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تقرير مجلس اﻹدارة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

السادة /مساهمي شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي

المحترمين

السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته...
 (١مقدمة:
يسر مجلس اﻹدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض في ه أداء ش ركة الزام ل لﻼس تثمار الص ناعي
)الزامل للصناعة( وكافة نشاطاتها واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربي ة الس عودية ،وملخص ا ً ع ن
الوضع العام للشركة خﻼل العام  ٢٠١٦وذلك من خﻼل قطاعاته ا الص ناعية :التكيي ف والحدي د والم واد
العازلة واﻷخرى.
كم ا يتض من التقري ر الس نوي عل ى الق وائم المالي ة الموح دة المدقق ة للس نة المالي ة المنتهي ة ف ي
 ٢٠١٦/١٢/٣١بم ا ف ي ذل ك تقري ر مراقب ي الحس ابات الس ادة /إرنس ت ويون غ ،وق وائم المرك ز الم الي
والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والمﻼحظات على هذه القوائم للعام المذكور.
 (٢الرؤية والرسالة والقيم اﻷساسية للشركة:
رؤيتنا:
شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.
رسالتنا:
أن نكسب ثقة اﻷسواق والمساهمين من خ ﻼل تحقي ق اﻹنج از المتمي ز ف ي القط اع الص ناعي والمس اهمة
بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.
قيمنا اﻷساسية:
النزاهة  -نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنج اح أعمالن ا .ل ذا نتمس ك بأخﻼقي ات
العم ل واﻷص ول المهني ة عل ى أعل ى مس توى ،ونراع ي مقتض يات اﻷمان ة والنزاه ة ف ي تعاملن ا م ع
شركائنا.
التميز  -نتفهم احتياجات عمﻼئن ا ونف ي به ا .ونب ذل قص ارى جه دنا ﻹرض ائهم م ن خ ﻼل التركي ز عل ى
عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا .ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

اﻻبتكار  -نسعى دائما ً إلى التعلم ودعم اﻻبتكارات المفيدة ،مستفيدين من خبراتن ا وم ن الخب رات العالمي ة
اﻷخ رى ،ونبتك ر الحل ول المحلي ة الرائ دة المبني ة عل ى خب رات عالمي ة المس توى ،ونرح ب ب التغيير
اﻹيجابي الذي ينتج عن اﻹبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.
الريادة  -نعمل على تنمي ة المواه ب وخل ق الق درات القيادي ة ﻹيج اد حل ول عم ل فاعل ة ته دف إل ى تلبي ة
احتياج ات عمﻼئن ا عل ى أفض ل وج ه ،وتط وير أس واق لمنتجاتن ا واﻻرتق اء بمس توى موظفين ا وتحقي ق
الفائدة للمساهمين ،وذلك عن طريق اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻸم وال والم وارد والتقني ات بم ا ي ؤدي إل ى تنمي ة
مفهوم الريادة في الشركة.
خدمة المجتمع  -نطمح لتحقيق النجاح في أعمالن ا والرفاهي ة لموظفين ا وللمجتمع ات الت ي نعم ل داخله ا.
كما نسعى من خﻼل ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملن ا الجم اعي عل ى ترس يخ قيمن ا الممي زة ف ي
تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.
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 (٣الوضع العام:
ً
شهدت قطاعات الزامل للصناعة خﻼل العام  ٢٠١٦تراجعا بسبب انخفاض مبيع ات المنتج ات الرئيس ية
خاص ة ف ي قط اعي التكيي ف والحدي د مم ا أث ر عل ى النت ائج نظ را ً لتعلي ق أو ت أخير تنفي ذ المش اريع ف ي
السعودية والتي تأثرت بتراجع نشاط قطاع المقاوﻻت واﻹنشاءات بشكل عام.
 (٤وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:
تأسست شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي ،وهي شركة سعودية مساهمة ،بموجب القرار ال وزاري رق م
) (٤٠٧بت اريخ ) ١٤١٩/٠٣/١٤المواف ق  .(١٩٩٨/٠٧/٠٨أدرج ت أس هم الش ركة ف ي
 ٢٠٠٢/٠٢/٠٩للتداول العام باسم )الزام ل للص ناعة( ض من القط اع الص ناعي .وف ي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥
تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذل ك تنفي ذا ً لتوجيه ات مجل س هيئ ة الس وق المالي ة بت اريخ
 ٢٠٠٧/١٢/١٠تكليف شركة السوق المالية السعودية )تداول( إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة ال دمام بالمملك ة العربي ة الس عودية ويبل غ ع دد الم وظفين الع املين
ف ي قطاع ات الش ركة أكث ر م ن  ١١٫٠٠٠موظ ف يعمل ون ف ي  ٥٥بل دا ً ح ول الع الم .وه ي مجموع ة
ص ناعية وإنتاجي ة رائ دة تق وم بت وفير أنظم ة وخ دمات هندس ية متكامل ة ومنتج ات عالي ة الج ودة لتلبي ة
متطلب ات ص ناعة اﻹنش اءات العالمي ة م ن خ ﻼل قطاعاته ا الرئيس ية وه ي :الحدي د ،والتكيي ف ،والم واد
العازل ة ،والص ناعات الخرس انية .تش مل منتج ات وحل ول الش ركة :المب اني الحديدي ة س ابقة الهندس ة،
والهياكل اﻹنشائية الفوﻻذية ،وأجهزة تكييف الهواء وأنظمة التحكم البيئ ي المص ممة للتطبيق ات التجاري ة
والصناعية والسكنية المختلفة ،وأبراج نقل الطاق ة واﻻتص اﻻت ،ومنتج ات المب اني الخرس انية الج اهزة،
والمواد العازلة م ن الفيب رجﻼس والص وف الص خري ،واﻷنابي ب المعزول ة ،وخ دمات ص يانة وإص ﻼح
أجهزة التكييف والتبريد ،وخدمات صيانة وفحص المش اريع الص ناعية ،وأنظم ة أتمت ة المب اني ،وأنظم ة
اﻷمن والحماية ،وخ دمات تنفي ذ المش اريع المتكامل ة ،ومش اريع الطاق ة الشمس ية ،باﻹض افة إل ى خ دمات
التركيب والدعم العالية الجودة.
أوﻻً :قطاع الحديد )(Steel Sector
 شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة ) - (Zamil Steel Holding Co. Ltd.تأسست الزامل
للحديد في عام  ١٩٧٧وتعتبر حاليا ً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني
والمورد اﻷول في منطقة الشرق اﻷوسط للهياكل اﻹنشائية الفوﻻذية
الحديدية سابقة الهندسة
ّ
والهياكل الحديدية لحامﻼت اﻷنابيب وأوعية الضغط ومعدات المعالجة الصناعية واﻷبراج الحديدية
المجلفنة لنقل الطاقة واﻻتصاﻻت والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ،واﻷلواح المعزولة.
تنتج الزامل للحديد أكثر من  ٥٥٥٫٠٠٠طن متري سنويا ً من الحديد المص ّنع للمباني والهياكل
الحديدية ذات اﻻرتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة اﻷدوار لﻼستخدامات والتطبيقات الصناعية
والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع
التطويرية .ت ُباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من  ٨٠دولة حول العالم من خﻼل شبكة مكاتب
مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكﻼء وموزعين.
يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعمﻼء الشركة من خﻼل شبكة المكاتب
الواسعة التي تصل إلى أكثر من  ٥٥مكتب مبيعات إقليميا ً في  ٥٠دولة ،إضافة إلى عدد كبير من
البناءين المعتمدين والوكﻼء والموزعين .وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم
أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعمﻼء ،فضﻼً عن خدمات
ما بعد البيع.
تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية اﻷولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة
العربية السعودية ،باﻹضافة إلى مصانعها اﻷخرى في كل من مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة
بدولة اﻹمارات العربية المتحدة .كما توظف ما يزيد على  ٦٠٠مهندسا ً في أقسامها الهندسية في
كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند واﻷردن.
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 شركة مكونات البناء المحدودة ) – (Building Component Solutions Co. Ltd.تأسست
في عام  ٢٠٠٨وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل .وتنتج
اﻷلواح المعزولة والمحشوة بالبولي أيزوسايانوريت ) (Polyisocyanurateوالصوف الصخري
) (Sandwich Panelsومكونات المباني اﻷخرى .تقع المرافق التصنيعية للشركة في المدينة
الصناعية الثانية بالدمام.


شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية ) Zamil Inspection & Maintenance of
 – (Industrial Projects Co. Ltd.وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل

للصناعة بالكامل .تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية .يقع المصنع في
المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

 شركة الزامل لﻺنشاءات الحديدية المحدودة )– (Zamil Steel Constructions Co. Ltd.
تأسست في عام  ٢٠٠٧وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل للصناعة
بالكامل .تعمل الشركة في مجال اﻹنشاءات المتكاملة لنشاط قطاع الحديد .يقع مقر الشركة في
المدينة الصناعية اﻷولى بالدمام.

ثانياً :قطاع تكييف الهواء )(HVAC Sector
 شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة )- (Zamil Air Conditioners Holding Co. Ltd.
تأسست مكيفات الزامل في عام  ١٩٧٤وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية
السعودية .توسعت الشركة خﻼل العقود اﻷربعة الماضية لتصبح حاليا ً من الشركات العالمية الرائدة
في صناعة أجهزة تكييف الهواء واﻷولى في منطقة الشرق اﻷوسط .تقوم مكيفات الزامل بتصميم
وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتدا ًء من
والمبردات )(Chillers
مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية الضخمة
ّ
تسوق منتجات
ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات واﻻستخدامات التجارية والصناعية المتخصصةّ .
وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي :كﻼسيك وكول ﻻين والزامل كوول كير
وكليما تك وجيوكليما ،وفقا ً لمتطلبات اﻷسواق العالمية .تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام
بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند.
 شركة الشرق اﻷوسط لمكيفات الهواء المحدودة )- (Middle East Air Conditioners Co.
هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال
إلكتريك ) ،(General Electricتم تأسيسها عام  ١٩٩٧لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات
الغرف التي ت ُصنع بالعﻼمات التجارية لجنرال إلكتريك ﻷسواق السعودية ودول الخليج .وتغطي
الشركة حاليا ً أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا .من الجدير بالذكر أن شركة
هاير ) (Haier Groupاستحوذت بالكامل على شركة جي إي أبﻼينسيس )(GE Appliances
وبالتالي ستصبح شركة هاير الشريك اﻻستراتيجي في هذه الشركة ،وسيتم إجراء التعديﻼت
النظامية الﻼزمة لدى الجهات ذات العﻼقة خﻼل العام  .٢٠١٧تقوم شركة الزامل للمكيفات بإدارة
وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات اﻷخرى لهذه الشراكة اﻻستراتيجية.
 شركة الزامل للمكيفات المحدودة ـ الهند )- (Zamil Air Conditioners India Private Ltd.
هي شركة تقع في الهند استحوذت شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" على
كامل الحصص بتاريخ  .٢٠١٣/١٢/٣١تبلغ الطاقة اﻹنتاجية للمصنع حوالي  ١٫٢مليون وحدة
سنوياً .كما تقوم الشركة بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات
اﻷصلية ) .(OEMيعد هذا اﻻستثمار أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجهزة تكييف خليجية في
الهند ،كما تظهر التزام الزامل للصناعة القوي نحو اﻻستثمار في السوق الهندي المتنامي وأسواق
أجهزة تكييف الهواء التجارية.
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شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف المحدودة ) & Zamil Air Conditioning
 – (Refrigeration Services Co. Ltd.تعرف الشركة بالعﻼمة التجارية "الزامل كوول كير"
) (Zamil CoolCareوالتي تأسست في عام  ١٩٩١في الدمام بالمملكة العربية السعودية ،وهي

شركة رائدة في مجال خدمة وصيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء ،حيث يوجد لديها ما يزيد على
 ٢٫٥٠٠فني تكييف وصيانة ينتشرون في  ١٨فرعا ً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية
إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي .كما تملك الشركة حوالي  ٥٠٠مركبة
لتقديم خدمات الصيانة ،مجهزة باﻷدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع
أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العﻼمات التجارية.
وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجهزة ووحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى
جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات اﻷخرى المتعلقة بها ،التي تهدف إلى توفير فحوصات
منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى.

وتملك الزامل كوول كير مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد ،كما تقدم الشركة خدمات
صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز
والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل ،باﻹضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعمﻼء العاديين.
وتقوم الشركة من خﻼل مركز التدريب الفني التابع لها بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات
التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكﻼء والمقاولين
والشركات الكبرى.
 جيوكليما ) – (Geoclimaاستحوذت الزامل للصناعة عام  ٢٠٠٠على حصة بنسبة  %٨٥من
المبردات ) (Chillersللتطبيقات
الشركة الواقعة في إيطاليا .تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج
ّ
الصناعية والتجارية المتخصصة والضخمة .كما لدى الشركة مركز أبحاث وتطوير تقني متطور
يتم اﻻستفادة منها في تطوير المنتجات المصنعة محليا ً وعالمياً .وقد تم تقليص حصة الزامل
للصناعة كما تم اﻹعﻼن عنه بتاريخ  ٢٠١٢/١٢/٣١في رأسمال الشركة من  %٨٥إلى %٤٠
وذلك ببيع ما نسبته  %٤٥إلى الشريك المؤسس ،السيد /باولو فيراريس ،مقابل مبلغ قدره ٨٫٤
مليون ﷼ سعودي ) ١٫٧مليون يورو( .ويعود السبب في تخفيض الحصة تماشيا ً مع الخطة
اﻻستراتيجية لقطاع التكييف والمتضمنة إعادة تقييم نشاطاتها لتحصيل مردود أكبر للمساهمين
وكذلك انخفاض الطلب في القارة اﻷوروبية من أجهزة وأنظمة التكييف المتخصصة .علما ً بأن
التقنية ستظل مملوكة للزامل للصناعة حيث تعتبر إيطاليا مركزا ً متقدما ً في مجال اﻷبحاث
والتطوير الخاصة بتقنية المبردات ) (Chillersووحدات مناولة الهواء والتي سيستمر استخدامها
في مصانع قطاع التكييف العاملة في السعودية والهند.
 شركة اختبار المحدودة "اختبار" ) (Ikhtebar Co. Ltd.ـ تأسس "اختبار" في عام  ،٢٠٠٦وهو
أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئي يتم إطﻼقه في الشرق اﻷوسط.
قامت شركة إنترتك اﻷمريكية ) (Intertek Testing Servicesبإنشائه وهو معتمد من مختبرات
) (ETLاﻷمريكية .يوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق اﻷوسط مجموعة من
اﻻختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة
لﻼستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة ،سواء أكانت منتجة محليا ً أم مستوردة من الخارج.
يسهم "اختبار" في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة اﻷبحاث والتطوير ،والتسريع في عمليات
طرح منتجات جديدة مبتكرة محليا ً وإقليميا ً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.

ثالثاً :قطاع المواد العازلة )(Insulation Sector
تعمل الزامل للصناعة في هذا القطاع من خﻼل شركة مجموعة العزل الخليجية "شركة سعودية
مساهمة مقفلة" ) (Gulf Insulation Groupوالتي تنتج المواد العازلة من الصوف الصخري
والفايبرجﻼس واﻷنابيب المعزولة .علما ً بأن الزامل للصناعة تملك حصة سيطرة تبلغ  %٥١من
رأسمال الشركة.
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الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجﻼس المحدودة "أفيكو" ) Arabian Fiberglass
 - (Insulation Co.الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجﻼس المحدودة هي شراكة
استراتيجية بين شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة أوينز كورننج )(Owens Corning

اﻷمريكية ،وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفايبرجﻼس .تملك شركة
مجموعة العزل الخليجية حصة نسبتها  ،%٥١فيما تملك أوينز كورننج حصة نسبتها .%٤٩

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من اﻷلياف الزجاجية ذات الجودة العالية لﻼستخدامات الصناعية
والتجارية .وهي أيضا ً ال ُمصنع الوحيد للمواد العازلة من الفايبرجﻼس في المملكة العربية
السعودية .وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتها بموجب رخصة من شركة أوينز كورننج وباستخدام
مواصفاتها الفنية ،وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثيﻼتها في كل من الوﻻيات
المتحدة وأوروبا .وتستند ريادة أفيكو في اﻷسواق التي تعمل فيها على الخبرة التي اكتسبتها الشركة
خﻼل نحو  ٣٥عاما ً من اﻷعمال الناجحة.
تأسست الشركة عام  ١٩٨١ويقع مقرها الرئيسي ومنشآتها التصنيعية في كل من المدينة الصناعية
اﻷولى والثانية بالدمام في المملكة العربية السعودية .كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام
والرياض وجدة ودبي وبيروت ،إضافة إلى تحالفات استراتيجية مع مجموعة من الموزعين
المؤهلين في عدد من اﻷسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العمﻼء في كافة أنحاء دول مجلس
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق اﻷوسط والشرق اﻷقصى.
 شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري ) (Saudi Rock Wool Factoryـ بدأ
المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري إنتاجه في عام  ،١٩٩٢ويقوم بتزويد اﻷسواق
المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة .ويركز المصنع على منتجات
الصوف الصخري ،والتي تعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية والمستخدمة على نطاق واسع في
المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق.
تصل الطاقة اﻹنتاجية للمصنع من مادة الصوف الصخري بفرعيه إلى حوالي  ٦٥٫٠٠٠طن
سنويا ً ) ٢٥٫٠٠٠طن سنويا ً لمصنع الرياض و  ٤٠٫٠٠٠طن سنويا ً لمصنع الخرج الجديد الذي
بدء اﻹنتاج التجاري فيه خﻼل الربع اﻷول من العام  ،(٢٠١٤وهو ما يشكل  %٨٠من إنتاج
السعودية و %٥٥من إنتاج منطقة الخليج ،وذلك باﻻستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا
المجال حيث يقوم على تشغيل المصنع كوادر فنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات و
الخدمات للعمﻼء.
وتتضمن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في اﻹنتاج في المصنع السعودي لصناعات الصوف
الصخري مادتي الحجر الجيري والبازلت ،وهما متوافرتان محليا ً في المملكة العربية السعودية،
فيما يتم استيراد بعض المواد اﻹضافية مثل الراتنج وألواح اﻷلمنيوم والفايبرجﻼس وغيرها من
شركات توريد مختلفة ومتخصصة في قطاع المواد العازلة.
 شركة المصنع السعودي لعزل اﻷنابيب ) (Saudi Pre-Insulated Pipes Industriesـ
تأسست شركة المصنع السعودي لعزل اﻷنابيب في عام  ،١٩٨١وبدأت بتصميم وتصنيع اﻷنظمة
العازلة ومسبقة الصنع لﻸنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح اﻷرض وأنابيب التبريد والتسخين
وغيرها في عام  .١٩٨٣يقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
تنتج الشركة منتجات اﻷنابيب المعزولة والبولي إيثلين العالية الجودة .باﻹضافة إلى ذلك ،تملك
الشركة قدرات داخلية متطورة ﻹجراء تحليل اﻹجهاد بواسطة الحاسب اﻵلي باستخدام برمجيات
خاصة ،حيث يحدد هذا التحليل مقدار اﻹجهاد والتحمل في اﻷنبوب المعدني الناقل ،إضافة إلى
الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمدد.
يمكن استخدام أنابيب البولي إثيلين عالية الكثافة ) (HDPEالتي تنتجها الشركة في مختلف
التطبيقات بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي ،والري ،وأنابيب الغاز ،وشبكات المياه.
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خامساً :قطاع الصناعات الخرسانية )(Concrete Sector
 شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة ) Rabiah & Nassar and
 - (Zamil Concrete Industries Co.هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل لﻼستثمار
الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيعة والنصار ،تأسست في أبريل  ٢٠٠٨ومقرها
الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تملك الزامل للصناعة بموجب هذه الشراكة حصة بنسبة  %٥٠في مصنع الربيعة والنصار
للمباني الخرسانية الجاهزة )رانكو للخرسانة( الذي يقوم بتصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية
الجاهزة التي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية ،والمدارس ،والمجمعات
التجارية ،والمصانع ،والجسور ،واﻷسوار وغيرها .كما يقوم بإنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات
الخرسانية اﻷخرى.
سادساً :شركات أخرى )(Others
 شركة زي إن أي إنفرا برايفت ليمتد ) - (ZNA Infrastructure Pvt. Ltd.هي شراكة
استراتيجية بين شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلهي ﻷبراج
اﻻتصاﻻت المحدودة ،تم تأسيسها عام  ٢٠٠٨لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة
بمشاريع البنية التحتية لﻼتصاﻻت ،كاﻷبراج المجلفنة واﻷلواح المعدنية المعزولة ) Sandwich
 (Panelsوأجهزة التكييف ،لقطاع اﻻتصاﻻت المتنامي في الهند .كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد
الهياكل اﻹنشائية والمنتجات المساندة اﻷخرى وتوفير أعمال التركيب الﻼزمة وخدمات الصيانة في
الموقع .يقع المركز الرئيسي للشركة في نيودلهي بالهند.
تأسست شركة زي إن أي إنفرا برايفت ليمتد لتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية لقطاع
اﻻتصاﻻت الحيوي في الهند .كما تسعى الشركة من خﻼل هذه الشراكة المتميزة لتلبية المتطلبات
الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة ،والمتطلبات المتزايدة على حلول
تكييف الهواء اﻻقتصادية في استهﻼك الطاقة لمشغلي اﻻتصاﻻت في كافة أنحاء المنطقة .وقد
أعلنت الشركة في شهر سبتمبر  ٢٠١١عن فوزها بأحد أكبر عقود إنشاء محطات الطاقة الشمسية
من اﻷنظمة الكهروضوئية في الهند ،الذي بلغت قيمته  ٢٥٦٫٨مليون ﷼ سعودي ،وذلك ﻹنشاء
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة  ٢٠ميجاوات لصالح شركة بي أل جي فوتو
فولتيك المحدودة ) (PLG Photovoltaic Ltd.في الهند.
تجمع هذه الشراكة اﻻستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلهي ﻷبراج اﻻتصاﻻت المحدودة،
وقدرات مصنع الزامل للحديد ﻹنتاج المباني الحديدية سابقة الهندسة في مدينة بوني بالهند،
باﻹضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في وﻻية هيماتشال براديش شمالي
الهند ،والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.
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يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتها التابعة الداخلية والخارجية:
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.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
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.٢٦
.٢٧
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اسم الشركة التابعة

شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة – وشركاتها التابعة:
شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة
شركة الزامل اﻹنشائية للهياكل الفوﻻذية
شركة الزامل لﻸبراج والجلفنة
شركة الزامل لمعدات المعالجة
شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة
شركة الزامل للمكيفات واﻷجهزة المنزلية المحدودة
شركة الزامل للمكيفات المركزية المحدودة
شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة
شركة الزامل للمباني الحديدية
زامل ستيل بيلدنغز )شنغهاي( كومباني ليمتد
كول ﻻين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش
كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش
زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد
الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة
شركة اختبار المحدودة
شركة الزامل لخدمات الطاقة المحدودة
شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي )ذ.م.م(.
شركة الزامل للصناعات الحديدية )ذ.م.م(.
زامل ستيل تايﻼند )ليمتد(
شركة الزامل لﻺنشاءات الحديدية المحدودة
شركة الزامل للهياكل الفوﻻذية المحدودة
زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد
شركة مكونات البناء المحدودة
زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
شركة معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المحدودة
شركة العزل الثانية المحدودة
الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة
شركة الزامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد
شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
شركة الزامل لﻼستثمار الصناعي آسيا المحدودة
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
مصر
الصين
النمسا
النمسا
الهند
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
اﻷمارات
اﻷمارات
تايﻼند
السعودية
مصر
الهند
السعودية
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
الهند
السعودية
سنغافورة
السعودية

مجموعة العزل الخليجية )مساهمة مقفلة( – وشركاتها التابعة:
الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجﻼس
شركة العزل اﻷولى
شركة المصنع السعودي للصوف الصخري
شركة المصنع السعودي لعزل اﻷنابيب المحدودة
شركة الشرق اﻷوسط لمكيفات الهواء المحدودة
شركة بتروكيم الزامل المحدودة
شركة الزامل هدسون المحدودة

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

 .٣٠زامل ستيل بيلدغنز ـ فيتنام كومباني ليمتد
.٣١

.٣٢
.٣٣
.٣٤
.٣٥

الدولة محل
العمليات

فيتنام

الدولة محل
التأسيس

النشاط

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
مصر
الصين
النمسا
النمسا
الهند
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
اﻷمارات
اﻷمارات
تايﻼند
السعودية
مصر
الهند
السعودية
الهند
السعودية
السعودية
السعودية
الهند
السعودية
سنغافورة
السعودية

ألواح محشوة معزولة
تقنية المعلومات
تدريب صناعي
تسويق مواد عازلة
تبريد مناطق مركزي
مكيفات الهواء
إدارة مشاريع التبريد
قابضة
فحص وصيانة

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

قابضة
مواد عازلة
تسويق مواد عازلة
مواد عازلة
أنابيب معزولة
مكيفات الهواء
أفران حرارية
مبادﻻت حرارية

فيتنام

قابضة
مباني حديدية
هياكل إنشائية فوﻻذية
أبراج طاقة واتصاﻻت
معدات معالجة
قابضة
مكيفات الهواء
مكيفات الهواء
صيانة وخدمات
مباني حديدية
مباني حديدية
إدارة استثمارات
مكيفات الهواء
مباني حديدية
مكتب هندسي
عوازل صوف صخري
فحص واختبار
خدمات هندسية فنية
قابضة
مباني حديدية
مباني حديدية

إدارة مشاريع قطاع الحديد

هياكل فوﻻذية

إدارة مشاريع قطاع الحديد
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%١٠٠
%١٠٠
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%٥٠

-

عدد
اﻷسهم

رأس المال

 ٢٥٠مليون ﷼
 ٥٠مليون ﷼
 ٧٥مليون ﷼
 ٧٠مليون ﷼
 ٥٥مليون ﷼
 ١مليون ﷼
 ١٧٣مليون ﷼
 ١٠١مليون ﷼
 ٣٥٫٧مليون ﷼
 ٦٠مليون جنيه
 ١٢٫٥مليون ريمبي
 ١٠٠ألف يورو
 ١٤٥٫٤ألف يورو
 ٤٩٨٫٦مليون روبيه
 ٥١٫٢مليون روبيه
 ١٠مليون ﷼
 ٥٠٠ألف ﷼
 ١مليون ﷼
 ٥مليون درهم
 ٢٠مليون درهم
 ٢٨٫٥مليون باهت
 ١مليون ﷼
 ١٠مليون دوﻻر
 ١٣٫٧مليون روبيه
 ٢٥مليون ﷼
 ٢٣٫٦مليون روبيه
 ٨٫١٤مليون ﷼
 ٥٠ألف ﷼
 ١مليون ﷼
 ٣٨٦٫٤مليون روبيه
 ١مليون ﷼
 ١دوﻻر سنغافوري
 ٢مليون ﷼
 ١٣٫٢مليون دوﻻر

 ٢١٫١ ٢٫١١٠٫٠٠٠مليون ﷼
 ٢٥مليون ﷼
 ١٠٠ألف ﷼
 ٤٠مليون ﷼
 ٧٫٢مليون ﷼
 ١٣٫٢مليون ﷼
 ٢مليون ﷼
 ٢مليون ﷼

إن ج زء م ن حص ص الش ركة اﻷم ف ي الش ركات التابع ة أع ﻼه مس جل بأس ماء بع ض أعض اء مجل س
اﻹدارة أو كبار التنفيذيين كمساهمين مرشحين بالنيابة ع ن الش ركة اﻷم وذل ك نظ را ً للمتطلب ات النظامي ة
في الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

 (٥استثمارات الشركة:
تتألف اﻻستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:
 .١حص ة بنس بة  %٥٠ف ي ش ركة الربيع ة والنص ار والزام ل للص ناعات الخرس انية المح دودة،
ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض .وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانية الجاهزة.
-٧-
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حصة بنسبة  %٢٥في شركة الطاقة المركزية )شركة مساهمة بحرينية مقفلة( وتقع في مملك ة
البحرين .نشاط الشركة الرئيسي هو توزيع خدمات المرافق بما في ذلك تبري د المن اطق وتحلي ة
مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة والخدمات اﻷخ رى ذات العﻼق ة داخ ل
دول مجلس التعاون الخليجي.
حص ة بنس بة  %٥١ف ي ش ركة زي إن أي إنف را برايف ت ليمت د ،ويق ع مركزه ا الرئيس ي ف ي
مدين ة ني ودلهي .ويتمث ل نش اطها الرئيس ي ف ي توري د أب راج اﻻتص اﻻت واﻷغطي ة المخصص ة
للهياكل الفوﻻذية ومعدات تكييف الهواء ووح دات الكهرب اء البيني ة ،كم ا ت وفر مجموع ة ش املة
من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.
حصة بنسبة  %٤٠في شركة جيوكليما اس.ار.ال ،.ويق ع مركزه ا الرئيس ي ف ي إيطالي ا .تق وم
الشركة بإنتاج المبردات ) (Chillersالمتخصصة ،كما تعمل كمركز أبحاث تقني تابع للشركة.
حصة بنسبة  %٢٠٫٨٣في شركة آي آي ب ي بيب ر كومب اني ليمت د الواقع ة ف ي ج زر كايم ان،
ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

من جهة أخرى ،تتألف اﻻستثمارات اﻷخرى للشركة مما يلي:
 .١حص ة بنس بة  %٢٫١١ف ي ش ركة كن ان الدولي ة للتط وير العق اري المح دودة )س ابقاً :ش ركة
المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة( .وتتمثل نشاطات الش ركة الرئيس ية باﻻس تثمار ف ي
العقارات كشراء وإنشاء وتأجير اﻷراضي والمباني.
 .٢حص ة بنس بة  %٧٥٫٦ف ي ش ركة ب ي إل ج ي فوتوفولتي ك ليمت د ف ي الهن د ،وت زاول الش ركة
أعمال تقديم الطاقة الشمسية.
 (٦وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة:
أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:
أ -استمرار العمل على زيادة مردود والتوسع ف ي النش اطات المكمل ة ) (Adjacenciesلقطاع ات
الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل بها وذلك لزي ادة ق درة الش ركة ف ي ال تحكم ف ي سلس لة
القيم المضافة ) (Value Chainمما يعظم فرص تحقيق عوائد أفضل للمﻼك.
ب -استمرار جهود ترشيد المص اريف ورف ع الكف اءة اﻹنتاجي ة إض افة إل ى إدارة النق د الت ي س تمكن
الشركة من تحسين المركز المالي وتحقيق عوائد أفضل للمﻼك.
ج -تحجيم بعض النشاطات ) (Right Sizingلتعظيم المردود وتخفيف التكاليف.
 (٧النتائج المالية:
بنهاية  ٢٠١٦/١٢/٣١بلغ إجمالي اﻹيرادات ) (٤٩٥٠٫٧مليون ﷼ س عودي بانخف اض ق دره )(٥٣٨
ملي ون ﷼ س عودي منخفض ة بنس بة  %٩٫٨مقارن ة م ع الع ام  ٢٠١٥البالغ ة ) (٥٤٨٨٫٦ملي ون ﷼
سعودي .كما انخفضت اﻷرباح الص افية بع د خص م مخص ص الزك اة الش رعية إل ى ) (٢٠١ملي ون ﷼
سعودي بنسبة  %٢٣٫٦مقارنة بالعام  ٢٠١٥والتي بلغت ) (٢٦٣مليون ﷼ سعودي.
وقد انخفض ربح السهم الواحد بعد خصم مخص ص الزك اة الش رعية إل ى ) (٣٫٣٥﷼ س عودي مقارن ة
بمبلغ ) (٤٫٣٨﷼ سعودي .يبين الجدول أدناه نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي اﻹيرادات السنوية:
٢٠١٦
البيان
%٤٧٫٧
قطاع الحديد
%٤٥٫٥
قطاع التكييف
%٦٫٧
قطاع المواد العازلة
المركز الرئيسي وأخرى %٠٫١
%١٠٠

٢٠١٥
%٤٨٫٩
%٤٥٫١
%٥٫٩
%٠٫١
%١٠٠
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قائمة الدخل:

البيان )آﻻف الرياﻻت(
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إجمالي المصاريف
صافي اﻹيرادات اﻷخرى
الزكاة
صافي الدخل

٢٠١٦
٤٫٩٥٠٫٦٤٨
٣٫٧٤١٫٣٩٨
١٫٢٠٩٫٢٥٠
١٫٠١٨٫٩٩٦
٣٣٫٣٨٠
٢٢٫٦١٢
٢٠١٫٠٢٢

٢٠١٥
٥٫٤٨٨٫٥٩٥
٤٫١٨٣٫٣١٢
١٫٣٠٥٫٢٨٣
١٫٠٤٩٫٤٤٧
٢٩٫٣٢١
٢٢٫١٥٠
٢٦٣٫٠٠٧

ب -قائمة المركز المالي:

البيان )آﻻف الرياﻻت(
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
رأس المال العامل
اﻷصول اﻷخرى طويلة اﻷجل
اﻷصول الثابتة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قروض طويلة اﻷجل
المطلوبات اﻷخرى
إجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
اﻻحتياطيات واﻷرباح المبقاة
حقوق اﻷقلية
حقوق المساهمين
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

٢٠١٦
٤٫١٤٠٫٣٧١
٣٫٣٩٣٫٣٠٣
٧٤٧٫٠٦٨
٦٨٢٫٢١٩
١٫٢٨٢٫١٨١
٦٫١٠٤٫٧٧١
٣٫٣٩٣٫٣٠٣
١٩٥٫٢٤٦
٣٢٧٫٣٨٦
٣٫٩١٥٫٩٣٥
٦٠٠٫٠٠٠
١٫٣٣٩٫٨٤٢
٢٤٨٫٩٩٤
٢٫١٨٨٫٨٣٦
٦٫١٠٤٫٧٧١

ج -نتائج اﻷنشطة التشغيلية:
البيان )آﻻف الرياﻻت(

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح من التشغيل
مصروفات اﻷعمال الرئيسية
الخسارة من العمليات الرئيسية
اﻹيرادات  /المصروفات اﻷخرى
يخصم :الزكاة أو الضريبة
صافي الربح )الخسارة(

٢٠١٦

٤٫٩٥٠٫٦٤٨
٣٫٧٤١٫٣٩٨
٣٢٣٫٨٤٢
٨٨٥٫٤٠٨
٩٥٫٨٨٨
٢٦٫٩٣٢
٢٠١٫٠٢٢

٢٠١٤
٥٫٤٥٥٫٤١٩
٤٫١٠٨٫٠٣٢
١٫٣٤٧٫٣٨٧
١٫٠٨٠٫٦٩٧
١٩٫٩٠٨
٢٦٫٢٥٨
٢٦٠٫٣٤٠

٢٠١٥
٤٫٣٤٤٫٥٣١
٣٫٦٢٢٫٥٤٠
٧٢١٫٩٩١
٧٠٨٫٩١٩
١٫٣٩٠٫٠١٠
٦٫٤٤٣٫٤٦٠
٣٫٦٢٢٫٥٤٠
٣١٣٫٣٣٨
٣٥٦٫٥٥٨
٤٫٢٩٢٫٤٣٦
٦٠٠٫٠٠٠
١٫٢٨٥٫١٤٦
٢٦٥٫٨٧٨
٢٫١٥١٫٠٢٤
٦٫٤٤٣٫٤٦٠

٢٠١٥

٢٠١٤
٤٫١٠٦٫٨٤٢
٣٫٥٩٨٫١٧٥
٥٠٨٫٦٦٧
٧٩٧٫٩٣٠
١٫٤١٥٫٩٨٤
٦٫٣٢٠٫٧٥٦
٣٫٥٩٨٫١٧٥
٤٠٣٫٩١٥
٣٢٠٫٩٣١
٤٫٣٢٣٫٠٢١
٦٠٠٫٠٠٠
١٫١٤٢٫٥٢٠
٢٥٥٫٢١٥
١٫٩٩٧٫٧٣٥
٦٫٣٢٠٫٧٥٦

٥٫٤٨٨٫٥٩٥
٤٫١٨٣٫٣١٢
٤٠٧٫٥١٩
٨٩٧٫٧٦٤
١١٦٫١٦٦
٢٨٫٣٤٦
٢٦٣٫٠٠٧
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٢٠١٣
٥٫٤١٣٫٩٨٤
٤٫١٠٧٫١٧٠
١٫٣٠٦٫٨١٤
١٫٠٦٢٫٢٣١
١٣٫٣٨١
٢٢٫٦٠٨
٢٣٥٫٣٥٦

٢٠١٢
٥٫٣٥٤٫٨٧٤
٤٫١٨٩٫٧٥٤
١٫١٦٥٫١٢٠
٩٢٨٫١١٨
٨٫٣٨٦
٤٣٫٩٣٤
٢٠١٫٤٥٤

٢٠١٣
٤٫٥١١٫٩٧٧
٤٫٥١٤٫٨٩٠
)(٢٫٩١٣
٧٨٠٫٤١٧
١٫٦٠٨٫٣٨٥
٦٫٩٠٠٫٧٧٩
٤٫٥١٤٫٨٩٠
١٥٧٫٦٥٨
٣٤٧٫٥٥٠
٥٫٠٢٠٫٠٩٨
٦٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٨٫٥٤٢
٢٧٢٫١٣٩
١٫٨٨٠٫٦٨١
٦٫٩٠٠٫٧٧٩

التغير

)(٥٣٧٫٩٤٧
)(٤٤١٫٩١٤
)(٨٣٫٦٧٧
)(١٢٫٣٥٦
)(٢٠٫٢٧٨
)(١٫٤١٤
)(٦١٫٩٨٥

٢٠١٢
٤٫٦٤٤٫٧١٠
٤٫٤٦٦٫٧٥٩
١٧٧٫٩٥١
٤٤٤٫١٠١
١٫٥٩٢٫٨٩٠
٦٫٦٨١٫٧٠١
٤٫٤٦٦٫٧٥٩
٢١٨٫٩٦٢
٢٨٧٫٨٥٨
٤٫٩٧٣٫٥٧٩
٦٠٠٫٠٠٠
٨٤٩٫١٨٠
٢٥٨٫٩٤٢
١٫٧٠٨٫١٢٢
٦٫٦٨١٫٧٠١

نسبة التغير )(%

)(٩٫٨
)(١٠٫٦
)(٢٠٫٥
)(١٫٤
)(١٧٫٥
)(٥٫٠
)(٢٣٫٦
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يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خﻼل الفترة من  ٢٠١٢لغاية :٢٠١٦

263,007

260,340

235,356

201,022

صافي الدخل

300,000

250,000

201,454

200,000

آﻻف الرياﻻت

150,000

100,000

50,000

2016

2015

2013

2014

2012

-

يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خﻼل الفترة من  ٢٠١٢لغاية :٢٠١٦
4.38

4.34
3.92

3.35

ربح السهم
3.36

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00

بال﷼

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
2016

2015

2013

2014

- ١٠ -

2012

-
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كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات اﻹجمالية الموحدة للسنوات الخمس اﻷخيرة:

المبيعات اﻹجمالية
4,950,648

7,000,000

5,488,595

5,455,419

5,413,984

5,354,874

2015

2014

2013

2012

6,000,000
5,000,000

3,000,000

آﻻف الرياﻻت

4,000,000

2,000,000
1,000,000

2016

-

ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي اﻷرباح للسنوات الخمس الماضية:

1,209,250

1,305,283

1,347,387

إجمالي اﻷرباح

1,306,814

1,165,120

1,600,000
1,400,000
1,200,000

800,000

آﻻف الرياﻻت

1,000,000

600,000
400,000
200,000

2016

2015

2013

2014

- ١١ -

2012

-
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ويوضح الرسم البياني التالي اﻷرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

اﻷرباح التشغيلية

407,519

405,875

450,000

402,687

365,194

323,842

400,000
350,000
300,000

200,000

آﻻف الرياﻻت

250,000

150,000
100,000
50,000

2015

2016

2013

2014

-

2012

حق ق قط اع الحدي د ف ي  ٢٠١٦مبيع ات إجمالي ة بلغ ت ) (٦٣٦٢ملي ون ﷼ س عودي بانخف اض نس بته
 ،%١٢كم ا انخفض ت مبيع ات قط اع التكيي ف بنس بة  %٩بالغ ة ) (٢٢٥٢٫٣ملي ون ﷼ س عودي .ف ي
ح ين ارتفع ت مبيع ات قط اع الم واد العازل ة بنس بة  %٢٫٧محقق ة مبلغ ا ً وق دره ) (٣٣٠ملي ون ﷼
سعودي.

المبيعات حسب القطاع

3,000,000

2,683,812

2,361,974

2,252,254

2,463,798

2,476,207

2,535,521

2,697,288

2,184,563

2,000,000

1,500,000

1,000,000

330,041
6,379

163,168

7,190

321,386

292,932

189,667

298,649

المركز الرئيسي وأخرى

المواد العازلة

- ١٢ -

الحديد

156,444

322,970

2016

2015

2014

2013

2012

500,000

-

المكيفات
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وحسب النطاق الجغرافي ،فقد بلغت مبيعات الشركة اﻹجمالية من نشاطاتها العامل ة ف ي المملك ة العربي ة
السعودية مبلغا ً وقدره ) (٤١١٨٫٦مليون ﷼ س عودي ،ف ي ح ين بل غ إجم الي مبيع ات المص انع التابع ة
للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغا ً وقدره ) (٨٣٢مليون ﷼ سعودي .علما ً بأن ه ذا التحلي ل
ﻻ يعتبر تحليﻼً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.

المبيعات حسب المناطق الجغرافية

5,000,000

4,118,607

4,506,460

4,529,016

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

2,500,000
2,000,000

3,637

276,821

551,583
9,632

384,373

588,130

10,227

334,430

المبيعات اﻷوروبية

المبيعات اﻷفريقية

1,500,000

581,746

2016

2015

1,000,000
500,000
-

2014

المبيعات اﻵسيوية

آﻻف الرياﻻت

3,000,000

المبيعات السعودية

ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات اﻷخيرة:

اﻷصول والخصوم

8,000,000
7,000,000

3,915,935

4,292,436

4,323,021

5,020,098

6,104,771

6,443,460

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

2016

2015

2014

الخصوم

اﻷصول

- ١٣ -

2013

2012

-
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ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة  %١٫٨لتصل إلى ) (٢١٨٩ملي ون ﷼ س عودي مقارن ة
مع ) (٢١٥١مليون ﷼ سعودي للعام  .٢٠١٥وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:
2,188,836

2,151,024

2016

2015

1,997,735

حقوق المساهمين
1,880,681

1,708,122

2,500,000

2,000,000

آﻻف الرياﻻت

1,500,000

1,000,000

500,000

2014

2012

2013

-

 (٨التصدير:
بلغت صادرات الشركة خﻼل العام  ٢٠١٦حوالي ) (٧٦٧مليون ﷼ سعودي مقارنة بمبل غ )(٨٠٦٫٣
ملي ون ﷼ س عودي ف ي الع ام  .٢٠١٥وتمث ل نس بة الص ادرات ح والي  %١٥٫٥م ن إجم الي مبيع ات
الشركة خﻼل العام  .٢٠١٦علما ً بأنه يتم تصدير منتج ات الش ركة إل ى أكث ر م ن  ٩٠دول ة ح ول الع الم
من خﻼل شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من  ٥٥دولة حول العالم.

4,183,653

4,682,247

4,624,960

4,115,010

4,548,457

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

التصدير

- ١٤ -

1,239,864

2016

2015

2014

المبيعات المحلية

2013

2012

1,000,000
500,000
-
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 (٩القروض:
يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:
القرض

القرض رقم ١
القرض رقم ٢
القرض رقم ٣

٢٠١٦
)آﻻف الرياﻻت(

٢٠١٥
)آﻻف الرياﻻت(

١٣٩٫٧١٥

١٤٠٫٠١٥

٢٠٠٫٠٠٠

٤٫٦٨٨

٠

القرض رقم ٤
ناقصاً :القسط الجاري
ناقصاً :رسوم إدارية

)صندوق التنمية الصناعية السعودي(

٣٠٠٫٠٠٠
١٠٫٩٣٨
١٠٫٦٠٠

٣٤٤٫٤٠٣
)(١٤١٫٠٨٨

٤٦١٫٥٥٣
)(١٣٨٫٣٥٠

١٩٥٫٢٤٦

٣١٣٫٣٣٨

)(٨٫٠٦٩

تاريخ الحصول
على القرض

تاريخ
اﻻستحقاق

القرض اﻷساسي
)آﻻف الرياﻻت(

٢٠١٤/١١/٠٣

٢٠١٨/١٢/٣١

٥٠٠٫٠٠٠

٢٠١٢/٠٤/٣٠

٢٠١٧/٠٧/٣١

٥١٫٥٩٧

٢٠١٢/٠٨/٢٩
٢٠١٢/٠٤/٣٠

٢٠٢١/١١/٢٠
٢٠١٦/٠٣/١٢

١٢٨٬٠٣٧

٢٥٫٠٠٠

الجهة المانحة

البنك اﻷهلي التجاري

صندوق التنمية
الصناعية السعودي
البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي
لﻼستثمار

)(٩٫٨٦٥

 (١٠المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة:
قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بع ض المخ اطر الت ي تتعل ق ب المواد الخ ام حي ث أنه ا تمث ل ح والي
 %٦٠من معظم مكونات تكاليف البي ع ،وبالت الي ق د تتع رض الش ركة للتذب ذبات وتقلب ات أس عار الم واد
الخ ام الرئيس ية .وللح د م ن ذل ك ل دى الش ركة فري ق عم ل ،بإش راف ومتابع ة مس تمرة م ن قب ل اﻹدارة
التنفيذية والمالية ،لمراقبة وضبط هذه المخاطر والتحوط لها.
كما توجد بعض المخاطر غير المباش رة والت ي تتعل ق بت وفر الم وارد البش رية الﻼزم ة لتنفي ذ المش اريع،
في حين توجد بعض المخاطر المرتبطة بأنشطة قطاعات الشركة ،وهي كما يلي:
أ -مخاطر أس عار العمول ة :تتمث ل مخ اطر أس عار العمول ة ف ي التقلب ات الت ي تط رأ عل ى قيم ة اﻷدوات
المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق .وتتعرض المجموع ة لمخ اطر أس عار العمول ة
على ودائعها ﻷجل وقروضها القصيرة اﻷجل وقروضها ﻷجل التي تحمل عمولة .وتدير المجموع ة
تعرضها لمخاطر أسعار العمولة بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العموﻻت.
ب -مخاطر السوق :تنشأ مخاطر أسعار اﻷسهم من التغيرات التي تط رأ عل ى الق يم العادل ة ﻻس تثمارات
اﻷسهم .ويدير قسم اﻻستثمارات في المجموعة مخاطر أسعار اﻷسهم .وتنشأ مخاطر أس عار اﻷس هم
درجة في السوق المالية من محفظة المجموعة اﻻستثمارية .وتدير المجموعة ذلك من خ ﻼل
غير ال ُم َ
تنوي ع اﻻس تثمارات م ن حي ث التوزي ع الجغراف ي ووض ع ح دود عل ى قطاع ات اﻷدوات لﻸس هم
الفردية واﻹجمالية والتركز الصناعي.
ج -مخاطر اﻻئتمان :تتمثل مخاطر اﻻئتم ان ف ي إخف اق أح د طرف ي اﻷداة المالي ة ف ي الوف ـاء بالتزامات ه
والتس بب ف ي تكب د الط رف اﻵخ ر خس ارة مالي ة .وتس عى المجموع ة إل ى إدارة مخ اطر اﻻئتم ان
المتعلق ة ب البنوك بع دم التعام ل إﻻ م ع بن وك تتمت ع بس معة حس نة ،والمتعلق ة ب العمﻼء بوض ع ح د
ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير ال ُمسدﱠدة والتأكد من متابعتها عن كثب .ول م تُح ّدِد
اﻹدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر اﻻئتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
د -مخاطر السيولة :تتمثل مخاطر الس يولة ف ي مواجه ة المجموع ة ص عوبة ف ي ت وفير اﻷم وال للوف اء
بالتزاماتها المرتبطة باﻷدوات المالية .وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أص ل م الي
بشكل سريع بمبلغ يُقارب قيمته العادلة .وتدير المجموعة مخاطر السيولة بض مان ت وفير التس هيﻼت
البنكية .وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة خﻼل  ٣٠إل ى  ٦٠يوم ا ً
من تاريخ تقديم الفاتورة ،فيما تُسدد الحس ابات التجاري ة الدائن ة ع ادة خ ﻼل  ٦٠إل ى  ١٢٠يوم ا م ن
تاريخ الشراء.
- ١٥ -
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ه -مخاطر العمﻼت :تتمثل مخ اطر العم ﻼت ف ي التقلب ات الت ي تط رأ عل ى قيم ة اﻷدوات المالي ة نتيج ة
وتتعرض المجموع ة للتقلب ات الت ي تط رأ ف ي أس عار
للتغيرات في أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية.
ﱠ
ُ
جر المجموعة خﻼل الس نة مع امﻼت هام ة
ت
ولم
العادي.
صرف العمﻼت اﻷجنبية في سياق أعمالها
ِ
بعمﻼت غير ال﷼ السعودي والدوﻻر اﻷمريكي والين الياباني والجني ه المص ري والي ورو .ونظ را ً
لك ون س عر ص رف ال ﷼ الس عودي ثاب ت مقاب ل ال دوﻻر اﻷمريك ي ،ف ﻼ تش ّكل اﻷرص دة بال دوﻻر
اﻷمريكي مخاطر عمﻼت هامة .وتتعرض المجموعة لمخاطر العمﻼت على المع امﻼت واﻷرص دة
المسجلة باليورو والين الياباني والجنيه المصري .وتدير المجموعة تعرضها لمخ اطر عمل ة الي ورو
والين الياباني والجنيه المصري بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها.
 (١١المدفوعات النظامية المستحقة:
يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خﻼل العام  ٢٠١٦ومقارنتها بالعام :٢٠١٥
٢٠١٥
)آﻻف الرياﻻت(
٥٢٫١٠٣
١٢٫٤٤٧
٤٤٫٦٨٢
٢٩٫٧٦٥
١٣٨٫٩٩٧

٢٠١٦
الجهة
)آﻻف الرياﻻت(
٧٥٫٧٠٩
الرسوم الجمركية
٢٥٫٦٣٦
الزكاة والضريبة
٤٢٫٩١١
المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية
٢٥٫٤٦٦
تكاليف التأشيرات والجوازات
أخرى
إجمالي الدفعات للجهات الحكومية١٦٩٫٧٢٢ :

 (١٢الجوائز والشهادات والجودة والمبادرات:
إن جميع الشركات التابعة حائزة عل ى ش هادات الج ودة العالمي ة ) .(ISO 9000كم ا أن معظ م الش ركات
التابعة حاصلة عل ى ش هادة ) (OHSAS 18001لنظ ام إدارة الص حة والس ﻼمة المهني ة ،وش هادة اﻷي زو
لنظام إدارة البيئة ) .(ISO 14001في حين حصلت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على ش هادة المنظم ة
الدولية للمعايير ) (ISO 20000في مجال تقنية المعلومات )الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات(.
 (١٣التوطين والتدريب:
قامت الشركة في إطار سعيها إلى دعم برامج التوطين إلى إنشاء معهد الزامل العالي للتدريب الص ناعي
المتخصص في إعداد وتخريج شباب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم ع الي معتم د م ن قب ل
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .حيث تم إقامة دورات تدريبية باﻹضافة إلى الدبلومات في ع ام
 ٢٠١٦ﻷكثر م ن  ١٫٠٠٠مت درب .علم ا ً ب أن ه ذا المعه د ب دأ كمرك ز ت دريب ص غير قب ل ح والي ٢٠
عاما ً في مصنع الزام ل للمكيف ات حي ث ك ان يق وم بعم ل دورات تدريبي ة قص يرة متخصص ة ف ي أعم ال
ونش اطات الش ركة لتأهي ل الش باب الس عودي وإلح اقهم بوظ ائف متع ددة ومتنوع ة ف ي أقس ام الش ركة
والشركات التابعة المختلفة ،ثم تطور إلى أن أصبح ـ بفضل ﷲ ـ شركة مستقلة حاصلة عل ى الت راخيص
الﻼزمة لعمل دورات وبرامج مختلفة حسب الجدول التالي:
التخصص
تقنية اﻹنتاج
تقنية التبريد والتكييف
تقنية اللحام وتفصيل المعادن
تقنية اﻷجهزة الدقيقة والتحكم
التقنية الكهربائية واﻹكترونية

دبلوم

)سنتين ونصف(







الشهادات المقدمة
تأهيلي

) ١شهر –  ٦أشهر(







تطويري

) ١شهر فأقل(







باﻹض افة إل ى ذل ك ،يق دم معه د الزام ل الع الي للت دريب الص ناعي دورات قص يرة متنوع ة ف ي الش ئون
اﻹدارية والمالية والهندسية والسﻼمة المهنية وغيرها .كما يقدم كذلك دورات مختلفة لمت دربين س عوديين
م ن الش ركات التابع ة للزام ل للص ناعة وجه ات أخ رى مث ل أرامك و والش ركة الس عودية للكهرب اء
- ١٦ -
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وشلمبرجير والمتقدمة .علما ً بأن المعهد حاصل أيضا ً على شهادة معتمدة م ن المؤسس ة العام ة للت دريب
في المملكة المتحدة ).(Edexcel UK
من مبادرات الشركة في عملية توطين الوظائف والصناعات ،قامت بتوظيف النساء من خﻼل برن امجي
"تمكين  "١و "تمكين  "٢حيث تم توظيف أكثر من  ١٠٠امرأة في مختلف قطاعات الش ركة م ن خ ﻼل
الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
يعم ل ل دى الش ركة داخ ل الس عودية م ا يق ارب  ٢٫٥٠٠س عودي وس عودية ف ي جمي ع قطاع ات الش ركة
محققة نسب التوطين المطلوبة من وزارة العمل متراوح ة م ا ب ين النط اق البﻼتين ي واﻷخض ر المتوس ط
والمنخفض حسب تصنيف "نطاقات".
 (١٤ﻻئحة حوكمة الشركات:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم ) (٢٠٠٦ – ٢١٢ – ١في ١٤٢٧/١٠/٢١هـ بخص وص
ﻻئح ة حوكم ة الش ركات والت ي توض ح القواع د واﻹج راءات الت ي تض من حماي ة حق وق المس اهمين
وأصحاب المصالح عند اﻻلتزام بالبنود الواردة فيها.
ب الرغم م ن ك ون الﻼئح ة استرش ادية ف ي اﻷس اس إﻻ أن الهيئ ة ألزم ت الش ركات اﻹفص اح ف ي تقري ر
مجلس اﻹدارة السنوي عما تم تطبيقه من أحكام هذه الﻼئحة واﻷحكام التي ل م تطب ق وذك ر أس باب ذل ك.
علما ً بأن الشركة تقوم بتطبيق اﻷحكام اﻻسترشادية الواردة في ﻻئحة حوكمة الشركات ما عدا ما يلي:
المادة

الفقرة

٦

ب

٦

د

١٢

ط

أسباب عدم التطبيق
الفقرة
التصويت التراكمي أجريت انتخابات مجلس اﻹدارة الحالي قبل تطبيق نظام الشركات الجديد وبالتالي
استخدمت الشركة أسلوب "التصويت العادي" .ونظراً ﻹلزامية استخدام "التصويت
التراكمي" حسب المادة ) (٩٥من نظام الشركات ،سيتم اﻷخذ بذلك في انتخابات
المجلس في دورته القادمة التي تبدأ في ٢٠١٩/٠٥/٠١م.
لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصفة اﻻعتبارية أي تقارير سنوية تفصح
اﻹفصاح عن
سياسات التصويت عن سياساتهم في التصويت.
النظام اﻷساسي للشركة ﻻ ينص على إعطاء أي شخص ذي صفة اعتبارية حق تعيين
اﻷشخاص ذوي
الصفة اﻻعتبارية ممثلين له في مجلس اﻹدارة.

 (١٥رأس مال الشركة:
الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة ،علما ً بأنه ﻻ توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:
البيان
رأس المال المصرح والمدفوع
عدد اﻷسهم المصدرة
القيمة اﻻسمية
عدد اﻷسهم الحرة
سعر السهم عند اﻹغﻼق
القيمة السوقية

٢٠١٦
 ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
 ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠سهم
 ١٠﷼
 ٤٤٫٩٩٩٫٣٧٥سهم )(٧٤٬٩%
 ٣١٬٠٠﷼
 ١٫٨٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼

٢٠١٥
 ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
 ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠سهم
 ١٠﷼
 ٤٤٫٩٩٩٫٣٧٥سهم )(٧٤٬٩%
 ٣٢٬٥٥﷼
 ١٫٩٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠﷼

 %التغير

٠
٠
٠
٠
) (١٬٥٥﷼
)%(٤٫٨

 (١٦تشكيل مجلس اﻹدارة:
في مطلع العام  ٢٠١٦كان يتشكل مجلس إدارة ش ركة الزام ل لﻼس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة(
من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة قبل انتهاء مدة عضويتهم في المجلس وه ي ثﻼث ة
سنوات حسب نظام الشركات والنظام اﻷساسي للشركة.
إﻻ أن الجمعي ة العام ة للش ركة أق رت تع ديل الم ادة ) (١-١٤م ن النظ ام اﻷس اس للش ركة بت اريخ
١٤٣٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م بحيث أصبح عدد أعض اء مجل س اﻹدارة ثماني ة أعض اء.
- ١٧ -
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والجدول التالي يوض ح أس ماء أعض اء مجل س اﻹدارة ومناص بهم وتص نيفهم حس ب ﻻئح ة الحوكم ة ف ي
الدورتين السادسة والسابعة:
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:

اﻻسم
#
 .١اﻷستاذ /خالد عبدﷲ الزامل
.٢
.٣

ممثﻼً عن شركة مجموعة الزامل القابضة

معالي الدكتور /سليمان عبدالعزيز السليم
اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري

 .٤اﻷستاذ /خالد سليمان العليان
.٥

ممثﻼً عن شركة العليان المالية

اﻷستاذ /طارق علي التميمي

 .٦اﻷستاذ /عبدالرحمن فارس السويلم
.٧
.٨
.٩

١٠

ممثﻼً عن المؤسسة العامة للتقاعد

اﻷستاذ /أحمد عبدﷲ الزامل
اﻷستاذ /أديب عبدﷲ الزامل

اﻷستاذ /محمد سليمان الحربي
اﻷستاذ /عبدﷲ محمد الزامل

المنصب

رئيس مجلس اﻹدارة
عضو
عضو

التصنيف

غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل

عضو

مستقل

عضو

غير تنفيذي

عضو

مستقل

عضو

مستقل

عضو
عضو

عضو  /الرئيس التنفيذي

مستقل

تنفيذي

 الدورة السابعة )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(:
#
.١
.٢
.٣
.٤

اﻻسم

اﻷستاذ /خالد عبدﷲ الزامل

معالي الدكتور /سليمان عبدالعزيز السليم *
اﻷستاذ /أحمد عبدﷲ الزامل

عضو

اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري

 .٥اﻷستاذ /أديب عبدﷲ الزامل
 .٦اﻷستاذ /محمد أحمد الغيث
.٨
.٩

رئيس مجلس اﻹدارة
عضو

ممثﻼً عن شركة مجموعة الزامل القابضة

.٧

المنصب

ممثﻼً عن المؤسسة العامة للتقاعد

عضو

اﻷستاذ /خالد محمد الفهيد **

عضو

اﻷستاذ /عبدﷲ محمد الزامل

مستقل
مستقل

غير تنفيذي

عضو

اﻷستاذ /محمد سليمان الحربي

مستقل
مستقل

عضو
عضو

التصنيف

غير تنفيذي

عضو  /الرئيس التنفيذي

مستقل

تنفيذي
مستقل

*انتهت عضوية العضو بالوفاة حيث انتقل إلى رحمة ﷲ بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٩م.
- ١٨ -
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**تم تعي ين العض و الب ديل بق رار م ن المجل س بت اريخ ٢٠١٦/١٠/٠٢م وق د أق رت الجمعي ة ه ذا
التعيين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩م.
 (١٧وص ف ﻷي مص لحة تع ود ﻷعض اء مجل س اﻹدارة وأزواجه م وأوﻻده م القص ر ف ي أس هم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم

اﻷستاذ /خالد عبدﷲ حمد الزامل
ممثﻼً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
اﻷستاذ خالد سليمان صالح العليان
ممثﻼً عن شركة العليان المالية

اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري

اﻷستاذ /عبدالرحمن فارس إبراهيم السويلم
ممثﻼً عن المؤسسة العامة للتقاعد
اﻷستاذ /طارق علي عبدﷲ التميمي
اﻷستاذ /أحمد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ /أديب عبدﷲ حمد الزامل

اﻷستاذ /محمد سليمان محمد الحربي

اﻷستاذ /عبدﷲ محمد عبدﷲ الزامل

بداية العام

عدد اﻷسهم

نهاية الدورة

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير
%٠

١١٫٩٩٩٫٩٨٩

أدوات الدين
٠

عدد اﻷسهم

١١٫٩٩٩٫٩٨٩

٠

٧٥٫٠٠٠

٠

٧٥٫٠٠٠

٠

٠

٣٤٦٫٦٦٥

٠

٣٤٦٫٦٦٥

٠

٠

%٠

٢٫٦٦٦

٠

٢٫٦٦٦

٠

٠

%٠

٣٫٠٠٠٫٦٣٦

٠

٣٫٠٠٠٫٦٣٦

٠

٠

%٠

١٫٦٦٦

٠

١٫٦٦٦

٠

٠

%٠

٠

١٫٤٥٩٫٣٠٢

٠

٠

%٠

١٫٦٣٢٫٩٨٥

٠

١٫٠٠٠

٠

١٫٤٥٩٫٣٠٢
١٧٫٠٠٠

١٫٦٣٢٫٩٨٥

٠

١٫٠٠٠

٠

٠

٠

١٧٫٠٠٠

٠

٠
٠
٠

%٠

%٠
%٠
%٠

 الدورة السابعة )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم

بداية الدورة

)(%١٠٠
%٠

معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم *

١٫٧٤٧٫٢٣٣

أدوات الدين
٠

عدد اﻷسهم

١٫٧٤٧٫٢٣٣

٠

٧٥٫٠٠٠

٠

٠

٠

)(٧٥٫٠٠٠

اﻷستاذ /أحمد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ /أديب عبدﷲ حمد الزامل
ممثﻼً عن شركة مجموعة الزامل القابضة
اﻷستاذ /محمد أحمد الغيث
ممثﻼً عن المؤسسة العامة للتقاعد

١٫٦٣٢٫٩٨٥

٠

١٫٦٣٢٫٩٨٥

٠

٠

اﻷستاذ /خالد عبدﷲ حمد الزامل

اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري

اﻷستاذ /محمد سليمان محمد الحربي

اﻷستاذ /عبدﷲ محمد عبدﷲ الزامل

اﻷستاذ /خالد محمد الفهيد **

عدد اﻷسهم

نهاية العام

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

٢٫٦٦٦

٠

١١٫٩٩٩٫٩٨٩

٠

٢٫٦٦٦

٠

١١٫٩٩٩٫٩٨٩

٠

٠
٠
٠

%٠
%٠
%٠

٣٫٠٠٠٫٦٣٦

٠

٣٫٠٠٠٫٦٣٦

٠

٠

%٠

١٫٠٠٠

٠

١٫٠٠٠

٠

٠

%٠

٠

١٫٠٠٠

٠

٠

١٧٫٠٠٠
١٫٠٠٠

٠

٢١٫٠٠٠

٠

٤٬٠٠٠

*انته ت عض وية العض و بالوف اة حي ث انتق ل إل ى رحم ة ﷲ بت اريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٩م .وق د ق ام
الورثة ببيع كافة أسهم العضو المتوفى خﻼل الفترة منذ وفاته إلى نهاية العام ٢٠١٦م.
- ١٩ -
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**تم تعي ين العض و الب ديل بق رار م ن المجل س بت اريخ ٢٠١٦/١٠/٠٢م وق د أق رت الجمعي ة ه ذا
التعيين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩م.
 (١٨وصف ﻷي مصلحة تعود لكبار التنفي ذيين وأزواجه م وأوﻻده م القص ر ف ي أس هم أو أدوات دي ن
الشركة أو أي من شركاتها التابعة:
بداية العام

اﻻسم

عدد اﻷسهم

٢٠٠٫٠٠٠

اﻷستاذ /أسامة فهد البنيان

اﻷستاذ /سعيد فهد الدعجاني

نهاية العام

أدوات الدين

عدد اﻷسهم

٠

١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٠

٢٠٠٫٠٠٠

أدوات الدين

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

٠

٠

%٠

٠

%٠

٠

 (١٩حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون  %٥أو أكثر ونسب التغير:
اﻻسم

شركة مجموعة الزامل القابضة
المؤسسة العامة للتقاعد

بداية العام
عدد اﻷسهم

١١٫٩٩٩٫٩٨٩
٣٫٠٠٠٫٦٣٦

%

١٩٫٩٩

٥٫٠

نهاية العام
عدد اﻷسهم

١١٫٩٩٩٫٩٨٩
٣٫٠٠٠٫٦٣٦

%

١٩٫٩٩

٥٫٠

صافي
التغير

نسبة
التغيير

٠

%٠

%٠

٠

 (٢٠مشاركة أعضاء مجلس اﻹدارة في الشركات المساهمة اﻷخرى:
يتمتع بعض أعضاء مجلس اﻹدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى ،س واء كان ت مدرج ة
أو غير مدرجة .ويبين الجدول الت الي أس ماء اﻷعض اء والش ركات المس اهمة الت ي ُزودت للش ركة حي ث
كانوا يشاركون في عضوية مجالس إدارتها خﻼل دورتي المجلس السادسة والسابعة في العام :٢٠١٦
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم

اﻷستاذ خالد سليمان صالح العليان

اﻷستاذ /خالد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ أديب عبدﷲ حمد الزامل

اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
اﻷستاذ /أحمد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ /عبدﷲ محمد عبدﷲ الزامل
اﻷستاذ /طارق علي عبدﷲ التميمي

-

المشاركة في الشركات المساهمة اﻷخرى

بنك ساب )البنك السعودي البريطاني سابقاً(
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة جدوى لﻼستثمار
الشركة العربية السعودية لﻼستثمار )سنابل(
البنك السعودي لﻼستثمار
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة الصناعات اﻷساسية 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 )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم

اﻷستاذ /خالد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ أديب عبدﷲ حمد الزامل

-

المشاركة في الشركات المساهمة اﻷخرى

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مجموعة العزل الخليجية
شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة جدوى لﻼستثمار
- ٢٠ -
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اﻷستاذ /عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
اﻷستاذ /عبدﷲ محمد عبدﷲ الزامل

 الشركة العربية السعودية لﻼستثمار )سنابل( البنك السعودي لﻼستثمار -شركة مجموعة العزل الخليجية

غير مدرجة
مدرجة
غير مدرجة

 (٢١اجتماعات مجلس اﻹدارة:
خ ﻼل الع ام  ،٢٠١٦عق د مجل س اﻹدارة ف ي دورت ه السادس ة جلس ة ) (١واح دة ودورت ه الس ابعة )(٣
جلسات .يتقاضى عض و المجل س ب دل حض ور ع ن ك ل اجتم اع يحض ره .علم ا ً ب أن اﻷعض اء ال ذين ل م
يحضروا أيا ً من اجتماعات المجل س ق اموا بتوكي ل عض وا ً آخ ر لين وب ع نهم ف ي الحض ور والتص ويت.
ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:

تاريخ الجلسة
٢٠١٦/٠٢/٢١

كشف الحضور
خالد الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،خالد العليان ،عبدﷲ جمعه،
أحمد الزامل ،أديب الزامل ،عبدالرحمن السويلم ،محمد الحربي،
عبدﷲ الزامل

 %الحضور
٩٠

 الدورة السابعة )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(:
تاريخ الجلسة

٢٠١٦/٠٥/١١
٢٠١٦/١٠/٠٢
٢٠١٦/١٢/١١

كشف الحضور
خالد الزامل ،الدكتور سليمان السليم ،عبدﷲ جمعه ،أحمد الزامل،
أديب الزامل ،محمد الغيث ،محمد الحربي ،عبدﷲ الزامل
خالد الزامل ،عبدﷲ جمعه ،أحمد الزامل ،أديب الزامل ،محمد الغيث،
محمد الحربي ،عبدﷲ الزامل
خالد الزامل ،أحمد الزامل ،أديب الزامل ،محمد الغيث ،خالد الفهيد،
محمد الحربي ،عبدﷲ الزامل

 %الحضور
١٠٠
٨٨
٨٨

 (٢٢لجان مجلس اﻹدارة:
ينبث ق م ن مجل س اﻹدارة لجنت ين وهم ا "لجن ة المراجع ة" و "لجن ة الترش يحات والمكاف آت" .تتك ون
اللجنتين م ن أعض اء مجل س اﻹدارة وم ن خ ارج الش ركة وذل ك حس ب التعليم ات واﻹج راءات المنظم ة
بهذا الخصوص .وفيما يلي وصفا ً موجزا ً لكل منها:

أوﻻً :لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثﻼثة أعض اء .وق د اجتمع ت خ ﻼل الع ام  ٢٠١٦ض من ال دورة السادس ة )(٣
جلسات ،في حين لم تعقد اللجنة أي جلسة ف ي دورة المجل س الس ابعة خ ﻼل الع ام  ٢٠١٦بس بب نظامي ة
تشكيل اللجنة حسب نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في ٢٠١٦/٠٥/٠٢م.
تعمل اللجنة وفقا ً للمهام والضوابط الصادرة في نظ ام الش ركات وﻻئح ة حوكم ة الش ركات وﻻئح ة لجن ة
المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة .وتشمل ما يلي:
 .١اﻹشراف عل ى إدارة المراجع ة الداخلي ة ف ي الش ركة ،م ن أج ل التحق ق م ن م دى فاعليته ا ف ي تنفي ذ
اﻷعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اﻹدارة.
 .٢دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 .٣دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اﻹجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .٤التوص ية لمجل س اﻹدارة بتعي ين المحاس بين الق انونيين وفص لهم وتحدي د أتع ابهم ،ويراع ى عن د
التوصية بالتعيين التأكد من استقﻼليتهم.
 .٥متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها
أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 .٦دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
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 .٧دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 .٨دراسة القوائم المالية اﻷولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اﻹدارة وإبداء ال رأي والتوص ية ف ي
شأنها.
 .٩دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اﻹدارة في شأنه.
يتقاضى عض و اللجن ة ب دل حض ور .يوض ح الج دول الت الي أس ماء أعض اء اللجن ة ،كم ا ت دعو م ن ت راه
مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:

اﻻسم
اﻷستاذ عبدالرحمن فارس السويلم
اﻷستاذ أديب عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ خالد محمد براهمه

الرئيس
عضو
عضو

اجتماعات الدورة السادسة
٣
٢
٣

المنصب

 الدورة السابعة )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(* :
اﻻسم
اﻷستاذ محمد سليمان الحربي
الدكتور جاسم شاهين الرميحي
اﻷستاذ محمد أحمد الغيث

الرئيس
عضو
عضو

المنصب

اجتماعات الدورة السادسة
٠
٠
٠

*مﻼحظة :تم تعيين أعضاء اللجنة من قب ل مجل س اﻹدارة بت اريخ ٢٠١٦/٠٥/١١م إﻻ أن هيئ ة الس وق
المالية طلب ت م ن الش ركة ب ث إع ﻼن عل ى ت داول بت اريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٩م باعتب ار التعي ين م ا ه و إﻻ
اقتراح من المجلس بسبب أن اللجنة يتم تشكيلها من قبل الجمعي ة العام ة حس ب الم ادة ) (١٠١م ن نظ ام
الشركات ول يس م ن قب ل المجل س .وق د ت م بالفع ل تش كيل اللجن ة ف ي ت اريخ ﻻح ق ﻻنته اء الس نة المالي ة
 ٢٠١٦من خﻼل اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩م.
ثانياً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  .٢٠١٠/١٠/٣١وتتكون لجن ة الترش يحات
والمكاف آت م ن ثﻼث ة أعض اء ت م ترش يحهم م ن قب ل المجل س ،وق د اجتمع ت اللجن ة خ ﻼل الع ام ٢٠١٦
ضمن الدورة السادسة ) (١جلسة ولم تجتمع اللجنة خﻼل العام  ٢٠١٦في دورة المجلس السابعة.
تعم ل اللجن ة وف ق الض وابط الص ادرة ف ي الم ادة ) (١٥م ن ﻻئح ة حوكم ة الش ركات وك ذلك ﻻئح ة
الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة ،وتشمل ما يلي:
 .١التوصية لمجلس اﻹدارة بالترشيح لعضوية المجل س وفق ا ً للسياس ات والمع ايير المتعم دة م ع مراع اة
عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واﻷمانة.
 .٢المراجع ة الس نوية لﻼحتياج ات المطلوب ة م ن المه ارات المناس بة لعض وية مجل س اﻹدارة وإع داد
وصف للقدرات والمؤهﻼت المطلوبة لعضوية مجلس اﻹدارة ،بما في ذل ك تحدي د الوق ت ال ذي يل زم
أن يخصصه العضو ﻷعمال مجلس اﻹدارة.
 .٣مراجعة هيكل مجلس اﻹدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 .٤تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اﻹدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 .٥التأك د بش كل س نوي م ن اس تقﻼلية اﻷعض اء المس تقلين ،وع دم وج ود أي تع ارض مص الح إذا ك ان
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 .٦وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذيين ،ويراع ى عن د
وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باﻷداء.
 .٧إضافة إلى المهام اﻷخرى التي يوكلها إليهم مجلس اﻹدارة.
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يتقاضى عض و اللجن ة ب دل حض ور .يوض ح الج دول الت الي أس ماء أعض اء اللجن ة ،كم ا ت دعو م ن ت راه
مناسبا ً للتباحث والمناقشة:
 الدورة السادسة )٢٠١٣/٠٥/٠١م – ٢٠١٦/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم
اﻷستاذ عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
اﻷستاذ خالد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ طارق علي عبدﷲ التميمي
اﻷستاذ /عبدﷲ محمد عبدﷲ الزامل

الرئيس
عضو
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
١
١
٠
١

المنصب

 الدورة السابعة )٢٠١٦/٠٥/٠١م – ٢٠١٩/٠٤/٣٠م(:
اﻻسم
اﻷستاذ عبدﷲ صالح جمعه الدوسري
اﻷستاذ خالد عبدﷲ حمد الزامل
اﻷستاذ /محمد سليمان الحربي

الرئيس
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
٠
٠
٠

المنصب

 (٢٣مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذيين:
يب ين الج دول الت الي تفص يﻼً ع ن المكاف آت والتعويض ات المدفوع ة خ ﻼل الع ام  ،٢٠١٦علم ا ً ب أن بن د
البدﻻت يشمل أيضا ً بدﻻت حضور جلسات المجلس واللجان التابعة:
)بال﷼ السعودي(
البيان

الرواتب والتعويضات
البدﻻت
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا
عينية أخرى تدفع بشكل
شهري أو سنوي

أعضاء المجلس
التنفيذيين

٠
١٥٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
٠
٠

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

٠
١٠٢٫٠٠٠
١٫٤٠٠٫٠٠٠
٠
٠

كبار التنفيذيين

*

٤٫٦٦٣٫٠٦٢
٢٫٧٤٣٫٥٩٣
٥٫١٠٠٫٠٠٠
٠
٠

* مﻼحظة :كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسئول المالي اﻷعلى واثنين من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استﻼم أعضاء المجلس لمكافأتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس اﻹدارة وذل ك
للعام المالي المنتهي في  ٢٠١٦/١٢/٣١سيتم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة في ح ال أق رت توزي ع
أرباح نقدية للمساهمين ،علما ً بأن ما يتقاض اه اﻷعض اء ه و وف ق م ا نص ت علي ه اﻷنظم ة الص ادرة م ن
الجهات ذات العﻼقة في هذا الشأن.
 (٢٤العقوبات أو الجزاءات على الشركة:
يقر مجلس اﻹدارة بأنه ﻻ توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي م ن الهيئ ة أو م ن جه ة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 (٢٥المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة:
في إطار اﻷعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل لﻼستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإن ه
توج د ل ديها أعم ال وعق ود تم ت م ع ش ركات منتس بة لش ركة مجموع ة الزام ل القابض ة خ ﻼل الع ام
 .٢٠١٦هذه اﻷعمال والعقود إما سنوية أو محددة الم دة وي تم تجدي دها تلقائي ا ً وق د ت م اﻻتف اق عليه ا من ذ
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سنوات سابقة ،حيث تأتي امتدادا ً لعﻼقات مستمرة منذ فترة طويلة .يتم اﻻتف اق عليه ا بالش روط التجاري ة
السائدة وحسب اﻹجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص .تشمل هذه التعامﻼت ما يلي:
.١
.٢
.٣
.٤

تعامﻼت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  ١٫١٩٢٫٦٨٨﷼ سعودي م ن ش ركة الزام ل المعماري ة
القابض ة المملوك ة م ن قب ل ش ركة مجموع ة الزام ل القابض ة والت ي يمثله ا اﻷس تاذ /أدي ب عب دﷲ
الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
تعامﻼت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  ٨٫٩٠٨٫٦٤٧﷼ سعودي من ش ركة الزام ل للص ناعات
الكيماوية والبﻼس تيكية المملوك ة م ن قب ل ش ركة مجموع ة الزام ل القابض ة والت ي يمثله ا اﻷس تاذ/
أديب عبدﷲ الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
تعامﻼت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  ٣٤٫١٥٢٫٢٥٩﷼ س عودي م ن ش ركة الزام ل للتج ارة
والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموع ة الزام ل القابض ة والت ي يمثله ا اﻷس تاذ /أدي ب
عبدﷲ الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
تعامﻼت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  ١٩٫٥٧١٫٢٥٨﷼ سعودي من شركة مجموعة الزام ل
العقاري ة المملوك ة م ن قب ل ش ركة مجموع ة الزام ل القابض ة والت ي يمثله ا اﻷس تاذ /أدي ب عب دﷲ
الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.

يق ر مجل س اﻹدارة بأن ه ﻻ يوج د أي ة عق ود أخ رى تك ون الش ركة طرف ا ً في ه وتوج د أو كان ت توج د في ه
مصلحة جوهري ة ﻷح د أعض اء مجل س اﻹدارة أو كب ار التنفي ذيين أو ال رئيس الم الي أو ﻷي ش خص ذو
عﻼقة بأي منهم .ويعكس الجدول التالي المعامﻼت الرئيسية المذكورة أعﻼه ،علما ً بأن اﻷسعار وش روط
الدفع الخاص ة به ذه المع امﻼت تعتم د م ن قب ل مجل س اﻹدارة .وق د أدرج ت المب الغ المس تحقة م ن وإل ى
الجهات ذات العﻼقة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات المتـداولة والمطلوب ات المتداول ة
على التوالي وهي تتألف من المبالغ المستحقة من  /إلى شركات مجموعة الزامل:
٢٠١٦
)آﻻف الرياﻻت(

البيان

شركات منتسبة لمجموعة الزامل:
 شراء بضائع وخدمات -بيع بضائع وخدمات

٦٣٫٨٢٥
٩٢٫٦٣٧

٢٠١٥
)آﻻف الرياﻻت(
٥٢٫٥٤٧
١٣٫٧٢٢

 (٢٦الرقابة الداخلية:
تقوم إدارة المراجعة الداخلية في شركة الزامل لﻼستثمار الص ناعي بتنفي ذ خط ة المراجع ة المعتم دة م ن
لجن ة المراجع ة بش كل مس تقل ،وتق وم دوري ا ً بتقي يم نظ م الرقاب ة الداخلي ة بالمجموع ة والش ركات التابع ة
داخ ل وخ ارج الس عودية .وتت ابع إدارة المراجع ة الداخلي ة م ع اﻹدارة التنفيذي ة تنفي ذ التوص يات
واﻹجراءات التصحيحية للمﻼحظات الواردة بتقاريرها.
بنا ًء على تقارير المراجعة الداخلية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعم ال
الشركة ،وبموجب المعلومات التي تحصلنا عليها لم تكن هناك مﻼحظ ات جوهري ة خ ﻼل الع ام ٢٠١٦م
تؤثر على الموقف الم الي للش ركة .ول م تك ن هن اك مﻼحظ ات جوهري ة خ ﻼل الع ام ٢٠١٦م .علم ا ً ب أن
المﻼحظات غير الجوهرية التي تصدر هي ف ي إط ار النش اطات واﻷعم ال اليومي ة للش ركة وقطاعاته ا،
ويتم أخذها في اﻻعتبار مع وضع الحلول واﻹجراءات المناس بة لتص حيحها ف ي حين ه .كم ا ن ود اﻹش ارة
إلى أن اﻹدارة التنفيذية مس تمرة ف ي اتخ اذ اﻹج راءات التص حيحية الﻼزم ة لتقلي ل المخ اطر ال واردة ف ي
تقارير المراجعة الداخلية وكذلك اﻻلتزام بالسياسات واﻷنظمة والتعليمات المعتمدة.
كما تأكدت اللجنة من استقﻼلية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن اﻷداء المالي للش ركة بم ا ف ي ذل ك
القوائم المالية السنوية والربع سنوية واﻻيضاحات المرفقة وذلك قبل عرضها لمجلس اﻹدارة.
وﻻ يوجد لدى لجنة المراجعة بشكل ع ام ش ك ف ي فعالي ة نظ ام الرقاب ة الداخلي ة ف ي الش ركة .وعلي ه يق ر
مجلس اﻹدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.
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 (٢٧المعايير المحاسبية المطبقة وخطة الشركة التحول للمعايير المحاسبية الدولية :IFRS
تق وم الش ركة بتطبي ق كاف ة المع ايير المحاس بية الص ادرة ع ن الهيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين وﻻ
يوجد أي اختﻼف .وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.
أق ر مجل س اﻹدارة خ ﻼل الع ام  ٢٠١٦خط ة الش ركة ع ن م دى جاهزي ة اﻹدارة المالي ة للتح ول إل ى
المعايير المحاسبية الدولية  IFRSوالبدء في تطبيقها نظاماً .وقد تم اﻹع ﻼن ع ن مراح ل مواكب ة التح ول
عل ى موق ع ت داول "المرحل ة اﻷول ى" بت اريخ ٢٠١٦/٠٨/٢٨م و"المرحل ة الثاني ة" بت اريخ
٢٠١٦/١٠/٣٠م .وف ي ت اريخ ﻻح ق ﻻنته اء الس نة المالي ة  ٢٠١٦ت م اﻹع ﻼن ع ن "المرحل ة الثالث ة"
بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٣٠م.
 (٢٨إقرارات:
يقر مجلس اﻹدارة بما يلي:
 .١ﻻ يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة.
 .٢ﻻ يوج د أي أدوات دي ن قابل ة للتحوي ل ،وﻻ أي أوراق مالي ة تعاقدي ة أو م ذكرات ح ق اكتت اب أو
حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خﻼل العام  ٢٠١٦وﻻ يوجد أي عوض حص لت علي ه
الشركة مقابل ذلك.
 .٣ﻻ يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالي ة تعاقدي ة أو
مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خﻼل العام .٢٠١٦
 .٤ﻻ يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغ اء م ن جان ب الش ركة أو أي ٍ م ن ش ركاتها التابع ة ﻷي أدوات
دين قابلة لﻼسترداد تمت خﻼل العام .٢٠١٦
 .٥ﻻ يوجد أي عمليات تعارض مصالح لم يتم اﻹفصاح عنه.
 .٦لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلبا ً لدعوة الجمعية العامة لﻼنعقاد خﻼل العام .٢٠١٦
 .٧لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون  %٥من رأس مال الش ركة أو أكث ر طلب ا ً ل دعوة الجمعي ة
العامة لﻼنعقاد خﻼل العام .٢٠١٦
 .٨ﻻ يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
 .٩ﻻ توج د أي أح داث جوهري ة ت ؤثر عل ى س ﻼمة المرك ز الم الي للش ركة بع د نهاي ة الع ام الم الي
يستلزم اﻹفصاح عنها ،عدا ما هو متاح وما أعلن عنه.
 .١٠لم تقدم الشركة قروضا ً أو تسهيﻼت ائتمانية ﻷي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار تنفيذيها.
 .١١أن سجﻼت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 .١٢أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 .١٣أنه ﻻ يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 (٢٩سياسة توزيع اﻷرباح:
يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية عل ى تق دير وتوص ية مجل س اﻹدارة بع د اﻷخ ذ ف ي اﻻعتب ار العوام ل
المختلفة القائم ة حينه ا بم ا ف ي ذل ك ﻻ الحص ر الوض ع الم الي للش ركة والت دفقات النقدي ة واﻻس تثمارات
المستقبلية وأداء قطاعات الشركة .وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأس يس
إﻻ أنه ﻻ يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفي ذيين أو م وظفي
الشركة أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في اﻷرباح أو أي مصلحة جوهرية.
علما ً بأن سياسة توزيع اﻷرباح هي حسب المادة ) (٤١من النظام اﻷساسي للشركة وهي كالتالي:
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توزع أرباح الشركة الس نوية الص افية ـ س واء رب ع س نويا ً أو نص ف س نويا ً أو س نويا ً حس ب م ا ي راه
مجلس اﻹدارة مناسبا ً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يج دد س نويا ً ـ عل ى
الوجه اﻵتي:
 يجنب ) (١٠%من ص افي اﻷرب اح الص افية لتك وين اﻻحتي اطي النظ امي للش ركة ويج وز أن تق ررالجمعية العامة العادية وق ف ه ذا التجني ب مت ى بل غ اﻻحتي اطي الم ذكور ) (٣٠%م ن رأس الم ال
المدفوع.
 للجمعي ة العام ة العادي ة بن ـا ًء عل ى اقت راح مجل س اﻹدارة أن تجن ب نس بة ) (١٠%م ن ص افياﻷرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 للجمعي ة العام ة العادي ة أن تق رر تك وين احتياطي ات أخ رى ،وذل ك بالق در ال ذي يحق ق مص لحةالشركة أو يكفل توزي ع أرب اح ثابت ة ق در اﻹمك ان عل ى المس اهمين .وللجمعي ة الم ذكورة ك ذلك أن
تقتطع من صافي اﻷرباح مبالغ ﻹنشاء مؤسس ات اجتماعي ة لع املي الش ركة أو لمعاون ة م ا يك ون
قائما ً من هذه المؤسسات.
 ي وزع م ن الب اقي بع د ذل ك عل ى المس اهمين نس بة تمث ل ﻻ تق ل ع ن ) (٥%م ن رأس مال الش ركةالمدفوع.
 مع مراعاة اﻷحك ام المق ررة ف ي الم ادة ) (١٦م ن ه ذا النظ ام ،والم ادة ) (٧٦م ن نظ ام الش ركاتتوصي لجنة الترشيحات والمكافآت المكافأة التي يستحقها أعض اء مجل س اﻹدارة بحي ث ﻻ تتع دى
ف ي ك ل اﻷح وال الح د اﻷعل ى نظام اً ،عل ى أن يك ون اس تحقاق ه ذه المكاف أة متناس با ً م ع ع دد
الجلسات التي يحضرها العضو.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل اﻷرباح الموزعة لﻸعوام الخمسة السابقة:
السنة

٢٠١٢/٠٦/٣٠ – ٢٠١٢/٠١/٠١
٢٠١٢/١٢/٣١ – ٢٠١٢/٠٧/٠١
٢٠١٣/٠٦/٣٠ – ٢٠١٣/٠١/٠١
٢٠١٣/١٢/٣١ – ٢٠١٣/٠٧/٠١
٢٠١٤/٠٦/٣٠ – ٢٠١٤/٠١/٠١
٢٠١٤/١٢/٣١ – ٢٠١٤/٠٧/٠١
٢٠١٥/٠٦/٣٠ – ٢٠١٥/٠١/٠١
٢٠١٥/١٢/٣١ – ٢٠١٥/٠٧/٠١
٢٠١٦/٠٦/٣٠ – ٢٠١٦/٠١/٠١
٢٠١٦/١٢/٣١ – ٢٠١٦/٠٧/٠١

مﻼحظة

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

الربح الموزع
للسهم الواحد

٠٬٧٥
٠٬٧٥
٠٬٧٥
١٬٠٠
١٬٠٠
١٬٠٠
١٬٠٠
١٬٠٠
١٬٠٠
* ١٬٠٠

مجموع اﻷرباح
النقدية الموزعة

٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

النسبة المئوية
من رأس المال

٧٬٥
٧٬٥
٧٬٥
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠

)* توص ية مجل س اﻹدارة بتوزي ع أرب اح ع ن النص ف الث اني م ن الع ام  ٢٠١٦أعلن ت بت اريخ
٢٠١٧/٠١/١٩م ولم يتم إقرارها بعد من الجمعية العامة(
 (٣٠اقتراح توزيع اﻷرباح:
تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا ً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الش رعية بلغ ت ) (٢٠١ملي ون ﷼
سعودي كما توضحه بيانات الق وائم المالي ة الموح دة للس نة المالي ة المنتهي ة ف ي  ٢٠١٦/١٢/٣١وتقري ر
مراقب الحسابات المرفق.
أقر مجلس اﻹدارة توزيع أرباح نقدية عن النص ف اﻷول م ن الع ام  ٢٠١٦بقيم ة ) (٦٠ملي ون ﷼ بم ا
يع ادل  %١٠م ن رأس الم ال أي بواق ع ) (١٫٠٠﷼ للس هم الواح د للس ادة المس اهمين المس جلين ف ي
سجﻼت الشركة بنهاية تداول يوم  ٢٠١٦/٠٧/٣١وقد تم التوزي ع الفعل ي بت اريخ  .٢٠١٦/٠٨/١٤كم ا
أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ  ٢٠١٧/٠١/١٩بقيم ة ) (٦٠ملي ون ﷼
بما يعادل  %١٠من رأس المال أي بواقع ) (١٫٠٠﷼ للسهم الواح د للس ادة المس اهمين المس جلين ف ي
سجﻼت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها ﻻحقاً .يبين الجدول التالي:
- ٢٦ -

www.zamilindustrial.com

تقرير مجلس اﻹدارة | العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م

اﻷرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
المحول لﻼحتياطي النظامي )(١٠%
ّ
أرباح تم توزيعها عن النصف اﻷول من العام ٢٠١٦
)بواقع  ١٬٠٠﷼ للسهم الواحد(
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة
يضاف اﻷرباح المدورة كما في بداية العام
أرباح مقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦
)بواقع  ١٬٠٠﷼ لكل سهم(
اﻷرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع اﻷرباح

آﻻف الرياﻻت
٢٠١٫٠٢٢
)(١٩٫٥٢٩
١٨١٫٤٩٣
)(٦٠٫٠٠٠
)(١٫٦٠٠

١١٩٫٨٩٣
٩٥٥٫٠٣٦
)(٦٠٫٠٠٠
١٫٠١٤٫٩٢٩

 (٣١الخاتمة:
يتق دم مجل س إدارة ش ركة الزام ل لﻼس تثمار الص ناعي )الزام ل للص ناعة( نياب ة ع نكم بجزي ل الش كر
واﻻمتنان لمق ام خ ادم الح رمين الش ريفين وول ي العه د وول ي ول ي العه د وحكومتن ا الرش يدة عل ى ال دعم
المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمي ة اﻻقتص ادية وتش جيع الص ناعات الوطني ة والت ي تمكنه ا
م ن مج اراة ومنافس ة الش ركات العالمي ة .كم ا يش كر المجل س الع املين ف ي وزارة التج ارة والص ناعة
ومؤسسة النقد العرب ي الس عودي وهيئ ة الس وق المالي ة وش ركة الس وق المالي ة الس عودية )ت داول( وكاف ة
الجهات ذات العﻼقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.
كم ا يتوج ه المجل س نياب ة ع نكم بخ الص الش كر والتق دير ﻹدارة ومنس وبي ش ركة الزام ل لﻼس تثمار
الصناعي الع املين ف ي كاف ة فروعه ا ومص انعها ومكاتبه ا الداخلي ة والخارجي ة عل ى جه ودهم وعط ائهم
وي دعوهم إل ى مواص لة العط اء لمواجه ة التح ديات ،وك ذلك يتوج ه بالش كر إل ى عم ﻼء الش ركة داخ ل
وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.

مجلس اﻹدارة
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