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نوؤمن باأن المكانة وال�سمعة الممتازة 
هما اأمران اأ�سا�سيان لنجاح اأعمالنا. 

لذا نتم�سك باأخالقيات العمل 
والأ�سول المهنية على اأعلى م�ستوى، 
ونراعي مقت�سيات الأمانة والنزاهة 

في تعاملنا مع �سركائنا.

نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي بها. 
ونبذل ق�سارى جهدنا لإر�سائهم من 

خالل التركيز على عن�سر الجودة 
في اأعمالنا وخدماتنا. ونبادر اإلى 

بذل المزيد من الجهد لتحقيق 
التميز في تلبية رغباتهم. 

ن�سعى دائمًا اإلى التعلم ودعم 
البتكارات المفيدة، م�ستفيدين 

من خبراتنا ومن الخبرات العالمية 
الأخرى، ونبتكر الحلول المحلية 

الرائدة المبنية على خبرات عالمية 
الم�ستوى، ونرحب بالتغيير الإيجابي 

الذي ينتج عن الإبداع والطموحات 
من اأجل تنمية اأعمالنا. 

نعمل على تنمية المواهب وخلق 
القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل 

فاعلة تهدف اإلى تلبية احتياجات 
عمالئنا على اأف�سل وجه، وتطوير 

اأ�سواق لمنتجاتنا والرتقاء 
بم�ستوى موظفينا وتحقيق الفائدة 

للم�ساهمين، وذلك عن طريق 
ال�ستغالل الأمثل لالأموال والموارد 

والتقنيات بما يوؤدي اإلى تنمية مفهوم 
الريادة في ال�سركة. 

نطمح لتحقيق النجاح في اأعمالنا 
والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات 
التي نعمل داخلها. كما ن�سعى من 

خالل ثقافتنا واأفكارنا واهتماماتنا 
البيئية وعملنا الجماعي على تر�سيخ 
قيمنا المميزة في تعاملنا مع اأفراد 

المجتمع من حولنا.

رؤيتنا
شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متمّيزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا
أن نكسب ثقة األسواق والمساهمين من خالل تحقيق اإلنجاز المتميز في 
القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا.

االبتكارالتميز

خدمة المجتمعالريادة

النزاهة
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حققت الزامل لل�سناعة خالل العام المالي المنتهي في 
2020/12/31 اإيرادات اأقل مقارنة بالفترة نف�سها من 

العام المالي ال�سابق، خا�سة عندما ننظر اإلى التحديات 
بكل المقايي�ص التي واجهها قطاع الت�سييد والبناء تحديدًا 

وقطاع ال�سناعة المحلي عمومًا نتيجة تاأثيرات جائحة 
فيرو�ص كورونا الم�ستجد، ف�ساًل عن الو�سع القت�سادي 

وظروف الأ�سواق التي نعمل فيها، والتي كان علينا التغلب 
عليها. وقد �سهدت قطاعات الزامل لل�سناعة خالل عام 

2020 انخفا�سًا في المبيعات في كافة القطاعات، اإ�سافة 
اإلى انخفا�ص هوام�ص الربح الت�سغيلية في قطاعي الحديد 

والعوازل، ما اأثر في الأرباح ال�سافية لل�سركة.

وفي ظل الظروف القت�سادية الحالية، ل �سيَّما في ظل 
جائحة كورونا العالمية وتباطوؤ النمو العالمي وزيادة 

م�ستويات الدين، التي تاأثرت بها معظم ال�سركات في 
المنطقة خالل العام الما�سي، فقد وا�سلنا جهودنا 

لتخفي�ص النفقات للتكيُّف مع بيئة العمل التي تزداد تقلبًا 
وتحديًا اأكثر من اأي وقت م�سى، وخف�ص التكاليف و�سبط 

الم�سروفات، وتعزيز الأن�سطة والأعمال التي ت�ستفيد 
من الم�ساريع الحكومية الم�ستمرة وتعتمد على النفقات 

الت�سغيلية بدًل من النفقات الراأ�سمالية، مثل اأعمال 

كلمة
رئيس مجلس

اإلدارة

| كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمو شركة الزامل 
لالستثمار الصناعي الكرام،

يسرني نيابة عن زمالئي أعضاء 
مجلس اإلدارة أن أقدم لكم 

التقرير السنوي لشركة الزامل 
لالستثمار الصناعي )الزامل 
للصناعة(، الذي يستعرض 
األداء العام للشركة ونتائج 

نشاطاتها واستثماراتها داخل 
المملكة العربية السعودية 

وخارجها.
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ال�سيانة والإ�سالح وخدمات ما بعد البيع، والحفاظ على 
ال، وا�ستغالل جميع الفر�ص  هيكل تكاليف منخف�ص وفعَّ
التي ُت�سهم في خف�ص التكاليف وزيادة الكفاءة والطاقة 
الإنتاجية في جميع م�سانع ال�سركة، مع المحافظة على 

اأعلى معايير الحوكمة، وال�سفافية، واإدارة المخاطر، 
والأخالقيات، والقيم الأ�سا�سية.

وعلى الرغم من اأن القت�ساد المحلي يمر بمرحلة تحول 
تقت�سي ظهور فر�ص وتحديات، فاإنه من المتوقع حدوث 

ن في اأداء القت�ساد ال�سعودي خالل المرحلة  تح�سُّ
المقبلة، حيث يتوقع �سندوق النقد الدولي اأن ينمو 

القت�ساد ال�سعودي بن�سبة 2,6% في عام 2021، في حين 
تفيد تقديرات الحكومة ال�سعودية اأن القت�ساد قد ينمو 

بن�سبة 3,2% خالل عام 2021 بعد انكما�سه بن�سبة %3,7 
خالل عام 2020، كما اأن �سروع ال�سعودية ومعظم الدول 

في التطعيم �سد كورونا خالل عام 2021 ُيعزز الآمال 
بانتهاء الجائحة، على الرغم من ال�سبابية ال�ستثنائية 

التي ما زال القت�ساد العالمي يواجهها.

التقرير السنوي 2020
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة )تتمة(

كما ُيتوقع اأن يتح�سن النمو في القطاع غير 
النفطي، بف�سل الميزانية التو�سعية التي ت�سمنت 
مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو 

في هذا القطاع، اإذ اأعلنت المملكة العربية 
ال�سعودية ميزانيتها لعام 2021 مع توقع اإنفاق 
990 مليار ريال �سعودي، لت�سكل ثالث اأ�سخم 
ميزانية في تاريخ المملكة، وتوقعت الميزانية 

اأن ت�سل الإيرادات اإلى 849 مليار ريال. وتوؤكد 
الميزانية ال�سعودية الجديدة حر�ص الحكومة على 

موا�سلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئي�سية، وتنفيذ 
الم�ساريع الكبرى، وبرامج تحقيق الروؤية، وتطوير 

البنية التحتية، وبرامج �سبكة الحماية الجتماعية، 
وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق روؤية 
ز الميزانية على تنمية  المملكة 2030، كما تركِّ

القطاعات غير النفطية لت�سهم في بناء اقت�ساد 
البالد الذي ظل معتمدًا كليًا على الإيرادات 

النفطية.

وفي ظل هذه الظروف فقد ا�ستقر الو�سع 
القت�سادي الكلي في المملكة، كما اأن التغيرات 

الهيكلية في القت�ساد في طريقها نحو تحقيق 
روؤية المملكة 2030، اإذ ُتعد اإ�ستراتيجية التنويع 

القت�سادي في المملكة العربية ال�سعودية عن�سرًا 
مهمًا في روؤية 2030، وذلك بهدف تو�سيع قاعدة 

ال�ستثمار في البالد، كما اأن حزمة القرارات التي 
اأطلقتها وزارة ال�سناعة والثروة المعدنية العام 

ل الدولة المقابل المالي  الما�سي، والتي ت�سمل تحمُّ
على العمالة الوافدة عن المن�ساآت ال�سناعية 

لمدة خم�ص �سنوات، ودرا�سة تثبيت اأ�سعار مزيج 
الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمن�ساآت 

ال�سناعية، وتوحيد مرجعية القطاع ال�سناعي في 
وزارة ال�سناعة والثروة المعدنية، �سوف يدعم 

نه من تحقيق م�ستهدفاته. القطاع ال�سناعي وُيمكِّ

6
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وُيعد تروؤ�ص المملكة العربية ال�سعودية هذا العام 
لمجموعة الع�سرين – في ظل الظروف ال�ستثنائية 
– فر�سة لقيادة الجهود العالمية لإ�سالح منظومة 
القت�ساد العالمي بما يحقق التنمية القت�سادية 

والجتماعية الم�ستدامة للمنطقة والعالم، كما اأن 
في ذلك دللة على ريادتها ومكانتها في المجتمع 

الدولي والدور المحوري الذي تتوله من خالل 
عملها الت�ساركي على م�ستوى العالم، كما اأنه يمثل 

تاأكيدًا على متانة اقت�سادها الموؤثر في ا�ستقرار 
القت�ساد العالمي. واإننا على ثقة باأن الخطوات 

الحثيثة لحكومتنا الر�سيدة ومجل�ص ال�سوؤون 
القت�سادية والتنمية �ستوؤتي ثمارها على المدى 

المنظور، بما يدعم اأعمال ال�سركة في تحقيق 
العوائد وتعظيم قيمة حقوق الم�ساهمين.

وبخ�سو�ص اأ�سواق الت�سدير لدينا، يظل ن�ساط 
الإن�ساءات وم�سروعات البنية التحتية مقبوًل 

عمومًا، ل �سيَّما في دول مجل�ص التعاون الخليجي 
وكذلك في المناطق الأخرى التي نعمل فيها، 

في حين ل يزال التراجع الم�ستمر لقيمة العملة 
المحلية في كلٍّ من م�سر والهند، اإلى جانب حالة 

التباطوؤ القت�سادي وال�سرائب الجديدة خالل 
الفترة الما�سية وتاأثيرات جائحة كورونا على 

�سال�سل الإمداد والتوريد العالمية، يوؤثر �سلبًا في 
تكاليف الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك فقد وا�سلت 

�سركتنا اأن�سطتها العتيادية في تلك الأ�سواق، 
مع ال�ستمرار في زيادة �سادراتها اإلى مختلف 

البلدان. وحتى في ظل �سعي الحكومات لإيقاف 
التباطوؤ القت�سادي بخطط مالية جديدة، واحتمال 

وجود المزيد من الفر�ص التجارية المختلفة، فاإن 
هوام�ص الربح تبقى تحت �سغط �سديد ب�سبب 

المناف�سة القوية في كافة الأ�سواق.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة |
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وبلغ اإجمالي الإيرادات 3383 مليون ريال �سعودي 
بنهاية 2020/12/31 بانخفا�ص قدره 655,6 

مليون ريال �سعودي وبن�سبة قدرها )%16,2( 
مقارنة مع العام 2019 البالغة 4038,6 مليون 

ريال �سعودي. كما حققت ال�سركة خ�سائر �سافية 
بلغت )159,9( مليون ريال �سعودي بتغير ن�سبته 

15,2% مقارنة بالعام 2019 والتي حققت خاللها 
خ�سائر بلغت )138,8( مليون ريال �سعودي. وقد بلغ 
�سافي خ�سائر ال�سهم الواحد بعد خ�سم مخ�س�ص 

الزكاة ال�سرعية اإلى )2,66( ريال �سعودي مقارنة 
بخ�سائر لل�سهم الواحد بلغ )2,31( ريال �سعودي. 

ويعود ال�سبب في ارتفاع �سافي الخ�سارة خالل 
عام 2020 اإلى ت�سجيل مبلغ قدره 43,2 مليون 

ريال لنخفا�ص في قيمة اأ�سول راأ�سمالية و�سهرة 
تجارية، وارتفاع مخ�س�ص الخ�سائر الئتمانية 

| كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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المتوقعة لالأ�سول المالية بمبلغ 24,2 مليون ريال، 
وانخفا�ص المبيعات في كافة القطاعات، اإ�سافة 

اإلى انخفا�ص هوام�ص الربح الت�سغيلية في قطاعي 
الحديد والعوازل.

وعلى الرغم من الأ�سباب المذكورة اآنفًا، فاإن 
ال�سركة نجحت في موا�سلة جهودها لتخفي�ص 

التكاليف و�سبط الم�سروفات مما اأثمر عن 
ت�سجيل توفير قدره 220 مليون ريال في التكاليف 
الت�سغيلية، وتحقيق انخفا�ص في تكاليف التمويل 
ن في  بمبلغ قدره 39 مليون ريال، وت�سجيل تح�سُّ

هوام�ص الربح الت�سغيلية في قطاع التكييف، اإ�سافة 
اإلى تحقيق ارتفاع �سافي الربح في �سركات زميلة 

وكذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى.

ومن جهة ثانية انخف�ست حقوق الم�ساهمين بن�سبة 
)9,8%( لت�سل اإلى 1334,9 مليون ريال �سعودي 

مقارنة مع 1479,8 مليون ريال �سعودي للعام 2019.

ومن المتوقع اأن تتاأثر نتائجنا بالمناخ القت�سادي 
في المنطقة والتحديات المتمثلة في و�سع 

القت�ساد الكلي، والتذبذب في اأ�سعار ال�سلع والمواد 
وتكاليف ال�سحن والعمالت المختلفة، وانخفا�ص 

الدعم، وا�ستداد حدة المناف�سة، كما ي�سعب تقدير 
الآثار ال�سلبية المحتملة على اأعمال ال�سركة ب�سورة 

�ساملة حتى الآن. ول �سك في اأن �سيا�سة الحكومة 
الإنفاقية الحكيمة من جهة، ومتانة القت�ساد 
ال�سعودي و�سالبة مرتكزاته من جهة اأخرى، 

ل عنا�سر اإيجابية مهمة تحدونا اإلى التطلع  ُت�سكِّ
بثقة وتفاوؤل لالأعوام المقبلة، حيث نتوقع اأن تعود 

ال�سركة اإلى الربحية خالل عام 2021.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة |
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و�سنوا�سل تركيزنا على التميُّز الت�سغيلي والتجاري، 
في اإطار �سعي الإدارة التنفيذية لل�سركة وجميع 

العاملين فيها اإلى تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية 
المحددة وروؤية المملكة 2030. ويجري بانتظام 
تحديث اأنظمة الإدارة وال�سيا�سات والإجراءات، 

وتبني تقنيات التحول الرقمي العالمية والجديدة 
لكت�ساب مزيد من المرونة والتناف�سية، وتعزيز 

الكفاءة عبر قطاعات ال�سركة.

عالوة على ذلك، فاإننا في مجل�ص الإدارة 
ينا اأي�سًا تحقيق مكا�سب مجتمعية، واأن ُنولي  تبنَّ
الم�سوؤولية المجتمعية اهتمامنا ون�سعها ن�سب 

اأعيننا، حيث تبنت ال�سركة عدة مبادرات مجتمعية 
عززت دورها في خدمة المجتمع، و�سوف يتوا�سل 

عملنا في هذا الم�سمار تكري�سًا للم�سوؤولية 
المجتمعية لل�سركة.

11| كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وقد وا�سل مجل�ص اإدارة الزامل لل�سناعة اأداء 
واجباته خالل عام 2020 ل�سمان اإدارة عمليات 
ال�سركة وفق اأف�سل اأ�ساليب الحوكمة الموؤ�س�سية، 

كما وا�سلنا تعزيز نظام و�سيا�سات حوكمة ال�سركة، 
اإذ ُتعد الحوكمة جزءًا ل يتجزاأ من القيم الأ�سا�سية 

لل�سركة، كما ن�سمن التزامنا بمبادئ الحوكمة 
وال�سفافية من خالل توجيه ومتابعة ال�سر اأمانة 

واإدارة المراجعة الداخلية في ال�سركة. ويعمل 
فريق اإدارة المراجعة الداخلية با�ستمرار ل�سمان 
تبني اأف�سل الممار�سات العالمية وتطبيق وانتهاج 

اأعلى معايير الحوكمة في جميع قطاعات ومجالت 
اأعمالنا. وفي هذا ال�ساأن، فاإننا ن�سعى كذلك 

لمتابعة وتطبيق جميع تو�سيات هيئة ال�سوق المالية 
من اأجل �سمان وجود بيئة تجارية ذات م�سداقية 

عالية للم�ستثمرين والم�ساهمين.

وختامًا اأود اأن اأعرب – با�سم مجل�ص الإدارة – عن 
خال�ص ال�سكر وعظيم التقدير لجميع العاملين 

في قطاعات الزامل لل�سناعة على جهودهم 
المتوا�سلة لتعزيز مكانة ال�سركة، ولعمالئنا على 

ثقتهم بقدراتنا ومنتجاتنا، وللم�ساهمين الأفا�سل 
الذين اأولونا تلك الثقة الغالية والم�سوؤولية الكبيرة 

التي نعتز بها، والتي تحفزنا اإلى بذل اأق�سى 
الجهود لتحقيق اأهداف ال�سركة واإ�ستراتيجياتها 

وتطلعاتها.

خالد عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة |

التقرير السنوي 2020
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و�سنوا�سل تركيزنا على التميُّز الت�سغيلي والتجاري، 
في اإطار �سعي الإدارة التنفيذية لل�سركة وجميع 

العاملين فيها اإلى تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية 
المحددة وروؤية المملكة 2030. ويجري بانتظام 
تحديث اأنظمة الإدارة وال�سيا�سات والإجراءات، 

وتبني تقنيات التحول الرقمي العالمية والجديدة 
لكت�ساب مزيد من المرونة والتناف�سية، وتعزيز 

الكفاءة عبر قطاعات ال�سركة.

عالوة على ذلك، فاإننا في مجل�ص الإدارة 
ينا اأي�سًا تحقيق مكا�سب مجتمعية، واأن ُنولي  تبنَّ
الم�سوؤولية المجتمعية اهتمامنا ون�سعها ن�سب 

اأعيننا، حيث تبنت ال�سركة عدة مبادرات مجتمعية 
عززت دورها في خدمة المجتمع، و�سوف يتوا�سل 

عملنا في هذا الم�سمار تكري�سًا للم�سوؤولية 
المجتمعية لل�سركة.

11| كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وقد وا�سل مجل�ص اإدارة الزامل لل�سناعة اأداء 
واجباته خالل عام 2020 ل�سمان اإدارة عمليات 
ال�سركة وفق اأف�سل اأ�ساليب الحوكمة الموؤ�س�سية، 

كما وا�سلنا تعزيز نظام و�سيا�سات حوكمة ال�سركة، 
اإذ ُتعد الحوكمة جزءًا ل يتجزاأ من القيم الأ�سا�سية 

لل�سركة، كما ن�سمن التزامنا بمبادئ الحوكمة 
وال�سفافية من خالل توجيه ومتابعة ال�سر اأمانة 

واإدارة المراجعة الداخلية في ال�سركة. ويعمل 
فريق اإدارة المراجعة الداخلية با�ستمرار ل�سمان 
تبني اأف�سل الممار�سات العالمية وتطبيق وانتهاج 

اأعلى معايير الحوكمة في جميع قطاعات ومجالت 
اأعمالنا. وفي هذا ال�ساأن، فاإننا ن�سعى كذلك 

لمتابعة وتطبيق جميع تو�سيات هيئة ال�سوق المالية 
من اأجل �سمان وجود بيئة تجارية ذات م�سداقية 

عالية للم�ستثمرين والم�ساهمين.

وختامًا اأود اأن اأعرب – با�سم مجل�ص الإدارة – عن 
خال�ص ال�سكر وعظيم التقدير لجميع العاملين 

في قطاعات الزامل لل�سناعة على جهودهم 
المتوا�سلة لتعزيز مكانة ال�سركة، ولعمالئنا على 

ثقتهم بقدراتنا ومنتجاتنا، وللم�ساهمين الأفا�سل 
الذين اأولونا تلك الثقة الغالية والم�سوؤولية الكبيرة 

التي نعتز بها، والتي تحفزنا اإلى بذل اأق�سى 
الجهود لتحقيق اأهداف ال�سركة واإ�ستراتيجياتها 

وتطلعاتها.

خالد عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة |
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المحترمين السادة / مساهمو شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــه أداء  ــذي يســتعرض في ــره الســنوي ال يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقري

ــة نشــاطاتها  ــة( وكاف ــي )الزامــل للصناع شــركة الزامــل لالســتثمار الصناع

واســتثماراتها داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، وملخصــًا عــن 

الوضــع العــام للشــركة خــالل العــام 2020 وذلــك مــن خــالل قطاعاتهــا 

الصناعيــة: التكييــف والحديــد والمــواد العازلــة واألخــرى.

كمــا يتضمــن التقريــر القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة 

2020/12/31 بمــا فــي ذلــك تقريــر مراقبــي الحســابات  المنتهيــة فــي 

الســادة/ إرنســت ويونــغ، والقوائــم الموحــدة للدخــل والدخــل الشــاملة 

النقديــة  والتدفقــات  الملكيــة  حقــوق  فــي  والتغيــرات  المالــي  والمركــز 

والمالحظــات علــى هــذه القوائــم للعــام المذكــور.
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الدمام

1

وت�صمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:

المباني الحديدية �سابقة الهند�سة والهياكل  	
الإن�سائية الفولذية

اأجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات  	
التركيب وال�سيانة والت�سغيل

معدات المعالجة ال�سناعية   	

اأبراج نقل الطاقة والت�سالت والعوار�ص  	
المفرغة والم�سطحات الحديدية

المباني الخر�سانية الجاهزة 	

المواد العازلة من الفيبرجال�ص وال�سوف  	
ال�سخري 

الأنابيب المعزولة  	

الألواح المح�سورة العازلة للحرارة 	

اأنظمة اأتمتة واإدارة المباني ونظم الأمن والحماية 	

�سيانة وفح�ص الم�ساريع ال�سناعية 	

تنفيذ الم�ساريع الإن�سائية المتكاملة 	

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها
تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامل للصناعة( في عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في 
الدمام بالمملكة العربية السعودية. وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ومجموعة صناعية وإنتاجية 

رائدة تقوم بتوفير أنظمة وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة 
اإلنشاءات العالمية. 

تقوم الزامل لل�سناعة ببيع منتجاتها في اأكثر من 
90 �سوقًا عالمية، وتمار�ص اأن�سطتها من خالل اأربع 
قطاعات رئي�سية وهي قطاع الحديد، وقطاع تكييف 

الهواء، وقطاع المواد العازلة، وقطاع ال�سناعات 
الخر�سانية. وتملك ال�سركة ح�س�ص الأغلبية في عدد 

من ال�سراكات الإ�ستراتيجية، اإلى جانب امتالكها 
العديد من ال�سركات الأخرى. يعمل في الزامل 
لل�سناعة اأكثر من 9,000 موظف في 55 دولة.

انطالقًا من روؤيتها ال�ستراتيجية لدعم وتطوير 
ال�سناعات المحلية في المملكة العربية ال�سعودية، 

اختارت الزامل لل�سناعة التركيز على مجالت 
متخ�س�سة في قطاعات البناء والإن�ساءات والهياكل 

الإن�سائية والمنتجات ال�سناعية. جميع الأن�سطة 
والعمليات الت�سنيعية في قطاعات الزامل لل�سناعة 

حا�سلة على �سهادات الأيزو العالمية للجودة ال�ساملة، 
كما تح�سل قطاعات و�سركات الزامل لل�سناعة على 

ال�سهادات والجوائز المتميزة با�ستمرار تقديرًا لجودة 
منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعمالئها، اإلى جانب 
ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة 

والعمليات ال�سناعية المتقدمة.

تملك قطاعات الزامل لل�سناعة مرافق ت�سنيعية في 
كل من المملكة العربية ال�سعودية، والإمارات العربية 

المتحدة، وم�سر، والهند، وفيتنام. وتقوم �سركاتنا 
باإنتاج وت�سنيع العديد من المنتجات والمواد والأنظمة 

الهند�سية المبتكرة، وتقديم الحلول والخدمات 
المتخ�س�سة لجميع العمالء ل�ستخدامها في مختلف 

مراحل البناء والت�سييد. 
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الدمام

توفر الزامل لل�سناعة حلول المباني ال�ساملة لجميع 
عمالئها. ومن خالل قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز 

قدراتنا لنكون م�سدرًا متكاماًل لتلبية الحتياجات 
الخا�سة بم�ساريع البناء حول العالم، بدءًا من الخدمات 

الهند�سية اإلى ت�سنيع وتوريد المنتجات ال�سناعية 
واأنظمة التحكم البيئي، اإ�سافة اإلى خدمات التركيب 

والدعم الفني ال�ساملة.

اأ�سُهم �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي متاحة 
للتداول في �سوق الأ�سهم ال�سعودية لجميع المواطنين 
والخليجيين والم�ستثمرين الأجانب �سواء المقيمون اأو 
الموؤهلون. يتم تداول اأ�سهم ال�سركة في ال�سوق المالية 

ال�سعودية )تداول( با�سم "الزامل لل�سناعة" بالرمز 
)2240( اأو الرمز الدولي )SA0007879410( منذ 

مطلع عام 2002. للح�سول على مزيد من المعلومات 
.www.tadawul.com.sa :يمكن زيارة موقع

9,000+
موظف

55
دولة

1998
الدمام
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قطاع

الحديد
ُتمثل شركة الزامل للحديد القابضة 
المحدودة قطاع الحديد في الزامل 

للصناعة. تأسست الزامل للحديد في 
عام 1977 وُتعد من الشركات العالمية 

الرائدة في مجال التصميم الهندسي 
وتصنيع المنتجات الحديدية المتنوعة 

والمّورد األول في منطقة الشرق 
األوسط للهياكل اإلنشائية الفوالذية 
والهياكل الحديدية لحامالت األنابيب 

وأوعية الضغط واألبراج الحديدية 
المجلفنة لنقل الطاقة واالتصاالت 

والعوارض المفرغة والمسطحات 
الحديدية، واأللواح المحصورة.

16
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تقوم الزامل للحديد بت�سميم واإنتاج الحديد الُم�سّنع 
للمباني والهياكل الحديدية ذات الرتفاعات المنخف�سة 

والعالية المتعددة الأدوار لال�ستخدامات والتطبيقات 
ال�سناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه 

والع�سكرية وفي دعم م�ساريع البنى التحتية والم�ساريع 
التطويرية. ُتباع منتجات الزامل للحديد في اأكثر من 
90 دولة حول العالم من خالل �سبكة مكاتب مبيعات 

وتمثيل متخ�س�سة وبنائين معتمدين ووكالء وموزعين.

يتم ت�سويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات 
�ساملة لعمالء ال�سركة من خالل �سبكة المكاتب الوا�سعة 

التي ت�سل اإلى نحو 55 مكتب مبيعات اإقليميًا في 34 

دولة، اإ�سافة اإلى عدد كبير من البنائين المعتمدين 
والوكالء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة 

باأحدث التجهيزات وت�سم اأف�سل الكوادر الهند�سية 
والفنية الموؤهلة لتوفير خدمات �سريعة و�ساملة للعمالء، 

ف�ساًل عن خدمات ما بعد البيع.

تقع الم�سانع الرئي�سية للزامل للحديد في المدن 
ال�سناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة 

العربية ال�سعودية، اإ�سافة اإلى م�سانعها الأخرى في كل 
من م�سر وفيتنام والهند وراأ�ص الخيمة بدولة الإمارات 

العربية المتحدة. كما توظف مئات المهند�سين في 
اأق�سامها الهند�سية في كٍل من المملكة العربية ال�سعودية 

وم�سر وفيتنام والهند.
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لتوفير حلول المباني الحديدية لم�ساريعهم ال�سناعية 
والتجارية، حيث توفر الخدمات الهند�سية والإن�سائية 

والم�ستريات لم�ساريع العمالء من قطاعات ال�سوق 
المختلفة، اإ�سافة اإلى ت�سميم المباني الحديدية 

وت�سنيعها وتوريدها وتركيبها، وتنفيذ الأعمال المدنية 
والخر�سانية المتعلقة بها، وتوريد اأنظمة الإنذار 

ومكافحة الحريق، والمواد المعمارية، وتنفيذ الأعمال 
الكهربائية والميكانيكية ال�ساملة �سمن عقود نظام 

ت�سليم المفتاح، وذلك من خالل فريق عمل محترف 
وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في اإدارة وتنفيذ 

الم�ساريع المختلفة.

قطاع الحديد |

التقرير السنوي 2020

كما ُتعد ال�سركة اأكبر مورد لالألواح المح�سورة/
المح�سّوة في المملكة العربية ال�سعودية، حيث ُتنتج اأكثر 

من 1,5 مليون متر مربع �سنويًا من الألواح المح�سورة 
الم�سنوعة من رغوة البولي يوريثان ال�سلبة وال�سوف 
المعدني وفقًا للمعايير والموا�سفات القيا�سية الدولية. 

تقدم ال�سركة اأي�سًا الخدمات الهند�سية والحلول 
المتكاملة في مجال توريد وتركيب اأغطية الأ�سقف 
و�سفائح الجدران المعدنية، بما في ذلك الأع�ساء 

الثانوية والملحقات الأخرى للمباني الجديدة والمعدلة.

اإ�سافة اإلى ذلك، تعمل ال�سركة في مجال �سيانة 
وفح�ص الم�ساريع ال�سناعية. وُتلبي ال�سركة احتياجات 

العمالء الذين يبحثون عن م�سدر واحد موثوق 
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قطاع

تكييف الهواء
ُتمثل شركة الزامل للمكيفات القابضة 

المحدودة قطاع تكييف الهواء في الزامل 
للصناعة. تأسست شركة الزامل للمكيفات 
في عام 1974 وكان أول مصنع لمكيفات 

الهواء في المملكة العربية السعودية. 
توسعت الشركة على مدى نحو خمسة عقود 

ماضية لتصبح حاليًا من الشركات العالمية 
الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء 

واألولى في منطقة الشرق األوسط. تقوم 
مكيفات الزامل بتصميم تشكيلة واسعة من 

منتجات تكييف الهواء وتصنيعها واختبارها 
وتسويقها وخدمتها وصيانتها، ابتداًء من 

مكيفات الغرف ومرورًا بالمكيفات المجزأة 
ووصواًل إلى المكيفات المركزية الضخمة 

دات )Chillers( ووحدات مناولة  والمبرِّ
الهواء للتطبيقات واالستخدامات التجارية 

والصناعية المتخصصة. 

| قطاع تكييف الهواء 2021 21التقرير السنوي | قطاع تكييف الهواء |
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قطاع

تكييف الهواء
ُتمثل شركة الزامل للمكيفات القابضة 

المحدودة قطاع تكييف الهواء في الزامل 
للصناعة. تأسست شركة الزامل للمكيفات 
في عام 1974 وكان أول مصنع لمكيفات 

الهواء في المملكة العربية السعودية. 
توسعت الشركة على مدى نحو خمسة عقود 

ماضية لتصبح حاليًا من الشركات العالمية 
الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء 

واألولى في منطقة الشرق األوسط. تقوم 
مكيفات الزامل بتصميم تشكيلة واسعة من 

منتجات تكييف الهواء وتصنيعها واختبارها 
وتسويقها وخدمتها وصيانتها، ابتداًء من 

مكيفات الغرف ومرورًا بالمكيفات المجزأة 
ووصواًل إلى المكيفات المركزية الضخمة 

دات )Chillers( ووحدات مناولة  والمبرِّ
الهواء للتطبيقات واالستخدامات التجارية 

والصناعية المتخصصة. 

| قطاع تكييف الهواء 2021 21التقرير السنوي | قطاع تكييف الهواء |
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اإ�سافة اإلى ذلك، ُتوفر ال�سركة منذ عام 1975 
خدمات �سيانة اأجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث 
يوجد لديها ما يزيد على 2,500 فني تكييف و�سيانة 

ينت�سرون في 18 فرعًا في مختلف اأنحاء المملكة 
العربية ال�سعودية اإ�سافة اإلى فروع اأخرى في دول 

مجل�ص التعاون الخليجي. كما تملك ال�سركة قرابة 
500 مركبة لتقديم خدمات ال�سيانة، ُمجهزة 

بالأدوات والمعدات وقطع الغيار ال�سرورية لت�سليح 
وخدمة جميع اأجهزة التكييف والتبريد من مختلف 

العالمات التجارية. كما تقدم ال�سركة برامج 
ال�سيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، 
التي تهدف اإلى توفير فحو�سات منتظمة للحفاظ 

على اأجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة 
ق�سوى. وتملك ال�سركة اأي�سًا مراكز لبيع قطع 

غيار اأجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم خدمات 

�سيانة دورية وعقود �سيانة �سنوية للعديد من 
البنوك وال�سركات ال�سناعية وقطاع النفط والغاز 
والموؤ�س�سات التجارية المختلفة والمنازل، اإ�سافة 
اإلى خدمات ال�سيانة والت�سليح للعمالء العاديين.

كما تقدم ال�سركة من خالل مركز التدريب الفني 
التابع لها مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية 

للفنيين والمهند�سين التابعين لمكيفات الزامل اإلى 
جانب موظفي الوكالء والمقاولين وال�سركات الكبرى.

وتملك ال�سركة مركز )اختبار(، وهو اأول مختبر 
م�ستقل لفح�ص اأجهزة التكييف وحلول التحكم 

البيئي ُيطَلق في ال�سرق الأو�سط في عام 1984، وهو 
معتمد من مختبرات )ETL( الأمريكية. ُيوفر هذا 
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المركز الفريد من نوعه في منطقة ال�سرق الأو�سط 
مجموعة من الختبارات والفحو�ص المتعلقة باأداء 

وكفاءة اأجهزة التكييف المختلفة والمبردات ال�سخمة 
لال�ستخدامات التجارية وال�سناعية المتخ�س�سة، 

�سواء اأكانت منتجة محليًا اأم م�ستوردة من الخارج.  
وُي�سهم )اختبار( في دعم منتجات مكيفات الزامل 

واأن�سطة الأبحاث والتطوير، والت�سريع في عمليات 
طرح منتجات جديدة مبتكرة محليًا واإقليميًا متوافقة 

مع اأعلى معايير الجودة العالمية.

وفي عام 2010، اأطلقت �سركة الزامل للمكيفات 
اأول عالمة تجارية �سعودية للطالءات العالية 

 ،)ResisTec( الجودة والأداء لمقاومة ال�سداأ والتاآكل
الم�سممة خ�سو�سًا لال�ستخدام في منتجات 

ومكونات اأجهزة التكييف المختلفة. وقد طورت 
ال�سركة طالءات "ResisTec" بمقاومة عالية للتاآكل 

لحماية اأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، 
والم�ساعدة في خف�ص تكاليف ت�سغيل وا�ستهالك 
الأجهزة، وتوفير خيارات جديدة للعمالء لختيار 
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منتجات وخدمات عالية الجودة ُت�سهم في رفع 
الإنتاجية وخف�ص التكاليف. وتوفر هذه المنتجات 
المبتكرة وال�سديقة للبيئة حماية �ساملة لأجهزة 
ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف �سد ال�سداأ 

والتاآكل دون تاأثير يذكر على اأداء ملفات التبريد 
ممت هذه الطالءات  ومكونات هذه الأجهزة. كما �سُ

خ�سو�سًا لإطالة دورة حياة المنتج وتقليل اأعطال 
الأجهزة خا�سة في ظل الظروف الجوية القا�سية في 

منطقة ال�سرق الأو�سط. 

اإ�سافة اإلى ذلك، تقدم ال�سركة حلول الطاقة 
ال�سم�سية والمباني الخ�سراء ال�سديقة للبيئة منذ 

عام 2012، حيث تتجه المزيد من م�ساريع المباني 
الخ�سراء نحو الطاقة ال�سم�سية النظيفة. وبقيادة 

فريق من المتخ�س�سين في هذا المجال، فاإن 
ال�سركة لديها خبرة وا�سعة في مجال الخدمات 

والحلول الهند�سية، وتوفير المواد والمنتجات 

2525| قطاع تكييف الهواء

الالزمة، والبناء والإن�ساءات، والخدمات التحديثية. 
كما تملك ال�سركة عالقات وثيقة مع ال�سركات 

الرائدة من مختلف اأنحاء العالم لت�سنيع وتوريد 
منتجات واأنظمة الطاقة ال�سم�سية، والمحولت 

الكهربائية، والبطاريات، والألواح ال�سوئية، 
وال�سخانات الحرارية، مع �سهادات اعتماد في 

ال�سالمة والجودة العالمية. 

كما توفر ال�سركة خدمات متكاملة لالأنظمة 
الكهرو�سوئية، بما في ذلك تحويل الطاقة، والتوزيع 
الكهربائي، والر�سد والمراقبة، والإ�سراف، والدعم 
الفني، اإ�سافة اإلى حلول �ساملة ابتداًء من مخرجات 

األواح الطاقة ال�سم�سية اإلى ربط ال�سبكة مع اأنواع 
مختلفة من الأنظمة.

وتملك �سركة الزامل للمكيفات مرافق خا�سة في كل 
من الدمام وينبع لت�سميم وت�سنيع اأنظمة م�سالك 

تكييف الهواء ذات الجودة العالية، اإ�سافة اإلى 
غيرها من المنتجات ذات ال�سلة، وذلك با�ستخدام 

اأحدث التقنيات الت�سنيعية واأجهزة التحكم 
الرقمي با�ستخدام الحا�سوب. كما توفر ال�سركة 

حلول تنظيف وتعقيم �سبكات م�سالك تكييف الهواء 
با�ستخدام اأحدث التقنيات لتح�سين جودة الهواء 

والكفاءة الت�سغيلية لأجهزة التكييف.

قطاع تكييف الهواء |
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منتجات واأنظمة الطاقة ال�سم�سية، والمحولت 

الكهربائية، والبطاريات، والألواح ال�سوئية، 
وال�سخانات الحرارية، مع �سهادات اعتماد في 

ال�سالمة والجودة العالمية. 

كما توفر ال�سركة خدمات متكاملة لالأنظمة 
الكهرو�سوئية، بما في ذلك تحويل الطاقة، والتوزيع 
الكهربائي، والر�سد والمراقبة، والإ�سراف، والدعم 
الفني، اإ�سافة اإلى حلول �ساملة ابتداًء من مخرجات 

األواح الطاقة ال�سم�سية اإلى ربط ال�سبكة مع اأنواع 
مختلفة من الأنظمة.

وتملك �سركة الزامل للمكيفات مرافق خا�سة في كل 
من الدمام وينبع لت�سميم وت�سنيع اأنظمة م�سالك 

تكييف الهواء ذات الجودة العالية، اإ�سافة اإلى 
غيرها من المنتجات ذات ال�سلة، وذلك با�ستخدام 

اأحدث التقنيات الت�سنيعية واأجهزة التحكم 
الرقمي با�ستخدام الحا�سوب. كما توفر ال�سركة 

حلول تنظيف وتعقيم �سبكات م�سالك تكييف الهواء 
با�ستخدام اأحدث التقنيات لتح�سين جودة الهواء 

والكفاءة الت�سغيلية لأجهزة التكييف.
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قطاع

المواد العازلة
تعمل الزامل للصناعة في قطاع المواد 
العازلة من خالل شركة مجموعة العزل 

الخليجية )شركة سعودية مساهمة 
مقفلة(، حيث تمتلك الزامل للصناعة 

حصة سيطرة تبلغ 51% من رأس مال 
الشركة. وتتألف المجموعة من: الشركة 
العربية للمواد العازلة من الفيبرجالس 

المحدودة )أفيكو(، وشركة المصنع 
السعودي لصناعة الصوف الصخري، 

وشركة المصنع السعودي لعزل األنابيب. 
تتمتع هذه الشركات بسمعة ممتازة في 

مختلف األسواق المحلية واإلقليمية 
لما تقدمه من المنتجات العالية الجودة 

والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري 
للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى 

المعايير العالمية.
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تملك �سركة مجموعة العزل الخليجية �سراكة 
 Owens( ا�ستراتيجية مع �سركة اأوينز كورننج

Corning( الأمريكية، اإحدى ال�سركات العالمية الرائدة 
في تقنية عوازل الفيبرجال�ص. وتقوم بت�سنيع المواد 

العازلة من الألياف الزجاجية ذات الجودة العالية 
لال�ستخدامات ال�سناعية والتجارية. وهي اأي�سًا 

ع الوحيد للمواد العازلة من الفيبرجال�ص في  الُم�سنِّ
المملكة العربية ال�سعودية. وت�سابه منتجاتها وخدماتها 

ذات الجودة العالية مثيالتها في كل من الوليات 
المتحدة واأوروبا.

كما ُتزود المجموعة منذ عام 1992 الأ�سواق المحلية 
والعالمية بمختلف اأ�سكال مادة ال�سوف ال�سخري 

العازلة، التي ُتعد واحدة من اأكثر المنتجات فاعلية، 
والم�ستخدمة على نطاق وا�سع في المواد العازلة 

للحرارة وال�سوت والحريق. وت�سل الطاقة الإنتاجية 
لل�سركة من مادة ال�سوف ال�سخري اإلى 65,000 طن 

�سنويًا، وهو ما ي�سكل 80% من اإنتاج ال�سعودية و %55 

من اإنتاج منطقة الخليج، وذلك بال�ستعانة باأحدث ما 
تو�سلت اإليه التقنية في هذا المجال، حيث يقوم على 

ت�سغيل الم�سنع كوادر فنية موؤهلة ذات خبرة عالية 
لتقديم اأف�سل المنتجات والخدمات للعمالء.

اإ�سافة اإلى ذلك، تقوم المجموعة بت�سميم وت�سنيع 
الأنظمة العازلة وم�سبقة ال�سنع لالأنابيب الم�ستخدمة 

فوق واأ�سفل �سطح الأر�ص واأنابيب التبريد والت�سخين 
وغيرها منذ عام 1983. كما تقوم باإنتاج منتجات 

الأنابيب المعزولة والبولي اإيثيلين العالية الجودة 
لتلبية الحتياجات الخا�سة للعمالء. وتوفر المجموعة 

لعمالئها الم�ساعدة الفنية في الموقع وخدمات 
الإ�سراف على التركيب. اإ�سافة اإلى ذلك، تملك 

ال�سركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد 
بوا�سطة الحا�سب الآلي با�ستخدام برمجيات خا�سة، 
حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في 

الأنبوب المعدني الناقل، اإ�سافة اإلى الحركة المحورية 
التي توفر بيانات الت�سميم الرئي�سي واإذا كانت هناك 
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�سرورة لفوا�سل التمدد. يمكن ا�ستخدام اأنابيب البولي 
اإيثيلين عالية الكثافة )HDPE( التي تنتجها المجموعة 
في مختلف التطبيقات والم�ساريع بما في ذلك اأنظمة 

ال�سرف ال�سحي، واأنظمة الرّي، واأنابيب الغاز، 
و�سبكات المياه وغيرها.

قطاع المواد العازلة |
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قطاع

الصناعات 
الخرسانية

ُتمثل شركة الربيعة والنصار والزامل 
للصناعات الخرسانية المحدودة قطاع 

الصناعات الخرسانية في الزامل للصناعة، 
حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة قدرها 
50% في الشركة. تقوم الشركة بتصميم 
وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة 
التي ُتستخدم في العديد من التطبيقات 

مثل المشاريع السكنية والمدارس 
والمجمعات التجارية والمصانع والجسور 

واألسوار وغيرها. كما تقوم بإنتاج تشكيلة 
واسعة من المنتجات الخرسانية األخرى.

| قطاع الصناعات الخرسانية30
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:)Subsidiaries( يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة
الدولة محل النشاطحصة الملكيةرأس المال

العمليات
الدولة محل التأسيس

ال�سعوديةال�سعوديةقاب�سة100%250 مليون ريالشركة الزامل للحديد القابضة - وشركاتها التابعة:
�سركة الزامل للمباني الحديدية �سابقة الهند�سة

�سركة الزامل للهياكل الإن�سائية الفولذية
�سركة الزامل لالأبراج والجلفنة
�سركة الزامل لمعدات المعالجة

�سركة مكونات البناء
�سركة الزامل لالإن�ساءات الحديدية

�سركة الزامل لفح�ص و�سيانة الم�ساريع ال�سناعية
�سركة التركيبات المعدنية والمقاولت )�ص.م.م.(

50 مليون ريال
75 مليون ريال
70 مليون ريال
55 مليون ريال
25 مليون ريال

1 مليون ريال
2 مليون ريال

250 األف جنيه

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

مباني حديدية
هياكل اإن�سائية فولذية
اأبراج طاقة وات�سالت

معدات معالجة
األواح مح�سوة معزولة

اإدارة م�ساريع قطاع الحديد
فح�ص و�سيانة
مباني حديدية

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

م�سر

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

م�سر

ال�سعوديةال�سعوديةقاب�سة100%1 مليون ريالشركة الزامل للمكيفات القابضة – وشركاتها التابعة:
�سركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية

�سركة الزامل للمكيفات المركزية
�سركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد

�سركة اختبار المحدودة
ال�سركة ال�سرقية للتبريد المركزي المحدودة

�سركة الزامل لخدمات الطاقة
�سركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م.

173 مليون ريال
101 مليون ريال

35,7 مليون ريال
500 األف ريال

1 مليون ريال
1 مليون ريال

270 األف دينار

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

مكيفات الهواء
مكيفات الهواء

�سيانة وخدمات
فح�ص واختبار

تبريد مناطق مركزي
خدمات هند�سية فنية

�سيانة وخدمات

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
البحرين

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
البحرين

ال�سعوديةال�سعوديةعوازل �سوف �سخري100%10 مليون ريالالشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري
�سركة العزل الثانية المحدودة

مجموعة العزل الخليجية )م�ساهمة مقفلة(
�سركة الم�سنع ال�سعودي لعزل الأنابيب

50 األف ريال
21,1 مليون ريال

7,2 مليون ريال

%100
%51
%51

ت�سويق مواد عازلة
قاب�سة

اأنابيب معزولة

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

م�سرم�سرمباني حديدية100%100 مليون جنيهشركة الزامل للمباني الحديدية

ال�سينال�سينمباني حديدية100%12,5 مليون ريمبيزامل ستيل بيلدنغز )شنغهاي( كومباني ليمتد

الهندالهندمباني حديدية100%886,1 مليون روبيهزامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد

الهندالهندمكتب هند�سي100% 51,2 مليون روبيهزامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد

الإماراتالإماراتقاب�سة100%5 مليون درهمشركة الزامل لالستثمار الصناعي )ذ.م.م.(

الإماراتالإماراتمباني حديدية100%20 مليون درهمشركة الزامل للصناعات الحديدية )ذ.م.م.(

م�سرم�سرهياكل فولذية100%10 مليون دولرشركة الزامل للهياكل اإلنشائية الفوالذية

الهندالهنداإدارة م�ساريع قطاع الحديد100%13,7 مليون روبيهزامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد

الهندالهندتقنية المعلومات100% 23,5 مليون روبيهزامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد

ال�سعوديةال�سعوديةتدريب �سناعي100%8,14 مليون ريالمعهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

الهندالهندمكيفات الهواء100%1372,7 مليون روبيهزامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد

ال�سعوديةال�سعوديةاإدارة م�ساريع التبريد100%1 مليون ريالشركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة

�سنغافورة�سنغافورةقاب�سة100%1 دولر �سنغافوريشركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا )برايفت ليمتد(

فيتنامفيتناممباني حديدية92,27%13,2 مليون دولرزامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد

1
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اإن جزء من ح�س�ص ال�سركة الأم في ال�سركات التابعة خارج ال�سعودية فقط اأعاله م�سجلة باأ�سماء بع�ص اأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو كبار التنفيذيين كم�ساهمين 
مر�سحين بالنيابة عن ال�سركة الأم وذلك نظرًا للمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك ال�سركات التابعة.
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استثمارات الشركة
تتألف االستثمارات في الشركات المرتبطة 

)Associates( مما يلي:

1.  ح�سة بن�سبة 50% في �سركة الربيعة والن�سار 
والزامل لل�سناعات الخر�سانية المحدودة، ويقع 

مركزها الرئي�سي في مدينة الريا�ص. وتزاول اإنتاج 
المنتجات الخر�سانية الجاهزة.

2.  ح�سة بن�سبة 20,83% في �سركة اآي بي بيبر 
كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ون�ساطها 

الرئي�سي اإنتاج المناديل الورقية.

تتألف االستثمارات في الشراكات المشتركة
)Joint Ventures( مما يلي:

1.  ح�سة بن�سبة 51% في �سركة ال�سرق الأو�سط 
لمكيفات الهواء المحدودة، ويقع مركزها 

الرئي�سي في مدينة الدمام. وتقوم ببيع وت�سويق 
مكيفات الهواء.

تتاألف ال�ستثمارات المتاحة للبيع 
)Available for Sale Investments( مما يلي:

1.  ح�سة بن�سبة 2,11% في �سركة كنان الدولية 
للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة(. وتتمثل ن�ساطات 

ال�سركة الرئي�سية بال�ستثمار العقاري.

  ا�ستمرار العمل على زيادة 
مردود والتو�سع في الن�ساطات 

 )Adjacencies( المكملة
لقطاعات ال�سركة في المناطق 
الجغرافية التي تعمل بها وذلك 

لزيادة قدرة ال�سركة في التحكم 
في �سل�سلة القيم الم�سافة 

)Value Chain( مما يعظم 
فر�ص تحقيق عوائد اأف�سل 

للمالك.

 ا�ستمرار جهود تر�سيد 
الم�ساريف ورفع الكفاءة 

الإنتاجية اإ�سافة اإلى اإدارة النقد 
التي �ستمكن ال�سركة من تح�سين 

المركز المالي وتحقيق عوائد 
اأف�سل للمالك.

 Right( تحجيم بع�ص الن�ساطات 
Sizing( لتعظيم المردود 

وتخفي�ص التكاليف.

أ( 

ب( 

ج( 

2

وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة3
أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:

التقرير السنوي للزامل للصناعة 2020 |

التقرير السنوي 2020



34

النتائج المالية
بلغ إجمالي اإليرادات 3383 مليون ريال سعودي 

بنهاية 2020/12/31 بانخفاض قدره 655,6 مليون 
ريال سعودي وبنسبة قدرها )16,2%( مقارنة مع 

العام 2019 البالغة 4038,6 مليون ريال سعودي. كما 
حققت الشركة خسائر صافية بلغت )159,9( مليون 

ريال سعودي بتغير نسبته 15,2% مقارنة بالعام 2019 

والتي حققت خاللها خسائر بلغت )138,8( مليون ريال 
سعودي. وقد بلغ صافي خسائر السهم الواحد بعد 

خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى )2,66( ريال سعودي 
مقارنة بخسائر للسهم الواحد بلغ )2,31( ريال سعودي. 

علمًا بأنه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتفق مع 
عرض أرقام الفترة الحالية.

ويبين الجدول ن�سبة كل ن�ساط رئي�سي من اإجمالي الإيرادات ال�سنوية:

أ( قائمة الدخل:

ب( قائمة المركز المالي:

20202019201820172016البيان )آالف الرياالت(
3,382,9624,038,5834,313,6494,403,8504,929,230المبيعات

2,919,8503,451,7373,598,2793,495,6513,858,159تكلفة المبيعات

463,112586,846715,370908,1991,071,071اإجمالي الربح

672,926738,568843,864785,070932,755اإجمالي الم�ساريف

30,677)2,298(63,39430,7352,292�سافي الإيرادات الأخرى

13,45317,82213,63115,81322,612الزكاة

105,018146,381)139,833()138,809()159,873(�صافي الدخل / )الخ�صارة(

20202019201820172016البيان )آالف الرياالت(
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

3,867,073
3,647,001

4,100,238
3,696,223

4,241,708
3,848,401

4,036,713
3,434,758

4,093,137
3,392,681

راأ�س المال العامل
الأ�سول الأخرى طويلة الأجل

الأ�سول الثابتة

220,072
539,794
868,553

404,015
582,452
960,708

393,307
502,992

1,018,511

601,955
555,122

1,089,888

700,456
584,704

1,132,783
اإجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قرو�ص طويلة الأجل
المطلوبات الأخرى

5,275,420
3,647,001

14,510
279,001

5,643,398
3,696,223

144,986
322,354

5,763,211
3,848,401

38,734
251,961

5,681,723
3,434,758

67,255
303,330

5,810,624
3,392,681

195,246
334,514

اإجمالي المطلوبات
راأ�ص المال المدفوع

الحتياطيات والأرباح المبقاة
حقوق الأقلية

3,940,512
600,000
533,469
201,439

4,163,563
600,000
678,767
201,068

4,139,096
600,000
815,946
208,169

3,805,343
600,000

1,064,703
211,677

3,922,441
600,000

1,078,199
209,984

حقوق الم�صاهمين
اإجمالي الخ�صوم وحقوق الم�صاهمين

1,334,908
5,275,420

1,479,835
5,643,398

1,624,115
5,763,211

1,876,380
5,681,723

1,888,183
5,810,624

4
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التغير20202019البيان
-11,5%43,4%45,9%قطاع التكييف

- 18,8%50,2%48,6%قطاع الحديد

-26,9%7.1%6.2%قطاع المواد العازلة

+18,7%-0,7%-0,7%المركز الرئي�سي واأخرى

%100%100



يو�سح الر�سم البياني التالي �سافي الدخل خالل الفترة من 2016 لغاية 2020:

يو�سح الر�سم البياني التالي ربح ال�سهم الواحد خالل الفترة من 2016 لغاية 2020:

ج( نتائج الأن�سطة الت�سغيلية:

 2.31-
 2.66-

 2.44 

‘16

‘19
‘20

3,00-

2,00-

1,00-

-

2,00

3,00

صافي الدخل

ربح السهم

نسبة التغير )%(التغير20202019البيان )آالف الرياالت(

)16,2()655,621(3,382,9624,038,583المبيعات

(15,4)(531,887)2,919,8503,451,737تكلفة المبيعات

122,8 )33,489((27,265)(60,754)اإجمالي الربح من الت�سغيل

(14,7)(90,245)523,866614,111م�سروفات الأعمال الرئي�سية

----الخ�سارة من العمليات الرئي�سية

(8,6)(8,056)85,66693,722الإيرادات / الم�سروفات الأخرى

)24,5()4,369(13,45317,822يخ�سم: الزكاة اأو ال�سريبة

15,2)21,064((138,809)(159,873)�سافي الربح )الخ�سارة(

 )آالف الرياالت(

)بالريال(
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‘17

‘18 ‘19

‘20

 146,381 

 105,018 

 139,833-  138,809-

 159,873-

 1.75 

‘17

 2.33-

‘18



كما يو�سح الر�سم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة لل�سنوات الخم�ص الأخيرة:

ويو�سح الر�سم البياني التالي اإجمالي الأرباح لل�سنوات الخم�ص الما�سية:

ويو�سح الر�سم البياني التالي الأرباح الت�سغيلية لل�سنوات الخم�ص الما�سية:

 4,313,649 
 4,403,850 

 4,038,583 

3,382,962 

 4,929,230 

‘16
‘17

‘19‘18

‘20

6,000,000

7,000,000

المبيعات اإلجمالية

إجمالي األرباح

األرباح التشغيلية

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-

 715,370 

 586,846 

 27,265-

 463,112 

 60,754-

 1,071,071 

 333,557 

‘16

‘16

‘17

‘17

‘18

‘19
‘20

‘20
‘19

1,000,000

300,000

1,200,000

400,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

100,000-

200,000

100,000

-

 )آالف الرياالت(

 )آالف الرياالت(

 )آالف الرياالت(
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. في حين  حقق قطاع الحديد في 2020 مبيعات اإجمالية بلغت 2025,4 مليون ريال �سعودي بانخفا�ص ن�سبته )%18,8(
انخف�ست مبيعات قطاع التكييف بن�سبة )11,5%( بالغة 1551,8 مليون ريال �سعودي وكذلك قطاع المواد العازلة بن�سبة 

)26,9%( محققة مبلغًا وقدره 210,9 مليون ريال �سعودي.

وح�سب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات ال�سركة الإجمالية من ن�ساطاتها العاملة في المملكة العربية ال�سعودية مبلغًا 
وقدره 2676,2 مليون ريال �سعودي، في حين بلغ اإجمالي مبيعات الم�سانع التابعة لل�سركة خارج المملكة العربية ال�سعودية 

مبلغًا وقدره 706,8 مليون ريال �سعودي. علمًا باأن هذا التحليل ل يعتبر تحلياًل عن مبيعات الت�سدير والمو�سحة بياناتها في 
الفقرة الخا�سة بالت�سدير.

500,000

-

المبيعات حسب القطاع

المبيعات حسب المناطق الجغرافية
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المركز الرئيسي وأخرى

المبيعات السعوديةالمبيعات اآلسيويةالمبيعات األفريقية

المكيفاتالحديدالمواد العازلة

 )آالف الرياالت(

 )آالف الرياالت(
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ويو�سح الر�سم البياني التالي اأ�سول وخ�سوم ال�سركة لل�سنوات الخم�ص الأخيرة:

ومن جهة ثانية انخف�ست حقوق الم�ساهمين بن�سبة )9,8%( لت�سل اإلى 1334,9 مليون ريال �سعودي مقارنة 
مع 1479,8 مليون ريال �سعودي للعام 2019. وهو ما يو�سحه الر�سم البياني التالي:

بلغت �سادرات ال�سركة خالل العام 2020 حوالي 492 مليون ريال �سعودي مقارنة بمبلغ 567 مليون ريال �سعودي في العام 
2019. وتمثل ن�سبة ال�سادرات حوالي 14,6% من اإجمالي مبيعات ال�سركة خالل العام 2020. علمًا باأنه يتم ت�سدير منتجات 

ال�سركة اإلى اأكثر من 90 دولة حول العالم من خالل �سبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنت�سرة في اأكثر من 55 دولة حول العالم.

األصول والخصوم 

التصدير

7,000,000

4,500,000

4,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

3,000,000

5,000,000

3,500,000

6,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-

500,000

 5
,8

10
,6

24
 

 4
,1

77
,5

91
 3

,9
22

,4
41

 
 7

51
,6

39
 

 5
,6

81
,7

23
 

 3
,6

47
,3

59
 

 3
,8

05
,3

43
 

 7
56

,4
91

 

 5
,7

63
,2

11

 3
,5

83
,3

64
 

 4
,1

39
,0

96
 

 7
30

,2
85

 

 5
,6

43
,3

98
 

 3
,4

71
,6

34
 

 4
,1

63
,5

63
 

 5
66

,9
49

 
 5

,2
75

,4
20

 

 2
,8

90
,8

16
 

 3
,9

40
,5

12
 

 4
92

,1
46

 
حقوق المساهمين

 1,624,115 

 1,876,380 

 1,479,835 

 1,334,908 

 1,888,183 
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إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

القروض
يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها
تتألف االلتزامات المالية الرئيسة لدى المجموعة من 

القروض والحسابات الدائنة. ويتمثل الغرض الرئيسي من 
هذه االلتزامات المالية في تمويل عمليات المجموعة. 

ن األصول المالية الرئيسية لدى المجموعة  وتتضمَّ
الحسابات المدينة وصافي االستثمار في عقد إيجار 

تمويلي والودائع القصيرة األجل واألرصدة لدى البنوك 
والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها. تحتفظ 

المجموعة أيًضا باستثمارات في أسهم غير ُمدَرجة في 
ُف كاستثمار أسهم من خالل  السوق المالية والتي ُتَصنَّ

الدخل الشامل اآلخر.

أ( 

5

6

7

 مخاطر ال�صوق: تتمثل مخاطر ال�سوق في التقلبات التي تطراأ على القيمة العادلة لالأداة المالية اأو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية 
نتيجة للتغيرات في اأ�سعار ال�سوق. وتتاألف مخاطر ال�سوق من ثالثة اأنواع من المخاطر: مخاطر �سعر العمولة ومخاطر العمالت 

ومخاطر الأ�سعار الأخرى كمخاطر اأ�سعار الأ�سهم ومخاطر ال�سلع. وتعتبر القرو�ص والودائع الق�سيرة الأجل واأدوات حقوق الملكية 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر من بين الأدوات المالية التي تتاأثر بمخاطر ال�سوق. وتتعلق تحليالت 

الح�سا�سية في الأق�سام التالية بالو�سع كما في 31 دي�سمبر 2020 و 2019.

ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان  وتتعرَّ
ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة 

على إدارة تلك المخاطر. وتراجع اإلدارة العليا بالمجموعة 
بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد 

جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفًقا لسياسات 
المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها. وال ترتبط 

ط. ويراجع مجلس اإلدارة  المجموعة بأي أنشطة تحوُّ
ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه 

المخاطر الملخصة أدناه.

دة وفًقا للمعايير الدولية  ت هذه القوائم المالية الموحَّ ُأِعدَّ
للتقرير المالي والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة 
بالمملكة العربية السعودية من ِقَبل الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين. ويقر المجلس بأنه ال يوجد أي 

اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة. إن جميع أرقام 
المقارنة قد تم إعادة تبويبها نظرًا لتطبيق المعايير الدولية 

.)IFRS( الجديدة
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القرض

تاريخ 20202019
الحصول

على القرض
تاريخ

االستحقاق

القرض 
األساسي

الجهة المانحة)آالف الرياالت( )آالف الرياالت(

�سندوق التنمية181,242195,4222012/08/292024/04/24257,317القر�ص رقم 1
ال�سناعية ال�سعودي

ناق�سًا: الق�سط الجاري
181,242

(165,803)
195,422
(47,400)

)3,036()929(ناق�سًا: ر�سوم ال�سندوق الإدارية

14,510144,986

التقرير السنوي 2020



مخاطر اأ�صعار العمولة
تتمثل مخاطر اأ�سعار العمولة في التقلبات التي تطراأ على 

القيمة العادلة لالأداة المالية اأو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية 
نتيجة للتغيرات في اأ�سعار العمولة في ال�سوق. وتتعلق مخاطر 

�ص لها  التغيُّرات في اأ�سعار العمولة في ال�سوق التي تتعرَّ
المجموعة ب�سفٍة رئي�سٍة بقرو�ص المجموعة الطويلة الأجل 

والق�سيرة الأجل وودائعها الق�سيرة الأجل. وتدير المجموعة 
مخاطر اأ�سعار العمولة التي تتعر�ص لها بالمراقبة الم�ستمرة 
لحركة اأ�سعار العمولة. وفي 31 دي�سمبر 2020 و 2019، لم 
يكن تعر�ص المجموعة لمخاطر اأ�سعار العمولة هاًما؛ حيث 

كانت قرو�سها الطويلة الأجل والق�سيرة الأجل الرئي�سية 
تخ�سع لأ�سعار عمولة ثابتة.

مخاطر العمالت الأجنبية
تتمثل مخاطر العمالت الأجنبية في التقلبات التي تطراأ على 

القيمة العادلة للمخاطر اأو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية 
نتيجة للتغيرات في اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. وتتعلق 
مخاطر التغيُّرات في اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية التي 

�ص لها المجموعة ب�سفٍة رئي�سٍة بالأن�سطة الت�سغيلية  تتعرَّ
ل الإيرادات اأو الم�ساريف  الخا�سة بالمجموعة )عندما ُت�سجَّ

بعملة اأجنبية( و�سافي ا�ستثمارات المجموعة في �سركات 
تابعة و�سركات زميلة اأجنبية. ولم ُتجر المجموعة خالل 

ال�سنة معامالت هامة بعمالت غير الريال ال�سعودي والدولر 

الأمريكي والين الياباني والجنيه الم�سري والروبية الهندية 
والدينار البحريني واليورو. ونظًرا لكون �سعر �سرف الريال 
ال�سعودي ثابت مقابل الدولر الأمريكي، فال ت�سّكل الأر�سدة 
�ص المجموعة  بالدولر الأمريكي مخاطر عمالت هامة. تتعرَّ

لمخاطر العمالت على المعامالت والأر�سدة الم�سجلة باليورو 
والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه 

الم�سري. وتدير المجموعة تعر�سها لمخاطر عمالت اليورو 
والين الياباني والروبية الهندية والدينار البحريني والجنيه 

الم�سري بمراقبة التقلبات التي تطراأ عليها. وفي 31 
دي�سمبر 2020 و 2019، لم يكن تعر�ص المجموعة لمخاطر 
التغيرات في العمالت الأجنبية جوهرًيا بالن�سبة لح�ساباتها 

المدينة وح�ساباتها الدائنة.

�ص المجموعة لتغيرات جوهرية في العمالت الأجنبية  وتتعرَّ
فيما يتعلق ب�سافي ا�ستثمارها في عمليات اأجنبية بالجنيه 
الم�سري والروبية الهندية. وتو�سح الجداول التالية مدى 
الح�سا�سية للتغيُّرات المحتملة المعقولة في اأ�سعار �سرف 

الجنيه الم�سري والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات 
الأخرى. ويرجع التاأثير على حقوق الملكية الخا�سة 

بالمجموعة قبل ح�ساب ال�سريبة اإلى التغيرات في القيمة 
العادلة لالأ�سول واللتزامات النقدية. ولم يكن تعر�ص 

المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت الأجنبية جوهرًيا 
بالن�سبة لجميع العمالت الأخرى.

التغيــر في سعر
الجنيه المصري

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
)آالف الرياالت(

1,133+3%31 دي�صمبر 2020

%3-)1,133(

1,086+9%31 دي�سمبر 2019

%9-)1,086(

التغيــر في سعر
الروبيه الهندية

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية
)آالف الرياالت(

1,768+2%31 دي�صمبر 2020

%2-(1,768)

1,953+2%31 دي�سمبر 2019

%2-(1,953)
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مخاطر اأ�صعار الأ�صهم
اإن الأوراق المالية غير المدرجة لأ�سهم المجموعة عر�سه 
لمخاطر �سعر ال�سوق النا�سئة من عدم التاأكد ب�ساأن القيم 

الم�ستقبلية لالأوراق المالية ال�ستثمارية. وتدير المجموعة 
مخاطر اأ�سعار الأ�سهم من خالل التنوع وو�سع قيود على 
م تقارير ب�سفة  اأدوات الأ�سهم الفردية والإجمالية. وُتقدَّ

دورية حول محفظة الأ�سهم لالإدارة العليا للمجموعة. ويراجع 
مجل�ص اإدارة المجموعة جميع قرارات ا�ستثمارات الأ�سهم 

ويعتمدها.

وبتاريخ القوائم المالية، كان مبلغ مخاطر اأدوات حقوق 
الملكية غير المدرجة والم�سجلة بالقيمة العادلة 53,650 

. األف ريال �سعودي )2019: 39,140 األف ريال �سعودي(

ح�صابات مدينة واأ�صول عقود
ُتدار مخاطر الئتمان المتعلقة بالعمالء من ِقَبل كل وحدة اأعمال وفًقا ل�سيا�سة المجموعة واإجراءاتها ومراقبتها المخ�س�سة لإدارة 

مخاطر ائتمان المتعلقة بالعمالء. وت�سعى المجموعة اإلى اإدارة مخاطر الئتمان المتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتماني لكل عميل 
وبمراقبة الح�سابات المدينة غير الم�سددة والتاأكد من متابعتها عن كثب.

ُيجرى تحليل النخفا�ص في القيمة بكل تاريخ قوائم مالية با�ستخدام م�سفوفة المخ�س�سات لقيا�ص خ�سائر الئتمان المتوقعة لكل 
ر في ال�سداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء  وحدة اأعمال تابعة للمجموعة. وُتحَت�سب معدلت المخ�س�سات بناء على اأيام التاأخُّ
التي لديها نماذج خ�سارة م�سابهة )اأي ح�سب المنطقة الجغرافية اأو نوع المنتج اأو نوع العميل والتغطية باعتمادات م�ستندية اأو اأ�سكال 

اأخرى من التاأمين الئتماني(. وتعك�ص عملية الحت�ساب النتائج المرجحة بالحتمالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة 
والموؤيدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية ب�ساأن الأحداث ال�سابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف القت�سادية الم�ستقبلية.

وُتحَت�سب م�سفوفة المخ�س�سات مبدئًيا على اأ�سا�ص المعدلت الملحوظة التاريخية للخ�سارة لدى المجموعة. و�ستعاير المجموعة 
الم�سفوفة بهدف �سبط خبرة خ�سائر الئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى �سبيل المثال، اإذا كانت الأو�ساع القت�سادية 

المتوقعة )مثل اإجمالي المنَتج المحلي( متوقع تدهورها على مدى ال�سنة التالية، ما يمكن اأن يترتب عليها عدد متزايد من حالت 
ر في ال�سداد في قطاع معين، ُيجَرى تعديل المعدلت الخ�سارة التاريخية للخ�سارة. وفي كل تاريخ قوائم مالية، ُيجَرى تحديث  التاأخُّ

المعدلت الملحوظة التاريخية للخ�سارة، وتخ�سع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل. وُيمثِّل تقييم العالقة بين المعدلت 

ا ين�ساأ ب(   مخاطر الئتمان: تتمثل مخاطر الئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب اأداة مالية اأو عقد مبرم مع عميل ممَّ
�ص المجموعة لمخاطر الئتمان على اأر�سدتها البنكية وودائعها الق�سيرة الأجل وح�ساباتها المدينة  عنه خ�سارة مالية. وتتعرَّ

واأ�سول عقودها و�سافي ا�ستثمارها في عقد اإيجار تمويلي وبع�ص ح�ساباتها المدينة الأخرى وذلك على النحو التالي:

مخاطر ال�صلع
�ص المجموعة لتاأثير التقلبات في اأ�سعار مختلف مدخالت الإنتاج، بما في ذلك الحديد وال�سلب وقطع الكهرباء والمواد  تتعرَّ

الزجاجية والكهرباء. وُتِعدُّ المجموعة موازناتها ال�سنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليالت الح�سا�سية فيما يتعلق بم�ستويات 
مختلفة من هذه المواد من اأجل اإدارة المخاطر.
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)آالف الرياالت(

128,194167,381اأر�سدة لدى البنوك

24,92126,016ودائع ق�سيرة الأجل

1,718,6291,895,662مدينون

596,653494,756اأ�سول عقود

317,105340,682�سافي ا�ستثمارات في عقد اإيجار تمويلي

80,99787,652مدينون اآخرون

2,866,4993,012,149
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ا. وُيَعدُّ مبلغ الخ�سائر  الملحوظة التاريخية للخ�سارة والأو�ساع القت�سادية المتوقعة والخ�سائر الئتمانية المتوقعة تقديًرا هامًّ
ا خبرة خ�سائر الئتمان التاريخية  ا�ًسا للتغيُّرات في الظروف والأو�ساع القت�سادية المتوقعة. وقد ل تمثل اأي�سً الئتمانية المتوقعة ح�سَّ

. والأو�ساع القت�سادية المتوقعة لدى المجموعة خ�سارة فعلية للعمالء م�ستقباًلً

وعادة ما ُت�سطب الح�سابات المدينة اإذا تاأخر ال�سداد عن اأكثر من ثالث �سنوات، وهي ول تخ�سع لن�ساط الإنفاذ. علمًا باأنه لي�ص من 
عادة المجموعة الح�سول على �سمانات على الح�سابات المدينة؛ ولذلك فاإن الغالبية العظمى منها غير مكفولة ب�سمانات. وكما في 31 

دي�سمبر 2020، ح�سلت المجموعة على اعتماد م�ستندي ك�سمان على ح�ساباتها المدينة البالغة 109,2 مليون ريال �سعودي )2019: 
�ص لمخاطر ائتمان  145,3 مليون ريال �سعودي( الم�ستحقة من بع�ص عمالئها. وقد قررت المجموعة اأن هذه الح�سابات المدينة ل تتعرَّ

م المجموعة تركز المخاطر المتعلقة بالح�سابات  هامة، ومن ثمَّ فلم ُتوؤَخُذ في العتبار بتقييم الخ�سائر الئتمانية المتوقعة. وُتقيِّ
المدينة التجارية باأنها منخف�سة نظًرا لأن عمالئها موجودون بمناطق و�سناعات متعددة ويعملون في اأ�سواق م�ستقلة اإلى حدٍّ كبير.

َيِرُد فيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر الئتمان في 31 دي�سمبر التي تتعر�ص لها الح�سابات المدينة الخا�سة بالمجموعة و�سافي 
ال�ستثمار في عقد اإيجار تمويلي واأ�سول العقود:

ا�ستناًدا اإلى م�سفوفة المخ�س�سات، بلغت خ�سائر المجموعة الئتمانية المتوقعة في 31 دي�سمبر 2020 لح�ساباتها المدينة واأ�سول 
عقودها المعر�سة لمخاطر الئتمان ما قيمته 313,7 مليون ريال �سعودي و 9,6 مليون ريال �سعودي )2019: 325,3 مليون ريال �سعودي 

، على التوالي. وبناء على ذلك، اعترفت المجموعة بمبلغ 46,5 مليون ريال �سعودي )2019: 22,3 مليون ريال  و 6,9 مليون ريال �سعودي(
ُن الح�سابات المدينة الخا�سة  مَّ دة لعملياتها الم�ستمرة. َتَت�سَ �سعودي( كمخ�س�ص للخ�سائر الئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل الموحَّ

بالجهات ذات العالقة مبلًغا قدره 11,3 مليون ريال �سعودي )2019: 145,3 مليون ريال �سعودي( متعلًقا بالعمليات المتوقفة. وقد 
اعترفت المجموعة بمبلغ 857 األف ريال �سعودي )2019: 14,5 مليون ريال �سعودي( كمخ�س�ص للخ�سائر الئتمانية المتوقعة كجزء من 

دة. �سافي الخ�سارة من العمليات المتوقفة في قائمة الدخل الموحَّ

اأر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صيرة الأجل
ُتدار مخاطر الئتمان النا�سئة من الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية من ِقَبل اإدارة الخزينة بالمجموعة وفًقا ل�سيا�سة 

د  المجموعة. وت�سعى المجموعة اإلى اإدارة مخاطر الئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل اإل مع بنوك تتمتع ب�سمعة ح�سنة. ولم ُتحدِّ
الإدارة اأي تاأثيرات هامة ناجمة عن تركز مخاطر الئتمان بتاريخ القوائم المالية.

2019 )آالف الرياالت(2020 )آالف الرياالت(حسابات مدينة

500,064563,495متداولة

153,913115,783    اأقل من 30 يومًا

64,831100,271    31 - 60 يومًا

55,47796,280    61 - 90 يومًا

88,396162,108    91 - 180 يومًا

193,219172,090    181 - 360 يومًا

611,984555,268    اأكثر من 360 يومًا

1,667,8841,765,295

67,573102,706ح�سابات مدينة م�ستحقة من جهات ذات عالقة

187,631207,664محتجزات م�ستحقة القب�ص

317,105340,682�سافي ا�ستثمار في عقد اإيجار تمويلي

606,292501,695اأ�سول عقود

2,846,4852,918,042
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مخاطر ال�صيولة: تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة المجموعة لل�سعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات ج( 
المالية. وقد تن�ساأ مخاطر ال�سيولة عن عدم القدرة على ت�سييل الأ�سول المالية ب�سكل �سريع وبمبلغ ُيقارب قيمتها العادلة. وتدير 

المجموعة مخاطر ال�سيولة بمراقبة راأ�ص المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية ب�سكل منتظم. وتدير المجموعة مخاطر 
ال�سيولة ب�سمان توفير الت�سهيالت البنكية. وتتطلب �سروط المبيعات لدى المجموعة اأن ُت�سدد المبالغ الم�ستحقة خالل 30 اإلى 90 

يوًما من تاريخ تقديم الفاتورة. وُت�سدد الح�سابات الدائنة التجارية عادة خالل 30 اإلى 120 يوًما من تاريخ ال�سراء.

مخاطر زيادة تركز المخاطر: ين�ساأ تركز المخاطر عند 
ممار�سة عدد من الأطراف الأخرى اأن�سطة تجارية مماثلة 

اأو اأن�سطة في المنطقة الجغرافية ذاتها اأو لديها خ�سائ�ص 
اقت�سادية توؤدي بها اأن تتاأثر قدرتهم على الوفاء باللتزامات 
التعاقدية تاأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف القت�سادية اأو 
ال�سيا�سية اأو غيرها من الظروف. وي�سير تركز المخاطر اإلى 

ر  الح�سا�سية الن�سبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي توؤثِّ
على �سناعة معينة.

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تركز اإدارة المجموعة 
على المحافظة على محفظة متنوعة. وُيراقب وُيدار تركيز 

د وفًقا لذلك. المخاطر الُمحدَّ

�ص الجدول التالي تواريخ ا�ستحقاق التزامات المجموعة  ويلخِّ
فعات غير المخ�سومة التعاقدية: المالية بناًء على الدُّ

اإلجمالي< 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا> 6 أشهرعند الطلبالبيان

كما في 31 دي�سمبر 2020

)آالف الرياالت(

456,591---16,178440,413دائنون

20,68510,86539,65648,330119,536-التزامات اإيجار

التزامات مالية 
374,149---374,149-اأخرى

قرو�ص تحمل 
2,342,792-8,0002,182,550137,04215,200فائدة

24,1783,017,797147,90754,85648,3303,293,068

اإلجمالي< 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا> 6 أشهرعند الطلبالبيان

كما في 31 دي�سمبر 2019

)آالف الرياالت(

392,219---5,408386,811دائنون

10,43014,28956,68455,328136,731-التزامات اإيجار

التزامات مالية 
399,699---399,699-اأخرى

قرو�ص تحمل 
2,679,143-28,5422,200,721302,700147,180فائدة

33,9502,997,661316,989203,86455,3283,607,792
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المدفوعات النظامية المستحقة
يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خالل العام 2020:

الجوائز والشهادات والجودة
إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على 
شهادات الجودة العالمية )ISO 9000(. كما أن معظم 

 )OHSAS 18001( الشركات التابعة حاصلة على شهادة
لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية، وشهادة األيزو 
)ISO 14001( لنظام اإلدارة البيئية. كما حصلت إدارة 
 ISO/IEC( تقنية المعلومات في الشركة على شهادة
20000( للجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات. 

وفي يونيو، ح�سلت �سركة الزامل لالإن�ساءات في الهند، اإحدى 
ال�سركات التابعة للزامل لل�سناعة، على �سهادة اعتماد دولية 

في نظام اإدارة الجودة وال�سحة وال�سالمة المهنية والبيئة 
المتكامل )IMS( الذي ي�سمل �سهادة الأيزو 9001 لنظام اإدارة 

الجودة، و�سهادة الأيزو 14000 لنظام الإدارة البيئية، و�سهادة 
)OHSAS 18001( لنظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة المهنية. 

كما ح�سلت ال�سركة خالل العام على �سهادة تقدير في ال�سالمة 
من �سركة ).ITC Ltd(، اإذ اأكملت ال�سركة مليون �ساعة عمل من 

دون ت�سجيل اإ�سابات اأو حوادث مقعدة عن العمل في اأحد مواقع 
م�ساريع العميل في ولية بنجاب الهندية.

وفي يوليو، ح�سلت �سركة الزامل للمكيفات المركزية على 
�سهادة تقدير من معهد التكييف والتدفئة والتبريد الأمريكي 

، وذلك لتحقيق مجموعة متنوعة من منتجاتها  )AHRI(
المبتكرة معدل نجاح بن�سبة 100% في اختبارات الكفاءة 

والأداء التي اأجراها المعهد لمدة ثالث �سنوات متتالية. وتوؤكد 
�سهادة معهد التكييف والتدفئة والتبريد الأمريكي التزام �سركة 

الزامل للمكيفات وحر�سها على تبووؤ مكانة رائدة في قطاع 
التكييف والتبريد، وتوفير منتجات عالية الأداء ومعتمدة عالميًا 

لالأ�سواق المختلفة.

وفي نوفمبر، ت�سلَّمت �سركة الزامل لمعدات المعالجة �سهادة 
�سكر وتقدير من اإدارة �سيانة الم�ساريع على الياب�سة في اأرامكو 
ال�سعودية، وذلك تقديرًا ل�سراكتها الُمميَّزة مع اأرامكو ال�سعودية 

وتفانيها في اإ�سالح ثالثة اأعمدة فولذية لتثبيت النفط الخام 
في معمل بقيق النفطي في وقت قيا�سي بلغ اأربعة اأ�سهر، اإ�سافة 

اإلى ت�سنيع وتوريد عمودين فولذيين جديدين لتثبيت النفط 
الخام لمعمَلي بقيق وخري�ص النفطيَّين في مدة قيا�سية بلغت 

�سبعة اأ�سهر.

وفي اأواخر العام، كّرمت اأرامكو ال�سعودية �سركتّي الزامل 
للمكيفات والزامل للحديد، وذلك في حفل توزيع جوائز الجودة 

للم�سّنعين المحليين لعام 2020، الذي نظمته اأرامكو ال�سعودية 
في دي�سمبر 2020، حيث جاء التكريم نظير تقديمهما منتجات 

عالية الجودة على الرغم من تاأثير جائحة فيرو�ص كورونا 
الم�ستجد. وقد ح�سلت �سركة الزامل للمكيفات على جائزة 

الجودة في قطاع ال�سركات الكبرى، فيما ُكرمت �سركة الزامل 
للحديد �سمن الم�سّنعين المحليين الذين �سهدت اأعمالهم 

تطورًا ملحوظًا في الرتقاء بالجودة.

الجهة

20202019

)آالف الرياالت(

34,05231,607الر�سوم الجمركية

33,17142,787تكاليف التاأ�سيرات والجوازات

133,45258,715الزكاة وال�سريبة

30,17840,005الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

--اأخرى

230,854173,114اإجمالي الدفعات للجهات الحكومية
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الموارد البشرية والتوطين
تولي الزامل للصناعة اهتمامًا كبيرًا بمواردها البشرية 

لكونها أهم ُعنصر إلدارة وتشغيل أعمالها، وإيمانًا 
منها بأن العنصر البشري هو األساس في تحقيق 
ز. وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها  األداء المتميِّ

على استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهالت العلمية 
والعملية، كما تسعى باستمرار لتنمية الكفاءات 

زة  البشرية من خالل توفير فرص نمو وتعلم متميِّ
للعاملين في جميع قطاعات الشركة.

وفي نهاية عام 2020، بلغ اإجمالي عدد الموظفين في قطاعات 
الزامل لل�سناعة داخل ال�سعودية قرابة 7,000 موظف، 

بانخفا�ص قدره 13,1% عن العام ال�سابق، نتيجة تاأثيرات 
جائحة فيرو�ص كورونا على قطاعات الأعمال المختلفة اإلى 

جانب اإعادة هيكلة وتنظيم بع�ص وحدات الأعمال في ال�سركة. 
وبلغت ن�سبة توطين الوظائف في عام 2020 نحو %27,8 
من اإجمالي موظفي ال�سركة، بارتفاع قدره 3% عن العام 

ال�سابق، وخا�سة في قطاعي الحديد والتكييف اللذّين �سهدا 
زيادة في ن�سبة توطين الوظائف بن�سبة 3,26% و 1,65 على 

التوالي مقارنة بالعام ال�سابق، وذلك بف�سل برنامج ا�ستقطاب 
الكفاءات الذي ُيركز على جذب الموظفين ال�سعوديين الُجدد 

للعمل في ال�سركة.

من ناحية اأخرى، بلغ عدد المواطنات ال�سعوديات العامالت 
في مختلف الأق�سام والإدارات 48 موظفة �سعودية، بانخفا�ص 

قدره 15,8% عن العام ال�سابق، وذلك نتيجة انخفا�ص عدد 
الموظفين عمومًا في كافة قطاعات ال�سركة. وقد حر�ست 

ال�سركة خالل عمليات التوظيف على المتثال الكامل بمعدلت 
نطاقات" الوطني ل�سمان  توطين الوظائف التي حددها برنامج "

زيادة عدد الموظفين ال�سعوديين في من�ساآت القطاع الخا�ص.

وخالل العام نفذت اإدارة الموارد الب�سرية عددًا من ور�ص 
العمل التدريبية عبر تقنيات الت�سال المرئي، ب�سبب قواعد 

التباعد الجتماعي التي فر�ستها جائحة كورونا من اأجل الحد 
من تف�سي الوباء. و�سّجل في هذه البرامج والور�ص التدريبية 

1,234 موظفًا، حيث تناولت العديد من المو�سوعات الرئي�سية، 
بما في ذلك القيم الأ�سا�سية للزامل لل�سناعة، ومهارات 

العمل والتوا�سل الأ�سا�سية، اإ�سافة اإلى المو�سوعات المتعلقة 
بالمهارات الإدارية والكفاءات الوظيفية.

اإ�سافة اإلى ذلك، ر�سحت الإدارة العديد من الموظفين 
لاللتحاق بالبرامج والدورات التدريبية المتنوعة التي تنظمها 
كٌل من هيئة الت�سالت وتقنية المعلومات، واأكاديمية �سندوق 

تنمية الموارد الب�سرية، وبرنامج »دروب« المدعوم من وزارة 
الموارد الب�سرية والتنمية الجتماعية.
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وخالل العام ا�ستكمل برنامج اإدارة المواهب الوظيفية ثالثة 
اأن�سطة رئي�سية؛ اإذ ت�سمن الن�ساط الأول مراجعة المواهب 

والكفاءات بهدف توثيق المنا�سب الوظيفية المهمة وتحديد 
الموظفين المحتملين لتولي المنا�سب المحددة في ال�سركة 

وكذلك الأفراد الم�ستهدفين لتطوير مهاراتهم القيادية؛ 
وت�سمن الثاني دعم ن�ساط الكفاءات الوظيفية من خالل 
التقييم الم�ستمر المتعلق بقدرة الكفاءات الأ�سا�سية على 
تولي المنا�سب الفنية، حيث تم توثيق وت�سنيف اأكثر من 

1,400 عينة من الكفاءات الوظيفية في هذا الن�ساط؛ اأما 
الن�ساط الثالث فقد ت�سمن اإ�سدار ا�ستبيان حول تقييم 

الثقافة التنظيمية في ال�سركة، للح�سول على ردود الأفعال 
من المديرين عن �ستة اأبعاد مختلفة من اأجل تقييم مجالت 

التركيز الم�ستقبلي لمبادرات اإدارة الموارد الب�سرية.

وارتبطت برامج تعزيز عملية تطوير المديرين والمهنيين 
ال�سعوديين بتر�سيح اأفراد محددين لتلقي البرامج التدريبية 

المنا�سبة، مع موا�سلة عمليات تحديث الو�سف الوظيفي لجميع 
الموظفين بال�سركة، وبرامج تخطيط الم�سار الوظيفي وكذلك 

التعاقب الوظيفي، وتحديد المديرين والأ�سخا�ص الموؤهلين من 
المواطنين لتولي المنا�سب العليا في الم�ستقبل.

وكجزء من التزام الزامل لل�سناعة بتحقيق التنوع في مكان 
العمل، اأن�ساأت ال�سركة خالل ال�سنوات الما�سية برنامجًا 

م�ستدامًا لتوظيف الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ليكونوا اأع�ساء 

فاعلين في القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل لدى ال�سركة 
ما يزيد على 60 موظفًا من ذوي الإعاقة في مختلف وحدات 
الأعمال والمجالت الوظيفية، �سواء ح�سوريًا اأو عن ُبعد. كما 
ُتنظم الإدارة با�ستمرار ندوات توعوية للم�سوؤولين والمديرين 
في القطاعات والإدارات الرئي�سية في الزامل لل�سناعة حول 

الأ�ساليب الُمثلى للتعامل مع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة في مكان 
العمل. 

وتجدر الإِ�سارة هنا اإلى ح�سول »الزامل لل�سناعة« على الفئة 
البرونزية من »�سهادة موائمة« كبيئة عمل داعمة وم�ساندة 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اإ�سافة اإلى ح�سول كاًل من �سركة 
الزامل للهياكل الإن�سائية الفولذية و�سركة الزامل لخدمات 

التكييف والتبريد، وهي �سركات تابعة للزامل لل�سناعة، 
على الفئة الف�سية من »�سهادة مواءمة«، حيث يتبنى نظام 

، الذي اأطلقته وزارة الموارد الب�سرية والتنمية  "�سهادة مواءمة"
الجتماعية في المملكة العربية ال�سعودية، اأف�سل الممار�سات 

والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات �ساملة واأكثر 
م�ساندة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

وفي اإطار جهودها الم�ستمرة لتح�سين بيئة العمل وتقوية 
الروابط مع الموظفين، نظمت اإدارة الموارد الب�سرية خالل 

العام �سل�سلة من الفعاليات والأن�سطة الجتماعية لموظفي 
ال�سركة، بما في ذلك البرامج الترفيهية والتثقيفية، وحمالت 

التوعية ال�سحية، وحمالت التبرع بالدم وغيرها.
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التدريب والتطوير الوظيفي
تحرص الزامل للصناعة على توفير أفضل البرامج 

التدريبية ذات المحتوى المتمّيز والقيمة العالية لضمان 
النجاح والتطور المستمر للموظفين ولجميع وحدات 

األعمال في الشركة. 

وقد حرصت الشركة خالل عام 2020 على تطبيق أعلى 
معدالت السالمة الوقائية للحد من انتشار جائحة 
فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على العنصر 

البشري، واتباع جميع إرشادات وتعليمات السالمة 
والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة 

وخالية من المخاطر، إضافة إلى االستفادة من موارد 
التعلم الرقمية والتقنيات الحديثة المتاحة في مجال 

التدريب والتطوير المهني.

مت اإدارة الموارد الب�سرية في الزامل  ومن هذا المنطلق، نظَّ
لل�سناعة، �سل�سلة من الدورات التدريبية وور�ص العمل 

الفترا�سية عن ُبعد، والتي ا�ستمرت طوال العام، حيث �سارك 
فيها اأكثر من 650 موظفًا من مختلف الإدارات والأق�سام 

ووحدات الأعمال والمجالت الوظيفية في قطاعات ال�سركة.
 

وتناولت الدورات وور�ص العمل العديد من المو�سوعات 
الرئي�سية، بما في ذلك القيم الأ�سا�سية للزامل لل�سناعة، اإلى 

جانب مهارات العمل الأ�سا�سية، واإدارة الأفراد والموظفين، 
والتغيير والقيادة التحويلية، والتنوُّع في بيئة العمل، واإدارة 

ومعالجة الإجهاد في العمل، وتوجيه خدمة العمالء، ومهارات 
ال، واأ�سا�سيات العمليات المالية والتجارية،  الت�سال الفعَّ

وتنمية الوعي التكنولوجي، وغير ذلك، كما ت�سمنت ور�ص العمل 
جل�سات افترا�سية خا�سة للتعريف ب�سيا�سات ال�سركة المختلفة، 

من اأجل م�ساعدة الموظفين في فهم طبيعة هذه ال�سيا�سات 
واأهدافها ووظائفها على نحو اأف�سل.
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وهدفت ور�ص العمل اإلى اإن�ساء من�سة للتعلم عن ُبعد، في 
ظل اإجراءات التباعد الجتماعي الحالية، وذلك من خالل 

ة واإتاحة اأدوات التعلم ب�سهولة  ال�ستفادة من التطورات التقنيَّ
لموظفي الزامل لل�سناعة، كما هدفت اإلى تطوير المهارات 

الأ�سا�سية الالزمة للموظفين، لأداء وظائفهم اليومية بكفاءة 
في العمل، وكذلك دعم تطوير كفاءات وجدارة الموظفين. 

ممت ور�ص العمل لتلبي متطلبات ال�سركة وزيادة فاعلية  وقد �سُ
الموظفين واإنتاجيتهم بهدف تعظيم العائد على ال�ستثمار.

وخالل العام ا�ستكملت عدة مجموعات من الموظفين الذين 
ُيمثلون قطاعات ووحدات اأعمال ومجالت وظيفية مختلفة في 

مه  ال�سركة، بنجاح، برنامج تنمية المهارات القيادية الذي ُتنظِّ
اأكاديمية »هدف« للقيادة، التابعة ل�سندوق تنمية الموارد 

الب�سرية، والذي ُيعقد في المملكة العربية ال�سعودية ويت�سمن 
دورات تدريبية مبا�سرة ولقاءات افترا�سية عبر الإنترنت. 

ويهدف البرنامج الذي ي�ستمر على مدار 12 اأ�سبوعًا من 
المحا�سرات وور�ص العمل التخ�س�سية، اإلى تطوير قيادات 

الم�ستقبل من من�سوبي من�ساآت القطاع الخا�ص بالمملكة، دعمًا 
ز  وتاأكيدًا لتحقيق روؤية المملكة 2030 والتوطين النوعي الُمتميِّ

لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والبتكار.

وفي اإطار جهودها المتوا�سلة ل�سمان توعوية جميع الموظفين 
بالأن�سطة والمعايير الأ�سا�سية المرتبطة باأعمالهم، واأنهم 

ُي�ساهمون بفاعلية في تحقيق اأهداف الجودة الخا�سة بمعايير 
مت �سركة الزامل للمباني الحديدية فيتنام  الأيزو العالمية، نظَّ

دورات تدريبية عدة حول نظاَمي الأيزو 14001 و 45001، 
لجميع الموظفين والعاملين في ال�سركة.



المسؤولية المجتمعية ورعاية النشاطات
تفخر الزامل للصناعة بالتزامها بالمسؤولية المجتمعية 
في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحرص دائمًا على 

االلتزام بمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في برامج 
خدمة وتنمية المجتمع من خالل التواصل وإقامة 

الشراكات مع الهيئات والجمعيات الخيرية لمساعدة 
المحتاجين، ودعم المبادرات الطموحة والمشاريع 
االجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة 

وتسهم في ازدهار المجتمعات. وال يقتصر االلتزام 
بالمسؤولية المجتمعية على الشركة فقط، بل تشجع 

الزامل للصناعة موظفيها على األعمال التطوعية 
والمشاركة في مختلف األنشطة والمبادرات الرامية 

إلى خدمة المجتمع.

وقد رّكزت الزامل لل�سناعة خالل عام 2020 على تنفيذ 
المبادرات التي ُت�ساهم في احتواء تداعيات جائحة كورونا، 

حيث قامت جميع ال�سركات التابعة للزامل لل�سناعة باتخاذ 
مجموعة من الإجراءات الحترازية والتدابير الوقائية 

للت�سدي للمخاطر المحتملة لنت�سار فيرو�ص كورونا، وبذل كل 
الجهود الممكنة لحماية الموظفين واأفراد المجتمع من هذه 

الجائحة.

و�سملت اأبرز المبادرات والإجراءات الحترازية لمواجهة 
هذه الجائحة، اإطالق حمالت مكثفة للتوعية والوقاية من 

فيرو�ص كورونا في جميع مرافق �سركات الزامل لل�سناعة، 
والتاأكيد على جميع الموظفين والعاملين في قطاعات ال�سركة 

التزام تطبيق الإجراءات الحترازية والتدابير الوقائية في 
جميع الأوقات واأماكن العمل، وا�ستخدام التقنيات المتقدمة 

المتاحة لإجراء الجتماعات الفترا�سية والت�سالت 
ال�سرورية لإنجاز الأعمال، واإبقاء جميع الموظفين على 

اطالع دائم حول القرارات والبيانات التي ت�سدر عن الجهات 
الحكومية والهيئات المعنية بهذا الخ�سو�ص، واإبالغهم 

بالتعديالت على خطط العمل والم�ستجدات وتطورات العمل 
الأخرى، اإ�سافة اإلى المتابعة الم�ستمرة من ِقبل روؤ�ساء 

وحدات الأعمال والأق�سام والإدارات المختلفة في قطاعات 
ال�سركة ل�سمان التزام الموظفين بتنفيذ الإجراءات 

الحترازية والتدابير الوقائية ال�سليمة لمنع تف�سي الفيرو�ص اأو 
نقل العدوى في مكان العمل.

واإلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من اأجل 
حماية النا�ص وال�سيطرة على انت�سار هذا الوباء، ُت�ساهم 

ال في هذا المجال، من  مكيفات الزامل على نحو ن�سط وفعَّ
خالل توفير تقنيات وحلول جودة الهواء الداخلي الآمنة 

والموثوقة لمختلف التطبيقات ال�سحية، وهو ما يتما�سى مع 
الإجراءات الحترازية والتدابير الوقائية الحكومية للحد من 

تف�سي فيرو�ص كورونا.

وت�سامنًا مع جهود وزارة ال�سحة لمكافحة جائحة كورونا، 
اأطلقت �سركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد خالل العام 

مبادرة خا�سة، تقديرًا منها للجهود المبذولة والخدمات 
الجليلة التي ُيقدمها القطاع ال�سحي في المملكة العربية 

ال�سعودية للحد من انت�سار فيرو�ص كورونا، واإيمانًا منها 
ب�سرورة التعاون معًا لمواجهة التحديَّات و�سمان ا�ستمرارية 

عمل اأنظمة واأجهزة التكييف والتبريد في الم�ست�سفيات 
والمراكز ال�سحية على اأكمل وجه، لما لها من دور فاعل 
ومهم للحد من انت�سار الأمرا�ص وتاأمين البيئة ال�سحية 

المنا�سبة لكوادرنا الطبية ومر�سانا ومرافقيهم.

وت�سمل هذه المبادرة تقديم خدمات ال�سيانة والدعم الفني 
المجانية للم�ست�سفيات ومرافق الرعاية ال�سحية الحكومية 

في المنطقة ال�سرقية من المملكة، بما في ذلك توفير 30 
فنيًا متخ�س�سًا ل�سيانة واإ�سالح اأجهزة التكييف والتبريد 

على اختالف عالماتها التجارية و�سعاتها التبريدية، وتوريد 
وتركيب العديد من وحدات التكييف "�سبليت" الجديدة في 

غرف العزل ال�سحي الموؤقتة ووحدات العزل المتنقلة. كما 
تت�سمن المبادرة تقديم الدعم الهند�سي والفني بغر�ص 

ة اأداء اأجهزة التكييف في غرف العزل ال�سحي  درا�سة فاعليَّ
بم�ست�سفيات المنطقة، لدورها المهم والحيوي في العناية 

بالم�سابين بفيرو�ص كورونا، وتوفير الأجواء ال�سحية 
والمالئمة للكوادر الطبية في الم�ست�سفيات، وكذلك تقديم 

الدعم الفني والم�ساندة لدرا�سة تطوير اأنظمة التكييف 
الحالية في الم�ست�سفى لتتالءم مع متطلبات اإعادة تهيئة 

غرف المر�سى وتحويلها اإلى غرف عزل �سحي عند الحاجة.

وفي الهند، وزعت �سركة الزامل للمباني الحديدية الهند 
اآلف كمامات الوجه المجانية على مراكز ال�سرطة القريبة 
من مقرات ال�سركة، وذلك في ظل مواجهة البالد لجائحة 

فيرو�ص كورونا الم�ستجد. كما قامت ال�سركة في وقت �سابق 
بتقديم تبرعات نقدية اإلى ال�سناديق الحكومية لم�ساعدة 
المواطنين واإغاثتهم في حالت الطوارئ، ولدعم الجهود 

الحكومية في مكافحة جائحة كورونا.

وفي فيتنام، قام موظفو �سركة الزامل للمباني الحديدية 
فيتنام بزيارة اإلى مركز »Thuy An« لإعادة تاأهيل الأطفال 
المعوقين، وذلك لت�سليم التبرعات النقدية التي ُجمعت من 

»ال�سوق الخيري« الذي نظمته ال�سركة. وت�سمنت الزيارة 
لقاءات مع العديد من الأطفال الذين اأظهروا مواقف حياتية 
اإيجابية عديدة، على الرغم من اإعاقتهم. كما �ساند موظفو 

ال�سركة دعوة الحكومة المتعلقة بدعم الحملة الوطنية للتبرع 
بالدم )Le Hoi Xuan Hong( في �سهر فبراير 2020. وياأتي 

ذلك ا�ستجابًة لدعوة المعهد الوطني الفيتنامي لأمرا�ص الدم 
ونقل الدم، للح�سول على الدعم من الجهات المانحة الموؤهلة 

12
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للم�ساعدة في �سمان توافر الدم طوال الأ�سهر المقبلة لتلبية 
احتياجات المر�سى، خا�سة في ظل جائحة فيرو�ص كورونا 

الم�ستجد، ومواجهة العجز الذي ت�سهده بنوك الدم في الوقت 
الحالي.

من ناحية اأخرى، �ساركت الزامل لل�سناعة في فعاليات 
معر�ص »موؤتمر �سابك 2020«، الذي اأُقيم تحت رعاية �ساحب 

ال�سمو الملكي اأمير المنطقة ال�سرقية الأمير �سعود بن نايف 
بن عبد العزيز اآل �سعود، خالل الفترة من 16 اإلى 20 فبراير 

2020، في مركز الملك عبد اهلل الح�ساري بمدينة الجبيل 
ال�سناعية. وكان مو�سوع موؤتمر �سابك 2020، »الجيل الرابع 
، وهو ما يعك�ص حقبة جديدة  )Chemistry 4.0( »للكيماويات

ل  من التطور في مجال ال�سناعة الكيميائية، حيث ُت�سكِّ
التكنولوجيا الرقمية والقت�ساد الدائري وال�ستدامة والبتكار 

الخ�سائ�ص الرئي�سية لهذه المرحلة.

كما �ساركت �سركة الزامل للمكيفات و�سركة الزامل لخدمات 
التكييف والتبريد راعيًا ذهبيًا في الدورة الخام�سة من 

، الذي ُيعد اأكبر حدث  )HVAC-R Expo Saudi( معر�ص
متخ�س�ص في المنطقة معني بمجال التدفئة والتهوية وتكييف 

الهواء والتبريد.

وفي �ساأن مت�سل، �سارك مدير عام اإدارة تقنية المعلومات 
في الزامل لل�سناعة، عبد الباري اأتا�سي، متحدًثا في موؤتمر 

»اأوراكل اأوبن وورلد ال�سرق الأو�سط« التقني لعام 2020، الذي 
ُعقد في �سهر يناير 2020، في مركز دبي التجاري العالمي 

بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ا�ستعر�ص جانبين 
رئي�سين من برنامج التحول الرقمي ل�سركة الزامل لل�سناعة؛ 

الجانب الأول يتعلق بكيفية تح�سين جودة الخدمات الحالية 
وخف�ص النفقات الت�سغيلية من خالل دمج البنية التحتية 

لتقنية المعلومات والتحكم المركزي في البيانات 
والعمليات التقنية با�ستخدام حلول بنية اأوراكل 
 ، )Oracle Cloud Infrastructure( ال�سحابية

اأما الجانب الثاني فيتعلق بكيفية قيام الزامل 
لل�سناعة بتطوير عملياتها المالية والت�سغيلية من 

خالل التحوُّل اإلى اأحدث تقنيات اأوراكل للتطبيقات 
)Oracle Fusion( بوا�سطة البرنامج الجديد 
، وكيفية تعاملها مع جميع  )ASaaS( "اأ�سا�ص"
الأن�سطة التنفيذية واإدارة التغيير الموؤ�س�سي.

مت الزامل لل�سناعة بالتعاون مع  وفي اأكتوبر، نظَّ
كلٍّ من الم�ست�سفى ال�سعودي الألماني بالدمام وجمعية 
زهرة، حملة توعوية للموظفات في ال�سركة حول اأهمية 

الك�سف الُمبكر عن �سرطان الثدي، وذلك تزامنًا مع ال�سهر 
العالمي للتوعية ب�سرطان الثدي الذي تحتفي به دول العالم 

طيلة �سهر اأكتوبر من كل عام. وهدفت الحملة اإلى تحديد 

بة  اأنواع �سرطان الثدي، والتعرف اإلى عوامل الخطورة الُم�سبِّ
لالإ�سابة، وكيفية الفح�ص الذاتي، واأهمية الوقاية من المر�ص 

عن طريق الفحو�سات المنتظمة.

وتما�سيًا مع التزام ال�سركة بالتح�سين الم�ستمر لمعايير 
المة في اأماكن العمل، وتزويد جميع الموظفين  ال�سحة وال�سَّ

بالدعم الذي يحتاجون اإليه للعمل في بيئة �سحية واآمنة 
مت الزامل لل�سناعة بالتعاون مع وزارة  في كلِّ الأوقات، نظَّ
ال�سحة ال�سعودية، حملتها ال�سنوية للتطعيم �سد الإنفلونزا 

المو�سمية، تزامنًا مع بداية ف�سل ال�ستاء، حيث اأُقيمت الحملة 
في �سهر نوفمبر 2020 في كلٍّ من المدينتين ال�سناعيتين 

الأولى والثانية بالدمام.



تفاصيل رأس المال وأسهم الشركة
الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة، علمًا بأنه ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:

تشكيل مجلس اإلدارة
يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة قبل انتهاء مدة عضويتهم لمدة 

ثالث سنوات حسب نظام الشركات والنظام األساس للشركة. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
ومناصبهم وتصنيفهم حسب الئحة الحوكمة:

تم انتخاب اأع�ساء مجل�ص الإدارة للدورة الثامنة خالل اجتماع الجمعية العامة لل�سركة بتاريخ 2019/04/28 حيث تم الت�سويت 
على انتخاب مجل�ص اإدارة جديد من بين المر�سحين لع�سوية المجل�ص للدورة الثامنة الممتدة من 2019/05/01 ولغاية 

.2022/04/30
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الئحة حوكمة الشركات
التزمت الشركة بتطبيق كافة المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات، في حين أفصحت بشكل مجمل على الفقرة 
الفرعية )ب( من الفقرة )4( من المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات حسب الجدول الوارد في الفقرة )ثالثًا( من البند 

)26( من هذا التقرير أدناه والمالحظة عليها، حيث تم مخاطبة الهيئة بطلب اإلعفاء من اإلفصاح بما يتماشى مع ما 
نصت عليه الفقرة )ب( من المادة )61( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

14

نسبة التغير )%(20202019البيان

600،000،0000 ريال600،000،000 ريالراأ�ص المال الم�سرح والمدفوع

60،000،0000 �سهم60،000،000 �صهمعدد الأ�سهم الم�سدرة

100 ريال10 ريالالقيمة ال�سمية

44,999,375 �صهمعدد الأ�سهم الحرة
(%74,9)

44,999,375 �سهم
)%74,9(0

2,6 ريال18,16 ريال20,76 ريال�سعر ال�سهم عند الإغالق

14,3%1,089,600,000  ريال1,245,600,000 ريالالقيمة ال�سوقية

التصنيفالمنصباالسم

م�ستقلرئي�ص مجل�ص الإدارةخالد عبداهلل حمد الزامل

م�ستقلنائب الرئي�صعبداهلل �صالح جمعه الدو�صري

م�ستقلع�سواأحمد عبداهلل حمد الزامل

اأديب عبداهلل حمد الزامل
ممثاًل عن �سركة مجموعة الزامل القاب�سة

غير تنفيذيع�سو

محمد اأحمد محمود الغيث
ممثاًل عن الموؤ�س�سة العامة للتقاعد

غير تنفيذيع�سو

م�ستقلع�سومحمد �صليمان محمد الحربي

م�ستقلع�سوخالد محمد �صالح الفهيد

تنفيذيع�سو / الرئي�ص التنفيذيعبداهلل محمد عبداهلل الزامل
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة بتلك 
الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير 
في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو 
أدوات دين الشركة

االسم

نهاية العامبداية العام

صافي التغيير
نسبة 
التغيير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%1,747,23301,747,23300خالد عبداهلل حمد الزامل

0%2,66602,66600عبداهلل �صالح جمعه الدو�صري

0%1,00001,00000اأحمد عبداهلل حمد الزامل

اأديب عبداهلل حمد الزامل
ممثاًل عن �سركة مجموعة الزامل القاب�سة

*11,999,9890*11,999,98900%0

محمد اأحمد محمود الغيث
ممثاًل عن الموؤ�س�سة العامة للتقاعد

*60,636000(60,636)(%100)

0%1,00001,00000محمد �صليمان محمد الحربي

0%1,00001,00000خالد محمد �صالح الفهيد

0%21,000021,00000عبداهلل محمد عبداهلل الزامل

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في 
أسهم أو أدوات دين الشركة

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

االسم

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

100%200,000000200.000اأ�صامة فهد محمد البنيان

0%10,000010,00000�صعيد فهد �صعيد الدعجاني

االسم

نهاية العامبداية العام

صافي التغيير
نسبة 
التغيير %عدد األسهم%عدد األسهم

0%11,999,98919,9911,999,98919,990�صركة مجموعة الزامل القاب�صة

0%3,168,0665,283,168,0665,280وليد عبداهلل حمد الزامل

�صركة مجموعة الزامل لال�صتثمار 
0%3,091,5285,153,091,5285,150المحدودة
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

اأع�صاء مجل�س الإدارة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

خالد عبدالله
حمد الزامل

•  رئي�ص مجل�ص الإدارة، 
�سركة مجموعة الزامل 

القاب�سة

•  الرئي�ص، �سركة مجموعة الزامل 
القاب�سة

•  الع�سو المنتدب، الزامل لل�سناعة 
•  الع�سو المنتدب، ال�سئون ال�ستراتيجية 

- �سركة مجموعة الزامل القاب�سة

•  بكالوريو�ص هند�سة مدنية
•  برامج تنفيذية 

)IMDهارفارد و(

 خبرة عملية 
منذ 1972

عبدالله صالح
جمعه الدوسري

•  الرئي�ص التنفيذي، ال�سركة العربية •  متقاعد
للزيت )اأرامكو ال�سعودية(

•  بكالوريو�ص علوم �سيا�سية
•  برنامج الإدارة التنفيذية 

)هارفارد(

 خبرة عملية 
منذ 1968

أحمد عبدالله
حمد الزامل

 خبرة عملية •  بكالوريو�ص اإدارة اأعمال• الرئي�ص، مكيفات الزامل• رجل اأعمال
منذ 1972

أديب عبدالله
حمد الزامل

•  الرئي�ص التنفيذي الأعلى، 
�سركة مجموعة الزامل 

القاب�سة

•  الع�سو المنتدب لل�سئون المالية 
وال�ستثمار، �سركة مجموعة الزامل 

القاب�سة
•  الع�سو المنتدب، الزامل لل�سناعة 

• الع�سو المنتدب، مكيفات الزامل
• المراقب المالي، مجموعة الزامل

 خبرة عملية •  بكالوريو�ص اإدارة اأعمال
منذ 1975

محمد أحمد
محمود الغيث

•  مراجع اإداري اأول، 
الموؤ�س�سة العامة للتقاعد

•  مراجع مالي، الموؤ�س�سة العامة للتقاعد
•  باحث اإح�ساء، الموؤ�س�سة العامة 

للتقاعد

•  ماج�ستير اإدارة مالية
•  بكالوريو�ص بحوث العمليات

 خبرة عملية 
منذ 2001

محمد سليمان
محمد الحربي

•  الرئي�ص، �سركة محمد الحربي • اأعمال حرة
لال�ست�سارات

•  الرئي�ص التنفيذي، �سركة تكوين 
المتطورة لل�سناعات

•  الرئي�ص، ال�سركة ال�سعودية الألمانية 
لل�سناعات غير المغزولة

•  مدير م�ساريع، �سندوق التنمية 
ال�سناعية ال�سعودي

 خبرة عملية •  بكالوريو�ص هند�سة �سناعية
منذ 1992

خالد محمد
صالح الفهيد

•  رئي�ص مجل�ص الإدارة، 
مجموعة منافع العربية

•  الرئي�ص التنفيذي، �سركة مداد القاب�سة
•  المدير العام، �سركة منتجات الألمنيوم 

المحدودة 

•  بكالوريو�ص هند�سة 
ميكانيكية

 خبرة عملية 
منذ 1989

عبدالله محمد
عبدالله الزامل

•  الرئي�ص التنفيذي، 
�سركة الزامل لال�ستثمار 

ال�سناعي

•  الرئي�ص التنفيذي للعمليات، �سركة 
الزامل لل�سناعة 

•  نائب الرئي�ص، مكيفات الزامل
•  نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات 

المركزية الم�ستركة، الزامل لل�سناعة 
•  نائب الرئي�ص للمبيعات والت�سويق واإدارة 

الم�ستريات والمواد، مكيفات الزامل

•  ماج�ستير في المالية واإدارة 
الأعمال

•  بكالوريو�ص هند�سة �سناعية

 خبرة عملية 
منذ 1987
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الإدارة التنفيذية:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

عبدالله محمد
عبدالله الزامل

•     الرئي�ص التنفيذي،          
الزامل لل�سناعة 

•  الرئي�ص التنفيذي للعمليات، 
الزامل لل�سناعة 

•  نائب الرئي�ص، مكيفات الزامل
•  نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات 

المركزية الم�ستركة، الزامل 
لل�سناعة 

•  نائب الرئي�ص للمبيعات والت�سويق 
واإدارة الم�ستريات والمواد، 

مكيفات الزامل

•  ماج�ستير في المالية واإدارة 
الأعمال

•  بكالوريو�ص هند�سة �سناعية

 خبرة عملية 
منذ 1987

أسامة فهد محمد 
البنيان *

•     الرئي�ص التنفيذي للعمليات، 
الزامل لل�سناعة

•  نائب الرئي�ص التنفيذي، مكيفات 
الزامل

•  مدير اإدارة الم�ستريات، مكيفات 
الزامل

•  محا�سب، ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

 خبرة عملية •  بكالوريو�ص اإدارة �سناعية
منذ 1993

عوض شريف نقد 
األمين

•  الم�سئول المالي الأعلى، 
 خبرة عملية •  بكالوريو�ص محا�سبة• المدير المالي، مكيفات الزاملالزامل لل�سناعة 

منذ 1981

سعيد فهد سعيد 
الدعجاني

•  مدير عام ال�سئون العامة / 
اأمين �سر مجل�ص الإدارة، 

الزامل لل�سناعة 

•  مدير العالقات العامة و�سئون 
الم�ساهمين

•  م�ساعد اإداري

•  بكالوريو�ص علوم �سيا�سية
•  �سهادة معتمدة في الحوكمة
•  �سهادة معتمدة في عالقات 

الم�ستثمرين

 خبرة عملية 
منذ 1998
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

داخل/خارج أسماء الشركات الحاليةاالسم
المملكة

الكيان القانونيداخل/خارج المملكةأسماء الشركات السابقةالكيان القانوني

خالد عبدالله
حمد الزامل

•  �سركة ال�سحراء العالمية للبتروكيماويات
•  �سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات

•  �سركة لوبريف
•  �سركة الربيعة والن�سار والزامل 

لل�سناعات الخر�سانية
•  �سركة مجموعة الزامل القاب�سة

•  جامعة الأمير محمد بن فهد

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

• مدرجة
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية

•  غير مدرجة
•  محدودة الم�سئولية

•  غير مدرجة•  داخل المملكة•   �سركة مجموعة العزل الخليجية

عبدالله صالح 
جمعه الدوسري

• �سركة ح�سانة لال�ستثمار
• البنك ال�سعودي لال�ستثمار

•  �سركة التعدين العربية ال�سعودية 
)معادن(

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  غير مدرجة
• مدرجة
• مدرجة

•  �سركة هاليبورتون
•  ال�سركة العربية للزيت

   )اأرامكو ال�سعودية(
•  موتيفا

•  موتور اأويل هيالز
•  بيترون

•  ا�ص-اأويل
•  �سعودي بتروليوم انترنا�سيونال

•  الخطوط الجوية العربية ال�سعودية

•  خارج المملكة
•  داخل المملكة

•  خارج المملكة
•  خارج المملكة
•  خارج المملكة
•  خارج المملكة
•  خارج المملكة
•  داخل المملكة

•  مدرجة
•  غير مدرجة 

   )مدرجة حاليًا(
•  محدودة الم�سئولية

•  مدرجة
•  مدرجة
•  مدرجة

•  غير مدرجة
•  غير مدرجة

أحمد عبدالله حمد 
الزامل

ـــــــــــــــ

•  �سركة مجموعة الزامل القاب�سة
•  �سركة بطاقات البال�ستيك

•  دهانات �سيجما
•  ال�سركة ال�سعودية الألمانية 

للمنتجات غير المغزولة
•  �سركة الخليج ل�سناعات التغليف

•  ال�سركة ال�سعودية لل�سادرات

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  غير مدرجة
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية

•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية

أديب عبدالله 
حمد الزامل

•  ال�سركة المتحدة ل�سناعات الكرتون
• جدوى لال�ستثمار

• فجر لال�ستثمار
•  ال�سركة العربية ال�سعودية لال�ستثمار 

)�سنابل(
• �سركة مجموعة الزامل القاب�سة

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  خارج المملكة
•  داخل المملكة

•  داخل المملكة

•  محدودة الم�سئولية
•  غير مدرجة

•  محدودة الم�سئولية
•  غير مدرجة

•  غير مدرجة

•  بنك البالد
•  �سركة كيميائيات الميثانول

•  �سركة اتحاد الخليج للتاأمين 
التعاوني

•  �سركة دانة غاز
•  �سركة زجاج جارديان ال�سعودية 

)قلف جارد(

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  خارج المملكة
•  داخل المملكة

•  مدرجة
•  مدرجة
•  مدرجة

•  مدرجة
•  محدودة الم�سئولية

محمد أحمد 
محمود الغيث

ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد سليمان 
محمد الحربي

• �سركة م�ساركة المالية
• �سركة الأمينات العربية
• �سركة المواهب الوطنية

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  م�ساهمة مقفلة
• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية

•  حائل للتنمية الزراعية
•  �سركة تكوين المتطورة

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  مدرجة )�سابقًا(
•  مدرجة

خالد محمد صالح 
الفهيد

• �سركة منافع العربية
• �سركة منافع الطبية

• �سركة منافع ال�سناعية
• �سركة م�سارات الحياة الطبية

• المتحدة الأولى للخدمات الطبية
• النرج�ص المطورة للتطوير العقاري

•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة
•  داخل المملكة

•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية

•  �سركة مداد القاب�سة
• �سركة منافع البحر

• �سركة منافع الجزيرة
• �سركة منافع ال�سرق

• ال�سحابات الخارجية لالألمنيوم
• �سركة الت�ساميم وتقنية المعلومات

• �سركة �سير�ص كوزمتك�ص
• �سركة منافع الخليج

•  داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• خارج المملكة

•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
•  محدودة الم�سئولية
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الكيان القانونيداخل/خارج المملكةأسماء الشركات السابقةالكيان القانونيداخل/خارج المملكةأسماء الشركات الحاليةاالسم

عبدالله محمد 
عبدالله الزامل

• بنك الخليج الدولي )البحرين(
• بنك الخليج الدولي )ال�سعودية(

• بنك الخليج الدولي كابيتال
• ال�سركة ال�سعودية العالمية للموانئ

•  �سركة الربيعة والن�سار والزامل لل�سناعات 
الخر�سانية

• مجموعة العزل الخليجية 
• مدار�ص الظهران الأهلية

•  خارج المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة
• داخل المملكة

• داخل المملكة
• داخل المملكة

•  غير مدرجة
• غير مدرجة
• غير مدرجة

• محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية

• غير مدرجة
• محدودة الم�سئولية

•  بنك الطعام ال�سعودي
• �سركة اإنديفور ال�سعودية

• بنك الخليج الدولي )بريطانيا(
• �سركة فيفا البحرين لالت�سالت

• �سركة مطارات الدمام

• داخل المملكة
• داخل المملكة
• خارج المملكة
• خارج المملكة
• داخل المملكة

•  محدودة الم�سئولية
• محدودة الم�سئولية

• غير مدرجة
• غير مدرجة

• محدودة الم�سئولية

اجتماعات مجلس اإلدارة
خالل العام 2020، عقد مجلس اإلدارة في دورته الثامنة عدد )4( جلسات. يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل 

اجتماع يحضره. علمًا بأن األعضاء الذين لم يحضروا أيًا من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضوًا آخر لينوب عنهم 
في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال 
الشركة وأدائها

يكفل النظام األساس للشركة حق حضور المساهمين الجتماعات الجمعية العامة لالطالع على الوضع العام للشركة 
ونشاطاتها وأداءها خالل العام المالي المنصرم. كما يحق لهم االشتراك في المداوالت والنقاشات التي تدور خالل 

االجتماع ويتوجب على المجلس اإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشركة للضرر، وقد كفل النظام حق 
االستفسار وطلب المعلومات.

22
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من جهة اأخرى تعمل اأمانة ال�سر واإدارة �سئون الم�ساهمين 
كحلقة توا�سل ما بين الم�ساهمين ورئي�ص مجل�ص الإدارة 

والرئي�ص التنفيذي لل�سركة. كما تعر�ص على مجل�ص الإدارة 

الآراء اأو المقترحات اأو الملحوظات الجوهرية – اإن وجدت – 
في اأول اجتماع لحق للمجل�ص.

الدورة الثامنة

االسم
رقم )8/4(

في 03/23
رقم )8/5(

في 06/22
رقم )8/6(

في 09/30
رقم )8/7(

اإلجماليفي 12/16

4√√√√خالد عبداهلل حمد الزامل

x√√√3عبداهلل �سالح جمعه الدو�سري

x√3√√اأحمد عبداهلل حمد الزامل

4√√√√اأديب عبداهلل حمد الزامل

4√√√√محمد اأحمد محمود الغيث

4√√√√محمد �سليمان محمد الحربي

4√√√√خالد محمد �سالح الفهيد

4√√√√عبداهلل محمد عبداهلل الزامل
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لجان مجلس اإلدارة
ينبثق من مجلس اإلدارة لجنتين وهما "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت". تتكون اللجنتان من 
أعضاء مجلس اإلدارة وذلك حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفًا موجزًا 

لكل منها:

لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من 3 اأع�ساء. وقد ت�سكلت بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 2019/04/28.

تعمل اللجنة وفقًا للمهام وال�سوابط ال�سادرة في نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات ولئحة لجنة المراجعة المعتمدة من 
الجمعية العامة. كما تخت�ص اللجنة بمراقبة اأعمال ال�سركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية واأنظمة الرقابة 

الداخلية فيها، وت�سمل مهام اللجنة ب�سفة خا�سة ما يلي:

 التقارير المالية:
1.  درا�سة ومراجعة القوائم المالية الأولية وال�سنوية لل�سركة قبل عر�سها على مجل�ص الإدارة واإبداء راأيها والتو�سية في �ساأنها، 

ل�سمان نزاهتها وعدالتها و�سفافيتها.
2.  اإبداء الراأي الفني – بناًء على طلب مجل�ص الإدارة – فيما اإذا كان تقرير المجل�ص والقوائم المالية لل�سركة عادلة ومتوازنة 

ومفهومة وتت�سمن المعلومات التي تتيح للم�ساهمين والم�ستثمرين تقييم المركز اأو الو�سع المالي لل�سركة واأدائها ونموذج عملها 
وا�ستراتيجيتها.

3. درا�سة اأية م�سائل مهّمة اأو غير ماألوفة تت�سمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في اأية م�سائل يثيرها المدير المالي لل�سركة اأو من يتولى مهامه اأو م�سوؤول اللتزام في ال�سركة اأو مراجع الح�سابات.

5. التحقق من التقديرات المحا�سبية في الم�سائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة في ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية لمجل�ص الإدارة في �ساأنها.

المراجعة الداخلية:
1. درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية واإدارة المخاطر في ال�سركة.

2.  درا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة فيها.
3.  الرقابة والإ�سراف على اأداء واأن�سطة المراجع الداخلي واإدارة المراجعة الداخلية في ال�سركة اإن وجدت، للتحقق من توافر 

الموارد الالزمة وفعاليتها في اأداء الأعمال والمهام المنوطة بها. واإذا لم يكن لل�سركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم 
تو�سيتها للمجل�ص ب�ساأن مدى الحاجة اإلى تعيينه.

4.  التو�سية لمجل�ص الإدارة بتعيين مدير وحدة اأو اإدارة المراجعة الداخلية اأو المراجع الداخلي واقتراح مكافاآته، اأو اعتماد تعيين 
اأحد المكاتب المحا�سبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.

مراجع الح�صابات:
1.  التو�سية لمجل�ص الإدارة بتعيين مراجعي الح�سابات وعزلهم وتحديد اأتعابهم وتقييم اأدائهم، بعد التحقق من ا�ستقاللهم 

ومراجعة نطاق عملهم و�سروط التعاقد معهم.
2.  التحقق من ا�ستقالل مراجع الح�سابات ومو�سوعيته وعدالته، ومدى فعالية اأعمال المراجعة، مع الأخذ في العتبار القواعد 

والمعايير ذات ال�سلة.
3.  مراجعة خطة مراجع ح�سابات ال�سركة واأعماله، والتحقق من عدم تقديمه اأعماًل فنية اأو اإدارية تخرج عن نطاق اأعمال 

المراجعة، واإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن ا�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�سركة.

5. درا�سة تقارير مراجع الح�سابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ ب�ساأنها.

�صمان اللتزام:
1.  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال�سركة الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.

2.  التحقق من التزام ال�سركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة.
3. مراجعة العقود والتعامالت المقترح اأن تجريها ال�سركة مع الأطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك اإلى مجل�ص الإدارة.

4. الرفع اإلى مجل�ص الإدارة بما تراه من م�سائل ترى �سرورة اتخاذ اإجراء ب�ساأنها، واإبداء تو�سياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

 )1

أ( 

ب( 

ج( 

د( 
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لجنة التر�صيحات والمكافاآت:
تتكون لجنة التر�سيحات والمكافاآت من 3 اأع�ساء تم تر�سيحهم من قبل المجل�ص.

تعمل اللجنة وفقًا للمهام وال�سوابط ال�سادرة في لئحة حوكمة ال�سركات ولئحة التر�سيحات والمكافاآت المعتمدة من الجمعية العامة، 
وت�سمل ما يلي:

1.  اإعداد �سيا�سة وا�سحة لمكافاآت اأع�ساء مجل�ص الإدارة واللجان المنبثقة عن المجل�ص والإدارة التنفيذية، ورفعها اإلى مجل�ص الإدارة 
للنظر فيها تمهيدًا لعتمادها من الجمعية العامة، على اأن يراعى في تلك ال�سيا�سة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإف�ساح عنها، 

والتحقق من تنفيذها.
2. تو�سيح العالقة بين المكافاآت الممنوحة و�سيا�سة المكافاآت المعمول بها، وبيان اأي انحراف جوهري عن هذه ال�سيا�سة.

3. المراجعة الدورية ل�سيا�سة المكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق اأهدافها.
4. التو�سية لمجل�ص الإدارة بمكافاآت اأع�ساء مجل�ص الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بال�سركة وفقا لل�سيا�سة المعتمدة.

5. اقتراح �سيا�سات ومعايير وا�سحة للع�سوية في مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية.
6.  التو�سية لمجل�ص الإدارة بتر�سيح اأع�ساء فيه واإعادة تر�سيحهم وفقًا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم تر�سيح اأي 

�سخ�ص �سبقت اإدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
7. اإعداد و�سف للقدرات والموؤهالت المطلوبة لع�سوية مجل�ص الإدارة و�سغل وظائف الإدارة التنفيذية.

8. تحديد الوقت الذي يتعين على الع�سو تخ�سي�سه لأعمال مجل�ص الإدارة.
9. المراجعة ال�سنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات اأو الخبرات لع�سوية مجل�ص الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

10. مراجعة هيكل مجل�ص الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التو�سيات في �ساأن التغييرات التي يمكن اإجراوؤها.
11.  التحقق ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء الم�ستقلين، والتحقق من عدم وجود اأي تعار�ص م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية 

مجل�ص اإدارة �سركة اأخرى.
12. و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء التنفيذيين والأع�ساء غير التنفيذيين والأع�ساء الم�ستقلين وكبار التنفيذيين.

13. و�سع الإجراءات الخا�سة في حال وجود مركز �ساغر �سمن ع�سوية مجل�ص الإدارة اأو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�ص الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع م�سلحة ال�سركة.

15.  تتولى اللجنة درا�سة المو�سوعات التي تخت�ص بها اأو التي تحال اإليها من مجل�ص الإدارة، وترفع تو�سياتها اإلى المجل�ص لتخاذ 
القرار ب�ساأنها، اأو اأن تتخذ القرارات اإذا فو�ص اإليها المجل�ص ذلك.

ن ذلك  16.  للجنة ال�ستعانة بمن تراه من الخبراء والمخت�سين من داخل ال�سركة اأو من خارجها في حدود �سالحياتها، على اأن ي�سمَّ
في مح�سر اجتماع اللجنة، مع ذكر ا�سم الخبير وعالقته بال�سركة اأو الإدارة التنفيذية.

اجتمعت اللجنة خالل العام 2020 في دورة المجل�ص الثامنة عدد )2( جل�سة، ويو�سح الجدول التالي اأ�سماء الأع�ساء وك�سف الح�سور:

اجتمعت اللجنة خالل العام 2020 في دورة المجل�ص الثامنة عدد )7( جل�سات، ويو�سح الجدول التالي اأ�سماء الأع�ساء وك�سف الح�سور:

 )2

خالد محمد �سالح الفهيدمحمد اأحمد محمود الغيثمحمد �سليمان محمد الحربي )الرئي�ص(االسم
الدورة الثامنة

√√√رقم )8/4( في 03/19

√√√رقم )8/5( في 05/20

√√√رقم )8/6( في 07/27

√√√رقم )8/7( في 07/29

√√√رقم )8/8( في 10/25

√√√رقم )8/9( في 11/02

√√√رقم )8/10( في 12/24

777اإلجمالي

محمد �سليمان محمد الحربيخالد عبداهلل حمد الزاملعبداهلل �سالح جمعه الدو�سري )الرئي�ص(االسم
الدورة الثامنة

√√√رقم )8/2( في 06/30

√√√رقم )8/3( في 11/30

222اإلجمالي
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الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت 
بالتقييم وعالقتها بالشركة – إن وجدت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وتقوم بتقديم االقتراحات 
الالزمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من جهة ثانية، يقوم رئيس المجلس بتقييم لجنة الترشيحات 

والمكافآت. لم يقم مجلس اإلدارة بتعيين جهة خارجية خالل العام المالي 2020 إلجراء عملية تقييم األداء، وستقوم 
لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين
ُتبّين الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين خالل العام 

المالي 2020، علمًا بأن المكافآت والتعويضات خاضعة لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، ويقر المجلس 
بأنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

العضو

)آالف الرياالت(المكافأة المتغيرةالمكافأة الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

20012600021800000002180خالد عبدالله حمد الزامل

2009600021500000002150عبدالله صالح جمعه الدوسري

2009000020900000002090أحمد عبدالله حمد الزامل

200122700023900000002390محمد سليمان محمد الحربي

200122100023300000002330خالد محمد صالح الفهيد

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

20012000021200000002120أديب عبدالله حمد الزامل

200122100023300000002330محمد أحمد محمود الغيث

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

20012000021200000002120عبدالله محمد عبدالله الزامل

اأوًل: اأع�صاء مجل�س الإدارة:
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)آالف الرياالت(المكافأة المتغيرةالمكافأة الثابتة
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أربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

4,45095905,40900000002005,609

المجموعبدل الحضورالمكافآت الثابتةالعضو

)آالف الرياالت(أعضاء لجنة المراجعة:

02121محمد سليمان محمد الحربي

02121محمد أحمد محمود الغيث

02121خالد محمد صالح الفهيد

)آالف الرياالت(أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

066عبدالله صالح جمعه الدوسري

066خالد عبدالله حمد الزامل

066محمد سليمان محمد الحربي

من الجدير بالذكر اإن ا�ستالم اأع�ساء المجل�ص لمكافاأتهم ال�سنوية ب�سفتهم اأع�ساء في مجل�ص الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في 
2020/12/31 �سيتم بعد موافقة الجمعية العامة لل�سركة والتي �سيتم تحديد موعدها لحقًا، علمًا باأن ما يتقا�ساه الأع�ساء هو وفق ما 

ن�ست عليه الأنظمة ال�سادرة من الجهات ذات العالقة في هذا ال�ساأن.

مالحظة: ال�سركة التزمت بالإف�ساح عن مكافاآت كبار التنفيذيين ب�سكل مجمل وفقًا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية 
)ب( من الفقرة )4( من المادة )93( من لئحة حوكمة ال�سركات. كما تم تقديم طلب بالإعفاء بما يتما�سى مع الفقرة )ب( من المادة 

)61( من قواعد طرح الأوراق المالية واللتزامات الم�ستمرة.

ثانياً: اأع�صاء اللجان:

ثالثاً:كبار التنفيذيين:
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سياسة المكافآت
حسب المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات، فقد أقرت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في 2017/12/31 

"سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية". وفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلياتها 
ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:

المعايير العامة للمكافاآت:
تقوم لجنة التر�سيحات والمكافاآت بال�سركة بموجب هذه ال�سيا�سة التو�سية لمجل�ص الإدارة بمكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء مجل�ص الإدارة 

واللجان والإدارة التنفيذية، وفقًا للمعايير التالية:

1.  تكون المكافاآت والتعوي�سات من�سجمة مع ا�ستراتيجية ال�سركة واأهدافها.
تكون المكافاآت متنا�سبة مع ن�ساط ال�سركة والمهارات الالزمة لإدارتها.  .2

يتم اإعداد ال�سيا�سة بالتن�سيق مع لجنة التر�سيحات والمكافاآت عند التعيينات الجديدة.  .3
الأخذ في العتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�سركة وحجمها وخبرة اأع�ساء مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية.  .4

5.  الأخذ في العتبار ممار�سات ال�سركات الأخرى في تحديد المكافاآت بالإ�سافة اإلى ما هو �سائد في �سوق العمل، مع تفادي ما قد 
ين�ساأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافاآت والتعوي�سات.

6.  تحدد المكافاآت بناًء على م�ستوى الوظيفة، والمهام والم�سوؤوليات المنوطة ب�ساغلها، والموؤهالت العلمية، والخبرات العملية، 
والمهارات، وم�ستوى الأداء.

7.  تقدم المكافاآت بغر�ص حث اأع�ساء مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية على اإنجاح ال�سركة وتنميتها على المدى الطويل، كاأن تربط 
الجزء المتغير من المكافاآت بالأداء على المدى الطويل.

8.  اإيقاف �سرف المكافاأة اأو ا�ستردادها اإذا تبين اأنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها ع�سو في مجل�ص الإدارة اأو لجانه 
التابعة اأو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع ا�ستغالل الو�سع الوظيفي للح�سول على مكافاآت غير م�ستحقة.

9.  تنظيم منح اأ�سهم في ال�سركة لأع�ساء مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء اأكانت اإ�سدارًا جديدًا اأم اأ�سهمًا ا�سترتها ال�سركة.
ل يجوز لأع�ساء مجل�ص الإدارة الت�سويت على بند مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة في اجتماع الجمعية العامة لم�ساهمي ال�سركة.  .10
11.  يجوز لع�سو مجل�ص الإدارة الح�سول على مكافاأة مقابل ع�سويته في لجنة المراجعة الم�سكلة من قبل الجمعية العامة، اأو مقابل 

اأي اأعمال اأو منا�سب تنفيذية اأو فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية – بموجب ترخي�ص مهني – اإ�سافية يكلف بها في ال�سركة، وذلك 
بالإ�سافة اإلى المكافاأة التي يمكن اأن يح�سل عليها ب�سفته ع�سوًا في مجل�ص الإدارة وفي اللجان الم�سكلة من قبل مجل�ص الإدارة، 

وفقًا لنظام ال�سركات ونظام ال�سركة الأ�سا�ص.
12.  يجوز اأن تكون مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعك�ص مدى خبرة الع�سو واخت�سا�ساته والمهام المنوطة به 

وا�ستقالله وعدد الجل�سات التي يح�سرها وغيرها من العتبارات.
13.  يجب األ تكون مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة الم�ستقلين ن�سبة من الأرباح التي تحققها ال�سركة اأو اأن تكون مبنية ب�سكل مبا�سر اأو 

غير مبا�سر على ربحية ال�سركة.
14.  اإذا قررت الجمعية العامة اإنهاء ع�سوية من تغيب من اأع�ساء مجل�ص الإدارة ب�سبب عدم ح�سوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�ص 
دون عذر م�سروع، فال ي�ستحق هذا الع�سو اأي مكافاآت عن الفترة التي تلي اآخر اجتماع ح�سره، ويجب عليه اإعادة جميع المكافاآت 

التي �سرفت عن تلك الفترة.

مكافاآت اأع�صاء مجل�س الإدارة:
1.  تتكون مكافاأة مجل�ص الإدارة من مبلغ معين اأو بدل ح�سور عن الجل�سات اأو مزايا عينية اأو ن�سبة معينة من �سافي الأرباح، ويجوز 

الجمع بين اثنتين اأو اأكثر من هذه المزايا.
2.  اإذا كانت المكافاأة ن�سبة معينة من اأرباح ال�سركة، فال يجوز اأن تزيد هذه الن�سبة على 10% من �سافي الأرباح، وذلك بعد خ�سم 

الحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا لأحكام النظام ونظام ال�سركة الأ�سا�ص، وبعد توزيع ربح على الم�ساهمين ل يقل 
عن 5% من راأ�ص مال ال�سركة المدفوع، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه المكافاأة متنا�سبًا مع عدد الجل�سات التي يح�سرها الع�سو، 

وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.
3.  في جميع الأحوال، ل يتجاوز مجموع ما يح�سل عليه ع�سو مجل�ص الإدارة من مكافاآت ومزايا مالية اأو عينية مبلغ خم�سمائة األف 

ريال �سنويًا، وفق ال�سوابط التي ت�سعها الجهة المخت�سة.
4.  يجب اأن ي�ستمل تقرير مجل�ص الإدارة اإلى الجمعية العامة على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء مجل�ص الإدارة خالل ال�سنة 

المالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغير ذلك من المزايا. واأن ي�ستمل كذلك على بيان ما قب�سه اأع�ساء المجل�ص بو�سفهم 
عاملين اأو اإداريين اأو ما قب�سوه نظير اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارات. واأن ي�ستمل اأي�سًا على بيان بعدد جل�سات المجل�ص وعدد 

الجل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة.
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مكافاآت اللجان:
1.  يحدد ويعتمد مجل�ص الإدارة مكافاآت ع�سوية لجانه المنبثقة منه – با�ستثناء لجنة المراجعة – وبدلت الح�سور وغيرها من 

ا�ستحقاقات بناًء على تو�سية من لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
2.  تكون مكافاآت ع�سوية اللجان �سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع وبدلت ح�سور الجتماعاًت.

3.  تعتمد مكافاأة ع�سوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين بناًء على تو�سية من مجل�ص الإدارة.
4.  يراعى عند ت�سكيل اللجان عدد الع�سوية التي يمكن لع�سو مجل�ص الإدارة اأن ي�سغله، بحيث ل يتجاوز اإجمالي ما يتقا�ساه الع�سو 

من مكافاآت عن ع�سويته في المجل�ص واللجان الحد الأعلى المن�سو�ص عليه في نظام ال�سركات، مع مراعاة الفقرة )11( من 
المادة )3( من هذه ال�سيا�سة.

مكافاآت الإدارة التنفيذية:
1.  يحدد مجل�ص الإدارة بناًء على تو�سية لجنة التر�سيحات والمكافاآت اأنواع المكافاآت التي ُتمنح لكبار التنفيذيين في ال�سركة – على 

�سبيل المثال: المكافاآت الثابتة، والمكافاآت المرتبطة بالأداء، والمكافاأة الت�سجيعية – بما ل يتعار�ص مع ال�سوابط والإجراءات 
التنظيمية ال�سادرة لل�سركات الم�ساهمة.

2.  تكون مكافاآت كبار التنفيذيين متوافقة مع اأهداف ال�سركة ال�ستراتيجية ومتنا�سبة مع ن�ساط ال�سركة والمهارات الالزمة لإدارتها، 
مع الأخذ في العتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�سركة وحجمها.

3.  تقوم لجنة التر�سيحات والمكافاآت بمراجعة خطط الحوافز الخا�سة بكبار التنفيذيين ب�سكل م�ستمر ورفع التو�سية لمجل�ص 
الإدارة لعتمادها.

4.  تهدف المكافاآت اإلى توفير الحالة التناف�سية المطلوبة لجذب والحتفاظ بالموظفين الموؤهلين والأكفاء والحفاظ على الم�ستوى 
العالي من المهارات التي تحتاج اإليها ال�سركة.

اأحكام عامة:
1.  تدفع مكافاآت اأع�ساء مجل�ص الإدارة واللجان واأمين ال�سر �سنويًا بعد اعتماد القوائم المالية ال�سنوية الموحدة )المدققة( من قبل 

الجمعية العامة لم�ساهمي ال�سركة.
2.  يجوز دفع بدلت الح�سور بعد كل جل�سة اأو ربع �سنويًا اأو مع المكافاآت ال�سنوية.

ت�سرف البدلت والم�ساريف الأخرى مرة واحدة فقط اإذا ما تم عقد اجتماع اأو اأكثر في نف�ص اليوم.  .3 
تدفع مكافاآت الإدارة التنفيذية �سنويًا فور اعتمادها من مجل�ص الإدارة بموجب تو�سية من لجنة التر�سيحات والمكافاآت.  .4

سياسة الشركة في توزيع األرباح
يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة القائمة 

حينها، بما في ذلك ال الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية واالستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات 
الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس إال أنه ال يعني بالضرورة أن التوزيعات 

السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية.

علمًا باأن �سيا�سة توزيع الأرباح هي ح�سب المادة )41( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وهي كالتالي:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية ـ ح�سب ما يراه مجل�ص الإدارة منا�سبًا وبموجب تفوي�ص من الجمعية العامة بتوزيع اأرباح مرحلية 
يجدد �سنويًا ـ على الوجه الآتي:

•  يجنب )10%( من �سافي الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي لل�سركة ويجوز اأن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا 
التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور )30%( من راأ�ص المال المدفوع.

•  للجمعية العامة العادية - بنـاًء على اقتراح مجل�ص الإدارة - اأن تجنب ن�سبة )10%( من �سافي الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي 
اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�ص اأو اأغرا�ص معينة.

•  للجمعية العامة العادية اأن تقرر تكوين احتياطيات اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة ال�سركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر 
الإمكان على الم�ساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك اأن تقتطع من �سافي الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة 

اأو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه الموؤ�س�سات.
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة
في إطار األعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل لالستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه توجد لديها أعمال 

وعقود تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة خالل العام 2020 والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي
لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم 
دوريًا بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية مع 

اإلدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة بتقاريرها.

29
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اإن جميع هذه الأعمال والعقود تختلف مددها بين ال�سنوية اأو محددة المدة وتجدد تلقائيًا ح�سب بنود التفاقيات، حيث تاأتي امتدادًا 
لعالقات م�ستمرة منذ فترة طويلة.

يتم التفاق على هذه الأعمال والعقود بال�سروط التجارية ال�سائدة في ال�سوق وكذلك ح�سب الإجراءات واللوائح الداخلية لل�سركة بهذا 
الخ�سو�ص.

اإن جميع الأ�سعار و�سروط الدفع الخا�سة بهذه المعامالت تعتمد من قبل مجل�ص الإدارة، ويتم ا�ستبعاد �سوت الطرف ذي العالقة من 
الت�سويت خالل الجتماع. كما يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين �سنويًاً.

ت�سمل هذه التعامالت ما يلي:
1.  تعامالت �سراء منتجات اأو خدمات بقيمة  1,918,625ريال �سعودي من �سركة الزامل المعمارية القاب�سة المملوكة من قبل �سركة 

مجموعة الزامل القاب�سة والتي يمثلها الأ�ستاذ/ اأديب عبداهلل الزامل والذي ي�سغل من�سب ع�سو مجل�ص اإدارة الزامل لل�سناعة.
2.  تعامالت �سراء منتجات اأو خدمات بقيمة 6,850,267 ريال �سعودي من �سركة الزامل لل�سناعات الكيماوية والبال�ستيكية المملوكة 

من قبل �سركة مجموعة الزامل القاب�سة والتي يمثلها الأ�ستاذ/ اأديب عبداهلل الزامل والذي ي�سغل من�سب ع�سو مجل�ص اإدارة 
الزامل لل�سناعة.

3.  تعامالت �سراء منتجات اأو خدمات بقيمة 12,518,494 ريال �سعودي من �سركة الزامل للتجارة والخدمات القاب�سة المملوكة من 
قبل �سركة مجموعة الزامل القاب�سة والتي يمثلها الأ�ستاذ/ اأديب عبداهلل الزامل والذي ي�سغل من�سب ع�سو مجل�ص اإدارة الزامل 

لل�سناعة.
4.  تعامالت �سراء منتجات اأو خدمات بقيمة 8,406,244 ريال �سعودي من �سركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل �سركة 
مجموعة الزامل القاب�سة والتي يمثلها الأ�ستاذ/ اأديب عبداهلل الزامل والذي ي�سغل من�سب ع�سو مجل�ص اإدارة الزامل لل�سناعة.

•  يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين ن�سبة تمثل ل تقل عن )5%( من راأ�سمال ال�سركة المدفوع.

•  مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة )16( من هذا النظام، والمادة )76( من نظام ال�سركات، تو�سي لجنة التر�سيحات 
والمكافاآت المكافاأة التي ي�ستحقها اأع�ساء مجل�ص الإدارة بحيث ل تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظامًا، على اأن يكون 

ا�ستحقاق هذه المكافاأة متنا�سبًا مع عدد الجل�سات التي يح�سرها الع�سو.

| التقرير السنوي للزامل للصناعة 622020



بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية ال�سيا�سات والإجراءات المالية والت�سغيلية والإدارية، ولم يتبين 
للجنة المراجعة وجود اأي مخاطر هامة قد توؤثر على اأعمال ال�سركة، وبموجب المعلومات التي تح�سل عليها لجنة المراجعة لم تكن 

هناك مالحظات جوهرية خالل العام 2020 توؤثر على الموقف المالي لل�سركة. علمًا باأن المالحظات غير الجوهرية التي ت�سدر هي 
في اإطار الن�ساطات والأعمال اليومية لل�سركة وقطاعاتها، ويتم اأخذها في العتبار مع و�سع الحلول والإجراءات المنا�سبة لت�سحيحها 

في حينه. من الجدير بالذكر باأن الإدارة التنفيذية م�ستمرة في اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة لتقليل المخاطر الواردة في 
تقارير المراجعة الداخلية وكذلك اللتزام بال�سيا�سات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما تاأكدت اللجنة من ا�ستقاللية المراجع الخارجي وتمت مناق�سته عن الأداء المالي لل�سركة بما في ذلك القوائم المالية ال�سنوية 
والربع �سنوية والإي�ساحات المرفقة وكل ذلك قبل عر�سها لمجل�ص الإدارة. ب�سكل عام، ل يوجد لدى لجنة المراجعة �سك في فعالية 

نظام الرقابة الداخلية في ال�سركة. وعليه يقر مجل�ص الإدارة �سحة وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق اأغرا�ص ال�سركة وم�سالح 
الم�ساهمين.
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توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
توجد في الشركة إدارة متكاملة تعنى بالمراجعة الداخلية يرأسها المراجع العام. ويقوم المراجع العام باطالع لجنة 

المراجعة على تقاريره بصفة مستمرة ودورية. لذلك لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن مدى الحاجة إلى تعيين 
مراجع داخلي. تقوم إدارة المراجعة الداخلية أيضًا بإعداد وتطوير سياسات الشركة، وتقديم المشورة والمساعدة 
والتوضيح بشأن السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية والمجاالت األخرى ذات العالقة بما يؤدي إلى تعزيز 

وتحسين الرقابة الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع 

الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها
ال توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس اإلدارة.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة 
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي 

وقوعها في المستقبل
يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة 

من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

شراء الشركة ألسهمها
أعلن مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/03/26 توصيته للجمعية العامة بعزم الشركة شراء أسهمها. وكانت التوصية 

هي بأن تقوم الشركة بشراء عدد من أسهمها بحد أقصى 3 ماليين سهم، بحيث ال تتعدى نسبة 5% من األسهم 
المصدرة، وبقيمة ال تتعدى 50 مليون ريال، وذلك لالحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر 

السهم، حيث رأى مجلس اإلدارة حينها أن سعر السهم في ذلك التاريخ أقل من القيمة العادلة للسهم. وقد أشار 
المجلس إلى أن عملية تمويل الشراء ستتم من مصادر الشركة الداخلية من خالل النقد المتوفر لدى الشركة. كما 

فوضت الجمعية العامة مجلس اإلدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها اثنا عشر شهرًا 
من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وقد أجازت الجمعية العامة للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو 
تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس سنوات. وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 

بتاريخ 2020/05/07 هذه التوصية.

جدير بالذكر باأن ال�سركة عينت م�ست�سارًا ماليًا لإدارة المحفظة، اإل اأنه وبنهاية ال�سنة المالية المنتهية في 2020/12/31 لم تتم 
عملية �سراء ال�سركة لأ�سهمها نظرًا لرتفاع �سعر ال�سهم حتى تاريخه عن القيمة العادلة وقت اإ�سدار التو�سية.
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إعالنات وإفصاحات الشركة خالل العام 2020:
قامت الشركة خالل العام 2020 ببث إعالنات وإفصاحات ألحداث جوهرية من خالل موقع السوق المالية السعودية 

"تداول"، وتضمنت ما يلي.

أحداث جوهرية
أعلنت الشركة بتاريخ 2020/12/17 عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل اإلقرارات الزكوية 

المقدمة لألعوام من 2014 إلى 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 
229,252,852 ريال سعودي. وقد أشارت الشركة في اإلعالن بأنها قدمت كافة اإلقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك 
السنوات وفقًا للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية. ووفقًا لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة االعتراض 
على تلك التعديالت خالل المدة النظامية )ستون يومًا( من تاريخ استالم تلك الخطابات. علمًا بأن الشركة ستقوم برفع 

الئحة االعتراض على تلك التعديالت خالل المدة النظامية.
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عنوان اإلعالنتاريخ اإلعالن#

اإعالن ال�سركة عن النتائج ال�سنوية للعام المالي المنتهي في 12020/03/222019/12/31
اإعالن ال�سركة عن عزمها �سراء اأ�سهمها22020/03/26
اإعالن ال�سركة عن دعوة م�ساهميها اإلى ح�سور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )الجتماع الأول(32020/04/15

اإعالن ال�سركة عن مدى تاأثر اأعمالها بالإجراءات الحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيرو�ص 42020/04/20
كورونا الم�ستجد

اإعالن ال�سركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )الجتماع الأول(52020/05/10
اإعالن ال�سركة عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 2020/03/31 )ثالثة اأ�سهر(62020/05/21
اإعالن ال�سركة عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 2020/06/30 )�ستة اأ�سهر(72020/07/28
اإعالن ال�سركة عن النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 2020/09/30 )ت�سعة اأ�سهر(82020/10/25

اإعالن ال�سركة عن توقيع اإحدى �سركاتها التابعة اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والم�ستريات الحكومية 92020/10/28
لتنمية المحتوى المحلي في قطاع ال�سناعات التحويلية

اإعالن ال�سركة عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة 102020/12/17
لالأعوام من 2014 اإلى 2018 والمطالبة لدفع مبالغ اإ�سافية
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقدت الشركة خالل العام المالي 2020 اجتماعًا )1( واحدًا فقط للجمعية العامة. ويوضح الجدول التالي كشف حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع:

38

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قامت إدارة شئون المساهمين بالشركة خالل العام 2020 بطلب سجل المساهمين )14( مرة من خالل خدمة "تداوالتي" 

على النحو ولألسباب التالية:

37

أسباب الطلبتاريخ الملكيةتاريخ الطلبعدد الطلبات

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صنوي12020/01/062020/01/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري22020/02/032020/02/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري32020/03/032020/03/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري42020/04/082020/04/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري52020/05/052020/05/04

�صجل ح�صور اجتماع الجمعية العامة62020/05/072020/05/07

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري72020/06/022020/06/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري82020/07/052020/07/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري92020/08/092020/08/06

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري102020/09/032020/09/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري112020/10/052020/10/04

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري122020/10/122020/10/12

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري132020/11/022020/11/02

اإعداد تقرير تحليل ل�صجل الم�صاهمين ال�صهري142020/12/072020/12/02

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
جمعية عامة غير عادية

)2020/05/07م(

√خالد عبداهلل حمد الزامل )الرئي�ص(

√عبداهلل �سالح جمعه الدو�سري )نائب الرئي�ص(

√اأحمد عبداهلل حمد الزامل

√اأديب عبداهلل حمد الزامل

√محمد اأحمد محمود الغيث

√محمد �سليمان محمد الحربي

√عبداهلل محمد عبداهلل الزامل

√خالد محمد �سالح الفهيد



إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

1.  اأن �سجالت الح�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.
اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ص �سليمة ونفذ بفاعلية.  .2

اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر في قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.  .3
ل يوجد اأي اأ�سهم واأدوات دين �سادرة لل�سركات التابعة.  .4

5.  ل يوجد اأي م�سلحة واأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو لكبار التنفيذيين واأقربائهم في اأ�سهم اأو اأدوات 
دين ال�سركات التابعة.

6.  ل يوجد اأي فئات واأعداد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو 
منحتها ال�سركة خالل ال�سنة المالية، ول يوجد اأي عو�ص ح�سلت عليه ال�سركة مقابل ذلك.

7.  ل يوجد اأي حقوق تحويل اأو اكتتاب بموجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق 
م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة.

8.  ل يوجد اأي ا�سترداد اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب ال�سركة اأو اأٍي من �سركاتها التابعة لأي اأدوات دين قابلة لال�سترداد تمت خالل العام 
.2020

9.  ل توجد اأي �سفقة بين ال�سركة وطرف ذي عالقة.
10.  ل توجد اأية عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون ال�سركة طرفًا فيه وتوجد اأو كانت توجد فيه م�سلحة جوهرية مبا�سرة اأو 

غير مبا�سرة لأحد اأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو كبار التنفيذيين اأو لأي �سخ�ص ذو عالقة باأي منهم.
11.  ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل بموجبه اأحد الم�ساهمين اأو اأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو اأحد التنفيذيين اأو موظفي ال�سركة عن 

حقه في الأرباح.
ل يوجد اأي عمليات تعار�ص م�سالح لم يتم الإف�ساح عنه.  .12

لم تت�سلم ال�سركة من المحا�سب القانوني طلبًا لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام 2020.  .13
لم تت�سلم ال�سركة من م�ساهمين يملكون 5% من راأ�ص مال ال�سركة اأو اأكثر طلبًا لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام 2020.   .14

ل يوجد اأي اإجراء قد يوؤدي اإلى اإعاقة ا�ستخدام الم�ساهم لحقه في الت�سويت.  .15
لم تقدم ال�سركة قرو�سًا اأو ت�سهيالت ائتمانية لأي من اأع�ساء مجل�ص الإدارة اأو كبار تنفيذيها  .16

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

الخاتمة
يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي )الزامل للصناعة( نيابة عنكم بجزيل الشكر واالمتنان لمقام خادم 

الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية 
االقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية وتحقيق الرؤية 2030. 

كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( 
وشركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( وكافة الجهات ذات العالقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجل�ص نيابة عنكم بخال�ص ال�سكر والتقدير لإدارة ومن�سوبي �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي العاملين في كافة 
قطاعاتها وفروعها وم�سانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم ويدعوهم اإلى موا�سلة العطاء لمواجهة التحديات، 

وكذلك يتوجه بال�سكر اإلى عمالء ال�سركة داخل وخارج المملكة العربية ال�سعودية على ثقتهم بال�سركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.
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