املحتويات
النتائج املالية 2............................................................................
�أع�ضاء جمل�س الإدارة 4.............................................................
ر�سالتنا وقيمنا الأ�سا�سية 5.......................................................
نبذة عن ال�شركة 6......................................................................
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 10......................................................
كلمة الرئي�س التنفيذي 14...........................................................
ا�ستعرا�ض �أن�شطة و�إجنازات القطاعات 18 .............................
توقعات الأ�سواق يف العام 34............................................. 2014
ا�ستعرا�ض �إجنازات اخلدمات املركزية 38 ..............................
�أهم امل�ؤ�شرات املالية 53...............................................................
القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات 56..........

 | 1التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

 | 2التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

النتائج
املالية
الإيرادات :بلغت  5413.9مليون ريال �سعودي ( 1.444مليون دوالر �أمريكي)
يف العام  ،2013مقابل  5354.8مليون ريال �سعودي ( 1.428مليون دوالر
�أمريكي) يف العام  2012وذلك بارتفاع قدره .%1.1
�إجمايل الربح :بلغ  1306.8مليون ريال �سعودي ( 348.5مليون دوالر
�أمريكي) يف العام  ،2013مقابل  1165.1مليون ريال �سعودي ( 310.7مليون
دوالر �أمريكي) يف العام  2012وذلك بارتفاع قدره .%12.2
الأرباح الت�شغيلية :بلغت خالل اثني ع�شر �شهر ًا  400.4مليون ريال �سعودي
( 106.8مليون دوالر �أمريكي) ،مقابل  365.2مليون ريال �سعودي ( 97.4مليون
دوالر �أمريكي) للفرتة املماثلة من العام  2012وذلك بارتفاع قدره .%9.7
الأرباح ال�صافية :بلغت بعد احت�ساب الزكاة ال�شرعية  235.4مليون ريال
�سعودي ( 62.8مليون دوالر �أمريكي) يف العام  ،2013مقابل  201.5مليون ريال
�سعودي ( 53.7مليون دوالر �أمريكي) يف العام  2012وذلك بارتفاع
قدره .%16.8
ربحية ال�سهم الواحد :بلغت ربحية ال�سهم  3.92ريال �سعودي ( 1.1دوالر
�أمريكي) يف العام  ،2013مقابل  3.36ريال �سعودي ( 0.90دوالر �أمريكي) يف
العام .2012
حقوق امل�ساهمني :ارتفعت بن�سبة  %10.1لت�صل �إىل  1880.7مليون ريال
�سعودي ( 501.5مليون دوالر �أمريكي) يف العام  ،2013مقابل  1708.1مليون
ريال �سعودي ( 455.5مليون دوالر �أمريكي) يف العام .2012
حققت قطاعات احلديد والتكييف وال�صناعات اخلر�سانية والعوازل نتائج �إيجابية
جيدة يف العام  ،2013وذلك ب�سبب ارتفاع الإيرادات ،وزيادة الكفاءة الإنتاجية
يف كافة قطاعات ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل التح�سن يف �أداء م�صانع ال�شركة خارج
ال�سعودية ،وكذلك اال�ستخدام الأمثل للأ�صول (.)Asset Utilization
�إن الزامل لل�صناعة هي �شركة عاملية رائدة تعمل يف العديد من الأ�سواق الرئي�سية
يف جنوب �شرق �آ�سيا ،و�شبه القارة الهندية ،و�شمال �أفريقيا� ،إ�ضافة �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي .وتقدم ال�شركة جمموعة كبرية
من املنتجات واحللول ال�شاملة لقطاع الت�شييد والبناء.

�أع�ضاء
جمل�س الإدارة

خالد عبد اهلل الزامل ،رئي�س جمل�س الإدارة
معايل الدكتور �سليمان عبد العزيز ال�سليم ،ع�ضو
خالد �سليمان العليان ،ع�ضو
عبداهلل �صالح جمعة ،ع�ضو
�أحمد عبداهلل الزامل ،ع�ضو
عبدالرحمن فار�س ال�سويلم ،ع�ضو
طارق علي التميمي ،ع�ضو
�أديب عبد اهلل الزامل ،ع�ضو
حممد �سليمان احلربي ،ع�ضو
عبد اهلل حممد الزامل ،الرئي�س التنفيذي

ر�ؤيتنا

�شركة �صناعية رائدة تعمل على �إيجاد قيم
متميزة للعمل واملجتمع.

ر�سالتنا قيمنا الأ�سا�سية

�أن نك�سب ثقة الأ�سواق وامل�ساهمني من خالل النزاهة  -ن�ؤمن ب�أن املكانة وال�سمعة املمتازة هما �أمران �أ�سا�سيان لنجاح
حتقيق الإجناز املتميز يف القطاع ال�صناعي �أعمالنا .لذا نتم�سك ب�أخالقيات العمل والأ�صول املهنية على �أعلى م�ستوى،
وامل�ساهمة ب�سخاء لتحقيق التطور والرفاهية ونراعي مقت�ضيات الأمانة والنزاهة يف تعاملنا مع �شركائنا.
ملجتمعاتنا.
التميز  -نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها .ونبذل ق�صارى جهدنا
لإر�ضائهم من خالل الرتكيز على عن�صر اجلودة يف �أعمالنا وخدماتنا.
ونبادر �إىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق التميز يف تلبية رغباتهم.
االبتكار  -ن�سعى دائم ًا �إىل التعلم ودعم االبتكارات املفيدة ،م�ستفيدين
من خرباتنا ومن اخلربات العاملية الأخرى ،ونبتكر احللول املحلية الرائدة
املبنية على خربات عاملية امل�ستوى ،ونرحب بالتغيري الإيجابي الذي ينتج
عن الإبداع والطموحات من �أجل تنمية �أعمالنا.

ر�سالتنا
وقيمنا
الأ�سا�سية
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الريادة  -نعمل على تنمية املواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول
عمل فاعلة تهدف �إىل تلبية احتياجات عمالئنا على �أف�ضل وجه ،وتطوير
�أ�سواق ملنتجاتنا واالرتقاء مب�ستوى موظفينا وحتقيق الفائدة للم�ساهمني،
وذلك عن طريق اال�ستغالل الأمثل للأموال واملوارد والتقنيات مبا ي�ؤدي �إىل
تنمية مفهوم الريادة يف ال�شركة.
خدمة املجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح يف �أعمالنا والرفاهية ملوظفينا
وللمجتمعات التي نعمل داخلها .كما ن�سعى من خالل ثقافتنا و�أفكارنا
واهتماماتنا البيئية وعملنا اجلماعي على تر�سيخ قيمنا املميزة يف تعاملنا
مع �أفراد املجتمع من حولنا.

نبذة عن
ال�شركة
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ت�أ�س�ست �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
(الزامل لل�صناعة) يف عام  1998ويقع مقرها
الرئي�سي يف الدمام باململكة العربية ال�سعودية .وهي
�شركة �سعودية م�ساهمة وجمموعة �صناعية و�إنتاجية
رائدة تقوم بتقدمي منتجات عالية اجلودة و�أنظمة
وخدمات هند�سية متكاملة لتلبية متطلبات �صناعة
الإن�شاءات العاملية.

تقوم الزامل لل�صناعة حالي ًا ببيع منتجاتها يف �أكرث
من � 90سوق عاملية ،ومتار�س �أن�شطتها من خالل �أربع
قطاعات رئي�سية ،وهي قطاع احلديد ،وقطاع تكييف
الهواء ،وقطاع املواد العازلة ،وقطاع ال�صناعات
اخلر�سانية .ومتلك ال�شركة ح�ص�ص الأغلبية يف عدد
من ال�شراكات اال�سرتاتيجية� ،إىل جانب امتالكها
للعديد من ال�شركات الأخرى .يعمل يف الزامل
لل�صناعة �أكرث من  10.000موظف يف  55دولة.

نحن يف الزامل لل�صناعة نعي جيد ًا �أهمية االلتزام
انطالق ًا من ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية لدعم وتطوير
بالنزاهة والريادة لتحقيق النمو والنجاح لأعمالنا
ال�صناعات املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتوفري عوائد جمزية وم�ستمرة جلميع م�ساهمينا.
اختارت الزامل لل�صناعة الرتكيز على جماالت
وهذه القيم الأ�سا�سية هي التي توجه ر�ؤيتنا لتحقيق
متخ�ص�صة يف قطاعات البناء والإن�شاءات والهياكل
النمو من خالل ال�سعي لتحديد الفر�ص اال�ستثمارية
الإن�شائية واملنتجات ال�صناعية .جميع الأن�شطة
الواعدة وحتويلها �إىل م�شاريع ناجحة ومزدهرة
والعمليات الت�صنيعية يف قطاعات الزامل لل�صناعة
حول العامل.
حا�صلة على �شهادات الأيزو العاملية للجودة ال�شاملة،
كما حت�صل قطاعات و�شركات الزامل لل�صناعة على
لقد �أدرك م�ؤ�س�سو ال�شركة منذ بداية ن�ش�أتها
ال�شهادات واجلوائز املتميزة با�ستمرار تقدير ًا جلودة
�أهمية التنوع االقت�صادي للمملكة العربية ال�سعودية
منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعمالئها� ،إىل جانب
وكذلك التنوع يف �أعمال و�أن�شطة ال�شركة لتنويع
ريادتها يف جمال البحث والتطوير للتقنيات احلديثة
م�صادر الدخل ،وذلك من خالل ت�أ�سي�س التحالفات
وال�شراكات اال�سرتاتيجية مع ال�شركات العاملية الكربى والعمليات ال�صناعية املتقدمة.
والدخول �إىل �أ�سواق �إقليمية وعاملية جديدة.

 | 7التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

نبذة عن ال�شركة
(تتمة)

منتجات الزامل لل�صناعة
متلك قطاعات الزامل لل�صناعة مرافق ت�صنيعية
يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ،والإمارات
العربية املتحدة ،وم�صر ،والهند ،وفيتنام ،و�إيطاليا.
وتقوم �شركاتنا ب�إنتاج وت�صنيع العديد من املنتجات
واملواد والأنظمة الهند�سية املبتكرة ،وتقدمي احللول
واخلدمات املتخ�ص�صة جلميع العمالء ال�ستخدامها يف
خمتلف مراحل البناء والت�شييد.

اخلا�صة مب�شاريع البناء حول العامل ،بدء ًا من
اخلدمات الهند�سية �إىل ت�صنيع وتوريد املنتجات
ال�صناعية و�أنظمة التحكم البيئي.

ر�ؤيتنا ور�سالتنا وقيمنا امل�شرتكة جتمع
م�صاحلنا التجارية املتنوعة
على الرغم من ممار�سة قطاعات الزامل لل�صناعة
لأن�شطة ووظائف خمتلفة� ،إال �أنها تعمل كلها جمتمعة
�ضمن الر�ؤية والر�سالة والقيم الأ�سا�سية امل�شرتكة
لل�شركة .وقد تو�سعت �أن�شطة الزامل لل�صناعة حتت
وت�شمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:
الإ�شراف والقيادة والر�ؤية احلكيمة مل�ؤ�س�سيها من
• املباين احلديدية �سابقة الهند�سة والهياكل
خالل خلق قيم اجتماعية وح�ضارية مميزة .كما
الإن�شائية الفوالذية
• �أجهزة تكييف الهواء مبا يف ذلك خدمات الرتكيب جنحت ر�سالتهم يف ك�سب ثقة العمالء وامل�ساهمني من
خالل حتقيق الكفاءة والأداء املتميز واحلر�ص على
وال�صيانة
م�صالح كافة قطاعات الزامل لل�صناعة طوال م�سرية
• �أجهزة املبادالت احلرارية املُربدة بالهواء
ال�شركة .وتتبو�أ الزامل لل�صناعة حالي ًا مركز ًا ريادي ًا
•	�أنظمة التربيد املركزي وخدمات القطاعات
يف العامل يف �إطار م�ساعيها لتحقيق املعرفة واالبتكار
احليوية
واالحرتافية والتميز يف العمل.
• معدات املعاجلة ال�صناعية والأفران احلرارية
•	�أبراج نقل الطاقة واالت�صاالت والعوار�ض املفرغة
اخلدمات املركزية امل�شرتكة :النموذج الأمثل
وامل�سطحات احلديدية
لتقدمي اخلدمات امل�ساندة بكفاءة وفعالية
• املباين اخلر�سانية اجلاهزة
• املواد العازلة من الفيربجال�س ،ومنتجات العوازل تقدم قطاعات الزامل لل�صناعة لعمالئها جمموعة
من املنافع واملزايا املبنية على مفهوم حلول املباين
ال�صناعية البال�ستيكية الرغوية ،واملنتجات
ال�شاملة ،والتي تهدف �إىل تلبية خمتلف احتياجاتهم
العازلة من ال�صوف ال�صخري
من منتجات البناء العالية اجلودة ،وذلك نتيجة
• الأنابيب م�سبقة العزل
لتطوير ال�شركة ال�سرتاتيجية منو طموحة تربز ر�ؤيتها
• منتجات وحلول تطوير البنية التحتية لقطاع
وريادتها يف قطاع البناء والت�شييد.
االت�صاالت
•	�أنظمة �أمتتة و�إدارة املباين
ول�ضمان تقدمي حلول املباين ال�شاملة بفعالية
وكفاءة عالية ،تقوم ال�شركة بتطوير ودعم املبادرات
توفر الزامل لل�صناعة حلول املباين ال�شاملة لكافة
عمالئها .ومن خالل قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز اال�سرتاتيجية على م�ستوى املجموعة مبا فيها
اخلدمات املركزية امل�شرتكة التي جتمع وتوحد وظائف
قدراتنا لنكون م�صدر متكامل لتلبية االحتياجات
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ومهام كل من �إدارات املالية ،وال�شئون الإدارية واملوارد مهمتنا املتمثلة يف �إحراز النجاح من خالل حتقيق
الب�شرية ،وتقنية املعلومات ،والعالقات العامة وال�شئون الكفاءة والثقة يف منتجاتنا وخدماتنا� ،إىل جانب
القانونية لكافة قطاعات الزامل لل�صناعة .وتت�ضمن حتقيق التكامل بني قيمنا الأ�سا�سية وموا�صلة تنفيذ
�أبرز هذه املهام:
ودعم اال�سرتاتيجيات املبتكرة لل�شركة .كما �سنوا�صل
البحث عن الفر�ص الواعدة ودعم امل�شاريع والأعمال
• االلتزام بتطوير املنتجات اجلديدة من خالل
اجلديدة مبا ي�سهم يف حتقيق النجاح والعوائد املجزية
ا�ستخدام �أحدث التقنيات املتطورة ودمج وتعزيز مل�ساهمينا وموظفينا واملجتمعات التي نعمل فيها.
نظم تقنية املعلومات يف خمتلف قطاعات ال�شركة.
• املحافظة على �أعلى معايري �ضمان اجلودة ،حيث تداول الأ�سهم
حازت قطاعات ال�شركة على العديد من اعتمادات �أ�سهم ال�شركة متاحة للتداول يف �سوق الأ�سهم
اجلودة من عدة هيئات وجهات دولية متخ�ص�صة .ال�سعودية جلميع املواطنني واخلليجيني .يتم تداول
�أ�سهم �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي يف ال�سوق
• التو�سع وتطوير الأ�سواق الدولية با�ستمرار
واملحافظة على الريادة يف ال�سوق املحلي يف اململكة املالية ال�سعودية (تداول) با�سم «الزامل لل�صناعة»
حتت الرمز ( )2240منذ مطلع عام  .2002ميكن
العربية ال�سعودية.
احل�صول على مزيد من املعلومات يف املوقع التايل:
• عمليات التملك واالندماج اال�سرتاتيجية لتعزيز
www.tadawul.com.sa
ودعم �أن�شطة كافة قطاعات ال�شركة.
• التحالفات اال�سرتاتيجية مع �شركات خمتارة
متعددة اجلن�سيات لتو�سيع االنت�شار الدويل وتعزيز
احل�صة ال�سوقية.
• اال�ستثمار يف التدريب والتطوير املهني للموظفني.
�إن جميع املهام والوظائف الإدارية مركزية ل�ضمان
حتقيق اال�ستمرارية واملرونة يف خمتلف �أ�سواق
ال�شركة .كما تهدف اخلدمات املركزية امل�شرتكة
لت�سهيل املعامالت التجارية مع ال�شركة وت�أمني نقطة
ات�صال واحدة لكافة عمالء ال�شركة حول العامل،
بالإ�ضافة �إىل توفري املوارد التقنية املتقدمة لل�شركات
ال�صغرية حتت مظلة واحدة ،وتقدمي الدعم وفر�ص
التطور الوظيفي جلميع املوظفني.
�سنوا�صل يف الزامل لل�صناعة حتقيق ر�ؤيتنا نحو
الريادة والتميز يف الأعمال واملجتمع ،وموا�صلة
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خالد عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة
رئي�س جمل�س الإدارة
من النمو اجليد .ويف الأ�سواق املحلية باململكة العربية
عزيزي امل�ساهم،
ال�سعودية ،وا�صلت ال�شركة منوها املتوازن يف ظل
الإنفاق احلكومي الكبري على م�شروعات تطوير البنية
ي�سرين نيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة
التحتية والذي يعد قوة دافعة رئي�سية لدعم �أعمالنا
�أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل لل�صناعة) للعام  ،2013و�أن�شطتنا املختلفة .ويف �أماكن �أخرى يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�شبه القارة الهندية وجنوب
والذي ي�ستعر�ض نتائج �أعمال ال�شركة و�إجنازاتها
�شرق �آ�سيا ،واجهت قطاعات الأعمال �صعوبات يف
والقوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31
حتقيق النمو امل�ستهدف ب�سبب ا�ستمرار اال�ضطرابات
دي�سمرب .2013
ال�سيا�سية �أو االقت�صادية وتزايد ال�ضغوط على
بداية ي�سعدين �أن �أعلن لكم �أن كافة قطاعات الزامل الهوام�ش الربحية نتيجة لزيادة املناف�سة وتراجع
أداء ومنو ًا جيد ًا يف الأ�سواق املحلية الفر�ص التجارية يف هذه املناطق.
لل�صناعة حققت � ً
واخلارجية يف العام .2013
ويف ظل هذه التحديات والتقلبات االقت�صادية ،فقد
متكنت الزامل لل�صناعة بف�ضل اهلل من موا�صلة النمو
ويعد هذا �إجناز ًا كبري ًا لل�شركة ال�سيما بالنظر �إىل
والنجاح ،حيث ارتفعت �إيراداتها بن�سبة %1.1
التقلبات التي �شهدتها الأ�سواق الإقليمية والعاملية
لت�صل �إىل  5413.9مليون ريال �سعودي (1.444
التي تعمل ال�شركة فيها .فبعد �سنوات عدة من
مليون دوالر �أمريكي) يف العام  ،2013مقابل 5354.8
الرتاجع والركود ،بد�أت بع�ض االقت�صادات املتقدمة
بالتعايف تدريجي ًا وحتقيق منو م�ستقر ،يف حني �شهدت مليون ريال �سعودي ( 1.428مليون دوالر �أمريكي)
االقت�صادات النا�شئة الأخرى ،وخا�صة يف البلدان التي يف العام .2012
نعمل فيها ،تباط�ؤ ًا ملحوظ ًا بعد عدة �سنوات متتالية
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كما بلغ �صايف الربح بعد احت�ساب الزكاة ال�شرعية
 235.4مليون ريال �سعودي ( 62.8مليون دوالر
�أمريكي) مقابل  201.5مليون ريال �سعودي (53.7
مليون دوالر �أمريكي) يف العام  .2012وبلغت ربحية
ال�سهم الواحد  3.92ريال �سعودي ( 1.1دوالر
�أمريكي) ،مقابل  3.36ريال �سعودي ( 0.90دوالر
�أمريكي) للعام ال�سابق .وعلى غرار كافة النتائج
الإيجابية الأخرى ،فقد ارتفعت حقوق امل�ساهمني
بنهاية  31دي�سمرب  2013بن�سبة  %10.1لت�صل �إىل
 1880.7مليون ريال �سعودي ( 501.5مليون دوالر
�أمريكي) .ويعود ال�سبب يف ارتفاع الأرباح ال�صافية
�إىل حت�سن �أداء قطاع احلديد وامل�صانع اخلارجية.
كما حافظ قطاعي التكييف واملواد العازلة على
منوهما القوي خالل العام.
ويف �ضوء النتائج املالية املحققة خالل العام ،فقد
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية بواقع 1.75
ريال �سعودي لل�سهم الواحد عن العام  .2013وهي
متثل ما جمموعه  105مليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة
 %17.5من ر�أ�س املال .و�ست�صدر املوافقة على توزيع
الأرباح النهائية خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية
العمومية يف العام .2014
لقد جنحنا يف حتقيق هذه النتائج اجليدة نتيجة
مت ّيزنا ك�شركة رائدة يف املجاالت التي نعمل فيها،
�سواء يف الأ�سواق املحلية �أو العاملية ،والتي ت�شمل
املباين احلديدية ،والهياكل الإن�شائية احلديدية،
ومعدات املعاجلة ال�صناعية ،و�أبراج النقل
واالت�صاالت ،ومنتجات وخدمات تكييف الهواء� ،إىل
جانب املجموعة الوا�سعة من منتجات املواد العازلة
واملباين اخلر�سانية اجلاهزة.
كما ُيعزى جناحنا خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل
التنفيذ الفعال لال�سرتاتيجيات والأفكار املبتكرة،
واملرونة والقدرة على التك ّيف مع ظروف ال�سوق
املتغرية مبا يلبي احتياجات العمالء� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستعدادنا الدائم للبحث عن �أ�سواق جديدة ملنتجاتنا
وخدماتنا .وقد وا�صلنا تنفيذ خططنا اال�سرتاتيجية
خالل العام لتو�سيع نطاق وحجم �أن�شطتنا ،حيث
ا�ستثمرنا يف �إن�شاء م�صانع جديدة وتو�سعة املرافق
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الت�صنيعية احلالية يف قطاعات احلديد واملواد العازلة
وال�صناعات اخلر�سانية ،يف حني قمنا بتعزيز القوى
العاملة لدينا لال�ستفادة من العديد من الفر�ص
الواعدة يف جميع قطاعات �أعمالنا.
كما �أ�سهمت اجلهود املتميزة التي بذلها جميع
املوظفني من خمتلف امل�ستويات الوظيفية واملهنية
يف تعزيز �أعمالنا وحتقيق النمو والنجاح يف جميع
قطاعات ال�شركة ،وتقدمي حلول �شاملة ومتكاملة تفي
مبتطلبات عمالئنا .ومع اعرتافنا بالدور الكبري الذي
يلعبه كل موظف يف ال�شركة ،ف�إين �أتوجه بخال�ص
التهنئة �إىل عبداهلل حممد الزامل ،الرئي�س التنفيذي
للزامل لل�صناعة ،مبنا�سبة فوزه بجائزة «الر�ؤية
املتميزة للأعمال للعام  »2013وذلك �ضمن تكرمي
الر�ؤ�ساء التنفيذيني املتميزين يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ومن منطلق �إمياننا ب�أن مواردنا الب�شرية من �أهم
و�أثمن �أ�صولنا ،ف�إننا ن�سعى دائم ًا لتوفري االهتمام
الكامل ملوظفينا وعائالتهم من خالل تطبيق وااللتزام
ب�أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة يف بيئة العمل .كما
ن�سعى لتوظيف الكفاءات املحلية يف جميع البلدان
التي نعمل فيها ،وتوفري الربامج التدريبية والتطويرية
التي تعزز معارفهم ومهاراتهم ومتكنهم من متابعة
م�سارهم الوظيفي داخل ال�شركة مبا يحقق امل�صلحة
والفائدة امل�شرتكة .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل ارتفاع
عدد املواطنات العامالت الالتي مت توظيفهن يف بع�ض
قطاعات ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية.

مت ّيزنا ك�شركة رائدة يف املجاالت التي نعمل
فيها والتي ت�شمل املباين احلديدية ،والهياكل
الإن�شائية احلديدية ،ومعدات املعاجلة
ال�صناعية ،و�أبراج النقل واالت�صاالت،
ومنتجات وخدمات تكييف الهواء� ،إىل جانب
املجموعة الوا�سعة من منتجات املواد العازلة
واملباين اخلر�سانية اجلاهزة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
(تتمة)

وك�شركة وطنية م�س�ؤولة ،ف�إننا نعترب امل�س�ؤولية
االجتماعية والتنمية امل�ستدامة جزء ًا ال يتجز�أ من
ا�سرتاتيجيتنا وقيمنا الأ�سا�سية التي ن�سعى من خاللها
للم�ساهمة يف النمو االقت�صادي واحلفاظ على البيئة
وحتقيق رفاهية املجتمع .ونحن ملتزمون مب�س�ؤولياتنا
�أمام جميع م�ساهمينا ،كما ندعم �أفراد املجتمعات
التي نعمل فيها� ،سواء كانوا يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو الهند �أو م�صر �أو فيتنام ،وذلك من خالل
الأن�شطة االجتماعية واخلريية والتي يتم ت�شجيع جميع
املوظفني على امل�شاركة فيها.
وك�شركة ذات �أن�شطة وم�صالح عاملية ،ف�إننا ن�سعى
دائم ًا ملمار�سة الأعمال التجارية وفق ًا لأعلى املعايري
الأخالقية ،وااللتزام بال�شفافية والإف�صاح الكامل
لأن�شطتنا االقت�صادية واملالية يف جميع �أعمالنا.
ويعمل فريق �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة
با�ستمرار ل�ضمان تبنى �أف�ضل املمار�سات العاملية
وتطبيق �أعلى معايري ال�شفافية واحلوكمة يف كافة
قطاعات وجماالت �أعمالنا.

قدرتنا على موا�صلة حتقيق النمو املتوازن وتعزيز
�أعمالنا على الرغم من التحديات وعدم و�ضوح الر�ؤية
يف ظل الأحداث ال�سيا�سية والظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي متر بها بع�ض الأ�سواق امل�ستهدفة.
ويف اخلتام ،ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر
لل�سادة امل�ساهمني الكرام على دعمهم امل�ستمر وثقتهم
ب�أداء ال�شركة ،ولزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
دورهم املهم يف تطوير وتوجيه الأهداف وال�سيا�سات
اال�سرتاتيجية للزامل لل�صناعة .كما �أتقدم بخال�ص
االمتنان والتقدير �إىل جميع امل�س�ؤولني واملوظفني
يف ال�شركة اللتزامهم و�إخال�صهم وتفانيهم يف العمل،
ولعمالئنا لثقتهم يف قدراتنا ومنتجاتنا،
وملوردينا لدعمهم املتوا�صل لنا.
لقد �أثمر تعاوننا جميع ًا يف تخطي التحديات وحتقيق
العديد من الإجنازات خالل الفرتة املا�ضية ،و�إننا
ننظر �إىل امل�ستقبل بطموح كبري ونتطلع �إىل م�ستقبل
واعد وم�شرق ،و�أنا على ثقة ب�أن الزامل لل�صناعة تتمتع
بالكفاءات والقوة املالية واال�سرتاتيجية ال�صحيحة
الالزمة ل�ضمان النمو املتوا�صل واالزدهار يف العام
 2014وال�سنوات الالحقة.

ورغم الظروف ال�صعبة ال�سائدة يف بع�ض الأ�سواق،
�إال �أننا نتطلع بكل تفا�ؤل نحو امل�ستقبل .ففي �أ�سواقنا
الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أعلنت احلكومة
عن ميزانية قيا�سية �أخرى للعام املقبل ،حيث �سي�ستمر خالد عبداهلل الزامل
رئي�س جمل�س الإدارة
الإنفاق الكبري على امل�شاريع التنموية وتطوير البنية
التحتية يف جميع مناطق اململكة والتي �ست�ساهم يف
زيادة النمو االقت�صادي .كما �أن ال�شركة يف و�ضع جيد
ي�ؤهلها لال�ستفادة من جميع الفر�ص املتاحة لال�ستثمار
والتنمية .ويف الأ�سواق الأخرى ،ف�إننا واثقون من
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ُيعزى
جناحنا
خالل ال�سنوات
املا�ضية �إىل
التنفيذ الفعال
لال�سرتاتيجيات
والأفكار املبتكرة،
واملرونة والقدرة
على التك ّيف
مع ظروف ال�سوق
املتغرية مبا يلبي
احتياجات العمالء
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عبداهلل
حممد الزامل
الرئي�س
التنفيذي

ال�سادة امل�ساهمني الكرام
والزمالء الأعزاء،
حققت �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل
لل�صناعة) خالل العام  2013منو ًا جيد ًا يف الإيرادات
والأرباح ،حيث �شهدت قطاعات ال�شركة حت�سن ًا
ملحوظ ًا وحتديد ًا يف مبيعات قطاعي احلديد والتكييف
املحلية واخلارجية ،كما �شهدت الهوام�ش الربحية
حت�سن ًا ملمو�ساً.

كلمة
الرئي�س
التنفيذي

وي�أتي هذا النجاح امل�ستمر نتيجة التزامنا بالتم ّيز يف
�أعمالنا ،وقدرتنا على التك ّيف مع الظروف املتغرية
للأ�سواق ،وتعزيز املرونة يف اال�ستجابة الحتياجات
العمالء ،و�إعادة هيكلة وتنظيم بع�ض قطاعات
ال�شركة ،وااللتزام بال�ضوابط الإدارية والت�شغيلية
ال�صارمة �إىل جانب االهتمام بالتفا�صيل لتحقيق
الكفاءة الت�شغيلية وتوجيه املزيد من اجلهود لتعزيز
اال�سرتاتيجيات الت�سويقية.
خالل العام املا�ضي� ،شهدت البيئة االقت�صادية العاملية
تغيرّ ات عديدة ،حيث �سجلت بع�ض االقت�صادات
املتقدمة مثل الواليات املتحدة وبريطانيا منو ًا
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انطالق ًا من حر�صنا والتزامنا
امل�ستمر بحماية البيئة واحلفاظ على
الطاقة ،قمنا با�ستبدال املواد الكيميائية ال�ضارة
بطبقة الأوزون مبواد �أخرى �صديقة للبيئة يف
عملياتنا الإنتاجية
ملحوظاً ،يف حني ا�ستمرت معظم االقت�صادات
الأوروبية باالنكما�ش والركود االقت�صادي .ويف الوقت
نف�سه� ،شهدت االقت�صادات الآ�سيوية انخفا�ض ًا يف
معدالت النمو ،كما واجهت يف �أواخر العام انخفا�ض ًا
ملحوظ ًا يف حجم اال�ستثمارات.
ويف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ا�ستمر النمو االقت�صادي
مبعدالت جيدة على الرغم من الآثار ال�سلبية الناجتة
عن اال�ضطرابات ال�سيا�سية والثورات االجتماعية التي
�شهدتها العديد من بلدان املنطقة� .أما يف �أ�سواقنا
املحلية باململكة العربية ال�سعودية ،فقد بقيت البيئة
االقت�صادية والتجارية حمافظة على قوتها ،حيث
بلغ معدل النمو الفعلي للناجت املحلي الإجمايل ،٪4
فيما بلغ معدل النمو للقطاع غري النفطي ،٪5.4
وتدل هذه امل�ؤ�شرات على وجود تباط�ؤ طفيف خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية .وارتفع الت�ضخم �إىل ٪3.8
لكنه بقي حتت ال�سيطرة ،فيما يتوقع �أن ينخف�ض يف
العام .2014
وقد وا�صلت امليزانية ال�سعودية للعام  2013الرتكيز
على النمو االقت�صادي القوي وامل�ستدام ،وامل�شاركة
امل�ستمرة للقطاع اخلا�ص يف التنمية الوطنية ال�شاملة
وخلق فر�ص العمل للمواطنني ال�سعوديني ،حيث بلغت
النفقات املقدرة  820مليار ريال ( 219مليار دوالر
�أمريكي) ،والتي من املتوقع �أن ترتفع مببلغ  62مليار
ريال ( 16.5مليار دوالر �أمريكي) ،ما �سريفع جمموع
النفقات �إىل  882مليار ريال ( 235.2مليار دوالر
�أمريكي).
ويف حني بقيت احلكومة املحرك الرئي�سي للن�شاط
االقت�صادي املحلي ،فقد ا�ستجاب القطاع اخلا�ص
ب�شكل �إيجابي يف العام  2013من خالل امل�شاركة
واال�ستثمار يف امل�شاريع الناجتة عن امليزانية
القيا�سية للدولة ،والتي كان من �أبرزها بناء املدار�س
وامل�ست�شفيات واملرافق الطبية الأخرى والتي �أوجدت
طلب ًا كبري ًا على منتجات وخدمات �شركاتنا يف اململكة.
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ويف جميع جماالت �أن�شطتنا ،حققت قطاعاتنا يف املواقع
العاملية الرئي�سية يف كل من م�صر والهند وفيتنام منو ًا
جيد ًا نتيجة ارتفاع حجم م�شاريع البنى التحتية .ومع
ذلك مل تقت�صر �أن�شطتنا على تلك املواقع ،حيث فازت
�شركاتنا بالعديد من م�شاريع تطوير البنى التحتية يف
�أماكن �أخرى يف �أفريقيا و�شبه القارة الهندية وجنوب
�شرق �آ�سيا .وقد �أدى تباط�ؤ النمو يف خمتلف �أنحاء
�آ�سيا �إىل تزايد �صعوبة احل�صول على م�شاريع و�أعمال
جديدة وذلك ب�سبب هوام�ش الربح املنخف�ضة وارتفاع
حدة املناف�سة.
ويف العام  ،2013وا�ستجابة للطلب املتزايد يف الأ�سواق
املختلفة ،ر ّكزنا على تو�سيع املرافق الت�صنيعية لقطاعات
احلديد واملواد العازلة وال�صناعات اخلر�سانية ،وكذلك
تطوير جمموعة منتجاتنا وخدماتنا يف قطاع التكييف.
ون�سعى حالي ًا لتوظيف املزيد من املوظفني اجلدد ذوي

امل�ؤهالت واخلربات املتنوعة مبا يف ذلك العن�صر
الن�سائي يف قطاع التكييف من �أجل اال�ستجابة للنمو
امللحوظ يف �أعمالنا.
وانطالق ًا من حر�صنا والتزامنا امل�ستمر بحماية البيئة
واحلفاظ على الطاقة ،قمنا با�ستبدال املواد الكيميائية
ال�ضارة بطبقة الأوزون مبواد �أخرى �صديقة للبيئة
يف عملياتنا الإنتاجية� ،إ�ضافة �إىل زيادة حجم �إنتاج
املواد العازلة وحت�سني قدرات ال�صيانة لدينا .كما

نوا�صل متابعة �أحدث التقنيات اجلديدة يف جماالت
الطاقة البديلة واملتجددة والتي ت�شمل ا�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية والنووية ،وخا�صة يف اململكة العربية
ال�سعودية حيث ت�سعى احلكومة لتنويع م�صادر الطاقة
وتقليل االعتماد على النفط يف االقت�صاد املحلي.
و ُيعزى جناح �أعمالنا كذلك �إىل اجلهود املخل�صة
ملوظفينا والذين ال يزال بع�ضهم يعمل معنا منذ ثالثة
عقود .كما �أن والءهم و�سلوكهم املتميز يف العمل ميثل
عام ًال حا�سم ًا يف ا�ستمرارية �أن�شطتنا املختلفة .لقد
�سعينا دائم ًا لتوفري �أعلى م�ستويات التدريب والتطوير
لتح�سني مهارات وقدرات موظفينا وتعزيز قيمتهم يف
ال�شركة .ونتيجة لذلك ،ف�إننا ال نوظف القوى العاملة
الفعالة فح�سب بل واملبتكرة �أي�ض ًا لنكون على ا�ستعداد
دائم لال�ستجابة للتحديات املختلفة ب�شكل �أف�ضل.

كلمة
الرئي�س
التنفيذي
(تتمة)

وبالإ�ضافة �إىل �إدارة التطوير الوظيفي ملواردنا
الب�شرية ،ف�إننا قادرون �أي�ض ًا على توفري الربامج
التدريبية العالية اجلودة ملنح امل�ؤهالت املهنية والفنية
املختلفة ملوظفي عمالئنا يف اململكة العربية ال�سعودية
الذين من بينهم �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) .كما نحر�ص
على ت�شجيع الطالب والطالبات من اجلامعات
والكليات التقنية واملدار�س الثانوية املختلفة حل�ضور
الربامج التدريبية ال�صيفية يف مرافقنا من �أجل تنمية
معارفهم العلمية واكت�ساب خربات عملية مبا�شرة
�ضمن بيئة عمل �صناعية قبل تخرجهم.
وكمجموعة �صناعية رائدة ،ف�إننا ن�سعى دائم ًا لنكون
�شركة فاعلة يف املجتمعات التي نعمل فيها من خالل
تبني ودعم مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية .كما نعترب
امل�س�ؤولية االجتماعية ا�ستثمار ًا �ضروري ًا م�شرتك ًا
لتحقيق اال�ستدامة والتنمية يف البلدان التي نعمل فيها،
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ُيعزى جناح �أعمالنا �إىل اجلهود
املخل�صة ملوظفينا والذين ال
يزال بع�ضهم يعمل معنا منذ
ثالثة عقود

�سواء من خالل دعمنا مل�شروع بنك الطعام يف اململكة و�أخري ًا �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل ال�سادة
العربية ال�سعودية� ،أو امل�شاركة يف حمالت التربع بالدم امل�ساهمني الكرام على دعمهم امل�ستمر وثقتهم الغالية
بنا ،كما �أود �أن �أعرب عن خال�ص امتناين جلميع
يف م�صر� ،أو تقدمي امل�ساعدات للفقراء واملحتاجني
املوظفني يف الزامل لل�صناعة على �أدائهم املتميز
يف الهند� ،أو تقدمي التربعات للجمعيات اخلريية يف
فيتنام ،حيث ت�سعى ال�شركة واملوظفون لتقدمي كل ما ومثابرتهم و�إخال�صهم يف العمل ،متمني ًا للجميع دوام
التقدم والنجاح.
بو�سعهم من جهود وخدمات من �أجل حت�سني حياة
الأ�شخا�ص املحتاجني وتطوير املجتمع.
عبداهلل حممد الزامل
الرئي�س التنفيذي
كما ا�ستمرينا خالل العام يف رعايتنا للفريق املمثل
للمملكة العربية ال�سعودية يف بطوالت الروبوت العاملية
والذي وا�صل حتقيق جناحاته يف ال�شرق الأو�سط مما
�أهله للم�شاركة يف البطولة الدولية التي �أقيمت يف
الواليات املتحدة الأمريكية .ويثبت جناح العديد من
جهودنا ومبادراتنا املوجهة نحو خدمة املجتمع �أننا
يف و�ضع مم ّيز للم�ساهمة يف تنمية املجتمع وحتقيق
النه�ضة املن�شودة التي ترتقي مبجتمعنا ووطننا �إىل
�أف�ضل امل�ستويات.
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات القطاعات

• قطاع احلديد

لقد مكنت
ا�سرتاتيجية
املرونة والقدرة
على التك ّيف
يف اال�ستجابة
الحتياجات الأ�سواق
والعمالء قطاع
احلديد يف الزامل
لل�صناعة من
موا�صلة حتقيق
التقدم والنمو
اجليد

منذ �أواخر العام  2012مت تنظيم جميع وحدات العمل العام يف كافة البلدان التي تعمل فيها الزامل للحديد.
لقطاع احلديد يف الزامل لل�صناعة حتت مظلة �شركة وب�شكل عام �شهدت �إيرادات جمموعة منتجات املباين
الزامل للحديد القاب�ضة املحدودة ،وهي �شركة �سعودية منو ًا بن�سبة  ،٪9.8وزيادة ملحوظة يف الأرباح بن�سبة
ذات م�س�ؤولية حمدودة .وتنق�سم ال�شركة ،التي تعرف  ،٪118.5وذلك نتيجة اال�سرتاتيجية التي جمعت بني
با�سم الزامل للحديد� ،إىل جمموعتني رئي�سيتني هما الرتكيز على الأ�سواق الواعدة وحت�سني كفاءة العمليات
جمموعة منتجات املباين وجمموعة منتجات احلديد الت�صنيعية يف جميع م�صانع املجموعة.
ال�صناعي .وتقدم الزامل للحديد �ضمن هاتني
وقد متكنت جمموعة منتجات املباين على مر ال�سنني
املجموعتني جمموعة وا�سعة من اخلربات واملنتجات
واخلدمات املميزة عرب منطقة جغرافية وا�سعة متتد من بناء مكانة و�سمعة عاملية قوية ملجموعتها ال�شاملة
من املنتجات احلديدية والتي يتم ت�صنيعها بالقرب
من ال�شرق الأو�سط �إىل �شبه القارة الهندية وجنوب
من الأ�سواق الإقليمية والعاملية الرئي�سية وفق ًا لأعلى
�شرق �آ�سيا .ول�ضمان توفري �سلة متكاملة من حلول
املباين ،تعمل الزامل للحديد ب�شكل وثيق مع القطاعات املعايري الدولية .وبينما ال تزال اململكة العربية
ال�سعودية واحدة من الأ�سواق الرئي�سية للمجموعة،
وال�شركات الأخرى حتت راية الزامل لل�صناعة.
�إال �أن جميع ال�شركات يف املجموعة ت�سعى با�ستمرار
للبحث عن فر�ص وم�شاريع واعدة حول العامل والبلدان
ونتيجة لذلك ف�إن قطاع احلديد ميلك �سج ًال حاف ًال
من النجاح يف العديد من الأ�سواق الواعدة والتناف�سية املتنوعة مثل �أرمينيا وبيالرو�س والربازيل ومنغوليا.
حول العامل .وقد مكنت ا�سرتاتيجية املرونة والقدرة
وقد �شهدت وحدة املباين �سابقة الهند�سة يف منطقة
على التك ّيف يف اال�ستجابة الحتياجات الأ�سواق
اخلليج ارتفاع ًا يف �إيراداتها بن�سبة  ،٪22.6فيما
والعمالء قطاع احلديد يف الزامل لل�صناعة من
�شهدت �شركة مكونات البناء زيادة ملحوظة يف
موا�صلة حتقيق التقدم والنمو اجليد يف الإيرادات
�إيراداتها بن�سبة  ٪53.7عن العام ال�سابق ،و�إذا
والأرباح خالل العام .2013
�أ�ضيفت �إىل ن�سبة الزيادة يف العام  2012ف�إنها متثل
زيادة بن�سبة  %100يف �إيرادات �شركة مكونات البناء
جمموعة منتجات املباين
تت�ألف جمموعة منتجات املباين من خم�س �شركات �أو خالل عامني فقط .من ناحية �أخرى� ،شهدت الزامل
وحدات عمل رئي�سية هي وحدة املباين �سابقة الهند�سة للحديد م�صر انخفا�ض ًا ب�سيط ًا يف الإيرادات وحجم
الإنتاج والذي بلغ  49.000طن مرتي .و�شهدت الزامل
يف منطقة اخلليج ،و�شركة مكونات البناء ،والزامل
للحديد الهند انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف حجم الإنتاج �إىل
للحديد م�صر ،والزامل للحديد الهند ،والزامل
للحديد فيتنام .وقد كان �أداء القطاع ككل جيد ًا خالل  23.000طن مرتي ،ف�ض ًال عن انخفا�ض �إيراداتها.
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فازت وحدة املباين �سابقة
الهند�سة يف منطقة اخلليج بعقود
وم�شاريع بارزة يف اململكة وكذلك
يف خم�س ع�شرة �سوق ًا عاملية
وارتفع حجم �إنتاج الزامل للحديد فيتنام بن�سبة ٪2
�إىل  46.000طن مرتي ،فيما انخف�ضت �إيراداتها
بن�سبة ب�سيطة جد ًا عن العام ال�سابق.
وقد ا�ستكملت وحدة املباين �سابقة الهند�سة توريد
عدد من الطلبيات يف اململكة العربية ال�سعودية �إ�ضافة
�إىل � 15سوق �إقليمي وعاملي ،حيث رفعت حجم الإنتاج
يف م�صنعيها يف كل من الدمام ور�أ�س اخليمة بن�سبة
 ٪17عن العام  2012ليتجاوز  91.000طن مرتي،
كما ارتفع حجم ال�شحنات بن�سبة  ٪12لي�صل �إىل
 102.000طن مرتي.

ويف تطور �آخر ،ا�ستكملت وحدة املباين �سابقة الهند�سة
عمليات التدقيق واملراجعة اجلديدة لنظام الأيزو
لإدارة اجلودة ال�شاملة ،كما ح�صلت على �شهادة
الدفاع املدين ال�ستكمالها بنجاح املتطلبات الالزمة
ال�ستيفاء �شروط ال�سالمة الوقائية املنا�سبة.

من جهة �أخرى ،ا�ستفادت �شركة مكونات البناء من
تنامي قاعدة عمالئها يف اململكة العربية ال�سعودية
والأ�سواق العاملية ،حيث ارتفع حجم �إنتاجها من
الألواح املعدنية املح�صورة بن�سبة  ٪48مقارنة بالعام
ال�سابق لي�صل �إىل  1.81مليون مرت طويل يف العام
 ،2013فيما و�صل �إجمايل حجم الطلبيات �إىل نحو
وتركزت غالبية الأعمال لوحدة املباين �سابقة الهند�سة  1.76مليون مرت طويل ،بارتفاع قدره  ٪46عن العام
 .2012ويعد م�شروع حمطة التحلية التابعة للم�ؤ�س�سة
داخل اململكة ،حيث ح�صلت على �أعمال وم�شاريع
جديدة من عدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكربى من العامة لتحلية املياه املاحلة يف ر�أ�س الزور �أكرب م�شروع
تنجزه ال�شركة خالل العام .و�شملت �أبرز امل�شاريع
خمتلف �أنحاء البالد .و�شملت �أبرز �أعمال الوحدة
الأخرى التي فازت بها �شركة مكونات البناء ،جمموعة
خالل العام تنفيذ طلبيات جديدة من �شركة �أرامكو
ال�سعودية و�شركة �سوميتومو كيميكال اليابانية يف رابغ ،من املباين املدر�سية ،وحمطة توليد كهرباء لل�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،ومباين ل�شركات يف اجلبيل ومبنى
ومن �شركة �صدارة للكيميائيات يف ر�أ�س تنورة ،ومن
�آخر يف الريا�ض.
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف ينبع ،ومن
�شركات �سابك يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
ويف �إطار حر�صها على حماية البيئة يف جميع عملياتها
الت�شغيلية ،نفذت �شركة مكونات البناء مبادرة خا�صة
كما �شملت �أبرز العقود التي فازت بها الوحدة،
خالل العام لت�صبح �أول �شركة موردة للألواح املعدنية
عقد من �شركة اجلودة ل�صناعة ال�سرياميك يف
الريا�ض ،وعقد من �شركة �إمداد يف الدمام ،وعقد من يف اململكة تقوم بالتخل�ص التدريجي من ا�ستخدام
مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ()HCFC
جمموعة املهيدب يف الريا�ض ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع
ت�صدير بارز لإن�شاء م�ستودع ل�شركة �ألولوزاي العاملية وا�ستبدالها مبركبات غري �ضارة بطبقة الأوزون يف
عملياتها الت�صنيعية .ولتلبية الطلب املتزايد على
( )Alolozayيف مدينة كابول ب�أفغان�ستان.
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نفذت �شركة مكونات البناء مبادرة خا�صة خالل العام لت�صبح �أول
�شركة موردة للألواح املعدنية يف اململكة تقوم بالتخل�ص التدريجي من
ا�ستخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وا�ستبدالها مبركبات
غري �ضارة بطبقة الأوزون يف عملياتها الت�صنيعية
منتجاتها ،بد�أت ال�شركة عمليات الإنتاج يف م�صنعها
اجلديد للألواح املعزولة من ال�صوف املعدين ،يف حني
بد�أت با�ستبدال الألواح املك�سوة برقائق الألومنيوم
ب�أخرى مك�سوة بطبقة من الزجاج ال�صخري.

ومن �أبرز املبادرات التي قامت بها الزامل للحديد
م�صر خالل العام تقدمي الدعم مل�صنع �شركة ن�ستله
لتعبئة مياه ال�شرب خالل مرحلة تعايف ال�شركة عقب
احلريق الكبري الذي تعر�ض له م�صنعها يف م�صر.

وت�ضمنت هذه املبادرة القيام بالأعمال الهند�سية
من ناحية �أخرى ،و�سعت الزامل للحديد م�صر
والإ�شرافية والتنفيذية الالزمة لإعادة جتديد امل�صنع
جهودها يف البحث عن فر�ص �أعمال جديدة يف
خمتلف �أنحاء القارة الأفريقية ،وذلك يف ظل الظروف املت�ضرر .ويف �أواخر العام ،ا�ستكملت ال�شركة �أعمال
الع�صيبة التي مير بها االقت�صاد امل�صري ،دون �إهمال التو�سعة وبد�أت عمليات الإنتاج يف م�صنعها الثاين
اجلديد يف مدينة ال�سادات �شمايل م�صر ،حيث
الفر�ص وامل�شاريع املهمة يف ال�سوق املحلي .و�شهدت
�سي�سهم ذلك يف زيادة الطاقة الإنتاجية لل�شركة بنحو
ال�شركة انخفا�ض ًا ب�سيط ًا يف �إيراداتها بن�سبة %0.2
عن العام  ،2012كما تراجع حجم الإنتاج قلي ًال لي�صل  25.000طن مرتي �سنوي ًا .ويعد هذا م�ؤ�شر ًا على
�إىل  49.000طن مرتي ،وذلك على الرغم من ارتفاع ثقة ال�شركة يف حتقيق املزيد من النمو يف �أعمالها يف
ال�سنوات القادمة.
حجم ال�شحنات بن�سبة  ٪2لي�صل �إىل  52.000طن
مرتي .و�شملت �أبرز م�شاريع ال�شركة خالل العام،
من جهة �أخرى� ،شهدت الزامل للحديد الهند خالل
توريد  4.400طن مرتي من املنتجات احلديدية
لكل من م�صنع �شركة �إل جي للإلكرتونيات يف م�صر العام انخفا�ض ًا يف الإيرادات وحجم الإنتاج وال�شحنات
وذلك ب�سبب حالة عدم اليقني ال�سائدة حول االقت�صاد
وم�صنع للأدوات ال�صحية يف نيجرييا� ،إ�ضافة
الهندي وعدم و�ضوح الر�ؤية ب�ش�أن الو�ضع االقت�صادي
�إىل طلبية لتوريد  4.000طن مرتي من املنتجات
احلديدية �إىل عدد من امل�ستودعات لإحدى ال�شركات يف البالد على املدى الق�صري .وللتغلب على حمدودية
الفر�ص يف ال�سوق املحلي� ،أولت ال�شركة اهتمام ًا
الهند�سية الكربى يف �إثيوبيا .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أكرب لت�صدير منتجاتها وخا�صة �إىل �سريالنكا التي
وردت الزامل للحديد م�صر ما جمموعه 10.000
طن مرتي مل�شروع بناء �صالة جديدة يف مطار القاهرة �أ�صبحت حالي ًا �أحد الأ�سواق الرئي�سية امل�ستهدفة .ومع
ذلك ،فقد ا�ستكملت الزامل للحديد الهند عدد من
الدويل و�أربعة م�شاريع �أخرى� ،إ�ضافة �إىل توريد
منتجات حديدية لعدد من املباين الع�سكرية وجممعات امل�شاريع البارزة .ففي الهند� ،ش ّيدت ال�شركة مبنى
من ثمانية طوابق مل�صنع تابع ل�شركة �أبي�س ،كما مت
�سكنية يف اجلزائر.
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات
القطاعات

• قطاع احلديد
)تتمة(

االنتهاء من مرحلتني من �إن�شاء جممع ل�شركة �شيموزو
( )Shimuzuو�شركة بريدج�ستون الهند .كما مت بناء
م�صنع للورق ل�شركة �إمامي ل�صناعة الورق (Emami
 )Papers Ltdيف والية �أوري�سا �شرقي الهند ،وبناء
م�صنع ل�شركة ميدري�ش ( )Medreichيف والية
كارناتاكا.
وقد ا�ستكملت ال�شركة م�شروع م�صنع �شركة �أكزونوبل
( )AkzoNobelالهندية يف منطقة جواليور ،وهو
�أحد امل�شاريع البارزة التي فازت بها يف العام 2012
وقامت بت�سليمه يف �أكتوبر  ،2013والذي يعد من
امل�شاريع ال�صعبة من ناحية الت�صميم والت�صنيع
والرتكيب .وبالن�سبة للعمليات الدولية ،قامت الزامل
للحديد الهند بت�صدير مبنى م�ستودع ل�شركة «Royal
 »Ceramics Lankaيف �سريالنكا ،وت�صدير
من�ش�أة حديدية لتخزين الفحم بكميات كبرية �إىل
بنما ل�صالح �شركة « »Tecpro Systemsوهي
�إحدى �شركات تنفيذ الأعمال الهند�سية والإن�شائية
وامليكانيكية يف الهند .وتعد هذه �أكرب عملية ت�صدير
تقوم بها الزامل للحديد الهند حتى الآن.
ويف �أواخر العام ،وقعت ال�شركة عقد ًا مع �شركة
تكنيب الهندية ( )Technip Indiaلت�صميم وت�صنيع
وتوريد وتركيب هياكل �إن�شائية حديدية مل�شروع م�صنع
للبرتوكيماويات ل�شركة «JBF Petrochemicals
 »Ltdيف والية كارناتاكا جنوبي الهند .ويعد هذا
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امل�شروع ،الذي يت�ضمن توريد �أكرث من  6.000طن
مرتي من الهياكل الإن�شائية احلديدية� ،أكرب م�شروع
متكامل تفوز به الزامل للحديد الهند .ومن املتوقع �أن
يبد�أ الإنتاج يف مار�س  .2014وتوفر مثل هذه امل�شاريع
للزامل للحديد الهند تفا�ؤ ًال كبري ًا بتحقيق املزيد من
النجاحات يف امل�ستقبل.
من جهة �أخرى ،ارتفع حجم �إنتاج الزامل للحديد
فيتنام خالل العام  2013بن�سبة  %2لي�صل �إىل
 46.000طن مرتي ،كما ارتفع حجم ال�شحنات �إىل
 46.000طن مرتي ،على الرغم من �أن الإيرادات
كانت �أقل من العام ال�سابق .وقد فازت ال�شركة بعدد
من امل�شاريع املهمة يف فيتنام ويف �أماكن �أخرى من
العامل والتي كان من �أبرزها جممع مباين �سابقة
الهند�سة مل�صنع �شركة كاتربيلر يف �إندوني�سيا،
وحظائر حديدية لإحدى �شركات الألبان الفيتنامية
الكربى ،وم�صنع للنحا�س واملولبيديوم يف منغوليا،
ومبنى م�صنع ل�شركة « »Vina Kyoei Steelيف
فيتنام ،وم�شروع هياكل �إن�شائية حديدية لنظام مناولة
املواد وم�صنع للدرفلة على ال�ساخن ل�شركة «Shimizu
 »Corp and Posco E&Cيف ميامنار.
وبناء على امل�شاريع التي �أجنزتها ال�شركة ،ف�إن
ً
ال�صادرات �ش ّكلت اجلزء الأكرب من �أن�شطة الزامل
للحديد فيتنام� ،إىل جانب م�شاريع �أخرى يف �أماكن
عديدة يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا والتي ت�شمل
�سنغافورة ،وبابوا ،وغينيا اجلديدة ،وماليزيا،
وتايالند .و�شملت �أبرز العقود التي فازت بها ال�شركة
يف الربع الأخري من العام  ،2013طلبية خا�صة من
وحدة املباين �سابقة الهند�سة بحجم  4.000طن

يف �إطار تو�سعاتها
وتعزيز فر�ص
النمو لتلبية
متطلبات العمالء
يف ال�سنوات
القادمة،
ا�ستكملت ال�شركة
�أعمال التو�سعة
وبد�أت عمليات
الإنتاج يف
م�صنعها اجلديد
مبدينة ال�سادات
يف م�صر

مرتي لور�شة �صهر املعادن و�ساحة ملواد اخلردة ل�صالح وقيمة حت�سني الكفاءة يف �أن�شطة املجموعة وجناح
�شركة « »Maeda Corpاليابانية ،وم�شروع �إن�شاء
عملياتها الت�سويقية امل�ستهدفة.
مبنى م�صنع �شركة « »Texhong Ngag Longبحجم
 2.000طن مرتي� ،إ�ضافة �إىل عقد بحجم  850طن وقد �شهدت وحدة الهياكل الإن�شائية احلديدية خالل
العام  2013انخفا�ض ًا يف الإيرادات وحجم الإنتاج
مرتي مل�شروع �صناعي ل�شركة «»Vinci-Muhibbah
وال�شحنات ،ولكنها جنحت يف الفوز مبجموعة
يف كمبوديا.
من العقود وامل�شاريع املهمة لعدد من ال�شركات
وقد حر�صت الزامل للحديد فيتنام على جتديد كافة الرائدة يف اململكة ،والتي �شملت م�شروع تو�سعة
جممع رابغ  2للكيماويات التابع ل�شركة رابغ للتكرير
ال�شهادات الدولية املتعلقة بعملياتها الت�شغيلية خالل
والبرتوكيماويات (برتو رابغ) ،وم�شروع م�صفاة
العام  ،2013حيث جددت ال�شركة �شهادة الأيزو
 9000للجودة ال�شاملة ،و�شهادة « »OHSAS 18000ينبع للت�صدير وكالهما يقع غربي اململكة العربية
لنظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�شهادة الأيزو ال�سعودية ،وم�شروع م�صنع التكلي�س ل�شركة التعدين
العربية ال�سعودية (معادن) يف مدينة ر�أ�س اخلري
 14000لنظم ومعايري الإدارة البيئية .كما ت�سلمت
ال�شركة �شهادة تقدير خا�صة كمورد موثوق للمنتجات ال�صناعية على �ساحل اخلليج العربي .كما قامت
الوحدة بت�صدير منتجاتها مل�شروعني يف �أبوظبي
العالية اجلودة للعام .2012
هما م�شروع تطوير حقل �شاه للغاز ،وهو �أحد �أ�ضخم
م�شاريع �أبوظبي يف جمال الغاز ،وم�شروع م�صنع �أ�سود
ويف �أواخر العام ،انتقلت الزامل للحديد فيتنام �إىل
الكربون وفحم الأنود البرتويل ل�شركة �أبوظبي لتكرير
مبنى املقر الرئي�سي اجلديد لل�شركة يف العا�صمة
النفط (تكرير) ،يف حني ا�ستكملت الوحدة �أعمال
هانوي الذي يحتوي على معظم الإدارات الرئي�سية
ت�صنيع وتوريد الهياكل الإن�شائية احلديدية الداعمة
لل�شركة والذي مت افتتاحه ر�سمي ًا يف �شهر دي�سمرب.
مل�شروع «بروج  »3ال�صناعي يف الروي�س ب�أبوظبي.
جمموعة منتجات احلديد ال�صناعي
ولتعزيز الكفاءة والإنتاجية يف م�صنع وحدة الهياكل
تت�ألف جمموعة منتجات احلديد ال�صناعي من �أربع
الإن�شائية احلديدية ،مت تركيب �آلة الثقب اجلديدة
�شركات �أو وحدات عمل رئي�سية هي وحدة الهياكل
الإن�شائية احلديدية ،وحدة الأبراج واجللفنة ،ووحدة وحتديث عدد من الأجهزة واملعدات الت�صنيعية بهدف
تقليل زمن الإنتاج واحلد من اخل�سائر الت�شغيلية
معدات املعاجلة ،و�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة
وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى من عملية �إعادة تدوير
امل�شاريع ال�صناعية.
املنتجات احلديدية املُ�ص ّنعة.
خالل العام  ،2013بذلت جمموعة منتجات احلديد
ال�صناعي جهود ًا كبرية ال�ستكمال عملية �إعادة الهيكلة ويف �شهر نوفمرب� ،شاركت كل من وحدة الهياكل
الإن�شائية احلديدية ووحدة معدات املعاجلة يف معر�ض
والتنظيم يف هذا القطاع ،ونتيجة لذلك �شهدت
وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول ،الذي يعد �أكرب
انخفا�ض ًا قلي ًال يف �إيرادات املجموعة الإجمالية ،يف
حني ارتفعت ربحيتها بن�سبة  .%2.9وهذا يربز �أهمية معر�ض للنفط والغاز يف ال�شرق الأو�سط .وقد قدم هذا
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• قطاع احلديد
)تتمة(

احلدث فر�صة مهمة ال�ستعرا�ض املنتجات اجلديدة
واملبتكرة لل�شركة وتعزيز العالقات مع العمالء
احلاليني واجلدد ،ما �سي�سهم يف تطوير الأعمال
التجارية لل�شركة يف امل�ستقبل.

واجللفنة عدد كبري من �أبراج النقل �إىل كل من ُعمان
ونيوزيلندا ،وت�سلمت طلبية من الفلبني يف �أواخر العام
لتوريد �أبراج بقدرة  115كيلو فولت مل�شروع مزرعة
رياح لتوليد الطاقة.

من جهة �أخرى� ،شهدت وحدة معدات املعاجلة �أدا ًء
من ناحية �أخرى ،وا�صلت وحدة الأبراج واجللفنة
جناحها مع منو �إيراداتها بن�سبة  ٪4.6عما كانت عليه جيد ًا خالل العام ،حيث ارتفعت �إيراداتها بن�سبة
يف العام  ،2012وذلك على الرغم من االنخفا�ض يف  %4.5عن العام ال�سابق على الرغم من انخفا�ض
حجم الإنتاج الفعلي وكمية ال�شحنات .و�شملت �أبرز
حجم الإنتاج و�شحنات املنتجات النهائية .و�شملت
العقود وامل�شاريع التي فازت بها الوحدة يف اململكة
�أبرز العقود وامل�شاريع التي فازت بها وحدة الأبراج
واجللفنة توريد �أكرب حمولة يف تاريخ الوحدة مل�شروع العربية ال�سعودية� ،إنتاج وتوريد �أوعية �ضغط فوالذية
واحد بحجم  24.550طن مرتي من املنتجات املختلفة �إىل عدد من امل�شاريع احليوية التابعة لكل من �شركة
ل�شركة املقاوالت الوطنية ال�ستخدامها يف م�شروع خط اجلبيل للبرتوكيماويات (كيميا) ،وال�شركة ال�سعودية
للكهرباء ،و�شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات
نقل الطاقة بني منيفة والقي�صومة احليوي.
(برتورابغ) ،وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ت�سليم املنتجات واملواد املطلوبة بالإ�ضافة �إىل توريد �أبراج و�أوعية �ضغط و�أعمدة
فوالذية مل�شروع م�صفاة جازان التابعة ل�شركة
للمقاولني الرئي�سيني يف امل�شاريع اخلا�صة بعدد
�أرامكو ال�سعودية.
من ال�شركات الكربى مبا يف ذلك م�شاريع ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،وم�شروع تطوير �شبكة نقل الطاقة
وقد برزت قدرات وخربات وحدة معدات املعاجلة
الكهربائية ل�شركة �أرامكو ال�سعودية يف �أبقيق �شرقي
اململكة ،وم�شروع حمطة الطاقة الكهربائية البخارية خالل العام من خالل قيامها بت�صنيع �أوعية �ضغط
و�أعمدة فوالذية ذات موا�صفات خا�صة ومتطورة لثالثة
«ال�شعيبة  »3غربي اململكة.
م�شاريع رئي�سية مهمة� .أولها ت�صنيع �أوعية فوالذية
ذات �سماكات عالية مل�شروع ال�شيبة ل�سوائل الغاز
و�شملت �صادرات وحدة الأبراج واجللفنة خالل
الطبيعي التابع ل�شركة �أرامكو ال�سعودية .ويت�ضمن هذا
العام  3.500طن مرتي من �أربعة �أنواع من �أبراج
امل�شروع �إجراء ت�صاميم هند�سية وحتليالت دقيقة
نقل الطاقة �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء يف اليمن،
ومعاجلة العديد من التحديات التقنية خالل العمليات
و  1.015طن مرتي من �أبراج نقل الطاقة بقدرة
الهند�سية والت�صنيعية� .أما امل�شروع الثاين فيت�ضمن
 132كيلو فولت مل�شروع حقل نفطي يف الكويت،
�إنتاج �سبائك و�أوعية �ضغط عايل و�أبراج فوالذية
و  750طن مرتي من الأبراج احلديدية مل�شروع
وفق ًا لرموز ومعايري الت�صميم الدولية ال�ستخدامها
�سكة حديد االحتاد (االحتاد للقطارات) ،و 682
يف �أحد م�شاريع �إنتاج الطاقة ال�شم�سية املركزة يف
طن مرتي من �أبراج نقل الطاقة وهياكل املحطات
الفرعية ملحطة كهرباء يف جنوب ال�شمخة يف �أبوظبي جنوب �أفريقيا .ويت�ضمن امل�شروع الرئي�سي الثالث
بالإمارات العربية املتحدة .كما �صدّرت وحدة الأبراج ت�صميم وت�صنيع �أكرب وعاء فا�صل لل�سوائل والغاز يتم
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وا�صلت وحدة
الأبراج واجللفنة
جناحها مع منو
�إيراداتها بن�سبة
 ٪4.6عن العام
2012

�أ�صبحت �شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية
ال�شركة الوحيدة التي توقع عقود ًا طويلة الأجل مع �شركتي �أرامكو
ال�سعودية و�سابك لإ�صالح و�صيانة �أجهزة املبادالت احلرارية

ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات
القطاعات

• قطاع احلديد
)تتمة(

�إنتاجه يف املنطقة ال�ستخدامه يف م�شروع غاز وا�سط
التابع ل�شركة �أرامكو ال�سعودية .ويقوم وعاء ال�ضغط
الأ�سطواين بف�صل الغاز عن خليط ال�سوائل القادمة
من الآبار النفطية مع االحتفاظ بدرجة �ضغط داخلية
عالية .وقد واجه املهند�سون والفنيون يف وحدة معدات
املعاجلة حتدي ًا كبري ًا يف �إنتاج هذا الوعاء الفوالذي
ال�ضخم ،حيث بلغ وزنه حوايل  690طن ،و�سماكته 6
بو�صات ،وهو مك�سو بطبقة خا�صة من الفوالذ ب�سماكة
 3.2مم حلمايته من االنفجار ب�سبب ال�ضغط الداخلي
العايل .ويربز هذا امل�شروع القدرات والكفاءات املهنية
العالية لكل من الإدارة واملهند�سني والفنيني يف وحدة
معدات املعاجلة.
ويف تطور �آخر ،قامت وحدة معدات املعاجلة بتطوير
تقنية جديدة يف عملياتها الت�صنيعية ال�ستخدام
�أ�سطوانات �أك�سيد ال�سرياميك بد ًال من �أك�سيد
الألومنيوم التقليدية يف ماكينات معاجلة احلديد،
وذلك بهدف خف�ض التكاليف الت�شغيلية وحت�سني
الإنتاجية .وتوفر العملية اجلديدة العديد من املزايا
التي ت�شمل تخفي�ض انبعاثات الغبار وخف�ض ت�أثري
الرتاكم احلراري ل�ضمان عدم الت�سبب ب�أ�ضرار
ملفا�صل اللحام .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت الوحدة
بت�شغيل خط جديد يف م�صنعها والذي �سي�سهم يف
زيادة الإنتاج ال�شهري مبعدل  200طن مرتي ،كما
�س ُيم ّكنها من �إنتاج �أوعية فوالذية ب�أحجام �أكرب ي�صل
قطرها �إىل � 10أمتار.
وخالل العام ،وقعت وحدة معدات املعاجلة اتفاقية
تعاون مع �شركتي �أريفا و�إي دي �إف الفرن�سيتان وذلك
يف نطاق التعاون ال�صناعي يف جمال الطاقة النووية

وبرنامج الطاقة النووية يف اململكة العربية ال�سعودية
الذي تطوره مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة .ويتوقع �أن ي�ؤدي توقيع هذه املذكرة �إىل
م�شاركة الزامل للحديد يف عمليات �إنتاج وتوريد بع�ض
املنتجات الأ�سا�سية لإن�شاء حمطات الطاقة النووية
يف اململكة.
ويف �أواخر العام ،قامت وحدة معدات املعاجلة
بتطبيق نظام �إدارة امل�شاريع املتخ�ص�ص من �شركة
مايكرو�سوفت من �أجل حت�سني عمليات �إدارة امل�شاريع،
وكفاءة الت�صنيع ،وعمليات مراقبة اجلودة والتحليل
املايل للم�شاريع.
من ناحية �أخرى ،جنحت �شركة الزامل لفح�ص
و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية خالل العام  2013بالفوز
مب�شاريع جديدة وا�ستكمال امل�شاريع ال�سابقة ،ما
�أدى �إىل ارتفاع ملحوظ يف �إيراداتها بن�سبة ٪35
عن العام ال�سابق .وت�ضمنت امل�شاريع التي فازت بها
ال�شركة� ،إ�صالح و�صيانة �أجهزة املبادالت احلرارية،
و�إ�صالح وت�صنيع ر�ؤو�س امل�شاعل يف عدد من املن�ش�آت
ال�صناعية ،وا�ستبدال بع�ض املواد و�أعمال الأنابيب
وحماية املعدات ،وخا�صة ل�شركتي �أرامكو ال�سعودية
و�سابك .كما نفذت ال�شركة �أعمال �أخرى للفح�ص
وال�صيانة يف عدد من مناطق اململكة ،و�أ�صبحت
ال�شركة ال�سعودية الوحيدة التي توقع عقود ًا طويلة
الأجل مع �شركتي �أرامكو ال�سعودية و�سابك لإ�صالح
و�صيانة �أجهزة املبادالت احلرارية.
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات القطاعات

• قطاع تكييف الهواء

متثل �شركة الزامل للمكيفات قطاع التكييف يف الزامل
لل�صناعة ،وهي تعد �أكرب مورد لأجهزة تكييف الهواء
للتطبيقات وامل�شاريع ال�سكنية والتجارية وال�صناعية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وتت�ألف وحدات العمل فيها
من وحدة املكيفات املركزية ،ووحدة مكيفات الغرف،
والزامل كوول كري يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل �شركة
جيوكليما يف �إيطاليا .وخالل العام  ،2013مت ا�ستكمال
�إجراءات ت�أ�سي�س �شركة الزامل للمكيفات القاب�ضة
املحدودة ،لتكون مالكة لكافة ال�شركات ووحدات العمل
�ضمن قطاع التكييف.
وقد �أكملت مكيفات الزامل عام ًا �آخر من النجاح،
حيث ارتفعت �إيراداتها �إىل م�ستوى قيا�سي جديد
بزيادة قدرها  ٪9عن العام ال�سابق ،يف حني ارتفعت
�أرباحها ال�صافية بن�سبة  ٪3عن العام  .2012وعرب
وحدات العمل املختلفة ،كان النمو وا�ضح ًا ب�شكل خا�ص
يف كل من وحدة املكيفات املركزية والزامل كوول كري.
وقد حتققت هذه الإجنازات املتميزة على الرغم
من الظروف ال�صعبة والتناف�سية يف خمتلف �أ�سواق
ال�شركة ،ما يعك�س بو�ضوح التزام مكيفات الزامل
بال�ضوابط الإدارية والت�شغيلية ال�صارمة ،وقدرتها على
التك ّيف مع املتغريات يف الأ�سواق ،واملرونة يف متابعة
الأعمال ،و�إمكانياتها الوا�سعة واملتقدمة يف التطوير
واالبتكار.
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يف �إطار ابتكاراتها امل�ستمرة ،قامت
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ملركز قوة دفاع البحرين

جنحت وحدة املكيفات املركزية
بتطوير خم�س وحدات تكييف مدجمة
جديدة مبزايا متطورة
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• قطاع تكييف
الهواء
)تتمة(

وخالل العام ،عززت وحدة املكيفات املركزية من
مكانتها الريادية من خالل الفوز وا�ستكمال العديد
من امل�شاريع للعمالء يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية
ال�سعودية ،والتي كان من �أبرزها توريد وتركيب
مربدات متخ�ص�صة يف م�صنع البويل �إيثيلني ل�شركة
�صدارة للكيميائيات (�صدارة) ،وتوريد �أجهزة
تكييف متنوعة لكل من �إ�سكان جامعة امللك عبد
العزيز ،ومركز امللك عبد اهلل املايل ،واحلر�س
الوطني ال�سعودي ،وعدد كبري من املدار�س اجلديدة
لوزارة الرتبية والتعليم .كما قامت ال�شركة بت�صنيع
وتوريد عدد كبري من �أجهزة ووحدات تكييف الهواء
ربدة باملياه،
والتي ت�شمل مربدات الطرد املركزي املُ ّ
ربدة بالهواء ،ووحدات مناولة الهواء ذات
واملربدات املُ ّ
�أحجام و�سعات خمتلفة ،ووحدات التكييف املدجمة
ال�سقفية وغريها ال�ستخدامها يف العديد من املباين
املختلفة يف م�شروع حمطة توليد الكهرباء البخارية
يف جنوب جدة التابعة لل�شركة ال�سعودية للكهرباء.
كما وردت ال�شركة ثالثة مربدات مياه الطرد املركزي
مبزايا متطورة للمقر الرئي�سي للهيئة امللكية ،بالإ�ضافة
�إىل �أجهزة تكييف متنوعة مل�ست�شفى ب�سعة � 200سرير
وكلية للعلوم الطبية يف منطقة حائل.
ويف �إطار ابتكاراتها امل�ستمرة ،قامت وحدة املكيفات
املركزية بتطوير وتوريد وحدة تكييف متخ�ص�صة

ذات كفاءة عالية ومربدة بالهواء ملركز قوة دفاع
البحرين ،كما جنحت بتطوير خم�س وحدات تكييف
مدجمة جديدة منها واحدة مقاومة لالنفجار .كما
قامت وحدة املربدات بال�شركة بتطوير جيل جديد من
املربدات ذات �سعات تربيدية عالية وموا�صفات وا�سعة
تنا�سب خمتلف التطبيقات ال�صناعية.
من ناحية �أخرى ،حققت وحدة مكيفات الغرف �أدا ًء
جيد ًا خالل العام ،حيث قامت ب�إنتاج وتوريد جمموعة
متنوعة من مكيفات الغرف للعمالء يف اململكة العربية
ال�سعودية وكذلك يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية،
وخ�صو�ص ًا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .،واليمن،
والعراق ،وغانا ،وبنغالدي�ش و�إيران ،وتون�س .كما
تركزت �أن�شطة الوحدة على توريد �أجهزة التكييف
�إىل م�شاريع الإ�سكان واملدار�س املختلفة ،والتي كان
من �أبرزها املباين التابعة لوزارة احلر�س الوطني
يف اململكة ،و�شركة �سابك يف اجلبيل ،و�شركة �أرامكو
ال�سعودية ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء� ،إ�ضافة �إىل
وزارات الدفاع والتعليم وال�صحة.
ومن اجلدير بالذكر قيام وحدة املربدات ،بالتعاون
مع �شركة جيوكليما يف �إيطاليا ،بت�صميم وتطوير
وتوريد نظام تربيد يعمل بتقنية «»Process Cooling
لل�شركة املتحدة لل�صناعات الغذائية يف الدمام ،والذي
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات القطاعات

• قطاع املواد العازلة

تعمل جميع ال�شركات يف قطاع املواد العازلة بالزامل
ربد باملياه ذي درجة حرارة
يعد �أول نظام تربيد ُم ّ
لل�صناعة ،وهي ال�شركة العربية للمواد العازلة من
منخف�ضة تقوم ال�شركة بتطويره.
الفيربجال�س (�أفيكو) ،و�شركة امل�صنع ال�سعودي
ويف �أواخر العام ،جنح فريق وحدة املربدات بال�شركة ل�صناعة ال�صوف ال�صخري ،و�شركة �أرما�سل الزامل
ال�شرق الأو�سط ،و�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل
بتطوير �أول مربد ماء ذو طرد مركزي و ُمربد باملياه
الأنابيب� ،ضمن �شركة جمموعة العزل اخلليجية والتي
ب�سعات تربيدية عالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
متتلك الزامل لل�صناعة فيها ح�صة قدرها  %51من
ويعد هذا املربد اجلديد متميز ًا من ناحية ال�سعة
التربيدية وتوفري الطاقة ،ويلبي املتطلبات التنظيمية ر�أ�س املال وكذلك حق الإدارة .وتعد �شركة جمموعة
البيئية اجلديدة واحتياجات التكييف والتربيد املختلفة العزل اخلليجية التي تتخذ من الريا�ض مقر ًا لها من
ال�شركات الإقليمية الرائدة يف �إنتاج املواد العازلة،
للعمالء �أكرث من �أي وقت م�ضى من خالل كفاءته
وتتمتع ب�سمعة ومكانة متميزة كمزود ملنتجات وحلول
العالية يف ا�ستخدام الطاقة ،ما ي�سهم يف خف�ض
العزل الفعالة مل�شاريع البناء والإن�شاءات يف املنطقة.
تكاليف الطاقة الكهربائية ويحافظ على البيئة.
وت�شمل منتجات املجموعة املواد العازلة من ال�صوف
الزجاجي ،وال�صوف ال�صخري ،ومنتجات العوازل
ويف تطور �آخر ،قامت ال�شركة بتطوير �أنظمة تربيد
ال�صناعية البال�ستيكية الرغوية ،والأنابيب املعزولة،
تتميز بوجود حمرك مدمج متغري الرتدد با�ستخدام
والتي يتم ت�صنيعها يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ًا
تقنية �شركة �إمير�سون ( ،)Emersonحيث ت�سلمت
لأعلى املعايري العاملية ،وت�شكل �أكرب جمموعة متكاملة
ال�شركة خالل العام عدة طلبيات مهمة لهذا النظام
مل�شروع �إ�سكان تابع ل�شركة معادن ،ومطار امللك خالد من املواد العازلة املتوافرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
من م�صدر واحد.
الدويل بالريا�ض ،ومكاتب ل�شركة خا�صة يف جدة.
وتثبت هذه املنتجات وامل�شاريع البارزة القدرات
الإبداعية الوا�سعة لدى امل�صممني واملهند�سني والفنيني وقد حققت جمموعة العزل اخلليجية يف العام 2013
أداء جيد ًا كما يت�ضح من الإيرادات املوحدة للمجموعة
يف مكيفات الزامل.
� ً
والتي ارتفعت بن�سبة  .٪2و�شهدت جميع �شركات
جمموعة العزل اخلليجية منو ًا ملحوظ ًا ،ما �سي�سهم
و�أخرياً ،فازت الزامل كوول كري بعدد من العقود
يف �إر�ساء �أ�سا�س متني للمجموعة للبناء عليه يف
البارزة خالل العام من �شركة �أرامكو ال�سعودية يف
الدمام ،وجامعة الق�صيم يف املنطقة الو�سطى� ،إ�ضافة ال�سنوات القادمة.
�إىل عقود لل�صيانة وال�صيانة الوقائية من �شركات عدة
مثل �شركة م�صفاة �أرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة ووا�صلت املجموعة تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية
(�سامرف) يف ينبع غربي اململكة العربية ال�سعودية  .لتو�سيع مرافقها الت�صنيعية وزيادة الإنتاج ،حيث بد�أ
امل�صنع الثاين اجلديد ل�شركة �أفيكو بالدمام الإنتاج
التجاري يف منت�صف العام والذي تبلغ طاقته الإنتاجية
 24.000طن مرتي �سنوياً ،مما �سريفع �إجمايل
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الطاقة الإنتاجية ال�سنوية ل�شركة �أفيكو �إىل 37.000
طن مرتي من املنتجات العازلة امل�ستخدمة يف خمتلف
جماالت قطاع البناء والت�شييد .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
مت الت�شغيل التجريبي للم�صنع اجلديد ل�شركة امل�صنع
ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري يف مدينة
اخلرج ال�صناعية خالل الربع الرابع من العام .كما
بد�أ امل�صنع اجلديد ل�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل
الأنابيب عمليات الإنتاج خالل الربع الأخري من العام.
وعلى مدار العام  ،2013كان الطلب جيد ًا وم�ستقر ًا
على منتجات املواد العازلة ل�شركة �أفيكو يف �أ�سواق
اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج .كما زادت
ال�شركة حجم الإنتاج بن�سبة  ،٪9.8وحافظت املبيعات
يف اململكة العربية ال�سعودية على م�ستوياتها اجليدة
التي كانت �سجلتها يف العام ال�سابق .و�شهدت �أفيكو
انخفا�ض ًا طفيف ًا يف حجم �صادراتها نتيجة الأو�ضاع
غري امل�ستقرة يف بع�ض �أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.

ومن �أبرز م�شاريع �أفيكو خالل العام  ،2013ت�صنيع
وتوريد مواد عازلة �إىل كل من جامعة اجلوف يف
اململكة العربية ال�سعودية وجممع �سوق التنني ال�صيني
يف الإمارات العربية املتحدة .كما فازت ال�شركة بعدد
من العقود وبد�أت يف ا�ستكمالها والتي كان من �أبرزها
مطاري �صاللة وم�سقط الدوليني يف �سلطنة عمان،
ّ
وفندق فريمونت يف �أبوظبي ،ومول العبديل يف الأردن،
ف�ض ًال عن العديد من امل�شاريع يف املدن الرئي�سية
باململكة العربية ال�سعودية .ويف �إطار دعم �أن�شطتها،
ا�ستكملت �أفيكو بنجاح عمليات املراجعة اخلا�صة
مبخترب دبي املركزي� ،إ�ضافة �إىل جتديد �شهادات
الأيزو اخلا�صة بنظام �إدارة اجلودة و�شهادة «”UL
العاملية جلودة املنتجات.
من ناحية �أخرى ،حققت �شركة امل�صنع ال�سعودي
أداء قيا�سي ًا خالل العام،
ل�صناعة ال�صوف ال�صخري � ً
حيث ارتفعت �إيراداتها الإجمالية بن�سبة  ٪21عن
العام ال�سابق ،كما ارتفع حجم �صادراتها بن�سبة
 ،٪9.6فيما ارتفع حجم الإنتاج بن�سبة  .٪6.3كما
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات
القطاعات

• قطاع
املواد العازلة
)تتمة(

منت �أعمال ال�شركة ب�شكل ملحوظ ،مما ا�ضطرها �إىل
ا�سترياد بع�ض مواد ال�صوف ال�صخري لتلبية الطلب
املتنامي على منتجاتها ب�سبب عدم كفاية الطاقة
الإنتاجية ،وهو الأمر الذي �سيتم التغلب عليه بعد بدء
ت�شغيل امل�صنع اجلديد يف العام املقبل.

بن�سبة  ٪72كنتيجة مبا�شرة للتو�سع يف الأ�سواق
الإقليمية وزيادة الرتكيز على ال�سوق القطري الذي
يعد �أحد الأ�سواق املتينة وامل�ستقرة لأعمال ال�شركة.
وارتفع حجم الإنتاج فيما انخف�ضت املبيعات
خالل العام ب�سبب ت�أخر عدد من امل�شاريع من
طرف العمالء.

ويف العام  ،2013ح�صلت ال�شركة على االعتماد الفني
وموافقة العمالء لعدة م�شاريع والتي كان من �أبرزها ومت خالل العام ا�ستكمال امل�صنع اجلديد ل�شركة
م�شروع �إ�سكان احلر�س الوطني ال�سعودي ،ومطار
امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب والذي يتميز
امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ،وم�شروع �إ�سكان
با�ستخدام تقنية الر�ش يف العزل ،حيث من املتوقع
جلامعة الدمام ،وحمطة توليد الكهرباء يف ر�أ�س
�أن يرتفع حجم �إنتاج ال�شركة مبعدل ثالثة �أ�ضعاف.
اخلري ،وكلها يف اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة
و�شملت �أبرز العقود وامل�شاريع التي فازت بها ال�شركة
�إىل م�شروع تابع للإدارة العامة للدفاع املدين يف قطر .خالل العام لتوريد منتجاتها ،جامعة الإمام حممد
كما ح�صلت ال�شركة على عدد من ال�شهادات العاملية بن �سعود الإ�سالمية يف الريا�ض ،وم�شروع يف تبوك
اجلديدة خالل العام.
ل�صالح �شركة الأحادية ،وم�شروع ل�شركة قطر للبرتول
مبدينة را�س لفان ال�صناعية يف قطر ،وجامعة �صباح
من جهة �أخرى ،ارتفع حجم الإنتاج يف �شركة �أرما�سل ال�سامل يف الكويت.
الزامل ال�شرق الأو�سط خالل العام بن�سبة ،٪23
كما حت�سنت معدالت الإنتاجية واخلردة .وانخف�ضت
ويف �إطار ا�سرتاتيجياتها الت�سويقية ،قامت كل من
املبيعات قلي ًال بن�سبة  ٪4عن العام  ،2012كما
�شركة جمموعة العزل اخلليجية و�شركة امل�صنع
انخف�ضت ال�صادرات �أي�ضاً ،يف حني كانت هناك
ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري و�شركة امل�صنع
م�ؤ�شرات جيدة على حت�سن �أداء ال�سوق ال�سعودي
ال�سعودي لعزل الأنابيب ب�إطالق �شعارات جديدة
بن�سبة  ،٪20ما �سيزيد من فر�ص النمو املتوافرة
لها بهدف تعزيز هويتها التجارية ودعم ح�ضورها
يف ال�سوق املحلي .و�شملت �أبرز امل�شاريع التي فازت
يف املنطقة.
بها ال�شركة خالل العام  ،2013ق�صر الرئا�سة يف
�أبوظبي ،وم�شاريع �أبراج جمريا يف دبي ،و�أبراج رافال
يف الريا�ض ،ومركز امللك عبداهلل املايل ،ومدينة
امللك عبد اهلل الريا�ضية� ،إ�ضافة �إىل م�شروع جديد
يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية يف اململكة العربية
ال�سعودية .كما ت�سلمت ال�شركة خالل العام �شهادة
الأيزو للجودة واعتماد « »FMالعاملي ملنتجاتها.
من ناحية �أخرى� ،شكلت ال�صادرات معظم �إيرادات
�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب ،حيث ارتفعت
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ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات
القطاعات

• قطاع ال�صناعات
اخلر�سانية

متثل �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات
اخلر�سانية قطاع ال�صناعات اخلر�سانية بالزامل
لل�صناعة ،حيث متتلك الزامل لل�صناعة ح�صة
قدرها  %50يف ال�شركة .تقوم ال�شركة بت�صميم و�إنتاج
وتركيب املباين اخلر�سانية م�سبقة ال�صب ملجموعة
وا�سعة من اال�ستخدامات وامل�شاريع ،كما تنتج �ألواح
اجلدران اخلر�سانية ،والأعمدة اخلر�سانية �سابقة
ال�صب ،وقواعد الأعمدة والكمرات الرابطة للأعمدة
واجلدران اخلر�سانية ،وبالطات الأ�سقف امل�ستوية،
والبالطات املفرغة ،وجدران الأ�سوار اخلارجية
مبختلف �أنواعها� ،إ�ضافة �إىل املنتجات امل�ستخدمة يف
�إن�شاء الطرق واملنتجات اخلر�سانية املتنوعة.

ولتلبية الطلب املتزايد على الألواح اخلر�سانية م�سبقة
ال�صب ،مت �إ�ضافة  20طاولة �صب اخلر�سانة �إىل
جانب خط جتميع جديد يف امل�صنع لزيادة القدرات
الت�صنيعية احلالية .كما مت جتديد خط �إنتاج
وقد ارتفعت �إيرادات ال�شركة خالل العام بن�سبة
البالطات « »TTم�سبقة ال�شد والإجهاد و�إعادة ت�شغيله،
 ٪15.8عن العام  ،2012كما ارتفع حجم الإنتاج
وتعيني مناطق جديدة لإنتاج املواد وامللحقات الإ�ضافية
بن�سبة  .٪39.5واقرتب الإنتاج ال�شهري يف امل�صنع من مثل خزانات املياه وال�سالمل والبالطات واحلواجز
 10.000مرت مكعب ،ما يعد �إجناز ًا قيا�سي ًا يف تاريخ وغريها ،ف�ض ًال عن تو�سعة منطقة التحميل ل�ضمان
ال�شركة .كما ارتفع معدل تركيب املنتجات يف امل�شاريع التعامل الآمن مع الإنتاج املو�سع للم�صنع.
املختلفة ب�شكل ملحوظ بن�سبة .٪52.8
كما ت�سلمت ال�شركة �شهادة مورد ومقاول معتمد لدى
ومن �أبرز م�شاريع ال�شركة خالل العام ،ت�صنيع
�شركة �أرامكو ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل جتديد �شهادة
وتوريد وتركيب فلل خر�سانية م�سبقة ال�صب مل�شروع
الأيزو للجودة .ويف �إطار مبادرات ال�شركة لتوطني
�إ�سكان احلر�س الوطني يف املنطقة الو�سطى من
الوظائف وت�شجيع املواطنني ال�سعوديني على العمل يف
اململكة العربية ال�سعودية ،يف حني مت ا�ستكمال
القطاعات ال�صناعية باململكة ،مت تعيني  100موظف
�سعودي يف العام  ،2013كما بذلت ال�شركة جهوداً
عدد من امل�شاريع مثل مباين كليات اللغة والعلوم
واالقت�صاد بجامعة الق�صيم ،وم�شروع �شيبة
خا�صة لت�أهيلهم من خالل التوجيه والتدريب على
ل�سوائل الغاز الطبيعي الذي تنفذه �شركة �سام�سوجن
ر�أ�س العمل.
الهند�سية الكورية ،وم�شروع مر�آب ال�سيارات ل�شركة
فاد للمقاوالت والتجارة .و�شملت امل�شاريع اجلديدة
لل�شركة ،م�شروع �سكني يف �أبها ،وم�شروع تو�سعة القرية
ال�سكنية ،وم�شروع حمطات فرعية يف وادي الدوا�سر،
�إ�ضافة �إىل م�شاريع يف ينبع ومواقع عدة �أخرى
يف اململكة.

 | 31التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

مت الت�شغيل
التجريبي
للم�صنع اجلديد
ل�شركة امل�صنع
ال�سعودي
ل�صناعة ال�صوف
ال�صخري يف
مدينة اخلرج
ال�صناعية خالل
الربع الأخري من
العام

ارتفعت
�إيرادات رانكو
الزامل خالل
العام بن�سبة
 ٪15.8عن
العام ،2012
كما ارتفع
حجم الإنتاج
بن�سبة ٪39.5

تعمل �شركة الزامل مل�شاريع البنية التحتية املحدودة
( ،)Zamil Infra Private Ltdوهي �شراكة
ا�سرتاتيجية بني الزامل لل�صناعة و�شركة نيودلهي
لأبراج االت�صاالت املحدودة� ،ضمن جمموعة �شركات
الزامل لل�صناعة يف قطاع الطاقة البديلة واملتجددة
الذي ي�شهد منو ًا �سريع ًا وكذلك يف قطاع االت�صاالت.
وتوفر �شركة الزامل مل�شاريع البنية التحتية يف الهند
خدمات الت�صميم واخلدمات الهند�سية والإن�شائية
املتكاملة� ،إ�ضافة �إىل خدمات ال�شراء والرتكيب و�إدارة
امل�شاريع يف قطاعات االت�صاالت والبنية التحتية
والطاقة املتجددة.

•

ا�ستعرا�ض
�أن�شطة و�إجنازات
القطاعات

القطاعات الأخرى

ويف العام  ،2013بذلت ال�شركة جهود ًا كبرية من �أجل
تو�سيع �أ�سواقها �إىل جانب ا�ستكمال العقود وامل�شاريع
اخلا�صة بعمالء ال�شركة احلاليني يف كل من اململكة
العربية ال�سعودية ودبي والنيبال والفلبني .وقد �شاركت
�شركة الزامل مل�شاريع البنية التحتية �شركة «هواوي»
ال�صينية العمالقة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
ب�شكل رئي�سي يف تنفيذ العديد من امل�شاريع املهمة يف
الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
ففي النيبال ،انخف�ضت اال�ستثمارات يف م�شاريع بناء
�شبكات االت�صاالت �إال �أن التطورات والتح�سينات يف
�شبكات االت�صاالت الال�سلكية بقيت ت�سري ب�شكل جيد
ب�سبب التزايد امل�ستمر يف �أعداد امل�شرتكني .ونتيجة
لذلك ،نفذت ال�شركة بنجاح عدد من امل�شاريع ل�شركة
االت�صاالت النيبالية ( )Nepal Telecomو�شركتي
« »NCellو « »Smartelوالتي ت�ضمنت ترقية �شبكة
اجليل الثالث وبناء مواقع للطاقة ال�شم�سية .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن �شركة الزامل مل�شاريع البنية التحتية
متلك �شراكة طويلة ناجحة مع �شركة « ،»NCellالتي
تعد امل�شغل الأول لالت�صاالت يف البالد ،يف �إن�شاء
و�إدارة �أكرث من  ٪55من �شبكة ال�شركة.

وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت .وقد بد�أت ال�شركة
فعلي ًا �أن�شطة امل�شرتيات العاملية مع �شركة «،»MTN
و�سيمكنها الت�سجيل كمورد معتمد لدى م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت من امل�شاركة يف تقدمي املنتجات
واخلدمات يف العديد من البلدان التي تعمل فيها
�شبكة ال�شركة.

ويف دبي ،جنحت ال�شركة يف ت�سجيلها كمورد عاملي
للمنتجات واخلدمات لدى كل من جمموعة «»MTN

ويف اململكة العربية ال�سعودية� ،أجنزت ال�شركة
عقود ًا مع �شركة زين لالت�صاالت مل�شروع �شركة
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�أرامكو ال�سعودية ومع �شركة « »ZTEالهندية لأعمال
تتعلق ب�أبراج االت�صاالت� ،إ�ضافة �إىل ت�صنيع وتوريد
وتركيب �سواري لنظام الدوائر التلفزيونية املغلقة
لإحدى ال�شركات .ويف الفلبني ،مت تنفيذ  455موقع ًا
لالت�صاالت الال�سلكية با�ستخدام موجات امليكروويف
ل�صالح �شركتي «هواوي» و «جلوب» لالت�صاالت.
وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،تبحث ال�شركة حالي ًا فر�ص
الأعمال املحتملة يف ميامنار باعتبارها واحدة
من الأ�سواق الواعدة وغري امل�ستغلة جيد ًا يف قطاع
االت�صاالت يف املنطقة .وقد مت ت�سجيل �شركة الزامل
مل�شاريع البنية التحتية كمورد ومقدم خدمات معتمد
لدى �شركة « »PT Indosatالتي تعد �إحدى �أكرب
�شركات االت�صاالت يف �إندوني�سيا ،كما ا�ستحوذت على
�شركة حملية يف كازاخ�ستان من �أجل تقدمي خدمات
�أف�ضل ل�شركة «هواوي» لالت�صاالت خالل تنفيذها
 3.000موقع ًا يف خمتلف �أنحاء البالد.

 | 33التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

توقعات الأ�سواق
يف العام 2014

مرت البيئة االقت�صادية العاملية خالل العام 2013
بعدة تغريات متتالية ،حيث �شهدت معظم �أ�سواق
الدول املتقدمة حالة من االنتعا�ش امللحوظ بعد عدة
�سنوات من الرتاجع والركود .وعلى العك�س من ذلك،
بد�أت االقت�صادات الآ�سيوية التي �شهدت منو ًا جيد ًا
على مدى ال�سنوات التي �أعقبت الأزمة املالية العاملية
يف العام  2008بالرتاجع.
ويف املا�ضي القريب ،فتحت كافة البنوك املركزية
يف الواليات املتحدة واليابان خزائنها ل�ضخ الأموال
يف اقت�صاداتها مع احلفاظ على م�ستوى منخف�ض
من �أ�سعار الفائدة بهدف حتفيز النمو االقت�صادي.
وقد �أثبتت هذه التحركات فائدتها ب�شكل عام
با�ستثناء بع�ض الأجزاء من �أوروبا والتي بقيت معظم
اقت�صاداتها يف دائرة النمو ال�سلبي .ويف �أماكن �أخرى
من العامل ،على �سبيل املثال يف الهند ،مت رفع �أ�سعار
الفائدة للم�ساعدة يف كبح جماح الت�ضخم ،ولكن
يف النهاية كان له ت�أثري �سلبي على م�ستويات الطلب
املحلي وال�صادرات.

وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،فهناك ثقة كبرية ب�أن الأمور
�سوف تتجه نحو الأف�ضل ،و�سيكون النمو يف العام
� 2014أكرث توازن ًا مما كان عليه يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية .و ُيقدر �صندوق النقد الدويل �أن ينمو الناجت
املحلي الإجمايل العاملي بن�سبة  ٪3.6يف العام 2014
مقابل تقديراته ال�سابقة بـ  ٪2.9للعام  .2013ومع
ذلك ،ال تزال الغيوم ملبدة يف �سماء املنطقة وخا�صة
يف �آ�سيا .فقد ظلت �أ�سعار النفط فوق  100دوالر
�أمريكي للربميل طوال العام ،مع و�صول متو�سط�سعر
خام مزيج برنت الدويل �إىل حوايل  106دوالرات
للربميل ،مع ح�صول ارتفاع يف فرباير �إىل  116دوالر،
يف حني و�صل يف دي�سمرب �إىل  111دوالر �أمريكي.
وتُظهر م�ؤ�شرات ال�سوق حت�سن ًا حمتم ًال يف الأ�سعار
يف العام املقبل مع زيادة متوقعة يف حجم الإنتاج من
بع�ض دول ال�شرق الأو�سط ،ف�ض ًال عن بوادر النمو
امللحوظ يف تطوير و�إنتاج النفط ال�صخري يف الواليات
املتحدة وكندا .وهذا الو�ضع قد ي�ؤثر بالت�أكيد على
اململكة العربية ال�سعودية من حيث انخفا�ض �أ�سعار
النفط وتراجع م�ستويات �إنتاجه.
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اململكة العربية ال�سعودية
بعد الزيادة الكبرية يف الإنفاق احلكومي على خمتلف
امل�شروعات التنموية وتطوير البنية التحتية يف العام
� ،2013أعلنت احلكومة ال�سعودية عن ميزانية
قيا�سية ومتوازنة للعام  ،2014حيث اعتمدت الدولة
م�صروفاتها مببلغ  855مليار ريال ( 228مليار دوالر
�أمريكي) ،بزيادة قدرها  %4عن العام ال�سابق.
ويعترب هذا الرقم القيا�سي دلي ًال على رغبة احلكومة
يف �ضمان ا�ستمرار حتفيز االقت�صاد الوطني وتوفري
املزيد من فر�ص العمل للمواطنني ال�شباب.
وكما هو احلال يف ال�سنوات املا�ضية ،ركزت امليزانية
اجلديدة على التعليم العام وتدريب القوى العاملة
وال�صحة وال�شئون االجتماعية .ومتثل هذه القطاعات
مع ًا حوايل  ٪38من �إجمايل امليزانية ،با�ستثناء الدفاع
والأمن ،يف حني كانت قطاعات النقل واالت�صاالت
وتطوير البنية التحتية من امل�ستفيدين الرئي�سيني.
و ُقدرت �إيرادات الدولة مببلغ  855مليار ريال (228
مليار دوالر �أمريكي) �أي�ضاً ،حيث �ست�شكل الإيرادات
النفطية للمملكة �أكرث من  %90من �إجمايل الإيرادات
العامة للدولة .ونظر ًا لأهمية النفط يف امليزانية
وحت�سب ًا لتغري الظروف يف �أ�سواق النفط العاملية،
فقد �أولت الدولة اهتمام ًا كبري ًا لتطوير ال�صناعات
التحويلية الرئي�سية املوجهة نحو �أ�سواق الت�صدير
�إىل جانب م�صادر الطاقة البديلة مبا يف ذلك
الطاقة ال�شم�سية والنووية ،ما �سي�سهم يف خف�ض
اال�ستهالك املحلي للنفط وبالتايل زيادة الكمية
املتوافرة للت�صدير.
وقد ح�صلت امل�شروعات الإن�شائية والتطويرية على
ح�صة كبرية من خم�ص�صات امليزانية اجلديدة.
ففي قطاع التعليم وحده� ،سيتم �إنفاق  188مليار
ريال �سعودي ( 50مليار دوالر �أمريكي) على م�شاريع
لإن�شاء  465مدر�سة جديدة للبنني والبنات يف جميع
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توقعات
الأ�سواق

يف العام 2014
(تتمة)
املناطق� ،إ�ضافة �إىل املدار�س اجلاري تنفيذها حالي ًا
والبالغ عددها  1544مدر�سة ،وافتتاح ثماين كليات
جديدة ،كما ت�ضمنت امليزانية اعتماد م�شاريع بناء
وتو�سعة العديد من املرافق التابعة لوزارة التعليم
العايل .وخ�ص�صت الدولة لقطاعات اخلدمات
ال�صحية والتنمية االجتماعية نحو  108مليارات ريال
( 29مليار دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  %8عما
جرى تخ�صي�صه يف ميزانية العام ال�سابق ،والتي
تت�ضمن م�شاريع �صحية ال�ستكمال �إن�شاء وجتهيز
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية بجميع مناطق
اململكة ،وم�شاريع لإن�شاء �أحد ع�شر م�ست�شفى جديداً،
وجممعني طبيني ،و 11مركز ًا طبياً ،و 10عيادات
�شاملة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستكمال ت�أثيث وجتهيز عدد
من املرافق ال�صحية والإ�سكان وتطوير امل�ست�شفيات
القائمة .وت�ضمنت امليزانية م�شاريع جديدة و�إ�ضافات
للم�شاريع القائمة للطرق واملوانئ واخلطوط احلديدية
واملطارات واخلدمات الربيدية ومدينتي اجلبيل وينبع
ال�صناعيتني ومدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات التعدينية
على �ساحل اخلليج العربي.
ومن املتوقع �أن ت�سهم م�شاريع البناء وتطوير البنية
التحتية العديدة يف اململكة يف توفري فر�ص جيدة
ملنتجات وخدمات �شركات القطاع اخلا�ص ومنها
�شركات وقطاعات الزامل لل�صناعة.
الأ�سواق النا�شئة
متلك الزامل لل�صناعة �أن�شطة وم�صالح جتارية يف كل
من م�صر والهند وفيتنام ،حيث تتعامل ال�شركة مع
خمتلف العمالء يف تلك الدول على ال�صعيدين املحلي
والإقليمي عرب �أفريقيا وخمتلف �أنحاء �شبه القارة
الهندية ومنطقة جنوب �شرق �آ�سيا.
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من ناحية �أخرى� ،شهد النمو االقت�صادي يف الهند
وقد �شهدت ال�سنوات الثالث املا�ضية ا�ضطرابات
ً
اقت�صادية واجتماعية كبرية يف م�صر ،وبينما يبدو �أن تباط�ؤ ًا ملحوظا يف العام  2013مع انخفا�ض قيمة
الو�ضع ال�سيا�سي متجه نحو اال�ستقرار� ،إال �أن الو�ضع الروبية الهندية وارتفاع الت�ضخم وزيادة حجم
االقت�صادي احلايل يف م�صر ال يزال م�ضطرب ًا ويحتاج امليزانية العامة ،مما �ش ّكل م�صدر قلق كبري ًا بالن�سبة
لالقت�صاد الهندي .وقد كان لذلك �آثار �سلبية على
�إىل ر�ؤية وا�ضحة .ومع ذلك ،ت�شري امل�صادر املطلعة
�إىل �أن ثقة امل�ستثمرين �سوف تعود جمدد ًا �إىل ال�سوق القطاع اخلا�ص ،حيث ت�سبب يف احلد من الفر�ص
املتاحة و�أدى �إىل خف�ض هوام�ش الربح وارتفاع حدة
امل�صري .ومع بدء امل�صنع اجلديد لل�شركة يف م�صر
�إنتاجه التجاري ،ف�إن عمليات ال�شركة هناك يف و�ضع املناف�سة يف امل�شاريع اجلديدة .ومع نهاية العام ،مل
جيد لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من امل�شاريع اجلديدة تكن هناك عالمات وا�ضحة على حدوث تطورات
يف م�صر واملنطقة ،ال�سيما و�أن جميع الدول يف القارة جديدة .وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع النمو
الأفريقية تعد �أي�ض ًا �أ�سواق ًا م�ستهدفة لل�شركة .ووفق ًا االقت�صادي بن�سبة  ،٪5.4وهي ن�سبة �أعلى بكثري مما
ل�صندوق النقد الدويل ،ف�إن �أ�سواق جنوب ال�صحراء كانت عليه يف العديد من �أ�سواق الدول املتقدمة� ،إال �أن
ا�ستمرار اال�ضطراب يف ال�سوق الهندي يبقى حمتم ًال
الكربى يف �أفريقيا �شهدت منو ًا اقت�صادي ًا قوي ًا يف
يف العام  .2014ويوفر الت�صدير يف �أ�سواق �شبه
العام  ،2013ومن املتوقع �أن ت�شهد املزيد من النمو
القارة الهندية وحولها �إمكانات كبرية ،وخا�صة
وبوترية �أ�سرع يف العام  .2014وخالل ال�سنوات
يف البلدان التي تعمل فيها ال�شركة ب�شكل جيد مثل
املا�ضية ،حققت الزامل لل�صناعة جناحات عدة
�سريالنكا والنيبال.
يف خمتلف �أنحاء القارة الأفريقية ،وهي يف و�ضع
جيد ي�ؤهلها لال�ستفادة من فر�ص الأعمال اجلديدة
يف امل�ستقبل.
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ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية
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تعد مبادئ وممار�سات احلوكمة
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من عمليات و�أن�شطة
الزامل لل�صناعة

وت�شهد اقت�صادات جنوب �شرق �آ�سيا منو ًا ولكن ب�شكل حوكمة ال�شركات
�أبط�أ مما كانت عليه يف ال�سنوات املا�ضية .وتدل
تعد مبادئ وممار�سات احلوكمة جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
امل�ؤ�شرات على �أن هذا الو�ضع �سي�ستمر يف جميع
عمليات و�أن�شطة الزامل لل�صناعة حيث ُيعنى نظام
�أنحاء املنطقة يف العام  ،2014وخا�صة منذ قيام عدة احلوكمة يف ال�شركة باحلفاظ على حقوق امل�ساهمني
�شركات وكيانات جتارية من البلدان املتقدمة ب�سحب و�ضمان معاملتهم جميع ًا ب�صورة عادلة مع الرتكيز
ا�ستثماراتها الكبرية ،ما �سي�ؤثر ب�شكل كبري على فر�ص على متطلبات الإف�صاح عن املعلومات و�ضمان
العمل اجلديدة للقطاع اخلا�ص .ومع ذلك ،ف�إن العديد �شفافيتها .كما حتر�ص احلوكمة على �ضمان �أن
من �أن�شطة الزامل لل�صناعة ،ومنها �أعمال ال�شركة يف املجموعة ككل ملتزمة ب�إيجاد قيمة طويلة الأمد جلميع
فيتنام ،تقوم منذ فرتة بخدمة العديد من الأ�سواق يف امل�ساهمني والعمالء واملوظفني وجميع املجتمعات
جنوب �شرق �آ�سيا ،وهي يف و�ضع جيد للح�صول على
التي تعمل فيها .وتربز �أهمية هذا االلتزام يف ميثاق
�أعمال وم�شاريع جديدة يف امل�ستقبل.
ال�شركة ل�سلوكيات و�أخالقيات العمل ،ومبادئ
احلوكمة ،ومواثيق اللجان الفرعية املختلفة التابعة
وا�صلت اخلدمات املركزية وامل�شرتكة يف الزامل
ملجل�س الإدارة ،و�سيا�سات الإف�صاح اخلا�صة بال�شركة،
لل�صناعة خالل العام  2013جهودها يف دعم ومتابعة والتي ت�سعى �إىل �ضمان ال�شفافية وال�صراحة يف جميع
التنفيذ الفعال جلميع اخلدمات على امل�ستويات
املعلومات املن�شورة.
الإدارية والت�شغيلية واخلدمات امل�ساندة ،وذلك بهدف
حت�سني اال�ستفادة من جميع املوارد املتاحة و�ضمان
وتعترب احلوكمة ال�سليمة �أمر ًا يف غاية الأهمية ل�ضمان
ح�سن �سري العمل يف كافة قطاعات ال�شركة .وت�ستفيد نزاهة و�سالمة �أعمال ال�شركة ،واحلفاظ على ثقة
�إدارات اخلدمات املركزية بال�شركة من خرباتها
امل�ساهمني وامل�ستثمرين مبا يحقق النجاح لل�شركة
الوا�سعة لتعزيز النمو والتعاون امل�شرتك عرب كافة
يف امل�ستقبل.
القطاعات متا�شي ًا مع ر�ؤية ور�سالة ال�شركة .ويف هذا
ال�ش�أن ،فقد مت حتقيق العديد من الإجنازات الهامة
والتطورات البارزة خالل العام .2013
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مت �إجراء  1.300عملية تدقيق ومراجعة �شاملة
يف خمتلف �أق�سام ال�شركة وقدمت التو�صيات
الالزمة ب�ش�أنها

فمجل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن �إدارة احلوكمة
يف الزامل لل�صناعة والإ�شراف والرقابة على
القطاعات وال�شركات التابعة .ويتفانى جمل�س الإدارة
باحلفاظ على �أعلى معايري ال�سلوك الأخالقي يف
تطبيق مبادئ احلوكمة عرب املجموعة وذلك بغية
�أداء م�س�ؤولياته الكاملة �أمام امل�ساهمني وخدمتهم
بنزاهة و�صدق .ويقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتقييم
الأداء ب�شكل �سنوي ،وحتديد التوازن املنا�سب بني
اال�سرتاتيجية والأداء املايل والت�شغيلي ،والإ�شراف
على �إدارة املخاطر وال�ضوابط الداخلية ،واحلفاظ
على �أ�صول ال�شركة مع مراعاة متابعة تنفيذ اخلطط
اال�سرتاتيجية ملجل�س الإدارة مبا يحقق الأهداف
املن�شودة.

وقد قامت �إدارة املراجعة الداخلية خالل العام
 2013با�ستعرا�ض ومراجعة العمليات اخلا�صة
ب�أن�شطة كافة قطاعات الزامل لل�صناعة ،حيث �أجرت
 1.300عملية تدقيق ومراجعة �شاملة يف خمتلف
�أق�سام ال�شركة وقدمت التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.
وت�ضمنت التو�صيات التي مت تنفيذها خالل العام
خف�ض التكاليف ،وتعزيز الرقابة الداخلية على املواد
والأ�صول الثابتة ،وحت�سني الكفاءة الت�شغيلية .كما
قامت الإدارة مبتابعة تنفيذ  800تو�صية خمتلفة والتي
�أظهرت تطبيق  500تو�صية بالكامل ،فيما يجري تنفيذ
 120تو�صية �أخرى .وال يزال هناك  180تو�صية يتعني
تنفيذها يف الفرتة املقبلة.

ال�شئون القانونية
تت�ضمن امل�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة ال�شئون القانونية
�إدارة املراجعة الداخلية
تقدمي امل�شورة القانونية لكافة ال�شركات ووحدات
متثل �إدارة املراجعة الداخلية جزء ًا هام ًا يف التزام
العمل يف الزامل لل�صناعة� ،إىل جانب معاجلة خمتلف
الزامل لل�صناعة جتاه التقيد بقواعد حوكمة
ال�شركات ،كما حتر�ص على �إجراء املراجعات الدقيقة ال�شئون القانونية اليومية لل�شركة ومتابعة كافة امل�سائل
للأمور املتعلقة باملخاطر املالية والت�شغيلية يف ال�شركة ،القانونية مع اجلهات املعنية.
وتقوم ب�ضبط ورقابة �أن�شطة املراجعة من �أجل الت�أكد
وت�ضمنت �أبرز �إجنازات �إدارة ال�شئون القانونية يف
من �سالمة �أنظمة الرقابة الداخلية واملحافظة على
�أ�صول ال�شركة ونزاهة �أعمالها .وتقوم �إدارة املراجعة العام  2013تنفيذ �أكرث من  68طلب خدمات قانونية
مت ا�ستالمها من وحدات العمل وال�شركات التابعة
الداخلية برفع تقاريرها �إىل جلنة املراجعة مبا�شرة
تنفيذ ًا داخلي ًا �أو بالتن�سيق مع مكاتب املحاماة املكلفة
�أربع مرات خالل العام ،وهي م�س�ؤولة �أمام الرئي�س
من قبل ال�شركة .ومن بني املهام القانونية التي مت
التنفيذي لل�شركة وجمل�س الإدارة وتقوم بالتوا�صل
التعامل معها �إعداد النظام الأ�سا�سي ل�شركة الزامل
املبا�شر معهم.
للمكيفات القاب�ضة التي مت ت�أ�سي�سها م�ؤخراً ،و�إجراء
تعديالت على النظام الأ�سا�سي لكل من �شركة
امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب ،و�شركة العزل الأوىل
املحدودة ،و�شركة الزامل خلدمات التكييف والتربيد
(ذات م�س�ؤولية حمدودة) .بالإ�ضافة �إىل حتويل �شركة
امل�صنع ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري من فرع
ل�شركة جمموعة العزل اخلليجية �إىل �شركة م�ستقلة
ذات م�س�ؤولية حمدودة.
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ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية
(تتمة)

ت�سعى ال�شركة
لتوفري م�سار
وظيفي وا�ضح
للموظفني بحيث
يركز على
حتقيق التوافق
والتطابق بني
املوظف وبني
الوظائف والنمو
الوظيفي

وتعد عملية درا�سة الأمور القانونية املت�صلة بعمليات
اال�ستحواذ على �شركات جديدة من املهام امل�ستمرة
لإدارة ال�شئون القانونية يف الزامل لل�صناعة .وقد
قامت الإدارة مبتابعة وا�ستكمال طلبات ت�سجيل
العالمات التجارية لكل من ال�شركة العربية للمواد
العازلة من الفيربجال�س (�أفيكو) ،و�شركة امل�صنع
ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري ،و�شركة
امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب وذلك بعد �إطالق
ال�شعارات اجلديدة لها.
املوارد الب�شرية
تعترب الزامل لل�صناعة من كربيات �شركات القطاع
اخلا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتتعاون
با�ستمرار مع وزارة العمل �ضمن برنامج «نطاقات»
لتوطني الوظائف بهدف حتفيز املواطنني ال�سعوديني
على دخول �سوق العمل .وتت�ألف الن�سبة الكربى من
القوى العاملة يف البلدان الأخرى التي تعمل فيها
ال�شركة من ال�سكان املحليني .وب�صرف النظر عن
�أماكن عمليات ال�شركة ،ف�إن الزامل لل�صناعة ت�سعى
دائم ًا لتقدمي �أجور ومنافع وظيفية عادلة ملوظفيها،
�إىل جانب دعم عملية التطوير الوظيفي من خالل
توفري التدريب املنا�سب لتعزيز مهارات وخربات
املوظفني .ويف �إطار �سعيها لتحقيق هذه الأهداف،
ت�سعى ال�شركة لتوفري م�سار وظيفي وا�ضح للموظفني
بحيث يركز على حتقيق التوافق والتطابق بني املوظف
من جهة وبني الوظائف والنمو الوظيفي من جهة
�أخرى ويدعم عملية ترقية املوظف ،وذلك بهدف
االحتفاظ باملوظفني ومتكينهم من حتقيق �أهدافهم
خالل فرتة عملهم يف ال�شركة .كما توفر ال�شركة دعم ًا
كبري ًا للموظفني يف جميع املجتمعات التي تعمل فيها.
خالل العام  ،2013ويف �إطار قيام خمتلف وحدات
العمل بتو�سيع �أعمالها لتلبية متطلبات العمالء ،قامت
الزامل لل�صناعة بتوظيف  4.226موظف ًا جديد ًا يف
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عينت ال�شركة
خالل العام
 4.226موظف ًا
جديد ًا يف
خمتلف قطاعات
ال�شركة ،منهم
 1.759من
املواطنني
ال�سعوديني� ،أي
حوايل %43.9
من �إجمايل
املوظفني اجلدد

ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية

)تتمة(

خمتلف قطاعات ال�شركة ،منهم  1.759من املواطنني
ال�سعوديني� ،أي حوايل  %43.9من �إجمايل املوظفني
اجلدد .وقد التحق  1.685موظف ًا يف قطاع احلديد،
فيما التحق  1.671موظف ًا يف قطاع التكييف .وتتجاوز
هذه الأرقام الأعداد امل�ستهدفة للعام .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،قامت ال�شركة با�ستقطاب العاملني من ذوي
املهارات واخلربات املتنوعة من عدد من البلدان
الأخرى من بينها النيبال والباك�ستان و�سريالنكا.
وقد عقدت �إدارة املوارد الب�شرية خالل العام �أكرث
من  42لقا ًء من لقاءات التوظيف والتي مت تنظيمها
مع عدة جهات خا�صة وحكومية ال�ستقطاب الكفاءات
ال�سعودية يف التخ�ص�صات املهنية املختلفة ،حيث
ُعقد معظمها يف عدد من اجلامعات والكليات التقنية
واملدار�س الثانوية باململكة .كما ُعقدت لقاءات توظيف
�أخرى يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن ومدينة تورنتو
يف كندا والتي ا�ستهدفت اخلريجني ال�سعوديني يف
تلك الدول .ولتحفيز املوظفني ال�سعوديني يف ال�شركة،
فقد مت يف �أوائل العام حتديد احلد الأدنى للأجور
الأ�سا�سية ،ومن ثم متت زيادته بن�سبة  ٪25يف
�شهر يوليو.

 | 42التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

لتحفيز املوظفني على العمل بكامل طاقتهم
تنظم ال�شركة حفل �سنوي خا�ص لتكرمي
املوظفني املميزين يف جماالت تخ�ص�صهم
واالعرتاف مبا قدموه من م�ساهمات
و�إجنازات متميزة
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ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية (تتمة)

وقد حر�صت الزامل لل�صناعة �أي�ض ًا على توفري
فر�ص عمل منا�سبة للمواطنات ال�سعوديات يف بع�ض
قطاعاتها ال�صناعية .وقد بد�أت هذه املبادرة يف �أوائل
العام  2012من خالل توظيف  33مواطنة �سعودية
بالق�سم الن�سائي يف خط جتميع فرعي م�ستقل لدى
مكيفات الزامل ،والذي �أطلق عليه «متكني  .»1وقد
حققت هذه املبادرة جناح ًا كبريا مما �أدى �إىل اتخاذ
ال�شركة قرار ًا بزيادة عدد العامالت ال�سعوديات يف
القوى العاملة لديها يف الأعوام املقبلة .ويف نهاية
العام ،كان هناك  92وظيفة �شاغرة للمواطنات يف
املجاالت الإدارية والفنية والتي تتطلب م�ؤهالت ترتاوح
من �شهادات الثانوية العامة �إىل ال�شهادات اجلامعية
يف التخ�ص�صات الهند�سية املختلفة.
ويف �إطار توفري بيئة عمل �إيجابية وحمفزة للعاملني
يف جميع الأق�سام والإدارات بالزامل لل�صناعة،
نظمت ال�شركة حفل خا�ص لتكرمي املوظفني املميزين
يف جماالت تخ�ص�صهم واالعرتاف مبا قدموه من
م�ساهمات و�إجنازات مهمة ت�سهم يف حتقيق �أهداف
ال�شركة ،حيث مت توزيع �شهادات التقدير والدروع
التكرميية تقدير ًا لهم على �أدائهم املتميز.
التدريب والتطوير
يرتبط جناح وحدات العمل واملوظفني يف الزامل
لل�صناعة ب�شكل وثيق بتوفري برامج تدريبية عالية
اجلودة يف املجاالت املهنية وال�صناعية املختلفة.
ويوفر معهد الزامل العايل للتدريب ال�صناعي معظم
الربامج التدريبية للموظفني داخل ال�شركة .كما يوفر
�أي�ض ًا برامج ودورات تدريبية متخ�ص�صة ملوظفي
ال�شركات الأخرى على �أ�سا�س تعاقدي ،وهو جمهز
ب�أحدث الأجهزة والو�سائل التدريبية ،كما يحتوي على

الور�ش واملختربات التدريبية �إىل جانب مركز م�صادر
التعلم ملواكبة �أحدث التطورات يف جمال ال�صناعة.
ويقدم املعهد ملوظفي قطاعات الزامل لل�صناعة
جمموعة من الربامج والدورات التدريبية املتخ�ص�صة
يف املجاالت الفنية مثل تقنية اللحام ،وت�شغيل الآالت،
وتقنية الت�صنيع� ،إ�ضافة �إىل التدريب على تطبيقات
احلا�سب الآيل للعاملني يف املجاالت الإدارية .كما
ت�شمل الدورات الأخرى اللغة الإجنليزية وجماالت
الأعمال املختلفة مثل املهارات الإ�شرافية ،ومهارات
العر�ض ،ومهارات التفاو�ض والبيع ،والإ�سعافات
الأولية ،واملالية لغري املتخ�ص�صني ،وتقنية املعلومات
وغريها.
وقد �سعى معهد الزامل العايل للتدريب ال�صناعي
منذ �إن�شائه لتقدمي جمموعة من برامج الدبلوم
املتخ�ص�صة للمهند�سني والفنيني .وقد ح�صلت العديد
من برامج الدبلوم التقنية والفنية املتخ�ص�صة التي
يقدمها املعهد على اعتماد امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�ض ًال
عن اعتماد م�ؤ�س�سة �إدك�سل ( )Edexcelالربيطانية،
وهي جهة دولية مانحة للم�ؤهالت املهنية تقوم بتقييم
واعتماد الربامج واملراكز التدريبية حول العامل .وقد
وقع معهد الزامل العايل للتدريب ال�صناعي اتفاقية
تعاون مع معهد جرم�سبي للتعليم العايل ،وهو �أحد
املعاهد العريقة يف بريطانيا ،لتقدمي برامج تدريبية
مهنية يف جمال تقنيات التكييف والتربيد .ويتعاون
معهد جرم�سبي للتعليم العايل ،الذي ميلك �أكرث من
 65عام ًا من اخلربة يف جمال تطوير وتنفيذ الربامج
التدريبية التقنية العالية اجلودة ،مع معهد الزامل
يف تطوير برامج تدريبية مهنية متخ�ص�صة ومعتمدة
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من قبل كل من معهد جرم�سبي وم�ؤ�س�سة �إدك�سل
الربيطانية .وبالإ�ضافة �إىل التدريب الفني والتقني،
يوفر معهد الزامل العايل للتدريب ال�صناعي جمموعة
وا�سعة من الدورات التدريبية على اللغة الإجنليزية
مبوجب ترخي�ص من وزارة الرتبية والتعليم.
وعلى الرغم من �أن املعهد بد�أ �أن�شطته يف العام ،2012
�إال �أنه ت�شرف ب�أن يتم افتتاحه ر�سمي ًا يف دي�سمرب
 2013من قبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن
نايف �أمري املنطقة ال�شرقية .ويف �أبريل  ،2013ت�شرف
املعهد بزيارة �سعادة ال�سفري الأمريكي لدى اململكة
يرافقه �سعادة القن�صل العام الأمريكي بالظهران.
ويف �أوائل العام ،وقع املعهد اتفاقية تدريب ملدة
عامني مع �شركة �أرامكو ال�سعودية لتدريب عدد كبري
من متدربي ال�شركة �ضمن برنامج التلمذة املهنية.
و�سيتم تدري�س عدد من املواد الأكادميية ت�شمل
اللغة الإجنليزية والريا�ضيات خالل العام الأول من
الربنامج التدريبي ،فيما �سيتم تدري�س مواد تقنية
�أخرى لها عالقة مبا�شرة مبهارات الأعمال التقنية
املختلفة خالل العام التدريبي الثاين من الربنامج.
وي�شارك حالي ًا  152موظف ًا �سعودي ًا من �شركة �أرامكو
ال�سعودية يف الربنامج التدريبي .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
قدم املعهد دورات تدريبية يف جمال تقنية الأجهزة
الدقيقة والتحكم �إىل  31موظفا من �شركة �سابك
يف اجلبيل� ،إىل جانب دورات تدريبية يف تقنية
التكييف والتربيد �إىل �سبعة موظفني �آخرين من
ال�شركة نف�سها.
كما قدم املعهد دورات تدريبية مماثلة �إىل موظفي
عدد من ال�شركات املحلية من بينها ال�شركة املتقدمة
للبرتوكيماويات وال�شركة ال�سعودية للكهرباء .وخالل
العام ،قدم املعهد �أي�ض ًا دورات تدريبية عملية
يف جمال تقنية التكييف والتربيد �إىل  37موظف ًا
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�سعى معهد
الزامل العايل
للتدريب
ال�صناعي منذ
�إن�شائه لتقدمي
جمموعة من
برامج الدبلوم
املتخ�ص�صة
للمهند�سني
والفنيني

من عمليات اخلفجي امل�شرتكة ،و�شركة الع�سي�س
للمقاوالت ،وال�شركة ال�سعودية خلدمات الأعمال
الكهربائية وامليكانيكية ،و�شركة الر�سن وتوبرو ،و�شركة
املجموعة اخلليجية .وعموماً� ،شارك حوايل 405
موظف ًا من �شركات حملية يف الربامج التدريبية ملعهد
الزامل العايل للتدريب ال�صناعي.
كما قدم املعهد جمموعة من الدورات التدريبية
املتنوعة �شملت خمتلف تقنيات التكييف والتربيد،
واللغة الإجنليزية ،وتنمية املهارات الإدارية ،و�إدارة
م�شاريع الإن�شاءات �إىل موظفي مكيفات الزامل
والزامل كوول كري ووحدات العمل الأخرى يف
الزامل لل�صناعة.
وخالل العام ،قام املعهد بدعم وتنفيذ برامج
تدريبية مميزة لعدد من طالب وطالبات اجلامعات
والكليات التقنية ،وذلك يف �إطار الربامج واملبادرات
التي تنفذها ال�شركة خلدمة املجتمع .وت�ضمنت هذه
الربامج التدريب على ر�أ�س العمل لـ  35طالب ًا وخم�س
طالبات من عدد من اجلامعات والكليات التقنية
ال�سعودية �ضمن برامج التدريب ال�صيفي والتعاوين.
ويف �ش�أن مت�صل ،وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع

ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية

)تتمة(

مت تقدمي
وظيفتني
جديدتني لتقنية
املعلومات والتي
�ست�ستفيد من
ظهور تقنية
احلو�سبة
ال�سحابية

عملية التحول �إىل النموذج املوحد لنظام تخطيط
الكلية التقنية بالدمام بهدف �إن�شاء تعاون م�شرتك
بينهما يف جمال توظيف الكوادر ال�سعودية من خريجي املوارد امل�ؤ�س�ساتية ( )Global ERPالذي ي�ضمن
الكلية التقنية بالدمام يف عدد من التخ�ص�صات الفنية تناغم العمليات عرب كافة قطاعات ال�شركة ،حيث
من املقرر �أن يبد�أ ت�شغيله فعلي ًا يف جمموعة منتجات
والتقنية يف خمتلف قطاعات وفروع ال�شركة باململكة
املباين بالزامل للحديد يف وقت مبكر من العام ،2014
العربية ال�سعودية ،والتي ت�شمل تخ�ص�صات التقنية
مما �سي�ؤدي �إىل تطبيق النظام يف  13وحدة عمل
امليكانيكية ،والتكييف والتربيد ،والإنتاج ،والتقنية
يف الزامل لل�صناعة كمرحلة �أوىل يتبعها تطبيقه يف
الكهربائية.
املزيد من ال�شركات ووحدات العمل يف العام املقبل.
تقنية املعلومات
وقد �أدى التطور ال�سريع يف تقنيات الهواتف النقالة
تقدم �إدارة تقنية املعلومات يف الزامل لل�صناعة
خالل الأعوام الأخرية املا�ضية �إىل قيام �إدارة تقنية
جمموعة متكاملة من خدمات �أنظمة املعلومات
والأعمال الإلكرتونية �إىل جميع القطاعات وال�شركات املعلومات بتطوير وتركيب عدد من تطبيقات الهواتف
التابعة للزامل لل�صناعة ،حيث تعترب تقنية املعلومات والأجهزة النقالة الذكية لفنيي اخلدمات امليدانية يف
عن�صر ًا حيوي ًا يف دعم وظائف العمل املختلفة وزيادة وحدة �صيانة مكيفات الغرف ب�شركة الزامل للمكيفات،
ما �أدى بدوره �إىل حت�سني الكفاءة وخدمات العمالء،
كفاءة العمليات الت�شغيلية وجناح �أعمال ال�شركة.
ف�ض ًال عن مت ّيز الزامل لل�صناعة عن ال�شركات
وتلتزم الزامل لل�صناعة بتحقيق التم ّيز يف تقدمي
املناف�سة الأخرى.
خدمات وحلول تقنية املعلومات جلميع ال�شركات
ووحدات العمل لتح�سني الإنتاجية وزيادة النمو
وخالل العام ،بد�أت �إدارة تقنية املعلومات بتنفيذ
يف جماالت الت�صنيع وعمليات التوريد واملالية
عدد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية لتطوير البنية التحتية
واملوارد الب�شرية.
لتقنية املعلومات يف الزامل لل�صناعة ،حيث مت
ا�ستكمال نظام �إدارة �صالحيات امل�ستخدمني يف نظام
عقب التطورات الرئي�سية يف �أن�شطة وخدمات �إدارة
تقنية املعلومات يف الزامل لل�صناعة يف العام  ،2012ويندوز ،وت�صنيف وت�شفري البيانات وغريها ،يف حني
يجري تنفيذ حت�سينات على خدمة الربيد الإلكرتوين
مت تقدمي وظيفتني جديدتني لتقنية املعلومات قبل
عرب احلو�سبة ال�سحابية ،وحماية البيانات ،وا�ستبدال
بداية العام  2013والتي �ست�ستفيد من ظهور تقنية
بع�ض الأنظمة والتطبيقات يف ال�شبكة .كما مت ا�ستبدال
احلو�سبة ال�سحابية ( )Cloud Computingالتي
تتميز بالعديد من املزايا العملية وتزيد من فعالية
بع�ض الربامج غري الفعالة وتوحيد تراخي�ص الربامج
اخلدمات املقدمة للعمالء يف �شتى قطاعات الأعمال
اجلاهزة لتحقيق توفري كبري يف التكاليف الت�شغيلية.
املختلفة .ومنذ بدء العمل بهذه الثورة التقنية
اجلديدة ،مت نقل �إحدى التطبيقات التي جرى
وللم�ساعدة يف حتديد الفر�ص املتاحة لتح�سني
تطويرها داخلي ًا �إىل نظام احلو�سبة ال�سحابية ،كما
العمليات التجارية وتنظيم التكامل بني تطبيقات
مت �إطالق تطبيقني جديدين للم�ستخدمني يف �شركة
الأعمال يف جميع �شركات الزامل لل�صناعة ،مت يف
الزامل للحديد .كما وا�صلت الإدارة خالل العام تنفيذ �أواخر العام �إطالق وظيفة تقنية جديدة تعرف بـ
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«�إدارة العمليات التجارية لل�شركة» .ومنذ ذلك احلني،
مت ا�ستخدام هذه الوظيفة اجلديدة يف خم�سة م�شاريع
لل�شركة تركز على اال�ستخدام الأمثل للتقنية من
خالل حت�سني دورة العمليات الت�شغيلية املختلفة ،كما
�ست�ساهم يف توفري تكاليف الت�شغيل الإجمالية.
كما اعتمدت الزامل لل�صناعة ا�سرتاتيجية خا�صة
لأمن املعلومات حيث قامت ب�إن�شاء بيئة �آلية �إلكرتونية
تتميز بالدقة واجلودة والأمان بغر�ض خف�ض املخاطر
واملحافظة على �سرية املعلومات املختلفة� ،إ�ضافة
�إىل حتديد املعايري واخلطط الالزمة ال�ستخدام
�أف�ضل التطبيقات ونظم املعلومات التجارية واملالية
امل�ستخدمة حملي ًا وعاملياً .ويف العام  ،2013متت
ت�سوية  12.765طلب دعم فني بحيث مت معاجلة
و�إجناز  %84منها يف يوم العمل نف�سه .كما �أجرت
�إدارة تقنية املعلومات ا�ستبيان داخلي حول ر�ضا
املوظفني عن اخلدمات املقدمة منها ،حيث �شارك يف
اال�ستبيان  1.120موظف ًا و�أظهر ن�سبة ر�ضا مرتفعة
بلغت  ،%94وهي ذات الن�سبة امل�سجلة يف العام .2012
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�أدى التطور
ال�سريع يف
تقنيات الهواتف
النقالة خالل
الأعوام الأخرية
املا�ضية �إىل
قيام �إدارة تقنية
املعلومات بتطوير
وتركيب عدد من
تطبيقات الهواتف
والأجهزة
النقالة الذكية
لفنيي اخلدمات
امليدانية

ا�ستعرا�ض
�إجنازات اخلدمات
املركزية (تتمة)

حت�سنت معدالت
ال�سالمة
وال�صحة والبيئة
يف مكان العمل
بن�سبة  %43عن
العام ال�سابق،
كما حت�سن
م�ؤ�شر الأيام
اخلالية من
حوادث العمل
بن�سبة  ،%30فيما
�شهدت معدالت
تكرار احلوادث
وخطورتها
حت�سن ًا ملحوظ ًا
بن�سبة  %77و
 %52على التوايل
مقارنة ب�أداء
العام ال�سابق

امل�ستهدف وهو  ،%5كما حت�سن م�ؤ�شر الأيام اخلالية
ال�سالمة ومنع اخل�سائر
تهدف �إدارة منع اخل�سائر يف الزامل لل�صناعة ب�شكل من حوادث العمل بن�سبة  ،%30فيما �شهدت معدالت
تكرار احلوادث وخطورتها حت�سن ًا ملحوظ ًا بن�سبة
�أ�سا�سي �إىل تر�سيخ �أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة
 %77و  %52على التوايل مقارنة ب�أداء العام ال�سابق.
والبيئة يف مكان العمل ون�شر الثقافة الوقائية وزيادة
الوعي يف �أمور ال�سالمة بني جميع الأفراد والعاملني يف وعقدت الإدارة  404دورات تدريبية وتوعوية حول
ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف مكان العمل ،ح�ضرها ما
كافة قطاعات الزامل لل�صناعة .وتركز الإدارة على
جمموعه  5،067م�شارك ًا من خمتلف قطاعات ال�شركة
التقليل من الآثار ال�سلبية املحتملة لعمليات ال�شركة
مبعدل ح�ضور بلغ � 2.54ساعة لكل موظف مقارنة
على املوظفني والبيئة املحيطة.
بالن�سبة امل�ستهدفة وهي � 2.5ساعة.
ولتحقيق هذه الأهداف ،تنفذ �إدارة منع اخل�سائر
كما مت تنفيذ عدد من عمليات الإخالء يف حاالت
جمموعة من الربامج التدريبية والتوعوية حول
احلريق يف جميع وحدات العمل وال�شركات التابعة
ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف مكان العمل �إىل جانب
للزامل لل�صناعة يف كل من اململكة العربية ال�سعودية
تنفيذ برامج وخطط الإخالء يف حاالت الطوارئ
وفيتنام وم�صر والإمارات العربية املتحدة .وقد
ب�شكل دوري يف جميع قطاعات الزامل لل�صناعة،
بالإ�ضافة �إىل برنامج جائزة �أف�ضل �أداء يف ال�سالمة� .أجريت العديد من الدرا�سات اال�ستق�صائية حول
ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف مكان العمل �إىل جانب
كما تقوم الإدارة �أي�ضا ب�إعداد التقارير املتعلقة
بال�سالمة املهنية ،و�إجراء عمليات التفتي�ش واملراجعة عمليات املراجعة واال�ست�شارات الفنية ،وكذلك عمليات
الدورية ،ون�شر النتائج والبيانات الإح�صائية املختلفة .التفتي�ش على �أمور ال�سالمة خالل العام  .2013كما مت
�إعداد وتوزيع دليل ال�سالمة العامة يف املنزل بهدف
وتهدف هذه الإجراءات �إىل �ضمان وجود بيئة عمل
�آمنة جلميع املوظفني بهدف تقليل الأ�ضرار واحلوادث دعم املوظفني وعائالتهم خارج �أماكن العمل.
املهنية و�ضمان عودتهم الآمنة �إىل منازلهم و�أ�سرهم،
وقد مت احل�صول على الت�صاريح الالزمة من الإدارة
�إىل جانب امل�ساعدة يف احلفاظ على جودة العمليات
الت�صنيعية وحتقيق الكفاءة الق�صوى يف �أماكن العمل .العامة للدفاع املدين لكل من الزامل كوول كري يف
وال يقت�صر ا�ستخدام بيانات ال�سالمة وال�صحة والبيئة الدمام ،وور�شة الزامل كوول كري يف املدينة ال�صناعية
داخلياً ،بل هي متاحة �أي�ض ًا جلميع ال�شركات ووحدات الأوىل بالدمام ،ومعهد الزامل العايل للتدريب
العمل ال�ستخدامها يف العرو�ض التقدميية خالل تقدمي ال�صناعي ،وم�ستودع مكيفات الغرف التابع ملكيفات
الزامل يف منطقة اخلالدية.
املناق�صات� ،أو احل�صول على ت�صاريح العمل� ،أو
لتلبية متطلبات العمالء واملوردين والوكالء والهيئات
كما مت خالل العام �إجراء  8.386عملية حول ال�سالمة
الر�سمية يف الأماكن التي تعمل فيها ال�شركة.
وال�صحة والبيئة يف مكان العمل ،وكذلك 2.924
عملية للحماية من احلرائق ،و  26.164عملية �أمنية
وخالل العام  ،2013حققت �إدارة منع اخل�سائر
ت�شمل الدوريات الأمنية ،وعمليات التدقيق واملراجعة،
العديد من الإجنازات املهمة فيما يتعلق بال�سالمة
ومنع اخل�سائر يف كافة قطاعات ال�شركة .فقد حت�سنت والزيارات امليدانية ،وعمليات التفتي�ش ،والدرا�سات
اال�ستق�صائية ،و�أعمال التحقيق وتقييم املخاطر،
معدالت ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف مكان العمل
بن�سبة  %43عن العام ال�سابق باملقارنة مع احلد الأدنى و�إعداد التقارير ،وعمليات التفتي�ش اخلا�صة ب�سيارات

 | 48التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

الإ�سعاف ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء  669درا�سة فنية
خمتلفة .وقد ح�صل م�صنع املكيفات املركزية ل�شركة
الزامل للمكيفات على جائزة �أف�ضل �أداء يف ال�سالمة
للعام  2013وذلك لل�سنة الثانية على التوايل ،حيث
ح�صل على مركز متفوق يف كافة فئات نتائج ال�سالمة
الرئي�سية مبعدل متو�سط بلغ  %98.6يف معظم
معايري التقييم.
م�س�ؤوليتنا جتاه املجتمع
تفخر الزامل لل�صناعة بالتزامها بامل�س�ؤولية
االجتماعية يف املجتمعات التي تعمل فيها ،وتقوم
ال�شركة بتنفيذ ومتابعة عدة برامج اجتماعية من
خالل التوا�صل و�إقامة ال�شراكات مع العديد من
الهيئات واجلمعيات اخلريية ،لتكون بذلك عن�صرا
م�ساهم ًا يف دعم الربامج واملبادرات االجتماعية
من خالل التربعات اخلريية ورعاية الفعاليات .وال
يقت�صر االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية على ال�شركة
فقط ،بل حتفز الزامل لل�صناعة موظفيها على القيام
بالأعمال التطوعية ،وامل�شاركة يف خمتلف الأن�شطة
واملبادرات الرامية �إىل خدمة املجتمع.
ففي اململكة العربية ال�سعودية ،وا�صلت الزامل
لل�صناعة خالل العام الرتكيز على دعم م�شروع بنك
الطعام ال�سعودي (�إطعام) باعتبارها �أحد امل�ؤ�س�سني
والداعمني الرئي�سيني له والذي مت �إن�شا�ؤه يف العام
 2011يف املنطقة ال�شرقية ك�أول م�ؤ�س�سة خريية من
نوعها يف ال�سعودية تُعنى بتقدمي الأطعمة وتوفريها
للأ�سر املحتاجة .وقد تابعت «�إطعام» حتقيق �أهدافها
الرئي�سية واملتمثلة بتوعية املجتمع ب�أهمية حفظ
النعمة ،وتوزيع الزائد من طعام الوالئم واحلفالت
واملنا�سبات االجتماعية املختلفة على امل�ستفيدين
و�إي�صاله لهم مع احلفاظ على �أعلى معايري اجلودة
وال�سالمة العاملية .كما وا�صلت «�إطعام» خالل العام
تنفيذ براجمها املتعلقة بن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع
ب�ضرورة جتنب �إهدار الطعام وذلك من خالل
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تفخر الزامل لل�صناعة بالتزامها
بامل�س�ؤولية االجتماعية يف املجتمعات التي
تعمل فيها.
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وا�صلت
الزامل لل�صناعة خالل العام الرتكيز
على دعم م�شروع بنك الطعام ال�سعودي
(�إطعام) باعتبارها �أحد امل�ؤ�س�سني
والداعمني الرئي�سيني له .وقد وزع بنك
الطعام ال�سعودي منذ �إن�شائه قبل حوايل
العامني �أكرث من � 300ألف وجبة من زائد
الطعام على امل�ستفيدين واملحتاجني

من جهة �أخرى ،وا�صلت ال�شركة دعم رجال الأعمال
�إقامة حمالت «حفظ النعمة ..م�س�ؤوليتنا جميعا» يف
ال�شباب يف اململكة من خالل موقع الرئي�س التنفيذي
املنطقتني ال�شرقية والو�سطى خالل �شهر رم�ضان
للزامل لل�صناعة كع�ضو يف جمل�س �إدارة «�إنديفور
املبارك م�ستهدفة بذلك ربات البيوت� ،إ�ضافة �إىل
ال�سعودية» ( ،)Endeavor Saudi Arabiaوهو
�إقامة حمالت «نبيها تدوم» لطالب املدار�س يف
املنطقة ال�شرقية والتي تهدف �إىل غر�س مفهوم حفظ �أحد فروع «�إنديفور العاملية» ()Endeavor Global
والتي ت�سعى لتقدمي التوجيه ل�شباب الأعمال لتو�سيع
النعمة يف اجليل النا�شئ.
نطاق �أعمالهم ولي�صبحوا رواد �أعمال ناجحني يف
امل�ستقبل .كما قامت الزامل لل�صناعة خالل العام
ويف العام  ،2013وقعت «�إطعام» اتفاقيات مع عدد
بتوفري فر�ص تدريبية متميزة لعدد كبري من طالب
من اجلهات احلكومية والأهلية الكربى يف املنطقة،
وطالبات اجلامعات والكليات التقنية يف اململكة
والتي من �أبرزها توقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة مع
كجزء من الربامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها
�شركة �أرامكو ال�سعودية لتفعيل برنامج حفظ النعمة
ال�شركة خلدمة املجتمع ،يف حني طرحت فر�ص ًا
وعدم �إهداره عن طريق عمل برامج تثقيفية وتوعية
ت�شمل املدار�س واجلامعات احلكومية� ،إىل جانب �إقامة وظيفية خلريجي جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
يف الظهران خالل م�شاركتها يف فعاليات اليوم املفتوح
املعار�ض والفعاليات ،وكذلك جمع زائد الطعام من
خالل اال�ستفادة من املنا�سبات واحلفالت التي تقيمها للتوظيف الذي �أقامته اجلامعة.
ال�شركة .وكخطوة لتعزيز ن�شاط ال�شبكة الإقليمية
لبنوك الطعام ،وقعت «�إطعام» يف �أواخر العام مذكرة وبالإ�ضافة �إىل الأن�شطة وامل�شاركات اخلارجية
لل�شركة ،مت حتفيز املوظفني وعائالتهم للم�شاركة
تفاهم مع ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام بهدف
يف الألعاب والأن�شطة الريا�ضية التي نظمتها ال�شركة
تنظيم العمل اخلريي بني بنوك الطعام يف املنطقة
يف �أوقات خمتلفة خالل العام .كما نظمت ال�شركة
وتعزيز اخلربات والتن�سيق بني الطرفني بهدف ن�شر
خالل �شهر رم�ضان املبارك امل�سابقة الرابعة حلفظ
ثقافة حفظ النعمة ب�شكل مو�سع بني �أفراد املجتمع.
القر�آن الكرمي وجتويده والتي �شارك فيها جمموعة
وقد وزع بنك الطعام ال�سعودي منذ �إن�شائه قبل حوايل من املوظفني من خمتلف قطاعات ال�شركة �إىل جانب
�أفراد عائالتهم.
العامني �أكرث من � 300ألف وجبة من زائد الطعام
على امل�ستفيدين واملحتاجني حتى �شهر �سبتمرب
حماية البيئة
 .2013كما �أطلق م�ؤخر ًا «تطبيق �إطعام» للهواتف
عززت الزامل لل�صناعة التزاماتها البيئية يف العام
الذكية وذلك بهدف ا�ستقبال طلبات التطوع و�إتاحة
الفر�صة �أمام الأفراد للإبالغ عن زائد الطعام خالل  ،2013وذلك من خالل �إعطاء الأولوية للربامج
واملبادرات الهادفة �إىل حماية البيئة واحلد من �آثار
منا�سباتهم اخلا�صة.
عملياتها ال�صناعية على البيئة املحيطة.
ويف �إطار دعم الأعمال التطوعية والإن�سانية ،نظمت
ويف هذا ال�ش�أن ،نفذت �شركة مكونات البناء مبادرة
الزامل لل�صناعة بالتعاون مع م�ست�شفى امللك فهد
خا�صة خالل العام لت�صبح �أول �شركة منتجة للألواح
التخ�ص�صي بالدمام حملة للتربع بالدم والتي القت
املعدنية يف اململكة تقوم بالتخل�ص التدريجي من
جتاوب ًا وا�سع ًا من جميع من�سوبي ال�شركة.
ا�ستخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
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ا�ستعرا�ض
�إجنازات
اخلدمات
املركزية

)تتمة(

( )HCFCوا�ستبدالها مبركبات غري �ضارة بطبقة
الأوزون يف عملياتها الت�صنيعية .كما ح�صلت �شركة
امل�صنع ال�سعودي ل�صناعة ال�صوف ال�صخري على
�شهادة « »UL723والتي تتطلب خلو املنتجات من
مركبات الكلوروفلوروكربون ال�ضارة بالبيئة و�أن تكون
مقاومة للحريق .ويف تطور مت�صل ،تعاونت ال�شركة
العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س (�أفيكو) مع
املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة للم�ساعدة يف و�ضع
املعايري لتطبيق اللوائح التنظيمية للعزل احلراري يف
اململكة العربية ال�سعودية.
رعاية الن�شاطات
ال يقت�صر دور الزامل لل�صناعة يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية على الأعمال اخلريية والتدريب والتطوير
والبيئة ،و�إمنا ميتد �إىل رعاية الأن�شطة املجتمعية
والتعليمية الأخرى .كما تعمل ال�شركة با�ستمرار على
تر�سيخ دورها االجتماعي بالتفاعل مع املجتمعات التي
تعمل فيها ب�صورة �إيجابية جتعلها �شريك ًا حقيقي ًا يف
عملية التنمية املتكاملة.

الر�سمي لفريق مدار�س الظهران الأهلية للروبوت
منذ البطولة العاملية املفتوحة يف �أوروبا التي �أقيمت يف
العام .2010
من ناحية �أخرى� ،شاركت الزامل لل�صناعة يف لقاء
«توظيف املر�أة يف القطاع ال�صناعي» الذي نظمته
غرفة ال�شرقية بالتعاون مع وزارة العمل لبحث العديد
من املو�ضوعات املتعلقة مب�شروع توظيف املر�أة يف
القطاع ال�صناعي والتحديات التي تواجهه .وقد
ا�ستعر�ضت الزامل لل�صناعة خالل هذا اللقاء جتربتها
يف توظيف املر�أة يف القطاع ال�صناعي باعتبارها
من �أوائل ال�شركات ال�صناعية التي تقوم بتوظيف
العن�صر الن�سائي يف مرافقها الت�صنيعية ،كما تطرقت
�إىل التحديات واحللول والنتائج التي تواجه الن�ساء
الراغبات يف العمل يف هذا القطاع.
كما رعت الزامل لل�صناعة للعام الثاين على التوايل
احلملة التعريفية والتوعوية (�سند اخلري) التي
�أطلقتها جمعية �سند اخلريية لدعم الأطفال املر�ضى
بال�سرطان خالل �شهر رم�ضان املبارك يف عدد من
املجمعات التجارية مبدينة الريا�ض ،يف حني نظمت
حفل �إفطار رم�ضاين لنزالء دار احل�ضانة االجتماعية
بالدمام.
ويف اململكة العربية ال�سعودية� ،شاركت كل من الزامل
لل�صناعة وجمموعة الزامل كراعٍ ما�سي يف معر�ض
القوات امل�سلحة للمواد وقطع الغيار .كما تربعت وحدة
الهياكل الإن�شائية احلديدية بالزامل للحديد بهياكل
حديدية رئي�سية قامت بت�صنيعها خ�صي�ص ًا جلامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران ال�ستخدامها يف
خمترب هند�سة الزالزل التابع للجامعة.

ويف العام  ،2013رعت الزامل لل�صناعة فريق طالب
مدار�س الظهران الأهلية ،ممثل اململكة العربية
ال�سعودية ،يف بطولة « »First Tech Challengeالتي
�أقيمت يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد �سبق �أن فاز ويف الإمارات العربية املتحدة ،رعت الزامل لل�صناعة
الفريق يف البطولة العربية املفتوحة اخلام�سة للروبوت (رعاية ذهبية) جناح اململكة الذي نظمته هيئة
تنمية ال�صادرات ال�سعودية خالل م�شاركتها يف
التعليمي .ي�شار �إىل �أن الزامل لل�صناعة هي الراعي
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املعر�ض الدويل للبناء والأعمال الإن�شائية «اخلم�سة
الكبار  »2013يف دبي ،حيث قام معايل وزير التجارة
وال�صناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتكرمي
ال�شركة على رعايتها وتعاونها يف هذا احلدث املميز.
ويف دولة الإمارات �أي�ضاً� ،ساهمت وحدة املباين �سابقة
الهند�سة بتربعات نقدية مبنا�سبة اليوم العاملي
للدفاع املدين يف ر�أ�س اخليمة� ،إ�ضافة �إىل تربعها
بكمية من العوار�ض احلديدية �إىل كلية الهند�سة
بجامعة الإمارات.

ا�ستعرا�ض
�إجنازات
اخلدمات
املركزية
)تتمة(

ويف �ش�أن مت�صل� ،شارك موظفو الزامل للحديد م�صر
بحملة للتربع بالدم لأحد املعاهد ال�صحية �إىل جانب
بناء �أربعة م�ساجد لل�سكان املحليني .كما نظم موظفو
الزامل للحديد الهند «يوم اخلدمة ال�سنوي» اخلام�س،
حيث مت خالله توزيع املواد الغذائية واملالب�س والهدايا
وق�ضاء بع�ض الوقت يف �إحدى اجلمعيات اخلريية مع
الفقراء والأيتام وكبار ال�سن والأطفال من املناطق
الفقرية .و�أخري ًا ،قدم موظفو الزامل للحديد فيتنام
تربعات نقدية مبنا�سبة يوم البيئة العاملي من خالل
امل�شاركة يف �سباق اجلري ال�سنوي يف العا�صمة هانوي
من �أجل م�ساعدة الأطفال املحتاجني.
ال�شهادات واجلوائز
ت�سلمت ثالث وحدات عمل يف جمموعة منتجات
املباين بالزامل للحديد �شهادات �شكر وتقدير نظري
كفاءتها و�أدائها العايل يف امل�شاريع التي تقوم بتنفيذها
ملختلف العمالء .كما ح�صلت الزامل للحديد م�صر
على جائزة التم ّيز يف الإنتاج تقدير ًا لأدائها املتميز يف
�إجناز �أعمال الهياكل الإن�شائية احلديدية يف م�شروع
جممع م�صانع �شركة �سام�سوجن الكرتونيك�س م�صر يف
حمافظة بني �سويف بجمهورية م�صر العربية.
وتقدير ًا الهتمام الزامل للحديد الهند بالتفا�صيل
واجلودة يف �أعمالها ،قامت جمعية املعماريني
واملهند�سني وامل�ساحني يف مدينة بونه الهندية بتكرمي
ال�شركة ومنحها جائزة «AESA Beharay Rathi
 »Award 2013لأدائها املتميز يف بع�ض امل�شاريع
الكبرية التي نفذتها ال�شركة يف الهند .كما قامت

�شركة « »AkzoNobelالهندية مبنح �شركة الزامل
للحديد يف الهند جائزة «�أف�ضل مقاول يف جمال
ال�سالمة».
ولل�سنة الرابعة ع�شر على التوايل ،فازت الزامل
للحديد فيتنام بجائزة التنني الذهب ك�أف�ضل
مورد منتجات .ويف �أبريل ،فازت ال�شركة بجائزة
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات من غرفة جتارة
و�صناعة فيتنام.
وخالل العام ،ت�سلمت وحدة الهياكل الإن�شائية
احلديدية �شهادة �شكر وتقدير من �شركة معادن
و�شركة «تكنيكا�س رييونيدا�س» نظري جهودها املتميزة
يف م�شروع م�صفاة ينبع للت�صدير ،و�شهادة تقدير
�أخرى لأدائها املتميز يف م�شروع تطوير حقل �شاه للغاز
يف �أبوظبي ،يف حني ت�سلمت وحدة الأبراج واجللفنة
�شهادات �شكر وتقدير من عدد من العمالء ال�ستكمالها
العقود وامل�شاريع يف الوقت املحدد .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ت�سلمت الزامل لل�صناعة �شهادة �شكر وتقدير
من امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا وذلك
نظري م�شاركتها الفعالة و�إ�سهامها يف �إجناح حفل
التخرج ويوم املهنة خلريجي برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لالبتعاث
اخلارجي للعام  ،2013 – 2012الذي عقد يف
العا�صمة الكندية �أوتاوا.
من جهة �أخرى ،ح�صل مربد «توربومايزر»
( )Turbomiserالذي تنتجه �شركة جيوكليما يف
�إيطاليا على جائزة « »RAC Cooling Awardsللعام
 2013عن فئة «منتجات تكييف الهواء املبتكرة لهذا
العام» ،وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز الذي عقد
يف �سبتمرب العا�صمة الربيطانية لندن .كما ح�صلت
جيوكليما خالل العام على اجلائزة البالتينية �ضمن
جوائز برنامج م�صنعي املعدات الأ�صلية ()OEM
للعام  2012من �شركة دانفو�س توربوكور العاملية
( )Danfoss Turbocorتقدير ًا لتم ّيزها يف
معايري الإنتاج.
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�أهم امل�ؤ�شرات
املالية
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القوائم املالية املوحدة
وتقرير مراجعي
احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

تقرير مراجعي احل�سابات
ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
الدمام  -اململكة العربية ال�سعودية
نطاق املراجعة
لق ـ ــد راجع ـ ــنا قائمة املرك ـ ــز املايل املوحدة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي («ال�شركة الأم»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،و�شركاتها
التابعة («املجموعة») كما يف  31دي�سمرب  2013وقوائـم الدخل والتدفقات النقدية وحقوق امل�ساهمني املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ والإي�ضاحات من رقم � 1إىل  29املعتربة جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة املعدة من قبل ال�شركة وفقا لن�ص املادة  123من
نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن هذه القوائم املالية املوحدة هي م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة و�أن
م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا على هذه القوائم املالية بناء على املراجعة التي �أجريناها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتتطلب تلك املعايري �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ
مراجعتنا للح�صول على درجة معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القوائم املالية املوحدة من �أية �أخطاء جوهرية .ت�شتمل �إجراءات
املراجعة على فح�ص اختباري للم�ستندات امل�ؤيدة للمبالغ واملعلومات التي حتتويها القوائم املالية املوحدة .كما ت�شتمل على تقييم املعايري
املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستعملتها الإدارة وعلى تقييم عر�ض القوائم املالية املوحدة ككل .ويف اعتقادنا �أن مراجعتنا
ت�شكل �أ�سا�سا معقوال ن�ستند عليه يف �إبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
بر�أينا� ،أن القوائم املالي ـ ــة املوحدة تظهر بع ـ ـ ــدل ،من كاف ـ ـ ـ ــة النواحي اجلوهري ـ ـ ــة ،املركـ ــز املايل لل�شركـة كما يف  31دي�سمرب 2013
ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
املالئمة لظروف ال�شركة وال�شركات التابعة لها .كما وتتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد
وعر�ض هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2013م
2013
2012
(ب�آالف الريـاالت ال�سعودية)

	�إي�ضاح
املوجودات

				

				
املوجودات املتداولة
338.820
268.557
		
نقد وما يف حكمه
2.097.665
2.239.165
3
مدينون جتاريون ومدفوعات مقدمة
338.870
1
دفعات مقدمة �إىل �شركة تابعة غري موحدة
18.287
6
اجلزء املتداول من �صايف اال�ستثمار يف عقد �إيجار متويلي
1.820.265
1.950.734
4
خمزون
83.309
35.234
10
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
4.511.977
�إجمايل املوجودات املتداولة		
				
				
املوجودات غري املتداولة
257.489
168.852
5
ا�ستثمارات
444.692
6
�صايف اال�ستثمار يف عقد �إيجار متويلي
1.592.890
1.608.385
7
ممتلكات وم�صنع ومعدات
16.706
15.410
8
م�صاريف م�ؤجلة
169.906
158.543
9
�شهرة

4.678.929

		
�إجمايل املوجودات غري املتداولة

2.395.882

2.036.991

6.907.859
		
�إجمايل املوجودات
				
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية
				
غري امل�سيطرة

6.715.920

				
املطلوبات املتداولة
1.058.249
1.128.304
11
�أوراق دفع ودائنون وم�ستحقات وخم�ص�صات
78.588
35.448
10
مبالغ م�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة
361.768
420.934
		
دفعات مقدمة من عمالء
2.591.748
2.751.901
13
متويالت مرابحة وتورق
97.398
80.893
14
قرو�ض ق�صرية الأجل
313.227
91.160
15
اجلزء املتداول من قرو�ض لأجل
�إجمايل املطلوبات املتداولة		

4.508.640

4.500.978

				
املطلوبات غري املتداولة
170.988
15
قرو�ض لأجل
218.962
272.063
310.625
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني		
15.795
36.925
ح�سابات دائنة طويلة الأجل 		
		
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات

		

518.538

506.820

5.027.178

5.007.798

حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة				
600.000
16
ر�أ�س املال
600.000
204.600
228.136
26
احتياطي نظامي
623.204
728.024
		
�أرباح م�ستبقاة
45.000
60.000
17
توزيعات �أرباح نقدية مقرتحة
()1.916
		
خ�سارة غري حمققة من ا�ستثمارات
()21.708
()7.618
		
خ�سارة ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية
�إجمايل حقوق امل�ساهمني 		
18
حقوق امللكية غري امل�سيطرة

1.608.542
272.139

1.449.180
258.942

�إجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

1.880.681

1.708.122

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق
امللكية غري امل�سيطرة

6.907.859

6.715.920

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
		
	�إي�ضاح
10و23
�صايف املبيعات
6
الربح من عقود �إيجار متويلي
جمموع الإيرادات

		
10

تكلفة املبيعات

2012
2013
		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
5.354.874
5.399.103
14.881
5.413.984

5.354.874

()4.107.170

()4.189.754

1.165.120
1.306.814
		
الربح الإجمايل
				
					
امل�صاريف
419.792
499.266
19
بيع وتوزيع
377.303
404.520
20
عمومية و�إدارية
2.831
2.591
8
�إطفاء م�صاريف م�ؤجلة
799.926
906.377
		
الدخل من العمليات الرئي�سية

23

400.437

365.194

				
خ�سائر دائمة نا�شئة عن ترجمة عملة عند
()29.249
		
توحيد القوائم املالية
12.467
11.817
21
�إيرادات �أخرى ،بال�صايف
()11.363
9
االنخفا�ض يف ال�شهرة
()89.413
()85.800
22
م�صاريف مالية
				
الدخل قبل احل�صة يف نتائج �شركات مرتبطة
288.248
285.842
		
وحقوق امللكية غري امل�سيطرة والزكاة وال�ضرائب
احل�صة يف ربح (خ�سارة) �شركات مرتبطة  ،ال�صايف

5

1.564

()4.081

الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة
		
والزكاة وال�ضرائب

287.406

284.167

		

()17.143

()35.732

		
الدخل قبل الزكاة وال�ضرائب

270.263

248.435

()12.299
()22.608

()3.047
()43.934

235.356

201.454

		
ربحية ال�سهم من �صايف الربح (بالريـال ال�سعودي)

3.92

3.36

		
ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية امل�ستمرة (بالريـال ال�سعودي)

3.72

3.15

		
ربحية ال�سهم من العمليات الأخرى (بالريـال ال�سعودي)

0.02

0.21

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 		

60.000.000

60.000.000

حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�ضرائب �أجنبية
زكاة
�صايف دخل ال�سنة

		
12
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

2012
2013
			
				(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
			
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
248.435
270.263
الدخل قبل الزكاة وال�ضرائب
			
التعديالت لـ:
146.006
139.141
اال�ستهالك
22.528
38.562
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني ،بال�صايف
()1.206
536
اخل�سارة (الربح) من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات
()3.197
369
		
اخل�سارة (الربح) من بيع ا�ستثمارات
35.732
17.143
حقوق امللكية غري امل�سيطرة 		
4.081
()1.564
		
احل�صة يف نتائج �شركات مرتبطة ،بال�صايف
3.037
2.591
�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة
11.363
االنخفا�ض يف ال�شهرة
29.249
خ�سارة دائمة نا�شئة عن ترجمة عملة عند توحيد القوائم املالية
		 89.413
85.800
م�صاريف مالية
544.829
593.453
		
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية			 :
66.374
()130.469
		
املخزون
()314.957
()118.902
		
املدينون
()19.852
		
�صايف اال�ستثمار يف عقد �إيجار متويلي
167.764
85.654
الدائنون

النقد من العمليات
			
		
م�صاريف مالية مدفوعة
زكاة و�ضرائب �أجنبية مدفوعة 		

409.884

464.010

()85.800
()22.464

()89.413
()67.701

�صايف النقد من عمليات الت�شغيل
			
			
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
()190.927
�شراء ممتلكات وم�صنع ومعدات 		
18.608
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات
18.883
املتح�صل من بيع ا�ستثمارات
()1.804
		
م�صاريف م�ؤجلة متكبدة

()228.800
2.051
9.537
()8.283

()155.240

()225.495

()90.000
()270.041
143.648
()3.946

()90.000
()142.849
204.912
()8.771

()220.339

()36.708

()73.959

44.693

338.820
1.000
2.696

285.867
10.827
()2.567

نقد وما يف حكمه ،يف نهاية ال�سنة

268.557

338.820

معامالت غري نقدية
ر�سملة ر�سوم القر�ض املدفوعة مقدما

1.220

-

301.620

		
�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار

			
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
		
توزيعات �أرباح مدفوعة
		
قرو�ض لأجل ،بال�صايف
التغري يف قرو�ض ق�صرية الأجل ومتويالت مرابحة وتورق
		
حقوق امللكية غري امل�سيطرة ،بال�صايف

		
�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل
			
		
�صايف الزيادة ( النق�ص ) يف النقد وما يف حكمه
			
نقد وما يف حكمه  ،يف بداية ال�سنة
نقد وما يف حكمه امل�ستحوذ عليه خالل ال�سنة
نقد وما يف حكمه ل�شركة تابعة موحدة ( �إي�ضاح )1
احلركة يف خ�سارة ترجمة عملة ،بال�صايف

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
خ�سائر�أرباح
					
ترجمة عملة
اخل�سارة
توزيعات
				
غري املحققة عند توحيد
االحتياطي الأرباح	�أرباح
		
القوائم			
من
نقدية
امل�ستبقاة
النظامي
ر�أ�س املال
املجموع
اال�ستثمارات املالية
مقرتحة
				
(ب�آالفالرياالت ال�سعودية)			
				
 1يناير 2012

600.000

184.455

533.695

45.000

�صايف دخل ال�سنة

-

-

()1.075

()12.403

1.349.672

201.454

-

-

-

201.454

املحول �إىل االحتياطي
النظامي

-

20.145

()20.145

-

-

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة (�إي�ضاح )10

-

-

()1.800

-

-

-

()1.800

توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )17

-

-

()45.000

()45.000

-

-

()90.000

توزيعات �أرباح نقدية
مقرتحة (�إي�ضاح )17
احلركة خالل ال�سنة،
بال�صايف

-

-

()45.000

45.000

		

-

-

-

-

()841

()9.305

 31دي�سمرب 2012

600.000

204.600

623.204

45.000

()1.916

()21.708

�صايف دخل ال�سنة

-

-

-

-

		

()10.146
1.449.180

235.356

-

-

-

235.356

املحول �إىل
االحتياطي النظامي

-

23.536

()23.536

-

-

-

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة (�إي�ضاح )10

-

-

()2.000

-

-

-

()2.000

توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )17

-

-

()45.000

()45.000

-

-

()90.000

توزيعات �أرباح نقدية
مقرتحة (�إي�ضاح )17

-

-

()60.000

60.000

-

-

-

احلركة خالل ال�سنة،
بال�صايف

-

-

-

-

1.916

14.090

16.006

 31دي�سمرب 2013

600.000

228.136

728.024

60.000

-
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()7.618

1.608.542

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -1التنظيم والعمليات

مت حتويل �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي («ال�شركة الأم») �إىل �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة وفقا للقرار الوزاري رقم  407بتاريخ
1419/3/14هـ (املوافق  8يوليو 1998م) .وكانت ال�شركة الأم قبل ذلك تعمل ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت ا�سم �شركة الزامل للمباين
احلديدية املحدودة .وقد �أدرجت ال�شركة الأم ر�سميا يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) اعتبارا من  9فرباير . 2002
�إن ال�شركة الأم م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم . 2050004215
�إن القوائم املالية املوحدة ت�شتمل على القوائم املالية للمركز الرئي�سي لل�شركة الأم وفروعها وال�شركات التابعة لها وامل�شار �إليهم جمتمعني يف هذه
القوائم املالية املوحدة بـ («املجموعة») على النحو املذكور �أدناه:
الفروع :
 م�صنع الزامل للزجاج ،ويقوم ب�إنتاج الزجاج .ال�شركات التابعة:

ن�سبة
امللكية الفعلية
2012
2013

يونيفري�سال بيلدنغز �سي�ستمز ليمتد – جري�سي
�شركة الزامل للحديد القاب�ضة – وال�شركات التابعة – اململكة العربية ال�سعودية
الزامل للمكيفات والأجهزة املنزلية  -اململكة العربية ال�سعودية
الزامل خلدمات التكييف والتربيد  -ال�سعودية
م�صنع �شركة الزامل للمكيفات املركزية  -ال�سعودية
الزامل للمكيفات القاب�ضة  -ال�سعودية
�شركة الزامل للمباين احلديدية – م�صر
الزامل �ستيل بلدجنز – (�شنغهاي) كومباين ليمتد – ال�صني
الزامل �ستيل بول�سكا – بولندا
كول الين يوروب هولدجنز جي �إم بي �إت�ش -النم�سا
كليماتيك ايركوندي�شرنز جي ام بي ات�ش – النم�سا
زامل �ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
زامل �ستيل اجنينرينغ انديا برايفت ليمتد
ال�شركة العربية للمواد العازلة من ال�صوف ال�صخري  -ال�سعودية
�شركة اختبار املحدودة – ال�سعودية
�شركة الزامل خلدمات الطاقة (زي�سكو) – ال�سعودية
�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي  -الإمارات
�شركة الزامل لل�صناعات احلديدية �ش.ذ.م – �أبو ظبي  ،الإمارات
�شركة زامل �ستيل بيلدنغز ليمتد – تايالند
�شركة الزامل لفح�ص و�صيانة امل�شاريع ال�صناعية املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية
�شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية – ال�سعودية
�شركة الزامل للهياكل الفوالذية – م�صر
زامل كون�سرتك�شن انديا بي.يف.تي .ليمتد
�شركة مكونات البناء – ال�سعودية
ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة  -ال�سعودية
زامل انفورمي�شن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد – الهند
معهد الزامل العايل للتدريب ال�صناعي – ال�سعودية
زامل �إند�سرتيـال �إنف�ستمنت كومباين �آ�سيا بي .تي� .إي ليمتد – �سنغافورة
�شركة العزل الثانية – اململكة العربية ال�سعودية
ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد – الهند (انظر املالحظة �أدناه)
كانام �أ�سيا املحدودة – اململكة العربية ال�سعودية (انظر املالحظة �أدناه)
�شركة العزل اخلليجية و�شركاتها التابعة
زامل �ستيل بيلدنغز  -فيتنام كومباين ليمتد
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة – ال�سعودية
�شركة الزامل هد�سون املحدودة – ال�سعودية
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة – ال�سعودية
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة – ال�سعودية

٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪51
٪92.27
٪51
٪50
٪50
٪50
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٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪30
٪65
٪51
٪92.27
٪51
٪50
٪50
٪50

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة (تتمة) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 - 1التنظيم والعمليات (تتمة)
		 ال�شركات التابعة (تتمة)

ت�سيطر املجموعة على ال�شركات املذكورة �أعاله وبالتايل فتعترب هذه ال�شركات �شركات تابعة للمجموعة.
يف  ، 2012ا�ستحوذت ال�شركة الأم على ح�صة م�سيطرة يف �شركة الزامل ايركوند�شنز انديا برايفت ليمتد (�سابقا �شركة ادفانتيك كويلز)،
و�أ�صبحت �شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم بدء ًا من  1يناير  .2012مت توحيد عمليات �شركة الزامل ايركوند�شنز انديا برايفت والتي تبلغ
القيمة الدفرتية ل�صايف �أ�صولها  23.2مليون ريـال �سعودي كما يف  1يناير  2012يف القوائم املالية املوحدة لينتج عن ذلك حتقق �شهرة �أولية مببلغ
 36.9مليون ريـال �سعودي بعد �أثر خ�سارة حتويل العملة .بنا ًء على معلومات �إ�ضافية مت احل�صول عليها وبعد توزيع �سعر ال�شراء على املوجودات
القابلة للتمييز لل�شركة امل�ستحوذ عليها ،مت تخفي�ض مبلغ ال�شهرة لي�صبح  26.3مليون ريـال �سعودي .خالل العام� ،سجلت ال�شركة خ�سارة انخفا�ض
مببلغ  11.36مليون ريـال �سعودي مقابل ال�شهرة نظرا حلالة ال�سوق يف الهند وانخفا�ض �سعر الروبية الهندية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يف  ،2012باعت ال�شركة الأم احل�صة البالغة  ٪ 45يف جيوكليما ا�س� .آر .ال� – .إيطاليا (�شركة تابعة) و�سجلت ربحا قدره 3.2
مليون ريـال �سعودي .ومت ف�صل ال�شركة امل�ستثمر بها من القوائم املالية املوحدة ومت االعرتاف به كا�ستثمار يف �شركات مرتبطة با�ستخدام طريقة
حقوق امللكية.
يف  ،2011ا�ستحوذت �شركة العزل الثانية املحدودة� ،شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم ،على ن�سبة  ٪51من احل�صة امل�سيطر عليها يف �شركة
العزل اخلليجية ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية .ولدى �شركة العزل اخلليجية ال�شركات التابعة ال�شقيقة
التالية:
ن�سبة امللكية
الفعلية
٪ 100
٪ 100
٪ 51
٪ 49

�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب املحدودة
�شركة العزل الأوىل املحدودة
ال�شركة العربية ملواد العزل من الفيربجال�س املحدودة
�شركة الزامل �أرما�سل ال�شرق الأو�سط املحدودة

يف عام  ، 2012ا�ستحوذت ال�شركة على ح�ص�ص امللكية غري امل�سيطرة املتبقية يف كانام �آ�سيا لكي ت�صبح �شركة تابعة بالكامل دون �أن تتكبد ال�شركة
�أية تكاليف �إ�ضافية.
�إن ا�ستثمار ال�شركة الأم يف ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة (�إي دي �سي �سي) مت توحيده ابتدا ًء من  1يناير  2013حيث بد�أت ال�شركة
ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة �أن�شطتها التجارية يف عام  2013وكانت �صايف �أ�صول �شركة (�إي دي �سي �سي) كما يف  31دي�سمرب ،2012
 72.67مليون ريـال �سعودي وعلى النحو التايل:
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وموجودات �أخرى متداولة
ذمم مدينة طويلة الأجل مبوجب عقود �إيجار
�إجمايل املوجودات

1.000
7.741
443.127
451.868

ينزل :ذمم دائنة وم�ستحقات

379.202

�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها من �شركة تابعة كما يف  1يناير 2013

72.666

			

كما يف  31دي�سمرب  ،2012قدمت احدى ال�شركات التابعة لل�شركة الأم دفعة مقدمة مببلغ  338.86مليون ريـال �سعودي �إىل �شركة �أي دي �سي �سي
لتمويل تكلفة امل�شروع.
خالل ال�سنة  ،مت ت�صفية �شركة الزامل �ستيل بول�سكا ،بولندا ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لل�شركة الأم.
�إن جز ًءا من ح�ص�ص ال�شركة الأم يف ال�شركات التابعة �أعاله م�سجل ب�أ�سماء بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املوظفني كم�ساهمني مر�شحني بالنيابة
عن ال�شركة الأم وذلك نظر ًا للمتطلبات النظامية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات التابعة.
مت عر�ض القوائم املالية املوحدة بالرياالت ال�سعودية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة (تتمة) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

�أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيانا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة:
�أ�سا�س توحيد القوائم املالية
�إن ال�شركات العاملة امل�سيطر عليها من قبل ال�شركة الأم ت�صنف ك�شركات تابعة ويتم توحيدها يف هذه القوائم املالية ب�صرف النظر عن البلد
امل�سجلة فيه .ويتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت الهامة فيما بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية .بينما تتم املحا�سبة عن
ال�شركات التي ما زالت يف مرحلة الت�أ�سي�س بالتكلفة.
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية معدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
املدينون
تت�ضمن احل�سابات املدينة املبيعات املقيدة على احل�ساب وغري امل�سددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل بال�صايف بعد ح�سم املخ�ص�ص لأية مبالغ
يتم تقديرها على �أنها غري قابلة للتح�صيل.
املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة �أو ب�صايف القيمة القابلة للتحقيق� ،أيهما �أقل وحتدد التكلفة كما يلي:
املواد اخلام
الأعمال حتت التنفيذ والب�ضاعة التامة ال�صنع

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح
تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائد َا ح�صة منا�سبة من امل�صاريف
غري املبا�شرة اخلا�صة بها وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي

اال�ستثمارات
ت�صنف اال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتداولة وفقا لنية املجموعة فيما يتعلق بهذه الأوراق املالية ،وتظهر الأوراق املالية املتداولة التي يتم
االحتفاظ بها �إىل تاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة بعد تعديلها بالعالوة �أو اخل�صم ذوي العالقة .تدرج الأوراق املالية املتداولة بغر�ض املتاجرة
بالقيمة العادلة ،وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها �ضمن قائمة الدخل املوحدة .وتدرج الأوراق املالية املتداولة املتاحة للبيع بالقيمة
العادلة وتظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة منها �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة .وعندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ،يتم �إدراج هذه الأوراق
املالية بالتكلفة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء االنخفا�ض يف القيمة.
تقيد الإيرادات من اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند ا�ستالم توزيعات الأرباح.
�إن ال�شركة املرتبطة هي املن�ش�أة التي متار�س املجموعة عليها ت�أثريا جوهري ًا من خالل امل�شاركة يف قرارات ال�سيا�سة املالية والت�شغيلية اخلا�صة
بال�شركة امل�ستثمر فيها� .إن نتائج ال�شركات املرتبطة تظهر يف هذه القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لهذه
اال�ستثمارات لالعرتاف ب�أي انخفا�ض يف قيمة كل من هذه اال�ستثمارات.
�إن ال�شركات التابعة وال�شركات املرتبطة التي ال متار�س �أن�شطة �أو التي هي يف مرحلة التطوير �أو عند عدم توفر معلومات عنها تدرج بالتكلفة.
�صايف اال�ستثمار مبوجب عقد �إيجار متويلي
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار متويلي اذا ترتب على عقد الإيجار قيام املجموعة بتحويل منافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع
العقد ب�شكل جوهري �إىل امل�ست�أجر .يتم االعرتاف باملبالغ املطلوبة من امل�ست�أجرين بالقيمة احلالية لدفعات الإيجار واملدرجة يف القوائم املالية
املوحدة كـ «�صايف ا�ستثمار مبوجب عقد �إيجار متويلي».
عمليات جتميع املن�ش�آت وال�شهرة
تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع املن�ش�آت با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ املحا�سبية .وتقا�س تكلفة اال�ستحواذ بالقيمة العادلة ملجموع العو�ض املحول،
وذلك كما يف تاريخ اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إىل قيمـة �أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها .وبالن�سبة لكل عملية جتميع من�ش�آت،
يقوم امل�شرتي بقيا�س ح�ص�ص امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها �إما بالقيمة العادلة �أو بن�سبة احل�صة يف قيمة �صايف املوجودات التي
ميكن حتديدها بذاتها لل�شركة امل�ستحوذ عليها .وتدرج تكاليف اال�ستحواذ املتكبدة �ضمن امل�صاريف.
عندما تقوم املجموعة باال�ستحواذ على من�ش�أة �أخرى ،ف�إنها تقوم بتحديد مدى مالءمة ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة وذلك وفق ًا
لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية وال�شروط ذات ال�صلة كما يف تاريخ اال�ستحواذ.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة (تتمة) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
عمليات جتميع املن�ش�آت وال�شهرة (تتمة)

يتم قيا�س ال�شهرة مبدئي ًا بالتكلفة والتي متثل الفائ�ض يف قيمة العو�ض املحول عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف املوجودات واملطلوبات
املقتناة والقابلة للتحديد بذاتها� .أما �إذا كانت قيمة العو�ض �أقل من القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت اال�ستحواذ عليها ،ف�إن
الفرق يف هذه احلالة يدرج مبا�شر ًة يف قائمة الدخل املوحدة.
بعد االعرتاف املبدئي تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سائر مرتاكمة نا�شئة عن انخفا�ض القيمة .ولغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم توزيع
ال�شهرة املكت�سبة من خالل عمليات جتميع املن�ش�آت ،وذلك من تاريخ اال�ستحواذ� ،إىل كل وحدة من وحدات املجموعة املولدة للنقد �أو جمموعات
الوحدات املولدة للنقد والتي من املتوقع �أن ت�ستفيد من عمليات جتميع املن�ش�آت ب�صرف النظر عن تخ�صي�ص املوجودات �أو املطلوبات الأخرى
للمجموعة �إىل تلك الوحدات �أو جمموعة الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم ا�ستبعاد جزءا من العمليات �ضمن تلك الوحدة ،يتم �إدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات
امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات امل�ستبعدة وذلك عند حتديد الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العمليات .يتم قيا�س ال�شهرة امل�ستبعدة
يف هذه احلالة على �أ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد النقد .وعند بيع ال�شركات التابعة ،يتم االعرتاف
بالفرق بني �سعر البيع و�صايف املوجودات زائد ًا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�شهرة يف قائمة الدخل املوحدة .
املمتلكات وامل�صنع واملعدات  /اال�ستهالك
تقيد جميع املمتلكات وامل�صنع واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة� .إن الأر�ض اململوكة
والأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ال ت�ستهلك ،ويتم احت�ساب ا�ستهالك جلميع املمتلكات والآالت واملعدات الأخرى وفقا ملعدالت يتم احت�سابها ل�شطب
تكلفة كل من املوجودات على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة.
�إن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:
مباين على �أرا�ضي م�ست�أجرة
م�صنع ومعدات و�أثاث وتركيبات و�سيارات

ال�سـنوات
40 – 20
20 – 2

حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل� .أما التح�سينات التي من �ش�أنها زيادة قيمة املوجودات ذات ال�صلة �أو �إطالة �أعمارها ب�شكل جوهري
فتتم ر�سملتها.
االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات غري املتداولة
تقوم املجموعة بتاريخ كل قائمة املركز املايل مبراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�صانع واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من
عدم وجود م�ؤ�شر يدل على انخفا�ض يف قيمـة تلك املوجودات .ويف حالة وجود هذا امل�ؤ�شـر ،يتم تقدير القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك الأ�صول
للتو�صل �إىل قيمة االنخفا�ض يف املوجودات (�إن وجد) .ويف حالة عدم قدرة املجموعة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأحد الأ�صول ،تقوم
املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة الإنتاجية التي يعود �إليها ذلك الأ�صل.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) لت�ساوي القيمة القابلة لال�سرتداد عندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد �أقل من
القيمة الدفرتية .ويعرتف باخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة كم�صاريف عند تكبدها.
يتم حتديد االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد (�أو جمموعة الوحدات املولدة للنقد) التي تنتمي
�إليها ال�شهرة .وعندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد (�أو جمموعة الوحدات املولدة للنقد) �أقل من القيمة الدفرتية للوحدة
املولدة للنقد (�أو جمموعة الوحدات املولدة للنقد) التي مت تخ�صي�ص �شهرة �إليها ،يتم االعرتاف بذلك كخ�سارة نا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة.
علم ًا ب�أنه ال ميكن عك�س اخل�سائر النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة واملتعلقة بال�شهرة يف الفرتات الالحقة.
وعند عك�س قيد اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة الحق ًا ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد) ،با�ستثناء ال�شهرة،
�إىل القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد ب�شرط �أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل (�أو الوحدة املولدة للنقد)
يف ال�سنوات ال�سابقة .ويتم االعرتاف بعك�س قيد اخل�سارة النا�شئة عن االنخفا�ض يف القيمة ،با�ستثناء ال�شهرة ،ك�إيرادات عند حتديدها.
امل�صاريف امل�ؤجلة
تعترب امل�صاريف التي لها منفعة م�ستقبلية طويلة الأجل مبثابة م�صاريف م�ؤجلة وتطف�أ على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها مبا ال يزيد عن
� 5سنوات.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة (تتمة) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)
امل�صاريف امل�ؤجلة (تتمة)

�إن ر�سوم التمويل املدفوعة مقدما تتعلق بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ويتم �إطفا�ؤها على فرتة القرو�ض .يتم ر�سملة الإطفاء
كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ (�إذا كان ذلك منطبق ًا) حتى تاريخ بدء العمليات التجارية بحيث يتم حتميلها الحقا على قائمة الدخل
املوحدة.
ال�ضمانات
يتم تخ�صي�ص مبالغ على �أ�سـا�س تقديري ملواجهة التكاليف التي من املحتمل �أن تن�ش�أ م�ستقبال مبوجب التزامات ال�ضمان.
الزكاة و�ضريبة الدخل
يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم تكوين خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل وفقا للقوانني املعمول بها يف
الدول الأجنبية التي تعمل بها ال�شركات التابعة للمجموعة .تقيد التزامات الزكاة و�ضريبة الدخل مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة� .إن الزكاة
و�ضريبة الدخل املحملة على امل�ساهمني غري امل�سيطرين م�شمولة �ضمن حقوق امللكية غري امل�سيطرة.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�ضهم عن فرتات خدمتهم املجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل.
وتقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتجنيب خم�ص�ص وفق ًا لأنظمة الدول التي تعمل فيها.
االعرتاف بالإيرادات
ميثل �صايف املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة واخلدمات املقدمة والأعمال املنفذة من قبل املجموعة خالل ال�سنة .وبالن�سبة لأعمال �أجهـزة
التكييف املركزي وحاويات ال�ضغط ،فانه يتم االعرتاف بالإيراد والربح على �أ�سا�س تنا�سبي عندما ميكن التحقق من نتيجة العقد ب�صورة معقولة.
ويتـ ــم جتنيب خم�ص�ص لكامل اخل�سائر املتوقعة.
يتم الإف�صاح عن التكاليف الفائ�ضة عن م�ستخل�صات الفواتري �ضمن بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدم ًا يف قائمة املركز املايل املوحدة ،بينما
يتم الإف�صاح عن الفواتري الفائ�ضة عن التكاليف �ضمن بند �أوراق الدفع والدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع واملخ�ص�صات يف قائمة املركز املايل
املوحدة.
امل�صاريف
�إن م�صاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والتخزين و�سيارات الت�سليم وتكلفة ال�ضمان وكذلك خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .وت�صنف جميع امل�صاريف الأخرى ،با�ستثناء التكاليف املبا�شرة و�إطفاء امل�صاريف امل�ؤجلة والأعباء املالية،
كم�صاريف عمومية و�إدارية .
العمالت الأجنبية
ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالرياالت ال�سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات
واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعـار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل
املوحدة .
ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية �إىل رياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات،
ومبتو�سط �سعر التحويل بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .وت�سجل عنا�صر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح امل�ستبقاة بالأ�سعار
التاريخية .تقيد ت�سويات الرتجمة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني املوحدة .وحتمل اخل�سارة الدائمة النا�شئة عن الرتجمة يف قائمة الدخل
املوحدة.
ربحية ال�سهم
حتت�سب ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013وهي
 60مليون �سهم (  60مليون �سهم عام .) 2012
بينما حتت�سب ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية امل�ستمرة بتق�سيم الدخل من العمليات الت�شغيلية لل�سنة ناق�صا الزكاة وال�ضريبة والأعباء املالية
و�صايف ح�صة اخل�سارة يف �شركات �شقيقة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة.
حتت�سب ربحية ال�سهم من العمليات الأخرى بتق�سيم الإيرادات الأخرى للفرتات على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

 -2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية (تتمة)

التقارير القطاعية
ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم بالإنتاج �أو تقدمي خدمات وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب الأن�شطة)� ،أو تلك التي
تقوم بالإنتاج �أو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�صادية حمددة وهي ما ي�سمى (بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية) ،على �أن يكون لكل قطاع
خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.
عقود الإيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقـة بالأ�صل مو�ضوع العقد
�إىل امل�ست�أجر .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي .يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلي على
قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة الإيجار.
 -3املدينون ومدفوعات مقدمة
2012
2013
		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
مدينون جتاريون و�أوراق قب�ض	
م�صاريف مدفوعة مقدما
حجوزات مدينة
دفعات مقدمة وت�أمينات نقدية ومدينون �آخرون
�إيرادات حمققة بالزيادة عن الفواتري ال�صادرة

1.585.216
43.315
36.317
218.205
356.112

1.559.119
38.356
47.077
211.993
241.120

2.239.165

2.097.665

 -4املخزون
2012
2013
		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
مواد ولوازم وم�ستهلكات
ب�ضاعة حتت الت�صنيع
ب�ضاعة تامة ال�صنع
ب�ضاعة بالطريق

1.113.931
165.945
545.999
124.859

1.053.250
205.994
399.906
161.115

1.950.734

1.820.265

 -5اال�ستثمارات
2012
2013
		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ا�ستثمارات يف �شركات مدرجة
خ�سارة غري حمققة من �إعادة تقييم
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات مرتبطة
ا�ستثمار يف �شركة تابعة غري موحدة
ا�ستثمارات �أخرى
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122.266
46.586

8.796
()1.916
6.880
131.357
72.666
46.586

168.852

257.489

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -5اال�ستثمارات (تتمة)

�إن اال�ستثمار يف ال�شركات املرتبطة وامل�سجل وفقا لطريقة حقوق امللكية يت�ألف مما يلي:
 - 1خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم ببيع ا�ستثمارها البالغ ن�سبة  ٪27.5يف �شركة �صناعات اخلر�سانة اخللوية ال�سعودية املحدودة (�شركة �سعودية
ذات م�س�ؤولية حمدودة) وح�صلت على ربح مببلغ  0.22مليون ريـال �سعودي.
 - 2ح�صة بن�سبة  ٪25يف �شركة الطاقة املركزية  -البحرين ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف تزويد الطاقة املرتية والتربيد املركزي وخدمات
بيئية وم�ساندة �أخرى مل�شاريع تطوير البنية التحتية الكبرية يف منطقة اخلليج العربي .متتلك �شركة الطاقة املركزية ح�صة بن�سبة  ٪49يف
�شركة الطاقة املركزية ال�سعودية.
 - 3ح�صة بن�سبة  ٪51يف �شركة الطاقة املركزية ال�سعودية (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) .وتتمثل الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة بتعهد
وتنفيذ عقود الرتكيب واملعاجلة اخلا�صة مب�صانع الطاقة واملياه وحمطات توليد الكهرباء وت�شغيلها و�صيانتها ومتديد ال�شبكات لنقلها وتوزيعها.
تتم ال�سيطرة على �شركة الطاقة املركزية ال�سعودية من قبل �شركة الطاقة املركزية – البحرين ( �شركة م�ساهمة مقفلة) ،وبالتايل ف�إنها تعترب
�شركة مرتبطة باملجموعة.
 - 4ح�صة بن�سبة  ٪49ملجموعة العزل اخلليجية يف �شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط املحدودة (انظر �إي�ضاح  . )9ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف
�إنتاج مواد ال�صقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي وم�ستلزماتها املتعلقة بها.
 -5ح�صة بن�سبة  ٪51يف �شركة الزامل انفرا برايفت ليمتد .ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف توريد �أبراج االت�صاالت والأغطية املخ�ص�صة للهياكل
الفوالذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية .كما �أنها توفر جمموعة �شاملة من املنتجات ذات ال�صلة� ،إىل جانب خدمات
الرتكيب وال�صيانة ال�شاملة.
 - 6ح�صة بن�سبة  ٪20.83يف �أي �أي بي بيري كومباين ليمتد (�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف جزر كاميان) .وميثل الن�شاط الرئي�سي
لل�شركة يف انتتاج املناديل الورقية.
 - 7يف عام  ،2012مت بيع ح�صة تبلغ  ٪45من �أ�صل  ٪85مملوكة كما يف  31دي�سمرب  2011يف �شركة جيوكليما ا�س� .آر .ال .ولذلك مت ف�صل ال�شركة
خالل عام  2012من القوائم املالية ومت االعرتاف باحل�صة الباقية ون�سبتها  ٪40يف جيوكليما ا�س� .آر .ال .كا�ستثمار يف �شركات مرتبطة.
فيما يلي ملخ�ص باملعلومات املالية املجمعة لل�شركات املرتبطة �أعاله كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحـدة:
2012
2013
		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ر�أ�س املال العامل
موجودات �أخرى  -بال�صايف من املطلوبات

106.733
138.000

141.897
126.575

�صايف املوجودات
ح�صة املجموعة من �صايف املوجودات

244.733
122.266

268.472
134.290

�إيرادات

290.157

244.389

�صايف الربح (اخل�سارة)

2.057

()26.446

ح�صة املجموعة من الربح (اخل�سارة)

1.564

()4.081
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -5اال�ستثمارات (تتمة)

تت�ألف اال�ستثمارات يف �شركة تابعة غري موحدة من ح�صة بن�سبة  ٪100يف ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة (�شركة �سعودية ذات
م�سئولية حمدودة) .ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة مت توحيدها اعتبارا من  1يناير  2013حيث بد�أت عملياتها
التجارية يف �( 2013إي�ضاح .)1
تت�ألف اال�ستثمارات الأخرى من ح�صة بن�سبة  ٪2.11يف �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري املحدودة (�شركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة).
وتتمثل ن�شاطات ال�شركة الرئي�سية باال�ستثمار يف العقارات ك�شراء و�إن�شاء وت�أجري الأرا�ضي واملباين.
خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم ببيع ا�ستثمارات متاحة للبيع و�سجلت �أرباح مببلغ  1.12مليون ريـال �سعودي.
� -6صايف اال�ستثمارات يف عقود التمويل
وقعت ال�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة� ،شركة تابعة ،عقد ًا لتزويد الطاقة �سيتم مبوجبه ت�صميم و�إن�شاء وامتالك وت�شغيل و�صيانة م�صنع
تربيد مركزي يف مرافق عميل ملدة حمدودة كما هو م�شار �إليه يف العقد .و�سيتم بنهاية العقد نقل ملكية امل�صنع للعميل ووفقا لبنود العقد ،يتوجب
على العميل دفع مبالغ �شهرية لل�شركة ال�شرقية للتربيد املركزي املحدودة طوال فرتة العقد .مت اعتبار هذا العقد �إيجار متويلي وفقا لتو�ضيح رقم
 4عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية واملعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني � .إن جمموع دفعات الإيجار
املقدرة �ستكون مببلغ  654.5مليون ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب .2013
2013

		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
احلد الأدنى لدفعات الإيجار (�إجمايل اال�ستثمار يف الإيجار)
ينزل� :إيرادات غري حمققة

654.522
191.543

�صايف ذمم عقود الإيجار التمويلي
ينزل :اجلزء املتداول

462.979
18.287

اجلزء غري املتداول

444.692

�إن احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقد �إيجار متويلي كما يلي:
2013

		(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
خالل ال�سنة الأوىل
ال�سنة الثانية
ال�سنة الثالثة
ال�سنة الرابعة
ال�سنة اخلام�سة
اكرث من خم�س �سنوات

37.578
37.578
37.578
37.578
37.578
466.632
654.522

بلغت �إيرادات عقود الت�أجري التمويلي خالل ال�سنة  14.88مليون ريـال �سعودي .مت توزيع �إجمايل �إيرادات عقود الإيجار التمويلي على الفرتات
املحا�سبية لتعك�س معدل دوري ثابت للعائد على �صايف ا�ستثمار ال�شركة فيما يتعلق بالإيجار� .إن املعدل الدوري للعائد على الدخل امل�ستخدم من قبل
ال�شركة هو � ٪4.24سنوي ًا.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -7املمتلكات وم�صنع واملعدات

		
الأرا�ضي
اململوكة
			
التكلفة
 1يناير
�إ�ضافات
توزيعات مبلغ �شراء
ا�ستحواذ على �شركات تابعة
ا�ستبعادات
حتويالت
خ�سارة ترجمة عملة
 31دي�سمرب
اال�ستهالكات
 1يناير
املحمل لل�سنة
ا�ستحواذ على �شركات تابعة
حتويالت
ا�ستبعادات
خ�سارة ترجمة عمالت
 31دي�سمرب

املباين على
الأرا�ضي
امل�ست�أجرة

امل�صنع واملعدات الأعمال
والأثاث والرتكيبات الر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
وال�سيارات
( ب�آالف الريـاالت ال�سعودية )

93.797

783.601

1.593.808

486.584

-

-

-

-

-

()1.163
92.634

14.770

75.922

101.455

()3.218
48.445
()7.087
836.511

()78.142
46.657
()17.673
1.620.572

-

334.670

1.030.230

-

-

-

-

364.452

1.065.761

-

32.690

()1.728
()1.180

106.451

()1.112
()62.603
()7.205

()2.115
()96.925
()118
488.881

املجموع
2013

املجموع
2012

2.673.294 2.957.790
228.900
192.147
384.22
62.551
()35.952
()83.475
()1.823
()9.325
()26.041
3.038.598

2.957.790

1.228.792 1.364.900
146.006
139.141
19.611
()1.112
()26.484
()64.331
()3.025
()8.385
1.430.213

1.364.900

								
�صايف القيمة الدفرتية
			
- 1.608.385
488.881
554.811
472.059
92.634
يف  31دي�سمرب 2013
يف  31دي�سمرب 2012

93.797

448.931

563.578

486.584

-

1.592.890

متثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ ب�صورة رئي�سية ،التكلفة املتكبدة ب�ش�أن املبنى اجلديد والتو�سعة والتطوير ملرافق �إنتاج وخط �إنتاجي جديد
حتت الإن�شاء وم�صنع ومعدات مت �شرا�ؤها لتطوير عام ل�شركة الزامل للحديد القاب�ضة (اململكة العربية ال�سعودية) وم�صنع الزامل للمكيفات
(اململكة العربية ال�سعودية) وجمموعة العزل اخلليجية (ال�سعودية) و�شركاتها التابعة والزامل للهياكل الفوالذية – م�صر و�شركة الربيعة ون�صار
والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة (ال�سعودية) و�شركات تابعة �أخرى.
�إن بع�ض املمتلكات وامل�صنع واملعدات اخلا�صة بالفروع وال�شركات التابعة املوحدة مرهونة ك�ضمانات لدى م�ؤ�س�سات مالية مقابل قرو�ض مت احل�صول
عليها من م�ؤ�س�سات مالية (انظر الإي�ضاح .)15

 -8امل�صاريف امل�ؤجلة
			
			
			
		
يف بداية ال�سنة
		
املتكبد خالل ال�سنة
			
التحويالت ،بال�صايف
			
املطف�أ خالل ال�سنة

16.706
1.804
()509
()2.591

11.777
8.283
()317
()3.037

		

15.410

16.706

يف نهاية ال�سنة

 -9ال�شهرة
			
			
			
ال�شهرة املحققة الناجتة عن اال�ستحواذ على �شركات تابعة

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

2012
2013
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
158.543

169.906
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

يف  31دي�سمرب  ،2011جتاوز مبلغ ال�شراء �صايف القيمة الدفرتية ل�شركة جمموعة العزل اخلليجية («جي �آي جي») بواقع  114مليون ريـال �سعودي.
خ�ص�صت �إدارة املجموعة خالل ال�سنة املبلغ املدفوع على املوجودات ذات العالقة بناء على املعلومات الإ�ضافية التي مت احل�صول عليها خالل فرتة
القيا�س ،ومت تخفي�ض املبلغ الناجت من �شهرة املجموعة مببلغ  27.8مليون ريـال �سعودي.
يف عام  ،2012قامت ال�شركة ببيع ح�صة بن�سبة  ٪45من �أ�صل  ٪85مملوكة كما يف  31دي�سمرب  2011يف �شركة جيوكليما ا�س� .آر .ال .ولذلك مت
ف�صل �شركة جيوكليما �أ�س �آر ال خالل العام من القوائم املالية املوحدة وعليه مت �إلغاء االعرتاف بال�شهرة التي بلغت  3.2مليون ريـال �سعودي.
يف عام  ،2012ا�ستحوذت ال�شركة على ح�صة � ٪70إ�ضافية يف �شركة الزامل للمكيفات – الهند اخلا�صة املحدودة ( �سابقا �شركة ادفانتيك كويلز
برايفت ليمتد – الهند) ،التي نتج عنها اعرتاف �أويل بال�شهرة مببلغ  36.9مليون ريـال �سعودي بعد �أثر خ�سارة ترجمة العملة .مت تخفي�ض مبلغ
ال�شهرة �إىل  26.3مليون ريـال �سعودي بناء على املعلومات الإ�ضافية التي مت احل�صول عليها وبعد تخ�صي�ص مبلغ ال�شراء على املوجودات القابلة
للتمييز لل�شركة امل�ستحوذ عليها .خالل العام ،قامت ال�شركة بت�سجيل خ�سارة انخفا�ض مببلغ  11.36مليون ريـال �سعودي مقابل ال�شهرة مع الأخذ
بعني االعتبار حالة ال�سوق يف الهند واالنخفا�ض يف قيمة الروبية الهندية.
 -10املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
�إن اجلهات ذات العالقة متثل ال�شركات املرتبطة واملوظفني الرئي�سيني يف املجموعة واملن�ش�آت امل�سيطر عليها �أو امل�سيطر عليها ب�شكل م�شرتك من
قبل هذه اجلهات �أو التي متار�س هذه اجلهات عليها نفوذ ًا هاماً .وفيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل
ال�سنة:

			
			

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

			
�شركات منت�سبة ملجموعة الزامل :
		
�شراء ب�ضائع وخدمات
			
بيع ب�ضائع وخدمات

99.557
()11.963

110.085
()45.878

كما دفعت املجموعة مبلغ  5.7مليون ريـال �سعودي (  6.0مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012كرواتب ومزايا �أخرى لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة
باعتبارهم م�س�ؤولني تنفيذيني للمجموعة.
بلغت مكاف�أة جمل�س الإدارة  2.0مليون ريـال �سعودي (  1.8مليون ريـال �سعودي عام .) 2012
تعتمد الأ�سعار و�شروط الدفع اخلا�صة بهذه املعامالت من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مت �إظهار املبالغ امل�ستحقة من و�إىل جهات ذات عالقة يف قائمة املركز املايل املوحدة �ضمن املوجودات املتـداولة واملطلوبات املتداولة على التوايل،
وهي تت�ألف من املبالغ امل�ستحقة من � /إىل جمموعة �شركات الزامل.
�	-11أوراق الدفع والدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع واملخ�ص�صات

			
			

			
دائنون جتاريون و�أوراق دفع
			
تكاليف تعاقدية م�ستحقة الدفع
		
م�صاريف م�ستحقة الدفع وخم�ص�صات
			
خم�ص�ص زكاة (�إي�ضاح )12
		
فواتري �صادرة بالزيادة عن قيمة الأعمال املنجزة
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2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
387.222
116.320
493.815
50.639
80.308

357.286
103.776
503.094
38.196
55.897

1.128.304

1.058.249

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 - 12الزكاة
تت�ألف الزكاة املحملة لل�سنة مما يلي:

			
			
			
			
خم�ص�ص ال�سنة احلالية

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
22.608

43.934

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية على �أ�سا�س البنود التالية:

			
			
			
		
حقوق امللكية
املخ�ص�صات �أول ال�سنة والتعديالت الأخرى
القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل ،بال�صايف بعد
			
ح�سم املطلوبات طويلة الأجل
			
		
ربح ال�سنة اخلا�ضع للزكاة
		
وعاء الزكاة

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
1.337.604
363.943

1.228.150
366.413

()1.567.192
134.355
295.669

()1.446.424
148.139
273.961

430.024

422.100

�إن الفروق بني النتائج وفقا للقوائم املالية والنتائج اخلا�ضعة للزكاة قد ن�ش�أت ب�صورة رئي�سية عن ا�ستبعاد ح�صة املجموعة من الأرباح يف ال�شركات
التابعة الأجنبية التي مت توحيدها يف هذه القوائم املالية وكذلك عن التعديالت لبع�ض التكاليف  /املطالبات وفقا للأنظمة الزكوية املعمول بها.
تقوم املجموعة بدفع الزكاة امل�ستحقة على �أ�سا�س القوائم املالية املوحدة لل�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل.

كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة على النحو التايل :
			
			

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

		
يف بداية ال�سنة
		
املجنب خالل ال�سنة
			
املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

38.196
22.608
()10.165

58.916
43.934
()64.654

			
يف نهاية ال�سنة

50.639

38.196

و�ضع الربوط الزكوية
مت االتفاق مع م�صلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�سنوات حتى عام  .2010علم ًا ب�أن الربط عن الأعوام  2011و  2012اليزال
قيد املراجعة من قبل امل�صلحة.
 -13متويالت املرابحة والتورق
مت احل�صول على متويالت مرابحة وتورق من بنوك جتارية حملية ،وهي مكفولة باتفاقيات اعتماد وب�ضمانات م�شرتكة .وحتمل الت�سهيالت تكاليف
متويل ح�سب الأ�سعار التجارية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
 -14القرو�ض الق�صرية الأجل
مت احل�صول على القـرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك جتارية حملية و�أجنبية ،وهي لفرتة �أقل من �سنة واحدة مع اخليار بتدويرها ،وحتمل القرو�ض
عمولة ح�سب الأ�سعار التجارية.

 | 72التقرير ال�سنوي للزامل لل�صناعة 2013

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 -15القرو�ض لأجل

			
			

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
92.405
33.280
24.706
76.597
35.160

113.789
225.000
66.640
36.471
1.254
53.159
35.876

		

262.148

532.189

			
ناق�ص ًا  :اجلزء املتداول

()91.160

()313.227

		

170.988

218.962

		
القر�ض رقم 1
		
القر�ض رقم 2
		
القر�ض رقم 3
		
القر�ض رقم 4
		
القر�ض رقم 5
		
القر�ض رقم 6
		
القر�ض رقم 7

�إن القر�ض (رقم  )1ميثل القرو�ض التي ح�صلت عليها �شركة الزامل للحديد القاب�ضة و�شركة حلول مكونات البناء وال�شركة العربية للمواد العازلة
من الفيربجال�س املحدودة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .وحتمل هذه القرو�ض ر�سوم قر�ض مدفوعة مقدما تطف�أ على مدى فرتات
القرو�ض وي�ستحق �سدادها على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية ،حيث ي�ستحق �آخر ق�سط ال�سداد يف � 15شوال 1439هـ (املوافق  29يونيو
2018م) .كما يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت القرو�ض القائمة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  92.4مليون ريـال �سعودي (  113.8مليون
ريـال �سعودي عام  ) 2012مت�ضمنة اجلزء املتداول والبالغ  29.0مليون ريـال �سعودي (  23.4مليون ريـال �سعودي عام � .) 2012إن هذه القـرو�ض
م�ضمونة برهن ممتلكات وم�صنع ومعدات �شركة تابعة موحدة .كما �أن اتفاقيات القرو�ض تت�ضمن �شروطا تتعلق باملحافظة علـى ن�سب مالية معينة.
�إن القر�ض (رقم  )2ميثل قرو�ض ح�صلت عليها ال�شركة الأم مببلغ  1.000مليون ريـال �سعودي من بنوك حملية لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل.
�إن القرو�ض ت�ستحق ال�سداد على �أق�ساط �سنوية ون�صف �سنوية غري مت�ساوية .حتمل هذه القرو�ض تكاليف متويل ح�سب �سعر الفائدة بني البنوك
ال�سعودية (�سايبور) زائدا هام�ش ربح .كانت هذه القرو�ض م�ضمونة ب�ضمانات م�شرتكة و�سندات لأمر .خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم بت�سديد
القر�ض بالكامل.
�إن القر�ض (رقم  )3ميثل قرو�ض ح�صلت عليها ال�شركة الأم مببلغ  100مليون ريـال �سعودي من بنك حملي .كما يف  31دي�سمرب  ، 2013بلغ
القر�ض القائم  33.3مليون ريـال �سعودي (  66.6مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012مت�ضمنا اجلزء املتداول والبالغ  33.3مليون ريـال �سعودي
(  33.4مليون ريـال �سعودي عام  .) 2012وت�ستحق القــرو�ض ال�سداد على �أق�ساط ن�صف �سنوية غري مت�ساوية.
�إن القر�ض (رقم  )4ميثل قر�ضا ح�صلت عليه ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س املحدودة ،وهي �شركة تابعة ملجموعة العزل
اخلليجية مببلغ  40مليون ريـال �سعودي من بنك حملي .وكما يف  31دي�سمرب  ،2013بلغ ر�صيد القر�ض القائم  24.7مليون ريـال �سعودي ( 36.5
مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012مت�ضمنا اجلزء املتداول البالغ  16.5مليون ريـال �سعودي (  14.1مليون ريـال �سعودي عام  .) 2012وي�ستحق
القر�ض ال�سداد على  34ق�سطا �شهريا مت�ساويا.
�إن القر�ض (رقم  )5ميثل القر�ض لأجل الذي ح�صلت عليه �شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل الأنابيب املحدودة ،وهي �شركة تابعة ملجموعة العزل
اخلليجية مببلغ  7.5مليون ريـال �سعودي من بنك حملي .ي�ستحق القر�ض ال�سداد على �ستة �أق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية .خالل ال�سنة ،مت ت�سديد
كامل مبلغ القر�ض.
�إن القر�ض (رقم  )6ميثل قر�ضا ق�صري الأجل ح�صلت عليه �شركة جمموعة العزل اخلليجية ،يبلغ ر�صيد القر�ض القائم  76.6مليون ريـال
�سعودي (  53.2مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012كما يف نهاية ال�سنة .يحمل القر�ض م�صاريف مالية ب�سعر جتاري ،و�صنفت الإدارة هذه القرو�ض
كمطلوبات غري متداولة يف القوائم املالية املوحدة حيث تعهدت جي �أي جي بتج�سري هذه القرو�ض بقرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
�إن القر�ض (رقم  )7ميثل جمموعة قرو�ض ح�صلت عليها �شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة ،وهي �شركة تابعة ،من
بنك حملي جتاري لتمويل متطلبات ر�أ�سمالها العامل وم�صاريفها الر�أ�سمالية .وكما يف  31دي�سمرب  ،2013بلغ ر�صيد القر�ض القائم  35.2مليون
ريـال �سعودي (  35.9مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012مت�ضمن ًا اجلزء املتداول البالغ  12.4مليون ريـال �سعودي ( 16.1مليون ريـال �سعودي عام
 .) 2012وي�ستحق القر�ض ال�سداد على فرتة ترتاوح من � 1إىل � 3سنوات.
�أدرجت �أق�ساط القرو�ض امل�ستحقة يف عام  2014كمطلوبات متداولة.
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 -16ر�أ�س املال

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة الأم  600مليون ريـال �سعودي (  600مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012مق�سم �إىل  60مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريـال
�سعودي (  60مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريـال �سعودي عام . ) 2012
 -17توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة
يف عام  ،2013قامت ال�شركة الأم بتوزيع �أرباح نقدية بواقع  0.75ريـال �سعودي لل�سهم وبقيمة �إجمالية تبلغ  45مليون ريـال �سعودي عن العام
املايل  0.75 ( . 2012ريـال �سعودي لل�سهم وبقيمة �إجمالية بلغت  45مليون ريـال �سعودي عن العام .)2011
كما قامت ال�شركة الأم يف عام  2013بتوزيع �أرباح نقدية مرحلية بواقع  0.75ريـال �سعودي لل�سهم وبقيمة �إجمالية بلغت  45مليون ريـال �سعودي عن
العام املايل  0.75 ( 2013ريـال �سعودي لل�سهم وبقيمة �إجمالية تبلغ  45مليون ريـال �سعودي يف عام .) 2012
اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية نهائية بواقع  1.00ريـال �سعودي عن العام  2013لل�سهم ب�إجمايل مبلـ ـ ـ ــغ  60مليون ريـال �سعودي متثل
 ٪ 10من ر�أ�س املال (  0.75ريـال �سعودي لل�سهم ب�إجمايل مبلغ  45مليون ريـال �سعودي متثل  ٪7.5من ر�أ�س املال يف عام  ) 2012وذلك العتمادها
من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
 -18حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�إن حقوق امللكية غري امل�سيطرة هي كما يلي:
�شركة الزامل هد�سون املحدودة
�شركة برتوكيم الزامل املحدودة
�شركة الربيعة والن�صار والزامل لل�صناعات اخلر�سانية املحدودة
�شركة ال�شرق الأو�سط ملكيفات الهواء املحدودة
�شركة جمموعة العزل اخلليجية
زامل �ستيل بيلدنغز – فيتنام كومباين ليمتد
 -19م�صاريف البيع والتوزيع
تكاليف موظفني
دعاية وترويج مبيعات
خدمات
�إيجار ومنافع
نقل و�سفريات عمل و�ضيافة
�ضمان
ا�ستهالك
�إ�صالح و�صيانة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أخرى
 -20امل�صاريف العمومية والإدارية
تكاليف موظفني
ا�ستهالك
خدمات
لوازم
�أخرى

الن�سبة املئوية ٪
2012
2013
50
50
50
49
49
7.73

50
50
50
49
49
7.73

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
254.029
50.112
23.605
7.248
73.655
42.093
10.751
1.620
14.939
21.214

220.852
45.854
14.806
6.219
52.174
22.476
9.750
2.134
12.854
32.673

499.266

419.792

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
291.079
16.170
70.911
2.501
23.859

261.722
21.067
68.194
2.556
23.764

404.520

377.303
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 -21الإيرادات الأخرى ،بال�صايف

2012
2013
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

خ�سائر حتويل عمالت
(خ�سارة) �أرباح من بيع ا�ستثمارات
�إيرادات توزيعات �أرباح
(خ�سارة) ربح من ا�ستبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات
�أخرى

()3.301
()369
1.784
()536
14.239

()1.446
3.197
2.076
1.206
7.434

11.817

12.467

 -22تكاليف التمويل
يتم تكبد تكاليف التمويل على �أوراق الدفع ومتويالت املرابحة والتورق والقرو�ض الق�صرية الأجل والقرو�ض لأجل و�إطفاء ر�سوم التمويل املدفوعة
مقدم ًا املتعلقة بالقرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
 -23التحليل وفق ًا للقطاعات
�أ ) حتليل املبيعات والدخل (اخل�سارة) من العمليات و�صايف املوجودات ح�سب الأن�شطة :
الدخل (اخل�سارة)
من العمليات

		
املبيعات

�صايف املوجودات

2012
2013
2012
2013
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
			
								
461.717
641.861
191.444
190.874
2.184.563
�صناعة املكيفات 2.228.380
851.451
927.603
144.485
203.822
2.689.364
2.697.288
�صناعة احلديد
114.672
100.118
40.282
29.017
322.970
298.649
العزل
29.592
27.448
13.695
1.408
156.444
182.219
اخلر�سانة
املركز الرئي�سي
()8.252
()88.488
()24.712
()24.684
1.533
7.448
و�أخرى
5.413.984

5.354.874

400.437

365.194

2013

2012

1.608.542

1.449.180

ب ) حتليل املبيعات والدخل من العمليات ح�سب النطاق اجلغرايف :
		

املبيعات
2013

			
				
اململكة العربية ال�سعودية
3.970.935
			
مبيعات حملية

الدخل من العمليات
2013

2012

300.833

273.163

2012
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
3.512.949

54.802
40.585
838.163
508.352
			
مبيعات خارجية
327.965
341.418
4.351.112
4.479.287
		
جمموع مبيعات اململكة العربية ال�سعودية
							
25.389
42.454
677.683
611.791
			
بلدان �أ�سيوية �أخرى
12.614
17.074
310.980
310.270
			
�أفريقيا
()774
()509
15.099
12.636
			
�أوروبا
			
365.194
400.437
5.354.874
5.413.984
			
 -24االلتزامات املحتملة
�أ�صدرت البنـوك التي تتعامـل معها املجموعة �ضمانات ح�سن تنفيذ نيابة عن املجموعة ،ب�ش�أن بع�ض العقود وخطابات اعتماد مببلغ  1.170مليون
ريـال �سعودي (  995مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012و  122مليون ريـال �سعودي (  209مليون ريـال �سعودي عام  ) 2012على التوايل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( تتمة ) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

-25االرتباطات الر�أ�سمالية

اعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أع�ضـ ـ ـ ــاء جملـ ــ�س الإدارة م�صاريف ر�أ�سمـالية م�ستقبلية مببلغ  87.72مليون ريـال �سعودي ( 73.85مليون ريـال �سعودي
عام .)2012
 -26احتياطي نظامي
وفقا ملتطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  ٪10من �صايف الربح حتى يبلغ
االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح.
�	-27إدارة املخاطر

خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف �إخفاق �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف الآخر .ت�سعى املجموعة �إىل احلـد من
خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�ضع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة ،ومل حتدد الإدارة �أية ت�أثريات هامة ناجمة
عن تركيز خماطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل .بيد �أن احل�سابات التجارية املدينة امل�ستحقة من العمالء الأجانب م�ضمونة باعتمادات
م�ستندية.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�صعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية .وتعمل املجموعة على احلد من
خماطر ال�سيولة ب�ضمان توفر الت�سهيالت البنكية .تتطلب �شروط البيع اخلا�صة باملجموعة �أن يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل  90يوم ًا من تـاريخ
البيع ،كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل  90يوم ًا من تاريخ ال�شراء.
خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطر�أ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .نتيجة لال�ستثمارات يف
الدول الأجنبية ،ميكن �أن تت�أثر قائمة املركز املايل املوحدة بحركة �أ�سعار �صرف الريـال ال�سعودي مقابل العمالت املتداولة يف هذه الدول الأجنبية.
تتعر�ض ال�شركة �أي�ض ًا للتعامل بالعمالت ،وين�ش�أ هذا التعر�ض ب�شكل رئي�سي من عمليات البيع �أو ال�شراء التي تقوم بها ال�شركات التابعة الأجنبية
بالعمالت املتداولة يف بلدانها ذات العالقة والتي تكون �أ�سعارها غري مثبتة مقابل العملة امل�ستخدمة لل�شركة الأم.
 -28القيم العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما �أو �سداد التزام ما بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة
يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .تت�ألف املوجودات املالية للمجموعة من الأر�صدة لدى البنوك والنقدية واحل�سابات املدينة واملبالغ امل�ستحقة من جهات
ذات عالقة وجهات منت�سبة ،وتت�ألف مطلوباتها املالية من قرو�ض املرابحة والقرو�ض الق�صرية الأجل والقرو�ض لأجل و�أوراق الدفع واحل�سابات
الدائنة واملبالغ امل�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة وجهات منت�سبة.
وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة للأدوات املالية وقيمها الدفرتية.
�	-29أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام العام  2012مبا يتما�شى مع العر�ض لل�سنة احلالية.
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