
 م٣١/١٢/٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة | العام المالي المنتهي في 

- ٠ -   www.zamilindustrial.com  

  

  شركة مساهمة سعودية
  
  
  

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي
  

الموحدة للسنة المالية المنتهية في  والقوائم المالية
٣١/١٢/٢٠١٩  

  
  
  
  
  
  

  المملكة العربية السعودية ــ )٣١٤٢٤(الدمام  ــ )١٤٤٤١(ص ب 
  +٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٨١١١هاتف: 
  +٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٨١٩٩فاكس: 

 شركـة الزامل لالستثمار الصناعي 
Zamil Industrial Investment Co. 

 



 م٣١/١٢/٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة | العام المالي المنتهي في 

- ١ -   www.zamilindustrial.com  

  تقرير مجلس اإلدارة
  ٣١/١٢/٢٠١٩للسنة المالية المنتهية في 

  
  

  المحترمين السادة/ مساهمي شركة الزامل لالستثمار الصناعي
  
  ،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال
  
  مقدمة: )١

تثمار الصناعي شركة أداء تقريره السنوي الذي يستعرض فيه قدم ييسر مجلس اإلدارة أن  الزامل لالس
ً وكافة نشاطاتها ) الزامل للصناعة( عن  واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصا

د وذلك من خالل قطاعاتها الصناعية: التكييف  ٢٠١٩الوضع العام للشركة خالل العام  واد والحدي والم
  .واألخرى العازلة

  
ةكما يتضمن التقرير  وائم المالي ة في  الق ة المنتهي ة للسنة المالي ا في  ٣١/١٢/٢٠١٩الموحدة المدقق بم

املة وقوائم ال، ويونغوإرنست ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/  دخل الش دخل وال المركز الموحدة لل
  والتدفقات النقدية والمالحظات على هذه القوائم للعام المذكور. الملكيةالمالي والتغيرات في حقوق 

  
  الرؤية والرسالة والقيم األساسية للشركة: )٢

  :رؤيتنا
 .زة للعمل والمجتمعشركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميّ 

 
  :رسالتنا

ز في القطاع الصناعي والمساهمة أن نكسب ثقة األسواق والمساهمين من  ق اإلنجاز المتمي خالل تحقي
 .بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا

  
 :قيمنا األساسية

ات  - النزاهة ذا نتمسك بأخالقي نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا. ل
ي توى، ونراع ى مس ى أعل ة عل ول المهني ل واألص ع  العم ا م ي تعاملن ة ف ة والنزاه يات األمان مقتض

 شركائنا.
 

ى  - زالتميّ  ز عل دنا إلرضائهم من خالل التركي ذل قصارى جه ا. ونب نتفهم احتياجات عمالئنا ونفي به
 عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

 
ة  - االبتكار رات العالمي نسعى دائماً إلى التعلم ودعم االبتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتنا ومن الخب

التغيير  ب ب توى، ونرح ة المس رات عالمي ى خب ة عل دة المبني ة الرائ ول المحلي ر الحل رى، ونبتك األخ
 اإليجابي الذي ينتج عن اإلبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

 
ة  نعمل - الريادة ى تلبي ة تهدف إل ول عمل فاعل اد حل ة إليج درات القيادي ق الق على تنمية المواهب وخل

ق  ا وتحقي توى موظفين اء بمس ا واالرتق واق لمنتجاتن وير أس ه، وتط ى أفضل وج ا عل ات عمالئن احتياج
ى تنم ؤدي إل ا ي ات بم ة الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق االستغالل األمثل لألموال والموارد والتقني ي

 مفهوم الريادة في الشركة.
 

ا.  - خدمة المجتمع ي نعمل داخله ا وللمجتمعات الت ة لموظفين نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهي
زة في  ا الممي ى ترسيخ قيمن اعي عل ا الجم كما نسعى من خالل ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملن

 تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.
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 الوضع العام: )٣
حيث  الشركةجميع قطاعات استمرار ألداء العام السابق في  ٢٠١٩خالل العام  الزامل للصناعةت شهد

ل ات مماث توى مبيع ى مس ت عل ى إال أن ، حافظ ة أدت إل ة الشرس دخالت، والمنافس اليف الم ادة تك زي
  .اإلجماليةالهوامش الضغط على أسعار البيع وانخفاضها بشكل ملموس مما أثرت على 

 
 وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها: )٤

ا الرئيسي في  ١٩٩٨تأسست شركة الزامل لالستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام  ويقع مقره
ة السعودية. وهي شركة سعودية مساهمة  ة العربي ة مدرجة الدمام بالمملك ومجموعة صناعية وإنتاجي

ية  دمات هندس ة وخ وفير أنظم وم بت دة تق ناعة رائ ات ص ة متطلب ودة لتلبي ة الج ات عالي ة ومنتج متكامل
  اإلنشاءات العالمية.

 
ة  ٩٠تقوم الزامل للصناعة ببيع منتجاتها في أكثر من  ارس أنشطتها من خالل أربع ة، وتم سوقاً عالمي

ة، وقطاع الصناعات  واد العازل واء، قطاع الم د، قطاع تكييف اله ية وهي قطاع الحدي قطاعات رئيس
ا  ة.الخرساني ى جانب امتالكه وتملك الشركة حصص األغلبية في عدد من الشراكات االستراتيجية، إل

  دولة. ٥٥موظف في  ١١٬٠٠٠ أكثر منيعمل في الزامل للصناعة  للعديد من الشركات األخرى.
 

عودية،  ة الس ة العربي ي المملك ة ف ناعات المحلي وير الص دعم وتط تراتيجية ل ا االس ن رؤيته اً م انطالق
اء واإلنشاءات والهياكل  ى مجاالت متخصصة في قطاعات البن ز عل اختارت الزامل للصناعة التركي

ائية والمنتجات الصناعية. ل للصناعة  اإلنش ات الزام ي قطاع ات التصنيعية ف ع األنشطة والعملي جمي
ا تحصل قطاعات وشركات الزامل للصن املة، كم اعة حاصلة على شهادات األيزو العالمية للجودة الش

ى  ا، إل دمها لعمالئه ي تق على الشهادات والجوائز المتميزة باستمرار تقديراً لجودة منتجاتها وخدماتها الت
  جانب ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة والعمليات الصناعية المتقدمة.

  
عو ة الس ة العربي ن المملك ل م ي ك ق تصنيعية ف ل للصناعة مراف ات الزام ك قطاع ارات تمل دية، واإلم

واد المتحدة، ومصر، والهند، وفيتنام العربية د من المنتجات والم اج وتصنيع العدي وم شركاتنا بإنت . وتق
ي  تخدامها ف الء الس ع العم ة لجمي دمات المتخصص ول والخ ديم الحل رة، وتق ية المبتك ة الهندس واألنظم

  ي:وتشمل منتجاتنا وخدماتنا ما يل مختلف مراحل البناء والتشييد.
  
 المباني الحديدية سابقة الهندسة والهياكل اإلنشائية الفوالذية  
 والتشغيل أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات التركيب والصيانة  
  معدات المعالجة الصناعية  
 أبراج نقل الطاقة واالتصاالت والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية  
 المباني الخرسانية الجاهزة  
  المواد العازلة من الفيبرجالس والصوف الصخري  
 األنابيب المعزولة  
  األلواح المحصورة العازلة للحرارة  
 أنظمة أتمتة وإدارة المباني ونظم األمن والحماية  
 صيانة وفحص المشاريع الصناعية  
 تنفيذ المشاريع اإلنشائية المتكاملة  
  

املة  اني الش ول المب ل للصناعة حل وفر الزام عت ا ع لجمي ا قمن وع منتجاتن ا وتن ن خالل قوتن ا. وم مالئه
دءاً من  الم، ب اء حول الع ة االحتياجات الخاصة بمشاريع البن بتعزيز قدراتنا لنكون مصدر متكامل لتلبي
ى خدمات  ي، إضافة إل تحكم البيئ ة ال د المنتجات الصناعية وأنظم الخدمات الهندسية إلى تصنيع وتوري

  التركيب والدعم الفني الشاملة.
  

واطنين  ع الم داول في سوق األسهم السعودية لجمي تثمار الصناعي متاحة للت أسهم شركة الزامل لالس
ب تثمرين األجان ين والمس واء المقيم والخليجي ي السوق نون أو المؤهلوس ركة ف هم الش داول أس تم ت . ي

م " داول) باس عودية (ت ة الس ناعةالمالي ل للص دولي ) ٢٢٤٠الرمز (ب" الزام ز ال أو الرم
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)SA0007879410 ( د من المعلومات ل .٢٠٠٢منذ مطلع عام ى مزي علحصول عل ارة موق : يمكن زي
www.tadawul.com.sa.  

  
  )Steel Sector( قطاع الحديدأوالً: 
د  شركة الزامل للحديد القابضة المحدودةتُمثل  قطاع الحديد في الزامل للصناعة. تأسست الزامل للحدي

ام  ي ع د ١٩٧٧ف ابقة  وتُع ة س اني الحديدي ال صناعة المب ي مج دة ف ة الرائ ركات العالمي ن الش اً م حالي
ة  ل الحديدي ة والهياك ائية الفوالذي ل اإلنش ط للهياك رق األوس ة الش ي منطق ّورد األول ف ة والم الهندس

ة ب وأوعي امالت األنابي وارض  لح ة واالتصاالت والع ل الطاق ة لنق ة المجلفن راج الحديدي الضغط واألب
  المفرغة والمسطحات الحديدية، واأللواح المحصورة.

  
اني  ٥٥٥٬٠٠٠لزامل للحديد أكثر من تبلغ الطاقة اإلنتاجية ل د الُمصنّع للمب نوياً من الحدي ري س طن مت

ة والعال ات المنخفض ة ذات االرتفاع ل الحديدي ات والهياك تخدامات والتطبيق ددة األدوار لالس ة المتع ي
ة  ى التحتي اريع البن م مش ي دع كرية وف ه والعس ران والترفي ة والطي ة والزراعي ناعية والتجاري الص

ر من  الم من خالل شبكة  ٩٠والمشاريع التطويرية. تُباع منتجات الزامل للحديد في أكث ة حول الع دول
  عتمدين ووكالء وموزعين.مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين م

 
يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعمالء الشركة من خالل شبكة المكاتب الواسعة 

ين المعتمدين ئدولة، إضافة إلى عدد كبير من البنا ٣٤مكتب مبيعات إقليمياً في  ٥٥ نحوالتي تصل إلى 
زودة  ذه المرافق م وادر الهندسية والوكالء والموزعين. وجميع ه زات وتضم أفضل الك بأحدث التجهي

  والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعمالء، فضالً عن خدمات ما بعد البيع.
 

ة  ي المملك دمام ف ة ال ة بمدين ى والثاني دن الصناعية األول ي الم د ف ل للحدي ية للزام ع المصانع الرئيس تق
ة العربية السعودية، إضافة إلى مصانعها  ة بدول د ورأس الخيم ام والهن األخرى في كل من مصر وفيتن
ة  ينمهندسال تائاإلمارات العربية المتحدة. كما توظف م في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربي

  .وحول العالم السعودية
 

تج أ، حيث في المملكة العربية السعودية المحشّوة/شركة أكبر مورد لأللواح المحصورةالتُعد كما  ر تُن كث
ان الصلبة  ١٬٥من  ولي يوريث مليون متر مربع سنوياً من األلواح المحصورة المصنوعة من رغوة الب

دنيوالصوف  دم الشركة أيضاً الخدمات الهندسية  المع ة. تق ايير والمواصفات القياسية الدولي اً للمع وفق
ك  ا في ذل ة، بم ة األسقف وصفائح الجدران المعدني د وتركيب أغطي والحلول المتكاملة في مجال توري

  األعضاء الثانوية والملحقات األخرى للمباني الجديدة والمعدلة.
 

ي الشركةفي مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية. تعمل الشركة  إضافة إلى ذلك، احتياجات  وتُلب
اريعهم الصناعية  ة لمش اني الحديدي ول المب وفير حل وق لت ون عن مصدر واحد موث ذين يبحث العمالء ال

الخدمات الهندسية واإلنشائية والمشتريات لمشاريع العمالء من قطاعات السوق ، حيث توفر والتجارية
ة وتصنيعإضافة المختلفة،  اني الحديدي ى تصميم المب د هاإل اوتركيب هاوتوري ة ه ال المدني ذ األعم ، وتنفي

ال  ذ األعم ة، وتنفي واد المعماري ق، والم ذار ومكافحة الحري ة اإلن والخرسانية المتعلقة بها، وتوريد أنظم
اح ليم المفت ق عمل ،الكهربائية والميكانيكية الشاملة ضمن عقود نظام تس ك من خالل فري محترف  وذل

  وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في إدارة وتنفيذ المشاريع المختلفة.
  

  )HVAC Sector( قطاع تكييف الهواءثانياً: 
ل  ل تُمث اتشركة الزام دودة للمكيف اع  القابضة المح واءقط ل للصناعة. تأسست  تكييف اله ي الزام ف

وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية.  ١٩٧٤شركة الزامل للمكيفات في عام 
دة في صناعة  ة الرائ اً من الشركات العالمي توسعت الشركة خالل العقود األربعة الماضية لتصبح حالي
أجهزة تكييف الهواء واألولى في منطقة الشرق األوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم تشكيلة واسعة من 

اواختبار هالهواء وتصنيعمنتجات تكييف ا ات الغرف  تها،وصيان تهاوخدم هاوتسويق ه داًء من مكيف ابت
 ً ) ووحدات Chillersدات (إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبرِّ ووصوًال المكيفات المجزأة ب ومرورا

   .مناولة الهواء للتطبيقات واالستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة
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ذ  وفر الشركة من ك، تُ ام إضافة إلى ذل واء، حيث ات خدم ١٩٧٥ع دات تكييف اله زة ومع صيانة أجه
ة  ١٨فني تكييف وصيانة ينتشرون في  ٢٬٥٠٠يوجد لديها ما يزيد على  فرعاً في مختلف أنحاء المملك

ك الشركة ق ا تمل اون الخليجي. كم روع أخرى في دول مجلس التع ة العربية السعودية إضافة إلى ف راب
ليح  ٥٠٠ ار الضرورية لتص ع الغي دات وقط األدوات والمع زة ب يانة، ُمجه دمات الص ديم خ ة لتق مركب

دم وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العالمات التجارية.  ا تق رامج الصيانة كم الشركة ب
ة ل وفير فحوصات منتظم ى ت زة الوقائية والخدمات األخرى المتعلقة بها، التي تهدف إل ى أجه اظ عل لحف

ً تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى. وتملك  زة التكييف  الشركة أيضا ار أجه ع قطع غي مراكز لبي
وك والشركات الصناعية  د من البن والتبريد، كما تقدم خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعدي
ى خدمات الصيانة والتصليح  ازل، إضافة إل ة والمن ة المختلف از والمؤسسات التجاري وقطاع النفط والغ

  للعمالء العاديين.
 

دم الشركة من خال ا تق ة كم دورات التدريبي ة من ال ا مجموعة متكامل ابع له ي الت دريب الفن ل مركز الت
  للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكالء والمقاولين والشركات الكبرى.

  
ي ، )اختبار(وتملك الشركة مركز  تحكم البيئ ول ال زة التكييف وحل ر مستقل لفحص أجه وهو أول مختب

رق األوسط قطلَيُ  ي الش ام  ف ي ع رات ، ١٩٨٤ف ن مختب د م و معتم ة. يُ )(ETLوه ذا األمريكي وفر ه
أداء  ة ب ارات والفحوص المتعلق المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق األوسط مجموعة من االختب
ة والصناعية المتخصصة،  ردات الضخمة لالستخدامات التجاري ة والمب زة التكييف المختلف وكفاءة أجه

هم واء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة من الخارج.  سو ار(يُس ات الزامل  )اختب في دعم منتجات مكيف
ة  اً متوافق اً وإقليمي رة محلي دة مبتك وأنشطة األبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جدي

  مع أعلى معايير الجودة العالمية.
  

ة الجودة ، أطلقت شركة الزامل للمكيفات ٢٠١٠وفي عام  ة سعودية للطالءات العالي أول عالمة تجاري
ل ة الصدأ والتآك ات وخص المصممة، )ResisTec( واألداء لمقاوم ي منتجات ومكون تخدام ف صاً لالس

الءات " ركة ط ورت الش د ط ة. وق ف المختلف زة التكيي ة ResisTecأجه ل لحماي ة للتآك ة عالي " بمقاوم
واء، ف اله ة وتكيي ة والتهوي زة التدفئ زة،  أجه تهالك األجه غيل واس اليف تش ي خفض تك اعدة ف والمس

ة وخفض  ع اإلنتاجي وتوفير خيارات جديدة للعمالء الختيار منتجات وخدمات عالية الجودة تُسهم في رف
ة  ة والتهوي دات التدفئ زة ومع التكاليف. وتوفر هذه المنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة حماية شاملة ألجه

ا والتكييف ضد الصدأ و زة. كم ذه األجه ات ه د ومكون ات التبري ى أداء ملف ذكر عل أثير ي ل دون ت التآك
الءات ُص ذه الط ً ممت ه ا ل  خصوص ي ظ زة خاصة ف ال األجه ل أعط تج وتقلي اة المن ة دورة حي إلطال

  الظروف الجوية القاسية في منطقة الشرق األوسط. 
  

ام إضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حلول الطاقة الشمسية والمباني ا ، ٢٠١٢لخضراء الصديقة للبيئة منذ ع
ن  ق م ادة فري ة. وبقي ية النظيف ة الشمس و الطاق راء نح اني الخض اريع المب ن مش د م ه المزي ث تتج حي
ول الهندسية رة واسعة في مجال الخدمات والحل ديها خب إن الشركة ل  ،المتخصصين في هذا المجال، ف

ك الشركة  ،اءاتاإلنشالبناء وو ،وتوفير المواد والمنتجات الالزمة اتوالخدمات التحديثية. كما تمل  عالق
ية،  ة الشمس ة الطاق د منتجات وأنظم الم لتصنيع وتوري وثيقة مع الشركات الرائدة من مختلف أنحاء الع
اد في  والمحوالت الكهربائية، والبطاريات، واأللواح الضوئية، والسخانات الحرارية، مع شهادات اعتم

 . السالمة والجودة العالمية
 

ع  ة، والتوزي ل الطاق ك تحوي ي ذل ا ف وئية، بم ة الكهروض ة لألنظم دمات متكامل ركة خ وفر الش ا ت كم
داًء من مخرجات  الكهربائي، والرصد والمراقبة، واإلشراف، والدعم الفني، إضافة إلى حلول شاملة ابت

  ألواح الطاقة الشمسية إلى ربط الشبكة مع أنواع مختلفة من األنظمة.
  

ع لتصميم مرافق الزامل للمكيفات  وتملك شركة دمام وينب ة خاصة في كل من ال مسالك وتصنيع أنظم
ك باستخدام ، من المنتجات ذات الصلة، إضافة إلى غيرها عاليةالجودة الذات تكييف الهواء  أحدث وذل

وفر التقنيات التصنيعية وأجهزة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب. كما  يم الشركة ت ول تنظيف وتعق حل
زة مسالك تكييف الهواء شبكات  اءة التشغيلية ألجه واء والكف ات لتحسين جودة اله باستخدام أحدث التقني
  التكييف.
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  )Insulation Sector( قطاع المواد العازلةثالثاً: 

ن خالل  ة م واد العازل اع الم ي قط ل للصناعة ف ل الزام ةتعم زل الخليجي ة الع ركة  شركة مجموع (ش
ال الشركة.  %٥١سعودية مساهمة مقفلة)، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة سيطرة تبلغ  من رأس م

ألف المجموعة من:  و)، وشركة وتت رجالس المحدودة (أفيك ة من الفيب واد العازل ة للم الشركة العربي
ب زل األنابي ذه تتمت. المصنع السعودي لصناعة الصوف الصخري، وشركة المصنع السعودي لع ع ه

ة الجودة  ه من المنتجات العالي ا تقدم ة لم الشركات بسمعة ممتازة في مختلف األسواق المحلية واإلقليمي
  والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

  
ة  زل الخليجي ة الع ركة مجموع ك ش تراتيجية تمل راكة اس ع ش زم ركة أوين ورننج ( ش  Owensك

Corningرجالس ة عوازل الفيب دة في تقني ة الرائ وم بتصنيع . و) األمريكية، إحدى الشركات العالمي تق
ة. وهي أيضاً  المواد العازلة من األلياف الزجاجية ذات الجودة العالية لالستخدامات الصناعية والتجاري

ا وخدماتها الوحيد للمواد العازلة من الفيبرجالس في المملك الُمصنِّع ة العربية السعودية. وتشابه منتجاته
  كل من الواليات المتحدة وأوروبا.ذات الجودة العالية مثيالتها في 

  
األسواق المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري  ١٩٩٢عام المجموعة منذ تُزود كما 

ر المنتجات فا، العازلة ةعالتي تُعد واحدة من أكث ة  ،لي واد العازل ى نطاق واسع في الم والمستخدمة عل
 ٦٥٬٠٠٠من مادة الصوف الصخري إلى  للشركةتصل الطاقة اإلنتاجية و للحرارة والصوت والحريق.

تعانة  %٥٥من إنتاج السعودية و %٨٠طن سنوياً، وهو ما يشكل  ك باالس من إنتاج منطقة الخليج، وذل
ة ذات بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا الم ة مؤهل وادر فني ى تشغيل المصنع ك جال، حيث يقوم عل

  خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعمالء.
  

بقة الصنع لألنابيب المستخدمة إضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة  ة ومس بتصميم وتصنيع األنظمة العازل
اج. ١٩٨٣عام  منذفوق وأسفل سطح األرض وأنابيب التبريد والتسخين وغيرها  منتجات  كما تقوم بإنت

ة االحتياجات الخاصة ياألنابيب المعزولة والبولي إيث وفر المجموعة لين العالية الجودة لتلبي للعمالء. وت
ك الشركة  ك، تمل ى ذل ى التركيب. إضافة إل لعمالئها المساعدة الفنية في الموقع وخدمات اإلشراف عل

ات خاصة، حيث قدرات داخلية متطورة إلجراء تحليل اإلجهاد  بواسطة الحاسب اآللي باستخدام برمجي
ي  يحدد هذا التحليل مقدار اإلجهاد والتحمل في األنبوب المعدني الناقل، إضافة إلى الحركة المحورية الت
ولي  دد. يمكن استخدام أنابيب الب توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التم

ةيإ ة الكثاف ين عالي ا HDPE( ثيل ي تنتجه ك  المجموعة) الت ي ذل ا ف اريع بم ات والمش ي مختلف التطبيق ف
  أنظمة الصرف الصحي، وأنظمة الرّي، وأنابيب الغاز، وشبكات المياه وغيرها.

 
  )Concrete Sector( قطاع الصناعات الخرسانيةاً: رابع

انية قطاع الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة شركة تُمثل  في الصناعات الخرس
درها الزامل للصناعة وم الشركةفي الشركة.  %٥٠، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة ق  بتصميم تق

 السكنية المشاريع مثل التطبيقات من العديد في تُستخدم التي الجاهزة الخرسانية المباني وتركيب وإنتاج
اج قومت كما. وغيرها واألسوار والجسور والمصانع التجارية والمجمعات والمدارس  واسعة تشكيلة بإنت

  .األخرى الخرسانية المنتجات من
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  :)Subsidiaries( شركات التابعةالشركة في الحصص ملكية التالي الجدول يوضح 

  

  رأس المال  التابعةاسم الشركة 
  حصة
  الملكية

  النشاط
محل  الدولة

  العمليات
الدولة محل 
  التأسيس

  السعودية  السعودية  قابضة  %١٠٠  مليون لایر ٢٥٠  وشركاتها التابعة: – الزامل للحديد القابضةشركة  .١

  السعودية  السعودية  مباني حديدية  %١٠٠  مليون لایر ٥٠  شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة -

  السعودية  السعودية  فوالذيةهياكل إنشائية   %١٠٠  مليون لایر ٧٥  شركة الزامل اإلنشائية للهياكل الفوالذية -

  السعودية  السعودية  أبراج طاقة واتصاالت  %١٠٠  مليون لایر ٧٠  شركة الزامل لألبراج والجلفنة -

  السعودية  السعودية  معدات معالجة  %١٠٠  مليون لایر ٥٥  شركة الزامل لمعدات المعالجة -

  السعودية  السعودية  ألواح محشوة معزولة  %١٠٠  مليون لایر ٢٥  شركة مكونات البناء -

  السعودية  السعودية  إدارة مشاريع قطاع الحديد  %١٠٠  مليون لایر ١  شركة الزامل لإلنشاءات الحديدية -

  السعودية  السعودية  فحص وصيانة  %١٠٠  مليون لایر ٢  شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية -

  مصر  مصر  مباني حديدية  %١٠٠ جنيهألف  ٢٥٠  شركة التركيبات المعدنية والمقاوالت (ش.م.م.) -

  السعودية  السعودية قابضة  %١٠٠  مليون لایر ١  وشركاتها التابعة: –شركة الزامل للمكيفات القابضة  .٢

  السعودية  السعودية  مكيفات الهواء  %١٠٠  مليون لایر ١٧٣  شركة الزامل للمكيفات واألجهزة المنزلية -

  السعودية  السعودية  مكيفات الهواء  %١٠٠  لایرمليون  ١٠١  شركة الزامل للمكيفات المركزية -

  السعودية  السعودية  صيانة وخدمات  %١٠٠  مليون لایر ٣٥٫٧  شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد -

  السعودية  السعودية  فحص واختبار  %١٠٠  ألف لایر ٥٠٠  شركة اختبار المحدودة -

  السعودية  السعودية  تبريد مناطق مركزي  %١٠٠  مليون لایر ١  الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة -

  السعودية  السعودية  خدمات هندسية فنية  %١٠٠  مليون لایر ١  شركة الزامل لخدمات الطاقة -

  البحرين  البحرين  صيانة وخدمات  %١٠٠  ألف دينار ٢٧٠  شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م. -

  مصر  مصر  مباني حديدية  %١٠٠  جنيهمليون  ١٠٠  شركة الزامل للمباني الحديدية .٣

  الصين  الصين  مباني حديدية  %١٠٠  مليون ريمبي ١٢٫٥  زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد .٤

  الهند  الهند  مباني حديدية  %١٠٠  مليون روبيه ٨٨٦٫١  زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد .٥

  الهند  الهند  مكتب هندسي  %١٠٠  روبيه مليون ٥١٫٢  زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد .٦

  السعودية  السعودية  عوازل صوف صخري  %١٠٠  مليون لایر ١٠  :الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري .٧

  السعودية  السعودية  تسويق مواد عازلة  %١٠٠  ألف لایر ٥٠  شركة العزل الثانية المحدودة -

  السعودية  السعودية  قابضة  %٥١  مليون لایر ٢١٫١  مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقفلة) -

  السعودية  السعودية  أنابيب معزولة  %٥١  مليون لایر ٧٫٢  شركة المصنع السعودي لعزل األنابيب -

  ماراتاأل  ماراتاأل  قابضة  %١٠٠  مليون درهم ٥  (ذ.م.م.) شركة الزامل لالستثمار الصناعي .٨

  ماراتاأل  األمارات  مباني حديدية  %١٠٠  مليون درهم ٢٠  شركة الزامل للصناعات الحديدية (ذ.م.م.) .٩

  مصر  مصر  هياكل فوالذية  %١٠٠  مليون دوالر ١٠  شركة الزامل للهياكل الفوالذية المحدودة .١٠

  الهند  الهند  إدارة مشاريع قطاع الحديد  %١٠٠  مليون روبيه ١٣٫٧  زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد .١١

  الهند  الهند  تقنية المعلومات  %١٠٠  مليون روبيه ٢٣٫٥  برايفت ليمتدزامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال  .١٢

  السعودية  السعودية  تدريب صناعي  %١٠٠  مليون لایر ٨٫١٤  معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي .١٣

  الهند  الهند  مكيفات الهواء  %١٠٠  مليون روبيه ١٣٧٢٫٧  انديا برايفت ليمتدايركونديشنرز زامل  .١٤

  السعودية  السعودية  إدارة مشاريع التبريد  %١٠٠  مليون لایر ١  المركزية السعودية المحدودةشركة الطاقة  .١٥

  سنغافورة  سنغافورة  قابضة  %١٠٠  دوالر سنغافوري ١  شركة الزامل لالستثمار الصناعي آسيا (برايفت ليمتد) .١٦

  فيتنام  فيتنام  حديديةمباني   %٩٢٬٢٧  مليون دوالر ١٣٫٢  ز فيتنام كومباني ليمتدغزامل ستيل بيلدن .١٧

  
  

بأسماء بعض  ةأعاله مسجلخارج السعودية فقط إن جزء من حصص الشركة األم في الشركات التابعة 
س اإلدارة أو  اء مجل ذيين أعض ار التنفي راً كب ك نظ ركة األم وذل ن الش ة ع حين بالنياب اهمين مرش كمس

  .التابعةللمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك الشركات 
  
  

  استثمارات الشركة: )٥
  مما يلي:) Associates( الزميلةات الشركستثمارات في االتتألف 
بة  .١ ي  %٥٠حصة بنس دودةف انية المح ل للصناعات الخرس ة والنصار والزام ، شركة الربيع

 .الخرسانية الجاهزةوتزاول إنتاج المنتجات ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. 
دفي  %٢٠٫٨٣حصة بنسبة  .٢ اني ليمت ر كومب ان،  شركة آي آي بي بيب ة في جزر كايم الواقع

 ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
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  مما يلي:) Joint Ventures( مشاريع المشتركةالستثمارات في االتتألف 
بة  .١ ة بنس ي  %٥١حص ركة ف دودةش واء المح ات اله ط لمكيف رق األوس ا الش ع مركزه ، ويق

 .تقوم ببيع وتسويق مكيفات الهواء. والدمامالرئيسي في مدينة 
  
  

  مما يلي:) Available for Sale Investments(المتاحة للبيع االستثمارات تتألف 
بة  .١ ي  %٢٫١١حصة بنس اريف وير العق ة للتط ان الدولي ركة كن ة) ش اهمة مقفل ل (مس . وتتمث

 .ياالستثمار العقارالرئيسية بنشاطات الشركة 
  
 
  :والقرارات المهمةالمستقبلية خطط لوصف ل )٦

  :الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يليأهم 
ةالنشاطات والتوسع في ال زيادة مردودالعمل على استمرار   -أ ) لقطاعات Adjacencies( مكمل

لة  تحكم في سلس درة الشركة في ال الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل بها وذلك لزيادة ق
 .للمالك أفضل) مما يعظم فرص تحقيق عوائد Value Chain( القيم المضافة

ي ستمكن   -ب د الت ى إدارة النق ة إضافة إل اءة اإلنتاجي ع الكف استمرار جهود ترشيد المصاريف ورف
 .للمالك أفضلتحسين المركز المالي وتحقيق عوائد الشركة من 

  التكاليف. ) لتعظيم المردود وتخفيضRight Sizingتحجيم بعض النشاطات (  -ج
  
  
  النتائج المالية: )٧

الي  غ إجم رادات اإلبل عودي  لایر ونملي ٤٢٧٨٫٢ي ة س اض ٣١/١٢/٢٠١٩بنهاي دره  بانخف  ٣٥٫٤ق
ون لایر  عودي ملي ببوس درها  ةنس ع % ) ٠٫٨(ق ة م ام مقارن ة  ٢٠١٨الع لایر  ونملي ٤٣١٣٫٧البالغ

ائر كما  .سعودي ون لایر سعودي ١٣٨٫٨(بلغت صافية حققت الشركة خس ر) ملي  %٠٫٧ هبتنس بتغي
د  .سعوديمليون لایر  )١٣٩٫٨( تبلغ خسائرحققت خاللها والتي  ٢٠١٨العام مقارنة ب غ صافي وق بل
اة خسائر  د خصم مخصص الزك ى (السهم الواحد بع ة ٢٫٣١الشرعية إل ائر ) لایر سعودي مقارن بخس

  لایر سعودي. )٢٫٣٣(بلغ للسهم الواحد 
  
  نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي اإليرادات السنوية: الجدوليبين و
  

  التغير  ٢٠١٨  ٢٠١٩  البيان
  %٦٫٩-  %٤٣٫٧  %٤١٫٠  قطاع التكييف
  %٥٫٨+  %٤٩٫٦  %٥٢٫٩  قطاع الحديد

  %٤٫٥-  %٧٫٠  %٦٫٧  قطاع المواد العازلة
  %١١٩٫٥+  %٠٫٣-  %٠٫٧- المركز الرئيسي وأخرى

  ١٠٠  %١٠٠%    
  
  

 قائمة الدخل:  -أ
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  (آالف الرياالت) البيان
  ٥٫٤٨٨٫٥٩٥  ٤٫٩٢٩٫٢٣٠  ٤٫٤٠٣٫٨٥٠  ٤٫٣١٣٫٦٤٩  ٤٫٢٧٨٫٢٢٦  المبيعات

  ٤٫١٨٣٫٣١٢  ٣٫٨٥٨٫١٥٩  ٣٫٤٩٥٫٦٥١  ٣٫٥٩٨٫٢٧٩  ٣٫٦٨٠٫٢٧٩  تكلفة المبيعات
  ١٫٣٠٥٫٢٨٣  ١٫٠٧١٫٠٧١  ٩٠٨٫١٩٩  ٧١٥٫٣٧٠  ٥٩٧٫٩٤٧  إجمالي الربح

  ١٫٠٤٩٫٤٤٧  ٩٣٢٫٧٥٥  ٧٨٥٫٠٧٠  ٨٤٣٫٨٦٤  ٧٣٧٫١٦٣  إجمالي المصاريف
  ٢٩٫٣٢١  ٣٠٫٦٧٧  )٢٫٢٩٨(  ٢٫٢٩٢  ٣٠٫٧٣٥  صافي اإليرادات األخرى

  ٢٢٫١٥٠  ٢٢٫٦١٢  ١٥٫٨١٣  ١٣٫٦٣١  ٣٠٫٣٢٨  الزكاة
  ٢٦٣٫٠٠٧  ١٤٦٫٣٨١  ١٠٥٫٠١٨  )١٣٩٫٨٣٣(  )١٣٨٫٨٠٩(  صافي الدخل

  



 م٣١/١٢/٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة | العام المالي المنتهي في 

- ٨ -   www.zamilindustrial.com  

 قائمة المركز المالي:  -ب
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  (آالف الرياالت) البيان
  ٤٫٣٤٤٫٥٣١  ٤٫٠٩٣٫١٣٧  ٤٫٠٣٦٫٧١٣  ٤٫٢٤١٫٧٠٨  ٤٫١٠٠٫٢٣٨  الموجودات المتداولة
  ٣٫٦٢٢٫٥٤٠  ٣٫٣٩٢٫٦٨١  ٣٫٤٣٤٫٧٥٨  ٣٫٨٤٨٫٤٠١  ٣٫٦٩٦٫٢٢٣  المطلوبات المتداولة
  ٧٢١٫٩٩١  ٧٠٠٫٤٥٦  ٦٠١٫٩٥٥  ٣٩٣٫٣٠٧  ٤٠٤٫٠١٥  رأس المال العامل

  ٧٠٨٫٩١٩  ٥٨٤٫٧٠٤  ٥٥٥٫١٢٢  ٥٠٢٫٩٩٢  ٥٨٢٫٤٥٢  األصول األخرى طويلة األجل
  ١٫٣٩٠٫٠١٠  ١٫١٣٢٫٧٨٣  ١٫٠٨٩٫٨٨٨  ١٫٠١٨٫٥١١  ٩٦٠٫٧٠٨  األصول الثابتة

  ٦٫٤٤٣٫٤٦٠  ٥٫٨١٠٫٦٢٤  ٥٫٦٨١٫٧٢٣  ٥٫٧٦٣٫٢١١  ٥٫٦٤٣٫٣٩٨  إجمالي الموجودات
  ٣٫٦٢٢٫٥٤٠  ٣٫٣٩٢٫٦٨١  ٣٫٤٣٤٫٧٥٨  ٣٫٨٤٨٫٤٠١  ٣٫٦٩٦٫٢٢٣  المتداولةالمطلوبات 

  ٣١٣٫٣٣٨  ١٩٥٫٢٤٦  ٦٧٫٢٥٥  ٣٨٫٧٣٤  ١٤٤٫٩٨٦  قروض طويلة األجل
  ٣٥٦٫٥٥٨  ٣٣٤٫٥١٤  ٣٠٣٫٣٣٠  ٢٥١٫٩٦١  ٣٢٢٫٣٥٤  المطلوبات األخرى

  ٤٫٢٩٢٫٤٣٦  ٣٫٩٢٢٫٤٤١  ٣٫٨٠٥٫٣٤٣  ٤٫١٣٩٫٠٩٦  ٤٫١٦٣٫٥٦٣  المطلوباتإجمالي 
  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  المدفوعرأس المال 

  ١٫٢٨٥٫١٤٦  ١٫٠٧٨٫١٩٩  ١٫٠٦٤٫٧٠٣  ٨١٥٫٩٤٦  ٦٧٨٫٧٦٧  االحتياطيات واألرباح المبقاة
  ٢٦٥٫٨٧٨  ٢٠٩٫٩٨٤  ٢١١٫٦٧٧  ٢٠٨٫١٦٩  ٢٠١٫٠٦٨  حقوق األقلية

  ٢٫١٥١٫٠٢٤  ١٫٨٨٨٫١٨٣  ١٫٨٧٦٫٣٨٠  ١٫٦٢٤٫١١٥  ١٫٤٧٩٫٨٣٥  حقوق المساهمين
  ٦٫٤٤٣٫٤٦٠  ٥٫٨١٠٫٦٢٤  ٥٫٦٨١٫٧٢٣  ٥٫٧٦٣٫٢١١  ٥٫٦٤٣٫٣٩٨  الخصوم وحقوق المساهمينإجمالي 

 
 :نتائج األنشطة التشغيلية  -ج

 

  (%)نسبة التغير   التغير  ٢٠١٨  ٢٠١٩  (آالف الرياالت) البيان
  )٠٫٨(  )٣٥٫٤٢٣(  ٤٫٣١٣٫٦٤٩  ٤٫٢٧٨٫٢٢٦  المبيعات

  ٢٫٣  ٨٢٫٠٠٠  ٣٫٥٩٨٫٢٧٩  ٣٫٦٨٠٫٢٧٩  تكلفة المبيعات
  ١٢٤٫٣   )١٦٫٢٥٠(  )١٣٫٠٧٥(  )٢٩٫٣٢٥(  من التشغيل الربح إجمالي

  )١٣٫٩(  )١٠١٫١٧٣(  ٧٢٨٫٤٤٥  ٦٢٧٫٢٧٢  مصروفات األعمال الرئيسية
  -  -  -  -  الخسارة من العمليات الرئيسية
  )٣٠٫٠(  )٣٣٫٩٧١(  ١١٣٫١٢٧  ٧٩٫١٥٦  اإليرادات / المصروفات األخرى

  ١٢٢٫٥  ١٦٫٦٩٧   ١٣٫٦٣١  ٣٠٫٣٢٨  أو الضريبة الزكاةيخصم: 
  ٠٫٧  ١٫٠٢٤   )١٣٩٫٨٣٣(  )١٣٨٫٨٠٩(  الربح (الخسارة)صافي 

  
  :٢٠١٩لغاية  ٢٠١٥يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خالل الفترة من 

  

  

263,007 

146,381 

105,018 

139,833‐ 138,809‐
 200,000‐

 150,000‐

 100,000‐

 50,000‐

 ‐

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

2015 2016 2017 2018 2019

ت
اال
ري
 ال
ف
آال

صافي الدخل



 م٣١/١٢/٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة | العام المالي المنتهي في 

- ٩ -   www.zamilindustrial.com  

  
  :٢٠١٩لغاية  ٢٠١٥يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خالل الفترة من 

  
  

  

  
  
  

  األخيرة:الخمس لسنوات ل اإلجمالية الموحدةالمبيعات  التالييوضح الرسم البياني كما 
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  يوضح الرسم البياني التالي إجمالي األرباح للسنوات الخمس الماضية:و
  
  

  
  
  

  ويوضح الرسم البياني التالي األرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:
  
  

  
  

ي  د ف اع الحدي ق قط ات  ٢٠١٩حق ة بلغمبيع عودي ٢٢٦٥٫١ تإجمالي ون لایر س اعبا ملي ب رتف  تهنس
ين .%٥٫٨ ي ح ت ف ات  انخفض بة مبيع ف بنس اع التكيي ة  )٦٫٩(قط ون لایر  ١٧٥٣٫٩% بالغ ملي

  .مليون لایر سعودي ٢٨٨٫٧% محققة مبلغاً وقدره  )٤٫٥(بنسبة المواد العازلة قطاع وكذلك  سعودي
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ة  بلغت وحسب النطاق الجغرافي، فقد ة العربي مبيعات الشركة اإلجمالية من نشاطاتها العاملة في المملك
 ً ا دره  السعودية مبلغ الي  ونملي ٣٣٤٢٫٧وق غ إجم ي حين بل ة مصانع ال مبيعاتلایر سعودي، ف التابع

ً للشركة  ً  ٩٣٥٫٥وقدره  خارج المملكة العربية السعودية مبلغا بأن هذا التحليل  مليون لایر سعودي. علما
  .الخاصة بالتصدير فقرةفي العن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها  ال يعتبر تحليالً 
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  أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات األخيرة:التالي الرسم البياني  ويوضح

  

  
  
  

ى  )٩(بنسبة  حقوق المساهمين انخفضتومن جهة ثانية  ون لایر سعودي  ١٤٧٩٫٨% لتصل إل ملي
  التالي: ه الرسم البياني. وهو ما يوضح٢٠١٨مليون لایر سعودي للعام  ١٦٢٤٫١مقارنة مع 

  
  

  
  

ام شركة الصادرات  بلغت والي  ٢٠١٩خالل الع ون لایر سعودي ٥٦٧ح ة  ملي غمقارن  ٧٣٠٫٣ بمبل
ون لایر سعودي ي  ملي ام ف بة٢٠١٨الع ل نس والي . وتمث ن  %١٣٫٣ الصادرات ح ات م الي مبيع إجم

ر من علماً بأنه  .٢٠١٩خالل العام  الشركة ى أكث الم ٩٠يتم تصدير منتجات الشركة إل ة حول الع  دول
  .دولة حول العالم ٥٥منتشرة في أكثر من والتمثيل المبيعات للمن خالل شبكة مكاتب 
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  :للمحاسبين القانونيينإيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية  )٨

ايير واإلصدارات األخرى  الي والمع ر الم ة للتقري دة وفقًا للمعايير الدولي أُِعدَّت هذه القوائم المالية الموحَّ
انونيين ر و .المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية من قِبَل الهيئة السعودية للمحاسبين الق ه ال اليق مجلس بأن

ايير ا دة.يوجد أي اختالف عن مع ا لنظراً إن  لمحاسبة المعتم ادة تبويبه م إع د ت ة ق ام المقارن ع أرق جمي
  ).IFRSلتطبيق المعايير الدولية الجديدة (

  
 القروض: )٩

  يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:
  

  ٢٠١٩  القرض
  (آالف الرياالت)

٢٠١٨  
  (آالف الرياالت)

  تاريخ الحصول
  على القرض

  تاريخ
  االستحقاق

 القرض األساسي
  الجهة المانحة (آالف الرياالت)

صندوق التنمية   ٢٥٧٬٣١٧ ١٠/١١/٢٠٢٢ ٢٩/٠٨/٢٠١٢  ٨٥٫٦٤٢  ١٩٥٫٤٢٢  ١القرض رقم 
  الصناعية السعودي

  ٨٥٫٦٤٢  ١٩٥٫٤٢٢          
          )٤٣٫٧٠٣(  )٤٧٫٤٠٠(  ناقصاً: القسط الجاري

          )٣٫٢٠٥(  )٣٫٠٣٦(رسوم الصندوق اإلداريةناقصاً:  

  ٣٨٫٧٣٤ ١٤٤٫٩٨٦          

  
  :أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها )١٠

ة ابات الدائن روض والحس ن الق ة م دى المجموع ة ل ة الرئيس ات المالي ألف االلتزام ل الغرض . تت ويتمث
ات المجموعة ل عملي ة الرئيسية . الرئيسي من هذه االلتزامات المالية في تموي وتتضمَّن األصول المالي

ع القصيرة األجل لدى  ويلي والودائ د إيجار تم تثمار في عق ة وصافي االس ابات المدين المجموعة الحس
تحتفظ المجموعة أيًضا باستثمارات في . واألرصدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها

  .ل الشامل اآلخرأسهم غير ُمدَرجة في السوق المالية والتي تَُصنَُّف كاستثمار أسهم من خالل الدخ
  

يولة اطر الس ان ومخ اطر االئتم وق ومخ اطر الس ة لمخ رَّض المجموع ا . وتتع رف اإلدارة العلي وتش
اطر ك المخ ى إدارة تل ة عل ات . بالمجموع ة السياس فة دوري ة بص ا بالمجموع ع اإلدارة العلي وتراج

لسياسات المجموعة وأهداف  واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا
ا اطر به ط. إدارة المخ وُّ طة تح أي أنش ة ب رتبط المجموع ى . وال ت ق عل س اإلدارة ويواف ع مجل ويراج

  .السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه
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ة  :مخاطر السوق  -أ ألداة المالي ة ل ة العادل ى القيم ي تطرأ عل ات الت أو تتمثل مخاطر السوق في التقلب
واع . تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ة أن وتتألف مخاطر السوق من ثالث

مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار : من المخاطر
ة ال. األسهم ومخاطر السلع وق الملكي مدرجة وتعتبر القروض والودائع القصيرة األجل وأدوات حق

أثر بمخاطر السوق ي تت ة الت ين األدوات المالي . بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من ب
 .٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 

  
  

  مخاطر أسعار العمولة
ى  ي تطرأ عل ات الت ة في التقلب دفقاتها تتمثل مخاطر أسعار العمول ة أو ت ألداة المالي ة ل ة العادل القيم

وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار . النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق
ة األجل  ٍة بقروض المجموعة الطويل ا المجموعة بصفٍة رئيس ي تتعرَّض له العمولة في السوق الت

ي تتعرض . األجلوالقصيرة األجل وودائعها القصيرة  ة الت وتدير المجموعة مخاطر أسعار العمول
، لم يكن تعرض ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وفي . لها بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة

ة األجل والقصيرة األجل  ت قروضها الطويل ث كان ا؛ حي ة هاًم عار العمول اطر أس ة لمخ المجموع
  .الرئيسية تخضع ألسعار عمولة ثابتة

  
  
  اطر العمالت األجنبيةمخ

دفقاتها  ة للمخاطر أو ت ة العادل ى القيم ي تطرأ عل ات الت ي التقلب ة ف ل مخاطر العمالت األجنبي تتمث
وتتعلق مخاطر التغيُّرات في . النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

غيلية  طة التش ٍة باألنش فٍة رئيس ة بص ا المجموع رَّض له ي تتع ة الت الت األجنبي عار صرف العم أس
ة  ة(الخاصة بالمجموع ة أجنبي رادات أو المصاريف بعمل ل اإلي جَّ دما تُس تثمارات ) عن افي اس وص

ة ة أجنبي ة وشركات زميل ر المجمو. المجموعة في شركات تابع م تُج امالت ول عة خالل السنة مع
ة  ه المصري والروبي اني والجني ين الياب دوالر األمريكي وال هامة بعمالت غير اللایر السعودي وال

ورو ة والي ال . الهندي ي، ف دوالر األمريك ل ال ون سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقاب ًرا لك ونظ
ة دوالر األمريكي مخاطر عمالت هام جموعة لمخاطر العمالت تتعرَّض الم. تشّكل األرصدة بال

ه المصري ة والجني ة الهندي اني والروبي ين الياب اليورو وال جلة ب امالت واألرصدة المس ى المع . عل
ه  ة والجني ة الهندي اني والروبي ين الياب ورو وال الت الي اطر عم ها لمخ ة تعرض دير المجموع وت

م يكن تعرض ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وفي . المصري بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها ، ل
اباتها  ة وحس اباتها المدين بة لحس ا بالنس ة جوهريً ي العمالت األجنبي رات ف المجموعة لمخاطر التغي

  .الدائنة
  

ي  تثمارها ف ق بصافي اس ا يتعل ة فيم الت األجنبي ي العم ة ف رات جوهري ة لتغي رَّض المجموع وتتع
التالية مدى الحساسية للتغيُّرات  وتوضح الجداول. عمليات أجنبية بالجنيه المصري والروبية الهندية

رات  ة المتغي ات كاف ة مع ثب ة الهندي ه المصري والروبي المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجني
رات . األخرى ى التغي ويرجع التأثير على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة قبل حساب الضريبة إل

رات في ولم يك. في القيمة العادلة لألصول وااللتزامات النقدية ن تعرض المجموعة لمخاطر التغي
  .العمالت األجنبية جوهريًا بالنسبة لجميع العمالت األخرى

  

  
  التغير في سعر
  الجنيه المصري

  التأثير على مكونات أخرى
  في حقوق الملكية
  (آالف الرياالت)

  ١٫٠٨٦   %٣+   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  - ١٫٠٨٦(  %٣(  

      

  ١٫٤٣٨  %٩+   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  - ١٫٤٣٨(  %٩(  

  
  



 م٣١/١٢/٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة | العام المالي المنتهي في 

- ١٥ -   www.zamilindustrial.com  

  
  التغير في سعر
  الروبيه الهندية

  التأثير على مكونات أخرى
  في حقوق الملكية
  (آالف الرياالت)

  ١٫٩٥٣  %٢+   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  - ١٫٩٥٣(  %٢(  

      

  ٥٣  %٢+   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  - ٥٣(  %٢(  

  
  مخاطر السلع

د والصلب تتعرَّض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخالت  اإلنتاج، بما في ذلك الحدي
ة . وقطع الكهرباء والمواد الزجاجية والكهرباء ا الدوري وتُِعدُّ المجموعة موازناتها السنوية وتوقعاته

ل إدارة  ن أج واد م ذه الم ن ه ة م تويات مختلف ق بمس ا يتعل ية فيم يالت الحساس ك تحل ي ذل ا ف بم
  .المخاطر

  
  مخاطر أسعار األسهم

لية غير المدرجة ألسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم إن األوراق الما
تثمارية ة االس ألوراق المالي دير المجموعة مخاطر أسعار األسهم . التأكد بشأن القيم المستقبلية ل وت

ة ة واإلجمالي ى أدوات األسهم الفردي ة . من خالل التنوع ووضع قيود عل ارير بصفة دوري دَّم تق وتُق
ول محف ةح ا للمجموع إلدارة العلي هم ل ة األس رارات . ظ ع ق ة جمي س إدارة المجموع ع مجل ويراج

  .استثمارات األسهم ويعتمدها
  

ة  ة والمسجلة بالقيم ر المدرج ة غي وق الملكي اطر أدوات حق غ مخ ان مبل ة، ك وائم المالي اريخ الق وبت
  .)ألف لایر سعودي ٤٠٬٥٣٨: ٢٠١٨(ألف لایر سعودي  ٣٩٫١٤٠العادلة 

 
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته في ظل أداة مالية أو عقد : مخاطر االئتمان  -ب

ا يتسبب في خسارة مالية وتتعرَّض المجموعة لمخاطر االئتمان على أرصدتها . مبرم مع عميل؛ ممَّ
تثمارها ا وصافي اس ة وأصول عقوده اباتها المدين ا القصيرة األجل وحس د  البنكية وودائعه في عق

 :إيجار تمويلي وبعض حساباتها المدينة األخرى وذلك على النحو التالي
 

  
٣١/١٢/٢٠١٩  

  (آالف الرياالت)
٣١/١٢/٢٠١٨  

  (آالف الرياالت)
  ١٢٦٬٨٩٢ ١٦٧٬٣٨١  أرصدة لدى البنوك
  ٢١٬٨٠٥  ٢٦٬٠١٦  ودائع قصيرة األجل

  ٢٬٠٤٣٬١٥٦  ١٬٨٩٥٬٦٦٢  مدينون
  ٤١٣٬٣٦٩  ٤٩٤٬٧٥٦  أصول عقود

  ٣٦٣٬٢٨٣  ٣٤٠٬٦٨٢  استثمارات في عقد إيجار تمويلي صافي
  ١٥٢٬٧٥٢  ١٥٧٬٦٦٥  مدينون آخرون

 ٣٬١٢١٬٢٥٧  ٣٬٠٨٢٬١٦٢  
  

  وأصول عقود حسابات مدينة
ا  تُدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قِبَل كل وحدة أعمال وفقًا لسياسة المجموعة وإجراءاته

وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر . ائتمان المتعلقة بالعمالءومراقبتها المخصصة إلدارة مخاطر 
ر المسددة  ة غي ابات المدين ة الحس ل وبمراقب اني لكل عمي االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتم

  .والتأكد من متابعتها عن كثب
  

ة باستخدام مصفوفة المخصصات لق وائم مالي اريخ ق اس يُجرى تحليل االنخفاض في القيمة بكل ت ي
ة للمجموعة ال تابع اء . خسائر االئتمان المتوقعة لكل وحدة أعم وتُحتَسب معدالت المخصصات بن

ابهة  اذج خسارة مش ديها نم ي ل ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء الت على أيام التأخُّ
تندي( ة أو أشكال أي حسب المنطقة الجغرافية أو نوع المنتج أو نوع العميل والتغطية باعتمادات مس
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اني أمين االئتم ن الت رى م ة ). أخ االت والقيم ة باالحتم ائج المرجح اب النت ة االحتس س عملي وتعك
ابقة  ة بشأن األحداث الس وائم المالي اريخ الق الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بت

  .والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية
  

دى  ارة ل ة للخس ة التاريخي دالت الملحوظ اس المع ى أس دئيًا عل ات مب دول المخصص ب ج ويُحتَس
ة ع . المجموع ة م ان التاريخي ائر االئتم رة خس بط خب دف ض فوفة به ة المص تعاير المجموع وس

ة ات المتوقع ة . المعلوم ت األوضاع االقتصادية المتوقع ال، إذا كان بيل المث ى س الي (فعل ل إجم مث
د من ) حليالمنتَج الم ا عدد متزاي ا يمكن أن يترتب عليه ة م متوقع تدهورها على مدى السنة التالي

ر في السداد في قطاع معين، يُجَرى تعديل المعدالت الخسارة التاريخية للخسارة وفي . حاالت التأخُّ
ات في كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للخسارة، وتخضع التغيُّر

ل ة للتحلي ديرات المتوقع ارة . التق ة للخس ة التاريخي دالت الملحوظ ين المع ة ب يم العالق ل تقي ويُمثِّ
ا ان . واألوضاع االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة تقديًرا هامًّ ائر االئتم غ خس دُّ مبل ويُعَ

ةالمتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية ا رة . لمتوقع ا خب ل أيًض د ال تمث وق
الء  ة للعم ارة فعلي ة خس دى المجموع ة ل ة واألوضاع االقتصادية المتوقع ان التاريخي ائر االئتم خس

  .مستقبالً 
  

نوات وال  الث س ن ث ر م داد ألكث أخرة الس ت مت ادة إذا كان ة ع ة التجاري ابات المدين طب الحس وتُش
ز ادة .  تخضع للتعزي ن ع يس م ه ل اً بأن ابات علم ى الحس ى ضمانات عل ة الحصول عل المجموع

ة بضمانات ر مكفول ا غي ة العظمى منه ا في . المدينة؛ ولذلك فإن الغالبي ، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وكم
ة  ة البالغ ون لایر  ١٤٥٫٣حصلت المجموعة على اعتماد مستندي كضمان على حساباتها المدين ملي

عودي  عودي ٢٤٥٫٨: ٢٠١٨(س ون لایر س ن) ملي تحقة م ا المس ض عمالئه ررت . بع د ق وق
ي  ذُ ف م تُؤَخ مَّ فل ن ث ة، وم ان هام اطر ائتم رَّض لمخ ة ال تتع ابات المدين ذه الحس ة أن ه المجموع

ة ة المتوقع ائر االئتماني يم الخس ار بتقي ابات . االعتب ة بالحس يِّم المجموعة تركز المخاطر المتعلق وتُق
ا مو ون المدينة التجارية بأنها منخفضة نظًرا ألن عمالئه ددة ويعمل اطق وصناعات متع جودون بمن

  .في أسواق مستقلة إلى حّدٍ كبير
  

ي  ان ف اطر االئتم ة بمخ ات المتعلق ي المعلوم ا يل ِرُد فيم مبر  ٣١يَ ا  ٢٠١٩ديس رض له ي تتع الت
  :الحسابات المدينة الخاصة بالمجموعة وصافي االستثمار في عقد إيجار تمويلي وأصول العقود

  

  حسابات مدينة
٢٠١٩  

  (آالف الرياالت)
٢٠١٨  

  (آالف الرياالت)
  ٥٤٠٬٢٢٣ ٥٦٣٬٤٩٥  متداولة

  ٢٠٧٬٩٦٩  ١١٥٬٧٨٣  يوًما ٣٠أقل من   
  ١٤٦٬٢٤٩  ١٠٠٬٢٧١  يوًما ٦٠ - ٣١  
  ٩٣٬٢٨٤  ٩٦٬٢٨٠  يوًما ٩٠ - ٦١  
  ١٧٧٬٣٦٢  ١٦٢٬١٠٨  يوًما ١٨٠ - ٩١  
  ١٨٦٬٣٩٨  ١٧٢٬٠٩٠  يوًما ٣٦٠-١٨١  
  ٤٩٠٬٦١٧  ٥٥٥٬٢٦٨  يوًما ٣٦٠أكثر من   

  ١٬٨٤٢٬١٠٢  ١٬٧٦٥٬٢٩٥  
  ٩٥٬٠٥١  ١٠٢٬٧٠٦  حسابات مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة

  ١٧١٬٨٥٢  ٢٠٧٬٦٦٤  محتجزات مستحقة القبض
  ٣٦٣٬٢٨٣  ٣٤٠٬٦٨٢  صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي

  ٤١٥٬٣٩٧  ٥٠١٬٦٩٥  أصول عقود
 ٢٬٨٨٧٬٦٨٥  ٢٬٩١٨٬٠٤٢  

  
ة في  ة المتوقع ائر المجموعة االئتماني ى مصفوفة المخصصات، بلغت خس تناًدا إل ديسمبر  ٣١اس

مليون لایر  ٣٢٥٫٣لحساباتها المدينة وأصول عقودها المعرضة لمخاطر االئتمان ما قيمته  ٢٠١٩
ون لایر سعودي  ٦٫٩سعودي و  ون لایر سعودي و  ٣١١٫٦: ٢٠١٨(ملي ون لایر  ٢٫٠٢ملي ملي
عودي والي، عل)س غ . ى الت ة بمبل ت المجموع ك، اعترف ى ذل اء عل عودي  ٢٢٫٣وبن ون لایر س ملي
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دخل ) مليون لایر سعودي ١٢٤٫٠٨: ٢٠١٨( ة ال ة في قائم ة المتوقع كمخصص للخسائر االئتماني
ا المستمرة دة لعملياته دره . الموحَّ ا ق ة مبلغً ة الخاصة بالجهات ذات العالق ابات المدين ُن الحس مَّ تَتََض

ون لایر سعودي ٣٧٫٩: ٢٠١٨(مليون لایر سعودي  ٥٤٬٢ ة) ملي ات المتوقف ا بالعملي د . متعلقً وق
غ  ة بمبل ت المجموع عودي  ١٤٫٥اعترف ون لایر س عودي ٢٣٫٢: ٢٠١٨(ملي ون لایر س ) ملي

ة  ة في قائم ات المتوقف كمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة كجزء من صافي الخسارة من العملي
دة   .الدخل الموحَّ

  
  

  أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل
ة  ل إدارة الخزين ة من قِبَ وك والمؤسسات المالي دى البن تُدار مخاطر االئتمان الناشئة من األرصدة ل

البنوك . بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة ة ب ان المتعلق وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتم
ة عن تركز . حسنةبعدم التعامل إال مع بنوك تتمتع بسمعة  د اإلدارة أي تأثيرات هامة ناجم ولم تُحّدِ
  .مخاطر االئتمان بتاريخ القوائم المالية

  
 

اء  :مخاطر السيولة  -ج وال للوف وفير األم تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في ت
ة األدوات المالي ة ب ا المرتبط دم . بالتزاماته ن ع يولة ع اطر الس أ مخ د تنش ييل وق ى تس درة عل الق

وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة . األصول المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة
تظم كل من ة بش دفقات النقدي ات الت ل ومتطلب ال العام يولة . رأس الم اطر الس ة مخ دير المجموع وت

ة هيالت البنكي وفير التس مان ت دى المجموع. بض ات ل روط المبيع ب ش الغ وتتطل دد المب ة أن تُس
ادة . يوًما من تاريخ تقديم الفاتورة ٩٠إلى  ٣٠المستحقة خالل  ة ع ة التجاري ابات الدائن وتُسدد الحس

 .يوًما من تاريخ الشراء ١٢٠إلى  ٣٠خالل 
  
  

  مخاطر زيادة تركز المخاطر
ة أو  ة مماثل أنشطة في ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجاري

اء  ى الوف درتهم عل أثر ق ا أن تت ؤدي به ادية ت ائص اقتص ديها خص ا أو ل ة ذاته ة الجغرافي المنطق
ا من  التغيُّرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيره اثال ب أثرا مم ة ت بااللتزامات التعاقدي

اه الت. الظروف ؤثِّر ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تج ي ت طورات الت
  .على صناعة معينة

  
ة ة متنوع ى محفظ ة عل ى المحافظ ة عل ز إدارة المجموع اطر، ترك د للمخ ز الزائ ب التركي . ولتجن

  .ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر الُمحدَّد وفقًا لذلك
  

ر دُّفعات غي ى ال اًء عل ة بن ة المالي ات المجموع تحقاق التزام واريخ اس الي ت دول الت ص الج  ويلّخِ
  :المخصومة التعاقدية

  
  )آالف الرياالت(

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  عند الطلب  البيان
  أقل من

  أشهر٦
  ١٢إلى  ٦

 ً   شهرا
  ٥إلى  ١

  سنوات
  أكثر من

  سنوات ٥
  اإلجمالي

  ٣٩٢٫٢١٩  -  -  -  ٣٨٦٬٨١١  ٥٬٤٠٨  دائنون
  ١٣٦٫٧٣١  ٥٥٫٣٢٨  ٥٦٫٦٨٤  ١٤٫٢٨٩  ١٠٫٤٣٠  -  التزامات إيجار

  ٣٩٩٫٦٩٩  -  -  -  ٣٩٩٫٦٩٩  -  مطلوبات مالية أخرى
  ٢٫٦٧٩٫١٤٣  -  ١٤٧٫١٨٠  ٣٠٢٫٧٠٠  ٢٫٢٠٠٫٧٢١  ٢٨٫٥٤٢  قروض تحمل فائدة

  ٣٫٦٠٧٫٧٩٢  ٥٥٫٣٢٨  ٢٠٣٫٨٦٤  ٣١٦٫٩٨٩  ٢٫٩٩٧٫٦٦١  ٣٣٫٩٥٠  
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  )آالف الرياالت(
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  عند الطلب  البيان
  أقل من

  أشهر٦
  ١٢إلى  ٦

 ً   شهرا
  ٥إلى  ١

  سنوات
  أكثر من

  سنوات ٥
  اإلجمالي

  ٤٥٦٬٥٢١  -  -  -  ٤٣٦٬٩٤٧  ١٩٬٥٧٤  دائنون
  ٣٧٤٬٤٣١  -  -  -  ٣٧٤٬٤٣١  -  مطلوبات مالية أخرى
  ٢٬٧١٠٬١٩٠  ١٬٧٠٠  ٣٩٬٤٤٢  ٨٬٤٠٠  ٢٬٦٣٠٬٦٤٨  ٣٠٬٠٠٠  قروض تحمل فائدة

  ٣٬٥٤١٬١٤٢  ١٬٧٠٠  ٣٩٬٤٤٢  ٨٬٤٠٠  ٣٬٤٤٢٬٠٢٦  ٤٩٬٥٧٤  

  
 المدفوعات النظامية المستحقة: )١١

  :٢٠١٩خالل العام مستحقة الالمسددة ونظامية العات ودفمال التالييبين الجدول 
  

  الجهة
٢٠١٩  

  (آالف الرياالت)
٢٠١٨  

  (آالف الرياالت)
  ٤٠٫١٠٢ ٣١٫٦٠٧  الرسوم الجمركية

  ٤١٫٤٣٤  ٤٢٫٧٨٧  تكاليف التأشيرات والجوازات
  ٤٥٫٠٩٩  ٥٨٫٧١٥  الزكاة والضريبة

  ٤١٫٧٧٩  ٤٠٫٠٠٥  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
  -  -  أخرى

  ١٦٨٫٤١٤  ١٧٣٫١١٤ إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:
  
  الشهادات والجودة:الجوائز و )١٢

ا أن ISO 9000إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على شهادات الجودة العالمية ( ). كم
ة، ) لنظام إدارة الصحة والسالمة OHSAS 18001معظم الشركات التابعة حاصلة على شهادة ( المهني

) لنظام اإلدارة البيئية. كما حصلت إدارة تقنية المعلومات في الشركة على ISO 14001وشهادة األيزو (
  ) للجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات. ISO/IEC 20000شهادة (

  
ام،  ع الع ازت الزامل للصناعة وفي مطل ةف ائزة رواد السالمة والصحة المهني ام بج ي ٢٠١٨ لع ، الت

ي منشآت  ة ف دأ السالمة والصحة المهني ز مب ة لترسيخ وتعزي ة االجتماعي ا وزارة العمل والتنمي أطلقته
ل،  ع أداء العم ة، ورف وى العامل تقرار الق ذب واس وزارة لج ات ال دى أولوي ا إح اص، لكونه اع الخ القط

ل ل وز الزام أتي ف ة. وي ات والبيئ ى الممتلك اظ عل املين، والحف ة سالمة وصحة الع ذه وحماي لصناعة به
ا في ممارسات  الجائزة للسنة الثانية على التوالي لحرصها واهتمامها بسالمة وصحة موظفيها، وتميّزه

  السالمة والصحة المهنية، وامتالكها سجالً نظامياً جيداً في السالمة والصحة المهنية.
  

ائزة فازت وحدة أعمال الصيانة والدعم الفني بشركة الزامل لخدمات التوفي مارس،  د بج كييف والتبري
ام « المة لع ال الس ي مج اول ف ا)، » ٢٠١٨أفضل مق ات (بتروكيمي ة للبتروكيماوي ركة العربي ن الش م

ك  ل الصناعية، وذل ة الجبي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) بمدين
اولين دها الدائم بأفضل إجراءات السالتقديراً اللتزام الشركة وتقيُّ  ع المق ين جمي مة والصحة والبيئة من ب

  في مدينة الجبيل الصناعية.» بتروكيميا«العاملين مع 
  

ةازت الزامل للصناعة وفي إبريل، ف ة للسالمة المهني ائزة الذهبي ام  بالج ة جوائز الشركات لع في فئ
ة، ) في الواليات المتحUnited Safety Council، من قِبل مجلس السالمة المتحد (٢٠١٨ دة األمريكي

اون مع مجلس السالمة  وذلك من بين مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات الدولية التي تعمل بالتع
الم. ديراً إلنجازات و المتحد من مختلف أنحاء الع وز تق ذا الف ادرات الشركة جاء ه ذ مب في إعداد وتنفي

ي المراجع ة ف ائج إيجابي ق نت ركة، وتحقي ي الش زة ف المة المتميّ حة الس امج إدارة الص نوية لبرن ة الس
  كل ثالثة أشهر. يُقيَّموالسالمة والبيئة، إضافة إلى التقدم في المؤشر الرئيسي ألداء السالمة الذي 

  
ا  ة كم ركات التابع دى الش ام، إح ة فيتن اني الحديدي ل للمب ركة الزام ازت ش ناعةف ل للص ائزة للزام ، بج

والي، حيث أكملت الشركة » التنين الذهبي« ى الت اً  ٢٢المرموقة، وذلك للسنة السادسة عشرة عل عام
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واحداً من  »جائزة التنين الذهبي«من التميّز والنجاح في فيتنام ومنطقة جنوب شرق آسيا. ويُعد برنامج 
ي أكبر البرامج التي تُقام سنوياً في البالد بهدف التعرف على الشركات األجنبية المستثمرة ف ام الت ي فيتن

ام.  ي فيتن ي ف ة االقتصاد المحل ي تنمي رة ف هامات كبي دمت إس ال وق ال األعم ي مج زاً ف ت أداًء مميّ حقق
ة،  ة البيئ ز حماي تدامة، وتعزي ة المس ى التنمي اظ عل ركات للحف ود الش ى جه ائزة عل ايير الج ز مع وتُرّك

  في مبادرات المسؤولية االجتماعية. بفاعليةوالمساهمة 
  

للهياكل اإلنشائية الفوالذية وشركة الزامل لخدمات التكييف شركة الزامل كلٌّ من حصلت وخالل العام 
كبيئة عمل داعمة ومساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة » شهادة مواءمة«من  الفضيةعلى الفئة والتبريد، 

جتماعية في المملكة الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية اال» شهادة مواءمة«ويتبنى نظام  .٢٠١٩لعام 
العربية السعودية، أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة 

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة
  

راً،  ق وأخي ي تطبي ات، لحرصها ف ل للمكيف اييس شركة الزام ارات للمواصفات والمق ة اإلم كرمت هيئ
وائح والمواص ة والل ريعات واألنظم ريم ضمن التش ذا التك اء ه ة. وج ي تصدرها الهيئ ية الت فات القياس

ة  املين األول«فعالي ى المتع ام » ملتق ن ٢٠١٩لع ر م ريم أكث ي لتك ي دب د ف ذي ُعق ة  ١٤٠، ال مؤسس
ة  ة العامل ة واألجنبي ات الشركات والمؤسسات الوطني ة، بحضور مئ حكومية وخاصة من متعاملي الهيئ

  وعة.في قطاعات اقتصادية وتجارية متن
  
  :الموارد البشرية والتوطين )١٣

رية  ا البش راً بموارده اً كبي ل للصناعة اهتمام ولي الزام ات م عُ  لكونه اأه غيل أعماله ، نصر إلدارة وتش
ق األداء المتميِّ ي تحقي و األساس ف أن العنصر البشري ه ا ب اً منه ذ و. زوإيمان ركة من د حرصت الش ق

ها  تقطابتأسيس ى اس اءات  عل ةأفضل الكف ة والعملي ؤهالت العلمي ة ، والم تمرار لتنمي عى باس ا تس كم
  .الشركة قطاعات جميعزة للعاملين في الكفاءات البشرية من خالل توفير فرص نمو وتعلم متميِّ 

  
ام  ة ع ي نهاي دد ٢٠١٩وف الي ع غ إجم وظفين، بل ناعة  الم ل للص ات الزام ي قطاع عودية ف ل الس داخ

ام و. عن العام السابق %٣٬٨موظفاً، وذلك بانخفاض قدره  ٨٬٠٦٠ بلغت نسبة توطين الوظائف في ع
دره  %٢٥٬٢نحو  ٢٠١٩ ك بانخفاض ق الي موظفي الشركة، وذل ابق،  %١٬٧من إجم ام الس عن الع

ركة.  ات الش ف قطاع ي مختل اً ف وظفين عموم دد الم اض ع ة انخف ام نتيج الل الع ل بوخ امج واص رن
اءات  تقطاب الكف زه اس وظفين تركي ذب الم ى ج ث وُ عل دد، حي عوديين الُج و ف ّظِالس اً  ٢٣١نح موظف

دد ٨٠٣من أصل سعودياً  ة موظفين ُج واطنين  %٢٩، أي أن قراب انوا من الم دد ك وظفين الُج من الم
  السعوديين.

  
ام واإلدارات من ناحية أخرى، بلغ  امالت في مختلف األقس ة  ٥٧عدد المواطنات السعوديات الع موظف

دره  ة  %١٤٬٩سعودية، بانخفاض ق ادة هيكل ة وإع ك بسبب خفض حجم العمال ابق، وذل ام الس عن الع
ركة.  ي الش ام واإلدارات ف د بعض األقس ركة وق ف حرصت الش ات التوظي الل عملي ال خ ى االمتث عل

امج " اتالكامل بمعدالت توطين الوظائف التي حددها برن وظفين نطاق ادة عدد الم وطني لضمان زي " ال
  الخاص.السعوديين في منشآت القطاع 

  
ديثاً في الشركة من  ون ح ون المعين دد«وقد استفاد الموظف الموظفين الُج المطورة  »منصة الترحيب ب

و  ر ٢٠١٩التي أطلقتها إدارة الموارد البشرية في يولي دد عب وظفين الُج نة للم ة محّس دم تجرب ي تُق ، والت
ة  ذه المنصة الترحيبي د ه وا البوابة اإللكترونية الداخلية للشركة. وتُع ذين التحق وظفين ال يالً سريعاً للم دل

دة، واألشخاص والمسؤولين في الشركة،  م الجدي ة عمله ى بيئ بالعمل في الزامل للصناعة للتعرف عل
ة للموظف المُ  دم المنصة اإللكتروني ان العمل. وتق ستجد معلومات والسلوكيات المهنية المتوقعة في مك

دة ا وقيمها األساسيةومنتجاتها وخدماته عن الشركة موجزة أساسية ، كما تسعى إلى بناء عالقة مهنية جي
  بين الموظفين الُجدد والشركة لتعزيز شعور االنتماء الوظيفي.

  
ة، وتحديث كما  ات المختلف ة العملي ى أتمت ز عل ا من خالل التركي طورت إدارة الموارد البشرية أعماله

ذلك التعاقب الشركة، ومواصلة برامج بالوصف الوظيفي لجميع الموظفين  وظيفي وك تخطيط المسار ال
  الوظيفي، وتحديد المديرين واألشخاص المؤهلين من المواطنين لتولي المناصب العليا في المستقبل.
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ا، شاركت الزامل ضمن و وطين الوظائف في مختلف قطاعاته الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لت

ات معرض " ذي ٢٠١٩وظائف للصناعة في فعالي وبر بهدف "، ال ة الشرقية في شهر أكت ه غرف نظمت
  دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع األعمال في توفير فرص العمل للمواطنين.

 
ل،  ان العم ي مك وع ف ق التن ل للصناعة بتحقي زام الزام ن الت زء م ركة أنشأت وكج نوات الش خالل الس

ة الماضية برنامجاً مستداماً  ة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاق وى العامل اعلين في الق وا أعضاء ف ليكون
موظفاً من ذوي اإلعاقة في مختلف وحدات األعمال  ٦٠ما يزيد على الوطنية، حيث يعمل لدى الشركة 

ديرين في القطاعات . والمجاالت الوظيفية ة للمسؤولين والم دوات توعوي نظم اإلدارة باستمرار ن ا تُ كم
ة في واإلدارات الرئيسة في الزامل للصناعة ح ى للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاق ول األساليب الُمثل

ة وشركة كالً من وتجدر اِإلشارة هنا إلى حصول . مكان العمل ائية الفوالذي شركة الزامل للهياكل اإلنش
شهادة «لزامل للصناعة، على الفئة الفضية من لالزامل لخدمات التكييف والتبريد، وهي شركات تابعة 

ام » مواءمة ة لع ى نظام حيث ، ٢٠١٩كبيئة عمل داعمة ومساندة لألشخاص ذوي اإلعاق شهادة "يتبن
ة ل "مواءم عودية، أفض ة الس ة العربي ي المملك ة ف ة االجتماعي ل والتنمي ه وزارة العم ذي أطلقت ، ال

  .الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 

وارد  وظفين، نظمت إدارة الم روابط مع الم ة ال ة العمل وتقوي وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئ
ة لموظفي ات واألنشطة االجتماعي ك الشركة البشرية خالل العام سلسلة من الفعالي ا في ذل رامج ، بم الب

  .الفعاليات الرياضية وغيرهاووحمالت التبرع بالدم،  الترفيهية والتثقيفية، وحمالت التوعية الصحية،
  
  :التدريب والتطوير الوظيفي )١٤

وى تحرص  ة ذات المحت رامج التدريبي وفير أفضل الب ى ت ل للصناعة عل زالزام ة  المتميّ ة العالي والقيم
وظفين  علضمان النجاح والتطور المستمر للم ال في الشركة. ولجمي ولضمان استمرار  وحدات األعم

معهد الزامل العالي يهدف تقديم هذه البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة وتعزيز برامج التوطين، 
وم إلى للتدريب الصناعي المتخصص  ون شهادة دبل ؤهلين يحمل ين م إعداد وتخريج شباب سعوديين فني

ي، إض عالٍ  اده من معتمد من قِبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن ى اعتم د جريمبسي افة إل معه
ا، ة في بريطاني د العريق ة  للتعليم العالي، وهو أحد المعاه ة دولي ة، وهي جه ومؤسسة إدكسل البريطاني

  .لمؤهالت المهنيةل مانحةمقرها لندن 
  

ام  ي ع ذ ٢٠١٩وف دريب الصناعي، نف الي للت ل الع د الزام وى معه ل الق امج ضمان تأهي ، ضمن برن
ة  و السعودية،العامل اولي أرامك ر من  لمق ة ألكث ارات تأهيلي ي من  ١٬١٠٠دورات تحضيرية واختب فن

، وذلك في تخصصات تصنيع اآلالت، والتقنية المتعاقدة مع أرامكو السعوديةالمقاوالت مختلف شركات 
  الكهربائية، وتقنية التبريد وتكييف الهواء، واألنابيب المعدنية، وتصنيع المعادن. 

  
داً  معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي »شركة صدارة للكيميائيات«ارت كما اخت زاً معتم ليكون مرك
ديم  راء االدورات اللتق ة وإج ارالتأهيلي ة التأهيل اتختب اولين ي وظفي المق ركة لم ع ش اونين م المتع

ك  ٣٬٦٠٠، إلى جانب »صدارة« يموظف من مختلف شركات المقاوالت المتعاونة مع الشركة، وذل  ف
ن  دد م ة ع دورات المتعلق غيل ال ة، وتش المة المهني ة، والصحة والس ة المتنوع ة والتقني ارات الفني بالمه

ل األجهزة والمعدات، ومهام التشغيل والصيانة، والقيادة الوقائية وغيرها،  إضافة إلى برامج ضمان تأهي
  .المهنية والفنية الكوادر

  
ب الصناعي اتفاقية تدريب مدتها عام واحد مع شركة كات وقع معهد الزامل العالي للتدريوخالل العام، 
دد CAT International Companyانترناشنال ( ة لع ة مختلف رامج تدريبي ة ب ذ ثالث ك لتنفي  ٦٠)، وذل

دد في الشركة ة تركيب وصيانة في تخصصات  من الموظفين السعوديين الُج ة، وتقني ة الكهربائي التقني
ام واحد مع شركة الوقع كما  والصحة المهنية.األجهزة الدقيقة، والسالمة  دتها ع دريب م ة ت معهد اتفاقي

ديم  ك لتق ة السعودية، وذل ايبم العربي ة لشركة س سنامبروجيتي العربية السعودية، إحدى الشركات التابع
مجموعة واسعة من الخدمات التدريبية، بما في ذلك تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال السالمة 

  المهنية، إضافة إلى دورات وبرامج تدريبية في التخصصات الهندسية واإلدارية. والصحة
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وارد البشرية المعهد لوزارة العمل والتنمية االجتماعية وقد اختارت  ة الم توقيع اتفاقية مع صندوق تنمي
ة وظائف الصحة والسالمة المهنتوطين برنامج ، وذلك في إطار السعوديينالمواطنين لتدريب (هدف)  ي

ل كامل ومن المقرر أن يُقدم المعهد . المنشآت السعودية الكبيرة والمتوسطةفي  دريبيتين بتموي ين ت دورت
كسوالمؤسسات، حيث لمختلف الشركات  صندوق تنمية الموارد البشرية من هم ذل راً  يُس في إسهاماً كبي

  الصحة والسالمة المهنية.مهن توطين القوى العاملة في 
  

ة الصناعة والشركة مدت كٌل من من جهة أخرى، اعت ة جمعي ة األمريكي ديم شهادات تقني دة في تق الرائ
» مايكروسوفت«)، وشركة CompTIA( المعلومات المستقلة للقوة العاملة في تقنية المعلومات العالمية

دورات  لتقديمالعالمية، معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي ليكون شريكاً معتمداً  رامج وال عدد من الب
ة في التدريبية الخاصة بهما  اهم مع شركة  المعلومات.مجال تقني ذكرة تف د م ع المعه ا وق اء «كم كهرب

ديم دورات )، Électricité de France» (فرنسا ة عن لتق ة متقدم ا تدريبي ة ونقله ة النووي د الطاق تولي
المتقدمة سيشاركون في تدريس هذه الدورات  المعهد الذينالمدربين في من  حضر عددٌ حيث وتوزيعها، 

  قدمتها شركة كهرباء فرنسا.ورشة العمل األولى حول محطات الطاقة النووية التي 
  

ر) وفي سياق متصل،  د (الزامل كوول كي دت شركة الزامل لخدمات التكييف والتبري ام عق خالل الع
د وال ة وطرق ورش عمل متخصصة حول بعض أجهزة وأنظمة التكييف والتبري ة المتقدم ة والتهوي تدفئ

الصيانة الحديثة، لمجموعة من موظفي وزارة الصحة من مختلف مناطق المملكة. وُعقدت ورش العمل 
  في مرافق الشركة في المدينتين الصناعيتين األولى والثانية بالدمام.

  
  :المسؤولية االجتماعية ورعاية النشاطات )١٥

اً  ا، وتحرص دائم تفخر الزامل للصناعة بالتزامها بالمسؤولية االجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيه
ع من خالل التواصل  والمساهمةعلى االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية  ة المجتم ة وتنمي رامج خدم في ب

م الم اجين، ودع اعدة المحت ة لمس ات الخيري ات والجمعي ع الهيئ راكات م ة الش ة وإقام ادرات الطموح ب
والمشاريع االجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة وتسهم في ازدهار المجتمعات. وال يقتصر 
ال  ى األعم ا عل ل تشجع الزامل للصناعة موظفيه ط، ب ى الشركة فق ة عل االلتزام بالمسؤولية االجتماعي

  مة المجتمع.التطوعية والمشاركة في مختلف األنشطة والمبادرات الرامية إلى خد
  

ادرات ةالماضي األعواموعلى مدى  ى دعم مب اون مع وزارة العمل عل ، عملت الزامل للصناعة بالتع
رامج  ةوب ال واإلعاق بكة أصحاب األعم ادرون( ش ى ق ال عل ز أصحاب األعم ى تحفي ي تسعى إل )، الت

ة.  ة الوطني وى العامل اعلين في الق وا أعضاء ف ة ليكون ويعمل في الزامل تمكين األشخاص ذوي اإلعاق
ناعة  ن للص ر م اً أكث ن ذ ٦٠حالي اً م ال شخص دات األعم ف وح ي مختل ة ف ات الخاص وي االحتياج

  والمجاالت الوظيفية بالشركة.
  

ة من معرض (من جهة أخرى، رعت الزامل للصناعة (رعاية ذهبية)   HVACR Expoالدورة الرابع
Saudiويُعد المعرض  .٢٠١٩يناير في  والمعارض )، الذي أٌقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

د،  واء والتبري ف اله ة وتكيي ة والتهوي ال التدفئ ي بمج ة معن ي المنطق دث متخصص ف ر ح ث أكب حي
ي  يستعرض ي تلب د، الت أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالتكييف والتدفئة والتهوية والتبري

  إلقليمي. احتياجات العمالء على المستويين المحلي وا
  
ة و اون مع الجهات الحكومي ذها الزامل للصناعة بالتع في إطار البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنف

وان  ة بعن ي الزامل للصناعة محاضرة توعوي ائر ف ع الخس ذت إدارة من ة، نف ة المختلف اليب «واألهلي أس
د» التحقيق في حوادث وإصابات العمل ع بال ة المجتم ك لطالب ومحاضري كلي ة المل ة لجامع مام، التابع

دمام.وذلك فهد للبترول والمعادن،  ة بال ر الكلي ى التعريف بإصابات  في مق د اشتملت المحاضرة عل وق
ق في إصابات وحوادث  ل، واألهداف من التحقي ا، والتصنيف الصحيح إلصابات العم العمل وأنواعه

  سية للحوادث واإلصابات المهنية.العمل، والطرق المناسبة والصحيحة للوصول إلى األسباب الرئي
  

ل،  وارد البشرية وفي إبري ال في نظمت إدارة الم اون مع كل من مراكز الكّح الزامل للصناعة، بالتع
الطبية ومركز سبيل الشفاء للسمعيات، الحملة التوعوية الصحية السنوية لموظفي الزامل للصناعة في 

  ولى والثانية بالدمام.المرافق التابعة للشركة في المدن الصناعية األ
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ات  دارس والكلي ن الم دد م ن ع ة م وداً طالبي ناعة وف ل للص ركات الزام افت ش ام، استض الل الع وخ

ك بهدف  ى والمعاهد الوطنية، وذل ات التشغيلية والمرافق التصنيعية، والتعرف إل ى العملي االطالع عل
االمنتجات واإلمكانات المتاحة لدى الشركة م مميَّرات فرصاً ، حيث أتاحت هذه الزي دة له خالل زة ومفي

  من الناحية العملية. وخاصةدراستهم، مراحل 
  
  :وأسهم الشركةمال الرأس تفاصيل  )١٦

  :، علماً بأنه ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهمالجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة
  

  التغير %  ٢٠١٨  ٢٠١٩  البيان
  ٠  لایر ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  لایر ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال المصرح والمدفوع

  ٠  سهم ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سهم ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠  عدد األسهم المصدرة
  ٠  لایر ١٠  لایر ١٠  القيمة االسمية

  ٠  )%٧٤٬٩سهم ( ٤٤٫٩٩٩٫٣٧٥ )%٧٤٬٩(سهم  ٤٤٫٩٩٩٫٣٧٥  عدد األسهم الحرة
  لایر ٠٬٧٦  لایر ١٧٬٤٠  لایر ١٨٬١٦  سعر السهم عند اإلغالق

  %٤٫٤  لایر ١٫٠٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠  لایر ١٫٠٨٩٫٦٠٠٫٠٠٠  السوقيةالقيمة 
  
  الئحة حوكمة الشركات: )١٧
  بتطبيق كافة المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات. ةزمت الشركتلا

  
  تشكيل مجلس اإلدارة: )١٨

ن اليتشكل مجلس إدارة  ةشركة م ة  ثماني ل الجمعي ن قب ابهم م تم انتخ ةأعضاء ي دة  العام اء م ل انته قب
ة سنوات  لمدةعضويتهم  الي  للشركة. حسب نظام الشركات والنظام األساسثالث يوضح والجدول الت

  حوكمة:الومناصبهم وتصنيفهم حسب الئحة مجلس اإلدارة أسماء أعضاء 
  

  التصنيف  المنصب  االسم
  مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  الزاملحمد عبدهللا خالد 

  مستقل  نائب الرئيس  الدوسريعبدهللا صالح جمعه 
  مستقل  عضو  الزاملحمد أحمد عبدهللا 
  الزاملحمد أديب عبدهللا 

  غير تنفيذي  عضو  شركة مجموعة الزامل القابضةممثالً عن 

  محمد أحمد محمود الغيث
  غير تنفيذي  عضو  المؤسسة العامة للتقاعدممثالً عن 

  مستقل  عضو  محمد سليمان محمد الحربي
  مستقل  عضو  صالح الفهيدخالد محمد 

  تنفيذي  / الرئيس التنفيذي عضو  الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 
  

ى  ذكورين في الجدول السابق شكلوا المجلس في نود اإلحاطة إل هدورأن أعضاء مجلس اإلدارة الم  ت
اع  وقد تم انتخاب نفس األعضاء للدورة الجديدة ٣٠/٠٤/٢٠١٩انتهت بتاريخ التي السابعة  خالل اجتم

د من حيث  ٢٨/٠٤/٢٠١٩الجمعية العامة للشركة بتاريخ  ى انتخاب مجلس إدارة جدي تم التصويت عل
  . ٣٠/٠٤/٢٠٢٢ولغاية  ٠١/٠٥/٢٠١٩بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الثامنة الممتدة من 

  
  
وا  )١٩ ود ألشخاص أبلغ ة في التصويت تع ة األسهم ذات األحقي الشركة وصف ألي مصلحة في فئ

 :بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
ك  ركة بتل وا الش ود ألشخاص أبلغ ي التصويت تع ة ف هم ذات األحقي ة األس ي فئ د أي مصلحة ف ال توج

  الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
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ائهم تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب وصف ألي مصلحة  )٢٠ في وأقرب
 :أسهم أو أدوات دين الشركة

  

  االسم
  نهاية العام  العامبداية 

  صافي التغيير
نسبة 
  األسهم عدد  التغيير

أدوات 
  الدين

  األسهم عدد
أدوات 
  الدين

  %٠  ٠  ٠  ١٫٧٤٧٫٢٣٣  ٠  ١٫٧٤٧٫٢٣٣  عبدهللا حمد الزاملخالد 
  %٠  ٠  ٠  ٢٫٦٦٦  ٠  ٢٫٦٦٦  عبدهللا صالح جمعه الدوسري

  %٠  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  الزاملحمد أحمد عبدهللا 
  الزاملحمد أديب عبدهللا 

  شركة مجموعة الزامل القابضةممثالً عن 
٠  ٠  ٠ *١١٫٩٩٩٫٩٨٩  ٠ *١١٫٩٩٩٫٩٨٩%  

  الغيثمحمد أحمد محمود 
  المؤسسة العامة للتقاعدممثالً عن 

٩٨(  )٢٫٩٤٠٫٠٠٠(  ٠  *٦٠٫٦٣٦  ٠  *٣٫٠٠٠٫٦٣٦%(  

  %٠  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  محمد سليمان محمد الحربي
  %٠  ٠  ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  خالد محمد صالح الفهيد

  %٠  ٠  ٠  ٢١٫٠٠٠  ٠  ٢١٫٠٠٠  الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 
  التي يمثلها العضو الشخصية االعتباريةعدد األسهم التي تملكها   * 
  
  
ائهم في أسهم  )٢١ ذيين وأقرب ار التنفي وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكب

 :أو أدوات دين الشركة
 

  االسم
صافي   نهاية العام  بداية العام

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  األسهم عدد  أدوات الدين  األسهم عدد  التغيير

  %٠  ٠  ٠ ٢٠٠٫٠٠٠  ٠ ٢٠٠٫٠٠٠  البنيانمحمد أسامة فهد 
  %٠  ٠  ٠  ١٠٫٠٠٠  ٠  ١٠٫٠٠٠  الدعجانيسعيد سعيد فهد 

  
  
 ونسب التغير: أو أكثر %٥كبار المساهمين الذين يملكون حصص تملك  )٢٢

 

 االسم
 نهاية العام بداية العام

 التغير صافي
نسبة 
 % األسهم عدد % األسهم عدد  التغيير

  %٠  ٠ ١٩٫٩٩ ١١٫٩٩٩٫٩٨٩ ١٩٫٩٩ ١١٫٩٩٩٫٩٨٩ مجموعة الزامل القابضةشركة 
  )%٠(  )٢٫٩٤٠٫٠٠٠(  ٠٫١٠  ٦٠٫٦٣٦  ٥٫٠  ٣٫٠٠٠٫٦٣٦  المؤسسة العامة للتقاعد
  %٠  ٠  ٥٫٢٨  ٣٫١٦٨٫٠٦٦  ٥٫٢٨  ٣٫١٦٨٫٠٦٦  وليد عبدهللا حمد الزامل

  %٠  ٠  ٥٫١٥  ٣٫٠٩١٫٥٢٨  ٥٫١٥  ٣٫٠٩١٫٥٢٨  شركة مجموعة الزامل لالستثمار المحدودة
  -  ٣٫١١٤٫٠١٣  ٥٫١٩  ٣٫١١٤٫٠١٣  ٠  ٠  شركة االستثمارات الرائدة "رائد"

 
، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة مجلس اإلدارة اءعضأأسماء  )٢٣

  :ومؤهالتهم وخبراتهم
  
 :أعضاء مجلس اإلدارة 

  
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم

، شركة مجلس اإلدارة رئيس -  الزاملحمد عبدهللا خالد 
  مجموعة الزامل القابضة

  الرئيس، شركة مجموعة الزامل القابضة -
العضو المنتدب، شركة الزامل لالستثمار  -

  الصناعي
 -العضو المنتدب، الشئون االستراتيجية  -

  شركة مجموعة الزامل القابضة

  بكالوريوس هندسة مدنية -
  )IMDوبرامج تنفيذية (هافارد  -
  

١٩٧٢خبرة عملية منذ 

الرئيس التنفيذي، الشركة العربية للزيت  -  متقاعد -  عبدهللا صالح جمعه الدوسري
 (أرامكو السعودية)

  بكالوريوس علوم سياسية -
 برنامج اإلدارة التنفيذية -

  (هارفارد)

١٩٦٨خبرة عملية منذ 
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١٩٧٢خبرة عملية منذ   بكالوريوس إدارة أعمال -  الرئيس، مكيفات الزامل -  أعمال رجل -  الزاملحمد أحمد عبدهللا 

شركة الرئيس التنفيذي األعلى، -  الزاملحمد أديب عبدهللا 
  مجموعة الزامل القابضة

، العضو المنتدب للشئون المالية واالستثمار -
  شركة مجموعة الزامل القابضة

لالستثمار العضو المنتدب، شركة الزامل  -
  الصناعي

  العضو المنتدب، مكيفات الزامل -
  المراقب المالي، مجموعة الزامل -

١٩٧٥خبرة عملية منذ   بكالوريوس إدارة أعمال -

مراجع إداري أول، المؤسسة  -  محمد أحمد محمود الغيث
  العامة للتقاعد

  مراجع مالي، المؤسسة العامة للتقاعد -
  للتقاعدباحث إحصاء، المؤسسة العامة  -

  ماجستير إدارة مالية -
  بكالوريوس بحوث العمليات -

٢٠٠١خبرة عملية منذ 

  الرئيس، شركة محمد الحربي لالستشارات -  أعمال حرة -  محمد سليمان محمد الحربي
الرئيس التنفيذي، شركة تكوين المتطورة  -

  للصناعات
الرئيس، الشركة السعودية األلمانية للصناعات -

  غير المغزولة
مدير مشاريع، صندوق التنمية الصناعية  -

  السعودي

١٩٩٢خبرة عملية منذ   بكالوريوس هندسة صناعية -

رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة -  خالد محمد صالح الفهيد
  منافع العربية

  الرئيس التنفيذي، شركة مداد القابضة -
المدير العام، شركة منتجات األلمنيوم  -

  المحدودة 

١٩٨٩خبرة عملية منذ   هندسة ميكانيكيةبكالوريوس  -

الرئيس التنفيذي، شركة الزامل -  الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 
  لالستثمار الصناعي

الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل  -
  لالستثمار الصناعي

  نائب الرئيس، مكيفات الزامل -
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية  -

  الزامل لالستثمار الصناعيالمشتركة، شركة 
نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة  -

  المشتريات والمواد، مكيفات الزامل

ماجستير في المالية وإدارة  -
  األعمال

  بكالوريوس هندسة صناعية -

١٩٨٧خبرة عملية منذ 

  
 :اإلدارة التنفيذية 

  
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم

الرئيس التنفيذي، شركة الزامل -  الزاملمحمد عبدهللا عبدهللا 
  لالستثمار الصناعي

الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل  -
  لالستثمار الصناعي

  نائب الرئيس، مكيفات الزامل -
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية  -

  المشتركة، شركة الزامل لالستثمار الصناعي
س للمبيعات والتسويق وإدارة نائب الرئي -

  المشتريات والمواد، مكيفات الزامل

ماجستير في المالية وإدارة  -
  األعمال

  بكالوريوس هندسة صناعية -

١٩٨٧خبرة عملية منذ 

الرئيس التنفيذي للعمليات،  -  أسامة فهد محمد البنيان
شركة الزامل لالستثمار 

  الصناعي

  الزامل، مكيفات التنفيذي نائب الرئيس -
  مدير إدارة المشتريات، مكيفات الزامل -
  ، الشركة السعودية للكهرباءمحاسب -

١٩٩٣خبرة عملية منذ   إدارة صناعيةبكالوريوس  -

المسئول المالي األعلى، شركة  -  عوض شريف نقد األمين
  الزامل لالستثمار الصناعي

١٩٨١عملية منذ خبرة   بكالوريوس محاسبة -  المدير المالي، مكيفات الزامل -

العامة / أمينالشئون مدير عام  -  سعيد فهد سعيد الدعجاني
، شركة الزاملسر مجلس اإلدارة
  لالستثمار الصناعي

  مدير العالقات العامة وشئون المساهمين -
  مساعد إداري -

  بكالوريوس علوم سياسية -
  شهادة معتمدة في الحوكمة -
شهادة معتمدة في عالقات  -

  المستثمرين

١٩٩٨خبرة عملية منذ 

  
  
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس  )٢٤

  :إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
 

 أسماء الشركات الحالية   االسم
داخل/خارج 
  المملكة

 أسماء الشركات السابقة  الكيان القانوني
داخل/خارج 
  المملكة

  القانونيالكيان 

شركة الصحراء العالمية  -  الزاملحمد عبدهللا خالد 
  للبتروكيماويات

شركة الشرق األوسط  -
  للبطاريات

  شركة لوبريف -
شركة الربيعة والنصار  -

  والزامل للصناعات الخرسانية
شركة مجموعة الزامل القابضة -
  جامعة األمير محمد بن فهد-

  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -

  مدرجة -
  
  محدودة المسئولية -
  
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  
  غير مدرجة -
 محدودة المسئولية -

شركة مجموعة العزل  -
  الخليجية

  غير مدرجة -  داخل المملكة -
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  لالستثمارشركة حصانة  -  عبدهللا صالح جمعه الدوسري
العربية الجوية الخطوط  -

  السعودية
  البنك السعودي لالستثمار -

  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -

  غير مدرجة -
  غير مدرجة -
  
  مدرجة -

  شركة هاليبورتون -
 الشركة العربية للزيت -

  (أرامكو السعودية)
  موتيفا -
  موتور أويل هيالز -
  بيترون -
  أويل-اس -
 سعودي بتروليوم -

 انترناشيونال

  خارج المملكة -
  داخل المملكة -
  
  خارج المملكة -
  خارج المملكة -
  خارج المملكة -
  خارج المملكة -
  خارج المملكة -

  مدرجة -
   غير مدرجة -

  (مدرجة حالياً)   
  محدودة المسئولية -
  مدرجة -
  مدرجة -
  مدرجة -
  غير مدرجة -

شركة مجموعة الزامل  -  ـــــ  ـــــ  ـــــ  الزاملحمد أحمد عبدهللا 
  القابضة

  شركة بطاقات البالستيك -
  دهانات سيجما -
الشركة السعودية األلمانية  -

  للمنتجات غير المغزولة
شركة الخليج لصناعات  -

  التغليف
الشركة السعودية  -

  للصادرات

  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  

  غير مدرجة -
  
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  
  محدودة المسئولية -
  
 محدودة المسئولية -

الشركة المتحدة لصناعات  -  الزاملحمد أديب عبدهللا 
  الكرتون

  جدوى لالستثمار -
  فجر لالستثمار -
السعودية الشركة العربية  -

  لالستثمار (سنابل)
شركة مجموعة الزامل القابضة -

  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  خارج المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -

  محدودة المسئولية -
  
  غير مدرجة -
  محدودة المسئولية -
  غير مدرجة -
  
  غير مدرجة -

  بنك البالد -
شركة كيميائيات الميثانول -
اتحاد الخليج للتأمينشركة  -

  التعاوني
  شركة دانة غاز -
شركة زجاج جارديان  -

  السعودية (قلف جارد)

  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  خارج المملكة -
  داخل المملكة -

  مدرجة -
  مدرجة -
  مدرجة -
  
  مدرجة -
 محدودة المسئولية -

  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  محمد أحمد محمود الغيث

  شركة مشاركة المالية -  محمد سليمان محمد الحربي
  شركة األمينات العربية -
 شركة المواهب الوطنية -

  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -

  مساهمة مقفلة -
  محدودة المسئولية -
 محدودة المسئولية -

  حائل للتنمية الزراعية -
  شركة تكوين المتطورة -

  داخل المملكة -
  داخل المملكة -

  مدرجة (سابقاً) -
 مدرجة -

  شركة مداد القابضة -  خالد محمد صالح الفهيد
  شركة منافع العربية -
  شركة منافع الطبية -
  شركة منافع البحر -
  شركة منافع الجزيرة -
  شركة منافع الصناعية -
  شركة منافع الشرق -
  السحابات الخارجية لأللمنيوم -
  مسارات الحياة الطبية شركة -
 المتحدة األولى للخدمات الطبية -
شركة التصاميم وتقنية  -

  المعلومات
شركة النرجس المطورة  -

  للتطوير العقاري
  شركة شيرش كوزمتكس -

  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  المملكة داخل -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -

  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  
  محدودة المسئولية -
  
 محدودة المسئولية -

 محدودة المسئولية -  خارج المملكة -  شركة منافع الخليج -

  بنك الخليج الدولي -  الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 
  بنك الخليج الدولي كابيتال -
  بنك الخليج الدولي (بريطانيا) -
السعودية العالمية الشركة  -

  للموانئ
 شركة فيفا البحرين لالتصاالت -
  شركة مطارات الدمام -
شركة الربيعة والنصار  -

  والزامل للصناعات الخرسانية
  مجموعة العزل الخليجية  -
  مدارس الظهران األهلية -

  خارج المملكة -
  داخل المملكة -
  خارج المملكة -
  داخل المملكة -
  
  خارج المملكة -
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -
  
  داخل المملكة -
  داخل المملكة -

  غير مدرجة -
  غير مدرجة -
  غير مدرجة -
  محدودة المسئولية -
  
  غير مدرجة -
  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  
  غير مدرجة -
 محدودة المسئولية -

  بنك الطعام السعودي -
  شركة إنديفور السعودية -
  

  المملكةداخل  -
  داخل المملكة -
  

  محدودة المسئولية -
  محدودة المسئولية -
  

  
  
  اجتماعات مجلس اإلدارة: )٢٥

ام  ه ٢٠١٩خالل الع د مجلس اإلدارة في دورت ابعة ، عق ه ١(عدد الس د في دورت ي حين عق ) جلسة ف
دد ( ة ع ات٣الثامن اع يحضره.  .) جلس ل اجتم دل حضور عن ك أن يتقاضى عضو المجلس ب اً ب علم

ي  نهم ف وب ع ر لين ل عضواً آخ اموا بتوكي س ق ات المجل ن اجتماع اً م م يحضروا أي ذين ل األعضاء ال
  الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:
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  االسم
  الدورة الثامنة  الدورة السابعة

  )١٣/٧رقم (  اإلجمالي
  ٢١/٠٣في 

  )١/٨رقم (
  ١٢/٠٥في 

  )٢/٨رقم (
  ٢٤/٠٩في 

  )٣/٨رقم (
  ٢٣/١٢في 

 ٤          الزاملحمد عبدهللا خالد 
 ٤         عبدهللا صالح جمعه الدوسري

 ٤         الزاملحمد أحمد عبدهللا 
 ٤         الزاملحمد أديب عبدهللا 

 ٤          محمد أحمد محمود الغيث
 ٤          محمد سليمان محمد الحربي

 ٤          خالد محمد صالح الفهيد
 ٤          الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 

  
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم  )٢٦

  :حيال الشركة وأدائها
ى الوضع  ة لالطالع عل ة العام يكفل النظام األساس للشركة حق حضور المساهمين الجتماعات الجمعي

داوالت العام للشركة ونشاطاتها  م االشتراك في الم ا يحق له الي المنصرم. كم ام الم ا خالل الع وأداءه
اع الل االجتم دور خ ي ت ات الت ذي ال يعرض  والنقاش در ال ا بالق ة عليه س اإلجاب ى المجل ويتوجب عل

  كفل النظام حق االستفسار وطلب المعلومات.مصالح الشركة للضرر، وقد 
  

ة  ين المساهمين وسر وإدارة المن جهة أخرى تعمل أمان ا ب ة تواصل م يس شئون المساهمين كحلق رئ
س  رض مجل ا تع ركة. كم ذي للش رئيس التنفي س اإلدارة اإلدارة وال ى مجل ات أو الراء أو اآلعل مقترح

  .في أول اجتماع الحق للمجلس –إن وجدت  –الجوهرية ملحوظات ال
  
  لجان مجلس اإلدارة: )٢٧

س اإلدارة  ن مجل ق م ينلجنينبث اوه ت ة " م ةلجن ة و " "المراجع آتلجن يحات والمكاف ون . "الترش تتك
ة ومن خارج الشركة من أعضاء مجلس اإلدارة  تيناللجن ك حسب التعليمات واإلجراءات المنظم وذل

  ا:وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منه بهذا الخصوص.
  

  : لجنة المراجعة:أوالً 
  .٢٨/٠٤/٢٠١٩لجمعية العامة بتاريخ تشكلت بموجب قرار اوقد  .أعضاء ٣تتكون لجنة المراجعة من 

  
ة الشركات ة  تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في نظام الشركات والئحة حوكم والئحة لجن

ا  .المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة ةتختص كم ال الشركة والتحقق من سالمة  اللجن ة أعم بمراقب
  :ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

  
  التقارير المالية:  )أ
داء دراسة و -١ ى مجلس اإلدارة وإب ل عرضها عل ة والسنوية للشركة قب مراجعة القوائم المالية األولي

  .والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتهارأيها 
ة  –على طلب مجلس اإلدارة  بناءً  –إبداء الرأي الفني  -٢ وائم المالي ر المجلس والق ان تقري ا إذا ك فيم

يم  تثمرين تقي اهمين والمس يح للمس ي تت ات الت ة وتتضمن المعلوم ة ومفهوم ة ومتوازن للشركة عادل
  ا.ركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتهالمركز أو الوضع المالي للش

 .دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية -٣
زام في  -٤ البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلت

  ت.الشركة أو مراجع الحسابا
  ة.ائل الجوهرية الواردة في التقارير الماليالتحقق من التقديرات المحاسبية في المس -٥
  ا.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنه -٦
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  المراجعة الداخلية:  )ب
 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة -١
 ا.ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيهدراسة تقارير المراجعة الداخلية  -٢
ركة إن  -٣ ي الش ة ف ة الداخلي داخلي وإدارة المراجع ع ال ى أداء وأنشطة المراج ة واإلشراف عل الرقاب

م  ا. وإذا ل ام المنوطة به وجدت، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمه
  اخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.يكن للشركة مراجع د

قتراح االتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي و -٤
 عتماد تعيين أحد المكاتب المحاسبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.امكافآته، أو 

  
  ابات:مراجع الحس  )ج
د  -١ م، بع يم أدائه ابهم وتقي د أتع زلهم وتحدي ابات وع ي الحس ين مراجع س اإلدارة بتعي ية لمجل التوص

 م.التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معه
ة، مع  -٢ ال المراجع ة أعم ه، ومدى فعالي ابات وموضوعيته وعدالت التحقق من استقالل مراجع الحس

 ة.اعد والمعايير ذات الصلاألخذ في االعتبار القو
ة  -٣ ة أو إداري االً فني ه أعم ه، والتحقق من عدم تقديم ابات الشركة وأعمال ة خطة مراجع حس مراجع

 ك.تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذل
 ة.اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشرك -٤
 ا.المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنه دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم -٥
  
  ضمان االلتزام:  )د
 ا.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنه -١
 ة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالق -٢
ا مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها ال -٣ ديم مرئياته شركة مع األطراف ذوي العالقة، وتق

 ة.حيال ذلك إلى مجلس اإلدار
داء توصياتها  -٤ أنها، وإب اذ إجراء بش رى ضرورة اتخ الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ت

 بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
  

ام اجتمعت  ة خالل الع دد  ٢٠١٩اللجن ابعة ع ي دورة المجلس الس ي) ٢(ف ي  جلسة ف حين اجتمعت ف
  :حضورالوكشف عضاء األأسماء  التالي الجدول يوضحو ،) جلسات٣دورة المجلس الثامنة عدد (

  

  االسم
  الدورة الثامنة  الدورة السابعة

  )١٤/٧رقم (  اإلجمالي
  ١٨/٠٤في 

  )١٥/٧رقم (
  ٢٥/٠٤في 

  )١/٨رقم (
  ٢٥/٠٧في 

  )٢/٨رقم (
  ٣١/١٠في 

  )٣/٨رقم (
  ٢٣/١٢في 

 ٤            محمد الحربيمحمد سليمان 
 ٤            محمد أحمد محمود الغيث
 ٣           خالد محمد صالح الفهيد

 ١            د. جاسم شاهين حمد الرميحي

  
  :الترشيحات والمكافآتاً: لجنة نيثا

  .من قبل المجلس ترشيحهمأعضاء تم  ٣من  الترشيحات والمكافآتتتكون لجنة 
  

آت تعمل اللجنة وفقاً  للمهام والضوابط الصادرة في الئحة حوكمة الشركات والئحة الترشيحات والمكاف
  المعتمدة من الجمعية العامة، وتشمل ما يلي:

  
س واإلدارة  .١ ن المجل ة ع ان المنبثق س اإلدارة واللج اء مجل آت أعض حة لمكاف ة واض داد سياس إع

داً العت ا تمهي ر فيه س اإلدارة للنظ ى مجل ا إل ة، ورفعه ى أن التنفيذي ة، عل ة العام ن الجمعي ا م ماده
  يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري  .٢
 عن هذه السياسة.
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 ييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتق .٣
ذيين  .٤ ار التنفي ه وكب ة من ان المنبثق س اإلدارة واللج اء مجل آت أعض س اإلدارة بمكاف ية لمجل التوص

 بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .٥
دة، التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أع .٦ ايير المعتم اً للسياسات والمع ادة ترشيحهم وفق ضاء فيه وإع

 مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
ائف اإلدارة  .٧ غل وظ س اإلدارة وش وية مجل ة لعض ؤهالت المطلوب درات والم ف للق داد وص إع

 التنفيذية.
 س اإلدارة.تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجل .٨
رات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف  .٩ ارات أو الخب ة من المه المراجعة السنوية للمتطلبات الالزم

 اإلدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات  .١٠

 التي يمكن إجراؤها.
األعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح  التحقق بشكل سنوي من استقاللية .١١

 إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
ار  .١٢ تقلين وكب ذيين واألعضاء المس ر التنفي ذيين واألعضاء غي وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفي

 التنفيذيين.
س اال .١٣ اغر ضمن عضوية مجل ز ش ود مرك ال وج ي ح راءات الخاصة ف ار وضع اإلج دارة أو كب

 التنفيذيين.
ا يتفق مع مصلحة  .١٤ ا بم ول لمعالجته راح الحل تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقت

  الشركة.
ع  .١٥ ا من مجلس اإلدارة، وترف ي تحال إليه ا أو الت ي تختص به تتولى اللجنة دراسة الموضوعات الت

 القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك. توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ
دود  .١٦ ي ح ا ف راء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجه راه من الخب ن ت تعانة بم ة االس للجن

ه بالشركة  ر وعالقت صالحياتها، على أن يضمَّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبي
 أو اإلدارة التنفيذية.

  
ام اجتمعت  ة خالل الع دد  ٢٠١٩اللجن ابعة ع ي دورة المجلس الس ي ) ١(ف ي حين اجتمعت ف جلسة ف

  :وكشف الحضورعضاء األيوضح الجدول التالي أسماء و ،) جلسة١دورة المجلس الثامنة عدد (
  

  االسم
  الدورة الثامنة  الدورة السابعة

  )٥/٧رقم (  اإلجمالي
  ١٠/٠١في 

  )١/٨رقم (
  ٢٣/١٢في 

 ٢      عبدهللا صالح جمعه الدوسري
 ٢     الزاملحمد عبدهللا خالد 

 ٢      محمد سليمان محمد الحربي

  
ة  )٢٨ ائه، والجه ه وأعض ه وأداء لجان يم أدائ ي تقي س اإلدارة ف ا مجل د عليه ي اعتم ائل الت الوس

  :إن وجدت –الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة 
وة  عف والق ب الض د جوان آت بتحدي يحات والمكاف ة الترش وم لجن س اإلدارةتق ي مجل ديم ف وم بتق ، وتق

يم  يس المجلس بتقي وم رئ ة، يق االقتراحات الالزمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من جهة ثاني
آت. يحات والمكاف ة الترش الي  لجن ام الم الل الع ة خ ة خارجي ين جه س اإلدارة بتعي م مجل م يق  ٢٠١٩ل

 إلجراء عملية تقييم األداء، وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك.
  
  :كبار التنفيذيينواللجان و أعضاء مجلس اإلدارة آت وتعويضاتمكاف )٢٩
ألعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين صيل المكافآت والتعويضات المدفوعة اتف ةالتاليول ابين الجدت

ام الي خالل الع ن  ،٢٠١٩ الم دة م آت المعتم ة المكاف آت والتعويضات خاضعة لسياس أن المكاف اً ب علم
  :الجمعية العامة، ويقر المجلس بأن ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
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 :أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة 

  (آالف الرياالت)

  العضو

  المكافأة المتغيرة  المكافأة الثابتة
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  أوالً: األعضاء المستقلين
  ٢١٨٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٨  ٠  ٠  ٠ ٦ ١٢ ٢٠٠  الزاملحمد خالد عبدهللا 

  ٢١٨٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٨  ٠  ٠  ٠  ٦  ١٢ ٢٠٠ الدوسري عبدهللا صالح جمعه
  ٢١٢٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢ ٢٠٠  الزاملحمد أحمد عبدهللا 

  ٢٣٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢١  ١٢ ٢٠٠  الحربيمحمد محمد سليمان 
  ٢٢١٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٢١  ٠  ٠  ٠  ٩  ١٢ ٢٠٠  الفهيدصالح خالد محمد 

  ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين
  ٢١٢٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢ ٢٠٠  الزاملحمد أديب عبدهللا 
  ٢٢٧٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٢٧  ٠  ٠  ٠  ١٥  ١٢ ٢٠٠  الغيثمحمود محمد أحمد 

  ثالثاً: األعضاء التنفيذيين
  ٢١٢٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢ ٢٠٠  الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 

  
  
 :ثانياً: أعضاء اللجان 

  (آالف الرياالت)

  المجموع  بدل الحضور  المكافآت الثابتة  العضو

  أعضاء لجنة المراجعة:
  ١٥  ١٥  ٠  الحربيمحمد محمد سليمان 

  ١٥  ١٥  ٠  الغيثمحمود محمد أحمد 
  ٩  ٩  ٠  *خالد محمد صالح الفهيد

 **الرميحيحمد د/ جاسم شاهين 
  (عضو من خارج المجلس)

٥٦  ٦  ٥٠  

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
  ٦  ٦  ٠ الدوسري عبدهللا صالح جمعه

  ٦  ٦  ٠  الزاملحمد خالد عبدهللا 
  ٦  ٦  ٠  الحربيمحمد محمد سليمان 

  ٠١/٠٥/٢٠١٩*   بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس الثامنة بتاريخ 
  ٣٠/٠٤/٢٠١٩ته بنهاية دورة المجلس السابعة بتاريخ انتهت عضوي  **
  
  
 :ثانياً: كبار التنفيذيين 

  (آالف الرياالت)

  

  المكافأة المتغيرة  المكافأة الثابتة
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أربعة من كبار التنفيذيين 
ممن تلقوا أعلى المكافآت 
من بينهم الرئيس التنفيذي

  والمدير المالي

٦٫٩٦٠  ٢٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ٦٫٧٦٠ ٢٫٣٥٠٠ ٤٫٤٠٩ 
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في مجلس اإلدارة وذلك  بصفتهم أعضاءسنوية ال تهممكافألأعضاء المجلس من الجدير بالذكر إن استالم 
الي المنتهي في  ة الع ٣١/١٢/٢٠١٩للعام الم ة الجمعي د موافق يتم بع ة للشركة اس يتم م ي س د والت تحدي

 ً ً ، موعدها الحقا قاألبأن ما يتقاضاه  علما ا نص عضاء هو وف ه  تم ة الصادرة من الجهات علي األنظم
  في هذا الشأن.ذات العالقة 

  
  :المكافآتسياسة  )٣٠

ادة ( ي ٩٣حسب الم د ف ا المنعق ي اجتماعه ة ف ة العام د أقرت الجمعي ة الشركات، فق ) من الئحة حوكم
ة " ٣١/١٢/٢٠١٧ ةسياس ان واإلدارة التنفيذي س اإلدارة واللج اء مجل ات أعض آت وتعويض  ."مكاف

  عضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:أل اتهاوفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلي
  
 المعايير العامة للمكافآت:  

س اإلدارة  ية لمجل ة التوص ذه السياس ب ه ركة بموج آت بالش يحات والمكاف ة الترش وم لجن آت تق بمكاف
  وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية، وفقاً للمعايير التالية:

 تكون المكافآت والتعويضات منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها. .١
 تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها. .٢
 يحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.يتم إعداد السياسة بالتنسيق مع لجنة الترش .٣
رة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  .٤ ا وخب ه الشركة وحجمه األخذ في االعتبار القطاع الذي تعمل ب

 التنفيذية.
ائد في  .٥ ا هو س ى م آت باإلضافة إل األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكاف

 لك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.سوق العمل، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذ
ؤهالت  .٦ اغلها، والم ؤوليات المنوطة بش ام والمس ة، والمه توى الوظيف ى مس اًء عل آت بن دد المكاف تح

 األداء. العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى
ى إنجاح الشر .٧ ة عل ا تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي كة وتنميته

 على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.
إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو  .٨

تغالل ال ع اس ك لمن ة، وذل ة أو اإلدارة التنفيذي ه التابع س اإلدارة أو لجان ي مجل وظيفي ف ع ال وض
 للحصول على مكافآت غير مستحقة.

تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم  .٩
 أسهماً اشترتها الشركة.

اع  .١٠ ي اجتم س اإلدارة ف اء مجل أة أعض د مكاف ى بن س اإلدارة التصويت عل اء مجل وز ألعض ال يج
 اهمي الشركة.الجمعية العامة لمس

ل عضويته اإلدارة الحصول على مكافأة  جلسم لعضو جوزي .١١ ة المشكلة من مقاب ة المراجع في لجن
ارية  ة أو استش ة أو إداري ة أو فني ال أو مناصب تنفيذي ل أي أعم ة، أو مقاب ة العام ل الجمعي  –قب

لتي يمكن أن إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة ا –بموجب ترخيص مهني 
ل مجلس اإلدارة اً يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قب ، وفق

 ونظام الشركة األساس. لنظام الشركات
رة العضو  .١٢ دى خب ث تعكس م دار بحي ة المق س اإلدارة متفاوت أة أعضاء مجل ون مكاف وز أن تك يج

دد تقالله وع ه واس ة ب ام المنوط اته والمه ن  واختصاص ا م رها وغيره ي يحض ات الت الجلس
 االعتبارات.

ا الشركة أو أن  .١٣ يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققه
 تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

عدم حضوره  إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب .١٤
رة  آت عن الفت ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكاف

  التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن تلك الفترة.
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  
دل حضور  .١ ين أو ب ة أو نسبة تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغ مع ا عيني عن الجلسات أو مزاي

 معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
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ى  .٢ ذه النسبة عل د ه اح الشركة، فال يجوز أن تزي ة من أرب أة نسبة معين من  %١٠إذا كانت المكاف
ة ت ة العام ا الجمعي ي قررته ات الت د خصم االحتياطي ك بع ام النظام صافي األرباح، وذل اً ألحك طبيق

ل عن  ى المساهمين ال يق ال الشركة  %٥ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح عل من رأس م
ي يحضرها العضو،  باً مع عدد الجلسات الت أة متناس ذه المكاف المدفوع، على أن يكون استحقاق ه

 وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً.
ا  .٣ ا في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع م آت ومزاي ه عضو مجلس اإلدارة من مكاف يحصل علي

 مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لایر سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
ه  .٤ ا حصل علي ل م امل لك ان ش ى بي ة عل ة العام ى الجمعي ر مجلس اإلدارة إل تمل تقري يجب أن يش

وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت 
ر  ا قبضوه نظي ين أو م املين أو إداري يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم ع
دد  س وع ات المجل دد جلس ان بع ى بي اً عل تمل أيض ارات. وأن يش ة أو استش ة أو إداري ال فني أعم

 العامة. الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية
  
 مكافآت اللجان:  
دد .١ د يح س ويعتم آت اإلدارة مجل وية مكاف ه عض ة لجان ه المنبثق تثناء – من ة باس ة لجن  – المراجع

 .المكافآتالترشيحات و لجنة من توصية على بناءً  استحقاقات من وغيرها الحضور وبدالت
 .االجتماعات حضور وبدالتسنوية عبارة عن مبلغ مقطوع  اللجان عضوية مكافآت تكون .٢
د  .٣ أةتعتم ة عضوية مكاف ة لجن ن المراجع ل م ة قب ة الجمعي اهميل العام اءً ن لمس ى بن ن توصية عل  م

 .اإلدارة مجلس
انيراع .٤ كيل اللج د تش دد ى عن ن يتالالعضوية  ع س لعضو يمك غله، أناإلدارة  مجل ث يش  ال بحي

الي يتجاوز ا إجم آت من العضو يتقاضاه م ي عضويته عن مكاف ى الحد واللجان المجلس ف  األعل
  ) من هذه السياسة.٣) من المادة (١١، مع مراعاة الفقرة (الشركات نظام في عليه المنصوص

  
 مكافآت اإلدارة التنفيذية:  
ار  على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس اإلدارة بناءً  .١ نح لكب ي تُم آت الت أنواع المكاف

األداء، على سبيل المثال:  – التنفيذيين في الشركة أة والمكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة ب المكاف
 .بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة – التشجيعية

تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة  .٢
 الالزمة إلدارتها، مع األخذ في االعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.والمهارات 

ة خطط الحوافز الخاص .٣ آت بمراجع ذيين بشكل مستمر  ةتقوم لجنة الترشيحات والمكاف ار التنفي بكب
 .ورفع التوصية لمجلس اإلدارة العتمادها

اء تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب واال .٤ ؤهلين واألكف حتفاظ بالموظفين الم
 والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

  
 أحكام عامة:  
ة السنوية  .١ وائم المالي اد الق د اعتم نوياً بع تدفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وأمين السر س

 .الموحدة (المدققة) من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة
 يجوز دفع بدالت الحضور بعد كل جلسة أو ربع سنوياً أو مع المكافآت السنوية. .٢
 تصرف البدالت والمصاريف األخرى مرة واحدة فقط إذا ما تم عقد اجتماع أو أكثر في نفس اليوم. .٣
ة  .٤ ن لجن ن مجلس اإلدارة بموجب توصية م ا م ور اعتماده نوياً ف ة س آت اإلدارة التنفيذي دفع مكاف ت

 والمكافآت. الترشيحات
  
  توزيع األرباح:الشركة في سياسة  )٣١

ار العوامل  د األخذ في االعتب دير وتوصية مجلس اإلدارة بع يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تق
ك  ا في ذل ا بم الي للشركة ال الحصر المختلفة القائمة حينه تثمارات الوضع الم ة واالس دفقات النقدي والت

 الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيسوأداء قطاعات المستقبلية 
  .إال أنه ال يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية

  
 ) من النظام األساسي للشركة وهي كالتالي:٤١علماً بأن سياسة توزيع األرباح هي حسب المادة (
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راه مجلس اإلدارة مناسباً السنوية توزع أرباح الشركة  ا ي وبموجب تفويض من الصافية ـ حسب م

  :ـ على الوجه اآلتيالجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً 
اطياالاألرباح الصافية لتكوين صافي %) من  ١٠يجنب ( - رر ويجوز  للشركة نظاميال حتي أن تق

غ االا ى بل ذكور لجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت اطي الم ال%) من  ٣٠(حتي  رأس الم
 المدفوع.

ـاءً  - ة بن ة العادي ة العام بة ( للجمعي ب نس راح مجلس اإلدارة أن تجن ى اقت ن  ١٠عل صافي %) م
 .األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

ك بالق - رى، وذل ات أخ وين احتياطي رر تك ة أن تق ة العادي ة العام لحة للجمعي ق مص ذي يحق در ال
ذلك أن  ذكورة ك ة الم ى المساهمين. وللجمعي ان عل در اإلمك ة ق اح ثابت الشركة أو يكفل توزيع أرب
ا يكون  ة م املي الشركة أو لمعاون ة لع تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعي

 قائماً من هذه المؤسسات.
ى المساهمين نسبة ت - ك عل د ذل اقي بع ل عن (يوزع من الب ل ال تق %) من رأسمال الشركة  ٥مث

 المدفوع.
ادة ( - ررة في الم ادة (١٦مع مراعاة األحكام المق ام، والم ذا النظ ام الشركات ٧٦) من ه ) من نظ

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت المكافأة التي يستحقها أعضاء مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى 
ى أن اً، عل ى نظام د األعل وال الح ل األح ي ك دد  ف ع ع باً م أة متناس ذه المكاف تحقاق ه ون اس يك

 الجلسات التي يحضرها العضو.
  

وذلك رغبة من مجلس  ٢٠١٩المالي أوصى بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام مجلس اإلدارة  يذكر أن
  وقد اعتمدت الجمعية العامة التوصية بعدم التوزيع. اإلدارة بدعم المركز المالي للشركة.

  
  الجهات ذات العالقة:المعامالت مع  )٣٢

" فإنه الزامل للصناعة" لشركة الزامل لالستثمار الصناعيفي إطار األعمال المستمرة للشركات التابعة 
ام  لشركة مجموعة الزامل القابضةتوجد لديها أعمال وعقود تمت مع شركات منتسبة   ٢٠١٩خالل الع

  .الزامل أديب عبدهللا حمدوالتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
  

ع إن  ال جمي ذه األعم ود ه ين الوالعق ددها ب ف م اً تختل دد تلقائي دة وتج ددة الم نوية أو مح ود س حسب بن
  مرة منذ فترة طويلة.، حيث تأتي امتداداً لعالقات مستاالتفاقيات

  
ود  ائدة يتم االتفاق على هذه األعمال والعق ة الس ذلك وفي السوق بالشروط التجاري حسب اإلجراءات ك

  ئح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.واللوا
  
ل مجلس اإلدارةجميع ن إ د من قب امالت تعتم ذه المع تبعاد األسعار وشروط الدفع الخاصة به تم اس ، وي

ة  صوت الطرف ذي العالقة من التصويت خالل االجتماع. كما يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العام
 ً   .للمساهمين سنويا

  
  التعامالت ما يلي:تشمل هذه 

ة  شركةلایر سعودي من  ٣٫٠٠٨٫٤١٩تعامالت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  .١ الزامل المعماري
ل  القابضة ن قب ة م ل القابضةالمملوك ة الزام ي  شركة مجموع تاذوالت ا األس ب /يمثله دهللا أدي  عب
 مجلس إدارة الزامل للصناعة. عضووالذي يشغل منصب  الزامل

الزامل للصناعات لایر سعودي من شركة  ٣٫٥٣٠٫٠٥٣تعامالت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  .٢
ل  الكيماوية والبالستيكية ة من قب ي  شركة مجموعة الزامل القابضةالمملوك تاذوالت ا األس  /يمثله

 مجلس إدارة الزامل للصناعة. عضووالذي يشغل منصب  عبدهللا الزامل أديب
ارة لایر سعودي من  ١٤٫٨٢٥٫٤٧٩تعامالت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  .٣ شركة الزامل للتج

ي  شركة مجموعة الزامل القابضةالمملوكة من قبل  والخدمات القابضة ا والت تاذيمثله  أديب /األس
 .مجلس إدارة الزامل للصناعة عضووالذي يشغل منصب  عبدهللا الزامل
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شركة مجموعة الزامل لایر سعودي من  ٣٫٩٣٣٫١٦٥تعامالت شراء منتجات أو خدمات بقيمة  .٤
ة ل  العقاري ن قب ة م ل القابضةالمملوك ة الزام ي  شركة مجموع ا والت تاذيمثله ب /األس دهللا  أدي عب
  .مجلس إدارة الزامل للصناعة عضووالذي يشغل منصب  الزامل

  
ة  )٣٣ نوية لفعالي ة الس ائج المراجع ة نت ى رأي لجن افة إل ركة، إض ة بالش ة الداخلي راءات الرقاب إج

  :المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
ة  وم إدارة المراجع ةتق ي  الداخلي كل الف ة بش ة المراجع ن لجن دة م ة المعتم ة المراجع ذ خط ركة بتنفي ش
ة داخل وخارج السعودية.  بتقييممستقل، وتقوم دورياً  نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابع

ة ة الداخلي ابع إدارة المراجع ع وتت حيحية  اتاإلدار م راءات التص يات واإلج ذ التوص ة تنفي التنفيذي
  .للمالحظات الواردة بتقاريرها

  
ة الس ة من فعالي ة المراجع ة تحققت لجن ة الداخلي ارير المراجع ى تق اء عل ة بن ياسات واإلجراءات المالي

ال الشركة،  ةلجنة المراجعة وجود أي مخاطر هاملم يتبين لو ،والتشغيلية واإلدارية ى أعم ؤثر عل د ت ق
ا  وبموجب المعلومات التي تحصل ة عليه ة المراجع املجن ة خالل الع اك مالحظات جوهري م تكن هن  ل

ا تؤثر على الموقف المالي للشركة. ٢٠١٩ أن المالحظ اً ب ي تصدر هي في علم ة الت ر الجوهري ت غي
ول  ع الحل ع وض ار م ي االعتب ذها ف تم أخ ا، وي ركة وقطاعاته ة للش ال اليومي اطات واألعم ار النش إط

ه.  ذكر بواإلجراءات المناسبة لتصحيحها في حين ة مستمرة في من الجدير بال اذ اأن اإلدارة التنفيذي تخ
و ةاإلجراءات التصحيحية الالزم ل المخاطر ال ذلك اال ةاردلتقلي ة وك ة الداخلي ارير المراجع زام في تق لت

  بالسياسات واألنظمة والتعليمات المعتمدة.
  

ك  ا في ذل كما تأكدت اللجنة من استقاللية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن األداء المالي للشركة بم
بشكل  لمجلس اإلدارة. ذلك قبل عرضهاكل و المرفقةالقوائم المالية السنوية والربع سنوية وااليضاحات 

ر مجلس  عام، ه يق ة في الشركة. وعلي ة الداخلي ة نظام الرقاب ال يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالي
  الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين. صحة وفعالية نظماإلدارة 

  
  :كة في حال عدم وجودهتوصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشر )٣٤

ام  وم المراجع الع ام. ويق ة يرأسها المراجع الع ة الداخلي ى بالمراجع ة تعن توجد في الشركة إدارة متكامل
ة  ة المراجع م تصدر لجن ذلك ل باطالع لجنة المراجعة بصفة مستمرة ودورية من خالل تقارير دورية. ل

ي. ين مراجع داخل ى تعي ة إل دى الحاج أن م وم أي توصية بش ة إدارة  تق ة الداخلي داد المراجع أيضاً بإع
راءات  ات واإلج أن السياس يح بش اعدة والتوض ورة والمس ديم المش ركة، وتق ات الش وير سياس وتط

  والضوابط الداخلية والمجاالت األخرى ذات العالقة بما يؤدي إلى تعزيز وتحسين الرقابة الداخلية.
  
رارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينه )٣٥ ين ق ا وب

ه أو  يم أدائ ه وتقي د أتعاب ه وتحدي المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل
  :تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

  ال توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس اإلدارة.
  
ة أو من  )٣٦ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئ

ا وسبل  ة له ة والجهة الموقع أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالف
  :عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

ة أو جزا ى الشركة أي عقوب ه ال توجد عل اطي يقر مجلس اإلدارة بأن د احتي رازي أو قي دبير احت ء أو ت
  مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

  
  :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها )٣٧

) مرة من خالل ١٣بطلب سجل المساهمين ( ٢٠١٩قامت إدارة شئون المساهمين بالشركة خالل العام 
  " على النحو ولألسباب التالية:تداوالتية "خدم
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  عدد
 الطلبات

  أسباب الطلب  تاريخ الملكية  تاريخ الطلب

  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين السنوي  ٠٤/٠١/٢٠١٩  ٠٦/٠١/٢٠١٩   ١
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٤/٠٢/٢٠١٩  ٠٦/٠٢/٢٠١٩   ٢
  تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهريإعداد   ٠٤/٠٣/٢٠١٩  ٠٦/٠٣/٢٠١٩   ٣
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٢/٠٤/٢٠١٩  ٠٢/٠٤/٢٠١٩   ٤
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٢٨/٠٤/٢٠١٩  ٢٨/٠٤/٢٠١٩   ٥
 إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٢/٠٥/٢٠١٩  ٠٥/٠٥/٢٠١٩   ٦
  تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهريإعداد   ١٠/٠٦/٢٠١٩  ١٠/٠٦/٢٠١٩   ٧
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٢/٠٧/٢٠١٩  ٠٣/٠٧/٢٠١٩   ٨
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٤/٠٨/٢٠١٩  ٢٥/٠٨/٢٠١٩   ٩
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٢/٠٩/٢٠١٩  ٠٣/٠٩/٢٠١٩   ١٠
  تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهريإعداد   ٠٢/١٠/٢٠١٩  ٠٣/١٠/٢٠١٩   ١١
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٤/١٠/٢٠١٩  ٠٤/١١/٢٠١٩   ١٢
  إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري  ٠٢/١٢/٢٠١٩  ٠٣/١٢/٢٠١٩   ١٣

 
المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء  الجمعيات العامة للمساهمينبيان بتواريخ  )٣٨

  :مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
الي  ام الم دت الشركة خالل الع ً  ٢٠١٩عق ا ط١ (اجتماع داً فق ة. ويوضح الجدول للجمع ) واح ة العام ي

  :كشف حضور أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع التالي
  

  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
  عادية جمعية عامة

  م)٢٨/٠٤/٢٠١٩(
    الزاملحمد عبدهللا خالد 

    عبدهللا صالح جمعه الدوسري

    الزاملحمد أحمد عبدهللا 

    الزاملحمد أديب عبدهللا 
    محمد أحمد محمود الغيث

    محمد سليمان محمد الحربي
    الزاملعبدهللا عبدهللا محمد 

    خالد محمد صالح الفهيد

  
  :استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةبيان بقيمة أي  )٣٩

  ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
 
 :مجلس اإلدارة إقرارات )٤٠

  يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
  بالشكل الصحيح.أعدت حسابات السجالت أن  .١
 علية.اأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بف .٢
 .اطهانش مواصلةعلى  الشركةقدرة  يذكر فيال يوجد أي شك أنه  .٣
 .ال يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة .٤
ار  .٥ س اإلدارة أو لكب اء مجل ود ألعض اب تع وق اكتت ة وحق لحة وأوراق تعاقدي د أي مص ال يوج

 التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.
ذكرات حق و أدوات دين قابلة للتحويلفئات وأعداد أي ال يوجد أي  .٦ ة أو م أي أوراق مالية تعاقدي

ة، خالل الشركة اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها  وال يوجد أي عوض السنة المالي
 .حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

ل أو أورا .٧ ة للتحوي ن قابل ةال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دي ة تعاقدي  ،ق مالي
 .أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

ة ألي أدوات  .٨ ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أيٍ من شركاتها التابع
 .٢٠١٩دين قابلة لالسترداد تمت خالل العام 
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 ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة. .٩
تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد  غير ما ذكر في متن هذا التقرير دوعق ةأي وجدتال  .١٠

ذيين أو  مباشرة أو غير مباشرة فيه مصلحة جوهرية ار التنفي ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كب
 .ألي شخص ذو عالقة بأي منهم

ه أحد المساهمين أو  .١١ ازل بموجب اق تن ات أو اتف أحد مجلس اإلدارة أو أعضاء ال يوجد أي ترتيب
  التنفيذيين أو موظفي الشركة عن حقه في األرباح.

 ال يوجد أي عمليات تعارض مصالح لم يتم اإلفصاح عنه. .١٢
 .٢٠١٩لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام  .١٣
ة  %٥لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون  .١٤ دعوة الجمعي اً ل ر طلب من رأس مال الشركة أو أكث

 .٢٠١٩العامة لالنعقاد خالل العام 
 ال يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت. .١٥
ة ا .١٦ د نهاي ركة بع الي للش ز الم المة المرك ى س ؤثر عل ة ت داث جوهري د أي أح الي ال توج ام الم لع

 .يستلزم اإلفصاح عنها
 لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيالت ائتمانية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار تنفيذيها. .١٧

  
  الخاتمة: )٤١
دم تي س إدارة ق ناعي مجل تثمار الص ل لالس ركة الزام ناعة(ش ل للص نكم ب) الزام ة ع كر نياب ل الش جزي

اه ذوحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل ال عهدالواالمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي  ي تلق
ا واالقتصادية الشركة لدفع مسيرة التنمية  ي تمكنه ة والت اراة ومنافسة تشجيع الصناعات الوطني من مج

ة  الشركات العالمية ا .٢٠٣٠وتحقيق الرؤي ا يشكر المجلس الع تثمار ملين في وزارة التجارة وكم االس
ة  وق المالي ة الس ركة ووهيئ داول) ش عودية (ت ة الس وق المالي ركة والس ة ش داع األوراق المالي ز إي مرك

  على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.ذات العالقة الجهات كافة و(إيداع) 
  

ه  ا يتوج س كم نكم المجل ة ع الص نياب كر بخ دير الش ركة والتق وبي ش تثمار إلدارة ومنس ل لالس الزام
ة قطاعاتها والصناعي العاملين في كافة  ة والخارجي ا الداخلي ا ومصانعها ومكاتبه ودهم فروعه ى جه عل

ى عمالء الشركة  ،مواجهة التحدياتلمواصلة العطاء يدعوهم إلى ووعطائهم  ذلك يتوجه بالشكر إل وك
  .لها والدعم الدائم قتهم بالشركة ومنتجاتهاعلى ثالعربية السعودية المملكة داخل وخارج 

  

 مجلس اإلدارة


