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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
السادة /مساهمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
 )1مقدمة:
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه أداء شهرة الزامه لسسهتام ر الاهن
(الزامل للصناعة) وة ف نش ط ته واستام راته داخ وخ رج المملة العربيه السهعودي و وملخاه هن
الوضع الع م للشرة خس الع م  2016وذلك من خس قط تهه الاهن ي ا التةييه والحديهد والمهواد
الع زل واألخرى.
ةمههه يتضهههمن التقريهههر السهههنوي لههه القهههواام الم ليههه الموحهههدة المدققههه للسهههن الم ليههه المنتهيههه فههه
 2016/12/31بمه فه ذلههك تقريهر مراقبه الحسه ب  /السه دة إرنست ويونت و وقههواام المرةهز المه ل
والدخ والتغيرا /ف حقوق المس همين والتدفق  /النقدي والمسحظ  /ل هذه القواام للع م المذةور.
 )2الرؤية والرسالة والقيم األساسية للشركة:
رؤيتنا:
شرة ان ي راادة تعم ل إيج د قيم متميزة للعم والمجتمع.
رسالتنا:
أن نةسب اق األسواق والمس همين من خهس تحقيهق اإلنجه ز المتميهز فه القطه ص الاهن
بسخ ء لتحقيق التطور والرف هي لمجتمع تن .

والمسه هم

قيمنا األساسية:
النزاهة  -نؤمن بأن المة ن والسمع الممت زة هم أمران أس سي ن لنجه أ م لنه  .لهذا نتمسهك بأخسقيه /
العم ه واألاههو المهني ه ل ه أ ل ه مسههتوىو ونرا ه مقتضههي  /األم ن ه والنزاه ه ف ه تع ملن ه مههع
شرة ان .
التميز  -نتفهم احتي ج  /مسانه ونفه بهه  .ونبهذ قاه رى جههدن إلرضه اهم مهن خهس الترةيهز له
نار الجودة ف أ م لن وخدم تن  .ونب در إل بذ المزيد من الجهد لتحقيق التميز ف تلبي رغب تهم.
االبتكار  -نسع داام إل التعلم ود م االبتة را /المفيدةو مستفيدين من خبراتنه ومهن الخبهرا /الع لميه
األخههرىو ونبتةههر الحلههو المحليهه الرااههدة المبنيهه لهه خبههرا /لميهه المسههتوىو ونرحههب بهه لتغيير
اإليج ب الذي ينتج ن اإلبداص والطموح  /من أج تنمي أ م لن .
الريادة  -نعم ل تنميه المواههب وخلهق القهدرا /القي ديه إليجه د حلهو مه ف له تههد إله تلبيه
احتي ج ه  /مسان ه ل ه أفض ه وج ه و وتطههوير أسههواق لمنتج تن ه واالرتق ه ء بمسههتوى موظفين ه وتحقيههق
الف ادة للمس همينو وذلك ن طريق االستغس األما لألمهوا والمهوارد والتقنيه  /بمه يهؤدي إله تنميه
مفهوم الري دة ف الشرة .
خدمة المجتمع  -نطمح لتحقيق النج ف أ م لنه والرف هيه لموظفينه وللمجتمعه  /الته نعمه داخلهه .
له ترسهيم قيمنه المميهزة فه
ةم نسع من خس اق فتن وأفة رن واهتم م تن البياي و ملنه الجمه
تع ملن مع أفراد المجتمع من حولن .
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 )3الوضع العام:
شهد /قط  /الزامل للصناعة خس الع م  2016تراجع بسبب انخف ض مبيعه  /المنتجه  /الرايسهي
التةيي ه والحديههد مم ه أاههر ل ه النت ه اج نظههرا لتعليههق أو تههأخير تنفيههذ المش ه ريع ف ه
خ ا ه ف ه قط ه
م.
السعودي والت تأار /بتراجع نش ط قط ص المق وال /واإلنش ءا /بشة
 )4وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:
تأسس /شرة الزام لسستام ر الان و وه شرة سعودي مس هم و بموجب القرار الهوزاري رقهم
( )407بتههههههه ريم ( 1419/03/14الموافهههههههق  .)1998/07/08أدرجههههههه /أسههههههههم الشهههههههرة فههههههه
 2002/02/09للتداو الع م ب سم (الزامتل للصتناعة) ضهمن القطه ص الاهن  .وفه 2008/04/05
تم إدراج الشرة ضمن قط ص التشييد والبن ء وذلهك تنفيهذا لتوجيهه  /مجلهس هياه السهوق الم ليه بته ريم
 2007/12/10تةلي شرة السوق الم لي السعودي (تداول) إ دة هيةل قط  /السوق ومؤشرات .
يقع المرةز الرايس للشرة ف مدين الهدم م ب لمملةه العربيه السهعودي ويبلهغ هدد المهوظفين العه ملين
ف ه قط ه  /الشههرة أةاههر مههن  11.000موظ ه يعملههون ف ه  55بلههدا حههو الع ه لم .وه ه مجمو ه
اههن ي وإنت جي ه رااههدة تقههوم بتههوفير أنظم ه وخههدم  /هندسههي متة مل ه ومنتج ه  /لي ه الجههودة لتلبي ه
متطلبه  /اههن اإلنشه ءا /الع لمي ه مههن خههس قط ته ه الرايسههي وه ه ا الحديههدو والتةيي ه و والمههواد
الع زل ه و والاههن  /الخرسهه ني  .تشههم منتج ه  /وحلههو الشههرة ا المب ه ن الحديديهه س ه بق الهندسهه و
والهي ة اإلنش اي الفوالذي و وأجهزة تةيي الهواء وأنظم التحةم البياه الماهمم للتطبيقه  /التج ريه
والان ي والسةني المختلف و وأبراج نق الط قه واالتاه ال/و ومنتجه  /المبه ن الخرسه ني الجه هزةو
والمواد الع زل مهن الفيبهرجسس والاهو الاهخريو واألن بيهب المعزوله و وخهدم  /اهي ن وإاهس
أجهزة التةيي والتبريدو وخدم  /اي ن وفحص المشه ريع الاهن ي و وأنظمه أتمته المبه ن و وأنظمه
األمن والحم ي و وخهدم  /تنفيهذ المشه ريع المتة مله و ومشه ريع الط قه الشمسهي و ب إلضه ف إله خهدم /
الترةيب والد م الع لي الجودة.
أوالً :قطاع الحديد ()Steel Sector
 شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة ( - )Zamil Steel Holding Co. Ltd.تأسس /الزام
المب ن
م  1977وتعتبر ح لي من الشرة  /الع لمي الراادة ف مج ان
للحديد ف
الحديدي س بق الهندس والموّ رد األو ف منطق الشرق األوسط للهي ة اإلنش اي الفوالذي
والهي ة الحديدي لح مس /األن بيب وأو ي الضغط ومعدا /المع لج الان ي واألبراج الحديدي
المجلفن لنق الط ق واالتا ال /والعوارض المفرغ والمسطح  /الحديدي و واأللوا المعزول .
تنتج الزام للحديد أةار من  555.000طن متري سنوي من الحديد الما ّنع للمب ن والهي ة
الحديدي ذا /االرتف  /المنخفض والع لي المتعددة األدوار لسستخدام  /والتطبيق  /الان ي
والتج ري والزرا ي والطيران والترفي والعسةري وف د م مش ريع البن التحتي والمش ريع
التطويري  .تب ص منتج  /الزام للحديد ف أةار من  80دول حو الع لم من خس شبة مة تب
مبيع  /وتماي متخاا وبن اين معتمدين ووةسء وموز ين.
يتم تسويق منتج  /الزام للحديد وتقديم خدم  /ش مل لعمسء الشرة من خس شبة المة تب
الواسع الت تا إل أةار من  55مةتب مبيع  /إقليمي ف  50دول و إض ف إل دد ةبير من
البن ءين المعتمدين والوةسء والموز ين .وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزا /وتضم
أفض الةوادر الهندسي والفني المؤهل لتوفير خدم  /سريع وش مل للعمسءو فضس ن خدم /
م بعد البيع.
تقع الما نع الرايسي للزام للحديد ف المدن الان ي األول والا ني بمدين الدم م ف المملة
العربي السعودي و ب إلض ف إل ما نعه األخرى ف ة من مار وفيتن م والهند ورأس الخيم
بدول اإلم را /العربي المتحدة .ةم توظ م يزيد ل  600مهندس ف أقس مه الهندسي ف
ة من المملة العربي السعودي ومار وفيتن م والهند واألردن.
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 شركة مكونا البناء المحدودة ( – )Building Component Solutions Co. Ltd.تأسس/
م  2008وه شرة سعودي ذا /مسؤولي محدودة تملةه الزام للان ب لة م  .وتنتج
ف
األلوا المعزول والمحشوة ب لبول أيزوس ي نوري )Polyisocyanurate( /والاو الاخري
( )Sandwich Panelsومةون  /المب ن األخرى .تقع المرافق التانيعي للشرة ف المدين
الان ي الا ني ب لدم م.


شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية ( Zamil Inspection & Maintenance of
 – )Industrial Projects Co. Ltd.وه شرة سعودي ذا /مسؤولي محدودة تملةه الزام

ب لة م  .تعم الشرة ف
للان
المدين الان ي الا ني ب لدم م.

مج

اي ن وفحص المش ريع الان ي  .يقع المانع ف

 شركة الزامل لإلنشاءا الحديدية المحدودة (– )Zamil Steel Constructions Co. Ltd.
م  2007وه شرة سعودي ذا /مسؤولي محدودة تملةه الزام للان
تأسس /ف
ب لة م  .تعم الشرة ف مج اإلنش ءا /المتة مل لنش ط قط ص الحديد .يقع مقر الشرة ف
المدين الان ي األول ب لدم م.
ثانياً :قطاع تكييف الهواء ()HVAC Sector
 شركة الزامل للمكيفا القابضة المحدودة (- )Zamil Air Conditioners Holding Co. Ltd.
م  1974وة ن أو مانع لمةيف  /الهواء ف المملة العربي
تأسس /مةيف  /الزام ف
السعودي  .توسع /الشرة خس العقود األربع الم ضي لتابح ح لي من الشرة  /الع لمي الراادة
ف ان أجهزة تةيي الهواء واألول ف منطق الشرق األوسط .تقوم مةيف  /الزام بتاميم
وتانيع واختب ر وتسويق وخدم واي ن تشةيل واسع من منتج  /تةيي الهواء ابتداء من
مةيف  /الغر إل المةيف  /المجزأة والمةيف  /المرةزي الضخم والمبرّ دا)Chillers( /
ووحدا /من ول الهواء للتطبيق  /واالستخدام  /التج ري والان ي المتخاا  .تسوّ ق منتج /
وخدم  /مةيف  /الزام تح /أسم ء تج ري مختلف وه ا ةسسيك وةو الين والزام ةوو ةير
وةليم تك وجيوةليم و وفق لمتطلب  /األسواق الع لمي  .تقع ما نع مةيف  /الزام ف الدم م
ب لمملة العربي السعودي وإيط لي والهند.
 شركة الشرق األوسط لمكيفا الهواء المحدودة (- )Middle East Air Conditioners Co.
ه شراة استراتيجي بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال
إلكتريك ()General Electricو تم تأسيسه م  1997لتانيع وتسويق مختل أنواص مةيف /
الغر الت تانع ب لعسم  /التج ري لجنرا إلةتريك ألسواق السعودي ودو الخليج .وتغط
الشرة ح لي أسواق المملة العربي السعودي ودو الخليج وأفريقي  .من الجدير ب لذةر أن شرة
ه ير ( )Haier Groupاستحوذ /ب لة م ل شرة ج إي أبسينسيس ()GE Appliances
وب لت ل ستابح شرة ه ير الشريك االستراتيج ف هذه الشرة و وسيتم إجراء التعديس/
النظ مي السزم لدى الجه  /ذا /العسق خس الع م  .2017تقوم شرة الزام للمةيف  /بإدارة
وتشغي العملي  /التانيعي والخدم  /األخرى لهذه الشراة االستراتيجي .
 شركة الزامل للمكيفا المحدودة ـ الهند (- )Zamil Air Conditioners India Private Ltd.
ه شرة تقع ف الهند استحوذ /شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ل
ة م الحاص بت ريم  .2013/12/31تبلغ الط ق اإلنت جي للمانع حوال  1.2مليون وحدة
لمي ضمن برن مج مانع المعدا/
سنوي  .ةم تقوم الشرة بإنت ج مةيف  /بأسم ء تج ري
األالي ( .)OEMيعد هذا االستام ر أو استام ر رايس لشرة تانيع أجهزة تةيي خليجي ف
الهندو ةم تظهر التزام الزامل للصناعة القوي نحو االستام ر ف السوق الهندي المتن م وأسواق
أجهزة تةيي الهواء التج ري .
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التبريد والتكييف المحدودة ( & Zamil Air Conditioning
شركة الزامل لخدما
 – )Refrigeration Services Co. Ltd.تعر الشرة ب لعسم التج ري "الزامل كوول كير"
م  1991ف الدم م ب لمملة العربي السعودي و وه
( )Zamil CoolCareوالت تأسس /ف

شرة راادة ف مج خدم واي ن أجهزة ومعدا /تةيي الهواءو حيث يوجد لديه م يزيد ل
 2.500فن تةيي واي ن ينتشرون ف  18فر ف مختل أنح ء المملة العربي السعودي
إض ف إل فروص أخرى ف دو مجلس التع ون الخليج  .ةم تملك الشرة حوال  500مرةب
لتقديم خدم  /الاي ن و مجهزة ب ألدوا /والمعدا /وقطع الغي ر الضروري لتاليح وخدم جميع
أجهزة التةيي والتبريد من مختل العسم  /التج ري .
وتقدم الشرة خدم  /ش مل و لي الجودة لاي ن أجهزة ووحدا /التةيي
ج نب برامج الاي ن الوق اي والخدم  /األخرى المتعلق به و الت تهد
منتظم للحف ظ ل أجهزة تةيي الهواء بح ل جيدة وةف ءة قاوى.

والتبريد والتدفا إل
إل توفير فحوا /

وتملك الزام ةوو ةير مراةز لبيع قطع غي ر أجهزة التةيي والتبريدو ةم تقدم الشرة خدم /
اي ن دوري و قود اي ن سنوي للعديد من البنوك والشرة  /الان ي وقط ص النفط والغ ز
والمؤسس  /التج ري المختلف والمن ز و ب إلض ف إل خدم  /الاي ن والتاليح للعمسء الع ديين.
وتقوم الشرة من خس مرةز التدريب الفن الت بع له بتقديم مجمو متة مل من الدورا/
التدريبي للفنيين والمهندسين الت بعين لمةيف  /الزام إل ج نب موظف الوةسء والمق ولين
والشرة  /الةبرى.
 جيوكليما ( – )Geoclimaاستحوذ /الزامل للصناعة م  2000ل حا بنسب  %85من
الشرة الواقع ف إيط لي  .تقوم الشرة بتانيع وإنت ج المبرّ دا )Chillers( /للتطبيق /
الان ي والتج ري المتخاا والضخم  .ةم لدى الشرة مرةز أبح ث وتطوير تقن متطور
يتم االستف دة منه ف تطوير المنتج  /المانع محلي و لمي  .وقد تم تقليص حا الزامل
للصناعة ةم تم اإل سن ن بت ريم  2012/12/31ف رأسم الشرة من  %85إل %40
وذلك ببيع م نسبت  %45إل الشريك المؤسسو السيد باولو فيراريسو مق ب مبلغ قدره 8.4
مليون لاير سعودي ( 1.7مليون يورو) .ويعود السبب ف تخفيض الحا تم شي مع الخط
االستراتيجي لقط ص التةيي والمتضمن إ دة تقييم نش ط ته لتحاي مردود أةبر للمس همين
وةذلك انخف ض الطلب ف الق رة األوروبي من أجهزة وأنظم التةيي المتخاا  .لم بأن
التقني ستظ مملوة للزامل للصناعة حيث تعتبر إيط لي مرةزا متقدم ف مج األبح ث
والتطوير الخ ا بتقني المبردا )Chillers( /ووحدا /من ول الهواء والت سيستمر استخدامه
ف ما نع قط ص التةيي الع مل ف السعودي والهند.
م 2006و وهو
 شركة اختبار المحدودة "اختبار" ( )Ikhtebar Co. Ltd.ـ تأسس "اختب ر" ف
أو مختبر مستق لفحص أجهزة التةيي وحلو التحةم البيا يتم إطسق ف الشرق األوسط.
ق م /شرة إنترتك األمريةي ( )Intertek Testing Servicesبإنش ا وهو معتمد من مختبرا/
( )ETLاألمريةي  .يوفر هذا المرةز الفريد من نو ف منطق الشرق األوسط مجمو من
االختب را /والفحوص المتعلق بأداء وةف ءة أجهزة التةيي المختلف والمبردا /الضخم
لسستخدام  /التج ري والان ي المتخاا و سواء أة ن /منتج محلي أم مستوردة من الخ رج.
يسهم "اختبار " ف د م منتج  /مةيف  /الزام وأنشط األبح ث والتطويرو والتسريع ف ملي /
طر منتج  /جديدة مبتةرة محلي وإقليمي متوافق مع أ ل مع يير الجودة الع لمي .
ثالثاً :قطاع المواد العازلة ()Insulation Sector
تعم الزامل للصناعة ف هذا القط ص من خس شركة مجموعة العزل الخليجية "شرة سعودي
مس هم مقفل " ( )Gulf Insulation Groupوالت تنتج المواد الع زل من الاو الاخري
والف يبرجسس واألن بيب المعزول  .لم بأن الزامل للصناعة تملك حا سيطرة تبلغ  %51من
رأسم الشرة .
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الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس المحدودة "أفيكو" ( Arabian Fiberglass
 - )Insulation Co.الشرة العربي للمواد الع زل من الف يبرجسس المحدودة ه شراة
استراتيجي بين شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة أوينز كورننج ()Owens Corning

األمريةي و وه إحدى الشرة  /الع لمي الراادة ف تقني واز الف يبرجسس .تملك شركة
مجموعة العزل الخليجية حا نسبته %51و فيم تملك أوينز كورننج حا نسبته .%49
تقوم أفيكو بتانيع المواد الع زل من األلي الزج جي ذا /الجودة الع لي لسستخدام  /الان ي
والتج ري  .وه أيض المانع الوحيد للمواد الع زل من الف يبرجسس ف المملة العربي
السعودي  .وتقوم الشرة بتانيع منتج ته بموجب رخا من شرة أوينز كورننج وب ستخدام
موااف ته الفني و وتش ب منتج ته وخدم ته ذا /الجودة الع لي مايسته ف ة من الوالي /
المتحدة وأوروب  .وتستند ري دة أفيةو ف األسواق الت تعم فيه ل الخبرة الت اةتسبته الشرة
خس نحو  35م من األ م الن جح .
تأسس /الشرة م  1981ويقع مقره الرايس ومنشآته التانيعي ف ة من المدين الان ي
األول والا ني ب لدم م ف المملة العربي السعودي  .ةم تملك مة تب للمبيع  /ف ة من الدم م
والري ض وجدة ودب وبيرو/و إض ف إل تح لف  /استراتيجي مع مجمو من الموز ين
المؤهلين ف دد من األسواق الع لمي المختلف والذين يخدمون العمسء ف ة ف أنح ء دو مجلس
التع ون الخليج ومنطق الشرق األوسط والشرق األقا .
 شركة المصنع السعودي لصناعا الصوف الصخري ( )Saudi Rock Wool Factoryـ بدأ
م 1992و ويقوم بتزويد األسواق
المصنع السعودي لصناعا الصوف الصخري إنت ج ف
المحلي والع لمي بمختل أشة م دة الاو الاخري الع زل  .ويرةز المانع ل منتج /
الاو الاخريو والت تعد واحدة من أةار المنتج  /فع لي والمستخدم ل نط ق واسع ف
المواد الع زل للحرارة والاو /والحريق.
تا الط ق اإلنت جي للمانع من م دة الاو الاخري بفر ي إل حوال  65.000طن
سنوي ( 25.000طن سنوي لمانع الري ض و  40.000طن سنوي لمانع الخرج الجديد الذي
بدء اإلنت ج التج ري في خس الربع األو من الع م )2014و وهو م يشة  %80من إنت ج
السعودي و %55من إنت ج منطق الخليجو وذلك ب الستع ن بأحدث م توال /إلي التقني ف هذا
المج حيث يقوم ل تشغي المانع ةوادر فني مؤهل ذا /خبرة لي لتقديم أفض المنتج  /و
الخدم  /للعمسء.
وتتضمن المواد الخ م الرايسي المستخدم ف اإلنت ج ف المانع السعودي لان  /الاو
الاخري م دت الحجر الجيري والب زل/و وهم متوافرت ن محلي ف المملة العربي السعودي و
فيم يتم استيراد بعض المواد اإلض في ما الراتنج وألوا األلمنيوم والف يبرجسس وغيره من
شرة  /توريد مختلف ومتخاا ف قط ص المواد الع زل .
 شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب ( )Saudi Pre-Insulated Pipes Industriesـ
م 1981و وبدأ /بتاميم وتانيع األنظم
تأسس /شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب ف
الع زل ومسبق الانع لألن بيب المستخدم فوق وأسف سطح األرض وأن بيب التبريد والتسخين
م  .1983يقع مانع الشرة ف المدين الان ي الا ني ب لري ض.
وغيره ف
تنتج الشرة منتج  /األن بيب المعزول والبول إيالين الع لي الجودة .ب إلض ف إل ذلكو تملك
الشرة قدرا /داخلي متطورة إلجراء تحلي اإلجه د بواسط الح سب اآلل ب ستخدام برمجي /
خ ا و حيث يحدد هذا التحلي مقدار اإلجه د والتحم ف األنبوب المعدن الن ق و إض ف إل
الحرة المحوري الت توفر بي ن  /التاميم الرايس وإذا ة ن /هن ك ضرورة لفواا التمدد.
يمةن استخدام أن بيب البول إايلين لي الةا ف ( )HDPEالت تنتجه الشرة ف مختل
التطبيق  /بم ف ذلك أنظم الار الاح و والريو وأن بيب الغ زو وشبة  /المي ه.
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خامساً :قطاع الصناعا الخرسانية ()Concrete Sector
 شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعا الخرسانية المحدودة ( Rabiah & Nassar and
 - )Zamil Concrete Industries Co.ه شراة استراتيجي بين شركة الزامل لالستثمار
الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيعة والنصارو تأسس /ف أبري  2008ومقره
الرايس ف مدين الري ض ب لمملة العربي السعودي .
تملك الزامل للصناعة بموجب هذه الشراة حا بنسب  %50ف مانع الربيع والنا ر
للمب ن الخرس ني الج هزة (رانةو للخرس ن ) الذي يقوم بتاميم وإنت ج وترةيب المب ن الخرس ني
الج هزة الت تستخدم ف العديد من التطبيق  /ما المش ريع السةني و والمدارسو والمجمع /
التج ري و والما نعو والجسورو واألسوار وغيره  .ةم يقوم بإنت ج تشةيل واسع من المنتج /
الخرس ني األخرى.
سادساً :شركا أخرى ()Others
 شركة زي إن أي إنفرا برايف ليمتد ( - )ZNA Infrastructure Pvt. Ltd.ه شراة
استراتيجي بين شركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلهي ألبراج
االتصاال المحدودةو تم تأسيسه م  2008لتوفير مجمو واسع من المنتج  /الخ ا
بمش ريع البني التحتي لستا ال/و ة ألبراج المجلفن واأللوا المعدني المعزول ( Sandwich
 )Panelsوأجهزة التةيي و ل قط ص االتا ال /المتن م ف الهند .ةم تقوم الشرة بتانيع وتوريد
الهي ة اإلنش اي والمنتج  /المس ندة األخرى وتوفير أ م الترةيب السزم وخدم  /الاي ن ف
الموقع .يقع المرةز الرايس للشرة ف نيودله ب لهند.
تأسس /شرة زي إن أي إنفرا برايف ليمتد لتلبي الطلب المتزايد ل حلو البني التحتي لقط ص
االتا ال /الحيوي ف الهند .ةم تسع الشرة من خس هذه الشراة المتميزة لتلبي المتطلب /
الح لي والمستقبلي ل التا ميم الفريدة ذا /القيم المض ف و والمتطلب  /المتزايدة ل حلو
تةيي الهواء االقتا دي ف استهسك الط ق لمشغل االتا ال /ف ة ف أنح ء المنطق  .وقد
أ لن /الشرة ف شهر سبتمبر  2011ن فوزه بأحد أةبر قود إنش ء محط  /الط ق الشمسي
من األنظم الةهروضواي ف الهندو الذي بلغ /قيمت  256.8مليون لاير سعوديو وذلك إلنش ء
محط لتوليد الةهرب ء من الط ق الشمسي بقدرة  20ميج وا /لا لح شركة بي أل جي فوتو
فولتيك المحدودة ( )PLG Photovoltaic Ltd.ف الهند.
تجمع هذه الشراة االستراتيجي بين الموارد الخ ا لشرة نيودله ألبراج االتا ال /المحدودةو
وقدرا /مانع الزام للحديد إلنت ج المب ن الحديدي س بق الهندس ف مدين بون ب لهندو
ف والي هيم تش براديش شم ل
ب إلض ف إل قدرا /مانع المةيف  /الت بع للزام للان
الهندو والمرافق التانيع ي العديدة الت بع لقط  /الزام للان ف المملة العربي السعودي .
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يوضح الجدو الت ل حاص ملةي الشرة ف شرة ته الت بع الداخلي والخ رجي ا
اسم الشركة التابعة
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة – وشركاتها التابعة:
شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة
شركة الزامل اإلنشائية للهياكل الفوالذية
شركة الزامل لألبراج والجلفنة
شركة الزامل لمعدا المعالجة
شركة الزامل للمكيفا القابضة المحدودة
شركة الزامل للمكيفا واألجهزة المنزلية المحدودة
شركة الزامل للمكيفا المركزية المحدودة
شركة الزامل لخدما التكييف والتبريد المحدودة
شركة الزامل للمباني الحديدية
زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد
كول الين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش
كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش
زامل ستيل بيلدنغز انديا برايف ليمتد
زامل ستيل انجينيرن انديا برايف ليمتد
الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة
شركة اختبار المحدودة
شركة الزامل لخدما الطاقة المحدودة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي (ذ.م.م).
شركة الزامل للصناعا الحديدية (ذ.م.م).
زامل ستيل تايالند (ليمتد)
شركة الزامل لإلنشاءا الحديدية المحدودة
شركة الزامل للهياكل الفوالذية المحدودة
زامل كونستراكشن إنديا برايف ليمتد
شركة مكونا البناء المحدودة
زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايف ليمتد
شركة معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المحدودة
شركة العزل الثانية المحدودة
الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة
شركة الزامل ايركونديشنرز انديا برايف ليمتد
شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا المحدودة
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة

 .30زامل ستيل بيلدغنز ـ فيتنام كومباني ليمتد
.31

.32
.33
.34
.35

مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقفلة) – وشركاتها التابعة:
الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجالس
شركة العزل األولى
شركة المصنع السعودي للصوف الصخري
شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب المحدودة
شركة الشرق األوسط لمكيفا الهواء المحدودة
شركة بتروكيم الزامل المحدودة
شركة الزامل هدسون المحدودة

الدولة محل
العمليا

الدولة محل
التأسيس

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
مصر
الصين
النمسا
النمسا
الهند
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
األمارا
األمارا
تايالند
السعودية
مصر
الهند
السعودية
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
الهند
السعودية
سنغافورة
السعودية

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
مصر
الصين
النمسا
النمسا
الهند
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
األمارا
األمارا
تايالند
السعودية
مصر
الهند
السعودية
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
الهند
السعودية
سنغافورة
السعودية

فيتنام

فيتنام

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

النشاط
قابضة
مباني حديدية
هياكل إنشائية فوالذية
أبراج طاقة واتصاال
معدا معالجة
قابضة
مكيفا الهواء
مكيفا الهواء
صيانة وخدما
مباني حديدية
مباني حديدية
إدارة استثمارا
مكيفا الهواء
مباني حديدية
مكتب هندسي
عوازل صوف صخري
فحص واختبار
خدما هندسية فنية
قابضة
مباني حديدية
مباني حديدية
إدارة مشاريع قطاع الحديد

هياكل فوالذية
إدارة مشاريع قطاع الحديد

ألواح محشوة معزولة
تقنية المعلوما
تدريب صناعي
تسويق مواد عازلة
تبريد مناطق مركزي
مكيفا الهواء
إدارة مشاريع التبريد
قابضة
فحص وصيانة
مباني حديدية
قابضة
مواد عازلة
تسويق مواد عازلة
مواد عازلة
أنابيب معزولة
مكيفا الهواء
أفران حرارية
مبادال حرارية

حصة
الملكية
%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
%100
%100
%100
92,27
%
%51
%51
%51
%51
%51
%51
%50
%50

عدد
األسهم
-

رأس المال
 250مليون لاير
 50مليون لاير
 75مليون لاير
 70مليون لاير
 55مليون لاير
 1مليون لاير
 173مليون لاير
 101مليون لاير
 35.7مليون لاير
 60مليون جنيه
 12.5مليون ريمبي
 100ألف يورو
 145.4ألف يورو
 498.6مليون روبيه
 51.2مليون روبيه
 10مليون لاير
 500ألف لاير
 1مليون لاير
 5مليون درهم
 20مليون درهم
 28.5مليون باه
 1مليون لاير
 10مليون دوالر
 13.7مليون روبيه
 25مليون لاير
 23.6مليون روبيه
 8.14مليون لاير
 50ألف لاير
 1مليون لاير
 386.4مليون روبيه
 1مليون لاير
 1دوالر سنغافوري
 2مليون لاير
 13.2مليون دوالر

 21.1 2.110.000مليون لاير
 25مليون لاير
 100ألف لاير
 40مليون لاير
 7.2مليون لاير
 13.2مليون لاير
 2مليون لاير
 2مليون لاير

إن جههزء مههن حاههص الشههرة األم ف ه الشههرة  /الت بع ه أ ههسه مسههج بأسههم ء بعههض أ ض ه ء مجلههس
اإلدارة أو ةب ر التنفيذيين ةمس همين مرشحين ب لني ب هن الشهرة األم وذلهك نظهرا للمتطلبه  /النظ ميه
ف الدو الت تعم فيه تلك الشرة  /الت بع .
 )5استثمارا الشركة:
تتأل االستام را /ف الشركا المرتبطة مم يل ا
 .1حا ه بنسههب  %50ف ه شتتركة الربيعتتة والنصتتار والزامتتل للصتتناعا الخرستتانية المحتتدودةو
ويقع مرةزه الرايس ف مدين الري ض .وتزاو إنت ج المنتج  /الخرس ني الج هزة.
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.2

.3

.4
.5

حا بنسب  %25ف شركة الطاقة المركزية (شرة مس هم بحريني مقفل ) وتقع ف مملةه
البحرين .نش ط الشرة الرايس هو توزيع خدم  /المرافق بم ف ذلك تبريهد المنه طق وتحليه
مي ه البحر ومع لج مي ه الار الاح وتوليد الط ق والخدم  /األخهرى ذا /العسقه داخه
دو مجلس التع ون الخليج .
حا ه بنسههب  %51ف ه شتتركة زي إن أي إنفتترا برايف ت ليمتتتدو ويقههع مرةزه ه الرايس ه ف ه
مدينه نيههودله  .ويتماه نشه طه الرايسه فه توريهد أبههراج االتاه ال /واألغطيه المخااه
للهي ة الفوالذي ومعدا /تةيي الهواء ووحهدا /الةهربه ء البينيه و ةمه تهوفر مجمو ه شه مل
من المنتج  /ذا /الال إل ج نب خدم  /الترةيب والاي ن الش مل .
حا بنسب  %40ف شركة جيوكليما اس.ار.ال.و ويقهع مرةزهه الرايسه فه إيط ليه  .تقهوم
الشرة بإنت ج المبردا )Chillers( /المتخاا و ةم تعم ةمرةز أبح ث تقن ت بع للشرة .
حا بنسب  %20.83ف شركة آي آي بتي بيبتر كومبتاني ليمتتد الواقعه فه جهزر ة يمه نو
ونش طه الرايس إنت ج المن دي الورقي .

من جه أخرىو تتأل االستثمارا األخرى للشرة مم يل ا
 .1حا ه بنسههب  %2.11ف ه شتتركة كنتتان الدوليتتة للتطتتوير العقتتاري المحتتدودة (س ه بق ا شههرة
المرافق الحديا للتطوير العق ري المحدودة) .وتتما نش ط  /الشهرة الرايسهي ب السهتام ر فه
العق را /ةشراء وإنش ء وتأجير األراض والمب ن .
 .2حا ه بنسههب  %75.6ف ه شتتركة بتتي إل جتتي فوتوفولتيتتك ليمتتتد ف ه الهنههدو وتههزاو الشههرة
أ م تقديم الط ق الشمسي .
 )6وصف للخطط المستقبلية والقرارا المهمة:
أهم الخطط المستقبلي والقرارا /المهم للشرة م يل ا
أ -استمرار العم ل زي دة مردود والتوسع فه النشه ط  /المةمله ( )Adjacenciesلقط ه /
الشرة ف المن طق الجغرافي الت تعم به وذلك لزيه دة قهدرة الشهرة فه الهتحةم فه سلسهل
القيم المض ف ( )Value Chainمم يعظم فرص تحقيق وااد أفض للمسك.
ب -استمرار جهود ترشيد الماه ري ورفهع الةفه ءة اإلنت جيه إضه ف إله إدارة النقهد الته سهتمةن
الشرة من تحسين المرةز الم ل وتحقيق وااد أفض للمسك.
ج -تحجيم بعض النش ط  )Right Sizing( /لتعظيم المردود وتخفي التة لي .
 )7النتائج المالية:
بنه ي  2016/12/31بلغ إجم ل اإليرادا )4950.7( /مليون لاير سهعودي ب نخفه ض قهدره ()538
مليههون لاير سههعودي منخفضه بنسههب  %9.8مق رنه مههع العه م  2015الب لغه ( )5488.6مليهون لاير
سعودي .ةم انخفض /األرب الاه في بعهد خاهم مخاهص الزةه ة الشهر ي إله ( )201مليهون لاير
سعودي بنسب  %23.6مق رن ب لع م  2015والت بلغ )263( /مليون لاير سعودي.
وقد انخفض ربح السهم الواحد بعد خام مخاهص الزةه ة الشهر ي إله ( )3.35لاير سهعودي مق رنه
بمبلغ ( )4.38لاير سعودي .يبين الجدو أدن ه نسب ة نش ط رايس من إجم ل اإليرادا /السنوي ا
2016
البيان
%47.7
قطاع الحديد
%45.5
قطاع التكييف
%6.7
قطاع المواد العازلة
المركز الرئيسي وأخرى %0.1
%100

2015
%48.9
%45.1
%5.9
%0.1
%100
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أ-

قائمة الدخل:
الري ال)/

البيان (آال
صافي المبيعا
تكلفة المبيعا
إجمالي الربح
إجمالي المصاريف
صافي اإليرادا األخرى
الزكاة
صافي الدخل

2016
4.950.648
3.741.398
1.209.250
1.018.996
33.380
22.612
201.022

2015
5.488.595
4.183.312
1.305.283
1.049.447
29.321
22.150
263.007

2014
5.455.419
4.108.032
1.347.387
1.080.697
19.908
26.258
260.340

2013
5.413.984
4.107.170
1.306.814
1.062.231
13.381
22.608
235.356

2012
5.354.874
4.189.754
1.165.120
928.118
8.386
43.934
201.454

ب -قائمة المركز المالي:
البيان (آال الري ال)/
الموجودا المتداولة
المطلوبا المتداولة
رأس المال العامل
األصول األخرى طويلة األجل
األصول الثابتة
إجمالي الموجودا
المطلوبا المتداولة
قروض طويلة األجل
المطلوبا األخرى
إجمالي المطلوبا
رأس المال المدفوع
االحتياطيا واألرباح المبقاة
حقوق األقلية
حقوق المساهمين
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

2016
4.140.371
3.393.303
747.068
682.219
1.282.181
6.104.771
3.393.303
195.246
327.386
3.915.935
600.000
1.339.842
248.994
2.188.836
6.104.771

2015
4.344.531
3.622.540
721.991
708.919
1.390.010
6.443.460
3.622.540
313.338
356.558
4.292.436
600.000
1.285.146
265.878
2.151.024
6.443.460

2014
4.106.842
3.598.175
508.667
797.930
1.415.984
6.320.756
3.598.175
403.915
320.931
4.323.021
600.000
1.142.520
255.215
1.997.735
6.320.756

2013
4.511.977
4.514.890
()2.913
780.417
1.608.385
6.900.779
4.514.890
157.658
347.550
5.020.098
600.000
1.008.542
272.139
1.880.681
6.900.779

2012
4.644.710
4.466.759
177.951
444.101
1.592.890
6.681.701
4.466.759
218.962
287.858
4.973.579
600.000
849.180
258.942
1.708.122
6.681.701

ج -نتائج األنشطة التشغيلية:
البيان (آال

الري ال)/

المبيعا
تكلفة المبيعا
إجمالي الربح من التشغيل
مصروفا األعمال الرئيسية
الخسارة من العمليا الرئيسية
اإليرادا  /المصروفا األخرى
يخصم :الزكاة أو الضريبة
صافي الربح (الخسارة)

2016

4.950.648
3.741.398
323.842
885.408
95.888
26.932
201.022

2015

5.488.595
4.183.312
407.519
897.764
116.166
28.346
263.007
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التغير

()537.947
()441.914
()83.677
()12.356
()20.278
()1.414
()61.985

نسبة التغير ()%

()9.8
()10.6
()20.5
()1.4
()17.5
()5.0
()23.6
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يوضح الرسم البي ن الت ل ا ف الدخ خس الفترة من  2012لغ ي 2016ا

263,007

صافي الدخل

260,340
235,356

201,022

300,000

250,000

201,454
200,000

آالف الرياال

150,000

100,000

50,000

-

2016

2015

2013

2014

2012

يوضح الرسم البي ن الت ل ربح السهم الواحد خس الفترة من  2012لغ ي 2016ا

4.38

ربح السهم

4.34
3.92

3.35

5.00
4.50
4.00

3.36

3.50
3.00

باللاير

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

2016

2015

2013

2014
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ةم يوضح الرسم البي ن الت ل المبيع  /اإلجم لي الموحدة للسنوا /الخمس األخيرةا

7,000,000

المبيعا اإلجمالية
6,000,000

5,488,595

5,455,419

5,413,984

5,354,874

4,950,648

5,000,000

3,000,000

آالف الرياال

4,000,000

2,000,000

1,000,000

2016

2014

2015

ويوضح الرسم البي ن الت ل إجم ل األرب

2012

2013

للسنوا /الخمس الم ضي ا

1,600,000

إجمالي األرباح

1,347,387
1,305,283

1,400,000

1,306,814

1,209,250

1,165,120
1,200,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-

2016

2015

2013

2014
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ويوضح الرسم البي ن الت ل األرب

التشغيلي للسنوا /الخمس الم ضي ا
450,000

األرباح التشغيلية

407,519

405,875

402,687
400,000

365,194
323,842

350,000

300,000

آالف الرياال

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-

2016

2014

2015

2012

2013

حقههق قط ه ص الحديههد ف ه  2016مبيع ه  /إجم لي ه بلغ ه )6362( /مليههون لاير سههعودي ب نخف ه ض نسههبت
%12و ةمه انخفضه /مبيعه  /قطه ص التةييه بنسهب  %9ب لغه ( )2252.3مليهون لاير سهعودي .فه
حههين ارتفعهه /مبيعهه  /قطهه ص المههواد الع زلهه بنسههب  %2.7محققهه مبلغهه وقههدره ( )330مليههون لاير
سعودي.

المبيعا حسب القطاع

3,000,000

2,361,974

2,252,254

2,683,812

2,476,207

2,535,521

2,463,798

2,697,288

2,184,563

2,000,000

1,500,000

1,000,000

330,041

321,386

6,379

7,190

163,168

292,932

189,667

298,649

156,444

322,970

500,000

2016

2015

المركز الرئيسي وأخرى

2014

2013

المواد العازلة

- 12 -

الحديد
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وحسب النط ق الجغراف و فقد بلغ /مبيع  /الشرة اإلجم لي من نش ط ته الع مله فه المملةه العربيه
السعودي مبلغ وقدره ( )4118.6مليون لاير سهعوديو فه حهين بلهغ إجمه ل مبيعه  /الماه نع الت بعه
للشرة خ رج المملة العربي السعودي مبلغ وقدره ( )832مليون لاير سعودي .لم بأن ههذا التحليه
ال يعتبر تحليس ن مبيع  /التادير والموضح بي ن ته ف الفقرة الخ ا ب لتادير.

المبيعا حسب المناطق الجغرافية

5,000,000
4,500,000

4,118,607

4,506,460

4,529,016

4,000,000
3,500,000

2,500,000

آالف الرياال

3,000,000

2,000,000

3,637

276,821

551,583
9,632

384,373

588,130

10,227

334,430

581,746

1,500,000
1,000,000
500,000
-

2016

2015
المبيعا األوروبية

2014

المبيعا األفريقية

المبيعا السعودية

المبيعا اآلسيوية

ويوضح الرسم البي ن الت ل أاو وخاوم الشرة للخمس السنوا /األخيرةا

8,000,000

األصول والخصوم

7,000,000

5,000,000

3,915,935

4,292,436

4,323,021

5,020,098

4,973,579

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2016

2015

2013

2014
الخصوم

2012

األصول
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ومن جه ا ني زاد /حقوق المس همين بنسب  %1.8لتا إل ( )2189مليهون لاير سهعودي مق رنه
مع ( )2151مليون لاير سعودي للع م  .2015وهو م يوضح الرسم البي ن الت ل ا
2,500,000

2,188,836

2,151,024

2016

2015

حقوق المساهمين

1,997,735

2,000,000

1,880,681
1,708,122

آالف الرياال

1,500,000

1,000,000

500,000

2014

2012

2013

 )8التصدير:
بلغ /ا درا /الشرة خس الع م  2016حوال ( )767مليون لاير سعودي مق رن بمبلهغ ()806.3
مليههون لاير سههعودي ف ه الع ه م  .2015وتما ه نسههب الا ه درا /حههوال  %15.5مههن إجم ه ل مبيع ه /
الشرة خس الع م  .2016لم بأن يتم تادير منتجه  /الشهرة إله أةاهر مهن  90دوله حهو العه لم
من خس شبة مة تب للمبيع  /والتماي المنتشرة ف أةار من  55دول حو الع لم.

4,183,653

4,682,247

4,115,010

4,548,457

4,624,960

التصدير

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000

2,000,000
1,500,000

766,995

806,348

830,459

865,527

1,239,864

2016

2015

1,000,000
500,000
-

2014
التصدير

2013

2012

المبيعا المحلية

- 14 -
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 )9القروض:
يبين جدو المق رن الت ل القروض الت أبرمته إدارة الشرة ا
القرض

2016
(آالف الرياال )

2015
(آالف الرياال )

تاريخ الحصول
على القرض

تاريخ
االستحقاق

القرض األساسي
(آال الري ال)/

الجهة المانحة

القرض رقم 1

200.000

300.000

2014 11 03

2018 12 31

500.000

البنك األهل التج ري

القرض رقم 2

139.715

140.015

2012 08 29

2021 11 20

128,037

القرض رقم 3

4.688

10.938

2012 04 30

2017 07 31

51.597

اندوق التنمي
الان ي السعودي
البنك السعودي الفرنس

القرض رقم 4

0

10.600

2012 04 30

2016 03 12

25.000

البنك السعودي
لسستام ر

344.403
()141.088

461.553
()138.350

()8.069

()9.865

195.246

313.338

ناقصاً :القسط الجاري
ناقصاً :رسوم إدارية
(صندوق التنمية الصناعية السعودي)

 )10المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة:
قد تتعرض وتواج قط  /الشرة بعهض المخه طر الته تتعلهق به لمواد الخه م حيهث أنهه تماه حهوال
 %60من معظم مةون  /تة لي البيهعو وب لته ل قهد تتعهرض الشهرة للتذبهذب  /وتقلبه  /أسهع ر المهواد
الخ ه م الرايسههي  .وللحههد مههن ذلههك لههدى الشههرة فريههق م ه و بإشههرا ومت بع ه مسههتمرة مههن قب ه اإلدارة
التنفيذي والم لي و لمراقب وضبط هذه المخ طر والتحوط له .
ةم توجد بعض المخ طر غير المب شهرة والته تتعلهق بتهوفر المهوارد البشهري السزمه لتنفيهذ المشه ريعو
ف حين توجد بعض المخ طر المرتبط بأنشط قط  /الشرة و وه ةم يل ا
أ -مخاطر أستعار العمولتةا تتماه مخه طر أسهع ر العموله فه التقلبه  /الته تطهرأ له قيمه األدوا/
الم لي نتيج للتغيرا /ف أسع ر العمول ف السوق .وتتعرض المجمو ه لمخه طر أسهع ر العموله
ل ودااعه ألج وقروضه القايرة األج وقروضه ألج الت تحم مول  .وتدير المجمو ه
تعرضه لمخ طر أسع ر العمول ب لمراقب المستمرة لحرة أسع ر العموال./
ب -مخاطر السوقا تنشأ مخ طر أسع ر األسهم من التغيرا /الت تطهرأ له القهيم الع دله السهتام را/
األسهم .ويدير قسم االستام را /ف المجمو مخ طر أسع ر األسهم .وتنشأ مخ طر أسهع ر األسههم
درج ف السوق الم لي من محفظ المجمو االستام ري  .وتدير المجمو ذلك من خهس
غير الم َ
تنويههع االسههتام را /مههن حيههث التوزيههع الجغرافهه ووضههع حههدود لهه قط ه  /األدوا /لألسهههم
الفردي واإلجم لي والترةز الان .
ج -مخاطر االئتمانا تتما مخ طر االاتمه ن فه إخفه ق أحهد طرفه األداة الم ليه فه الوفهـ ء ب لتزام ته
والتسههبب ف ه تةبههد الطههر اآلخههر خس ه رة م لي ه  .وتسههع المجمو ه إل ه إدارة مخ ه طر االاتم ه ن
المتعلق ه ب ه لبنوك بعههدم التع م ه إال مههع بنههوك تتمتههع بسههمع حسههن و والمتعلق ه ب ه لعمسء بوضههع حههد
ااتم ن لة مي وبمراقب الحس ب  /المدين غير المس َّددة والتأةد من مت بعته ن ةاب .ولهم تحهدد
اإلدارة أي تأايرا /ه م ن جم ن ترةز مخ طر االاتم ن بت ريم ق ام المرةز الم ل الموحدة.
د -مخاطر السيولةا تتما مخ طر السهيول فه مواجهه المجمو ه اهعوب فه تهوفير األمهوا للوفه ء
ب لتزام ته المرتبط ب ألدوا /الم لي  .وقد تنشأ مخ طر السيول من دم القدرة ل بيع أاه مه ل
بشة سريع بمبلغ يق رب قيمت الع دل  .وتدير المجمو مخ طر السيول بضهم ن تهوفير التسههيس/
البنةي  .وتتطلب شروط المبيع  /لدى المجمو أن تسدد المب لغ المستحق خس  30إله  60يومه
من ت ريم تقديم الف تورةو فيم تسدد الحسه ب  /التج ريه الداانه ه دة خهس  60إله  120يومه مهن
ت ريم الشراء.
- 15 -
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ه -مخاطر العمال ا تتما مخه طر العمهس /فه التقلبه  /الته تطهرأ له قيمه األدوا /الم ليه نتيجه
للتغيرا /ف أسع ر ار العمس /األجنبي  .وتتعرَّ ض المجمو ه للتقلبه  /الته تطهرأ فه أسهع ر
ار العمس /األجنبي ف سي ق أ م له الع دي .ولم تجر المجمو خس السهن معه مس /ه مه
بعمس /غير اللاير السعودي والدوالر األمرية والين الي ب ن والجنيه الماهري واليهورو .ونظهرا
لةهون سهعر اهر الهلاير السهعودي ا به /مق به الهدوالر األمريةه و فهس تشه ّة األراهدة ب لههدوالر
األمرية مخ طر مس /ه م  .وتتعرض المجمو لمخ طر العمس /ل المعه مس /واألراهدة
المسجل ب ليورو والين الي ب ن والجني الماري .وتدير المجمو تعرضه لمخه طر مله اليهورو
والين الي ب ن والجني الماري بمراقب التقلب  /الت تطرأ ليه .
 )11المدفوعا النظامية المستحقة:
يبين الجدو الت ل المدفو  /النظ مي المستحق خس الع م  2016ومق رنته ب لع م 2015ا
2015
(آال الري ال)/
52.103
12.447
44.682
29.765
138.997

2016
الجهة
(آال الري ال)/
75.709
الرسوم الجمركية
25.636
الزكاة والضريبة
42.911
المؤسسة العامة للتأمينا االجتماعية
25.466
تكاليف التأشيرا والجوازا
أخرى
إجمالي الدفعا للجها الحكومية169.722 :

 )12الجوائز والشهادا والجودة والمبادرا :
إن جميع الشرة  /الت بع ح ازة له شهه دا /الجهودة الع لميه ( .)ISO 9000ةمه أن معظهم الشهرة /
الت بع ح ال له شهه دة ( )OHSAS 18001لنظه م إدارة الاهح والسهسم المهنيه و وشهه دة األيهزو
لنظ م إدارة البيا ( .)ISO 14001ف حين حال /إدارة تقني المعلوم  /ب لشرة ل شهه دة المنظمه
الدولي للمع يير ( )ISO 20000ف مج تقني المعلوم ( /الجودة ف إدارة خدم  /تقني المعلوم .)/
 )13التوطين والتدريب:
ق م /الشرة ف إط ر سعيه إل د م برامج التوطين إل إنش ء معهد الزامل العالي للتدريب الصتناعي
المتخاص ف إ داد وتخريج شب ب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شه دة دبلوم ه ل معتمهد مهن قبه
المؤسس الع م للتدريب التقن والمهن  .حيث تم إق م دورا /تدريبي ب إلض ف إل الدبلوم  /ف ه م
 2016ألةار مهن  1.000متهدرب .لمه بهأن ههذا المعههد بهدأ ةمرةهز تهدريب اهغير قبه حهوال 20
م ف مصنع الزامتل للمكيفتا حيهث ةه ن يقهوم بعمه دورا /تدريبيه قاهيرة متخااه فه أ مه
ونش ه ط  /الشههرة لتأهي ه الشههب ب السههعودي وإلحهه قهم بوظ ه ا متعههددة ومتنو ه فهه أقس ه م الشههرة
والشرة  /الت بع المختلف و ام تطور إل أن أابح ـ بفض هللا ـ شرة مستقل ح ال له التهراخيص
السزم لعم دورا /وبرامج مختلف حسب الجدو الت ل ا
التخصص
تقنية اإلنتاج
تقنية التبريد والتكييف
تقنية اللحام وتفصيل المعادن
تقنية األجهزة الدقيقة والتحكم
التقنية الكهربائية واإلكترونية

دبلوم

الشهادا المقدمة
تأهيلي

تطويري

(سنتين ونصف)

( 1شهر –  6أشهر)

( 1شهر فأقل)



















ب إلضه ف إله ذلههكو يقههدم معهتتد الزامتتل العتتالي للتتتدريب الصتتناعي دورا /قاههيرة متنو ه فه الشههاون
اإلداري والم لي والهندسي والسسم المهني وغيره  .ةم يقدم ةذلك دورا /مختلف لمتهدربين سهعوديين
مههن الشههرة  /الت بعهه للزامتتل للصتتناعة وجههه  /أخههرى ماهه أرامكتتو والشتتركة الستتعودية للكهربتتاء
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وشلمبرجير والمتقدمة .لم بأن المعهد ح ا أيض
ف المملة المتحدة (.)Edexcel UK

ل شه دة معتمدة مهن المؤسسه الع مه للتهدريب

من مب درا /الشرة ف ملي توطين الوظ ا والان /و ق م /بتوظي النس ء من خس برنه مج
"تمكين  "1و "تمكين  "2حيث تم توظي أةار من  100امرأة ف مختل قط  /الشهرة مهن خهس
الشراة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
يعمه لههدى الشههرة داخه السهعودي مه يقه رب  2.500سههعودي وسهعودي فه جميههع قط ه  /الشههرة
محقق نسب التوطين المطلوب من وزارة العم متراوحه مه بهين النطه ق البستينه واألخضهر المتوسهط
والمنخفض حسب تاني "نطاقا ".
 )14الئحة حوكمة الشركا :
أادر مجلس هيا السوق الم لي القرار رقم ( )2006 – 212 – 1ف 1427/10/21هـ بخاهوص
الاح ه حوةمهه الشههرة  /والتهه توضههح القوا ههد واإلجههراءا /التهه تضههمن حم يهه حقههوق المسهه همين
وأاح ب الما لح ند االلتزام ب لبنود الواردة فيه .
ب ه لرغم مههن ةههون الساح ه استرش ه دي ف ه األس ه س إال أن الهيا ه ألزمهه /الشههرة  /اإلفا ه ف ه تقريههر
مجلس اإلدارة السنوي م تم تطبيق من أحة م هذه الساح واألحة م الت لهم تطبهق وذةهر أسهب ب ذلهك.
لم بأن الشرة تقوم بتطبيق األحة م االسترش دي الواردة ف الاح حوةم الشرة  /م دا م يل ا
المادة

الفقرة

6

ب

6

د

12

ط

أسباب عدم التطبيق
الفقرة
التصوي التراكمي أجري /انتخ ب  /مجلس اإلدارة الح ل قب تطبيق نظ م الشرة  /الجديد وب لت ل
استخدم /الشرة أسلوب "التاوي /الع دي" .ونظرا إللزامي استخدام "التاوي/
التراةم " حسب الم دة ( )95من نظ م الشرة /و سيتم األخذ بذلك ف انتخ ب /
المجلس ف دورت الق دم الت تبدأ ف 2019 05 01م.
لم تستلم الشرة من أي من الجه  /ذا /الاف اال تب ري أي تق رير سنوي تفاح
اإلفصاح عن
ن سي س تهم ف التاوي./
سياسا التصوي
النظ م األس س للشرة ال ينص ل إ ط ء أي شخص ذي اف ا تب ري حق تعيين
األشخاص ذوي
الصفة االعتبارية ممالين ل ف مجلس اإلدارة.

 )15رأس مال الشركة:
الجدو الت ل يوضح تف اي رأس م
البيان
رأس المال المصرح والمدفوع
عدد األسهم المصدرة
القيمة االسمية
عدد األسهم الحرة
سعر السهم عند اإلغالق
القيمة السوقية

الشرة و لم بأن ال توجد أدوا /دين ق بل للتحوي إل أسهما

2016
 600.000.000لاير
 60.000.000سهم
 10لاير
 44.999.375سهم (9و)%74
 31,00لاير
 1.860.000.000لاير

2015
 600.000.000لاير
 60.000.000سهم
 10لاير
 44.999.375سهم (9و)%74
55و 32لاير
 1.953.000.000لاير

 %التغير
0
0
0
0
( )1,55لاير
(%)4.8

 )16تشكيل مجلس اإلدارة:
(الزامتل للصتناعة)
ف مطلع الع م  2016ة ن يتشة مجلس إدارة شهرة الزامه لسسهتام ر الاهن
من شرة أ ض ء يتم انتخ بهم من قب الجمعي الع م قب انته ء مدة ضويتهم ف المجلس وهه اساه
سنوا /حسب نظ م الشرة  /والنظ م األس س للشرة .
إال أن الجمعيههه الع مههه للشهههرة أقهههر /تعهههدي المههه دة ( )14-1مهههن النظههه م األسههه س للشهههرة بتههه ريم
1437/07/11هـ الموافق 2016/04/18م بحيث أابح دد أ ضه ء مجلهس اإلدارة ام نيه أ ضه ء.
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والجدو الت ل يوضهح أسهم ء أ ضه ء مجلهس اإلدارة ومن اهبهم وتاهنيفهم حسهب الاحه الحوةمه فه
الدورتين الس دس والس بع ا
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
المنصب

التصنيف

االسم
#
 .1األستاذ /خالد عبدهللا الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

معالي الدكتور /سليمان عبدالعزيز السليم

عضو

مستقل

األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو

غير تنفيذي

األستاذ /أحمد عبدهللا الزامل

عضو

مستقل

األستاذ /أديب عبدهللا الزامل

عضو

مستقل

األستاذ /محمد سليمان الحربي

عضو

مستقل

األستاذ /عبدهللا محمد الزامل

عضو  /الرئيس التنفيذي

تنفيذي

مماس ن شرة مجمو

.2
.3

الزام الق بض

 .4األستاذ /خالد سليمان العليان
مماس ن شرة العلي ن الم لي

.5

األستاذ /طارق علي التميمي

 .6األستاذ /عبدالرحمن فارس السويلم
مماس ن المؤسس الع م للتق د

.7
.8
.9
.10

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م):
#
.1
.2
.3
.4

االسم
األستاذ /خالد عبدهللا الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور /سليمان عبدالعزيز السليم *

عضو

مستقل

األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري

عضو

مستقل

األستاذ /أحمد عبدهللا الزامل

عضو

مستقل

عضو

غير تنفيذي

عضو

غير تنفيذي

األستاذ /محمد سليمان الحربي

عضو

مستقل

األستاذ /عبدهللا محمد الزامل

عضو  /الرئيس التنفيذي

تنفيذي

األستاذ /خالد محمد الفهيد **

عضو

مستقل

مماس ن شرة مجمو

الزام الق بض

 .6األستاذ /محمد أحمد الغيث
مماس ن المؤسس الع م للتق د

.8
.9

المنصب

مستقل

 .5األستاذ /أديب عبدهللا الزامل

.7

التصنيف

*انته /ضوي العضو ب لوف ة حيث انتق إل رحم هللا بت ريم 2016/06/09م.
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**تم تعيهين العضهو البهدي بقهرار مهن المجلهس بته ريم 2016/10/02م وقهد أقهر /الجمعيه ههذا
التعيين ف اجتم ه المنعقد بت ريم 2017/02/09م.
 )17وصتتف ألي مصتتلحة تعتتود ألعضتتاء مجلتتس اإلدارة وأزواجهتتم وأوالدهتتم القصتتر فتتي أستتهم أو
أدوا دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
نهاية الدورة

بداية العام
عدد األسهم

أدوا الدين

عدد األسهم

أدوا الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

األستاذ /خالد عبدهللا حمد الزامل
مماس ن شرة مجمو الزام الق بض

11.999.989

0

11.999.989

0

0

%0

معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم

75.000

0

75.000

0

0

%0

األستاذ خالد سليمان صالح العليان
مماس ن شرة العلي ن الم لي

346.665

0

346.665

0

0

%0

2.666

0

2.666

0

0

%0

3.000.636

0

3.000.636

0

0

%0

1.666

0

1.666

0

0

%0

األستاذ /أحمد عبدهللا حمد الزامل

1.632.985

0

1.632.985

0

0

%0

األستاذ /أديب عبدهللا حمد الزامل

1.459.302

0

1.459.302

0

0

%0

األستاذ /محمد سليمان محمد الحربي

1.000

0

1.000

0

0

%0

األستاذ /عبدهللا محمد عبدهللا الزامل

17.000

0

17.000

0

0

%0

االسم

األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري
األستاذ /عبدالرحمن فارس إبراهيم السويلم
مماس ن المؤسس الع م للتق د
األستاذ /طارق علي عبدهللا التميمي

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م):
نهاية العام

بداية الدورة
عدد األسهم

أدوا الدين

عدد األسهم

أدوا الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

1.747.233

0

1.747.233

0

0

%0

معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم *

75.000

0

0

0

()75.000

()%100

األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري

2.666

0

2.666

0

0

%0

األستاذ /أحمد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ /أديب عبدهللا حمد الزامل
مماس ن شرة مجمو الزام الق بض
األستاذ /محمد أحمد الغيث
مماس ن المؤسس الع م للتق د

1.632.985

0

1.632.985

0

0

%0

11.999.989

0

11.999.989

0

0

%0

3.000.636

0

3.000.636

0

0

%0

األستاذ /محمد سليمان محمد الحربي

1.000

0

1.000

0

0

%0

األستاذ /عبدهللا محمد عبدهللا الزامل

17.000

0

21.000

0

4,000

%23.5

األستاذ /خالد محمد الفهيد **

1.000

0

1.000

0

0

%0

االسم
األستاذ /خالد عبدهللا حمد الزامل

*انتههه /ضههوي العضههو ب لوف ه ة حيههث انتق ه إل ه رحم ه هللا بت ه ريم 2016/06/09م .وقههد ق ه م
الورا ببيع ة ف أسهم العضو المتوف خس الفترة منذ وف ت إل نه ي الع م 2016م.
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**تم تعيهين العضهو البهدي بقهرار مهن المجلهس بته ريم 2016/10/02م وقهد أقهر /الجمعيه ههذا
التعيين ف اجتم ه المنعقد بت ريم 2017/02/09م.
 )18وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيتذيين وأزواجهتم وأوالدهتم القصتر فتي أستهم أو أدوا ديتن
الشركة أو أي من شركاتها التابعة:
نهاية العام

بداية العام
عدد األسهم

أدوا الدين

عدد األسهم

أدوا الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

األستاذ /أسامة فهد البنيان

200.000

0

200.000

0

0

%0

األستاذ /سعيد فهد الدعجاني

10.000

0

10.000

0

0

%0

االسم

 )19حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر ونسب التغير:
%

صافي
التغير

نسبة
التغيير

بداية العام
عدد األسهم

شركة مجموعة الزامل القابضة

11.999.989

19.99

11.999.989

19.99

0

%0

المؤسسة العامة للتقاعد

3.000.636

5.0

3.000.636

5.0

0

%0

االسم

%

نهاية العام
عدد األسهم

 )20مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركا المساهمة األخرى:
يتمتع بعض أ ض ء مجلس اإلدارة بعضوي مج لس إدارة شرة  /مس هم أخرىو سهواء ة نه /مدرجه
أو غير مدرج  .ويبين الجدو الته ل أسهم ء األ ضه ء والشهرة  /المسه هم الته زود /للشهرة حيهث
ة نوا يش رةون ف ضوي مج لس إدارته خس دورت المجلس الس دس والس بع ف الع م 2016ا
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
االسم
األستاذ خالد سليمان صالح العليان
األستاذ /خالد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ أديب عبدهللا حمد الزامل
األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري
األستاذ /أحمد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ /عبدهللا محمد عبدهللا الزامل
األستاذ /طارق علي عبدهللا التميمي

المشاركة في الشركا المساهمة األخرى
-

بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً)
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة جدوى لالستثمار
الشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل)
البنك السعودي لالستثمار
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة الصناعا األساسية الكيميائية
شركة اتحاد المقاولون الخليجية
شركة فنادق الدمام
شركة جنان العقارية

طبيعتها
مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م):
االسم
األستاذ /خالد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ أديب عبدهللا حمد الزامل

المشاركة في الشركا المساهمة األخرى
-

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة جدوى لالستثمار
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األستاذ /عبدهللا صالح جمعه الدوسري
األستاذ /عبدهللا محمد عبدهللا الزامل

 -الشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل)

غير مدرجة

 البنك السعودي لالستثمار -شركة مجموعة العزل الخليجية

مدرجة
غير مدرجة

 )21اجتماعا مجلس اإلدارة:
خههس الع ه م 2016و قههد مجلههس اإلدارة ف ه دورت ه الس دس ه جلس ه ( )1واحههدة ودورت ه الس ه بع ()3
جلس  ./يتق ض ضهو المجلهس بهد حضهور هن ةه اجتمه ص يحضهره .لمه بهأن األ ضه ء الهذين لهم
يحضروا أي من اجتم  /المجلهس قه موا بتوةيه ضهوا آخهر لينهوب هنهم فه الحضهور والتاهوي./
ويبين الجدو الت ل ةش حضور الجلس /ا
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
تاريخ الجلسة
2016/02/21

كشف الحضور
خالد الزامل ,الدكتور سليمان السليم ,خالد العليان ,عبدهللا جمعه,
أحمد الزامل ,أديب الزامل ,عبدالرحمن السويلم ,محمد الحربي,
عبدهللا الزامل

 %الحضور
90

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م):
تاريخ الجلسة
2016/05/11
2016/10/02
2016/12/11

كشف الحضور
خالد الزامل ,الدكتور سليمان السليم ,عبدهللا جمعه ,أحمد الزامل,
أديب الزامل ,محمد الغيث ,محمد الحربي ,عبدهللا الزامل
خالد الزامل ,عبدهللا جمعه ,أحمد الزامل ,أديب الزامل ,محمد الغيث,
محمد الحربي ,عبدهللا الزامل
خالد الزامل ,أحمد الزامل ,أديب الزامل ,محمد الغيث ,خالد الفهيد,
محمد الحربي ,عبدهللا الزامل

 %الحضور
100
88
88

 )22لجان مجلس اإلدارة:
ينباههق مههن مجلههس اإلدارة لجنتههين وهمهه "لجنتتة المراجعتتة" و "لجنتتة الترشتتيحا والمكافتت " .تتةههون
اللجنتين مهن أ ضه ء مجلهس اإلدارة ومهن خه رج الشهرة وذلهك حسهب التعليمه  /واإلجهراءا /المنظمه
بهذا الخاوص .وفيم يل واف موجزا لة منه ا
أوالً :لجنة المراجعة:
تتةون لجن المراجع من اسا أ ضه ء .وقهد اجتمعه /خهس العه م  2016ضهمن الهدورة الس دسه ()3
جلس /و ف حين لم تعقد اللجن أي جلس فه دورة المجلهس السه بع خهس العه م  2016بسهبب نظ ميه
تشةي اللجن حسب نظ م الشرة  /الجديد والذي دخ حيز التنفيذ ف 2016/05/02م.
تعم اللجن وفق للمه م والضوابط الا درة ف نظه م الشهرة  /والاحه حوةمه الشهرة  /والاحه لجنه
المراجع المعتمدة من الجمعي الع م  .وتشم م يل ا
له إدارة المراجعه الداخليه فه الشهرة و مهن أجه التحقهق مهن مهدى ف ليتهه فه تنفيهذ
 .1اإلشرا
األ م والمهم  /الت حدده له مجلس اإلدارة.
 .2دراس نظ م الرق ب الداخلي ووضع تقرير مةتوب ن رأيه وتواي ته ف شأن .
 .3دراس تق رير المراجع الداخلي ومت بع تنفيذ اإلجراءا /التاحيحي للملحوظ  /الواردة فيه .
 .4التواهههي لمجلهههس اإلدارة بتعيهههين المح سهههبين القههه نونيين وفاهههلهم وتحديهههد أتعههه بهمو ويرا ههه نهههد
التواي ب لتعيين التأةد من استقسليتهم.
 .5مت بع أ م المح سبين الق نونيينو وا تم د أي م خ رج نط ق أ م المراجع الت يةلفون به
أان ء قي مهم بأ م المراجع .
 .6دراس خط المراجع مع المح سب الق نون وإبداء ملحوظ ته ليه .
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 .7دراس ملحوظ  /المح سب الق نون ل القواام الم لي ومت بع م تم ف شأنه .
 .8دراس القواام الم لي األولي والسنوي قب رضه ل مجلس اإلدارة وإبداء الهرأي والتواهي فه
شأنه .
 .9دراس السي س  /المح سبي المتبع وإبداء الرأي والتواي لمجلس اإلدارة ف شأن .
يتق ض ضهو اللجنه بهد حضهور .يوضهح الجهدو الته ل أسهم ء أ ضه ء اللجنه و ةمه تهد و مهن تهراه
من سب للتب حث والمن قش ا
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
االسم
األستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
األستاذ أديب عبدهللا حمد الزامل
األستاذ خالد محمد براهمه

اجتماعا الدورة السادسة
3
2
3

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م)* :
االسم
األستاذ محمد سليمان الحربي
الدكتور جاسم شاهين الرميحي
األستاذ محمد أحمد الغيث

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

اجتماعا الدورة السادسة
0
0
0

*مالحظةا تم تعيين أ ض ء اللجن من قبه مجلهس اإلدارة بته ريم 2016/05/11م إال أن هياه السهوق
الم لي طلبه /مهن الشهرة بهث إ هسن له تهداو بته ريم 2016/06/29م ب تبه ر التعيهين مه ههو إال
اقترا من المجلس بسبب أن اللجن يتم تشةيله من قب الجمعيه الع مه حسهب المه دة ( )101مهن نظه م
الشرة  /ولهيس مهن قبه المجلهس .وقهد تهم ب لفعه تشهةي اللجنه فه ته ريم الحهق النتهه ء السهن الم ليه
 2016من خس اجتم ص الجمعي الع م بت ريم 2017/02/09م.
ثانياً :لجنة الترشيحا والمكاف :
شةل /اللجن بموجب موافق الجمعي الع م المنعقدة بت ريم  .2010/10/31وتتةون لجنه الترشهيح /
والمة فههآ /مههن اساه أ ضه ء تههم ترشههيحهم مههن قبه المجلههسو وقههد اجتمعهه /اللجنه خههس العه م 2016
ضمن الدورة الس دس ( )1جلس ولم تجتمع اللجن خس الع م  2016ف دورة المجلس الس بع .
تعمهه اللجنهه وفههق الضههوابط الاهه درة فهه المهه دة ( )15مههن الاحهه حوةمهه الشههرة  /وةههذلك الاحهه
الترشيح  /والمة فآ /الخ ا ب لشرة و وتشم م يل ا
 .1التواي لمجلس اإلدارة ب لترشيح لعضوي المجلهس وفقه للسي سه  /والمعه يير المتعمهدة مهع مرا ه ة
دم ترشيح أي شخص سبق إدانت بجريم مخل ب لشر واألم ن .
 .2المراجع ه السههنوي لسحتي ج ه  /المطلوب ه مههن المه ه را /المن سههب لعضههوي مجلههس اإلدارة وإ ههداد
وا للقدرا /والمؤهس /المطلوب لعضوي مجلس اإلدارةو بم ف ذلهك تحديهد الوقه /الهذي يلهزم
أن يخاا العضو أل م مجلس اإلدارة.
 .3مراجع هية مجلس اإلدارة ورفع التواي  /ف شأن التغييرا /الت يمةن إجراؤه .
 .4تحديد جوانب الضع والقوة ف مجلس اإلدارةو واقترا مع لجته بم يتفق مع مالح الشرة .
 .5التأةههد بشههة سههنوي مههن اسههتقسلي األ ضه ء المسههتقلينو و ههدم وجههود أي تعه رض ماه لح إذا ةه ن
العضو يشغ ضوي مجلس إدارة شرة أخرى.
 .6وضع سي س  /واضح لتعويض  /ومة فآ /أ ض ء مجلس اإلدارة وةب ر التنفيذيينو ويرا ه نهد
وضع تلك السي س  /استخدام مع يير ترتبط ب ألداء.
 .7إض ف إل المه م األخرى الت يوةله إليهم مجلس اإلدارة.
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يتق ض ضهو اللجنه بهد حضهور .يوضهح الجهدو الته ل أسهم ء أ ضه ء اللجنه و ةمه تهد و مهن تهراه
من سب للتب حث والمن قش ا
 الدورة السادسة (2013/05/01م – 2016/04/30م):
االسم
األستاذ عبدهللا صالح جمعه الدوسري
األستاذ خالد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ طارق علي عبدهللا التميمي
األستاذ /عبدهللا محمد عبدهللا الزامل

عدد مرا الحضور
1
1
0
1

المنصب
الرئيس
عضو
عضو
عضو

 الدورة السابعة (2016/05/01م – 2019/04/30م):
االسم
األستاذ عبدهللا صالح جمعه الدوسري
األستاذ خالد عبدهللا حمد الزامل
األستاذ /محمد سليمان الحربي

عدد مرا الحضور
0
0
0

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

 )23مكاف وتعويضا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يبههين الجههدو الت ه ل تفاههيس ههن المة فههآ /والتعويض ه  /المدفو ه خههس العه م 2016و لم ه بههأن بنههد
البدال /يشم أيض بدال /حضور جلس  /المجلس واللج ن الت بع ا
(ب للاير السعودي)
أعضاء المجلس
التنفيذيين

البيان
الرواتب والتعويضا
البدال
المكاف الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضا أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شهري أو سنوي

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

كبار التنفيذيين

0
15.000
200.000
0

0
102.000
1.400.000
0

4.663.062
2.743.593
5.100.000
0

0

0

0

*

* مالحظةا ةب ر التنفيذيين تشم الرايس التنفيذي والمساو الم ل األ ل واانين من ةب ر التنفيذيين.

من الجدير ب لذةر إن استسم أ ض ء المجلس لمة فأتهم السنوي بافتهم أ ض ء ف مجلس اإلدارة وذلهك
للع م الم ل المنته ف  2016/12/31سيتم بعد موافق الجمعي الع م للشرة ف حه أقهر /توزيهع
أرب نقدي للمس همينو لم بأن م يتق ضه ه األ ضه ء ههو وفهق مه ناه /ليه األنظمه الاه درة مهن
الجه  /ذا /العسق ف هذا الشأن.
 )24العقوبا أو الجزاءا على الشركة:
يقر مجلس اإلدارة بأن ال توجد ل الشرة أي قوب أو جزاء أو قيد احتي ط مهن الهياه أو مهن جهه
إشرافي أو تنظيمي أو قض اي أخرى.
 )25المعامال مع الجها ذا العالقة:
ف إط ر األ م المستمرة للشرة  /الت بع لشركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه
توجههد لههديه أ م ه و قههود تمهه /مههع شههرة  /منتسههب لشتتركة مجموعتتة الزامتتل القابضتتة خههس الع ه م
 .2016هذه األ م والعقود إم سنوي أو محددة المهدة ويهتم تجديهده تلق ايه وقهد تهم االتفه ق ليهه منهذ
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سنوا /س بق و حيث تأت امتدادا لعسق  /مستمرة منذ فترة طويل  .يتم االتفه ق ليهه ب لشهروط التج ريه
الس ادة وحسب اإلجراءا /واللوااح الداخلي للشرة بهذا الخاوص .تشم هذه التع مس /م يل ا
.1
.2
.3
.4

تع مس /شراء منتج  /أو خدم  /بقيم  1.192.688لاير سعودي مهن شتركة الزامتل المعماريتة
القابضتتة المملوة ه مههن قب ه شتتركة مجموعتتة الزامتتل القابضتتة والت ه يماله ه األسههت ذ أديتتب عبتتدهللا
الزامل والذي يشغ مناب ضو مجلس إدارة الزام للان .
تع مس /شراء منتج  /أو خدم  /بقيم  8.908.647لاير سعودي من شهرة الزامتل للصتناعا
الكيماوية والبالستتيكية المملوةه مهن قبه شتركة مجموعتة الزامتل القابضتة والته يمالهه األسهت ذ
أديب عبدهللا الزامل والذي يشغ مناب ضو مجلس إدارة الزام للان .
تع مس /شراء منتج  /أو خدم  /بقيم  34.152.259لاير سهعودي مهن شتركة الزامتل للتجتارة
والخدما القابضة المملوة من قب شركة مجموعتة الزامتل القابضتة والته يمالهه األسهت ذ أديتب
عبدهللا الزامل والذي يشغ مناب ضو مجلس إدارة الزام للان .
تع مس /شراء منتج  /أو خدم  /بقيم  19.571.258لاير سعودي من شركة مجموعة الزامتل
العقاريتتة المملوة ه مههن قب ه شتتركة مجموعتتة الزامتتل القابضتتة والت ه يماله ه األسههت ذ أديتتب عبتتدهللا
الزامل والذي يشغ مناب ضو مجلس إدارة الزام للان .

يقهر مجلههس اإلدارة بأنه ال يوجهد أيه قهود أخههرى تةهون الشههرة طرفه فيه وتوجهد أو ة نهه /توجههد فيه
مالح جوهريه ألحهد أ ضه ء مجلهس اإلدارة أو ةبه ر التنفيهذيين أو الهرايس المه ل أو ألي شهخص ذو
سق بأي منهم .ويعةس الجدو الت ل المع مس /الرايسي المذةورة أ سهو لم بأن األسع ر وشهروط
الدفع الخ اه بههذه المعه مس /تعتمهد مهن قبه مجلهس اإلدارة .وقهد أدرجه /المبه لغ المسهتحق مهن وإله
الجه  /ذا /العسق ف ق ام المرةز الم ل الموحدة تح /الموجودا /المتـداول والمطلوبه  /المتداوله
ل التوال وه تتأل من المب لغ المستحق من إل شرة  /مجمو الزام ا
2016
(آال الري ال)/

البيان
شركا منتسبة لمجموعة الزامل:
 شراء بضائع وخدما -بيع بضائع وخدما

63.825
92.637

2015
(آال الري ال)/
52.547
13.722

 )26الرقابة الداخلية:
بتنفيهذ خطه المراجعه المعتمهدة مهن
تقوم إدارة المراجع الداخلي ف شرة الزام لسستام ر الاهن
لجنه المراجعه بشهة مسههتق و وتقهوم دوريه بتقيهيم نظههم الرق به الداخليه ب لمجمو ه والشههرة  /الت بعه
داخهههه وخهههه رج السههههعودي  .وتتهههه بع إدارة المراجعهههه الداخليهههه مههههع اإلدارة التنفيذيهههه تنفيههههذ التواههههي /
واإلجراءا /التاحيحي للمسحظ  /الواردة بتق ريره .
بن ء ل تق رير المراجع الداخلي لم يتبين للجن المراجع وجود أي مخ طر ه م قد تؤار ل أ مه
الشرة و وبموجب المعلوم  /الت تحالن ليه لم تةن هن ك مسحظه  /جوهريه خهس العه م 2016م
تؤار ل الموق المه ل للشهرة  .ولهم تةهن هنه ك مسحظه  /جوهريه خهس العه م 2016م .لمه بهأن
المسحظ  /غير الجوهري الت تادر ه فه إطه ر النشه ط  /واأل مه اليوميه للشهرة وقط تهه و
ويتم أخذه ف اال تب ر مع وضع الحلو واإلجراءا /المن سهب لتاهحيحه فه حينه  .ةمه نهود اإلشه رة
إل أن اإلدارة التنفيذي مسهتمرة فه اتخه ذ اإلجهراءا /التاهحيحي السزمه لتقليه المخه طر الهواردة فه
تق رير المراجع الداخلي وةذلك االلتزام ب لسي س  /واألنظم والتعليم  /المعتمدة.
ةم تأةد /اللجن من استقسلي المراجع الخ رج وتم /من قشت ن األداء الم ل للشهرة بمه فه ذلهك
القواام الم لي السنوي والربع سنوي وااليض ح  /المرفق وذلك قب رضه لمجلس اإلدارة.
وال يوجد لدى لجن المراجع بشة ه م شهك فه فع ليه نظه م الرق به الداخليه فه الشهرة  .و ليه يقهر
مجلس اإلدارة اح إجراءا /الرق ب الداخلي بم يحقق أغراض الشرة وما لح المس همين.
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 )27المعايير المحاسبية المطبقة وخطة الشركة التحول للمعايير المحاسبية الدولية :IFRS
تقهوم الشهرة بتطبيهق ة فه المعه يير المح سهبي الاه درة هن الهياه السهعودي للمح سهبين القه نونيين وال
يوجد أي اختس  .وقد تم إ دة تبويب بعض أرق م المق رن .
أقههر مجلههس اإلدارة خههس الع ه م  2016خط ه الشههرة ههن مههدى ج هزي ه اإلدارة الم لي ه للتحههو إل ه
المع يير المح سبي الدولي  IFRSوالبدء ف تطبيقه نظ م  .وقد تم اإل هسن هن مراحه مواةبه التحهو
لههههه موقهههههع تهههههداو "المرحلتتتتتة األولتتتتتى" بتههههه ريم 2016/08/28م و"المرحلتتتتتة الثانيتتتتتة" بتههههه ريم
2016/10/30م .وفه ته ريم الحههق النتهه ء السههن الم ليه  2016تههم اإل ههسن ههن "المرحلتتة الثالثتتة"
بت ريم 2017/01/30م.
 )28إقرارا :
يقر مجلس اإلدارة بم يل ا
 .1ال يوجد أي أسهم وأدوا دين صادرة للشركا التابعة.
 .2ال يوجتتد أي أدوا ديتتن قابلتتة للتحويتتل ,وال أي أوراق ماليتتة تعاقديتتة أو متتذكرا حتتق اكتتتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام  2016وال يوجد أي عوض حصتل عليته
الشركة مقابل ذلك.
 .3ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوا دين قابلة للتحويل أو أوراق ماليتة تعاقديتة أو
مذكرا حق اكتتاب ,أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام .2016
 .4ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغتاء متن جانتب الشتركة أو أي متن شتركاتها التابعتة ألي أدوا
دين قابلة لالسترداد تم خالل العام .2016
 .5ال يوجد أي عمليا تعارض مصالح لم يتم اإلفصاح عنه.
 .6لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلبا ً لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام .2016
 .7لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون  %5من رأس مال الشتركة أو أكثتر طلبتا ً لتدعوة الجمعيتة
العامة لالنعقاد خالل العام .2016
 .8ال يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصوي .
 .9ال توجتتد أي أحتتداث جوهريتتة تتتؤثر علتتى ستتالمة المركتتز المتتالي للشتتركة بعتتد نهايتتة العتتام المتتالي
يستلزم اإلفصاح عنها ,عدا ما هو متاح وما أعلن عنه.
 .10لم تقدم الشركة قروضا ً أو تسهيال ائتمانية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار تنفيذيها.
 .11أن سجال الحسابا أعد بالشكل الصحيح.
 .12أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .13أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 )29سياسة توزيع األرباح:
يعتمد قرار توزيع أي أرب نقدي له تقهدير وتواهي مجلهس اإلدارة بعهد األخهذ فه اال تبه ر العوامه
المختلف الق امه حينهه بمه فه ذلهك ال الحاهر الوضهع المه ل للشهرة والتهدفق  /النقديه واالسهتام را/
المستقبلي وأداء قط  /الشرة  .وقد درج /الشرة ل توزيع أرب سنوي للمس همين منذ التأسهيس
إال أن ال يعن ب لضرورة أن التوزيع  /الس بق ضم ن لتوزيع  /مستقبلي .
ومن الجدير ب لذةر أن لم يتم قد أي اتف ق أو تن ز مع أي من المس همين أو أحد التنفيهذيين أو مهوظف
الشرة أو إحدى شرة ته الت بع تم بموجب التن ز ن حق ف األرب أو أي مالح جوهري .
لم بأن سي س توزيع األرب

ه حسب الم دة ( )41من النظ م األس س للشرة وه ة لت ل ا
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توزع أرباح الشركة الستنوية الصتافية ـ ستواء ربتع ستنويا ً أو نصتف ستنويا ً أو ستنويا ً حستب متا يتراه
مجلس اإلدارة مناسبا ً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجتدد ستنويا ً ـ علتى
الوجه اآلتي:
 يجنب ( )%10من صتافي األربتاح الصتافية لتكتوين االحتيتاطي النظتامي للشتركة ويجتوز أن تقتررالجمعية العامة العادية وقتف هتذا التجنيتب متتى بلت االحتيتاطي المتذكور ( )%30متن رأس المتال
المدفوع.
تـاء علتتى اقتتتراح مجلتتس اإلدارة أن تجنتتب نستتبة ( )%10متتن صتتافي
ت
بن
تة
ت
العادي
تة
ت
العام
 للجمعيتتةً
األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 للجمعيتتة العامتتة العاديتتة أن تقتترر تكتتوين احتياطيتتا أختترى ,وذلتتك بالقتتدر التتذي يحقتتق مصتتلحةالشركة أو يكفل توزيتع أربتاح ثابتتة قتدر اإلمكتان علتى المستاهمين .وللجمعيتة المتذكورة كتذلك أن
تقتطع من صافي األرباح مبال إلنشاء مؤسستا اجتماعيتة لعتاملي الشتركة أو لمعاونتة متا يكتون
قائما ً من هذه المؤسسا .
 يتتوزع متن البتتاقي بعتتد ذلتتك علتتى المستتاهمين نستتبة تمثتتل ال تقتتل عتتن ( )%5متتن رأستتمال الشتتركةالمدفوع.
 مع مراعاة األحكتام المقتررة فتي المتادة ( )16متن هتذا النظتام ,والمتادة ( )76متن نظتام الشتركاتوصي لجنة الترشيحا والمكاف المكافأة التي يستحقها أعضتاء مجلتس اإلدارة بحيتث ال تتعتدى
فتتي ك تل األحتتوال الحتتد األعلتتى نظام تاً ,علتتى أن يكتتون استتتحقاق هتتذه المكافتتأة متناستتبا ً متتع عتتدد
الجلسا التي يحضرها العضو.
ويوضح الجدو الت ل تف اي األرب

الموز

لأل وام الخمس الس بق ا

السنة

مالحظة

الربح الموزع
للسهم الواحد

مجموع األرباح
النقدية الموزعة

النسبة المئوية
من رأس المال

2012/06/30 – 2012/01/01
2012/12/31 – 2012/07/01
2013/06/30 – 2013/01/01
2013/12/31 – 2013/07/01
2014/06/30 – 2014/01/01
2014/12/31 – 2014/07/01
2015/06/30 – 2015/01/01
2015/12/31 – 2015/07/01
2016/06/30 – 2016/01/01
2016/12/31 – 2016/07/01

أرباح نقدية  /نصف أول
أرباح نقدية  /نصف ثاني
أرباح نقدية  /نصف أول
أرباح نقدية  /نصف ثاني
أرباح نقدية  /نصف أول
أرباح نقدية  /نصف ثاني
أرباح نقدية  /نصف أول
أرباح نقدية  /نصف ثاني
أرباح نقدية  /نصف أول
أرباح نقدية  /نصف ثاني

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
* 1,00

45.000.000
45.000.000
45.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000

7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10
10
10

ههههن الناهههه
(* تواههههي مجلههههس اإلدارة بتوزيههههع أربهههه
2017 01 19م ولم يتم إقراره بعد من الجمعي الع م )

الاهههه ن مههههن العهههه م  2016أ لنهههه /بتهههه ريم

 )30اقتراح توزيع األرباح:
تمةن /الشرة من تحقيق أرب ح ا في بعد خام مخاص الزة ة الشهر ي بلغه )201( /مليهون لاير
سعودي ةم توضح بي ن  /القهواام الم ليه الموحهدة للسهن الم ليه المنتهيه فه  2016/12/31وتقريهر
مراقب الحس ب  /المرفق.
أقر مجلس اإلدارة توزيع أرب نقدي ن الناه األو مهن العه م  2016بقيمه ( )60مليهون لاير بمه
يع ه د  %10مههن رأس الم ه أي بواقههع ( )1.00لاير للسهههم الواحههد للس ه دة المس ه همين المسههجلين ف ه
سجس /الشرة بنه ي تداو يوم  2016/07/31وقد تم التوزيهع الفعله بته ريم  .2016/08/14ةمه
أوا المجلس بتوزيع أرب نقدي ن النا الا ن بت ريم  2017/01/19بقيمه ( )60مليهون لاير
بم يع د  %10من رأس الم أي بواقع ( )1.00لاير للسهم الواحهد للسه دة المسه همين المسهجلين فه
سجس /الشرة بنه ي تداو يوم انعق د الجمعي الع م الت سيتم تحديده الحق  .يبين الجدو الت ل ا
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األرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
المحول لالحتياطي النظامي ()%10
ّ
أرباح تم توزيعها عن النصف األول من العام 2016
(بواقع  1,00لاير للسهم الواحد)
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يضاف األرباح المدورة كما في بداية العام
أرباح مقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016
(بواقع  1,00لاير لكل سهم)

آال الري ال/
201.022
()19.529
181.493
()60.000
()1.600
119.893
955.036
()60.000
1.014.929

األرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع األرباح

 )31الخاتمة:
(الزامتتل للصتتناعة) ني ب ه ههنةم بجزي ه الشههةر
يتقههدم مجلههس إدارة شههرة الزام ه لسسههتام ر الاههن
واالمتن ن لمقه م خه دم الحهرمين الشهريفين ووله العههد ووله وله العههد وحةومتنه الرشهيدة له الهد م
المتواا الذي تلق ه الشرة لدفع مسيرة التنميه االقتاه دي وتشهجيع الاهن  /الوطنيه والته تمةنهه
مههن مج ه راة ومن فس ه الشههرة  /الع لمي ه  .ةم ه يشههةر المجلههس الع ه ملين ف ه وزارة التج ه رة والاههن
ومؤسس النقد العربه السهعودي وهياه السهوق الم ليه وشهرة السهوق الم ليه السهعودي (تهداو ) وة فه
الجه  /ذا /العسق ل تع ونهم وم يبذلون لخدم الشرة ./
ةم ه يتوج ه المجلههس ني بهه ههنةم بخ ه لص الشههةر والتقههدير إلدارة ومنسههوب شههرة الزام ه لسسههتام ر
العه ملين فه ة فه فرو هه وماه نعه ومة تبهه الداخليه والخ رجيه له جههودهم و طه اهم
الان
ويههد وهم إل ه موااههل العط ه ء لمواجه ه التحههدي /و وةههذلك يتوج ه ب لشههةر إل ه مههسء الشههرة داخ ه
وخ رج المملة العربي السعودي ل اقتهم ب لشرة ومنتج ته والد م الداام له .

مجلس اإلدارة
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