
شركة الزوردي للمجوهرات
(Ω2006/7/22 ≥aGƒŸG) `g1427/6/26 ïjQÉJh 1010221531 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/4/2 ≥aGƒŸG) `g1427/3/4 ïjQÉJh 565 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T

óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 37 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ ,…OÉY º¡°S 12^900^000 ìôW

(Ω2016/06/13 ≥aGƒŸG) `g1437/09/08 ïjQÉJ ≈àMh (Ω2016/06/05 ≥aGƒŸG) `g1437/08/29 ïjQÉJ øe CGóÑJ ,ΩÉjCG (9) á©°ùJ :ìô£dG IÎa

 º°SG  â–  ájOôa  á°ù°SDƒªc  (zQó°üŸG{  hCG  zácô°ûdG{`H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  äGôgƒéª∏d  …OQhR’  ácô°T  â°ù°SCÉJ  kájGóH
 ïjQÉJh  1010091134  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ,zº«ã©dG  ídÉ°U  õjõ©dGóÑY  ¬ÑMÉ°üd  …Oƒ©°ùdG  DƒdDƒ∏dGh  ÖgòdG  ™æ°üe{
 á«fÉªK √Qób ∫Ée ¢SCGôHh ,(záµ∏ªŸG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ (Ω1992/1/23 ≥aGƒŸG)`g1412/7/18
 π«é°ùJ  ”  (Ω1994/7/13  ≥aGƒŸG)  `g1415/2/4  ïjQÉàHh  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (18^500^000)  ∞dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ô°ûY
 ™æ°üe{`d  á°ù°SDƒŸG  º°SG  Ò«¨J  ” (Ω1997/12/19 ≥aGƒŸG)  `g1418/8/18 ïjQÉàHh  ,Iôe  ∫hC’  ájQÉéàdG  z…OQhR’{  áeÓY
 áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG É¡Yhôa øe OóYh äGôgƒéŸGh Ögò∏d …OQhR’ ™æ°üe á°ù°SDƒe πjƒ– ”h .zäGôgƒéŸGh Ögò∏d …OQhR’
 (Ω2006/4/2≥aGƒŸG) `g1427/3/4 ïjQÉJh 565 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ zäGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T{ º°SG â– á∏Ø≤e
 ,(Ω2006/7/22≥aGƒŸG) `g1427/6/26 ïjQÉJh 1010221531 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEG ¿CÉ°ûH IQOÉ°üdG
 áª«≤H …OÉY º¡°S (4^000^000) ÚjÓe á©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe √Qób ∫Ée ¢SCGôHh
 √Qób ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG á«£¨J ” å«M ,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50) ¿ƒ°ùªN ÉgQób á«ª°SG
 ,ádƒëŸG  á°ù°SDƒŸG  ´hôa  ∫GƒeCG  ¢ShDhQ  ´ƒª›  πã“  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (47^500^000)  ∞dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  á©Ñ°S
 QGôb ÖLƒÃh .IÉ≤ÑŸG á°ù°SDƒŸG ìÉHQCG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (134^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á©HQCGh áFÉe á∏ª°SQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 áFÉªKÓK  ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  â“  ,(Ω2007/9/22  ≥aGƒŸG)  `g1428/9/10  ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G
 Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H …OÉY º¡°S (30^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓK ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (300^000^000) ¿ƒ«∏e
 ìÉHQCG  øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (100^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉe ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY ∂dPh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)
 `g1436/7/4 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃ iôNCG Iôe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉbh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG
 ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK QGó°UEG ∫ÓN øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (430^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh áFÉª©HQCG ≈dEG (Ω2015/4/23 ≥aGƒŸG)
 º¡°S  íæÃ  ∂dPh)  óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  (10)  Iô°ûY  ÉgQób  á«ª°SG  áª«≤H  ójóL  …OÉY  º¡°S  (13^000^000)
 OÉ≤©fG  Ωƒj ácô°ûdG  äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ (2^3) º¡°S QÉ°ûYCG  áKÓKh Úª¡°S πc πHÉ≤e ÊÉ› (1) óMGh
 ¿hô°ûYh óMGhh áFÉeh ±’BG á©°ùJh áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKG ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe IOÉjõdG á«£¨J ” óbh ,(á«©ª÷G
 áFÉ‰ÉªKh ∞dCG ¿ƒ©°ùJh áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°S ≠∏Ñeh ,ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (52^509^121)
 ÚKÓKh áFÉª©HQCG  ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG ìÉHQCG  øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (77^490^879) ¿ƒ©Ñ°Sh á©°ùJh
 áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (43^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áKÓK ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (430^000^000) ¿ƒ«∏e

.(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH

 É¡«dEG QÉ°ûj) …OÉY º¡°S (12^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG ìô£H (zìô£dG{) ‹hC’G ΩÉ©dG ìô£dG á«∏ªY πãªàJ
 óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (37) ¿ƒKÓKh á©Ñ°S ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zìôW º¡°S{`H É¡æe πµd QÉ°ûjh ,zìô£dG º¡°SCG{`H kÉ©«ªL
 πã“h .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«b øª°†àŸGh ,(zìô£dG ô©°S{)
 Úàëjô°T ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh ,ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK ¬àÑ°ùf Ée ìô£dG º¡°SCG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe

 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG (CG) áëjô°ûdG
 á©LGôe AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) (záÑààµŸG  á°ù°SDƒŸG{`H  É¡æe πµd QÉ°ûjh záÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG{`H  á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh)
 ô°ûY ÉæKG  áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒª∏d  É¡°ü«°üîJ ºà«°S  »àdG  ìô£dG  º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh  .((zäÉë∏£°üŸGh  äÉØjô©àdG{) (1 ) º°ù≤dG
 ‘ ¬fCÉH  kÉª∏Y ,ìô£dG º¡°SCG  ‹ÉªLEG  øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S (12^900^000) ∞dCG  áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e
 ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG ìô£dG º¡°SCG  πeÉµH ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG  º¡Øjô©J »JB’G) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM
 ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ (záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H äÉ°ù°SDƒŸG
 ¬fCG  Éªc ,ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%70) áFÉŸÉH ¿ƒ©Ñ°S ¬àÑ°ùf Ée πãªàd º¡°S (9^030^000) ∞dCG ¿ƒKÓKh ÚjÓe á©°ùJ
 √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áFÉŸÉH ¿ƒ©°ùJ ¬àÑ°ùf Ée ¢ü«°üîJ ºà«°S
 hCG ,(%10) áFÉŸÉH Iô°ûY á¨dÉÑdGh á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG

.(%90) áFÉŸÉH ¿ƒ©°ùJ á¨dÉÑdGh º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ÚÑààµŸG (Ü) áëjô°ûdG
 É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG
 ÖààµŸG{`H øjOôØæeh zOGôaC’G ÚÑààµŸG{`H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e
 Ωó≤e  ≥ëH  ΩÉ¶ædG  ≥Ñ£«°ùa  ´ƒædG  Gòg  øe  á«∏ª©H  ΩÉ«≤dG  âÑK  GPEGh  ,¬à≤∏£e º°SÉH  ÖààcG  øe  ÜÉààcG  kÉ«Z’  ó©jh  .(zOôØdG
 ±ƒ°Sh  .§≤a  QÉÑàY’ÉH  ∫hC’G  ÜÉààc’G  òNCG  ºàjh  kÉ«Z’  ÊÉãdG  ÜÉààc’G  Èà©j  ±ƒ°S  ,ÚJôe  ÜÉààc’G  ”  ∫ÉM  ‘h  .Ö∏£dG
 ¿ƒKÓK áÑ°ùf πã“ »àdGh ,º¡°S (3^870^000) ∞dCG Ú©Ñ°Sh áFÉ‰ÉªKh ÚjÓe áKÓK ≈°übCG óëH OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üîoj
 ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%30) áFÉŸÉH
 ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ - áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H - ÜÉààc’G ôjóŸ

.º¡∏Ñb øe É¡H ÜÉààc’G

 ÚªgÉ°ùŸG{`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (•) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ìô£dG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 …OQhR’ ácô°T ∂∏àªà°S ,ìô£dG á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ìô£dG πÑb ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ,(zÚ©FÉÑdG
 ‘ Iô£«°ùe á°üëH ßØàëà°S ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G  øe (%70) áFÉŸÉH  ¿ƒ©Ñ°S ¬àÑ°ùf  ÜQÉ≤J Ée (zá°†HÉ≤dG  …OQhR’{) á°†HÉ≤dG
 ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ,ìô£dG äÓ°üëàe ™jRƒJ ºàj ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG ÈcCG »g á°†HÉ≤dG …OQhR’ .ácô°ûdG
 ácô°ûdG  π°ü– ødh  ,ìô£dG  º¡°SCG  ‘ º¡æe  πc  á«µ∏e  áÑ°ùæd  kÉ≤ah  Ú©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  (zìô£dG  äÓ°üëàe ‘É°U{)
 äÓ°üëàe  ΩGóîà°SG{)  (8 )  º°ù≤dG  á©LGôe  AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe  ójõª∏d)  ìô£dG  äÓ°üëàe  ‘É°U  øe  AõL  …CG  ≈∏Y
 á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG  ” ób ¬fCG  kÉª∏Y .((zìô£dG
 (9) á©°ùJ  IÎØd É¡ª¡°SCG  ‘ ±ô°üàdG  á°†HÉ≤dG  …OQhR’ ≈∏Y ô¶ëj ¬fCÉH  kÉª∏Y .((zìô£dG  á«£¨àH  ó¡©àdG{) (13 ) º°ù≤dG
 í°Vƒe ƒg Éªc (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe (zô¶◊G IÎa{) ô¡°TCG
.áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG É¡d Rƒéj ’h .(∑) áëØ°üdG ‘

 ¥ÓZEG Ωƒj ká∏eÉ°T ΩÉjCG (9) á©°ùJ IóŸ ôªà°ùJh (Ω2016/06/05 ≥aGƒŸG) `g1437/08/29 óMC’G Ωƒj ‘ ìô£dG IÎa CGóÑJ
 ‘ ÜÉààc’G  äÉÑ∏W Ëó≤J  øµÁh .(zìô£dG  IÎa{) (Ω2016/06/13 ≥aGƒŸG) `g1437/09/08 ÚæKC’G  Ωƒj  ƒgh ÜÉààc’G
 ójõª∏d) ìô£dG IÎa ∫ÓN (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ìô£dG º¡°SCG
 ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{ (17) º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG øe
 ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN (zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ (1) º°ù≤dG ‘ ±ô©ŸG) äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG

 ,≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°ûY ‘ ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ,ìô£dG º¡°SCG ‘ ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G ÚÑààµŸG øe πc ≈∏Y Öéj
 (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿CGh ,º¡°S (250,000) ∞dCG Ú°ùªNh ÚàFÉe ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH kÉª∏Y
 πc Ö∏W áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,äóLh ¿EG ,ìô£dG º¡°SCG øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Oôa Öààµe πµd º¡°SCG
 OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘ ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ácô°ûdG øª°†J ’h .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa Öààµe
 ÚÑààµŸG  OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH  ¢ü«°üîàdG  ºà«°Sh  ,Oôa Öààµe (387^000) ∞dCG  ¿ƒfÉªKh  á©Ñ°Sh  áFÉªKÓK OGôaC’G  ÚÑààµŸG
 äÉ¡÷G  øe  äÉYÉ£≤à°SG  hCG  ä’ƒªY  …CG  ¿hO  OGôaC’G  ÚÑààµŸG  ≈dEG  (óLh  ¿EG)  ÜÉààc’G  ¢†FÉa  IOÉYEG  ºàj  ±ƒ°Sh  .OGôaC’G
 ÚæKC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .ábÓ©dG äGP áª∏à°ùŸG
 ‘ zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) .(Ω2016/06/20 ≥aGƒŸG) `g1437/09/15

.((zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) (17 ) º°ù≤dGh (∫) áëØ°üdG

 (zºgÉ°ùŸG{) ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ,É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏àÁ
 øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG øe É¡Ñ«°üf ìô£dG º¡°SCG ≥ëà°ùJh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M …CÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh
 (6)  º°ù≤dG  á©LGôe  AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe  ójõª∏d)  É¡«∏J  »àdG  á«dÉŸG  äGƒæ°ùdGh  (zIô°ûædG{)  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  ïjQÉJ

 .((zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{) (7 ) º°ù≤dGh (z∫ÉªYC’G èFÉàfh …OQhR’ áYƒªéŸ ‹ÉŸG õcôª∏d IQGOE’G π«∏–h á°ûbÉæe{)

 π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°S’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h .¥ƒ°ùdG ‘ É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G
 ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iô°ûædG √òg ∂dP ‘ ÉÃ ,ìô£dG á«∏ª©H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
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املستشار املا� ومدير االكتتاب 
ومدير سجل اكتتاب املؤسسات ومتعهد التغطية

اجلهات املستلمة

نشرة ا�صدار





إشعار هام
حتت�ي هذه الن�سرة على معل�مات مف�سلة تتعلق بال�سركة واأ�سهم الطرح، وعند التقدم بطلب االكتتاب يف اأ�سهم الطرح، �سيتم معاملة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين من 
االأفراد على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإلى املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�س�ل على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، اأو من خالل 

.)www.sfc.sa( اأو امل�قع االإلكرتوين للم�ست�سار املايل )www.cma.org.sa( اأو امل�قع االإلكرتوين للهيئة )www.lazurde.com( زيارة امل�قع االلكرتوين لل�سركة

)»مدير  لالكتتاب  وكمدير  املايل«(  بـ»امل�ست�سار  بعد  فيما  اإليها  )وي�سار  الطرح  يخ�س  فيما  لها  كم�ست�سار مايل  كابيتال  الفرن�سي  ال�سع�دي  �سركة  بتعيني  ال�سركة  قامت  وقد 
االكتتاب«( وكمتعهد لتغطية الطرح )»متعهد التغطية«( وكمدير ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات )»مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات«(.

حتت�ي هذه الن�سرة على معل�مات مت تقدميها ح�سب متطلبات ق�اعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة، ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف 
ال�سفحة )د(، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة، وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى 

احلد املعق�ل اأنه ال ت�جد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن ي�ؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة.

وعلى الرغم من قيام ال�سركة باإجراء كافة الدرا�سات املعق�لة للتحري عن دقة املعل�مات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها، اإال اأن جزءًا كبريًا من املعل�مات 
ال�اردة يف هذه الن�سرة املتعلقة باالأ�س�اق والقطاع التي تعمل فيها ال�سركة مت احل�س�ل عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ال ي�جد لدى ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من 
م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( و )و( من هذه الن�سرة )وي�سار اإليهم جميعًا مع امل�ست�سار املايل بـ»امل�ست�سارون«( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعل�مات 
املتعلقة باالأ�س�اق والقطاع غري دقيقة يف ج�هرها، اإال اأنه مل يتم التحقق من هذه املعل�مات ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة اأو امل�ست�سارين، وبالتايل ال ميكن تقدمي اأي تاأكيد اأو 

�سمان ب�ساأن دقة اأو اكتمال اأي من هذه املعل�مات.

اإن املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغري، وبالتحديد فاإن ال��سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الطرح ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي نتيجة للتط�رات 
امل�ستقبلية مثل ع�امل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من الع�امل االقت�سادية وال�سيا�سية اأو الع�امل اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة )للمزيد من التفا�سيل، 
الرجاء مراجعة الق�سم ) 2( )»ع�امل املخاطرة«((. وال يج�ز اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية معل�مات �سفهية اأو خطية متعلقة باأ�سهم الطرح اأو تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي 

�سكل من االأ�سكال، على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقيق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

واإن االإ�سارة لنظام ال�سركات يف هذه الن�سرة يق�سد بها نظام ال�سركات ال�سع�دي ال�سادر مب�جب املر�س�م امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ )امل�افق 1965/7/21م(.

ال يج�ز اعتبار هذه الن�سرة مبثابة ت��سية من جانب ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني البائعني اأو اجلهات امل�ستلمة اأو اأي من امل�ست�سارين، للم�ساركة باالكتتاب يف 
اأ�سهم الطرح. وُتعترب املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة مت اإعدادها دون االأخذ يف االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية اأو ال��سع املايل اأو االحتياجات اال�ستثمارية 
اخلا�سة لالأ�سخا�س الراغبني يف اال�ستثمار باأ�سهم الطرح. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قراره باال�ستثمار م�س�ؤولية احل�س�ل على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من 
م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�س��س الطرح لتقييم مدى مالئمة فر�سة اال�ستثمار واملعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات املالية اخلا�سة 
به، مبا يف ذلك مزايا وخماطر اال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح. اإن اال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح قد يك�ن منا�سبًا لبع�س امل�ستثمرين وغري منا�سبًا للبع�س االآخر. ويجب على امل�ستثمرين 

املحتملني عدم االعتماد على قرار وروؤية طرف اآخر يف اال�ستثمار من عدمه كاأ�سا�س لفح�سهم للفر�سة اال�ستثمارية والظروف اخلا�سة ملثل هذا امل�ستثمر.

يقت�سر االكتتاب يف اأ�سهم الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

)»التعريفات   )1 ( الق�سم  الرجاء مراجعة  التفا�سيل،  اال�ستثمار )ملزيد من  �سناديق  فيها  وال�سركات مبا  امل�ؤ�س�سات  ال�سريحة جمم�عة من  وت�سمل هذه  املكتتبة:  امل�ؤ�س�سات 
وامل�سطلحات«((.

ر من زوج غري �سع�دي حيث يحق  املكتتبني الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأم�متها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام 

بعملية من هذا الن�ع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�سخ�س. ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ االكتتاب االأول فقط باالعتبار.

وُيحظر �سراحة ت�زيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الطرح الأي �سخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة. ويتعني على جميع م�ستلمي هذه الن�سرة االطالع على كافة القي�د النظامية 
التي تتعلق بالطرح وبيع اأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

املعلومات عن السوق والقطاع
مت احل�س�ل على املعل�مات والبيانات ال�اردة يف الق�سم  3 )»ملحة عامة على ال�س�ق«( من تقرير درا�سة ال�س�ق املعد بتاريخ 15 فرباير 2016م من قبل �سركة روالند بريجري 
لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط ذ.م.م )»م�ست�سار ال�س�ق«( ل�سالح ال�سركة فيما يتعلق بقطاع املج�هرات. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه ال ميتلك م�ست�سار ال�س�ق وال اأي 
من �سركاته التابعة اأو �سركاته ال�سقيقة اأو ال�سركاء فيه اأو م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو مدراءه اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي ن�ع يف ال�سركة اأو �سركاتها 
التابعة، وقد اأعطى م�ست�سار ال�س�ق م�افقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعل�مات ال�س�ق والبيانات املزودة من قبله لل�سركة بال�سكل ال�ارد يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك 

امل�افقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

املجاالت  من  العديد  ال�س�ق يف  م�ست�سار  ويعمل  العامة.  للم�ؤ�س�سات  باالإ�سافة  القطاعات  الدولية من خمتلف  ال�سركات  لكربى  اال�ست�سارية  ال�س�ق اخلدمات  م�ست�سار  ويقدم 
والقطاعات املختلفة، ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة املنامة، مملكة البحرين. وقد تاأ�س�ست ال�سركة االأم مل�ست�سار ال�س�ق روالند بريجري ك�ن�س�لتانت�س جي ام بي ات�س يف عام 

1967م ويقع مقرها الرئي�سي يف مي�نخ، املانيا، ويعمل لدى روالند بريجري ك�ن�س�لتانت�س جي ام بي ات�س وجمم�عة ال�سركات التابعة لها حاليًا اأكرث من 2.000 م�ظف.

ب



ويعتقد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن املعل�مات والبيانات ال�اردة يف هذه الن�سرة والتي مت احل�س�ل عليها من م�سادر اأخرى، مبا يف ذلك املعل�مات التي مت احل�س�ل عليها من 
اأو  اإدارتها  اأع�ساء جمل�س  اأنه مل يتم التحقق من هذه املعل�مات ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة وال من قبل  اإال  م�ست�سار ال�س�ق، هي معل�مات وبيانات ميكن االعتماد عليها. 

م�ست�ساريها اأو امل�ساهمني البائعني، وبالتايل ال يتحمل اأي من هذه االأطراف اأي م�س�ؤولية عن دقة اأو اكتمال اأي من هذه املعل�مات.

املعلومات املالية واإلحصائية
مت اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سركة عن ال�سن�ات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب لل�سن�ات 2013م و2014م، و2015م، واالإي�ساحات املرفقة بها وفقًا للمعايري 
املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نني )SOCPA(، ومتت مراجعتها من قبل ارن�ست وي�نغ و�سركاهم-  حما�سب�ن قان�ني�ن )»املحا�سب القان�ين«(. 

ومت اإدراج هذه الق�ائم املالية يف الق�سم  19 )»الق�ائم املالية امل�حدة وتقرير املحا�سب القان�ين ح�لها«(. وتق�م ال�سركة باإ�سدار ق�ائمها املالية بالريال ال�سع�دي.

اإن املعل�مات املالية واالإح�سائية التي حتت�ي عليها هذه الن�سرة عر�سة للتقريب من خالل جربها اإلى اأقرب عدد �سحيح، وعليه فاإنه يف حال مت جمع االأرقام ال�اردة يف اجلداول، 
قد يظهر اختالف ب�سيط يف االأرقام املذك�رة يف الق�ائم املالية املراجعة مقارنة بتلك املذك�رة يف هذه الن�سرة. ويف احلاالت التي يتم فيها حت�يل املبالغ ال�اردة يف هذه الن�سرة 

من عملة اأجنبية اإلى الريال ال�سع�دي، فقد مت ا�ستخدام �سعر �سرف الريال ال�سع�دي مقابل العملة املعنية كما يف 31 يناير 2016م.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقد مت اإعداد الت�قعات ال�اردة يف هذه الن�سرة بناًء على افرتا�سات مبنية على معل�مات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�س�ق باالإ�سافة اإلى معل�مات ال�س�ق املعلنة واملتاحة للعامة، 
باالإ�سافة اإلى معل�مات ال�س�ق املتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال ي�جد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو 

اكتمال اأي من هذه الت�قعات.

اأو من املمكن اعتبار بع�س الت�قعات واالإفادات ال�اردة يف هذه الن�سرة اأنها ت�سكل »اإفادات م�ستقبلية«. ومن املمكن اأن ي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية من خالل  ت�سكل 
ا�ستخدام بع�س الكلمات امل�ستقبلية مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »تت�قع« اأو »يت�قع« اأو »من املمكن« اأو »�سيك�ن« اأو »يجب« اأو »ُمت�قع« اأو ال�سيغ النافية لهذه املفردات 
وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه االإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�سركة حاليًا فيما يتعلق باالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ال ت�سكل �سمانًا لالأداء 
امل�ستقبلي. وهناك العديد من الع�امل التي قد ت�ؤدي اإلى اختالف كبري بني النتائج الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة وما كان مت�قعًا �سراحًة اأو 
�سمنًا. وحتت�ي اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة على و�سف اأكرث تف�سياًل لبع�س املخاطر والع�امل التي ميكن اأن ت�ؤدي اإلى مثل هذا االأثر )للمزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة 
الق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«((. واإذا حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االأم�ر غري امل�ؤكدة اأو اإذا ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من االفرتا�سات، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة 

قد تختلف ب�س�رة ج�هرية عن النتائج املذك�رة يف هذه الن�سرة على اأنها مقدرة اأو معتقدة اأو مت�قعة اأو خمطط لها.

ومع مراعاة متطلبات ق�اعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة يف اأي وقت بعد �سدور م�افقة الهيئة على هذه الن�سرة وقبل االإدراج، اإذا 
تبني لها ما يلي: )اأ( وج�د تغيري مهم يف اأم�ر ج�هرية واردة يف هذه الن�سرة، اأو اأي م�ستند مطل�ب مب�جب ق�اعد الت�سجيل واالإدراج؛ اأو )ب( ظه�ر اأي م�سائل مهمة كان يجب 
ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار. وفيما عدا احلالتني املذك�رتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معل�مات متعلقة بالقطاع اأو ال�س�ق اأو االإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها 
هذه الن�سرة، �س�اًء كان ذلك نتيجة معل�مات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر واالفرتا�سات واالأم�ر غري امل�ؤكدة االأخرى، فاإن ت�قعات 
االأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النح� الذي تت�قعه ال�سركة اأو قد ال حتدث اإطالقًا. وعليه فيجب على امل�ستثمرين املحتملني فح�س جميع 

االإفادات امل�ستقبلية على �س�ء هذه التف�سريات مع عدم االعتماد على تلك االإفادات ب�سكل اأ�سا�سي.

التعريفات واملصطلحات
لالطالع على تف�سري بع�س العبارات وامل�سطلحات ال�اردة يف هذه الن�سرة، الرجاء مراجعة الق�سم  1 )»التعريفات وامل�سطلحات«(.
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دليل الشركة

جملس إدارة الشركة
اجلدول م-1: جمل�س اإدارة ال�سركة

ال�ستقاللية�سفة الع�س�يةاجلن�سيةاملن�سبال�سم
ن�سب امللكية غري املبا�سرةن�سب امللكية املبا�سرة 2-1

تاريخ التعيني3
قبل الطرح وبعد الطرحبعد الطرحقبل الطرح

2013/05/12مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيبحرينيرئي�س املجل�سحممد ابراهيم جمعة ال�سروقي

2012/02/20مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيبريطاينع�س�جيم�س لي�نارد تانر

2015/10/15مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيايرلنديع�س�براين ن�رمان ديكي

2013/09/05مال ي�جد0.0023%0.019%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�عبداهلل عبدالعزيز �سالح العثيم

2015/10/15مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�و�سيم حممد عا�سم اخلطيب

2013/04/24مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�هاين ابراهيم اأحمد عبيد

2016/03/01مال ي�جد0.0023%0.0023%م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�عبدالكرمي اأ�سعد اأب� الن�سر

2016/03/01م ال ي�جد0.0023%0.0023%م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�اأمني حممد عاكف املغربي

----م�ستقلغري تنفيذي-ع�س��ساغر 4

امل�سدر: ال�سركة

1 مب�جب اأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة، يجب اأن ميتلك كل ع�س� من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهما بقيمة قدرها 10.000 ريال �سع�دي على االأقل )»اأ�سهم ال�سمان«(، يتم اإيداعها لدى اأحد البن�ك املحلية املرخ�س لها. و�سيتم اإيداع اأ�سهم 
ال�سمان هذه بعد اإدراج االأ�سهم يف ال�س�ق لدى اأحد االأ�سخا�س املرخ�س لهم.

2 ن�سب امل�ساهمة تقريبية.

3 الت�اريخ ال�اردة يف هذا اجلدول هي ت�اريخ التعيني يف املنا�سب احلالية مبجل�س االإدارة. وت��سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة ال�اردة يف الق�سم   5-1-4 )»ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري املجل�س«( ت�اريخ تعيني كل 
منهم يف جمل�س االإدارة اأو يف اأي من�سب اأخر �سابق لهذه املنا�سب. وقد مت اعتماد مبداأ الت�س�يت الرتاكمي يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 1437/1/2هـ )امل�افق 2015/10/15م(.

4 �ستق�م ال�سركة بتعيني ع�س� جمل�س اإدارة م�ستقل يف م�عد اأق�ساه انعقاد اأول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح، ووفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة، ف�س�ف يتملك ع�س� جمل�س االإدارة اأ�سهم �سمان الع�س�ية من االأ�سهم املتداولة 
يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد اإمتام عملية االكتتاب.

عنوان الشركة وممثلوها وسكرتري جملس إدارتها

العن�ان

�سركة لزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�سناعية الثانية

�سارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270، الريا�س 11521

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 300(

فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين

legal.department@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين

�سكرتري جمل�س الإدارةممثل� ال�سركة

هاين اإبراهيم اأحمد عبيد )ع�س� جمل�س الإدارة(

�سركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�سناعية الثانية

�سارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270

الريا�س 11521

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ 

فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين

hobaid@investcorp.com :الربيد االإلكرتوين

�سليم �سدياق )الرئي�س التنفيذي(

�سركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�سناعية الثانية

�سارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270

الريا�س 11521

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 102(

فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين

selim.chidiac@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين

اأمين جميل

�سركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�سناعية الثانية

�سارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270

الريا�س 11521

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 300(

فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين

ayman.gamil@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين
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�س�ق الأ�سهم

�سركة ال�س�ق املالية ال�سع�دية )تداول(

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل

700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612

الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :امل�قع االإلكرتوين

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين

املستشارون
امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س.ب. 23454

الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :امل�قع االلكرتوين

info@fransicapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

امل�ست�سار القان�ين

وايت اآند كي�س اإل اإل بي بالتعاون مع �سركة زياد ي��سف ال�سل�م ويزيد عبدالرحمن الطعيمي 
للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية 

الب�ابة االقت�سادية

مبنى رقم 26 املنطقة ج، طريق املطار

�س.ب. 99879

الريا�س 11625

اململكة العربية ال�سع�دية

هاتف: 5900 404 )11( 966+

فاك�س: 2277 265 )11( 966+

www.whitecase.com :امل�قع االإلكرتوين

riyadhcapitalmarketsall@groups.whitecase.com :الربيد االإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية الالزمة املايل وراأ�س املال العامل

براي�س وتر هاو�س ك�برز

مبنى م�ؤ�س�سة امللك في�سل

�س.ب 8282

الريا�س 11482

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 0400 211 )11( 966+

فاك�س: 0250 211 )11( 966+

www.pwc.com :امل�قع االإلكرتوين

lama.rmeily@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

هـ



م�ست�سار ال�س�ق

�سركة رولند بريجري لال�ست�سارات ال�سرتاتيجية ال�سرق الأو�سط ذ.م.م

برج امل�ؤيد – الدور الثاين ع�سر

�س.ب 18259

املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 995 567 )17( 973+

فاك�س: 903 567 )17( 973+

www.rolandberger.com :امل�قع االإلكرتوين

Office_Bahrain@rolandberger.com :الربيد االإلكرتوين

املحا�سب القان�ين

ارن�ست وي�نغ و�سركاهم )حما�سب�ن قان�ني�ن(

برج الفي�سلية 

�س.ب 2732

الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 4740 273 )11( 966+

فاك�س: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com :امل�قع االإلكرتوين

riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة:

قدم كل من امل�ست�سارين املذك�رين اأعاله م�افقتهم الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم وعلى ن�سر اإفاداتهم يف هذه الن�سرة بال�سكل ال�ارد فيها ومل يقم اأي 
منهم ب�سحب م�افقته حتى تاريخ هذه الن�سرة، كما اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها – من �سمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�سركة – اأو اأقاربهم ال ميلك�ن اأي 

اأ�سهم يف ال�سركة ولي�س الأي منهم م�سلحة مهما كان ن�عها يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�سرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقاللهم.

و



اجلهات املستلمة
البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555

جدة 21481

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :امل�قع االلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي اله�لندي

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جل�ي

�س.ب 1467

الريا�س 11431

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 0288 401 )11( 966+

فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.shb.com.sa :امل�قع االلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي الفرن�سي 

�سارع املعذر

�س ب 56006

الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :امل�قع االإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 833 

الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :امل�قع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622

الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :امل�قع االإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

ز



البنوك الرئيسة للشركة
اإن لل�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة عالقات جتارية مع البن�ك التالية:

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555

جدة 21481

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :امل�قع االلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي اله�لندي

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جل�ي

�س.ب 1467

الريا�س 11431

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 0288 401 )11( 966+

فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.shb.com.sa :امل�قع االلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي الفرن�سي 

�سارع املعذر

�س ب 56006

الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :امل�قع االإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 833 

الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :امل�قع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

ح



ملخص الطرح
يهدف ملخ�س الطرح هذا اإلى تقدمي خلفية م�جزة عن املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة. وعليه فاإن هذا امللخ�س ال يحت�ي على كافة املعل�مات التي قد تك�ن مهمة بالن�سبة 
للم�ستثمرين املحتملني. لذلك، فاإنه يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة وينبغي على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ومراجعة هذه الن�سرة بالكامل، ويجب اأن يبنى اأي 

قرار يتعلق باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح من قبل م�ستثمرين حمتملني على مراعاة هذه الن�سرة ككل.

وعلى وجه اخل�س��س، فاإنه من ال�سروري مراعاة ما ورد يف ق�سم »اإ�سعار هام« يف ال�سفحة )ب( والق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«( قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري يف اأ�سهم الطرح. 

�سركة الزوردي للمج�هرات، هي �سركة م�ساهمة مقفلة مت تاأ�سي�سها مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق2006/4/2م(، ال�سادر ب�ساأن ا�سم ال�سركة وو�سفها وتاأ�سي�سها
اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وال�سجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق2006/7/22م(. بدايًة تاأ�س�ست ال�سركة كم�ؤ�س�سة فردية حتت ا�سم 
»م�سنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سع�دي ل�ساحبه عبدالعزيز �سالح العثيم«، مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1010091134 وتاريخ 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م( 
مبدينة الريا�س يف اململكة، وبراأ�س مال قدره 18.500.000 ريال �سع�دي. وبتاريخ 1418/8/18هـ )امل�افق 1997/12/19م(، مت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ»م�سنع 
الزوردي للذهب واملج�هرات«. ومت حت�يل م�ؤ�س�سة م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم »�سركة الزوردي 
رقم  التجاري  وال�سجل  ال�سركة،  تاأ�سي�س  اإعالن  ب�ساأن  ال�سادر  )امل�افق2006/4/2م(  1427/3/4هـ  وتاريخ   565 رقم  ال�زاري  القرار  مب�جب  للمج�هرات« 
بقيمة  عادي  �سهم   4.000.000 اإلى  مق�سم  �سع�دي  ريال   200.000.000 قدره  مال  وبراأ�س  )امل�افق2006/7/22م(،  1427/6/26هـ  وتاريخ   1010221531
ا�سمية قدرها 50 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد، حيث مت تغطية الزيادة يف راأ�س املال من خالل ر�سملة مبلغ 47.500.000 ريال �سع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال 
فروع امل�ؤ�س�سة املح�لة، ومبلغ 134.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة. ومب�جب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1428/9/10هـ )امل�افق 
2007/9/22م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى 300.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 30.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سع�دية 
لل�سهم ال�احد، وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ 100.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة. وقامت ال�سركة بزيادة راأ�س مالها مرة اأخرى مب�جب قرار 
اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/7/4هـ )امل�افق 2015/4/23م( اإلى 430.000.000 ريال �سع�دي من خالل اإ�سدار 13.000.000 �سهم عادي جديد 
اأع�سار �سهم )2.3( ميتلكها امل�ساهمني  بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد )وذلك مبنح �سهم واحد )1( جماين مقابل كل �سهمني وثالثة 
املقيدين ب�سجالت ال�سركة ي�م انعقاد اجلمعية(، وقد مت تغطية الزيادة من خالل ر�سملة مبلغ 52.509.121 ريال �سع�دي من االحتياطي النظامي لل�سركة، ومبلغ 
77.490.879 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل 430.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 43.000.000 �سهم عادي بقيمة 

ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد.

تتمثل اأن�سطة ال�سركة وفقًا ل�سجلها التجاري باالآتي:اأن�سطة ال�سركة

اإنتاج وت�سنيع وت�سكيل و�سياغة امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�سغ�لة باالأحجار الكرمية وال�سبائك الذهبية، وت�زيع النظارات 
املعادن  و�سراء  وبيع  و�سياغة  والف�سة،  الذهب  و�سبائك  الذهبية  امل�سغ�الت  وت�سدير  واملنتجات اجللدية،  والعط�ر  واالأقالم  واالأك�س�س�ارات  وال�ساعات  ال�سم�سية 

الثمينة واالأحجار الكرمية.

ي��سح اجلدول االآتي اأ�سماء امل�ساهمني البائعني ون�سب ملكيتهم يف ال�سركة قبل وبعد الطرح:امل�ساهم�ن البائع�ن

اجلدول م-2: امل�ساهم�ن البائع�ن ون�سب ملكيتهم يف ال�سركة

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

قيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهمقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

69.998300.990.000%99.93429.703.320230.099.000%42.970.332 2�سركة الزوردي القاب�سة

0.002310.000%0.01981.67051.000%8.167 4عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

0.01771.670%7.167عبدالعزيز �سالح العثيم3

0.01771.670%7.167�سالح عبدالعزيز العثيم3

0.01771.670%7.167خالد عبدالعزيز العثيم3

30129.000.000%12.900.000اجلمه�ر

100430.000.000%100430.000.00043.000.000%43.000.000االإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

1 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7،000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم( واأ�سهم ال�سمان اخلا�سة باملن�سب ال�ساغر، 
والذي �س�ف يتملكها من االأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه وذلك وفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة. يرجى مراجعة الق�سم 5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل كل 

من اأع�ساء جمل�س االإدارة.

3 ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لالزوردي القاب�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �سهم.

5 متثل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

430.000.000 ريال �سع�دي.راأ�س مال ال�سركة

43.000.000 �سهمًا عاديًا مدف�ع القيمة بالكامل.اإجمايل عدد االأ�سهم امل�سدرة

10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد.القيمة اال�سمية لل�سهم

طرح 12.900.000 �سهم عادي متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة لالكتتاب العام، ب�سعر طرح يبلغ 37 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد واملت�سمن قيمة ا�سمية مدف�عة الطرح
بالكامل قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد.

ط



12.900.000 �سهم عادي مدف�ع القيمة بالكامل.اإجمايل عدد اأ�سهم الطرح

ن�سبة اأ�سهم الطرح من اإجمايل عدد 
االأ�سهم امل�سدرة

متثل اأ�سهم الطرح 30% من راأ�س مال ال�سركة.

37 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد.�سعر الطرح

477.300.000 ريال �سع�دي.اإجمايل قيمة الطرح

�س�ف يتم ت�زيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة 451.300.000 ريال �سع�دي )بعد خ�سم م�ساريف الطرح املقدرة بح�ايل 26.000.000 ريال �سع�دي(( ا�ستخدام متح�سالت الطرح
على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي بح�سب عدد االأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من اأ�سهم الطرح. ولن حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت 

الطرح )للمزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم  8 )»ا�ستخدام متح�سالت الطرح«((.

12.900.000 �سهم عادي.عدد اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

477.300.000 ريال �سع�دي.اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

يقت�سر االكتتاب يف اأ�سهم الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني 

وت�سمل هذه ال�سريحة جمم�عة من امل�ؤ�س�سات وال�سركات مبا فيها �سناديق اال�ستثمار )ملزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم  1 )»التعريفات وامل�سطلحات«((.ال�سريحة )اأ( امل�ؤ�س�سات املكتتبة

ر من زوج غري �سع�دي حيث يحق لها اأن ال�سريحة )ب( املكتتبني االأفراد وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأم�متها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت 
القيام بعملية من هذا الن�ع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�سخ�س. ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ االكتتاب االأول فقط باالعتبار.

اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

عدد االأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

12.900.000 �سهم متثل 100% من اإجمايل اأ�سهم الطرح، علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كاٍف من قبل املكتتبني االأفراد، يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد 
احل�س�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للم�ؤ�س�سات املكتتبة اإلى 9.030.000 �سهم والتي متثل 70% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.

3.870.000 �سهم كحد اأق�سى، متثل ن�سبة 30% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.عدد االأ�سهم املطروحة للمكتتبني االأفراد

طريقة الكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

يحق للم�ؤ�س�سات املكتتبة، كما هي معرفة يف الق�سم 1 )»التعريفات وامل�سطلحات«(، التقدم بطلب االكتتاب، و�س�ف ي�فر مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج طريقة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة
طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل االأوامر.

�سيتم ت�فري مناذج االكتتاب خالل فرتة الطرح لدى فروع اجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة يف الق�سم  17 )»�شروط و�أحكام طريقة االكتتاب للمكتتبني االأفراد
االكتتاب«(. وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين ا�سرتك�ا يف اإحدى االكتتابات التي جرت م�ؤخرًا االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف 
االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقّدم كل هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة اأن )اأ( يك�ن لدى املكتتب ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم 

مثل هذه اخلدمات، و)ب( ال يك�ن قد طراأ اأي تغيري على املعل�مات اخلا�سة باملكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

10 اأ�سهم.احلد االأدنى لالكتتاب للمكتتبني االأفراد

احلد االأدنى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

100.000 �سهم.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

قيمة احلد االأدنى لالكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

 370 ريال �سع�دي.

قيمة احلد االأدنى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

3.700.000 ريال �سع�دي.

احلد الأق�سى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

احلد االأق�سى لالكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

250.000 �سهم.

احلد االأق�سى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

2.149.999 �سهم.

قيمة احلد الأق�سى لعدد الأ�سهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

قيمة احلد االأق�سى لالكتتاب للمكتتبني 
االأفراد 

9.250.000 ريال �سع�دي.

قيمة احلد االأق�سى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

79.549.963 ريال �سع�دي.

طريقة التخ�سي�س ورد الفائ�س لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

ي



تخ�سي�س اأ�سهم الطرح للمكتتبني 
لالأفراد

يت�قع اأن يتم االنتهاء من تخ�سي�س اأ�سهم الطرح للمكتتبني االأفراد خالل فرتة ال تتجاوز 1437/09/14هـــ )امل�افق 2016/06/19م(. علمًا باأن احلد االأدنى 
للتخ�سي�س لكل مكتتب فرد ه� 10 اأ�سهم، كما اأن احلد االأق�سى لكل مكتتب فرد ه� 250.000 �سهم، و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من اأ�سهم الطرح، اإن وجدت، 
على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب اإلى اإجمايل االأ�سهم املطل�ب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد 387.000 مكتتب فرد، فاإن 
ال�سركة ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س و�سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي بني املكتتبني االأفراد. و�س�ف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي 

عم�الت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. 

تخ�سي�س اأ�سهم الطرح للم�ؤ�س�سات 
املكتتبة

�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الطرح ب�سكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد اإمتام عملية اكتتاب االأفراد. ويبلغ عدد اأ�سهم الطرح 
اأ�سهم الطرح، علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كاف من قبل  اإجمايل عدد  التي �سيتم تخ�سي�سها للم�ؤ�س�سات املكتتبة 12.900.000 �سهم متثل ن�سبة 100% من 
املكتتبني االأفراد على االكتتاب يف اأ�سهم الطرح، يحق ملدير االكتتاب بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى 

9.030.000 �سهم عادي لتمثل ن�سبة 70% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.

�س�ف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون خ�سم اأي عم�الت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. و�س�ف يتم االإعالن عن رد فائ�س اأم�ال االكتتاب
عملية التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س االكتتاب يف م�عد اأق�ساه 1437/09/15هـ )امل�افق 2016/06/20م(. )للمزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة »الت�اريخ 

املهمة واإجراءات االكتتاب« يف ال�سفحة )ل( والق�سم  17 )»�شروط و�أحكام �الكتتاب«((.

يبداأ االكتتاب يف 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م( وي�ستمر ملدة 9 اأيام �ساملًة ي�م اإغالق االكتتاب وه� يف 1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م(.فرتة الطرح

ت�ستحق اأ�سهم الطرح ن�سيبها من اأية اأرباح تعلن عنها ال�سركة وتدفعها اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة وال�سن�ات املالية التي تليها. )ملزيد من املعل�مات، الرجاء ت�زيع االأرباح
مراجعة الق�سم  7 )»�سيا�سة ت�زيع االأرباح«((.

واحد ويحق حق�ق الت�س�يت �سهم حامله �س�ت  تف�سيلية، حيث يعطي كل  اأي حق�ق ت�س�يت  االأ�سهم ممار�سة  فئة واحدة، وال تخ�ل  اأ�سهم عادية من  ال�سركة هي  اأ�سهم  جميع 
للم�ساهم الذي ميتلك ع�سرين 20 �سهمًا على االأقل ح�س�ر اجتماعات اجلمعية العامة والت�س�يت فيها، ويج�ز للم�ساهم تف�ي�س م�ساهم اآخر، من غري اأع�ساء 

جمل�س اإدارة ال�سركة لين�ب عنه يف ح�س�ر اجتماعات اجلمعية العامة. )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 12 - 14) »و�سف االأ�سهم«((.

القي�د املفرو�سة على االأ�سهم )فرتة 
احلظر(

تخ�سع الزوردي القاب�سة لفرتة حظر مدتها ت�سعة اأ�سهر تبداأ من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�س�ق، بحيث ال يج�ز لها الت�سرف يف اأ�سهمها خالل هذه 
الفرتة، وال يج�ز لها الت�سرف يف اأ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة امل�سبقة على ذلك. 

ال ي�جد �س�ق لتداول اأ�سهم ال�سركة �س�اء داخل اململكة اأو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل االأ�سهم وقب�ل اإدراجها يف ال�س�ق وفقًا اإدراج االأ�سهم 
لق�اعد الت�سجيل واالإدراج. وقد مت احل�س�ل على كافة امل�افقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد مت ا�ستيفاء كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها 
الهيئة. ومن املت�قع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�س�ق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�سي�س االأ�سهم )للمزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة »الت�اريخ 

املهمة واإجراءات االكتتاب« يف ال�سفحة )ل((.

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، وميكن ت�سنيف تلك املخاطر كالتايل: )اأ( املخاطر املرتبطة بعمليات جمم�عة الزوردي، و )ب( املخاطر ع�امل املخاطرة 
املرتبطة بال�س�ق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( املخاطر املرتبطة باأ�سهم الطرح، وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«(، ويجب 

درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق باأ�سهم الطرح.

هذه م�ساريف الطرح خ�سم  يتم  و�س�ف  �سع�دي،  ريال   26.000.000 مببلغ  تقريبًا  تقدر  والتي  بالطرح  املتعلقة  والتكاليف  امل�ساريف  جميع  البائع�ن  امل�ساهم�ن  يتحمل  �س�ف 
التكاليف من متح�سالت الطرح، وت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل واأتعاب متعهد التغطية وامل�ست�سارين القان�نيني واملحا�سبني القان�نيني وم�ست�سار ال�س�ق، اإ�سافًة اإلى 

اأتعاب اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�س�يق والطباعة والت�زيع وغريها من امل�ساريف ذات العالقة.

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتالمتعهد التغطية

طريق امللك فهد

�س.ب. 23454

 الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سع�دية

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :امل�قع االلكرتوين

info@fransicapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

مالحظة:

يجب درا�سة ق�سم »اإ�سعار هام« يف ال�سفحة )ب( والق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«( بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار يتعلق باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.

ك



التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول م-3: اجلدول الزمني املت�قع للطرح

التاريخاجلدول الزمني املت�قع للطرح

فرتة مدتها ت�سعة )9( اأيام تبداأ من ي�م االأحد 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م( اإلى نهاية ي�م االأثنني 1437/09/08هـ فرتة الطرح
)امل�افق 2016/06/13م(

يبداأ االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة اعتبارًا من ي�م االأحد 1437/08/15هـ )امل�افق 2016/05/22م( وي�ستمر ملدة خم�سة )5( اأيام فرتة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء اوامر االكتتاب
تنتهي باإنتهاء ي�م اخلمي�س 1437/08/19هـ )امل�افق 2016/05/26م(

اآخر م�عد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناًء على عدد 
االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

ي�م اخلمي�س 1437/08/26هـ )امل�افق 2016/06/02م(

اآخر م�عد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناًء على عدد 
االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

ي�م االأحد 1437/09/07هـ )امل�افق 2016/06/12م(

اآخر م�عد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

ي�م االأثنني 1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م( 

ي�م االأحد 1437/09/14هـ )امل�افق 2016/06/19م(االإعالن عن التخ�سي�س النهائي الأ�سهم الطرح

ي�م االأثنني 1437/09/15هـ )امل�افق 2016/06/20م(اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�سة )اإن وجدت(

يت�قع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�س�ق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع االإجراءات النظامية ذات العالقة. التاريخ املت�قع لبدء تداول االأ�سهم يف ال�س�ق
.)www.tadawul.com.sa( و�سيتم االعالن عن بدء تداول االأ�سهم يف ال�سحف املحلية وم�قع تداول االإلكرتوين

مالحظة: اجلدول الزمني والت�اريخ املذك�رة اأعاله تقريبية، و�س�ف يتم االإعالن عن الت�اريخ الفعلية من خالل اإعالنات يف ال�سحف املحلية الي�مية ومن خالل م�قع تداول 
.)www.tadawul.com.sa( االإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: امل�ؤ�س�سات املكتتبة، وت�سمل جمم�عة من امل�ؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ملزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم  1 )»التعريفات وامل�سطلحات«((. 
ويحق له�ؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة. وعلى امل�ؤ�س�سات املكتتبة احل�س�ل على مناذج االكتتاب من مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات اأثناء 

فرتة عملية بناء �سجل االأوامر اخلا�سة بال�سركة.

ر من زوج غري �سع�دي  ال�سريحة )ب(: املكتتبني االأفراد، وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأم�متها لالأوالد الق�سر. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا 

ثبت القيام بعملية من هذا الن�ع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�سخ�س.

و�سيتم ت�فري مناذج االكتتاب للمكتتبني االأفراد خالل فرتة الطرح لدى فروع اجلهات امل�ستلمة، وميكن للمكتتبني االأفراد االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت والهاتف امل�سريف 
اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني االأفراد الذين �سبق اأن ا�سرتك�ا يف االكتتابات التي جرت م�ؤخرًا �سريطة:

اأن يك�ن للمكتتب الفرد ح�ساب بنكي لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات. اأ. 

اأال يك�ن قد طراأت اأي تغيريات على املعل�مات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب الفرد )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف اكتتاب جرى حديثًا. ب. 

يجب تعبئة مناذج االكتتاب وفقاً للتعليمات ال�اردة يف الق�سم  17 )»�شروط و�أحكام �الكتتاب«(، وعلى كل مقدم طلب �أن يكمل جميع بنود منوذج طلب �الكتتاب ذ�ت �ل�شلة. وحتتفظ �ل�شركة باحلق 
يف رف�ض �أي منوذج �كتتاب ب�شورة جزئية �أو كلية يف حال عدم ��شتيفائه الأي من �شروط و�أحكام �الكتتاب. ويف حال مت �الكتتاب مرتني، يعترب �الكتتاب �لثاين الغيًا ويتم �أخذ �الكتتاب �الأول فقط 
باالعتبار. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب ذي العالقة وامل�ساهمني البائعني )ملزيد 

من املعل�مات، الرجاء مراجعة الق�سم  17 )»�شروط و�أحكام �الكتتاب«((.

�س�ف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب، اإن وجد، حل�ساب املكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة التي خ�سمت قيمة االكتتاب منه ابتداًء، ودون اأي عم�الت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات 
امل�ستلمة، ولن ي�سمح برد قيمة االكتتاب نقدًا اأو اإلى ح�سابات طرف ثالث.

ملخص املعلومات األساسية
يهدف ملخ�س املعل�مات االأ�سا�سية هذا اإلى ت�فري ملحة عامة عن املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة، غري اأن هذا امللخ�س ال ي�ستمل على كافة املعل�مات التي قد تهم امل�ستثمرين 
املحتملني. ولذلك، يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة، و ين�سح م�ستلم هذه الن�سرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي اأن ي�ستند اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح 
من قبل امل�ستثمرين املحتملني على درا�سة هذه الن�سرة بالكامل. خ�س��سا، ق�سم »اإ�سعار هام« يف ال�سفحة )ب( والق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«( قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار 

يف اأ�سهم الطرح.

ل



نظرة عامة على جمموعة الزوردي

تاريخ جمموعة الزوردي

بدايًة تاأ�س�ست ال�سركة كم�ؤ�س�سة فردية تعمل حتت ا�سم »م�سنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سع�دي ل�ساحبه عبدالعزيز �سالح العثيم«، مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1010091134 وتاريخ 
)امل�افق 1994/7/13م(، مت  وبتاريخ 1415/2/4هـ  �سع�دي.  ريال  قدره 18.500.000  مال  وبراأ�س  اململكة،  الريا�س يف  )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة  1412/7/18هـ 

ت�سجيل عالمة »الزوردي« التجارية الأول مرة، ومت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ»م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات« بتاريخ 1418/8/18هـ )امل�افق 1997/12/19م(.

وقد مت حت�يل م�ؤ�س�سة م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم »�سركة الزوردي للمج�هرات« مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 
وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق 2006/4/2م( ال�سادر ب�ساأن اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وال�سجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق2006/7/22م(، 
وبراأ�س مال قدره 200.000.000 ريال �سع�دي مق�سم 4.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 50 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد، حيث مت تغطية الزيادة يف راأ�س املال من 
خالل ر�سملة مبلغ 47.500.000 ريال �سع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال فروع امل�ؤ�س�سة املح�لة، ومبلغ مائة واأربعة وثالث�ن ملي�ن )134.000.000( ريال �سع�دي من اأرباح 

امل�ؤ�س�سة املبقاة.

كما اأ�س�س عبدالعزيز �سالح العثيم، امل�ساهم الرئي�سي لل�سركة يف ذلك ال�قت، واآخرون )امل��سحة اأ�سمائهم يف اجلدول 4-3 من الق�سم  4-2 )»تاريخ ال�سركة وتط�ر راأ�س املال«(( 
يف 1423/11/5هـ )امل�افق 2003/1/8م(، �سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة )»اأورو اإيجيبت«( ك�سركة م�ساهمة يف م�سر براأ�س مال مدف�ع قدره 20.000.000 
جنيه م�سري )ما يعادل 9.578.227 ريال �سع�دي(، حيث بداأت ن�ساطها يف 1423/11/21هـ )امل�افق 2003/1/23م(. وقد اقت�سرت االأن�سطة االأ�سا�سية اآنذاك على ت�سنيع 
امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية واإنتاجها وت�سكيلها و�سياغتها. ويف 1428/3/8هـ )امل�افق 2007/3/27م(، ا�ستح�ذت ال�سركة على 100% من 
االأ�سهم يف اأورو اإيجيبت ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر )ملزيد من التفا�سيل ح�ل اأورو اإيجيبت، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 2 )»تاريخ ال�سركة وتط�ر راأ�س املال«( والق�سم  4 - 3 - 

2 - 7 )»�سركة اأورو اإيجيبت ل�سغيل املعادن الثمينة«((.

اإلى  مق�سم  �سع�دي  ريال   300.000.000 اإلى  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  متت  2007/9/22م(،  )امل�افق  1428/9/10هـ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  ومب�جب 
30.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد، وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ 100.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة.

ويف 1429/9/20هـ )امل�افق 2008/3/20م(، نقل عبدالعزيز �سالح العثيم ملكية 10.500.000 �سهم )مبا ميثل 35% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة( اإلى الزوردي القاب�سة، 
وبذلك ازدادت ح�سة الزوردي القاب�سة لت�سبح 21.000.000 �سهم )مبا ميثل 70% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة البالغة 30.000.000 �سهم(. باالإ�سافة اإلى ذلك، نقل م�ساهم� 
ال�سركة يف 1430/1/10هـ )امل�افق2009/1/7م( ملكية 8.980.000 �سهم )مبا ميثل 29.9% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة( اإلى الزوردي القاب�سة، ويف 1430/4/29هـ )امل�افق 
2009/4/25م( قامت الزوردي القاب�سة بنقل ملكية 6.000 �سهم )مبا ميثل 0.02% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة( اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة كاأ�سهم ل�سمان الع�س�ية يف جمل�س 

االإدارة )ملزيد من التفا�سيل ح�ل التغري يف ملكية اأ�سهم ال�سركة، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 2 )»تاريخ ال�سركة وتط�ر راأ�س املال«((.

يف عام 2009م، قام ائتالف ال�سركات املك�ن من �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م )ممل�كة من قبل كٍل من �سركة �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب 
)مقفلة( و�سركة انف�ستك�رب ج� 4(، و�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م )ممل�كة من قبل امل�ستثمر ال�طني(، و�سركة 
اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة )اململ�كة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�سة( )»ائتالف ال�سركات«(، باال�ستح�اذ ب�سكل غري مبا�سر على ح�سة اأغلبية يف راأ�س 
مال ال�سركة بن�سبة ملكية قدرها 70% من خالل جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة مب�جب اتفاقية �سراء اأ�سهم مت اإبرامها بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح 
عبدالعزيز العثيم. ويف عام 2010م، قام ائتالف ال�سركات بزيادة ح�سته يف ال�سركة بن�سبة 7.5% من كل من عبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم وذلك وفقًا 
لذ�ت �شروط �ّتفاقية �شر�ء �الأ�شهم بني �ئتالف �ل�شركات وعبد�لعزيز �شالح �لعثيم و�شالح عبد�لعزيز �لعثيم. ونتيجًة لذلك، فاإن �مللكية �لنفعية ل�شركة جلف �نف�شتور�ض جولد 
القاب�سة ذ.م.م )بالنيابة عن ائتالف ال�سركات( كما يف تاريخ هذه الن�سرة تقدر بن�سبة 77.5% )ملزيد من التفا�سيل ح�ل هيكل ملكية االأ�سهم، ُيرجى مراجعة الق�سم  4 - 4 

-2- 5 )»�سركة الزوردي القاب�سة«((.

ويف 1433/9/11هـ )امل�افق 2012/7/30م(، و�سعت جمم�عة الزوردي عملياتها يف م�سر من خالل ا�ستح�اذ ال�سركة على 100% من احل�س�س غري املبا�سرة يف �سركة الزوردي 
م�سر للمج�هرات ذ.م.م )ال�سركة الدولية ل�سناعة املج�هرات �سابقًا( )»الزوردي م�سر«(، لتك�ن بذلك وحدة االنتاج الثانية ملجم�عة الزوردي يف م�سر، ومتح�رت اأن�سطتها 
ح�ل تاأ�سي�س وت�سغيل م�سنع الإنتاج امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية )ملزيد من التفا�سيل ح�ل الزوردي م�سر، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 3 - 2 - 4 )»�سركة 

الزوردي م�سر للمج�هرات ذ.م.م«((.

ويف 1436/7/4هـ )امل�افق 2015/4/23م(، مت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 300.000.000 ريال �سع�دي اإلى 430.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 43.000.000 �سهم 
عادي عن طريق اإ�سدار 13.000.000 �سهم جديد بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سع�دي لكل �سهم من خالل ر�سملة: )اأ( 52.509.121 ريااًل �سع�ديًا من االحتياطي النظامي 

لل�سركة، و)ب( 77.490.879 ريااًل �سع�ديًا من اأرباح ال�سركة املبقاة.

ويف 1437/5/21هـ )امل�افق 2016/3/1م(، قامت الزوردي القاب�سة بنقل ملكية 2.000 �سهم مبا ميثل 0.00465% من اإجمايل اأ�سهم �سركة اإلى ع�س�ي جمل�س االإدارة املعينني 
م�ؤخرًا عبدالكرمي اأ�سعد اأب� الن�سر واأمني حممد عاكف املغربي.

األنشطة الرئيسية جملموعة الزوردي

تتك�ن االأن�سطة االأ�سا�سية ملجم�عة الزوردي من قطاعات االأعمال الرئي�سية الثالثة التالية:

قطاع الت�سنيع والإنتاج: ي�سم االأن�سطة املتعلقة بت�سميم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية واإنتاجها. �

 قطاع اجلملة: ي�سم اأن�سطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب واالأملا�س والذي يزيد عددهم عن 1.800 تاجر جتزئة م�ستقل يف اململكة. �

م



 قطاع التجزئة: ي�سم اأن�سطة بيع جم�هرات االأملا�س عرب معار�س البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة »الزوردي« التجارية والتابعة ملجم�عة الزوردي وامل�ج�دة ب�سكل  �
اأ�سا�سي يف اململكة وم�سر واالإمارات.

يتمثل من�ذج العمل االأ�سا�سي ملجم�عة الزوردي بت�سميم وت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية يف كال من م�سر واململكة وت�زيعها وبيعها ح�سب ال�زن اإلى �سبكة وا�سعة ت�سل اإلى اأكرث 
من 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل منت�سرين يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وتقرت�س جمم�عة الزوردي الذهب من امل�ؤ�س�سات املالية وتبيع امل�سغ�الت الذهبية بال�زن، 
فيتم حت�سيل امل�ستحقات من العمالء عن طريق وزن الذهب الفعلي مقابل وزن الذهب املُباع اإ�سافة اإلى اأج�ر ت�سنيع مدف�عة بالريال ال�سع�دي اأو العملة ذات ال�سلة. وكجزء 
من ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف اإدارة خماطر تقلب اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، وع��سًا عن �سراء الذهب والتعر�س لتقلبات اأ�سعاره، تق�م جمم�عة الزوردي ب�سد احتياجاتها 
الكلية من الذهب باإقرتا�سه من البن�ك باآجال خمتلفة ترتاوح بني �سهر الى �ستة اأ�سهر بينما يبلغ مت��سط فرتة التح�سيل من العمالء 32 ي�مًا، حيث حتافظ جمم�عة الزوردي 
على تطابق م�ج�داتها من الذهب الذي �سيتم حت�سيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�س الذهب يف كافة االأوقات، ويف حال تاأخر التح�سيل من 
العمالء تق�م ال�سركة باحل�س�ل على قرو�س جديدة لتغطية العجز يف التح�سيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف امل�ج�دات املتداولة واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف 

االلتزامات املتداولة واملتمثلة يف قرو�س الذهب، خمففة بذلك من خماطر تقلب اأ�سعار الذهب.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس باجلملة

تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم وت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية يف كال من اململكة وم�سر وت�زيعها وبيعها يف اأكرث من 52 دولة ال �سيما يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
ومن خالل اأكرث من 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل. ومتتلك جمم�عة الزوردي فريق متخ�س�س يف مبيعات اجلملة تابع لها يف اململكة وم�سر واالإمارات العربية املتحدة وقطر، يف 

حني ت�ستعني جمم�عة الزوردي يف عمليات البيع باالأ�س�اق االأخرى مب�زعني ح�سريني وغري ح�سريني اأو تق�م بالبيع مبا�سرة اإلى جتار التجزئة املختلفني.

بداأت جمم�عة الزوردي يف عام 2013م ن�ساطًا جديدًا وه� بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة بهدف زيادة اإيراداتها وحت�سني ا�سم عالمتها التجارية الق�ي، وقد بداأت جمم�عة 
الزوردي يف بيع جم�هرات االأملا�س التي تنتجها العالمتان التجاريتان »الزوردي« و»كيناز« اإلى جتار جتزئة م�ستقلني يف اأكرب االأ�س�اق باململكة وم�سر.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس بالتجزئة

قررت جمموعة الزوردي من �أجل تنويع �إير�د�تها وحت�شني ��شم �لعالمة �لتجارية �لعريقة �أن تتو�شع يف ن�شاط بيع �ملجوهر�ت بالتجزئة، حيث ركزت مبدئيًا على �ململكة وم�شر. 
وتدير جمم�عة الزوردي، كما يف 31 دي�سمرب 2015م، جمم�عة معار�س تابعة لها حتت عالمة »الزوردي« التجارية تتك�ن من 14 معر�سًا للمج�هرات، منها 11 معار�سًا يف اململكة 
ومعر�سان يف م�سر ومعر�سًا يف االإمارات العربية املتحدة )ملزيد من التفا�سيل ح�ل م�اقع هذه املعار�س، يرجى مراجعة اجلدول 4-27 من الق�سم  4-7-1-3 )»بيع م�سغ�الت 
الت�س�ق  مبراكز  بارزة  م�اقع  يف  لها  تابعة  بالتجزئة  للبيع  جديدة  معار�س  اإطالق  على  الزوردي  جمم�عة  ا�سرتاتيجية  ترتكز  كما  بالتجزئة«((.  االأملا�س  وجم�هرات  الذهب 
الرئي�سية، والتي تركز ب�سكل اأ�سا�سي على جمم�عات جم�هرات االأملا�س. وتتمثل روؤية جمم�عة الزوردي يف ال��س�ل اإلى �سبكة من 50 معر�سًا يف ال�سن�ات القادمة مع الرتكيز 
على �حل�شول على مو�قع فاخرة لزيادة �الإير�د�ت و�الأرباح. ومن �جلدير بالذكر �أن ن�شاط �لبيع بالتجزئة ال يتعار�ض مع ن�شاط بيع �ملجوهر�ت باجلملة �إذ �أن عمليات �لبيع 
بالتجزئة مبجم�عة الزوردي ين�سب تركيزها على جم�هرات االأملا�س املُباعة بالقطعة يف حني يتم بيع امل�سغ�الت الذهبية بال�زن خالل عمليات البيع باجلملة للم�سغ�الت الذهبية.

توزيع آالت تصنيع اجملوهرات

باالإ�سافة اإلى اأن�سطة البيع باجلملة والتجزئة للم�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س، متثل جمم�عة الزوردي �سركات متن�عة ل�سناعة اآالت املج�هرات وتبيع منتجات هذه 
ال�سركات يف اململكة. ومن هذه املنتجات اآالت �سب املج�هرات واللحام بالليزر واالآالت التي ت�ستخدم امل�جات ف�ق ال�س�تية. ويبني اجلدول االآتي اإيرادات عمليات جمم�عة 

الزوردي بناء على فئة املنتجات:
اجلدول م-4: اإيرادات عمليات جمم�عة لزوردي بناء على فئة املنتجات1

الن�سبة املئ�ية من اإجمايل الإيرادات2015مالن�سبة املئ�ية من اإجمايل الإيرادات2014مالن�سبة املئ�ية من اإجمايل الإيرادات2013مملي�ن ريال �سع�دي

85%82449%82403%385مبيعات م�سغ�الت الذهب

13.5%1772%1785%82مبيعات جم�هرات االأملا�س

2%19%16%5االآالت وغريها

100%100530%100494%472االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 يرجى املالحظة اأن االإيرادات تتعلق باإيرادات العمليات فقط وال ت�سمل قيمة الذهب من بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة.

العمليات واملواقع اجلغرافية

يقع مقر جمم�عة الزوردي الرئي�سي يف الريا�س، باململكة، وكما يف 31 دي�سمرب 2015م، زاولت جمم�عة الزوردي ن�ساطها ب�سكل مبا�سر يف 18 مكتب بيع باجلملة م�ج�دة يف 
اململكة واالإمارات العربية املتحدة وقطر وم�سر، وذلك من خالل ثالث وحدات ت�سنيع )واحدة يف اململكة واثنتني يف م�سر(، و14 معر�س للبيع بالتجزئة )امل�ج�دة يف اململكة 
واالإمارات العربية املتحدة وم�سر(. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تبيع جمم�عة الزوردي منتجاتها يف 52 دولة من خالل �سبكة من امل�زعني احل�سريني وغري احل�سريني وجتار البيع 

باجلملة والتجزئة.

ن



منشآت التصنيع والطاقة اإلنتاجية

جُتري جمم�عة الزوردي اأن�سطة عملها املتعلقة بت�سنيع م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س على م�ساحة اأكرب من 32.000م2 يف اململكة وم�سر. حيث يق�م م�سنع جمم�عة 
الزوردي يف اململكة بت�سنيع املنتجات التي يتم طرحها يف اأ�س�اق اململكة واالأ�س�اق العاملية، ومت تاأ�سي�س هذا امل�سنع يف 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة الريا�س 
وي�ظف ما يقارب 995 حريف كما يف دي�سمرب 2015م، يف حني ينتج م�سنعا م�سر املنتجات التي ُتطرح ب�سكل رئي�سي يف ال�س�ق املحلي امل�سري. وتاأ�س�س امل�سنع االأول يف م�سر 
يف 1423/11/5هـ )امل�افق 2003/1/8م( مبدينة القاهرة وي�ظف ح�ايل 124 حريف كما يف دي�سمرب 2015م ، بينما ا�ستحدث امل�سنع الثاين يف 1433/9/11هـ )امل�افق 
2012/7/30م( مبدينة القلي�بية وي�ظف ح�ايل 1.069 حريف كما يف دي�سمرب 2015م. ويعمل مبجم�عة الزوردي اأكرث من 2.000 حريف خبري يف �سناعة امل�سغ�الت الذهبية 

وجم�هرات االملا�س.

املوردون

تتمثل ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف احل�س�ل على متطلباتها من امل�اد اخلام واالآالت واملعدات اإ�سافة اإلى خدمات البيع والرتويج واملتطلبات االأخرى باأعلى ج�دة واأف�سل 
�شعر و�شروط من موردين موثوقني. وقد جنحت جمموعة الزوردي مع مرور �لوقت بتكوين قاعدة بيانات و�شبكة قوية من �ملوردين �ملوثوقني �لذين يت�شنى لهم تلبية �حتياجات 
جمموعة الزوردي من م�شادر خمتلفة ب�شروط تناف�شية. وُيعد �لذهب مادة �الإمد�د �لرئي�شية �لالزمة لعمليات جمموعة الزوردي، وميكن لها توفري �لذهب بف�شل عالقاتها 

الرا�سخة الط�يلة االأمد مع العديد من البن�ك �س�اًء ب�سكل مبا�سر من البن�ك نف�سها اأم من خالل وكالئها املعتمدين.

فرص النمو

تطلق جمم�عة الزوردي العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية املتن�عة بهدف �سمان حتقيق من� م�ستقبلي م�ستمر يف االإيرادات واالأرباح ال�سافية، وتتمثل مبادرات النم� الرئي�سية 
اخلا�سة مبجم�عة الزوردي باالآتي: )1( زيادة خطوط �الإنتاج من خالل �إطالق فئات وجمموعات جديدة و�ال�شتمر�ر يف دعم �الأ�شعار �ملرتفعة من خالل �بتكار ت�شاميم جديدة 
خفيفة ال�زن، و )2( ت��سيع ن�ساطها يف قطاع التجزئة من خالل افتتاح معار�س جديدة، و )3( تط�ير ن�ساطها يف بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة، و )4( ت��سيع نطاق ت�اجدها 

اجلغرايف. 

هيكل جمموعة الزوردي
�سكل  م-1: الهيكل احلايل ملجم�عة لزوردي
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اجلدول م-5: تفا�سيل ال�سركات التابعة املبا�سرة وغري املبا�سر
باقي ح�سة امللكيةح�سة غري مبا�سرة )%(ح�سة مبا�سرة )%(دولة التاأ�سي�سا�سم ال�سركة التابعة

ال ي�جد2%98%اململكة العربية ال�سع�دية�سركة املج�هرات املا�سية

ال ي�جد2%98%اململكة العربية ال�سع�دية�سركة كيناز
ال ي�جد0.33%99.67%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( 1

ال ي�جد 100%-م�سر�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(
ال ي�جد1%99%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات- ذ.م.م 2

متلك وفيقة �سلطان العي�سى 51%-49%قطر�سركة الزوردي للمج�هرات 3

ميلك عبدالعزيز �سالح العثيم ن�سبة 0.75% وميلك 0.875%99.125%م�سر�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة
�سالح عبدالعزيز العثيم ن�سبة 0.0625% وميلك علي 

�سالح العثيم ن�سبة %0.0625
امل�سدر: ال�سركة

1�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2�سركة الزوردي للمج�هرات – ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دولة قطر.

اجلدول م-6: هيكل امللكية املبا�سرة يف ال�سركة قبل الطرح وبعده

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

قيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهمقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

69.998300.990.000%99.93429.703.320230.099.000%42.970.332 2�سركة الزوردي القاب�سة

0.002310.000%0.01981.67041.000%8.167 4عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

---0.01771.670%7.167عبدالعزيز �سالح العثيم3

---0.01771.670%7.167�سالح عبدالعزيز العثيم3

---0.01771.670%7.167خالد عبدالعزيز العثيم3

30129.000.000%12.900.000---اجلمه�ر

100430.000.000%100430.000.00043.000.000%43.000.000االإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

1 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7،000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم( واأ�سهم ال�سمان اخلا�سة باملن�سب ال�ساغر، 
والذي �س�ف يتملكها من االأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه وذلك وفق النظام االأ�سا�سي لل�سركة. يرجى مراجعة الق�سم  5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل كل من اأع�ساء 

جمل�س االإدارة.

3 ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لالزوردي القاب�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �سهم.

رؤية الشركة ورسالتها واسرتاتيجيتها 

الرؤية

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى روؤية عامل ت�سبح فيه عالمة »الزوردي« التجارية هي العالمة االأكرث جاذبية وثقًة واإثارة بني �سركات املج�هرات الع�سرية االأخرى.

الرسالة

ت�سعى جمم�عة الزوردي اإلى اإ�سفاء البهجة على حياة املراأة من خالل جم�هرات فريدة واأنيقة ومبتكرة مت ت�سميمها من خالل اأفكار م�ستلهمة قدمها فريق جمم�عة الزوردي 
الذي يتميز بالتفاينيِ وامل�هبة يف العمل وتدعمهم يف ذلك اأحدث اإمكانيات ال�سناعة املتاحة.

االسرتاتيجية 

ت�سعى جمم�عة الزوردي جاهًدة اإلى اأن تك�ن املُ�سنع واملُ�زع الرئي�سي ملنتجات م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�سر ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وغريها من االأ�س�اق الدولية التي تطرح بها جمم�عة الزوردي منتجاتها، ويف اإطار تعزيز هذه الروؤية، تتبنى جمم�عة الزوردي ا�سرتاتيجية العمل التالية:

تو�شيع ن�شاط بيع م�شغوالت �لذهب باجلملة من خالل مو��شلة �البتكار وتطوير خطوط �الإنتاج، وزيادة �حل�شة �ل�شوقية من �ملنتجات �لذهبية وخا�شًة من عيار 18  �أ. 
قري�ط، ودعم �لرب�مج �لت�شويقية �لتجارية للعمالء �ال�شرت�تيجيني �لرئي�شيني وبناء �شر�كات مع �ل�شركات �لدولية وتعزيز تو�جد جمموعة الزوردي يف جميع �أ�شو�ق 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي باالإ�شافة �إلى �إن�شاء خطوط �إنتاج جديدة لالأ�شو�ق �لغربية.

ع



تو�شيع ن�شاط �لبيع بالتجزئة من خالل تقدمي منتجات �أحدث و�أف�شل وفتح معار�ض للبيع بالتجزئة يف �أماكن متميزة. ب. 

قاعدة  تو�شيع  عن  ف�شاًل  �لن�شاط،  لهذ�  �ملو�رد  من  �أكرب  كمية  وتخ�شي�ض  جديدة،  جمموعات  �إطالق  خالل  من  باجلملة  �الأملا�ض  جموهر�ت  بيع  ن�شاط  تو�شيع  ج. 
عمالئها.

تط�ير التقنيات املُ�ستخدمة، ودعم عمليات الت�سنيع لت�لد املزيد من الت�ساميم االإبداعية وت�س�يق منتجاتها يف ال�س�ق واحلفاظ على كفاءة التكلفة وحت�سني عمليات  د. 
الت�سنيع، وحت�سني كفاءة راأ�س املال العامل ب�سكل اأكرب لت�سبح ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي اأكرث فعالية.

حت�سني �س�رة العالمة التجارية وت��سيع قاعدة العمالء، وذلك با�ستخدام ا�سرتاتيجية ت�س�يق �ساملة م�ستهدفة عرب كافة و�سائل االإعالم الرئي�سية. هـ. 

تعزيز قدرات جمم�عة الزوردي وحت�سني ح�كمة ال�سركة بتط�ير امل�ارد الب�سرية من خالل �سيا�سات واإجراءات رقابية واإدارة املخاطر ب�سكل اأف�سل. و. 

املزايا التنافسية للشركة
ثمة ع�امل عديدة متنح جمم�عة الزوردي ميزة تف�ق مناف�سيها احلاليني واملحتملني، وت�فر من�سة لتحقيق من� م�ستدام ومثمر، ف�ساًل عن تقدمي قيمة اإ�سافية للم�ساهمني. 

وتت�سمن هذه الع�امل ما يلي:

التي  والتذبذبات  التقلبات  ن�سبية من  ت�فر ملجم�عة الزوردي حماية  والت�س�يقية  الت�سغيلية  العمليات  دورة  امل�ستخدمة يف  املتقدمة  والتقنيات  املرن  العمل  من�ذج  اأ. 
اأ�سعار الذهب، وُي�سهم هذا النم�ذج، بجانب قدرات جمم�عة الزوردي التقنية وال�سناعية، ف�ساًل عن عالمتها التجارية الق�ية وقدراتها الت�سميمية،  ت�سهدها 
يف متكني جمم�عة الزوردي من حماية ح�ستها يف ال�س�ق يف حالة تقلب اأ�سعار الذهب. وتتمتع الزوردي بقدرات تقنية ومهارات فنية عالية مما مُيكنها من اإنتاج 
جم�هرات باأوزان خفيفة، وبالتايل يت�سنى لها بيع منتجاتها باأ�سعار مالئمة للعمالء خالل فرتات ارتفاع اأ�سعار الذهب. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن معدل فاقد الذهب 
ا للغاية، مما يحد من �ل�شغوط �ملالية �لتي تقع على عاتق جمموعة الزوردي يف حالة �رتفاع �أ�شعار �لذهب.  �أثناء عملية �لت�شنيع لدى جمموعة الزوردي ُيعد منخف�شً
اأ�سعار الذهب، تق�م جمم�عة  اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، وع��سًا عن �سراء الذهب والتعر�س لتقلبات  وكجزء من ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف اإدارة خماطر 
الزوردي باقرتا�س الذهب من البن�ك ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب، حيث حتافظ جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها من الذهب بقرو�س الذهب يف 
كافة االأوقات، خمففة بذلك من خماطر تقلب اأ�سعار الذهب. وتعتزم جمم�عة الزوردي اال�ستمرار يف اللج�ء التفاقيات قرو�س الذهب للحد من تعر�سها لتقلبات 
وال�سريبة  الفائدة  قبل  االأرباح  ارتفعت  تل� عام، حيث  با�ستمرار عام  واأرباحها  اإيراداتها  زيادة  املرن يف  و�ساهم من�ذج عمل جمم�عة الزوردي  الذهب.  اأ�سعار 
واال�ستهالك واإطفاء الدين مبعدل من� �سن�ي مركب 10.9% بني عامي 2013م و2015م، نتيجة لزيادة حجم املبيعات وجمم�عة املنتجات ذات اله�ام�س الربحية 

املرتفعة التي مت طرحها. كما اأن الكفاءات الت�سغيلية ملجم�عة الزوردي متنحها ميزة اإ�سافية على مناف�سيها.

عملت جمم�عة الزوردي على ت�س�يق عالمتها التجارية لتك�ن من �سمن العالمات التجارية الرائدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا وذلك من خالل  ب. 
اإلى اال�ستعانة ببع�س امل�ساهري ك�سفراء لعالمتها التجارية. كما تعمل جمم�عة الزوردي على ت�س�يق عالمتها  حمالت االإعالنات التلفزي�نية واملقروءة باالإ�سافة 

التجارية من خالل االإنرتنت وو�سائل الت�ا�سل االجتماعي.

اإن مرافق الت�سنيع التي تت�فر لدى جمم�عة الزوردي تتيح لها ت�سميم واإنتاج جمم�عات متن�عة من املنتجات الفريدة لتلبية متطلبات امل�ستهلكني املتط�رة، حيث  ج. 
تق�م الزوردي بطرح ما يزيد عن 5.000 ت�سميم كل عام، مما ميكنها من املحافظة على مكانتها كاإحدى ال�سركات امل�ؤثرة يف اجتاهات امل��سة يف ال�س�ق، كما تتمتع 

جمم�عة الزوردي مبيزة تقنية ج�هرية وذلك من خالل ا�ستثمارها يف ما يزيد عن 500 اآلة من اآالت ت�سنيع املج�هرات املتط�رة.

د.  حتظى جمم�عة الزوردي مبكانة تناف�سية رائدة يف قطاعها يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وذلك من خالل اأداءها الناجح على امل�ست�ى املايل والت�سغيلي 
ال�سابقة ب�سكل منتظم يف اململكة  ال�س�قية ملجم�عة الزوردي على مدار االأع�ام  التجارية واملبادرات االإعالمية والت�سغيلية، وقد ازدادت احل�سة  وه�ية عالمتها 

وم�سر لت�سل اإلى 20 – 25%، مما يجعلها امل�رد الرئي�سي لبيع املج�هرات باجلملة.

يتاألف فريق االإدارة العليا ملجم�عة الزوردي من م�س�ؤولني تنفيذيني ذوي خربات كبرية ويتمتع�ن ب�سجل اأداء ناجح على م�ست�ى اإدارة العمليات املالية والت�سغيلية  هـ. 
اإ�سافة اإلى متتعهم مبعرفة وا�سعة بكافة ج�انب �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االملا�س والتجارة بها. ونظرًا للخربة الكبرية يف جمال �سناعة امل�سغ�الت 
الذهبية وجم�هرات االملا�س والت�س�يق اال�ستهالكي والت�سنيع والتم�يل، يت�سنى لالإدارة العليا العمل بفاعلية كفريق واحد لتحديد خطط الت��سع ومبادرات النم� 

وتقييمها وتنفيذها.

ف



معلومات عن السوق

نظرة عامة على االقتصاد الكلي

اململكة العربية السعودية

�شهدت �ململكة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية منوً� كبريً� يف �لن�شاط �القت�شادي، مدعومًا بقوة �لناجت �ملحلي �إلى جانب �لنمو �ل�شكاين �ل�شريع. وقد �أدى ذلك �إلى �رتفاع م�شتويات 
ن�شيب �لفرد من �لرثوة و�لدخل �ملتاح، ف�شاًل عن �رتفاع معدالت �لتح�شر يف جميع �أنحاء �ململكة. ونتيجة لذلك، منا ن�شاط بيع �لتجزئة يف �ململكة منوً� كبريً� مبعدل منو �شنوي 
مركب يبلغ 8.8% من 360.5 مليار ريال �سع�دي يف عام 2012م اإلى 426.5 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م. وقد انعك�س تط�ر قطاع بيع التجزئة ب�سكل عام يف اململكة على 

�س�ق املج�هرات، نظرًا العتماده الكبري على الدخل املتاح واالإنفاق التقديري.

مصر

بداأ االقت�ساد امل�سري يظهر عالمات تعايف يف عام 2014م بعد فرتة من اال�سطرابات ال�سيا�سية. وعالوة على ذلك، متكنت م�سر من تخفيف االآثار ال�سلبية ال�اقعة على �س�ق 
ال�سلع اال�ستهالكية ب�سبب اال�سطرابات ال�سيا�سية اإلى احلد االأدنى، وذلك بف�سل الزيادة ال�سكانية ال�سريعة التي ت�سهدها م�سر، حيث ت�سيف هذه الزيادة ما يقرب من ملي�ن 

م�ستهلك جديد كل عام.

دول جملس التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة(

�سهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي طفرة يف عدد ال�سكان خالل ال�سن�ات املا�سية حيث ت�ساعف عدد ال�سكان الرتاكمي على مدار ال�سن�ات الع�سر االأخرية. و�ساحب ذلك النم� 
�ل�شكاين �لقوي ن�شاط �قت�شادي جيد. وقد عّززت زيادة �الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية �ملدنية �لنمو �ملتز�يد الإجمايل �لناجت �ملحلي. وقد متخ�ض ذلك عن �رتفاع م�شتويات 
ن�شيب �لفرد من �لرثوة و�لدخل �ملتاح. ونتيجة لذلك، منا ن�شاط بيع �لتجزئة يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي )ما عد� �ململكة( منوً� كبريً� مبعدل منو �شنوي مركب يبلغ %6.1 

من 282.4 مليار ريال �سع�دي يف عام 2012م اإلى 318.0 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م.

تطوير سوق اجملوهرات

يف ال�سن�ات االأخرية، �سهدت اأ�س�اق م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�سر وباقي دول جمل�س التعاون من�ًا كبريًا ب�سبب عدة ع�امل م�ؤثرة بال�س�ق. وي��سح 
اجلدول االآتي هذه الع�امل:

اجلدول م-7: ع�امل م�ؤثرة يف �س�ق املج�هرات يف اململكة وم�سر وباقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
دول جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة(م�سراململكة العربية ال�سع�دية

✓✓✓انخفا�س اأ�سعار الذهب

✓✓✓النم� ال�سكاين املطرد

✓✓✓ارتفاع م�ست�يات الدخل املتاح

✓✓✓ازدياد اأعداد ال�سائح�ن اأو احلجاج

✓انخفا�س قيمة العملة مقابل الدوالر االأمريكي

✓✓ارتفاع عدد الزيجات

✓✓فئة �سابة كبرية من ال�سكان
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ومتثل �شايف تاأثري هذه �لعو�مل يف زيادة حجم �شوق م�شغوالت �لذهب باجلملة يف جميع �ملناطق وكذلك زيادة يف بيع ن�شاط �لتجزئة و�لبيع يف ن�شاط �جلملة �خلا�ض مبجوهر�ت 
االأملا�س يف اململكة، كما ه� م��سح يف اجلدولني اأدناه:

اجلدول م-8: تط�ير �س�ق بيع م�سغ�لت الذهب باجلملة من حيث احلجم )بالطن( يف اململكة، وم�سر وباقي جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م 
و2015م 

2015م 2014م2013م2012م

47.157.154.761.5اململكة العربية ال�سع�دية

69.277.176.283.2م�سر

66.785.275.887.6باقي جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

�س



اجلدول م-9: تط�ير �س�ق جم�هرات الأملا�س من حيث القيمة )مليار ريال �سع�دي( يف اململكة، وم�سر بني عامي 2012م و2015م 
2015م 2014م2013م2012م

بيع باجلملة

5.55.86.46.9اململكة العربية ال�سع�دية

2.72.22.12.2م�سر

بيع بالتجزئة

7.98.49.310.0اململكة العربية ال�سع�دية

3.93.23.13.2م�سر
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ملخص املعلومات املالية
ينبغي اأن تقراأ املعل�مات املالية املبينة اأدناه جنبا اإلى جنب مع الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سركة لل�سن�ات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م و2014م، و2015م، مبا 

يف ذلك، يف كل حالة، االإي�ساحات املتعلقة بها، والتي اإدراجها يف الق�سم  19 )»الق�ائم املالية امل�حدة وتقرير املحا�سب القان�ين ح�لها«(.

قائمة الدخل املوحدة
اجلدول م-10: ملخ�س املعل�مات املالية )باألف ريال ال�سع�دي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �سع�دي

2.455.6472.248.5112.284.094االإيرادات - الذهب 

1447.873468.443530.104االإيرادات - العمليات 

)2.284.094()2.248.511()2.455.647(تكلفة املبيعات - الذهب 

)190.779()167.260()176.880(2تكلفة املبيعات - العمليات 

270.993301.183339.325اإجمايل الربح 

 )137.403()121.564()111.799(م�سروفات البيع والت�س�يق 

 )52.444()48.991()41.281(امل�سروفات العم�مية واالإدارية 

117.913130.628149.478الدخل من العمليات الت�سغيلية 

)34.896()27.964()30.191(االأعباء املالية 

4.283)3.133()1.634(�سايف االإيرادات /�سايف امل�سروفات االأخرى 

86.08899.531118.864�سايف الدخل قبل الزكاة 

)14.311()13.240()11.910(الزكاة 

)3.986(--�سريبة الدخل على ال�سركات التابعة االأجنبية

74.17886.291100.567�سايف الدخل 
امل�سدر: ال�سركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة الزوردي يف عام 2013، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س الزوردي 
للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث اأن هذه االإيرادات متثل اإيرادات داخلية بني االأق�سام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي وال تعترب اإيرادات خارجية فعلية، لذا وجب 

ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي. 

2 مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة اإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات 
معار�س الزوردي للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث اأن هذه التكاليف داخلية بني االأق�سام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي والتعترب تكاليف اإ�سافية فعلية، لذا 

وجب ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي.

ق



قائمة املركز املايل املوحدة
اجلدول م-11: ملخ�س املعل�مات املالية )باألف ريال ال�سع�دي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �سع�دي

 1.692.244 1.323.6861.571.445امل�ج�دات املتداولة

 75.198 65.88065.969امل�ج�دات غري املتداولة

 1.767.442 1.389.5661.637.414اإجمايل امل�ج�دات

899.5321.125.2781.244.032املطل�بات املتداولة

32.389 23.74028.939املطل�بات غري املتداولة

923.2721.154.2171.276.421اإجمايل املطل�بات

300.000300.000430.000راأ�س املال

166.294183.19761.021االأرباح املبقاة واالحتياطيات االأخرى

466.294483.197491.021حق�ق امل�ساهمني
امل�سدر: ال�سركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
اجلدول م-12: ملخ�س املعل�مات املالية )باألف ريال ال�سع�دي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �سع�دي

 190.988)3.538(171.606�سايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية

 )19.235(1.058)25.867(�سايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)43.000()62.827()23.059(�سايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف االأن�سطة التم�يلية

امل�سدر: ال�سركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية
اجلدول م-13: م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية )باألف ريال ال�سع�دي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �سع�دي

64.0%64.3%60.5%جممل الربح / االإيرادات من العمليات

19.0%18.4%16.6%�سايف الدخل / االإيرادات من العمليات

136.0%139.6%147.2%امل�ج�دات املتداولة / املطل�بات املتداولة

72.2%70.5%66.4%اإجمايل املطل�بات / اإجمايل امل�ج�دات

260.0%238.9%198.0%اإجمايل املطل�بات / اإجمايل حق�ق امل�ساهمني

20.5%17.9%15.9%العائد على حق�ق امل�ساهمني

5.7%5.3%5.3%العائد على اإجمايل امل�ج�دات

13.2%4.6%23.5%معدالت النم�: االإيرادات من العمليات

16.5%16.3%44.1%معدالت من� الدخل ال�سايف

233043اأيام حت�سيل املبيعات

122138144اأيام املخزون

335141اأيام الدفع للدائنني
امل�سدر: ال�سركة

ملخص عوامل اخملاطر
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعل�مات ال�اردة يف هذه الن�سرة بعناية قبل اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة مبا يف ذلك على وجه اخل�س��س ع�امل املخاطرة 

ال�اردة اأدناه، وامل��سحة ب�سكل مف�سل يف الق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«(.

اخملاطر املرتبطة بعمليات جمموعة الزوردي 
تغري تف�سيالت امل�ستهلك النهائي �

االعتماد على عالمة »الزوردي« التجارية  �

االعتماد على االأن�سطة الت�س�يقية للحفاظ على عالمة الزوردي التجارية �

ر



االنخفا�س يف معدل اإنفاق امل�ستهلك النهائي �

تاأثري الع�امل امل��سمية على اإيرادات جمم�عة الزوردي �

عدم ت�فر امل�اد اخلام وارتفاع تكلفتها واالعتماد على امل�ردين الرئي�سيني لها �

اأثر تقلبات اأ�سعار الذهب على م�ست�يات الطلب على امل�سغ�الت الذهبية �

املخاطر املرتبطة باتفاقيات قرو�س الذهب �

املخاطر املرتبطة بال�سمانات ال�سخ�سية املقدمة من امل�ساهمني �

املخاطر املرتبطة بالفائ�س والنق�س يف املخزون �

املخاطر االأمنية وخماطر النقل واالحتيال �

اال�سطرابات الناجتة عن الك�ارث الطبيعية اأو غريها من الك�ارث  �

القدرة على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النم� امل�ستهدفة �

خماطر الت�سغيل وال�س�ق املرتبطة بالعمليات الدولية  �

القدرة على ت�فري متطلبات راأ�س املال  �

خماطر ائتمان العمالء �

االعتماد على م�ظفي االإدارة العليا وامل�ظفني الرئي�سيني �

املخاطر املرتبطة ب�س�ء �سل�ك امل�ظفني واأخطاوؤهم �

االعتماد على البنية التحتية لتقنية املعل�مات �

مدى ت�فر التغطية التاأمينية املنا�سبة وكفايتها �

الدعاوى الق�سائية �

حماية حق�ق امللكية الفكرية �

ا�ستحقاقات ال�سريبة والزكاة املحتملة �

حداثة تطبيق ق�اعد ح�كمة ال�سركات �

ت�سكيل اللجان املنبثقة عن املجل�س �

ق�س�ر اخلربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة �

اخملاطر املرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
االعتبارات االقت�سادية �

عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واملخاوف االأمنية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا  �

زيادة املناف�سة �

حجم جتارة املج�هرات االإلكرتونية �

خماطر تغري البيئة التنظيمية �

�سدور نظام ال�سركات اجلديد �

تعديل اأ�سعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�سلة �

املخاطر املرتبطة بالرتاخي�س وامل�افقات  �

االلتزام مبتطلبات ال�سع�دة  �

اخملاطر املرتبطة بأسهم الطرح
ال�سيطرة الفعلية من قبل الزوردي القاب�سة �

عدم وج�د �س�ق �سابق لالأ�سهم �

بيع عدد كبري من االأ�سهم يف ال�س�ق بعد عملية الطرح  �

اإ�سدار االأ�سهم اجلديدة  �

تذبذب �سعر ال�سهم يف ال�س�ق  �

ت�زيع االأرباح �

�س
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التعريفات واملصطلحات. 1
الذهب من عيار ثمانية ع�سر )18( قري�ط و�ملحتوي على ذهب بن�شبة 75% وخملوط مبعادن �أخرى بن�شبة 25% جلعلة �سلبًا مبا يكفي ال�ستخدامه يف ذهب من عيار 18 قري�ط

الت�سنيع. 

الذهب من عيار واحد وع�سرين )21( قري�ط و�ملحتوي على ذهب بن�شبة 87.5% وخملوط مبو�د �أخرى بن�شبة 12.5%، بحيث ي�سكل خليط منا�سب من ذهب من عيار 21 قري�ط
حيث حمت�ى الذهب و�سالبته.

الذهب من عيار اأربعة وع�سرين )24( قري�ط، وهو ما ميثل �لذهب �خلال�ض )و يحفظ عادة يف �شورة �شبائك �أو عمالت(.ذهب من عيار 24 قري�ط

قب�ل اأ�سهم ال�سركة واإدراجها للتداول يف ال�س�ق وفقًا للمادة 28 من ق�اعد الت�سجيل واالإدراج.االإدراج

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق بالطرح، والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( ، )و( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون

الدرهم االإماراتي، العملة الر�سمية لدولة االإمارات العربية املتحدة.درهم اإماراتي

�سركة املج�هرات املا�سية، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف الريا�س، اململكة العربية ال�سع�دية مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1010236734 املج�هرات املا�سية
وتاريخ 1428/7/25هـ )امل�افق 2007/8/8م(.

جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�سركة. جلنة املراجعة 

ارن�ست وي�نغ و�سركاهم )حما�سب�ن قان�ني�ن(.املحا�سب القان�ين

�سخ�س مرخ�س له من قبل الهيئة للقيام باأعمال االأوراق املالية.�سخ�س مرخ�س له

جمل�س اإدارة ال�سركة.جمل�س االإدارة اأو املجل�س

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال.مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

اأي ي�م تك�ن فيها اجلهات امل�ستلمة مفت�حة للعمل يف اململكة )با�ستثناء ي�مي اجلمعة وال�سبت واأي اإجازات ر�سمية(.ي�م عمل

النظام االأ�سا�سي لل�سركة وال�ارد ملخ�سه يف الق�سم  12 - 13 )»ملخ�س النظام االأ�سا�سي«(.النظام االأ�سا�سي

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة.رئي�س املجل�س

الرئي�س التنفيذي لل�سركة.الرئي�س التنفيذي

املدير املايل التنفيذي لل�سركة.املدير املايل التنفيذي

هيئة ال�س�ق املالية باململكة �ساملة حيثما ي�سمح الن�س، اأي جلنة، اأو جلنة فرعية اأو م�ظف اأو وكيل يف��س للقيام باأي وظيفة من وظائف الهيئة.الهيئة

نظام ال�س�ق املالية ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )امل�افق 2003/8/1م(ـ، وما يطراأ عليه من تعديالت.نظام ال�س�ق املالية

جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت.اللجان

نظام ال�سركات ال�سع�دي ال�سادر مب�جب املر�س�م امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ )امل�افق 1965/7/21م(، وما ورد عليه من تعديالت )وال نظام ال�سركات
ي�سمل ذلك نظام ال�سركات اجلديد ال�سادر مب�جب املر�س�م امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )امل�افق 2015/11/10م(، والذي دخل حيز 

النفاذ يف 1437/7/25هـ )امل�افق 2016/5/2م((.

�سركة الزوردي للمج�هرات.ال�سركة

الئحة ح�كمة ال�سركات يف اململكة ال�سادرة عن جمل�س الهيئة مب�جب القرار رقم 2006/212/1 بتاريخ 1427/10/21هـ )امل�افق 2006/11/12م(، الئحة ح�كمة ال�سركات
وما ورد عليها من تعديالت.

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.اأع�ساء املجل�س

م�سلحة الزكاة والدخل ال�سع�دية.م�سلحة الزكاة

اجلنية امل�سري، العملة الر�سمية جلمه�رية م�سر العربية.جنية م�سري

ال�س�ق املالية ال�سع�دية )تداول(.ال�س�ق

اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني والتي تعقد وفقًا للنظام االأ�سا�سي.اجلمعية العامة غري العادية

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال.امل�ست�سار املايل

البن�ك و�سركات اخلدمات املالية.امل�ؤ�س�سات املالية

الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة من قبل املحا�سب القان�ين لل�سن�ات املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م و 2014م، و2015م، واالإي�ساحات املرفقة بها الق�ائم املالية
وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة.

ميالدي.م

�إجمايل �لناجت �ملحلي )وهو �أ�شمل مقيا�ض كمي الإجمايل �لن�شاط �القت�شادي يف �لدولة. وميثل �لقيمة �لنقدية جلميع �لب�شائع و�خلدمات �ملنتجة د�خل اإجمايل الناجت املحلي 
احلدود اجلغرافية للدولة على مدى فرتة زمنية معينة(.

املحلي على عدد اإجمايل الناجت املحلي للفرد الناجت  اإجمايل  بق�سمة  الفرد يف دولة ما )ويتم ح�سابه  املحلي، وه� ما ميثل مقيا�سًا ملت��سط دخل  الناجت  اإجمايل  الفرد من  ن�سيب 
ال�سكان(.

1



جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.جمل�س التعاون 

اجلمعية العامة غري العادية اأو اجلمعية العامة العادية، وتعني »اجلمعية العامة« اأي جمعية عامة لل�سركة.اجلمعية العامة

امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية يف اململكة.امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

حك�مة اململكة العربية ال�سع�دية، وتف�سر كلمة »حك�مية« وفقًا لذلك.احلك�مة

ال�سركة وال�سركات التابعة لها جمتمعني.جمم�عة الزوردي

هجري.هـ

تكتتب املكتتبني االأفراد اأن  لها  يحق  التي  �سع�دي  غري  زوج  من  ق�سر  اأوالد  لها  التي  االأرملة  اأو  املطلقة  ال�سع�دية  املراأة  ذلك  يف  مبا  الطبيعيني  ال�سع�ديني  االأ�سخا�س 
باأ�سمائهم، �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأم�متها لالأوالد الق�سر.

ت�سمل جمم�عة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:امل�ؤ�س�سات املكتتبة

و�أحكام  �شروط  كانت  �إذ�  �ل�شوق  يف  �ملدرجة  �ملالية  �الأور�ق  يف  ت�شتثمر  و�لتي  عامًا  طرحًا  و�ملطروحة  �ململكة  يف  �ملوؤ�ش�شة  �ال�شتثمار  �شناديق  �أ. 
ال�سندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقي�د املن�س��س عليها يف الئحة �سناديق اال�ستثمار.

االأ�سخا�س املرخ�س لهم بالتعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، �سريطة االلتزام باأدنى متطلبات الكفاية املالية. ب. 

ال�سركات املدرجة يف ال�س�ق من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البن�ك والتاأمني املدرجة يف ال�س�ق، وذلك  ج. 
وفقًا لل�س�ابط التي ت�سدرها الهيئة، على اأن ال ت�ؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.

�ل�شركات �ل�شعودية غري �ملدرجة بعد تاأكد مدير �الكتتاب من ��شتيفائها �ل�شروط �لتالية: د. 

مدرجة. ل�سركة  تابعة  تك�ن  ال  اأن  	•
مالية  �سنة  الأحدث  ال�سن�ية  املالية  ق�ائمها  )ح�سب  �سع�دي  ريال   )50.000.000( ملي�ن  خم�سني  عن  امل�ساهمني  حق�ق  تقل  ال  اأن  	•

مراجعة(.

يك�ن لديها حمفظة ا�ستثمارية ن�سطة مب�جب اإفادة من ال�سخ�س املرخ�س له الذي لديه املحفظة. اأن  	•
اأي تعار�س بامل�سالح مع امل�سدر. اإلى  ال�سركة  م�ساركة  ت�ؤدي  ال  اأن  	•

اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات العامة يف اململكة، على اأن ي�سمل ذلك ال�سركات اململ�كة بالكامل من قبل حك�مة اململكة. هـ. 

)ISO( اأيزو.)ISO( املنظمة الدولية للمعايري

الئحة �سناديق اال�ستثمار ال�سادرة عن جمل�س الهيئة مب�جب القرار رقم 2006/219/1 وتاريخ 1427/12/3هــ )امل�افق 2006/12/24م(.الئحة �سناديق اال�ستثمار

وتاريخ كيناز  1010352574 رقم  التجاري  ال�سجل  مب�جب  ال�سع�دية  العربية  اململكة  الريا�س،  يف  م�ؤ�س�سة  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  كيناز،  �سركة 
1433/11/21هـ )امل�افق 2012/10/7م(.

اململكة العربية ال�سع�دية.اململكة

نظام العمل ال�سع�دي ال�سادر مب�جب املر�س�م امللكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ )امل�افق 2005/9/27م(، وما ورد عليه من تعديالت.نظام العمل

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال.مدير االكتتاب 

�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف اأب�ظبي، االإمارات العربية املتحدة مب�جب ال�سجل التجاري رقم 106023 الزوردي اأب� ظبي
وتاريخ 1425/4/13هـ )امل�افق 2004/6/1م(.

�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف دبي، االإمارات العربية املتحدة مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1039193 الزوردي دبي
وتاريخ 2008/12/23م )امل�افق 1429/12/25هـ(.

�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف القاهرة، جمه�رية م�سر العربية مب�جب ال�سجل التجاري رقم 14997 الزوردي م�سر
وتاريخ 2005/6/8م )امل�افق 1426/5/1هـ(.

�سركة الزوردي القاب�سة، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف الريا�س، اململكة العربية ال�سع�دية مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1010211110وتاريخ الزوردي القاب�سة
1426/6/7هـ )امل�افق 2005/7/13م(.

2013/5/21م الزوردي قطر وتاريخ   60716 رقم  التجاري  ال�سجل  مب�جب  قطر  دولة  يف  م�ؤ�س�سة  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  للمج�هرات،  الزوردي 
)امل�افق1434/7/11هـ(.

ق�اعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن جمل�س الهيئة مب�جب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ )امل�افق 2004/10/4م(، وما ورد عليها ق�اعد الت�سجيل واالإدراج
من تعديالت.

الفرتة التي تخ�سع الزوردي القاب�سة خاللها حلظر مدته 9 اأ�سهر، يبداأ من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�س�ق، بحيث ال يج�ز لها الت�سرف يف فرتة احلظر
اأ�سهمها خالل هذه الفرتة، وال يج�ز لها الت�سرف يف اأ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.

ع تفر�سه ال�سركات امل�سنعة على جتار البيع بالتجزئة باالإ�سافة ل�سعر الذهب ح�سب عياره، ومتثل اأج�ر الت�سنيع وه� اأجر ثابت مقابل اجلرام ال�احد من الذهب امل�سنَّ
امل�سدر الرئي�سي لدخل ال�سركات امل�سنعة.

�سركة روالند بريجري لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط ذ.م.م.م�ست�سار ال�س�ق

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة.وزارة التجارة وال�سناعة

وزارة العمل يف اململكة.وزارة العمل

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س االإدارة.جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
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37 ريال �سع�دي لكل �سهم من اأ�سهم الطرح.�سعر الطرح

12.900.000�سهم، متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة.اأ�سهم الطرح

الطرح العام االأويل الأ�سهم الطرح.الطرح 

االكتتاب يف 1437/09/08هـ )امل�افق فرتة الطرح ي�م الإغالق  اآخر  �ساملة  اأيام   9 وت�ستمر ملدة  تبداأ يف 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م(  التي  الفرتة 
2016/06/13م(.

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية حلك�مة اململكة.ال�سحيفة الر�سمية

اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة وفقًا للنظام االأ�سا�سي.اجلمعية العامة العادية

�سهر ومعايرة امل�اد اخلام اأو املخلفات با�ستخدام عدة تقنيات.معاجلة امل�اد اخلام

�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة، �سركة م�ساهمة م�ؤ�س�سة يف القاهرة، جمه�رية م�سر العربية مب�جب ال�سجل التجاري رقم 7877 وتاريخ اأورو اإيجيبت
2003/1/17م )امل�افق 1423/11/14هـ(.

هذه الن�سرة املعّدة من قبل ال�سركة واملتعّلقة بالطرح.ن�سرة االإ�سدار اأو الن�سرة

الريال القطري، العملة الر�سمية لدولة قطر.ريال قطري

االأ�سهم التي ميتلكها كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة �سمانًا مل�س�ؤوليتهم مب�جب املادة 68 من نظام ال�سركات.اأ�سهم ال�سمان

البنك االأهلي التجاري والبنك ال�سع�دي الفرن�سي وم�سرف �سامبا وبنك الريا�س والبنك ال�سع�دي اله�لندي.اجلهات امل�ستلمة

ي�سمل م�سطلح »طرف ذو عالقة« اأو »اأطراف ذوي عالقة« يف هذه الن�سرة ومب�جب قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف ل�ائح هيئة ال�س�ق املالية وق�اعدها طرف ذو عالقة
ال�سادرة عن جمل�س الهيئة مب�جب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ )امل�افق 2004/10/4م( وما ورد عليها من تعديالت، على ما يلي:

اأي �سركة تابعة لل�سركة. اأ. 

كبار امل�ساهمني يف ال�سركة واملالكني ملا ن�سبته 5% اأو اأكرث من االأ�سهم. ب. 

اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني يف ال�سركة. ج. 

اأع�ساء جمل�س اإدارة اأو كبار التنفيذيني يف �سركة تابعة لل�سركة. د. 

اأع�ساء جمل�س اإدارة اأو كبار التنفيذيني يف اأحد كبار امل�ساهمني يف ال�سركة. هـ. 

امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القان�ين لل�سركة. و. 

اأي قريب الأحد االأ�سخا�س املذك�رين يف الفقرات من )اأ( اإلى )ه( اأعاله.  ز. 

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من االأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرات من )اأ( اإلى )ز( اأعاله. ح. 

اأو  اأو غري مبا�سر، منفردًا  اآخر، ب�سكل مبا�سر  اأو قرارات �سخ�س  اأفعال  التاأثري على  اإلى )ح(، »ال�سيطرة« تعني القدرة على  والأغرا�س الفقرات )اأ( 
جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من االآتي: )اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حق�ق الت�س�يت يف �سركة، اأو )ب( حق تعيني 30% اأو اأكرث 

من اأع�ساء اجلهاز االإداري، وتف�سر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك.

الريال ال�سع�دي، العملة الر�سمية للمملكة.ريال

�سكرتري جمل�س االإدارة.ال�سكرتري

اأع�ساء االإدارة العليا لل�سركة والتي ترد اأ�سماوؤهم يف اجلدول 5-4 )»تفا�سيل كبار التنفيذيني«(.كبار التنفيذيني

امل�ساهم�ن يف ال�سركة والتي ترد اأ�سماوؤهم ون�سب ملكيتهم يف اجلدول رقم 1-6 )»هيكل امللكية يف ال�سركة قبل الطرح وبعده«(.امل�ساهم�ن البائع�ن

اأي مالك الأ�سهم يف ال�سركة.امل�ساهم

اأي مالك قان�ين ميتلك اأ�سهمًا ملنفعة �سخ�س اآخر بناًء على اتفاقيات ملزمة.م�ساهم مر�سح

اأي مالك قان�ين ميتلك ح�س�سًا ملنفعة �سخ�س اآخر بناًء على اتفاقيات ملزمة.�سريك مر�سح

ثالثة واأربع�ن ملي�ن )43.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها ع�سرة )10( رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد.االأ�سهم

ُيعّد ال�سخ�س مالكًا نفعيًا لالأ�سهم اإذا كان حائزًا على امللكية النفعية احلقيقية النهائية اأو ال�سيطرة على االأ�سهم من خالل عدد من ال�سركات املت�سل�سلة امللكية النفعية
اأو غري ذلك.

الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نني 
)SOCPA(

الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نني.

ت�سمل امل�ؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني االأفراد.املكتتبني

من�ذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني االأفراد وامل�ؤ�س�سات املكتتبة )ح�سب مقت�سى احلال( تعبئته لالكتتاب يف اأ�سهم الطرح.من�ذج طلب االكتتاب

املج�هرات املا�سية وكيناز والزوردي اأب�ظبي والزوردي دبي والزوردي م�سر والزوردي قطر واأورو اإيجيبت.ال�سركات التابعة

النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سع�دية.تداول

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت اإبرامها بني ال�سركة وامل�ساهمني البائعني ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية
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الدوالر االأمريكي، العملة الر�سمية لل�اليات املتحدة االأمريكية.دوالر اأمريكي

الذهب امل�ستخدم الذي يتم بيعه من قبل امل�ستهلك النهائي ملختلف جتار التجزئة ويتم ا�ستخدامه من قبل معار�س الذهب واملج�هرات كطريقة ل�سداد الذهب الك�سر
مدي�نية الذهب امل�ستحقة ملختلف جتار اجلملة.

فقدان كميات من الذهب عن طريق ت�سرب غبار الذهب خالل عملية الت�سنيع يف اله�اء واملاء واالأثاث وال�سجاد ومالب�س امل�ظفني وه� اأمر �سائع يف فاقد الذهب
قطاع �سناعة الذهب.

BaaN وهي تعتمد على اأنظمة ت�سغيلية ،)Enterprise Resources Planning "ERP"( هي ال�سركة التي ت�فر برنامج نظام تخطيط م�ارد امل�ؤ�س�سات
مثل ي�نك�س، ويندوز، ولينك�س. ويعمل الربنامج كنظام م�حد متكامل تت�سل من خالله جميع اأق�سام واإدارات ال�سركة، حيث ي�فر تخطيط امل�ارد قاعدة 
بيانات مفردة تت�سمن جميع بيانات الت�ساميم الربجمية والتي ت�سمل على �سبيل املثال، الت�سنيع كالهند�سة وف�اتري امل�اد واجلدولة وال�سعة واإدارة �سري 

العمل ومراقبة اجل�دة وعملية الت�سنيع وغريها من الربجميات.
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عوامل اخملاطرة. 2
اأي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق باأ�سهم  اأدناه واملعل�مات االأخرى التي حتت�يها هذه الن�سرة بعناية قبل اتخاذ  ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة ع�امل املخاطرة املبينة 
الطرح. علمًا باأن املخاطر وال�سك�ك املبينة اأدناه هي تلك التي تعتقد ال�سركة حاليًا باأنها قد ت�ؤثر على جمم�عة الزوردي اأو اأي ا�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، وال ت�سمل املخاطر 
املبينة اأدناه بال�سرورة كافة تلك املخاطر التي قد ت�ؤثر على جمم�عة الزوردي اأو تلك املرتبطة باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، بل من املمكن وج�د خماطر و�سك�ك اأخرى غري 
معروفة الأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�قت احلايل، اأو يعتقد اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�قت احلايل باأنها غري ج�هرية، وقد يك�ن من �ساأن حدوث اأو حتقق اأي من هذه املخاطر 
اأو ال�سك�ك التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية، وقد ي�ؤدي النخفا�س �سعر االأ�سهم واإ�سعاف قدرة 

ال�سركة على ت�زيع اأرباح للم�ساهمني وقد ي�ؤدي خل�سارة امل�ستثمرين كامل ا�ستثمارهم يف االأ�سهم او جزءًا منه.

كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه على حد علمهم واعتقادهم، ال ت�جد اأي خماطر ج�هرية اأخرى كما يف تاريخ هذه الن�سرة بخالف تلك املذك�رة يف هذا الق�سم، ميكن 
اأن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح. 

وال يك�ن اال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح مالئمًا �س�ى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار، ومن لديهم م�ارد كافية لتحمل اأية خ�سارة نا�سئة عن ذلك 
اال�ستثمار. وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي لديه �سك�ك ح�ل االإجراءات التي عليه اتخاذها ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل الهيئة ب�ساأن اال�ستثمار يف اأ�سهم 

الطرح.

اإن املخاطر املبينة اأدناه غري مرتبة وفقًا لرتتيب يعك�س اأهميتها وتاأثريها املت�قع على جمم�عة الزوردي.

اخملاطر املرتبطة بعمليات جمموعة الزوردي 1   2

تغري تفضيالت املستهلك النهائي 1   1   2

يت�سم قطاع املج�هرات بتغري اجتاهات امل��سة وتغري تف�سيالت امل�ستهلك النهائي اأو تط�رها. ويف حال اأ�سبحت جمم�عة الزوردي غري قادرة على ت�قع وحتديد واال�ستفادة من 
اجتاهات امل��سة امل�ستجدة من خالل ت�سميم وتط�ير وت�س�يق وتقدمي منتجات مبتكرة وعالية اجل�دة وباأ�سعار جيدة من جم�هرات ع�سرية متكنها من مناف�سة غريها من 
ال�سركات امل�سنعة والعالمات التجارية وتلبي تف�سيالت امل�ستهلك النهائي املتغرية، ف�سيحد ذلك من قدرة جمم�عة الزوردي على متييز وت�سنيف وت�سعري منتجاتها وي�ؤثر �سلبًا 
على اإقبال امل�ستهلكني النهائيني على اأن�اع املج�هرات كامل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س امل�سنفة �سمن فئات املبيعات التي تقدمها جمم�عة الزوردي ويحد من احتمالية 
البيع، مما قد ي�ؤثر بدوره على طلب عمالء اأن�سطة البيع باجلملة، كما قد يك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها 

امل�ستقبلية.

االعتماد على عالمة »الزوردي« التجارية  2   1   2

تعترب جمم�عة الزوردي عالمتها التجارية »الزوردي«، فيما يتعلق باجل�دة والفخامة والتفرد، واحدة من اأهم اأ�س�لها. وت�ستمد جمم�عة الزوردي كافة اإيراداتها ب�سكل اأ�سا�سي 
من مبيعات منتجاتها من املج�هرات ذات العالمات التجارية، والتي تعتمد بدورها على ق�ة عالمة »الزوردي« التجارية، مبا يف ذلك مدى معرفة واإدراك امل�ستهلك النهائي 
وت�سميم  جتاهها،  والنظرة  التجارية  العالمة  اإدراك  ومدى  املنتجات  ج�دة  مثل  الع�امل،  من  العديد  على  التجارية  العالمة  ق�ة  وتعتمد  جتاهها.  ونظرته  التجارية  للعالمة 
املنتجات، وامل�اد امل�ستخدمة يف �سنع املنتجات، وطابعها املميز وطريقة عر�سها وتقدميها، و�س�رة و�سكل منافذ البيع بالتجزئة التي تباع فيها املنتجات وُتعر�س فيها عالمة 
»الزوردي« التجارية. ويف حال ق�س�ر اإدارة اأي من الع�امل املذك�رة اأعاله، ف�سي�ؤثر ذلك �سلبًا على قيمة وت�س�ر عالمة »الزوردي« التجارية وعلى قدرة جمم�عة الزوردي على 
احلفاظ على عمالءها احلاليني من عمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني وجذب عمالء جدد من تلك الفئتني، و�سيك�ن لذلك تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال 

جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

االعتماد على األنشطة التسويقية للحفاظ على عالمة »الزوردي« التجارية  2   1   2

اأعمال جمم�عة الزوردي،  لنجاح  الالزمة  النهائيني  امل�ستهلكني  الهامة من  ال�سريحة  التجارية وجذب  للحفاظ على عالمة »الزوردي«  رئي�سيًا  الت�س�يقية عاماًل  االأن�سطة  تعد 
حيث يعتمد تط�ير وتعزيز وتهيئة عالمة جمم�عة الزوردي التجارية اإلى حد كبري على جناح اجله�د الت�س�يقية والرتويجية ملجم�عة الزوردي. وعلى وجه اخل�س��س، قد تتاأثر 
العالمة التجارية ملجم�عة الزوردي �سلبًا يف حال ق�س�رها على تط�ير وتعزيز وتهيئة عالمتها التجارية على نح� فعال وم�ستمر فيما يتعلق باملنتجات اجلديدة اأو فئات املنتجات 
اجلديدة. لغر�س تعزيز وت�س�يق عالمتها التجارية ومنتجاتها، قامت جمم�عة الزوردي بتكبد نفقات عالية تتعلق بالدعاية وغريها من اجله�د الت�س�يقية، مبا يف ذلك االإعالن 
التلفزي�نية ورعاية امل�ساهري وممثلي العالمة التجارية، وفعاليات العالقات العامة واإعداد الكتيبات الرتويجية والت�س�يق اخلارجي، ويت�قع ا�ستمرار  يف املجالت واالإعالنات 
تكبدها لتلك نفقات، اأال اأنه ال ي�جد ما ي�سمن جناح تلك اجله�د وزيادتها للمبيعات. وباالإ�سافة اإلى ذلك، من �ساأن الدعاية ال�سلبية املتعلقة بعالمة »الزوردي« التجارية اأو بائعي 
جمم�عة الزوردي من الغري اأو قطاع املج�هرات ب�سكل عام، واأي تغطية اإعالمية تنتج عنها، االإ�سرار بعالمة »الزوردي« التجارية و�سمعتها ب�سكل عام، والت�سبب يف فقدان ثقة 
امل�ستهلك النهائي يف عالمة »الزوردي« التجارية اأو قطاع املج�هرات، والتاأثري �سلبًا على نتائج عمليات جمم�عة الزوردي. وقد �ساعف الت��سع الكبري يف ا�ستخدام و�سائل الت�ا�سل 
االجتماعي خالل ال�سن�ات االأخرية من النطاق املحتمل للدعاية ال�سلبية التي قد تنتج عن مثل هذه احلاالت. و�سيك�ن لف�سل اجله�د الت�س�يقية والرتويجية ملجم�عة الزوردي 

تاأثري �سلبي على قيمة وت�س�ر عالمة »الزوردي« التجارية، و�سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.
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االنخفاض يف معدل إنفاق املستهلك النهائي 2   1   2

ت�ؤثر التقلبات االقت�سادية املختلفة يف اقت�ساد اململكة والدول التي تزاول فيها جمم�عة الزوردي اأعمالها على منط اأو �سل�كيات اإنفاق امل�ستهلك النهائي نح� املنتجات الكمالية 
�ساأن  للمملكة، ومن  االإجمايل  الناجت املحلي  النفطي ح�سة كبرية من  القطاع  ي�سكل  االأملا�س. وعلى وجه اخل�س��س،  الذهبية وجم�هرات  امل�سغ�الت  وال�سلع الرتفيهية ومنها 
التاأثري �سلبًا على اقت�ساد اململكة وبالتايل على االإنفاق االختياري للم�ستهلك النهائي، والذي بدوره �سي�ؤثر �سلبًا على قطاع امل�سغ�الت  اأ�سعار النفط  التقلبات غري امل�اتية يف 
الذهبية وجم�هرات االأملا�س، باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأي تقلبات غري م�اتية حتدث يف الع�امل االقت�سادية االأخرى اخلارجة عن �سيطرة جمم�عة الزوردي، كت�افر االئتمان 
وباعتبار  النهائي.  للم�ستهلك  االختياري  االإنفاق  على  ت�ؤثر  اأن  �ساأنها  من  ال�سريبة  ومعدالت  االأج�ر  وم�ست�يات  الت�ظيف،  وم�ست�يات  ال�سائدة،  الفائدة  واأ�سعار  للم�ستهلك، 
املج�هرات وامل�سغ�الت الذهبية من املنتجات الكمالية وامل�سرتيات التقديرية اأو االختيارية للم�ستهلكني النهائيني، فقد يتاأثر عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي 
يف حالة تغري منط اأو �سل�كيات اإنفاق امل�ستهلك النهائي. ومن �ساأن اأي انخفا�س يف االإنفاق االختياري اأو الدخل املتاح للم�ستهلك التاأثري على قطاع امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات 
االإنفاق  على  الذهبية  وامل�سغ�الت  املج�هرات  مع  ال�سفر،  مثل  االأخرى،  الرتفيهية  واخلدمات  ال�سلع  وتتناف�س  االأخرى.  القطاعات  من  غريه  على  التاأثري  يف�ق  ب�سكل  االأملا�س 
االختياري للم�ستهلكني. ولذلك، فاإن اأ�سعار املج�هرات تتاأثر بن�سبة اأكرب مقارنة بغريها من املنتجات واخلدمات الرتفيهية بالتغري يف ن�سبة االإنفاق االختياري املتاح للم�ستهلكني 
باملنتجات  املثال( مقارنة  الذهب على �سبيل  اأ�سعار  اأ�سعار جم�هرات جمم�عة الزوردي )ب�سبب زيادة كبرية يف  بارتفاع  النهائي  امل�ستهلك  اأنه يف حال �سع�ر  النهائيني. كما 
واخلدمات الرتفيهية املناف�سة، اأو اإذا كان هناك اأي تخفي�س يف االإنفاق االختياري للم�ستهلك النهائي ب�سكل عام، ف�سيك�ن لذلك تاأثري �سلبي على طلبات ال�سراء من عمالء 
اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي وعلى مبيعات جمم�عة الزوردي املبا�سرة للم�ستهلكني النهائيني يف منافذ البيع بالتجزئة اخلا�سة بها، مما �سيك�ن له تاأثري �سلبي 

ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

تأثري العوامل املوسمية على إيرادات جمموعة الزوردي 2   1   2

يت�سم قطاع املج�هرات بطبيعته بامل��سمية، حيث اأن الطلب على منتجات جمم�عة الزوردي يف اململكة وم�سر وغريها من دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا مرتبط 
باالأحداث واملنا�سبات، نظرًا لتعلق املج�هرات بتقاليد وعادات اجتماعية يف املنا�سبات االحتفالية واالأعياد، كعيدي الفطر واالأ�سحى وحفالت الزفاف وي�م االأم واالحتفاالت 
اخلا�سة بامل�ل�دين حديثًا. وحتقق اإيرادات جمم�عة الزوردي ذروتها خالل الن�سف االأول من كل عام، ويف الربع الثاين ب�سكل خا�س، ويع�د ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ازدياد 
الطلب على املج�هرات يف بداية العام اجلديد بعد االإعالن عن العالوات والزيادات ال�سن�ية ولتزامنه مع التح�سريات مل��سم الزفاف يف ال�سيف. ونتيجة لذلك، تخ�سع مبيعات 
جمم�عة الزوردي للتقلبات امل��سمية. ونظرًا لهذه الع�امل امل��سمية، قد ال تك�ن مقارنة نتائج املبيعات والنتائج الت�سغيلية بني فرتات خمتلفة خالل عام مايل واحد منا�سبة ويجب 
عدم �العتماد عليها كموؤ�شر�ت الأد�ء جمموعة الزوردي �ل�شنوي. باالإ�شافة �إلى ذلك، توؤدي �أمناط �ال�شتهالك �ملو�شمية �إلى تذبذب �لنتائج �لت�شغيلية و�لو�شع �ملايل ملجموعة 

الزوردي من فرتة الأخرى.

عدم توفر املواد اخلام وارتفاع تكلفتها واالعتماد على املوردين الرئيسيني لها 2   1   2

تعتمد اأعمال جمم�عة الزوردي على م�ردين رئي�سيني للم�اد اخلام، وال �سيما االأملا�س الذي ميثل ثاين اأكرب مك�ن لتكلفة ال�سلع املباعة بعد الذهب. ويف حني ميكن احل�س�ل على 
االأملا�س من خالل جمم�عة متن�عة من امل�سادر، اإال اأنه يف حال تاأثر ت�افر االأملا�س اأو تاأثر ح�س�ل جمم�عة الزوردي عليه ب�سكل ج�هري؛ اأو تاأثرت تكلفة �سرائه �سلبًا )كاأن يك�ن 
ذلك ب�سبب انخفا�س عدد م�ردي االأملا�س، اأو انخفا�س ت�افر االأملا�س ب�سكل عام(، ف�ستتكبد جمم�عة الزوردي تكاليف اإ�سافية للح�س�ل على االأملا�س اأو ال تتمكن من احل�س�ل 
عليه. لذا، فاإن جمم�عة الزوردي معر�سة للتغريات يف تكلفة امل�اد اخلام ومدى ت�افرها، والتي تخ�سع بدورها للتقل�س اأو التغيري ب�سبب عدة اأم�ر كانقطاع عمليات التعدين، 
باملتطلبات  االلتزام  والقدرة على  ال�سائد،  ال�سعر  والتغريات يف م�ست�يات  االآخرين،  للم�سرتين  امل�ردين  املايل مل�رد معني، وخم�س�سات  ال��سع  العمالية، و�سعف  والنزاعات 
النظامية، واأح�ال الطق�س الطارئة واأعمال احلرب اأو االإرهاب، التي �سيك�ن من �ساأن وق�ع اأي منها التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. 

أثر تقلبات أسعار الذهب على مستويات الطلب على املشغوالت الذهبية 2   1   2

�سهدت اأ�سعار الذهب تذبذبًا ملح�ظًا خالل ال�سن�ات القليلة املا�سية، كما كانت عر�سة للتقلب يف فرتات �سابقة. وقد تتاأثر اأ�سعار الذهب بعدد من الع�امل، منها: )1( الطلب 
التي حتتفظ  االأطراف  وامل�ؤ�س�سات متعددة  املركزية(  البن�ك  الذهب من قبل اجلهات احلك�مية )مبا ذلك  و�سراء  وبيع  اإقرا�س  و )2(  املج�هرات،  والطلب على  ال�سناعي 
بالذهب، وغريها من اأن�اع تداول املال اخلا�س، و )3( مبيعات الذهب امل�ستخدم، وم�ست�يات اإنتاج الذهب، وتكاليف االإنتاج وتعطل االمدادات يف كربى الدول املنتجة للذهب، 
اأ�س�اق الذهب ويف  مثل جن�ب اأفريقيا وال�اليات املتحدة االأمريكية واأ�سرتاليا، و )4( ع�امل اأخرى تتعلق بهيكلة وتنظيم اأ�س�اق الذهب )ك�ساعات التداول غري املتزامنة يف 
بع�س االأح�ال التغريات ال�سريعة وق�سرية االأجل يف العر�س والطلب نتيجة ملمار�سات امل�ساربة(، وهيكلة النظام النقدي العاملي والثقة فيه، والت�قعات بن�سب الت�سخم، والق�ة 
الن�سبية للدوالر االأمريكي ومدى الثقة فيه )ك�نه العملة امل�ستخدمة لت�سعري الذهب ب�سكل عام(، ومعدالت الفائدة العاملية، ومعدالت اإقرا�س واقرتا�س الذهب العاملية، واالأحداث 

االقت�سادية وال�سيا�سية والتنظيمية والق�سائية واالأحداث االخرى العاملية واالإقليمية واحلروب واال�سطرابات االأخرى.

وقد ي�ؤثر ارتفاع اأو تذبذب اأ�سعار الذهب �سلبًا على م�ست�ى الطلب على امل�سغ�الت الذهبية، وباالأخ�س، امل�سغ�الت الذهبية مرتفعة ال�زن. ويف حال عجز جمم�عة الزوردي على 
تغيري خطوط منتجاتها من خالل �إنتاج وعر�ض م�شغوالت ذهبية بوزن �أخف، �أو يف حال �شعور �مل�شتهلك �لنهائي بارتفاع �أ�شعار �مل�شغوالت �لذهبية ملجموعة الزوردي، ف�شيكون 
لذلك تاأثري �سلبي على طلبات ال�سراء من عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي وعلى مبيعات جمم�عة الزوردي املبا�سرة للم�ستهلكني النهائيني يف منافذ البيع 

بالتجزئة اخلا�سة بها، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة باتفاقيات قروض الذهب 2   1   2

تق�م جمم�عة الزوردي باقرتا�س الذهب من البن�ك كبديل عن �سراءه ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب، وترتاوح اآجال هذه القرو�س بني �سهر و�ستة اأ�سهر، بينما يبلغ مت��سط 
فرتة التح�سيل من العمالء 32 ي�مًا وتبلغ فرتة االحتفاظ باملخزون 144 ي�مًا )لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م(. حيث حتافظ جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها 
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من الذهب الذي �سيتم حت�سيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�س الذهب يف كافة االأوقات، ويف حال تاأخر التح�سيل من العمالء، تق�م جمم�عة 
الزوردي باحل�س�ل على قرو�س جديدة لتغطية العجز يف التح�سيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف امل�ج�دات املتداولة واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف االلتزامات 
املتداولة واملتمثلة يف قرو�س الذهب. اإال اأنه ال ي�جد ما ي�سمن ا�ستمرار قدرة جمم�عة الزوردي على احل�س�ل على قرو�س الذهب بتكلفة معق�لة اأو يف ال�قت املنا�سب لت�سديد 

القرو�س القائمة اأو حتى احل�س�ل عليها مطلقًا. 

كما تخ�سع كافة اتفاقيات قرو�س الذهب لالإنهاء بناًء على اإرادة املقر�سني املنفردة، علمًا باأن هناك اتفاقيتني لقرو�س الذهب )متثل قيمتها ما يقارب 38.6% من اإجمايل قيمة 
القرو�س املتاحة(، �س�ف تنتهي �سالحيتها يف 1437/9/25هــ )امل�افق 2016/6/30م( مما �سيتطلب جتديدها يف ذلك احلني )للمزيد من التفا�سيل ح�ل هذه االتفاقيات، 

يرجى مراجعة الق�سم 12- 6 )»اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب«((.

باالإ�سافة اإلى ذلك، ت�ستمل خمتلف اتفاقيات قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل االأخرى التي حتكم املدي�نية امل�ستحقة على جمم�عة الزوردي على تعهدات حتد، من بني اأم�ر 
اأخرى، من م�ست�ى مدي�نية جمم�عة الزوردي وقدرتها على ت�زيع اأرباح، وحتدد تلك االتفاقيات، من بني اأم�ر اأخرى، حدًا اأدنى من خمزون الذهب والذمم املدينة و�سايف حق�ق 
امللكية ملجم�عة الزوردي. و�سيمثل عدم االلتزام بالتعهدات املن�س��س عليها يف تلك االتفاقيات اأو باأحكامها االأخرى اإخالاًل مب�جب تلك االتفاقيات، وقد تتاأثر قدرة جمم�عة 
الزوردي على االلتزام بالتعهدات واالأحكام االخرى املن�س��س عليها يف تلك االتفاقيات بفعل اأحداث خارجة عن اإرادتها. ويف حال وق�ع اأي حالة اإخالل مب�جب اأي من تلك 
اإلغاء االتفاقيات باإرادتهم املنفردة، فقد يقرر دائني جمم�عة الزوردي باال�ستحقاق الف�ري لكافة كميات  االتفاقيات، اأو يف حالة ممار�سة دائن� جمم�عة الزوردي حقهم يف 
الذهب ومبالغ التم�يل القائمة واملطالبة ب�سدادها على الف�ر، واإنهاء جميع االلتزامات اخلا�سة بتقدمي قرو�س ذهب اإ�سافية اأو منح ائتمان اإ�سايف. ويف حال عجز جمم�عة 
الزوردي عن �سداد املبالغ امل�ستحقة، فقد يق�م دائنيها بالتنفيذ على ال�سمانات املقدمة لهم )اإن وجدت( لت�س�ية املدي�نية. ويف حال قيام دائني جمم�عة الزوردي احلاليني 
اأو امل�ستقبليني بتعجيل م�عد �سداد املدي�نية امل�ستحقة لهم، فال ميكن ملجم�عة الزوردي ال�سمان باأن اأ�س�لها �ستك�ن كافية ل�سداد كامل املدي�نية امل�ستحقة، وه� ما �سيك�ن له 
تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. وباالإ�سافة لذلك، فاإن من �ساأن ف�سل اأو عدم قدرة جمم�عة الزوردي 
على احل�س�ل على قرو�س ذهب وا�ستخدامها ب�سكل فعال الإدارة مدى التاأثر بحركة اأ�سعار الذهب واإعادة �سدادها، التاأثري ب�سكل �سلبي وج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي 
وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. )وللمزيد من التفا�سيل ح�ل قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل االأخرى، يرجى مراجعة الق�سم 12- 6 )»اتفاقيات التم�يل 

وقرو�س الذهب«((. 

اخملاطر املرتبطة بالضمانات الشخصية املقدمة من املساهمني 2   1   2

قام عبدالعزيز �سالح العثيم بتقدمي �سمانات �سخ�سية غري قابلة لالإلغاء ل�سمان التزامات ال�سركة مب�جب بع�س اتفاقيات قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل االأخرى املربمة 
مع كل من البنك ال�سع�دي الفرن�سي والبنك االأهلي التجاري وجمم�عة �سامبا املالية والبنك ال�سع�دي اله�لندي، وت�سري هذه ال�سمانات ملدة تلك االتفاقيات. وَتعترب ال�سركة 
اأن طلب تلك ال�سمانات ال�سخ�سية والتنازل عنها من قبل البن�ك ذات العالقة عند اكتمال عملية الطرح متما�سيًا مع املمار�سات ال�سائدة يف هذا ال�ساأن. وقد قامت ال�سركة 
باحل�س�ل على م�افقة البنك ال�سع�دي اله�لندي اخلطية بالتنازل عن تلك ال�سمانات ال�سخ�سية عند اكتمال عملية الطرح، ومل حت�سل ال�سركة بعد على م�افقات خطية م�سبقة 
من قبل البن�ك االأخرى ذات العالقة بالتنازل عن تلك ال�سمانات ال�سخ�سية. ويف حال عدم م�افقة تلك البن�ك على التنازل عن هذه ال�سمانات عند اكتمال عملية الطرح، وعدم 
تنازلها عن متطلب تقدمي تلك ال�سمانات عند جتديد اتفاقيات قرو�س الذهب اأو اتفاقيات التم�يل االأخرى ذات العالقة، وعدم م�افقة عبدالعزيز �سالح العثيم على اال�ستمرار 
يف تقدمي تلك ال�سمانات يف امل�ستقبل، فقد تطلب البن�ك ذات العالقة من ال�سركة تقدمي �سمانات اإ�سافية، وقد ال تتمكن ال�سركة من تقدميها دون تكبد زيادة يف تكلفة التم�يل 
�أو ال تتمكن من تقدميها على �الأطالق، وقد ترف�ض �لبنوك ذ�ت �لعالقة تقدمي متويل ب�شروط منا�شبة لل�شركة �أو ترف�ض تقدمي �أي متويل على �الأطالق، و�شيكون لذلك تاأثري 
�سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. )وللمزيد من التفا�سيل ح�ل هذه ال�سمانات، يرجى مراجعة الق�سم  12 - 6 

)»اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب«((.

اخملاطر املرتبطة بالفائض والنقص يف اخملزون  1   1   2

حتتفظ جمم�عة الزوردي بكمية منا�سبة من خمزون بع�س امل�اد اخلام وامل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س امل�سنعة لتغطية احتياجات اأعمالها. كما تق�م جمم�عة الزوردي 
بالطلب من م�رديها بناًء على خطة االنتاج والت�قعات املتعلقة بطلب عمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني، وقد حتتفظ جمم�عة الزوردي يف بع�س احلاالت بفائ�س 

يف املخزون ال�ستيعاب الطلبات املت�قعة. 

وت�ستند جمم�عة الزوردي على افرتا�سات عدة يف تقدير ت�قعات طلبات عمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني، كنم� ال�س�ق والطلب امل��سمي وال�سراء يف امل�ا�سم 
الرئي�سية، وقد ت�ؤدي تلك االفرتا�سات حلدوث اأخطاء يف تقدير تلك الت�قعات. وتتك�ن �سبكة عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي ب�سكل رئي�سي من حمالت 
القطاع، ال ي�جد لدى جمم�عة الزوردي ب�سكل عام  اأفريقيا االأخرى. وجتان�سًا مع ممار�سات  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  بالتجزئة يف اململكة وم�سر ودول منطقة  البيع  ومنافذ 
ترتيبات بيع ط�يلة االأجل مع عمالء اأن�سطة البيع باجلملة، وقد تختلف طلبات ال�سراء اخلا�سة بعمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي ب�سكل كبري من فرتة الأخرى. 
بالغت جمم�عة  فاإذا  البيع باجلملة على م�ست�يات املخزون لدى جمم�عة الزوردي.  اأن�سطة  ال�سراء اخلا�سة بعمالء  االأجل يف قرارات  التغريات ق�سرية  ت�ؤثر  ونتيجة لذلك، 
الزوردي يف تقدير حجم الطلبات اخلا�سة بعمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني، فقد تق�م بتخ�سي�س م�ارد ل�سراء م�اد خام اأو �سناعة جم�هرات ال ت�ستطيع 
جمم�عة الزوردي بيعها يف ال�قت املت�قع اأو باالأ�سعار املنا�سبة، اأو ال ت�ستطيع بيعها على االإطالق. وقد ينتج عن ذلك احتفاظ جمم�عة الزوردي بفائ�س يف املخزون مما �سيك�ن 
من �ساأنه تخفي�س اإجمايل هام�س الربح والتاأثري �سلبًا على نتائج جمم�عة الزوردي املالية من خالل زيادة تكاليف �سهر املخزون الإعادة ا�ستخدامه يف االإنتاج، من بني اأم�ر 
اأخرى. وعلى العك�س من ذلك، اإذا قامت جمم�عة الزوردي بتقدير حجم طلبات عمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني باأقل من حجم الطلب الفعلي، اأو يف حالة 
عدم ت�فر طاقة انتاجية ا�ستيعابية كافية، فقد تفقد جمم�عة الزوردي فر�سًا للح�س�ل على االإيرادات، ومن �ساأن ذلك تخفي�س ح�سة جمم�عة الزوردي من ال�س�ق، والتاأثري 
�سلبًا على عالقاتها بعمالء اأن�سطة البيع باجلملة وقدرتها على جذب امل�ستهلكني النهائيني. ونتيجة لذلك، �سيك�ن من �ساأن عجز جمم�عة الزوردي عن اإدارة خمزونها بفاعلية 
التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية )للمزيد من التفا�سيل ح�ل نظام ح�ساب املخزون، يرجى مراجعة الق�سم 7-4-

3-7 )»مراقبة املخزون والت�س�يق«((.
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اخملاطر األمنية وخماطر النقل واالحتيال 11   1   2

متار�س جمم�عة الزوردي اأعمالها يف جمال معر�س ملخاطر ال�سرقة، كما اإن القيمة املرتفعة ملخزونها جتعلها اأكرث عر�سة لتلك املخاطر. حيث �سبق اأن تعر�ست جمم�عة الزوردى 
لالختال�س من قبل اأحد م�ظفيها والذى كان يعمل كم�س�ؤول مكتب مبيعات اجلملة باملدينة املن�رة، وقد قام باختال�س 33 كيل�غرام من الذهب وحكم عليه من قبل املحكمة العامة 
باملدينة املن�رة بال�سجن وبرد كمية 26 كيل�غرام ذهب، وقد قامت �سركة التاأمني بتع�ي�س جمم�عة الزوردي عن كامل قيمة الذهب املختل�س. اإال اأن تعر�سها يف امل�ستقبل لل�سرقة 
بقيمة عالية قد يوؤدي لزيادة جوهرية حمتملة يف �أق�شاط �لتاأمني �خلا�ض مبجموعة الزوردي، ويف �حلاالت �لق�شوى، �شيوؤثر ذلك على قدرتها على �حل�شول على تاأمني ب�شروط 
جمدية جتاريًا اأو ي�ؤدي لعدم قدرتها على احل�س�ل على تاأمني على االأطالق. كما ال ميكن �سمان عدم حدوث اأي �سرقات للم�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س يف اأماكن 
البيع بالتجزئة اأو اأثناء عمليات االإنتاج اأو و�سائل النقل املختلفة، مما يك�ن من �ساأنها التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي والت�سبب بخ�سائر مالية كبرية.

كما اإن ح�ادث �سرقة املج�هرات غالبًا ما تت�سم بالعنف، لذا، ال ميكن �سمان فاعلية وكفاية جميع التدابري ال�قائية التي تتخذها جمم�عة الزوردي لتاأمني م�ظفيها وخمازنها يف 
مثل هذه امل�اقف. وقد يك�ن لتعر�س م�ظفي جمم�عة الزوردي لل�سرر تداعيات خطرية ت�سر ب�سمعتها كما ت�سر بالروح املعن�ية مل�ظفيها وقد ت�ؤدي اإلى اتخاذ اإجراءات قان�نية 
�سدها. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن عمليات نقل منتجات امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س اإلى عمالء اأن�سطة البيع باجلملة واإلى منافذ جمم�عة الزوردي للبيع بالتجزئة تعر�س 
جمم�عة الزوردي للخطر. عالوة على ذلك، فاإن من �ساأن اأي اإخالل اأمني اأو خلل بعمليات النقل الت�سبب بخ�سارة ج�هرية يف املخزون و�سيك�ن لذلك تاأثري �سلبي ج�هري على 

اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، فقد تعر�ست جمم�عة الزوردي يف ال�سابق لعدد من عمليات االحتيال من بع�س العمالء، وذلك من خالل تقدميهم ل�سيكات بدون ر�سيد )لي�س لها مقابل 
 12 - الق�سم  12  يرجى مراجعة  العمليات،  التفا�سيل ح�ل هذه  )وللمزيد من  االأجل  الدفع  بنظام  ملنتجات من جمم�عة الزوردي  �سرائهم  لل�سحب( نظري  وقابل  قائم  وفاء 
)»التقا�سي«((. وال ي�جد هناك ما ي�سمن عدم تعر�س جمم�عة الزوردي ملثل هذه العمليات يف امل�ستقبل، والتي من �ساأنها التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على �سمعة جمم�عة 

الزوردي وعالمتها التجارية والت�سبب بخ�سائر مالية كبرية.

االضطرابات الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث  12   1   2

تعتمد اأعمال جمم�عة الزوردي على الت�سغيل الفعال وامل�ستمر ملرافق الت�سنيع التابعة لها يف اململكة وم�سر. ومن �ساأن الك�ارث الطبيعية وغريها من االأحداث الكارثية، مبا 
يف ذلك الهجمات االإرهابية واخرتاق اأنظمة احلا�سب االآيل وانقطاع التيار الكهربائي اأو م�ارد املياه الت�سبب بتعطيل مرافق الت�سنيع التابعة ملجم�عة الزوردي وقن�ات االإمداد 
لديها، مما �سي�ؤثر �سلبًا على عمليات جمم�عة الزوردي. وت�ؤدي حاالت االنقطاع اجل�هرية يف اإمكانيات الت�سنيع اأو قن�ات االإمداد اإلى ارتفاع تكاليف االإنتاج وخف�س اإيرادات 
جمم�عة الزوردي وربحيتها ب�سكل حتمي، وقد يرتتب عليها فقدان جمم�عة الزوردي لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة ومل�ستهلكني نهائيني ب�سبب التاأخر يف �سحن منتجاتها لعمالء 
اأن�سطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم اأو اإلى منافذ البيع بالتجزئة التابعة ملجم�عة الزوردي. ولذلك، فمن �ساأن اأي كارثة طبيعية اأو حادث كارثي ي�ؤثر على مرافق الت�سنيع 

اخلا�سة مبجم�عة الزوردي التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. 

القدرة على تنفيذ خطة العمل وحتقيق اسرتاتيجية النمو املستهدفة 12   1   2

يعتمد االأداء امل�ستقبلي ملجم�عة الزوردي على التنفيذ الناجح خلطة العمل وا�سرتاتيجية النم� لديها. ونظرًا لتن�ع اأن�سطة جمم�عة الزوردي وانت�سارها اجلغرايف الدويل، فاإن 
قدرتها على االنت�سار يف االأ�س�اق اجلديدة وزيادة انت�سارها يف االأ�س�اق القائمة تعتمد على عدد من الع�امل، مبا يف ذلك قدرة جمم�عة الزوردي على: 

و�سع ا�سرتاتيجيات واأهداف ومعايري حمددة لالأعمال. �

م�اكبة التقدم التكن�ل�جي يف قطاع ت�سنيع املج�هرات على اأ�سا�س فعال من حيث التكلفة وال�قت. �

ت�س�يق منتجاتها لدى عمالء اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني احلاليني واجلدد. �

�فتتاح منافذ بيع بالتجزئة جديدة يف مو�قع منا�شبة ووفقًا ل�شروط تاأجريية منا�شبة. �

حتديد االأ�س�اق اجلغرافية اجلديدة واال�ستفادة منها ب�سكل �سحيح، واملناف�سة الناجحة يف تلك االأ�س�اق وااللتزام مبتطلباتها القان�نية. �

احلفاظ على كفاية امل�ارد املالية ملجم�عة الزوردي. �

اتباع نظام ملراقبة و�سبط االإدارة واملخزون. �

تعيني م�ظفني جدد وتدريبهم ودجمهم. �

وال ي�جد ما ي�سمن باأن جمم�عة الزوردي �ستك�ن قادرة على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النم� اخلا�سة بها بنجاح، واأن منتجاتها �ست�سل بالتايل لالأ�س�اق اجلديدة اأو تالقي 
قب�اًل فيها اأو حُتقق انت�سارًا اأو�سع يف االأ�س�اق القائمة، اأو اأن جمم�عة الزوردي �ستحقق يف االأ�س�اق اجلديدة التي تدخلها نتائج الت�سغيل املُخطط لها اأو نتائج م�سابهة لتلك التي 
حققتها يف االأ�س�اق القائمة. ومن �ساأن عدم قدرة جمم�عة الزوردي على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النم� اخلا�سة بها التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمالها وو�سعها 

املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

خماطر التشغيل والسوق املرتبطة بالعمليات الدولية  12   1   2

بلغت اإيرادات جمم�عة الزوردي املتحققة خارج اململكة يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م نح� 256.7 ملي�ن ريال �سع�دي و 278.7 ملي�ن ريال �سع�دي، على 
الت�ايل، ممثلة 55% و 53%على الت�ايل من اإجمايل اإيرادات جمم�عة الزوردي يف نف�س الفرتات، حيث ت�سكل االإيرادات املتحققة يف م�سر ن�سبة 44.6% و41.9% على الت�ايل 
من اإجمايل اإيرادات جمم�عة الزوردي يف نف�س الفرتات. كما اإن ملجم�عة الزوردي عمليات ت�سنيع خارجية يف م�سر وم�ردين اأجانب. ونتيجة لذلك، فاإن جمم�عة الزوردي 

معر�سة ملخاطر مزاولة االأعمال خارج اململكة، مثل: 
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التبعات ال�سريبية ال�سلبية املحتملة، مبا يف ذلك التبعات الناجتة عن التغريات يف ال�سيا�سات ال�سريبية اأو التطبيق املتغري اأو غري املت�افق لها. �

اخل�س�ع للق�انني والل�ائح واالأنظمة الق�سائية املختلفة واملعقدة واملتغرية للعديد من املناطق، وااللتزام بالعديد من الق�انني واملعاهدات والل�ائح االأجنبية، مبا يف  �
ذلك ق�انني ومتطلبات تراخي�س اال�سترياد والت�سدير، ف�ساًل عن التغريات غري املت�قعة يف املتطلبات القان�نية.

االأوبئة  � وتف�سي  واالإرهاب  واملدنية،  ال�سيا�سية  واال�سطرابات  اال�ستقرار  وعدم  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  احلك�مية  وال�سيا�سات  االأو�ساع  يف  املت�سارعة  التغريات 
والظ�اهر، واالأحداث اأو الث�رات امل�سابهة.

االعتماد على اأطراف خارجية ل�سحن املنتجات اإلى عمالء اأن�سطة البيع باجلملة ومنافذ البيع بالتجزئة التابعة ملجم�عة الزوردي. �

التعر�س خلطر �سرقة املنتجات اأثناء عملية ال�سحن. �

حمدودية خيارات الدفع وال�سحن املتاحة ملجم�عة الزوردي وعمالء اأن�سطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم. �

عدم اليقني من تنفيذ واإلزامية بع�س احلق�ق التعاقدية وغريها من احلق�ق. �

وج�د قي�د على حت�يل اأرباح ال�سركات التابعة االأجنبية اإلى جمم�عة الزوردي. �

وعلى وجه اخل�س��س، قد تتاأثر نتائج عمليات جمم�عة الزوردي �سلبًا اأو اإيجابًا جراء التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت وقدرة جمم�عة الزوردي على اإدارة خماطر العمالت 
بكفاءة، وخا�سة فيما يتعلق باجلنيه امل�سري يف �س�ء تقلبات اأ�سعاره على مدى االأع�ام املا�سية. وبازدياد ت��سع جمم�عة الزوردي عامليًا، �سيزداد تعر�سها اإلى املخاطر املتعلقة 
بالعمالت. وحيث مل تربم جمموعة الزوردي �تفاقيات حتوط تخف�ض من ن�شبة تعر�شها ملخاطر �لعمالت، فاإنه ال يوجد ما ي�شمن عدم تاأثري �لتغري�ت يف �أ�شعار �شرف �لعمالت 
االأجنبية التي ت�ستخدمها جمم�عة الزوردي يف اأعمالها مقابل الريال ال�سع�دي على اإيرادات جمم�عة الزوردي وتكلفة املبيعات وه�ام�س الربح الت�سغيلي، كما ال ي�جد ما ي�سمن 

اأن مثل هذه التغريات لن ينتج عنها خ�سائر يف ال�سرف يف اأي من الفرتات املالية اخلا�سعة للمراجعة.

و�سي�ؤدي عدم قدرة جمم�عة الزوردي على اإدارة خماطر الت�سغيل وال�س�ق املرتبطة بالعمليات الدولية ملجم�عة الزوردي بكفاءة اإلى احلد من النم� امل�ستقبلي الأعمالها، و�سيك�ن 
له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

القدرة على توفري متطلبات رأس املال  12   1   2

حتتاج جمم�عة الزوردي م�ا�سلة �سخ اال�ستثمارات لدعم من� اأعمالها، مما قد يتطلب م�ارد مالية اإ�سافية مل�اجهة حتديات االأعمال وتنفيذ ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي للنم�، 
وزيادة ح�سة جمم�عة الزوردي ال�س�قية يف اأ�س�اقها احلالية اأو الت��سع للدخ�ل يف اأ�س�اق اأخرى، وت��سيع نطاق منتجاتها. وعليه، فقد حتتاج جمم�عة الزوردي اإلى ا�ستثمارات 
راأ�سمالية اإ�سافية، وقد ال ت�فر م�سادرها احلالية من التدفقات النقدية واالأم�ال التي جتنيها من العمليات راأ�س املال الكايف لتحقيق ذلك. كما بلغ اإجمايل القرو�س ق�سرية 
االأجل، مبا يف ذلك قرو�س الذهب نح� 1.0 مليار ريال �سع�دي و1.1 مليار ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م على الت�ايل، ممثلة 91% و87% من اإجمايل 
�ملطلوبات لنف�ض �لفرت�ت على �لتو�يل. وقد ال يتوفر ملجموعة الزوردي متويل �إ�شايف �أو قرو�ض ذهب �إ�شافية عند �حلاجة �أو قد ال تكون متاحة ب�شروط منا�شبة ملجموعة الزوردي 
اأو ال تك�ن مت�فرة على االأطالق، وذلك الأ�سباب خمتلفة، كعدم االلتزام برتتيبات االإقرا�س احلالية اأو امل�ستقبلية، مبا يف ذلك اتفاقيات قرو�س الذهب. ويف حال عجز جمم�عة 
الزوردي عن تاأمني ما يكفي من ر�أ�ض �ملال �أو قرو�ض �لذهب يف �لوقت �ملنا�شب وبال�شروط �ملنا�شبة لها، ف�شيوؤثر ذلك على قدرة جمموعة الزوردي على مو��شلة عملياتها �أو حتقيق 

معدل النم� املخطط له، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

خماطر ائتمان العمالء 12   1   2

تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر تكبد جمم�عة الزوردي خل�سارة مالية ب�سبب عدم وفاء عمالء اأن�سطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم بالتزاماتهم. وترتبط خماطر ائتمان 
جمم�عة الزوردي ب�سكل رئي�سي بالذمم املدينة، حيث بلغت الذمم املدينة نح� 279.79 ملي�ن ريال �سع�دي و 389.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م 
على الت�ايل، ممثلة 17.1% و22.10% من اإجمايل م�ج�دات جمم�عة الزوردي لنف�س الفرتات على الت�ايل. وال تطلب جمم�عة الزوردي عادة �سمانات لدعم الذمم املدينة من 
عمالئها. وال ي�جد ما ي�سمن قدرة جمم�عة الزوردي على تقييم ال��سع املايل احلايل لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة لديها وحتديد مدى قدرتهم على ال�فاء بالتزاماتهم املالية 
جتاه جمم�عة الزوردي ب�سكل دقيق. كما يق�م العديد من عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي بتم�يل اأن�سطتهم من خالل التدفق النقدي الناجت عن عمليات 
الت�سغيل اأو من خالل اللج�ء اإلى الدي�ن اأو اإ�سدار اأدوات حق�ق امللكية. و�سي�ؤدي انخفا�س التدفقات النقدية لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي باالإ�سافة لقلة 
ت�فر التم�يل عن طريق اأدوات الدين اأو اأدوات حق�ق امللكية اإلى انخفا�س كبري يف �سي�لة ه�ؤالء العمالء وقدرتهم على �سداد م�ستحقات جمم�عة الزوردي واأداء التزاماتهم 
االأخرى جتاهها. اإ�سافة لذلك، فاإن بع�س عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي قد يك�ن�ا من ذوي املدي�نية املرتفعة وقد يك�ن�ا عر�سة ملخاطر الت�سغيل واملخاطر 
القان�نية اخلا�سة بهم، مما يزيد من خماطر تخلفهم عن ال�فاء بالتزاماتهم جتاه جمم�عة الزوردي. ومن �ساأن عدم قدرة كبار عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة 
الزوردي اأو اإخفاقهم يف ال�فاء بالتزاماتهم جتاه جمم�عة الزوردي اأو تعر�سهم حلاالت اإفال�س اأو ت�سفية اأن يك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها 

املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

االعتماد على موظفي اإلدارة العليا واملوظفني الرئيسيني 12   1   2

واحلرفيني  املج�هرات  وم�سممي  االإنتاج  مديري  ذلك  يف  مبا  االآخرين،  الرئي�سيني  وم�ظفيها  العليا  الإدارتها  امل�ستمرة  واخلدمة  االأداء  على  الزوردي  جمم�عة  جناح  يعتمد 
الرئي�سيني، وعلى قدرتها على حتديد وت�ظيف وتط�ير وحتفيز واالحتفاظ مب�ظفني م�ؤهلني يف امل�ستقبل. على وجه اخل�س��س، تعتمد جمم�عة الزوردي على بع�س االأفراد 
الرئي�سيني من ذوي اخلربة مبنتجاتها وبالقطاع ب�سكل عام ممن لهم اإ�سهامات كبرية يف تط�ير عمليات جمم�عة الزوردي. كما اأن املناف�سة على ا�ستقطاب م�ظفي االإدارة العليا 

وامل�ظفني الرئي�سيني يف قطاع املج�هرات عالية، وال ميكن ملجم�عة الزوردي اأن ت�سمن قدرتها على االحتفاظ مب�ظفيها اأو ا�ستقطاب م�ظفني م�ؤهلني جدد. 

ومن املمكن اأن حتتاج جمم�عة الزوردي ال�ستثمار م�ارد مالية وب�سرية كبرية ال�ستقطاب م�ظفني جدد واالحتفاظ بهم. ومن �ساأن فقدان خدمات اأي من اأع�ساء االإدارة العليا 
اأو امل�ظفني الرئي�سيني لدى جمم�عة الزوردي اإعاقة وتاأخري تنفيذ وحتقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية، وحت�يل اهتمام اإدارة جمم�عة الزوردي اإلى البحث عن بديل م�ؤهل، ومن 
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�ساأنه التاأثري �سلبًا على قدرة جمم�عة الزوردي على اإدارة اأعمالها بفعالية وكفاءة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فيمكن الأي ع�س� من اأع�ساء االإدارة العليا، وكذلك امل�ظفني الرئي�سيني، 
اأن ي�ستقيل عن العمل يف اأي وقت، ويف حال مل تتمكن جمم�عة الزوردي من ت�ظيف وا�ستبقاء التنفيذيني الرئي�سيني وم�ظفني يتمتع�ن مب�ست�يات عالية من املهارات يف املجاالت 

املنا�سبة )كتط�ير املنتجات واملبيعات(، ف�سيك�ن لذلك تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بسوء سلوك املوظفني وأخطاؤهم  12   1   2

قد ي�ؤدي �س�ء �سل�ك امل�ظف اأو خطاأه اإلى اإخالل جمم�عة الزوردي بالنظام، وقد ي�ؤدي لفر�س عق�بات قان�نية وحتمل م�س�ؤولية مالية واالإ�سرار ب�سمعة جمم�عة الزوردي ب�سكل 
كبري. ومن �س�ر �س�ء ال�سل�ك واخلطاأ ما يلي: 

�سرقة منتجات جمم�عة الزوردي من املخزون اأو اأثناء ال�سحن. �

اإخفاء اأن�سطة غري م�سرحة اأو غري ناجحة.  �

الدخ�ل يف اأعمال غ�س اأو ت�سليل اأو احتيال اأو خداع اأو ممار�سات اأخرى خملة اأو غري الئقة اأثناء ت�س�يق منتجات جمم�عة الزوردي اأو بيعها لعمالء اأن�سطة البيع  �
باجلملة.

عدم احرتام الق�انني اأو ال�س�ابط واالإجراءات الداخلية املعم�ل بها، مبا يف ذلك عدم ت�ثيق املعامالت ب�سكل �سحيح وفًقا لل�ثائق والعمليات امل�حدة لدى جمم�عة  �
الزوردي )اأو عدم اأخذ امل�س�رة القان�نية املنا�سبة فيما يتعلق بال�ثائق غري امل�حدة، ح�سبما تقت�سيه ال�سيا�سات الداخلية ملجم�عة الزوردي( اأو عدم احل�س�ل على 

االإذن اأو الت�سريح الداخلي الالزم. 

وال ي�جد ما ي�سمن باأن جمم�عة الزوردي �س�ف تك�ن قادرة على منع حدوث حاالت �س�ء ال�سل�ك من قبل امل�ظفني اأو �سدور اأخطاء منهم، حيث من املمكن اأال تك�ن التدابري 
املتخذة ملنع وك�سف هذه احلاالت فعالة وكافية يف جميع احلاالت. وبالتايل ال ميكن ملجم�عة الزوردي �سمان عدم تاأثري اأخطاء امل�ظفني اأو �س�ء �سل�كهم تاأثريًا �سلبيًا ج�هريًا 

على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. 

االعتماد على البنية التحتية لتقنية املعلومات  12   1   2

ال�سركات  مــ�ارد  تخطيط  نــظــام  على  نــظــمــة  االأ تلك  تعتمد  حيث  لديها،  املعل�مات  تقنية  نظمة  اأ على  الزوردي  جمم�عة  عــمــال  اأ ت�سغيل  كــفــاءة  تعتمد 
)"Enterprise Resources Planning "ERP( من �سركة )BaaN(. وت�ستمل على كافة مناذج االأعمال الرئي�سية، مبا يف ذلك ودون ح�سر، املحا�سبة، واملبيعات 
والطلبيات، وامل�سرتيات، وامل�ارد الب�سرية، واالأج�ر، والت�سنيع، وغري ذلك. وتعد اأنظمة تقنية املعل�مات اخلا�سة مبجم�عة الزوردي عن�سرًا اأ�سا�سيًا من ا�سرتاتيجيات االأعمال 
والنم� لديها. وتعتمد جمم�عة الزوردي على اأنظمة تقنية املعل�مات وق�اعد البيانات اخلا�سة بها الإدارة ج�انب عديدة من اأعمالها وتقدمي معل�مات حتليلية لالإدارة. وتتيح 
اأخرى، ت�فري خدمات امل�سرتيات واخلدمات الل�ج�ستية وت�سميم وت�سنيع وت�س�يق وت�زيع منتجاتها، باالإ�سافة ملعاجلة وجتهيز  تلك االأنظمة ملجم�عة الزوردي، من بني اأم�ر 
املعامالت، واإدارة املخزون وت�سجيل نتائجها واإجراء العمليات املحا�سبية عليها. لذا، تعتمد جمم�عة الزوردي على قدرة وم�ث�قية واأمن البنية التحتية لربامج واأنظمة تقنية 

املعل�مات لديها، وعلى قدرتها على ت��سيع وحتديث هذه البنية مبا يتجان�س مع احتياجاتها املتغرية. 

اإن اأنظمة تقنية املعل�مات لدى جمم�عة الزوردي معر�سة للتلف من فريو�سات احلا�سب االآيل، والك�ارث الطبيعية، وهجمات االخرتاق اأو القر�سنة االإلكرتونية، وتعطل االأجهزة 
اأو الربامج، وتذبذب التيار الكهربائي، واالإرهاب االإلكرتوين وغريها من اال�سطرابات املماثلة. ففي حال ف�سل اأنظمة تقنية املعل�مات لدى جمم�عة الزوردي عن العمل بال�سكل 
املت�قع الأي �سبب من االأ�سباب، اأو حدوث اأي خرق اأمني كبري، �سيت�سبب ذلك بتعطيل اأعمال جمم�عة الزوردي وي�ؤدي اإلى العديد من النتائج ال�سلبية، مبا يف ذلك خف�س فعالية 
وكفاءة العمليات، واالإف�ساح غري املنا�سب عن املعل�مات ال�سرية اأو ذات امللكية اخلا�سة، وزيادة التكاليف العامة وفقدان املعل�مات الهامة، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري 
على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. باالإ�سافة اإلى ذلك، �سي�ؤدي ا�ستخدام جمم�عة الزوردي املتزايد واعتمادها على تطبيقات 
واأنظمة قائمة على االإنرتنت كاحل��سبة ال�سحابية )Cloud Computing( لتخزين ومعاجلة ونقل املعل�مات اإلى تعر�س جمم�عة الزوردي وم�ظفيها وعمالئها خلطر فقدان 
تلك املعل�مات اأو اإ�ساءة ا�ستخدامها. وقد ت�سطر جمم�عة الزوردي اإلى تكبد تكاليف كبرية لت�فري احلماية من االأ�سرار الناجمة عن هذه اال�سطرابات اأو اخلروقات االأمنية 
يف امل�ستقبل، وقد تتعطل اأن�سطة جمم�عة الزوردي التجارية ب�سكل ج�هري وتتعر�س �س�ابطها الداخلية للخطر يف حال تعر�ست اأنظمة تقنية املعل�مات اأو �سبكات االت�ساالت 
لدى اأي ع�س� من اأع�ساء جمم�عة الزوردي للتعطل ب�سكل كلي اأو جزئي، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها 

وت�قعاتها امل�ستقبلية.

مدى توفر التغطية التأمينية املناسبة وكفايتها  2   1   2

حتتفظ جمم�عة الزوردي باأن�اع خمتلفة من وثائق التاأمني لتغطية عملياتها، مبا يف ذلك تاأمني امل�س�ؤولية املدنية، والتاأمني على املمتلكات، والتاأمني �سد اجلرائم )كال�سرقة 
وال ميكن  ال�سخ�سية.  والتاأمني �سد احل�ادث  الغري  العامة جتاه  امل�س�ؤولية  وتاأمني  املدنية،  واال�سطرابات  ال�سيا�سية  املخاطر  والتاأمني �سد  وغريها من اجلرائم اجلنائية(، 
لل�سركة اأن تعطى اأي تاأكيدات باأن الغطاء التاأميني �سيك�ن كافيًا يف كل احلاالت اأو باأنه �سيغطي جميع املخاطر التي من املمكن اأن تتعر�س لها جمم�عة الزوردي. فمن املمكن اأن 
تقع اأحداث يف امل�ستقبل ال تك�ن جمم�عة الزوردي م�ؤمنة �سدها ب�سكل يغطي اخل�سائر املحتملة، اأو قد ال تك�ن م�ؤمنة �سدها على االإطالق. كما ت�ستمل وثائق التاأمني اخلا�سة 
مبجم�عة الزوردي على ا�ستثناءات اأو حدودًا للتغطية ي�ستثنى مب�جبها اأن�اعًا معينة من اخل�سائر والتلف وامل�س�ؤولية من التغطية التاأمينية. ويف هذه احلاالت، �ستتكبد جمم�عة 
الزوردي خ�سائر من �ساأنها التاأثري �سلبًا على اأعمالها ونتائج عملياتها. باالإ�سافة اإلى ذلك، ال ي�جد ما ي�سمن باأن جمم�عة الزوردي �س�ف ت�ا�سل قدرتها على جتديد وثائق 
تاأمني كاف  توفر  �أو عدم  �الإطالق. ويف حال نق�ض  �لوثائق على  تلك  �أو قدرتها على جتديد  وب�شروط مقبولة جتاريًا،  �لتاأمينية �حلايل  �لتغطية  بنطاق  بها  �لتاأمني �خلا�شة 
للمجاالت املختلفة من اأعمال جمم�عة الزوردي، ف�سيك�ن لذلك تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. )وللمزيد من التفا�سيل 

ح�ل وثائق التاأمني، يرجى مراجعة الق�سم 12- 7 )»وثائق التاأمني«((.
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الدعاوى القضائية 21   1   2

اإن جمم�عة الزوردي معر�سة ملخاطر اإقامة الدعاوى الق�سائية واتخاذ االإجراءات القان�نية يف اإطار قطاعات االأعمال التي تعمل فيها من العديد من االأطراف، مبا يف ذلك 
العمالء اأو ال�سركاء يف ال�سركات التابعة اأو امل�ردين اأو امل�ظفني اأو الهيئات التنظيمية اأو مالك العقارات التي ت�ستاأجرها جمم�عة الزوردي لعملياتها. كما اأنها قد ت�سبح طرفًا 
مدعيًا يف تلك الدعاوى اأو االإجراءات. ومن �ساأن اأي نتيجة يف غري �سالح جمم�عة الزوردي من هذه الدعاوى اأو االإجراءات التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة 
اأو  الدعاوى  هذه  على  يرتتب  فقد  االإجراءات،  اأو  الدعاوى  تلك  نتائج  عن  النظر  وبغ�س  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  امل�ستقبلية.  وت�قعاتها  عملياتها  ونتائج  املايل  وو�سعها  الزوردي 
االإجراءات تكبد جمم�عة الزوردي لتكاليف عالية، وقد تتطلب تكري�س جمم�عة الزوردي مل�ارد كبرية للدفاع عنها، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة 

الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. )وللمزيد من التفا�سيل ح�ل الدعاوى الق�سائية، يرجى مراجعة الق�سم  12 - 12 )»التقا�سي«((.

حماية حقوق امللكية الفكرية 22   1   2

الن�سرة، فقد مت  تاريخ هذه  باأعمال كل منها. وكما يف  تعتمد عليها كعالمات جتارية خا�سة  التي  التجارية  العالمات  بت�سجيل عدد من  لها  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  قامت 
ت�سجيل عالمة »الزوردي« التجارية وبع�س العالمات التجارية االأخرى امل�ستمدة منها يف 54 دولة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى االطالع على الق�سم  12 - 11 - 1 )»العالمات 
التجارية«((. ويعتمد ال��سع التناف�سي ملجم�عة الزوردي على قدرتها على اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه العالمات التجارية وحماية حق�قها املتعلقة بتلك العالمات التجارية 
�سد اأي ا�ستخدام غري قان�ين لها من قبل الغري. ويف حال ا�سطرت جمم�عة الزوردي اإلى الدفاع عن تلك العالمات التجارية، فقد تتكبد تكاليف عالية يف الدعاوى واالإجراءات 
الق�سائية، وت�سطر اإلى حت�يل امل�ارد الب�سرية الفنية واالإدارية جتاه ذلك. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فقد تقت�سي نتيجة اأي نزاع �سرورة دخ�ل جمم�عة الزوردي يف اتفاقيات امتياز 
�أو ترخي�ض، و�لتي قد ال تكون متاحة ب�شروط مقبولة لها، �أو ال تكون متاحة لها على �الإطالق. و�شيكون الأي من �ملذكور �أعاله تاأثري �شلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

استحقاقات الضريبة والزكاة احملتملة 22   1   2

لقد مت اإعفاء اأورو اإيجيبت من �سرائب ال�سركات خالل الفرتة من 1 يناير 2005م وحتى 31 دي�سمرب 2014م، كما مت اإعفاء الزوردي م�سر من �سرائب ال�سركات خالل الفرتة 
اإيجيبت، و  اإيجيبت والزوردي م�سر دفع �سريبة ال�سركات ابتداًء من 2015م بالن�سبة الأورو  اأورو  من 1 يناير 2009م حتى 31 دي�سمرب 2018م. ولذلك، �سيك�ن على كل من 
2019م بالن�سبة لالزوردي م�سر. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فقد مت فر�س �سريبة اإ�سافية يف م�سر يف ال�سنة املالية 2014م على ال�سركات التي حتقق اأرباحًا خا�سعة لل�سريبة تزيد 
عن ملي�ن جنيه م�سري )ما يعادل 478.911 ريال �سع�دي(. ومتيل م�سلحة ال�سرائب امل�سرية اإلى فر�س تلك ال�سريبة االإ�سافية حتى على الكيانات املعفاة من ال�سريبة، 
مما �سي�ؤدي يف حال حدوثه اإلى فر�س ا�ستحقاقات �سريبية اإ�سافية على اأورو اإيجيبت ب�اقع 5% من االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة التي تزيد عن ملي�ن جنيه م�سري )ما يعادل 
478.911 ريال �سع�دي(، وذلك ما مل تقم م�سلحة ال�سرائب امل�سرية بتعديل ال�عاء ال�سريبي ل�سريبة ال�سركات. باالإ�سافة اإلى ذلك، تعتزم جمم�عة الزوردي تركيز معظم 
عملياتها وت��سعاتها امل�ستقبلية يف الزوردي م�سر، وهي �سركة معفاة من ال�سريبة حتى نهاية عام 2018م، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي على اأرباح اأورو اإيجيبت غري املعفاة من 
ال�سريبة، وبالتايل على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية )وملزيد من التفا�سيل ح�ل تركيز العمليات والت��سعات يف الزوردي م�سر، 

يرجى مراجعة الق�سم 4-3-2-7 )»�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة«((.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، هناك اختالفات بني الق�ائم املالية املراجعة واملعل�مات املالية لالإدارة اخلا�سة باأورو اإيجيبت والزوردي م�سر يف عام 2013م فقط ومل ت�جد اأية اختالفات 
يف االأع�ام 2014م و2015م. ويع�د ال�سبب ل�ج�د معظم هذه االختالفات يف عام 2013م، اإلى تطبيق الق�اعد املحا�سبية وال�سريبية امل�سرية يف اإعداد الق�ائم املالية املراجعة 
ل جمم�عة الزوردي كاًل من �سركة اأورو اإيجبت و�سركة  لل�سركات امل�سرية التابعة ملجم�عة الزوردي، والتي تختلف عن ق�اعد الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني. حيث حُتميِ
الزوردي م�سر ن�سيبهما من الزكاة يف املعل�مات املالية لالإدارة، ومل يتم ذلك يف الق�ائم املالية املراجعة لعام 2013م لعدم اإمكانية ذلك طبقًا للق�اعد واملعايري املحا�سبية 
وال�سريبية يف م�سر، باالإ�سافة ل�ج�د اإختالفات يف معدالت االإ�ستهالك والفائدة على القرو�س وم�ساريف املركز الرئي�سي املُّحملة على �سركة الزوردي م�سر. وابتداًء من 
عام 2014م مل تعد هذه االختالفات م�ج�دة حيث قامت جمم�عة الزوردي مبقاربة الق�ائم املالية لل�سركات امل�سرية التابعة مع ق�اعد الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني، 
و�ست�ستمر يف ذلك حيثما كان منا�سبًا، واالإعتماد عليها يف اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة واملراجعة ملجم�عة الزوردي مع االإ�ستمرار يف تقدير الفروقات ال�سريبية التي قد تن�ساأ من 
ذلك وعمل املخ�س�سات الالزمة. وتطلبت عملية املقاربة مع ق�اعد الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني القيام بعدة تعديالت على قائمة املركز املايل لكل من اأورو اإيجيبت 
والزوردي م�سر لعام 2014م، حيث متت االإ�ستعانة مبكتب �سركة ارن�ست وي�نغ الإعداد تقرير املراجعة للق�ائم املالية املعدة الأغرا�س خا�سة عن عامي 2013م و2014م، وذلك 

للتحقق من �سحة املعل�مات املالية لالإدارة اخلا�سة بال�سركتني. وقد تتعامل م�سلحة ال�سرائب امل�سرية مع هذه التعديالت على اأنها اأحداث م�جبة لفر�س �سرائب اإ�سافية.

تق�م ال�سركة بدفع م�ستحقات الزكاة نيابة عن م�ساهميها، وقد قامت بتقدمي و�سداد اإقرارات الزكاة يف م�اعيدها. ويف 9 ن�فمرب 2015م، ا�ستلمت ال�سركة خطاب من م�سلحة 
الزكاة والدخل تطالب فيه ال�سركة بتزويدها مبعل�مات متعلقة باالأع�ام من 2006م حتى 2014م، وقد قامت ال�سركة بالرد على هذا الطلب ب�ساأن هذه املعل�مات بتاريخ 21 يناير 
2016م. وقد ح�سلت ال�سركة على �سهادات الزكاة النهائية جلميع ال�سن�ات حتى عام 2014م، باالإ�سافة اإلى �سهادة زكاة مقيدة لعام 2015م، اإال اأنه ال يزال هناك خطر بقيام 
م�سلحة الزكاة والدخل بالنظر يف االإقرارات املقدمة عن اأي من ال�سن�ات املا�سية واإبداء اعرتا�سها عليها، وفر�سها لربط زك�ي على ال�سركة ومطالبتها بدفع ا�ستحقاقات زكاة 

اإ�سافية، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 22   1   2

واالإجراءات  الق�اعد  على  الالئحة  وت�ستمل  2015/10/15م(،  )امل�افق  1437/1/2هـ  بتاريخ  لل�سركة  الداخلية  احل�كمة  الئحة  باعتماد  للم�ساهمني  العامة  اجلمعية  قامت 
املتعلقة بح�كمة ال�سركات وامل�ستمدة من الئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادر عن الهيئة. و�سيعتمد جناح ال�سركة يف ممار�سة احل�كمة بال�سكل الالزم على مدى فهم جمل�س االإدارة 
وجلانه وكبار التنفيذيني لهذه الق�اعد واالإجراءات والتطبيق الفعلي وال�سحيح لها، وخا�سة فيما يتعلق بت�سكيل جمل�س االإدارة وجلانه وا�سرتاطات اال�ستقاللية والق�اعد املتعلقة 
بتعار�س امل�سالح والتعامالت مع االأطراف ذوي العالقة. ومن �ساأن عدم التزام ال�سركة بق�اعد احل�كمة، وخا�سة تلك الق�اعد االإلزامية امل�ستمدة من الئحة ح�كمة ال�سركات 

ال�سادرة عن الهيئة، تعري�سها للجزاءات النظامية والتاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.
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تشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس 22   1   2

اأو�سى جمل�س االإدارة باعتماد الئحة احل�كمة الداخلية لل�سركة، والذي مت اعتماده من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 1437/1/2هـ )امل�افق 2015/10/15م(، اإ�سافة 
لذلك، قام املجل�س يف عام 2011م بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت للقيام باملهام املحددة لكل جلنة وفقًا لالئحة احل�كمة الداخلية لل�سركة )للمزيد من 
التفا�سيل، يرجى االطالع على الق�سم 5 - 2 )»جلان جمل�س االإدارة«((. ومن �ساأن عدم اأداء اأع�ساء هذه اللجان ل�اجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة 
وم�ساهميها التاأثري على مدى التزام ال�سركة بق�اعد احل�كمة ومتطلبات االإف�ساح امل�ستمر ال�سادرة عن الهيئة وفعالية اإ�سراف جمل�س االإدارة على جمم�عة الزوردي من خالل 

تلك اللجان ب�س�رة فعالة، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

قصور اخلربة يف إدارة شركة مساهمة مدرجة 22   1   2

اإدارة �سركة م�ساهمة عامة وبااللتزام  اأي خربة يف  اأو قد ال تت�فر لديهم  تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، وبالتايل فاإن كبار التنفيذيني يتمتع�ن بخربة حمدودة  تعمل ال�سركة منذ 
والتقيد باالأنظمة والل�ائح التي تخ�سع لها، و�سيت�جب على كبار التنفيذيني على وجه اخل�س��س بذل جه�د اإ�سافية ل�سمان التزام ال�سركة باالأنظمة والل�ائح ومتطلبات االإف�ساح 
ذات العالقة مما قد يقلل من ال�قت الذي يخ�س�سه كبار التنفيذيني الإدارة اأعمال جمم�عة الزوردي، االأمر الذي �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي 
وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. ويف حال عدم التزام ال�سركة باالأنظمة والل�ائح ومتطلبات االإف�ساح ذات العالقة، ف�س�ف يعر�سها ذلك لعق�بات وغرامات 

نظامية من �ساأنها التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية 2   2

االعتبارات االقتصادية  1   2   2

ب�شاأن  �لن�شاط �القت�شادي، و�ملخاوف  �ملتاح، وتباطوؤ  ب�شبب نق�ض �الئتمان  �ملا�شية، وذلك  �لقليلة  �ل�شنو�ت  �أوقات خمتلفة على مدى  �لعام ركودً� يف  �لعاملي  �شهد �القت�شاد 
الت�سخم واالنكما�س، وزيادة تكاليف الطاقة، وانخفا�س ثقة امل�ستهلك النهائي، وانخفا�س اأرباح ال�سركات واالإنفاق الراأ�سمايل، واالأو�ساع غري امل�اتية لالأعمال. ويعترب قطاع 
املج�هرات اأحد القطاعات التي تتاأثر بالتقلبات الدورية، كما يعتمد ب�سكل كبري على امل�ست�ى العام الإنفاق امل�ستهلك النهائي واأ�سعار الذهب واالأملا�س واالأحجار الكرمية. وعادة 
ما يك�ن �سراء املج�هرات و�سلع امل��سة ذات ال�سلة مرتبطًا اإلى حد كبري بالدورات االقت�سادية واأ�سعار الذهب واالأملا�س والدخل املتاح للم�ستهلكني النهائيني. كما قد يت�قع 
عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي انخفا�س ثقة امل�ستهلك النهائي ب�سبب التغريات ال�سلبية يف االأو�ساع االقت�سادية )اأو االعتقاد بحدوث تلك التغريات( اأو 
عدم اليقني ب�ساأنها، ويق�م�ا باتخاذ اإجراءات للتجاوب مع ذلك من خالل تخفي�س املخزون واإلغاء اأوامر ال�سراء. ونتيجة لذلك، فاإن اأي تده�ر يف االأو�ساع االقت�سادية العامة، 
اأو خف�س الأج�ر العمل، اأو انخفا�س يف االئتمان املتاح للم�ستهلك النهائي، اأو االرتفاعات يف اأ�سعار الفائدة اأو قيمة ال�سريبة، اأو اأعمال احلرب اأو االإرهاب، اأو االأحداث ال�سيا�سية 
التي تقلل من اإنفاق امل�ستهلك النهائي وثقته يف اأي من املناطق اجلغرافية التي تزاول فيها جمم�عة الزوردي اأعمالها �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على: )1( الطلب على 
منتجات جمم�عة الزوردي احلالية وامل�ستقبلية، و )2( قدرة جمم�عة الزوردي على ت�س�يق املنتجات وحتقيق االأرباح منها. باالإ�سافة اإلى ذلك، فقد يلجاأ بع�س املناف�سني يف 
مثل هذه الظروف اإلى خف�س اأ�سعار البيع بالتجزئة والت�س�يق لتلك التخفي�سات. وال ميكن ملجم�عة الزوردي التنب�ؤ مبدى ق�ة اأو ت�قيت اأو مدة اأي تباط�ؤ اقت�سادي اأو انتعا�س 
اقت�سادي الحق يف اأي من اأنحاء العامل، ومن �ساأن حدوث اأي تباط�ؤ اقت�سادي التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها 

امل�ستقبلية. 

و�إ�شافة �إلى ذلك، تتاأثر �أعمال جمموعة الزوردي ب�شبب �لظروف �القت�شادية �لعامة �لتي توؤثر على �ململكة �أو �ل�شائدة فيها، وب�شبب م�شتوى �لن�شاط �القت�شادي يف �ململكة على 
وجه اخل�س��س. وال يزال ي�سكل القطاع النفطي ح�سة كبرية من الناجت املحلي االإجمايل للمملكة. وقد حتدث تقلبات يف اأ�سعار النفط ت�ؤثر �سلبًا على اقت�ساد اململكة. كما ت�اجه 
اململكة اأي�سًا حتدي الزيادة الن�سبية يف م�ست�يات النم� ال�سكاين والبطالة بني ال�سع�دي�ن من فئة ال�سباب. وقد يك�ن الأي من تلك الظروف تاأثري �سلبي على االقت�ساد ال�سع�دي، 

وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

عدم االستقرار السياسي واخملاوف األمنية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  2   2   2

تقع م�ج�دات جمم�عة الزوردي ويتمثل ت�اجدها وقاعدة عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لديها وامل�ستهلكني النهائيني ب�سكل اأ�سا�سي يف اململكة وم�سر وغريها من دول منطقة 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. ومثلت اإيرادات جمم�عة الزوردي الناجتة عن عملياتها يف اململكة وم�سر وغريها من دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ما ن�سبته 
45%، و45%، و 10% )على الت�ايل( من اإجمايل اإيرادات جمم�عة الزوردي يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، كما مثلت 47%، و42%، و 10% )على الت�ايل( من اإجمايل 

اإيرادات جمم�عة الزوردي يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م.

كما اأن منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا معر�سة لعدد من املخاطر ال�سيا�سية واالأمنية، فابتداًء من الن�سف االأول من عام 2011م، �سهدت عدد من دول منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا ا�سطرابات داخلية متثلت يف مظاهرات عامة ويف بع�س حاالت و�سلت اإلى حد النزاعات امل�سلحة والتدخالت الع�سكرية االأجنبية وتغيري احلك�مات. وكما 

يف تاريخ هذه الن�سرة، ال تزال هناك �سراعات م�سلحة قائمة يف عدة دول يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

ونظرًا لك�ن البيئة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ال تزال عر�سة للتط�رات امل�ستمرة، تت�سم اال�ستثمارات يف تلك املنطقة بدرجة 
كبرية من عدم التاأكد. وقد يك�ن الأي تغريات غري مت�قعة يف االأو�ساع ال�سيا�سية اأو االجتماعية اأو االقت�سادية اأو غريها من االأو�ساع االأخرى يف دول منطقة ال�سرق االأو�سط 
اأن�سطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني يف تلك الدول، وا�ستثمارات  تاأثري �سلبي ج�هري على االإمكانيات ال�سناعية ملجم�عة الزوردي ومبيعاتها لعمالء  اإفريقيا  و�سمال 
جمم�عة الزوردي القائمة اأو التي تعتزم القيام بها م�ستقباًل يف تلك الدول، والذي �سيك�ن بدوره ذو تاأثري ج�هري �سلبي على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.
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زيادة املنافسة 2   2   2

يت�سم قطاع املج�هرات يف اململكة وم�سر وغريها من دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا بالتناف�سية العالية، وتت�قع جمم�عة الزوردي زيادة هذه املناف�سة واحتدامها يف 
امل�ستقبل. كما ت�اجه جمم�عة الزوردي عدد متن�ع من التحديات التناف�سية منها:

ت�قع الطلبات املتغرية للم�ستهلك النهائي و�سرعة اال�ستجابة لها. �

ت�سميم جم�هرات عالية اجل�دة ومن طراز رفيع باأحجام واأن�اع تت�افق وذوق امل�ستهلكني النهائيني من خمتلف االأذواق والفئات العمرية وفئات الدخل املتاح. �

ت�سعري منتجاتها من املج�هرات باأ�سعار تناف�سية وحتقيق مفه�م قيمة العالمة التجارية لدى امل�ستهلك النهائي. �

ت�فري الدعم الت�س�يقي الق�ي والفعال، وو�سع احل�افز لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة الذين يق�م�ن باإعادة بيع املج�هرات للم�ستهلكني النهائيني. �

كما تتناف�س جمم�عة الزوردي مع عدد من املن�ساآت املحلية واملتخ�س�سة الذين ي�سع�ن لتلبية جميع االأذواق واالجتاهات املحلية، مبا يف ذلك املناف�سني يف فئة املنتجات الراقية 
ذ�ت �الأ�شعار �ملعقولة. وقد توؤدي زيادة �ملناف�شة �إلى �شغوط على �الأ�شعار، وتخفي�ض للهو�م�ض �الإجمالية للربح ونق�ض يف �حل�شة �ل�شوقية. ويف حال عدم قدرة جمموعة الزوردي 
على م�اجهة هذه التحديات التناف�سية، فمن �ساأن ذلك االإ�سرار بعالقتها مع عمالء اأن�سطة البيع باجلملة والتاأثري �سلبًا على ثقة امل�ستهلك النهائي يف عالمة جمم�عة الزوردي 
التجارية. كما ميكن لتلك الق�ى التناف�سية اإجبار جمم�عة الزوردي على تقدمي تنازالت فيما يتعلق باالأ�سعار اأو خف�س اأ�سعار منتجات جمم�عة الزوردي. ويف حال مل تتمكن 
جمم�عة الزوردي من احلفاظ على قدراتها التناف�سية، ف�سي�ؤدي ذلك النخفا�س ح�ستها ال�س�قية واإيراداتها واأرباحها، مما �سي�ؤثر �سلبًا على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

حجم جتارة اجملوهرات اإللكرتونية  2   2   2

من  يحتاج�نه  ما  ل�سراء  لديها  باجلملة  البيع  اأن�سطة  لعمالء  التابعة  اأو  لها  التابعة  بالتجزئة  البيع  ملنافذ  الزائرين  النهائيني  امل�ستهلكني  على  الزوردي  جمم�عة  عمل  يعتمد 
املنتجات. وال يتم بيع منتجات جمم�عة الزوردي يف ال�قت احلايل من خالل قن�ات الت�س�يق االإلكرتونية اأو قن�ات الت�س�ق عرب االإنرتنت. ووفقًا لتقرير معد من قبل م�ست�سار 
ال�س�ق، مثلت املبيعات التي متت عن طريق االإنرتنت يف عام 2015م ما يعادل 1.4% من اإجمايل مبيعات املج�هرات يف االإمارات العربية املتحدة )مع عدم وج�د بيانات م�سابهة 
للمقارنة بالن�سبة لكل من اململكة وم�سر(، وحتى يف االأ�س�اق التي يكرث فيها انت�سار قن�ات ت�س�ق املج�هرات عرب االإنرتنت، مثل اململكة املتحدة وال�اليات املتحدة االأمريكية، فقد 
مثلت املبيعات التي متت عن طريق االإنرتنت يف عام 2015م ما يعادل 2.2% )بالن�سبة للمملكة املتحدة( و 12.6% )بالن�سبة لل�اليات املتحدة االأمريكية( من اإجمايل مبيعات 
املج�هرات يف كل من تلك الدول، وعلى الرغم من خماوف امل�ستهلكني النهائيني التاريخية من �سراء املنتجات باهظة الثمن دون وج�د واجهة مادية للمحل البائع، ودون وج�د 
تفاعل مبا�سر مع م�ظفي املبيعات وانعدام القدرة على مناولة وفح�س املنتجات ماديًا، اإال اأنه مع النم� ال�ا�سع ملعامالت الت�س�ق عرب االإنرتنت، ميكن ل�س�ق املج�هرات بالتجزئة 
اأن ي�سهد تغريًا يف طريقة ت�س�ق امل�ستهلكني النهائيني يف امل�ستقبل، كما حدث يف بع�س قطاعات ال�سلع اال�ستهالكية االأخرى. ومن �ساأن قب�ل امل�ستهلك النهائي املفاجئ وعلى 
نطاق وا�سع لبيع املج�هرات بالتجزئة عرب االإنرتنت، اأن ي�ؤدي اإلى فقدان جمم�عة الزوردي حل�ستها ال�س�قية، و�سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

خماطر تغري البيئة التنظيمية 2   2   2

تخ�سع اأعمال جمم�عة الزوردي للعديد من االأنظمة يف اململكة ويف الدول االأخرى التي تزاول فيها اأعمالها، مبا يف ذلك ق�انني اجلمارك والتجارة الدولية وق�انني الرقابة على 
الت�سدير واال�سترياد، وق�انني املقاطعة والق�انني والل�ائح املرتبطة بها. وتفر�س هذه الق�انني والل�ائح قي�دًا على جمم�عة الزوردي من حيث الدول واالأ�سخا�س الذين ت�ستطيع 
جمموعة الزوردي �لتعامل معهم، و�ملنتجات �لتي ت�شتطيع �نتاجها و�لتعامل بها، و�ل�شروط و�الأحكام �لتي تز�ول مبوجبها جمموعة الزوردي �أعمالها، مبا يف ذلك �لقيود �ملتعلقة 
مبكافحة االإغراق. ومن ناحية اأخرى، يتم فر�س ر�س�م جمركية يف ال�قت احلايل على ال�اردات من منتجات املج�هرات بن�سبة 5% من قيمة ال�اردات بالن�سبة لل�اردات اإلى 
اململكة، وبن�سبة 10% من قيمة ال�اردات بالن�سبة لل�اردات اإلى م�سر. ومن �ساأن اأي تغيري يف هذه الق�انني اأو الل�ائح اأو يف قيمة الر�س�م املفرو�سة اأو ن�سبتها التاأثري على تدفق 
منتجات املج�هرات من واإلى تلك الدول. وعلى وجه اخل�س��س، يف حال تخفي�س الر�س�م اجلمركية يف اململكة وم�سر، قد تزيد واردات املناف�سني من منتجات املج�هرات يف 
هذه الدول، وه� ما �سي�ؤثر بدوره ب�سكل �سلبي على مبيعات جمم�عة الزوردي يف تلك الدول، و�سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج 
عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن جمم�عة الزوردي تخ�سع لق�انني مكافحة االحتكار والق�انني البيئية وق�انني االإ�سغال العمراين والتخطيط التي تنظم 
اأعمال امل�سنعني ب�سكل عام وتنظم عملية ا�سترياد وترويج وبيع منتجات جمم�عة الزوردي، وت�سغيل امل�سانع ومن�ساآت التخزين وعالقات جمم�عة الزوردي مع عمالء اأن�سطة 
البيع باجلملة لديها وعالقاتها مع م�رديها ومناف�سيها. ويف حال تغري اأي من هذه الق�انني اأو االأنظمة اأو الل�ائح اأو يف حال عدم االلتزام بها من قبل اإدارة جمم�عة الزوردي اأو 
م�ظفيها اأو م�رديها اأو وكالئها اأو �سركائها التجاريني، فمن �ساأن ذلك زيادة تكاليف عدد من منتجات جمم�عة الزوردي. وميكن ملجم�عة الزوردي اأن ت�اجه تاأخريات يف �سحن 
منتجاتها، اأو اأن تخ�سع لغرامات اأو عق�بات، اأو اأن تت�سرر �سمعتها، وه� ما �سيقلل من ال��سع التناف�سي لها ويقلل من الطلب على منتجاتها، مما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري 

على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

النهائية الناجتة عن  التنب�ؤ بالتكلفة  للتف�سري، وال ت�ستطيع جمم�عة الزوردي  القان�نية والنظامية متغرية ب�سكل م�ستمر وكثريًا ما تخ�سع  اإلى ذلك، فاإن املتطلبات  باالإ�سافة 
االلتزام بهذه املتطلبات اأو باآثار تلك املتطلبات على عمليات جمم�عة الزوردي. وقد ي�ستلزم ذلك على جمم�عة الزوردي تكبد نفقات كبرية اأو تعديل ممار�ساتها التجارية لتلتزم 
بالق�انني واالأنظمة القائمة اأو امل�ستقبلية، ومن �ساأن ذلك اأن ي�ؤدي اإلى زيادة التكاليف التي تتكبدها جمم�عة الزوردي وتقييد قدرة جمم�عة الزوردي ب�سكل ج�هري على ممار�سة 

اأعمالها، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.
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صدور نظام الشركات اجلديد 2   2   2

تخ�سع ال�سركة وال�سركات ال�سع�دية التابعة لها يف اإدارتها وت�سيري اأعمالها ون�ساطاتها املختلفة الأحكام نظام ال�سركات. وقد اأ�سدرت احلك�مة م�ؤخرًا نظام جديد لل�سركات يحل 
حمل نظام ال�سركات احلايل، والذي �سيدخل حيز التنفيذ يف 1437/7/25هـ )امل�افق 2016/5/2م(. ويفر�س نظام ال�سركات اجلديد بع�س املتطلبات النظامية اجلديدة التي 
يت�جب على ال�سركة و�سركاتها ال�سع�دية التابعة االلتزام بها. و�سي�ستلزم ذلك قيام ال�سركة و�سركاتها ال�سع�دية التابعة باتخاذ االإجراءات الالزمة لاللتزام مبثل هذه املتطلبات. 
كما فر�س نظام ال�سركات اجلديد عق�بات اأ�سد �سرامة على خمالفة اأحكامه وق�اعده االلزامية، وبالتايل فاإنه من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة و�سركاتها ال�سع�دية التابعة اإلى 
مثل هذه العق�بات يف حال عدم التزامها بتلك االأحكام والق�اعد، والذي من �ساأنه التاأثري �سلبًا وب�سكل ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها 

وت�قعاتها امل�ستقبلية. 

تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات الصلة  2   2   2

اأ�سدر جمل�س ال�زراء م�ؤخرًا قراره برفع اأ�سعار منتجات الطاقة )مبا يف ذلك ال�ق�د( وتعرفة ا�ستهالك الكهرباء وت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�سرف ال�سحي للقطاع 
ال�سكني والتجاري وال�سناعي، كجزء من ال�سيا�سات املتعلقة برفع كفاءة الدعم احلك�مي يف اململكة. ومن املت�قع اأن ي�ؤثر ذلك على نتائج االأعمال ال�سن�ية ملجم�عة الزوردي 
العام املايل  ابتداًء من  الت�سغيلية املت�قعة(، و�س�ف يظهر هذا االأثر  اإجمايل امل�ساريف  األف ريال �سع�دي )ما ميثل 0.2% من  الت�سغيلية بح�ايل 700  بزيادة يف امل�ساريف 
2016م. ومن املمكن اأن ت�ؤدي هذه الزيادة يف االأ�سعار، واأي زيادات اأخرى حمتملة، اإلى خف�س االإنفاق االختياري اأو الدخل املتاح للم�ستهلك النهائي، ومن �ساأن ذلك التاأثري �سلبًا 
على م�ست�ى الطلب على امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وعلى طلبات ال�سراء من عمالء اأن�سطة البيع باجلملة لدى جمم�عة الزوردي، باالإ�سافة اإلى زيادة 

تكاليف االإنتاج، و�سي�ؤثر �سلبًا على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية.

اخملاطر املرتبطة بالرتاخيص واملوافقات  2   2   2

يت�جب على جمم�عة الزوردي من اأجل تنفيذ وت��سيع اأعمالها احل�س�ل واالحتفاظ بعدد من الرتاخي�س وال�سهادات والت�ساريح وامل�افقات من قبل اجلهات والهيئات احلك�مية 
التنظيمية والقان�نية واالإدارية واجلهات املخت�سة بال�سرائب والزكاة وغريها من اجلهات والهيئات، يف كٍل من اململكة وغريها من الدول التي تت�اجد بها جمم�عة الزوردي. 
وغالبًا ما تتطلب عمليات �حل�شول على هذه �لرت�خي�ض و�ل�شهاد�ت و�لت�شاريح و�ملو�فقات وقتًا طوياًل، ويخ�شع معظمها ل�شروط يتم مبوجبها �إنهاء �أو �إيقاف تلك �لرت�خي�ض 
اأو ال�سهادات اأو الت�ساريح اأو امل�افقات يف حال عدم التزام املرخ�س له مبتطلبات معينة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يف حال جتديد اأو تعديل الرتخي�س اأو ال�سهادة اأو الت�سريح، 
فاإنه ال ي�جد ما ي�سمن م�افقة اجلهة املخت�سة على جتديد اأو تعديل الرتخي�س اأو ال�سهادة اأو الت�سريح، ويف حال م�افقتها على ذلك التجديد اأو التعديل، فال ي�جد ما ي�سمن 
بعدم قيام اجلهة املخت�سة بفر�س �سروطًا من �ساأنها التاأثري �سلبًا على اأداء جمم�عة الزوردي. ويف حال عدم قدرة جمم�عة الزوردي على احل�س�ل واالحتفاظ بالرتاخي�س 
اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج  تاأثري �سلبي ج�هري على  له  اأهدافها اال�سرتاتيجية قد ت�سعف، وه� ما �سيك�ن  والت�ساريح وامل�افقات ذات العالقة، فاإن قدرتها على حتقيق 

عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. 

االلتزام مبتطلبات السعودة  2   2   2

امل�ظفني  ن�سبة معينة من  بت�ظيف  ال�سركة،  اململكة، مبا يف ذلك  العاملة يف  ال�سركات  تلتزم مب�جبة جميع  باململكة بحيث  ال�سع�دة متطلبًا نظاميًا  االلتزام مبتطلبات  يعترب 
ال�سع�ديني من بني جمم�ع م�ظفيها واملحافظة على تلك الن�سبة. وتتفاوت ن�سب ال�سع�دة باختالف اأن�سطة ال�سركات. وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن النطاق االأخ�سر املت��سط، 
مما يعني التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سع�دة احلالية، لي�سمح ذلك لها باحل�س�ل على تاأ�سريات عمل. وبلغت ن�سبة امل�ظفني ال�سع�ديني لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2015م 
ما ن�سبته 16.03% من اإجمايل امل�ظفني الدائمني لديها، وقد ح�سلت ال�سركة على �سهادة من وزارة العمل يف هذا ال�ساأن. كما اأنه من املمكن قيام وزارة العمل بفر�س �سيا�سات 

�سع�دة اأكرث �سرامة يف امل�ستقبل. 

وال ي�جد ما ي�سمن باأن ال�سركة �س�ف تك�ن قادرة على ال�فاء مبتطلبات ال�سع�دة م�ستقباًل، كما ال ي�جد ما ي�سمن عدم زيادة احلد االأدنى لالأج�ر املطل�ب على ال�سركة االلتزام 
به يف هذا ال�ساأن. ويف حال عدم االلتزام مبتطلبات ال�سع�دة، ف�ست�اجه ال�سركة عق�بات تفر�سها اجلهات احلك�مية، كتعليق طلبات تاأ�سريات العمل ونقل الكفالة للعاملني غري 
ال�سع�ديني، وقد يك�ن من ال�سعب على ال�سركة م�ا�سلة ت�ظيف الن�سبة املطل�بة من امل�ظفني ال�سع�ديني واملحافظة عليها. باالإ�سافة اإلى ذلك، ال ي�جد ما ي�سمن باأن ال�سركة 
�س�ف تك�ن قادرة على ت�فري الق�ى العاملة املطل�بة وت�ظيف العدد املطل�ب من العاملني ال�سع�ديني والعاملني االأجانب دون تكبد تكاليف اإ�سافية، اأو قدرتها على القيام باأي 
من ذلك على االإطالق، وه� ما �سيك�ن له تاأثري �سلبي ج�هري على اأعمال جمم�عة الزوردي وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. )وملزيد من التفا�سيل، يرجى 

مراجعة الق�سم   5-7-2 )»ال�سع�دة«((.

اخملاطر املرتبطة بأسهم الطرح 2   2

السيطرة الفعلية من قبل الزوردي القابضة  1   2   2

اأو مع م�ساهمني  اأ�سهم ال�سركة. ونتيجة لذلك، �س�ف تتمكن الزوردي القاب�سة، منفردة  بعد انتهاء عملية الطرح، �س�ف متتلك الزوردي القاب�سة ما تقارب ن�سبته 70% من 
امل�ساهمني، مبا يف ذلك دون احل�سر،  التي تتطلب م�افقة  القرارات والت�سرفات  ال�سيطرة على  ال�سركة من خالل قدرتها على  اأعمال  التاأثري ب�سكل كبري على  اآخرين، من 
القرارات املتعلقة بانتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة واملعامالت املهمة وت�زيعات االأرباح وتعديل راأ�س املال. ويف حال ن�ساأت ظروف تتعار�س فيها م�سلحة الزوردي القاب�سة مع 
م�سالح م�ساهمي االأقلية )مبا يف ذلك املكتتبني(، فقد ي�سع ذلك م�ساهمي االأقلية يف و�سع خمالف مل�ساحلهم، وقد متار�س الزوردي القاب�سة �سيطرتها على ال�سركة بطريقة 

ت�ؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�ستقبلية. 
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عدم وجود سوق سابق لألسهم  2   2   2

ال ي�جد حاليًا �س�ق لتداول اأ�سهم ال�سركة، وال ي�جد ما ي�سمن وج�د وا�ستمرار �س�ق ن�سط وذو �سي�لة لتداول االأ�سهم بعد الطرح. ويف حال عدم ت�فر �س�ق ن�سط وم�ستمر وذو 
�سي�لة، فاإن ذلك �سي�ؤثر �سلبًا على �سعر تداول االأ�سهم.

بيع عدد كبري من األسهم يف السوق بعد عملية الطرح  2   2   2

اإن بيع عدد كبري من االأ�سهم يف ال�س�ق بعد ا�ستكمال عملية الطرح اأو وج�د اعتقاد اأو ت�س�ر بحدوث مثل ذلك البيع ميكن اأن ي�ؤثر ب�سكل �سلبي على �سعر االأ�سهم يف ال�س�ق. 
و�ستخ�سع الزوردي القاب�سة لفرتة حظر تبداأ من تاريخ بدء تداول االأ�سهم يف ال�س�ق، و�سيحظر عليها خالل هذه الفرتة الت�سرف يف اأي من االأ�سهم اململ�كة لها. وبعد ا�ستكمال 
عملية الطرح، فاإن 38.84% من االأ�سهم �ستك�ن ممل�كة ملكية نفعية من قبل �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م، و�ستك�ن 12.33% من االأ�سهم ممل�كة ملكية نفعية من 
قبل �سركة اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة، و 3.08% من االأ�سهم �ستك�ن ممل�كة ملكية نفعية من قبل �سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة 
ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م. وبعد انتهاء فرتة احلظر وبعد احل�س�ل على م�افقة هيئة ال�س�ق املالية، يت�قع قيام اأع�ساء اإئتالف ال�سركات ببيع كل اأو جزء من االأ�سهم اململ�كة لهم 

ملكية نفعية من خالل الزوردي القاب�سة ب�سكل تدريجي عن طريق البيع يف ال�س�ق، اأو البيع مل�ستثمر جديد اأو خالف ذلك. 

ويف حال قيام الزوردي القاب�سة ببيع عدد كبري من اأ�سهمها بعد انق�ساء فرتة احلظر، ف�سي�ؤثر ذلك �سلبًا على �سعر االأ�سهم يف ال�س�ق. 

إصدار األسهم اجلديدة  2   2   2

يف حال قررت ال�سركة يف امل�ستقبل اإ�سدار اأ�سهم جديدة، فمن املمكن اأن ي�ؤدي ذلك اإلى التاأثري �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�س�ق اأو تدين ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�سركة يف 
حال عدم اكتتابهم يف االأ�سهم اجلديدة يف ذلك احلني.

تذبذب سعر السهم يف السوق  2   2   2

ال ي�جد اأي تاأكيد باأن �سعر الطرح �سيك�ن م�ساويًا ل�سعر تداول االأ�سهم يف ال�س�ق بعد اكتمال عملية الطرح، وقد ال يتمكن املكتتب�ن من اإعادة بيع اأ�سهم الطرح ب�سعر الطرح اأو 
ب�سعر اأعلى منه، اأو قد ال يتمكن�ن من بيعها على االإطالق، حيث قد يتاأثر �سعر ال�سهم يف ال�س�ق ب�سكل �سلبي بعدد من الع�امل، كاأداء جمم�عة الزوردي ونتائج عملياتها الت�سغيلية 
املت�قعة، والتغريات يف تقديرات اأو ت�قعات االأرباح، وظروف ال�س�ق يف هذ القطاع، وال��سع العام لالقت�ساد ال�سع�دي، والتغريات يف االأنظمة والل�ائح، وتقلبات االأ�س�اق املالية، 

وه� ما �سي�ؤثر ب�سكل �سلبي على �سعر االأ�سهم يف ال�س�ق، وبالتايل على ا�ستثمارات املكتتبني يف ال�سركة.

توزيع األرباح  2   2   2

يعتمد ت�زيع االأرباح يف امل�ستقبل على عدة ع�امل، منها: االأرباح امل�ستقبلية وال��سع املايل والتدفقات النقدية ومتطلبات راأ�س املال العامل والنفقات الراأ�سمالية واحتياطيات 
ال�سركة القابلة للت�زيع، باالإ�سافة لع�امل اأخرى. وقد ال تتمكن ال�سركة من ت�زيع اأرباح على امل�ساهمني، وقد ال ي��سي جمل�س االإدارة اأو ال ي�افق امل�ساهم�ن على ت�زيع تلك 
االأرباح. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة قد تك�ن خا�سعة لقي�د تن�س عليها اتفاقيات التم�يل والت�سهيالت االئتمانية التي قد تربمها يف امل�ستقبل فيما يخ�س ت�زيع االأرباح. وقد 
تتكبد ال�سركة م�ساريف اأو يرتتب عليها التزامات من �ساأنها اأن تقلل من النقد املتاح لت�زيع االأرباح اأو ت�ؤدي النعدامه. ويف حال عدم قيام ال�سركة بت�زيع اأرباح على امل�ساهمني، 
فقد ال يح�سل امل�ساهم�ن على اأي عائد على اال�ستثمار يف االأ�سهم اإال من خالل بيع االأ�سهم ب�سعر اأعلى من �سعر ال�سراء. وال ميكن لل�سركة اأن تقدم اأي �سمان باأنها �ستك�ن قادرة 
على ت�زيع اأرباح على امل�ساهمني اأو اأن ي��سي جمل�س االإدارة بت�زيع تلك االأرباح اأو اأن امل�ساهم�ن �سي�افق�ن على ت�زيع تلك االأرباح. )وملزيد من التفا�سيل ب�ساأن �سيا�سة ت�زيع 

االأرباح لدى ال�سركة، يرجى االطالع على الق�سم  7 )»�سيا�سة ت�زيع االأرباح«((.
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حملة عامة على السوق. 2
اإن م�سدر املعل�مات ال�اردة يف هذا الق�سم )»ملحة عامة على ال�س�ق«( ه� التقرير الذي اأعده م�ست�سار ال�س�ق )�سركة روالند بريجري لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط 
ذ.م.م( ح�سريًا ل�سالح ال�سركة. يقدم م�ست�سار ال�س�ق اخلدمات اال�ست�سارية لكربى ال�سركات الدولية من خمتلف القطاعات باالإ�سافة للم�ؤ�س�سات العامة. ويعمل م�ست�سار 
ال�س�ق يف العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة، ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة املنامة، مملكة البحرين. وقد تاأ�س�ست ال�سركة االأم مل�ست�سار ال�س�ق وهي �سركة روالند بريجري 
ك�ن�س�لتانت�س جي ام بي ات�س يف عام 1967م ويقع مقرها الرئي�سي يف مي�نخ، املانيا، ويعمل لدى روالند بريجري ك�ن�س�لتانت�س جي ام بي ات�س وجمم�عة ال�سركات التابعة لها 

.)www.rolandberger.com( حاليًا اأكرث من 2.000 م�ظف. وملزيد من املعل�مات ح�ل م�ست�سار ال�س�ق، يرجى زيارة امل�قع االإلكرتوين

وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه ال ميتلك م�ست�سار ال�س�ق وال اأي من �سركاته التابعة اأو �سركاته ال�سقيقة اأو ال�سركاء فيه اأو م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو مدراءه اأو اأي من اأقاربهم 
اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي ن�ع يف ال�سركة اأو �سركاتها التابعة، وقد اأعطى م�ست�سار ال�س�ق م�افقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعل�مات ال�س�ق والبيانات املزودة من قبله 

لل�سركة بال�سكل ال�ارد يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك امل�افقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

ويرى اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأن املعل�مات والبيانات ال�اردة يف هذه الن�سرة من م�سادر اأخرى، مبا فيها تلك املقدمة من م�ست�سار ال�س�ق بتاريخ 15 فرباير 2016م، هي 
معل�مات وبيانات ذات م�سداقية، اإاّل اأنه مل تقم ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من مدراءها اأو امل�ساهمني البائعني اأو امل�ست�سارين االآخرين بالتحقق اأو التاأكد من 

دقة اأو اكتمال املعل�مات ال�اردة يف هذا الق�سم، وال يتحمل اأي منهم اأي م�س�ؤولية فيما يتعلق بهذه املعل�مات.

سوق اجملوهرات يف اململكة 1   2

 نظرة عامة على االقتصاد الكلي 1   1   2

�شهدت �ململكة خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية منوً� كبريً� يف �لن�شاط �القت�شادي، مدعومًا بقوة �لناجت �ملحلي �إلى جانب �لنمو �ل�شكاين �ل�شريع. وقد �أدى ذلك �إلى �رتفاع م�شتويات 
ن�شيب �لفرد من �لرثوة و�لدخل �ملتاح، ف�شاًل عن �رتفاع معدالت �لتح�شر يف جميع �أنحاء �ململكة. ونتيجة لذلك، منا ن�شاط بيع �لتجزئة يف �ململكة منوً� كبريً� مبعدل منو �شنوي 
مركب يبلغ 8.8% من 360.5 مليار ريال �سع�دي يف عام 2012م اإلى 426.5 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م. وقد انعك�س تط�ر قطاع بيع التجزئة ب�سكل عام يف اململكة على 

�س�ق املج�هرات، نظرًا العتماده الكبري على الدخل املتاح واالإنفاق التقديري.

هذا وقد اعتمد تط�ر �س�ق املج�هرات يف اململكة على عدد من الع�امل االقت�سادية والدمي�غرافية )الرتكيبة ال�سكانية( واالجتماعية الرئي�سة، ويقدم الق�سم التايل ملخ�سًا 
لهذه الع�امل.

النمو االقتصادي يف اململكة  1 1 1 2

�سهدت اململكة من�ًا اقت�ساديًا كبريًا على مدار ال�سن�ات االأخرية، حيث �ساهمت اإيرادات النفط وزيادة االإنفاق احلك�مي على مدار اخلم�س �سن�ات االأخرية يف تعزيز الناجت 
املحلي االإجمايل احلقيقي مبعدل من� �سن�ي مركب ي�سل اإلى ما يقرب من 5%. وعالوة على ذلك، ارتفع الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للفرد من 80.000 ريال �سع�دي يف 
عام 2012م لي�سل اإلى 81.000 ريال �سع�دي يف عام 2014م، مما كان له اأثر اإيجابي على م�ست�يات الدخل املتاحة للم�ستهلكني. باالإ�سافة اإلى خف�س معدالت الت�سخم اإلى 
2.7% يف عام 2014م، ومن املت�قع م�ا�سلة تعزيز الق�ة ال�سرائية للم�ستهلكني يف جميع اأنحاء اململكة ب�س�رة اأكرب. يلخ�س اجلدول التايل امل�ؤ�سرات االقت�سادية يف اململكة بني 

عامي 2012م و2015م.

امل�ؤ�سرات القت�سادية يف اململكة بني عامي 2012م و2014م: 1-3اجلدول 
2014م2013م2012مامل�ؤ�سرات القت�سادية

2.2892.3502.432الناجت املحلي االإجمايل مليار ريال �سع�دي

808081اإجمايل الناجت املحلي للفرد )األف ريال �سع�دي(

2.7%3.5%4.5%معدل الت�سخم )%(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

يعترب الدخل احلقيقي املتاح لالأ�سرة ال�احدة يف اململكة انعكا�سًا للظروف االقت�سادية اجليدة، والذي �سهد من�ًا �سن�يًا مركبًا مبعدل 2% على مدار الع�سر �سن�ات املا�سية. وقد 
اأبرز الدخل احلقيقي املتاح ا�ستقرارًا ومرونًة اأثناء االأزمة االقت�سادية ما بني عامي 2009م و2011م )بنم� �سن�ي ي�سل اإلى 0.6%(. وا�ستمر من�ه ب�سكل �سريع مبعدل %5.3 

�سن�يًا بدًء من عام 2011م.

ت�سمن م�ست�يات الدخل احلالية يف اململكة تلبية االحتياجات االأ�سا�سية، وبالتايل �سمان اأن كل ريال دخل اإ�سايف من املرجح اأن يتم ت�جيهه نح� النفقات االختيارية مثل زيادة 
ا�ستهالك منتجات التجزئة واملج�هرات. ي��سح اجلدول التايل الدخل احلقيقي املتاح لالأ�سرة ال�احدة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

الدخل احلقيقي املتاح لالأ�سرة ال�احدة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 2-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

179.0181.9189.2197.0الدخل احلقيقي املتاح لالأ�سرة ال�احدة يف اململكة 

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق
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بالت�ازي مع تط�ر امل�ؤ�سرات الرئي�سة باململكة، ي�فر التدفق امل�ستمر حلجاج بيت اهلل احلرام م�سدرًا ثابتًا للنفقات االأجنبية يف اململكة. اإذ ت�سطلع �سياحة احلج بدور حي�ي يف 
اقت�ساد اململكة، وعلى الرغم من انخفا�س اإجمايل عدد احلجاج ال�افدين على مدار الع�سر �سن�ات املن�سرمة، من 1.55 ملي�ن حاج يف عام 2005م اإلى 1.38 ملي�ن حاج يف 
عام 2014م، اإال اأن نفقات ال�سياحة الدولية ال�افدة ت�ساعفت ثالث مرات على مدار نف�س الفرتة، من 20 مليار ريال �سع�دي يف عام 2005م اإلى 60 مليار ريال �سع�دي يف عام 

2014م.

وبالرغم من اأن عام 2013م قد �سهد انخفا�سًا يف اإجمايل اأعداد احلجاج ب�سبب اأعمال الت�سييد احلالية امل�ؤقتة التي تهدف اإلى زيادة ال�سعة اال�ستيعابية للحرم املكي واملخاوف 
من انت�سار مر�س فريو�س ك�رونا، اإال اأنه من املت�قع اأن ي�سهد عدد احلجاج ارتفاعًا �سن�يًا يف االأع�ام القادمة. 

ت�ستفيد اأن�سطة جتارة التجزئة يف اململكة من ال�سياحة امل��سمية الق�ية اأثناء فرتة احلج والعمرة خا�سًة يف مكة واملدينة. فباالإ�سافة اإلى االأثر االإيجابي ال�اقع على قطاع بيع 
التجزئة ب�سكل اإجمايل، يحر�س ال�سياح ال�افدين لالأغرا�س الدينية على �سراء الهدايا ال�سغرية الأقاربهم مبا يف ذلك قطع املج�هرات التذكارية. ي��سح اجلدول التايل النفقات 

اخلا�سة بال�سياحة ال�افدة اإلى اململكة بني عامي 2012م و2015م.

عدد احلجاج ال�افدين والنفقات اخلا�سة بال�سياحة ال�افدة اإلى اململكة بني عامي 2012م و2015م: 3-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

1.7521.3791.3891.385عدد احلجاج الدوليني ال�افدين )باالألف(

غري متاح60.058.060.0 نفقات ال�سياحة الدولية ال�افدة )مليار ريال �سع�دي(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

اأدى النم� االإجمايل لالقت�ساد ال�سع�دي مدع�مًا باالإنفاق احلك�مي اإلى من� جيد يف الق�ة ال�سرائية للم�ستهلك ال�سع�دي العادي، اإذ ت�ؤدي اأي زيادة يف الق�ة ال�سرائية اإلى خلق 
ظروف م�اتية لنم� �س�ق بيع التجزئة ب�سكل عام اإلى جانب زيادة االإنفاق االختياري على قطع املج�هرات مثاًل.

الرتكيبة السكانية 2 1 1 2

ارتفع عدد �سكان اململكة من 28.7 ملي�ن ن�سمة يف عام 2012م اإلى 30.5 ملي�ن ن�سمة يف عام 2015م مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 2.2% تقريبًا.

عالوة على ذلك، تتميز اململكة برتكيبة �سكانية �سابة ن�سبيًا، حيث اإن 72% تقريبًا من ال�سكان دون �سن االأربعني. ومن املت�قع اأن ت�ساهم ن�سبة الفئة العمرية ال�سابة الكبرية 
واملتزايدة باالإ�سافة اإلى من� الدخل املتاح يف تعزيز عمليات بيع التجزئة الع�سري والطلب على املج�هرات غري التقليدية. ي��سح اجلدول التايل الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة 

بني عامي 2012م و2015م.

الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 4-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

011.011.011.111.5-19 عامًا )باملاليني(

2011.011.011.410.8-39 عامًا )باملاليني(

7.07.07.58.7اأكرث من 40 عامًا )باملاليني(

29.029.030.031.0االإجمايل

2.1%2.1%2.1%2.2%معدل النم� ال�سن�ي

الن�سبة املئ�ية

37.0%37.0%38.0%38.0%0-19 عامًا

35.0%38.0%38.0%38.0%20-39 عامًا

28.0%25.0%24.0%24.0%اأكرث من 40 عامًا

100%100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

�سي�سهد �س�ق بيع التجزئة يف اململكة من�ًا ثابتًا بف�سل الزيادة التي �ستحدث ب�سكل طبيعي يف الطلب على ب�سائع امل�ستهلكني الع�سرية )مبا يف ذلك املج�هرات(، وذلك اإذا ما 
احتفظ النم� اجليد لل�سكان مبعدالته احلالية.
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العامل االجتماعي 2 1 1 2

كان للعديد من الع�امل االجتماعية - باالإ�سافة اإلى التط�ر االقت�سادي والدمي�غرايف يف اململكة - اأثر على تط�ر اأ�س�اق بيع التجزئة واملج�هرات. باالإ�سافة لهذه الع�امل، فاإن 
زيادة معدالت الزواج والتح�سر وم�ست�يات االإنفاق اال�ستهالكي ومعدل ت�ظيف املراأة، اأثرت على �سل�ك امل�ستهلك ال�سرائية، واأدت اإلى ارتفاع الطلب على املج�هرات يف ال�س�ق 

ال�سع�دي.

الزواج	( 

يعترب الزواج حمركًا مهمًا من حمركات الطلب على املج�هرات، فم�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س هي هدية الزواج التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته يف اململكة. فعدد 
�لزيجات - على وجه �خل�شو�ض - هو �لد�فع �لطبيعي للطلب على �أطقم م�شغوالت �لذهب و�الأملا�ض )�لتي تتكون من خامت وعقد و�شو�ر و�أقر�ط(، وذلك ب�شبب �الرتباط �لثقايف 

العريق بتقدمي اأطقم الزواج يف حفالت الزفاف باململكة.

�سهد عدد الزيجات زيادة مبعدل �سن�ي مركب يبلغ 4.6% خالل الع�سر �سن�ات املا�سية، لريتفع من 107.3 األف زيجة يف عام 2005م اإلى 168.3 األف زيجة يف عام 2015م. 
وقد جتاوز ذلك معدل النم� ال�سكاين 2.2% نتيجة الرتفاع عدد ال�سباب الذين ي�سل�ن ل�سن الزواج. وعالوة على ذلك، ارتفعت معدالت الزواج من 5.4 زيجة يف عام 2012م 

اإلى 5.5 زيجة يف عام 2015م لكل 1.000 �سخ�س. 

التحضر	( 

�أدى �نتقال �ل�شكان �ل�شعوديني �إلى �ملدن �لرئي�شة )مثل �لريا�ض وجدة و�لدمام ومكة( �إلى �رتفاع معدالت �لتح�شر، �إذ يوؤدي �لتح�شر �إلى نقلة جديدة يف �أمناط �الإنفاق بف�شل 
ارتفاع مت��سط الدخل املتاح يف املناطق املتمدنة، والتعر�س الكبري للمنتجات ذات العالمات التجارية يف املناطق املتمدنة وزيادة االإنفاق على الكماليات حيث يلبي ا�ستهالك 

ال�سلع الكمالية تطلعات الطبقة املت��سطة.

زادت اأعداد االأ�سر املتمدنة يف اململكة من 4.9 ملي�ن اأ�سرة تقريبًا يف عام 2012م )85.3% من اإجمايل االأ�سر( اإلى ما يقرب من 5.1 ملي�ن اأ�سرة يف عام 2015م )%85.5 
من اإجمايل االأ�سر(، بزيادة �سن�ية تبلغ ما يقارب %2.4.

اإلنفاق االستهالكيج( 

ب�سكل خا�س  اال�ستهالكي  االإنفاق  يعد  اأي وقت م�سى، حيث  اأكرث من  التجارية  العالمات  واملنتجات ذات  الراقية  الب�سائع  وب�سكل خا�س على  اال�ستهالكي حاليًا  االإنفاق  زاد 
على املج�هرات وامل�سغ�الت الف�سية وال�ساعات اإحدى اأ�سرع ال�سرائح من�ًا يف ال�س�ق ال�سع�دية، اإذ جتاوز اإجمايل االإنفاق اال�ستهالكي، الذي منا مبقدار 7% بني عامي 2005م 
و2015م، يف حني زاد االإنفاق اال�ستهالكي على املج�هرات وامل�سغ�الت الف�سية وال�ساعات بن�سبة 11%. وباالإ�سافة اإلى ذلك، زادت ن�سبة االنفاق على املج�هرات وامل�سغ�الت 
الف�سية وال�ساعات من اإجمايل االإنفاق اال�ستهالكي مبقدار 3.9% يف عام 2015م مقابل 2.6% يف عام 2005م، والذي ي�سري لالجتاه ط�يل االأجل نح� الزيادة يف م�سرتيات 

املج�هرات.

يرتبط من� االإنفاق اال�ستهالكي مع زيادة اإقبال امل�ستهلكني جتاه الب�سائع الراقية والذي يقدم ت�قعات ايجابية ب�ساأن �س�ق بيع التجزئة واجلملة يف اململكة، اإذ يظهر ا�ستعداد 
امل�ستهلكني يف اإنفاق ثروتهم املتزايدة على املج�هرات والب�سائع الراقية االأخرى. ي��سح اجلدول التايل االإح�ساءات االجتماعية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

الإح�ساءات الجتماعية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 5-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

157.7162.0169.2168.3الزيجات ال�سن�ية )باالآالف( 

85.6%85.8%85.6%85.3%االأ�سر املتمدنة )الن�سبة املئ�ية ملجم�ع االأ�سر(

5.45.45.55.5معدالت الزواج )لكل األف �سخ�س(

780.0805.4851.4906.8اإجمايل االإنفاق اال�ستهالكي )مليار ريال �سع�دي(

28.229.932.435.4االإنفاق اال�ستهالكي على املج�هرات وامل�سغ�الت الف�سية وال�ساعات )مليار ريال �سع�دي(

االإنفاق اال�ستهالكي على املج�هرات وامل�سغ�الت الف�سية وال�ساعات كن�سبة مئ�ية من اإجمايل الإنفاق 
امل�ستهلك  )%(

%3.6%3.7%3.8%3.90

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

18



االإنفاق  اإجمايل  من  تقريبًا   %65 ن�سبة  ترتكز  اإذ  اال�ستهالكي.  لالإنفاق  االإقليمي  الت�زيع  حيث  من  وذلك  ال�سرقية،  واملنطقة  ومكة  الريا�س  يف  مركزة  ال�سرائية  الق�ة  تبقى 
اال�ستهالكي يف هذه املناطق الثالث. وبالرغم من زيادة االنفاق اال�ستهالكي بن�سبة 16% بني عامي 2012م و2015م، اإال اأن الزيادة كانت ال تزال ترتكز بقدر كبري يف اأهم ثالث 

مناطق. ي��سح اجلدول التايل ت�زيع االإنفاق اال�ستهالكي ح�سب املنطقة يف اململكة يف عام 2015م.

ت�زيع الإنفاق ال�ستهالكي ح�سب املنطقة يف اململكة يف عام 2015م: 6-3اجلدول 
الن�سبة املئ�ية للمجم�عالإنفاق ال�ستهالكي )ملي�ن ريال �سع�دي(املنطقة

26%231.575 الريا�س

23%205.700 مكة

14%128.099 املنطقة ال�سرقية

7%67.036 ع�سري

5%48.348 املدينة

4%31.942 جازان

3%31.597 الق�سيم

2%21.573 تب�ك

2%16.775 الباحة

14%123.755 مناطق اأخرى

100%906.400االإجمايل

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

توظيف املر	ة	( 

اإلى ت�سجيع املراأة على العمل وامل�ساركة يف جميع القطاعات وذلك بهدف تخفي�س البطالة بني االإناث يف املجتمع. وبالتايل، ارتفع معدل  �سعت املبادرات احلك�مية االأخرية 
ت�ظيف املراأة من 14.4% يف عام 2009م لي�سل اإلى 17.3% يف عام 2015م. وقد مت دعم م�ساركة املراأة يف الق�ى العاملة ال�سع�دية من خالل جمم�عة متن�عة من التدابري 

واالإجراءات منها:

تعزيز ت�ظيف املراأة يف القطاع العام من خالل مبادرات خللق وتخ�سي�س وظائف لالإناث يف الهيئات ال�طنية. �

تغيري االأنظمة وتخفيف الل�ائح التنظيمية كي تفتح ال�سناعات اأب�ابها لالإناث، وتطبيق ت�ظيف املراأة ال�سع�دية )يف معار�س التجميل مثاًل(. �

�إن�شاء جتمعات ومدن �شناعية حتتوي على �شركات وخطوط �إنتاج تديرها �ملر�أة و�لتي ت�شاهم يف توفري خدمات �لتدريب باالإ�شافة �إلى خدمات �أخرى. �

ت�فري مدار�س فنية ومعاهد مهنية للمراأة بهدف تدريبها لت�يل وظائف ومهن معينة. �

ت�فري خدمات اأخرى لدعم الت�ظيف يف القطاع اخلا�س مبا يف ذلك اإجراء ترتيبات للعمل عن بعد مع القطاع اخلا�س اإلى جانب تاأ�سي�س �سركة ت�ظيف للمراأة  �
ال�سع�دية.

ت�فري معار�س للن�ساء فقط، ف�ساًل عن ت�فري خدمات لرائدات االأعمال. �

ومن املت�قع اأن ي�ؤدي ذلك اإلى زيادة ن�سيب املراأة من الدخل ال�سن�ي املتاح للفرد، حيث اإن زيادة الق�ة ال�سرائية للمراأة من �ساأنه تعزيز ال��سع املايل لالأ�سر ال�سع�دية ب�سكل عام، 
وتق�ية الناحية املالية ل�سريحة اأ�سا�سية من امل�ستهلكني يف �س�ق املج�هرات. ي��سح اجلدول التايل معدل ت�ظيف املراأة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

معدل ت�ظيف املراأة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 7-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

16.116.116.517.3معدل ت�ظيف املراأة )الفئة العمرية بني 16 و64 عامًا(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

اأ�سبحت اململكة اأكرث حداثة ومتدن، يف حني تتمتع بنم� اقت�سادي ق�ي. وقد اأدى ذلك اإلى زيادة الق�ة ال�سرائية ف�ساًل عن متركز �س�ق بيع التجزئة املتنامي يف املدن الرئي�سة. 
حيث يعد قطاع املج�هرات اأحد اأ�سرع القطاعات من�ًا يف �س�ق بيع التجزئة، وذلك بف�سل �سعي امل�ستهلكني الإنفاق ثروتهم على املج�هرات واملنتجات ذات العالمات التجارية.
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نظرة عامة على قطاع اجملوهرات 2   1   2

خصائص السوق 1 2 1 2

ف �س�ق املج�هرات ال�سع�دية على اأنها ت�سم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س، فهي تت�سم باأربع خ�سائ�س اأ�سا�سية مبيَّنة يف الق�سم اأدناه. ُتعرَّ

	هميتها من الناحية االجتماعية والثقافية 	( 

ال يزال معدل ا�ستهالك ال�سع�ديني للذهب من بني اأعلى املعدالت قيا�سًا على م�ست�ى االأفراد، وذلك مدف�عًا بالتقارب الثقايف الق�ي للذهب واأهميته االجتماعية يف منا�سبات 
ال�الدة وحفالت الزفاف وغريها من املنا�سبات اخلا�سة. حيث حتظى املج�هرات باأهمية خا�سة لدى الن�ساء، ب��سفها متما�سية مع امل��سة وخمزنًا للرثوة. وباالإ�سافة اإلى ذلك 

يعترب الذهب ا�ستثمارًا اآمنًا للرثوة.

تقاليد متبعة	( 

ال تزال امل�سغ�الت الذهبية تباع اإلى حد كبري ح�سب ال�زن يف جميع اأنحاء اململكة بداًل من اأن تباع بالقطعة كما جرى عليه العرف يف االأ�س�اق الغربية. ويباع الذهب ب�سكل اأ�سا�سي 
يف االأ�س�اق التقليدية امل�ج�دة يف املناطق احل�سرية والقروية والتي يرتكز بها بائع� التجزئة على مقربة من بع�سهم البع�س. ويعد معظم ه�ؤالء البائع�ن �سركات حملية عريقة 
)�س�اًء على امل�ست�ى املحلي اأو ال�طني(، حيث ت�سم معار�سهم جم�هرات �سيغت من قبل العديد من جهات الت�سنيع ذات العالمات التجارية املحدودة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، ال 

يزال جتار التجزئة التقليديني من العائالت ي�سطلع�ن بدور هام يف جتارة املج�هرات )وخا�سة االأملا�س(، حيث يت�سم ه�ؤالء التجار باالأمانة والثقة.

صناعة مدفوعة باملهارة والتكنولوجياج( 

ت�سم �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س يف اململكة عددًا قلياًل من �سركات الت�سنيع الكبرية التي تتمتع مبن�ساآت متقدمة للت�سميم والت�سنيع، كما ت�سم ن�سبة كبرية 
من ور�س �سغرية ممل�كة من قبل عائالت والتي تت�فر بها اإمكانيات حمدودة. وقد جرت العادة اأن ُي�سكل العمال واحلرفي�ن املهرة اأ�س�اًل رئي�سية لل�سركات امل�سنعة، حيث ي�فرون 
لهم فر�سة اإنتاج ت�سميمات متميزة من خالل اإنتاج قطع فريدة من املج�هرات ي�سعب تقليدها. اأما يف ال�قت احلايل، فت�ستفيد ال�سركات الكربى من التكن�ل�جيا احلديثة يف 
اإ�سفاء ن�ع من التميز على منتجاتها و�سمان تفردها يف �س�ق �سلعية - على �سبيل املثال، تعد الزوردي حاليًا ال�سركة ال�حيدة التي تطبق اأحدث اإمكانيات الطباعة ثالثية االأبعاد. 

سوق متقلبة بالنسبة لشركات التصنيع الصغرية 	( 

على عك�س �سركات الت�سنيع الكبرية التي تتمتع بالقدرة على حماية ا�ستهالك الذهب من التقلبات يف اأ�سعار الذهب )مثل الزوردي(، فاإن �سركات الت�سنيع ال�سغرية تتعر�س 
�أ�شا�شية �شيطرة  تقنيات ت�شنيع  ي�شتخدمون  �لذين  �ل�شغرية وجتار �جلملة  �ملجوهر�ت  ويكون لدى �شركات ت�شنيع  �لذهب. هذ�  �أ�شعار  �رتفاع  ل�شغوط مالية �شديدة خالل 
حمدودة على حجم حمت�ى الذهب يف املج�هرات التي ينتج�نها، مما يعيقهم عن اإنتاج املج�هرات ذات ال�زن اخلفيف من اأجل احلفاظ على النفقات النقدية للعمالء، والذي 
يعر�سهم ملزيد من خطر التعر�س لتقلبات االأ�سعار. وعلى العك�س من ذلك، ت�ستطيع ال�سركات غري الن�سطة يف ال�سابق ا�ستعادة جزء من قدرتها على العمل اأثناء فرتات انخفا�س 
اأ�سعار الذهب. ومع ذلك، تزيد متطلبات راأ�س املال العالية ول�ائح العمل املحلية من �سع�بة قابلية الت��سع، مما يجرب ال�سركات ال�سغرية على خ�سارة ح�ستهم ال�س�قية نتيجة 

لذلك. فهذا التقلب بال�س�ق يعيق دخ�ل ال�سركات ال�سغرية. 

قيو	 مرتفعة لدخول السوق 	( 

تت�سم �س�ق املج�هرات يف اململكة ب�ج�د قي�د مرتفعة اأمام ال�سركات اجلديدة نظرًا ملتطلبات راأ�س املال العامل الكبرية، ووج�د امل�ستهلكني املنجذبني للعالمات التجارية، اإلى 
جانب متطلبات املعرفة العميقة بال�س�ق املحلية واأذواق امل�ستهلكني وارتفاع حدة املناف�سة بني ال�سركات املتميزة من حيث اإمكانياتهم التكن�ل�جية. وعالوة على ذلك، تفر�س 

عَ�دة قي�دًا قان�نية واإدارية اأمام ارتقاء وت��سع ال�سركات ال�سغرية يف امل�ستقبل. اأنظمة العمل ال�سع�دية وخا�سًة اأنظمة ال�سَّ

دورة العمليات التشغيلية والتسويقية  2 2 1 2

مصا	ر احلصول على الذهب	( 

ثمة ثالثة قن�ات تعد هي امل�سادر الرئي�سة للح�س�ل على الذهب يف اململكة:

ده البن�ك وجتار ال�سلع االأ�سا�سية يف  � البن�ك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية: تعد البن�ك امل�سدر الرئي�سي حل�س�ل ال�سركات على الذهب، حيث يخ�سع الذهب الذي ُت�رِّ
�س�رة �سبائك اأو ق�سبان ذهبية لل�سهر من اأجل ا�ستخدامه يف عملية االإنتاج.

مناجم الذهب: �سركة معادن هي �سركة تعدين الذهب املهيمنة يف اململكة حيث تنت�سر اأن�سطتها اخلا�سة بالتعدين يف جميع اأنحاء اململكة، وقد و�سلت م�ست�يات  �
اإنتاج معادن يف عام 2015م اإلى 5.2 طن.

معاجلة اخلام ومعايرة الذهب الك�سر: ت�سطلع �سركة معادن باإجراء عملية معاجلة الذهب اخلام ب�سكل رئي�سي. ويزداد ت�ريد الذهب الك�سر عندما ترتفع اأ�سعار  �
الذهب، اإذ يرغب امل�ستهلك�ن يف حتقيق ربح من بيع الذهب الك�سر باأ�سعار عالية.

هذا ويتم ا�سترياد االأملا�س ب�سكل ح�سري من م�سادر متعددة منها بلجيكا والهند وجن�ب اأفريقيا. وعادة ما يك�ن االأملا�س امل�ست�رد خامًا اأو م�سق�اًل. ويتم �سراء االأملا�س اخلام 
من خالل عق�د ط�يلة االأجل اأو املزادات، اأو من خالل املبيعات الف�رية )ا�ستنادًا لعقد يك�ن ملرة واحدة(، ويباع االأملا�س امل�سق�ل غالبًا يف معار�س خا�سة بهذه ال�سناعة.
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التصميم والتصنيع 	( 

واملناطق  � القروية  املناطق  ال�سرائية. ففي  والدوافع  امل�قع اجلغرايف  بناًء على  االأذواق  املج�هرات من منطقة الأخرى، حيث تختلف  الت�سميم: تختلف ت�ساميم 
�لع�شرية  �ملجوهر�ت  �ملتمدنة،  �ملناطق  �مل�شتهلكون يف  يف�شل  بينما  �لتقليدية.  �لت�شاميم  الـ 21 قري�ط ذ�ت  املج�هرات من عيار  امل�ستهلك�ن  يف�سل  التقليدية، 

بة للم��سة واملتميزة بخفة ال�زن من عيار الـ 18 قري�ط. وامل�اكيِ

الت�سنيع: ُتَطبَّق يف �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س ثالثة تقنيات ت�سنيع رئي�سية. �

الكب�س بالق�الب: تعتمد هذه التقنية على ا�ستخدام االآالت التي تدار ب�سكل اآيل اأو يدوي، وامل�سممة خ�سي�سًا ل�سك الذهب با�ستخدام الق�ة الهيدروليكية. وعادًة  �
ما تك�ن الت�سميمات اأولية ويك�ن ت�سنيعها رخي�سًا و�سريعًا. 

لت�سكيله يف �س�رة قطع  � اإلخ(  الف�سة،  ال�ساخن )الذهب،  املعدن  الت�سميم فيما بعد حلمل  ي�ستخدم هذا  ال�سمع، حيث  انتاج ت�سميم على  �سبك الذهب: عملية 
مكتملة بناًء على الت�سميم. وتقدم هذه التقنية ج�دة اأعلى من تقنية الكب�س بالق�الب وميكن اإعادة ا�ستخدام هذه القطع الإنتاج كميات كبرية من الت�سميم ذاته.

هناك تقنيات اأخرى متقدمة مثل الطباعة ثالثية االأبعاد والرتكيب باملجهر. فالطباعة ثالثية االأبعاد هي عملية ت�سنيع املج�هرات با�ستخدام من�ذج رقمي ثالثي  �
االأبعاد، والق�لبة الدقيقة تقنية تدور ح�ل و�سع االأحجار ال�سغرية متماثلة احلجم يف �سف�ف مت�سابكة با�ستخدام اأ�ساليب التكبري العالية. ومتكن هذه التقنيات 

ال�سركات امل�سنعة من التحكم بدقة يف وزن الذهب امل�ج�د يف قطع املج�هرات ومن ثم زيادة اأج�ر الت�سنيع ب�سبب ح�سرية منتجاتهم.

يجري ت�سنيع م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة اإما يف ور�س حملية �سغرية اأو من�ساآت ت�سنيع كبرية ن�سبيًا. حيث تعتمد االأولى على تقنيات الت�سنيع االأ�سا�سية 
مثل ال�سغط وال�سبك، يف حني ت�ستخدم االأخرية تقنيات اأكرث تقدمًا )مثل الرتكيب باملجهر، والقطع بالليزر، والطباعة ثالثية االأبعاد( والتي متكن �سركات الت�سنيع من اإنتاج 

كميات اأكرب بتكلفة اأقل.

جتارة اجلملة والتوزيعج( 

يربز حاليًا يف �س�ق املج�هرات يف اململكة العديد من االأدوار املختلفة لُتجار بيع اجلملة. 

التجار املتخ�س�سني يف بيع اجلملة: يعمل ه�ؤالء التجار ب�سكل اأ�سا�سي مع جتار البيع بالتجزئة الذين لي�س لهم ات�سال مبا�سر ب�سركات الت�سنيع. وقد تك�ن �سركات  �
الت�سنيع هذه متمركزة يف اململكة اأو �سركات اأجنبية )ب�سكل اأ�سا�سي يف ال�سرق االأق�سى(. وعالوة على ذلك، يف�سل جتار البيع بالتجزئة التعامل مع جتار البيع 

باجلملة، وذلك الأنهم يقدم�ن خ�س�مات ويقبل�ن الدفع باالآجل )بداًل من الدفع نقدًا(.

�سركة ت�سنيع متكاملة و�سبكة البيع بالتجزئة: اأن�ساأت �سركات الت�سنيع �سبكة بيع بالتجزئة خا�سة بهم، حيث تتحكم منافذ البيع بالتجزئة املذك�رة اآنفًا ب�سكل  �
ح�سري يف االأ�سناف التي تنتجها �سركة الت�سنيع القائمة على اإدارتها. ال يتناف�س جتار البيع باجلملة يف هذه الفئة مع باقي جتار اجلملة حيث ال ي�ستهدف�ن �سبكة 

البيع بالتجزئة يف �س�ق املج�هرات العامة. 

ل وُتدير قن�ات بيع اجلملة اخلا�سة بها. يتيح هذا ال�سكل له�ام�س ربح اأكرب، حيث ميكن  � �سركة ت�سنيع/تاجر جملة: باالإ�سافة لذلك، هناك �سركات ت�سنيع ُت�سغِّ
ملنافذ بيع التجزئة مل�سغ�الت الذهب تخفي�س اإجمايل الربح ل�سركة الت�سنيع. وتركز �سركات الت�سنيع التي تلعب ذلك الدور على ت��سيع قدرتها على اإمداد �سبكة 

وا�سعة من جتار التجزئة للمج�هرات امل�ستقلني يف جميع اأنحاء اململكة. 

جتارة التجزئة	( 

ميكن �إيجاد ن�شاط �لبيع بالتجزئة يف �ململكة يف:

اأ�س�اق الذهب: اأ�س�اق ت�سبه البازارات، وتت�اجد بها ب�سكل مكثف حمالت لبيع جم�هرات راقية واأخرى عادية، وهي اأكرث وجهات بيع الذهب بالتجزئة �سي�عًا يف  �
اململكة.

ال�س�ارع الرئي�سية: تت�اجد املعار�س امل�ستقلة يف ال�س�ارع الرئي�سة يف مركز املدينة، اإذ تبيع معار�س التجزئة هذه املج�هرات االأملا�سية ب�سكل اأ�سا�سي، حيث تتطلب  �
عمليات بيع التجزئة ه�ام�س اأعلى.

مراكز الت�س�ق: عادة ما تق�م املعار�س امل�ج�دة مبراكز الت�س�ق ببيع قطع املج�هرات بالقطعة اأكرث من البيع بال�زن. �

م عمالء الذهب بالتجزئة اإلى اأربع �سرائح: هذا ويق�سَّ

�سريحة عمالء املنا�سبات: هذه ال�سريحة مدف�عة يف االأ�سا�س باملنا�سبات االجتماعية مثل حفالت الزفاف ومنا�سبات ال�الدة ومنا�سبات الذكرى ال�سن�ية. وهي  �
م��سمية، حيث تبلغ ذروتها يف الربع الثاين من ال�سنة، وال تتاأثر باالختالفات يف الطبقة االجتماعية.

�سريحة عمالء امل��سة: هذه ال�سريحة مدف�عة بالتح�سر والدخل املتاح لفئة ال�سباب. وعادة ما تتم عمليات ال�سراء من قبل الفئة ال�سابة من االناث، وذلك من  �
اأجل اال�ستخدام الي�مي اأو ح�س�ر املنا�سبات االجتماعية. وتتاأثر هذه ال�سريحة بالتقلبات التي تطراأ على اأ�سعار الذهب.

�سريحة عمالء الدخار: تعترب هذه ال�سريحة م�سرتيات الذهب – خ�س��سًا من عيار 21 قري�ط - لالدخار، حيث تعترب �مل�شغوالت �لذهبية ح�شب �الأعر�ف �ملتبعة  �
يف اململكة و�سيلة حلفظ ثروة الن�ساء بعد الزواج، كما اأنها ت�ستخدم كغطاء مايل يف اأوقات املحن اأو الت�سخم االقت�سادي.

�سريحة عمالء ال�ستثمار: هذا اال�ستهالك يك�ن عادة يف �س�رة عمالت و�سبائك الذهب من خمتلف العيارات، حيث ي�ستخدم الذهب كغطاء خالل فرتة التقلبات  �
االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
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تطور السوق 2   1   2

�سهدت �س�ق م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة على مدار ال�سن�ات االأخرية من�ًا كبريًا مدف�عًا باالآتي:

النم� ال�سكاين الق�ي: �سهد تعداد ال�سكان من�ًا مطردًا مبعدل �سن�ي ق�ي تبلغ ن�سبته تقريبًا 2.2%، حيث بلغ عدد ال�سكان ما يقرب من 31 ملي�ن ن�سمة يف عام  �
2015م.

ارتفاع م�ست�يات الدخل املتاح: انعك�س النم� ال�سريع يف اقت�ساد البالد يف زيادة الناجت املحلي االإجمايل للفرد، وبالتايل زيادة م�ست�يات الدخل املتاح ف�ساًل عن  �
زيادة الق�ة ال�سرائية.

انخفا�س اأ�سعار الذهب: �سهدت اأ�سعار الذهب منذ عام 2012م انخفا�سًا �سن�يًا م�ستمرًا تبلغ ن�سبته 11%، حيث �شكل هذ� �لهبوط يف �الأ�شعار حافزً� يدفع �ملزيد  �
من العمالء ل�سراء امل�سغ�الت الذهبية.

ارتفاع ن�سبة احلجاج: ي�سكل تدفق احلجاج امل�ستمر اإلى اململكة م�سدرًا ثابتًا لالإنفاق االأجنبي. �

ارتفاع اأعداد الزيجات: �سهدت اأعداد الزيجات ال�سن�ية منذ عام 2012م من�ًا م�ستمرًا بن�سبة 5% تقريبًا، فقد و�سلت اإلى ما يقرب من 168.3 األف زيجة يف عام  �
2015م.

ن�سبة عالية من الفئة ال�سابة: تتميز اململكة برتكيبة �سكانية �سابة ن�سبيًا، اإذ اأن ثلث ال�سكان دون الع�سرين من العمر، بينما تتك�ن ن�سبة 72% تقريبًا من ال�سكان  �
دون �سن االأربعني.

سوق بيع املشغوالت الذهبية باجلملة  1 2 1 2

منا حجم �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة يف اململكة بن�سبة 30% تقريبًا )مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 9.3%( بني عامي 2012م و2015م، لي�سل حجمه اإلى 61.6 طن يف 
عام 2015م. كان عام 2013م البداية النخفا�س اأ�سعار الذهب )مبعدل 15% تقريبًا( بعد اأكرث من �سبع �سن�ات من الزيادة امل�ستمرة يف االأ�سعار. وقد اأدى هذا االنخفا�س يف 
اأ�سعار الذهب اإلى م�جة من الطلب املتزايد على امل�سغ�الت الذهبية. ومن ثم ا�ستطاع ال�س�ق التاأقلم يف عام 2014م من خالل »طلب اأقل من املت�قع« ك��سيلة ال�ستعادة مت��سط 
الطلب. وقد ا�ستمر االنخفا�س يف اأ�سعار الذهب يف ال�سن�ات الالحقة ولكن مبعدالت اأقل )10% من 2013م اإلى 2014م و 8% من 2014م اإلى 2015م(. ي��سح اجلدول التايل 

تط�ر �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة يف اململكة من حيث احلجم. 

تط�ر حجم �س�ق بيع امل�سغ�لت الذهبية باجلملة من حيث احلجم )بالطن( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 8-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

47.157.154.761.6احلجم االإجمايل للم�سغ�الت الذهبية

13.3%)4.4%(21.7%- معدل النم� ال�سن�ي )%(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ت�سم �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة )18 قري�ط و21 قري�ط( على �ملنتجات �لتالية:

امل�سغ�لت العادية: وهي م�سغ�الت ذهبية عادية ال ت�سم اأحجارًا اإ�سافية. �

امل�سغ�لت الذهبية امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن: �

الأطقم: جمموعة من قطع �ملجوهر�ت �لتي حتتوي على �أحجار �لزركون وت�شم خامتًا وعقد و�أ�شو�ر و�أقر�ط. �

ن�اعم: قطع منفردة تتكون من خامت �أو عقد �أو �أ�شو�ر �أو خامت زو�ج �أو �أقر�ط �أو ن�شف طقم. �

اأ�ساور )عيار 21 فقط(: اأ�ساور من الذهب بدون قفل حتت�ي على اأحجار الزرك�ن. �

يف عام 2015م، و�سل حجم مبيعات امل�سغ�الت الذهبية امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن اإلى 27.8 طنًا، اأي ما يعادل ن�سبة 45% من اإجمايل حجم �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية 
باجلملة. وتنق�سم �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن اإلى م�سغ�الت ذهبية من عيار 21 قري�ط و�أخرى من عيار 18قري�ط. حيث و�شل حجم 
امل�سغ�الت الذهبية من عيار 21 قري�ط �إلى 15.1 طنًا اأي ما يعادل ن�سبة 54% من اإجمايل حجم امل�سغ�الت الذهبية امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن. بينما و�سل حجم امل�سغ�الت 
الذهبية من عيار 18 قري�ط �مل�شاف �إليها �أحجار �لزركون و�لتي تعترب �أ�شرع �ل�شر�ئح منوً� �إلى 12.8 طنًا اأي ما يعادل 46% من اإجمايل حجم امل�سغ�الت الذهبية امل�ساف 
اإليها اأحجار الزرك�ن، مبعدل بنم� �سن�ي قدره 11.7% بني عامي 2012م و2015م. ي��سح اجلدول التايل تط�ر �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة باململكة من حيث ال�سريحة 

واحلجم.

تط�ر حجم �س�ق بيع امل�سغ�لت الذهبية باجلملة من حيث احلجم )بالطن( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 9-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

25.931.430.033.7الذهب العادي

6.78.27.99.0اأطقم الذهب + اأحجار الزرك�ن من عيار 18 قري�ط

2.73.43.33.8ذهب + اأحجار الزرك�ن من عيار 18 قري�ط )نو�عم(

5.46.66.47.2اأطقم الذهب + اأحجار الزرك�ن من عيار 21 قري�ط

4.85.75.35.9اأطقم الذهب + اأحجار الزرك�ن من عيار 21 قري�ط )نو�عم(

1.51.91.82.0اأ�ساور الذهب + اأحجار الزرك�ن من عيار 21 قري�ط 
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2015م 2014م2013م2012م

47.057.254.761.6احلجم االإجمايل للم�سغ�الت الذهبية

13.3%)4.4%(21.7%- معدل النم� ال�سن�ي
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

من ناحية اأخرى، منا �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة يف اململكة بن�سبة 26% تقريبًا من حيث القيمة )مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 8.1%( بني عامي 2012م و2015م، 
لت�سل قيمتها اإلى 6.9 مليار ريال �سع�دي يف عام 2015م. ي��سح اجلدول التايل تط�ر �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة يف اململكة من حيث القيمة.

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية باجلملة من حيث القيمة )باملليار ريال �سع�دي( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 10-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

5.55.86.46.9القيمة االإجمالية للمج�هرات االأملا�سية )باملليار ريال �سع�دي(

7.8%10.3%5.4%- معدل النم� ال�سن�ي )%(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ت�سم �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة على املنتجات التالية:

الأطقم: جمموعة من قطع �ملجوهر�ت �لتي ت�شم خامًتا وعقد و�أ�شو�ر و�أقر�ط. �

ن�اعم: قطع منفردة تتكون من خامت �أو عقد �أو �أ�شو�ر �أو خامت زو�ج �أو �أقر�ط �أو ن�شف طقم. �

ي��سح اجلدول التايل تط�ر �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة يف اململكة من حيث ال�سريحة. 

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية باجلملة من حيث �سريحة املنتج وقيمته )باملليار ريال �سع�دي( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 11-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

2.52.72.93.2ن�اعم )باملليار ريال �سع�دي(

3.03.13.53.8االأطقم )باملليار ريال �سع�دي(

5.55.86.46.9القيمة االإجمالية للمج�هرات االأملا�سية )باملليار ريال �سع�دي(

7.8%10.3%5.4%- معدل النم� ال�سن�ي )%(
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

سوق بيع اجملوهرات األملاسية بالتجزئة  2 2 1 2

�سهد �س�ق بيع االأملا�س من�ًا ق�يًا بني عامي 2012م و2015م، من حيث اإجمايل قيمة التجزئة لالأملا�س، حيث �سجلت زيادة مبعدل من� �سن�ي مركب بن�سبة 8.1% من 7.9 مليار 
ريال �سع�دي يف عام 2012م لت�سل اإلى 10.0 مليار ريال �سع�دي يف عام 2015م. ويعزى تط�ر �س�ق البيع بالتجزئة على وجه اخل�س��س اإلى زيادة ت�غل جتار بيع التجزئة يف 
مراكز الت�س�ق يف جميع اأرجاء اململكة. باالإ�سافة اإلى ارتفاع م�ست�يات الدخل املتاح للم�ستهلكني والذي اأدى اإلى زيادة الطلب على �سراء املج�هرات الفاخرة، حتديدًا املج�هرات 

االأملا�سية. ي��سح اجلدول التايل تط�ر �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة يف اململكة من حيث القيمة.

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث القيمة )باملليار ريال �سع�دي( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 12-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

7.98.49.310.0قيمة التجزئة االإجمالية للمج�هرات االأملا�سية )باملليار ريال �سع�دي(

7.5%10.7%6.3%- معدل النم� ال�سن�ي )%(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ت�سم �س�ق املج�هرات االأملا�سية اأن�اع من االأطقم والن�اعم االأملا�سية. ينم� الطلب على االأطقم والن�اعم االأملا�سية ب�ترية مت�سابهة )مبعدالت من� �سن�ية مركبة بن�سبة %8.4 
و7.9% على الت�ايل(، حيث متثل االأطقم ن�سبة 55% من القيمة االإجمالية اخلا�سة ب�س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة. وياأتي هذا النم� مدف�عًا بارتفاع الدخل املتاح 
لالأ�سر، ف�ساًل عن زيادة عدد الزيجات يف حالة االأطقم. ي��سح اجلدول التايل تط�ر �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة يف اململكة من حيث ال�سريحة والقيمة بني عامي 

2012م و2015م.

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث �سريحة املنتج وقيمته )باملليار ريال �سع�دي( يف اململكة بني عامي 2012م و2015م: 13-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

4.34.55.05.5االأطقم )باملليار ريال �سع�دي(

3.63.94.34.5ن�اعم )باملليار ريال �سع�دي(

7.98.49.310قيمة التجزئة االإجمالية للما�س )باملليار ريال �سع�دي(

7.5%10.7%6.3%- معدل النم� ال�سن�ي )%(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

23



البيئة التنافسية 2   1   2

البيع باجلملة 1 2 1 2

�سكلت اأكرب �سركتني حمليتني لبيع املج�هرات باجلملة يف اململكة ما يقارب 35% اإلى 45% من اإجمايل احل�سة ال�س�قية لبيع املج�هرات باجلملة. و�سكلت ال�اردات من املج�هرات 
ح�سة كبرية تقدر بن�سبة 35% اإلى 50% من اإجمايل احل�سة ال�س�قية يف عام 2014م، بينما تنق�سم احل�سة ال�س�قية املتبقية بني ال�سركات املحلية ال�سغرية. وقد تراوحت احل�سة 
ال�س�قية ل�سركة الزوردي بني 20% اإلى 25% يف عام 2014م فيما يتعلق بامل�سغ�الت الذهبية امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن. بينما ترتاوح ح�ستها ال�س�قية فيما يتعلق بامل�سغ�الت 

الذهبية ذات العيار 18 قري�ط ما بني 5% اإلى 10%، مما يعك�س وج�د فر�سة كبرية للنم�. ي��سح اجلدول التايل احل�سة ال�س�قية للمناف�سني يف اململكة من حيث احلجم.

احل�سة ال�س�قية للمناف�سني يف �س�ق بيع الذهب باجلملة من حيث احلجم يف اململكة خالل عام 2014م: 14-3اجلدول 
اإجمايل احل�سة ال�س�قية

20-25%�سركة الزوردي للمج�هرات

15-20%�سركة طيبة لل�سياغة واملج�هرات

ان للذهب واملج�هرات 0-5%�سركة غ�سَّ

0-5%�سركة م�ساغ للذهب واملج�هرات

10-15%ال�سركات املحلية االأخرى

35-50%املج�هرات امل�ست�ردة

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

حتتل ال�سركات العائلية غالبية �سركات بيع اجلملة يف اململكة، وفيما يلي نبذة عن ال�سركات الرئي�سة يف ال�س�ق:

�سركة طيبة لل�سياغة واملج�هرات: اإحدى اأكرب ال�سركات العائلية املخت�سة بت�سنيع الذهب وبيعه باجلملة يف اململكة، حيث تزاول ن�ساطها يف ال�س�ق منذ عام  �
1989م، وتت�سم طيبة باأ�سعارها التناف�سية وح�س�رها الق�ي يف �سريحة االأطقم خفيفة ال�زن.

ان للذهب واملج�هرات: هي �سركة حملية ميتد تاريخها لثالثة اأجيال خمت�س�ن يف بيع املج�هرات وتع�د جذورها اإلى عام 1885م، حيث تتمتع �سركة  � �سركة غ�سَّ
ان بح�س�ر ق�ي يف املنطقة ال�سرقية ومدينة جدة. غ�سَّ

�سركة م�ساغ للذهب واملج�هرات: هي �سركة ت�سنيع وبيع باجلملة تزاول ن�ساطها يف مدينة جدة. �

م�سنع ُم�سلي للذهب واملج�هرات: وه� اأحد امل�سانع الكائنة يف جدة يزاول اأعماله منذ عام 1984م. ويتمتع م�سنع ُم�سلي باإمكانيات اإنتاج جيدة. �

يت�سدر �س�ق بيع املج�هرات باجلملة عدد حمدود من �سركات الت�سنيع الكبرية املخت�سة بالبيع باجلملة والتي تتمتع باإمكانيات ت�سميم وت�سنيع متميزة. بينما تتمثل عملية 
اال�سترياد يف امل�سغ�الت الذهبية امل�ست�ردة من البلدان منخف�سة التكاليف )مثل الهند وال�سني(. ويتم اإنتاج امل�سغ�الت الذهبية من قبل ال�سركات الكبرية يف تلك الدول التي 
الع�سرية اجلديدة من قبل  الت�ساميم  تك�ن حماكاة  الأن غالبا ما  باأ�سعار منخف�سة، وذلك  وبيعها  الت�ساميم  باإنتاج عدد كبري من  تق�م  والتي  ق�ية،  بقدرات ت�سنيع  تتمتع 
العالمات التجارية الراقية امل�ج�دة بال�س�ق. بينما تفتقر بقية ال�سركات املحلية وال�ر�س ال�سغرية لالإمكانيات الالزمة يف الت�سنيع والت�سميم، حيث اأنها تق�م باإنتاج ت�ساميم 

مبدئية ب�سبب تقنيات ت�سنيع الب�سيطة لديهم.

وعلى اجلانب االآخر، فاإن �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة جُمزاأة ب�سكل كبري بني �سركات حملية غري مهيمنة وجزء كبري من ال�اردات. ي��سح اجلدول التايل البيئة 
التناف�سية لبيع املج�هرات باجلملة يف اململكة بنهاية �سهر �سبتمرب عام 2015م.

البيئة التناف�سية لبيع املج�هرات باجلملة يف اململكة: 15-3اجلدول 
املنتجات املقدمةالنطاق اجلغرايف الرئي�سيامليزة التناف�سيةال�سم

اإمكانيات ت�سنيع متقدمة�سركة الزوردي للمج�هرات

عالمة جتارية ق�ية

ت�ساميم خفيفة ال�زن

امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سيةاملنطقة ال��سطى والغربية واجلن�بية وال�سرقية

ارث قدمي يف جمال املج�هرات�سركة طيبة لل�سياغة واملج�هرات

ت�ساميم خفيفة ال�زن

اأ�سعار منخف�سة )اأج�ر الت�سنيع(

�سيا�سة تبديل الب�سائع

امل�سغ�الت الذهبيةاملنطقة ال��سطى والغربية وال�سرقية

ت�ساميم خفيفة ال�زن �سركة م�ساغ للذهب واملج�هرات

اأ�سعار منخف�سة )اأج�ر الت�سنيع(

امل�سغ�الت الذهبيةاملنطقة ال��سطى والغربية وال�سرقية

�سمعة جيدةم�سنع ُم�سلي للذهب واملج�هرات

ت�ساميم خفيفة ال�زن 

اأ�سعار منخف�سة )اأج�ر الت�سنيع(

امل�سغ�الت الذهبيةاملنطقة الغربية

ان للذهب واملج�هرات امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سيةالريا�س واملنطقة ال�سرقيةت�ساميم خفيفة ال�زن �سركة غ�سَّ
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املنتجات املقدمةالنطاق اجلغرايف الرئي�سيامليزة التناف�سيةال�سم

ت�ساميم خفيفة ال�زن املج�هرات امل�ست�ردة

اأ�سعار منخف�سة )اأج�ر الت�سنيع(

امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سيةت�اجد حمدود يف خمتلف املناطق

امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سيةت�اجد حمدود يف خمتلف املناطقال�سركات وال�ر�س املحلية ال�سغرية 
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

قد تتباين القيمة املقرتحة من قبل جتار بيع اجلملة قيا�سًا على �ستة اأبعاد رئي�سة:

ال�زن: يرتبط مت��سط وزن املنتجات املعرو�سة ب�سكل مبا�سر بال�سعر اخلا�س بها وقدرتها على املناف�سة. وترتفع مبيعات املج�هرات خفيفة ال�زن مقارنة مببيعات  �
املج�هرات ثقيلة ال�زن مبقدار مرة ون�سف اإلى ال�سعف.

اأج�ر الت�سنيع: تعك�س االأ�سعار املفرو�سة من قبل �سركات الت�سنيع كقيمة م�سافة ت�سم الت�سميم والت�سنيع وقيمة العالمة التجارية، ف�ساًل عن م�ست�ى اخلدمة.  �
بالن�سبة الأج�ر الت�سنيع، يفر�س املناف�س�ن اأج�ر مت�ساوية مبت��سط يبلغ 18 ريال �سع�دي للجرام ال�احد وذلك على امل�سغ�الت ذات عيار 18 قري�ط. �أما بالن�شبة 

للم�سغ�الت ذات عيار 21 قري�ط، تعتمد �أجور �لت�شنيع ب�شكل كبري على مدى تطور وح�شرية تقنيات �لت�شنيع. 

قيمة العالمة التجارية: يزداد تاأثر �سل�ك �سراء الذهب يف اململكة مبعرفة العالمة التجارية والثقة بها. وقد �ساعدت اال�ستثمارات الق�ية يف بناء العالمة التجارية  �
منذ عام 1993م �سركة الزوردي على تاأمني ن�سبة ق�ية من ال�عي بعالمتها التجارية يف اململكة، خا�سًة فيما يتعلق مبقيا�س »اأول ما يذكره امل�ستهلك« وذلك وفقًا 

لدرا�سة اأجرتها �سركة تايل�ر نيل�س�ن �س�فر�س )تي اإن ا�س( )"Taylor Nelson Sofres "TNS( املتخ�س�سة باالأبحاث.

الت�ساميم: يرتقي الزبائن ال�سع�دي�ن يف م�ست�ى الذوق اخلا�س باملج�هرات لدرجة يجب على جميع الت�ساميم تلبيتها. �

�شروط �لدفع: حتفز �شروط �لدفع �جلذ�بة جتار بيع �لتجزئة لطلب منتجات �ملوزعني وبيعها )كهو�م�ض ربح جتار �لتجزئة، فرتة �الئتمان، �إلخ(. ومن هذه �ل�شروط  �
التايل:

�شروط �الئتمان، متنح جتار �لتجزئة حو�يل 90 ي�مًا ل�سداد ف�اتريهم. �

�سيا�سة اال�ستبدال، تتيح لتجار بيع التجزئة اإعادة الب�سائع التالفة اإلى �سركة الت�سنيع باالإ�سافة اإلى 10% من املنتجات غري املباعة. �

�سيا�سة الب�ساعة حتت الت�سريف، تتيح لتجار بيع التجزئة اإعادة الب�سائع غري املباعة بعد فرتة من ال�قت حمددة م�سبقًا. �

برامج حتفيز للباعة، ت�سجع جتار بيع التجزئة على بيع املزيد من املنتجات نظري تخفي�سات ومكافاآت. �

اأكرب.  � اأعلى واحل�س�ل على ح�سة �س�قية  اأمرًا حي�يًا لتحقيق مبيعات  التجزئة يف مناطق خمتلفة من اململكة  بيع  اإلى جتار  ال��س�ل  القدرة على  تعد  التغطية: 
فمبيعات املج�هرات ما زالت مرتكزة يف االأ�س�اق الرئي�سة يف جميع اأنحاء اململكة. هذا وحتظى الزوردي بت�اجد على ال�سعيد املحلي يف �س�ق بيع التجزئة اخلا�سة 
اأ�سا�سي من خالل مكاتب بيع اجلملة يف املناطق الرئي�سية باململكة وتغطي ما يرب� على 1.000 معر�س لبيع بالتجزئة يف  باملج�هرات، اإذ تزاول ن�ساطها ب�سكل 

جميع اأرجاء اململكة.

قطاع التجزئة 2 2 1 2
ي�سم قطاع بيع التجزئة ال�سع�دي على ال�سركات املت��سطة وال�سركات ال�سغرية التي تزاول ن�ساطها يف اأ�س�اق الذهب وال�س�ارع الرئي�سة. ومع ذلك، فالعديد من جتار بيع التجزئة 
ا يف اململكة، ويعر�س�ن جمم�عة وا�سعة من املنتجات. وتتمتع هذه ال�سركات بعالمات جتارية ق�ية و�سمعة  الكبار الذين يحظ�ن بح�س�ر على امل�ست�ى الدويل يزاول�ن ن�ساطهم اأي�سً
متميزة بني امل�ستهلكني بف�سل جناحهم على امل�ست�ى االإقليمي. ت�سم الطبقة املت��سطة جتار بيع جتزئة ت�ستهر عالماتهم التجارية داخل اململكة فقط، وذلك نظرًا حل�س�رهم 
الق�ي على م�ست�ى اململكة وتركيزهم على امل�ست�ى املحلي. وينت�سر جتار بيع التجزئة ال�سغار االآخرين عرب اململكة، حيث اإنه عادة ما ميتلك ه�ؤالء التجار اأقل من خم�سة فروع، 

ويقدم�ن م�سغ�الت ذهبية وجم�هرات اأملا�سية مت��سطة اجل�دة.

نظرًا ل�سبكة التجزئة ال�سغرية ن�سبيًا من ناحية عدد منافذ بيع التجزئة اخلا�سة بالزوردي، فاإنها حتظى مبجال كبري للنم� وت��سيع ت�اجدها على م�ست�ى بيع التجزئة واحل�س�ل 
على ح�سة اأكرب من �س�ق بيع التجزئة.

فيما يلي نظرة عامة على ال�سركات املتميزة يف �س�ق بيع التجزئة اخلا�سة باملج�هرات يف اململكة:

الرميزان للذهب واملج�هرات: هي اأكرب �سركات بيع التجزئة يف اململكة حيث ت�سغل اأكرث من 250 منفذ بيع، وتنت�سر منافذ بيع الرميزان ب�سكل م��سع يف اململكة  �
وقطر واالإمارات وعمان.

داما�س للمج�هرات: اأن�سئت يف 1907م، تعد داما�س اإحدى اأكرب �سركات بيع التجزئة اخلا�سة باملج�هرات يف املنطقة، حيث تق�م بت�زيع 28 عالمة جتارية من  �
خالل العديد من املعار�س يف جميع اأرجاء ال�سرق االأو�سط. وت�سغل �سركة داما�س 22 فرعًا يف اململكة عرب اأ�س�اق الذهب وال�س�ارع الرئي�سة باالإ�سافة اإلى مراكز 

الت�س�ق. اإذ ت�سم �سبكة داما�س الدولية ما يرب� على 210 منفذًا للبيع عرب �ستة دول.

�سركة عائلية ممل�كة من قبل مطلق  � اململكة، وهي  تدير 21 معر�سًا يف  االأملا�س،  الذهب وجم�هرات  الإنتاج م�سغ�الت  �سركة  للذهب واملج�هرات: هي  ال�سل�ي 
ال�سل�ي، ولها مكاتب يف اململكة واالإمارات العربية املتحدة.

فتيحي للمج�هرات: تعد �سركة فتيحي اأول �سركة لتجارة املج�هرات وال�سلع الكمالية يف اململكة مدرجة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية. فهي تدير 55 فرعًا عرب العديد  �
من ال�س�ارع الرئي�سة ومراكز الت�س�ق يف املنطقة ال�سرقية وال��سطى والغربية.

زري للذهب واملج�هرات: تاأ�س�ست �سركة زري يف عام 1960م حتت ملكية �سالح امل�سعي، حيث متتلك ال�سركة ما يزيد عن 10 معار�س تبيع من امل�سغ�الت الذهب  �
واملج�هرات االأملا�سية.
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البيئة التناف�سية لبيع التجزئة اخلا�س باملج�هرات يف اململكة: 16-3اجلدول 
املنتجات املعرو�سةعدد املنافذ باململكة امليزة التناف�سيةال�سم

جمم�عة كبرية من الت�ساميمالزوردي

قيمة كبرية للعالمة التجارية

اختيار امل�ساهري

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س10

اأكرب �سبكة بيعالرميزان

عالمة جتارية را�سخة

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س250

�سبكة بيع كبرية داما�س

جمم�عة كبرية من العالمات التجارية

الت��سع بق�ة 

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س22

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س21�سبكة بيع وا�سعةال�سل�ي

�سبكة بيع وا�سعةفتيحي

ا�سرتاتيجية الت��سع بق�ة

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س55

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س10اأ�سعار تناف�سيةزري

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�ساأقل من 5 فروعجتار بيع التجزئة ال�سغار
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

قد تتباين القيمة املميزة ل�سركات بيع التجزئة يف �س�ق املج�هرات قيا�سًا على اأربعة اأبعاد رئي�سة:

جمم�عة املنتجات املعرو�سة: ي�ؤدي الت��سع يف املجم�عات املعرو�سة اإلى زيادة حجم املبيعات، حيث يحتاج العمالء اإلى جمم�عة متن�عة من االأ�سناف الإر�ساء  �
مي�لهم املتغرية.

العالمة التجارية: ت�ؤدي املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دورًا كبريًا يف معرفة اأي �سركات بيع التجزئة التي تعد اخليار االأول عند امل�ستهلكني. حيث تعتقد  �
ال�سركة باأن عالمتها التجارية تعترب االأق�ى من بني جميع �سركات بيع التجزئة التي تزاول ن�ساطها يف اململكة.

ج�دة خدمة ما بعد البيع: ت�افر خدمات ال�سيانة و�سيا�سة اال�ستبدال تزيد من اإقبال امل�ستهلكني على معار�س بيع التجزئة وزيادة �سعبيتها، حيث من املعروف عن  �
الزبائن ال�سع�ديني ا�ستبدالهم للمج�هرات وطلبهم للت�سميمات اجلديدة.

التغطية اجلغرافية: يعد وج�د �سركات بيع التجزئة يف مناطق بيع التجزئة الرئي�سة يف اململكة اأمرًا حي�يًا للحفاظ على حجم املبيعات املرتفع اإلى جانب تعزيز  �
ح�س�رها.

توجهات السوق 2   1   2

بامل�سي قدمًا، يت�قع اأن ت�سكل اجتاهات خمتلفة �س�ق املج�هرات يف اململكة:

تزايد الطلب على املنتجات ذات العالمات التجارية 1 2 1 2

متثل زيادة تغلغل و�سائل االإعالم نافذة يطل منها امل�ستهلك�ن ال�سع�دي�ن على االجتاهات وامل��سة العاملية، ومن ثم يعد قطاع »املج�هرات وال�ساعات وامل�سغ�الت الف�سية« من بني 
اأ�سرع قطاعات االإنفاق اال�ستهالكي من�ًا، حيث حققت معدل من� �سن�ي مركب بلغت ن�سبته 11% لت�سل اإلى 32 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م. ونتيجة لذلك، تزيد �سركات 

الت�سنيع من مرونة عمليات الت�سنيع لتلبية الطلب على ت�ساميم املج�هرات االإبداعية ب�سكل اأكرث ت�اترًا. 

األطقم خفيفة الوزن 2 2 1 2

يدفع االرتفاع التاريخي يف اأ�سعار الذهب الطلب على االأطقم خفيفة ال�زن، حيث حتتل الت�ساميم خفيفة ال�زن اأعلى ن�سبة من بني القطع التي تباع ح�سب الت�سميم. فمبيعات 
املج�هرات خفيفة ال�زن تزيد مبقدار مرة ون�سف اإلى ال�سعف عن مبيعات املج�هرات ثقيلة ال�زن. ولهذا، يتعذر على �سركات الت�سنيع التي ت�ستخدم تقنيات اإنتاج اأولية م�اكبة 

هذا االجتاه، نظرًا لقدرتهم املحدودة على التحكم يف وزن الذهب امل�ج�د يف كل قطعة جم�هرات.

زيادة الطلب على اجملوهرات من عيار 12 قرياط 2 2 1 2

تتجه مي�ل امل�ستهلكني ال�سع�ديني ب�سكل اأكرب اإلى االجتاهات الغربية بعيًدا عن الت�ساميم التقليدية للمج�هرات. وي�ؤثر هذا التح�ل يف املي�ل يف الغالب على �سريحة املج�هرات 
من عيار 18 قري�ط، فهي تتيح فر�شة �إنتاج ت�شاميم �أكرث �إبد�ًعا ومرونًة باأ�شعار �أقل. بلغ معدل �لنمو �ل�شنوي �ملركب للطلب على �ملجوهر�ت من عيار 18 قري�ط ن�شبة %2.8، 
وهي يف االأ�سا�س من قبل امل�ستهلكني ال�سع�ديني املتمدنني من فئة ال�سباب الذين ي�سكل�ن حالًيا 38% من اإجمايل ن�سبة ال�سكان. وعالوة على ذلك، يقطن ما يقرب من 86% من 
اإجمايل �سكان اململكة حاليًا يف املناطق املتمدنة، االأمر الذي يدفع اإلى زيادة الطلب على املنتجات الع�سرية ذات العالمات التجارية، وزيادة مماثلة يف الطلب على املج�هرات من 
عيار 18 قري�ط. ونتيجة لذلك، ت�شعى �ل�شركات �لن�شطة يف �ل�شوق و�لتي تهدف لال�شتفادة من هذ� �لنمو �إلى �إعادة تركيز �أن�شطتهم نحو تطوير منتجاتهم من عيار 18 قري�ط 
وحت�سينها. يتجاوز من� الزوردي يف ال�سريحة اخلا�سة بعيار 18 قري�ط منوها �الإجمايل، ويعد ذلك موؤ�شرً� على عزم الزوردي للح�شول على ح�شة �شوقية �أكرب يف تلك �ل�شريحة.
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زيادة دور منافذ بيع التجزئة  2 2 1 2

اأثر التعداد ال�سكاين الكبري وزيادة م�ست�يات الدخل املتاح على قطاع بيع التجزئة ب�سكل تاريخي يف اململكة. فعززت �سركات بيع املج�هرات بالتجزئة ت�اجدها يف �س�ق بيع 
التجزئة )خا�سة يف مراكز الت�س�ق يف جميع اأنحاء اململكة(، وهي على ا�ستعداد مل�ا�سلة ذلك بغية اال�ستفادة من االإمكانية ال�ا�سعة لبيع املج�هرات بالتجزئة يف اململكة. وعالوة 
على ذلك، ت�سعى �سركات بيع التجزئة االإقليمية واملحلية اإلى تر�سيخ ال�الء جتاه �سل�سلة معار�س بيع التجزئة اخلا�سة بهم، بداًل من ال�الء للعالمة التجارية اخلا�سة باملج�هرات 

التي تبيعها، ومتييز نف�سها من خالل تر�سيخ عالمتها التجارية اإلى جانب التجربة التي ي�فرونها لعمالئهم داخل املعر�س.

التقّدم يف جمال تقنيات التصنيع  2 2 1 2

عت با�ستخدام  نِّ �سركات الت�سنيع الكبرية هي الرائدة يف �سخ اال�ستثمارات يف جمال تقنيات الت�سنيع اجلديدة كطريقة البتكار ت�سميمات فريدة. حيث ميكن للمج�هرات التي �سُ
هذه التقنيات اأن تباع باأج�ر م�سنعية اأعلى، وذلك بف�سل ح�سرية ت�سميماتها، فا�ستخدام التقنيات االأكرث تقدمًا )مثل الطباعة ثالثية االأبعاد( يزيد من �سع�بة تقليد املنتجات. 

هذا وتدل زيادة اآلية العمليات على اأن تكن�ل�جيا االإنتاج املتط�رة حتتاج اإلى عمالة اأقل كثافة وتتطلب فرتة اإجناز اأق�سر.

سوق اجملوهرات يف مصر 2   2

نظرة عامة على االقتصاد الكلي 1   2   2

بداأ االقت�ساد امل�سري يظهر عالمات تعايف يف عام 2014م بعد فرتة من اال�سطرابات ال�سيا�سية. وعالوة على ذلك، متكنت م�سر من تخفيف االآثار ال�سلبية ال�اقعة على �س�ق 
ال�سلع اال�ستهالكية ب�سبب اال�سطرابات ال�سيا�سية اإلى اأدنى حد، وذلك بف�سل الزيادة ال�سكانية ال�سريعة التي ت�سهدها م�سر، حيث ت�سيف هذه الزيادة ما يقرب من ملي�ن 

م�ستهلك جديد كل عام.

فيما يلي تلخي�س للع�امل االقت�سادية والدمي�غرافية واالجتماعية الرئي�سة التي ت�ؤثر على تط�ر �س�ق املج�هرات.

الوضع االقتصادي 1 1 2 2

اإلى زعزعة ا�ستقرار االقت�ساد امل�سري. حيث تباطاأت معدالت من� الناجت املحلي االإجمايل  اأدى  اأثرًا كبريًا  كان لفرتة االنتقال ال�سيا�سي املط�لة التي بداأت يف عام 2011م 
احلقيقي من 5% قبل عام 2010م )1.458 مليار جنيه م�سري وه� ما يعادل 669.8 مليار ريال �سع�دي يف عام 2006م( لت�سل اإلى 3% بعد عام 2011م.

عالوة على ذلك، ت�سهد معدالت الت�سخم تقلبات منذ عام 2006م، فقد انخف�ست لت�سل اإلى 7.3% يف عام 2012م بعد ارتفاعها يف عام 2008م التي و�سلت اإلى 19.1%. ومع 
ذلك، ارتفعت معدالت الت�سخم منذ عام 2012م لت�سل اإلى 10.3% يف عام 2015م.

امل�ؤ�سرات القت�سادية يف م�سر: 17-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012مامل�ؤ�سرات

1.915.11.955.31.997.62.073.5الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )مليار جنيه م�سري(

919.2938.5958.81036.8الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )مليار ريال �سع�دي(

23.523.423.324.0الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للفرد )مليار جنيه م�سري(

11.311.211.212.0الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للفرد )مليار ريال �سع�دي(

10.3%10.1%9.5%7.3%ن�سبة الت�سخم

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

مع ذلك، �سهدت م�سر منذ عام 2012م من�ًا �سن�يًا بن�سبة 5.6% يف الدخل احلقيقي املتاح لكل اأ�سرة بدعم من احلك�مة. فقد كان الدخل احلقيقي املتاح يف ال�سابق راكدًا ب�اقع 
من� تبلغ ن�سبته 0.6% كل عام بني عامي 2005م و2012م.

جاء االنتعا�س الن�سبي يف الدخل املتاح يف عام 2013م ب�سكل اأ�سا�سي بف�سل جمم�عة من احل�افز التي قدمتها احلك�مة ذاك العام، والتي هدفت اإلى زيادة احلد االأدنى للدخل، 
اإلى جانب تخفي�س ن�سبة البطالة وتط�ير البنية التحتية للبالد. وقد اأُعلن عن اأول جمم�عة من احل�افز يف �سهر اأغ�سط�س عام 2013م، بلغت قيمتها 29.6 مليار جنيه م�سري 
)ما يعادل 14.2 مليار ريال �سع�دي(. واأُعلن عن ثاين جمم�عة من احل�افز يف �سهر دي�سمرب عام 2013م، والتي بلغت قيمتها 30 مليار جنيه م�سري )ما يعادل 14.4 مليار 

ريال �سع�دي(. ويف ي�لي� من عام 2014م، اأعلنت احلك�مة امل�سرية عن جمم�عة جديدة تهدف اإلى تعزيز قطاع ال�سناعة واالإن�ساء واالت�ساالت وال�سياحة.

وقد انعك�ست الزيادة يف االإنفاق احلك�مي يف ارتفاع الدين العام منذ عام 2011م. يف ال�اقع، ارتفع الدين العام من ن�سبة 78.9% من اإجمايل الناجت املحلي يف عام 2012م لي�سل 
اإلى 88.5% يف عام 2015م. هذا وتدعم دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل مت�از االقت�ساد امل�سري من خالل امل�ساعدات اخلارجية. فعندما ا�ستقر ال��سع ال�سيا�سي يف عام 
2014م، تلقت م�سر دعم مايل بقيمة 16.6 مليار دوالر اأمريكي )ما يعادل 62.3 مليار ريال �سع�دي( من اململكة واالإمارات العربية املتحدة ودولة الك�يت، وه� ما يقارب %10 
من اإجمايل الناجت املحلي يف م�سر. باالإ�سافة لذلك، تعهدت البلدان الثالثة ب�سخ مبلغ اإ�سايف بقيمة 22 مليار دوالر اأمريكي )ما يعادل 82.51 مليار ريال �سع�دي( يف �س�رة 

ا�ستثمارات، على اأن ت�جه تلك اال�ستثمارات نح� العديد من ال�سناعات واملبادرات مبا يف ذلك برامج الطاقة املتجددة والبنية التحتية وخلق ال�ظائف.

�س�ف يعمل الدعم اخلارجي على مت�يل العديد من امل�سروعات الكبرية يف جميع اأنحاء م�سر مما يعزز فر�س الت�ظيف، ومن ثم الق�ة ال�سرائية لل�سعب امل�سري. ونتيجة لذلك، 
فاإنه من املت�قع اأن ي�ستمر زيادة الطلب على �سلع التجزئة مبا يف ذلك املج�هرات.
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الدخل املتاح لكل اأ�سرة يف م�سر بني عامي 2012م و2015م: 18-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012مامل�ؤ�سرات

74.283.382.295.1الدخل احلقيقي املتاح لكل اأ�سرة )األف جنيه م�سري(

35.640.039.547.6الدخل احلقيقي املتاح لكل اأ�سرة )األف ريال �سع�دي(

88.5%90.5%89.0%78.9%الدين العام )ن�سبة من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

بالرغم من انخفا�س م�ست�يات الدخل املتاح للفرد حاليًا )مقارنة بدول جمل�س التعاون اخلليجي(، يعد معدل من� الدخل املتاح يف م�سر ثاين اأ�سرع املعدالت من�ًا يف املنطقة. هذا 
ويزيد من� اإجمايل الدخل املتاح من جاذبية ال�س�ق امل�سرية ل�سركات املج�هرات املحلية واالأجنبية، حيث يتمتع امل�سري�ن بق�ة �سرائية اأكرب يف �س�ق بيع التجزئة.

اإ�سافة لذلك، ميثل قطاع ال�سياحة اأحد امل�سادر الرئي�سة الإيرادات احلك�مة امل�سرية، ولكنه قد تكبد اأ�سرارًا بالغة جراء اال�سطراب ال�سيا�سي. فقد ارتفعت نفقات ال�سياح 
بن�سبة 80% تقريبًا بني عامي 2005م و2008م. ومع ذلك، �سهد القطاع انخفا�سًا حادًا ب�سبب االأزمة االقت�سادية العاملية التي جاءت قبيل اال�سطراب ال�سيا�سي، لي�سجل هب�طًا 
مبعدل 25% بني عامي 2008م و2011م. وحيث بداأ امل�سهد ال�سيا�سي يف اال�ستقرار يف عام 2012م، �سهدت النفقات من قطاع ال�سياحة تعافيًا تدريجيًا مَتّثل يف من� �سن�ي مبقدار 

2% يف عام 2012م و10% يف عام 2013م.

وثمة ت�قعات بتح�سن االقت�ساد املحلي ب�سكل عام واأ�س�اق بيع املج�هرات بالتجزئة ب�سكل خا�س بف�سل االجتاه الت�ساعدي لالإنفاق يف قطاع ال�سياحة.

اإح�ساءات قطاع ال�سياحة يف م�سر: 19-3اجلدول 
2014م2013م2012م

11.59.59.9عدد ال�سياح الدولي�ن ال�افدون )ملي�ن( 

2.22.52.6نفقات ال�سياحة الدولية ال�افدة )باملليار دوالر اأمريكي(

8.39.49.7نفقات ال�سياحة الدولية ال�افدة )باملليار ريال �سع�دي(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

�سهد االقت�ساد امل�سري، بف�سل احل�افز احلك�مية وانتعا�س القطاع ال�سياحي، حت�سنًا يف االآونة االأخرية، مما يعد م�ؤ�سرًا اإلى بداية من� اقت�سادي ثابت حمتمل. ومن �ساأن هذا 
النم� االقت�سادي اأن يك�ن له تاأثريًا اإيجابيًا على �س�ق بيع التجزئة، حيث تتمتع االأ�سر حاليًا بدخل اأعلى وق�ة �سرائية اأكرب، مما يحرك الطلب على بيع التجزئة.

الرتكيبة السكانية 2 1 2 2

يعترب النم� ال�سكاين من الع�امل الرئي�سية لزيادة الطلب على املج�هرات يف م�سر. وقد ارتفع عدد ال�سكان يف م�سر لي�سل اإلى 88.0 ملي�ن ن�سمة يف عام 2015م بعد اأن كان 
71 ملي�ن ن�سمة يف عام 2006م مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 2.4% تقريبًا.

تتميز م�سر برتكيبة �سكانية �سابة ن�سبيًا ت�سكل ما يقارب 41% من اإجمايل عدد ال�سكان التي تقل اأعمارهم عن 20 عامًا. وتعترب �سريحة ال�سباب البالغني )الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 20 و39 عامًا( ال�سريحة االأ�سرع منً�ا م�سيفًة اأكرث من 5.6 ملي�ن �ساب بالغ عرب الع�سر �سن�ات املا�سية. 

وي�فر هذا النم� ال�سكاين، وباالأخ�س يف فئة ال�سباب، اأ�سا�ًسا متيًنا لنم� ال�س�ق اال�ستهالكية. وتخلق الن�سبة املتزايدة من فئة ال�سباب �س�قًا جذابة لالإنفاق على الب�سائع ذوات 
العالمات التجارية املعروفة )على افرتا�س ت�افر ظروف �سيا�سية واقت�سادية م�ستقرة يف امل�ستقبل(.

ت�سنيف ال�سكان ح�سب العمر يف م�سر: 20-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

033.534.535.336.3-19 عامًا )باملاليني(

2026.927.428.028.4-39 عامًا )باملاليني(

21.221.822.523.3اأكرث من 40 عامًا )باملاليني(

81.683.785.888.0االإجمايل

2.5%2.6%2.6%-معدل النم� ال�سن�ي

الن�سبة املئ�ية

41.2%41.1%41.1%41.1%0-19 عامًا

32.3%32.6%32.8%32.9%20-39 عامًا

26.5%26.3%26.1%26.0%اأكرث من 40 عامًا 

100%100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق
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ت�ؤثر الرتكيبة ال�سكانية ال�سابة الكبرية واملتنامية ب�سكل اإيجابي على �س�ق مبيعات التجزئة على الرغم من عدم اال�ستقرار االإقليمي يف بع�س االأحيان. ف�ساًل عن ذلك، ت�فر م�سر 
فر�س من� جيدة للب�سائع اال�ستهالكية واملنتجات ذات العالمات التجارية املعروفة ب�سبب التزايد امل�ستمر الأعداد امل�ستهلكني ال�سباب بن�سبة كبرية.

العامل االجتماعي 2 1 2 2

اأثرت ع�امل اجتماعية عديدة باالإ�سافة اإلى النم� االقت�سادي وال�سكاين يف م�سر على تط�ر اأ�س�اق بيع التجزئة و�س�ق املج�هرات. وقد اأثرت هذه الع�امل مبا يف ذلك معدالت 
الزواج املتزايدة، ونفقات امل�ستهلكني و�سريحة الطبقة املت��سطة، على �سل�ك امل�ستهلك ال�سرائية وارتفاع الطلب على املج�هرات يف ال�س�ق امل�سرية.

الزواج	( 

يعترب الزواج اأحد اأهم حمركات الطلب على املج�هرات، فال تزال امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سية هي الهدية التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته يف م�سر. فعدد 
�لزيجات - على وجه �خل�شو�ض - هو �لد�فع �لرئي�شي للطلب على �أطقم م�شغوالت �لذهب )�لتي تتكون من خامت وعقد و�شو�ر و�أقر�ط(، وذلك ب�شبب �الرتباط �لثقايف �لقوي 

باإهداء اأطقم املج�هرات يف حفالت الزفاف التي تقام يف م�سر.

يرتفع �سن�يًا اإجمايل عدد الزيجات مبعّدل من� �سن�ي مركب يبلغ 6.4%، لي�سل اإلى 950.100 زيجة يف عام 2015م بعد اأن كان 922.000 زيجة يف عام 2012م. ف�ساًل عن 
ذلك، ارتفعت معدالت الزواج لكل 1.000 ن�سمة من 7.3% يف عام 2005م اإلى 10.8% يف عام 2015م. وقد تخطت ن�سبة من� عدد الزيجات النم� يف التعداد ال�سكاين )بن�سبة 
نة ل�سريحة ال�سباب البالغني والتي ت�ؤدي اإلى  2.3%( بف�سل االأعداد الكبرية من ال�سباب الذين يبلغ�ن �سن الزواج. وتعك�س معدالت الزواج املتزايدة الظروف االقت�سادية املتح�سِّ

زيادة اال�ستهالك الكلي والطلب على املج�هرات يف م�سر.

التوسع املدين وإنفاق املستهلكني	( 

عًا ب�سكل مت�ساٍو ن�سبيًا بني املناطق القروية واملتمدنة الكربى. وقد �سكلت ن�سبة االأ�سر املتمدنة ما يقارب 44.9% من اإجمايل عدد االأ�سر يف  يعترب التعداد ال�سكاين امل�سري م�زَّ
عام 2012م، وال زالت ت�سكل يف عام 2015م ن�سبة 45.2% فقط. واإن اعتماد االقت�ساد امل�سري الكبري على القطاع الزراعي يعني االنت�سار امل�ستمر لالأ�سر القروية يف جميع 

اأنحاء البالد.

ال�سبع  امل�ستهلكني عرب مناطق )حمافظات( م�سر  اإنفاق  ت�زيع  ن�سبي يف  ت�ساٍو  اأن هناك  املنطقة. حيث  امل�ستهلكني بح�سب  اإنفاق  ت�زيع  ال�سكاين على  الت�زيع  وينعك�س ذلك 
وع�سرين، حيث اأن املحافظات الـ13 االأكرب متثل ما ن�سبته 81% فقط من اإجمايل اإنفاق امل�ستهلكني.

يعترب املعدل املنخف�س لل�سكان املتمدنني يف م�سر، مقارنًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي، ه� املحرك االأ�سا�سي للطلب املتزايد على �سراء املج�هرات التقليدية. وميثل الت�زيع 
ال�ا�سع الإنفاق امل�ستهلكني حتّديًا لتجار اجلملة وجتار التجزئة حيث اأن ذلك يتطلب منهم االنت�سار جغرافيًا يف 50% من املناطق لي�ستفيدوا من 80% من اإجمايل اإنفاق امل�ستهلكني.

الطبقة املتوسطة ج( 

نظرًا للفرق املنخف�س للدخل بني �سكان املدن و�سكان القرى، يدخل 38% من االأ�سر �سمن الطبقة ال��سطى. وبالتايل، ي�جد مب�سر اأعلى ن�سبة من االأ�سر امل�سنفة �سمن الطبقة 
ال��سطى يف املنطقة.

ويدل حجم الطبقة ال��سطى الكبري ن�سبيًا على ت�سابه االأذواق واال�سرتاك يف �سل�كيات ال�سراء يف �سريحة عري�سة من ال�سكان. وبالتايل فاإن ال�س�ق امل�سرية تعترب جاذبة لتجار 
اجلملة ولتجار التجزئة امل�ستهدفني ل�سريحة الطبقة ال��سطى.

الإح�ساءات الجتماعية يف م�سر: 21-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

921.7912.0935.5950.1الزيجات ال�سن�ية )باالألف(

44.945.045.145.2االأ�سر املتمدنة )الن�سبة املئ�ية الإجمايل االأ�سر(

11.310.910.910.8معدالت الزواج )لكل األف من ال�سكان(

38.037.937.837.8اأ�سر الطبقة املت��سطة )الن�سبة املئ�ية الإجمايل االأ�سر(

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

م جغرافيًا.  تت�سم الرتكيبة االجتماعية يف م�سر بالتزايد ال�سن�ي يف عدد الزيجات، وباالنت�سار ال�ا�سع للطبقة املت��سطة التي تت�سابه يف االأذواق، وب�س�ق ال�سلع اال�ستهالكية املق�سَّ
املتمدنة  املناطق  املت��سطة يف  الطبقة  �سرائح  ي�ستهدف�ن  والذين  املج�هرات  �س�ق  التجزئة يف  لكبار جتار اجلملة وجتار  ت�فر فر�س من� جيدة  امل�سرية  ال�س�ق  فاإن  ثمَّ  ومن 

والقروية.
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نظرة عامة على قطاع اجملوهرات 2   2   2

خصائص السوق 1 2 2 2

تت�سم ال�س�ق امل�سرية للم�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سية باأربع خ�سائ�س رئي�سية، مبيَّنة فيما يلي.

	هميتها االجتماعية والثقافية	( 

هناك �رتباط ثقايف قدمي بني �ل�شكان �مل�شريني و�مل�شغوالت �لذهبية كهدية تقدم يف �ملنا�شبات �خلا�شة وحفالت �لزفاف. ويتم �شر�ء �لذهب ب�شكل �أ�شا�شي كهدية زو�ج، وذلك 
مدع�مًا باحلقيقة التي ت�سري اإلى اأن ما يقدر بـ 60% من طلبات املج�هرات هي اأ�سا�سًا م�سرتيات الزواج. كما يعترب معظم امل�سريني امل�سغ�الت الذهبية، وباالأخ�س �سريحة 

امل�سغ�الت من عيار 21 قري�ط، من م�شادر �ال�شتثمار )عالوة على �مل�شرتيات �لفاخرة(.

بيئة راسخة ملبيعات التجزئة	( 

يباع الذهب ب�سكل اأ�سا�سي يف املناطق املخ�س�سة لبيع الذهب يف كٍل من املناطق املدن والقرى وب�سكل متزايد يف مراكز الت�س�ق يف املناطق املتمدنة. اأ�س�اق التجزئة يف الغالب 
هي عبارة عن اأعمال جتارية حملية عائلية )�س�اء على امل�ست�ى املحلي اأو الق�مي(. وما زالت امل�سغ�الت الذهبية تباع ب�سكل كبري ح�سب ال�زن يف جميع اأنحاء م�سر بداًل من اأن 

تباع بالقطعة كما هي العادة يف االأ�س�اق االأوروبية.

قاعدة التصنيع احمللية اجملز	ة يف األغلبج( 

عني املحليني ال�سغار ذوي القدرات الفنية املحدودة الذين ي�سكل�ن 50% تقريبًا من ال�س�ق. باالإ�سافة اإلى اأن هناك عددًا  يتك�ن �س�ق امل�سغ�الت الذهبية من عدد كبري من امل�سنِّ
حمدودًا للغاية من املنتجات امل�ست�ردة يف ال�س�ق والتي ت�ست�رد يف االأغلب من اإيطاليا واالإمارات العربية املتحدة وتركيا.

	سعار الذهب املتقلبة والنمو االقتصا	ي	( 

ي�ؤثر التقلب يف اأ�سعار الذهب ب�سكل مبا�سر على الطلب على منتجات املج�هرات حيث ي�ؤدي ا�ستمرار ارتفاع اأ�سعار الذهب اإلى انخفا�س الطلب يف املقابل، مما يخلق ظروف �س�ق 
نعني ال�سغار وال�ر�س ال�سغرية. والعك�س �سحيح، حيث ي�فر انخفا�س اأ�سعار الذهب فر�سة للم�ستهلكني لال�ستثمار يف �سلعة اآمنة ن�سبيًا. متثِّل حتديًا للم�سَّ

دورة العمليات التشغيلية والتسويقية اخلاصة بالقطاع 2 2 2 2

التوريد	( 

يتم ت�ريد الذهب يف م�سر باالأ�سا�س من اأربعة جهات

مناجم الذهب: منجم ال�سكري ه� منجم الذهب ال�حيد االآن يف م�سر، ويق�م على ت�سغيل هذا املنجم �سركة �سنتامني وقد بلغت م�ست�يات االإنتاج به اإلى 12.3 طن  �
يف عام 2015م. ويخ�سع منجم ال�سكري مللكية م�سرتكة بني �سركة �سنتامني والهيئة امل�سرية العامة للرثوة املعدنية. وقد بداأ املنجم االإنتاج التجاري يف عام 2010م 

ويعترب منجم الذهب االأحدث واالأكرب واالأول من ن�عه يف م�سر، وي�سل عمره املت�قع اإلى 20 عاًما تقريًبا.

ال�سترياد: يتم ا�سترياد الذهب من دول منطقة و�سط اأفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.  �

معاجلة اخلام وا�ستعادة الذهب الك�سر: تعترب امل�سغ�الت الذهبية باأنها و�سيلة من و�سائل اال�ستثمار يف م�سر وذلك بدوره يزيد من كمية الذهب املعاد ت�سنيعه  �
عني. وال ت�سكل معاجلة اخلام ن�سبة كبرية.  وامل�ستخدم من قبل امل�سنِّ

جتار ال�سلع: الذهب املّ�رد من جتار ال�سلع االأ�سا�سية يف �س�رة �سبائك ذهب الذي يخ�سع الحًقا لعملية ال�سهر ال�ستخدامه يف عملية االإنتاج.  �

التصميم والتصنيع 	( 

الت�سميم: يتم ت�سميم املج�هرات حمليًا، حيث اإن امل�سريني لديهم ذوًقا فريًدا يف امل�سغ�الت الذهبية. وبينما يتزايد الطلب على الت�ساميم الع�سرية لذهب عيار  �
18 قري�ط �الأخف وزنًا يف �ملناطق �ملتمدنة، ال يز�ل �لذهب من عيار 21 قري�ط ي�شكل حو�يل 70% من اإجمايل �س�ق املج�هرات يف عام 2014م، مدف�ًعا باالأ�سا�س 

بطلبات الذهب اخلا�سة بالزواج. 

الذهب  � للت�سنيع )مثل دمغ  االأ�سا�سية  التقنيات  ا�ستخدام  لع�ائل يجري فيها  املج�هرات يف ور�س حملية �سغرية ممل�كة  تتم معظم عمليات ت�سنيع  الت�سنيع: 
بتكاليف  اآالت وتقنيات جديدة ومتقدمة الإنتاج كميات كبرية  ت�ستخدم  الذين ميتلك�ن من�ساآت ت�سنيع كبرية  عني  نِّ ن�سبة قليلة من امل�سَ و�سبكه(. وال ت�جد �س�ى 

منخف�سة )ك�سركة ايجيت ج�لد والزوردي(. 

م�ن حتدياٍت عدة من بينها تطبيق م�سر لق�انني �سارمة ن�سبيًا فيما يتعلق بالعمالة االأجنبية، حيث تفر�س على ال�سركات املحلية ن�سبة مت�سري تبلغ  ع�ن وامل�سمِّ ي�اجه امل�سنِّ
90%. ويعمل يف قطاع املج�هرات اأكرث من 110.000 عاماًل، اإال اأنه ال يزال هناك ندرة يف احلرفيني وامل�سممني امل�سريني املهرة وذلك ب�سبب العدد املحدود للمعاهد التدريبية 
املتخ�س�سة يف مهارات ت�سنيع املج�هرات. ونتيجًة لذلك فاإن معظم امل�سممني واملتخ�س�سني هم من االأجانب الذين يقطن�ن خارج البالد. وعلى الرغم من ذلك، فاإن احلك�مة 
امل�سرية ت�ستثمر يف تنمية املهارات املحلية من خالل اإن�سائها املركز النم�ذجي للتدريب على �سياغة الذهب واملج�هرات يف 2006م. وباملثل، قامت �سركات القطاع اخلا�س اأي�سًا 

باال�ستثمار يف اإن�ساء اأكادميياتهم التدريبية اخلا�سة كاأكادميية الزوردي للتدريب التي مت افتتاحها منذ عدة �سن�ات ما�سية.
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بيع باجلملة والتوزيعج( 

هناك جمم�عتان رئي�سيتان للبيع باجلملة تظهر يف �س�ق املج�هرات امل�سرية: 

التجار املتخ�س�سني يف البيع باجلملة: يعمل ه�ؤالء التجار كحلقة و�سل بني �سركات التجزئة املحلية العائلية وامل�سنعني املحليني )�سركات الت�سنيع اأمثال الزوردي  �
وايجيبت ج�لد(. ولديهم اإمكانية ال��س�ل اإلى �سركات الت�سنيع االأجنبية )ال �سيما يف اإيطاليا(. وعالوة على ذلك، يف�سل جتار بيع التجزئة التعامل مع جتار بيع 

اجلملة، اإذ اإنهم يقدم�ن تخفي�سات ويقبل�ن املدف�عات االئتمانية )بداًل من الدفع نقدًا(.

ل وتدير قن�ات بيع اجلملة اخلا�سة بها. ويتيح هذا ال�سكل ه�ام�س ربح اأكرب، حيث ميكن ملنافذ بيع  � �سركة الت�سنيع وتاجر اجلملة: �سركات الت�سنيع التي ُت�سغِّ
التجزئة مل�سغ�الت الذهب تخفي�س اإجمايل الربح ل�سركة الت�سنيع. وتركز �سركات الت�سنيع التي تلعب ذلك الدور على ت��سيع قدرتها على اإمداد �سبكة وا�سعة من 

البائعني امل�ستقلني للمج�هرات بالتجزئة يف جميع اأنحاء م�سر.

قطاع التجزئة 	( 

ميكن �إيجاد ن�شاط جتارة �لتجزئة يف م�شر يف منطقتني:

اأ�س�اق الذهب: االأ�س�اق االأكرث �سعبية لتجارة جتزئة املج�هرات يف م�سر، وتقع يف كل من املناطق القروية واملتمدنة. وب�سرف النظر عن العدد املحدود من جتار  �
التجزئة االإقليميني )مثل داما�س( فاإن الغالبية العظمى من املحالت التجارية يف االأحياء تك�ن عبارة عن �سركات عائلية �سغرية.

مراكز الت�س�ق: تقع هذه املراكز عادة يف املناطق املتمدنة ذات الكثافة ال�سكانية العالية، وجتذب كل من العالمات التجارية العاملية ف�ساًل عن املعار�س املحلية التي  �
انتقلت من اأحياء الذهب اأو ي�سع�ن اإلى ت��سيع نطاق عمليات التجزئة لديهم.

ميكن تق�سيم حجم ا�ستهالك عمالء التجزئة اإلى ثالث فئات:

ال�ستهالك يف املنا�سبات: وهذا الن�ع مدف�ع يف االأ�سا�س باملنا�سبات االجتماعية مثل حفالت الزفاف وحاالت ال�الدة واملنا�سبات ال�سن�ية، ويعتمد ب�سكل كبري على  �
امل�ا�سم، وال يتاأثر باالختالفات يف الطبقة االجتماعية.

ال�ستهالك املدف�ع بال�ستثمار: تعترب امل�سرتيات الذهبية من عيار 21 قري�ط، كمخزن للرثوة، وعادة ما ينظر �مل�شريون �إلى �لذهب على �أنه ��شتثمار لتوفري �الأمن  �
املايل لالأ�سرة يف اأوقات ال�سدة. ونتيجة لذلك، زاد اال�ستهالك املدف�ع باال�ستثمار يف االآونة االأخرية ب�سبب تقلب اأ�سعار العمالت املحلية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.

ا�ستهالك ال�سياحة: يك�ن هذا الن�ع مدف�عًا ب�سكل رئي�سي بت�س�ق ال�سياح للهدايا التذكارية. وقد انخف�ست م�سرتيات م�سغ�الت الذهب ال�سياحية مع مرور ال�قت  �
ب�سبب تده�ر اجل�دة املت�قعة من الذهب امل�سري، وال متثل هذه ال�سريحة �سريحة العمالء الرئي�سيني مل�سغ�الت الذهب.

تطور السوق 2   2   2

كان للعديد من الع�امل املحركة لل�س�ق تاأثري على اأ�س�اق م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف م�سر:

النم� ال�سكاين املطرد: �سهد تعداد ال�سكان يف م�سر من�ًا مطردًا مبعدل ثابت تبلغ ن�سبته 2.4% تقريبًا �سن�يًا، حيث بلغ عدد ال�سكان ما يقرب من 88.0 ملي�ن  �
يف عام 2015م.

ارتفاع م�ست�يات الدخل املتاح: مدع�مة بالزيادة يف االإنفاق احلك�مي، ارتفع م�ؤخرًا الدخل املتاح لكل اأ�سرة بعد فرتة ط�يلة من الرك�د. �

انخفا�س اأ�سعار الذهب: �سهدت اأ�سعار الذهب منذ عام 2012م انخفا�سًا م�ستمرًا تبلغ ن�سبته 11% �شنويًا. حيث �شكل هذ� �لهبوط يف �أ�شعار �لذهب حافزً� للكثري  �
من العمالء ل�سراء امل�سغ�الت الذهبية.

انتعا�س اإيرادات ال�سياحة: بداأ االإنفاق ال�سياحي يف م�سر يتعافى اعتبارًا من عام 2011م و�سكل زيادة تبلغ نح� 6% �سن�يًا. �

انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري مقابل الدولر الأمريكي: وبانخفا�س اجلنيه امل�سري اأمام الدوالر، ت�سجع العمالء ل�سراء املج�هرات كا�ستثمار. �

ارتفاع عدد الزيجات: �سهد عدد الزيجات ال�سن�ية منذ عام 2005م ازديادًا مطردًا بن�سبة 6.4% حتى و�سل اإلى اأكرث من 950 األف زيجة يف عام 2015م.  �

فئة �سابة كبرية من ال�سكان: يبلغ ن�سبة �سكان م�سر من ال�سباب ما يقرب من 41% حتت �سن 20 عامًا وح�ايل 73% من ال�سكان حتت �سن 40 عامًا. �

سوق بيع اجملوهرات باجلملة 1 2 2 2

منا �س�ق بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة يف م�سر بن�سبة 20% تقريبًا من حيث احلجم )مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 6.3%( بني عامي 2012م و2015م )لي�سل حجمها اإلى 
83.2 طن يف عام 2015م(.

تط�ر �س�ق بيع امل�سغ�لت الذهبية باجلملة من حيث احلجم )بالطن( يف م�سر: 22-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

69.277.176.283.2احلجم االإجمايل للم�سغ�الت الذهبية

9.2%)1.2%(11.4%-النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ت�سم �س�ق امل�سغ�الت الذهبية )عيار 18 قري�ط وعيار 21قري�ط( قطاعات �ملنتجات �لتالية:

امل�سغ�لت التقليدية: م�سغ�الت الذهب التقليدية التي ال حت�ي اأي اأحجار اإ�سافية. �
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م�سغ�الت الذهب امل�ساف اإليها اأحجار الزرك�ن: �

اأطقم: جمموعة من قطع �ملجوهر�ت �لتي حتتوي على حجر �لزيركون وت�شم خامتًا وعقد و�شو�ر و�أقر�ط. �

ن�اعم: قطع منفردة من �ملنتجات �لذهبية، مبا يف ذلك خامت وعقد و�شو�ر و�أقر�ط �

اأ�ساور )من عيار 21 قرياط فقط(: �س�ار من الذهب بدون قفل يحت�ي على حجر الزيرك�ن. �

متثل م�سغ�الت الذهب امل�ساف اإليها حجر الزرك�ن 50 طنًا اأو 60% من اإجمايل حجم الذهب يف عام 2015م، وتنق�سم �س�ق امل�سغ�الت الذهبية امل�ساف اإليها حجر الزرك�ن اإلى 
م�سغ�الت ذهبية من عيار 21 قري�ط و18قري�ط، حيث متثل �شريحة �مل�شغوالت �لذهبية من عيار 21 قري�ط 59% من حجم الذهب امل�ساف اإليها حجر الزرك�ن. ومتثل �سريحة 
امل�سغ�الت الذهبية من عيار 18 قري�ط �مل�شاف �إليها حجر �لزركون 20.3 طنًا، والتي �سهدت من�ًا �سن�يًا مركبًا مبعدل 6.3% بني عامي 2012م و2015م، فهي تعد بذلك اأ�سرع 

ال�سرائح من�ًا.

تط�ر �س�ق بيع امل�سغ�لت الذهبية باجلملة من حيث �سريحة املنتج وحجمه )بالطن( يف م�سر: 23-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

28.031.230.633.4الذهب العادي 

11.813.213.014.2اأطقم الذهب + حجر الزرك�ن من عيار 18 قري�ط

4.85.55.56.1اأطقم ذهب + حجر الزرك�ن من عيار 18 قري�ط )نو�عم(

11.312.512.614.0اأطقم الذهب + حجر الزرك�ن من عيار 21 قري�ط

10.111.210.911.7اأطقم الذهب + حجر الزرك�ن من عيار 21 قري�ط)نو�عم(

3.23.63.53.8اأ�ساور الذهب + حجر الزرك�ن من عيار 21 قري�ط

69.277.176.283.2احلجم االإجمايل للم�سغ�الت الذهبية

9.2%)1.2%(11.4%-النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

من جانب اآخر، �سهد �س�ق بيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة يف م�سر تراجعًا بن�سبة 18% تقريبًا من حيث القيمة )مبعدل �سن�ي مركب يبلغ 6.6%( بني عامي 2012م و2015م، 
لت�سل قيمتها اإلى 2.2 مليار دوالر اأمريكي )ما يعادل 8.3 مليار ريال �سع�دي( يف عام 2015م.

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية باجلملة من حيث القيمة يف م�سر: 24-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

2.72.22.12.2القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية باجلملة )مليار دوالر اأمريكي(

10.18.27.88.2القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية باجلملة )مليار ريال �سع�دي(

2.8%)5.3%()16.6%(- النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

سوق بيع اجملوهرات األملاسية بالتجزئة 2 2 2 2

انخف�س الطلب على املج�هرات االأملا�سية التي حتددها القيمة االإجمالية بني عامي 2012م و 2014م كنتيجة لزيادة ر�س�م ال�اردات على املنتجات »غري ال�سرورية« يف 2013م، 
والتي تهدف اإلى حماية العملة امل�سرية. ومن ثم ت�سري التقديرات اإلى بداية التعايف يف 2015م، بزيادة بلغت 2.8% لت�سل اإلى 3.2 مليار دوالر اأمريكي )ما يعادل 12 مليار 

ريال �سع�دي(.

تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث القيمة يف م�سر: 25-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

3.93.23.13.2القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة )مليار دوالر اأمريكي(

14.612.011.612.0القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة )مليار ريال �سع�دي(

3.2%)5.3%()16.6%(-النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

ت�سم �س�ق املج�هرات االأملا�سية املنتجات التالية:

اأطقم: طقم جموهر�ت �الأملا�ض �لذي ي�شم خامتًا وعقد و�شو�ر و�أقر�ط �

ن�اعم: قطع منفردة من �ملجوهر�ت �الأملا�شية، �إما �أن تكون خامت �أو عقد �أو �شو�ر �أو �أقر�ط �

ت�سهد كل من االأطقم والن�اعم من�ًا ب�ترية مماثلة، فت�سكل الن�اعم ما يقرب من 70% من اإجمايل القيمة ال�س�قية لبيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة.
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تط�ر �س�ق بيع املج�هرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث املنتج والقيمة يف م�سر: 26-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م

1.21.00.91.0اأطقم )باملليار دوالر اأمريكي(

4.53.73.43.7اأطقم )باملليار ريال �سع�دي(

2.72.22.22.2ن�اعم )باملليار دوالر اأمريكي(

10.18.28.28.2ن�اعم )باملليار ريال �سع�دي(

3.93.23.13.2القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة )مليار دوالر اأمريكي(

14.612.011.612.0القيمة االإجمالية ملبيعات املج�هرات االأملا�سية بالتجزئة )مليار ريال �سع�دي(

3.2%)5.3%()16.6%(-النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

البيئة التنافسية 2   2   2

جتارة اجلملة: 1 2 2 2

حازت اأكرب �سركتني حمليتني لبيع املج�هرات باجلملة يف م�سر ن�سبة 25% اإلى 35% من اإجمايل �س�ق بيع املج�هرات باجلملة. ومع ذلك، فاإن ال�س�ق ب�سكل عام يعترب جمزاأً، 
ومتثل ال�سركات املحلية ال�سغرية احل�سة االأكرب من ال�س�ق ت�سل ما بني 55% و60% من ح�سة ال�س�ق يف عام 2014م، مما ي�فر فر�سة لل�سركات الكربى مثل �سركة الزوردي 
المتالك ح�سة يف ال�س�ق. تقدر ح�سة �سركة الزوردي ال�س�قية ن�سبة 15% اإلى 20% يف عام 2014م وذلك فيما يخ�س امل�سغ�الت الذهبية امل�ساف اإليها حجر الزرك�ن. ومع ذلك، 

تقدر ح�سة الزوردي ال�س�قية يف ال�سريحة اخلا�سة بعيار 18 قري�ط بن�شبة 5% اإلى 10%، مما يعك�س وج�د فر�سة كبرية للنم�.

احل�سة ال�س�قية املقدرة للم�سغ�لت الذهبية من حيث احلجم يف م�سر: 27-3اجلدول 
اإجمايل احل�سة ال�س�قية

15-20%�سركة الزوردي

15-20%ايجيبت ج�لد

0-5%ما�سرت ج�لد

0-5%اندريا وج�رج

0-5%ال�اردات

50-60%ال�ر�س املحلية االأخرى

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

يك�سف تقييم البيئة التناف�سية عن عدد حمدود من ال�سركات الكربى يف م�سر. وفيما يلي نبذة عن ال�سركات الرئي�سة املحددة يف ال�س�ق:

لزوردي: واحدة من اأكرب �سركات ت�سنيع وت�سميم وت�زيع الذهب واملج�هرات يف ال�سرق االأو�سط وتعمل منذ عام 1980م. ولدى الزوردي تغطية جغرافية وا�سعة،  �
وت�ستخدم تقنيات ت�سنيع متقدمة. وتعتقد ال�سركة باأنها اأق�ى عالمة جتارية يف ال�س�ق امل�سرية للمج�هرات.

ايجيبت ج�لد: اأكرب �سركة عائلية م�سنعة للذهب واملج�هرات يف م�سر، وقد بداأت عملها يف بيع اجلملة منذ عام 1989م. تعمل ايجيبت ج�لد باأكرث 1.500 عامل  �
وت�سارك اأي�سًا يف جتارة ال�سبائك والذهب.

ما�سرت ج�لد: �سركة م�سنعة كائنة بالقاهرة تتميز باأ�سعارها التناف�سية وعر�س خ�س�مات لتجار التجزئة. �

اندريا وج�رج: �سركة م�سنعة كائنة بالقاهرة تركز على احللي الذهبية عيار 18 قري�ط فقط. تعر�ض �ندريا وجورج �شيا�شة ��شتبد�ل جذ�بة للعمالء وتعتمد ب�شكل  �
كبري على و�سائل الت�ا�سل االجتماعي »كالفي�سب�ك« لت�س�يق منتجاتها.

يف م�سر، هناك �سركتان م�سنعتان متخ�س�ستان يف البيع باجلملة يف ال�س�ق على نطاق كبري من حيث الرواج واحل�س�ر اجلغرايف. ومن بني ه�ؤالء جمم�عة الزوردي، التي 
تت�سم بج�دة منتجاتها من حيث الت�سميم والت�سنيع والطلب العايل على منتجاتها. كما تنت�سر ال�سركات املحلية ال�سغرية االأخرى يف اأنحاء م�سر مع قدرات ت�سميم وت�سنيع 
ع ح�شة �ل�شوق �ملتبقية بني قطاع �لو�رد�ت، وحتظى �ملجوهر�ت �الإيطالية بح�شة كبرية من هذ�  حمدودة، حيث تركز يف االأغلب على االأ�ساور الذهبية من عيار 21 قري�ط. وتوزَّ

القطاع حيث تت�سم بت�ساميم الذوق االأوروبي الذي ي�ستح�سنه امل�ستهلك�ن امل�سري�ن.
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البيئة التناف�سية لبيع املج�هرات باجلملة يف م�سر: 28-3اجلدول 
املنتجات املطروحةالنطاق اجلغرايف الرئي�سيامليزة التناف�سيةال�سم

اإمكانيات ت�سنيع متقدمةالزوردي

قيمة كبرية للعالمة التجارية

ت�سميمات خفيفة ال�زن

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سالقاهرة الكربى والدلتا واملناطق الغربية واجلن�بية

خفيفة ال�زنايجيبت ج�لد

ح�س�ر ق�ي يف ن�اعم 

قدرات جتارة الذهب

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سالقاهرة الكربى والدلتا واملناطق اجلن�بية

اأ�سعار تناف�سيةما�سرت ج�لد

تخفي�س لتجار التجزئة

م�سغ�الت الذهبالقاهرة الكربى

ح�س�ر ق�ي يف ال�سريحة اخلا�سة بعيار 18 قري�طاندريا وج�رج

تخفي�س لتجار التجزئة

م�سغ�الت الذهبالقاهرة الكربى والدلتا واملناطق اجلن�بية

م�سغ�الت الذهبح�س�ر حمدود بجميع املناطقاأ�سعار منخف�سةال�سركات املحلية ال�سغرى

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

قد تتباين القيمة املميزة لتجار بيع اجلملة قيا�سًا على �ستة اأبعاد رئي�سة:

ال�زن: ينعك�ض متو�شط وزن �ملنتجات �ملطروحة ب�شكل مبا�شر على نقاط �ل�شعر �خلا�شة بها �إلى جانب قدرتها على �ملناف�شة. كما �أن �لوزن عامل مهم ل�شريحة  �
عمالء م�سغ�الت الذهب عيار 18 قري�ط �لتي ت�شتهدف �لتناغم مع �ملو�شة �ل�شريعة. من �لناحية �لتاريخية، كان معدل وزن منتجات الزوردي �أعلى من �يجيبت 
ج�لد، اإال اأن االإجراءات االأخرية التي اعتمدتها الزوردي كانت تهدف اإلى ت�سييق الفج�ة من خالل اإدخال جمم�عة من املنتجات ذات ال�زن االأقل بجميع اأنحاء 

ال�س�ق امل�سرية.

لة الفارق االأ�سا�سي يف ال�سعر بني �سركات الت�سنيع والتي ت�سمل الت�سميم والت�سنيع وقيمة العالمة التجارية وكذلك م�ست�ى  � اأج�ر الت�سنيع: تعك�س العم�لة املح�سّ
اخلدمة. يف ال�سريحة اخلا�سة بعيار 18 قري�ط، ترت�وح �أجور �لت�شنيع بني 19 جنيه م�سري )ما يعادل 9 ريال �سع�دي( و100 جنيه م�سري )ما يعادل 48 ريال 
�سع�دي( للجرام ال�احد. وتت�سم الزوردي باأعلى اأج�ر الت�سنيع يف ال�س�ق بعد ال�اردات االإيطالية يف ال�سريحة اخلا�سة بعيار 21 قري�ط، و�لتي ترت�وح فيها �أجور 

الت�سنيع بني 16 جنيه م�سري )ما يعادل7.7 ريال �سع�دي( و27 جنيه م�سري )ما يعادل13 ريال �سع�دي( للجرام ال�احد.

ا�س(  � اإن  �س�فر�س )تي  نيل�س�ن  تايل�ر  �سركة  ووفقًا الأبحاث  بها.  والثقة  التجارية  العالمة  الذهب يف م�سر مبعرفة  �سراء  �سل�ك  تاأثر  يزداد  التجارية:  العالمة 
)"Taylor Nelson Sofres "TNS( املتخ�س�سة باالأبحاث التي اأجريت يف اململكة وم�سر يف عام 2015م، تت�سدر الزوردي جميع �سركات الت�سنيع املحلية 

وجتار التجزئة من حيث املعرفة بالعالمة التجارية، وخا�سة يف فئة »اأول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك«.

الت�سميمات: يرتقي الزب�ن امل�سري يف م�ست�ى الذوق اخلا�س باملج�هرات لدرجة ينبغي على جميع الت�سميمات مراعاتها. ين�ه جتار التجزئة اأي�سًا اإلى ا�ستمرارية  �
تغيري الت�سميم كمحرك رئي�سي لزيادة املبيعات. تت�سدر الزوردي يف عدد ملم��س من الت�سميمات املعرو�سة من عيار 21 وعيار 18 قري�ط ب�شبب �إنتاجها وقدر�تها 

الت�سميمية املتقدمة.

�شروط الدفع: حتفز �شروط �الئتمان وخمططات �حلو�فز جتار بيع �لتجزئة لطلب منتجات �ملوزعني وت�شيريها )�أي هام�ض ربح تاجر �لتجزئة، فرتة �الئتمان،  �
اإلخ(. عادة ما تدفع ال�سركات منتجاتها يف ال�س�ق من خالل عر�س تخفي�سات جذابة لتجار بيع التجزئة يف حني ترفع الزوردي من قيمة عالمتها التجارية الق�ية 

للحفاظ على اأ�سعار منتجاتها.

التغطية: تعد القدرة على ال��س�ل اإلى جتار بيع التجزئة يف مناطق خمتلفة من م�سر اأمرًا حي�يًا لتحقيق مبيعات اأعلى واحل�س�ل على ح�سة �س�قية اأكرب، حيث اإن  �
مبيعات املج�هرات ما زالت مرتكزة يف مناطق بيع الذهب الرئي�سية يف م�سر. تركز اأغلب ال�سركات على م�ا�سلة ت�اجدها الق�ي يف القاهرة الكربى.

قطاع التجزئة 2 2 2 2

على �سعيد قطاع التجزئة، يتاألف قطاع التجزئة يف م�سر بالدرجة االأولى من ال�سركات املت��سطة وال�سركات ال�سغرية التي تعمل يف اأ�س�اق الذهب يف م�سر. هناك بع�س كبار 
جتار بيع التجزئة الذين يتمتع�ن بت�اجد دويل وحملي يعر�س�ن جمم�عة وا�سعة من املنتجات. عادة ما تدعم هذه ال�سركات جناحها االإقليمي ق�ة عالماتها التجارية لرت�سيخ 
و�سعها يف �س�ق التجزئة. ت�سمل ال�سريحة املت��سطة ال�سركات العائلية التي لها تاريخ ط�يل يف ال�س�ق لكن تبقى ذات قدرات ت�سغيلية وامتداد جغرايف حمدود. وينت�سر جتار بيع 
التجزئة ال�سغار االآخرون باأنحاء م�سر. عادة ما حتتفظ هذه ال�سركات بامل�سغ�الت الذهبية عيار 21 قري�ط خ�شو�شًا �الأ�شاور حيث تتنا�شب مع �الأذو�ق �لتقليدية و�لقروية. 

وفيما يلي نبذة عن معار�س بيع التجزئة الرئي�سة يف م�سر:

داما�س: اأ�س�ست يف عام 1907م، وهى �سركة عاملية لبيع املج�هرات بالتجزئة والتي تقدم جمم�عة وافرة من العالمات التجارية الغربية الكال�سيكية. تدير اأكرث  �
من 20 فرعًا لها يف اأنحاء م�سر. وكان قرار االإدارة االأخري ه� حت�يل ملكيتها اإلى جمم�عة جتارة العبداهلل للمج�هرات. العالمة التجارية لداما�س لن تك�ن قيد 

اال�ستخدام يف م�سر قريبًا.

اأول الت�سعينيات  � اأ�س�ست يف  ه�سام القا�سي: �سركة عائلية للبيع بالتجزئة ذائعة ال�سيت تعمل يف كل من م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س الأجيال متعاقبة. 
باالإ�سكندرية وهى ملك ه�سام القا�سي. متتلك �سركة القا�سي حاليًا خم�س معار�س يف االإ�سكندرية وت�سعى لفتح معر�س �ساد�س جديد يف القاهرة. تتمتع بح�س�ر يف 
كل من مناطق بيع الذهب التقليدية ف�ساًل عن املناطق االأكرث متيًزا وكذلك مراكز الت�س�ق، وتعر�س جمم�عة وفرية من املنتجات جلذب االأذواق وال�سرائح املختلفة.

اأحد ركائز  � باأنها  تاأ�سي�سها يف عام 1974م، والباز �سركة عائلية لها �سبع معار�س باأنحاء القاهرة. وت�ستهر  اأحد اأكرب معار�س املج�هرات يف القاهرة مت  الباز: 
معار�س الذهب »مبيدان اجلامع«، وت�ؤكد ت�سميمات واأماكن ت�اجد معار�س الباز املختلفة م�ست�يات املهارات واخلدمات امل�ج�دة لدى فريق املبيعات.
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جالم�ر: �سركة بيع جتزئة را�سخة يف م�سر، وخا�سة يف �س�ق االأملا�س، وتقدم جمم�عة متن�عة من العالمات التجارية العاملية ف�ساًل عن جمم�عة من الت�سميمات  �
البيع بالتجزئة عام 1997م. تدير  اإلى  اأ�س�ست يف عام 1988م، وبداأت جالم�ر مزاولة ن�ساطها التجاري ك�سركة بيع باجلملة، لكنها حت�لت بعد ذلك  املتمّيزة. 
الزفاف  تت�سمن خ�امت  والتي  بها  املتمّيزة اخلا�سة  الت�سميمات احل�سرية  م�ؤخرًا جمم�عة  اأطلقت  كما  الكربى  القاهرة  جالم�ر حاليًا خم�س فروع يف منطقة 

والقالئد امل�سممة خ�سي�سًا.

البيئة التناف�سية لبيع املج�هرات بالتجزئة يف م�سر: 29-3اجلدول 
املنتجات املطروحةعدد املنافذ يف م�سراملزايا التناف�سيةال�سم

جمم�عة ت�سميمات كبرية الزوردي

قيمة كبرية للعالمة التجارية

تزكية امل�ساهري

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س2

�سبكة منافذ وا�سعة داما�س

جمم�عة كبرية من العالمات التجارية

الت��سع بق�ة 

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س20

تاريخ ال�سركةالقا�سي 

معار�س البيع بالتجزئة املت�سدرة يف االإ�سكندرية

جمم�عة ت�سميمات كبرية

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س5

�سبكة جتارة التجزئة الرا�سخة يف القاهرةالباز

من اأولى املت�اجدين يف »ميدان اجلامع« اأحد اأحياء حمالت الذهب

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س7

ت�سميمات ح�سرية ومتمّيزةجالم�ر للمج�هرات

ال�سراكة مع �سركات ت�سنيع اأجنبية

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س5

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سال ي�جد�سركات التجزئة املحلية ال�سغرية

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

قد تتباين القيمة املعرو�سة لتجار التجزئة اإزاء اأربعة اأبعاد رئي�سية هي:

جمم�عة املنتجات املعرو�سة: ي�ؤدي الت��سع يف املجم�عات اإلى زيادة حجم املبيعات، حيث يحتاج العمالء اإلى جمم�عة متن�عة من االأ�سناف الإر�ساء رغباتهم  �
املتغرية.

قيمة العالمة التجارية: تلعب املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دوًرا كبرًيا يف حتديد اأي �سركات بيع التجزئة التي تعد اخليار االأول للم�ستهلكني. �

اإذ ترتفع ن�سبة ا�ستبدال العمالء امل�سريني  � ج�دة اخلدمة يف مرحلة ما بعد البيع: يزيد ت�افر خدمات ال�سيانة واال�ستبدال من �سعبية معار�س بيع التجزئة، 
للمج�هرات وطلبهم للت�سميمات اجلديدة.

التغطية اجلغرافية: تعد م�ساركة التجار يف مناطق بيع التجزئة الرئي�سية يف م�سر اأمرًا �سروريًا للحفاظ على اأحجام املبيعات املرتفعة وكذلك تعزيز الروؤية. �

اجتاهات السوق 2   2   2

بامل�سي قدمًا يت�قع اأن تر�سم اجتاهات خمتلفة �سكل �س�ق املج�هرات يف م�سر:

زيا	ة وعي املستهلكني 	( 

العالمات  يطلب�ن  العمالء  فاإن   ، ثمَّ التجزئة. ومن  بائع  و�سمعة  امل�سرتاة  املج�هرات  يتعلق بج�دة  فيما  امل�ستهلكني  التجارية من وعي  العالمات  املج�هرات ذات  تقدمي  يزيد 
التجارية الق�ية ل�سمان اأن حتظى املج�هرات بج�دة جيدة وحلماية اأنف�سهم من الغ�س يف العيار )ما يعني احت�اء امل�سغ�الت الذهبية على ن�سبة ذهب اأقل من الن�سبة التي يخرب 

بها البائع للم�سرتي(.

زيا	ة رواج اجملوهرات ذات العالمة التجارية 	( 

يزيد التعر�س ال�سديد لالجتاهات االإقليمية والعاملية من اهتمام امل�ستهلكني يف م�سر بالعالمات التجارية التي تتما�سى مع �سيحات امل��سة ح�سنة ال�سمعة ك��سائل للرتويج 
والتعبري الذاتي.

از	هار اجملوهرات من عيار 18 قرياطج( 

ب�سبب ارتفاع ح�سا�سية االأ�سعار والنف�ذ املتزايد لالأذواق الغربية، ت�جه امل�ستهلك�ن امل�سري�ن املتمدن�ن على نحٍ� متزايد اإلى اختيار الت�ساميم من عيار 18 قري�ط. و�لد�فع 
الرئي�سي وراء هذه ال�سريحة من املنتجات ه� ال�سريحة ال�سبابية املتزايدة حيث ت�سكل 33% من اإجمايل ال�سكان وتنم� مبعدل من� �سن�ي مركب تبلغ ن�سبته 2.5%. ونتيجة لذلك، 

ت�سعى اجلهات الفاعلة يف ال�س�ق التي تهدف لال�ستفادة من هذا النم� اإلى اإعادة تركيز اأن�سطتهم نح� تط�ير عرو�س منتجاتهم من عيار 18 قري�ط وحت�شينها.
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التقّدم يف تقنيات التصنيع 	( 

ل نفقات اأج�ر الت�سنيع  ع� املج�هرات يف التكن�ل�جيا اجلديدة التي تتيح لهم اإنتاج ت�ساميم اأكرث روعة وزيادة ال�سيطرة على وزن الذهب امل�ستخدم ف�ساًل عن حتمُّ ي�ستثمر م�سنِّ
االأكرث ارتفاًعا. تزيد عمليات الت�سنيع احلديثة من �سع�بة جماراة ال�ر�س املحلية لها.

سوق اجملوهرات يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة( 2   2

نظرة عامة على االقتصاد الكلي 1   2   2

�سهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي طفرة يف عدد ال�سكان خالل ال�سن�ات املا�سية حيث ت�ساعف عدد ال�سكان الرتاكمي على مدار ال�سن�ات الع�سر االأخرية. و�ساحب ذلك النم� 
�ل�شكاين �لقوي ن�شاط �قت�شادي جيد. وقد عّززت زيادة �الإنفاق �حلكومي على �لبنية �لتحتية �ملدنية �لنمو �ملطرد الإجمايل �لناجت �ملحلي. وقد متخ�ض ذلك عن �رتفاع م�شتويات 
ن�شيب �لفرد من �لرثوة و�لدخل �ملتاح. ونتيجة لذلك، منا ن�شاط بيع �لتجزئة يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي )ما عد� �ململكة( منوً� كبريً� مبعدل منو �شنوي مركب يبلغ %6.1 

من 282.4 مليار ريال �سع�دي يف عام 2012م اإلى 318.0 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م.

وقد �سجل ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي )الذي مت ح�سابه وفق االأ�سعار الثابتة لعام 2015م( زيادة مطردة يف اأغلبية دول جمل�س التعاون اخلليجي بال�سكل 
الذي ينع�س اإنفاق امل�ستهلك.

ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي: 30-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م)بالألف ريال �سع�دي(

87.492.694.596.8البحرين

200.6195.8181.9178.3الك�يت

86.380.678.076.9عمان

347.3351.4350.3344.3قطر

151.5161.3159.4162.4االإمارات العربية املتحدة
امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

نتيجة لذلك، �سهد ن�سيب الفرد من الدخل ال�سن�ي املتاح زيادة كبرية على مدار ال�سن�ات االأخرية املا�سية يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث �سجلت االإمارات 
العربية املتحدة اأعلى دخل للفرد بلغ 97.500 ريال �سع�دي تقريبًا. عالوة على ذلك، تت�سابه تقريبًا ن�سبة ن�سيب الفرد من الدخل ال�سن�ي املتاح يف قطر والبحرين والك�يت 

وذلك على الرغم من اأن البحرين �سجلت معدل من� اأ�سرع بكثري وي�سل اإلى 4.0% )اأي معدل من� �سن�ي مركب(.

الدخل ال�سن�ي املتاح لكل اأ�سرة يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي: 31-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م)بالألف ريال �سع�دي(

267.0300.0322.1337.1البحرين

304.5308.6308.3313.1الك�يت

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدعمان

313.5333.0330.8334.5قطر

464.6484.1521.6553.9االإمارات العربية املتحدة

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

تبلغ ن�سبة زيادة التعداد ال�سكاين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 7.8% �سن�يًا. وتعترب ن�سبة النم� هذه اأعلى بعدة اأ�سعاف من املعدل املت��سط للنم� ال�سكاين العاملي والتي 
ت�سل اإلى 1.2%. وقد ُيعزى ارتفاع معدالت النم� ال�سكاين ب�سكل عام اإلى ارتفاع معدل امل�اليد يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي واإلى التدفق امل�ستمر للعمالة ال�افدة 
اإلى املنطقة. وتعترب قطر واالإمارات العربية املتحدة االأ�سرع يف النم� ال�سكني نظرًا لالأ�سباب املذك�رة اأعاله وتتل�هما الك�يت. وي�فر هذا النم� ال�سكاين اأ�سا�سًا ق�يًا لنم� �س�ق 

امل�ستهلكني.

التعداد ال�سكاين يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي: 32-3اجلدول 
2015م2014م2013م2012م)ملي�ن(

1.21.21.21.2البحرين

3.94.14.34.4الك�يت

3.33.63.94.2عمان

1.82.02.22.4قطر

8.38.48.58.6االإمارات العربية املتحدة

18.519.320.120.8االإجمايل

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق
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ي�سري النم� االقت�سادي والدمي�غرايف الق�ي يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي اإلى ارتفاع م�ست�يات الرثوة يف تعداد �سكاين متزايد. وهذا ميثل ال��سع االأمثل الإنتاج 
ال�سلع اال�ستهالكية وجتارة التجزئة الفاخرة.

نظرة عامة على صناعة املشغوالت الذهبية 2   2   2

مقدمة 1 2 2 2

اإن رواج االأذواق املحلية التقليدية، ف�ساًل عن الت�اجد االأ�سي�ي الكبري، يعني اأن �سناعة امل�سغ�الت الذهبية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تت�سم بخ�سائ�س خمتلفة عن تلك 
امل�ج�دة يف اململكة وم�سر. ويتعامل جتار اجلملة والتجزئة ب�سكل كبري مع املج�هرات امل�ست�ردة نظرًا الأن القدرة الكبرية على الت�سنيع املحلي حمدودة )ما عدا يف االإمارات 
العربية املتحدة(. وتعمل الت�ساميم على نيل ر�سى االأذواق املحلية التقليدية من ناحية )التي غالبا ما تك�ن جم�هرات ذهبية من عيار 21 قري�ط(، ومن ناحية �أخرى، ت�شعى 
الإر�ساء اأذواق ال�سكان من جمه�رية الهند املت�اجدين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، والذين يبدون يف الغالب اهتمامًا بامل�سغ�الت الذهبية امل�سممة على الطراز الهندي 

بالعيارين 21 قري�ط و22 قري�ط.

الدورة التشغيلية والتسويقية للعمليات التوريد 2 2 2 2

التوريد	( 

يتم ت�ريد الذهب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي باالأ�سا�س من ثالث جهات:

مناجم الذهب: تقع مناجم الذهب الرئي�سية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي يف االإمارات العربية املتحدة والك�يت وعمان وقطر. وتقع اأكرب م�سانع الذهب  �
يف االإمارات العربية املتحدة )مثل م�سنع الفجرية للذهب وم�سانع اخلليج للذهب(.

معاجلة اخلام وا�ستعادة الذهب الك�سر: يعترب الذهب الك�سر اأحد م�سادر الذهب الرئي�سية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي. وتعد دولة االإمارات اأكرب  �
مّ�رد لك�سر يف املنطقة.

البن�ك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية: يخ�سع الذهب املّ�رد من البن�ك وجتار ال�سلع االأ�سا�سية يف �س�رة �سبائك حيث يتم �سهرها بغر�س ا�ستخدامها يف عملية االإنتاج. �

التصميم والتصنيع	( 

الت�سميم: هناك ثالثة اأن�اع اأ�سا�سية من الت�ساميم تعترب هي الرائجة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. عادًة ما يتم اإنتاج الت�ساميم التقليدية امل�ست�حاة من  �
احلرف املحلية والرتاث العربي يف �سكل ذهب عيار 21 قري�ط وتلقى �إعجاب مو�طني دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�لو�فدين �لعرب. ويحظى هذ� �لت�شميم حاليًا 
بع�دة ظه�ره كم��سة بني ال�سباب. وي�ستهدف الن�ع الثاين من الت�ساميم، امل�ست�حاة ب�س�رة اأكرب من النمط االأجنبي، ب�سكل اأ�سا�سي جمتمعات ال�افدين ال�سرقية 
)مثل الهن�د والباك�ستانيني( ويتم �سراء تلك االأن�اع من الت�ساميم باالأ�سا�س الأغرا�س اال�ستثمار. اأما الن�ع الثالث من الت�ساميم فيتاألف من الت�ساميم الع�سرية 

التي ت�اكب �سيحات امل��سة حيث اإنها تنال ر�سى �سريحة ال�سباب امل�ستهلكني يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي.

الت�سنيع: ي�جد ثالث تقنيات ت�سنيع رئي�سية يف جمال �سناعة امل�سغ�الت الذهبية: �

الكب�س بالق�الب: ا�ستخدام االآالت التي تدار اآليًا اأو يدويًا، وامل�سممة خ�سي�سًا ل�سك الذهب با�ستخدام الق�ة الهيدروليكية. عادًة ما تك�ن الت�سميمات  �
ا و�سريعًا. اأولية ويك�ن ت�سنيعها رخي�سً

�سبك الذهب: عملية اإن�ساء منط من�ذج على ال�سمع، حيث ي�ستخدم هذا النم�ذج فيما بعد حلمل املعدن ال�ساخن )الذهب، اإلخ( لت�سكيله يف �س�رة م�اد  �
م�حدة بناًء على النم�ذج. وي�فر ذلك ج�دة اأعلى من ال�سغط وميكنه اإنتاج كميات كبرية من القالب ذاته.

وهناك تقنيات اأخرى متط�رة مثل الطباعة ثالثية االأبعاد الرتكيب باملجهر. فالطباعة ثالثية االأبعاد هي عملية ت�سنيع املج�هرات با�ستخدام من�ذج رقمي  �
ثالثي االأبعاد، الرتكيب باملجهر تقنية تدور ح�ل و�سع االأحجار ال�سغرية متماثلة احلجم يف �سف�ف مت�سابكة با�ستخدام اأ�ساليب التكبري العالية. ومتكن هذه 

التقنيات �سركات الت�سنيع من التحكم بدقة يف وزن الذهب امل�ج�دة يف قطع املج�هرات ومن ثم زيادة اأج�ر الت�سنيع ب�سبب ح�سرية منتجاتهم.

ة تقنيات الت�سنيع االأ�سا�سية )مثل ال�سبك واخلتم(، وتعر�س  ا يف ال�ر�س ال�سغرية اأو يف من�ساآت الت�سنيع الكبرية. وت�ستخدم ال�ر�س املحليَّ وجترى عملية ت�سنيع املج�هرات اإمَّ
اأج�ر م�سنعية ما بني منخف�سة اإلى مت��سطة وتنتج جم�هرات رخي�سة ال حتمل عالمة جتارية. اأما من�ساآت الت�سنيع الكبرية التي ت�ستخدم تكن�ل�جيات جديدة فاإنها تعر�س 

اأج�ر م�سنعية مرتفعة وتنتج جم�هرات حديثة منها الذي يحمل عالمة جتارية ومنها من ال يحمل عالمة جتارية باهظة اأو مت��سطة الثمن.

بيع اجلملة والتوزيعج( 

هناك ثالث اأ�ساليب رئي�سية لبيع اجلملة يف �س�ق املج�هرات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:

التجار املتخ�س�سني يف بيع اجلملة: يعمل�ن ب�سكل اأ�سا�سي مع جتار بيع التجزئة الذين لي�س لهم ات�سال مبا�سر ب�سركات الت�سنيع. وقد يك�ن مقر تلك امل�سانع اإما  �
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اأو يف دول اأجنبية )ب�سكل اأ�سا�سي يف �سرق اآ�سيا االأق�سى(. كما ت�سيطر املج�هرات امل�ست�ردة على اأ�س�اق البيع بالتجزئة يف عمان 
والك�يت وقطر واالإمارات العربية املتحدة. وعالوة على ذلك، يف�سل جتار بيع التجزئة العمل مع جتار بيع اجلملة، اإذ اإنهم يقدم�ن تخفي�سات ويقبل�ن الدفع باالآجل 

)بداًل من الدفع نقدًا(. ويقيم العديد من جتار البيع باجلملة مكاتب يف دبي حيث �سارت مركزًا لتجارة املج�هرات.

�سركة ت�سنيع وبيع جتزئة متكاملة متاماً: ب�سكل اأ�سا�سي يف االإمارات العربية املتحدة مع ال�سركات التي من�س�ؤها الهند. وقد اأن�ساأت �سركات الت�سنيع تلك تكاماًل  �
راأ�سيًا و�سبكة بيع جتزئة خا�سة. حيث حتتفظ منافذ البيع بالتجزئة اخلا�سة ح�سريًا باملنتجات التي تنتجها ال�سركة امل�سنعة القائمة على االإدارة. ال يناف�س جتار 

بيع اجلملة يف هذه الفئة جتار بيع اجلملة يف الفئات االأخرى حيث اإنهم ال ي�ستهدف�ن �س�ق بيع جتزئة املج�هرات العام.
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ل قن�ات بيع اجلملة اخلا�سة بها وتديرها. ويتيح هذا ال�سكل حتقيق ه�ام�س ربح اأكرب، حيث تق�م  � �سركة الت�سنيع وتاجر اجلملة: �سركات الت�سنيع التي ُت�سغِّ
منافذ بيع م�سغ�الت الذهب بتخفي�س اإجمايل الربح ل�سركة الت�سنيع وذلك ب�سبب ه�ام�س الربح املنخف�س ملعار�س البيع بالتجزئة اململ�كة ملكية خا�سة. وتركز 
�سركات الت�سنيع يف هذا الدور على ت��سيع قدرتها على اإمداد �سبكة وا�سعة من جتار جتزئة املج�هرات يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي. ومل يتبنى هذا 

الت�سنيف �س�ى عدد حمدود من ال�سركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

قطاع التجزئة 	( 

اأ�س�اق الذهب: ما زالت اأ�س�اق الذهب التقليدية يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي هي ال�جهة االأ�سا�سية لعمليات �سراء املج�هرات. �

مراكز الت�س�ق: تقع مراكز البيع بالتجزئة الكبرية اأو منافذ الت�س�ق ب�سكل رئي�سي يف املدن الكبرية واملناطق املتمدنة التي جتذب كال من جتار التجزئة املحليني  �
والعالمات التجارية الدولية.

تطور السوق 2   2   2

�سهد �س�ق م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة( على مدار ال�سن�ات االأخرية من�ًا كبريًا مدف�عًا باالأ�سا�س من خالل:

ارتفاع م�ست�يات الدخل املتاح: انعك�س الت��سع االقت�سادي ال�سريع يف دول اخلليج على ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، ومن ثم حتقيق ارتفاع مب�ست�يات  �
الدخل املتاح وزيادة الق�ة ال�سرائية.

النم� ال�سكاين املطرد: يتزايد التعداد ال�سكاين يف دول اخلليج باطراد، وذلك مبعدل يبلغ 7.8% �سن�يًا منذ عام 2005م. وبلغت 20.8 ملي�نًا يف عام 2015م. �

ا م�ستمرًا بلغت ن�سبته 11% �شنويًا. حيث �شكل هذ� �لهبوط يف �أ�شعار �لذهب حافزً� للكثري  � انخفا�س اأ�سعار الذهب: �سهدت اأ�سعار الذهب منذ عام 2012م انخفا�سً
من العمالء ل�سراء امل�سغ�الت الذهبية.

ازدياد اأعداد ال�سائحني: كما ي�سهد اخلليج ازديادًا يف اأعداد ال�سائحني، مما ي�فر م�سدرًا ثابتًا لالإنفاق اخلارجي. �

ونتيجًة لذلك، منت �س�ق املج�هرات، من حيث احلجم االإجمايل، مبعدل من� �سن�ي مركب بلغ 9.5% بني عامي 2012م و 2015م وو�سل اإلى 87.6 طن يف عام 2015م.

تط�ر �س�ق بيع امل�سغ�لت الذهبية باجلملة، من حيث احلجم )بالطن( يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي: 33-3اجلدول 
2015م 2014م2013م2012م

66.785.275.887.6احلجم االإجمايل للم�سغ�الت الذهبية

15.5%)11.0%(27.7%-النم� ال�سن�ي

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

البيئة التنافسية 2   2   2

يف بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي، يعد اثنني من جتار اجلملة امل�سنعني من كبار العاملني يف �س�ق اململكة من حيث كمية املنتجات والتغطية اجلغرافية االإقليمية. ومن بني 
ه�ؤالء جمم�عة الزوردي التي تعترب اأحد املناف�سني يف املنطقة لتقدميها لتقنيات ت�سنيع حديثة وا�ستثمارها يف خمتلف احلمالت الت�س�يقية. وُتّق�سم ح�سة ال�س�ق املتبقية بني 
خمتلف ال�سركات العائلية املحلية املت��سطة والتي تقدم منتجات حمدودة النطاق ومل تت��سع اإقليميًا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى. ي�ستقر معظم ه�ؤالء التجار يف دبي 

حيث تعترب اأكرب مركز لتجارة املج�هرات باملنطقة.

وفيما يلي ملحة عن املناف�سني االإقليميني واملحليني املتمّيزين يف �س�ق بيع اجلملة بدول جمل�س التعاون اخلليجي:

طيبة: هي �سركة عائلية لت�سنيع الذهب واملج�هرات وبيعها باجلملة، حيث تزاول ن�ساطها باململكة منذ عام 1989م، وكذلك لديها م�سنع يف دبي، كما تت�سم طيبة  �
باأ�سعارها التناف�سية وح�س�رها الق�ي يف �سريحة االأطقم خفيفة ال�زن. 

�سمرة: هي �سركة جم�هرات باجلملة تاأ�س�ست عام 1990م باالإمارات العربية املتحدة مع ت�اجد حمدود بال�سرق االأو�سط. تعمل �سركة �سمرة من قبل اجليل الثالث  �
للعائلة، حيث ُتدير م�سنعًا لت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية يف دبي وم�سنعًا لت�سنيع جم�هرات االأملا�س يف بانك�ك. كما تدير �سركة �سمرة 13 معر�س للبيع بالتجزئة 

يف دبي وال�سارقة ويعمل بها 250 م�ظف.

الت�سنيع  � ن�ساطاتها يف  بداأت  �سركة جم�هرات  اأول  اأنها  املتحدة. حيث  العربية  باالإمارات  عام 1974م  منذ  تعمل  باجلملة  املج�هرات  لبيع  �سركة  �سطاف: هي 
باالإمارات العربية املتحدة كما اأنها ت�زع املج�هرات التي ت�ست�ردها من اأملانيا وه�نغ ك�نغ والهند وماليزيا وباك�ستان وتركيا. ُتدير �سطاف يف الفرتة الراهنة م�سنع 

لت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية يف ال�سارقة ولديها ع�سرة معار�س لبيع املج�هرات باالإمارات العربية املتحدة.
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البيئة التناف�سية ملج�هرات اجلملة يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي: 34-3اجلدول 
املنتجاتم�سادر املج�هراتاملزايا التناف�سيةال�سم

اإمكانيات ت�سنيع متقدمةالزوردي

قيمة كبرية للعالمة التجارية

ت�سميمات خفيفة ال�زن

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سمن�ساآت الت�سنيع اخلا�سة بهم

تاريخ كبريطيبة:

خفة ال�زن 

اأ�سعار منخف�سة )اأج�ر الت�سنيع(

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سمن�ساآت الت�سنيع اخلا�سة بهم

احل�س�ر الق�ي باالإمارات العربية املتحدة�سمرة:

العالقات اجليدة مع �سركات الت�سنيع االأجنبية

من�ساآت الت�سنيع خا�سة بهم )يف دبي وبانك�ك( 
واملج�هرات ذات العالمات التجارية )فري�سات�سي(.

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س

املج�هرات ذات عالمة جتارية

االأحجار الكرمية

احل�س�ر الق�ي باالإمارات العربية املتحدة�سطاف

الرتاث الق�ي

م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�سمن�ساآت الت�سنيع اخلا�سة بهم

امل�سدر: تقرير م�ست�سار ال�س�ق

قد تتباين القيمة املعرو�سة لتجار التجزئة اإزاء اأربعة اأبعاد رئي�سية هي:

جمم�عة املنتجات املعرو�سة: ي�ؤدي الت��سع يف املجم�عات اإلى زيادة حجم املبيعات، حيث يحتاج العمالء اإلى جمم�عة متن�عة من االأ�سناف الإر�ساء تف�سيالتهم  �
املتغرية.

قيمة العالمة التجارية: تلعب املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دوًرا كبرًيا يف حتديد اأي �سركات بيع التجزئة التي تعد اخليار االأول للم�ستهلكني. �

ج�دة خدمة ما بعد البيع: يزيد ت�افر خدمات ال�سيانة واال�ستبدال من �سعبية معار�س بيع التجزئة، اإذ ترتفع ن�سبة ا�ستبدال العمالء اخلليجي�ن للمج�هرات  �
وطلبهم للت�سميمات اجلديدة.

التغطية اجلغرافية: يعترب وج�د جتار التجزئة يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي اأمرًا حي�يًا للحفاظ على م�ست�ى مرتفع من حجم املبيعات وزيادة  �
اإبرازها.
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وصف األعمال. 2

نظرة عامة 1   2

القرار  تاأ�س�ست مب�جب  بتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق 2006/7/22م(،  ال�سادر  �سركة م�ساهمة حتمل �سجل جتاري رقم 1010221531  للمج�هرات هي  �سركة الزوردي 
�سع�دي،  ريال   430.000.000 مالها  راأ�س  ويبلغ  م�ساهمة،  ك�سركة  ال�سركة  تاأ�سي�س  اإعالن  ب�ساأن  ال�سادر  2006/4/2م(  )امل�افق  1427/3/4هـ  بتاريخ   565 رقم  ال�زاري 
رقم  �سارع  الثانية،  ال�سناعية  املنطقة  يف  لل�سركة  وامل�سجل  الرئي�سي  املقر  ويقع  �سهم.  لكل  �سع�دية  رياالت   10 قدرها  ا�سمية  بقيمة  عادي  �سهم   43.000.000 اإلى  مق�سم 
�لذهبية  �مل�شغوالت  وت�شكيل و�شياغة  وت�شنيع  �إنتاج  لل�شركة  �لرئي�شي  �لن�شاط  وي�شمل  �ل�شعودية.  �لعربية  �ململكة  الريا�س 11521 -  البن�ك، �س. ب. 41270،  198، منطقة 
واملج�هرات واالأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�سغ�لة باالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية وال�سبائك الذهبية، وت�زيع النظارات ال�سم�سية وال�ساعات واالإك�س�س�ارات واالأقالم 

والعط�ر واملنتجات اجللدية، وت�سدير امل�سغ�الت الذهبية و�سبائك الذهب، و�سياغة وبيع و�سراء املعادن الثمينة واالأحجار الكرمية.

اأن�سطتها الرئي�سية من خالل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 7 )»نظرة عامة على عمل جمم�عة  وتزاول جمم�عة الزوردي 
الزوردي«((:

قطاع الت�سنيع والإنتاج: ي�سم االأن�سطة املتعلقة بت�سميم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية واإنتاجها. �

قطاع البيع باجلملة: ي�سم اأن�سطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب واالأملا�س والذين يزيد عددهم عن 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل يف الدول التي متار�س بها  �
جمم�عة الزوردي اأن�سطتها.

قطاع البيع بالتجزئة: ي�سم اأن�سطة بيع جم�هرات االأملا�س عرب معار�س البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة »الزوردي« التجارية التابعة ملجم�عة الزوردي وامل�ج�دة  �
ب�سكل اأ�سا�سي يف اململكة وم�سر واالإمارات العربية املتحدة.

وكما يف 31 دي�سمرب 2015م، زاولت جمم�عة الزوردي ن�ساطها مبا�سرًة من خالل 18 مكتبًا للبيع باجلملة يف اململكة واالإمارات العربية املتحدة وقطر وم�سر، وذلك من خالل 
ثالث وحدات ت�سنيع )واحدة يف اململكة واثنتني يف م�سر(، و14 معر�سًا للبيع بالتجزئة )م�ج�دة يف اململكة واالإمارات العربية املتحدة وم�سر(. اإ�سافًة اإلى ذلك، تق�م جمم�عة 
الق�سم  4 - 7 - 6  التفا�سيل، يرجى مراجعة  الزوردي ببيع منتجاتها يف 52 دولة من خالل �سبكة م�زعني ح�سريني وغري ح�سريني من جتار اجلملة والتجزئة )ملزيٍد من 

)»العمليات وامل�اقع اجلغرافية«((.

وكما يف 31 دي�سمرب 2015م، وبلغ عدد م�ظفي جمم�عة الزوردي 2.777 �سخ�سًا م�زعني عرب جميع البلدان التي تزاول فيها ن�ساطها. وميكن االطالع على مزيد من املعل�مات 
يف الق�سم  5 - 7 )»امل�ظف�ن«(.

وكما يف 31 دي�سمرب 2015م، بلغ اإجمايل حق�ق امللكية ملجم�عة الزوردي 491 ملي�ن ريال �سع�دي مقابل 483 ريال �سع�دي و 466 ملي�ن ريال �سع�دي يف 31 دي�سمرب 2014م 
و2013م على الت�ايل، بينما بلغ اإجمايل امل�ج�دات 1.77 مليار ريال �سع�دي مقابل 1.65 مليار ريال �سع�ي و 1.38 مليار ريال �سع�دي يف 31 دي�سمرب 2014م و2013م على 

الت�ايل. 

وفيما يتعلق باإيرادات الت�سغيل فقد حققت جمم�عة الزوردي دخاًل م�حدًا من العمليات الت�سغيلية يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م بلغ 149.5 ملي�ن ريال �سع�دي مقابل 
130.6 ملي�ن ريال �سع�دي و 118 ملي�ن ريال �سع�دي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و 2013م على الت�ايل، بينما بلغ �سايف الدخل امل�حد يف ال�سنة املنتهية يف 2015م 

100.6 ملي�ن ريال �سع�ي مقابل 86.3 ملي�ن ريال �سع�دي لل�سنة املنتهي 31 دي�سمرب 2014م و 74 ملي�ن ريال �سع�دي عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م.

تاريخ الشركة وتطور رأس املال 2   2

بدايًة تاأ�س�ست ال�سركة كم�ؤ�س�سة فردية تعمل حتت ا�سم »م�سنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سع�دي ل�ساحبه عبدالعزيز �سالح العثيم«، مب�جب ال�سجل التجاري رقم 1010091134 وتاريخ 
)امل�افق 1994/7/13م(، مت  وبتاريخ 1415/2/4هـ  �سع�دي.  ريال  قدره 18.500.000  مال  وبراأ�س  اململكة،  الريا�س يف  )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة  1412/7/18هـ 

ت�سجيل عالمة »الزوردي« التجارية الأول مرة، ومت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ«م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات« بتاريخ 1418/8/18هـ )امل�افق 1997/12/19م(.

ومت حت�يل م�ؤ�س�سة م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم »�سركة الزوردي للمج�هرات« مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 
وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق2006/4/2م( ال�سادر ب�ساأن اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وال�سجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق2006/7/22م(، يف 
مدينة الريا�س يف اململكة، وبراأ�س مال قدره 200.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 4.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 50 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد. ومت تغطية 
الزيادة يف راأ�س املال من خالل ر�سملة مبلغ قدره 47.500.000 ريال �سع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال فروع امل�ؤ�س�سة املح�لة، باالإ�سافة لر�سملة مبلغ قدره 134.000.000 

ريال �سع�دي من اأرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة. وقد كان هيكل ملكية ال�سركة عند حت�لها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة كما يلي:

م�ساهم� ال�سركة كما يف 1427/3/4هـ )امل�افق 2006/4/2م(: 1-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمامل�ساهم

56%2.240.000عبدالعزيز �سالح العثيم

35%1.400.000�سركة الزوردي القاب�سة

1%40.000�سالح عبدالعزيز العثيم

1%40.000مي عبدالعزيز العثيم
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ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمامل�ساهم

1%40.000ن�رة عبدالعزيز العثيم

1%40.000عبداهلل عبدالعزيز العثيم

1%40.000خالد عبدالعزيز العثيم

1%40.000حممد عبدالعزيز العثيم

1%40.000رابعة عبدالعزيز العثيم

1%40.000ن�اف عبدالعزيز العثيم

1%40.000فل�ه عبدالعزيز العثيم

100%4.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ويبني اجلدول االآتي ال�سركاء يف الزوردي القاب�سة يف نف�س الفرتة:

ال�سركاء يف لزوردي القاب�سة كما يف 1427/3/4هـ )امل�افق 2006/4/2م(: 2-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم

95%عبد العزيز �سالح العثيم

5%�سالح عبدالعزيز العثيم

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ويف 1423/11/5هـ )امل�افق 2003/1/8م(، اأ�س�س عبدالعزيز �سالح العثيم )ب�سفته امل�ساهم الرئي�سي يف ذلك ال�قت( واآخرون )املذك�رة اأ�سمائهم يف اجلدول اأدناه(، �سركة 
اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة ك�سركة م�ساهمة يف م�سر براأ�س مال قدره 20.000.000 جنيه م�سري )ما يعادل 9.580.338 ريال �سع�دي(، حيث بداأت ن�ساطها يف 
1423/11/21هـ )امل�افق 2003/1/23م(. وقد اقت�سرت االأن�سطة االأ�سا�سية اآنذاك على ت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية واإنتاجها 

وت�سكيلها و�سياغتها. ويبني اجلدول االآتي هيكل ملكية اأورو اإيجيبت عند تاأ�سي�سها:

م�ساهم� اأورو اإيجيبت كما يف 1423/11/5هــ )امل�افق 2003/1/8م(: 3-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم

50%حممد �سيد حممد عمر

25%عبد العزيز �سالح العثيم

10%رفيق اأحمد حممد عبا�س

3.75%مها حمم�د اأحمد م��سى

3.75%فاطمة حمم�د اأحمد م��سى

3.75%وفاء حمم�د اأحمد م��سى

3.75%اإميان حمم�د اأحمد م��سى

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ويف 1428/3/8هـ )امل�افق 2007/3/27م(، ا�ستح�ذت ال�سركة على 100% من ح�س�س امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة يف اأورو اإيجيبت )ملزيد من التفا�سيل ح�ل اأورو اإيجيبت، 
يرجى مراجعة الق�سم  4 - 3 - 2 - 7 )» �سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة«((.

ا�سمية قدرها 50  اإلى 4.000.000 �سهم عادي بقيمة  ال�سركة من 200.000.000 ريال �سع�دي مق�سم  راأ�س مال  ويف 1428/9/10هـ )امل�افق 2007/9/22م(، مت زيادة 
ريال �سع�دي لل�سهم، اإلى 300.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 30.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم، وذلك من خالل ر�سملة مبلغ 

100.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة. ونتيجة لذلك، اأ�سبح هيكل ملكية ال�سركة عند زيادة راأ�س مالها كما يلي:

م�ساهم� ال�سركة كما يف 1428/8/1هـ )امل�افق 2007/8/14م(: 4-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمامل�ساهم

56%16.800.000عبدالعزيز �سالح العثيم

35%10.500.000�سركة الزوردي القاب�سة

1%300.000�سالح عبدالعزيز العثيم
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ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمامل�ساهم

1%300.000مي عبدالعزيز العثيم

1%300.000ن�رة عبدالعزيز العثيم 

1%300.000عبداهلل عبدالعزيز العثيم 

1%300.000خالد عبدالعزيز العثيم 

1%300.000حممد عبدالعزيز العثيم 

1%300.000رابعة عبدالعزيز العثيم 

1%300.000ن�اف عبدالعزيز العثيم 

1%300.000فل�ه عبدالعزيز العثيم 

100%30.000.000االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

ويف 1429/9/20هـ )امل�افق 2008/3/20م(، نقل عبدالعزيز �سالح العثيم ملكية 10.500.000 �سهم مبا ميثل 35% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة اإلى الزوردي القاب�سة، وبذلك 
ازدادت ح�سة الزوردي القاب�سة لت�سبح 21.000.000 �سهم مبا ميثل 70% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة البالغة 30.000.000 �سهم. ونتيجة لذلك اأ�سبح هيكل ملكية ال�سركة 

كما يلي:

م�ساهم� ال�سركة كما يف 1429/9/20هـ )امل�افق2008/9/20م(: 5-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهمامل�ساهم

70%21.000.000�سركة الزوردي القاب�سة

21%6.300.000عبدالعزيز �سالح العثيم

1%300.000�سالح عبدالعزيز العثيم 

1%300.000مي عبدالعزيز العثيم 

1%300.000ن�رة عبدالعزيز العثيم 

1%300.000عبداهلل عبدالعزيز العثيم 

1%300.000خالد عبدالعزيز العثيم 

1%300.000حممد عبدالعزيز العثيم 

1%300.000رابعة عبدالعزيز العثيم 

1%300.000ن�اف عبدالعزيز العثيم 

1%300.000فل�ه عبدالعزيز العثيم 

100%30.000.000االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

ويبني اجلدول االآتي ال�سركاء يف الزوردي القاب�سة يف نف�س الفرتة:

ال�سركاء يف لزوردي القاب�سة كما يف1429/9/20هـ )امل�افق 2008/9/20م(: 6-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم

95%عبد العزيز �سالح العثيم

5%�سالح عبدالعزيز العثيم

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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نقل م�ساهم� ال�سركة يف 1430/1/10هـ )امل�افق2009/1/7م( ملكية 8.980.000 �سهم مبا ميثل 29.9% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة اإلى الزوردي القاب�سة، ويف 1430/4/29هـ 
)امل�افق 2009/4/25م(، قامت الزوردي القاب�سة بنقل ملكية 6.000 �سهم مبا ميثل 0.02% من اإجمايل اأ�سهم �سركة الزوردي اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة كاأ�سهم ل�سمان 

الع�س�ية يف جمل�س االإدارة. ونتيجة لذلك اأ�سبح هيكل ملكية ال�سركة كما يلي: 

م�ساهم� ال�سركة كما يف 1430/4/29هـ )امل�افق2009/4/25م(: 7-4اجلدول 
ن�سبة امللكية2عدد الأ�سهمامل�ساهم1

0.1675%50.250عبدالعزيز �سالح العثيم

99.33%29.799.000 3�سركة الزوردي القاب�سة

0.1675%50.250�سالح عبدالعزيز العثيم

0.1675%50.250عبداهلل عبدالعزيز العثيم

0.1675%50.250خالد عبدالعزيز العثيم

100%30.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 ال ت�سم قائمة امل�ساهمني ال�اردة يف هذا اجلدول اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني الذين ميلك�ن اأ�سهم �سمان الع�س�ية. يرجى مراجعة الق�سم  5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل كل 
من اأع�ساء جمل�س االإدارة.

2 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

3 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني.

ويبني اجلدول االآتي ال�سركاء يف الزوردي القاب�سة يف نف�س الفرتة:

ال�سركاء يف لزوردي القاب�سة كما يف 1430/4/29هـ )امل�افق2009/4/25م(: 8-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم

95%�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة

5%عبد العزيز �سالح العثيم

100%االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

يف عام 2009م قام ائتالف ال�سركات املك�ن من �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م )ممل�كة من قبل كٍل من �سركة �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب 
)مقفلة( و�سركة انف�ستك�رب ج� 4(، و�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م )ممل�كة من قبل امل�ستثمر ال�طني(، و�سركة 
اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة )اململ�كة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�سة(، باال�ستح�اذ ب�سكل غري مبا�سر على ح�سة اأغلبية يف راأ�س مال ال�سركة بن�سبة ملكية 
قدرها 70% من خالل جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة مب�جب اتفاقية �سراء اأ�سهم مت اإبرامها بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم. ويف 
عام 2010م، قام ائتالف ال�سركات بزيادة ح�سته يف ال�سركة بن�سبة 7.5% من كل من عبد�لعزيز �شالح �لعثيم و�شالح عبد�لعزيز �لعثيم وذلك وفقًا لذ�ت �شروط �ّتفاقية �شر�ء 
االأ�سهم بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم. ونتيجًة لذلك، فاإن امللكية النفعية ل�سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م )بالنيابة 
عن ائتالف ال�سركات( كما يف تاريخ هذه الن�سرة تقدر بن�سبة 77.5% )ملزيد من التفا�سيل ح�ل هيكل ملكية االأ�سهم، ُيرجى مراجعة الق�سم  4 - 4 - 2 - 5 )»�سركة الزوردي 

القاب�سة«((.

ويف 1433/9/11هـ)امل�افق 2012/7/30م(، و�سعت جمم�عة الزوردي عملياتها يف م�سر من خالل ا�ستح�اذ ال�سركة على 100% من احل�س�س غري املبا�سرة يف الزوردي 
م�سر، لتك�ن بذلك وحدة االنتاج الثانية ملجم�عة الزوردي يف م�سر، ومتح�رت اأن�سطتها ح�ل تاأ�سي�س وت�سغيل م�سنع الإنتاج امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية 

)ملزيد من التفا�سيل ح�ل الزوردي م�سر، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 3 - 2 - 4 )»�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(«(.

ويف 1436/7/4هـ )امل�افق 2015/4/23م(، مت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 300.000.000 ريال �سع�دي اإلى 430.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 43.000.000 �سهم 
عادي عن طريق اإ�سدار 13.000.000 �سهم جديد بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سع�دي لكل �سهم من خالل ر�سملة: )اأ( 52.509.121 ريااًل �سع�ديًا من االحتياطي النظامي 

لل�سركة، و)ب( 77.490.879 ريااًل �سع�ديًا من اأرباح ال�سركة املبقاة. ويبني اجلدول االآتي الهيكل احلايل مللكية االأ�سهم يف ال�سركة:
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م�ساهم� ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 9-4اجلدول 
ن�سبة امللكية1عدد الأ�سهمامل�ساهم

99.93%42.970.332 2�سركة الزوردي القاب�سة

0.019%8.167 4عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

0.017%7.167عبدالعزيز �سالح العثيم3

0.017%7.167�سالح عبدالعزيز العثيم3

0.017%7.167خالد عبدالعزيز العثيم3

100%43.000.000االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

1 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7،000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم( واأ�سهم ال�سمان اخلا�سة باملن�سب ال�ساغر، 
والذي �س�ف يتملكها من �سمن االأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه وذلك وفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة. يرجى مراجعة الق�سم  5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل 

كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة.

3 ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لالزوردي القاب�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �سهم.

ويف 1436/12/23هـ)امل�افق 2015/10/6م(، قام عبد العزيز �سالح العثيم بنقل خم�سة ح�س�س يف الزوردي القاب�سة )مبا ميثل 5% من راأ�س مالها( اإلى خليفة ح�سن خليفة 
حممد اجلالهمة. ويبني اجلدول االآتي الهيكل احلايل مللكية احل�س�س يف الزوردي القاب�سة:

ال�سركاء يف لزوردي القاب�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 10-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم

95%�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة

5%خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة

100%االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ويف 1437/5/21هـ)امل�افق 2016/3/1م(، قامت الزوردي القاب�سة بنقل ملكية 2.000 �سهم مبا ميثل 0.00465% من اإجمايل اأ�سهم �سركة اإلى ع�س�ي جمل�س االإدارة املعينني 
م�ؤخرًا عبدالكرمي اأ�سعد اأب� الن�سر واأمني حممد عاكف املغربي.

فيما يلي تلخي�س لالأحداث والتغريات التاريخية الرئي�سة:

الأحداث والتغريات التاريخية الرئي�سة: 11-4اجلدول 
التغيريالتاريخ

مت تاأ�سي�س ال�سركة كم�ؤ�س�سة فردية حتمل ا�سم »م�سنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سع�دي ل�ساحبه عبد العزيز �سالح العثيم« يف الريا�س براأ�س مال قدره 18.500.000 ريال �سع�دي.1992م

مت افتتاح اأول معر�س للبيع بالتجزئة يف الريا�س يف اململكة العربية ال�سع�دية1993م

مت ت�سجيل العالمة التجارية »الزوردي« الأول مرة.1994م

مت اإطالق عالمة »الزوردي« التجاري يف جدة.1995م

مت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ»م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات« ومت ت��سيع امل�سنع ال�اقع يف الريا�س لي�سل اإلى طاقة اإنتاجية تعادل 15 طن.1997م

مت افتتاح اأول معر�س خارج اململكة يف مدينة اأب� ظبي - االمارات العربية املتحدة.2003م

اأ�س�س عبدالعزيز العثيم )امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة( �سركة اأورو اإيجيبت كاأول امل�سانع يف م�سر بطاقة اإنتاجية ت�سل اإلى 10 طن حاليًا.2003م

اأ�س�س �سيد اأحمد عبدالعاطي وحممد اأحمد اأمني وخليل متراز اأب� املجد ال�سركة الدولية ل�سناعة املج�هرات )�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م((.2005م

مت حت�يل م�ؤ�س�سة م�سنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد خم�سة من فروعها اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم »�سركة الزوردي للمج�هرات« براأ�س مال قدره 2006م
200.000.000 ريال �سع�دي مق�سم اإلى 4.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 50 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد، حيث مت تغطية الزيادة يف راأ�س املال من خالل ر�سملة 

مبلغ 47.500.000 ريال �سع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال فروع امل�ؤ�س�سة املح�لة، باالإ�سافة لر�سملة مبلغ 134.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة.

مت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 200.000.000 ريال �سع�دي اإلى 300.000.000 ريال �سع�دي عرب ر�سملة 100.000.000 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة.2007م

وقعت جمم�عة الزوردي اتفاقية تعاون مع الفنانة اللبنانية اإلي�سا لرتويج منتجاتها.2007م

ا�ستح�ذت جمم�عة الزوردي على 100% من اأ�سهم اأورو اإيجيبت ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.2007م

نقل عبدالعزيز �سالح العثيم ملكية 10.500.000 �سهم )ما ميثل 35% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة( اإلى الزوردي القاب�سة.2008م

نقل م�ساهم� ال�سركة ملكية 8.980.000 �سهم )ما ميثل 29.9% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة( اإلى الزوردي القاب�سة.2009م

ا�ستح�ذ ائتالف �سركات ي�سمل اإنف�ستك�رب واإي�ستغيت و�سركة امل�ستثمر ال�طني حق�ق ملكية غري مبا�سرة متثل 77.5% من راأ�س مال الزوردي القاب�سة.2009م
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التغيريالتاريخ

مت افتتاح فروع لل�سركة يف مدينة العني، االمارات العربية املتحدة.2012م

مت تاأ�سي�س م�سنع ثان يف م�سر بطاقة اإنتاجية اإجمالية ت�سل اإلى 15 طن وذلك من خالل اال�ستح�اذ على 100% من ح�س�س امللكية الزوردي م�سر ب�سكل غري املبا�سرة.2012م

مت افتتاح مكتب البيع باجلملة يف قطر، كما مت افتتاح معر�س جتزئة جديد يف الريا�س، اململكة العربية ال�سع�دية.2015م

مت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 300.000.000 ريال �سع�دي اإلى 430.000.000 ريال �سع�دي باإ�سدار 13.000.000 �سهم جديد من خالل ر�سملة: )اأ( 52.509.121 ريال 2015م
�سع�دي من االحتياطي النظامي لل�سركة، و)ب( 77.490.879 ريال �سع�دي من اأرباح ال�سركة املبقاة.

امل�سدر: ال�سركة

هيكل جمموعة الزوردي 2   2

نظرة عامة 1   2   2

متتلك ال�سركة ح�س�سًا يف ملكية �سبع �سركات تابعة مبا�سرة وغري مبا�سرة على امل�ست�يني املحلي واخلارجي. ي��سح املخطط التايل الهيكل احلايل ملجم�عة الزوردي:

�سكل 4-1: هيكل جمم�عة لزوردي
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امل�سدر: ال�سركة

ي�سم اجلدول التايل ال�سركات التابعة املبا�سرة وغري املبا�سرة وي��سح ح�س�س ال�سركة املبا�سرة وغري املبا�سرة فيها:

تفا�سيل ال�سركات التابعة املبا�سرة وغري املبا�سرة: 12-4اجلدول 

ا�سم ال�سركة التابعة
دولة

التاأ�سي�س
 ح�سة

 مبا�سرة )%(
 ح�سة

 غري مبا�سرة )%(
باقي ح�سة امللكية

ال ي�جد2%98%اململكة �سركة املج�هرات املا�سية 

ال ي�جد2%98%اململكة �سركة كيناز 

ال ي�جد0.33%99.67%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(1

ال ي�جد100%-م�سر�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(

ال ي�جد1%99%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م2

متلك وفيقة �سلطان العي�سى 51%-49%قطر�سركة الزوردي للمج�هرات3

ميلك عبدالعزيز �سالح العثيم ن�سبة 0.75% وميلك  �سالح 0.875%99.125%م�سر�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة
عبدالعزيز العثيم ن�سبة 0.0625% وميلك علي �سالح العثيم 

ن�سبة %0.0625
امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دولة قطر.
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نظرة عامة على الشركات التابعة 2   2   2

شركة اجملوهرات املاسية 1 2 2 2

�سركة املج�هرات املا�سية )»املج�هرات املا�سية«( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف الريا�س باململكة ب�سجل جتاري رقم 1010236734 ال�سادر بتاريخ 1428/7/25هـ 
)امل�افق 2007/8/8م(. يقع املقر الرئي�سي ل�سركة املج�هرات املا�سية يف مركز طيبة التجاري بحي امللك فهد، �س. ب. 41270، الريا�س 11521- اململكة. يبلغ راأ�س املال 
احلايل ل�سركة املج�هرات املا�سية 50.000 ريال �سع�دي، مق�سم اإلى 50 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 1.000 ريال �سع�دي لكل ح�سة. ويلخ�س اجلدول التايل 

هيكل امللكية ل�سركة املج�هرات املا�سية:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة املج�هرات املا�سية: 13-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(القيمة ال�سمية للح�سة )ريال �سع�دي(عدد احل�س�سال�سركاء

98%491.00049.000�سركة الزوردي للمج�هرات

2%11.0001.000�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م1

100%501.00050.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

ت�ستمل االأن�سطة االأ�سا�سية ل�سركة املج�هرات املا�سية التجارة يف املعادن واحللي باجلملة والتجزئة، وقد تاأ�س�ست �سركة املج�هرات املا�سية يف االأ�سا�س بغر�س امتالك اأ�سهم يف 
�شركات فرعية معينة، وال متار�ض �شركة �ملجوهر�ت �ملا�شية �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ هذه �لن�شرة.

شركة كيناز  2 2 2 2

)امل�افق  1433/11/21هـ  بتاريخ  ال�سادر   1010352574 رقم  جتاري  ب�سجل  باململكة  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  هي  )»كيناز«(  كيناز  �سركة 
2012/10/7م(. يقع املقر الرئي�سي ل�سركة كيناز يف املنطقة ال�سناعية الثانية، �س. ب. 41270، الريا�س 11521- اململكة. يبلغ راأ�س املال احلايل ل�سركة كيناز 50.000 ريال 

�سع�دي، مق�سم اإلى 50 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 1.000 ريال �سع�دي لكل ح�سة. ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة كيناز:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة كيناز: 14-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(القيمة ال�سمية للح�سة )ريال �سع�دي(عدد احل�س�سال�سركاء

98%491.00049.000�سركة الزوردي للمج�هرات

2%11.0001.000�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م1

100%501.00050.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

جانب  اإلى  اجللدية  واملنتجات  والعط�ر  واالأقالم  واالإك�س�س�ارات  وال�ساعات  ال�سم�سية  النظارات  يف  والتجزئة  باجلملة  التجارة  على  كيناز  ل�سركة  االأ�سا�سية  االأن�سطة  ت�ستمل 
��شتري�دها وت�شديرها. وقد تاأ�ش�شت �شركة كيناز يف �الأ�شا�ض بغر�ض �متالك �أ�شهم يف �شركات فرعية معينة، وال متار�ض �شركة كيناز �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ هذه �لن�شرة.

شركة الزوردي للمجوهرات )دبي( 2 2 2 2

�سركة الزوردي للمج�هرات )»الزوردي دبي«( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة دبي باالإمارات العربية املتحدة ب�سجل جتاري رقم 1039193 ال�سادر بتاريخ 
2008/12/23م )امل�افق 1429/12/25هـ(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة الزوردي دبي يف حي الرا�س، �س ب 60843، دبي، االإمارات العربية املتحدة. يبلغ راأ�س املال احلايل 
ل�سركة الزوردي دبي 300.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 306.371 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 300 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 1.000 درهم اإماراتي )ما 

يعادل 1.021 ريال �سع�دي( لكل ح�سة. ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة الزوردي دبي:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة لزوردي دبي: 15-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )درهم اإماراتي(القيمة ال�سمية للح�سة )درهم اإماراتي(عدد احل�س�سال�سركاء

99.67%305.350 2991.000299.000�سركة الزوردي للمج�هرات

0.33%11.0001.0001.021�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م1

100%3001.000300.000306.371االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

الذهب  �سياغة  جانب  اإلى  غيارها،  وقطع  وال�ساعات  الكرمية  و�سبه  الكرمية  واالأحجار  والل�ؤل�ؤ  املج�هرات  يف  التجارة  على  دبي  الزوردي  ل�سركة  االأ�سا�سية  االأن�سطة  ت�ستمل 
واملج�هرات. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، متتلك �سركة الزوردي دبي ح�سة ملكية ب�اقع 46.142.500 جنيه م�سري )ما يعادل 22.103.132 ريال �سع�دي( يف �سركة الزوردي 

م�سر )ما ميثل 50% من راأ�س مالها(.
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شركة الزوردي مصر للمجوهرات )ذ.م.م( 2 2 2 2

�سركة الزوردي م�سر هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف القاهرة مب�سر ب�سجل جتاري رقم 14997 ال�سادر بتاريخ 2005/6/8م )امل�افق 1426/5/1هـ(. ويقع املقر 
الرئي�سي ل�سركة الزوردي م�سر يف املنطقة ال�سناعية االأولى، �س ب 62، مدينة العب�ر، م�سر. ويبلغ راأ�س املال املدف�ع احلايل ل�سركة الزوردي م�سر 92.285.000 جنيه 
م�سري )ما يعادل 44.206.264 ريال �سع�دي( مق�سم اإلى 92.285.000 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها جنيه م�سري واحد )ما يعادل 0.479 ريال �سع�دي( 

لكل ح�سة. ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة الزوردي م�سر:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة لزوردي م�سر: 16-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )جنيه م�سري(القيمة ال�سمية للح�سة )جنيه م�سري(عدد احل�س�سال�سركاء

50%46.142.500146.142.50022.103.132�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م1

50%46.142.500146.142.50022.103.132�سركة الزوردي للمج�هرات)ذ.م.م(2

100%92.285.000192.285.00044.206.264االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

االأملا�س وت�سنيعها وت�زيعها وبيعها. وكما يف تاريخ هذه  اإن�ساء وت�سغيل م�سنع لت�سميم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات  االأ�سا�سية ل�سركة الزوردي م�سر على  االأن�سطة  ت�ستمل 
الن�سرة، تدير �سركة الزوردي م�سر م�سنع واحد وثالثة مكاتب للبيع باجلملة يف م�سر. 

شركة الزوردي للمجوهرات )أبوظبي( 2 2 2 2

�سركة الزوردي للمج�هرات – ذ.م.م )»الزوردي اأب�ظبي«( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة ب�سجل جتاري رقم 1060233 
ال�سادر بتاريخ 2004/6/1م )امل�افق 1425/4/13هـ(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة الزوردي اأب�ظبي يف �س�ق مدينة زايد للذهب، �س ب 72147، اأب�ظبي، االإمارات العربية 
املتحدة. يبلغ راأ�س املال احلايل ل�سركة الزوردي اأب�ظبي 300.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 306.371 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 300 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل 

قدرها 1.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 1.021 ريال �سع�دي( لكل ح�سة. ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة الزوردي اأب�ظبي:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة لزوردي اأب�ظبي: 17-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )درهم اإماراتي(القيمة ال�سمية للح�سة )درهم اإماراتي(عدد احل�س�سال�سركاء

99%2971.000297.000303.307�سركة الزوردي للمج�هرات

1%31.0003.0003.064�سركة الزوردي للمج�هرات)ذ.م.م(1

100%3001.000300.000306.371االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة. 

ت�ستمل االأن�سطة االأ�سا�سية ل�سركة الزوردي اأب�ظبي على التجارة بالتجزئة يف املج�هرات االأملا�س واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية وال�ساعات. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، متتلك 
�سركة الزوردي اأب�ظبي ح�سة واحدة يف �سركة املج�هرات املا�سية )ما ميثل 2% من راأ�س مالها(، ومتتلك ح�سة واحدة يف �سركة كيناز )ما ميثل 2% من راأ�س مالها(، وح�سة 
واحدة يف �سركة الزوردي دبي )ما ميثل 0.33% من راأ�س مالها(، باالإ�سافة اإلى ح�سة ملكية ب�اقع 46.142.500 جنيه م�سري )ما يعادل 22.103.132 ريال �سع�دي( يف 

�سركة الزوردي م�سر )ما ميثل 50% من راأ�س مالها(.

شركة الزوردي للمجوهرات )قطر( 2 2 2 2

بتاريخ 2013/5/21م )امل�افق  ال�سادر  ب�سجل جتاري رقم 60716  دولة قطر  �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف  للمج�هرات )»الزوردي قطر«( هي  �سركة الزوردي 
1434/7/11هـ(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة الزوردي قطر يف �سارع جرب بن حممد، �س ب 20464، الدوحة، قطر. يبلغ راأ�س املال احلايل ل�سركة الزوردي قطر 200.000 
ريال قطري )ما يعادل 206.054 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 200 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 1.000 ريال قطري )1.030 ريال �سع�دي( لكل ح�سة. ويلخ�س 

اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة الزوردي قطر:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة لزوردي قطر: 18-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة ااحل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )ريال قطري(القيمة ال�سمية للح�سة )ريال قطري(عدد احل�س�سال�سركاء

51%105.087 1021.000102.000وفيقة �سلطان العي�سى

49%981.00098.000100.967�سركة الزوردي للمج�هرات

100%2001.000200.000206.054االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ت�ستمل االأن�سطة االأ�سا�سية ل�سركة الزوردي قطر على التجارة يف الذهب واملعادن الثمينة غري امل�سغ�لة واملج�هرات وال�سلع الذهبية اإلى جانب �سياغة الذهب واملعادن الثمينة 
واجل�اهر، و�سيانة الذهب واملج�هرات وامل�سغ�الت واإجراء تغيريات عليها.
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شركة أورو إيجيبت لشغيل املعادن الثمينة 2 2 2 2

�سركة اأورو اإيجيبت هي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة القاهرة مب�سر ب�سجل جتاري رقم 7877 ال�سادر بتاريخ 1423/11/14هـ )امل�افق 2003/1/17م(. يقع املقر 
الرئي�سي ل�سركة اأورو اإيجيبت يف �س�ق العب�ر، �س ب 3067، حمافظة القلي�بية، م�سر. يبلغ راأ�س املال احلايل ل�سركة اأورو اإيجيبت 40.000.000 جنيه م�سري )ما يعادل 
19.160.676 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 1.600.000 �سهم بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 25 جنيهًا م�سريًا )ما يعادل 11.98 ريال �سع�دي( لكل �سهم. ويلخ�س 

اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة اأورو اإيجيبت:

هيكل امللكية احلايل ل�سركة اأورو اإيجيبت: 19-4اجلدول 

عدد الأ�سهمامل�ساهم�ن
القيمة ال�سمية لل�سهم

)جنيه م�سري(
ن�سبة امللكيةقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(قيمة الأ�سهم )جنيه م�سري(

99.125%1.586.0002539.650.00018.993.021�سركة الزوردي للمج�هرات

0.75%12.00025300.000143.705عبدالعزيز �سالح العثيم1

0.0625%1.0002525.00011.975�سالح عبد العزيز العثيم1

0.0625%1.0002525.00011.975على �سالح العثيم1

100%1.600.0002540.000.00019.160.676االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لل�سركة.

ت�ستمل االأن�سطة االأ�سا�سية ل�سركة اأورو اإيجيبت على اإن�ساء وت�سغيل م�سنع لت�سنيع املج�هرات وامل�سغ�الت الذهبية واالأحجار الكرمية من جميع االأن�اع، اإلى جانب اإن�ساء مركز 
للتدريب. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تدير �سركة اأورو اإيجيبت وحدة ت�سنيع يف حمافظة القلي�بية باالإ�سافة اإلى �ستة فروع يف م�سر.

تعتزم جمم�عة الزوردي تركيز معظم عملياتها وت��سعاتها امل�ستقبلية يف الزوردي م�سر، وذلك عن طريق الت��سع يف ا�ستخدام الطاقة االنتاجية احلالية و�سراء اأ�س�ل انتاجية 
جديدة بتقنية حديثة وبناء م�سنع جديد لت�سبح الطاقة االإنتاجية الكلية قدرها 15 طن وتعيني عمالة اإ�سافية. ولقد بداأت جمم�عة الزوردي يف عام 2015م عملية ت�حيد وجمع 
جممل اأن�سطتها التجارية يف م�سر حتت الزوردي م�سر وهي �سركة معفاة من ال�سريبة حتى نهاية عام 2018م، يف ال�قت الذي �سترتكز فيه اأن�سطة اأورو اإيجيبت على بع�س 
املنتجات املحدودة، وقد مت بيع معظم اأ�س�لها يف ال�س�ق نظرًا لتقادمها. ويرجع ال�سبب وراء ذلك اإلى ت�جه جمم�عة الزوردي نح� جتنب وج�د اأ�س�ل انتاجية ومراكز خدمية 
واإدارية متكررة يف اأكرث من وحدة اإنتاجية وبيعية، وذلك بهدف خف�س التكاليف وزيادة معدل ا�ستخدام االأ�س�ل وحتقيق ال�ف�رات االقت�سادية االأمر الذي من �ساأنه زيادة القدرة 

التناف�سية يف م�سر.

الهيكل احلايل للمساهمني 2   2

نظرة عامة 1   2   2

يبلغ راأ�س املال احلايل لل�سركة 430.000.000 ريال �سع�دي، مق�سم اإلى 43.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 10 رياالت �سع�دية لكل �سهم.

ي��سح اجلدول التايل هيكل ملكية االأ�سهم يف ال�سركة قبل الطرح وبعده:

هيكل امللكية املبا�سرة يف ال�سركة قبل الطرح وبعده : 20-4اجلدول 

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

قيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهمقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

69.998300.990.000%99.93429.703.320230.099.000%42.970.332 2�سركة الزوردي القاب�سة
0.002310.000%1.000 0.01981.6704%8.167 4عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

---0.01771.670%7.167عبدالعزيز �سالح العثيم3
- -  -0.01771.670%7.167�سالح عبدالعزيز العثيم3

- -  -0.01771.670%7.167خالد عبدالعزيز العثيم3

30129.000.000%12.900.000- - - اجلمه�ر

100430.000.000%100430.000.00043.000.000%43.000.000االإجمايل
امل�سدر : ال�سركة

1 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7،000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم( واأ�سهم ال�سمان اخلا�سة باملن�سب ال�ساغر، 
والذي �س�ف يتملكها من �سمن االأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه وذلك وفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة. يرجى مراجعة الق�سم 5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل 

كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة.

3 ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لالزوردي القاب�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �سهم.
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�سكل  4-2: هيكل امللكية مبجم�عة لزوردي

»æWƒdG ôªãà°ùŸG

É¡µdÉŸ â°ùØfG »à«dó«a ácô°T
- ñ.Ω.¢T »æWƒdG ôªãà°ùŸG

(äGQÉeE’G) Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T

ódƒL ¢SQƒà°ùØfG ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

ájOƒ©°ùdG ¿ƒà°ùªL çQƒa ∞∏L ácô°T
(áµ∏ªŸG)

IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG ¿ƒà°ùªL åØ«a ∞∏L ácô°T
(áµ∏ªŸG)

, º«ã©dG õjõ©dGóÑY ˆGóÑY :ºg á«°ùæ÷G ÚjOƒ©°S Úë°Tôe ÚªgÉ°ùe ™HQCG *

º«ã©dG õjõ©dGóÑY ódÉN , º«ã©dG õjõ©dGóÑY ídÉ°U , º«ã©dG ídÉ°U õjõ©dGóÑY

á°†HÉ≤dG …OQhR’ ácô°T
(áµ∏ªŸG)

äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T
(áµ∏ªŸG)

á«fƒfÉb á«µ∏e

á«©Øf á«µ∏e

Iô°TÉÑe á«µ∏e

ódƒL çhôL ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

‘ »H ¢SG Éæ«e â«¨à°ùjEG ácô°T
(øjôëÑdG) á°†HÉ≤dG 5

¿ƒà°ùª«L â°Sôa ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

¿ƒà°ùª«L ófƒµ«°S ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) á°†HÉ≤dG

ÜQƒµà°ùØfG â«¨à°ùjEG

Úë°Tôe ÚªgÉ°ùe á©HQCG
*(á«°ùæ÷G …Oƒ©°S)

áªgÓ÷G áØ«∏N óªfi áØ«∏N í°TôŸG ºgÉ°ùŸG
(á«°ùæ÷G »æjôëH)

º«ã©dG ídÉ°U õjõ©dGóÑY
(á«°ùæ÷G …Oƒ©°S)

%0^1

%5^0

%22^5

%5^7

%99^9

%95^0

%77^5

%0^1

%99^9

%50%50

%99^9

%22^7%71^6

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: مت عر�س هيكل امللكية اأعاله ب�سكل مب�سط، وملزيد من التفا�سيل ح�ل هيكل امللكية لكل من �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م )وامل�سار اإليه بـ»انف�ستك�رب« 
اأعاله(، واإي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة )وامل�سار اإليه بـ»اي�ستغيت« اأعاله( و�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م 

)وامل�سار اإليه بـ»امل�ستثمر ال�طني« اأعاله(، يرجى االطالع على االأ�سكال رقم اأ - 1،و اأ - 2، و اأ – 3 يف امللحق )اأ( على الت�ايل.

يرجى االطالع على اجلدول ال�ارد يف امللحق )اأ( الذي يبني التفا�سيل اخلا�سة بال�سركات املذك�رة يف هيكل ملكية ال�سركة حتى �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة

يف عام 2009م، قام ائتالف ال�سركات املك�ن من �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م )ممل�كة من قبل كٍل من �سركة �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب 
)مقفلة( و�سركة انف�ستك�رب ج� 4(، و�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م )ممل�كة من قبل امل�ستثمر ال�طني(، و�سركة 
اإي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة )اململ�كة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�سة(، باال�ستح�اذ ب�سكل غري مبا�سر على ح�سة اأغلبية يف راأ�س مال ال�سركة بن�سبة ملكية 
قدرها 70% من خالل جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة مب�جب اتفاقية �سراء اأ�سهم مت اإبرامها بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم. ويف 
عام 2010م، قام ائتالف ال�سركات بزيادة ح�سته يف ال�سركة بن�سبة 7.5% من كل من عبد�لعزيز �شالح �لعثيم و�شالح عبد�لعزيز �لعثيم وذلك وفقًا لذ�ت �شروط �ّتفاقية �شر�ء 
االأ�سهم بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم. ونتيجًة لذلك، فاإن امللكية النفعية ل�سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م )بالنيابة 
عن ائتالف ال�سركات( كما يف تاريخ هذه الن�سرة تقدر بن�سبة 77.5% )ملزيٍد من التفا�سيل ح�ل �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م و�سركة جلف فيفث جم�ست�ن 

ال�سع�دية املحدودة، ُيرجى مراجعة ال�ارد اأدناه(.

 اأبرم ائتالف ال�سركات اتفاقية ا�ستثمار )»اتفاقية ائتالف ال�سركات«(، وذلك عند اال�ستح�اذ على ال�سركة يف عام 2009م. ومت اإبرام هذه االتفاقية ليت�سنى الأع�ساء ائتالف 
ال�سركات الثالثة اإدارة ال�س�ؤون املتعلقة بامل�ساهمني بطريقة منظمة ومبا يت�افق وم�سالح ال�سركة، باالإ�سافة لتن�سيق الطرح العام االأويل لل�سركة بعد فرتة معينة من ال�قت. 
وبا�ستثناء ما يتعلق بعملية الطرح، مل يتفق اأع�ساء االئتالف يف اتفاقية ائتالف ال�سركات اأو غريها على ت�قيت وطريقة بيع االأ�سهم يف ال�سركة بعد الطرح من قبل الزوردي 
القاب�سة نيابة عنهم، مبا يف ذلك بيعها يف احلاالت املرتبطة باإنتهاء مدة ال�سناديق اال�ستثمارية التي تعد جزًء من هيكل امللكية الأع�ساء ائتالف ال�سركات. وال يج�ز لالزوردي 
القاب�سة الت�سرف يف اأ�سهمها اإال بعد انتهاء فرتة احلظر وذلك بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة امل�سبقة وفقًا لل�ائح ال�سادرة عن الهيئة. وعالوة على ذلك، ووفقًا الأحكام 
)»�سندوق  اك�يتي  دايركت  مينا  اأوريك�س  و�سندوق  اآي«(،  اأن  تي  )»�سندوق  كابيتال  جروث  اآي  اإن  تي  و�سندوق   ،1 للفر�ض  �خلليج  �الإ�شالمي  �نف�شتكورب  �شندوق  و�شروط 

اأوريك�س«(، و�سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س، فاإن مالكي وحداتها لي�س لهم اأي حق تعاقدي للح�س�ل على اأ�سهم يف ال�سركة.
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وال ت�ستمل اتفاقية ائتالف ال�سركات على اأي اأحكام تنظم نقل االأ�سهم اإلى اأع�ساء ائتالف ال�سركات اأو اإلى اأي من املالك النفعيني الذين هم اأعلى يف هيكل امللكية من اأع�ساء 
ائتالف ال�سركات ويف جميع االأح�ال، فاإن اأي نقل لالأ�سهم يجب اأن يتما�سى مع اأنظمة ول�ائح اململكة فيما يتعلق باال�ستثمار االأجنبي، على اأن تك�ن عملية نقل االأ�سهم بعد انتهاء 
فرتة احلظر، واأن يخ�سع ذلك مل�افقة الهيئة امل�سبقة. وال يج�ز ت�زيع اأرباح من قبل �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م، اأو من قبل اأي �سركة ت�سيطر عليها �سركة 
جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، اإال مب�افقة جمل�س املديرين يف �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م. وت�سدر قرارات ال�سركاء يف 
�سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م مب�افقة اأغلبية ال�سركاء، وذلك با�ستثناء بع�س امل�سائل التي تتطلب م�افقة 75% من ال�سركاء )ومن ذلك، على �سبيل املثال، �سراء 
اأو الت�سرف يف االأ�سهم اململ�كة من قبل الزوردي القاب�سة يف ال�سركة، اأو امل�افقة على اخلطط اال�سرتاتيجية، اأو امل�ازنة، اأو خطة العمل(، وبع�س امل�سائل التي تتطلب اإجماع 
ال�سركاء )ومن ذلك، على �سبيل املثال، تعديل عقد تاأ�سي�س �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م، اأو حل اأو ت�سفية �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م اأو اأي 

�سركة ت�سيطر عليها �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر(.

تبني اجلداول التالية التفا�سيل اخلا�سة بامل�ساهمني الذين ميلك�ن 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة �س�اء كانت تلك امللكية مبا�سرة اأو نفعية يف ال�سركة:

امل�ساهم�ن الذين ميلك�ن 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة ب�سكل مبا�سر : 21-4اجلدول 

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

قيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهمقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

69.998300.990.000%99.93429.703.320230.099.000%242.970.332�سركة الزوردي القاب�سة

امل�سدر: ال�سركة

1 ن�سب امل�ساهمة هي ن�سب تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7.000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم(. يرجى مراجعة الق�سم  5 - 1 - 1  
)»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( ملزيد من التفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة. يرجى املالحظة، اأن الن�سبة املتبقية التي متثل 0.07% من اأ�سهم ال�سركة ممل�كة من قبل اأربع م�ساهمني مر�سحني نيابة عن 

�سركة الزوردي القاب�سة، حيث اأن �سركة الزوردي القاب�سة متلك ملكية نفعية قدرها 100% يف ال�سركة.

بيانات امل�ساهمني الذين ميلك�ن ملكية نفعية بن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة : 22-4اجلدول 

امل�ساهم

بعد الطرحقبل الطرح

امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم
قيمة الأ�سهم

)ريال �سع�دي(
امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم
)ريال �سع�دي(

38.84167.024.900%55.49238.607.00016.702.490%23.860.700�سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م2 

15.7567.725.000%22.5096.750.0006.772.500%9.675.000عبدالعزيز �سالح العثيم

12.3353.006.100%17.6175.723.0005.300.610%7.572.300�سركة اإي�ستغيت ا�س بي يف 5 القاب�سة 3

�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة 
ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م4

1.892.000%4.4018.920.0001.324.400%3.0813.244.000

70.00301.000.000%100.00430.000.00030.100.000%43.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 ن�سب امل�ساهمة هي ن�سب تقريبية.

2 �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م هي �سركة ذات غر�س خا�س ا�ستخدمت يف الهيكل القان�ين لكل من �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 و�سندوق انف�ستك�رب اال�سالمي اخلليج للفر�س 1. ومن خالل الهيكل القان�ين ل�سندوق 
انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1، فاإن مالكي ال�حدات يف ال�سندوق ميلك�ن ح�سة نفعية يف ال�سركة. وميلك جهاز قطر لال�ستثمار ما ن�سبته 11.26% من ال�حدات يف �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1. وميلك �سندوق انف�ستك�رب اخلليج 
للفر�س 1 بدوره ما ن�سبته 55.49% من االأ�سهم يف ال�سركة ملكية نفعية، وبذلك تبلغ امللكية النفعية جلهاز قطر لال�ستثمار مان�سبته 6.25% من االأ�سهم يف ال�سركة. و�ستنخف�س هذه امللكية النفعية جلهاز قطر لال�ستثمار اإلى 4.38% بعد الطرح. 
وال ي�جد مالكي وحدات اآخرين يف �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 ميتلك�ن ح�سة نفعية ن�سبتها 5% اأو اأكرث يف ال�سركة. وفيما يتعلق بالهيكل القان�ين ل�سندوق انف�ستك�رب اال�سالمي اخلليج للفر�س 1، فاإن مالكي ال�حدات ال ميلك�ن اأي 

ملكية نفعية يف ال�سركة وبالتايل ال ي�جد اأي من مالكي وحداته ميلك�ن ح�سة نفعية ن�سبتها 5% اأو اأكرث يف ال�سركة. ملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة الق�سم 1 من امللحق )اأ(.

3 �سركة اإي�ستغيت ا�س بي يف 5 القاب�سة تقت�سر على ك�نها �سركة ذات غر�س خا�س ا�ستخدمت يف الهيكل القان�ين ل�سندوق اأوريك�س مينا دايركت اك�يتي ومن خالل الهيكل القان�ين ل�سندوق اأوريك�س مينا دايركت اك�يتي، فاإن مالكي وحداته 
ال ميلك�ن اأي ملكية نفعية يف ال�سركة وبالتايل ال ي�جد اأي من مالكي وحداته ميلك�ن ح�سة نفعية ن�سبتها 5% اأو اأكرث يف ال�سركة، وملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة الق�سم 2 يف امللحق )اأ(.

4 �سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م تقت�سر على ك�نها �سركة ذات غر�س خا�س ا�ستخدمت يف الهيكل القان�ين ل�سندوق تي اأن اأي ومن خالل الهيكل القان�ين ل�سندوق تي اأن اأي، فاإن 
مالكي وحداته ال ميلك�ن اأي ملكية نفعية يف ال�سركة وبالتايل ال ي�جد اأي من مالكي وحداته ميلك�ن ح�سة نفعية ن�سبتها 5% اأو اأكرث يف ال�سركة ملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة الق�سم 3 يف امللحق )اأ(.

نظرة عامة على املساهمني البائعني 2   2   2

عبداهلل عبدالعزيز العثيم 1 2 2 2

ولد عبداهلل عبدالعزيز العثيم يف 1408/10/8هـ )امل�افق 1988/5/23م( وتلقى درجة البكال�ري��س يف املالية من جامعة �س�فك�س يف ب��سنت، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة 
االأمريكية يف عام 2010م. يت�لى عبداهلل عبدالعزيز العثيم من�سب ع�س� جمل�س يف اإدارة ال�سركة منذ عام 2013م وع�س� جمل�س يف اإدارة �سركة عبدالعزيز العثيم واأبنائه 

القاب�سة، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، منذ عام 2012م. 

عالوة على ذلك، عمل عبداهلل عبدالعزيز العثيم كمحلل اأعمال يف �سركة »ار بي �سي«، ت�رنت�، كندا، يف عام 2011م وهي �سركة م�ساهمة كندية، تعمل يف قطاع اخلدمات املالية 
وكمحلل مايل يف �سركة عبدالعزيز العثيم واأبناءه القاب�سة بني عامي 2010م و 2011م وهي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار.

عبداهلل عبدالعزيز العثيم ه� م�ساهم مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 0.019% يف ال�سركة بالنيابة عن �سركة الزوردي القاب�سة، حيث اأن �سركة الزوردي القاب�سة متلك 
ملكية نفعية قدرها 100% يف ال�سركة.
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عبدالعزيز صالح العثيم 2 2 2 2

ولد عبد العزيز �سالح العثيم يف 1378/7/1هـ )امل�افق 1959/1/11م( وتلقى درجة دبل�م يف اإدارة االأعمال من جامعة �سرتاير يف اأرلينغت�ن، فريجينيا، ال�اليات املتحدة 
االأمريكية يف عام 2001م.

عبد العزيز العثيم ه� م�ؤ�س�س �سركة الزوردي للذهب واملج�هرات، وي�سغل عبدالعزيز العثيم من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة عبدالعزيز العثيم واأبناءه القاب�سة.

وكان عبدالعزيز العثيم الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة الزوردي للذهب واملج�هرات منذ تاأ�سي�سها اإلى عام 2010م، وكذلك �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
اأ�س�اق عبداهلل العثيم منذ عام 2010م اإلى عام 2012م، ومن�سب ع�س� جمل�س اإدارة ونائب رئي�س جمل�س االإدارة ل�سركة اأ�س�اق عبداهلل العثيم منذ تاأ�سي�سها اإلى عام 2012م، 
ومن�سب ع�س� جمل�س اإدارة �سركة منازل للبناء منذ تاأ�سي�سها اإلى عام 2013م ومن�سب ع�س� جمل�س اإدارة �سركة اأ�س�ار املتحدة للعقار منذ تاأ�سي�سها حتى عام 2014م، وع�س� 
جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س من عام 1997م اإلى عام 2001م، وي�ستمر عبد العزيز العثيم بع�س�ية جمل�س اإدارة �سركة الراجحي للتاأمني التكافلي وجمعية 

االقت�ساد ال�سع�دية.

هذا وعالوة على م�ساركة عبدالعزيز العثيم كع�س� جمل�س اإدارة ملجم�عة من املنظمات اخلريية مثل م�ؤ�س�سة العثيم اخلريية وجمعية االأطفال املع�قني وم�ؤ�س�سة االأعمال اخلريية 
للمعاقني البالغني.

عبد العزيز �سالح العثيم ه� م�ساهم مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 0.017% يف ال�سركة بالنيابة عن �سركة الزوردي القاب�سة، حيث اأن �سركة الزوردي القاب�سة متلك ملكية 
نفعية قدرها 100% يف ال�سركة.

صالح عبدالعزيز العثيم 2 2 2 2

ولد �سالح عبدالعزيز العثيم يف 1402/9/16هـ )امل�افق 1982/7/8م( وتلقى درجة البكال�ري��س يف اإدارة االأعمال من كلية اإدارة االأعمال يف جدة يف عام 2004م. عمل �سالح 
عبدالعزيز العثيم مديرًا للعالقات العامة ببنك االمارات خالل الفرتة من 2006م حتى 2009م، كما التحق بالبنك ال�سع�دي الربيطاين )�ساب( من 2009م حتى 2011م 
كمدير للعالقات العامة، وخالل الفرتة من اأبريل عام 2011م وحتى 2013م عمل كمدير تط�ير اأعمال يف �سركة اأمالك العاملية للتط�ير العقاري. كما �سغل من�سب م�س�ؤول اإدارة 

ال�سركات يف بنك االإمناء منذ عام 2014م.

�سالح عبدالعزيز العثيم ه� م�ساهم مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 0.017% يف ال�سركة بالنيابة عن �سركة الزوردي القاب�سة، حيث اأن �سركة الزوردي القاب�سة متلك ملكية 
نفعية قدرها 100% يف ال�سركة.

خالد عبدالعزيز العثيم 2 2 2 2

ولد خالد عبدالعزيز العثيم يف 1408/10/8هـ )امل�افق 1988/5/23م( وح�سل على درجة البكال�ري��س يف التجارة )تخ�س�س مالية( من جامعة ك�نك�رديا يف م�نرتيال، 
كندا يف عام 2015م، كما در�س التجارة يف جامعة ويب�سرت يف جنيف، �س�ي�سرا يف عام 2008م وجامعة ج�ن�س�ن وويلز يف والية رود اآيالند، ال�اليات املتحدة االأمريكية يف عام 
2007م. وقد عمل كم�ساعد اأمني اإدارة النقدية يف �سركة اأ�س�اق العثيم يف عام 2010م وكم�ساعد اأمني اإدارة النقدية يف جمم�عة الزوردي لال�ستثمار ال�سناعي يف الريا�س، 

اململكة يف عام 2009م.

خالد عبدالعزيز العثيم ه� م�ساهم مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 0.017% يف ال�سركة بالنيابة عن �سركة الزوردي القاب�سة، حيث اأن �سركة الزوردي القاب�سة متلك ملكية 
نفعية قدرها 100% يف ال�سركة.

شركة الزوردي القابضة 2 2 2 2

�سركة الزوردي القاب�سة هي �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 1010211110 بتاريخ 1426/6/7هـ )امل�افق 2005/7/13م(. ويقع املقر 
الرئي�سي ل�سركة الزوردي القاب�سة يف حي امللز بالريا�س. ويبلغ راأ�س املال احلايل ل�سركة الزوردي القاب�سة 500.000 ريال �سع�دي، مق�سم اإلى 100 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة 

بالكامل قدرها 5.000 ريال �سع�دي لكل ح�سة. 

ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة الزوردي القاب�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

هيكل امللكية ل�سركة لزوردي القاب�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 23-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(القيمة ال�سمية )ريال �سع�دي(عدد احل�س�سال�سركاء

95%955.000475.000�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة 

5%55.00025.000خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة1

100%1005.000500.000االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

1 خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة، م�اطن بحريني و�سريك مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 5% يف �سركة الزوردي القاب�سة بالنيابة عن �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة، حيث اأن �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية 
املحدودة متلك ملكية نفعية قدرها 100% يف �سركة الزوردي القاب�سة.
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اأخرى من خالل امتالك ح�س�س  تاأ�سي�س �سركات  امل�ساهمة يف  والزراعية وكذلك  والتجارية  ال�سناعية  امل�ساريع  اال�ستثمار يف  القاب�سة  الرئي�سية لالزوردي  االأن�سطة  ت�سمل 
ن�سبة ملكية قدرها  ال�سركة )متثل  القاب�سة تقت�سر على ك�نها �سركة قاب�سة متلك 42.970.332 �سهم يف  الن�سرة، فاإن عمليات الزوردي  تاريخ هذه  �سيطرة فيها. كما يف 
99.93% من راأ�س مال ال�سركة( بينما ميتلك اأربعة م�ساهمني مر�سحني اآخرين نيابة عن �سركة الزوردي القاب�سة ن�سبة قدرها 0.07% من االأ�سهم املتبقية يف ال�سركة، ومتلك 

�سركة الزوردي القاب�سة وفقًا لذلك ملكية نفعية قدرها 100% يف ال�سركة. كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال ت�جد اأي اإيرادات ت�سغيل اأو اأن�سطة ت�سغيلية ل�سركة الزوردي القاب�سة. 

وفيما يلي تف�سيل مل�ساهمي �سركة الزوردي القاب�سة:

خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة: خليفة اجلالهمة، م�اطن بحريني و�سريك مر�سح ميلك ملكية قان�نية قدرها 5% يف الزوردي القاب�سة بالنيابة عن �سركة  اأ. 
جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة حيث اأن �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة متلك ملكية نفعية قدرها 100% يف الزوردي القاب�سة.

ال�سع�دية املحدودة هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مب�جب �سجل جتاري رقم  ال�سع�دية املحدودة: �سركة جلف فيفث جم�ست�ن  جلف فيفث جم�ست�ن  ب. 
1010259625 بتاريخ 1429/12/19هـ )امل�افق 2008/12/17م(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة باملدينة ال�سناعية الثانية 
بالكامل قدرها 1 ريال  ا�سمية مدف�عة  اإلى 702.688.163 ح�سة بقيمة  راأ�س مالها احلايل 702.688.163 ريال �سع�دي، مق�سم  الريا�س، اململكة. ويبلغ  يف 
اأجهزة �سناعة  وبيع  والتجزئة  الذهب باجلملة  بيع  املحدودة على جتارة  ال�سع�دية  ل�سركة جلف فيفث جم�ست�ن  الرئي�سية  االأن�سطة  تقت�سر  لكل ح�سة.  �سع�دي 

املج�هرات.

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعمل �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة يف املقام االأول ك�سركة قاب�سة اأ�س�ست من قبل ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم 
ومتلك ح�س�س قدرها 95 ح�سة يف الزوردي القاب�سة )متثل ن�سبة قدرها 95% من راأ�س مالها(. وميلك خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة ن�سبة قدرها 5% من راأ�س مال 
الزوردي القاب�سة ملكية قان�نية ك�سريك مر�سح نيابة عن جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة وبذلك ت�سل امللكية النفعية ل�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة 

اإلى ن�سبة قدرها 100% من راأ�س مال الزوردي القاب�سة.

ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة  جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

هيكل ملكية �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 24-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(عدد احل�س�سال�سركاء

77.5%544.583.326544.583.326�سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية

22.5%158.104.837158.104.837عبدالعزيز �سالح العثيم

100%702.688.163702.688.163االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اأبرم ال�سركاء يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة اتفاقية فيما بينهم الغر�س منها تنظيم �س�ؤون اإدارة �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة، وحتديد 
االلتزامات امل�سرتكة وحق�ق �سركائها. وتنتهي تلك االتفاقية بعد ا�ستكمال عملية الطرح، ولن يرتتب على انتهاء االتفاقية اأي اأثر على ال�سركة. وال ي�جد هناك اأي اتفاقية اأخرى 

بني م�ساهميها.

وفيما يلي تف�سيل لل�سركاء يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة:

عبدالعزيز �سالح العثيم: ميلك عبد العزيز �سالح العثيم ح�س�سًا بن�سبة 22.5% يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة اأ�سالة عن نف�سه، وبالتايل  اأ. 
ميلك ملكية نفعية بن�سبة 22.50% يف ال�سركة. يرجى مراجعة الق�سم  4-4-2-2 )»عبد العزيز �سالح العثيم«( ملزيٍد من التفا�سيل ح�ل عبد العزيز �سالح العثيم. 

�سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية: �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مب�جب �سجل جتاري رقم 1010259604  ب. 
 ،41270 �س.ب.  الثانية،  ال�سناعية  باملدينة  ال�سع�دية  جم�ست�ن  ف�رث  جلف  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  ويقع  2008/12/17م(.  )امل�افق  1429/12/19هـ  بتاريخ 
الريا�س، اململكة العربية ال�سع�دية. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 100.000 ريال �سع�دي، مق�سم اإلى 100.000 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 1 ريال 

�سع�دي لكل ح�سة.

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعمل �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية يف املقام االأول ك�سركة قاب�سة، تاأ�س�ست من قبل ائتالف ال�سركات، ومتلك ح�س�س قدرها 544.583.326 
ح�سة يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة )متثل ن�سبة قدرها 77.5% من راأ�س مالها(. وميلك عبدالعزيز �سالح العثيم الن�سبة املتبقية والبالغة 22.5% من راأ�س 

املال يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة.

ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة  جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

هيكل ملكية �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 25-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة الأ�سهم )ريال �سع�دي(عدد احل�س�سامل�ساهم�ن

50%50.00050.000�سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م

50%50.00050.000�سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م

100%100.000100.000االإجمايل

امل�سدر:  ال�سركة
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وفيما يلي تف�سيل لل�سركاء يف �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية:

�سجل جتاري  م�سجلة مب�جب  م�س�ؤولية حمدودة  ذات  �سركة  ذ.م.م هي  القاب�سة  فر�ست جم�ست�ن  �سركة جلف  ذ.م.م:  القاب�سة  فر�ست جم�ست�ن  �سركة جلف  اأ. 
رقم 70108-1 بتاريخ 1429/10/15هـ )امل�افق 2008/10/16م(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م يف املنطقة الدبل�ما�سية 
بـالبحرين. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 250.000 ريال بحريني )ما يعادل 2.490.211 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 5.000 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل 

قدرها 50 ريال بحريني )ما يعادل 498 ريال �سع�دي( لكل ح�سة.

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعمل �سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م يف املقام االأول ك�سركة قاب�سة، تاأ�س�ست من قبل ائتالف ال�سركات، ومتلك ح�س�س 
قدرها 50،000ح�سة يف �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية )متثل ن�سبة قدرها 50% من راأ�س مالها(.

�سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م: �سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مب�جب �سجل جتاري  ب. 
رقم 70111-1 بتاريخ 1429/10/15هـ )امل�افق 2008/10/16م(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م يف املنطقة الدبل�ما�سية 
بـالبحرين. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 250.000 ريال بحريني )ما يعادل 2.490.000 ريال �سع�دي(، مق�سم اإلى 5.000 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل 

قدرها 50 ريال بحريني )ما يعادل 498 ريال �سع�دي( لكل ح�سة.

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعمل �سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م يف املقام االأول ك�سركة قاب�سة، تاأ�س�ست من قبل ائتالف ال�سركات، ومتلك ح�س�س 
قدرها 50.000 ح�سة يف �سركة جلف ف�رث جم�ست�ن ال�سع�دية )متثل ن�سبة قدرها 50% من راأ�س مالها( 

هيكل ملكية �سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 26-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )دينار بحريني(عدد احل�س�سال�سركاء

99.9%4.995249.7502.487.510جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة

0.1%52502.490�سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م

100%5.000250.0002.490.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

هيكل ملكية �سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 27-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )دينار بحريني(عدد احل�س�سال�سركاء

99.9%4.995249.7502.487.510جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة

0.1%52502.490�سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م

100%5.000250.0002.490.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ومتلك �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م ن�سبة ملكية قدرها 99.9% يف كل من �سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م و�سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة 
ذ.م.م، ومتلك كل منهما ح�س�سًا بن�سبة 0.1% يف االأخرى، كما ه� م��سح اأعاله.

جلف انفستورس جولد القابضة 

جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ب�سجل جتاري رقم 70520-1 بتاريخ 1429/4/3هــ )امل�افق2008/12/1م(. ويقع املقر الرئي�سي ل�سركة 
جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م يف املنطقة الدبل�ما�سية بـالبحرين. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 250.000 دينار بحريني )ما يعادل 2.487.372 ريال �سع�دي(، مق�سم 

اإلى 5.000 ح�سة بقيمة ا�سمية مدف�عة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 498 ريال �سع�دي( لكل ح�سة.

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعمل �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م يف املقام االأول ك�سركة قاب�سة، تاأ�س�ست من قبل ائتالف ال�سركات، ومتلك ح�س�س قدرها 4.995 
ح�سة يف �سركة جلف فر�ست جم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م، و4.995 ح�سة يف �سركة جلف �سيك�ند جيم�ست�ن القاب�سة ذ.م.م )متثل ن�سبة ملكية قدرها 99.9% يف راأ�س مال كل 
منهما(. كما يف تاريخ هذه الن�سرة، متلك �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م ملكية نفعية بن�سبة قدرها 77.5% يف ال�سركة بالنيابة عن ائتالف ال�سركات. وبعد 

ا�ستكمال عملية الطرح، �س�ف متلك �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م بالنيابة عن ائتالف ال�سركات ملكية نفعية بن�سبة قدرها 54.25% يف ال�سركة.

ويلخ�س اجلدول التايل هيكل امللكية ل�سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

هيكل ملكية �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�سرة: 28-4اجلدول 
ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�س )ريال �سع�دي(قيمة احل�س�س )دينار بحريني(عدد احل�س�سال�سركاء

71.60%3.580179.0001.782.991�سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة ذ.م.م 

22.72%1.13656.800565.776�سركة اي�ستغيت مينا ا�س بى يف 5 القاب�سة 

�سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني �س.م.خ – 
�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

28414.200141.444%5.68

100%5.000250.0002.490.211االإجمايل

امل�سدر:  ال�سركة
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وملزيد من التفا�سيل عن ال�سركاء يف �سركة جلف انف�ست�ر�س ج�لد القاب�سة ذ.م.م يرجى مراجعة الق�سم 1 من امللحق )اأ( لبيان هيكل ملكية �سركة جلف جروث ج�لد القاب�سة 
ذ.م.م والق�سم 2 من امللحق )اأ( لبيان هيكل ملكية اإي�ستغيت مينا �س بي يف 5 القاب�سة والق�سم 3 من امللحق )اأ( لبيان هيكل ملكية �سركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر ال�طني 

�س.م.خ – �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م.

الرؤية والرسالة واالسرتاتيجية 2   2

الرؤية 1   2   2

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى روؤية عامل ت�سبح فيه عالمة »الزوردي« هي العالمة االأكرث جاذبية وثقًة واإثارة بني �سركات املج�هرات الع�سرية االأخرى.

الرسالة 2   2   2

ت�سعى جمم�عة الزوردي اإلى اإ�سفاء البهجة على حياة املراأة من خالل جم�هرات فريدة واأنيقة ومبتكرة مت ت�سميمها من خالل اأفكار م�ستلهمة قدمها فريق جمم�عة الزوردي 
الذي يتميز بالتفاين وامل�هبة يف العمل وتدعمهم يف ذلك اأحدث اإمكانيات ال�سناعة املتاحة.

االسرتاتيجية 2   2   2

ت�سعى جمم�عة الزوردي جاهدًة اإلى اأن تك�ن املُ�سنع واملُ�زع الرئي�سي ملنتجات م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�سر ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وغريها من االأ�س�اق الدولية التي تطرح بها جمم�عة الزوردي منتجاتها، ويف اإطار تعزيز هذه الروؤية، تتبنى جمم�عة الزوردي ا�سرتاتيجية العمل التالية:

نشاط بيع مشغوالت الذهب باجلملة 1 2 2 2

تخطط جمموعة الزوردي لتنمية ن�شاط �لعمل يف م�شغوالت �لذهب من خالل �الإجر�ء�ت �لتالية:

مو��شلة تطبيق ��شرت�تيجية �البتكار و�لتطوير على خطوط �الإنتاج. �

زيادة احل�سة ال�س�قية من املنتجات الذهبية خا�سًة عيار 18 قري�ط، �لذي يعد من �الأمور �ال�شرت�تيجية ملجموعة الزوردي. �

دعم الربامج الت�س�يقية التجارية للعمالء اال�سرتاتيجيني الرئي�سيني. �

اإقامة �سراكات مع ال�سركات الدولية لتقدمي منتجات جديدة، مثل جمم�عات الزفاف. �

تعزيز تو�جد جمموعة الزوردي يف جميع �أ�شو�ق دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، �إلى جانب �إن�شاء خطوط �إنتاج جديدة لت�شنيع منتجات م�شممة خ�شي�شًا لالأ�شو�ق  �
الغربية.

تنمية نشاط جتارة التجزئة 2 2 2 2

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى:

حت�سني اأداء املعار�س احلالية من خالل تقدمي منتجات اأحدث واأف�سل، وال �سيما من املجم�عات الرائجة. �

ة يف اململكة. � فتح معار�س للبيع بالتجزئة يف اأماكن متميزة باملراكز التجارية احلالية واملزمع اإن�ساوؤها م�ستقباًل، وخا�سً

تنمية نشاط بيع جموهرات األملاس باجلملة 2 2 2 2

�شتعمل جمموعة الزوردي على تطوير ن�شاط عملها يف جمال بيع جموهر�ت �الأملا�ض باجلملة �لذي بد�أ منذ عامني يف �ململكة وم�شر ودول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، كما تخطط 
جمموعة الزوردي �إلى �إطالق جمموعات جديدة، وتوفري مو�رد ب�شرية ومالية لهذ� �لن�شاط، ف�شاًل عن تو�شيع قاعدة عمالئها.

تطوير التقنيات امُلستخدمة، ودعم عمليات التصنيع، وحتسني كفاءة رأس املال العامل 2 2 2 2

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى:

ا�ستخدام اأحدث التقنيات لتقدمي املزيد من الت�سميمات االإبداعية وتن�يع منتجاتها يف ال�س�ق. �

التح�سني امل�ستمر جل�دة املنتجات مع �سبط تكاليف الت�سنيع يف ال�قت ذاته للحفاظ على كفاءة التكلفة وحت�سني عمليات الت�سنيع. �

تعزيز كفاءة راأ�س املال العامل �س�اء كان ذلك يف �سكل ذهب اأو اأم�ال نقدية، وذلك من خالل دعم بيع منتجات جمم�عة الزوردي ب�سكل اأ�سرع لدى عمالئها وحت�سني  �
عملية حت�سيل امل�ستحقات.

م�ا�سلة تعزيز وحت�سني نظم تكن�ل�جيا املعل�مات للم�ؤ�س�سات اخلا�سة مبجم�عة الزوردي، وكذلك املعل�مات املتعلقة مبفاهيم العمل كي ت�سبح اأكرث ا�سرتاتيجية  �
وجذًبا وكفاءة.
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دعم صورة العالمة التجارية وتوسيع قاعدة العمالء 2 2 2 2

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى:

�لرتكيز على زيادة �شبل �لو�شول �إلى �لعمالء، وحت�شني م�شتوى �لوعي �ملرتفع بالعالمة �لتجارية، وتعزيز �رتباط �لعميل بعالمة »الزوردي« �لتجارية. �

حت�سني �س�رة العالمة التجارية وت��سيع قاعدة العمالء، وذلك با�ستخدام ا�سرتاتيجية ت�س�يق �ساملة م�ستهدفة عرب كافة و�سائل االإعالم الرئي�سية مثل: التليفزي�ن،  �
واالإنرتنت، والعالقات العامة، واملطب�عات، وو�سائل االإعالم اخلارجية وذلك بهدف حت�سني �س�رة جمم�عة الزوردي وت��سيع قاعدة عمالءها.

تعزيز قدرات املنظمة وحتسني حوكمة الشركة 2 2 2 2

تهدف جمم�عة الزوردي اإلى:

اال�ستفادة من تط�ر امل�ارد الب�سرية لدعم م�ست�ى النم� مبجم�عة الزوردي على نح� فعال. كما تخطط جمم�عة الزوردي اإلى حت�سني خارطة الطريق اخلا�سة  �
بامل�ارد الب�سرية من اأجل دعم التط�ر املهني مل�ظفيها، وال�سعي اإلى حتقيق ثقافة تركز على االأداء، ف�ساًل عن غر�س قيمها امل�ؤ�س�سية عرب جمم�عة الزوردي؛

تعزيز ح�كمة ال�سركة من خالل �سيا�سات واإجراءات رقابية واإدارة خماطر اأف�سل. �

املزايا التنافسية 2   2

ثمة ع�امل عديدة متنح جمم�عة الزوردي ميزة تف�ق مناف�سيها احلاليني واملحتملني، وت�فر قاعدة لتحقيق من� م�ستدام ومثمر، ف�ساًل عن تقدمي قيمة اإ�سافية للم�ساهمني. 
وتت�سمن هذه الع�امل ما يلي:

منوذج األعمال املرن واألداء املايل 1   2   2

من�ذج العمل املرن والتقنيات املتقدمة امل�ستخدمة يف دورة العمليات الت�سغيلية والت�س�يقية ت�فر ملجم�عة الزوردي حماية ن�سبية من التقلبات والتذبذبات التي ت�سهدها اأ�سعار 
الذهب، وُي�سهم هذا النم�ذج، بجانب قدرة جمم�عة الزوردي التقنية وال�سناعية، ف�ساًل عن عالمتها التجارية الق�ية وقدراتها الت�سميمية، يف متكني جمم�عة الزوردي من 

حماية ح�ستها يف ال�س�ق يف حالة تقلب اأ�سعار الذهب.

كما ا�ستمرت اإيرادات جمم�عة الزوردي واأرباحها بالتزايد على الرغم من تقلب اأ�سعار الذهب، وذلك بف�سل قدرتها على التكيف مع اأو�ساع ال�س�ق املتغرية من خالل تقدمي 
ت�ساميم مبتكرة، وتن�ع كبري يف تقنيات الت�سنيع وق�ة عالمتها التجارية ومنظ�مة الت�زيع واملبيعات الكبرية. تتمتع الزوردي بقدرات تقنية ومهارات فنية عالية مما مُيكنها من 
اإنتاج جم�هرات باأوزان خفيفة، وبالتايل يت�سنى لها بيع منتجاتها باأ�سعار مالئمة للعمالء خالل فرتات ارتفاع اأ�سعار الذهب، ومن اجلدير بالذكر اأن معظم �سركات الت�سنيع 
ال�سغرية ال يت�فر لديها �س�ى تقنيات ت�سنيع ب�سيطة، مما ال مُيكنها من اإنتاج جم�هرات خفيفة ال�زن باأحجام كبرية، وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن معدل فاقد الذهب اأثناء عملية 
ا للغاية، مما يحد من �ل�شغوط �ملالية �لتي تقع على عاتق جمموعة الزوردي يف حالة �رتفاع �أ�شعار �لذهب، ويف �لوقت ذ�ته يتعر�ض  �لت�شنيع لدى جمموعة الزوردي ُيعد منخف�شً

�ملناف�شون �لذين ال يتمتعون مبثل هذه �ملز�يا ل�شغوط مالية �أثناء فرتة �رتفاع �أ�شعار �لذهب. 

و يت�سنى لل�سركات غري الن�سطة �سابقًا ا�ستعادة بع�س قدراتها اأثناء فرتات انخفا�س اأ�سعار الذهب، اإال اأن متطلبات راأ�س املال املرتفعة وامل�سائل املتعلقة بال�سع�دة جتعل قابلية 
الت��سع اأكرث تعقيدًا، مما يحد من قدرة هذه ال�سركات على زيادة ح�س�سها ال�س�قية، ومن جانب اآخر، ت�ساعد اأ�سعار الذهب املنخف�سة يف زيادة اإجمايل حجم ال�س�ق، مما 

ن جمم�عة الزوردي من تع�ي�س اأي خ�سارة يف ح�ستها ال�س�قية جنمت عن زيادة املناف�سة مع ال�سركات ال�سغرية. مُيكِّ

وكجزء من ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف اإدارة خماطر اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، وع��سًا عن �سراء الذهب والتعر�س لتقلبات اأ�سعار الذهب، تق�م جمم�عة الزوردي باقرتا�س 
الذهب من البن�ك ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب، حيث حتافظ جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها من الذهب بقرو�س الذهب يف كافة االأوقات، خمففة بذلك من 
خماطر تقلب اأ�سعار الذهب. وتعتزم جمم�عة الزوردي اال�ستمرار يف اللج�ء التفاقيات قرو�س الذهب للحد من تعر�سها لتقلبات اأ�سعار الذهب. اأما بالن�سبة لالأحجار الكرمية 

فتق�م جمم�عة الزوردي ب�سرائها مبا�سرة من االأ�س�اق اخلارجية ب�سعر ال�س�ق.

�ساهم من�ذج عمل جمم�عة الزوردي املرن يف زيادة اإيراداتها واأرباحها با�ستمرار عام تل� عام، حيث ارتفعت االأرباح قبل الفائدة وال�سريبة واال�ستهالك واإطفاء الدين مبعدل 
من� �سن�ي مركب 10.9% بني عامي 2013م 2015م على الت�ايل، نتيجة لزيادة حجم املبيعات وجمم�عة املنتجات ذات اله�ام�س الربحية املرتفعة التي مت طرحها. كما اأن 

الكفاءات الت�سغيلية ملجم�عة الزوردي متنحها ميزة اإ�سافية على مناف�سيها.

متييز العالمة التجارية 2   2   2

لقد ر�سخت جمم�عة الزوردي جذورها كعالمة جتارية رائدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، حيث اأطلقت مبادرتها االإعالنية املركزة يف عام 2007م وبا�سرت باأكرب 
حملة اإعالنية على م�ست�ى املنطقة مبيزانية قدرها ح�ايل 20 ملي�ن دوالر اأمريكي )ما يعادل 75.027.000 ريال �سع�دي(، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإن ال�عي االإعالين 
اإن ا�س(  نيل�س�ن �س�فر�س )تي  تايل�ر  اأخرى )وفقًا الأبحاث �سركة  اأتى يف ال�سدارة بن�سبة 99% من بني قائمة ت�سمنت عدة عالمات جتارية  التجارية قد  بعالمة »الزوردي« 
)"Taylor Nelson Sofres "TNS( املتخ�س�سة باالأبحاث التي اأجريت يف اململكة وم�سر يف عام 2015م( بفارق كبري من حيث ك�نها »اأول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك« 
و»ال�عي االإعالين دون احلث وامل�ساعدة« بني امل�ستهلكني. وقد مت حتقيق ذلك من خالل حمالت االإعالنات التلفزي�نية واملقروءة التي قامت بها جمم�عة الزوردي باالإ�سافة اإلى 
ا�ستعانتها ببع�س امل�ساهري مثل املغنية اللبنانية اإلي�سا ك�سفراء لعالمتها التجارية، وقامت جمم�عة الزوردي بت�س�يق عدة جمم�عات متن�عة مثل جمم�عة جم�هرات »درمي«، 
بل امل�سممة ال�سهرية »ليدي ف�زازا«. كما تعمل جمم�عة الزوردي على ت�س�يق عالمتها التجارية من خالل االإنرتنت وو�سائل  وهي جمم�عة حمدودة االإ�سدارات مت ت�سميمها من قيِ

الت�ا�سل االجتماعي. وقد اأعطت هذه احلمالت والعالقات مع امل�ساهري ميزة تناف�سية ملجم�عة الزوردي اأمام ال�سركات االأخرى املناف�سة لها يف ال�س�ق.
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إمكانيات التصميم والتصنيع املتقدمة 2   2   2

اإن مرافق الت�سنيع التي تت�فر لدى جمم�عة الزوردي تتيح لها ت�سميم واإنتاج جمم�عات متن�عة من املنتجات الفريدة لتلبية متطلبات امل�ستهلكني املتط�رة، حيث تق�م الزوردي 
بطرح ما يزيد عن 5.000 ت�سميم كل عام، مما ميكنها من املحافظة على مكانتها كاإحدى ال�سركات امل�ؤثرة يف اجتاهات امل��سة يف ال�س�ق، كما تتمتع جمم�عة الزوردي مبيزة 
تقنية ج�هرية وذلك من خالل ا�ستثمارها يف ما يزيد عن 500 اآلة من اآالت ت�سنيع املج�هرات املتط�رة. فعلى �سبيل املثال، كانت جمم�عة الزوردي هي اأولى ال�سركات الرائدة 
يف اململكة التي نفذت عمليات الطباعة ثالثية االأبعاد كجزء من عملية الت�سميم والت�سنيع. عالوة على ذلك، فاإن فعالية اإدارة دورة ت�سنيع املنتجات مبجم�عة الزوردي ت�فر لها 
املرونة الالزمة لتغيري الت�ساميم. وجتدر االإ�سارة يف النهاية اإلى اأن جمم�عة الزوردي قد �سممت منتجات ممنهجة من اأجل تعزيز كفاءة عملياتها االإنتاجية، ومتكن هذه املزايا 

ملجم�عة الزوردي فر�س اأج�ر ت�سنيع كبرية، اإ�سافة اإلى تلبية التن�ع الهائل يف اأذواق امل�ستهلكني املختلفة، وابتكار قطع جم�هرات ال مثيل لها.

املكانة الرائدة 2   2   2

اأداءها الناجح على امل�ست�ى املايل والت�سغيلي وه�ية  اأفريقيا وذلك من خالل  حتظى جمم�عة الزوردي مبكانة تناف�سية رائدة يف قطاعها يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
عالمتها التجارية واملبادرات االإعالمية والت�سغيلية، وقد ازدادت احل�سة ال�س�قية ملجم�عة الزوردي على مدار االأع�ام ال�سابقة ب�سكل منتظم يف اململكة وم�سر لت�سل اإلى %20 
وتو��شل جمموعة الزوردي جهودها لطرح خطوط منتجات جديدة، و�بتكار جمموعات غري م�شبوقة �إ�شافة �إلى  �ملجوهر�ت باجلملة،  لبيع  �لرئي�شي  �ملورد  – 25%، مما يجعلها 

ا�ستخدام تقنيات مبتكرة لال�ستمرار يف جذب املزيد من امل�ستهلكني وزيادة ح�ستها ال�س�قية.

فريق اإلدارة العليا ذو اخلربات العالية 2   2   2

يتاألف فريق االإدارة العليا ملجم�عة الزوردي من م�س�ؤولني تنفيذيني ذوي خربات كبرية ويتمتع�ن ب�سجل اأداء ناجح على م�ست�ى اإدارة العمليات املالية والت�سغيلية اإ�سافة اإلى 
متتعهم مبعرفة وا�سعة بكافة ج�انب �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س والتجارة بها. ونظرا للخربة الكبرية يف جمال �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س 
والت�س�يق اال�ستهالكي والت�سنيع والتم�يل، يت�سنى لالإدارة العليا العمل بفاعلية كفريق واحد لتحديد خطط الت��سع ومبادرات النم� وتقييمها وتنفيذها. جدير بالذكر اأن فريق 
االإدارة العليا قدم اأنظمة اإعداد تقارير مالية مف�سلة والتي ت�ساعد يف مراقبة االأعمال واتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية ب�سكل دوري، اإ�سافة اإلى ذلك فاإن االإدارة العليا اتخذت ثقافة 

رواد االأعمال القائمة على االبتكار والعمل اجلماعي وخدمة العمالء والتنفيذ املتط�ر لالأعمال، وقد جنح�ا يف جذب م�اهب متميزة واالحتفاظ بها.

نظرة عامة على عمل جمموعة الزوردي 2   2

منوذج العمل 1   2   2

يتمح�ر نطاق اأعمال جمم�عة الزوردي ح�ل ت�سميم وت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سية، وت�س�يقها لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة، باالإ�سافة اإلى بيعها من خالل 
�سبكتها اخلا�سة من معار�س البيع بالتجزئة، كما تعمل يف جمال ت�زيع اآالت ت�سنيع املج�هرات، وعلى الرغم من اأن جمم�عة الزوردي تعمل يف كل من �سناعة امل�سغ�الت الذهبية 
و�ملجوهر�ت �الأملا�شية و�الأحجار �لكرمية و�شبه �لكرمية وتوزيع �آالت ت�شنيع �ملجوهر�ت، �إال �أن ن�شاط �مل�شغوالت �لذهبية يعد �أ�شا�ض عملياتها وي�شتهلك �أغلب مو�ردها وميثل 
معظم �إير�د�تها، بينما يعترب كل من ن�شاطي �ملجوهر�ت �الأملا�شية و�الأحجار �لكرمية وتوزيع �آالت ت�شنيع �ملجوهر�ت �أقل حجمًا مقارنًة بن�شاط �مل�شغوالت �لذهبية، وذلك كونهما 

حديثني وال يزاالن قيد التط�ير والتنمية.

تق�م جمم�عة الزوردي باأداء اأعمالها املذك�رة اآنفًا واملتعلقة بعمليات ت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية من خالل من�ذج اأعمال خا�س بعمليات الذهب، ط�رته وتبنته وطبقته لي�سبح 
عن�سر مركزي ورئي�سي يف مزياها التناف�سية، والذي يتك�ن من دورة ت�سغيلية مك�نة بدورها من ثالثة مراحل اأ�سا�سية لكل منها قيمة م�سافة، حيث ت�سمل املرحلة االأولى ت�ريد 
الذهب باأ�ساليب غري تقليدية، بينما تتمثل املرحلة الثانية بت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية، واأما املرحلة الثالثة فتت�سمن ت�زيع املنتجات النهائية، وفيما يلي �سرح مف�سل لنم�ذج 

اأعمال عمليات الذهب:

توريد الذهب اخلام	( 

تق�م جمم�عة الزوردي يف املرحلة االأولى من الدورة الت�سغيلية باحل�س�ل على كمية الذهب املطل�ب ا�ستخدامه كم�اد خام يف بداية كل �سهر ح�سب اخلطة االإنتاجية لل�سهر، 
وذلك عن طريق قرو�س ذهب ممن�حة من بن�ك حملية ودولية باآجال خمتلفة ترتاوح بني �سهر الى �ستة اأ�سهر، ومتنح هذه القرو�س بالكمية العينية للذهب ال بقيمته ال�س�قية 
باالإ�سافة  الذهب  العينية لقرو�س  الكمية  اإعادة �سداد  الذهب مقابل  النقدية، وت�سدر قرو�س  ولي�س بقيمته  الذهب  ب�زن  القرو�س مقيدة و�سادرة  اأ�س�ل  اأي تك�ن  النقدية، 
ي�شرتط على جمموعة  �إلى ذلك،  باالإ�شافة  �لقرو�ض.  بد�ية مدة  �لذهب يف  بناء على قيمة  يتم �حت�شابها  نقدية  �مل�شتحق عليها ب�شورة  �لربح  �أو هام�ض  تكلفتها  ت�شديد  �إلى 
الزوردي اإيداع تاأمينات نقدية عند اإ�سدار قرو�س الذهب ك�سمان للبن�ك، وتك�ن ودائع التاأمني م�سرتدة ل�سالح جمم�عة الزوردي عند ا�ستحقاق قرو�س الذهب. ويتم حت�سيل 
امل�ستحقات من العمالء خالل فرتة مت��سطة تبلغ 32 ي�مًا، عن طريق وزن الذهب الفعلي كمقابل ل�زن الذهب املباع اإ�سافة اإلى اأج�ر ت�سنيع مدف�عة بالريال ال�سع�دي اأو العملة 
ذات ال�سلة. وحتافظ جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها من الذهب الذي �سيتم حت�سيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�س الذهب يف 
كافة االأوقات، ويف حال تاأخر التح�سيل من العمالء تق�م ال�سركة باحل�س�ل على قرو�س جديدة لتغطية العجز يف التح�سيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف امل�ج�دات املتداولة 

واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف االلتزامات املتداولة واملتمثلة يف قرو�س الذهب، خمففة بذلك من خماطر تقلب اأ�سعار الذهب.

تصميم وتصنيع املشغوالت الذهبية	( 

تبداأ املرحلة الثانية بتح�سيل الذهب من البن�ك املقر�سة واإدخاله ف�رًا يف عملية الت�سنيع، والتي بها يتم ت�ليد القيمة امل�سافة، وتتمح�ر مرحلة الت�سميم والت�سنيع ح�ل معاجلة 
الذهب وجتهيزه با�ستخدام عدة اأ�ساليب ومراحل ت�سنيع خمتلفة ت�سم – على �سبيل املثال ال احل�سر – ت�سفية الذهب وحت�سني نقائه بطرق حديثة، وق�لبة ال�سمع وت�سكيل 
ال�سبك ل�سياغة قطع امل�سغ�الت الذهبية، وجتميع و�سقل قطع امل�سغ�الت الذهبية لتك�ين املنتجات النهائية من عياري 18 اأو 21 قري�ط، و�لتي تزين وتر�شع باالأحجار، بناًء على 
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الت�ساميم املتن�عة واملعتمدة. باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم اإخ�ساع املنتجات النهائية لفح��سات ج�دة دقيقة ل�سمان خل�ها من اأي عي�ب اأو �س�ائب، كما اأن مراحل جتهيز وت�سنيع 
الذهب امل�ستخدمة يف جمم�عة الزوردي تعتمد على اأف�سل املعايري يف �سناعة امل�سغ�الت الذهبية العاملية وت�ستخدم اأحدث التقنيات التكن�ل�جية التي تت�سم بالدقة وال�سرعة 

واجل�دة والكفاءة )ملزيد من التفا�سيل ح�ل هذه املرحلة، يرجى مراجعة الق�سم 4-7-3-2 )»عملية الت�سنيع«((.

توزيع املنتجات النهائيةج( 

مرحلة الت�زيع هي املرحلة الثالثة واالأخرية من الدورة الت�سغيلية لنم�ذج اأعمال عمليات الذهب، وتت�سمن ت�زيع املنتجات النهائية على �سبكة وا�سعة من عمالء اأن�سطة البيع 
باجلملة، والذي ي�سل عددهم اإلى اأكرث من 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل يف دولة خمتلفة ب�س�ق ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، باالإ�سافة اإلى بيعها وت�زيعها. وتتم عملية بيع 
امل�سغ�الت الذهبية لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة مقابل كمية عينية من الذهب مماثلة يف ال�زن والنقاء للمنتجات املباعة، باالإ�سافة اإلى مبالغ نقدية متثل القيمة امل�سافة من 

اأج�ر الت�سميم والت�سنيع مدف�عة بالريال اأو العملة ذات ال�سلة.

ويتميز من�ذج اأعمال عمليات الذهب بخا�سيتني حتديًدا تفرقه عن معظم مناذج االأعمال املتخذة من قبل ال�سركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �سناعة املج�هرات واملناف�سة ملجم�عة 
الزوردي، اأواًل: احل�س�ل على الذهب امل�ستخدم يف الدورة الت�سغيلية عرب اقرتا�سه من البن�ك، ع��سًا عن �سراءه من ال�س�ق، مما يقدم ميزة تناف�سية تتمثل يف حماية جمم�عة 
الزوردي من تقلبات اأ�سعار الذهب، حيث اأنه يف حالة ارتفاع اأ�سعار الذهب في�ساحب ذلك ارتفاع يف قيمة امل�ج�دات من الذهب لدى جمم�عة الزوردي ويف نف�س ال�قت ارتفاع 
يف قيمة التزامات جمم�عة الزوردي املتمثلة يف قرو�س الذهب امل�ستحقة للبن�ك وبنف�س القيمة، وذلك لتتطابق كمية الذهب املحتفظ بها مع كمية قرو�س الذهب يف كل االأوقات، 
اأ�سعار الذهب تنخف�س قيمة امل�ج�دات من الذهب لدى جمم�عة الزوردي ويف نف�س ال�قت تنخف�س التزامات جمم�عة الزوردي  والعك�س �سحيح حيث اأنه يف حال انخفا�س 
املتمثلة يف قرو�س الذهب. ثانيًا: حت�سيل كمية امل�سغ�الت الذهبية املباعة مقابل كمية عينية من الذهب مماثلة يف ال�زن والنقاء للمنتجات املباعة. وعليه، فنم�ذج عمليات 

الذهب ملجم�عة الزوردي ميكنها من �سمان قدراتها على �سداد اأ�س�ل قرو�س الذهب ويحميها من تقلبات اأ�سعار الذهب.

�سكل  4-3: من�ذج عمل جمم�عة لزوردي اخلا�س بالذهب
ÖgòdG ¢Vhôb OGó°S

ìƒæªŸG ÖgòdG ¢Vôb

∂æÑdG ™«æ°üàdG á«∏ªY
á«ÑgP ä’ƒ¨°ûe = QÉéMC’G + º«ª°üàdG + ÖgòdG

äGOGôjE’G
(kGó≤f) ™«æ°üàdG QƒLCG

+
‘ Ögò∏d á«æ«©dG á«ªµdG áª«b OGó°S
(kGó≤f) QÉéM’G ¿Rh á∏eÉ°T äÉéàæŸG

¢Vhôb OGó°S
¢VÎ≤ŸG ÖgòdG øe á«æ«Y á«ªµdG IOÉYEG

+
(kGó≤f) ¢Vhô≤dG óFGƒa

áMƒæªŸG ¢Vhô≤dG
ÖgòdG øe á«æ«Y á«ªc á°Vô≤ŸG ∑ƒæÑdG íæ“

äGOGôjE’G
(kGó≤f) ™«æ°üàdG QƒLCG

+
‘ Ögò∏d á«æ«©dG á«ªµdG ¢ùØf OGó°S

(kÉÑgP) QÉéM’G ¿Rh á∏eÉ°T äÉéàæŸG

…OQhR’ ¢VQÉ©e
áFõéàdÉH ™«Ñ∏d

á£°ûfCG AÓªY
á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

امل�سدر: ال�سركة

بد�أت جمموعة الزوردي ن�شاط جتارة �لتجزئة من خالل معار�ض �لبيع بالتجزئة �لتابعة لها بهدف تو�شيع نطاق عملها وزيادة �إير�د�تها. ويعد ن�شاط جتارة �لتجزئة هذ� خمتلًفا 
عن ن�شاط جتارة �جلملة يف �مل�شغوالت �لذهبية حيث تركز جمموعة الزوردي يف جتارة �لتجزئة على �ملجوهر�ت �الأملا�شية �لتي ُتباع بالقطعة. و�إ�شافة �إلى ذلك، توجد �أغلبية 
معار�س البيع بالتجزئة التابعة ل�سركة الزوردي يف مراكز الت�س�ق يف حني اأن الغالبية العظمى من عمالء اأن�سطة البيع باجلملة املهتمني بامل�سغ�الت الذهبية يتمركزون يف اأ�س�اق 

الذهب. 

اأعلنت جمم�عة الزوردي عن فر�سة الإطالق �سركة لبيع املج�هرات االأملا�سية باجلملة كعالمة جتارية فرعية حتمل ا�سم »كيناز« بهدف حتقيق املزيد من النم� يف اإيراداتها، ويف 
حني ك�ن الزوردي عالمة جتارية متميزة تقدم منتجات عالية اجل�دة، فاإن كيناز هي االأخرى عالمة جتارية قيمة تتجه االأنظار اإلى منتجاتها �س�اًء يف املنا�سبات العادية الي�مية 

اأو عند تقدمي الهدايا.

اإلى العمالء النهائيني.  اإيرادات من خالل مبيعات معار�س البيع بالتجزئة التابعة لها  اأنها حتقق  حتتفظ جمم�عة الزوردي بقاعدة مت�ازنة ومتن�عة من عمالء اجلملة كما 
ويعر�س اجلدول التايل اإيرادات جمم�عة الزوردي التي حققتها من اأكرب 10 عمالء جملة لديها يليها االإيرادات املحققة من عمالء اجلملة باملراتب من 11 اإلى 70 ثم العمالء 
باملراتب من 71 اإلى 300 وبعد ذلك االإيرادات املحققة من العمالء باملراتب 301 اإلى 1.800، اإ�سافة اإلى االإيرادات املحققة من مبيعات التجزئة للعمالء النهائيني وغريهم من 

العمالء يف ال�سن�ات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م، و2015م. 
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اإيرادات جمم�عة لزوردي التي حققتها بح�سب فئات العمالء يف ال�سن�ات املنتهية يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 29-4اجلدول 

العمالء
الن�سبة املئ�ية2013م 

من اإجمايل الإيرادات

الن�سبة املئ�ية 2014م 
من اإجمايل الإيرادات

الن�سبة املئ�ية 2015م
من اإجمايل الإيرادات )ملي�ن ريال �سع�دي()ملي�ن ريال �سع�دي()ملي�ن ريال �سع�دي(

18%24479%27667%788اأكرب 10 عمالء

26%25739%23691%692من 11 اإلى 70

29%26817%26724%770من 71 اإلى 300

24%21685%20573%572من 301 اإلى 1.800

3%493%4105%105عمالء التجزئة وغريهم

100%1002.813%1002.760%2.927االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بيع املشغوالت الذهبية باجلملة 1 1 2 2

تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم وت�سنيع امل�سغ�الت الذهبية يف م�سر واململكة وبيعها يف اأكرث من 52 دولة ال �سيما يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ومن خالل اأكرث 
من 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل. وتتم املبيعات من قبل فريق بيع باجلملة مميز وعلى درجة عالية من االحرتافية مما يعزز التعاون وال�سراكة با�ستمرار مع العمالء الرئي�سني. 
تط�يرها.  على  والعمل  التجارية  العالمة  �س�رة  على  احلفاظ  مع  جدد  عمالء  لت�سمل  املج�هرات  ت�زيع  عملية  لت��سيع  الفر�س  اغتنام  اإلى  با�ستمرار  املبيعات  فريق  وي�سعى 
اإلى  اإ�سافة  التجارية  ا�سم عالمة الزوردي  التي حتمل  املعرو�سات  التجزئة من خالل  بق�ة يف معار�س جتار  ال�س�ق حيث تظهر  وحتتفظ جمم�عة الزوردي بح�س�ر ق�ي يف 
اتباع ا�سرتاتيجيات ت�س�يقية جتارية فعالة. ويعمل فريق الت�س�يق على تقدمي الدعم لتجار التجزئة فيما يتعلق باأحداث ال�س�ق للم�ساعدة يف زيادة مبيعات جم�هرات جمم�عة 
الزوردي. ويعد تزويد العمالء باملعل�مات والتعاون ال�ثيق معهم اأحد املميزات الرئي�سية التناف�سية للفريق. ومتتلك جمم�عة الزوردي فريق متخ�س�س يف مبيعات اجلملة تابع 
لها يف اململكة وم�سر واالإمارات العربية املتحدة وقطر، يف حني ت�ستعني جمم�عة الزوردي يف عمليات البيع باالأ�س�اق االأخرى مب�زعني ح�سريني وغري ح�سريني اأو تق�م بالبيع 

مبا�سرة اإلى جتار التجزئة املختلفني. 

بيع جموهرات األملاس باجلملة 2 1 2 2

بداأت جمم�عة الزوردي يف عام 2013م ن�ساًطا جديًدا وه� بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة بغية زيادة اإيراداتها وحت�سني ا�سم عالمتها التجارية الق�ي، وقد �سكلت جمم�عة 
اأكرب االأ�س�اق باململكة وم�سر.  اإلى جتار جتزئة م�ستقلني يف  الزوردي فريق مبيعات متخ�س�س يف بيع جم�هرات االأملا�س التي تنتجها العالمتان التجاريتان الزوردي وكيناز 
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جم�هرات االأملا�س التي تباع يف هذه االأماكن يجري ت�سنيعها داخليًا ب�سكل جزئي ويتم اال�ستعانة مب�سنعني م�ستقلني يحظ�ن بعالقات ط�يلة االأمد مع 
جمم�عة الزوردي، وحتى عندما ت�ستعني جمم�عة الزوردي يف عملية ت�سنيع جم�هرات االأملا�س مب�سادر خارجية، فاإن فريق جمم�عة الزوردي يك�ن له حرية الت�سرف فيما يتعلق 
بت�سميمات املج�هرات واأن�اعها التي تالئم ال�س�ق قبل ت�سجيل طلب االإنتاج مع امل�ردين. وت�ستعني جمم�عة الزوردي يف بع�س عمليات الت�سنيع مب�سادر خارجية بهدف حت�سني 
قدرتها على �لت�شنيع ف�شاًل عن �ملو�رد و�لتكاليف. وقد قررت جمموعة الزوردي �أن تركز مبدئيًا على �أ�شو�ق �ململكة وم�شر ل�شمان جناح ن�شاط �لعمل �جلديد قبل �لتو�شع يف 

مناطق جديدة �أو �إطالق خطوط �إنتاج جديدة.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس بالتجزئة 2 1 2 2

قررت جمموعة الزوردي من �أجل تنويع �إير�د�تها وحت�شني ��شم �لعالمة �لتجارية �لعريقة �أن تتو�شع يف ن�شاط بيع �ملجوهر�ت بالتجزئة، حيث ركزت مبدئيًا على �ململكة وم�شر. 
وتدير جمم�عة الزوردي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، جمم�عة معار�س تتك�ن من 14 معر�سًا للمج�هرات تتبع ملجم�عة الزوردي، منها 11 معر�سًا يف اململكة ومعر�سان يف 
م�سر ومعر�سًا يف االإمارات العربية املتحدة. كما ترتكز ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي على اإطالق معار�س جديدة للبيع بالتجزئة تابعة ل�سركة الزوردي يف م�اقع بارزة مبراكز 
الت�س�ق الرئي�سية، والتي تركز ب�سكل اأ�سا�سي على جمم�عات املج�هرات االأملا�سية. وتتمثل �سيا�سة جمم�عة الزوردي يف تاأجري امل�اقع وعدم امتالك معار�س البيع بالتجزئة. 
وتتمثل روؤية جمم�عة الزوردي يف ال��س�ل اإلى �سبكة من 50 معر�سا يف ال�سن�ات القادمة مع الرتكيز على احل�س�ل على م�اقع فاخرة لزيادة االإيرادات واالأرباح. وقد عملت 
جمموعة الزوردي على ت�شكيل فريق متخ�ش�ض وخبري الإد�رة عمليات �لبيع بالتجزئة مع تقدمي دعم تنظيمي قوي لتنمية ن�شاط �لبيع بالتجزئة. ومن �جلدير بالذكر �أن ن�شاط 
�لبيع بالتجزئة ال يتعار�ض مع ن�شاط بيع �ملجوهر�ت باجلملة �إذ �أن عمليات �لبيع بالتجزئة مبجموعة الزوردي ين�شب تركيزها على جموهر�ت �الأملا�ض �ملُباعة بالقطعة يف حني 
التابعة ل�سركة الزوردي يف الغالب يف  اإلى ذلك، ت�جد معار�س البيع بالتجزئة  يتم بيع امل�سغ�الت الذهبية بال�زن خالل عمليات البيع باجلملة للم�سغ�الت الذهبية. واإ�سافة 
مراكز الت�س�ق يف حني اأن معظم عمالء اأن�سطة البيع باجلملة املهتمني بامل�سغ�الت الذهبية يتمركزون يف اأ�س�اق الذهب. ي��سح اجلدول التايل م�قع معار�س جم�هرات الزوردي 

اخلا�سة مبجم�عة الزوردي: 

م�اقع معار�س املج�هرات اخلا�سة مبجم�عة لزوردي كما يف 31 دي�سمرب 2015م: 30-4اجلدول 
امل�قعاملنطقةالدولة

�س�ق االأندل�سالريا�ساململكة

�س�ق طيبةالريا�س

النخيل م�لالريا�س

�سحارى م�لالريا�س
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امل�قعاملنطقةالدولة

�سارع العلياالريا�س

بان�راما م�لالريا�س

الظهران م�لالدمام

�س�ق الرا�سدالدمام

املركز العربياالأح�ساء

ريد �سي م�لجدة

�س�ق حراء الدويلجدة

العني م�لالعنياالإمارات العربية املتحدة

مدينة القاهرة للمج�هراتالقاهرةم�سر 

م�ل العربالقاهرة

امل�سدر: ال�سركة

توزيع آالت تصنيع اجملوهرات 2 1 2 2

متثل جمم�عة الزوردي باالإ�سافة اإلى اأن�سطة البيع باجلملة والتجزئة للم�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سية �سركات متن�عة ل�سناعة اآالت املج�هرات وتباع منتجات هذه 
�ل�شركات يف �ململكة �إلى �شركات متنوعة تعمل يف جمال ت�شنيع م�شغوالت �لذهب وجموهر�ت �الأملا�ض. وي�شاعد هذ� �لن�شاط �لذي يت�شم مبحدودية �لنطاق على �لرغم من �أهميته 

اال�سرتاتيجية ملجم�عة الزوردي يف تعزيز تعاونها مع �سركات ت�سنيع معدات املج�هرات العاملية وم�اكبة اأحدث تط�رات ال�س�ق. 

املنتجات 2   2   2

تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س وت�سنيعها وبيعها اإ�سافة اإلى بيع معدات ت�سنيع املج�هرات املختلفة. وي��سح اجلدول التايل اإيرادات 
جمم�عة الزوردي بناء على فئة املنتجات يف االأع�ام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:

اإيرادات عمليات جمم�عة لزوردي بناء على فئة املنتجات1: 31-4اجلدول 

العمالء
الن�سبة املئ�ية2013م 

من اإجمايل الإيرادات

الن�سبة املئ�ية2014م 
من اإجمايل الإيرادات

الن�سبة املئ�ية2015م 
من اإجمايل الإيرادات )ملي�ن ريال �سع�دي()ملي�ن ريال �سع�دي()ملي�ن ريال �سع�دي(

85%86449%85400%381مبيعات م�سغ�الت الذهب

14%1375%1462%61مبيعات جم�هرات االأملا�س

1%16%16%5االآالت وغريها

100%100530%100468%2448االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يرجى املالحظة اأن االإيرادات تتعلق باإيرادات العمليات فقط وال ت�سمل قيمة الذهب من بيع امل�سغ�الت الذهبية باجلملة.  .1

مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س   .2
الزوردي للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

منتجات مشغوالت الذهب 1 2 2 2

تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم اأطقم متن�عة من م�سغ�الت الذهب وت�سنيعها وبيعها اإ�سافة اإلى جمم�عة متن�عة من م�سغ�الت »ن�اعم« عيارّي 18 قري�ط و21 قري�ط. وُيق�شد 
بالطقم �أحد منتجات �ملجوهر�ت يتكون من جمموعة من �لقالئد و�الأقر�ط و�خلو�مت و�الأ�شاور �لتي ُتباع ب�شكل �أ�شا�شي الأغر��ض �ملنا�شبات �الحتفالية، يف حني �أن م�شغوالت 
»نو�عم« عبارة عن قطع جموهر�ت فردية مثل �خلو�مت و�الأقر�ط و�لقالئد و�الأ�شاور و�ل�شال�شل. حتظى جمموعة الزوردي مبعرفة وثيقة للغاية فيما يتعلق باملنتجات و�جتاهات 
امل�ستهلكني يف املنطقة. يتميز خط اإنتاج م�سغ�الت عيار 18 قري�ط عن �ملنتجات عيار 21 قري�ط حيث يعترب �أكرث �أناقة وع�شرية و�إبد�عًا. عادًة ما يتبع خط �إنتاج �ملنتجات عيار 
18 قري�ط �الجتاهات �لدولية �لعاملية، يف حني ُينظر �إلى �ملنتجات عيار 21 قري�ط على �أنها �أكرث تقليدية. تعمل جمموعة الزوردي على ��شتثمار �ملو�رد و�ال�شتفادة من ��شم 

عالمتها التجارية وو�سعها يف ال�س�ق لزيادة ح�ستها يف فئة املنتجات عيار 18 قري�ط. 

تبيع جمم�عة الزوردي اإ�سافة اإلى ذلك االأ�ساور وال�سال�سل، واالأ�ساور هي من املج�هرات التقليدية يف اململكة ومنطقة ال�سرق االأو�سط عبارة عن ُحلية دون قفل. يتجه امل�ستهلك�ن 
اإلى ارتداء االأ�ساور لفرتة ط�يلة وعادًة ما ينظرون اإليها على اأنها ا�ستثمارات وي�سرتون عادًة ثالثة قطع اأو اأكرث منها، على �سبيل املثال، يف عملية �سراء واحدة. ت�سمم جمم�عة 
الزوردي اأ�سكااًل جديد من االأ�ساور عيار 21 قري�ط �لتي ُتباع باأ�شعار �أعلى لتحقيق �ملزيد من �الأرباح. وتعمل جمموعة الزوردي على حت�شني �ال�شتفادة من قاعدتها �لو��شعة من 
االآالت والقدرات املت�فرة لبيع �سال�سل املج�هرات التي ت�ساعد يف حت�سني تكاليف الت�سنيع. كما متتلك جمم�عة الزوردي اأكرث من 100 ت�سميم ومنط خمتلف من ال�سال�سل. 

وتختلف اأن�اع ال�سال�سل ح�سب ال�سكل والت�سميم وال�زن والط�ل.
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منتجات جموهرات األملاس 2 2 2 2

تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم اأطقم متن�عة من جم�هرات االأملا�س وت�سنيعها اإ�سافة اإلى جمم�عة متن�عة من جم�هرات »ن�اعم« االأملا�سية وبيعها يف معار�س البيع بالتجزئة 
�لتابعة لها و�إلى بع�ض جتار �لبيع بالتجزئة �لرئي�شيني �مل�شتقلني. ُيق�شد بطقم جموهر�ت �الأملا�ض �أحد منتجات �ملجوهر�ت �لذي يتكون من جمموعة من �لقالئد و�الأقر�ط 
و�خلو�مت و�الأ�شاور �لتي ُتباع ب�شكل �أ�شا�شي حلفالت �لزو�ج، يف حني �أن جموهر�ت »نو�عم« عبارة عن قطع جموهر�ت فردية مثل �خلو�مت و�الأقر�ط و�لقالئد و�الأ�شاور. تقوم 
جمم�عة الزوردي ببيع جم�هرات االأملا�س ملنا�سبات خمتلفة مثل حفالت الزفاف وتقدمي الهدايا والرتدائها مع االأزياء الي�مية، كما تت�فر كمجم�عات مثل »العرو�س« و»درمي« 
و«�س�ليتري« وغريها. وقد ك�سف حتليل مت اإجراوؤه ل�سرائح خمتلفة من امل�ستهلكني يف ال�س�ق وج�د فر�سة �سانحة اأمام جمم�عة الزوردي لتقدمي منتج من جم�هرات االأملا�س 
مب�ست�ى اأقل يجذب م�ستهلك خمتلف من الفئة الرئي�سية التي ت�ستهدفها العالمة التجارية املميزة الزوردي، االأمر الذي اأ�سهم يف اإن�ساء عالمة جتارية فرعية حتت ا�سم »كيناز« 
تقدم قيمة جيدة للم�ستهلكني من خالل منتجات واأ�سعار خمتلفة ويف �سريحة خمتلفة دون امل�سا�س مبكانة العالمة التجارية الرئي�سية الزوردي. تق�م جمم�عة الزوردي بت�سميم 

وبيع خو�مت و�أقر�ط وقالئد و�أ�شاور حتمل ��شم �لعالمة �لتجارية »كيناز« وت�شتعني مبوردين رئي�شيني خارجيني يف ت�شنيعها.

آالت تصنيع اجملوهرات 2 2 2 2

تق�م جمم�عة الزوردي بناًء على اتفاقيات الت�زيع مع ال�سركات امل�سنعة الآالت ت�سنيع املج�هرات ببيع اآالت ت�سنيع املج�هرات املختلفة يف اململكة ومنها اآالت �سب املج�هرات 
واللحام بالليزر واالآالت التي ت�ستخدم امل�جات ف�ق ال�س�تية لل�سركات امل�سنعة مل�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س. 

التصنيع 2   2   2

منشآت التصنيع والطاقة اإلنتاجية 1 2 2 2

جُتري جمم�عة الزوردي اأن�سطة عملها املتعلقة بت�سنيع م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س على م�ساحة اأكرب من 32.000م2 يف اململكة وم�سر. حيث يق�م م�سنع جمم�عة 
الزوردي يف اململكة بت�سنيع املنتجات التي يتم طرحها يف اأ�س�اق اململكة واالأ�س�اق العاملية، ومت تاأ�سي�س هذا امل�سنع يف 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة الريا�س 
وي�ظف ما يقارب 995 حريف كما يف 31 دي�سمرب 2015م، يف حني ينتج م�سنعا م�سر املنتجات التي ُتطرح ب�سكل رئي�سي يف ال�س�ق املحلي امل�سري. وتاأ�س�س امل�سنع االأول يف م�سر 
يف 1423/11/5هـ )امل�افق 2003/1/8م( مبدينة القاهرة وي�ظف ح�ايل 124 حريف كما يف 31 دي�سمرب 2015م، بينما ا�ستحدث امل�سنع الثاين يف 1433/9/11هـ )امل�افق 
2012/7/30م( مبدينة القلي�بية وي�ظف ح�ايل 1.069 حريف كما يف 31 دي�سمرب 2015م. ويعمل مبجم�عة الزوردي اأكرث من 2.000 حريف خبري يف �سناعة امل�سغ�الت الذهبية 
وجم�هرات االأملا�س ويتمتع�ن بخربة تزيد عن 30 �سنة يف �سناعة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س. ويعمل هذا على تعزيز ال�الء لدى العمالء وي�سمح ملجم�عة الزوردي 

بتقدمي جم�هرات ذات ج�دة عالية ُم�سنعة با�ستخدام جمم�عة متن�عة من التقنيات احلديثة. 

يو�شح �جلدول �لتايل �لطاقة �الإنتاجية �لفعلية و�لق�شوى مل�شانع جمموعة الزوردي وخطوط �الإنتاج يف �الأعو�م �ملنتهية يف 31 دي�سمرب و2013م و2014م و2015م:

الطاقة االإنتاجية وخطوط االإنتاج للم�شانع: 32-4اجلدول 
2015م2014م2013م

الطاقة الإنتاجية 
الفعلية

الطاقة الإنتاجية 
الق�س�ى

الطاقة الإنتاجية 
الفعلية

الطاقة الإنتاجية 
الق�س�ى

الطاقة الإنتاجية 
الفعلية

الطاقة الإنتاجية 
الق�س�ى

8.919.58.921.210.122.9م�سغ�الت الذهب، اململكة )بالطن(

7.514.68.316.19.117.7م�سغ�الت الذهب، م�سر )بالطن(

4.43514.0004.74514.0007.74314.000جم�هرات االأملا�س، اململكة )بالقطعة(

4.09312.0003.86212.0002.96512.000جم�هرات االأملا�س، اململكة )بالقطعة(

امل�سدر: ال�سركة

وعلى الرغم من ت�فر طاقة انتاجية فعلية اأعلى من الطاقة االنتاجية امل�ستغلة كما ه� م��سح يف اجلدول اأعاله، فاإن جمم�عة الزوردي تعمل على ت��سعة ن�ساطها يف م�سر بتجهيز 
م�سنع جديد �سمم وجهز باأحدث التقنيات واالآالت مل�اكبة التغري التكن�ل�جي احلديث لرفع اجل�دة وخف�س التكلفة، وبطاقة انتاجية تبلغ 15 طنًا من امل�سغ�الت الذهبية. اجلدير 

بالذكر باأن م�سانع جمم�عة الزوردي تعمل بح�سب الكميات املطل�ب انتاجها. 

عملية التصنيع 2 2 2 2

تعتمد عملية ت�سنيع املج�هرات على اأحدث التقنيات واالأبحاث املتخ�س�سة؛ فت�سنيع املج�هرات عملية ُمعقدة مبا متر به من عمليات ط�يلة وبطيئة، بدايًة من مرحلة الت�سميم 
وانتهاًء مبرحلة التغليف. فيما يلي و�سف خمت�سر لبع�س اخلط�ات الرئي�سة التي ت�سملها ت�سنيع املج�هرات.

التصميم 

االعتبار  ياأخذ يف عني  والذي  الت�سميم  يق�دها فريق  نتيجة الأبحاث م�ستمرة  فالت�ساميم هي  الت�سميم؛  العمل على  املج�هرات هي  الإنتاج قطعة فريدة من  االأولى  اخلط�ة 
مالحظات العمالء وتعليقاتهم، اأحدث اجتاهات امل��سة احلالية وما حققته املجم�عات االأخرية من مردود لدى ع�ساق املج�هرات. فكل قطعة جم�هرات تبداأ مبفه�ٍم وفكرٍة 
ويتم نقل فكرة املنتج النهائي من قبل امل�سممني امل�ه�بني اإلى االإدارة من خالل م�ساركة الت�سميم. كما تاأخذ ال�سركة بعني االعتبار الطلبات اخلا�سة لت�ساميم معينة بناء 
على مالحظات من خمتلف عمالئها. احلرفي�ن يعمل�ن على الت�سميم وذلك با�ستخدام تقنيات وو�سائل خا�سة. ويك�ن النم�ذج النهائي نتيجة التعاون ال�ثيق بني امل�سممني 

م يف اإعداد ت�سميم من�ذج املج�هرات. واحلرفيني واالإدارة يف حت�يل الت�سميم اإلى من�ذج مماثل متامًا للت�سميم. وُت�ستخدم اأفكار ور�س�مات املُ�سميِ
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ر ال�سركة تقنياتها املتط�رة الإطالق ت�ساميم مبتكرة باأ�سعار مميزة )ملزيٍد من التفا�سيل  تفخر جمم�عة الزوردي بطرحها ما يزيد عن 5.000 ت�سميم جديد كل عام. وُت�سخِّ
عن هذه التقنيات، ُيرجى مراجعة الق�سم 4-7-3-3 )»التكن�ل�جيا«((. 

املشرتيات والتنقية

نقاء  من  التحقق  ويتم  الدفع.  و�سائل  من  ك��سيلة  باجلملة  البيع  اأن�سطة  عمالء  من  احلاليني  عمالئها  من  �سّله  حُتَ اأو  باململكة،  البن�ك  خمتلف  من  الذهب  ال�سركة  تقرت�س 
الذهب امل�ستخدم يف عملية الت�سنيع، فال تعتمد ال�سركة اإال على الذهب ذو اجل�دة العالية. ويتم حت�يل هذا الذهب اإلى ق�سم التنقية والت�سفية حيث يخ�سع للمعاجلة والتنقية 
با�ستخدام م�اد كيميائية لتح�سني درجة نقائه. ثم ُي�ستخدم الذهب املنقى داخل ال�سركة بغر�س اإعداد اأن�اع خمتلفة من منتجات املج�هرات، اأو ُي�سهر هذا الذهب وُيعاد مرة 

اأخرى اإلى البن�ك يف �سكل �سبائك ذهب. ويتم ا�سرتداد اأي من الذهب الفاقد اأثناء عملية االإنتاج من قبل فريق متخ�س�س باملعاجلة. 

قولبة الشمع

بعد انتهاء فني امل�ديالت من اإعداد م�ديل الذهب يتم حت�يله اإلى ق�سم ال�سمع، حيث يك�ن لكل ت�سميم قالب مطاطي خا�س به جلعل الن�سخ متماثلة ومن ثم يحقن متخ�س�س� 
ال�سمع يف القالب املطاطي �سمع �سائل وبعد اأن تنخف�س درجة حرارة ال�سمع، يتم اإزالته من القالب املطاطي. ثم يتم ا�ستخدام ما ي�سمى ب�سجرة ال�سمع ليم�سك القطع ال�سمعية 

الباردة، وي�جد لكل ل�ن من األ�ان الذهب )االأ�سفر اأو االأبي�س( وعياراته )18 اأو 21 قري�ط( �شجرة �شمع منف�شلة.

السبك والعمليات األخرى

عملية ال�سبك هي عملية ُمعقدة ن�سبيًا وتتطلب عمالة ذوي خربة ومهارة للح�س�ل على املنتج النهائي املطل�ب، حيث ت��سع جم�سمات ال�سمع يف ق�ارير معدنية ثم مُتالأ بعد ذلك 
باجلب�س ويتم ت�سخينها يف غرفة ذات درجة حرارة عالية، مما يذيب ال�سمع وينتج عن ذلك جتاويف مثالية. بعد ذلك ُي�سب الذهب ال�سائل يف ق�ارير وُيرَتك حتى يربد، ثم 

ُتك�سر الق�ارير حتى تاأخذ �سجرة املج�هرات �سكل ال�سبك.

ُتر�سل �سجرة املج�هرات اإلى فريق التقطيع حيث ُتقَطع كافة قطع املج�هرات بحر�س �سديد. ويتم �سهر جذع ال�سجرة وُيعاد ا�ستخدامه يف عمليات ال�سبك امل�ستقبلية. وبعد 
تقطيع قطع املج�هرات وفرزها، يتم ف�سلها وو�سعها يف اأ�سكال خمتلفة مرتبة. 

طع الدمغة والكرات واالأ�سالك الذهبية وما اإلى ذلك عنا�سر اأ�سا�سية وجزء ال يتجزاأ من املج�هرات. وُي�سهر الذهب املنقى يف ماكينة �سبك م�ستمر  ُتعد �سال�سل الذهب وقيِ
ويتم من خاللها �سناعة �سبائك/ق�سبان الذهب. كما ُت�سحب ق�سبان الذهب يف ماكينات �سحب خمتلف اأن�اع االأ�سالك. كما يتم لف �سبائك الذهب يف ماكينات لف ال�سفائح 

وا�ستخدامها يف �سناعة االأختام يف ور�سة الكب�س، اإلى جانب �سناعة الكرات ول�حات اللحام واالأقفال وغريها. وُتر�سل هذه العنا�سر اإلى خط التجميع بجانب القطع امل�سب�كة.

خط التجميع والصقل

ُتنقل قطع املج�هرات بعد فرزها اإلى ق�سم التجميع. ويت�لى احلرفي�ن يف هذا الق�سم م�س�ؤولية جمع قطع املج�هرات وكافة العنا�سر الرئي�سية االأخرى مًعا وحلامها با�ستخدام اآلة 
ليزر عالية الدقة للحام، وذلك بدون ك�سر االأجزاء املحيطة بها اأو �سهرها. ويتم تنعيم املناطق اخل�سنة يف قطع املج�هرات باأدوات متن�عة مثل فُر�س ال�سلب واملبارد. باالإ�سافة 

اإلى ذلك فاإن احلرفي�ن يف و�سع االأحجار ي�ستخدم�ن الدقة، واالأدوات اليدوية ل�سبط االأملا�س، واالأحجار �سبه الكرمية، الل�ؤل�ؤ وغريها من االأحجار �سبه الكرمية.

ُتنقل القطع امللح�مة بعد ذلك اإلى ق�سم ال�سقل والتلميع ملنحها تاألقًا وبريقًا وذلك با�ستخدام جهاز امل�جات ف�ق ال�س�تية، حيث يتم تنظيفها من اأي غبار اأو اأتربة عالقة بها. 
اإ�سافة اإلى ذلك، ت�ستخدم ال�سركة جمّمع الغبار للتاأكد من اأن كافة القطع املعدنية املتبقية مت ح�سرها واإعادة ا�ستخدامها، وذلك بغر�س الق�ساء على اأي نفايات غري �سرورية 
والتخل�س منها. ثم متر منتجات املج�هرات مبرحلة زخرفة �سطحية اأخرى واإ�سفاء اللم�سات االأخرية اإذا لزم االأمر. وُتر�سل قطع املج�هرات النهائية اإلى ق�سم مراقبة اجل�دة.

اجلودة

بعد اكتمال كل اخلط�ات املذك�رة اأعاله اإلى جانب اختبارات اجل�دة االأولية يف خمتلف مراحل عملية الت�سنيع، تخ�سع املج�هرات املكتملة لفح�س اجل�دة النهائي للتاأكد من 
خل�ها من العي�ب قبل ت�سليمها للعمالء، وذلك للتاأكد اأي�سًا من و�س�ل كل قطعة ملعايري ج�دة جمم�عة الزوردي. ويف حال اأخفقت اأي قطعة من املج�هرات املكتملة يف اجتياز 
اختبار اجل�دة، ُتعاد هذه القطعة اإلى الق�سم املعني للتعديل اإن اأمكن، واإال ُترف�س متامًا. وُيطبع رقم النم�ذج ووزنه والعيار والبارك�د على بطاقة وُترفق مع كل قطعة جم�هرات 

معتمدة وُت�سلم اإلى ق�سم املبيعات، حيث يتم تغليفها باإحكام.

التكنولوجيا 2 2 2 2

تتمثل فل�سفة جمم�عة الزوردي يف اال�ستثمار والتط�ير امل�ستمر يف القدرات التكن�ل�جية احلديثة من اأجل تقدمي منتجات جم�هرات متميزة اإلى العمالء، ف�ساًل عن دعم اأ�سعار 
اأنحاء العامل للم�ساعدة يف مبادرات الكفاءة  اأن جمم�عة الزوردي تدع� ب�سكل منتظم اخلرباء من جميع  مرتفعة لها واأمتتة عمليات الت�سنيع واالإنتاج، ومن اجلدير بالذكر 
االإنتاجية وم�ا�سلة تط�ير قدراتها التكن�ل�جية. وياأتي حت�سني تكاليف االإنتاج من �سمن اأول�يات الت�سنيع اال�سرتاتيجية ملجم�عة الزوري وذلك من اأجل زيادة هام�س الربح من 
خالل الرتكيز على اأن�سطة االأمتتة واإعادة الهيكلة مثل اللحام بالليزر والتلميع االآيل و�سبك االأحجار بال�سمع والنق�س وزخرفة ال�سطح من خالل ا�ستخدام اآالت م�ؤمتتة بالكامل. 

تق�م جمم�عة الزوردي ب�سناعة امل�سغ�الت الذهبية با�ستخدام التقنيات التالية: 

�سبك الذهب: عملية يتم خاللها اإذابة الذهب و�سبه يف قالب �سجرة ال�سمع.  �

الطباعة ثالثية الأبعاد: عملية �سناعة من�ذج فعلي من ت�سميم من�ذج رقمي ثالثي االأبعاد، عادًة ما يك�ن ذلك عن طريق و�سع عدة طبقات رقيقة متتابعة من  �
الريزن.
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الكب�س بالق�الب: عملية يتم خاللها اإدخال رقاقة ذهبية م�سطحة يف مكب�س ختم حيث ت�جد اأداة وقالب ي�سكالن الرقاقة الذهبية وفق الت�سميم املطل�ب من  �
خالل عملية تقطيعه.

القطع بالليزر: تقنية ت�ستخدم الليزر لقطع رقاقة ذهبية وفق الت�سميم املطل�ب. ُت�ستخدم �س�ئيات الليزر والتحكم الرقمي بالكمبي�تر لت�جيه �سعاع الليزر من  �
خالل نظام للتحكم يف احلركة التباع منط رقمي يتم ت�سكيله بالرقاقة الذهبية.

ال�سال�سل: يتم قطع �سلك ذهبي وحت�يله اإلى حلقات بت�سميمات خمتلفة ويتم ربطها �س�يًا وحلمها با�ستخدام ماكينة اآلية اأو ن�سف اآلية. �

اأنب�ب: هي عملية ت�سكيل لق�سيب نحا�س اأو حديد يف رقاقة ذهبية واإذابة النحا�س اأو احلديد بعد اتخاذ �سكل االأنب�ب اأو ال�سل�سلة وحلامها. �

ال�سال�سل بالأحجار: هي رقاقة ذهبية يتم تقطيعها وت�سكيلها على �سكل حلقات مفرغة تثبت بها االأحجار الكرمية، وبعد ذلك ت��سع ف�س��س اأحجار الزرك�ن يف  �
هذه احللقات املفرغة ويتم جمعها �س�ًيا با�ستخدام الليزر لت�سكيل ال�سال�سل من خالل نظام تلقائي بالكامل.

تقنية النق�س على الذهب "CNC": هي تقنية للتحكم الرقمي بالكمبي�تر ل��سع جمم�عة متن�عة من ت�سميمات النق�س على �سطح ذهبي �س�اء على اأ�سكال كرات  �
اأم رقائق.

املواد اخلام 2 2 2 2

ُيعد الذهب اأكرث امل�اد اخلام ا�ستخدامًا يف عمليات الت�سنيع التي تق�م بها جمم�عة الزوردي، وباالإ�سافة اإلى هذا، ت�ستخدم جمم�عة الزوردي االأملا�س واالأحجار الكرمية و�سبه 
الكرمية والل�ؤل�ؤ والزرك�ن. يلخ�س اجلدول التايل قيم امل�اد اخلام التي ا�ستخدمتها جمم�عة الزوردي يف عمليات االإنتاج يف االأع�ام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 

2015م.

قيمة امل�اد اخلام التي ا�ستخدمتها جمم�عة لزوردي يف عمليات الإنتاج يف الأع�ام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 33-4اجلدول 
2015م2014م2013مملي�ن ريال �سع�دي

2.3762.2493.016الذهب

15915االأملا�س

659االأحجار الكرمية و�سبه الكرمية

امل�سدر: ال�سركة

األمن والسالمة والبيئة 2 2 2 2

نقل  عمليات  تاأمني  اإلى  اإ�سافة  بالتجزئة  البيع  ومعار�س  باجلملة  البيع  وفروع  االإنتاجية  مرافقها  على  كامل  ب�سكل  لل�سيطرة  ق�ي  اأمني  وج�د  الزوردي  جمم�عة  لدى  يت�فر 
املج�هرات، وتتعاون جمم�عة الزوردي ب�س�رة منتظمة مع م�ست�سارين اأمنيني ملراجعة اإجراءاتها ومعايريها االأمنية والعمل على تط�يرها.

تبذل جمم�عة الزوردي جه�دًا كبرية لت�فري بيئة اآمنة وجيدة ل�سائغي املج�هرات التابعني لها وجميع امل�ظفني العاملني بها، كما اعتمدت جمم�عة الزوردي نظامًا الإدارة ال�سحة 
وال�سالمة املهنية ل�سمان ت�فر البيئة االآمنة واملنا�سبة لكافة امل�ظفني. وت�فر اإدارة ال�سالمة مبجم�عة الزوردي اإجراءات لعمليات التاأهيل والتدريب واملراقبة والتحكم ل�سمان 
تطبيق نظام فّعال من خالل فريق �سالمة خبري يت�فر لديه االأدوات واالأنظمة احلديثة. كما يت�فر مبجم�عة الزوردي عيادات واأطباء يف م�سانعها لتقدمي رعاية طبية احرتافية 

ف�رية للم�ظفني.

مراقبة اجلودة 2 2 2 2

اإن دورة االإنتاج هي عملية �ساملة تبداأ من اإعداد الق�الب واالأ�سالك الذهبية والرقائق مرورًا بحقن ال�سمع وال�سبك بال�سمع وال�سبك امل�ستمر وال�سب والتلميع االآيل وتثبيت اأحجار 
الزرك�ن. وتقدم جمم�عة الزوردي جم�هرات ذات ج�دة عالية باتباع تقنيات فح�س منتظمة خالل دورة االإنتاج باأكملها، مع نظام فّعال الإدارة اجل�دة ال�ساملة با�ستخدام م�اد 
خام ومعدات ذات ج�دة عالية اإ�سافة اإلى حرفيني مهرة يتمتع�ن بخربة ت�سل اإلى خم�سة ع�سر عامًا يف املت��سط من العمل مع جمم�عة الزوردي. يتم فح�س املنتجات النهائية 
التجارية  با�سم العالمة  النهائية مبجرد اعتمادها  بالنم�ذج االأ�سلي ل�سمان عدم وج�د اختالفات. ويتم دمغ املنتجات  ب�سكل منهجي ويطابق فريق اجل�دة كل منتج نهائي 
»الزوردي«. ويف حال مالحظة اأية عي�ب، ف�سيتم تقييم املنتج ب�سكل م�ستقل وميكن حينئذ اإعادة العمل به اأو اإر�ساله لل�سهر اإذا تيقن عدم اإمكانية اإ�سالحه. وي�سم فريق اجل�دة 

م�ظفني ذوي مهارات عالية يخ�سع�ن لفح�س اأويل وتدريب ق�ي ف�ساًل عن نظام دقيق الإدارة االأداء.

حتظى جمم�عة الزوردي بالعديد من ال�سهادات بهدف حت�سني ج�دة املنتجات ب�سكل م�ستمر اإ�سافة اإلى بيئة الت�سنيع ب�جه عام )للمزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة الق�سم 
 4 - 7 - 3 - 8 )»ال�سهادات«((.

مراقبة اخملزون والتسويق 2 2 2 2

يت�فر لدى جمم�عة الزوردي اإجراءات منظمة و�سارمة ملراقبة املخزون يف جميع مراحل دورة العمليات الت�سغيلية والت�س�يقية بدءًا من االإنتاج وحتى الت�س�يق والبيع وحت�سيل 
امل�ستحقات من العمالء. حيث يتم حتديد كمية املخزون التي يجب االحتفاظ بها طبقا ملعادالت دقيقة تعتمد على خطة املبيعات واالإنتاج وطرق الت�سنيع ون�سبة الفاقد وخمزون 
االأمان، ويتم قيا�س م�ست�ى املخزون بعدة طرق، كمعدل الدوران للمخزون )تكلفة املبيعات / قيمة املخزون( واأيام االحتفاظ باملخزون )قيمة املخزون / تكلفة املبيعات * 365(، 
باالإ�سافة لفرتة تغطية املخزون )قيمة املخزون – تكلفة املبيعات لل�سه�ر املقبلة طبقًا للمخطط(. ويف نهاية كل �سهر يتم احت�ساب اأعمار املخزون طبقًا للطرق ال�سابق ذكرها، 
ويتم ح�سر وتقييم االأ�سناف بطيئة احلركة اأو بدون طلب م�ستقبلي وعمل خم�س�س لها طبقًا الأعمارها وللطلب املت�قع عليها. ويتم مراجعة هذا املخ�س�س �سهريًا للتاأكد من 
كفايته. وارتفع �سايف قيمة املخزون من 849.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م، اإلى 977.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، كما ارتفع مت��سط 
فرتة االحتفاظ باملخزون من 122 ي�م يف 2013م اإلى 138 ي�م يف 2014م، وذلك نتيجة زيادة قيمة امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س امل�سنعة مبعدل 99.3 ملي�ن ريال 
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�سع�دي وامل�اد اخلام مبعدل 35.6 ملي�ن ريال �سع�دي، و�ساحب ذلك زيادة يف قيمة خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة مبعدل 5.9 ملي�ن ريال �سع�دي. 
بينما انخف�س �سايف قيمة املخزون انخفا�سًا طفيفًا اإلى 975.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، وذلك نتيجة انخفا�س قيمة امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات 
امل�سنعة مبا يعادل 15.7 ملي�ن ريال �سع�دي، يقابله جزئيًا االرتفاع يف امل�اد اخلام مبا يعادل 16.6 ملي�ن ريال �سع�دي لريتفع من 368.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 
دي�سمرب 2014م اإلى 385.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. و�ساحب ذلك زيادة يف قيمة خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة مبعدل 2.6 
ملي�ن ريال �سع�دي. وقد عملت جمم�عة الزوردي على مدى �سن�ات عديدة على التط�ير والتعزيز امل�ستمر لعملياتها بهدف حت�سني مراقبة املخزون، كما جتري جمم�عة الزوردي 
يف نهاية كل �سهر عملية جرد كاملة و�ساملة لكميات الذهب لديها حيث يتم التحقق من كميات الذهب امل�ج�دة يف جميع االأق�سام وال�حدات داخل ال�سركة. باالإ�سافة اإلى ذلك، 
جتري جمم�عة الزوردي جردًا ي�ميًا للمخزون ب�سكل مفاجئ يف جميع االأق�سام. ويتتبع نظام تخطيط م�ارد امل�ؤ�س�سة اخلا�س مبجم�عة الزوردي حركة الذهب يف جميع االإدارات 

واالأق�سام وي�سرف عليها فريق يتمتع بخربة كبرية ملتزمًا بت�جيهات واإجراءات وا�سحة. 

تق�م ال�سركة بتكليف العديد من املراجعني امل�ستقلني مبراجعة عمليات اجلرد لكميات الذهب امل�ج�د بال�سركة واإ�سدار تقريرهم عنها كل ثالثة اأ�سهر. وحتر�س ال�سركة على اأن 
يتناوب العديد من املراجعني امل�ستقلني يف ح�س�ر عملية اجلرد لكميات الذهب كل ثالثة اأ�سهر باالإ�سافة الى اأن تناوب املراجعني امل�ستقلني يف ح�س�ر عملية جرد الذهب الربع 

�سن�ية، وهي اإحدى متطلبات البن�ك املقر�سة.

اأمنية وا�سحة تطبقها االإدارة املعنية باملبيعات واالأمن ب�سكل وا�سح. وعادًة ما تك�ن املركبات احلاملة للم�سغ�الت  وتتبع عملية ت�زيع امل�سغ�الت الذهبية يف ال�س�ق ت�جيهات 
الذهبية جمهزة بنظام حتديد امل�اقع العاملي، مما ي�سهم يف ت�فري اإمكانية املراقبة والتعقب املركزي من مكاتب جمم�عة الزوردي الرئي�سية، كما اأن جميع �ساالت عر�س البيع 

بالتجزئة ومكاتب فروع البيع باجلملة مزودة بكامريات املراقبة واأنظمة االإنذار التي يتم فح�سها ب�سكل منتظم.

املا�سية،  القليلة  ال�سن�ات  باجلملة خالل  البيع  العديد من مكاتب  باإن�ساء  ال�سركة  قامت  قربًا من عمالئها، فقد  اأكرث  ومنتجاتها  ال�سركة  تك�ن  ولكي  النقل  ولتخفي�س خطر 
وباال�ستعانة بخدمات العديد من امل�ست�سارين يف جمال النظم االأمنية لتط�ير النظم االأمنية داخل وحدات واأق�سام ال�سركة وعرب املنظ�مة التجارية ككل.

وكما حر�ست ال�سركة يف ال�سن�ات ال�سابقة على اإن�ساء وثائق تاأمني �ساملة لتغطية العديد من املراحل والعمليات داخل املنظ�مة التجارية وال�سناعية ابتدًء من ت�سميم املنتجات 
حتى االإنتاج والت�زيع والبيع. حيث تعترب وثيقة التاأمني ال�ساملة وثيقة عاملية ت�سدر حتت م�سمى "Jewelers Block" والتي مت ا�سدارها عن طريق �سركة مار�س ال�ست�سارات 

التاأمني، وهي �سركة رائدة عامليًا يف جمال و�ساطة التاأمني واإدارة املخاطر.

الشهادات 2 2 2 2

يعد االلتزام باأعلى معايري اجل�دة وال�سالمة واحلفاظ على بيئة عمل ممتازة اأحد اأهم االأول�يات مبجم�عة الزوردي، وقد اأ�سفرت هذه اجله�د عن ح�س�ل جمم�عة الزوردي على 
العديد من ال�سهادات من منظمات حملية ودولية كما ه� م��سح يف اجلدول اأدناه:

ال�سهادات التي ح�سلت عليها جمم�عة لزوردي من منظمات حملية ودولية: 34-4اجلدول 
فرتة العتمادالتفا�سيلاجلهةال�سهادات

ISO 9001:2008وتهتم املعهد الربيطاين للمعايري املعايري  ب��سع  متخ�س�سة  دولية  هيئة  هي  )االأيــزو(  للتنميط  الدولية  املنظمة 
عامليًا.  املحددة  املعايري  االأدنى من  املعتمدة احلد  املنتجات  تلبي  اأن  ل�سمان  باجل�دة 
ويق�م  العامل،  يف  االعتماد  �سهادات  ملنح  هيئة  اأكــرب  ه�  للمعايري  الربيطاين  املعهد 
اأنحاء العامل التي تطبق  بعمليات التدقيق ومنح �سهادات االعتماد لل�سركات يف جميع 

معايري نظم االإدارة.

ُمنحت هذه ال�سهادة يف 2005م وتتجدد 
كل 3 �سن�ات.

LBMAتعمل على و�سع معايري للمتطلبات التي يتعني ت�فرها يف �سبائك الذهب والف�سة وتنظيم رابطة �س�ق لندن لل�سبائك
حتديثها  يتم  التي  ال�سلع«  لت�سليم  لندن  »ق�ائم  ن�سر  خالل  من  وذلك  املتطلبات  تلك 
ب�سكل منتظم. ت�ؤكد هذه املعايري املعرتف بها يف جميع اأنحاء العامل اأن �سركات تكرير 
بالقائمة.  الإدراجها  ال�سرورية  املتميزة  املعايري  على  تزال حتافظ  ال  املعتمدة  الذهب 
�حلد  ت�شمل  �ل�شارمة  �ملعايري  من  جمموعة  �لقائمة  بتلك  �الإدر�ج  �شروط  وتت�شمن 
االأدنى من االإنتاج و�سايف القيمة احلقيقية مع اإجراء تقييم فني ق�ي ملراجعة اإمكانيات 
اأن �سركات تكرير الذهب املدرجة يف  ال�سبك والتكرير والفح�س، ومن اجلدير ذكره 
القائمة تخ�سع الختبارات م�ستمرة يف اإطار برنامج املراقبة اال�ستباقية لرابطة لندن 

لل�سبائك ل�سمان حفاظها على املعايري العالية املحددة.

ُمنحت ال�سهادة يف 2010م وجُتدد �سن�ًيا.

DMCCيف 2005م والذي مركز دبي لل�سلع املتعددة )DGD( »و�سع مركز دبي لل�سلع املتعددة معيار »دبي لت�سليم ال�سلع
يعد معيارًا دوليًا للج�دة وامل�ا�سفات الفنية املتعلقة باإنتاج الذهب والف�سة.

ُمنحت ال�سهادة يف 2010م وجُتدد �سن�ًيا.

OHSAS 18001:2007 جارديان اإندبندانت
�سريتفيكا�سن مليتد

اإن معيار "OHSAS 18001" ه� معيار بريطاين مطبق عامليًا الأنظمة اإدارة ال�سحة 
اأداء  حتقيق  يف  امل�ؤ�س�سات  كافة  مل�ساعدة  املعيار  هذا  و�سع  مت  وقد  املهنية.  وال�سالمة 
اإدارة  اأنظمة  اأحد  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف  املهنية،  وال�سالمة  بال�سحة  يتعلق  فيما  مالئم 

ال�سحة وال�سالمة ويحظى ب�سهرة على نطاق وا�سع.

منحت ال�سهادة يف 2010م وجُتدد كل 
3 اأع�ام.

PME الرئا�سة العامة لالأر�ساد
وحماية البيئة، وزارة الدفاع

تلتزم  م�ؤ�س�سة  الأي  باململكة  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  متنحها  �سهادة 
�إليه  �لبيئة. وتعد هذه �ل�شهادة ت�شديًقا بيئًيا حتتاج  بقو�عد و�شروط حمددة حلماية 

ال�سركات العاملة.

منحت ال�سهادة يف 2010م وجُتدد كل 
عامني.

الدفاع املدين، وزارة رخ�سة الدفاع املدين
الداخلية

بق�انني  ال�سركة  التزام  لتاأكيد  باململكة  بالريا�س،  املــدين  الدفاع  ي�سدره  ترخي�س 
مكافحة احلرائق املعم�ل بها يف اململكة.

منحت ال�سهادة يف 2010م وجُتدد كل 
3 اأع�ام.

امل�سدر: ال�سركة
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املوردون 2   2   2

تتمثل ا�سرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف احل�س�ل على متطلباتها من امل�اد اخلام واالآالت واملعدات اإ�سافة اإلى خدمات البيع والرتويج واملتطلبات االأخرى باأعلى ج�دة واأف�سل �سعر 
و�شروط من موردين موثوقني. وقد جنحت جمموعة الزوردي مع مرور �لوقت بتكوين قاعدة بيانات و�شبكة قوية من �ملوردين �ملوثوقني �لذين يت�شنى لهم تلبية �حتياجات جمموعة 
الزوردي من م�شادر خمتلفة ب�شروط تناف�شية. وُيعد �لذهب مادة �الإمد�د �لرئي�شية �لالزمة لعمليات جمموعة الزوردي، وميكن لها توفري �لذهب بف�شل عالقاتها �لر��شخة 
الط�يلة االأمد مع العديد من البن�ك املقر�سة اإلى جمم�عة الزوردي عن طريق اأحد م�ردي الذهب املعتمدين عامليًا، حيث اأنه يف اأغلب االأح�ال ال حتتفظ البن�ك املقر�سة بالذهب 
فعليًا ولكن يتم الت�سليم عن طريق م�رد للذهب معتمد عامليًا تختاره جمم�عة الزوردي، على �سبيل املثال اإم كي اإ�س )�س�ي�سرا( اإ�س اآي )MKS )Switzerland( SA( )»اإم 
كي اإ�س«(، والتي تعد امل�سدر االأ�سا�سي لت�سليم الذهب املقرت�س من البن�ك بن�سبة تتعدى 95% من اإجمايل ت�ريدات ال�سركة. واجلدير بالذكر اأن اإم كي اإ�س هي جمم�عة عاملية 
للخدمات املالية واملعادن الثمينة ت�سم �سركات متخ�س�سة يف جميع اجل�انب املتعلقة مبعاجلة الذهب وامل�اد الثمينة االأخرى وجتارتها. باالإ�سافة لذلك، هناك العديد من 

�ل�شركات �لبديلة �لتي من �ملمكن �أن تتعامل معها جمموعة الزوردي تعمل يف جمال ت�شليم �لذهب و�لتي تقدم �خلدمات ذ�تها وبنف�ض �ل�شروط. 

واإ�سافة اإلى اإم كي اإ�س، فاإن �سبكة امل�ردين الرئي�سيني يف االأع�ام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م ت�سمنت ما يلي:

امل�ردين الرئي�سيني ملجم�عة لزوردي با�ستثناء �سركة اإم كي اإ�س: 35-4اجلدول 

التاأ�سي�سامل�رد

)الن�سبة املئ�ية من اإجمايل م�سرتيات جمم�عة 
معل�مات عن امل�ردينلزوردي خالل الفرتة ذات ال�سلة(

2015م2014م2013م

�سركة اأهداف هي اإحدى ال�سركات املقدمة للخدمات االإعالنية ملجم�عة 10%12%7%اململكة العربية ال�سع�دية اأهداف )�ستارك�م ميديا في�ست(
الزوردي.

�سركة اإنرت�سريف مار�س هي ال�سركة التي تقدم خدمات التاأمني ملجم�عة 5%6%5%اململكة العربية ال�سع�دية اإنرت�سريف مار�س
الزوردي.

كاي جي كاي دامي�ند اأند ج�لريي 
دي اإم �سي �سي

�سركة كاي جي كايهي اإحدى ال�سركات امل�ردة ملج�هرات االأملا�س واالأحجار 6%1%1%االإمارات العربية املتحدة
الكرمية ملجم�عة الزوردي.

�سركة رمي للتجارة هي اإحدى ال�سركات امل�ردة لالأملا�س واالأحجار الكرمية 7%--الهندرمي للتجارة �س.م.ح
ملجم�عة الزوردي.

امل�سدر: ال�سركة

التسويق والرتويج 2   2   2

عالمة »الزوردي« التجارية 1 2 2 2

ي�سهل  فاخرة  جم�هرات  ُت�سنع  �سركة  اأنها  على  اإليها  وُينظر  طيبة،  ب�سمعة  حتظى  التي  العريقة  العاملية  التجارية  العالمات  من  واحدة  التجارية  »الزوردي«  عالمة  ُتعد 
لي�  وكالة  خالل  من  ت�سميمها  ومت  وحاجاتهن  الن�ساء  من  اجلمال«  »خرباء  التجارية  »الزوردي«  عالمة  و�سع  ا�سُتلهم  لقد  العربية.  املراأة  احتياجات  لتلبية  اإليها  ال��س�ل 

ب�رنيت )Leo Burnett( وهي وكالة عاملية متخ�س�سة يف اإعداد العالمات التجارية. 

اأُطلق ا�سم عالمة »الزوردي« التجارية يف عام 1995م، ومنذ ذلك احلني عملت جمم�عة الزوردي بق�ة على حت�سني م�ست�ى ال�عي بعالمتها التجارية واإ�سافة قيمة لها من خالل 
تنظيم حمالت دعائية كبرية ب�سكل مت�ا�سل، واأثمر ذلك عن تب�اأ عالمة »الزوردي« التجارية يف ال�قت احلايل مكانة رائدة يف ال�س�ق بف�سل م�ست�ى ال�عي العايل الذي حتظى 
به العالمة بني عمالء هذه الفئة. وقد اأجرت جمم�عة الزوردي، بالتعاون مع �سركة تايل�ر نيل�س�ن �س�فر�س )تي اإن ا�س( )"Taylor Nelson Sofres "TNS( املتخ�س�سة 
باالأبحاث، ا�ستبيانًا يف اململكة يف عام 2015م لتتبع ق�ة العالمة التجارية وحتديد اأكرث العالمات التجارية �سهرًة بني عمالء قطاع املج�هرات. وقد و�سل م�ست�ى ال�عي بالعالمة 
التجارية دون االإ�سارة اإليها مل�ست�ى ا�ستثنائي حيث بلغ 91%، كما و�سل م�ست�ى ال�عي بالعالمة التجارية من حيث ك�نها اأول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك )اأي اأول عالمة 

جتارية للمج�هرات يتم تذكرها دون االإ�سارة اإليها( اإلى 47%، مقارنًة بثاين اأعلى عالمة جتارية يتذكرها امل�ستهلك بن�سبة 11% فقط.

لقد اأثمرت الدعاية امل�ستمرة والدعم الرتويجي للعالمة التجارية املقرتن دومًا باملنتجات ذات اجل�دة العالية واالأداء ال�س�قي املتنا�سق اإلى وج�د قيمة لعالمة جتارية ق�ية لدى 
فئة عمالئها حيث و�سلت درجة مدى تذكر عالمة الزوردي التجارية اإلى 25.2%، وذلك من خالل نتائج اال�ستبيان امل��سحة اأعاله. يتعزز هذا من خالل التزام ال�سركة ببناء 
م�ؤ�س�سة ذات عالمة جتارية وحتقيق قيمة حقيقية لها من خالل ابتكار عرو�س مميزة لعمالئها. وُتعد عالمة »الزوردي« التجارية اإحدى العالمات التجارية الرائدة يف ال�س�ق 

وتتميز باأ�سعار منتجاتها التناف�سية.

تزاول عالمة »الزوردي« التجارية اأن�سطتها يف بيع م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س �س�اء من خالل عمليات البيع باجلملة والبيع عرب معار�س التجزئة التابعة لها، وعلى هذا 
النح�، حتظى العالمة التجارية بقب�ل وا�سع يجذب فئة م�ستهدفة كبرية. وبالتايل كان الهدف ه� جعل الزوردي عالمة جتارية يت�ق امل�ستهلك�ن اإليها مع احلفاظ على مالءمتها 

وجاذبيتها يف ال�قت ذاته.

اأ�سهم تعاون جمم�عة الزوردي مع العديد من امل�ساهري ورم�ز امل��سة واملدونني وغريهم من ال�سخ�سيات البارزة يف اإ�سافة قيمة كبرية اإلى اأداء العالمة التجارية وتعزيز تاأثري 
احلمالت الت�س�يقية. حيث تتعاون جمم�عة الزوردي مع م�ساهري مثل اإلي�سا التي متثل �سفرية عالمة »الزوردي« التجارية. ومت اإعداد اال�سرتاتيجية اخلا�سة بحيث يتم التعاون مع 
عدة م�ساهري كاإلي�سا ممن يتمتع�ن مب�ست�يات متفاوتة من ال�سهرة والتغطية االإقليمية للعمل على منح تغطية اإقليمية مالءمة ملنتجات جمم�عة الزوردي وعالمتها التجارية، حيث 

تتعاون جمم�عة الزوردي مع م�سممة االأزياء ليدي ف�زازا يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وتعاونت يف ال�سابق مع املمثلة درة زروق يف م�سر.
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اسرتاتيجية تكوين العالمة التجارية 2 2 2 2

مت الرتكيز بق�ة على نهج جمم�عة الزوردي املتعلق بتك�ين العالمة التجارية وذلك جتان�سًا مع مكانة العالمة التجارية، وكان الهدف من تط�ير �سعار العالمة التجارية واأ�سل�ب 
تك�ينها وحت�سينها ه� اإيجاد �س�رة عالمة جتارية مميزة تك�ن رمزًا لالبتكار. ومت و�سع معايري وا�سحة و�ساملة للعالمة التجارية ل�سمان اأن يت�سنى لها تر�سيخ قيم وا�سحة لدى 
جميع �لعمالء �إ�شافة �إلى �خلو��ض �ملميزة للعالمة �لتجارية، و�شمل ذلك �لو�شائط �لتي ت�شتخدم �لتلفاز و�ملطبوعات و�الإعالنات �خلارجية و�ملو�د �ملتوفرة بنقاط �لبيع �لتي 

ت�ستخدم املن�س�رات الرتويجية واملل�سقات باالإ�سافة اإلى التغري التدريجي يف منافذ البيع بالتجزئة لتظهر ب�س�رة ع�سرية ومتميزة. 

من ال�سروري للعالمة التجارية اأن حتظى مبكانة ثابتة ف�ساًل عن خربتها بال�س�ق كي تك�ن قادرة على اال�ستفادة منها ب�سكل كامل، وبالتايل، فاإن جمم�عة الزوردي ت�سعى اإلى 
الت�ا�سل مع جمه�رها الرئي�سي امل�ستهدف من خالل ا�سم عالمة جتارية واحد اأال وه� »الزوردي«. ومن اأجل تعزيز التمايز بني منتجات الذهب واالأملا�س، فقد مت تط�ير اأ�سل�ب 
العالمة التجارية بحيث يت�سمن اأو�ساف ملنتجات خا�سة بفئات خمتلفة، مثل: جم�هرات االأملا�س الزوردي وخ�امت الزوردي للزفاف، وي�سمح هذا النم�ذج للعالمة التجارية باأن 

تت��سع يف قطاعات جديدة يف ال�س�ق با�ستخدام ا�سم عالمة »الزوردي« التجارية ب�سكل وا�سح.

ط�رت جمم�عة الزوردي �سريحة منتجات جديدة يف قطاع �سناعة جم�هرات االأملا�س ذات االأ�سعار املنخف�سة، الذي ُيعد قطاعًا منف�ساًل عن عالمة الزوردي التجارية وذلك 
من خالل ا�ستحداث عالمة جتارية فرعية حتمل ا�سم كيناز للحفاظ على �س�رة العالمة التجارية الرئي�سية كما هي، ولذلك ُتباع منتجات العالمة التجارية كيناز يف �س�ق البيع 

باجلملة حتت ا�سم منتجات كيناز التابعة لالزوردي.

ت�ستخدم العالمة التجارية من اأجل تلبية احتياجات امل�ستهلك املختلفة من خالل ت�سميم جمم�عات متن�عة من املج�هرات، وقد حتقق هذا عن طريق ابتكار جمم�عات حتمل 
��شم عالمة جتارية فرعية مثل جمموعة �مل�شغوالت �لذهبية »ديفا« وجمموعة »د�نتيل« �لتي ُتروج من خالل قنو�ت دعائية خمتلفة. ويتم تطبيق �لنموذج نف�شه يف خطوط �إنتاج 
جم�هرات االأملا�س مثل جمم�عة »جمان« االأملا�سية وجمم�عة »اآرت« االأملا�سية وغريها. ويتيح هذا املزيد من االهتمام والدعم للمجم�عات الفردية التي ترفع م�ست�يات االأرباح 

املحققة وت�ساعد يف ابتكار اأفكار مميزة.

قنوات التسويق الرئيسية 2 2 2 2

تتبنى جمم�عة الزوردي نهجًا ا�سرتاتيجيًا يف خططها الت�س�يقية حيث ت�ستهدف جذب العمالء من خالل خمتلف القن�ات وو�سائط االت�سال. 

ونظرًا للدور املهم الذي يحظى به التلفاز يف حتقيق االت�سال وانت�ساره ال�ا�سع، فاإنه ي�ستح�ذ على الن�سيب االأكرب يف االإنفاق الدعائي للعالمة التجارية، واإ�سافة اإلى ذلك، 
تخ�ش�ض جمموعة الزوردي �أي�شًا دعمًا ت�شويقيًا قويًا للحمالت �خلارجية وو�شائل �الإعالم �ملطبوعة مع �لرتكيز على �ملجالت �لر�ئدة �ملعنية باالأمناط �حلياتية لتح�شني �شورة 
اأن دعم ا�سرتاتيجية االإعالنات من خالل و�سائط التلفاز واملطب�عات واالإعالنات اخلارجية يحتفظ  اإلى الفئة امل�ستهدفة. وبالرغم  اأف�سل  العالمة التجارية وال��س�ل ب�سكل 
بالن�سيب االأكرب من االإنفاق، فاإن العالمة التجارية حتر�س على احلفاظ على ت�اجدها الفعلي من خالل حت�سني ن�ساطها يف مراكز الت�س�ق واأ�س�اق الذهب، وتقدمي عرو�س 

ترويجية تك�ن مبثابة مكافاآت للعمالء، وحتثهم على االإنفاق ف�ساًل عن حتقيق ال�الء للعالمة التجارية. 

ويف اإطار تزايد اأهمية و�سائل االإعالم الرقمي وقن�ات الت�ا�سل االجتماعي، تعد جمم�عة الزوردي اأكرب اجلهات على امل�ست�ى املحلي التي ت�ستثمر اأم�ااًل يف هذه القن�ات، وقد 
كان لها اإجنازات كبرية يف تط�ير قن�ات الت�ا�سل االجتماعي مثل في�س ب�ك واإن�ستجرام وي�تي�ب وت�يرت.

العمليات واملواقع اجلغرافية 2   2   2

يقع مقر جمم�عة الزوردي الرئي�سي يف الريا�س، باململكة، وكما يف 31 دي�سمرب 2015م، زاولت جمم�عة الزوردي ن�ساطها ب�سكل مبا�سر يف 18 مكتب بيع باجلملة م�ج�دة يف 
اململكة واالإمارات العربية املتحدة وقطر وم�سر، وذلك من خالل ثالث وحدات ت�سنيع )واحدة يف اململكة واثنتني يف م�سر(، و14 معر�س للبيع بالتجزئة )امل�ج�دة يف اململكة 
واالإمارات العربية املتحدة وم�سر(. وباالإ�سافة اإلى ذلك تبيع جمم�عة الزوردي منتجاتها يف 52 دولة من خالل �سبكة من امل�زعني احل�سريني وغري احل�سريني وجتار البيع 

باجلملة والتجزئة. وي��سح اجلدول التايل امل�اقع التي تعمل بها جمم�عة الزوردي كما يف 31 دي�سمرب 2015م:

تفا�سيل الت�اجد اجلغرايف ملجم�عة لزوري كما يف 31 دي�سمرب 2015م: 36-4اجلدول 
طبيعة الت�اجدال�سركة العاملةاملدينةالبلد

مقر رئي�سي وم�سنع ومكاتب بيع باجلملة ومتاجر التجزئة�سركة الزوردي للمج�هراتالريا�ساململكة العربية ال�سع�دية1
م�سنع ومكاتب البيع باجلملة�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينةالقاهرة م�سر2

م�سنع ومكاتب بيع باجلملة ومتاجر التجزئة�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(القاهرة
ن�شاط جتاري ومكاتب بيع باجلملة ومتجر جتزئة�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(دبياالإمارات العربية املتحدة3

ن�شاط جتاري ومكاتب بيع باجلملة �سركة الزوردي للمج�هرات ذ.م.ماأب�ظبي
مكاتب البيع باجلملة�سركة الزوردي للمج�هرات ذ.م.مالدوحةقطر4

فرع5�سركة الزوردي للمج�هرات ذ.م.مالك�يتالك�يت
امل�سدر: ال�سركة

1 لل�سركة اأربعة فروع للبيع باجلملة يف اململكة.

2 لل�سركة 11 فرعًا للبيع باجلملة يف م�سر.

3 لل�سركة فرعني للبيع باجلملة يف االإمارات.

4 لل�سركة فرع للبيع باجلملة يف قطر.

5 لل�شركة فرع م�شجل يف �لكويت، مع عدم وجود �أي ن�شاط جتاري لهذ� �لفرع كما يف تاريخ هذه �لن�شرة.
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يعر�س اجلدول التايل م�ج�دات جمم�عة الزوردي داخل اململكة وخارجها ون�سبة امل�ج�دات خارج اململكة من اإجمايل م�ج�دات جمم�عة الزوردي كما يف 31 دي�سمرب 2013م 
و2014م و2015م.

القيمة ال�سافية مل�ج�دات جمم�عة لزوردي داخل وخارج اململكة ون�سبة امل�ج�دات خارج اململكة من اإجمايل م�ج�دات جمم�عة لزوردي : 37-4اجلدول 
كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:

2015م2014م2013مامل�ج�دات داخل وخارج اململكة )باآلف الريالت(

444.476477.280480.760م�سر

120.932172.136159.841دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء اململكة( 

565.408649.416640.601اإجمايل امل�ج�دات خارج اململكة

824.158987.9981.126.841اإجمايل امل�ج�دات داخل اململكة

1.389.5661.637.4141.767.442اإجمايل امل�ج�دات

34%40%41%ن�سبة امل�ج�دات خارج اململكة بالتنا�سب مع اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: ال�سركة

يف عام 2015م، انخف�ست قيمة اأ�س�ل جمم�عة الزوردي خارج اململكة كن�سبة من اإجمالى امل�ج�دات من 41% يف عام 2013م اإلى 34%، وذلك ب�سبب انخفا�س النقدية املحتفظ 
بها يف م�سر، والتي انخف�ست من 48.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 27.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. ويرجع ذلك ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي بتح�يل النقد 

اأو الذهب الذي يعادل ال�زن امل�ساف اإلى الذهب املباع، الناجت عن وزن االأحجار امل�سافة اإلى امل�سغ�الت الذهبية، من م�سر اإلى اململكة.

تصميم املنتجات وتطويرها 2   2   2

ت�ستثمر جمم�عة الزوردي م�ارد كبرية من اأجل تقدمي ت�ساميم وجمم�عات مبتكرة ذات ج�دة وجاذبية عاليتني، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جمم�عة الزوردي تنتج كل عام عددًا 
كبريً� من �لت�شاميم �جلديدة من �لذهب )خطوط �إنتاج �مل�شغوالت عيار 21 قري�ط وعيار 18 قري�ط( وجموهر�ت �الأملا�ض. وتبد�أ عملية �إعد�د �ملنتج بتقدمي تقرير موجز �إلى 
الق�سم املعني باالبتكار واالإبداع  الت�سميم مبجم�عة الزوردي ه�  اأواًل. وق�سم  ال�رق  الت�سميم مبجم�عة الزوردي الذي �سيق�م بدوره بتقدمي االأفكار والت�سميمات على  ق�سم 
مبجم�عة الزوردي حيث يقدم م�سمم� املج�هرات من اأ�سحاب اخلربة الكبرية اأفكارًا جديدة مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء املختلفة يف جميع اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا ف�ساًل عن االأ�س�اق العاملية التي ُتباع بها جم�هرات جمم�عة الزوردي. ويهتم م�سمم� جمم�عة الزوردي دومًا بح�س�ر معار�س املج�هرات ومنتديات امل��سة 
بهدف حت�سني مهاراتهم وابتكار ت�ساميم جم�هرات جديدة تت�افق مع اأحدث اجتاهات امل��سة واملج�هرات. وت�ستعني جمم�عة الزوردي باالإ�سافة اإلى م�سممي املج�هرات 

التابعني لها مب�سممني م�ستقلني من املنطقة ومن اأوروبا وال�اليات املتحدة االأمريكية من اأجل االإبداع املت�ا�سل وتقدمي اأفكار وت�ساميم جديدة.

يق�م ق�سم الق�الب الف�سية بامل�افقة على الت�سميم باإعداد من�ذج للمراجعة النهائية قبل امل�سي يف عملية االإنتاج، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ق�سم الق�الب الف�سية ه� الق�سم املعني 
مبجم�عة الزوردي باإعداد امل�ديالت حيث يتم حت�يل كافة الت�ساميم واالأفكار املعتمدة اإلى قطع جم�هرات ف�سية حقيقية باأيدي �سائغي الذهب من اأ�سحاب اخلربة. وي�سرف 

فريق اإدارة تط�ير املنتجات على كل ت�سميم بدقة ل�سمان تنفيذ جميع متطلبات النم�ذج كما ينبغي.

لتلبية متطلبات العمالء يف خمتلف املنا�سبات، ويتم ت�س�يق املجم�عات وفقًا للفكرة  ُتقدم جمم�عة الزوردي الكثري من جمم�عات امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات االأملا�سية 
املحددة لها.

فرص النمو 2   2

تطلق جمم�عة الزوردي العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية املتن�عة بهدف �سمان حتقيق من� م�ستقبلي م�ستمر يف االإيرادات واالأرباح ال�سافية، وتتمثل مبادرات النم� الرئي�سية 
اخلا�سة مبجم�عة الزوردي باالآتي: )1( زيادة خطوط �الإنتاج من خالل �إطالق فئات وجمموعات جديدة و�ال�شتمر�ر يف دعم �الأ�شعار �ملرتفعة من خالل �بتكار ت�شاميم جديدة، 

و )2( ت��سيع ن�ساطها يف قطاع التجزئة من خالل افتتاح معار�س جديدة، و )3( تط�ير ن�ساطها يف بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة، و )4( ت��سيع نطاق ت�اجدها اجلغرايف. 

اخلطط املستقبلية واملبادرات 2   2

تعمل جمم�عة الزوردي على ت��سعة ن�ساطها يف م�سر بتجهيز م�سنع جديد من املت�قع ت�سغيله بالكامل يف الربع الثاين من عام 2016م، و�ستبلغ طاقته االإنتاجية 15 طنًا من 
امل�سغ�الت الذهبية، و�سيك�ن هذا امل�سنع متخ�س�س يف اإنتاج امل�سغ�الت الذهبية من عيار 18 قري�ط. ومن �جلدير بالذكر �أنه مت �النتهاء بالفعل من �أعمال �إعد�د �مل�شنع وجتهيز 

خطوط �الإنتاج و�لتجهيز�ت �لتقنية وتو�شيالت �ملعد�ت. ويبلغ �إجمايل �لنفقات �لر�أ�شمالية �ملتعلقة بامل�شنع حو�يل 12.8 ملي�ن ريال �سع�دي.

وتعمل جمم�عة الزوردي اأي�سًا على تط�ير منتجات جديدة وجمم�عات مبتكرة، باالإ�سافة اإلى اإدخال تقنيات ت�سنيع حديثة بكافة االأ�س�اق التي تزاول جمم�عة الزوردي اأن�سطتها 
بها عام 2016م.
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إدارات الدعم اإلداري  1   2
ي�جد مبجم�عة الزوردي عدد من االأق�سام االإدارية التي تدعم اأن�سطة اأعمالها املختلفة. وفيما يلي و�سف م�جز الأن�سطة اإدارات الدعم االإداري الرئي�سية مبجم�عة الزوردي:

إدارة املوارد البشرية 1    1   2

تتحمل اإدارة امل�ارد الب�سرية م�س�ؤولية تعيني امل�ظفني وتط�ير امل�ارد املالئمة واحلفاظ عليها من اأجل م�ساعدة جمم�عة الزوردي على حتقيق اأهدافها، واإ�سافة اإلى ذلك، فهي 
امل�س�ؤولة اأي�سًا عن حتديد التع�ي�سات املنا�سبة للم�ظفني وعالقاتهم. وعلى وجه التحديد، تعمل اإدارة امل�ارد الب�سرية على تنفيذ املهام التالية:

تعيني م�ظفني م�ؤهلني ومدربني على النح� املالئم ومن اأ�سحاب اخلربة تت�افق م�ؤهالتهم مع متطلبات جمم�عة الزوردي. اأ. 

اإعداد ال��سف ال�ظيفي، ونظام حتديد الفئات ال�ظيفية، وكذلك �سيا�سات واإجراءات الت�ظيف. ب. 

تقدمي الت�جيهات املتعلقة بالربامج االإر�سادية للم�ظفني املُعينني حديثًا وتنظيمها. ج. 

تقدمي االإر�سادات واملتابعة املتعلقة بالتقييمات الدورية لالأداء. د. 

�سمان االلتزام مبتطلبات ال�سع�دة واأنظمة التاأمني االجتماعي والل�ائح االأخرى ذات ال�سلة. هـ. 

دعم رفاهية امل�ظفني من خالل تنظيم االأن�سطة االجتماعية وت�فري التاأمني ال�سحي واخلدمات االأخرى ذات ال�سلة. و. 

وتعتقد جمم�عة الزوردي اأنها ت�ستثمر اأم�ااًل كافية يف برامج التدريب والتط�ير التي ُتقدمها للم�ظفني �س�اء من خالل التدريبات الداخلية اأو الدورات التدريبية اخلارجية اإلى 
جانب دعمها حل�س�ر الندوات واملعار�س وال�سعي اإلى ا�ستقطاب امل�ؤهالت املهنية.

إدارة اإلنتاج 2    1   2

تتحمل اإدارة االإنتاج امل�س�ؤولية عن تنفيذ خطط مبيعات جمم�عة الزوردي، و�سمان ت�فري املنتجات امل�سنعة املطل�بة مب�ست�ى اجل�دة العالية وباأقل التكاليف املمكنة ويف اإطار 
اخلطة املحددة. وعلى وجه التحديد، ت�ؤدي اإدارة االإنتاج املهام التالية:

اإنتاج م�ديالت وجمم�عات جديدة تت�افق مع احتياجات ال�س�ق. اأ. 

مراجعة خطط املبيعات ال�سهرية واإجراء حتليل مقارن مقابل الطاقة االإنتاجية املتاحة، باالإ�سافة اإلى حتديد الثغرات وامل�ارد املطل�بة واإعداد النفقات الراأ�سمالية  ب. 
اخلا�سة باالإنتاج والق�ة العاملة.

اإدارة عمليات االإنتاج  اإلى جانب  اأق�سى درجة ممكنة،  اإلى  اإعداد اخلطط لطلبات االإنتاج الي�مية بغر�س حت�سني اال�ستفادة من الق�ى العاملة واملعدات املتاحة  ج. 
واالإمكانيات املتاحة، و�سمان �سري العمل بفاعلية وحتقيق اأف�سل اإنتاجية.

�سمان تعيني عدد مالئم من امل�ظفني مبجم�عة الزوردي ف�ساًل عن تدريبهم وجتهيزهم على نحٍ� منا�سب لتنفيذ املهام املن�طة بهم على اأكمل وجه. د. 

�سمان اأن مرافق االإنتاج واالآالت واملعدات يف اأف�سل حاالتها الت�سغيلية، مع البحث با�ستمرار عن ال�سبل التي يت�سنى من خاللها حت�سني اإنتاجيتها. هـ. 

�سمان ال�سالمة للمرافق والعاملني وبيئة العمل. و. 

املقارنة بني االإنتاج والتكاليف واالأهداف املحددة، واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية والبحث عن فر�س للحد من التكلفة. ز. 

حت�سني تقنيات االإنتاج من خالل حتديث املعدات امل�ج�دة اأو ا�ستخدام تقنيات جديدة. ح. 

إدارة املشرتيات 2    1   2

اإدارة امل�سرتيات امل�س�ؤولية عن �سراء امل�اد املطل�بة وامل�اد اال�ستهالكية وقطع الغيار واالآالت واملعدات واالحتياجات االأخرى التي حتتاجها جمم�عة الزوردي يف نطاق  تتحمل 
االإطار الزمني املحدد ومب�ست�ى اجل�دة وال�سعر والفرتات املحددة. وعلى وجه التحديد، تتحمل اإدارة امل�سرتيات امل�س�ؤولية عن:

و�سع خطط م�سرتيات مف�سلة مبا يت�افق مع متطلبات االإنتاج واملبيعات، اإ�سافة اإلى ت��سيح اأهداف االإنتاج واملبيعات يف خطة حمددة مع امل�ا�سفات املف�سلة للم�اد  اأ. 
وال�سلع واخلدمات التي يتم �سراوؤها.

و�سع معايري الختيار امل�ردين وتقييم اأدائهم واالحتفاظ بقائمة امل�ردين املف�سلني لكل فئة. ب. 

حتديد �ملوردين �ملالئمني و�لتفاو�ض على �أف�شل �ل�شروط �لتجارية �ملتاحة. ج. 

تقدمي �لطلبات للموردين �ملحددين ومتابعتهم حتى ت�شليم �ملو�د و�ل�شلع و�خلدمات وفقا لل�شروط �ملتفق عليها. د. 

�إجر�ء فحو�شات و��شتق�شاء�ت منتظمة يف �الأ�شو�ق ذ�ت �ل�شلة فيما يتعلق باملوردين �جلدد و�ملو�د و�أف�شل �ل�شروط �لتجارية. هـ. 

إدارة التسويق 2    1   2

تتحمل اإدارة الت�س�يق امل�س�ؤولية ب�سكل رئي�سي عن اإعداد ا�سرتاتيجيات الت�س�يق مبا يت�افق مع اال�سرتاتيجيات واالأهداف العامة ملجم�عة الزوردي، باالإ�سافة اإلى اإطالق احلمالت 
اإدارة  الت�س�يقية التي ُت�سهم يف تعزيز عالمة »الزوردي« التجارية وزيادة قاعدة العمالء اإلى جانب رفع م�ست�ى املبيعات وزيادة احل�سة ال�س�قية. وعلى وجه التحديد، ت�ؤدي 

الت�س�يق املهام التالية:

و�سع ا�سرتاتيجيات ت�س�يق ملجم�عة الزوردي تهدف اإلى حتقيق من�ًا يف جمم�عة الزوردي وت��سعة ن�ساطها وزيادة ح�ستها ال�س�قية. اأ. 

حت�يل ا�سرتاتيجيات جمم�عة الزوردي اإلى خطط تنفيذية حمددة تهدف اإلى حت�سني قيمة العالمة التجارية وزيادة املبيعات. ب. 

تخطيط وتنفيذ االأن�سطة االإعالمية والرتويجية الالزمة وتقييم مدى فاعليتها. ج. 
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جمع املعل�مات ال�س�قية والتناف�سية ومراقبة اأن�سطة املناف�سني. د. 

اإجراء اأبحاث �س�قية دورية تهدف اإلى التعرف على مطالب العمالء واحتياجاتهم وتف�سيالتهم، وتقييم م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية للعالمة التجارية. هـ. 

تقدمي الت��سيات ب�ساأن ت�ساميم املنتجات واأ�سعارها. و. 

إدارة املبيعات 2    1   2

تتحمل اإدارة املبيعات امل�س�ؤولية عن بيع املنتجات باجلملة اإلى جتار جتزئة م�ستقلني اإ�سافة اإلى معار�س التجزئة التابعة ملجم�عة الزوردي، وياأتي �سمن امل�س�ؤوليات الرئي�سية 
الإدارة املبيعات التعرف على احتياجات العمالء وت��سيع نطاق ت�زيع منتجات جمم�عة الزوردي اإلى اأق�سى مدى يف االأ�س�اق امل�ستهدفة واإدارة عمليات البيع الي�مية وحت�سيل 

امل�ستحقات. وعلى وجه التحديد، تنفذ اإدارة املبيعات املهام التالية:

التعرف على احتياجات العمالء وحتديدها. اأ. 

معرفة متطلبات ال�س�ق و�سمان الت�س�يق الفعال للمنتجات. ب. 

تقدمي الت��سيات فيما يتعلق باالأ�سعار التناف�سية. ج. 

�سمان ر�سا العمالء عن املنتجات واخلدمات التي تقدمها جمم�عة الزوردي. د. 

ا�ستك�ساف قن�ات جديدة واأ�س�اق حمتملة ملنتجات جمم�عة الزوردي. هـ. 

اإعداد تقارير دورية وحتديث تقارير املبيعات ومراقبة حالة املخزون ب�سكل ي�مي. و. 

تنفيذ �الأن�شطة �لرتويجية و�لعرو�ض �ملتنقلة، وتوفري �ملو�د يف نقاط �لبيع و�شمان �لت�شويق �لفعال. ز. 

تقدمي �لتو�شيات ب�شاأن �ل�شروط �الئتمانية لكل عميل ومتابعة �أر�شدتهم �مل�شتحقة. ح. 

حت�شيل �الأر�شدة �مل�شتحقة من �لعمالء وح�شاب �خل�شومات �لنقدية وفقًا ل�شيا�شات جمموعة الزوردي، و�إيد�ع �الأمو�ل �ملح�شلة ب�شكل يومي. ط. 

إدارة الشؤون القانونية 2    1   2

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية الإدارة ال�س�ؤون القان�نية يف املهام التالية:

مراجعة ال�ثائق القان�نية والتاأ�سي�سية والتعاقدية، باالإ�سافة اإلى اإبداء امل�س�رة القان�نية اإلى جمل�س االإدارة واالإدارة العليا مبجم�عة الزوردي فيما يتعلق بال�س�ؤون  اأ. 
القان�نية اخلا�سة بها.

اإعداد العق�د واالتفاقيات. ب. 

متثيل جمم�عة الزوردي اأمام الهيئات الق�سائية ورفع الدعاوى الق�سائية �سد االأطراف االأخرى ومتابعتها. ج. 

اإبداء امل�س�رة القان�نية اإلى كافة االأق�سام االإدارية مبجم�عة الزوردي. د. 

مراجعة الق�انني والل�ائح واملن�س�رات والت�جيهات ذات ال�سلة باأعمال جمم�عة الزوردي. هـ. 

االإ�سراف على عقد اجتماعات اجلمعية العامة والتن�سيق مع اجلهات احلك�مية ذات ال�سلة. و. 

إدارة تقنية املعلومات 2    1   2

تتحمل اإدارة تقنية املعل�مات امل�س�ؤولية ب�سكل رئي�سي عن �سمان ا�ستخدام جمم�عة الزوردي للتقنيات املالئمة لدعم اأن�سطتها وخطط ت��سعاتها امل�ستقبلية، اإلى جانب تاأمني 
معل�ماتها واأنظمتها. وعلى وجه التحديد، تنفذ اإدارة تقنية املعل�مات املهام التالية:

معرفة االأهداف اال�سرتاتيجية ملجم�عة الزوردي وحتديد امل�ارد والبنى التحتية املالئمة لتقنية املعل�مات وفقًا للتعليمات واالإجراءات واملعايري املعتمدة. اأ. 

احلفاظ على اأنظمة جمم�عة الزوردي ووحدات التخزين اخلا�سة بها و�سبكاتها يف اأف�سل حالة عمل. ب. 

اإدارة اإمكانية ال��س�ل والقي�د املفرو�سة على امل�ستخدمني فيما يتعلق مب�ارد تقنية املعل�مات والبنية التحتية اخلا�سة بها. ج. 

اإدارة نظام تخطيط م�ارد امل�ؤ�س�سات اخلا�س مبجم�عة الزوردي واحلفاظ عليه والعمل على تط�يره. د. 

اإمتام العمليات والتقارير ل�سمان ت�فري املعل�مات املنا�سبة للم�ستخدمني املنا�سبني يف ال�قت املنا�سب. هـ. 

الهجمات  من  احلماية  وكذلك  وفاعليتها  الك�ارث  من  احلذر  خطط  ت�فري  اخل�س��س  وجه  وعلى  الزوردي،  مبجم�عة  اخلا�سة  املعل�مات  واأمن  �سالمة  �سمان  و. 
االإلكرتونية املحتملة �سد اأنظمة جمم�عة الزوردي.

إدارة الشؤون املالية 2    1   2

اأ�س�ل جمم�عة  القرار، وحماية  اتخاذ  املنا�سب، وذلك بغر�س دعم عملية  ال�قت  الدقيقة يف  باملعل�مات  اإمداد جمم�عة الزوردي  امل�س�ؤولية عن  املالية  ال�س�ؤون  اإدارة  تتحمل 
الزوردي، و�سمان تطبيق اأنظمة مراقبة داخلية ق�ية ب�سكل م�حد يف جميع اأنحاء جمم�عة الزوردي. وعلى وجه التحديد، تنفذ اإدارة ال�س�ؤون املالية املهام التالية:

اإدارة عملية اإعداد التقارير املالية، و�سمان االإبالغ باملعل�مات املالية يف ال�قت املنا�سب، اإلى جانب و�سع �سيا�سات واإجراءات املحا�سبة، و�سمان االلتزام باملتطلبات  اأ. 
التنظيمية ذات ال�سلة.

اإدارة عمليات التخطيط املايل، ودعم االإدارة العليا ملجم�عة الزوري يف و�سع اال�سرتاتيجيات املالية، باالإ�سافة اإلى حت�يل اال�سرتاتيجيات املُتفق عليها اإلى خطط  ب. 
مالية، ومراجعة خطط اإدارات جمم�عة الزوردي ل�سمان كفاءتها ودقتها وم�اءمتها مع اال�سرتاتيجيات املتفق عليها.
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�سمان ت�فر االأم�ال وال�سي�لة الكافية لتنفيذ اخلطط وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية ملجم�عة الزوردي. ج. 

اإدارة متطلبات راأ�س املال العامل وحت�سينها. د. 

اإعداد االنظمة الداخلية ومراقبة ال�سيا�سات واالإجراءات الداخلية مبجم�عة الزوردي والعمل على حت�سينها حلماية اأ�س�ل جمم�عة الزوردي و�سمان كفاءة �سري  ه. 
العمل وااللتزام مبتطلبات ح�كمة ال�سركات.

اإدارة عمليات الدفع للم�ردين والعالقات مع البن�ك. و. 

و�سع م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية الأن�سطة واأداء جمم�عة الزوردي وتقييم تلك امل�ؤ�سرات مع تقدمي ت��سيات فيما يتعلق بذلك. ز. 

حتديد املخاطر اخلا�سة مبجم�عة الزوردي والعمل على تخفيفها من خالل �سمان التاأمني على اأ�س�ل جمم�عة الزوردي كما ينبغي، واحلد من املخاطر املقرتنة  ح. 
باأ�سعار العملة والفائدة وكذلك الرقابة الدقيقة على خماطر االئتمان.

�إعد�د وتقدمي �إقر�ر�ت �لزكاة و�الإقر�ر�ت �ل�شريبية. ط. 

التعاون والتن�سيق مع املراجعني الداخليني واخلارجيني الإجراء عمليات مراجعة فعالة للبيانات املالية والعمليات الرئي�سية ملجم�عة الزوردي. ي. 

إدارة املراجعة الداخلية 2    1   2

ت�سمل امل�س�ؤوليات الرئي�سية الإدارة املراجعة الداخلية فح�س وتقييم مدى كفاية وفاعلية �سيا�سات ح�كمة ال�سركات اخلا�سة مبجم�عة الزوردي واإدارة املخاطر ونظم الرقابة 
الداخلية. 

املراجعة  اإدارة  الداخلية، فان م�ظفي  املراجعة  اإدارة  ا�ستقاللية  تعزيز  اأجل  املراجعة. ومن  اإلى جلنة  تقاريرها مبا�سرة  تقدم  الداخلية هي وظيفة م�ستقلة  املراجعة  وظيفة 
الداخلية لي�س لديهم م�س�ؤوليات تنفيذية. وقد مت ت�ثيق مهام و�سالحيات وم�س�ؤوليات اإدارة املراجعة الداخلية يف ميثاق اإدارة املراجعة الداخلية، والتي مت اعتمادها وامل�افقة 

عليها من قبل جلنة املراجعة، وتعميمها داخل ال�سركة.

وت�ستكمل اإدارة املراجعة الداخلية يف جمم�عة الزوردي دورها مب�ساعدة �سركة تدقيق خارجية وهي �سركة اأنيجا و�سركاه )"Aneja"( وهي �سركة هندية تعمل يف جمال التدقيق، 
تعمل مع جمم�عة الزوردي منذ عام 2012م، ويت�سمن نطاق عملها تقييم ال�س�ابط الداخلية ملجم�عة الزوردي من خالل زيارتني اأو ثالث زيارات يف ال�سنة. وي�سمل نطاق تقييم 
ال�س�ابط الداخلية على �سبيل املثال نظم التكاليف والعمليات واالإجراءات االأمنية، واإجراءات جرد الذهب وال�سيا�سات املالية واملحا�سبة وامل�سرتيات و�سيا�سات ال�سراء، ونظم 

تكن�ل�جيا املعل�مات وغريها. وتعر�س نتائج تقاريرها على جلنة املراجعة حيث ت��سي جلنة املراجعة باأخذ االإجراءات الالزمة ملعاجلة هذه النتائج عند االقت�ساء.

وتنفذ اإدارة املراجعة الداخلية املهام التالية:

تقييم م�ست�ى التعر�س للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية ملجم�عة الزوردي. اأ. 

تقييم م�ث�قية املعل�مات و�سحتها وكذلك ال��سائل امل�ستخدمة لتحديد تلك املعل�مات وتقييمها وت�سنيفها واإعداد التقارير اخلا�سة بها. ب. 

تقييم االأنظمة امل��س�عة ل�سمان التزامها بال�سيا�سات واالإجراءات والق�انني والل�ائح التي قد يك�ن لها تاأثري كبري على جمم�عة الزوردي. ج. 

تقييم ال��سائل التي حتمي اأ�س�ل جمم�عة الزوردي على النح� املنا�سب، والتحقق من وج�د هذه االأ�س�ل. د. 

تقييم فاعلية ال��سائل التي يت�سنى من خاللها ا�ستخدام م�ارد جمم�عة الزوردي ومدى كفاءتها. هـ. 

تقييم عمليات جمم�عة الزوردي وبراجمها للتاأكد من ت�افق النتائج مع اأهداف جمم�عة الزوردي وغايتها ف�ساًل عن تنفيذ تلك العمليات والربامج على النح�  و. 
املخطط له.

مراقبة متطلبات ح�كمة ال�سركات وتقييمها. ز. 

مراقبة فاعلية عمليات اإدارة املخاطر وتقييمها. ح. 

تقييم جودة �أد�ء �ملر�جعني �خلارجيني ومدى �لتن�شيق مع �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية. ط. 

تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية ملجم�عة الزوردي فيما يتعلق بح�كمة ال�سركات واإدارة املخاطر وال�سيطرة عليها. ي. 

تقدمي تقارير دورية ب�ساأن اأهداف اإدارة املراجعة الداخلية واأن�سطتها و�سالحياتها وم�س�ؤولياتها ف�ساًل عن تقييم اأداء خطتها. ك. 

اإعداد تقارير عن احتماالت التعر�س للمخاطر اجل�سيمة وامل�سكالت الرقابية مبا فيها خماطر االحتيال وامل�سكالت املتعلقة مبتطلبات ح�كمة ال�سركات وغريها من  ل. 
االأم�ر االأخرى ذات ال�سلة على النح� الذي تطلبه جلنة املراجعة.

تقييم عمليات حمددة بناًء على طلب جلنة املراجعة اأو االإدارة العليا ملجم�عة الزوردي. م. 

استمرارية األعمال 11   2

مل يكن هناك اأي انقطاع اأو تعليق يف اأعمال جمم�عة الزوردي من املمكن اأن ي�ؤثر اأو اأن يرتتب عنه بالفعل تاأثريًا ملح�ظا يف اأو�ساعها املالية خالل االثني ع�سر )12( �سهرًا 
ال�سابقة لتاريخ هذه الن�سرة، كما مل يحدث اأي تغيري ج�هري يف طبيعة اأعمال جمم�عة الزوردي، وال تعتزم جمم�عة الزوردي اإجراء اأي تغيري ج�هري يف طبيعة اأعمالها.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها. 2
يعهد امل�ساهم�ن بال�سركة اإلى جمل�س االإدارة م�س�ؤولية الت�جيه العام لل�سركة واالإ�سراف عليها ومراقبتها، كما يعهد جمل�س االإدارة اإلى االإدارة العليا لل�سركة وخا�سًة الرئي�س 

التنفيذي م�سئ�لية اإدارة االأعمال الي�مية العامة لل�سركة.

ي��سح املخطط التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة:

�سكل  5-1: الهيكل التنظيمي لل�سركة
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امل�سدر: ال�سركة
1 من وقت الآخر، يتم ت�سكيل جلان م�ؤقتة ملجل�س االإدارة. اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة ي�جد جلنتني م�ؤقتتني وهما اللجنة اال�ست�سارية للطرح العام االأويل واللجنة التنفيذية

2 مدير امل�ارد الب�سرية ب�سركة الزوردي ه� م�ظف يف الزوردي م�سر.

م�سر الزوردي  يف  م�ظف  ه�  3 املدير العام التنفيذي – م�سر، 

أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس 1   2

تشكيل جملس اإلدارة 1   1   2

ول�ائح احل�كمة  الداخلية  والق�انني  ول�ائح احل�كمة  ال�سركات  نظام  ويعمل  الرتاكمي،  الت�س�يت  العامة عن طريق  تعينهم اجلمعية  اأع�ساء  ت�سعة  االإدارة من  يتاألف جمل�س 
�لد�خلية على حتديد �لو�جبات �ملنوط بها جمل�ض �الإد�رة وم�شوؤولياته. وتكون مدة ع�شوية �أع�شاء جمل�ض �الإد�رة مبا فيهم رئي�ض �ملجل�ض ثالث �شنو�ت بحد �أق�شى.

وي��سح اجلدول التايل اأ�سماء املديرين كما يف تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة:

جمل�س اإدارة ال�سركة: 1-5اجلدول 

ال�ستقاللية�سفة الع�س�يةاجلن�سيةاملن�سبال�سم
ن�سب امللكية غري املبا�سرةن�سب امللكية املبا�سرة2-1

تاريخ التعيني3
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

2013/05/12مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيبحرينيرئي�س املجل�سحممد ابراهيم جمعة ال�سروقي

2012/02/20مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيبريطاينع�س�جيم�س لي�نارد تانر

2015/10/15مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذيايرلنديع�س�براين ن�رمان ديكي

2013/09/05مال ي�جد0.0023%0.019%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�عبداهلل عبدالعزيز �سالح العثيم

2015/10/15مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�و�سيم حممد عا�سم اخلطيب

2013/04/24مال ي�جد0.0023%0.0023%غري م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�هاين ابراهيم اأحمد عبيد

2016/03/01مال ي�جد0.0023%0.0023% م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�عبدالكرمي اأ�سعد اأب� الن�سر

2016/03/01مال ي�جد0.0023%0.0023% م�ستقلغري تنفيذي�سع�ديع�س�اأمني حممد عاكف املغربي

---- م�ستقلغري تنفيذي-ع�س��ساغر4 
امل�سدر: ال�سركة

1 مب�جب اأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة، يجب اأن ميتلك كل ع�س� من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهما بقيمة قدرها 10.000 ريال �سع�دي على االأقل، يتم اإيداعها لدى اأحد البن�ك املرخ�س لها. و�سيتم اإيداع اأ�سهم ال�سمان هذه بعد اإدراج 
االأ�سهم يف ال�س�ق لدى اأحد االأ�سخا�س املرخ�س لهم.

2 ن�سب امل�ساهمة تقريبية.

3 الت�اريخ ال�اردة يف هذا اجلدول هي ت�اريخ التعيني يف املنا�سب احلالية مبجل�س االإدارة. وت��سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة ال�اردة يف الق�سم   5-1-4 )»ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري املجل�س«( ت�اريخ تعيني كل 
منهم يف جمل�س االإدارة اأو يف اأي من�سب اأخر �سابق لهذه املنا�سب. وقد مت اعتماد مبداأ الت�س�يت الرتاكمي يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 1437/1/2هـ )امل�افق 2015/10/15م(.

4 �ستق�م ال�سركة بتعيني ع�س� جمل�س اإدارة م�ستقل يف م�عد اأق�ساه انعقاد اأول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح، ووفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة، �س�ف يق�م ع�س� جمل�س االإدارة بتملك اأ�سهم �سمان الع�س�ية من االأ�سهم 
املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه.

�سكرتري جمل�س االإدارة احلايل ه� اأمين جميل وه� ال ميلك اأي �سهم يف ال�سركة.
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مسؤوليات جملس اإلدارة 2   1   2

ا حمرتفني من ذوي اخلربة الكبرية، وملجل�س االإدارة كافة ال�سالحيات الإدارة اأعمال ال�سركة واالإ�سراف على  يت�لى مهام االإ�سراف على ال�سركة جمل�س اإدارة ي�سم اأ�سخا�سً
�س�ؤونها. يعهد جمل�س االإدارة اإلى االإدارة العليا م�سئ�لية اإدارة اأعمال ال�سركة الي�مية العامة.

يعهد جمل�س االإدارة ب�سالحياته اإلى جلنتني ترفعان تقاريرهما اإلى جمل�س االإدارة، وهما جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت )تعرفان جمتمعتني با�سم »اللجان«( 
اإ�سافة اإلى عدد من االأق�سام االإدارية التي تتحمل م�س�ؤولية التعامل مع جمم�عة من امل�سائل الت�سغيلية واملتعلقة باالأعمال )ملزيٍد من املعل�مات ب�ساأن االأق�سام االإدارية بال�سركة، 
ُيرجى االطالع على الق�سم  4-10 )»اإدارات الدعم االإداري«((، وباالإ�سافة اإلى ذلك يحتفظ جمل�س االإدارة ب�سالحية ت�سكيل اأي عدد من اللجان يراها �سرورية للقيام باأعمال 
ح�كمة ال�سركات واالإ�سراف واإدارة عمليات ال�سركة بفاعلية، اأو تف�ي�س بع�س �سالحياته اإلى اأطراف اأخرى. �سكل جمل�س االإدارة اعتبارًا من تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة بجانب 
اإلى جمل�س االإدارة بخ�س��س الطرح و�س�ف حُتل هذه اللجنة عقب انتهاء  اآنًفا جلنة ا�ست�سارية م�ؤقتة للطرح العام االأويل تقدم خدمات ا�ست�سارية  اللجان الدائمة املذك�رة 
ا جلنة تنفيذية م�ؤقتة تقدم له خدمات ا�ست�سارية متعلقة بعدة م�سائل خا�سة باأعمال جمم�عة الزوردي، غري اأن امل�سئ�لية النهائية عن ال�سركة تقع  الطرح، كما �سكل املجل�س اأي�سً

على عاتق جمل�س االإدارة بغ�س النظر عن اأي تف�ي�سات من جانبه.

ميكن تلخي�س م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري املجل�س على النح� التايل:

رئيس جملس اإلدارة 1 2 1 2

تت�سمن م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة ما يلي:

تعزيز عالقة بناءة بني جمل�س االإدارة واالإدارة العليا وبني املديرين التنفيذيني وغري التنفيذيني �

�سمان تركيز جدول اأعمال جمل�س االإدارة على ا�سرتاتيجية ال�سركة واأدائها وتقدمي قيمة للم�ساهمني اإ�سافة اإلى امل�ساءلة على كافة امل�ست�يات �

تعزيز ثقافة داعمة للنقد البناء اأثناء االجتماعات واالآراء البديلة فيما يتعلق بامل��س�عات املنظ�رة باالإ�سافة اإلى احلث على اإجراء نقا�سات فعالة بخ�س��س هذه  �
امل�سائل والت�س�يت عليها

�سمان ح�س�ل املديرين وامل�ساهمني على املعل�مات الكافية يف ال�قت املنا�سب �

اإ�سناد املهام اإلى املديرين ومتابعة �سري عملهم �

�سمان اإف�ساح املديرين عن اأعمالهم وعن اأي تعار�س م�سالح بخ�س��س اأي م�ساألة متت مناق�ستها يف اجتماعات جمل�س االإدارة �

جملس اإلدارة 2 2 1 2

ت�سمل م�س�ؤوليات جمل�س االإدارة ما يلي:

امل�ساركة يف الت�جيه واالإدارة العامة لل�سركة �

االإ�سراف على اللجان مبا يت�افق مع �سيا�سات ال�سركة واأهدافها �

امل�افقة على تعيني الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي ومدير املراجعة الداخلية بال�سركة �

اإعداد ا�سرتاتيجية �ساملة لل�سركة وو�سع خطط العمل الرئي�سية وال�سيا�سة املتعلقة باإدارة املخاطر �

حتديد هيكل راأ�س املال املنا�سب لل�سركة وا�سرتاتيجياتها واأهدافها املالية واعتماد ميزانياتها ال�سن�ية �

اإدارة امل�سروفات الراأ�سمالية االأ�سا�سية لل�سركة واال�ستح�اذ على االأ�س�ل والت�سرف فيها �

حتديد اأهداف االأداء املن�س�دة واالإ�سراف على تنفيذها �

مراقبة اأداء ال�سركة ب�جه عام �

ا�ستعرا�س الهياكل التنظيمية وال�ظيفية بال�سركة واعتمادها �

و�سع �سيا�سة مكت�بة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة اأي حاالت تعار�س م�سالح ممكنة من جانب املديرين واالإدارة العليا وامل�ساهمني �

و�سع �سيا�سات مكت�بة تنظم عالقة ال�سركة مع امل�ساهمني مبا يف ذلك ال�سيا�سات املتعلقة بتع�ي�س امل�ساهمني وت�س�ية ال�سكاوى اأو النزاعات التي تن�ساأ بني ال�سركة  �
وامل�ساهمني

و�سع ال�سيا�سات املتعلقة باحلفاظ على العالقات مع العمالء وامل�ردين وحماية �سرية املعل�مات ذات ال�سلة �

و�سع مدونة لق�اعد ال�سل�ك للروؤ�ساء التنفيذيني وامل�ظفني بال�سركة مبا يت�افق مع املعايري املهنية واالأخالقية املالئمة �

و�سع �سيا�سات تتعلق مب�ساهمات ال�سركة االجتماعية �

للم�ساهمني  � املهمة  املعل�مات  باالإف�ساح عن  امل�ستمر  ال�سركة  التزام  وكذلك  بها  املعم�ل  والل�ائح  باالأنظمة  ال�سركة  التزام  ل�سمان  واالإجراءات  ال�سيا�سات  و�سع 
واالأطراف املعنية االأخرى

و�سع ال�سيا�سات واملعايري واالإجراءات التي تتعلق بع�س�ية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتطبيقها �

�سمان مالئمة اال�سرتاتيجية واخلطة امل��س�عة مع م�ارد ال�سركة احلالية وم�ست�ى املخاطر واالأو�ساع االقت�سادية وال�س�قية ومدى النم� �

�سمان �سالمة االإجراءات املالية واملحا�سبية مبا يف ذلك االإجراءات املتعلقة باإعداد التقارير املالية �
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�سمان تنفيذ اإجراءات املراقبة املنا�سبة الإدارة املخاطر من خالل التنب�ؤ باملخاطر التي قد ت�اجهها ال�سركة واالإف�ساح عنها ب�سفافية �

عقد اجتماع يف الربع االأخري من كل عام الإقرار امل�ازنة للعام التايل �

ت�سكيل جلان تابعة ملجل�س االإدارة لها اخت�سا�سات حمددة واإقرار امل�اثيق اخلا�سة بها )بخالف ميثاق اللجان( وتعيني اأع�ساءها �

تقييم اأداء اأع�ساء االإدارة العليا لل�سركة فيما يتعلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية �

�سمان وج�د نظام مالئم للرقابة الداخلية )تدعمه جلنة املراجعة( وتنفيذه وتطبيقه على كافة امل�ست�يات �

�سمان االلتزام بالئحة احل�كمة اخلا�سة بال�سركة اإ�سافة اإلى االلتزام ب�سيا�سات ال�سركة واإجراءاتها �

اإقرار منظ�مة التف�ي�س بال�سالحيات وامل�ازنات والق�ائم املالية �

حتديد ال�سالحيات التي �سيتم اإ�سنادها اإلى اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة �

اإقرار بدء اأعمال جتارية جديدة واإنهائها �

ا�ستعرا�س اأداء اللجان التي �سكلها جمل�س االإدارة �

ا�ستعرا�س االلتزام مبنظ�مة ال�سلطة �

ا�ستعرا�س فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية بال�سركة �

�سمان االإف�ساح عن املعامالت التجارية الرئي�سية ومعامالت االأطراف ذات العالقة يف تقرير جمل�س االإدارة ال�سن�ي �

الدع�ة اإلى اجتماع اجلمعية العامة مرة واحدة يف العام على االأقل وخالل ال�ستة اأ�سهر التالية لنهاية العام املايل لل�سركة �

ا�ستعرا�س لالئحة احل�كمة اخلا�سة بال�سركة ب�سكل دوري، وتقدير اإذا ما كان هنالك حاجة اإلى اأية تغيريات الزمة يف �س�ء الل�ائح املحدثة واأي تغيري يف املمار�سات  �
واإعالم اأمني املجل�س مبثل هذا التغيري 

تقدمي الت��سيات للم�ساهمني بخ�س��س ت�زيع االأرباح وفق �سيا�سة ت�زيع االأرباح بال�سركة �

سكرتري جملس اإلدارة 2 2 1 2

ت�سمل م�س�ؤوليات �سكرتري جمل�س االإدارة ما يلي:

اإدارة جميع ال�سئ�ن االإدارية والفنية والل�ج�ستية املتعلقة باجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة �

اإدارة جداول اجتماعات جمل�س االإدارة واجتماعات اللجان وتن�سيقها �

ح�س�ر اجتماعات جمل�س االإدارة �

اإعداد العرو�س التقدميية املرئية واإعداد حما�سر االجتماعات وت�زيعها واأر�سفة جميع البيانات واملعل�مات والت�سجيالت املتعلقة مبجل�س االإدارة واللجان ومراقبة  �
تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة واللجان

�سمان تدفق املعل�مات داخل جمل�س االإدارة وبني اأع�ساء املجل�س واالإدارة التنفيذية لل�سركة �

اإعداد �سجل باإجراءات جمل�س االإدارة واللجان وقراراتهم واالحتفاظ به اإ�سافة اإلى احلفاظ على �سجالت ال�سركة الر�سمية �

اإدارة ق�سم اأمانة جمل�س االإدارة وتط�يره �

العمل كم�س�ؤول ات�سال مع هيئة ال�س�ق املالية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية االأخرى و�سمان االلتزام مبتطلبات ح�كمة ال�سركات والل�ائح االأخرى ذات ال�سلة �

امل�ساعدة يف حتديث ال�سركة لعمليات ح�كمة ال�سركات وتطبيقها �

م�ساعدة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف اإعداد الربنامج التعريفي للمديرين اجلدد وتنفيذه �

اإعداد تقارير احلالة ب�ساأن قرارات جمل�س االإدارة وتطبيقها �

التاأكد من التزام املديرين باالإجراءات والق�اعد والل�ائح التي تنطبق على جمل�س االإدارة �

احلفاظ على دليل ح�كمة ال�سركات اخلا�س بال�سركة وحتديثه �سن�ًيا وفًقا لتعليمات جمل�س االإدارة �

اأداء اأية مهام اأخرى بناء على ت�جيهات جمل�س االإدارة �

ا حتقيق الت�ازن بني م�سالح االأطراف املختلفة املرتبطة بال�سركة مبا يف ذلك العمالء وامل�ظفني وامل�ردين واملجتمعات املحلية التي متار�س ال�سركة  يتعني على جمل�س االإدارة اأي�سً
اأن�سطتها بها، ويظل جمل�س االإدارة م�س�ؤواًل م�س�ؤولية كاملة عن االأداء اجليد للمهام وااللتزامات املن�طة به )حتى فيما يتعلق بتلك امل�سندة اإلى طرف اآخر(. 

عقود اخلدمة مع أعضاء جملس اإلدارة 2   1   2

مل ُتربم اأية عق�د خدمة اأو عمل بني اأع�ساء جمل�س االإدارة وال�سركة.
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السري الذاتية ألعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس 2   1   2

وفيما يلي بيان بخربات كل ع�س� يف جمل�س االإدارة و�سكرتري املجل�س وم�ؤهالت كل منهم ومنا�سبه احلالية وال�سابقة

حممد إبراهيم جمعة الشروقي، رئيس اجمللس 1 2 1 2

اجلن�سية: بحريني �

العمر: 63 عاًما �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

الربنامج التنفيذي، جامعة هارفارد، ب��سطن، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1989م؛ و �

بكال�ري��س يف التجارة، جامعة الك�يت، مدينة الك�يت، الك�يت، 1970م. �

املنا�سب احلالية

رئي�س جمل�س اإدارة معهد اأع�ساء جمال�س االإدارات لدول جمل�س التعاون اخلليجي، م�ؤ�س�سة غري ربحية، تركز عملها على ن�سر ال�عي عن اأهمية االرتقاء مبهنية  �
اأع�ساء جمال�س االإدارات وتعزيز كفاءتهم يف املنطقة، منذ 2015م؛

الرئي�س التنفيذي امل�سارك، بنك انف�ستك�رب �س.م.ب، �سركة م�ساهمة بحرينية، اخلدمات امل�سرفية واملالية، منذ 2015م؛ �

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة منذ 2013م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية منذ 2000م؛ �

ع�س� جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�سات والبح�ث، م�ؤ�س�سة بحثية بحرينية تق�م باإجراء البح�ث التطبيقية اخلا�سة على اأ�سا�س تقاعدي وتقدمي اخلدمات  �
اال�ست�سارية للقطاعني اخلا�س والعام، منذ 1995م؛ و

ع�س� جمل�س اإدارة يف غرفة التجارة االأمريكية العربية ال�طنية، هدفها تعزيز ودعم العمل العربي االأمريكي والتعاون االقت�سادي، منذ 1995م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

رئي�س اأعمال اخلليج، الرئي�س التنفيذي امل�سارك يف بنك انف�ستك�رب �س.م.ب، �سركة م�ساهمة بحرينية، اخلدمات امل�سرفية واملالية من 2009م حتى 2015م؛ �

الرئي�س التنفيذي - يف فرعها القائم يف دبي، �سيتي جروب، اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 2006م حتى 2009م؛ �

الرئي�س التنفيذي ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، �سيتي جروب، اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 2004م حتى 2006م؛ �

رئي�س ق�سم اخلزينة والرئي�س التنفيذي لقطاع البحرين والدول التي ال ميتلك فيها بنك، �سيتي جروب، اخلدمات امل�سرفية والبنكية، منذ عام 1986م حتى عام  �
2004م؛

ع�س� جمل�س ال�س�رى يف البحرين، من 2002م حتى 2006م؛ و �

مدير م�ساعد ق�سم اخلزينة يف فرع البحرين، �سيتي جروب، اخلدمات امل�سرفية والبنكية، من 1976م حتى 1979م. �

جيمس ليونارد تانر، عضو جملس إدارة  2 2 1 2

اجلن�سية: بريطاين. �

العمر: 55 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري اإدارة االأعمال، جامعة اإنديانا، بل�منجت�ن، اإنديانا، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1983م؛ و �

بكال�ري��س عل�م االقت�ساد والتم�يل، جامعة اإنديانا، بل�منجت�ن، اإنديانا، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1982م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اأرفنت� م�بيل �سي�ستم، �سركة م�ساهمة مقفلة، �سركة تركية رائدة يف تقنية املعل�مات وتق�م بت�سميم وتط�ير وبيع جمم�عتها اخلا�سة  �
من منتجات االأجهزة والتطبيقات الربجمية، منذ 2015م؛

ع�س� جمل�س مديرين جمم�عة هيدرا�س�ن القاب�سة، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، �سركة رائدة ومتخ�س�سة يف جمال ت�فري حل�ل نقل متكاملة لل�س�ائل، منذ  �
2014م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الي�سر للمقاوالت ال�سناعية، �سركة م�ساهمة مقفلة، �سركة رائدة يف تقدمي اخلدمات ال�سناعية البرتوكيماوية وقطاع النفط والغاز،  �
منذ 2013م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الزوردي للمج�هرات، منذ 2012م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة تر ياكي اأغرو، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال جتارة وت�ريد املنتجات الزراعية، منذ 2011م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة غلف كراي� القاب�سة، �سركة خا�سة، �سركة رائدة يف جمال انتاج الغاز ال�سناعي يف منطقة ال�سرق االأو�سط، منذ 2011م ؛ �
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مدير عام ورئي�س ا�ستثمارات ال�سركات ملنطقة ال�سرق االأو�سط ودول �سمال اأفريقيا، بنك انف�ستك�رب �س.م.ب، �سركة م�ساهمة بحرينية، تعمل يف قطاع اخلدمات  �
امل�سرفية واملالية، منذ 2010م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة انف�ستك�رب اململكة لال�ستثمار، �سركة خا�سة، تعمل يف قطاع اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية، وهي �سركة تابعة لبنك انف�ستك�رب  �
�س.م.ب البحرين، منذ 2010م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة، �سركة م�ساهمة، منذ 2010م؛ و �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اأوركا القاب�سة، �سركة م�ساهمة مقفلة، �سركة رائدة يف جمال جتارة التجزئة للمالب�س الرجالية يف تركيا، منذ 2012م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة 

ع�س� جمل�س اإدارة يف جمم�عة ريدنغت�ن الدولية القاب�سة املحدودة، �سركة خا�سة، م�زع اأجهزة احلا�س�ب والربجميات يف جميع اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط  �
و�سمال افريقيا، من 2011م حتى 2012م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة انف�ستك�رب، ل�ك�سمب�رغ، وهي �سركة مالية قاب�سة، ت�فر اخلدمات اال�ست�سارية واال�ستثمارية املتعلقة ب�س�ق املال والعقارات الدولية  �
باالإ�سافة اإلى اإدارة ال�سناديق، من 2010م حتى 2010م؛

مدير عام ادارة العالقات وت�ظيف اال�ستثمارات يف بنك انف�ستك�رب �س.م.ب البحرين، متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 2008م حتى 2010م؛ �

الع�س� املنتدب ورئي�س اإدارة العالقات يف بنك انف�ستك�رب �س.م.ب، �سركة م�ساهمة بحرينية، اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 2008م حتى 2010م؛ �

الع�س� املنتدب وع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة م�ريل فاند ماجنمينت ليمتد. )املعروفة االآن با�سم اأفيفا انف�ست�رز(، �سركة حمدودة، اخلدمات املالية، منذ 2005م  �
حتى 2008م؛ 

الع�س� املنتدب - االأ�س�اق العاملية )اأوروبا وال�سرق االأو�سط(، اإت�س اإ�س بي �سي القاب�سة، �سركة عامة حمدودة،، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية  �
واملالية، من 2002م حتى 2004م؛

الع�س� املنتدب - رئي�س جمم�عة عمالء اخلا�س الدوليني )اآ�سيا واملحيط الهادئ(، م�رجان �ستانلي و�سركاه، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية  �
واملالية، من 2001م حتى 2002م؛

واملالية، من  � امل�سرفية  �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات  �سركة حمدودة،  ليمتد،  اال�ستثمارات  اإدارة  �ستانلي،  التنفيذي، م�رجان  والرئي�س  املنتدب  الع�س� 
1996م حتى 2001م؛

الع�س� املنتدب والرئي�س التنفيذي للعمليات، �سركة م�رجان �ستانلي، اإدارة اال�ستثمارات ليمتد، �سركة حمدودة، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية  �
واملالية، من 1993م حتى 1996م؛

املدير التنفيذي - اإدارة الدخ�ل الثابتة، م�رجان �ستانلي و�سركاه، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1990م حتى 1993م؛ �

نائب الرئي�س - اإدارة الدخ�ل الثابت الدولية، م�رجان �ستانلي و�سركاه، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1988م حتى 1990م؛ �

نائب الرئي�س - اإدارة الدخ�ل الثابتة، م�رجان �ستانلي و�سركاه، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1984م حتى 1988م؛ و �

م�سارك - اإدارة االأ�سهم والدخ�ل الثابتة، م�رجان �ستانلي، �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1983م حتى 1984م. �

براين ديكي، عضو جملس اإلدارة 2 2 1 2

اإدارة اجلن�سية: ايرلندي �

العمر: 60 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري اإدارة االأعمال، جامعة هارفارد، ب��سطن، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1978م؛ و �

ماج�ستري االآداب يف اللغة واالآداب، جامعة اأوك�سف�رد، اأوك�سف�رد، اإجنلرتا، 1976م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2015م؛ �

رئي�س جمل�س مديرين �سركة هايدرا�س�ن، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، وهي �سركة م�زعة وم�سنعة لالآالت واالأجهزة الهيدروليكية وما يتعلق بها من املنتجات  �
لقطاع �سناعة النفط العاملي حتت �سطح البحر، منذ 2013م؛

ع�س� جمل�س اإدارة )غري تنفيذي( يف �سركة �سي�ستيما، �سركة م�ساهمة مدرجة يف م��سك� ولندن، وهي �سركة ا�ستثمارات من اأكرب ع�سر �سركات يف االحتاد الرو�سي،  �
منذ 2010م؛

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأيك�بال، الدمنارك، �سركة ذات ملكية خا�سة، وهي اأكرب مزود لالأ�سقف امل�سادة للماء يف اأوروبا، ولها عمليات كبرية يف ال�اليات املتحدة  �
االأمريكية، منذ 2007م؛

ع�س� جمل�س اإدارة يف جمم�عة ب�ليك�ن�سبت، يف ام�سرتدام، �سركة ذات ملكية خا�سة، من اأكرب م�رد عاملي لل�سلع الرتويجية، منذ 2005م ؛ و �

جمال  � يف  متخ�س�سة  املتحدة،  اململكة  االأوروبية،  اخلا�سة  امللكية  يف  اال�ستثمارات  حمدودة،  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  انرتنا�سي�نال،  انف�ستك�رب  امل�ست�سارين،  كبري 
اخلدمات امل�سرفية واملالية، منذ 2003م.
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اخلربة املهنية ال�سابقة

ع�س� جمل�س اإدارة يف بنك افغان�ستان الدويل، �سركة م�ساهمة مقفلة، اكرب بنك خا�س يف افغان�ستان، جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من عام 2012م حتى  �
2015م؛ 

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اإن برو، الرنويج، �سركة عامة حمدودة، تعمل يف جمال تعدين الكرب�ن واإنتاج امل�اد الكيميائية ومنتجاتها، 2012م حتى 2013م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اأوت� دي�سرتيبي��سن )�سركة عامة حمدودة(، اأكرب م�زع م�ستقل لقطع غيار ال�سيارات يف فرن�سا وب�لندا من عام 2008م حتى 2010م؛ �

مدير عام، انف�ستك�رب انرتنا�سي�نال، )�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة(، اال�ستثمارات يف امللكية اخلا�سة االأوروبية، اململكة املتحدة، متخ�س�سة يف جمال اخلدمات  �
امل�سرفية واملالية، من 2003م اإلى 2010م؛

الرئي�س - اأمريكا ال�سمالية، تي اإك�س ي� اإنرجي، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، تعمل ال�سركة يف جمال الطاقة، من 1999م حتى 2003م؛  �

الرئي�س واملدير التنفيذي للعمليات، �سركة ب�ز اآلني هاميلت�ن، وهي �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات اال�ست�سارية، من 1993م حتى 1998م؛ �

ال�سريك االإداري، �سركة ب�ز اآلني هاميلت�ن، وهي �سركة متخ�س�سة يف جمال اخلدمات اال�ست�سارية، من 1981م حتى 1993م؛ و �

نائب الرئي�س، البنك املركزي كليفالند، وهي �سركة تعمل يف قطاع املالية ومتخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1978م حتى 1981م. �

عبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم، عضو جملس إدارة 2 2 1 2

اجلن�سية: �سع�دي. �

العمر: 29 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

بكال�ري��س يف االإدارة املالية، جامعة �س�ف�لك، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 2010م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2013م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة - التخطيط اال�سرتاتيجي، �سركة عبدالعزيز العثيم واأوالده القاب�سة، �سركه ذات م�س�ؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمارات، منذ 2012م؛ و �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة ا�س�ار املتحدة للتط�ير العقاري، )�سركه ذات م�س�ؤولية حمدودة(، متخ�س�سة يف التط�ير العقاري واقامة وبيع وتاأجري املباين ال�سكنية  �
والتجارية، منذ يناير 2012م.

اخلربة املهنية ال�سابقة

ع�س� جلنة اإعادة الهيكلة وت�سميم الل�ائح واالإجراءات الداخلية ل�سركة منازل لالإن�ساء، متخ�س�سة يف بناء وان�ساء املباين التجارية، االإ�سكان وامل�ساريع الرتفيهية،  �
باالإ�سافة خلدمات التاأجري وال�سيانة وخدمات الت�سميم الداخلي، خالل الفرتة من 2012م اإلى 2012م؛

حملل جتاري يف رويال بنك اول كندا، )�سركة م�ساهمة( خدمات م�سرفية ومالية، ت�رنت�، كندا، من 2011م حتى 2011م ؛ �

حملل مايل يف �سركة اأ�س�اق العثيم، )�سركة م�ساهمة(، يتمثل ن�ساطها يف جمال البيع باجلملة والتجزئة للم�اد الغذائية واال�ستهالكية، من 2010م حتى 2011م؛ �

�سركة م�ساهمة حمدودة،  � واملالية  امل�سرفية  املالية ومتخ�س�سة يف جمال اخلدمات  تعمل يف قطاع  �سركة  اإنف�ستينج(، وهي  �سي )دايركت  بي  اآر  اأعمال،  حملل 
اخلدمات املالية، من 2011م حتى 2011م؛ و

حملل مايل، �سركة العثيم القاب�سة، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمار، من 2010م حتى 2011م. �

وسيم حممد عاصم اخلطيب، عضو جملس إدارة  2 2 1 2

اجلن�سية: �سع�دي. �

العمر: 34 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

بكال�ري��س هند�سة الكمبي�تر، جامعة والية بن�سلفانيا، بن�سلفانيا، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 2004م. �

املنا�سب احلالية

رئي�س – اال�ستثمارات امل�سرفية، �سركة االأهلي املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، منذ 2015م؛  �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2015م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة ات�س �سي لالأوراق املالية واال�ستثمار، م�سر، �سركة م�ساهمة، متخ�س�سة يف اخلدمات املالية وامل�سرفية، منذ 2015م؛ و �

�سريك وع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة مركز زراعة وجتميل االأ�سنان الطبي املحدودة، ال�سع�دية، تعمل يف املجال الطبي �سركة، منذ 2010م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

تنفيذي - اال�ستثمارات امل�سرفية، �سركة االأهلي املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2014م حتى 2015م؛ �
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نائب الرئي�س - اال�ستثمارات امل�سرفية، �سركة االأهلي املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2012م حتى 2014م؛ �

م�ساعد مدير - اال�ستثمارات امل�سرفية، �سركة االأهلي املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2008م حتى 2012م؛ �

حملل مايل اأول -اال�ستثمارات امل�سرفية، �سركة االأهلي املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية من 2006م حتى 2008م؛ و �

حملل، �سركة الزيت العربية ال�سع�دية )اأرامك�(، �سركة حك�مية، وهي �سركة تعمل يف قطاع، النفط والغاز، من 2005م حتى 2006م. �

هاين إبراهيم أحمد عبيد، عضو جملس إدارة  2 2 1 2

اجلن�سية: �سع�دي. �

العمر: 35 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

بكال�ري��س اإدارة التكن�ل�جيا، معهد وينت�رث للتكن�ل�جيا، ب��سطن، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 2002م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2013م؛ و �

مدير عالقات ال�سركات، يف بنك انف�ستك�رب �س.م.ب، �سركة م�ساهمة بحرينية، متخ�س�سة يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية، منذ 2012م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

امل�سرفية  � اخلدمات  اإلى  باالإ�سافة  الرثوات  اإدارة  جمال  يف  ا�ستثمارات  �سركة  خا�سة،  �سركة  الريا�س،  �ستانلي،  م�رغان  �سركة  يف  الرثوات  اإدارة  رئي�س،  نائب 
اال�ستثمارية واملبيعات واخلدمات التجارية، من 2008م حتى 2012م؛

مدير اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة، البنك ال�سع�دي الفرن�سي، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2006م حتى 2008م؛  �

مدير �سندوق - اإدارة االأ�س�ل، البنك ال�سع�دي الفرن�سي، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2004م حتى 2006م؛  �

مبيعات اال�ستثمارية و�سابط ا�ست�ساري، البنك ال�سع�دي الفرن�سي، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2003م حتى 2004م؛ و �

مدير تط�ير االأعمال، �سركة مل�سة، �سركة خا�سة، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة، من 2002م حتى 2003م. �

عبدالكرمي أسعد أبو النصر، عضو جملس إدارة 2 2 1 2

اجلن�سية: �سع�دي. �

العمر: 55 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري اإدارة االأعمال، اجلامعة االأمريكية، القاهرة، جمه�رية م�سر العربية، 1989م؛ و �

بكال�ري��س اإدارة االأعمال، جامعة والية كاليف�رنيا، كاليف�رنيا، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1985م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س اإدارة، جمم�عة �ساف�ال، �سركة م�ساهمة �سع�دية، تعمل يف جمال انتاج وت�س�يق زي�ت الطعام وال�سمن النباتي يف اململكة، منذ 2013م؛  �

ع�س� جمل�س اإدارة، �سركة ينبع ال�طنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(، �سركة م�ساهمة �سع�دية، تعمل يف جمال ت�سنيع املنتجات البرتوكيماوية، منذ 2013م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة، �سركة عبداللطيف جميل املتحدة للتم�يل، �سركة م�ساهمة مقفلة، متخ�س�سة يف ت�فري خيار مت�يل ال�سيارات بنظام التاأجري التم�يلي، منذ  �
2015م؛

ع�شو جمل�ض �إد�رة، �شركة �خلطوط �ل�شعودية لهند�شة و�شناعة �لطري�ن، وهي �شركة م�شاهمة مغلقة، تعمل يف جمال هند�شة و�شناعة �لطري�ن منذ 2014م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة، �سركة حممد عبدالعزيز الراجحي واأوالده القاب�سة، �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال الت�سنيع، منذ 2013م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة، �سركة كنان للتط�ير العقاري، وهي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، وتعمل يف جمال التط�ير العقاري، منذ 2015م؛و �

ع�س� جمل�س اإدارة، �سركة �سفناد املحدودة، دبي، االإمارات العربية املتحدة، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اال�ستثمار، منذ 2015م.  �

اخلربة املهنية ال�سابقة

ع�س� جمل�س اإدارة، البنك االأهلي، �سركة م�ساهمة �سع�دية، متخ�س�سة يف ت�فري اخلدمات املالية، من 2007م حتى 2013م؛ �

رئي�س املجل�س اال�ست�ساري االإقليمي، �سركة ما�سرتدكارد ملنطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، متخ�س�سة يف ت�فري اخلدمات املالية، من 2007م حتى 2013م �

ع�س� جمل�س االإدارة، احتاد امل�سارف العربية، لبنان، من 2006م حتى 2013م؛ �

ع�س� جمل�س االأمناء، اكادميية العربية للعل�م املالية وامل�سرفية، االأردن، 2006م حتى 2013م؛ �

رئي�س جمل�س اإدارة، االأهلي تكافل، �سركة م�ساهمة �سع�دية، متخ�س�سة يف جمال التاأمني التكافلي يف اململكة، من 2007م حتى 2010م؛ �

ع�س� املجل�س اال�ست�ساري لل�س�ؤون االقت�سادية التابع للمجل�س االقت�سادي االأعلى، اململكة العربية ال�سع�دية، من 2010م حتى 2012م؛ �
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نائب رئي�س جمل�س اإدارة، بنك تركي فايننا�س كتليم بنكاري، �صركة خا�صة، متخ�ص�صة يف توفري اخلدمات املالية البنكية، تركيا، من 2008م حتى 2013م؛ �

ع�صو جمل�س اإدارة، الهيئة العامة لل�صياحة والآثار، من 2008م حتى 2010م؛ �

ع�صو جمل�س اإدارة، الهيئة العامة لال�صتثمار، من 2008م حتى 2010م و �

ع�صو املجل�س ال�صت�صاري، �صركة عبداللطيف جميل املحدودة، من 2013م حتى 2014م؛ �

أمني حممد عاكف املغربي، عضو جملس إدارة 5555555
اجلن�صية: �صعودي. �

العمر: 42 �صنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

بكالوريو�س يف القت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، جامعة ريت�صموند، لندن، اململكة املتحدة، 1996م. �

املنا�صب احلالية

الرئي�س واملدير التنفيذي، �صركة مغربي للتجزئة، وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال بيع النظارات وال�صلع الب�صرية بالتجزئة، منذ 2006م؛  �

ع�صو جمل�س اإدارة م�صت�صفيات ومراكز مغربي، وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، وتعمل يف جمال الرعاية الطبية، منذ يناير عام 2008م؛ �

الطبية  � واملعدات  الأجهزة  توزيع  تعمل يف جمال  م�صوؤولية حمدودة،  ذات  �صركة  اأميكو،  والعلمية، جمموعة  الطبية  للتجهيزات  المني  �صركة  اإدارة  ع�صو جمل�س 
ومنتجات الرعاية ال�صحية، منذ يناير عام 2010م؛ و

ع�صو جمل�س اإدارة جمعية مغربي اخلريية منذ يناير عام 2013م. �

اخلربة املهنية ال�صابقة

املدير العام القليمي، �صركة مغربي للب�صريات، �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال بيع النظارات وال�صلع الب�صرية ،من 2002م حتى 2006م؛ �

مدير عام الت�صويق، �صركة مغربي للب�صريات، �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال بيع النظارات وال�صلع الب�صرية، القاهرة، جمهورية م�صر العربية،  �
من 1999م حتى 2002م؛

حملل عمليات الندماج وال�صتحواذ، جي بي مورغن، نيويورك، الوليات املتحدة المريكية، متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية، من 1998م حتى 1999م؛ �

حملل مايل، جمموعة اراك املالية، تعمل يف جمال البنوك، بريوت، لبنان، من 1997م حتى 1998م؛ و �

كبري و�صطاء التجزئة، بنك فليمنج�س لال�صتثمار، متخ�ص�س يف جمال ال�صتثمار، القاهرة، جمهورية م�صر العربية، من 1995م حتى 1997م؛ �

أمين جميل، املدير املايل التنفيذي وسكرتري جملس اإلدارة  5555555
اجلن�صية: م�صري. �

العمر: 45 �صنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

�صهادة مدير اخلزانة املعتمد، جمعية املاليني املحرتفني، الوليات املتحدة، 2002م؛ �

�صهادة املراجع الداخلي املعتمد، معهد املراجعني الداخليني املعتمدين، الوليات املتحدة، 2001م؛ �

�صهادة املحا�صب القانوين املعتمد، جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين، اململكة املتحدة، 1998م؛ و �

بكالوريو�س التجارة، جامعة القاهرة، القاهرة، م�صر، 1991م. �

املن�صب احلايل

�صكرتري جمل�س اإدارة، �صركة لزوردي للمجوهرات، �صركة م�صاهمة، منذ 2015م؛ و �

املدير املايل التنفيذي، �صركة لزوردي للمجوهرات منذ 2014م. �

اخلربة املهنية ال�صابقة

املدير املايل التنفيذي لل�صركة الوطنية للطباعة، �صركة م�صاهمة م�صرية، التغليف والطباعة، من 2012م حتى 2014م؛  �

املراقب املايل لالأ�صواق الدولية )يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط وال�صرق الأدنى ورابطة الدول امل�صتقلة »الحتاد ال�صوفيتي �صابقًا« وتركيا وباك�صتان(، �صركة اإ�س �صي  �
جون�صون، جمموعة من ال�صركات، �صلع ا�صتهالكية، من 2010م حتى 2012م؛

املدير املايل الإقليمي )يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وم�صر(، �صركة اإ�س �صي جون�صون، جمموعة من ال�صركات وهي �صركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة  �
يف �صلع ال�صتهالكية، من 2006م حتى 2010م؛

املدير املايل )يف م�صر(، �صركة اإ�س �صي جون�صون، جمموعة من ال�صركات، وهي �صركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�صلع ال�صتهالكية، من 2004م  �
حتى 2006م؛ 

املدير املايل، فروميجريي بيل ايجيبت، �صركة م�صاهمة حمدودة، وهي �صركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�صلع ال�صتهالكية �صريعة، من 2001م حتى  �
2004م؛
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مراقب مايل، �سركة جالك�س� �سميثكالين، �سركة م�ساهمة حمدودة، امل�ستح�سرات الدوائية، من 1997م حتى 2001م؛ �

حما�سب اأول، اإرن�ست وي�نغ، �سراكة، تدقيق، من 1994م حتى 1997م؛ و �

مدير املحا�سبة، �سركة �سي اآر اآند اإ�س، �سراكة، وهي �سركة متخ�س�سة يف تكن�ل�جيا املعل�مات، من 1992م حتى 1994م. �

جلان جملس اإلدارة 2   2

�سكل جمل�س االإدارة اللجان للم�ساهمة يف حت�سني اإدارة ال�سركة، ويتعني على كل جلنة اأن يك�ن لديها ق�اعد وا�سحة لتعريف دورها و�سالحياتها وامل�س�ؤوليات املن�طة بها، ويجب 
اإعداد حما�سر لكافة اجتماعات كل جلنة )يق�م جمل�س االإدارة مبراجعة تلك املحا�سر واعتمادها(. وعالوًة على هذا، �سكل جمل�س االإدارة كما يف تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة 
بجانب اللجان الدائمة جلنة ا�ست�سارية م�ؤقتة للطرح العام االأويل تقدم خدمات ا�ست�سارية اإلى جمل�س االإدارة بخ�س��س الطرح و�س�ف حُتل هذه اللجنة عقب انتهاء الطرح، كما 

ا جلنة تنفيذية م�ؤقتة تقدم له خدمات ا�ست�سارية متعلقة بعدة م�سائل خا�سة باأعمال جمم�عة الزوردي. �سكل املجل�س اأي�سً

وفيما يلي ملخ�س لهيكل كل جلنة دائمة وم�س�ؤولياتها واالأع�ساء احلاليني:

جلنة الرتشيحات واملكافآت 1   2   2

تت�لى جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مهام تر�سيح اأع�ساء جمل�س االإدارة وو�سع �سيا�سة املكافاآت الأع�ساء املجل�س واأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة. ت�سمل مهام وم�س�ؤوليات هذه 
اللجنة ما يلي:

م�ساعدة جمل�س االإدارة يف و�سع معايري الختيار مر�سحني منا�سبني لـ :)1( منا�سب الرئا�سة العليا مثل الرئي�س التنفيذي و)2( واأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء  �
اللجان. 

تط�ير برنامج ت�جيهي وبرنامج للتقييم الذاتي الأع�ساء جمل�س االدارة اجلدد واحلفاظ عليه وتقدير وتقدمي الت��سيات فيما يتعلق بـ : )1( تع�ي�سات جمل�س االإدارة  �
و)2( التما�سي مع �سيا�سات اأخالقيات العمل وتعار�س امل�سالح مع اأع�ساء جمل�س االدارة احلاليني. 

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة من وقت الآخر والت��سية باأي تغيريات مقرتحة. �

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�ساء على االأقل، اثنني منهم اأع�ساء جمل�س اإدارة وع�س� واحد م�ستقل ذو خربة كافية يف جمال اإدارة امل�ارد الب�سرية، يعني جمل�س 
االإدارة اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لفرتة ال تتجاوز مدة ع�س�ية اأع�ساء املجل�س. جتتمع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مرتني على االأقل كل عام وقد تنعقد يف اأي وقٍت اآخر 
وفًقا ملا يحدده رئي�س جمل�س االإدارة. يجب اأن يح�سل كل ع�س� من اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت على مكافاآت بال�سكل واحلجم الذي يحدده جمل�س االإدارة وفًقا للق�انني 

والقرارات والتعليمات املعم�ل بها يف اململكة كما و�سعتها ال�سلطات املخت�سة.

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من االأع�ساء التاليني كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت: 2-5اجلدول 
املن�سبال�سم

رئي�سبراين ديكي

ع�س�ربيع خ�ري

ع�س�يا�سر جعي�سة

ع�س�عبداهلل عبدالعزيز �سالح العثيم

ع�س�و�سيم حممد عا�سم اخلطيب

امل�سدر: ال�سركة
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السري الذاتية ألعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت 2   2   2

وفيما يلي بيان بخربات كل ع�س� يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وم�ؤهالت كل منهم ومنا�سبه احلالية وال�سابقة:

براين ديكي 1 2 2 2

اآنًفا للح�س�ل على تف�سيل اأكرث فيما يتعلق بخربات براين ديكي وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية  يرجى مراجعة ق�سم   5-1-4-3)»براين ديكي، ع�س� جمل�س االإدارة«( املذك�ر 
وال�سابقة.

ربيع خوري  2 2 2 2

اجلن�سية: فرن�سي. �

العمر: 43 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري اإدارة االأعمال، جامعة كاميربدج، كاميربدج، اململكة املتحدة، 1999م؛ و �

ماج�ستري هند�سة، جامعة اإك�ل �سنرتال، باري�س، فرن�سا، 1995م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جلنة الرت�سيحات واملكافاآت �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2015م؛ �

رئي�س جلنة املراجعة، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2015م؛ �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة ذيب لتاأجري ال�سيارات، �سركة م�ساهمة، وهي �سركة متخ�س�سة يف خدمات تاأجري ال�سيارات، منذ 2013م؛  �

ع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة جلام للريا�سة، �سركة م�ساهمة، م�سغلي جمم�عة ن�ادي وقت اللياقة، منذ 2012م؛ �

رئي�س جلنة املراجعة، �سركة اأوت� ماك، �سركة ك�يتية مدرجة، وهي �سركة متخ�س�سة يف خدمات تاأجري ال�سيارات، منذ 2012م؛ و �

واملالية، منذ  � امل�سرفية  املالية ومتخ�س�سة يف خدمات  تعمل يف قطاع  �سركة  �سركة م�ساهمة بحرينية، وهي  انف�ستك�رب �س.م.ب،  بنك  اال�ستثمار،  ع�س� فريق 
2007م. 

اخلربة املهنية ال�سابقة

مدير حمافظ، ال�سندوق ال�سناعي ن�رد اإ�ست، فرن�سا، من 2005م حتى 2007م؛  �

مدير االلتزامات، �سركة مكنزي اآند كمباين، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ست�سارية، من 2000م حتى 2005م؛ و �

مدير امل�سروع، �سركة اأرثر اأندر�س�ن، �سركة م�ساهمة، وهي �سركة متخ�س�سة يف خدمات تدقيق احل�سابات، من 1995م حتى 1997م وثم من 1999م حتى 2000م  �

ياسر جعيصة 2 2 2 2

اجلن�سية: م�سري. �

العمر: 48 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري العل�م االإدارية، جامعة ن�رث ك�رولينا، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1992م؛ و �

بكال�ري��س التجارة، جامعة عني �سم�س، القاهرة، م�سر، 1990م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2015م؛ و �

الرئي�س التنفيذي، امل�ستثمر ال�طني، �سركة م�ساهمة مقفلة، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ستثمارية، منذ 2013م.  �

اخلربة املهنية ال�سابقة

الع�س� املنتدب ورئي�س االأ�س�اق الراأ�سمالية، بنك اأب� ظبي ال�طني، �سركة م�ساهمة مقفلة، �سركة تعمل يف القطاع املايل ومتخ�س�سة يف اخلدمات امل�سرفية واملالية،  �
من 2013م حتى 2013م؛

الرئي�س التنفيذي، منازل العقارية، �سركة م�ساهمة مقفلة، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات العقارية، من 2012م حتى 2012م؛ �

الرئي�س التنفيذي، :كامب، �سركة م�ساهمة مقفلة، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ستثمارية، من 2007م حتى 2012م؛ �

مدير، اال�ستثمار امل�سريف، �سركة اأب� ظبي لال�ستثمار، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ستثمارية، من 2004م حتى 2006م؛ �

نائب الرئي�س، اال�ستثمار امل�سريف، امل�ستثمر ال�طني، �سركة م�ساهمة مقفلة، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ستثمارية، من 1997م حتى 2004م؛  �
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يف  � ومتخ�س�سة  املايل  قطاع  يف  تعمل  �سركة  مقفلة،  م�ساهمة  �سركة  ال�طني،  ظبي  اأب�  بنك  املحلية،  امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  اأولية،  وطروحات  تط�ير  اإداري 
اخلدمات اال�ستثمارية، من 1995م حتى 1997م؛

�سابط خدمة العمالء، بنك امل�سرق، �سركة مدرجة، �سركة تعمل يف قطاع املايل ومتخ�س�سة يف اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1994م حتى 1995م؛ و �

م�ساعد مل�ست�سار مايل، اأولد مي�ت�ال الدويل، �سركة مدرجة، �سركة تعمل يف قطاع املايل ومتخ�س�سة يف اخلدمات امل�سرفية واملالية، من 1993م حتى 1994م. �

عبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم 2 2 2 2

يرجى مراجعة ق�سم  5-1-4-4 )»عبداهلل عبدالعزيز �سالح العثيم، ع�س� جمل�س اإدارة«( املذك�ر اآنًفا للح�س�ل على تف�سيل اأكرب فيما يتعلق بخربات عبداهلل عبدالعزيز �سالح 
العثيم وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية وال�سابقة.

وسيم حممد عاصم اخلطيب 2 2 2 2

يتعلق بخربات و�سيم حممد عا�سم  اأكرث فيما  اآنًفا للح�س�ل على تف�سيل  االإدارة و�سكرتري املجل�س«( املذك�ر  الذاتية الأع�ساء جمل�س  يرجى مراجعة ق�سم  5-1-4 )»ال�سري 
اخلطيب وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية وال�سابقة.

جلنة املراجعة 2   2   2

ت�سرف جلنة املراجعة على اإدارة املخاطر املالية واجل�انب الداخلية املتعلقة بالرقابة الداخلية لعمليات ال�سركة. تت�لى جلنة املراجعة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:

تقدمي الت��سيات اإلى جمل�س االإدارة ب�ساأن تعيني املراجعني الداخليني واخلارجيني لل�سركة. �

اأو  � اأي اختالف  اأداءهم مبا يتجان�س مع ال�سيا�سات املحا�سبية ومعاجلة  حتديد نطاق املراجعني الداخليني واخلارجيني لل�سركة واالإ�سراف على عملهم ومراجعة 
تناق�س للتاأكد من تنا�سق التقارير املالية من فرتة اإلى اأخرى.

مراجعة التقارير الدورية وال�سن�يةـ واال ف�ساحات املرتبطة بها للمراجني الداخليني واخلارجيني وامل�افقة عليها والتاأكد من ا�ستقاللية هذه التقارير.  �

مراجعة واإدارة االإجراءات املتعلقة باأعمال املراجع الداخلي واإدارة املخاطر وق�اعد ال�سل�ك واأخالقيات العمل اخلا�سة بال�سركة. �

حتديد واإدارة املخاطر املالية الرئي�سية لل�سركة وتقلي�س احتمالية حدوثها وا�ستعرا�س التقارير املتعلقة باحل�ادث وال�سكاوى )�س�اًء كانت من جهات ت�سريعية، اأو  �
من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة، اأو من قبل امل�ساهم�ن، اأو من قبل اأي خمرب( و�سمان كفاية اأي اإجراءات ت�سحيحية ُتتَّخذ بعد تلك احل�ادث وال�سكاوى.

مراجعة وقب�ل )اأو رف�س( املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة.  �

تتاألف جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء على االأقل، جميعهم اأع�ساء جمل�س اإدارة غري تنفيذيني، ويعني جمل�س االإدارة اأع�ساء جلنة املراجعة لفرتة تت�افق مع مدة ع�س�ية كل 
منهم كع�س� مبجل�س االإدارة. جتتمع جلنة املراجعة اأربع مرات على االأقل كل عام، ويج�ز اأن تنعقد يف اأي وقٍت اآخر ح�سب احلاجة. يح�سل كل ع�س� من اأع�ساء جلنة املراجعة 

على املكافاآت بال�سكل واحلجم الذي يحدده جمل�س االإدارة وفًقا للق�انني والقرارات والتعليمات املعم�ل بها يف اململكة كما حددتها اجلهات املعنية.

تتاألف جلنة املراجعة من االأع�ساء التاليني كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

اأع�ساء جلنة املراجعة: 3-5اجلدول 
الدورال�سم

الرئي�س و�سيم حممد عا�سم اخلطيب

ع�س�براين ديكي

ع�س� يا�سر ال�سريف

امل�سدر: ال�سركة

السري الذاتية ألعضاء جلنة املراجعة 2   2   2

وفيما يلي بيان بخربات كل ع�س� يف جلنة املراجعة وم�ؤهالت كل منهم ومنا�سبه احلالية وال�سابقة:

براين ديكي 1 2 2 2

يرجى مراجعة ق�سم   5-1-4-3 )»براين ديكي، ع�س� جمل�س االإدارة«( املذك�ر اآنًفا للح�س�ل على تف�سيل اأكرب فيما يتعلق بخربات براين ديكي وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية 
وال�سابقة.

وسيم حممد عاصم اخلطيب 2 2 2 2

يرجى مراجعة ق�سم  5-1-4-5 )»و�سيم حممد عا�سم اخلطيب، ع�س� جمل�س اإدارة«( املذك�ر اآنًفا للح�س�ل على تف�سيل اأكرث فيما يتعلق بخربات و�سيم حممد عا�سم اخلطيب 
وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية وال�سابقة.
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 ياسر الشريف 2 2 2 2

اجلن�سية: �سع�دي �

العمر: 43 �سنة �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

ماج�ستري اإدارة املخاطر، جامعة ني�ي�رك – كلية لين�رد �سرتن الإدارة االأعمال، ني�ي�رك، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 2010م؛ و �

بكال�ري��س اإدارة مالية، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، اململكة، 1995م. �

املنا�سب احلالية

ع�س� جمل�س االإدارة، ال�سركة ال�سع�دية للنقل واال�ستثمار، �سركة �سع�دية مدرجة، خدمات قطاع امل�ا�سالت، منذ 2015م؛ و �

ع�س� جلنة املراجعة، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2014م �

اخلربة املهنية ال�سابقة

الرئي�س التنفيذي وع�س� جمل�س االإدارة، �سركة املنافع القاب�سة، �سركة ا�ستثمارية قاب�سة، من 2011م حتى 2014م؛ �

رئي�س اإدارة املخاطر، جمم�عة �سعد، �سركة م�ساهمة مقفلة، متخ�س�سة يف اخلدمات �سركة ا�ستثمارية، من 2008م حتى 2010م؛ �

رئي�س اإدارة املخاطر، �سركة جدوى لال�ستثمار، �سركة م�ساهمة مقفلة، وهي �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات اال�ستثمارية، من 2008م حتى 2008م؛ �

مدير اإدارة املخاطر، جمم�عة �سعد، �سركة م�ساهمة مقفلة، �سركة ا�ستثمارية، من 2006م حتى 2008م؛ �

مدير اإدارة خماطر ال�س�ق، البنك العربي ال�طني، �سركة مدرجة، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2003م حتى 2006م؛ �

مدير اإدارة خماطر اخلزينة والرقابة، البنك ال�سع�دي اله�لندي �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2003م حتى 2003م؛ �

مدير اإدارة خماطر ال�س�ق، جمم�عة �سامبا املالية، �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات املالية، من 2001م حتى 2003م؛ و �

البنك االأهلي التجاري �سركة م�ساهمة �سع�دية متخ�س�سة يف اخلدمات  � ال�س�ق،  اإدارة خماطر  مراجع ح�سابات اخلزينة ومدير �سندوق االأ�س�اق املالية ومدير 
املالية، من 1995م حتى 2001م.

اإلدارة العليا 2   2

نظرة عامة على اإلدارة العليا 1   2   2

تتاألف االإدارة العليا يف ال�سركة من اأع�ساء م�ؤهلني ومن ذوي اخلربة يتمتع�ن باملعرفة واخلربات الالزمة الإدارة اأعمال ال�سركة مبا يتجان�س مع اأهداف جمل�س اإدارة ال�سركة 
واأ�سحاب امل�سلحة وت�جيهاتهم، وقد جنحت ال�سركة يف احلفاظ على فريق االإدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات امل�ظفني امل�ؤهلني وترقيتهم اإلى املنا�سب العليا فيها.

ي��سح املخطط التايل كبار التنفيذيني كما يف تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة:

�سكل 5-2: خمطط كبار التنفيذين

…ò«ØæàdG ‹ÉŸG ôjóŸG
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG

kÉ«ŸÉYh áµ∏ªŸG
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG

ô°üe
 ΩÉ©dG ôjóŸG

áFõéàdÉH ™«ÑdG
…QGOE’G ôjóŸG

≥jƒ°ùàdG ôjóe
…ò«ØæàdG

ájò«ØæàdG IQGOE’G

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

امل�سدر: ال�سركة

املدير العام التجاري - م�سر يعمل لدى الزوردي م�سر

تفا�سيل كبار التنفيذيني: 4-5اجلدول 

العمراجلن�سيةتاريخ التعينياملن�سبال�سم
عدد الأ�سهم اململ�كة 

قبل الطرح
عدد الأ�سهم اململ�كة 

بعد الطرح

--45�س�ي�سري2010/04/05م )امل�افق 1431/06/20هـ(الرئي�س التنفيذي�سليم �سدياق

--45م�سري2014/09/22م )امل�افق1435/11/27هـ(املدير التنفيذي املايلاأمين جميل

--46�س�ري 1994/02/22م )امل�افق 1414/09/11هـ(املدير العام التنفيذي – اململكة وعامليًاحممد اأمين حفار

--47م�سري2005/05/01م )امل�افق 1426/03/22هـ(املدير العام التنفيذي – م�سر اإيهاب اإبراهيم
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العمراجلن�سيةتاريخ التعينياملن�سبال�سم
عدد الأ�سهم اململ�كة 

قبل الطرح
عدد الأ�سهم اململ�كة 

بعد الطرح

--39اأردين2014/01/08م )امل�افق 1435/03/06هـ(املدير العام – قطاع التجزئةفهد غامن

--40م�سري2014/04/06م )امل�افق 1435/06/06هـ(مدير الت�س�يق التنفيذياأمري زويل

--45�سع�دي1995/09/01م )امل�افق 1416/04/05هـ(املدير االإداريعبداهلل العبيد

امل�سدر: ال�سركة

السري الذاتية لكبار التنفيذيني 2   2   2

فيما يلي بيان باخلربات وامل�ؤهالت واملنا�سب احلالية وال�سابقة التي تقلدها كبار التنفيذيني:

سليم شدياق، الرئيس التنفيذي 1 2 2 2

اجلن�سية: �س�ي�سري �

العمر: 45 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

درجة البكال�ري��س يف الهند�سة، املدر�سة العليا للكيمياء والفيزياء وااللكرتونيات، لي�ن، فرن�سا، 1995م. �

املن�سب احلالية

الرئي�س التنفيذي، �سركة الزوردي للمج�هرات �سركة م�ساهمة، منذ 2010م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

الرئي�س التنفيذي، �سركة ريد ُبل ن�رث اأمريكا، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�س�سة يف ال�سلع اال�ستهالكية، منذ 2007م وحتى 2010م؛  �

ُبل اليابان كي كي، ال�سلع اال�ستهالكية، منذ 2006م وحتى  � الرئي�س التنفيذي والرئي�س االإقليمي )اآ�سيا واملحيط الهادئ وال�سرق االأو�سط واأفريقيا(، �سركة ريد 
2007م؛ 

ال�سلع  � يف  ومتخ�س�سة  التجزئة  قطاع  يف  تعمل  �سركة  وهي  اإي،  زي  اأف  ُبل  ريد  �سركة  واأفريقيا(،  االأو�سط  وال�سرق  الهادئ  واملحيط  )اآ�سيا  االإقليمي  الرئي�س 
اال�ستهالكية، منذ 2004م وحتى 2005م؛

مدير منطقة )ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا والي�نان(، �سركة ريد ُبل جي اأم بي اأت�س، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�س�سة يف ال�سلع اال�ستهالكية،  �
منذ 1999م وحتى 2002م؛

مدير الت�س�يق، �سركة بروكرت اآند جامبل اآي جي، �سركة عامه، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�س�سة يف ال�سلع اال�ستهالكية، منذ 1997م حتى 1999م؛ و �

مدير عالمة جتارية، �سركة بروكرت اآند جامبل اآي جي، �سركة عامه، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�س�سة يف ال�سلع اال�ستهالكية، منذ 1995م حتى  �
1997م.

أمين جميل، املدير املايل التنفيذي وسكرتري جملس اإلدارة 2 2 2 2

اأمين جميل  يتعلق بخربات  فيما  اأكرب  تف�سيل  للح�س�ل على  اآنًفا  املذك�ر  االإدارة«(  و�سكرتري جمل�س  التنفيذي  املايل  املدير  )»اأمين جميل،  ق�سم  9-4-1-5  يرجى مراجعة 
وم�ؤهالته ومنا�سبه احلالية وال�سابقة.

حممد أمين حفار، املدير العام التنفيذي   يف اململكة وعامليًا 2 2 2 2

اجلن�سية: �س�ري. �

العمر: 46 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

الربنامج التنفيذي، جامعة هارفرد، ما�سات�س��ست�س، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 2007م؛ �

درجة الدبل�م يف الت�س�يق اال�سرتاتيجي من جامعة ت�ليدو، اأوهاي�، ال�اليات املتحدة االأمريكية، 1998م؛ و �

درجة البكال�ري��س يف اإدارة االأعمال من جامعة حلب، مدينة حلب، �س�ريا، 1991م. �

املن�سب احلايل

املدير العام التنفيذي، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال انتاج وت�سنيع و�سياغة وبيع امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات منذ 2006م. �
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اخلربة املهنية ال�سابقة

نائب الرئي�س جمم�عة الزوردي، اإدارة الت�س�يق واملبيعات، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، من 2004م وحتى 2005م �

مدير عام الت�س�يق واملبيعات، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، من 2002م حتى 2004م؛ �

مدير اأول الت�س�يق، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، من 1995م حتى 2002م؛ �

مدير اأول املبيعات، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، من 1994م حتى 1995م؛ و �

مدير ق�سم املبيعات، متاجر العرب، م�ؤ�س�سة فردية، جمال االأزياء، من 1990م حتى 1993م. �

فهد غامن، املدير العام   قطاع التجزئة 2 2 2 2

اجلن�سية: اأردين. �

العمر: 39 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من الكلية العليا للتجارة يف باري�س، فرن�سا، 2002م؛ و �

بكال�ري��س اقت�ساد، من اجلامعة االأردنية، االأردن، 1997م. �

املن�سب احلايل

املدير العام - لقطاع التجزئة، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2014م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

ا�س للتجارة واال�ستثمار، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة من 2010م حتى 2013م؛  � مدير ق�سم تط�ير االأعمال، جمم�عة غبَّ

املدير العام - الت�س�يق والتجزئة، بل�م بروبرتيز، �سركة م�ساهمة حمدودة، وهي �سركة متخ�س�سة يف جمال العقارات، من 2008م حتى 2010م؛  �

املدير العام - الت�س�يق واملبيعات الدولية، فاإنتاج للتنمية العقارية، وهي �سركة متخ�س�سة يف جمال العقارات، من 2007م حتى 2008م؛ �

املدير العام - املج�هرات وال�ساعات، جمم�عة الطيار، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، وهي �سركة تعمل يف قطاع التجزئة يف جمال املج�هرات، من 2003م حتى  �
2007م؛ و

مدير تط�ير االأعمال، �سركة اإ�س بي اأي جي القاب�سة، من 1997م حتى 2001م. �

أمري زويل، مدير التسويق التنفيذي 2 2 2 2

اجلن�سية: م�سري. �

العمر: 40 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

درجة البكال�ري��س يف اإدارة االأعمال، االأكادميية العربية للعل�م والتكن�ل�جيا، القاهرة، م�سر 1995م. �

املن�سب احلايل

مدير الت�س�يق التنفيذي، �سركة الزوردي للمج�هرات، �سركة م�ساهمة، منذ 2014م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

مدير ق�سم الت�س�يق، ب�با العربية للتاأمني ال�سحي، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، التاأمني، من 2011م وحتى 2014م؛  �

مدير ق�سم الت�س�يق، ال�سركة ال�طنية للم�اد الغذائية، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، ال�سلع اال�ستهالكية، من 2008م وحتى 2011م؛ و �

املدير االإقليمي – اأي اأم اإي تي، العناية بالفم، ي�نيليفر، �سركة م�ساهمة حمدودة، ال�سلع اال�ستهالكية، من 1996م حتى 2008م. �
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عبد اهلل العبيد، املدير اإلداري 2 2 2 2

اجلن�سية: �سع�دي. �

العمر: 45 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

دبل�م اإدارة االأعمال، معهد اخلليج، الريا�س، اململكة، 1995م. �

املن�سب احلايل

املدير االإداري ل�سركة الزوردي للمج�هرات �سركة م�ساهمة، منذ 2006م؛ �

اخلربة املهنية ال�سابقة

مدير العالقات العامة ب�سركة الزوردي للمج�هرات �سركة م�ساهمة، من 1995م حتى 2000م؛ و �

مدير العالقات احلك�مية، �سركة االت�ساالت ال�سع�دية )STC( �سركة م�ساهمة، تعمل يف قطاع االت�ساالت، من 1990م حتى 1994م. �

إيهاب إبراهيم، املدير العام التنفيذي   مصر 2 2 2 2

اجلن�سية: م�سري. �

العمر: 47 �سنة. �

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية

دبل�م معهد ت�سارتر للت�س�يق يف عل�م الت�س�يق، اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، القاهرة، م�سر، 2007م؛ �

بكال�ري��س التجارة - اإدارة االأعمال، جامعة حل�ان، القاهرة، م�سر 1990م؛ و �

دبل�م يف عل�م احلا�سب االآيل، اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، القاهرة، م�سر 1990م. �

املن�سب احلايل

املدير العام التجاري - م�سر، �سركة الزوردي للمج�هرات �سركة م�ساهمة، منذ 2011م. �

اخلربة املهنية ال�سابقة

اإيجيبت لت�سنيع املعادن الثمينة، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال انتاج وت�سنيع و�سياغة وبيع امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات، من  � املدير التجاري، �سركة اأورو 
2009م حتى 2011م؛

مدير الت�س�ق واملبيعات، �سركة اأورو اإيجيبت لت�سنيع املعادن الثمينة، �سركة م�ساهمة، تعمل يف جمال انتاج وت�سنيع و�سياغة وبيع امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات،  �
من 2003م حتى 2009م؛ و

نائب املدير العام، باالإ�سافة اإلى مدير اأول املبيعات ومدير منطقة، �سركة العربية للتجارة والت�زيع اأ�س اأي اإي، من 1992م حتى 2003م. �

عقود العمل مع كبار التنفيذيني 2   2   2

اأبرمت ال�سركة عق�د عمل مع كافة اأع�ساء االإدارة العليا يف ال�سركة وتن�س هذه العق�د على رواتبهم ومكافاآتهم وفًقا مل�ؤهالتهم وخرباتهم، وتت�سمن هذه العق�د عدًدا من املزايا 
مثل ت�فري و�سائل لالنتقال اأو منح بدل �سهري لالنتقال اأو بدل �سكن اأو كالهما. وهذه العق�د قابلة للتجديد وخا�سعة لنظام العمل ال�سع�دي.

ان�سم �سليم �سدياق الرئي�س التنفيذي لل�سركة يف 2010م، وقد مت اإبرام عقد عمل بينه وبني ال�سركة ملدة 5 �سن�ات تبداأ من االأول من مار�س 2015م )امل�افق 10 جمادى االأول 
1436هـ(، ويجدد تلقائيًا ملدة مماثلة. ميكن تلخي�س واجبات وم�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي فيما يلي:

اإدارة ال�س�ؤون واالأعمال الي�مية اخلا�سة بال�سركة؛ �

اقرتاح وو�سع ا�سرتاتيجية ال�سركة واالأهداف التجارية العامة من خالل الت�ساور ال�ثيق مع جمل�س االإدارة؛ �

تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة واللجان املختلفة؛ �

تقدمي امل�س�رة لرئي�س جمل�س االإدارة بخ�س��س جدول اأعمال اجتماعات جمل�س االإدارة؛ �

�سمان تقدمي معل�مات �سحيحة ودقيقة ملجل�س االإدارة يف ال�قت املنا�سب؛ �

التاأكد من اإخطار جمل�س االإدارة بكافة االأم�ر اجل�هرية امل�ؤثرة على ال�سركة. �

ان�سم اأمين جميل املدير املايل التنفيذي لل�سركة يف 2014م، وقد مت اإبرام عقد عمل بينه وبني ال�سركة ملدة 5 �سن�ات تبداأ من االأول من اأكت�بر 2015م )امل�افق 17 من ذي احلجة 
1436هـ(، ويجدد تلقائيًا ملدة مماثلة. ميكن تلخي�س واجبات وم�س�ؤوليات املدير املايل التنفيذي فيما يلي:

امل�ساعدة يف �سياغة ا�سرتاتيجيات جمم�عة الزوردي واأهدافها عالوة على اإدارة عملية و�سع اخلطط املالية بال�سركة؛ �

اإدارة عملية رفع التقارير املالية وتعزيز اأنظمة الرقابة الداخلية بال�سركة؛ �
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العمل على حت�سني التدفقات النقدية وال�سي�لة والذهب وت�سهيالت راأ�س املال العامل ملجم�عة الزوردي؛ �

مراجعة وتقييم م�ارد تكن�ل�جيا املعل�مات مبجم�عة الزوردي ووظائفها واأمنها. �

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 2   2

وفًقا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، يتم حتديد مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وفًقا للقرارات واالإر�سادات الر�سمية ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة يف هذا ال�سياق ويف اإطار 
ة اأخرى ذات �سلة، اإ�سافة اإلى النظام الداخلي لل�سركة، وبدالت ح�س�ر اجلل�سات وبدالت االنتقال يتم حتديدهما  االأحكام املن�س��س عليها يف ل�ائح ال�سركة، واأي ق�انني تكميليَّ

ة. من جانب جمل�س االإدارة وفًقا للق�انني والقرارات والت�جيهات املعم�ل بها يف اململكة كما حددتها اجلهات املخت�سَّ

وفًقا للقرار ال�زاري رقم 1071 ال�سادر بتاريخ 1412/11/2هـ )امل�افق 1992/5/5م( وال�سادر عن معايل وزير التجارة واالإ�ستثمار، تك�ن املكافاآت ن�سبة من االأرباح، ويك�ن 
اإلى مبلغ ثالثة اآالف )3.000( ريـال عن ُكل جل�سٍة من  األف )200.000( ريـال �سع�دي، باالإ�سافة  احلّد االأق�سى للمكافاأة ال�سن�ية لع�س� جمل�س االإدارة يف ال�سركة مائتي 

جل�سات جمل�س االإدارة.

بع�س من كبار التنفيذيني وامل�ظفني م�ؤهلني لع�س�ية الربنامج التحفيزي )»الربنامج«( املقدم من قبل �سركة الزوردي القاب�سة و�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة. 
ويبلغ عدد االأع�ساء )»اأع�ساء الربنامج«( 15 ع�س�ًا من �سمنهم الرئي�س التنفيذي، املدير املايل التنفيذي، املدير العام التنفيذي للمملكة، املدير العام التنفيذي مل�سر، املدير 
العام للبيع بالتجزئة، املدير االإداري، رئي�س االإنتاج يف ال�سع�دية، رئي�س العمليات يف م�سر وغريهم. الهدف من الربنامج ه� تقدمي احلافز من قبل �سركة الزوردي القاب�سة 

و�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة لتحقيق االأداء املايل والت�سغيلي االأعلى لل�سركة قبل وبعد الطرح، باالإ�سافة اإلى ك�نه يهدف للحفاظ على اأع�ساء الربنامج.

الربنامج عبارة عن اأ�سهم مرتبطة بتحفيز االإدارة العليا، ويح�سل كل ع�س� من اأع�ساء الربنامج مب�جبها على عدد من ال�حدات التي تت�سمن احلق يف احل�س�ل على دفعات 
ا�سرتداد يف حال ت�سفية الربنامج اأو اإنهاوؤه. وتتم الدفعات بناء على عدد ال�حدات التي مت احل�س�ل عليها وتقييمها عند اال�سرتداد. اإن تلك ال�حدات لي�ست اأ�سهم اأو اأوراق 
مالية ت�سدرها ال�سركة وال تت�سمن اأي حق�ق اأو م�ستحقات )مبا يف ذلك، دون ح�سر، حق�ق الت�س�يت اأو احلق�ق االقت�سادية اأو امل�ستحقات( بعك�س ما ه� متاح حلاملي االأ�سهم 

اأو االأوراق املالية التي ت�سدرها ال�سركة.

ي�ستند عدد ال�حدات التي منحت كل ع�س� من اأع�ساء الربنامج على �سن�ات اخلدمة، املرتبة وامل�سمى ال�ظيفي، والراتب. وفقًا للربنامج، يحق لالأع�ساء اال�ستثمار يف ال�حدات 
وذلك بناء على قيمتها املحددة كما يف اأول يناير 2015م. مت حتديد �سعر كل وحدة على اأ�سا�س منهجيات التقييم لل�سركة ب�سعر ال�س�ق وتت�سمن خ�سم على قيمتها لك�نها وحدات 
ال حتمل اأي حق�ق اأو م�ستحقات )مبا يف ذلك، دون ح�سر، حق�ق الت�س�يت اأو احلق�ق االقت�سادية اأو امل�ستحقات( بعك�س ما ه� متاح حلاملي االأ�سهم اأو االأوراق املالية التي 

ت�سدرها ال�سركة. ويتم مت�يل ا�ستثمار اأع�ساء الربنامج يف ال�حدات عن طريق قر�س مقدم من قبل �سركة الزوردي القاب�سة.

يح�سل اأع�ساء الربنامج على جزء من قيمة وحداتهم بعد ا�ستكمال عملية الطرح، ويتم ا�سرتداد باقي قيمة ال�حدات تدريجيًا وبالتنا�سب مع مرور ال�قت حتى 31 دي�سمرب 
2018م. عند اإنتهاء الربنامج امل�سار اليه، �سيق�م جمل�س االإدارة بالت�ساور مع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بالنظر يف طرح برنامج حتفيزي جديد. حيث تخت�س جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت مبراجعة رواتب ومزايا ومكافاآت كبار التنفيذين وتقدمي ت��سياتها ملجل�س االإدارة. 

�ستق�م �سركة الزوردي القاب�سة و�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة، ولي�ست ال�سركة، بدفع جميع املتطلبات اخلا�سة بالربنامج. ولذلك، ال يرتتب هذه االتفاقية 
اأية م�س�ؤولية اأو التزام على ال�سركة. واجلدير بالذكر باأن هذا الربنامج يت�افق متامًا مع الق�انني واالأنظمة املطبقة باململكة. ي��سح اجلدول التايل جمم�ع املكافاآت التي تدفعها 
ال�سركة اأو اأي �سركة تابعة لها الأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء اللجان واأعلى خم�سة من كبار التنفيذيني بال�سركة )خم�س اأفراد منهم الرئي�س التنفيذي واملدير التنفيذي املايل( 

على مدار ال�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.

مكافاآت جمل�س الإدارة واأعلى خم�سة من كبار التنفيذيني: 5-5اجلدول 
2015م2014م2013م)ملي�ن ريال �سع�دي(

---اأع�ساء جمل�س االإدارة1

---اأع�ساء اللجان2

9.129.429.87كبار التنفيذيني )خم�سة م�ظفني(3

9.129.429.87االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 مل يح�سل اأع�ساء جمل�س االإدارة على اأي ن�ع من املكافاآت اأثناء ال�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م.

2 مل يح�سل اأع�ساء اللجان على اأي ن�ع من املكافاآت اأثناء ال�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.

3 باالإ�سافة اإلى املبالغ التي مت ذكرها اأعاله، فاإن بع�س كبار التنفيذيني لديهم اتفاقيات خلطة ح�افز اإدارية مع �سركة الزوردي القاب�سة و�سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية املحدودة دون اأية م�س�ؤولية اأو تكلفة على ال�سركة.
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حوكمة الشركات 2   2

تتمثل �سيا�سة ال�سركة يف تبني اأف�سل معايري حل�كمة ال�سركات، وتتعهد ال�سركة بااللتزام بالئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق املالية حيث اإنها ت�ؤمن باأن االلتزام 
بالئحة ح�كمة ال�سركات ُيعد عاماًل مهًما يف جناحها، وتتطلب الئحة ح�كمة ال�سركات تنفيذ �سيا�سة اإف�ساح و�سفافية وا�سحة �س�ف ت�ساعد على �سمان ت�سرف جمل�س االإدارة 

مبا يع�د باأف�سل امل�سالح على امل�ساهمني وتقدمي �س�رة وا�سحة لل��سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

يجب على �ل�شركة �اللتز�م مبا تن�ض عليه �لفقر�ت )ط( و)ي( من �ملادة 5 واملادة 9، والفقرات )ب( و)جـ( و)د( من املادة 10، والفقرات )جـ( و)هـ( و)ز( من امل�اد 12 و14 
و 15 من الئحة ح�كمة ال�سركات. على ال�سركة االلتزام بامل�اد التالية من الئحة ح�كمة ال�سركات يف تاريخ اإعداد هذه الن�سرة:

�لفقرة )ط( من �ملادة 5، �سريطة متكن امل�ساهم�ن من االطالع على حما�سر اجتماعات اجلمعية العامة؛  �أ. 

ب.  الفقرات )جـ( و)د( من املادة 10، �سريطة اإ�سدار ال�سركة دليل حل�كمة ال�سركات يحدد، من بني اأم�ر اأخرى، �سيا�سات ومعايري تتعلق بع�س�ية جمل�س االإدارة؛ 

ج.  الفقرات )جـ( و)هـ( من املادة 12 �سريطة اأن يك�ن االأع�ساء غري تنفيذيني واأن يك�ن ثالثة منهم م�ستقلِّني؛

د.  املادة 14 �سريطة ت�سكيل جمل�س االإدارة جلنة مراجعة مك�نة من خم�سة اأع�ساء، جميعهم غري تنفيذيني؛

هـ.  املادة 15 �سريطة ت�سكيل جمل�س االإدارة جلنة للرت�سيحات واملكافاآت.

يحت�ي دليل ح�كمة ال�سركات على جمم�عة اأحكام، متعلقة مبا يلي:

�سيا�سات واإجراءات جمل�س االإدارة؛ اأ. 

ب.  �سيا�سة تعار�س م�سالح اأع�ساء جمل�س االإدارة؛

ج.  �سيا�سات ومبادئ اللجان التي ي�سكلها جمل�س االإدارة؛

د.  حق�ق امل�ساهمني وحماية م�ساهمي االأقلية؛ 

هـ.  املراقبة والتقييم واأعمال املراجعة الداخلية واخلارجية و�سيا�سات الرقابة الداخلية؛

و.  �سيا�سات اجلمعية العامة؛

ز.  �سيا�سة ت�زيع االأرباح؛

ح.  �سيا�سات الت�ا�سل مع امل�ساهمني؛

ط.  �شيا�شات �الإف�شاح و�ل�شفافية؛

ي.  مدونة ق�اعد ال�سل�ك اخلا�سة بامل�ظفني؛

ك.  ميثاق جلنة املراجعة؛

ل.  ميثاق جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

ال تلتزم ال�سركة باملادة 5 فقرة )ي( واملادتني 9 و10 فقرة )ب( واملادة 12 فقرة )ز( من الئحة ح�كمة ال�سركات نظًرا الأن ال�سركة يف تاريخ تقدمي هذه الن�سرة تعد �سركة غري 
مدرجة. وتتعهد ال�سركة بااللتزام بتلك امل�اد ف�ر اإ�سدار م�افقة هيئة ال�س�ق املالية على ادراج اأ�سهمها.

ا باملادة 18 من الئحة ح�كمة ال�سركات. تن�س املادة 18 )اأ( من الئحة ح�كمة  ت�ؤكد ال�سركة على التزامها بامل�اد 69 و70 و71 من نظام ال�سركات باالإ�سافة اإلى التزامها اأي�سً
ال�سركات على اأنه » ال يج�ز لع�س� جمل�س االإدارة – بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – اأن تك�ن له اأي م�سلحة )مبا�سرة اأو غري مبا�سرة( يف االأعمال والعق�د 
التي تتم حل�ساب ال�سركة، وت�ستثنى من ذلك االأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة اإذا كان ع�س� جمل�س االإدارة �ساحب لعر�س االأف�سل. وعلى ع�س� جمل�س االإدارة اأن يبلغ 
املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف االأعمال والعق�د التي تتم حل�ساب ال�سركة، يثبت هذا التبليغ يف حم�سر االجتماع، وال يج�ز للع�س� ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�س�يت 
على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن يف جلمعية العامة اأو يف اجتماع جمل�س االإدارة. ويبلغ رئي�س جمل�س االإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن االأعمال والعق�د التي يك�ن 
الأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�س من املحا�سب القان�ين. تن�س املادة 69 من نظام ال�سركات على تلك االلتزامات املن�س��س 
عليها يف املادة 18 فقرة )اأ( من الئحة ح�كمة ال�سركات. املادة 18 فقرة )ب( من الئحة ح�كمة ال�سركات تن�س على اأنه »ال يج�ز لع�س� جمل�س االإدارة – بغري ترخي�س من 
اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – �أن ي�شرتك يف �أي عمل من �شاأنه مناف�شة �ل�شركة، �أو �أن يتجر يف �أحد فروع �لن�شاط �لذي تز�وله.« كما تن�ض �ملادة رقم 70 من نظام ال�سركات 
على االلتزامات ذاتها. وتن�س الفقرة )جـ( من املادة 18 من الئحة ح�كمة ال�سركات على اأنه » ال يج�ز لل�سركة اأن تقدم قر�ساً  نقديا من اأي ن�ع الأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن 

ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري، وي�ستثنى من ذلك البن�ك وغريها من �سركات االئتمان.« كما تن�س املادة 71 من نظام ال�سركات على االلتزامات ذاتها.

اللجان  وتتحمل هذه  املراجعة(،  واملكافاآت وجلنة  الرت�سيحات  ال�سركات )جلنة  بال�سركة جلنتني حل�كمة  وي�جد  اإداراتها،  الداخلية يف جميع  الرقابة  اأنظمة  ال�سركة  طبقت 
م�س�ؤولية ا�ستعرا�س عمليات ال�سركة يف اإطار جماالت خربتها وتقدمي تقارير بالنتائج واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة. واإ�سافة اإلى ذلك، �سكل جمل�س االإدارة جلنة م�ؤقتة لتقدمي 
اخلدمات اال�ست�سارية للمجل�س يف العديد من االأم�ر )ملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة ق�سم   5 - 2 )»جلان جمل�س االإدارة«((. كما تتعهد ال�سركة اإ�سافة اإلى ذلك بااللتزام 

بكافة القرارات والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق املالية فيما يتعلق باأحكام الئحة ح�كمة ال�سركات.

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من 9 اأع�ساء منهم ثالثة م�ستقلني وفًقا الأحكام الئحة ح�كمة ال�سركات، وي�سمن جمل�س االإدارة، من بني اأم�ر اأخرى، ما يلي:

اأ.  اأن يك�ن جلميع اللجان اخت�سا�سات وا�سحة حتدد االأدوار وامل�س�ؤوليات لكل منها؛

ب.  اإعداد حما�سر جميع االجتماعات ومراجعتها واعتمادها من جانب جمل�س االإدارة.
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وفًقا للمادة رقم 6 فقرة )ب( من لئحة حوكمة ال�ضركات، اتخذ امل�ضاهمون اآلية الت�ضويت الرتاكمي فيما يتعلق بتعيني اأع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة غري 
العادية الذي ُعِقد يف 1437/1/2هـ )املوافق 2015/10/15م(. ومتنح اآلية الت�ضويت هذه كل م�ضاهم حقوق ت�ضويت تتوافق مع عدد الأ�ضهم التي ميتلكها. ويحق لكل م�ضاهم 
ح يختاره دون اأي تكرار لهذه الأ�ضوات. وتزيد هذه الطريقة من فر�س تعيني  ح واحد اأو تق�ضيم حقوقه يف الت�ضويت على اأكرث من مر�ضَّ اأن ي�ضتخدم كافة حقوقه يف الت�ضويت ملر�ضَّ

ليهم يف جمل�س الإدارة من خالل حقهم يف الت�ضويت الرتاكمي ملر�ضح واحد. م�ضاهمي الأقلية ملمثِّ

تعارض املصالح 5   5

ل مينح النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة اأو اأي من اللوائح وال�ضيا�ضات الداخلية اأية �ضالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�ضويت على عقد اأو عر�س له فيه م�ضلحة جوهرية 
�ضواًء ب�ضفة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، وذلك تنفيذًا لن�س املادة 69 من نظام ال�ضركات على النحو الذي متت مناق�ضته يف الق�ضم ال�ضابق. يوؤكد اأع�ضاء جمل�س الإدارة على التايل:

اللتزام بالعمل طبقًا للمواد 69 و70 من نظام ال�ضركات، واملادة 18 من لئحة حوكمة ال�ضركات؛ �

عدم الت�ضويت على القرارات املتعلقة بالعقود املربمة اأو املعامالت املربمة مع اأطراف ذو عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة اإذا كانت لهم م�ضلحة فيها ب�ضكل  �
مبا�ضر اأو غري مبا�ضر؛

عدم الدخول يف مناف�ضة �ضد اأعمال ال�ضركة تطبيقًا لن�س املادة 70 من نظام ال�ضركات. �

ولي�س هناك �أي ت�شارب يف �مل�شالح بالن�شبة لأع�شاء جمل�س �لإد�رة فيما يتعلق بالعقود و/�أو �ملعامالت �ملربمة مع �ل�شركة كما �أنهم لن يكونو� جزًء� من �أي ن�شاط م�شابه �أو 
مناف�س لأن�ضطة ال�ضركة كما يف تاريخ هذه الن�ضرة.

املوظفون 5   5

اعتمدت جمموعة لزوردي �ضيا�ضة توظيف تهدف اإلى بناء العالقات وتعزيزها بني جمموعة لزوردي وموظفيها، تغطي هذه ال�ضيا�ضة جميع جوانب التوظيف ومواعيد العمل 
والرعاية ال�ضحية ومزايا التاأمني الجتماعي والرواتب والبدلت الأخرى �ضاملة بدلت الإقامة والنتقال واملكافاآت.

عدد املوظفني 5   5   5

فت جمموعة لزوردي اإجماًل  كما يف 31 دي�ضمرب 2015م، قامت ال�ضركة وال�ضركات ال�ضعودية التابعة لها بتوظيف 1.281 موظًفا )16.03% منهم مواطنني �ضعوديني( ووظَّ
2.777 موظًفا. حتدد اجلداول التالية توزيع املوظفني ح�ضب قطاعات العمل وال�ضركة التابعة ون�ضبة ال�ضعودة.

فيما يلي جدول يو�ضح عدد العاملني يف جمموعة لزوردي ح�ضب قطاعات العمل يف 31 دي�ضمرب 2013م و2014م و2015م:

عدد للعاملني يف جمموعة الزجردي ح�سب قطاعات للعمل يف 31 دي�سمرب 2013م ج2014م جا201مل ااالودجل 
31 دي�سمرب ا201م31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م

لالإجمايلغري �سعودي�سعوديلالإجمايلغري �سعودي�سعوديلالإجمايلغري �سعودي�سعودي

قطاع العمل

1971.8142.0111821.9662.148852.0982.183الت�ضنيع والإنتاج

161281441814616418158176البيع باجلملة 

174562174966165874البيع بالتجزئة 

44300344------الإدارة

2301.9872.2172172.1612.3781632.6142.777الإجمايل

امل�ضدر: ال�ضركة

فيما يلي جدول يو�ضح عدد العاملني يف ال�ضركة وال�ضركات ال�ضعودية التابعة لها ون�ضب ال�ضعودة الفعلية يف 31 دي�ضمرب 2013م و2014م و 2015م:

عدد للعاملني يف لل�سركة جلل�سركات لل�سعودية للتابعة لها جن�سب لل�سعودة للفعلية يف 31 دي�سمرب 2013م ج2014م جا201مل ااالودجل 

لل�سركة

31 دي�سمرب ا201م31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م

�سعودي
غري 

�سعودي
لالإجمايل

 %
لل�سعودة

�سعودي
غري 

�سعودي
لالإجمايل

 %
لل�سعودة

�سعودي
غري 

�سعودي
لالإجمايل

 %
لل�سعودة

�سركة الزجردي 
للمجوهرلت

2308011.031 %22.30
)اأخ�ضر 

منخف�س(

217770987 %21.98
)اأخ�ضر 

منخف�س(

1631.1181.281 %16.03
)اأخ�ضر 
متو�ضط(

�سركة 
لملجوهرلت 

لملا�سية 

------------

------------�ضركة كيناز 
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ال�سركة

31 دي�سمرب 2015م31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م

�سع�دي
غري 

�سع�دي
الإجمايل

 %
ال�سع�دة

�سع�دي
غري 

�سع�دي
الإجمايل

 %
ال�سع�دة

�سع�دي
غري 

�سع�دي
الإجمايل

 %
ال�سع�دة

16.03%21.441631.1181.281%21.84217770987%2308011.031االإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي جدول ي��سح عدد العاملني بال�سركات االأجنبية التابعة يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:

عدد العاملني بال�سركات الأجنبية التابعة يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:: 8-5اجلدول 

�سركة تابعة

31 دي�سمرب 2015م31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م

�سع�دي
غري 

�سع�دي
�سع�ديالإجمايل

غري 
�سع�دي

�سع�ديالإجمايل
غري 

�سع�دي
الإجمايل

1818-1919-1818-�سركة الزوردي للمج�هرات)ذ.م.م(1

33-66-44-�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م2

1.2571.257-150150-11-�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(

22-------�سركة الزوردي للمج�هرات3

216216-1.2161.216-1.1631.163-�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة

1.4961.496-1.3911.391-1.1861.186-االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دولة قطر.

ارتفع عدد العاملني امل�ظفني مبجم�عة الزوردي بن�سبة 7% تقريًبا لي�سل من 2.217 م�ظًفا كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 2.378 م�ظًفا كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ثم 
ارتفع مرة اأخرى بن�سبة 17% تقريًبا من 2.378 م�ظًفا كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 2.777 م�ظًفا كما يف 31 دي�سمرب 2015م. كما يالحظ يف اجلدول اأعاله، انخفا�س عدد 
امل�ظفني يف �سركة اأورو اإيجبت من 1.216 م�ظفًا يف عام 2014م اإلى 216 م�ظفًا يف عام 2015م، وذلك نظرًا لتخفي�س حجم االأعمال يف �سركة اورو اإيجبت والت��سع يف اأعمال 
�سركة الزوردي م�سر، والتي ارتفع عدد م�ظفيها من 150 م�ظفًا يف عام 2014م اإلى 1.257 م�ظفًا يف عام 2015م وذلك طبقًا لت�جهات جمم�عة الزوردي بزيادة ا�ستثماراتها 
وتركيز اأعمالها يف �سركة الزوردي م�سر. واجلدير بالذكر، باأنه مل يتم نقل امل�ظفني بني ال�سركتني، ولكن مت ت�ظيف معظم امل�ظفني بعد اأن اأنه�ا عق�دهم مع اأورو اإيجبت بعق�د 

جديدة يف �سركة الزوردي م�سر . 

السعودة 2   2   2

مت اعتماد برنامج ال�سع�دة »نطاقات« مب�جب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )امل�افق 2011/9/10م( القائم على قرار جمل�س ال�زراء رقم 50 بتاريخ 
1415/5/21هـ )امل�افق 1994/10/27م(، الذي بداأ تطبيقه اعتبارًا من 1432/10/12هـ )امل�افق 2011/9/10م(. اأطلقت وزارة العمل برنامج »نطاقات« لتقدمي احل�افز 
للم�ؤ�س�سات كي تق�م بت�ظيف امل�اطنني ال�سع�ديني، ويقيِّم هذا الربنامج اأداء اأي م�ؤ�س�سة على اأ�سا�س نطاقات حمددة، وهي البالتيني واالأخ�سر )املنق�سم اإلى اأكرث من نطاق، 
املنخف�س واملت��سط واملرتفع( واالأ�سفر واالأحمر. تعترب امل�ؤ�س�سات التي ت�سنَّف �سمن النطاقني البالتيني واالأخ�سر ملتزمة مبتطلبات ال�سع�دة وحت�سل على بع�س االمتيازات 
فقط  املخ�س�سة  املهن  )با�ستثناء  االأجانب  امل�ظفني  مهنة  تغيري  من  متكينهم  اأو  وجتديدها  االأجانب  للم�ظفني  العمل  تاأ�سريات  على  احل�س�ل  من  متكينهم  مثل  املحددة، 
للم�اطنني ال�سع�ديني(، اأما امل�ؤ�س�سات التي ت�سنَّف �سمن النطاقني االأ�سفر اأو االأحمر )اعتماًدا على مدى عدم التزام هذه امل�ؤ�س�سات(، فتعترب غري ملتزمة مبتطلبات ال�سع�دة 
�سة لفر�س بع�س االإجراءات العقابية �سدها، مثل حتديد قدرتها على جتديد تاأ�سريات العمل للم�ظفني االأجانب اأو عدم متكينها متاًما من احل�س�ل على تاأ�سريات العمل  ومعرَّ

للم�ظفني االأجانب اأو جتديدها. 

ملزيد من التفا�سيل عن ت�سنيف »نطاقات« ال�سركة و�سركاتها التابعة، يرجى مراجعة اجلدول )5-7( )»عدد العاملني يف ال�سركة وال�سركات ال�سع�دية التابعة لها ون�سب ال�سع�دة 
الفعلية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م«( اأعاله.
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مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املايل جملموعة الزوردي ونتائج األعمال. 2

مقدمة 1   2

املنتهية يف 31  املالية  ال�سن�ات  املايل خالل  ومركزها  لنتائج عمليات جمم�عة الزوردي  االإدارة ملجم�عة الزوردي على عر�س مراجعة حتليلية  مناق�سة وحتليل  ق�سم  يحت�ي 
اأن يقراأ هذا الق�سم جنبًا اإلى جنب مع الق�ائم املالية امل�حدة واملراجعة ملجم�عة الزوردي كما يف ال�سن�ات املذك�رة واالإي�ساحات  دي�سمرب2013م و2014م و2015م. ينبغي 

املرفقة بها التي مت مراجعتها من قبل »اإرن�ست وي�نغ و�سركاهم« )حما�سب�ن قان�ني�ن(. 

ال ي�جد لدى �سركة اإرن�ست وي�نغ )ت�سكل جزءا من الفريق العامل يف خدمة جمم�عة الزوردي(، اأو ال�سركات التابعة لها اأو م�ظفيهم وال الأي من اأقاربهم اأي م�ساهمة اأو م�سلحة 
من اأي ن�ع كان يف جمم�عة الزوردي التي تخل من ا�ستقالليتهم. كما اأن اإرن�ست وي�نغ قد قدم�ا م�افقتهم اخلطية على االإ�سارة لدورهم كمراجعي ح�سابات الق�ائم املالية 

ملجم�عة الزوردي عن لل�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م ال�اردة يف هذه الن�سرة ومل يق�م�ا ب�سحب تلك امل�افقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

قد ي�سمل هذا الق�سم على اإفادات تتعلق بالتقديرات امل�ستقبلية ملجم�عة الزوردي بناًء على خطط وت�قعات اإدارة جمم�عة الزوردي والتي قد تنط�ي على خماطر واأم�ر م�ستقبلية 
غري م�ؤكدة، لذا قد تختلف النتائج الفعلية ملجم�عة الزوردي اختالفًا ج�هريًا عن تلك التقديرات ب�سبب جمم�عة ع�امل متعددة مبا يف ذلك الع�امل والظروف امل�ستقبلية التي 

تطرقت اإليها املناق�سة يف االأجزاء التالية ويف اأي ق�سم اآخر من هذه الن�سرة ال�سيما تلك ال�اردة يف الق�سم اخلا�س بع�امل املخاطرة.

يرجى مالحظة اأن االأرقام ال�اردة بهذا الق�سم مت تقريبها اإلى اأقرب األف. ولهذا فاإن جمم�ع تلك االأرقام قد يختلف عما ه� وارد باجلداول. نتيجة لذلك فاإن جميع الن�سب املئ�ية 
واله�ام�س وامل�سروفات ال�سن�ية ومعدالت النم� ال�سن�ية املركبة ت�ستند اإلى هذه االأرقام املقّربة الأقرب األف.

إقرارات أعضاء جملس اإلدارة بشأن القوائم املالية 2   2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة – وعلى حد علمهم واعتقادهم عند اإعداد هذه الن�سرة – مبا يلي:

باأنه قد مت ا�ستخراج املعل�مات املالية ال�اردة يف هذه الن�سرة من الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة ملجم�عة الزوردي واالي�ساحات املرفقة بها لل�سن�ات املنتهية يف 31  �
دي�سمرب 2013م و2014م و2015م دون اإجراء اأي تغيري ج�هري عليها. 

مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي ج�هري يف ال��سع املايل والتجاري لل�سركة اأو �سركاتها التابعة خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �
وقب�ل االإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القان�ين حتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة، وباأنه ال ت�جد اأي وقائع اأخرى خمفية قد جتعل اأي بيانات 

يف هذه الن�سرة م�سللة.

القان�نيني  � للمحا�سبني  ال�سع�دية  الهيئة  عن  وال�سادرة  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمعايري  وفقًا  اأعدت  لل�سركة  واملراجعة  امل�حدة  املالية  الق�ائم  اإن 
 .)SOCPA(

اأن لدى ال�سركة و�سركاتها التابعة راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�سر �سهرًا )12( تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر هذه الن�سرة. �

 ال ت�جد اأي نية الإجراء اأي تغيري ج�هري يف طبيعة اأن�سطة جمم�عة الزوردي واأن عملياتها مل تت�قف على نح� ميكن اأن ي�ؤثر اأو قد اأثر �سلبًا على ال��سع املايل  �
ملجم�عة الزوردي خالل فرتة االثني ع�سر )12( �سهًرا املا�سية. 

باأنه مل يطراأ اأي تغيري ج�هري �سلبي يف ال��سع املايل اأو التجاري ملجم�عة الزوردي خالل ال�سن�ات الثالث املا�سية مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقب�ل  �
االإدراج وحتى تاريخ هذه الن�سرة. 

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن جمم�عة الزوردي مل تقدم اأي عم�الت اأو خ�س�مات اأو اأتعاب و�ساطة اأو تع�ي�سات غري نقدية خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة مبا�سرة  �
لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقب�ل االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية اأو بيعها. وي�ؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن راأ�س مال ال�سركة غري م�سم�ل 

بحق خيار.

ال يخ�سع اأي من اأ�سهم ال�سركة اأو اأ�سهم اأو ح�س�س ال�سركات التابعة الأي حق�ق خيار با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم )12- 5- 2-2( )»اتفاقيات ال�سركاء  �
املتعلقة ب�سركة الزوردي قطر«(،ولي�س لدى جمم�عة الزوردي اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�س�ل التي تك�ن قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من 

قيمتها مما ي�ؤثر ب�سكل كبري يف تقييم ال��سع املايل للم�سدر.

باأنه ال ي�جد لدى جمم�عة الزوردي اأي اأدوات دين �سادرة اأو قائمة اأو مرخ�سة ولي�س لديها اأدوات دين م�افق عليها مل ت�سدر بعد. �

ال تقع على جمم�عة الزوردي اأي التزامات حتت القب�ل اأو ائتمان قب�ل اأو اأي التزامات �سراء تاأجرييه. وال ي�جد على جمم�عة الزوردي اأي دي�ن اأو قرو�س م�سم�نة  �
برهن، با�ستثناء ما ه� وارد يف ق�سم اتفاقيات التم�يل من هذه الن�سرة.

ال ي�جد اأي ره�ن اأو حق�ق اأو ر�س�م مفرو�سة على ممتلكات جمم�عة الزوردي اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة، وال ي�جد اأي التزامات حمتملة اأو �سمانات اأخرى. �

أسس توحيد القوائم املالية

ت�ستمل الق�ائم املالية امل�حدة على م�ج�دات ومطل�بات ونتائج اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة، وهي تلك التي متتلك فيها ال�سركة، ب�س�رة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، ا�ستثمارًا 
ط�يل االأجل يزيد عن 50% من راأ�س املال الذي يحق له الت�س�يت و/اأو متار�س عليها �سيطرة عملية. يتم اإدراج ال�سركة التابعة يف الق�ائم املالية امل�حدة اعتبارًا من تاريخ �سيطرة 

ال�سركة عليها وحلني الت�قف عن ممار�سة مثل هذ ال�سيطرة.

مت اإعداد الق�ائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�سركة. 
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متثل حق�ق االأقلية ح�سة يف الربح اأو اخل�سارة و�سايف امل�ج�دات غري اململ�كة من قبل جمم�عة الزوردي، ويتم اإظهارها كبند م�ستقل يف قائمة الدخل امل�حدة و�سمن حق�ق 
امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل امل�حدة ب�س�رة م�ستقلة عن حق�ق امل�ساهمني، اإن كان ج�هريًا.

مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �سركات جمم�عة الزوري عند ت�حيد الق�ائم املالية. 

السياسات احملاسبية الهامة 2   2

مت اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ال�سادرة عن الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني )SOCPA( ومتت مراجعتها من قبل 
املحا�سب القان�ين )ارن�ست وي�نغ و�سركاهم )حما�سب�ن قان�ني�ن((، وفيما يلي بيانًا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

العرف احملاسبي 

تعد الق�ائم املالية امل�حدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لت�ستمل على قيا�س امل�ج�دات واملطل�بات امل�سجلة بالذهب بالقيمة ال�س�قية. 

استخدام التقديرات

يتطلب اإعداد الق�ائم املالية، طبقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�سات التي قد ت�ؤثر على اأر�سدة امل�ج�دات واملطل�بات امل�سجلة واالإف�ساح عن 
اأر�سدة امل�ج�دات واملطل�بات املحتملة بتاريخ الق�ائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل الفرتة التي اأعدت الق�ائم املالية ب�ساأنها. اإن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية وشبه النقدية 

تتك�ن النقدية و�سبة النقدية من االأر�سدة لدى البن�ك والنقد يف ال�سندوق، واال�ستثمارات القابلة للتح�يل اإلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها االأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو 
اأقل من تاريخ �سرائها.

املدينون 

تظهر الذمم املدينة باملبلغ االأ�سلي للفات�رة اأو وزن الذهب، ناق�سا املخ�س�س لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. وعند حت�سيلها، يتم �سداد الذمم املدينة، نقدًا اأو ذهبًا. يتم 
اإجراء تقدير للدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها عند عدم حت�سيل املبلغ بالكامل. ت�سطب الدي�ن املعدومة عند تكبدها. 

املمتلكات واآلالت واملعدات 

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سًا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. االأرا�سي اململ�كة ال ت�ستهلك. ت�ستهلك التكلفة، ناق�سًا القيمة التقديرية املتبقية 
للممتلكات واالآالت واملعدات االأخرى، بطريقة الق�سط الثابت على مدى اأعمارها االإنتاجية املت�قعة. 

تطفاأ حت�سينات املباين امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�سر.

حتمل م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة على الدخل. يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد، ب�س�رة ج�هرية، من قيمة اأو عمر امل�ج�دات املعنية.

املوجودات غري امللموسة 

تطفاأ امل�ج�دات غري امللم��سة التي لها عمر حمدد اأو ميكن حتديده بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االفرتا�سي اأو النظامي، اأيهما اأق�سر. يتم اإجراء تق�مي للم�ج�دات 
غري امللم��سة التي لي�س لها عمر حمدد للتاأكد من وج�د انخفا�س يف قيمتها �سن�يًا وعند وج�د دليل ي�سري اإلى حدوث مثل هذا االنخفا�س يف قيمة تلك امل�ج�دات. 

االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تق�م جمم�عة الزوردي دوريًا مبراجعة القيمة الدفرتية للم�ج�دات غري املتداولة امللم��سة وغري امللم��سة للتاأكد من وج�د دليل على وق�ع خ�سائر انخفا�س يف قيمتها. ويف حالة 
وج�د مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ�سل، 

تق�م جمم�عة الزوردي بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لل�حدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك االأ�سل. 

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك االأ�سل اأو ال�حدة املدرة 
للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سارة االنخفا�س كم�سروف ف�رًا.

اإذا ما مت الحقًا عك�س خ�سارة االنخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له، على اأال تزيد 
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما ل� مل يتم اإثبات خ�سارة االنخفا�س يف قيمة ذلك االأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية 

يف الفرتات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�س يف القيمة كاإيرادات ف�رًا.
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الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ ال�اجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة اأو اخلدمات امل�ستلمة، �س�اءًا قدمت اأم مل تقدم بها ف�اتري من قبل امل�ردين.  

اخملصصات 

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وج�د التزامات )قان�نية اأو مت�قعة( على جمم�عة الزوردي ناجتة عن اأحداث �سابقة، واأن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 
م�ث�ق به. 

البضاعــة 

تتك�ن الب�ساعة من الذهب وبن�د اأخرى. يقّ�م الذهب بال�سعر ال�سائد يف ال�س�ق، بينما تقّ�م بن�د الب�ساعة االأخرى بالتكلفة اأو القيمة ال�س�قية، اأيهما اأقل. حتدد تكلفة بن�د 
الب�ساعة االأخرى على النح� التايل:- 

م�اد خام وم�اد م�ستهلكة وم�اد ت�سنيع اأخرى: تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املت��سط املرجح. �

ب�ساعة قيد الت�سنيع وامل�سنعة: تكلفة �ملو�د و�لعمالة �ملبا�شرتني و�مل�شاريف غري �ملبا�شرة وفقًا مل�شتوى �لن�شاط �لعادي. �

ب�ساعة معدة للبيع: وفق اأ�س�س حمددة اله�ية. �

يجنب خم�س�س مالئم للب�ساعة بطيئة احلركة. كما يجنب خم�س�س مالئم لتغطية تكاليف الت�سكيل املت�قعة لكافة بن�د الب�ساعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �سهرها واإعـادة 
ا�ستخدامها فـي االإنتاج. وطبقًا ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي، حتمـل هـذه املخ�س�سات �سمن تكلفة االإيرادات يف قائمة الدخل امل�حدة.

الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�س�س للزكاة نيابة عن ال�سركة وال�سركات التابعة اململ�كة لها فعليًا وبالكامل وفقًا لنظام جباية الزكاة ال�سع�دي. تق�م ال�سركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�س�سات 
لقاء االلتزامات ال�سريبية، اإن وجدت، وفقًا لالأنظمة ال�سريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�سركات. يحمل خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل امل�حدة. 

يجنب خم�س�س ل�سريبة الدخل امل�ؤجلة لل�سركات التابعة التي تعمل يف اخلارج واخلا�سعة لل�سريبة با�ستخدام طريقة االلتزام، لكافة الفروقات امل�ؤقتة بتاريخ اإعداد الق�ائم 
املالية بني االأوعية ال�سريبية للم�ج�دات واملطل�بات وقيمتها الدفرتية.

تقا�س امل�ج�دات واملطل�بات ال�سريبية امل�ؤجلة وفقًا لل�سرائح ال�سريبية املت�قع اأن تطبق على الفرتة عند حتقق االأ�سل اأو �سداد االلتزام بناء على االأنظمة املعم�ل بها يف الدول 
املعنية بتاريخ اإعداد الق�ائم املالية.

اإليجارات التشغيلية 

يتم اإثبات الدفعات مب�جب عق�د االإيجارات الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة الدخل امل�حدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة االإيجار. 

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للم�ظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة وفقًا لنظام العمل والعمال ال�سع�دي. 

توزيعات األرباح

تقيد ت�زيعات االأرباح النهائية كمطل�بات عند امل�سادقة عليها من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني. تقيد ت�زيعات االأرباح املرحلية عند امل�سادقة عليها من قبل جمل�س االدارة.

إثبات اإليرادات 

يتم اإثبات االإيرادات عند اإ�سدار الف�اتري )وفقًا الأ�سعار الذهب ال�سائدة بال�س�ق يف ذلك ال�قت( وت�سليم الب�ساعة للعمالء.

يتم اإثبات االإيرادات من الذهب املباع عند انتقال املخاطر واملنافع الهامة من البائع اإلى امل�سرتي واأنه من املحتمل تدفق املنافع االقت�سادية من املعامالت اإلى جمم�عة الزوري. 
ميكن قيا�ض �شعر �لبيع ب�شكل موثوق به. ال يوجد لدى جمموعة الزوري �رتباط م�شتمر و�أن �لتكاليف �ملتكبدة �أو ميكن تكبدها بخ�شو�ض هذه �ملعاملة ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق 

به.

تقيد اإليرادات األخرى عند حتققها.

امل�ستخدمة يف  الذهب  وزن  قيمة  الذهب متثل  من  االإيرادات  العمليات.  من  وااليرادات  الذهب  من  االإيرادات  وهما  االإيرادات  من  ن�عني  الدخل  قائمة  االيرادات يف  ت��سح 
امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س املباعة والتي مت اقرتا�سها من البن�ك. اأما االإيرادات من العمليات فت�سري اإلى عن�سر القيمة امل�سافة من قطع املج�هرات، وهي اأج�ر 
الت�سنيع وقيمة االإ�سافات للذهب وغريها من االإيرادات املحققة عن طريق قن�ات البيع باجلملة والتجزئة من م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�سر ودول 
جمل�س التعاون اخلليجي و10 دول اأخرى. هذا باالإ�سافة اإلى االإيرادات املحققة من ور�سة الطلبات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومركز العدد االأدوات والتي �سيتم تف�سيلها الحقًا. 
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املصاريف 

م�ساريف البيع والت�س�يق هي تلك امل�ساريف التي تتعلق خ�سي�سًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�سيارات ت�سليم الب�ساعة باالإ�سافة اإلى م�سروف الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها. 
يتم تب�يب كافة امل�ساريف االأخـرى كم�ساريف عم�مية واإدارية. 

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة 

متثل اجلهات ذات عالقة امل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار م�ظفي االإدارة العليا ملجم�عة الزوري واملن�ساآت امل�سيطر عليها اأو ميار�س عليها تاأثريًا هامًا من 
قبل هذه اجلهات. 

تتم املعامالت مع اجلهات ذات العالقة بناء على اأ�سعار متفق عليها من قبل اإدارة جمم�عة الزوري.

إعادة تقومي الذهب

حت�ل املعامالت امل�سجلة بالذهب لرياالت �سع�دية باالأ�سعار ال�سائدة يف ال�س�ق عند اإجراء املعامالت املعنية. ويعاد تق�مي اأر�سدة امل�ج�دات واملطل�بات امل�سجلة بالذهب باالأ�سعار 
ال�سائدة يف ال�س�ق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة. تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وكذا اخل�سائر غري املحققة عن اإعادة تق�مي البن�د املتعلقة بالذهب يف قائمة 

الدخل امل�حدة. يتم تاأجيل املكا�سب غري املحققة عن اإعادة تق�مي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة. 

العمالت األجنبية 

املعامالت: حت�ل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية لرياالت �سع�دية باأ�سعار التح�يل ال�سائدة عند حدوث املعامالت املعنية. ويتم حت�يل امل�ج�دات واملطل�بات  �
االأجنبية  العمالت  فروقات حت�يل  تدرج  التاريخ.  ذلك  ال�سائدة يف  التح�يل  باأ�سعار  �سع�دية  لرياالت  امل�حدة  املالية  الق�ائم  بتاريخ  االأجنبية  بالعمالت  امل�سجلة 

املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل امل�حدة.

بالن�سبة  � املايل  املركز  قائمة  بتاريخ  ال�سائدة  التح�يل  باأ�سعار  �سع�دية  لرياالت  اخلارج  يف  التابعة  لل�سركات  املالية  الق�ائم  حت�ل  اخلارجية:  العمليات  ترجمة 
االأرباح  عدا  امل�ساهمني،  حق�ق  عنا�سر  حت�ل  واخل�سائر.  واالأرباح  وامل�ساريف  لالإيرادات  بالن�سبة  فرتة  لكل  التح�يل  اأ�سعار  ومبت��سط  واملطل�بات،  للم�ج�دات 

املبقاة، باأ�سعار التح�يل ال�سائدة عند ن�س�ء كل عن�سر. تظهر ت�س�يات ترجمة العمالت االأجنبية، اإذا كانت ج�هرية، كبند م�ستقل �سمن حق�ق امل�ساهمني.

املعلومات القطاعية

القطاع ه� جزء اأ�سا�سي من جمم�عة الزوردي، يق�م ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يق�م ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�سادية معينة 
)قطاع جغرايف(، وعادًة ما يك�ن القطاع معر�س ملخاطر وع�ائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات االأخرى.

خطة الشركة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 2   2

قامت اإدارة ال�سركة باإعداد خطة للتح�ل من معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني اإلى معايري املحا�سبة الدولية، والتي تهدف اإلى التاأكد من اأن 
عمليـة التحـ�ل تتـم بكفـاءة وي�سـر بحيـث ت�سمن يف نهاية املطاف التحـ�ل الكامـل مـن االإطـار املحا�سـبي احلالـي الـذي حتكمـه معاييـر املحا�سـبة ال�سـع�دية الـى معاييـر املحا�سـبة 
الدوليـة )IFRS( طبقـا لن�سـختها املعتمـدة مـن قبل الهيئـة ال�سـع�دية للمحا�سـبني القان�نييـن وذلـك عنـد اإعـداد الق�ائـم املاليـة لل�سـركة عـن الفتـرات املاليـة التـي تبـداأ مـن 

اأول ينايـر 2017م. 

تت�سمن خطة التح�ل االإجراءات الرئي�سة االآتية 

درا�سة معايري املحا�سبة الدولية ومقارنتها مبعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني وحتديد املعايري التي ي�جد بها اختالفات وما اإذا  �
كانت هذه املعايري متعلقة ولها تاأثري على اإعـداد الق�ائـم املاليـة لل�سـركة.

اال�ستعانة باأحد مكاتب املراجعة واال�ست�سارات املالية ل��سع خطة عمل وامل�ساعدة يف تطبيق معايري املحا�سبة الدولية �

حتديد اأي تعديالت قد تك�ن مطل�بة يف االأنظمة املحا�سبية بال�سركة لل�فاء مبتطلبات القيا�س واالإف�ساح �

قيا�س اأي اثار على النتائج املالية لل�سركة اأو مركزها املايل �

اعداد خطة التح�ل وعر�سها على جلنة املراجعة ثم جمل�س االدارة العتمادها �

92



العوامل الرئيسية التي تؤثر على جمموعة الزوردي 2   2

يتاأثر العر�س والطلب على ال�سلع الكمالية مثل م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س بع�امل اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية ودمي�غرافية التي من بينها حاالت الزواج وال�الدة. 
وفيما يلي ت��سيح للع�امل الرئي�سية التي ت�ؤثر على الطلب على منتجات جمم�عة الزوردي.

العوامل السياسية واالقتصادية 1   2   2

قد اأدى النم� االإجمايل القت�ساد اململكة، املدع�م باالإنفاق احلك�مي، اإلى ارتفاع الق�ة ال�سرائية للم�ستهلك ال�سع�دي. اإذ ت�ؤدي اأي زيادة يف الق�ة ال�سرائية ب�سكل عام اإلى خلق 
ظروف م�اتية الإحداث من� يف �س�ق بيع التجزئة اإلى جانب زيادة االإنفاق االختياري مثل املج�هرات.

يرتبط اأداء جمم�عة الزوردي على االأداء االقت�سادي للمملكة. على الرغم من اأن حك�مة اململكة ت�سعى با�ستمرار لتن�يع م�سادر دخلها، اإال اأن االقت�ساد ال�سع�دي ال يزال يعتمد 
ب�سكل رئي�سي على قطاع النفط. بناًء على ذلك، فاإن تقلبات اأ�سعار النفط )وخا�سة عندما ت�سهد هذه االأ�سعار انخفا�سا كبريًا( يك�ن لها تاأثري �سلبي وج�هري على اقت�ساد 
اململكة وال�سركات العاملة فيها يف )مبا يف ذلك جمم�عة الزوردي(. اأي تغيري يف معدل النم� االقت�سادي قد يك�ن له تاأثري �سلبي على الدخل املتاح للفرد عن طريق خف�س االإنفاق 

على منتجات جمم�عة الزوردي، والتي من �ساأنها اأن ت�ؤثر �سلبًا على عملياتها.

كما اأن اأداء جمم�عة الزوردي يرتبط اأي�سًا باقت�ساد جمه�رية م�سر العربية، حيث �سهدت م�سر منذ عام 2012م من�ًا �سن�يًا ب�اقع 5.6% يف الدخل احلقيقي املتاح لكل اأ�سرة 
مدف�عًا با�ستثمارات احلك�مة. هذا وقد واجه الدخل احلقيقي املتاح يف ال�سابق من�ًا راكدًا ب�اقع 0.6% �سن�يًا بني عامي 2005م و2012م. وتعزى الزيادة الن�سبية يف الدخل املتاح 
يف عام 2013م باالأ�سا�س اإلى حزمة التحفيز احلك�مية يف هذا العام، حيث كانت ت�ستهدف زيادة احلد االأدنى للدخل، اإلى جانب تخفي�س ن�سبة البطالة وتط�ير البنية التحتية. 
وي�ؤدي من� اإجمايل الدخل املتاح اإلى رفع جاذبية ال�س�ق امل�سرية ل�سركات املج�هرات املحلية واالأجنبية، حيث يتمتع امل�ستهلك�ن امل�سري�ن بق�ة �سرائية كبرية اأدت بدورها اإلى 

جعلهم م�ستهلكني اأكرث ن�ساطًا يف �س�ق بيع التجزئة.

باالإ�سافة ملا ذكر اأعاله، فاإن اأي انخفا�س يف اإنفاق احلك�مة امل�سرية �سيت�سبب باإبطاء معدل النم� االقت�سادي مما �سينعك�س �سلبًا على الق�ة ال�سرائية للفرد ال�احد، وبالتايل 
التاأثري �سلبيًا على االأداء املايل ملجم�عة الزوردي. 

هذا وقد اأثر التغري يف امل�سهد ال�سيا�سي يف اأ�س�اق الت�سدير التي تبيع لها جمم�عة الزوردي على عملياتها واأدائها. على �سبيل املثال، فقد اأدى ا�ستمرار اال�سطراب ال�سيا�سي يف 
دول مثل ليبيا واليمن والعراق اإلى انخفا�س اإيرادات جمم�عة الزوردي من مبيعات الت�سدير اإلى هذه االأ�س�اق االأمر الذى حث جمم�عة الزوري على الرتكيز ب�س�رة اأكرب على 

االأ�س�اق االأ�سا�سية امل�ستقرة، على �سبيل املثال ا�س�اق اململكة وم�سر، وتقليل االعتماد على دول مثل ليبيا واليمن والعراق

العوامل الدميوغرافية 2   2   2

ارتفع عدد �سكان اململكة من 28.7 ملي�ن ن�سمة يف عام 2012م اإلى 30.5 ملي�ن ن�سمة يف عام 2015م، مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 2.0% تقريبًا. عالوة على ذلك، تتميز 
اململكة برتكيبة �سكانية �سابة ن�سبيًا، حيث اأن عدد ال�سكان دون �سن االأربعني ميثل�ن ن�سبة قدرها 72% تقريبًا. ومن املت�قع اأن تعزز ن�سبة ال�سباب العالية واملتزايدة ف�ساًل عن من� 

�لدخل �ملتاح من ن�شاط بيع �لتجزئة و�لطلب على جموهر�ت �ملو�شة غري �لتقليدية.

تتمتع م�سر برتكيبة �سكانية �سابة ن�سبيًا، فيمثل ما يقارب 41% من ال�سكان �سكان دون �سن الع�سرين. وتعترب �سريحة ال�سباب البالغني )الذين ترتاوح اأعمارهم بني 20 و39 
عامًا( ال�سريحة االأ�سرع من�ًا حيث حققت زيادة تف�ق 5.6 ملي�ن �ساب بالغ على مدار الع�سر �سن�ات ال�سابقة. هذا وي�ؤدي النم� ال�سكاين، وخا�سة النم� يف فئة ال�سباب البالغني، 
اإلى خلق قاعدة ق�ية للنم� يف �س�ق التجزئة وال�س�ق اال�ستهالكية. عالوة على ذلك، اإن الزيادة يف ن�سبة ال�سكان من فئة ال�سباب البالغني �سيك�ن لها اأثر اإيجابي على االإنفاق 

على ال�سلع ذات العالمات التجارية.

العوامل االجتماعية

اأثرت ع�امل اجتماعية عديدة - باالإ�سافة اإلى النم� االقت�سادي وال�سكاين - على تط�ر اأ�س�اق بيع التجزئة واملج�هرات. حيث اأثرت هذه الع�امل مبا يف ذلك ارتفاع معدالت 
الزواج والتح�سر وم�ست�يات االإنفاق اال�ستهالكي وت�ظيف املراأة على ال�سل�ك ال�سرائية للم�ستهلك ودفعت الطلب على املج�هرات يف االأ�س�اق التي تعمل بها جمم�عة الزوردي.

الزواج

يعترب الزواج اأحد اأهم ع�امل الطلب على م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س، ك�نهما الهدية التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته. فعدد الزيجات - على وجه اخل�س��س - ه� 
�لد�فع للطلب على �أطقم م�شغوالت �لذهب وجموهر�ت �الأملا�ض �لتي تتكون من خامت وعقد و�أ�شو�ر و�أقر�ط، وذلك ب�شبب �الرتباط �لثقايف �لقوي بتقدمي هد�يا �أطقم �ملجوهر�ت 

عند الزواج. 

التحضر

اأدى انتقال ال�سكان ال�سع�ديني اإلى املدن الرئي�سية )مثل الريا�س وجدة والدمام ومكة( اإلى ارتفاع معدالت التح�سر. واأدى ارتفاع معدل التح�سر يف اململكة اإلى حت�ل يف منط 
االإنفاق بف�سل ارتفاع مت��سط الدخل املتاح يف املدن الكبرية واالنفتاح على املنتجات ذات العالمات التجارية يف هذه املدن. عالوة على ذلك، فقد اأدى ارتفاع معدل التح�سر يف 

اململكة اإلى زيادة االإنفاق العف�ي حيث ميثل ا�ستهالك ال�سلع الكمالية تطلعات الطبقة املت��سطة الدخل.
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وباملقابل، فيعترب معدل التح�سر يف م�سر اأقل ن�سبيًا مقارنًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي. وميثل الت�زيع اجلغرايف ال�ا�سع الإنفاق امل�ستهلكني يف خمتلف اأنحاء م�سر حتديًا 
لتجار اجلملة وجتار التجزئة، حيث يتطلب منهم ذلك االنت�سار جغرافيًا عرب 50% من املناطق من اأجل ال��س�ل اإلى 80% من اإجمايل اإنفاق امل�ستهلكني املحتملني.

توظيف املرأة

اإلى ت�سجيع املراأة على امل�ساركة يف جميع القطاعات بهدف خف�س بطالة املراأة. ولهذا فقد ارتفع معدل ت�ظيف املراأة من 14.4% يف عام  �سعت املبادرات احلك�مية م�ؤخرًا 
2009م اإلى17.3% يف عام 2015م، ومن املت�قع اأن يعزز ذلك ن�سيب املراأة من الدخل ال�سن�ي املتاح. و�ست�ؤدي زيادة الق�ة ال�سرائية للمراأة اإلى تعزيز ال��سع املايل العام لالأ�سر 

ال�سع�دية ورفع القدرة املالية ل�سريحة رئي�سة من العمالء يف �س�ق املج�هرات.

احلجاج والسياحة 

ي�فر التدفق امل�ستمر حلجاج بيت اهلل احلرام م�سدرًا ثابتًا للنفقات االأجنبية يف اململكة. اإذ ت�سطلع �سياحة احلج بدور حي�ي يف اقت�ساد اململكة، وعلى الرغم من انخفا�س 
اإجمايل عدد احلجاج ال�افدين على مدار الع�سر �سن�ات املن�سرمة، من 1.55 ملي�ن حاج يف عام 2005م اإلى 1.38 ملي�ن حاج يف عام 2014م، اإال اأن نفقات ال�سياحة الدولية 
ال�افدة ت�ساعفت ثالث مرات على مدار نف�س الفرتة، من 20 مليار ريال �سع�دي يف عام 2005 اإلى 60 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م. ت�ستفيد اأن�سطة جتارة التجزئة يف 
اململكة من ال�سياحة الق�ية اأثناء فرتة م�ا�سم احلج والعمرة خا�سًة يف مكة املكرمة واملدينة املن�رة. باالإ�سافة اإلى االأثر االإيجابي على قطاع بيع التجزئة ب�سكل عام، فاإن الكثري 

من زوار ال�سعائر املقد�سة يق�م�ن ب�سراء هدايا ب�سيطة الأقاربهم مبا يف ذلك قطع من املج�هرات التذكارية.

وتلى اال�ستقرار التدريجي ال�سيا�سي امل�سري يف عام 2012م، تعافيًا تدريجيًا يف قطاع ال�سياحة مَتّثل يف من� قدره 2% يف عام 2012م و10% يف عام 2013م. ونتيجة لهذا التح�سن 
امل�سه�د يف قطاع ال�سياحة فاإنه من املت�قع اأن يك�ن له دور اإيجابي على حت�سني االقت�ساد املحلي ب�سكل عام، واأ�س�اق التجزئة واملج�هرات ب�سكل خا�س. 

أسعار الذهب وإدارة اخملزون 2   2   2

اإن الطلب على م�سغ�الت الذهب يتاأثر اأي�سًا باأ�سعار الذهب العاملية والتي بدورها تدفع الطلب على منتجات ال�سركة من املج�هرات. اأدى ارتفاع اأ�سعار الذهب يف املا�سي اإلى 
اإخراج �سغار املناف�سني من ال�س�ق )نظرًا ملحدودية ن�ساطاتهم فاإنهم ال يقدرون على تكييف منتجاتهم مع اأ�سعار الذهب يف حني ارتفاعها( مما اأحدث زيادة يف الطلب على 
منتجات جمم�عة الزوردي. وباملقابل، ي�ؤدي انخفا�س اأ�سعار الذهب اإلى جذب املزيد من �سركات املج�هرات اإلى ال�س�ق مما ي�سبب �سغطًا على االأ�سعار يدفعها نح� االنخفا�س 
اإثر ارتفاع حدة املناف�سة. خالل فرتة انخفا�س اأ�سعار الذهب تعتقد جمم�عة الزوردي باأنها قادرة على احلفاظ على ح�ستها ال�س�قية من خالل زيادة االنتاج ومتييز منتجاتها 

املعرو�سة عن غريها من املناف�سني عن طريق قدرتها العالية على اال�ستعانة بعالمتها التجارية ومرونة ت�ساميمها والتكن�ل�جيا العالية امل�ج�دة يف م�سانعها. 

تتطلب طبيعة �لن�شاط �لتجاري يف قطاع �ملجوهر�ت من جمموعة الزوردي �الحتفاظ بكمية كبرية من خمزون �لذهب يف خمازنها ومعار�شها كمادة خام وقيد �لت�شنيع وب�شاعة 
م�سنعة جاهزة للت�س�يق. ولهذا فقد حر�ست جمم�عة الزوردي على تن�يع م�سادر خمزونها من الذهب من بن�ك حملية وعاملية لكي ت�ؤمن ا�ستمرارية االحتفاظ مبخزون ذهب 
كاٍف. وعلى الرغم من ذلك، فقد تتاأثر عمليات جمم�عة الزوردي واأدائها اإذا مل يت�فر لديها - الأي �سبب - م�ست�يات كافية من املخزون لتلبية احتياجات وطلبات عمالئها 

املتغرية.

نتائج العمليات 2   2

قائمة الدخل املوحدة 1   2   2

قائمة الدخل امل�حدة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 1-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م - 2015م2013م - 2014م

)3.6%(1.6%)8.4%(2.284.094 2.248.511 2.455.647 اإيرادات الذهب 

8.8%13.2%4.6%530.103 468.443 447.873 1اإيرادات العمليات 

)1.6%(3.6%)6.4%(2.814.198 2.716.954 2.903.520اإجمايل االإيرادات 

)3.6%(1.6%)8.4%()2.284.094()2.248.511()2.455.647(تكلفة الذهب 

3.9%14.1%)5.4%()190.779()167.260()176.880(2تكلفة العمليات 

)3.0%(2.4%)8.2%()2.474.873()2.415.771()2.632.527(اإجمايل تكلفة االإيرادات 

11.9%12.7%11.1%339.325 301.183 270.993 اإجمايل الربح 

10.9%13.0%8.7%)137.403()121.564()111.799(م�ساريف بيع وت�س�يق 

12.7%7.0%18.7%)52.444()48.991()41.281(م�ساريف عم�مية واإدارية 

12.6%14.4%10.8%149.478 130.628 117.913 الدخل من العمليات الرئي�سية 

7.5%24.8%)7.4%()34.896()27.964()30.191(اأعباء مالية 
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2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م - 2015م2013م - 2014م

ال ينطبق)236.7%(91.7%4.283 )3.133()1.634(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف 

17.5%19.4%15.6%118.864 99.531 86.088 الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل 

9.6%8.1%11.2%)14.312()13.240()11.910(زكاة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)3.986(- - �سريبة الدخل 

16.4%16.5%16.3%100.567 86.291 74.178 �سايف دخل الفرتة 

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

17.55019.6335272.0822.610 17.023 كمية بيع الذهب باجلملة بالكيل�غرام

21.821.80.80.01.0 21.0مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام )ريال �سع�دي(

111414112اإجمايل عدد معار�س التجزئة

)1.032(785)1.817.0(5.228.06.013.4 7.045.0 مت��سط اإيرادات التجزئة لكل معر�س )األف ريال �سع�دي(

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

64.0% 64.3% 60.5% اإجمايل الربح

25.9% 26.0% 25.0% م�ساريف بيع وت�س�يق

9.9% 10.5% 9.2% م�ساريف عم�مية واإدارية

6.6% 6.0% 6.7% االأعباء املالية

0.8% )0.7%()0.4%(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

28.2% 27.9% 26.3% الدخل من العمليات الرئي�سية

19.0% 18.4% 16.6% �سايف دخل 

امل�سدر: الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س الزوردي 
للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث اأن هذه االإيرادات متثل اإيرادات داخلية بني االأق�سام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي وال تعترب اإيرادات خارجية فعلية، لذا وجب 

ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي. 

2 مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة اإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات 
معار�س الزوردي للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث اأن هذه التكاليف داخلية بني االأق�سام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي والتعترب تكاليف اإ�سافية فعلية، لذا 

وجب ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي.

اإليرادات 

ت��سح االإيرادات يف اجلدول اأعاله ن�عني من االإيرادات وهما االإيرادات من الذهب واالإيرادات من العمليات وذلك وفقا لف�اتري البيع ال�سادرة خالل ال�سنة للعمالء، والتي 
ت�سمل كمية الذهب املباعة للعميل مقيمة باال�سعار العاملية باالإ�سافة للقيمة امل�سافة لعمليات الت�سنيع. وللت��سيح فاإن االإيرادات من الذهب متثل قيمة وزن الذهب امل�ستخدمة 
يف املج�هرات املباعة، حيث ت�سدر الفات�رة �ساملة كمية الذهب امل�سلمة للعميل مقيمة با�سعار الذهب العاملية. اأما االإيرادات من العمليات فت�سري اإلى عن�سر القيمة امل�سافة 
من قطع املج�هرات، وهي اأج�ر الت�سنيع وقيمة االإ�سافات للذهب وغريها من االإيرادات املحققة عن طريق قن�ات البيع باجلملة والتجزئة من م�سغ�الت الذهب وجم�هرات 
االأملا�س يف اململكة وم�سر ودول جمل�س التعاون اخلليجي و10 دول اأخرى. هذا باالإ�سافة اإلى االإيرادات املحققة من ور�سة الطلبات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومركز العدد االأدوات 
والتي �سيتم تف�سيلها الحقًا. جتدر االإ�سارة هنا اإن انخفا�س او ارتفاع قيمة ايرادات الذهب الناجت عن التغري يف �سعر الذهب لي�س له تاأثري على النتائج املالية ملجم�عة الزوردي 
حيث يقابل هذه الزيادة او االنخفا�س قيمة معادلة لها يف التكلفة وعليه فاإن االيراد احلقيقي وامل�ؤثر على نتائج جمم�عة الزوردي ه� االيراد من العمليات. و�س�ف يتم ا�ستخدام 

م�سطلح »االإيرادات« لالإ�سارة اإلى »االإيرادات من العمليات« من االآن ف�ساعدًا يف الق�سم 6 )»مناق�سة وحتليل االإدارة للمركز املايل ملجم�عة الزوردي ونتائج االأعمال«(. 

إيرادات الذهب

يتم اإثبات االإيرادات من الذهب عند اإ�سدار ف�اتري املبيعات لعمالء البيع باجلملة وت�سليم الكميات ال�اردة بها، حيث يدرج فى كل فات�رة كمية الذهب املباعة، وال يذكر قيمة 
الذهب على الفات�رة حيث اأن العمالء ملتزم�ن باإرجاع نف�س كمية الذهب ال�اردة بالف�اتري اخلا�سة بهم، ويتم تقييم قيمة االإيرادات من الذهب ي�ميا طبقا ل�سعر الذهب العاملى 

ال�سائد فى كل ي�م لغر�س اعداد الق�ائم املالية.

انخف�ست اإيرادات الذهب مبعدل �سن�ي مركب قدره 3.6% بني عامي 2013م و2015م، حيث انخف�ست ايرادات الذهب بن�سبة 8.4% من 2.5 مليار ريال �سع�دي يف عام 2013م 
اإلى 2.2 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م، نتيجة انخفا�س مت��سط �سعر الذهب من 170.3 ريال �سع�دي للغرام اإلى 152.9 ريال �سع�دي للجرام خالل نف�س الفرتة. وقد قابل 

ذلك زيادة يف حجم اإيرادات بيع الذهب باجلملة ب�اقع 527 كيل�غرام. 
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ارتفعت ايرادات الذهب ب�سكل طفيف اإلى 2.3 مليار ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 1.6%، نتيجة ازدياد كمية بيع الذهب املباعة باجلملة ب�اقع 2.082 كيل�غرام، وقد 
قابل ذلك انخفا�س يف مت��سط �سعر الذهب من 152.9ريال �سع�دي للغرام اإلى 140.7 ريال �سع�دي للجرام خالل نف�س الفرتة. وكما �سبق ذكره فاإن االرتفاع واالنخفا�س يف 

اإيرادات الذهب الناجت عن تغري اأ�سعار الذهب لي�س له تاأثري على النتائج املالية ملجم�عة الزوردي.

إيرادات العمليات

يتم اإثبات االإيرادات من العمليات عند اإ�سدار ف�اتري املبيعات للعمالء وت�سليم الكميات ال�اردة بها، حيث يدرج فى كل فات�رة لعمالء البيع باجلملة كمية الذهب املباعة وقيمة 
اأج�ر الت�سنيع اخلا�سة بها طبقا الأ�سعار اأج�ر جمم�عة الزوري. وبالن�سبة لعمالء التجزئة فت�سدر ف�اتري املبيعات �ساملة كمية الذهب واملج�هرات املباعة وقيمتها طبقا ل�سعر 

الذهب العاملى فى نف�س الي�م باالإ�سافة اإلى اأج�ر الت�سنيع. 

ارتفعت اإيرادات العمليات ملجم�عة الزوردي، بعد ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني االأق�سام، مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 8.8% بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفعت 
اإيرادات جمم�عة الزوردي بن�سبة قدرها 4.6% من 447.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 468.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، وذلك نظرا لزيادة كمية الذهب 

املباعة باجلملة ب�اقع 527 كيل� غرام وارتفاع مت��سط ايرادات بيع الذهب باجلملة للغرام من 21.0 ريال �سع�دي الى 21.8 ريال �سع�دي. 

�سهدت اإيرادات العمليات ملجم�عة الزوردي من�ًا بن�سبة قدرها 13.2% من 468.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 530.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وكان هذا 
النم� مدف�ع بارتفاع قدره 45.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف قيمة مبيعات الذهب باجلملة نتيجة زيادة الكمية املباعة ب�اقع 2.082 كيل�غرام بن�سبة قدرها 11.9%، باالإ�سافة اإلى 

ارتفاع قدره 15.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف قيمة بيع االأملا�س باجلملة.

تكلفة اإليرادات

ت��سح تكلفة االإيرادات يف اجلدول اأعاله ن�عني من التكاليف وهما تكاليف االإيرادات من الذهب وتكاليف االيرادات من العمليات، على غرار تق�سيمة االيرادات امل��سحة اعاله.

تكلفة إيرادات الذهب

متثل تكلفة اإيرادات الذهب قيمة وزن الذهب امل�ستخدمة يف امل�سغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س والتي مت اقرتا�سها من البن�ك كما ه� احلال يف ايرادات الذهب، حيث اأن 
ال�سركة ال تق�م ب�سراء وبيع الذهب وامنا اقرتا�سه، مما يرتتب عليه عدم تاأثري تغري �سعر الذهب العاملي على ايرادات وتكاليف بيع الذهب باجلملة ب�سكل مبا�سر. 

انخف�ست تكلفة اإيرادات الذهب مبعدل �سن�ي مركب قدره 3.6% بني عامي 2013م و2015م، حيث انخف�ست تكلفة ايرادات الذهب بن�سبة 8.4% من 2.5 مليار ريال �سع�دي 
يف عام 2013م اإلى 2.2 مليار ريال �سع�دي يف عام 2014م، نتيجة انخفا�س مت��سط �سعر الذهب من 170.3 ريال �سع�دي للغرام اإلى 152.9 ريال �سع�دي للجرام خالل نف�س 

الفرتة. وقد قابل ذلك زيادة يف كمية الذهب املباعة باجلملة ب�اقع 527 كيل�غرام. 

ارتفعت تكلفة ايرادات الذهب ب�سكل طفيف اإلى 2.3 مليار ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 1.6%، نتيجة ازدياد كمية الذهب املباعة باجلملة ب�اقع 2.082 كيل�غرام، وقد 
قابل ذلك انخفا�س يف مت��سط �سعر الذهب من 152.9ريال �سع�دي للغرام اإلى 140.7 ريال �سع�دي للجرام خالل نف�س الفرتة. وكما �سبق ذكره فاإن االرتفاع واالنخفا�س يف 

اإيرادات الذهب الناجت عن تغري اأ�سعار الذهب لي�س له تاأثري على النتائج املالية ملجم�عة الزوري.

تكلفة إيرادات العمليات

ارتفعت تكلفة االإيرادات مبعدل �سن�ي مركب قدره 3.9%، بعد ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني االأق�سام، بني عامي 2013م و2015م، حيث انخف�ست تكلفة االيرادات 
بن�سبة 5.4% من 176.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 167.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، مدف�عة ب�سكل رئي�سي باالنخفا�س يف تكاليف الذهب املفق�د خالل 

عمليات االإنتاج مبقدار 4.0 ملي�ن ريال �سع�دي، حيث جنحت جمم�عة الزوردي يف حت�سني اإنتاجيتها وتقلي�س فاقد الذهب. 

�سهدت تكلفة االيرادات ارتفاعًا يف عام 2015م بن�سبة 14.1% لت�سل اإلى 190.8 ملي�ن ريال �سع�دي، نتيجة ارتفاع تكاليف امل�اد اخلام مبقدار 10.7 ملي�ن ريال �سع�دي، وقد 
قابل ذلك االنخفا�س يف تكاليف التعديل على قيمة الب�ساعة مبقدار 3.5 ملي�ن ريال �سع�دي.

إجمايل الربح

�سهد اإجمايل الربح حت�سنًا على مدار الفرتة ال�اقعة قيد التحليل مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 11.9% بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع من 271.0 ملي�ن ريال �سع�دي 
يف عام 2013م اإلى 339.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. 

�سهد اإجمايل الربح ارتفاعًا قدره 11.1% من 271.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م اإلى 301.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، مع زيادة يف هام�س اإجمايل الربح من %60.5 
اإلى 64.3% على الت�ايل نتيجة انخفا�س تكلفة االإيرادات بن�سبة قدرها 5.4% مدف�عة ب�سكل رئي�سي بزيادة هام�س اجمايل الربح املتعلق مببيعات الذهب باجلملة ب�اقع %3.0، 
كما حت�سن هام�س اجمايل الربح املتعلق مببيعات التجزئة مبقدار 5.4% خالل نف�س الفرتة. وقد حتقق ذلك من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب تكن�ل�جية متعددة ال�سرتجاع جزء كبري 
من الفاقد خالل عملية الت�سنيع والتي �ساعدت على تخفي�س الفاقد اإلى اأدنى م�ست�ى له، مبا يف ذلك تركيب مر�سحات تكييف ه�اء جديدة متكن ا�ستخال�س غبار الذهب منها، 
اإلى جانب حتديث االأجهزة االأمنية واأجهزة الك�سف عن املعادن. باالإ�سافة اإلى ذلك، فقد �سهدت هذه الفرتة ارتفاعًا يف اإيرادات م�سر، والتي تتميز بهام�س ربح اإجمايل اأعلى 
مقارنة باملناطق االأخرى التي تعمل بها جمم�عة الزوردي نظرًا النخفا�س تكاليف العمالة يف م�سر مقارنة باملناطق االأخرى التي تعمل بها جمم�عة الزوردي. جتدر اال�سارة باأن 
هام�ض �إجمايل ربح �لتجزئة �أقل من ن�شاط بيع �جلملة و�ل�شبب يف ذلك هو عدم ��شتبعاد قيمة �لذهب من تكلفة �الإير�د�ت يف ن�شاط �لتجزئة مما يتطلب من �لعمالء �أن يدفعو� 
�لقيمة �الإجمالية للمجوهر�ت نقدً�. يف حني يجري ��شتثناء قيمة �لذهب من �الإير�د�ت وتكلفة �الإير�د�ت يف ن�شاط بيع �جلملة، حيث يقومون �لعمالء بت�شديد كمية �لذهب مبا 

يعادله بذهب من نف�س العيار اأو مبا يعادل الكمية بذهب �سايف من عيار 24 قري�ط مما ينتج عنه هام�ض ربح �إجمايل �أعلى.
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ارتفع اإجمايل الربح ملجم�عة الزوردي من 301.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 339.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مبعدل 12.7% مدف�عا ب�سكل ا�سا�سي بنم� 
اجمايل االيرادات مبقدار 13.2%، مع ثبات هام�س اإجمايل الربح يف نف�س الفرتة عند %64.0.

مصاريف البيع والتسويق

ارتفع حجم م�ساريف البيع والت�س�يق مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 10.9% من2013م اإلى 2015م حيث ارتفع من 111.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 137.4 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. 

ارتفعت م�ساريف البيع والت�س�يق بن�سبة قدرها 8.7% من 111.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 121.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م ب�سبب زيادة قدرها 8.0 ملي�ن 
ريال �سع�دي يف م�ساريف الدعاية والرتويج لدعم من� املبيعات، اإلى جانب الزيادة يف تكاليف م�ظفي البيع والت�س�يق ب�اقع 4.7 ملي�ن ريال �سع�دي نظرًا الرتفاع عدد م�ظفي 

البيع والت�س�يق ب�اقع 16 م�ظفًا اإ�سافيًا من 211 م�ظفًا اإلى 227 م�ظفًا.

ارتفعت م�ساريف البيع والت�س�يق ملجم�عة الزوردي من 121.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 137.4ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م مبعدل 13.0%، وذلك نتيجة ارتفاع 
8.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف اعباء معايرة الذهب، اإلى جانب الزيادة يف تكاليف م�ظفي البيع والت�س�يق ب�اقع 2.9 ملي�ن ريال �سع�دي نظرًا الرتفاع عدد م�ظفي البيع والت�س�يق 

ب�اقع 24 م�ظفًا اإ�سافيًا من 227 م�ظفًا اإلى 251 م�ظفًا.

مصاريف عمومية وإدارية

ارتفعت امل�ساريف العم�مية واالإدارية مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.7% بني عامي 2013م و2015م من 41.3 ملي�ن ريال �سع�دي اإلى 52.4 ملي�ن ريال �سع�دي. 

ارتفعت امل�ساريف العم�مية واالإدارية بن�سبة قدرها 18.7% من 41.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 49.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وكان هذا االرتفاع 
مدف�عًا يف االأ�سا�س بالزيادة يف رواتب ومزايا امل�ظفني ب�اقع 5.4 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة زيادة قدرها 28 م�ظفًا يف عدد م�ظفي العم�مية واالإدارية من 318 م�ظفًا اإلى 346 

م�ظفًا، مع زيادة يف مت��سط تكاليف امل�ظفني ب�اقع 2.7 اآالف ريال �سع�دي من 100.1 األف ريال �سع�دي اإلى 102.8 األف ريال �سع�دي.

ارتفعت امل�ساريف العم�مية واالإدارية ملجم�عة الزوردي من 49.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 52.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م بن�سبة 7.1%، وذلك نتيجة ارتفاع 
قدره 2.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف رواتب ومزايا امل�ظفني وذلك ب�سبب ت�ظيف 33 م�ظف يف نف�س الفرتة، اأي ازداد عدد امل�ظفني من 346 م�ظفا اإلى 379 م�ظفا، باالإ�سافة اإلى 

الزيادة يف تكاليف االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية مبقدار 931 األف ريال �سع�دي نتيجة ارتفاع تكاليف مراجعة ح�سابات ال�سركة.

األعباء املالية

ت�سمل االأعباء املالية العم�لة املدف�عة اإلى البن�ك على قرو�س الذهب. ارتفعت االأعباء املالية مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 7.5% بني عامي 2013م و2015م، من 30.2 ملي�ن 
ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 34.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. و�سهدت االأعباء املالية انخفا�سًا بن�سبة قدرها 7.4% من 30.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م 
لت�سل اإلى 28.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة قرو�س الذهب من 816 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 1.049 ريال �سع�دي يف عام 
2014م ويرجع ال�سبب يف ذلك الى جه�د جمم�عة الزوردي يف التفاو�س مع البن�ك املقر�سة لتخفي�س معدل هام�س الربح ال�سن�ي على قرو�س الذهب باالإ�سافة الى انخفا�س 

�سعر الفائدة العاملي لقرو�س الذهب.

ارتفعت االأعباء املالية ملجم�عة الزوردي من 28.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 34.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م مبعدل 24.8%، وذلك نتيجة ارتفاع قرو�س 
الذهب مبقدار 65.2 ملي�ن ريال �سع�دي من 1.049 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 1.114 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، م�سح�با بارتفاع معدل مت��سط العم�لة 

وهام�س الربح ال�سن�ي على قرو�س الذهب وذلك ب�سبب ارتفاع ا�سعار الفائدة على جميع ان�اع القرو�س عامليًا

صايف اإليرادات )املصاريف( األخرى

ي�سمل �سايف االإيرادات )امل�ساريف( االأخرى االأرباح اأو اخل�سائر الناجمة عن فروقات حت�يل العمالت االأجنبية اإلى جانب املكا�سب اأو اخل�سائر الناجمة عن ا�ستبعاد ممتلكات 
واآالت ومعدات، م�ساريف متفرقة اأخرى.

�سهد �سايف االإيرادات )امل�ساريف( االأخرى زيادة يف عام 2014م بن�سبة قدرها 91.7% من م�ساريف قدرها 1.6 ملي�ن ريال �سع�دي لي�سل اإلى م�ساريف قدرها 3.1 ملي�ن 
ريال �سع�دي، ب�سبب �سطب مبلغ قدره 2.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف ح�ساب امل�ساريف املدف�عة م�سبقًا فيما يتعلق باإيجار مدف�ع م�سبقًا والذي مت خ�سارته ب�سبب اإغالق معر�س 

ال�سالم، وذلك اإلى جانب اخل�سائر االأخرى الناجمة عن اإغالق معر�سي البرمييري وال�سالم ب�اقع 2.2 ملي�ن ريال �سع�دي.

ارتفعت �سايف االإيرادات )امل�ساريف( االأخرى ملجم�عة الزوردي من م�ساريف قدرها 3.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى اإيرادات قدرها 4.3 ملي�ن ريال �سع�دي 
يف عام 2015م، وذلك نتيجة ارتفاع االأرباح الناجمة عن فروقات حت�يل العمالت االأجنبية ب�اقع 5.1 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة االنخفا�س يف �سعر حت�يل اجلنيه امل�سري.

الزكاة

ارتفعت م�ساريف الزكاة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 9.6% بني عامي 2013م و2015م. ارتفعت م�ساريف الزكاة بن�سية قدرها 11.2% من 11.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 
2013م اإلى 13.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، ثم زادت بعد ذلك بن�سبة قدرها 8.1% لت�سل اإلى 14.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، متا�شيا مع �لزيادة يف ن�شاط 

جمم�عة الزوردي التجاري ومن� الدخل يف العمليات الرئي�سية.
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ضريبة الدخل

حتملت جمم�عة الزوردي �سريبة دخل مبقدار 4.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م نتيجة انتهاء االإعفاء ال�سريبي املتعلق ب�سركة اأورو اإيجيبت يف 31 دي�سمرب 2014م.

اإليرادات حسب الشركات التابعة 1 1 2 2

ايرادات العمليات من حيث ال�سركات التابعة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م : 2-6اجلدول 

2015م2014م2013مدولة التاأ�سي�ساألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

8.8%18.7%)0.2 %(1212.220211.734251.405اململكة�سركة الزوردي للمج�هرات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---اململكة �سركة املج�هرات املا�سية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---اململكة �سركة كيناز

279.9%1.499.0%)9.7%(10.9869.915158.539م�سر�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(

)37.6%()68.0%(21.7%163.626199.19263.804م�سر�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة

)9.0%(13.5%)27.0%(60.18843.92849.860االإمارات العربية املتحدة - دبي�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(

112.0%4.4%330.3%8543.6733.835االإمارات العربية املتحدة - اأب�ظبي�سركة الزوردي للمج�هرات- ذ.م.م 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2.661--قطر�سركة الزوردي للمج�هرات

8.8%13.2%4.6%447.873468.443530.104�سايف االإيرادات
امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س 
الزوردي للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات 

اإيراداتها انخفا�سا طفيفًا بن�سبة 0.2% من  اإيرادات �سركة الزوردي للمج�هرات مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 8.8% بني عامي 2013م و2015م. بينما انخف�ست  ارتفعت 
212.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 211.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، نظرًا النخفا�س اإيرادات التجزئة بن�سبة قدرها 12.5% من 76.6 ملي�ن ريال 
�سع�دي يف عام 2013م اإلى 67.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك اإلى اإغالق معر�س البرمييري يف عام 2014م نظرًا لالأعمال االإن�سائية 
ح�ل املعر�س والتي قللت من االإقبال عليه. وع��س جزء كبري من االنخفا�س يف ايرادات التجزئة ارتفاع ايرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة 6% من 127.6 ملي�ن ريال �سع�دي 

الى 135.2 ملي�ن ريال �سع�دي خالل الفرتة ذاتها. 

يف عام 2015م، ارتفعت اإيرادات �سركة الزوردي للمج�هرات بن�سبة 18.7% اإلى 251.4 ملي�ن ريال �سع�دي، نتيجة زيادة يف مبيعات الذهب باجلملة بن�سبة 21.2% بقيمة 
قدرها 28.6 ملي�ن ريال �سع�دي، باالإ�سافة اإلى ارتفاع يف مبيعات االأملا�س باجلملة قدره 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي، ف�ساًل عن ارتفاع ايرادات التجزئة ب�اقع 5.3 ملي�ن ريال 

�سع�دي خالل نف�س الفرتة.

اإليرادات لشركة اجملوهرات املاسية 

�سركة املج�هرات املا�سية – اململكة هي �سركة مل تبداأ ن�ساطها بعد.

اإليرادات لشركة كيناز 

�سركة كيناز – اململكة هي �سركة مل تبداأ ن�ساطها بعد.

اإليرادات لشركة الزوردي مصر للمجوهرات

انخف�ست اإيرادات �سركة الزوردي م�سر للمج�هرات بن�سبة 9.7% من 11.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 9.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، وذلك نتيجة 
اإلى  اإيراداتها  2015م،ارتفعت  عام  يف  باجلملة.  �الأملا�ض  ملبيعات  �ملدينون  ح�شاب  وتقلي�ض  �لعامل  �ملال  �لر�أ�ض  حت�شني  �أجل  من  عمالئها  على  �الئتمانية  �ل�شروط  لت�شديد 

158.5ملي�ن ريال �سع�دي، وذلك نتيجة ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي برتكيز اعمالها مب�سر من خالل �سركة الزوردي م�سر ب�سراء اأ�س�ل جديدة وبناء م�سنع قيد االأن�ساء.

اإليرادات لشركة أورو إيجيبت لتشغيل املعادن الثمينة

ارتفعت اإيرادات �سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة بن�سبة قدرها 21.7% من 163.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 199.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. 
ويع�د ال�سبب وراء هذا االرتفاع اإلى من� قدره 13.3% يف الكميات املباعة مبقدار 1.106 كيل�غرامات. 

بينما اأنخف�ست من 199.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 63.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 68.0%، وذلك نتيجة ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي برتكيز 
�عمالها مب�شر من خالل �شركة الزوردي م�شر، بينما �شترتكز عمليات �شركة �أورو �إيجبت يف ن�شاط �لبيع بالتجزئة.
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اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(   اإلمارات العربية املتحدة – دبي

تتحقق اإيرادات �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( - االإمارات العربية املتحدة – دبي، من بيع الذهب باجلملة، والتي تق�م بت�سدير منتجات جمم�عة الزوردي اإلى دول 
متعددة. وانخف�ست اإيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة 27.0% من 60.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 43.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويرجع ال�سبب 
الرئي�سي وراء ذلك اإلى انخفا�س كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 29.5% ومبقدار 939 كيل�غرامًا، ب�سبب قرار االإدارة لتقلي�س مبيعات الت�سدير وتخفي�س احلدود 
االئتمانية للعمالء يف العراق وليبيا نظرًا حلالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف هذه البلدان. وقابل هذا االنخفا�س ارتفاع ب�سيط يف مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للجرام 

ال�احد من 18.9 ريال �سع�دي اإلى 19.6 ريال �سع�دي.

بينما ارتفعت اإيراداتها من 43.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 49.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 13.5%، وذلك نتيجة ارتفاع املبيعات داخل االمارات 
العربية املتحدة مبقدار 5.9 ملي�ن ريال �سع�دي خالل نف�س الفرتة، وقد قابل ذلك ثبات يف االيرادات الناجمة عن ال�سادرات املقدرة بـ 30.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م 

و 2015م.

اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(   اإلمارات العربية املتحدة – أبوظبي

تتحقق اإيرادات �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( - االإمارات العربية املتحدة – اأب�ظبي، من معار�س التجزئة يف االإمارات العربية املتحدة. وقد ارتفعت االإيرادات مبعدل 
من� �سن�ي مركب قدره 112.0% من 0.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 3.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، حيث ارتفعت اإيرادات التجزئة اإلى 3.7 ملي�ن ريال 
�سع�دي يف عام 2014م. وترجع هذه الزيادة ب�سكل رئي�سي اإلى افتتاح معر�س جديد يف اأب�ظبي خالل عام 2014م، مما اأدى اإلى ارتفاع مت��سط اإيرادات التجزئة للمعر�س ال�احد 
من ح�ايل 0.8 ملي�ن ريال �سع�دي عام 2013م اإلى 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م.يف عام 2015م، ارتفعت ب�سكل طفيف من 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م 
اإلى 3.8 ملي�ن ريال �سع�دي بن�سبة 4.4%، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات معر�س العني مبقدار 514 األف ريال �سع�دي، والذي قابله انخفا�س يف مبيعات معر�س اأب�ظبي مبقدار 

424 األف ريال �سع�دي نتيجة اغالق املعر�س يف دي�سمرب 2015م.

اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات – قطر

تتاألف اإيرادات �سركة الزوردي للمج�هرات – قطر من بيع الذهب باجلملة. بداأت جمم�عة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �سهر مار�س 2015م، وخالل 
9 االأ�سهر االأولى من بدء العمليات ا�ستطاعت جمم�عة الزوردي حتقيق اإيرادات تبلغ 2.7 ملي�ن ريال �سع�دي، مع العلم باأن الب�سائع املباعة للعمالء املحليني يف قطر ت�سنع من 

قبل �سركة الزوردي للمج�هرات يف اململكة ومن ثم ت�ست�رد من خالل �سركة الزوردي للمج�هرات يف قطر.

اإليرادات حسب املنطقة 2 1 2 2

ايرادات العمليات من حيث املنطقة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 3-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

8.8% 18.7% )0.2%(251.405 211.734 1212.220اململكة 

12.8% 6.3% 19.8% 222.343 209.107 174.612 م�سر

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2.661 - - قطر

)6.2%(12.8% )22.0%(53.695 47.601 61.041 االإمارات العربية املتحدة

8.8%13.2% 4.6%530.104 468.443 447.873�سايف االإيرادات

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

كمية بيع الذهب باجلملة بالكيل�غرام

1.536 1.175 361 5.8977.072 5.536 اململكة 

1.792 686 1.106 9.41210.098 8.306 م�سر

)811(128 )939(2.2422.370 3.181 االإمارات العربية املتحدة

93 93 - 93--قطر

2.610 2.082 527 17.55019.633 17.023 اإجمايل بيع الذهب باجلملة

اإجمايل اإيرادات بيع الذهب باجلملة 
)األف ريال �سع�دي(

360.781384.846 427.063 24.06542.21866.283

اإيرادات العمليات للمناطق كن�سبة من 
اإجمايل اإيرادات العمليات

47.4% 45.2% 47.4%اململكة 

41.9% 44.6% 39%م�سر
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2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

0.5% 0.0% 0.0% قطر

10.1% 10.2% 13.6% االإمارات العربية املتحدة

امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س 
الزوردي للتجزئة، وا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

إيرادات اململكة

ارتفعت اإيرادات اململكة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 8.8% بني عامي 2013م و2015م. يف عام 2014م، انخف�ست اإيرادات اململكة انخفا�سا طفيفًا من 212.2 ملي�ن ريال 
�سع�دي يف عام 2013م اإلى211.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م وذلك بن�سبة قدرها 0.2% نظرًا النخفا�س اإيرادات التجزئة بن�سبة قدرها 12.5% من 76.6 ملي�ن ريال 
�سع�دي يف عام 2013م اإلى 67.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك يف االأ�سا�س اإلى اإغالق معر�س البرمييري يف عام 2014م نظرًا لالأعمال 
االإن�سائية ح�ل املعر�س والتي قللت من االإقبال عليه. وع��س جزء كبري من االنخفا�س يف ايرادات التجزئة ارتفاع ايرادات بيع الذهب باجلملة من 127.6 ملي�ن ريال �سع�دي 

الى 135.2 ملي�ن ريال �سع�دي ب�اقع %6 . 

وارتفعت اإيرادات جمم�عة الزوردي يف اململكة من 211.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 251.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 18.7%، وكان هذا النم� 
نتيجة ارتفاع 28.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف بيع الذهب باجلملة بن�سبة 21.2% نتيجة ارتفاع قدره 1.175 كيل�غرام يف كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة 19.9%، باالإ�سافة اإلى 

ارتفاع قدره 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف بيع االأملا�س باجلملة، ف�ساًل عن ارتفاع ايرادات التجزئة ب�اقع 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي.

ايرادات اململكة من بيع الذهب باجلملة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 4-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

18.9%32.5%6.8%1107.332114.569151.778االيرادات املحلية

)22.9%()41.6%(1.9%20.23720.63112.045ال�سادرات

13.3%21.2%6.0%127.559135.201163.824اإجمايل ايرادات اململكة من بيع الذهب باجلملة

امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

ارتفعت ايرادات اململكة املحلية من بيع الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 18.9%، حيث ارتفعت االيرادات يف عام 2014م بن�سبة 6.8% ويف عام 2015م بن�سبة 
�سيا�سية  ا�سطرابات  تعاين من  التي  لالأ�س�اق  الت�سدير  النق�س يف  لتع�ي�س  اململكة  ا�س�اق  والرتكيز على  وتط�ير منتجات جديدة  االعالنية  للحمالت  نتيجة  وذلك   %32.5

واقت�سادية.

ايرادات �سادرات اململكة من بيع الذهب باجلملة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 5-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي 
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

6.0%11.3%1.0%6.8636.9347.715الك�يت 

61.1%)40.0%(332.4%7323.1651.900قطر 

)71.7%()90.4%()16.5%(12.58310.5111.010اليمن 

599.8%6.661.9%)27.6%(29211.420البحرين 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--30ال�س�دان 

)22.9%()41.6%(1.9%20.23720.63112.045اإجمايل �سادرات اململكة 
امل�سدر: ال�سركة

ايرادات صادرات اململكة إىل الكويت من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من الك�يت مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 6%، حيث زادت االيرادات مبعدل 11.3% يف عام 2015م نتيجة الى طرح منتجات جديدة من عيار الذهب 18.

ايرادات صادرات اململكة إىل قطر من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من قطر مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 61.1% ويرجع ذلك الى النم� الكبري املحقق يف عام 2014م بن�سبة 332.4% نتيجة اإلى البيع ل�سبكة جتزئة جديدة 
بقطر. ثم انخف�ست االيرادات يف عام 2015م بن�سبة 40% ب�سبب تخفي�س االئتمان لعمالء التجزئة ال�سابق ذكرهم وقيام جمم�عة الزوردي بالبيع املبا�سر داخل قطر عن طريق 

�سركتها التابعة هناك والذي نتج عنه ت�سجيل االيرادات يف الزوردي قطر بداًل من ايرادات ت�سدير اململكة.
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ايرادات صادرات اململكة إىل اليمن من بيع الذهب باجلملة

انخف�ست االيرادات من اليمن مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 71.7% وذلك نتيجة لت�جه اإدارة جمم�عة الزوردي نح� تقليل خماطر االئتمان لتخفيف التعر�س ل�س�ق اليمن ملا 
يعانيه من حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي.

ايرادات صادرات اململكة إىل البحرين من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من البحرين مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 8.6% وذلك نتيجة لزيادة املبيعات يف عام 2015م نظرًا الإبرام تعاقد جديد مع اأحد جتار اجلملة يف اأ�س�اق 
الذهب بالبحرين.

ايرادات صادرات اململكة إىل السودان من بيع الذهب باجلملة

ت�قفت جمم�عة الزوردي عن البيع لل�س�دان يف عام 2014م وذلك ل�سعف الطلب على منتجات جمم�عة الزوردي هناك.

إيرادات مصر

تتحقق اإيرادات م�سر يف االأ�سا�س من �سركتي اأورو اإيجيبت والزوردي م�سر. ارتفعت اإيرادات م�سر مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.8% بني عامي 2013م و2015م. 

ارتفعت االإيرادات بن�سبة قدرها 19.8% من 174.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 209.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وكان ال�سبب الرئي�سي وراء هذا االرتفاع 
اإلى جانب اإعالنات مدع�مة من قبل بع�س امل�ساهري  ه� زيادة كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 13.3% مبقدار 1.106 كيل�غرامات، بف�سل اإطالق منتجات جديدة 

و�شروط جتارية �أف�شل مع �لعمالء ف�شاًل عن �لزيادة يف متو�شط �شعر �لذهب باجلملة من 19.7 ريال �سع�دي اإلى 20.9 ريال �سع�دي لكل غرام خالل هذه الفرتة.

ارتفعت اإيرادات جمم�عة الزوردي يف م�سر من 209.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 222.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام2015م بن�سبة 6.3%، وكان هذا النم� نتيجة 
ارتفاع قدره 8.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف بيع الذهب باجلملة نتيجة ارتفاع قدره 687 كيل�غرام يف كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة 7.3%، ف�ساًل عن ارتفاع ايرادات التجزئة 

ب�اقع 5.4 ملي�ن ريال �سع�دي، وقابل ذلك انخفا�س يف ايرادات بيع االأملا�س باجلملة مبقدار 0.4 ملي�ن ريال �سع�دي.

إيرادات قطر

تتحقق اإيرادات قطر من �سركة الزوردي للمج�هرات يف قطر، و تتاألف اإيرادات قطر من بيع الذهب باجلملة. بداأت جمم�عة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر 
اعتبارا من �سهر مار�س 2015م، وخالل 9 اأ�سهر من بدء العمليات ا�ستطاعت جمم�عة الزوردي حتقيق اإيرادات تبلغ 2.7 ملي�ن ريال �سع�دي، مع العلم باأن الب�سائع املباعة 

للعمالء املحليني يف قطر ت�سنع من قبل الزوردي اململكة ومن ثم ت�ست�رد من خالل الزوردي قطر.

إيرادات اإلمارات العربية املتحدة

تتحقق اإيرادات االإمارات العربية املتحدة من دبي واأب�ظبي، و تتاألف اإيرادات دبي من �سادرات م�سغ�الت الذهب باجلملة ال�سادرة من اململكة، يف حني تتحقق اإيرادات اأب�ظبي 
من معر�س واحد لبيع التجزئة يف عام 2013م ومعر�سني يف عام 2014م ومعر�س واحد يف 2015م. 

انخف�ست اإيرادات االإمارات العربية املتحدة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 6.2% بني عامي 2013م و2015م. انخف�ست اإيرادات االإمارات العربية املتحدة بن�سبة قدرها %22 
من 61.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 47.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويرجع هذا االنخفا�س يف االأ�سا�س اإلى انخفا�س كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة 
قدرها 27.0% ومبقدار 939 كيل�غرامًا بعد قرار االإدارة للحد من �سادرات دبي وتخفي�س حدود االئتمان للعمالء يف العراق وليبيا نظرًا لزيادة حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي 

يف هذه البلدان.

ارتفعت اإيرادات جمم�عة الزوردي يف االإمارات العربية املتحدة من 47.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 53.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة %12.8، 
وكان هذا النم� نتيجة ارتفاع ايرادات دبي مبقدار 5.9 ملي�ن ريال �سع�دي مدف�عا بارتفاع كمية بيع الذهب باجلملة مبقدار 128 كيل�غرامًا بن�سبة 5.7%، باالإ�سافة اإلى ارتفاع 

162 الف ريال �سع�دي يف ايرادات اأب�ظبي بن�سبة %4.4.

ايرادات المارات من بيع الذهب باجلملة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م: 6-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

5.9% 43.9% )22.1%(17.35913.52619.465االيرادات املحلية

)15.8%()0.0%()29.0%(42.82930.40230.395ال�سادرات

)9.0%(13.5% )27.0%(60.18843.92849.860اإجمايل ايرادات االمارات من بيع الذهب باجلملة
امل�سدر: ال�سركة

للمناف�سة  نتيجة  بن�سبة %22.1  انخف�ست االيرادات يف عام 2014م  الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 5.9%. حيث  بيع  ايرادات االمارات املحلية من  ارتفعت 
ال�سديدة، بينما ارتفعت االيرادات بن�سبة 43.9% يف عام 2015م نتيجة لطرح جمم�عات منتجات جديدة.
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ايرادات �سادرات من بيع الذهب باجلملة يف المارات لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 7-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

)25.9%()9.8%()39.0%(20.59812.55911.324العراق

)44.5%()59.8%()23.5%(8.0506.1602.479ليبيا

7.8% 31.0% )11.3%(6.0335.3507.009عمان

67.4% 183.6% )1.2%(1.8191.7975.097االأردن

)15.8%()1.1%()28.3%(6.3274.5374.486اأخرى

)15.8%()0.0%()29.0%(42.82930.40230.395اإجمايل ايرادات ال�سادرات

امل�سدر: ال�سركة

انخف�ست �سادرات من بيع الذهب باجلملة يف االمارات مبعدل من� مركب �سن�ي 15.8% بني عامي 2013م و2015م. وي�سمل ال�سرح التايل تفا�سيل اإيرادات �سادرات االإمارات 
من بيع الذهب باجلملة:

ايرادات صادرات اإلمارات إىل العراق من بيع الذهب باجلملة

انخف�ست االيرادات من العراق مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 25.9% بني عامي 2013م و2015م نتيجًة لت�جه اإدارة جمم�عة الزوردي نح� تقليل خماطر االئتمان وتخفيف 
التعر�س ل�س�ق العراق ملا يعانيه من حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي.

ايرادات صادرات اإلمارات إىل ليبيا من بيع الذهب باجلملة

اإدارة جمم�عة الزوردي نح� تقليل خماطر االئتمان وتخفيف  انخف�ست االيرادات من ليبيا مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 44.5% بني عامي 2013م و2015م نتيجًة لت�جه 
التعر�س ل�س�ق ليبيا ملا يعانيه من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي.

ايرادات صادرات اإلمارات إىل عمان من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من عمان مبعدل من� مركب �سن�ي قدره 7.8% بني عامي 2013م و2015م نتيجة الإبرام اتفاقيات جديدة مع عمالء جتزئة كبار.

ايرادات صادرات اإلمارات إىل األردن من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من االأردن مبعدل من� مركب �سن�ي قدره 67.4% بني عامي 2013م و2015م نتيجة اإبرام اتفاقيات جديدة مع عمالء جتزئة كبار وطرح منتجات جديدة.

ايرادات صادرات اإلمارات إىل الدول األخرى من بيع الذهب باجلملة

انخف�ست االيرادات من الدول االأخرى مبعدل من� مركب �سن�ي قدره 15.8% بني عامي 2013م و2015م نتيجة قيام جمم�عة الزوردي بالبيع املبا�سر داخل قطر عن طريق 
�سركتها التابعة هناك والذي نتج عنه ت�سجيل االيرادات يف الزوردي قطر بداًل من ايرادات ت�سدير االمارات.

إيرادات جمموعة الزوري من حيث قنوات البيع

اإيرادات اململكة من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 8-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2015م2014م - 2015م2013م - 2014م –2013م 

9.6%12.1%7.1%421.341 375.896 1351.062بيع الذهب باجلملة

15.3%46.2%)9.1%(15.368 10.510 11.564 بيع االأملا�س باجلملة

9.7%13.0%6.6%436.709 386.406 362.626 اإجمايل البيع باجلملة

4.2%15.0%)5.6%(84.187 73.194 77.500 التجزئة

9.0%4.1%14.1%9.207 8.842 27.747االإيرادات اأخرى

8.8%13.2%4.6%530.103 468.443 447.873 االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة الزوردي يف عام 2013م. بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س و مبيعات معار�س الزوردي 
للتجزئة. و ا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

2 مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م. بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة اإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س و مبيعات 
معار�س الزوردي للتجزئة. و ا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.
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إيرادات اململكة من حيث قنوات البيع

اإيرادات اململكة من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 9-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2015م2014م - 2015م2013م - 2014م –2013م 

13.3%21.2%6.0%1127.559135.201163.824بيع الذهب باجلملة

368.6%885.2%122.8%2675955.862بيع االأملا�س باجلملة

15.2%25.0%6.2%127.826135.795169.686اإجمايل البيع باجلملة

)2.7%(8.1%)12.5%(76.64667.09772.512التجزئة

9%4.1%14.1%27.7478.8429.207االإيرادات اأخرى

8.8%18.7%)0.2%(212.220211.734251.405االإجمايل

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

5.5365.8977.0723611.1751.536كمية بيع الذهب باجلملة بالكيل�غرام

0.20.4)0.1(23.022.923.2مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام )ريال �سع�دي(

21)1(111012اإجمايل عدد معار�س التجزئة

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

65.1 %63.9%60.1%بيع الذهب باجلملة

2.3 %0.2%0.1%بيع االأملا�س باجلملة

67.5%64.1%60.2%اإجمايل البيع باجلملة

28.8 %31.7%36.1%التجزئة

3.7 %4.2%3.7%اأخرى

امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م،بحيث مت ا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

2 مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س و مبيعات معار�س 
الزوردي للتجزئة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 13.3% من 127.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 163.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، حيث 
ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 6.0% من 127.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 135.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م وذلك لزيادة الكمية 
املباعة ب�اقع 361 كيل� جرام معظمهم داخل اململكة نتيجة لطرح منتجات وت�سميمات جديدة .و�سهدت هذه الفرتة ثبات ن�سبي يف مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام 

ال�احد ب�اقع 0.23 ريال �سع�دي.

ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 135.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 163.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة %21.2، 
وذلك نتيجة ارتفاع كمية بيع الذهب باجلملة مبقدار 1.175 كيل�غراما، باالإ�سافة الى ارتفاع مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام ال�احد ب�اقع 0.2 ريال �سع�دي و�س�اًل 

اإلى 23.2 ريال �سع�دي للغرام ال�احد يف عام 2015م.

إيرادات بيع األملاس باجلملة

ترتبط اإيرادات بيع االأملا�س باجلملة بخط اإنتاج جم�هرات جديد ي�سمى كيناز، والذي قامت جمم�عة الزوردي باإطالقه يف عام 2013م. بلغت اإيرادات بيع االأملا�س باجلملة مبلغًا 
قدره 267 األف ريال �سع�دي يف عام 2013م، وتلتها زيادة بن�سبة قدرها %122.8 لت�سل اإلى 595 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م. 

ارتفعت اإيرادات بيع االأملا�س باجلملة ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 595 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 5.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 885.6%، وذلك 
نتيجة لزيادة العمليات املتعلقة ببيع االأملا�س باجلملة، مدع�مة بزيادة اال�ستثمار يف هذا القطاع عرب تعيني م�ظفني مبيعات جدد.

إيرادات التجزئة

تتحقق اإيرادات التجزئة يف اململكة باأحد ع�سر معر�سًا يف عام 2013م ع�سرة معار�س يف عام 2014م واثني ع�سر معر�سًا يف عام 2015م منت�سرين يف خمتلف اأنحاء اململكة.

وانخف�ست اإيرادات التجزئة بن�سبة قدرها 12.5% من 76.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 67.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م نتيجة اإغالق معر�س البرمييري 
خالل عام 2014م ب�سبب االأعمال االإن�سائية ح�ل م�قع املعر�س والتي اأثرت �سلبًا على جاذبية م�قع املعر�س. 
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ارتفعت اإيرادات التجزئة ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 67.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 72.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مبعدل قدره 8.1%، وذلك 
نتيجة ارتفاع ايرادات جتزئة االأملا�س مبقدار 5.0 ملي�ن ريال �سع�دي ب�سبب االنخفا�س يف ن�سبة التخفي�سات املمن�حة للم�ستهلكني، باالإ�سافة اإلى االرتفاع الطفيف يف ايرادات 

جتزئة الذهب مبقدار 443 األف ريال �سع�دي بن�سبة %2.1. 

وتتحدد �سيا�سة جمم�عة الزوري يف منح خ�س�مات عل مبيعات االأملا�س من خالل التجزئة بناًء الع�امل التالية: )1( ق�ة الطلب العام على منتجات االأملا�س وو�سع ال�س�ق، )2( 
اخل�س�مات املقدمة من املناف�سني، )3( درجة �الإقبال على خطوط منتجات جمموعة الزوري �ملختلفة فكلما ز�د �الإقبال قلت ن�شبة �خل�شومات �ملمنوحة، )4( ربحية كل خط 
من خطوط منتجات جمموعة الزوري �ملختلفة فكلما ز�دت ربحية خط �نتاج معني ز�دت ن�شبة �خل�شومات �ملمنوحة عليه، )5( املخزون املتاح لكل خط منتجات فكلما زاد فرتة 
املخزون خلط انتاج معني زادت ن�سبة اخل�س�مات املمن�حة عليه. وب�س�ره عامة يبلغ مت��سط ن�سبة اخل�س�مات املمن�حة على مبيعات االأملا�س من خالل التجزئة ح�الى %60 

خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة.

اإليرادات األخرى

تتحقق �الإير�د�ت �الأخرى من �إير�د�ت ور�شة �لطلبيات �خلا�شة ملنتجات �الأملا�ض ومركز �لعدد و�الأدو�ت، حيث تتحقق �إير�د�ت ور�شة �لطلبات �خلا�شة ملنتجات �الأملا�ض من ن�شاط 
ت�سنيع جم�هرات االأملا�س اجلاهزة وبيعها ملعار�س التجزئة التابعة ملجم�عة الزوردي وبع�س العمالء، بينما ترتبط اإيرادات مركز العدد االأدوات يف االأ�سا�س ببيع وت�زيع االآالت 

واالأدوات نيابًة عن م�سنعي اأجهزة املج�هرات.

ارتفعت االإيرادات االأخرى ب�اقع 14.1% من 7.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م لت�سل اإلى 8.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، حيث زادت اإيرادات ور�سة الطلبات اخلا�سة 
ملنتجات االأملا�س لت�سل اإلى 3.2 ملي�ن ريال �سع�دي.

ارتفعت االإيرادات االأخرى ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 8.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 9.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مبعدل 4.1%، وذلك نتيجة 
ارتفاع ايرادات ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س. 

إيرادات مصر من حيث قنوات البيع 2 1 2 2

اإيرادات م�سر من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 10-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م-2015م2014م-2015م2013م - 2014م

12.0% 4.2%20.5%163.315196.768204.996بيع الذهب باجلملة

)8.3%()4.1%()12.2%(11.2979.9159.506بيع االأملا�س باجلملة

10.8% 3.8%18.4%174.612206.683214.502اإجمايل البيع باجلملة

ال ينطبق223.4%الينطبق2.4247.840-التجزئة

12.8% 6.3%19.8%174.612209.107222.342االإجمايل

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

 1.792 8.3069.41210.0981.106686كمية بيع الذهب باجلملة بالكيل�غرام

 0.6 )0.6(19.720.920.31.2مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام )ريال �سع�دي(

 2 1211-اإجمايل عدد معار�س التجزئة

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

–––92.2%94.1%93.5%بيع الذهب باجلملة

–––4.3%4.7%6.5%بيع االأملا�س باجلملة

–––96.5%98.8%100.0%اإجمايل البيع باجلملة

–––3.5%1.2%0.0%التجزئة
امل�سدر: ال�سركة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.0% من 163.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م اإلى 205.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. 

وارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 20.5% من 163.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 196.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويع�د ال�سبب وراء 
هذا االرتفاع اإلى من� قدره 13.3% يف الكميات املباعة مبقدار 1.106 كيل�غرامات حيث قامت جمم�عة الزوردي با�ستخدام ابتكارات جديدة يف منتجاتها عالوة على تكثيف 
ت�سعري  على  قدرة جمم�عة الزوردي  الت�سنيع مما دعم  اأثناء عمليات  التكن�ل�جيات اجلديدة  ت�ظيف  وح�سن  منتجاتها  لت�س�يق  امل�ساهري  مع  بالتعاون  يتعلق  فيما  اال�ستثمار 

منتجاتها ب�سكل اأعلى عما كانت عليه بال�سابق. 
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ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة ملجم�عة الزوردي يف م�سر من 196.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 205.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة %4.2، 
وذلك نتيجة ارتفاع قدره 687 كيل�غرام، اأو ما يعادل 7.3% يف كمية املبيعات، و قابل ذلك انخفا�س مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام ال�احد ب�اقع 0.6 ريال �سع�دي 

و�س�اًل اإلى 20.3 ريال �سع�دي للغرام ال�احد يف عام 2015م.

ايرادات بيع األملاس باجلملة 

انخف�ست اإيرادات بيع االأملا�س باجلملة والتي ترتبط ب�سركة الزوردي م�سر بن�سبة 12.2% من 11.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 9.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 
2014م �الأ�شا�ض نتيجة ت�شديد �ل�شروط �الئتمانية على عمالئها من �أجل حت�شني �لر�أ�ض �ملال �لعامل وتقلي�ض ح�شاب �ملدينون ملبيعات �الأملا�ض باجلملة.

انخف�ست اإيرادات بيع االأملا�س باجلملة ملجم�عة الزوردي يف م�سر من 9.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 9.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 4.1%، وذلك 
نتيجة �سعي االإدارة الى تخفي�س الت�سهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء، من اأجل ادارة راأ�س املال العامل ب�سكل اأف�سل.

إيرادات التجزئة

تتعلق اإيرادات التجزئة يف م�سر مبعر�س واحد بدء عملياته الت�سغيلية يف عام 2014م، و ارتفعت اإيرادات التجزئة من 2.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 7.8 ملي�ن 
ريال �سع�دي يف عام 2015م وذلك بن�سبة 223.4%، و ذلك نتيجة افتتاح معر�س اآخر مب�ل العرب اجلديد يف ي�ني� 2015م.

إيرادات قطر من حيث قنوات البيع 2 1 2 2

تتاألف اإيرادات قطر من بيع الذهب باجلملة فقط حيث بداأت جمم�عة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �سهر مار�س 2015م، وخالل 9 اأ�سهر من بداأ 
العمليات ا�ستطاعت جمم�عة الزوردي حتقيق اإيرادات قدرها 2.7 ملي�ن ريال �سع�دي، مع العلم باأن الب�سائع املباعة للعمالء املحليني يف قطر ت�سنع من قبل الزوردي اململكة 

ومن ثم ت�ست�رد من خالل الزوردي قطر.

إيرادات اإلمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع 2 1 2 2

اإيرادات الإمارات العربية املتحدة من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 11-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م-2015م2013م - 2014م

)9.0%(13.5%)27.0%(60.18843.92749.860بيع الذهب باجلملة

111.9%4.4%330.1%8543.6733.835التجزئة

)6.2%(12.8%)22.0%(61.04247.60053.695االإجمايل

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

)811(128)939(3.1812.2422.370كمية بيع الذهب باجلملة بالكيل�غرام

18.919.621.00.71.42.1مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام )ريال �سع�دي(

-)1(1211اإجمايل عدد معار�س التجزئة

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

92.9%92.3%98.6%بيع الذهب باجلملة

7.1%7.7%1.4%التجزئة

 امل�سدر: ال�سركة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

تتحقق اإيرادات بيع الذهب باجلملة من الزوردي دبي، والتي تق�م بت�سدير منتجات جمم�عة الزوردي اإلى دول متعددة. وانخف�ست اإيرادات بيع الذهب باجلملة ب�اقع %27.0 
من 60.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 43.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�س االإيرادات اإلى انخفا�س كمية بيع الذهب 
باجلملة بن�سبة قدرها 29.5% ومبقدار 939 كيل�غرامًا ب�سبب قرار االإدارة تقلي�س مبيعات الت�سدير وتخفي�س احلدود االئتمانية للعمالء يف العراق وليبيا نظرًا حلالة عدم 
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف هذه البلدان. وقابل هذا االنخفا�س ارتفاع ب�سيط يف مت��سط اإيرادات بيع الذهب باجلملة للجرام ال�احد من 18.9 ريال �سع�دي اإلى 19.6 ريال �سع�دي.

ارتفعت اإيرادات بيع الذهب باجلملة ملجم�عة الزوردي يف االإمارات العربية املتحدة من 43.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 49.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م 
بن�سبة 13.5%، وذلك نتيجة ارتفاع املبيعات داخل االمارات العربية املتحدة مبقدار 5.9 ملي�ن ريال �سع�دي خالل نف�س الفرتة، وقد قابل ذلك ثبات يف االيرادات الناجمة عن 

ال�سادرات املقدرة بـ 30.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م و 2015م.
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إيرادات التجزئة

ارتفعت اإيرادات التجزئة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 111.9% يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م من 0.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 3.8 ملي�ن ريال 
�سع�دي يف عام 2015م، حيث ارتفعت اإيرادات التجزئة اإلى 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وترجع هذه الزيادة ب�سكل رئي�سي اإلى افتتاح معر�س جديد يف اأب�ظبي 
خالل عام 2014م، مما اأدى اإلى ارتفاع مت��سط اإيرادات التجزئة للمعر�س ال�احد من ح�ايل 0.8 ملي�ن ريال �سع�دي عام 2013م اإلى 1.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. 
ارتفعت اإيرادات التجزئة ب�سكل طفيف من 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 3.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مبعدل 4.4%، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات 

معر�س العني مبقدار 514 األف ريال �سع�دي، قابل ذلك انخفا�س يف مبيعات معر�س اأب�ظبي مبقدار 424 األف ريال �سع�دي نتيجة اغالق املعر�س يف دي�سمرب 2015م.

تكلفة اإليرادات 2 1 2 2

تكلفة الإيرادات لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 12-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م - 2015م2013م - 2014م

)0.4%(16.1%)14.6%(177.67666.32076.995تكلفة امل�اد اخلام

12.9%19.9%6.3%257.82161.49073.697تكلفة العمالة

15.4%19.2%11.7%8.4169.39911.203تكاليف اإيرادات غري مبا�سرة

)8.3%(0.6%)16.4%(18.34515.34215.439تكاليف التعديل وال�سهر و�سايف فاقد الذهب

)4.0%()8.5%(0.6%14.62314.70813.463تكاليف اأخرى

3.9%14.1%)5.4%(176.880167.260190.797اإجمايل تكاليف االإيرادات

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

1.7611.9432.144182201383عدد امل�ظفني

)0.3(2.7)3.1(34.731.634.4مت��سط تكلفة العمالة )باالألف ريال �سع�دي( 

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

14.5%14.2%17.3%تكلفة امل�اد اخلام

13.9%13.1%12.9%تكلفة العمالة

2.1%2.0%1.9%تكاليف اإيرادات غري مبا�سرة

2.9%3.3%4.1%تكاليف التعديل وال�سهر و�سايف فاقد الذهب

2.5%3.1%3.3%تكاليف اأخرى

36.0%35.7%39.5%اإجمايل تكاليف االإيرادات
امل�سدر: ال�سركة

1 مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 20.5 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة اإيرادات داخلية بني ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س و 
مبيعات معار�س الزوردي للتجزئة

2 مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �سركات الزوردي يف عام 2013م، بحيث مت ا�ستبعاد 3.3 ملي�ن ريال �سع�دي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة.

تكلفة املواد اخلام

ت�سمل امل�اد اخلام مك�نات متن�عة تعتمد على ن�ع املج�هرات وما اإذا كان املنتج املزمع بيعه من خالل جتارة التجزئة اأو اجلملة. تتاألف امل�اد اخلام من االأملا�س واالأحجار الكرمية 
و�سبه الكرمية وقطع املج�هرات اجلاهزة وجم�هرات �سبه مكتملة من م�سادر خارجية )ي�ستخدم يف الغالب لتجارة التجزئة(. انخف�ست تكلفة امل�اد اخلام مبعدل من� �سن�ي 
مركب قدره 0.4% يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م، حيث انخف�ست تكلفة امل�اد اخلام مبقدار 14.6% من 77.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لت�سل اإلى 66.3 

ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م نتيجة النخفا�س مبيعات التجزئة ب�سبب اغالق معر�س البرميري.

ارتفعت تكلفة امل�اد اخلام ملجم�عة الزوردي من 66.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 77.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 16.1%، وذلك نتيجة ارتفاع 
ايرادات مبيعات التجزئة مبقدار 15.0% من 73.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م الى 84.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م.

تكلفة العمالة

اإليهم التي تت�سمن بدالت ال�سكن ومكافاآت نهاية اخلدمة وبدالت التنقل وغريها من التكاليف  ت�سمل تكلفة العمالة الرواتب االأ�سا�سية للم�ظفني ومكافاآتهم واملزايا املقدمة 
االأخرى املتعلقة بالعمال امل�ساركني يف عملية الت�سنيع. وقد ارتفعت تكلفة العمالة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.9% خالل الفرتة ما بني عامي2013م و2015م، حيث ارتفعت 
تكلفة العمالة بن�سبة قدرها 6.3% من 57.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 61.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، وذلك نتيجة الرتفاع عدد م�ظفي امل�سانع ب�اقع 182 
م�ظفًا غالبيتهم من ذوي التكلفة املنخف�سة، مما اأدى بدوره اإلى دفع مت��سط تكلفة العمالة اإلى االنخفا�س بن�سبة قدرها 8.8% من 34.7 األف ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 

31.6 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م.
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ارتفعت تكلفة العمالة ملجم�عة الزوردي من 61.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 73.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 19.9%، وذلك نتيجة الرتفاع عدد 
م�ظفي امل�سانع ب�اقع 201 م�ظًفا لريتفع عدد العمال امل�ساركني يف عملية الت�سنيع من 1.943 م�ظف اإلى 2.144 م�ظف خالل نف�س الفرتة.

وظلت تكلفة العمالة كن�سبة مئ�ية من االإيرادات ثابتة ن�سًبيًا عند ح�ايل 13.0% يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2014م، ولكنها ارتقعت ب�سكل طفيف لت�سل اإلى 13.9% يف عام 
2015م، وذلك نتيجة الرتفاع مت��سط تكلفة العمالة من 33.6 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 34.4 األف ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة قدرها %8.6.

تكاليف إيرادات غري مباشرة 

يتعلق بند �لتكاليف غري �ملبا�شرة لالإير�د�ت ب�شكل �أ�شا�شي بتكاليف عملية �لتوظيف وم�شاريف �لكهرباء و�لوقود ودفع �أق�شاط �لتاأمني وتكلفة �لت�شميم �ملتعلقة بتطوير �لرب�مج 
اإلى 11.2 ملي�ن ريال  واالأجهزة اخلا�سة بت�سميم املج�هرات. وارتفعت هذه التكاليف مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 15.4% من 8.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م 

�سع�دي يف عام 2015م.

وارتفعت هذه التكاليف بن�سبة قدرها 11.7% من 8.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لت�سل اإلى 9.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م متا�سيًا مع زيادة االإنتاج خالل 
هذه الفرتة.

ارتفعت التكاليف غري املبا�سرة لالإيرادات من 9.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 11.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 19.2%، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة 
�أق�شاط �لتاأمني �ل�شنوية على �لب�شاعة من قبل �شركات �لتاأمني متم�شية مع ن�شبة �لنمو يف حجم �ملمتلكات، باالإ�شافة �إلى تكبد جمموعة الزوردي مل�شروفات م�شت�شارين متعلقة 

بتقدمي امل�س�رة و التدريب الالزم ال�ستخدام معدات مت تركيبها م�ؤخرا الإنتاج �سلع جديدة.

ظلت التكاليف غري املبا�سرة لالإيرادات كن�سبة مئ�ية من االإيرادات ثابتًة عند ن�سبة قدرها 2.0% تقريبًا خالل الفرتة من 2013م الى 2015م.

تكاليف التعديل والصهر وصايف فاقد الذهب 

ت�سمل تكاليف التعديل وال�سهر و�سايف فاقد الذهب اخل�سارة الناجتة عن فاقد الذهب وتكاليف �سهر الذهب والت�سكيل وخم�س�س تكاليف �سهر واإعادة ت�سنيع جم�هرات 
ذهب بطيئة احلركة. وانخف�ست هذه التكاليف مبعدل �سن�ي مركب قدره 8.3% خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م من 18.3 ملي�ن ريال �سع�دي اإلى 15.4 ملي�ن 

ريال �سع�دي. 

اإلى 15.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م  التعديل وال�سهر و�سايف فاقد الذهب مبعدل قدره 16.4% من 18.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م  انخف�ست تكاليف 
اأ�ساليب  اإلى ن�سبة قدرها 3.3% من االإيرادات. جاء هذا االنخفا�س نتيجة انخفا�س يف �سايف فاقد الذهب مبقدار 4.0 ملي�ن ريال �سع�دي بعد ا�ستخدام  منخف�سًا بذلك 
تكن�ل�جية متعددة ال�سرتجاع جزء كبري من الفاقد خالل عملية الت�سنيع والتي �ساعدت على تخفي�س الفاقد اإلى اأدنى م�ست�ى له والتي تت�سمن تركيب مر�سحات تكييف ه�اء 
جديدة متكن ا�ستخال�س غبار الذهب منها ب�سه�لة اإلى جانب رفع كفاءة االأجهزة االأمنية واأجهزة الك�سف عن املعادن وغريها من ال�س�ابط امل�ستخدمة لتح�سني اإمكانية ا�ستعادة 

غبار الذهب مرة اأخرى.

ارتفعت تكاليف التعديل و ال�سهر و �سايف فاقد الذهب ملجم�عة الزوردي ب�سكل طفيف من 15.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 15.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 
2015م بن�سبة 0.6% منخف�سًا بذلك اإلى ن�سبة قدرها 2.9% من االإيرادات، وذلك نتيجة ارتفاع �سايف الفاقد من الذهب مبقدار 40 األف ريال �سع�دي وتكلفة التعديل وال�سهر 

مبقدار 57 األف ريال �سع�دي خالل نف�س الفرتة.

تكاليف أخرى

تتعلق �لتكاليف �الأخرى يف �ملقام �الأول باملو�د �ال�شتهالكية و�لتي متثل �ملو�د غري �ملبا�شرة �لتي ُت�شتهَلك �أثناء عملية �لت�شنيع مثل �ملو�د �لكيميائية و�ل�شمع و�ملطاط باالإ�شافة 
اإلى التعديالت على قيمة الب�ساعة التي تتعلق بتكلفة حت�يل الذهب من عيار 24 اإلى عيار 21 وعيار 18 واإجراء تعديالت على قيم الب�ساعة بعد عمليات اجلرد واإعادة تقييم 
الذهب واالأحجار الكرمية. وتتعلق التكاليف االأخرى باال�ستهالكات، واالأدوات وقطع الغيار، واالإ�سالحات وال�سيانة، ونفقات ال�سفر واالت�ساالت. وقد انخف�ست التكاليف االأخرى 
مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 4.0% يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م حيث زادت من 14.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 14.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 
2014م وكان هذا النم� مدف�عًا ب�سكل رئي�سي بزيادة يف التعديالت على قيمة الب�ساعة مبقدار 1.3 ملي�ن ريال �سع�دي خالل عام 2013م ومبقدار 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي بني 
عامي2013م و2014م نتيجة اإجراء تعديالت مت مبقت�ساها اإعادة تقييم خمزون االأحجار نح� م�ست�ى اأقل ا�ستنادًا اإلى قيمهما ال�س�قيتني ب�سبب قيام جمم�عة الزوردي بالتفاو�س 
مع امل�ردين ل�سراء االأحجار باأ�سعار اأقل. وقابل ذلك انخفا�س يف اال�ستهالك ب�سبب التغري يف تقدير اال�ستهالك يف عام 2014م )بتاأثري اإجمايل قدره 1.5 ملي�ن ريال �سع�دي(.

انخف�ست التكاليف االأخرى ملجم�عة الزوردي من 14.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 13.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 8.5%، وذلك نتيجة انخفا�س 
التعديالت على قيمة الب�ساعة مبقدار 3.5 ملي�ن ريال �سع�دي، حيث مل تقم ال�سركة باإعادة تقييم خمزون االأحجار خالل 2015م. و قد قابل ذلك ارتفاع يف تكاليف القطع و 

االأدوات مبقدار 416 األف ريال �سع�دي، باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف تكلفة اال�ستهالك مبقدار 758 األف ريال �سع�دي.

 ملزيد من التفا�سيل عن التغري يف تقدير اال�ستهالك، يرجى مراجعة اإلى ق�سم  6-6-2-6 )»تغري املمتلكات واالآالت واملعدات«(.
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إجمايل الربح من حيث املنطقة 2 1 2 2

اإجمايل الربح من حيث املنطقة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 13-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

12.9% 20.6% 5.6% 145.329 120.460 114.042 اململكة 

15.1% 4.3% 27.1% 157.716 151.197 118.959 م�سر

0.0% ال ينطبقال ينطبق1.925 - - قطر

)4.9%(16.4% )22.3%(34.355 29.527 37.992 االإمارات العربية املتحدة

11.9% 12.7% 11.1% 339.325 301.183 270.993 اإجمايل الربح

اإيرادات العمليات للمناطق كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات 

57.8% 56.9% 53.7% اململكة 

70.9% 72.3% 68.1% م�سر

72.3% ال ينطبقال ينطبققطر

64.0% 62.0% 62.2% االإمارات العربية املتحدة

64.0% 64.3% 60.5% اإجمايل الربح

امل�سدر: ال�سركة

إجمايل الربح للمملكة 

ارتفع اإجمايل الربح للمملكة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.9% خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع اإجمايل الربح من 114.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف 
عام 2013م لي�سل اإلى 120.5ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م مبقدار 5.6% مما ترتب عليه ارتفاع يف هام�س اإجمايل الربح من 53.7% اإلى 56.9%. وجاءت هذه الزيادة 
يف هام�س اإجمايل الربح نتيجًة لزيادة االإيرادات من البيع باجلملة ب�سكل اأ�سرع من اإيرادات التجزئة، ف�ساًل عن انخفا�س �سايف فاقد الذهب يف اململكة مبقدار 1.0 ملي�ن 

ريال �سع�دي بن�سبة قدرها %41.5.

ارتفع اإجمايل الربح للمج�عة يف اململكة من 120.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 145.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 20.6%، بينما ارتفع هام�س 
اإجمايل الريح ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 56.9% اإلى 57.8% يف نف�س الفرتة، وذلك نتيجة االرتفاع يف هام�س ربح مبيعات التجزئة مبقدار 0.5% من 31.6% الى %32.1 

خالل نف�س الفرتة.

إجمايل الربح ملصر 

ارتفع اإجمايل الربح مل�سر مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 15.1% خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع اإجمايل الربح مل�سر مبقدار 27.1% لي�سل اإلى 151.2 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م حمقًقا بذلك حت�سنًا يف هام�س اإجمايل الربح لي�سل اإلى 72.3%، وهذا يع�د ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع مت��سط اأ�سعار بيع الذهب باجلملة 
للجرام ال�احد من 19.7 ريال �سع�دي اإلى 20.9 ريال �سع�دي، اإلى جانب ارتفاع اإيرادات بيع الذهب باجلملة - مقارنة بنظريها من بيعه بالتجزئة - التي ات�سمت بارتفاع 

ه�ام�س اإجمايل الربح كما ذكرنا �سابقًا.

ارتفع اإجمايل الربح يف م�سر من 151.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 157.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 4.3%، بينما انخف�س هام�س اإجمايل 
الريح ملجم�عة الزوردي يف م�سر من 72.3% اإلى 70.9% يف نف�س الفرتة، وذلك نتيجة االرتفاع يف ايرادات مبيعات التجزئة بن�سبة 223%، والتي تتميز بهام�س ربح منخف�س 

مقارنة بقن�ات البيع االأخرى.

إجمايل الربح لقطر

حققت جمم�عة الزوردي اإجمايل ربح يف قطر بلغ 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م، وبهام�س اإجمايل ربح بلغ 72.3% يف نف�س الفرتة. بينما مل حتقق جمم�عة الزوردي اي 
ايرادات او ارباح يف الفرتات ال�سابقة الأنها بداأت ن�ساطها يف قطر من خالل �سركتها التابعة هناك يف مار�س 2015م.

إجمايل الربح لإلمارات العربية املتحدة 

انخف�س اإجمايل الربح لالإمارات العربية املتحدة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 4.9% خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م، حيث قد انخف�س اإجمايل الربح لالإمارات 
العربية املتحدة مبقدار 22.3% من 38.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لي�سل اإلى 29.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، حمققًا بذلك انخفا�سًا طفيفًا يف هام�س 
الثاين  التجزئة  افتتاح معر�س  بعد  التجزئة  اإيرادات  االأ�سرع يف  النم�  اإلى  االأ�سا�س  اإلى 62.0% يف عام 2014م. ويرجع ذلك يف  الربح من 62.2% يف عام 2013م  اإجمايل 
يف اأب�ظبي خالل عام 2014م. هذا وحققت اأعمال البيع التجزئة هام�س اإجمايل الربح اأقل مقارنة باأعمال البيع باجلملة وذلك ب�سبب اإدراج قيمة الذهب يف اإيرادات البيع 
بالتجزئة، حيث يدفع امل�ستهلك القيمة االإجمالية نقدًا. ويف املقابل، ُت�ستبَعد قيمة الذهب من االإيرادات وتكلفة املبيعات يف اأعمال البيع باجلملة مما يعطي العمالء اخليار بت�سديد 

كمية الذهب مبا يعدله بذهب من نف�س العيار اأو مبا يعادل الكمية بذهب �سايف من عيار 24 قري�ط مما ينتج عنه هام�ض ربح �إجمايل �أعلى.
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ارتفع اإجمايل الربح للمج�عة يف االإمارات العربية املتحدة من 29.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 34.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 16.4%، كما 
ارتفع هام�س اإجمايل الريح ملجم�عة الزوردي يف االإمارات العربية املتحدة من 62.0% اإلى 64.0% يف نف�س الفرتة، وذلك نتيجة االنخفا�س يف مبيعات ال�سال�سل الذهبية و التي 

حتمل هام�س ربح منخف�س باملقارنة مع املنتجات االأخرى.

إجمايل الربح للمملكة من حيث قنوات البيع 2 1 2 2

اإجمايل ربح اململكة من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 14-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

13.1% 18.8% 7.6% 117.987 99.355 92.299 بيع الذهب باجلملة

416.0% 807.4% 193.5% 1.225 135 46 بيع االأملا�س باجلملة

13.6% 19.8% 7.7% 119.212 99.490 92.345 اإجمايل البيع باجلملة

8.5% 9.9% 7.2% 23.285 21.181 19.766 التجزئة

21.1% )1.436.1%()111.0%(2.833 )212(1.930 املبيعات االأخرى

12.9% 20.6% 5.6% 145.329 120.459 114.041 اإجمايل الربح

هام�س اإجمايل الربح 

72.0% 73.5% 72.4% بيع الذهب باجلملة

20.9% 22.7% 17.2% بيع االأملا�س باجلملة

70.3% 73.3% 72.2%اإجمايل البيع باجلملة

32.1% 31.6% 25.8% التجزئة

30.8% )2.4%(24.9% اأخرى

57.8% 56.9% 53.7%اإجمايل الربح

امل�سدر: ال�سركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

�رتفع �إجمايل �لربح من ن�شاط بيع �لذهب باجلملة مبعدل منو �شنوي مركب قدره 13.1% بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع اإجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة ب�اقع 
7.6% من 92.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 99.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وحت�سن هام�س اإجمايل الربح من 72.4% يف عام 2013م اإلى 73.5% يف 
عام 2014م، ويعزي ذلك يف االأ�سا�س اإلى انخفا�س �سايف فاقد الذهب مبقدار 41.5% )1.0 ملي�ن ريال �سع�دي( بف�سل التدابري ال�سارمة التي اتخذتها جمم�عة الزوردي 

للحد من ت�سرب غبار الذهب اأثناء عمليات االإنتاج.

ارتفع اإجمايل ربح الذهب باجلملة ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 99.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 118.0ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 18.8%، و 
قد قابل ذلك انخفا�س هام�س اإجمايل ريح الذهب باجلملة ملجم�عة الزوردي يف اململكة ب�سكل طفيف من 73.5% اإلى 72.0% يف نف�س الفرتة.

إجمايل ربح بيع األملاس باجلملة 

بلغ اإجمايل الربح من بيع االأملا�س باجلملة 46.0 األف ريال �سع�دي يف عام 2013م وحقق زيادة ب�اقع 193.5% لي�سل اإلى 135.0 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م. و �سهد 
هام�س اإجمايل الربح حت�سنًا من 17.2% يف عام 2013م اإلى 22.7% يف 2014م وذلك نتيجة الإمتام اأول �سنة لعمليات خط انتاج املج�هرات اجلديد »كيناز«.

ارتفع اإجمايل ربح االأملا�س باجلملة من 135.0 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 1.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، اأي بن�سبة 804.1%، وذلك نتيجة زيادة العمليات 
املتعلقة ببيع االأملا�س باجلملة، مدع�مة بزيادة ا�ستثمارات يف هذه القناة من خالل تعيني م�ظفني مبيعات جدد، بينما انخف�س هام�س اجمايل الربح من 22.7% يف 2014م اإلى 

20.9% يف 2015م نتيجة خ�س�مات خا�سة لبع�س العمالء لتحقيق مبيعات اأعلى.

إجمايل ربح التجزئة 

ارتفع اإجمايل الربح من بيع التجزئة بن�سبة 7.2% من 19.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لت�سل اإلى 21.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، بف�سل زيادة هام�س 
اإجمايل الربح من 25.8% يف عام 2013م اإلى 31.6% يف عام 2014م. وُيعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع م�ست�ى اإيرادات البيع بالتجزئة ملنتجات االأملا�س التي حتقق هام�س 
ربح اإجمايل اأعلى مقارنًة باإيرادات التجزئة مل�سغ�الت الذهب، ف�ساًل عن ارتفاع هام�س اإجمايل الربح لبيع الذهب بالتجزئة بن�سبة قدرها 13.9% ب�سبب ارتفاع اأ�سعار بيع 

م�سغ�الت الذهب بالتجزئة.

ا�ستمر اإجمايل الربح من بيع التجزئة ال�سع�د من 21.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 23.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، اأي بن�سبة 9.9% نتيجة االنخفا�س 
يف ن�سبة اخل�س�مات. اأدى االنخفا�س يف اخل�س�مات بدوره الى االرتفاع يف هام�س ربح مبيعات التجزئة من 31.6% يف عام 2014م اإلى 32.1% يف عام 2015م.
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إجمايل ربح املبيعات األخرى

�سهد اإجمايل ربح املبيعات االأخرى يف عام 2014م انخفا�سًا بن�سبة 111.0% من 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى خ�سارة قيمتها 212.0 األف ريال �سع�دي يف عام 
2014م ب�سبب ت�سجيل خم�س�س لالأحجار بطيئة احلركة مببلغ 2.4 ملي�ن ريال �سع�دي بعمليات ور�سة الطلبيات اخلا�سة ملنتجات االأملا�س.

ارتفع اإجمايل ربح االإيرادات االأخرى من خ�سارة قيمتها 212.0 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م لت�سل اإلى ربح مبقدار 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، و ذلك ب�سبب 
عدم ت�سجيل اأى خم�س�سات لالأحجار مما اأدى بدوره اإلى ارتفاع اإجمايل هام�س الربح من �سالب 2.4% يف عام 2014م اإلى 30.8% يف عام 2015م.

إجمايل ربح مصر من حيث قنوات البيع 2 1 2 2

اإجمايل الربح مل�سر من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 15-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

14.5% 2.7% 27.6% 115.968148.019151.981بيع الذهب باجلملة

)1.4%(12.6% )13.8%(2.9902.5782.904بيع االأملا�س باجلملة

14.1% 2.8% 26.6% 118.958150.597154.885اإجمايل ربح اجلملة

ال ينطبق371.8% ال ينطبق6002.831-التجزئة

15.1% 4.3% 27.1% 118.958151.197157.716اإجمايل الربح

هام�س اإجمايل الربح

74.1%75.2%71.0%بيع الذهب باجلملة

30.5%26.0%26.5%بيع االأملا�س باجلملة

72.2%72.9%68.1%اإجمايل البيع باجلملة

36.1%24.8%الينطبقالتجزئة

70.9%72.3%68.1%اإجمايل الربح

 امل�سدر: ال�سركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

ارتفع اإجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 14.5% بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع اإجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها %27.6 
من 116.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 148.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م مع حت�سن يف هام�س اإجمايل الربح من 71.0% اإلى 75.2% خالل هذه الفرتة. 
وجاءت الزيادة يف هام�س اإجمايل الربح مدف�عة ب�سكل رئي�سي باالنخفا�س يف فاقد الذهب بن�سبة 46.3% )اأي مبقدار 2.1 ملي�ن ريال �سع�دي( ب�سبب التدابري ال�سارمة 
التي اتخذتها جمم�عة الزوردي للحد من ت�سرب غبار الذهب واخل�سارة اأثناء عمليات االنتاج. �سهد اإجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة يف عام 2015م ارتفاعا ب�سبة 2.7% من 
148.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 152.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، و كان هذا االرتفاع مدف�عا بالزيادة يف ايرادات بيع الذهب باجلملة. اأنخف�س هام�س 

الربح ب�سكل طفيف من 75.2% يف عام 2014م اإلى 74.1% يف عام 2015م نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة املرتبطة بارتفاع انتاج الذهب باجلملة.

إجمايل ربح بيع األملاس باجلملة

انخف�س اإجمايل ربح بيع االأملا�س باجلملة بن�سبة قدرها 13.8% من 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لت�سل اإلى 2.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م تزامنًا مع 
االنخفا�س يف االإيرادات خالل هذه الفرتة وا�ستقر هام�س اإجمايل الربح ب�سكل ن�سبي عند م�ست�ى 26.0% يف عام 2014م.

ارتفع اإجمايل ربح بيع االأملا�س باجلملة بن�سبة قدرها 12.6% لي�سل اإلى 2.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م ب�سبب انخفا�س تكاليف امل�اد اخلام بن�سبة 10.0% باملقارنة 
مع االنخفا�س يف االإيرادات بن�سبة 4.1% و مما اأدى اأي�سا اإلى ارتفاع هام�س الربح من 26.0% يف عام 2014م اإلى 30.5% يف عام 2015م.

إجمايل ربح التجزئة

بلغ اإجمايل ربح التجزئة للمعر�س املفت�ح حديثًا يف م�سر مبلغ قدره 0.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، وازداد اإلى 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م م�سجاًل هام�س 
ربح اإجمايل قدره 24.8% يف 2014م اإلى 36.1% يف 2015م، و ذلك نتيجة ارتفاع ايرادات جتزئة االأملا�س التي تتميز بهام�س ربح اأعلى باملقارنة مع جتزئة الذهب، مدف�ع بافتتاح 

معر�س م�ل العرب خالل نف�س الفرتة.
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إجمايل الربح لقطر من حيث قنوات البيع  1 1 2 2

حققت جمم�عة الزوردي اإجمايل ربح يف قطر بلغ 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م، وهام�س اإجمايل ربح بلغ 72.3% يف نف�س الفرتة. بينما مل حتقق الزوردي قطر اي ايرادات 
اأو ارباح يف الفرتات ال�سابقة ك�ن بداأت ن�ساطها يف مار�س 2015م.

إجمايل الربح لإلمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع 11 1 2 2

اإجمايل الربح لالإمارات العربية املتحدة من حيث قن�ات البيع لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 16-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

)5.8%(17.7% )24.5%(37.80628.52533.567بيع الذهب باجلملة

105.8% )21.3%(438.2% 1861.001788التجزئة

)4.9%(16.4% )22.3%(37.99229.52634.355اإجمايل الربح

هام�س اإجمايل الربح 

67.3%64.9%62.8%بيع الذهب باجلملة

20.5%27.3%21.8%التجزئة

64.0%62.0%62.2%اإجمايل الربح

امل�سدر: ال�سركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

انخف�س اإجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 5.8% بني عامي 2013م و2015م. 

انخف�س اإجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 24.5% من 37.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م لت�سل اإلى 28.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، جتان�سًا 
مع انخفا�س ن�سبة من� املبيعات مبقدار 26.2% خالل هذه الفرتة. 

ارتفع اإجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها 17.7% لي�سل اإلى 33.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م متا�سيا مع ارتفاع ن�سبة من� املبيعات مبقدار %12.3 
خالل هذه الفرتة.

إجمايل ربح التجزئة

ارتفع اإجمايل ربح التجزئة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 105.8% بني عامي 2013م و2015م، حيث ارتفع اإجمايل ربح التجزئة بن�سبة قدرها 438.2% من 186 األف ريال 
�سع�دي يف عام 2013م اإلى 1.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، وارتفع هام�س اإجمايل الربح من 21.8% يف عام 2013م اإلى 27.3% يف عام 2014م. وكان ال�سبب الرئي�سي 

وراء هذا االرتفاع ه� افتتاح معر�س ثاٍن يف اأب�ظبي، والذي ترتكز مبيعاته ب�سكل اأ�سا�سي على جم�هرات االأملا�س.

انخف�س اإجمايل ربح التجزئة بن�سبة قدرها 21.3% من 1.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 0.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، مع انخفا�س هام�س اإجمايل الربح 
لي�سل اإلى 20.6% يف نف�س الفرتة. وكان ذلك نتيجة اغالق معر�س اأب�ظبي يف نهاية عام 2015م.

مصاريف البيع والتسويق 12 1 2 2

م�ساريف البيع والت�س�يق لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 17-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

23.5% 5.6%44.5%18.04926.08127.540الدعاية

3.7% 2.5%4.9%13.97414.66115.025م�ساريف الرتويج واملكافاآت

17.3% 36.5%0.8%23.24623.44331.992تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر

19.1% 16.5%21.8%28.66134.90340.678م�ساريف امل�ظفني

31.3% 17.9%46.2%5.2857.7289.114االإيجارات

14.7% 10.8%18.8%5.3776.3907.077م�ساريف ثابتة اأخرى

ال ينطبق233.4%)118.0%()5.175()1.552(8.613دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

13.9% 12.5%15.3%8.5949.91111.151م�ساريف اأخرى
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2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

10.9% 13.0%8.7%111.799121.565137.402اإجمايل م�ساريف البيع والت�س�يق

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

 40 2112272511624عدد امل�ظفني

 26.2 135.8153.8162.117.98.3مت��سط تكلفة امل�ظفني لكل م�ظف )باالألف ريال �سع�دي( 

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

5.2%5.6%4.0%دعاية 

2.8%3.1%3.1%م�ساريف الرتويج واملكافاآت

6.0%5.0%5.2%اأعباء معايرة الذهب

7.7%7.5%6.4%م�ساريف م�ظفني

1.7%1.6%1.2%اإيجارات

1.3%1.4%1.2%م�ساريف ثابتة اأخرى

)1.0%()0.3%(1.9%دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

2.1%2.1%1.9%م�ساريف اأخرى

25.9%26.0%25.0%اإجمايل م�ساريف البيع والت�س�يق

امل�سدر: ال�سركة

الدعاية

ترتبط م�ساريف الدعاية باالإعالنات التي ت�ستهدف امل�ستهلك النهائي وت�سمل هذه امل�ساريف حمالت الرتويج والتعاقد مع امل�ساهري و�سفراء عالمة جمم�عة الزوردي التجارية 
وبث االإعالنات التلفزي�نية واال�ستعانة بخدمات اإعالمية باالإ�سافة اإلى حمالت العالقات العامة واخلدمات اال�ست�سارية فيما يتعلق بتط�ير العالمة التجارية ملجم�عة الزوردي. 

وارتفعت م�ساريف الدعاية مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 23.5% بني عامي 2013م و2015م من 18.0 ملي�ن ريال �سع�دي اإلى 27.5 ملي�ن ريال �سع�دي.

ارتفعت م�ساريف الدعاية بن�سبة قدرها 44.5% من 18.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 26.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م تزامنًا مع جتديد عق�د �سفراء 
العالمة التجارية من امل�ساهري وزيادة العرو�س امليدانية املتنقلة التي تنظمها جمم�عة الزوردي لعمالئها. ارتفعت م�ساريف الدعاية بن�سبة اقل يف عام 2015م قدرها %5.6 
باملقارنة مع عام 2014م من 26.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 27.5 ملي�ن ريال يف عام 2015م نتيجة عدم التعاقد مع �سفراء جدد للعالمة التجارية من امل�ساهري 

وبناًء عليه، فقد ارتفعت ن�سبة م�ساريف الدعاية من االإيرادات من 4.0% يف عام 2013م اإلى 5.3% يف عام 2014م ثم انخف�ست بن�سبة ب�سيطة اإلى 5.2% يف عام 2015م.

مصاريف الرتويج واملكافآت 

ت�سمل م�ساريف الرتويج واملكافاآت االأن�سطة الرتويجية واحل�افز لعمالء بيع الذهب باجلملة. هذا ويتم اإعطاء مكافاآت حتفيزية للعمالء الذين يحقق�ن اأهداف املبيعات املتفق 
عليها. وارتفعت هذه امل�ساريف مبعدل �سن�ي مركب قدره 3.7% من 14.0ملي�ن ريال يف عام 2013م اإلى 15.0 ملي�ن ريال يف عام 2015م نظرا الرتفاع املبيعات.

ارتفعت م�ساريف الرتويج واملكافاآت بن�سبة قدرها 4.9% من 14.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 14.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م نتيجة من� بيع الذهب 
باجلملة خالل هذه الفرتة. وارتفعت م�ساريف الرتويج واملكافاآت بن�سبة اأقل مبعدل قدره 2.5% لت�سل اإلى 15.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع مبيعات 

الذهب باجلملة ورفع امل�ستهدف املطل�ب حتقيقه من العمالء ال�ستحقاق احلافز.

وارتفعت م�ساريف الرتويج و واملكافاآت كن�سبة مئ�ية من االإيرادات من 3.1% يف عام 2013م اإلى 3.1% يف عام 2014م، و من ثم انخف�ست اإلى 2.8% يف عام 2015م

تكلفة تصفية وتنقية الذهب الكسر

تتعلق تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر ب�سكل رئي�سي بتكلفة اإزالة االأحجار من قطع املج�هرات والتي يتم حت�سيلها من العمالء حتى يتم �سهرها قبل ا�ستخدامها يف عمليات 
االنتاج. كما تت�سمن اأي�سًا تكلفة جتميع الذهب الك�سر والتكاليف املتكبدة اإثر حت�يل الذهب الك�سر املح�سل من العمالء اإلى ذهب �سايف من اأجل اإعادة ت�سنيعه كمنتجات 
جديدة. وتتعلق اأي�سًا بتكلفة اإزالة االأحجار من جم�هرات الزوردي املح�سلة من العمالء للتمكن من اإذابة القطع ذات ال�سلة واإعادة ت�سكيلها. يحت�ي اجلدول التايل على تف�سيل 

للبن�د الرئي�سية لتكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر. 
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تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر لل�سن�ات املنتهية يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 18-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

33.5% 40.8% 26.7% 5.7387.26910.232م�ساريف اإزالة االأحجار

11.5% 34.5% )7.6%(17.50816.17421.761م�ساريف حت�يل الذهب الك�سر

17.3% 36.5% 0.8% 31.992 23.24623.443اإجمايل تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 17.3% من 23.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 32.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. 
وارتفعت هذه التكاليف بن�سبة قدرها 0.8% من 23.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 23.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م متما�سيًة مع معدل من� االيرادات خالل 
هذه الفرتة. وارتفعت تكلفة ت�سفية وتنقية الذهب الك�سر من 23.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 32.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 36.5% نتيجة 
الزيادة يف ن�سبة االأحجار يف املج�هرات وارتفاع يف ن�سبة حت�سيل القطع. جتان�سًا مع ذلك، فقد ارتفعت هذه التكاليف كن�سبة مئ�ية من االيرادات من 5.2% يف عام 2014م 

اإلى 6.0% يف عام 2015م.

مصاريف املوظفني 

ت�سمل م�ساريف امل�ظفني الرواتب االأ�سا�سية ومكافاآت ومزايا امل�ظفني مبا يف ذلك بدل ال�سكن ومكافاأة نهاية اخلدمة وبدل امل�ا�سالت و عم�الت املبيعات وغريها من املزايا 
املتعلقة  الرئي�سية  للبن�د  يلي تف�سيل  وفيما  �سن�ي مركب قدره 19.1% بني عامي 2013م و2015م.  امل�ظفني مبعدل من�  تكاليف  وارتفعت  والت�س�يق.  البيع  املتعلقة مب�ظفي 

مب�ساريف امل�ظفني.

م�ساريف امل�ظفني لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 19-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

13.5% 13.3% 13.6% 9.74911.07712.552الراتب االأ�سا�سي

26.3% 10.5% 44.3% 1.8482.6662.947العالوة

14.7% 10.2% 19.5% 1.7142.0482.256بدل ال�سكن

28.4% 22.2% 34.9% 1.1231.5151.852تكاليف مكافئة نهاية اخلدمة

27.0% 9.8% 46.9% 3.8905.7166.276اأخرى

19.6%24.5%14.9%10.33911.88114.794عم�الت املبيعات

19.1%16.5%21.8%28.66434.90340.678اإجمايل م�ساريف امل�ظفني

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت م�ساريف امل�ظفني بن�سبة قدرها 21.8% من 28.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 34.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م ب�سبب ا�سافة 16 م�ظفًا جديدًا 
اإلى طاقم البيع والت�س�يق لريتفع عددهم االجمايل من 211 م�ظفًا يف عام 2013م اإلى 227 م�ظفًا يف عام 2014م. كما اقرتن هذا االرتفاع يف عدد امل�ظفني بزيادة يف مت��سط 

التكلفة ال�سن�ية للم�ظف ال�احد من 135.8 األف ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 153.8 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م.

وارتفعت م�ساريف امل�ظفني من 34.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 40.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة 16.5%، وذلك نتيجة ا�سافة 24 م�ظفًا جديدًا 
اإلى طاقم البيع والت�س�يق لريتفع عددهم االجمايل من 227 م�ظفًا يف عام 2014م اإلى 251 م�ظفًا يف عام 2015م. كما اقرتن هذا االرتفاع يف عدد امل�ظفني بزيادة يف مت��سط 

التكلفة ال�سن�ية للم�ظف ال�احد من 153.8 األف ريال �سع�دي م يف عام 2014م اإلى 162.2 األف ريال �سع�دي يف عام 2015م.

وبناًء على ذلك، فقد زادت تكاليف امل�ظفني كن�سبة مئ�ية من االإيرادات من 6.4% يف عام 2013م، لت�سل اإلى 7.1% و7.7% يف عام 2014م و 2015م على الت�ايل، متا�سيًا مع 
الزيادة يف عدد امل�ظفني خالل هذه الفرتة.

اإليجارات

ارتفعت م�ساريف االإيجار مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 31.3% بني عامي 2013م و2015م. وارتفعت بن�سبة قدرها 46.2% من 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 
7.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م ب�سبب افتتاح ثالثة معار�س جديدة يف عام 2014م )واحد يف كل من اململكة واأب� ظبي وم�سر(. وقابل ارتفاع امل�ساريف املتعلقة بافتتاح 

هذه املعار�س انخفا�س طفيف متعلق باإغالق معر�س ال برمييري.

ارتفعت م�ساريف االإيجار من 7.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 9.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م بن�سبة 17.9%، وذلك نتيجة افتتاح ثالث معار�س جديدة خالل 
عام 2015م )معر�س م�ل العرب يف م�سر، ومعر�س بان�راما م�ل ومعر�س النخيل م�ل يف اململكة(. وبناًء على ذلك، فقد ارتفعت م�ساريف االإيجار بن�سبة مئ�ية من االإيرادات 

من 1.1% يف عام 2013م لت�سل اإلى 1.6% و1.7% يف عام 2014م و2015م على الت�يل متا�سيًا مع الزيادة يف عدد املعار�س.
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مصاريف ثابتة أخرى

تتاألف امل�ساريف الثابتة االأخرى ب�سكل رئي�سي من م�ساريف الت�ظيف والر�س�م احلك�مية والتاأمني علي الب�ساعة امل�سنعة واملرافق وال�سحن وم�ساريف اخلدمات اال�ست�سارية. 
وزادت امل�ساريف الثابتة االأخرى مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 14.7% بني عامي 2013م و2015م.

وارتفعت هذه امل�ساريف بن�سبة قدرها 18.8% من 5.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 6.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت كن�سبة مئ�ية 
من االإيرادات من 1.2% اإلى 1.4% ب�سبب ارتفاع تكاليف �سحن الذهب نظرًا الرتفاع الكميات املباعة.

ارتفعت امل�ساريف الثابتة االأخرى من 6.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 7.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة 10.8%، ولكنها انخف�ست اإلى 1.3% كن�سبة 
مئ�ية من االإيرادات.

ديون مشكوك يف حتصيلها

متثل الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها تقدير االإدارة للمبلغ املطل�ب خالل العام لدعم خم�س�سات الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها بعد درا�سة املخاطر املرتبطة بالعميل وعمر الدين 
وخماطر البلد واأية خماطر اأخرى حمددة. ويف عام 2014م، كان هناك فائ�س يف خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها نظرًا لتح�سيل دي�ن م�سط�بة يف ال�سابق و تغريات يف 
تقدير االدارة ملخاطر معينة مما اأدى اإلى انخفا�س يف املخ�س�س و ت�سجيل دخل قدره 1.6 ملي�ن ريال �سع�دي. و يف 2015م، ا�ستمر ارتفاع حت�سيل الدي�ن امل�سط�بة يف ال�سابق 

مما اأدى اإلى انخفا�س يف املخ�س�س بن�سبة قدرها 233.5% و ت�سجيل دخل قدره 5.2 ملي�ن ريال �سع�دي.

مصاريف أخرى

تتعلق امل�ساريف االأخرى ب�سكل رئي�سي مب�ساريف العرو�س املتنقلة وم�ساريف ال�سفر املتعلقة مبعار�س الذهب التي ت�سارك فيها ال�سركة واال�ستهالك واالت�ساالت والطباعة 
واالإ�سالحات وال�سيانة والر�س�م القان�نية والر�س�م اجلمركية. وقد زادت من 8.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م لت�سل اإلى 9.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م

ارتفعت امل�ساريف االأخرى لت�سل اإلى 11.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، بن�سبة 12.5%، نتيجة ارتفاع تكاليف االإ�سالحات وال�سيانة مبقدار 274 األف ريال �سع�دي 
باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف تكاليف االت�ساالت والطباعة مبقدار 188 األف ريال �سع�دي، بينما ا�ستقرت كن�سبة مئ�ية من االإيرادات بني 1.9% و2.1% خالل الفرتة بني 2013م 

و 2015م.

املصاريف العمومية واإلدارية 12 1 2 2

امل�ساريف العم�مية والإدارية لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 20-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

11.2%5.8%16.8%31.93837.30739.480رواتب ومزايا امل�ظفني

48.9%33.0%66.6%1.6912.8183.749االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية

2.2%3.4%0.9%1.9001.9171.983ال�سفر

15.9%10.1%22.0%1.4351.7501.927اال�ستهالك

10.9%2.1%20.4%4.3165.1985.306م�ساريف اأخرى

12.7%7.1%18.7%41.28048.99052.445اإجمايل امل�ساريف العم�مية و االإدارية

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

318346379283361عدد امل�ظفني

3.7)3.7(100.4107.8104.27.4مت��سط تكلفة امل�ظفني )باالألف ريال �سع�دي( 

كن�سبة من اإجمايل اإيرادات العمليات

7.4%8.0%7.1%رواتب ومزايا م�ظفني

0.7%0.6%0.4%اأتعاب ا�ست�سارية ومهنية

0.4%0.4%0.4%�سفر

0.4%0.4%0.3%ا�ستهالك

1.0%1.1%1.0%م�ساريف اأخرى

9.9%10.5%9.2%اإجمايل م�ساريف عم�مية واإدارية

امل�سدر: ال�سركة
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رواتب ومزايا املوظفني 

ت�سمل رواتب ومزايا امل�ظفني الرواتب االأ�سا�سية والعالوات واملزايا مبا يف ذلك بدل ال�سكن ومكافاأة نهاية اخلدمة وبدل امل�ا�سالت وغريها من ا�ستحقاقات امل�ظفني العم�ميني 
واالإداريني.

ارتفعت رواتب ومزايا امل�ظفني مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 11.2% من 31.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 39.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، حيث ارتفعت 
الرواتب واملزايا امل�ظفني بن�سبة قدرها 16.8% من 31.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 37.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، وذلك ب�سبب زيادة عدد امل�ظفني 
العم�ميني واالإداريني من 318 م�ظفًا يف عام 2013م اإلى 346 م�ظفًا يف عام 2014م من اأجل دعم من� عمليات جمم�عة الزوردي. و�ساحب ذلك زيادة اإ�سافية يف مت��سط 

التكلفة ال�سن�ية للم�ظف ال�احد بن�سبة قدره 7.4% من 100.4 األف ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 107.8 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م. 

ارتفعت م�ساريف رواتب ومزايا امل�ظفني من 37.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 39.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م بن�سبة قدرها 5.8%، وذلك نتيجة زيادة 
عدد امل�ظفني العم�ميني واالإداريني من 346 م�ظفًا يف عام 2014م اإلى 379 م�ظفًا يف عام 2015م، و�ساحب ذلك انخفا�س يف مت��سط التكلفة للم�ظف ال�احد من 107.8 

اآالف ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 104.2 اآالف ريال �سع�دي يف عام 2015م.

وبناًء على ذلك، فقد زادت ن�سبة تكاليف امل�ظفني من االإيرادات من 7.1% تقريبًا يف عام2013م لت�سل اإلى8.0 % يف عام 2014م تزامنًا مع الزيادة يف عدد امل�ظفني خالل 
تلك الفرتة. و من ثم انخف�ست بن�سبة قليلة لت�سل اإلى 7.4% يف عام 2015م نتيجة االنخفا�س يف مت��سط التكلفة للم�ظف ال�احد كما �سبق ذكره.

أتعاب االستشارية واملهنية

زادت اأتعاب اال�ست�سارية واملهنية مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 48.9% بني عامي 2013م و2015م. كما ارتفعت االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية بن�سبة قدرها 66.6% من 1.7 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، ب�سبب اأتعاب ا�ست�سارية تتعلق بالزكاة بلغت 0.7 ملي�ن ريال �سع�دي.

ارتفعت االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية من 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م اأي بن�سبة 33.0%، وذلك نتيجة الزيادة يف تكاليف 
التدقيق و املراجعة اخلارجية للق�ائم املالية بن�سبة 70%. وبناًء على ذلك، فقد زادت ن�سبة االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية من االإيرادات من 0.4% يف عام 2013م اإلى %0.6 

و0.7% يف عام 2014م و2015م على الت�ايل.

نفقات السفر 

ارتفعت م�ساريف ال�سفر مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 2.1% من 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 2.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. ا�ستقرت م�ساريف 
ال�سفر ح�ل 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف خالل عام 2013م و2014م ثم ارتفعت بن�سبة 3.4% لت�سل اإلى 2.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مدف�عة بارتفاع ال�سفريات بني 
ال�سركات التابعة يف م�سر ودول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سفر بغر�س ح�س�ر معار�س املج�هرات مل�ا�سلة دعم من� املبيعات ودفع م�سرية االبتكار. وبنًاء عليه، فقد ا�ستقرت 

ن�سبة م�ساريف ال�سفر كن�سبة مئ�ية من االإيرادات على 0.4% يف خالل الفرتة بني 2013م و2015م.

االستهالك

ارتفعت م�ساريف اال�ستهالك مبعدل من� �سن�ي مركب يبلغ 15.9% بني عامي 2013م و2015م. وقد ارتفعت م�ساريف اال�ستهالك ب�اقع 22.0% من 1.4 ملي�ن ريال �سع�دي 
يف عام 2013م اإلى 1.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، وذلك ب�سبب االإ�سافات يف حت�سينات املباين امل�ستاأجرة ك�ساالت عر�س يف اململكة وم�سر الأن�سطة البيع بالتجزئة، 
اإلى 233.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وا�سلت م�ساريف  جتان�سًا مع الزيادة يف تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات من 232.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م 
اال�ستهالك ملجم�عة الزوردي ارتفاعها ب�سكل طفيف بن�سبة 10.1% من 1.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م. وقد تراوحت 

م�ساريف اال�ستهالك كن�سبة مئ�ية من االإيرادات بني 0.3% و 4.0% خالل الفرتة بني 2013م و2015م.

املصاريف األخرى

التنقل وخدمات املرافق  التاأمني والت�ظيف وم�ساريف  ت�سمل امل�ساريف االأخرى ب�سكل رئي�سي امل�ساريف املتعلقة بالطباعة واالأدوات املكتبية واالت�ساالت وكذلك م�ساريف 
وو�سائل الرتفيه وغريها من امل�ساريف املتفرقة. قد ارتفعت امل�ساريف االأخرى مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 10.9% من 4.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 5.3 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م مدف�عة ب�سكل رئي�سي بالزيادة يف النفقات املتعلقة بخدمات الكهرباء واملاء و تكاليف امل�ا�سالت والتاأمني على اإثر من� العمليات. وقد ظلت 

النفقات االأخرى كن�سبة مئ�ية من االإيرادات ح�ايل 1.0% خالل الفرتة بني 2013م و2015م.
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صايف الدخل 12 1 2 2

�سايف الدخل يف ال�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 21-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

12.6% 14.4% 10.8% 117.913130.628149.478الربح من العمليات

ال ينطبق)236.7%(91.7% 4.283)3.133()1.634(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

7.5% 24.8% )7.4%()34.896()27.964()30.191(اأعباء مالية

17.5% 19.4% 15.6% 86.08899.531118.864الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل

9.6% 8.1% 11.2% )14.312()13.240()11.910(زكاة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)3.986(--�سريبة الدخل

16.4% 16.5% 16.3% 74.17886.291100.567�سايف الدخل

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

28.2%27.9%26.3%الربح من العمليات

0.8%)0.7%()0.4%(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

6.6%6.0%6.7%اأعباء مالية

19.0%18.4%16.6%�سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

ارتفع �سايف الدخل مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 16.4% بني عامي 2013م و2015م حيث ارتفع بن�سبة قدرها 16.3% من 74.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 86.3 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. وارتفع هام�س �سايف الدخل من 16.6% يف عام 2013م اإلى 18.4% يف عام 2014م ثم اإلى 19.0% يف 2015م، جتان�سًا مع النم� يف الدخل 

من العمليات مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 12.6% خالل عامي 2013م و2015م ب�سبب النم� املماثل يف اإجمايل الربح مبعدل من� �سن�ي مركب قدره %11.9.

صايف الدخل من حيث املنطقة 12 1 2 2

�سايف الدخل من حيث املنطقة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 22-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م – 2015م2013م - 2014م

28.4%87.1%)11.9%(28.92525.48247.668اململكة 

)4.4%()16.6%(9.6%45.23249.56441.322م�سر

ال ينطبق)131.1%(ال ينطبق202)650(-قطر

2.231.7%)4.4%(56.752.4%2111.89411.374االإمارات العربية املتحدة

16.4%16.5%16.3%74.17886.291100.567�سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

صايف الدخل للمملكة

ارتفع �سايف الدخل للمملكة مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 28.4% بني عامي 2013م و2015م. يف عام 2014م، انخف�س �سايف الدخل للمملكة بن�سبة 11.9% من 28.9 ملي�ن 
ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى25.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م وذلك نظرًا الرتفاع م�ساريف الدعاية وكذلك م�ساريف الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها.

يف عام 2015م، ارتفع �سايف الدخل للمملكة اإلى 47.7 ملي�ن ريال �سع�دي وذلك بن�سبة قدرها 87.1%، وذلك نتيجة لزيادة يف مبيعات الذهب باجلملة بن�سبة قدرها %21.2 
بقيمة 28.6 ملي�ن ريال �سع�دي، وزيادة قدرها 1.175 كيل�غرام يف كمية الذهب املباع باجلملة بن�سبة 19.9%، باالإ�سافة اإلى ارتفاع قدره 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف مبيعات 
االأملا�س باجلملة، ف�ساًل عن ارتفاع ايرادات التجزئة ب�اقع 5.3 ملي�ن ريال �سع�دي. بينما ارتفع هام�س اإجمايل الدخل ملجم�عة الزوردي يف اململكة من 56.9% اإلى 57.8% يف 

نف�س الفرتة، وذلك نتيجة االرتفاع يف هام�س ربح مبيعات التجزئة مبقدار 0.5% من 31.6% الى 32.1% خالل نف�س الفرتة.

صايف الدخل ملصر

ارتفع �سايف الدخل مل�سر من 45.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 49.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م وذلك بن�سبة قدرها 9.6%، نظرا الرتفاع اإجمايل الدخل 
مل�سر بن�سبة قدرها 27.1% لي�سل اإلى 151.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م. حمقًقا بذلك حت�سنًا يف هام�س اإجمايل الدخل لي�سل اإلى 72.3%، وهذا يع�د ب�سكل رئي�سي 

الرتفاع اإيرادات بيع الذهب باجلملة - مقارنة بنظريها من مبيعات التجزئة - التي ات�سمت بارتفاع ه�ام�س اإجمايل الدخل.
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انخف�س �سايف الدخل مل�سر من 49.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 41.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وذلك بن�سبة قدرها 16.6%، نظرا لتحمل جمم�عة 
الزوردي �سريبة دخل يف عام 2015م نتيجة انتهاء االإعفاء ال�سريبي املتعلق ب�سركة اأورو اإيجيبت يف 31 دي�سمرب 2014م وارتفاع االأعباء املالية اخلا�سة بقرو�س الذهب.

صايف الدخل لقطر

بداأت جمم�عة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �سهر مار�س 2015م، وخالل 9 اأ�سهر من بدء العمليات ا�ستطاعت جمم�عة الزوردي حتقيق �سايف الدخل 
بلغ 202 الف ريال �سع�دي.

صايف الدخل لإلمارات العربية املتحدة

ارتفع �سايف الدخل لالإمارات العربية املتحدة من 21 الف ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 11.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م بن�سبة نظرا الأنخفا�س خم�س�س الدي�ن 
امل�سك�ك يف حت�سيلها يف عام 2014م.

بينما انخف�س �سايف الدخل لالإمارات العربية املتحدة من 11.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 11.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وذلك بن�سبة قدرها %4.4 
نظرا لتحمل خ�سارة اغالق معر�س اب�ظبي يف 2015م.

صايف إيرادات )مصاريف( أخرى 12 1 2 2

�سايف اإيرادات )م�ساريف( اأخرى لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 23-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي
من� مركبمن� �سن�يمن� �سن�ي

2013م – 2015م2014م - 2015م2013م - 2014م

92.6% 457.5% )33.5%(1.6731.1136.205ربح فروقات حت�يل عمالت اأجنبية، �سايف

ال ينطبق150.0% )104.1%(78195)1.893(مكا�سب )خ�سائر( ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

0.0% )23.0%(ال ينطبق)1.551()2.015(-انخفا�س يف قيمة م�ساريف مدف�عة مقدمًا

0.0% )74.9%(ال ينطبق)549()2.184(-خ�سارة اإغالق معار�س

)89.4%()87.2%()91.2%()16()125()1.414(اأخرى

ال ينطبق)236.7%(91.7% 4.283)3.133()1.634(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

1.2%0.2%0.4%ربح )خ�سارة( فروقات حت�يل عمالت اأجنبية، �سايف

0.0%0.0%)0.4%(مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)0.3%()0.4%(0.0%انخفا�س يف قيمة م�ساريف مدف�عة مقدمًا

)0.1%()0.5%(0.0%خ�سارة اإغالق معر�س

)0.0%()0.0%()0.3%(م�ساريف اأخرى

0.8%)0.7%()0.3%(اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

امل�سدر: ال�سركة

صايف ربح )خسارة( فروقات حتويل عمالت أجنبية 

ي�سري �سايف ربح فروقات حت�يل العمالت االأجنبية اإلى اأر�سدة الذمم املدينة لل�سركات التابعة امل�سرية من ال�سركات التابعة ال�سع�دية فيما يتعلق باملعامالت التجارية الداخلية 
بني ال�سركات التابعة ملجم�عة الزوردي. وقد ارتفع �سايف ربح فروقات حت�يل العمالت االأجنبية مبعدل من� �سن�ي مركب قدره 92.6% بني عامي 2013م و2015م. وانخف�س 
�سايف ربح فروقات حت�يل العمالت االأجنبية بن�سبة 33.5% من 1.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 1.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م ب�سبب التقلبات يف اأ�سعار 

العمالت االأجنبية )وخا�سة اجلنيه امل�سري( مما اأدى اإلى حدوث فروق عند التح�يل اإلى الريال ال�سع�دي. 

ارتفع بند �سايف ربح فروقات حت�يل عمالت اأجنبية من ربح قدره 1.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى ربح قدره 6.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م وبن�سبة تقارب 
457.4%، مدف�عًا بانخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري ب�سكل ا�سا�سي مقارنة بالريال ال�سع�دي خالل نف�س الفرتة.

مكاسب )خسائر( استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

ارتفعت االأرباح الناجمة عن ا�ستبعاد املمتلكات واالآالت واملعدات من خ�سارة بالغة 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ا�ستبعاد بع�س االآالت 
القدمية، اإلى ربح قدره 78.0 األف ريال �سع�دي يف عام 2014م، ثم ارتفعت لت�سل اإلى ربح قدره 195.0 األف ريال �سع�دي نتيجة ا�ستبعاد بع�س االآالت القدمية يف عام 2015م 

اأي�سا.
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انخفاض يف قيمة مصاريف مدفوعة مقدمًا
تعلق االنخفا�س يف قيمة امل�ساريف املدف�عة مقدمًا البالغ 2.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م مببالغ اإيجار ودفعات مقدمة مت �سطبها اثر اإنهاء عقد معر�س ال�سالم. يف 
2015م، انخف�س هذا البند بن�سبة قدرها 23.0% لي�سل اإلى 1.6 ملي�ن ريال �سع�دي وه� متعلق مببالغ اإيجار ودفعات مقدمة مت �سطبها اثر اإنهاء عقد معر�س اأب�ظبي يف 

االإمارات العربية املتحدة و معر�س اأفين�ز يف دولة الك�يت.

اخلسائر الناجمة عن إغالق معارض
بلغت اخل�سارة الناجمة عن اغالق معار�س قيمة قدرها 2.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م وقد كانت متعلقة ب�سكل رئي�سي باخل�سارة املتكبدة من اغالق معر�س »ال برمييري« 
للبيع بالتجزئة باململكة يف عام 2014م نظرًا لظروف غري م�اتية متعلقة مب�قع املعر�س جراء اأعمال اإن�سائية ح�ل م�قع املعر�س. يف 2015م، انخف�ست قيمة اخل�سارة الناجمة 
عن اغالق معار�س بن�سبة قدرها 74.9% لت�سل اإلى 0.5 ملي�ن ريال �سع�دي وهي متعلقة ب�سكل رئي�سي باخل�سارة املتكبدة من اغالق معر�سي اأب�ظبي يف االإمارات العربية 

املتحدة و اأفين�ز يف دولة الك�يت. اخل�سارة املتكبدة تتعلق ب�سكل رئي�سي بتكاليف اإخالء املعار�س املغلقة.

أخرى
انخف�ست البن�د االأخرى من م�ساريف مببلغ 1.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى م�ساريف مببلغ 0.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م، ثم اإلى م�ساريف مببلغ 
16 األف ريال �سع�دي يف عام 2015م. وقد كانت هذه التغريات مدف�عة ب�سكل رئي�سي ب�سبب تع�ي�س اإنهاء خدمة م�ظف �سابق قدره 0.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م مت 

ا�سرتداده من ال�سركة التاأمني التي تتعاقد معها جمم�عة الزوردي. 

قائمة املركز املايل املوحدة 2   2   2

قائمة املركز املايل امل�حد كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 24-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

1.323.6861.571.4451.692.244امل�ج�دات املتداولة

65.88065.96975.198امل�ج�دات غري املتداولة

1.389.5661.637.4141.767.442اإجمايل امل�ج�دات

899.5321.125.2781.244.032املطل�بات املتداولة

23.74028.93932.389املطل�بات غري املتداولة

923.2721.154.2171.276.421اإجمايل املطل�بات

466.294483.197491.021اإجمايل حق�ق امل�ساهمني

1.389.5661.637.4141.767.442اإجمايل املطل�بات وحق�ق امل�ساهمني

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

5.7%5.3%5.3%العائد على االأ�س�ل

20.5%17.9%15.9%العائد على حق�ق امل�ساهمني

63.1%64.1%58.7%الدي�ن ق�سرية االأجل اإلى االأ�س�ل

227.0%217.2%175.0%الدي�ن ق�سرية االأجل اإلى حق�ق امل�ساهمني
 امل�سدر: الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

املوجودات املتداولة 1 2 2 2
امل�ج�دات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 25-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

134.42262.555173.438النقد وما يف حكمه

--11.000ودائع ق�سرية االأجل

117.527221.063116.672تاأمينات نقدية

173.837279.793389.908املدين�ن

849.421977.530975.645الب�ساعة

37.47930.50336.581امل�ساريف املدف�عة مقدمًا واملدين�ن االأخرون

1.323.6861.571.4451.692.244اإجمايل امل�ج�دات املتداولة

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

233043اأيام حت�سيل ذمم املبيعات املدينة

122138144فرتة تخزين الب�ساعة
امل�سدر: ال�سركة
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النقد وما يف حكمه 2 2 2 2

انخف�س النقد وما يف حكمه من 134.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 62.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م بفعل 3.5 ملي�ن ريال �سع�دي تدفق نقدي �سلبي ناجت 
من االأن�سطة الت�سغيلية، و69.4 ملي�ن ريال �سع�دي تدفق نقدي �سلبي ناجت من االأن�سطة التم�يلية، يقابلهما 1.1 ملي�ن ريال �سع�دي تدفق نقدي من االأن�سطة اال�ستثمارية. ويرجع 
ال�سبب يف التدفق النقدي ال�سلبى من االأن�سطة الت�سغيلية الى ا�ستخدام مبلغ قدره 103.5 ملي�ن ريال �سع�دي من التدفقات النقدية الت�سغيلية كتاأمني نقدي ك�سمانات للح�س�ل 

على قرو�س الذهب. ويرجع ال�سبب يف التدفق النقدي ال�سلبى من االأن�سطة التم�يلية اإلى �سداد ت�زيعات اأرباح مببلغ 62.8 ملي�ن ريال �سع�دي.

وقد ارتفع النقد وما يف حكمه من 62.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 173.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة لزيادة �سايف 
الدخل بعد التعديالت النقدية وانخفا�س املخزون باملقارنة بعام 2014م مببلغ 133 ملي�ن ريال �سع�دي والتغري االإيجابي يف التاأمينات النقدية حيث ارتفع من تدفق �سلبي قدره 
103.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى تدفق نقدي اإيجابي قدره 104.1 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة التغري يف ت�قيت �سداد 

قرو�س الذهب من بنك �ستاندرد ت�سارترد.

ال متتلك جمم�عة الزوردي اأية اأوراق مالية قائمة على تعاقدات اأو غريها من االأ�س�ل التي تك�ن قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التحقق من قيمتها على �سبيل اليقني اأو من 
�ساأنها التاأثري ب�سكل كبري على تقييم ال��سع املايل لل�سركة.

ودائع قصرية األجل

نفت ال�دائع ق�سرية االأجل التي ت�سل اإلى 11.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�س�رة منف�سلة من النقد وما يف حكمه الأتباع متطلبات االإف�ساح املحا�سبي،  �سُ
مبا اإن اآجال اال�ستحقاق لل�دائع ق�سرية االأجل تزيد عن ثالثة اأ�سهر اعتباًرا من ذلك التاريخ.

تأمينات نقدية

تتعلق التاأمينات النقدية ب�دائع ملجم�عة الزوردي يف البن�ك ك�سمانات للح�س�ل على قرو�س الذهب، وقد ارتفعت من 117.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م 
اإلى 221.1 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مبا يتجان�س مع الزيادة يف قرو�س الذهب الق�سرية االأجل على مدار نف�س الفرتة، اإلى جانب ا�ستخدام عق�د مبادلة 
الأحدى قرو�س الذهب من بنك �ستاندرد ت�سارترد بداية من 2013م ف�ساعًدا، والذي تعني على جمم�عة الزوردي اإيداع ن�سبة تاأمينات نقدية من قيمة القر�س اأعلى من املعتاد.

يف 31 دي�سمرب 2015م، انخف�ست التاأمينات النقدية لت�سل اإلى 116.7 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة التغيري يف ت�قيت �سداد قرو�س الذهب لبنك �ستاندرد ت�سارترد الذي يتطلب 
عم�الت اأقل مقارنة بالبن�ك االأخرى ولكن تاأمينات نقدية ت�سل اإلى 105% من قيمة القر�س.

املدينون 2 2 2 2

حتليل املدين�ن كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 26-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

187.334292.540399.843مدين�ن جتاري�ن

)9.935()12.747()13.497(ناق�سًا: خم�س�س دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

173.837279.793389.908االإجمايل

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

2.5%4.4%7.2%املخ�س�سات كن�سبة من اإجمايل املدين�ن

233043اأيام حت�سيل ذمم املبيعات املدينة

امل�سدر: ال�سركة

مدينون جتاريون

ارتفع بند املدين�ن التجاري�ن من 187.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 292.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب من� يف املبيعات وتاأخر 
طفيف يف التح�سيل الناجت عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف بع�س الدول، وبذلك ارتفعت اأيام ا�ستحقاق حت�سيل الذمم املبيعات املدينة من 23 كما يف31  دي�سمرب 2013م اإلى 

30 كما يف31  دي�سمرب 2014م. 

وارتفع بند املدين�ن التجاري�ن لي�سل اإلى 399.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م، مدف�عًا بارتفاع املبيعات خالل الفرتة، باالإ�سافة اإلى التاأجيالت يف الدفع من بع�س العمالء 
نظرًا لعدم اال�ستقرار االأمني يف اليمن والعراق وليبيا. وعلى اإثره، ارتفعت اأيام حت�سيل ذمم املبيعات املدينة من 30 ي�م اإلى 43 ي�مًا. كما �سكل املدين�ن 13.1%، 17.8% و 

23.0% من جمم�ع امل�ج�دات املتداولة يف ال�سن�ات 2013م، 2014م، و2015م على الت�ايل.

من اجلدير بالذكر اأن ن�سبة احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�سدير من جمم�ع احل�سابات التجارية املدينة تناق�ست من 25.7% يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 
24.3% و 17.2% كما يف 2014م و2015م على الت�ايل وذلك متا�سيًا مع �سيا�سة االإدارة يف تقليل التعر�س اإلى االأ�س�اق املت�اجدة يف مناطق غري م�ستقرة �سيا�سيًا اأو اقت�ساديا.
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احل�سابات التجارية املدينة كما يف 2013م و2014م 2015م: 27-6اجلدول 
2015م2014م2013م

187.334292.540399.843جمم�ع احل�سابات التجارية املدينة

48.20570.96368.790احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�سدير

17.2%24.3%25.7%ن�سبة احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�سدير

امل�سدر: ال�سركة

وقد بلغ بند املدين�ن كن�سبة مئ�ية من االإيرادات ن�سب عالية يف اأغ�سط�س 2013م وي�لي� 2014م وماي� 2015م، ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اأن جمم�عة الزوردي عادًة ما 
حتقق اأعلى ن�سبة مبيعات بني �سهري يناير وي�ني� من كل عام، وخا�سًة يف الربع الثاين، نتيجًة اإلى زيادة الطلب على املج�هرات يف بداية اأي عام جديد بعد االإعالن عن العالوات 
والزيادات، اإ�سافة اإلى اال�ستعداد مل��سم الزفاف ال�سيفي، وت�سل الذمم املدينة كن�سة مئ�ية من االإيرادات يف �سهر دي�سمرب من كل عام اإلى اأدنى م�ست�ياتها اإذ تعترب مبيعات 

جمم�عة الزوردي يف هذه الفرتة منخف�سة ن�سبيًا.

اأعمار املدين�ن )ت�سمل الذهب( كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 28-6اجلدول 
جمم�عاأكرث من 365 ي�ما271 – 365 اأيام181 - 270 اأيام121 – 180 اأيام61 – 120 اأيام0 – 60 اأياماألف ريال �سع�دي

2013م

192187.334)362(144.06929.4957.7946.147املدين�ن التجاري�ن

100.0%0.1%)0.2%(3.3%4.2%15.7%76.9%كن�سبة من املجم�ع

2014م

292.540---185.57375.80931.158املدين�ن التجاري�ن

100.0%---10.7%25.9%63.4%كن�سبة من املجم�ع

2015م

209.584109.95555.37620.9192.8741.136399.843املدين�ن التجاري�ن

100.0%0.3%0.7%5.2%13.8%27.5%52.4%كن�سبة من املجم�ع

امل�سدر: ال�سركة

بلغ مت��سط االآجال االئتمانية املتاحة للعمالء 60 ي�مًا على بني عامي 2013م و2015م. ومتثل امل�ستحقات من املدين�ن التي تبلغ اأعمارها من 0 اإلى 60 ي�ًما ن�سبة 76.9% و%63.4 
و52.4% من اإجمايل املدين�ن يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م على الت�ايل، يف حني مّثلت امل�ستحقات من املدين�ن التي يبلغ عمرها من 121 اإلى 180 ي�ًمًا %4.2 
و10.7% و 13.8% فقط من اإجمايل املدين�ن كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م على الت�ايل، ويرجع ال�سبب يف زيادة ن�سبة املدين�ن ف�ق اآجال 60 ي�مًا اإلى التاأخر 

يف التح�سيل من قبل بع�س العمالء يف عامي 2014م و 2015م حيث ارتفعت فرتة حت�سيل العمالء من 30 ي�م يف عام 2014م اإلى 43 ي�م يف عام 2015م.

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

اأعدت جمم�عة الزوردي تقدير حل�ساب خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها يف عام 2013م و2014م وعام 2015م، حيث غريت طريقة ح�ساب املخ�س�س اخلا�س القائم 
على االإيرادات ال�سن�ية وتركيز املدين�ن و�سايف الدخل لتعك�س االختالف يف املخاطر بني العمالء التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي وغريهم من عمالء الت�سدير بالدول 
اإجمايل  امل�سك�ك يف حت�سيلها كن�سبة من  الدي�ن  نتيجًة لذلك انخف�س خم�س�س  اأعلى ل�سع�بة مالحقتهم ق�سائيًا كما �سيلى �سرحه،  يت�سم�ا مبخاطر  والذين قد  االأخرى 
املدين�ن من 7.2% كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 4.4% كما يف 31 دي�سمرب 2014م، واإلى 2.5% كما يف 31 دي�سمرب 2015م. ي��سح اجلدول التايل حتركات خم�س�س الدي�ن 

امل�سك�ك يف حت�سيلها.

حتركات خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 29-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

)12.747()13.497()10.366(ر�سيد بداية الفرتة

2.812 1)8.931()11.808(تك�ين خم�س�س 

-8.6789.681خم�س�س مت ا�ستخدامه 

)9.935()12.747()13.497(ر�سيد نهاية الفرتة

2.5%4.4%7.2%كن�سبة من اإجمايل املدين�ن

امل�سدر: ال�سركة

1 اأن القيمة بامل�جب ب�سبب حت�سيل مبالغ دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلهايف الن�سف الثاين من عام 2015م والذى ن�ساأ عنه انخفا�س قيمة خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها املطل�ب تك�ينه عن قيمة املخ�س�س يف اأول املدة ف�جب تخفي�سه 
بقيمة م�جبة.

تاألفت �سيا�سة خم�س�س املدين�ن ملجم�عة الزوردي من مك�نني رئي�سيني، وهما خم�س�س عام قائم على التقادم والذي مل يتغري خالل الفرتة من 2013م اإلى 2015م وخم�س�س 
خا�س تعدل على مدار تلك الفرتة وقائم على االإيرادات ال�سن�ية وتركيز املدين�ن و�سايف الدخل. 
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وفيما يلي ت��سيح مف�سل حل�ساب خم�س�س الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها بناء على التقديرات اجلديدة:

ق ب�سكل مت�افق على جميع مكاتب جملة جمم�عة الزوردي كما  � يتم ح�ساب املخ�س�س العام القائم على التقادم، الذي ظل على حاله على مدار تلك الفرتات وُطبيِ
يلي:

يتم تخ�سي�س 25% من اأر�سدة املدين�ن امل�ستحقة منذ 181 ي�مًا اإلى 270 ي�مًا؛ �

يتم تخ�سي�س 50% من اأر�سدة املدين�ن امل�ستحقة منذ 271 ي�مًا اإلى 360 ي�مًا؛ �

يتم تخ�سي�س 75% من اأر�سدة املدين�ن امل�ستحقة منذ 361 ي�مًا اإلى 540 ي�مًا؛ �

يتم تخ�سي�س 100% من اأر�سدة املدين�ن امل�ستحقة منذ اكرث من 540 ي�مًا؛ �

يف عام 2013م مت ح�ساب املخ�س�س اخلا�س بتخ�سي�س االأعلى من كال املبلغني التاليني: �

50% من اأعلى ر�سيد مدين�ن خا�س بالعمالء؛ اأو �

15% من جمم�ع اأر�سدة املدين�ن ذات قيمة فردية اأكرب من اأو ت�ساوي 30 كيل�غرام من الذهب  �

يف عام 2014م مت عمل خم�س�س خا�س طبقًا ملجم�ع اأر�سدة املدين�ن ذات قيمة فردية اأكرب من اأو ت�ساوي 10% من �سايف الدخل املت�قع ملجم�عة الزوردي بناًء على  �
الفئتني التاليتني من العمالء كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك لربط خطر الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها مع اأثره على �سايف الدخل:

15% من عمالء الت�سدير �

7.5% من العمالء املحليني �

اأو ت�ساوي 10% من �سايف الدخل املت�قع ملجم�عة الزوردي  � اأر�سدة املدين�ن ذات قيمة فردية اأكرب من  يف عام 2015م مت عمل املخ�س�س اخلا�س طبقًا ملجم�ع 
بناًء على الفئات الثالث التالية من العمالء وذلك لتعك�س االختالف يف املخاطر بني عمالء الت�سدير التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي وغريهم من عمالء 

الت�سدير بالدول االأخرى والذين قد يت�سم�ا مبخاطر اأعلى:

15% من عمالء الت�سدير �

10% من العمالء التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي �

7.5% من العمالء املحليني �

البضاعة 2 2 2 2
الب�ساعة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 30-6اجلدول 

2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

ح�سب املك�نات

 835.470 837.367 686.606 ذهب يف امل�سنع وبر�سم االمانة ولدى البن�ك

 137.782 139.238 138.768 االأملا�س واأحجار كرمية ول�ؤل�ؤ

 - -16.768 ذهب لدى م�ردين

 19.729 15.684 16.185 م�اد وملحقاتها

992.981 992.289 858.327 اإجمايل الب�ساعة

 )17.336()14.759()8.907(ناق�سًا: خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة 

977.530975.645 849.421 �سايف الب�ساعة

ح�سب مرحلة االإجناز

 605.458 621.209 521.895 ب�ساعة م�سنعة

 385.298 368.671 333.029 م�اد خام

 2.225 2.409 3.403 ب�ساعة قيد الت�سنيع

992.981 992.289 858.327 اإجمايل الب�ساعة

 )17.336()14.759()8.907(ناق�سًا: خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة 

977.530975.645 849.421 �سايف الب�ساعة

م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية

138144 122 فرتة تخزين الب�ساعة )تكاليف االإيرادات مبا يف ذلك قيمة الذهب(
امل�سدر: ال�سركة

ارتفع �سايف الب�ساعة من 849.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 977.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وذلك نتيجة زيادة قيمة الب�سائع 
امل�سنعة مبعدل 99.3 ملي�ن ريال �سع�دي وامل�اد اخلام مبعدل 35.6 ملي�ن ريال �سع�دي، وه� ما قابله زيادة يف خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة مبعدل 
5.9 ملي�ن ريال �سع�دي، كما اإن جمم�عة الزوردي بداأت يف زيادة حجم خمزونها جتان�سًا مع الزيادة املت�قعة يف الطلب على املج�هرات خالل الن�سف االأول من 2015م نتيجة 

للحملة االإعالنية الق�ية التي اأطلقتها جمم�عة الزوردي يف دي�سمرب 2014م.
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انخف�س �سايف الب�ساعة انخفا�سًا طفيفًا اإلى 975.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، وذلك نتيجة انخفا�س قيمة الب�ساعة امل�سنعة مبا يعادل 15.7 ملي�ن ريال 
�سع�دي وذلك نتيجة ارتفاع الطلب يف الن�سف االأول من العام 2015م، يقابله جزئيًا االرتفاع يف امل�اد اخلام مبا يعادل 16.6 ملي�ن ريال �سع�دي لريتفع من 368.7 ملي�ن ريال 

�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 385.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

حسب املكونات

ذهب يف املصنع وبرسم االمانة ولدى البنوك

يتعلق هذا البند ب�سكل رئي�سي بالذهب من الب�ساعة امل�سنعة وامل�اد اخلام وب�ساعة قيد الت�سنيع الذي ت�ستخدمه جمم�عة الزوردي يف عملية االإنتاج والذهب املقدم للم�ردين 
بر�سم االأمانة حتت الت�سغيل باالإ�سافة اإلى الذهب الذي احتفظت به لدى البن�ك كهام�س ل�سمان قرو�س الذهب. وكما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م بلغت قيمة 
361.4 األف ريال �سع�دي و317.0  �لذهب �خلام �لذي قدمته جمموعة الزوردي للبنوك كهام�ض ل�شمان قرو�ض �لذهب، وذلك طبقًا ل�شروط �تفاقيات �لقرو�ض، ما يعادل 
األف ريال �سع�دي و310.0 األف ريال �سع�دي على الت�ايل. وارتفعت قيمة الذهب فى امل�سنع من 666.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 817.1 ملي�ن 
ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م متما�سيا مع زيادة االنتاج فى عام 2014م، ثم اأرتفعت قيمة الذهب بامل�سنع اإلى 820.0 ملي�ن فى عام 2015م نتيجة لزيادة االنتاج. 

وانخف�س الذهب بر�سم االأمانة اإنخفا�ساأ طفيفاأ من 20.0 ملي�ن ريال �سع�دي فى عام 2013م اإلى 19.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ثم اإنخف�س اإلى 15.2 
ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة تقليل كمية الذهب املقدمة للم�ردين للت�سغيل.

األملاس واألحجار الكرمية واللؤلؤ

ارتفعت قيمة االأملا�س واالأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ من 138.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م واإلى 139.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك 
جتان�سًا مع الزيادة املت�قعة يف االإيرادات على مدار الفرتة نف�سها، عالوة على افتتاح م�سنع اأملا�س جديد يف م�سر يف عام 2012م والذي يتطلب اإ�سافة خمزون على مدار الثالث 
اأع�ام االأولى. كما وانخف�ست قيمة االأملا�س واالأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ لت�سل اإلى 137.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة قرار االإدارة ال�ستخدام املخزون 

املت�فر حاليًا ع��سُا عن �سراء ب�ساعة جديدة.

ذهب لدى املوردين

ُيق�سد بالذهب املتاح لدى امل�ردين بالذهب الذي ُيقدم للم�ردين بر�سم اأمانة الإنتاج منتجات معينة خم�س�سة، وقد بلغ قيمته ح�ل 16.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف 31 دي�سمرب 
2013م، اأما يف 31 دي�سمرب 2014م و 2015م مل يتم ت�سجيل اأي اأر�سدة يف بند الذهب لدى امل�ردين نتيجة اإعادة الت�سنيف ليتم ت�سمينه حتت الذهب املتاح والذهب املُقدم 

بر�سم اأمانة والذهب يف البن�ك، ويرجع �سبب اإعادة الت�سنيف اإلى اأن طبيعة الذهب لدى امل�ردين مماثلة للذهب املُقدم بر�سم اأمانة.

مواد وملحقاتها

ت�سري امل�اد وامللحقات ب�سكل رئي�سي اإلى امل�اد اال�ستهالكية وامل�اد الكيمائية واملعدات امل�ستخدمة يف املعاجلة، وت�سكل امل�اد وامللحقات ن�سبة بني 1.9% و1.6% و2.0% من اإجمايل 
�سايف الب�ساعة على مدار فرتة التحليل.

حسب مرحلة اإلجناز

البضاعة املصنعة

ارتفعت قيمة الب�سائع امل�سنعة من 521.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 621.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وذلك نتيجة لزيادة حجم 
الب�ساعة لتلبية الطلبات املت�قعة يف الربع االأول من عام 2015م على اإثر اإطالق حملة اإعالنية، وانخف�ست قيمة الب�ساعة امل�سنعة اإلى 605.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 

دي�سمرب 2015م نتيجة انخفا�س اأ�سعار الذهب خالل الفرتة.

مواد خام

ت�سمل امل�اد اخلام ذهب خال�س، اأملا�س، حجارة، ل�ؤل�ؤ، م�اد كيميائية، �سبائك وم�اد اأخرى. وارتفعت قيمة امل�اد اخلام من 333.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 368.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مع الزيادة املت�قعة يف االإنتاج، اأما كما يف 31 دي�سمرب 2015م ا�ستمرت قيمة امل�اد اخلام يف ارتفاعها اإلى 

385.3 ملي�ن ريال �سع�دي متا�سيًا مع االرتفاع املت�قع يف املبيعات باالإ�سافة اإلى �سهر الب�ساعة امل�سنعة من االأملا�س وحت�يلها اإلى م�اد خام.

بضاعة قيد التصنيع

تتك�ن الب�ساعة قيد الت�سنيع من م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س قيد الت�سنيع. وقد بلغت قيمة الب�ساعة قيد الت�سنيع 3.4 ملي�ن ريال �سع�دي، و 2.4ملي�ن ريال �سع�دي 
و2.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م على الت�ايل. انخف�ست الب�ساعة قيد الت�سنيع ب�سكل طفيف من 0.4% كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 

0.2% كما يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م كن�سبة مئ�ية من اإجمايل الب�ساعة خالل الفرتة قيد التحليل ب�سبب اإغالق جميع اأوامر االإنتاج املفت�حة قبل نهاية ال�سنة املالية.
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خمصص تكاليف صهر الذهب والبضاعة بطيئة احلركة

حتركات خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة كما يف 31 �سبتمرب 2013م و2014م و2015م: 31-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

14.759 8.907 8.412 ر�سيد بداية الفرتة

10.925 10.868 9.845 تك�ين خم�س�س 

)8.348()5.016()9.351(خم�س�س مت ا�ستخدامه 

17.336 14.759 8.907 ر�سيد نهاية الفرتة

امل�سدر: ال�سركة

يجنب خم�س�س مالئم للب�ساعة بطيئة احلركة و لتغطية تكاليف ال�سهر املت�قعة لكافة بن�د الب�ساعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �سهرها واإعـادة ا�ستخدامها فـي االإنتاج وذلك 
طبقًا ل�سيا�سة جديدة طبقتها جمم�عة الزوري يف يناير 2013م وهي كالتايل:

اأوًل: خم�س�س عام طبقاً لن�ع املنتج مبنى على املعدلت التاريخية لل�سهر يف ال�سن�ات ال�سابقة:

�سال�سلعيار 18اأ�ساورن�اعم عيار 21اأطقم عيار 21

1%12%14%8%8%اململكة

-5%5%5%5%م�سر

امل�سدر: ال�سركة

ثانياً: خم�س�س طبقا لأعمار املخزون كالآتي:

540>361 - 271540-181360-0270-180العمر بالأيام

100%65%35%10%-ن�سبة املخ�س�س 

امل�سدر: ال�سركة

ويتم احت�ساب املخ�س�س عن طريق ا�ستخدام الن�سب ال�سابقة م�سروبة يف قيمة املخزون. ارتفعت قيمة خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة من 8.9 ملي�ن 
ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 14.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ويرجع ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى التغيري يف تقدير املخ�س�سات يف نهاية 

2013م، و ارتفعت قيمة خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة اإلى 17.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، لذات االأ�سباب املذك�رة �سابقًا.

فرتة تخزين الب�ساعة

ارتفعت فرتة تخزين الب�ساعة من 122 ي�ًما كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 138 ي�ًما كما يف 31 دي�سمرب 2014م، حيث بداأت جمم�عة الزوردي يف زيادة حجم خمزون ب�سائعها 
ليتجان�س مع الزيادة املت�قعة يف املبيعات التي قد تنتج عن الزيادة املت�قعة يف الطلب على الذهب نتيجة للحملة االإعالنية الق�ية التي اطلقتها جمم�عة الزوردي، وارتفعت فرتة 
تخزين الب�ساعة اإلى 144 ي�مًا كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة االنخفا�س يف تكلفة املبيعات ناجت عن انخفا�س �سعر الذهب يف 31 دي�سمرب 2015م عنه يف 31 دي�سمرب 2014م.

املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون 2 2 2 2

امل�ساريف املدف�عة مقدماً واملدين�ن الأخرون كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 32-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

16.732 14.807 17.220 م�ساريف مدف�عة مقدمًا

13.329 10.283 14.550 دفعات مقدمة مل�ردين

3.121 2.683 2.876 �سلف م�ظفني

3.398 2.730 2.833 مدين�ن اأخرون

36.581 30.503 37.479 اإجمايل امل�ساريف املدف�عة مقدمًا واملدين�ن االخرون

امل�سدر: ال�سركة

انخف�ست امل�ساريف املدف�عة مقدمًا واملدين�ن االآخرون التي تتك�ن ب�سكل اأ�سا�سي من النفقات املدف�عة م�سبًقا والدفعات املقدمة للم�ردين واملقدمة للم�ظفني من 37.5 ملي�ن 
ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 30.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وجاء ذلك على اإثر االنخفا�س يف الدفعات املقدمة للم�ردين مبعدل 4.3 
ملي�ن ريال �سع�دي و امل�ساريف مدف�عة مقدمًا مبعدل 2.4 ملي�ن ريال �سع�دي، وارتفعت امل�ساريف املدف�عة مقدمًا واملدين�ن االآخرون اإلى 36.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 
31 دي�سمرب 2015م، وذلك نتيجة زيادة امل�ساريف املدف�عة مقدمًا مبا يعادل 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي، باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف الدفعات املقدمة للم�ردين مبا يعادل 3.0 

ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م.
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مصاريف مدفوعة مقدمًا

انخف�ست امل�ساريف املدف�عة مقدمًا من 17.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 14.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى االنخفا�س يف ن�سبة االإيجارات املدف�عة م�سبقًا ملعار�س التجزئة باململكة بقيمة 2.5 ملي�ن ريال �سع�دي ب�سبب اإغالق معر�س ال�سالم يف اململكة وبالتايل خ�سارة 1.4 
ملي�ن ريال �سع�دي، كما ارتفعت امل�ساريف املدف�عة مقدمًا مبعدل 1.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م لت�سل اإلى 16.7 ملي�ن ريال �سع�دي، وتتعلق الزيادة 

باإيجارات مدف�عة مقدمًا ملعر�سني جتزئة مت افتتاحهما يف عام 2015م )يف اململكة وم�سر(.

دفعات مقدمة ملوردين

تتعلق الدفعات املقدمة للم�ردين مب�سرتيات ال�سركة للم�ج�دات الثابتة وامل�اد اخلام، وانخف�ست الدفعات املقدمة للم�ردين من 14.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 10.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، على اإثر االنخفا�س يف الدفعات املقدمة للم�ردين اخلا�سة بتجارة البيع باجلملة والتجزئة باململكة حيث مت 
�شر�ء �حتياجات هذه �الق�شام بدون �حلاجة لدفع دفعات مقدمة كما يف �ل�شابق، قابلها زيادة حققت من ن�شاط بيع �ملجوهر�ت �الأملا�شية مب�شر خالل �لفرتة ذ�تها، كما �رتفعت 
الدفعات املقدمة للم�ردين مبعدل 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م لت�سل اإلى 13.3 ملي�ن ريال �سع�دي، وذلك نتيجة الت��سع يف عمليات البيع باجلملة يف 

اململكة وم�سر.

سلف موظفني

انخف�س �سلف امل�ظفني من 2.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م لت�سل اإلى 2.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، كما ارتفعت �سلف امل�ظفني 
مبعدل 0.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م لي�سل اإلى 3.1 ملي�ن ريال �سع�دي، وذلك نتيجة االرتفاع يف �سلف الط�ارئ مبا يعادل 0.4 ملي�ن ريال �سع�دي، 

يقابله جزئيًا االنخفا�س يف �سلف ال�سيارات مبا يعادل 0.1 ملي�ن ريال �سع�دي خالل الفرتة نف�سها.

مدينون آخرون

ي�سمل املدين�ن االآخرون ب�سكل رئي�سي الدفعات املقدمة وااليجارات املدف�عة مقدما لفروع ومعار�س ال�سركة والتاأمينات امل�سرتدة واملدف�عة جلهات حك�مية وه�ام�س خطابات 
�سمان بنكية واالإيرادات امل�ستحقة. وقد انخف�س املدين�ن االأخرون مبعدل 0.1 ملي�ن ريال �سع�دي، حيث تراجع من 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 
2.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 2014م. ب�سبب ا�سرتداد بع�س التاأمينات املدف�عة جلهات حك�مية نظرًا الإنتهاء الغر�س منها. كما ارتفع املدين�ن االأخرون مبا يعادل 0.6 ملي�ن 

ريال �سع�دي لي�سل اإلى 3.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، وذلك نتيجة االرتفاع يف ه�ام�س خطابات ال�سمان البنكية واخلا�سة با�سترياد الذهب مب�سر.

امل�ج�دات غري متداولة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م : 33-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

65.66975.198 65.580 املمتلكات واالآالت واملعدات

–300 300 امل�ج�دات الغري ملم��سة

65.96975.198 65.880 اإجمايل امل�ج�دات غري املتداولة

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

تتك�ن امل�ج�دات غري املتداولة ب�سكل رئي�سي من املمتلكات واالآالت واملعدات وامل�ج�دات غري امللم��سة، وارتفعت امل�ج�دات غري املتداولة من 65.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 
31 دي�سمرب 2013م، واإلى 66.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ثم اإلى 75.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة لزيادة يف املمتلكات 

واملعدات ب�اقع 9.5 ملي�ن ريال �سع�دي على مدار تلك الفرتة، وفيما يلي ت��سيح لتباين يف امل�ج�دات الغري متداولة.

تغري املمتلكات واآلالت واملعدات 2 2 2 2

تغري املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 34-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

64.28365.58065.669 �سايف القيمة الدفرتية يف بداية الفرتة

11.37423.405 17.773 االإ�سافات

)3.976()1.355()4.800( االإ�ستبعادات

)9.901( )9.930()11.677(اال�ستهالك

75.198 65.58065.669�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

امل�سدر: ال�سركة
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األعمار اإلنتاجية املقدرة لفئات املوجودات األساسية 2 2 2 2

الأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات امل�ج�دات الأ�سا�سية كما يف 31 دي�سمرب 2015م: 35-6اجلدول 
الأعمار الإنتاجية املقدرةفئة امل�ج�دات

خم�س�ن عاماملباين

ع�سرة اأع�اماالآالت واملعدات

�سبعة اأع�اماالأثاث والرتكيبات

اأربعة اأع�امال�سيارات

من عامني اإلى �سبعة اأع�اماملعدات املكتبة

من اأربعة اأع�ام اإلى �سبعة اأع�امالعدد والق�الب وامل�ج�دات االأخرى

العمر االإنتاجي للتح�سني اأو فرتة االإيجار، اإيهما اأق�سرحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

املمتلكات واآلالت واملعدات بحسب طبيعتها 2 2 2 2

املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 36-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

640640640االأرا�سي

37.61635.290 39.517 املباين

14.959 9.633 6.066 االآالت واملعدات

 1.882 1.475 1.586 االأثاث والرتكيبات

 3.300 2.565 3.041 ال�سيارات

5.2324.0314.652 املعدات املكتبية

 2.485 1.9772.756 العدد والق�الب وامل�ج�دات االأخرى

6.95311.989 7.521 حت�سينات املباين امل�ستاأجرة

65.66975.198 65.580 �سايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

التي جُترى على  التط�ير  التي متتلكها جمم�عة الزوردي وت�سمل املباين واالآالت واملعدات وعمليات  باأنها امل�ج�دات غري املتداولة  اأ�سا�سًا  ُيق�سد باملمتلكات واالآالت واملعدات 
املمتلكات امل�ستاأجرة التي متثل جميعها 81.1% و82.5% و82.8% من اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2013م و 2014م و 2015م على الت�ايل.

وقد ارتفع �سايف املمتلكات واالآالت واملعدات اخلا�سة مبجم�عة الزوردي بن�سبة �سئيلة من 65.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 65.7 ملي�ن ريال �سع�دي 
كما يف 31 دي�سمرب 2014م، نتيجة االنخفا�س يف االإ�سافات مبا يعادل 6.4 ملي�ن ريال �سع�دي، يقابله جزئيًا االنخفا�س يف جمم�ع اال�ستهالك مبا يعادل 1.7 ملي�ن ريال 
�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. وارتفعت املمتلكات واالآالت واملعدات اإلى 75.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، وذلك نتيجة االرتفاع يف االإ�سافات مبا 
يعادل 12.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مع ثبات اال�ستهالك، يقابله جزئيًا االرتفاع يف ا�ستبعاد من املمتلكات واالآالت واملعدات مبا يعادل 2.6 ملي�ن ريال 

�سع�دي خالل الفرتة.

بعد اإجراء مراجعة فنية داخلية من اأجل فح�س االأعمار االإنتاجية للم�ج�دات، قامت االإدارة برفع االأعمار االإنتاجية املقدرة لالآالت واملعدات من خم�سة اأع�ام اإلى ع�سرة اأع�ام 
يف م�سر و من �سبعة اإلى ع�سرة اأع�ام يف اململكة، وللمباين من ثالث وثالثني عامًا اإلى خم�سني عامًا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2014م، ونتيجة ملراجعة وتعديل هذه التقديرات 

انخف�س معدل اال�ستهالك مببلغ 1.5ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م ومبلغ 1.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م.
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إضافات املمتلكات واآلالت واملعدات بحسب طبيعتها 2 2 2 2

املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 37-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

3.8581522.236املباين

5.5184.9449.683االآالت واملعدات

669433873االأثاث والرتكيبات

2.3108912.089ال�سيارات

2.2551.3512.951املعدات املكتبة

320961341العدد والق�الب وامل�ج�دات االأخرى

2.8442.6415.230حت�سينات املباين امل�ستاأجرة

17.77311.37423.405�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

بلغت قيمة االإ�سافات 17.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وتاألفت ب�سكل رئي�سي مما يلي:

اإ�سافات بقيمة 5.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف االآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�سر. �

اإ�سافات بقيمة 3.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف املباين متعلقة ب�سراء مباين ومن�ساآت معظمها يف م�سر. �

بلغت قيمة االإ�سافات 11.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وتاألفت ب�سكل رئي�سي مما يلي:

اإ�سافات بقيمة 4.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف االآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�سر. �

اإ�سافات بقيمة 2.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف حت�سينات املباين امل�ستاأجرة فيما متعلقة ب�ساالت العر�س يف اململكة وم�سر الأن�سطة البيع بالتجزئة. �

بلغت قيمة االإ�سافات 23.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م وتاألفت ب�سكل رئي�سي مما يلي:

اإ�سافات بقيمة 9.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف االآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�سر. �

اإ�سافات بقيمة 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف جتهيزات مكتبية متعلقة ب�سراء جتهيزات مكتبية منها اأجهزة الكمبي�تر يف اململكة وم�سر. �

اإ�سافات بقيمة 5.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف حت�سينات املباين امل�ستاأجرة فيما يتعلق ب�ساالت العر�س الأن�سطة البيع بالتجزئة يف اململكة وم�سر. �

املوجودات غري امللموسة  1 2 2 2

متثل امل�ج�دات غري امللم��سة ر�س�م ت�سجيل العالمات التجارية املر�سملة يف املا�سي، وبلغت قيمتها 300 األف ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، اإال اأنه مت �سطب هذه 
الر�س�م كما يف 31 دي�سمرب 2015م. وذلك نتيجة ر�سملة امل�ج�دات غري امللم��سة كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م بينما مت احت�سابها كم�ساريف خالل العام 2015م.

املطلوبات املتداولة 11 2 2 2

املطل�بات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 38-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 20.951 21.996 25.197 دائن�ن

 90.264 46.76740.514 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات اأخرى

 1.114.783 816.0361.049.615 قرو�س ق�سرية االأجل

 13.15318.035 11.532 زكاة

 1.244.032 899.5321.125.278 االإجمايل

335141 اأيام ا�ستحقاق الدائن�ن

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

الدائنون

انخف�س الدائن�ن من 25.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 22.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، نتيجة النخفا�س يف ر�سيد الدائنني 
�خلا�ض ملقدمي �خلدمات �العالنية بن�شاط �جلملة بو�قع 1.3 مليون ريال �شعودي و�خلا�ض ملوردين �ملجوهر�ت �الملا�شية بن�شاط بالتجزئة بو�قع 1.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف 
�ململكة، والنخفا�ض يف ر�شيد �لد�ئنني �خلا�ض ملقدمي �خلدمات �العالنية بن�شاط �لتجزئة يف الزوردي م�شر بو�قع 0.7 ملي�ن ريال �سع�دي، ويرجع ذلك اإلى اختالف م�عد 

�سداد الف�اتري يف ال�سنة املالية املنتهية يف 2014م مقارنة مب�عد حل�لها يف نهاية ال�سنة املالية 2013م.
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و انخف�س الدائن�ن اإلى 20.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، نتيجة �نخفا�ض �لد�ئنون �لتجاريون �ملتعلقون بن�شاط �ململكة للتجزئة بو�قع 3.7 ملي�ن ريال 
�سع�دي لي�سل اإلى 0.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، كما وتتعلق �لتغري�ت بالد�ئنون �لتجاريون �ملتعلقون بن�شاط �لذهب باجلملة يف م�شر و�ململكة.

وقد جاء االرتفاع يف اأيام ا�ستحقاق حت�سيل الدائن�ن من 33 ي�ًما كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 51 ي�ًما يف 2014م ب�سبب مبادرات من االإدارة اتخذتها جمم�عة الزوردي، 
وانخف�ست اأيام ا�ستحقاق الدائن�ن اإلى 41 ي�مًا كما يف 31 دي�سمرب 2015م، متا�سيًا مع انخفا�س الدائن�ن خالل الفرتة.

هذا وقد بلغ ر�سيد الدائن�ن من قبل اكرب خم�سة م�ردين يف عام 2015م ن�سبة قدرها 57% ومن قبل اكرب ثالثة م�ردين خالل نف�س العام ن�سبة قدرها 43%. ومن حيث الرتكز 
فى امل�سرتيات، فقد بلغت امل�سرتيات من قبل اكرب خم�سة م�ردين يف عام 2015م ن�سبة قدرها 33% و من قبل اكرب ثالثة م�ردين خالل نف�س العام ن�سبة قدرها %23.

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 12 2 2 2

م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات اأخرى كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 39-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 46.356 39.37529.390 م�ساريف م�ستحقة الدفع

 3.6103.447 1.939دائن�ن اأخرون

 4.836 2.3453.722 اأعباء مالية م�ستحقة

2.828--املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة

3.1013.475923الدائن�ن م�ظفني

 2 316 7 اأرباح غري حمققة من اإعادة تق�مي الذهب

 31.873 --ت�زيعات اأرباح م�ستحقة

 46.76740.51490.264 االإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

مصاريف مستحقة الدفع

انخف�ست امل�ساريف امل�ستحقة الدفع من 39.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 29.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة ال�ستبعاد مبلغ 
17.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م واخلا�س مببالغ م�ستحقة لعمالء ال�سركة عن ح�افز البيع مت اإعادة تب�يبها مع بند املدين�ن لدقة العر�س، وقابل ذلك زيادة قدرها 

5.8 ملي�ن ريال �سع�دي خا�سة مب�ساريف م�ستحقة متعلقة برواتب امل�ظفني وااليجارات. 

وارتفعت م�ساريف م�ستحقة الدفع مرة اأخرى لت�سل اإلى 46.4 ملي�ن ر�سال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مدف�عة بارتفاع م�ساريف م�ستحقة الدفع متعلقة باالإعالنات 
مبا يعادل 6.5 ملي�ن ريال �سع�دي، باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف م�ساريف م�ستحقة الدفع متعلقة برواتب امل�ظفني مبا يعادل 4.4 ملي�ن ريال �سع�دي، باالإ�سافة اإلى االرتفاع 
يف م�ساريف م�ستحقة الدفع متعلقة باأتعاب اال�ست�سارية واملهنية مبا يعادل 2.1 ملي�ن ريال �سع�دي، واالرتفاع يف م�ساريف م�ستحقة الدفع متعلقة باالإيجارات مبا يعادل 2.1 

ملي�ن ريال �سع�دي خالل الفرتة.

دائنون أخرون

وي�سمل البند �سرائب مطل�بة و اإيجارات ملعار�س التجزئة ومنها معر�س م�ل العرب يف م�سر. وارتفع بند الدائن�ن االآخرون من 1.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 3.6 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى االرتفاع ال�سرائب م�ستحقة الدفع ب�اقع 1.7 ملي�ن ريال �سع�دي عن االإيرادات 

الغري معفاة يف �سركة اأورو اإيجيبت .

وانخف�س بند الدائن�ن االآخرون اإلى 3.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى االنخفا�س يف خم�س�س االأن�سطة االجتماعية )0.3 
ملي�ن ريال �سع�دي( و م�سروفات م�ستحقة الدفع تتعلق باإيجار معر�س م�ل العرب يف م�سر )0.3 ملي�ن ريال �سع�دي(.

أعباء مالية مستحقة

ارتفعت االأعباء التم�يلية م�ستحقة الدفع من 2.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، حيث زاد حجم 
اإجمايل قرو�س الذهب لتم�يل متطلبات راأ�س املال العامل املتزايدة. وقد اجتهت تكاليف الف�ائد كن�سبة مئ�ية من قرو�س الذهب نح� االنخفا�س وذلك ب�سبب املفاو�سات التي 

اأجرتها جمم�عة الزوردي مع البن�ك املقر�سة بخ�س��س تخفي�س ه�ام�س ربح قرو�س الذهب.

وارتفعت االأعباء املالية امل�ستحقة اإلى 4.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، متا�سيًا مع ارتفاع كمية قرو�س الذهب جتان�سًا مع من� املبيعات واالإنتاج. 

املبلغ املستحق ألطراف ذوي عالقة

وي�سري البند اإلى مبلغ 2.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م وميثل مبالغ قامت جمم�عة الزوردي بخ�سمها من بع�س امل�ظفني حل�ساب �سركة الزوردي القاب�سة 
وذلك من حتت ح�ساب ا�سرتاكهم يف الربنامج التحفيزي لالإدارة املقدمة من قبل �سركة الزوردي القاب�سة. )ملزيد من املعل�مات ح�ل الربنامج يرجى مراجعة الق�سم رقم 4-5 

)»مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني«(.  
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الدائنون موظفني

وي�سمل هذا البند مبالغ خم�س�مة من بع�س امل�ظفني وذلك من حتت ح�ساب ا�سرتاكهم يف خطة ح�افز لالإدارة والذي بلغ 2.2 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013 ومبلغ 2.6 
ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014. بينما بلغ ر�سيد هذا البند يف عام 2015م مبلغ قدره 923 األف ريال �سع�دي، ويتعلق معظمه بعم�الت املبيعات وغريها من املزايا املتعلقة 
مب�ظفي البيع والت�س�يق. وقد مت اعادة تب�يب هذا املبلغ يف عام 2015م الى ح�ساب مبالغ م�ستحقة الأطراف ذي عالقة حيث اأن خطة ح�افز االإدارة مقدمة من ال�سركة االأم وعليه 
فاإن جميع املبالغ املخ�س�مة حتت ح�ساب هذه اخلطة هي مبالغ م�ستحقة لل�سركة االأم دون حتمل جمم�عة الزوردي الأى التزامات خا�سة بهذه اخلطة. يرجى مراجعة اجلدول 

5 - 5 من الق�سم 5-4 )»مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذين«( ملزيد من التفا�سيل.   

أرباح غري حمققة من إعادة تقومي الذهب

ُت�سري االأرباح غري املحققة من اإعادة تق�مي الذهب اإلى فروق تقييم �سايف كميات الذهب اململ�كة ملجم�عة الزوردي طبقا ل�سعر الذهب يف نهاية العام املايل. ونظرا ل�سيا�سة 
جمم�عة الزوردي بعدم االحتفاظ باأي كمية ممل�كة من الذهب ال يقابلها قرو�س بنف�س الكمية فاإن كميات الذهب اململ�كة ال تتعدى ب�سع جرامات وعليه فاإن فروق تقييم هذه 
الكميات هي مبالغ �سئيلة تراوحت ما بني 7 اأالف ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 0.3 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب ارتفاع كمية الذهب 

اململ�كة، وثم انخف�ست لت�سل اإلى األفي ريال �سع�دي فقط كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

توزيعات أرباح مستحقة

بتاريخ 17 اكت�بر 2015م اعتمد جمل�س االإدارة و�سادق علي ت�زيع ارباح نقدية مرحلية ب�اقع 0.741 لل�سهم ومببلغ اإجمايل 31.873 الف ريال �سع�دي ومل يتم الدفع حتى 31 
دي�سمرب 2015م.

القروض قصرية األجل 12 2 2 2

القرو�س ق�سرية الأجل كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م: 40-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

قرو�س الذهب

 - 35.040 57.558 البنك ال�سع�دي الفرن�سي

 211.321 145.590 94.597 جمم�عة �سامبا املالية

 502.429 304.807 305.379 البنك االأهلي التجاري

 401.032 428.695 315.737 البنك ال�سع�دي اله�لندي

 - 121.026 42.765 بنك �ستاندرد

 - 14.457 -بنك ن�فا �سك�ت�سيا

1.049.6151.114.783 816.036 اإجمايل قرو�س الذهب

القرو�س النقدية

--البنك االأهلي التجاري

--اإجمايل القرو�س النقدية

1.049.6151.114.783 816.036 اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل
امل�سدر: ال�سركة

قرو�س الذهب ق�سرية االأجل هي يف معظمها قرو�س كميات من الذهب مببداأ املرابحة االإ�سالمي التي تقدمها البن�ك مبعدالت اأرباح وعم�الت خمتلفة. ويتم احت�ساب قيمة هذه 
القرو�س عن طريق �سرب الكمية املقرت�سة يف �سعر الذهب العاملي يف تاريخ احل�س�ل على القر�س، ويتم ح�ساب معدل االأرباح اأو العائد امل�ستحق عن كل قر�س على حدة طبقًا 
لقيمة القر�س املق�مة بالريال ال�سع�دي يف �سعر العائد املتفق عليه يف فرتة ا�ستحقاق القر�س طبقًا لالتفاقيات املربمة مع البن�ك. ويتم �سداد القر�س عن طريق اإعادة كمية 
الذهب املقرت�سة ذهبًا للبن�ك ودفع العائد امل�ستحق بالريال ال�سع�دي. وت�سمن جمم�عة الزوردي هذه القرو�س من خالل تقدمي تاأمينات نقدية ترتاوح ن�سبتها ما بني 10% الى 
110% من قيمة قرو�س الذهب باالإ�سافة الى خمزون الذهب التي حتتفظ به جمم�عة الزوردي. وي�سمل بند قرو�س الذهب اي�سا اتفاقية مع بنك �ستاندرد وهى اتفاقية مبادلة 
ذهب من البنك مقابل نقدًا يعادله يف القيمة من ال�سركة ثم عند تاريخ اال�ستحقاق يتم اإرجاع الذهب للبنك وا�سرتداد نف�س قيمته املدف�عة. ويتم اإعادة تقييم قيمة قرو�س 
الذهب، واملخزون واملدين�ن كل 3 اأ�سهر، لغر�س اعداد الق�ائم املالية عن طريق �سرب كمية الذهب املقرت�سة يف �سعر الذهب العاملي كما يف نهاية اأخر ي�م عمل يف نهاية كل 

فرتة مالية.

وارتفعت قيمة هذه القرو�س من 816.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.0 مليار ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م جتان�شًا مع �لزيادة يف �لن�شاط 
التجاري وكذلك لتم�يل الزيادة ذات ال�سلة يف املدين�ن واملخزون على مدار الفرتة ذاتها حيث اأرتفع مت��سط فرتة حت�سيل العمالء من 23 ي�م يف عام 2013م اإلى 30 ي�م يف 

عام 2014م.

وارتفعت قرو�س الذهب ق�سرية االأجل اإلى 1.1 مليار ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى حاجة مت�يل راأ�س املال العامل، وباالأخ�س املدين�ن، 
حيث ارتفعت فرتة حت�سيل العمالء من 30 ي�م يف عام 2014م اإلى 43 ي�م يف عام 2015م.
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خمصص الزكاة 12 2 2 2

احلركة يف خم�س�س الزكاة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 41-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 13.153  11.532  9.917 ر�سيد بداية الفرتة

14.311 13.240  11.910 مك�ن خالل الفرتة

 )12.424( )11.620( )10.295(مدف�عات خالل الفرتة

 11.53213.15315.040ر�سيد نهاية الفرتة
امل�سدر: ال�سركة

ارتفع خم�س�س زكاة جمم�عة الزوردي من 11.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب2013م اإلى 13.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وذلك جتان�سًا مع 
النم� يف وعاء زكاة جمم�عة الزوردي.

كما وارتفع خم�س�س زكاة جمم�عة الزوردي اإلى 15.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، لالأ�سباب املذك�رة �سابقًا.

املطلوبات غري متداولة 12 2 2 2

املطل�بات غري متداولة كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 42-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 31.398 28.939 23.740 مكافاآت نهاية خدمة امل�ظفني

 991 --اأعباء �سريبة دخل م�ؤجلة

 32.389 28.939 23.740 اإجمايل املطل�بات غري املتداولة
امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

مكافآت نهاية خدمة املوظفني

يتم ح�ساب مكافاآت نهاية خدمة امل�ظفني وفًقا لقان�ن العمل ال�سع�دي، وقد ارتفع من 23.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 28.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما 
يف 31 دي�سمرب 2014م. وذلك الرتفاع مت��سط عدد �سن�ات خدمة امل�ظفني مبجم�عة الزوردي وازدياد رواتبهم، وكذلك زيادة يف عدد امل�ظفني مبجم�عة الزوردي ب�اقع 226 

م�ظًفا اإ�سافًيا من 2013م و2014م.

ارتفعت مكافاآت نهاية خدمة امل�ظفني اإلى 31.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، نتيجة الزيادة يف عدد امل�ظفني مبجم�عة الزوردي ب�اقع 258 م�ظًفا من 
2014م اإلى 2015م، متا�سيًا مع الت��سع يف العمليات. 

أعباء ضريبة دخل مؤجلة

كانت �سركة اأورو م�سر وهي �سركة تابعة ملجم�عة الزوردي معفاة من ال�سرائب وفقًا للقان�ن امل�سري حتى 31 دي�سمرب 2014م، ا�ستلمت ال�سركة املطل�بات ال�سريبية على 
ن�ساطاتها الغري م�سم�لة حتت االإعفاء ال�سريبي حتى عام 2011م وقامت ب�سدادها. ومت ت�سجيل اأعباء �سريبة دخل م�ؤجلة مببلغ 1.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 

2015م. 

حقوق املساهمني 12 2 2 2

حق�ق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 43-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 430.000 300.000 300.000 راأ�س املال

 10.057 52.509 43.880 االحتياطي النظامي

 89.855 151.709 136.875 اأرباح مبقاة

 )38.892()21.021()14.461(ت�س�يات ترجمة عمالت اأجنبية

491.021 483.197 466.294 اإجمايل حق�ق امل�ساهمني
امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

رأس املال

ظل راأ�س املال جمم�عة الزوردي 300.0 ملي�ن ريال �سع�دي مق�سمة على 30.000.000 �سهم ب�اقع 10 رياالت �سع�دية لكل �سهم كما يف 31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب2013م 
و31 دي�سمرب2014م، ورفعت جمم�عة الزوردي راأ�س مالها ب�اقع 130.0 ملي�ن ريال �سع�دي من 300.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 430.0 ملي�ن ريال 
�سع�دي كما يف31 دي�سمرب 2015م، وذلك عن طريق ر�سملة 52.5 ملي�ن ريال �سع�دي من االحتياطي النظامي و 77.5 ملي�ن ريال �سع�دي من االأرباح املبقاة، وقد متت هذه 

العملية يف الن�سف االأول من 2015م.
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االحتياطي النظامي

ميثل االحتياطي النظامي املتطلبات التي ن�ست عليها املادة 176 من قان�ن ال�سركات ال�سع�دي حيث يتعني على جميع ال�سركات مب�جب هذه املادة حت�يل 10% من �سايف دخلها 
ال�سن�ي اإلى االحتياطي النظامي، حتى ي�سل االحتياطي النظامي اإلى 50% من راأ�س املال املدف�ع، وقد قامت جمم�عة الزوردي بر�سملة االحتياطي النظامي كما يف 31 دي�سمرب 

2015م لزيادة راأ�س املال.

أرباح مبقاة

ارتفعت االأرباح املبقاة من 136.9 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 151.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وجاء هذا االرتفاع مدف�ًعا ب�سكل 
اأ�سا�سي من �سايف الدخل املحقق مببلغ 86.3 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، وق�بل ذلك جزئًيا بت�زيع اأرباح بقيمة بلغت 62.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، وانخف�ست 
االأرباح املبقاة اإلى 89.8 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة لر�سملة مبلغ 77.5 ملي�ن ريال �سع�دي اإلى راأ�س املال ونتيجة ت�زيع اأرباح مببلغ 74.9 ملي�ن ريال 

�سع�دي ويف املقابل ارتفعت االأرباح املبقاة بقيمة �سايف الدخل خالل الفرتة.

تسويات ترجمة عمالت أجنبية

ارتفعت ت�س�يات ترجمة عمالت اأجنبية من �سالب 14.5 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى �سالب 21.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ويرجع 
ذلك اإلى انخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري مقابل الريال ال�سع�دي خالل الفرتة ذاتها، وارتفعت ت�س�يات ترجمة عمالت اأجنبية ب�سكل اأكرب لت�سل اإيل �سالب 38.9 ملي�ن ريال 

�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مدف�عة بانخفا�س قيمة اجلنيه امل�سري مقابل الريال ال�سع�دي خالل الفرتة ذاتها.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 2   2   2

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 44-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

 190.988 )3.538(171.606 �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

 )19.235(1.058 )25.867(�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

 )60.870()69.388()23.059(�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية1

 110.883 )71.867(122.680 �سايف التدفقات النقدية و�سبه النقدية

 62.555 134.422 11.741 النقدية و�سبه النقدية يف بداية الفرتة

 173.438 62.555 134.422 النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الرتة

امل�سدر: الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

1 مت اإدراج بند �سافى ت�س�يات ترجمة عمالت اأجنبية والبالغ قيمته )17.870( األف ريال �سع�دي �سمن �سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية يف عام 2015م لغر�س ت�حيد العر�س مع ال�سن�ات ال�سابقة.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1 2 2 2

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و 2015م: 45-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

االأن�سطة الت�سغيلية

86.08899.531118.864الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل

التعديالت

11.6779.9309.901ا�ستهالك

4.9206.5527.950مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

)195()78(1.893مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

300-57خ�سارة ا�ستبعاد امل�ج�دات غري امللم��سة

2.0151.551-انخفا�س قيمة امل�ساريف املدف�عة مقدمًا

9.8455.8522.577خم�س�س تكاليف �سهر الذهب والب�ساعة بطيئة احلركة

)5.175()1.552(8.613م�ساريف دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات الت�سغيلية

)104.940()116.886(6.121مدين�ن

)692()133.962(61.220ب�ساعة

)7.629(4.962)4.079(م�ساريف مدف�عة مقدمًا ومدين�ن اأخرون
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2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

16.4273.02816.831م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات اأخرى

9.717233.57965.167�سايف ح�سيلة قرو�س ذهب ق�سرية االأجل

104.391)103.537()28.813(التغري يف التاأمينات النقدية

)12.424()11.620()10.295(الزكاة املدف�عة

)5.491()1.352()1.786(مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني املدف�عة

190.988)3.538(171.606�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة

اخلدمة  نهاية  مكافاآت  والتغريات يف خم�س�س  باال�ستهالك  املتعلقة  النقدية  االلتزامات غري  ت�س�ية  بعد  الدخل  �سايف  من  الت�سغيلية  االأن�سطة  من  النقدية  التدفقات  تتك�ن 
للم�ظفني واالأعباء املالية والنفقات املتعلقة بالزكاة ومكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات وكذلك التغريات التي تطراأ على راأ�س املال العامل.

نتيجة  �سلبية 3.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م وذلك  اإلى تدفقات نقدية  الت�سغيلية من 171.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م  االأن�سطة  النقدية من  التدفقات  انخف�ست 
ا�ستخدام جمم�عة الزوردي الفائ�س النقدي الذي بح�زتها وبالبن�ك مببلغ 103.5 ملي�ن ريال �سع�دي كتاأمينات نقدية ل�سمان قرو�س ذهب به�ام�س منخف�سة، علمًا باأن معظم 
التاأمينات النقدية امل�ستخدمة ل�سمان قرو�س الذهب قابلة للت�سفية يف اأي وقت وعند احلاجة لتم�يل متطلبات راأ�س املال العامل. و�ساحب ذلك ارتفاع يف متطلبات راأ�س املال 
العامل يف الب�ساعة ب�اقع 134.0 ملي�ن ريال �سع�دي جتان�سًا مع ارتفاع املبيعات، حيث ترتبط تغريات الطلب واملبيعات مب�ا�سم �سراء العمالء ملنتجات جمم�عة الزوردي يف 
نهاية العام جتهيزًا ملنا�سبات منت�سف العام وال�سيف. وارتفعت على اثره مدة حت�ل املخزون من 122 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 138 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

كما ارتفعت متطلبات راأ�س املال العامل يف املدين�ن ب�اقع 116.9 ملي�ن ريال �سع�دي وارتفعت باملقابل مدة حت�سيل احل�سابات املدينة من 23 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 
30 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ويف املقابل كان هناك تدفق نقدى اإيجابي من بند م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات اأخرى مببلغ 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي وذلك الرتفاع 

مدة �سداد الدائنني من 33 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2013م الى 51 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ُتقدم التاأمينات النقدية ك�سمانات للبن�ك مقابل قرو�س الذهب ق�سرية االأجل، ونظرًا باأنها تعد جزء اأ�سا�سي من عملية التم�يل، فرتى اإدارة جمم�عة الزوردي باأنه من االأف�سل 
اإعادة ت�سنيف التغري يف التاأمينات النقدية من تدفق مايل من االأن�سطة الت�سغيلية اإلى تدفق مايل من االأن�سطة التم�يلية، ويف حال اأخذ اإعادة الت�سنيف بعني االعتبار، يعدل 

التدفق املايل من االأن�سطة الت�سغيلية والتدفق املايل من االأن�سطة التم�يلية لي�سبحا كما ه� م��سح يف اجلدولني اأدناه:

)اأ(: التدفق املايل من الأن�سطة الت�سغيلية املعدل لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 46-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

99.99986.597 200.418 التدفق املايل من االأن�سطة الت�سغيلية

امل�سدر: ال�سركة

 اجلدول 6-46: )ب(: التدفق املايل من الأن�سطة التم�يلية املعدل لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

43.521)172.925( )51.872 (التدفق املايل من االأن�سطة التم�يلية

امل�سدر: ال�سركة

وارتفعت التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية من تدفقات نقدية �سلبية 3.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م اإلى 191.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، وذلك نتيجة 
االنخفا�س يف التاأمينات النقدية لي�سل التغري فيها اإلى 104.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2015م مقابل 103.5 ملي�ن ريال �سع�دي تغري �سلبي يف عام 2014م. كما كان هناك 
تدفق نقدى ايجابي من بند م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات اأخرى مبقدار 16.8 ملي�ن ريال �سع�دي ن�ساأ عن زيادة امل�سروفات امل�ستحقة مببلغ 17.8 ملي�ن ريال �سع�دي 
وانخفا�س بند الدائن�ن مبقدار 1.0 ملي�ن ريال �سع�دي نظرًا النخفا�س ايام ا�ستحقاق الدائن�ن من 51 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م الى 41 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2015م. 
وقابل ذلك انخفا�س يف التدفقات النقدية ن�ساأ عن تدفق نقدى �سلبى من ارتفاع بند املدينني مبقدار 104.9 ملي�ن ريال �سع�دي نظرًا الرتفاع مدة حت�سيل احل�سابات املدينة 
من 30 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 43 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2015م. باالإ�سافة اإلى ذلك، �سهدت متطلبات راأ�س املال العامل يف الب�ساعة ارتفاًعا طفيًفا يف 2015م، 
حيث ارتفعت مبقدار 692 األف ريال �سع�دي، مقارنة بارتفاع بلغ 134 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م، بينما يف املقابل ا�ستمرت مدة حت�ل املخزون باالرتفاع، وذلك من قيمة 
بلغت 138 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 144 ي�م كما يف 31 دي�سمرب 2015م، و�ساحب ذلك ارتفاع يف الدخل قبل الزكاة وال�سريبة واال�ستهالك مبا يعادل 29.8 ملي�ن 

ريال �سع�دي خالل الفرتة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  2 2 2 2

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 47-6اجلدول 
2015م2014م2013مالأن�سطة ال�ستثمارية )األف ريال �سع�دي(

 - 11.000 )11.000(ودائع ق�سرية االأجل

 )23.405()11.374()17.773(تكاليف �سراء ممتلكات واآالت ومعدات

 4.171 1.433 2.907 ح�سيلة بيع ممتلكات واآالت ومعدات

)19.235(1.058 )25.867(�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة امل�حدة
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ت�سمل االأن�سطة اال�ستثمارية ب�سكل رئي�سي ودائع ق�سرية االأجل وتكاليف �سراء وح�سيلة بيع املمتلكات واملعدات.

ودائع قصرية األجل

نفت ال�دائع ق�سرية االأجل التي ت�سل اإلى 11.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�س�رة منف�سلة من النقد وما يف حكمه الأتباع متطلبات االإف�ساح املحا�سبي،  �سُ
مبا اإن اآجال اال�ستحقاق لل�دائع ق�سرية االأجل تزيد عن ثالثة اأ�سهر اعتباًرا من ذلك التاريخ. مل تق�م املجم�ع باالحتفاظ باأي ودائع ق�سرية االأجل خالل العام 2015م.

تكاليف شراء ممتلكات وآالت ومعدات

انخف�ست قيمة تكاليف �سراء ممتلكات واآالت ومعدات من 17.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2013م اإلى 11.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م متا�سيًا مع االنخفا�س يف 
االإ�سافات على املباين، املركبات، واأدوات املكاتب )مبا يعادل 3.7 ملي�ن ريال �سع�دي، 1.4 ملي�ن ريال �سع�دي و 0.9 ملي�ن ريال �سع�دي على الت�ايل(، ثم ارتفعت قيمة 
تكاليف �سراء ممتلكات واآالت ومعدات لت�سل اإلى 23.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة الزيادة يف االإ�سافات على املباين، االآالت واملعدات، والتط�ير على 
اأ�س�ل م�ستاأجرة )مبا يعادل 2.1 ملي�ن ريال �سع�دي، 4.7 ملي�ن ريال �سع�دي و 2.6 ملي�ن ريال �سع�دي على الت�ايل( وذلك متا�سيًا مع الت��سع يف عمليات جمم�عة الزوردي 

وتط�ير معر�سني للبيع بالتجزئة يف اململكة وم�سر.

حصيلة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

تتعلق عائدات بيع املمتلكات واالآالت واملعدات ب�سكل رئي�سي االإ�ستبعادات املتعلقة باالآالت واملعدات. انخف�ست ح�سيلة بيع املمتلكات واالآالت واملعدات من 2.9 ملي�ن ريال �سع�دي 
كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.4 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة انخفا�س االإ�ستبعادات من اآالت ومعدات مبا يعادل 3.4 ملي�ن ريال �سع�دي 
لتنخف�س من 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 0.1 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، وقد ارتفعت ح�سيلة بيع املمتلكات واالآالت واملعدات 

اإلى 4.2 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م نتيجة االرتفاع يف ا�ستبعاد اآالت ومعدات اإلى 3.0 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  2 2 2 2

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية لل�سن�ات املنتهية 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 48-6اجلدول 
2015م2014م2013مالأن�سطة التم�يلية )األف ريال �سع�دي(

 )43.000()62.827(-ت�زيع االأرباح

 )17.870()6.560()6.059(�سايف ت�س�يات ترجمة عمالت اأجنبية

 - -)17.000(�سداد القرو�س النقدية ق�سرية االأجل

 )60.870()69.388()23.059(�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية

امل�سدر: ال�سركة

تتعلق التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية اخلا�سة مبجم�عة الزوردي ب�سفة اأ�سا�سية ب�سايف التغيري يف �سداد القرو�س النقدية ق�سرية االأجل وت�س�يات ترجمة العمالت 
االأجنبية وكذلك ت�زيع االأرباح. وقد ارتفعت التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية من 23.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م اإلى 69.4 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م. ويرجع 
ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ت�زيع 62.8 ملي�ن ريال �سع�دي من االأرباح يف 2014م. وبلغت التدفقات النقدية من االأن�سطة التم�يلية 60.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، وذلك 

نتيجة ت�زيع 43.0 ملي�ن ريال �سع�دي من االأرباح يف نهاية الفرتة.

االلتزامات احملتملة 2   2

تتعلق االلتزامات املحتملة يف املقام االأول بخطابات ال�سمان البنكية املقدمة من جمم�عة الزوردي جلهات حك�مية مثل اجلمارك و�سركة الغاز باململكة العربية ال�سع�دية، وقد 
بلغت االلتزامات املحتملة مبلغ 0.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2013م واملتمثلة يف خطابات �سمان مقدمة مل�سلحة اجلمارك بخ�س��س �سحنات الذهب. وارتفعت قيمة االلتزامات 
املحتملة اإلى مبلغ 0.9 ملي�ن ريال �سع�دي يف 2014م نتيجة لزيادة قيمة خطابات ال�سمان املقدمة مل�سلحة اجلمارك بخ�س��س �سحنات الذهب ثم انخف�ست الى 0.7 ملي�ن 

ريال �سع�دي يف 2015م مع التغري يف عدد �سحنات الذهب.

الرسملة واملديونية 2   2
الر�سملة واملدي�نية كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 49-6اجلدول 

 2015م2014م2013م)األف ريال �سع�دي(

816.0361.049.6151.114.783اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل

حق�ق امل�ساهمني:

300.000300.000430.000راأ�س املال

43.88052.50910.057احتياطي نظامي

136.875151.70989.855اأرباح مبقاة
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 2015م2014م2013م)األف ريال �سع�دي(

)38.892()21.021()14.461(ت�س�يات حت�يل العمالت االأجنبية

466.294483.197491.021اإجمال حق�ق امل�ساهمني

1.282.3301.532.8131.605.803اإجمايل الر�سملة )اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل + اإجمايل حق�ق امل�ساهمني(

69.4%68.5%63.6%اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل / اإجمايل الر�سملة

امل�سدر: ال�سركة

اإلنفاق الرأسمايل اخملطط 2   2

تعمل جمم�عة الزوردي على بناء م�سنع جديد يف م�سر تبلغ قيمته املقدرة 9.1 ملي�ن ريال �سع�دي من النفقات الراأ�سمالية كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ومن املت�قع اأن اإجمايل 
الطاقة االإنتاجية �س�ف ي�سل اإلى 15 طن �سن�يًا بعد احت�ساب الطاقة االإنتاجية االإ�سافية من امل�سنع اجلديد، هذا باالإ�سافة اإلى خطة جمم�عة الزوردي الفتتاح معار�س جديدة 

بتكلفة ا�ستثمارية قدرها 1.7 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

كما يف 31 دي�سمرب 2015م، بلغ االإنفاق الراأ�سمايل املعتمد فيما يتعلق ببناء م�سنع جديد يف م�سر قيمة قدرها 9.5 ملي�ن ريال �سع�دي وبن�سبة اجناز قدرها 25% حيث من 
املت�قع امتام االجناز يف اأغ�سط�س عام 2016م. وباالإ�سافة اإلى ذلك، بلغ االإنفاق الراأ�سمايل املخطط فيما يتعلق بافتتاح متجر جتزئة جديد يف االأندل�س م�ل يف جدة، والذى مل 

يبداأ العمل فيه بعد، مبلغ 1.1 ملي�ن ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2015م كما ه� مف�سل يف اجلدول اأدناه ومن املت�قع امتام االجناز يف ن�فمرب عام 2016م.

الإنفاق الراأ�سمايل املعتمد كما يف 31 دي�سمرب 2015م : 50-6اجلدول 
قيمة امل�سروع )األف ريال �سع�دي(امل�قعطبيعة امل�سروع

9.500م�سرم�سنع م�سر

 9.500االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

الإنفاق الراأ�سمايل املخطط للمعار�س كما يف 31 دي�سمرب 2015م : 51-6اجلدول 
قيمة امل�سروع )األف ريال �سع�دي(امل�قعطبيعة امل�سروع

1.100جدةاالأندل�س م�ل

1.100االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

موجودات جمموعة الزوردي خارج اململكة   1   2

أورو إيجيبت 1    1   2

م�ج�دات جمم�عة لزوردي يف اأورو اإيجيبت كما يف 31 دي�سمرب2013م و2014م و2015م: 52-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

387.511537.740207.739امل�ج�دات املتداولة

20.56213.4628.619امل�ج�دات غري املتداولة

408.072551.202216.357اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: الق�ائم املاليةاملراجعة اخلا�سة ب�سركة اأورو اإيجيبت

* مت ا�ستخدام �سعر حت�يل العملة للريال ال�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب من كل عام.

انخف�ست قيمة امل�ج�دات املتداولة من 537.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 207.7 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، وذلك ب�سبب انخفا�س حجم االأعمال وذلك 
طبقا ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي برتكيز اعمالها مب�سر من خالل �سركة الزوردي م�سر.

انخف�ست قيمة امل�ج�دات غري املتداولة من 13.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 8.6 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، وذلك ب�سبب قيام جمم�عة الزوري ببيع 
اأ�س�ل �سركة اأورو اإيجبت املتقادمة يف ال�س�ق.
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الزوردي مصر 2    1   2

م�ج�دات جمم�عة لزوردي يف لزوردي م�سر كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 53-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

7.98490.818414.104امل�ج�دات املتداولة

6683.79515.218امل�ج�دات غري املتداولة

8.65294.612429.322اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة اخلا�سة ب�سركة الزوردي م�سر

* مت ا�ستخدام �سعر حت�يل العملة للريال ال�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب من كل عام.

ارتفعت قيمة امل�ج�دات املتداولة يف �سركة الزوردي م�سر من 90.8 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 414.1 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م، نظرا لزيادة حجم 
االأعمال وما تنتج عنه من زيادة يف راأ�س املال العامل وذلك طبقا ل�سيا�سة جمم�عة الزوردي برتكيز اعمالها مب�سر من خالل �سركة الزوردي م�سر.

ارتفعت قيمة امل�ج�دات غري املتداولة من 3.8 ملي�ن ريال �سع�دي اإلى 15.2 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة ل�سراء اأ�س�ل جديدة وبناء م�سنع قيد االإن�ساء. واجلدير بالذكر اأن 
االأ�س�ل اجلديدة امل�سرتاة فى �سركة الزوردى م�سر ال متثل عبء اإ�سافى اأو تكرار لالأ�س�ل امل�ج�دة فى �سركة اأورو اإيجبت والتي هى اأ�س�ل متقادمة وال ت�اكب التغري التكن�ل�جى 
احلديث، حيث يتم بيعها فى ال�س�ق الأطراف خارجية. فى حني اأن جميع االأ�س�ل امل�سرتاه فى �سركة الزوردى م�سر هي ذات تقنية حديثة لرفع اجل�دة وخف�س التكلفة. و�س�ف 
يتم �لرتكيز على ن�شاط �لبيع بالتجزئة فى �شركة �أورو �يجبت و�لذى ال يتطلب �ال�شثمار فى �أ�شول �نتاجية جديدة، بينما �شيتم �لرتكيز على ن�شاط �لت�شنيع و�لبيع باجلملة فى 

�سركة الزوردى م�سر وذلك لتجنب ازدواج االأ�س�ل واالأن�سطة بني ال�سركتني.

 دبي 2    1   2

م�ج�دات جمم�عة لزوردي يف دبي كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م : 54-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

111.525157.4971525.892امل�ج�دات املتداولة

5.8396.1156.212امل�ج�دات غري املتداولة

117.364163.6121525.892اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: ال�سركة

1 ارتفعت قيمة امل�ج�دات املتداولة يف �سركة الزوردي دبى من 157.5 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2014م اإلى 526.0 ملي�ن ريال �سع�دي يف عام 2015م نظرا لزيادة ا�ستثمارات �سركة الزوردي دبى يف �سركتها التابعة �سركة الزوردي م�سر. 

* مت ا�ستخدام �سعر حت�يل العملة للريال ال�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب من كل عام.

أبوظبي 2    1   2

م�ج�دات جمم�عة لزوردي يف اأب�ظبي كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 55-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

10.67410.623 5.477 امل�ج�دات املتداولة

1.187463 757 امل�ج�دات غري املتداولة

11.86111.085 6.234 اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: ال�سركة

* مت ا�ستخدام �سعر حت�يل العملة للريال ال�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب من كل عام.

 قطر 2    1   2

م�ج�دات جمم�عة لزوردي يف قطر كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م: 56-6اجلدول 
2015م2014م2013ماألف ريال �سع�دي

)38()354(-امل�ج�دات املتداولة

---امل�ج�دات غري املتداولة

)38()354(-اإجمايل امل�ج�دات

امل�سدر: ال�سركة 

* مت ا�ستخدام �سعر حت�يل العملة للريال ال�سع�دي كما يف 31 دي�سمرب من كل عام.
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سياسة توزيع األرباح. 2
مب�جب املادة 108 من نظام ال�سركات، تثبت لكل م�ساهم جميع احلق�ق املت�سلة باالأ�سهم، والتي ت�سمل على وجه اخل�س��س احلق يف احل�س�ل على ن�سيب من االأرباح املقرر 
ت�زيعها. ويت�لى جمل�س االإدارة الت��سية بت�زيع اأية اأرباح قبل اإقرارها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة. وال تلتزم ال�سركة باالإعالن عن اأي اأرباح، ويعتمد اأي قرار 
بت�زيع اأرباح على عدد من الع�امل من بينها، اأرباح ال�سركة ال�سابقة واملت�قعة والتدفقات النقدية، والتم�يل ومتطلبات راأ�س املال، ومعطيات ال�س�ق والع�امل االقت�سادية ب�سكل 
عام، والزكاة، ف�ساًل عن االعتبارات القان�نية والنظامية االأخرى. ويخ�سع ت�زيع االأرباح للقي�د ال�اردة يف اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب املربمة مع اجلهات املم�لة، فعلى 
�سبيل املثال، ي�ستلزم على ال�سركة احل�س�ل على م�افقة كل من جمم�عة �سامبا املالية والبنك ال�سع�دي اله�لندي قبل ت�زيع اأرباح تف�ق 75% من �سايف اأرباحها، ويحظر عليها 
ت�زيع اأرباح اإذا اأخلت بتعهداتها مب�جب اتفاقية الت�سهيل املربمة مع البنك االهلي التجاري )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم  12 - 6 )»اتفاقيات التم�يل وقرو�س 

الذهب«((. كما يخ�سع ت�زيع االأرباح للقي�د ال�اردة يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة. و�سيتم ت�زيع االأرباح بالريال ال�سع�دي.

ت�زع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سن�ية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العم�مية والتكاليف االأخرى على ال�جه االآتي:

اأ. يجنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية ال�سن�ية لتك�ين احتياطي نظامي، ويج�ز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذك�ر 
ن�سف راأ�س املال.

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية ال�سن�ية لتك�ين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س  ب. 
اأو اأغرا�س معينة.

ي�زع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل خم�سة باملائة )5%( من راأ�س املال املدف�ع لل�سركة. ج. 

يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن خم�سة باملائة )5%( من االأرباح املقرر ت�زيعها ملكافاأة جمل�س االإدارة )وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه مب�جب القرار ال�زاري رقم  د. 
1071 وتاريخ 1412/11/2هـ )امل�افق 1992/5/5م( ال�سادر عن معايل وزير وزارة التجارة وال�سناعة فاإن ال�سقف االأعلى لتلك املكافاأة اإذا كانت املكافاأة ت�زع 

على �سكل ن�سبة من االأرباح، مبلغ 200.000 ريال �سع�دي باالإ�سافة اإلى مبلغ 3.000 ريال �سع�دي لكل اجتماع جمل�س اإدارة مت ح�س�ره(.

ي�زع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح، اأو يتم اإيداعه يف ح�ساب االأرباح املبقاة. ويحق ملجل�س اإدارة ال�سركة ت�زيع اأرباح ربع �سن�ية اأو  هـ. 
ن�سف �سن�ية بناًء على الق�اعد التي تقرها اجلمعية العامة لت�زيع اأرباح مرحلية وبعد احل�س�ل على امل�افقات النظامية املطل�بة.

وفيما يلي ملخ�س باالأرباح التي قامت ال�سركة باالإعالن عنها وت�زيعها منذ بداية 2012م:

الأرباح املعلنة وامل�زعة يف ال�سن�ات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و2015م )املبالغ بالريال ال�سع�دي(: 1-7اجلدول 
2015م2014م2013م2012مريال �سع�دي

25.738.07037.088.98743.000.00055.000.000الت�زيعات املعلنة عن العام 

162.827.057243.000.000--الت�زيعات املدف�عة خالل العام

51.476.13974.177.97486.290.539100.567.197�سايف الدخل

55%50%50%50%ن�سبة الت�زيعات املعلنة ل�سايف االأرباح

امل�سدر: ال�سركة

1 قامت ال�سركة خالل عام 2014م بت�زيع اأرباح نقدية بلغت 62.827.057 ريال �سع�دي بن�سبة 50% من اأرباح ال�سركة عن ال�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م. 

2 بلغ اإجمايل الت�زيعات املعلنة عن عامي 2014م و2015م مبلغ قدره 98.000.000 ريال �سع�دي، بن�سبة 50% تقريبًا من �سايف الربح لل�سن�ات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م، وقد قامت ال�سركة بت�زيع االأرباح النقدية عن عام 2014م 
بقيمة 43.000.000 ريال �سع�دي حيث مت دفعها خالل الن�سف االأول من عام 2015م، ومت ت�زيع االرباح املعلنة عن 2015م بقيمة 55.000.000 ريال �سع�دي خالل �سهر مار�س 2016م.

وباالإ�سافة اإلى ما ورد اأعاله، مت اعتماد ت��سية جمل�س االإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�سركة املنعقد يف تاريخ 1437/05/21هـ )امل�افق 2016/03/01م( ب�ساأن ت�زيع 
اأرباح نقدية عن الن�سف الثاين من العام 2015م قدرها 23.126.484 ريال �سع�دي متثل 5.37% من راأ�س مال ال�سركة، باالإ�سافة اإلى ما مت ت�زيعه على امل�ساهمني عن الن�سف 
االأول وقدره 31.873.484 ريال �سع�دي متثل 7.4% من راأ�س مال ال�سركة، لي�سبح اإجمايل ما مت ت�زيعه على امل�ساهمني عن العام 2015م مبلغ قدره 55.000.000 ريال 
�سع�دي وبن�سبة 12.7% من راأ�س مال ال�سركة، علمًا باأن اأحقية االأرباح �س�ف تك�ن للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجل امل�ساهمني بتاريخ اجلمعية العامة املنعقدة يف 1437/05/21هـ 
)امل�افق 2016/03/01م(. علما باأنه ال ت�ستحق اأ�سهم الطرح اأي ت�زيعات اأرباح مت االإعالن عنها قبل تاريخ هذه الن�سرة حيث يك�ن اأول ا�ستحقاق الأ�سهم الطرح يف ت�زيعات 
االأرباح التي يتم االإعالن عنها من قبل ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة وال�سن�ات املالية الالحقة. ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال ي�جد اأي اأرباح 

معلنة اأو م�ستحقة للفرتات املذك�رة با�ستثناء ما مت ت��سيحه اأعاله. 
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استخدام متحصالت الطرح. 8
يقدر جمموع متح�صالت الطرح بحوايل 477.300.000 ريال �صعودي، �صي�صتخدم منها مبلغ يقدر بحوايل 26.000.000 ريال �صعودي لت�صوية جميع امل�صاريف املتعلقة بالطرح 
الت�صويق  اأتعاب  وكذلك  ال�صوق،  وم�صت�صار  امل�صتلمة،  واجلهات  واملحا�صبني،  القانونيني،  وامل�صت�صارين  التغطية،  ومتعهد  االكتتاب،  ومدير  املايل،  امل�صت�صار  اأتعاب  ذلك  وي�صمل 

والطباعة والتوزيع، واالأتعاب وامل�صاريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح. 

و�صوف يعود �صايف متح�صالت الطرح املقدر بحوايل 451.300.000 ريال �صعودي للم�صاهمني البائعني بالتنا�صب مع عدد اأ�صهم الطرح التي �صيتم بيعها من قبل كل منهم يف 
الطرح، ولن ت�صتلم ال�صركة اأي جزء من متح�صالت الطرح. و�صيتحمل امل�صاهمون البائعون كافة االأتعاب وامل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس مال الشركة واملديونية. 2
ميتلك امل�ساهم�ن البائع�ن جميع اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح. وبعد ا�ستكمال عملية الطرح، �ستمتلك الزوردي القاب�سة ما ن�سبته �سبع�ن باملائة )70%( من اأ�سهم ال�سركة.

ي��سح اجلدول التايل ر�سملة ال�سركة كما تظهر يف الق�ائم املالية املراجعة لل�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م. علمًا باأنه يجب قراءة اجلدول التايل 
مع الق�ائم املالية املعنية، مبا يف ذلك االإي�ساحات املرفقة بها وال�اردة يف الق�سم   19 )»الق�ائم املالية امل�حدة وتقرير املحا�سب القان�ين ح�لها«(.

ر�سملة راأ�س مال ال�سركة واملدي�نية: 1-9اجلدول 
 2015م2014م2013م)األف ريال �سع�دي(

816.0361.049.6151.114.783اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل

حق�ق امل�ساهمني:

300.000300.000430.000راأ�س املال

43.88052.50910.057احتياطي نظامي

136.875151.70989.855اأرباح مبقاة

)38.892()21.021()14.461(ت�س�يات حت�يل العمالت االأجنبية

466.294483.197491.021اإجمال حق�ق امل�ساهمني

1.282.3301.532.8131.605.803اإجمايل الر�سملة )اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل + اإجمايل حق�ق امل�ساهمني(

69.4%68.5%63.6%اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل / اإجمايل الر�سملة

امل�سدر: الق�ائم املالية املراجعة وال�سركة.

وي�ؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة ما يلي:

ال يخ�سع اأي من اأ�سهم ال�سركة الأي حق�ق خيار. اأ. 

لي�س لدى ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأي اأدوات دين كما يف تاريخ هذه الن�سرة. ب. 

مع مراعاة اأي تغيري �سلبي وج�هري يف اأعمال ال�سركة، يعتقد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن ر�سيد ال�سركة وتدفقاتها النقدية �ستك�ن كافية لتغطية احتياجاتها النقدية  ج. 
املت�قعة لراأ�س املال العامل والنفقات الراأ�سمالية ملدة اثني ع�سر )12( �سهرًا على االأقل بعد تاريخ هذه الن�سرة. 
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إفادة اخلرباء.  1
قدم جميع امل�ست�سارين ال�اردة اأ�سمائهم يف ال�سفحات )هـ( و )و( م�افقتهم اخلطية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم وعلى ن�سر اإفاداتهم يف هذه الن�سرة ومل 
يقم اأي منهم ب�سحب م�افقته حتى تاريخ هذه الن�سرة، كما اأن جميع امل�ست�سارين والعاملني لديهم – من �سمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�سركة – اأو اأقاربهم ال 

ميلك�ن اأي اأ�سهم يف ال�سركة ولي�س الأي منهم م�سلحة مهما كان ن�عها يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�سرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقاللهم.
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اإلقرارات. 11
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

مل ي�سهر اأي منهم اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س االإدارة يف اأي وقت من االأوقات اإفال�سه اأو خ�سع الإجراءات اإفال�س. اأ. 

مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار اأو اإفال�س خالل ال�سن�ات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س  ب. 
االإدارة معينًا مبن�سب اإداري اأو اإ�سرايف فيها.

لي�س الأي منهم اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي �سخ�س من اأقربائهم اأو التابعني لهم اأي م�سلحة ج�هرية يف اأي عق�د اأو ترتيبات قائمة �س�اًء خطية اأو �سفهية اأو  ج. 
عق�د اأو ترتيبات قيد الدرا�سة حتى تاريخ هذه الن�سرة ولها تاأثري على اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة. 

با�ستثناء ما ه� م��سح بالق�سم  5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«(، وبخالف اأ�سهم ال�سمان، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو �سكرتري  د. 
جمل�س االإدارة اأو الأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة يف ال�سركة اأو يف �سركاتها التابعة، اأو يف اأدوات دين ال�سركة اأو �سركاتها التابعة، وال يج�ز لل�سركة و�سركاتها 

التابعة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي ن�ع الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم.

مل يتم منح عم�الت اأو خ�س�مات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي ع��س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو من قبل اأي من �سركاتها التابعة خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ  هـ. 
تقدمي طلب الت�سجيل وقب�ل االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو �سركاتها التابعة ميكن اأن ت�ؤثر اأو اأن يرتب تاأثريًا ملح�ظا يف اأو�ساعها املالية خالل االثني ع�سر )12( �سهرًا ال�سابقة  و. 
لتاريخ هذه الن�سرة.

لي�شت هناك نية الإجر�ء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط �ل�شركة �أو �شركاتها �لتابعة. ز. 

لن ي�سرتك اأع�ساء جمل�س االإدارة يف الت�س�يت على القرارات املتعلقة باالأعمال والعق�د مع االأطراف ذوي العالقة والعق�د التي يك�ن لهم فيها م�سلحة مبا�سرة اأو  ح. 
غري مبا�سرة فيها.

مل يكن هناك �أي تغيري �شلبي جوهري يف �لو�شع �ملايل و�لتجاري لل�شركة �أو �شركاتها �لتابعة خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ل�شابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب �لت�شجيل  ط. 
وقب�ل االإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القان�ين حتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة. 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، لي�س هنالك اأي برامج اأ�سهم مل�ظفي ال�سركة ولي�س هنالك اأي ترتيبات اأخرى قائمة، با�ستثناء اتفاقيات احل�افز االإدارية املربمة من قبل  ي. 
�سركة الزوردي القاب�سة و �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ذ.م.م ال�سع�دية املحدودة مع بع�س كبار التنفيذيني دون اأي م�س�ؤولية على ال�سركة.

ال متلك ال�سركة اأي اأوراق مالية )تعاقدية اأو غريها( اأو اأي من االأ�س�ل التي تك�ن قيمتها عر�سة للتقلبات مما ي�ؤثر ب�سكل �سلبي وج�هري يف تقييم امل�قف املايل. ك. 

با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم  6 - 5 )»الع�امل الرئي�سية التي ت�ؤثر على جمم�عة الزوردي«(، لي�ست ال�سركة على دراية باأي معل�مات تتعلق باأي �سيا�سات  ل. 
حك�مية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي ع�امل اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن ت�ؤثر ب�سكل ج�هري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( على عملياتها.

با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم  6 - 5 )»الع�امل الرئي�سية التي ت�ؤثر على جمم�عة الزوردي«(، لي�ست ال�سركة على دراية باأي ع�امل م��سمية اأو دورات  م. 
�قت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاأثري على �أعمال �ل�شركة �أو و�شعها �ملايل.

املتاحة من  املعل�مات  اأحدث  والتي مت احل�س�ل عليها من م�سادر خارجية متثل  ال�س�ق«(  الق�سم  3 )»ملحة عامة على  امل�ستخدمة يف  االإح�سائية  املعل�مات  اأن  ن. 
م�سدرها املعني.

اإن وثائق التاأمني اخلا�سة بال�سركة ت�فر غطاء تاأميني بحدود كافية ملمار�سة ال�سركة الأعمالها، وتق�م ال�سركة بتجديد وثائق وعق�د التاأمني ب�سكل دوري ل�سمان  �س. 
وج�د تغطية تاأمينية ب�سكل م�ستمر. كما قامت ال�سركة باتخاذ االإجراءات االأمنية املنا�سبة ح�سب املمار�سات املعم�ل بها يف ال�سناعة.

مت االإف�ساح عن كافة العق�د واالتفاقيات التي تعتقد ال�سركة باأهميتها اأو ج�هريتها اأو التي من املمكن اأن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح،  ع. 
اأي عق�د اتفاقيات ج�هرية اأخرى مل يتم االإف�ساح عنها. كما �ستنتهي االتفاقية املربمة بني ال�سركاء يف �سركة جلف فيفث جم�ست�ن ال�سع�دية  وال ي�جد هناك 

املحدودة بعد ا�ستكمال عملية الطرح.

مت �الإف�شاح عن كافة �ل�شروط و�الحكام �لتي من �ملمكن �أن توؤثر على قر�ر�ت �مل�شتثمرين باال�شتثمار يف �أ�شهم �لطرح. ف. 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال ت�جد عق�د اأو معامالت ج�هرية مع اأطراف ذوي عالقة ذات تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، ولي�س لدى  �س. 
ال�سركة اأي نية يف اإبرام اأي اتفاقيات جديدة مع اأطراف ذوي عالقة.

اإن امللكية القان�نية والنفعية لالأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة تع�د لالأ�سخا�س ال�اردة اأ�سمائهم يف امللحق )اأ(. ق. 

اأن جميع الزيادات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة ال تتعار�س مع االأنظمة والل�ائح املعم�ل بها يف اململكة ومل تلجاأ ال�سركة فيها ال�ستخدام مت�يل خارجي. ر. 

با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم  2 )»ع�امل املخاطرة«(، وعلى ح�سب علمهم واعتقادهم، اأنه ال ي�جد اأي خماطر ج�هرية اأخرى من املمكن اأن ت�ؤثر على  �س. 
قرار امل�ستثمرين املحتملني يف اال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س وامل�افقات االأ�سا�سية املطل�بة ملمار�سة اأن�سطتها.  ت. 

با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم  12 - 12 )»التقا�سي«(، اأن ال�سركة و�سركاتها التابعة لي�س�ا اأطرافًا يف اأي نزاعات اأو دعاوى اأو ق�سايا اأو اإجراءات حتقيق  ث. 
قائمة ميكن اأن يك�ن لها تاأثري ج�هري على عمليات ال�سركة اأو مركزها املايل. 

خ.  با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف االإي�ساح رقم 12 للق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سركة للعام 2015م، وكما ه� مف�سل يف الق�سم ) 12 - 6( )»اتفاقيات التم�يل 
وقرو�س الذهب«( والق�سم والق�سم ) 6-6-2-13( )»القرو�س ق�سرية االأجل«(، مل ت�سدر ال�سركة اأية اأدوات دين، اأو حت�سل على اأية قرو�س اآجلة اأو اأية قرو�س اأو 

دي�ن م�ستحقة )مبا يف ذلك ال�سحب على املك�س�ف من البن�ك، وااللتزامات املالية قيد القب�ل، واعتمادات القب�ل اأو التزامات ال�سراء(.
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ذ.  با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف االإي�ساحات رقم 5 و 6 للق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سركة للعام 2014م، وكما ه� مف�سل يف الق�سم ) 12 - 6( )»اتفاقيات 
التم�يل وقرو�س الذهب«(، ال ي�جد اأي �سمان اأو رهن اأو عبء مايل على اأي من اأ�س�ل ال�سركة. 

متلك ال�سركة و�سركاتها التابعة مبالغ كافية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل ملدة اثني ع�سر �سهرًا اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة. �س. 

ال يخ�سع اأي من اأ�سهم ال�سركة اأو اأ�سهم اأو ح�س�س ال�سركات التابعة الأي حق�ق خيار با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم )12- 5- 2-2( )»اتفاقيات ال�سركاء  غ. 
املتعلقة ب�سركة الزوردي قطر«(.

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، لي�س لدى ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة �سيا�سة ب�ساأن االأبحاث والتط�ير . ظ. 

اأن املعل�مات املالية ال�اردة يف هذه الن�سرة والق�ائم املالية املراجعة وامل�حدة لل�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من ال�سن�ات املالية 2013م و2014م و2015م،  اأ اأ. 
واالإي�ساحات املرفقة مت اإعدادها ومراجعتها من قبل املحا�سب القان�ين وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سع�دية وال�سادرة عن الهيئة 

.)SOCPA( ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نني

اأن املعل�مات املالية ال�اردة يف هذه الن�سرة مت ا�ستخراجها من الق�ائم املالية املراجعة وامل�حدة لل�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من ال�سن�ات املالية 2013م  ب ب. 
و2014م و2015م، دون اإجراء اأي تعديل ج�هري عليها با�ستثناء التقريب.

اإن ال�سركة قادرة على اإعداد التقارير املطل�بة يف اأوقاتها املحددة ح�سب الل�ائح التنفيذية ال�سادرة عن الهيئة ج ج. 

مت احل�س�ل على جميع امل�افقات الالزمة من اجلهات املقر�سة لطرح ثالث�ن باملائة )30%( من اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام لتك�ن ال�سركة بذلك �سركة م�ساهمة  د د. 
عامة.

�إن �ل�شركة ملتزمة بجميع �الحكام و�ل�شروط مبوجب �التفاقيات �ملربمة مع �جلهات �ملانحة جلميع �لقرو�ض و�لت�شهيالت و�لتمويل.  هـ هـ. 

اإ�سافًة اإلى االإقرارات امل�سار اإليها اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

اأن املعل�مات والبيانات ال�اردة يف هذه الن�سرة والتي مت احل�س�ل عليها من اأطراف اأخرى، مبا يف ذلك املعل�مات التي مت احل�س�ل عليها من تقرير درا�سة ال�س�ق  اأ. 
التي اأعدها م�ست�سار ال�س�ق ميكن االعتماد عليها وال ي�جد اأي �سبب يدع� ال�سركة لالعتقاد باأن تلك املعل�مات غري دقيقة ب�سكل ج�هري. 

اأن اأنظمة و�س�ابط الرقابة الداخلية قد اأعدت من قبل ال�سركة على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكت�بة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س  ب. 
املحتملة والتي ت�سمل اإ�ساءة ا�ستخدام اأ�س�ل ال�سركة واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة. باالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بالتاأكد 
من �سالمة االأنظمة املالية والت�سغيلية ومن تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة العا�سرة )10( من الئحة ح�كمة ال�سركات. كما يق�م 

اأع�ساء جمل�س االإدارة مبراجعة �سن�ية الإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.

اأن اأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعل�مات كافية ومالئمة. ج. 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال ي�جد هناك اأي تعار�س يف امل�سالح متعلق باأع�ساء جمل�س االإدارة بخ�س��س العق�د اأو املعامالت املرُبمة مع ال�سركة. د. 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، مل ي�سارك اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اأي اأن�سطة مماثلة اأو مناف�سة لل�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة، ويتعهد اأع�ساء جمل�س  هـ. 
االإدارة بااللتزام بهذا املتطلب النظامي م�ستقباًل وفقًا للمادة 70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من الئحة ح�كمة ال�سركات.

ال يج�ز الأي ع�س� من اأع�ساء جمل�س االإدارة وال الأي من كبار التنفيذيني اأن يك�ن له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعق�د التي تتم حل�ساب ال�سركة  و. 
اإال برتخي�س من اجلمعية العامة. 

يلتزم اأع�ساء جمل�س االإدارة باإخطار املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف االأعمال والعق�د التي تتم حل�ساب ال�سركة على اأن ي�سجل ذلك  ز. 
يف حم�سر اجتماع جمل�س االإدارة.

اأن كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة �س�ف تتم على اأ�سا�س تناف�سي و�سيتم الت�س�يت على جميع االأعمال والعق�د مع االأطراف ذات العالقة يف اجتماعات  ح. 
جمل�س االإدارة واجلمعية العامة لل�سركة مع امتناع ع�س� جمل�س االإدارة واأي من كبار التنفيذيني عن الت�س�يت على القرارات املتعلقة باالأعمال والعق�د التي تتم 
حل�ساب ال�سركة والتي يك�ن له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فيها �س�اء يف جمل�س االإدارة اأو اجلمعية العامة وفقًا للمادة 69 من نظام ال�سركات واملادة 18 من 

الئحة ح�كمة ال�سركات.

لي�ض الأع�شاء جمل�ض �الإد�رة و�لرئي�ض �لتنفيذي �حلق بالت�شويت على �الأتعاب و�ملكافاآت �ملمنوحة لهم. ط. 

ال يج�ز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني االقرتا�س من ال�سركة اأو �سركاتها التابعة اأو اأن ت�سمن ال�سركة اأي قر�س يح�سل عليه اأي من اأع�ساء  ي. 
جمل�س االإدارة. 

يتعهد اأع�ساء جمل�س االإدارة باالآتي:

ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �سكل حم�سر اجتماع مكت�ب يتم الت�قيع عليه من قبلهم. اأ. 

االإف�ساح عن تفا�سيل اأية معامالت مع اأطراف ذوي عالقة ح�سب متطلبات نظام ال�سركات والئحة ح�كمة ال�سركات يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة بحيث يعطى  ب. 
للم�ساهمني الفر�سة للم�افقة على مثل هذه املعامالت يف مثل هذا االجتماع.

االلتزام باأحكام امل�اد )69( و )70( و )72( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة ح�كمة ال�سركات.  ج. 
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املعلومات القانونية. 12

الشركة 1   12

�سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة م�ساهمة مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق2006/4/2م(، ومقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010221531 
وتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق2006/7/22م(. ويقع املقر الرئي�سي لل�سركة يف املنطقة ال�سناعية الثانية، �سارع رقم 198، منطقة البن�ك، �س.ب. 41270، الريا�س 11521، 
بالكامل قدرها 10 رياالت  ا�سمية مدف�عة  بقيمة  اإلى 43.000.000 �سهم عادي  �سع�دي، مق�سم  ريال  راأ�س مالها احلايل 430.000.000  ويبلغ  ال�سع�دية.  العربية  اململكة 
�سع�دية لل�سهم ال�احد. وتتمثل االأن�سطة االأ�سا�سية ملجم�عة الزوردي يف قطاعات االأعمال الرئي�سية الثالثة التالية، وللمزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة الق�سم  4 - 7 )»نظرة 

عامة على عمل جمم�عة الزوردي«(:

قطاع الت�سنيع واالإنتاج: ي�سم االأن�سطة املتعلقة بت�سميم م�سغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية واإنتاجها. اأ. 

قطاع البيع باجلملة: ي�سم اأن�سطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب واالأملا�س والذين يزيد عددهم عن 2.200 تاجر جتزئة م�ستقل. ب. 

قطاع البيع بالتجزئة: ي�سم اأن�سطة بيع جم�هرات االأملا�س عرب معار�س البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة »الزوردي« التجارية التابعة ملجم�عة الزوردي وامل�ج�دة  ج. 
ب�سكل اأ�سا�سي يف اململكة وم�سر واالإمارات.

هيكل ملكية األسهم 2   12

ي��سح اجلدول التايل ن�سب ملكية م�ساهمي ال�سركة قبل الطرح وبعده:

هيكل امللكية املبا�سرة يف ال�سركة قبل الطرح وبعده: 1-12اجلدول 

امل�ساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة ال�سمية )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهمالقيمة ال�سمية )ريال �سع�دي(امل�ساهمة )%(1عدد الأ�سهم

69.998300.990.000%99.93429.703.32030.099.000%242.970.332�سركة الزوردي القاب�سة

0.002310.000%0.01981.67051.000%48.167عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

0.01771.670%7.167عبدالعزيز �سالح العثيم3

0.01771.670%7.167�سالح عبدالعزيز العثيم3

0.01771.670%7.167خالد عبدالعزيز العثيم3

30129.000.000%12.900.000اجلمه�ر

100430.000.000%100430.000.00043.000.000%43.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

1 اإن ن�سب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة غري امل�ساهمني والبالغة 7،000 �سهم، با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم )ع�س� م�ساهم( واأ�سهم ال�سمان اخلا�سة باملن�سب ال�ساغر، 
والذي �س�ف يتملكها من �سمن االأ�سهم املتداولة يف ال�س�ق املالية ال�سع�دية بعد تعيينه وذلك وفقًا ملتطلبات النظام االأ�سا�سي لل�سركة. يرجى مراجعة الق�سم   5 - 1 - 1 )»ت�سكيل جمل�س االإدارة«( لتفا�سيل ح�ل اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل 

كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة.

3 ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني االأ�سهم امل��سحة اأمام اأ�سمائهم ملكية قان�نية، مع العلم اأن امللكية النفعية لتلك االأ�سهم تع�د لالزوردي القاب�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�سمل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �سهم.

5 متثل هذه االأ�سهم اأ�سهم ال�سمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

ملزيد من التفا�سيل ح�ل امل�ساهمني وهيكل ملكية االأ�سهم احلايل، يرجى مراجعة الق�سم    4 - 4 )»الهيكل احلايل للم�ساهمني«(.

141



الشركات التابعة 2   12

متلك ال�سركة ح�س�سًا مبا�سرة وغري مبا�سرة يف ملكية ال�سركات التابعة ال�سبع التالية:

قائمة ال�سركات التابعة : 2-12اجلدول 
باقي ح�س�س امللكيةح�سة غري مبا�سرة )%(ح�سة مبا�سرة )%(دولة التاأ�سي�سا�سم ال�سركة التابعةالرقم

ال ي�جد2%98%اململكة العربية ال�سع�دية�سركة املج�هرات املا�سية1.

ال ي�جد2%98%اململكة العربية ال�سع�دية�سركة كيناز2.

ال ي�جد0.33%99.67%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(31.

ال ي�جد100%-م�سر�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات )ذ.م.م(4.

ال ي�جد1%99%االإمارات العربية املتحدة�سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م52.

متلك وفيقة �سلطان العي�سى ن�سبة 51%-49%قطر�سركة الزوردي للمج�هرات63.

ميلك عبدالعزيز �سالح العثيم ن�سبة 0.75% وميلك  0.875%99.125%م�سر�سركة اأورو ايجيبت لت�سغيل املعادن الثمينة7.
�سالح عبدالعزيز العثيم ن�سبة 0.0625% وميلك  

علي �سالح العثيم ن�سبة %0.0625
امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات - ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف قطر.

ملزيد من التفا�سيل ح�ل ال�سركات التابعة، يرجى مراجعة الق�سم  4 - 3 )»هيكل جمم�عة الزوردي«(.

املوافقات والرتاخيص والشهادات احلكومية 2   12

ح�سلت جمم�عة الزوردي )مبا يف ذلك فروعها( على عدة تراخي�س و�سهادات نظامية وت�سغيلية من اجلهات املخت�سة، ويتم جتديد تلك الرتاخي�س وال�سهادات ب�سفة دورية. 
ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س وامل�افقات الالزمة ملزاولة اأعمالها واال�ستمرار يف ذلك. وت��سح اجلداول التالية الرتاخي�س وال�سهادات 

احلالية التي ح�سلت عليها جمم�عة الزوردي:

تفا�سيل �سهادات ال�سجل التجاري التي ح�سلت عليها جمم�عة لزوردي: 3-12اجلدول 
تاريخ النتهاءتاريخ الت�سجيلال�سجل التجاريالكيان القان�ينامل�قعال�سركة

الريا�س، اململكة �سركة الزوردي للمج�هرات
العربية ال�سع�دية

1439/6/26هـ )امل�افق 2018/3/14م(1427/6/26هـ )امل�افق 2006/7/22م(1010221531�سركة م�ساهمة

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1440/4/17هـ )امل�افق 2018/12/26م(1435/4/17هـ )امل�افق 2014/2/18م(1010404871فرع

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1439/11/12هـ )امل�افق 2018/7/25م(1427/11/12هـ )امل�افق 2006/12/3م(1010225625فرع

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1439/11/12هـ )امل�افق 2018/7/25م(1427/11/12هـ )امل�افق 2006/12/3م(1010225638فرع

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1440/4/9هـ )امل�افق 2018/12/18م(1434/4/9هـ )امل�افق 2013/2/20م(1010364813فرع

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1439/11/12هـ )امل�افق 2018/7/25م(1427/11/12هـ )امل�افق2006/12/3م(1010225633فرع

الريا�س، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1438/2/20هـ )امل�افق 2016/12/1م(1424/10/8هـ )امل�افق 2003/12/3م(1010191690فرع

االإح�ساء، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1438/3/8هـ )امل�افق 2016/12/8م(1434/3/8هـ )امل�افق 2013/1/20م(2251050232فرع

الظهران، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1438/4/26هــ )امل�افق 2017/1/25م(1436/4/27هـ )امل�افق 2015/2/17م(2052002708فرع

الظهران، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1438/11/18هـ )امل�افق 2017/8/11م(1430/11/19هـ )امل�افق 2009/11/7م(2052001529فرع

الدمام، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1439/10/8هـ )امل�افق 2018/6/22م(1428/10/9هـ )امل�افق 2007/10/21م(2050056794فرع
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تاريخ النتهاءتاريخ الت�سجيلال�سجل التجاريالكيان القان�ينامل�قعال�سركة

جدة، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1440/2/20هـ )امل�افق 2018/10/31م(1428/2/20هـ )امل�افق 2007/3/10م(4030167429فرع

جدة، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1429/12/17هـ )امل�افق 4030184756فرع
2008/12/16م(

1439/12/17هـ )امل�افق 2018/8/29م(

جدة، اململكة 
العربية ال�سع�دية

1438/2/20هـ )امل�افق 2016/11/21م(1428/2/20هـ )امل�افق 2007/3/10م(4030167428فرع

املدينة املن�رة، 
اململكة العربية 

ال�سع�دية

1439/9/6هـ )امل�افق 2018/5/21م(1428/9/7هـ )امل�افق 2007/7/19م(4650039724فرع

الريا�س، اململكة �سركة املج�هرات املا�سية
العربية ال�سع�دية 

�سركة ذات 
م�س�ؤولية 
حمدودة

1438/7/25هـ )امل�افق 2017/4/22م(1428/7/25هـ )امل�افق 2007/8/8م(1010236734

الريا�س، اململكة �سركة كيناز
العربية ال�سع�دية

�سركة ذات 
م�س�ؤولية 
حمدودة

1433/11/21هـ )امل�افق 1010352574
2012/10/21م(

1438/4/21هـ )امل�افق 2017/1/19م(

�سركة الزوردي للمج�هرات 
)ذ.م.م(1

دبي، االإمارات 
العربية املتحدة

�سركة ذات 
م�س�ؤولية 
حمدودة

1438/3/22هـ )امل�افق 2016/12/22م(1437/3/17هـ )امل�افق 2015/12/28م(620369

دبي، االإمارات 
العربية املتحدة

1437/7/17هـ )امل�افق 2017/4/27م(1436/6/19هـ )امل�افق 2015/4/8م(230792فرع

دبي، االإمارات 
العربية املتحدة

1437/4/15هـ )امل�افق 2017/1/25م(1436/4/6هـ )امل�افق 2015/1/26م(565203فرع

�سركة الزوردي م�سر 
للمج�هرات ذ.م.م

�سركة ذات القاهرة، م�سر
م�س�ؤولية 
حمدودة

1438/1/17هـ )امل�افق 2016/10/18م(1426/5/1هـ )امل�افق 2005/6/8م(14997

ال ي�جد1436/6/10هـ )امل�افق 2015/3/30م(4795فرع�أ�شيوط، م�شر

ال ي�جد1436/7/21هـ )امل�افق 2015/5/10م(82631فرعالفي�م، م�سر

ال ي�جد1436/7/21هـ )امل�افق 2015/5/10م(82630فرعطنطا، م�سر

�سركة الزوردي للمج�هرات - 
ذ.م.م2 

اأب�ظبي، االإمارات 
العربية املتحدة

�سركة ذات 
م�س�ؤولية 
حمدودة

CN-1060233)1438/2/21هـ )امل�افق 2016/11/22م(1437/2/10هـ )امل�افق 2015/11/23م

اأب�ظبي، االإمارات 
العربية املتحدة

1437/10/17هـ )امل�افق 2016/7/22م(1436/10/7هـ )امل�افق 2015/7/23م(CN-1060233-2فرع

�سركة ذات الدوحة، قطر�سركة الزوردي للمج�هرات3
م�س�ؤولية 
حمدودة

1437/8/14هـ )امل�افق 2016/5/21م(1434/7/11هـ )امل�افق 2013/5/21م(60716

�سركة اأورو ايجيبت لت�سغيل 
املعادن الثمينة

1439/6/5هـ )امل�افق 2018/2/21م (1423/11/14هـ )امل�افق 2003/1/17م(7877�سركة م�ساهمةالقلي�بية، م�سر

امل�سدر: ال�سركة

1�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات- ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دولة قطر.
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تفا�سيل الرتاخي�س وال�سهادات النظامية التي ح�سلت عليها جمم�عة لزوردي: 4-12اجلدول 
تاريخ النتهاءتاريخ الإ�سدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�سدرةال�سركة

�سركة الزوردي 
للمج�هرات

الغرفة التجارية 
ال�سناعية بالريا�س، 

اململكة العربية ال�سع�دية

�سهادة ع�س�ية يف 101000168914
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

 1437/6/26هـ )امل�افق 2016/4/4م(1 1437/3/27هـ )امل�افق 2016/1/7م(

1437/7/23هـ )امل�افق 2016/4/30م(1436/7/1هـ )امل�افق 2015/4/20م(�سهادة الزكاة3000546847م�سلحة الزكاة والدخل

امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
االجتماعية

�سهادة ال�فاء 19407898
بالتزامات 
التاأمينات 

االجتماعية

1437/7/15هـ )امل�افق 2016/10/24م(1437/1/15هـ )امل�افق 2015/10/28م(

�سهادة االلتزام ال ي�جدوزارة العمل 
بال�سع�دة

1437/7/25هـ )امل�افق 2016/5/3م(1437/4/23هـ )امل�افق 2016/2/3م(

�سركة الزوردي 
للمج�هرات )ذ.م.م(1

غرفة دبي للتجارة 
وال�سناعة، االإمارات 

العربية املتحدة

�سهادة ع�س�ية يف 162032
الغرفة التجارية 

وال�سناعية

 1438/3/23هـ )امل�افق 2016/12/22م( 1436/3/6هـ )امل�افق2014/12/28م(

�سركة الزوردي م�سر 
للمج�هرات ذ.م.م

 1439/2/24هـ )امل�افق 2017/11/13م( 1429/5/21هـ )امل�افق 2008/5/26م(بطاقة �سريبية286-122-286م�سلحة ال�سرائب، م�سر

م�سلحة ال�سرائب على 
املبيعات، م�سر

بطاقة �سريبة 286-122-286
املبيعات

ال ي�جد1429/5/22هـ )امل�افق2008/5/27م(

الغرفة التجارية 
بالقلي�بية

�سهادة ع�س�ية يف ال ي�جد
الغرفة التجارية 

وال�سناعية

 1438/4/2هـ )امل�افق 2016/12/31م( 1437/4/28هـ )امل�افق2016/2/7م(

�سركة اأورو ايجيبت لت�سغيل 
املعادن الثمينة

الغرفة التجارية 
بالقلي�بية

�سهادة ع�س�ية يف 5043
الغرفة التجارية

 1438/4/2هـ )امل�افق 2016/12/31م( 1437/4/28هـ )امل�افق 2016/2/7م(

 1438/8/17هـ )امل�افق 2017/5/13م(1433/6/23هـ )امل�افق 2012/5/14م(بطاقة �سريبية205-163-696م�سلحة ال�سرائب، م�سر

م�سلحة ال�سرائب على 
املبيعات، م�سر

بطاقة �سريبة 696-163-205
املبيعات

ال ي�جد 1423/12/26هـ )امل�افق2003/2/27م(

امل�سدر: ال�سركة

1�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

تفا�سيل الرتاخي�س الت�سغيلية التي ح�سلت عليها جمم�عة لزوردي: 5-12اجلدول 
تاريخ النتهاءتاريخ الإ�سدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�سدرةال�سركة

�سركة الزوردي 
للمج�هرات

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية 
البيئة، اململكة العربية ال�سع�دية

رخ�سة بيئية 370�س/25349/36
للت�سغيل

1436/7/28هـ )امل�افق 
2015/5/17م(

1438/8/27هـ )امل�افق 2017/4/25م(

اأمانة املنطقة ال�سرقية، اململكة 
العربية ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 436/00690
ن�شاط جتاري

1436/3/28هـ 
)امل�افق2015/1/19م(

1439/3/27هـ )امل�افق 2017/12/16م(

اأمانة املنطقة ال�سرقية، اململكة 
العربية ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 1418/000936
ن�شاط جتاري

1418/6/17هـ )امل�افق 
1997/10/20م(

1437/6/16هـ )امل�افق 2016/3/26م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 27261
ن�شاط جتاري

1433/7/26هـ )امل�افق 
2012/6/16م(

1437/7/26هـ )امل�افق 2016/11/6م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 7408
ن�شاط جتاري

1427/10/28هـ 
)امل�افق2006/11/20م(

1439/6/26هـ )امل�افق 2018/3/14م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 7401
ن�شاط جتاري

1416/6/19هـ )امل�افق 
1995/11/13م(

1438/6/19هـ )امل�افق 2017/3/18م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 1432
ن�شاط جتاري

1435/1/24هـ )امل�افق 
2013/11/28م(

1438/1/24هـ )امل�افق 2016/10/26م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 17203
ن�شاط جتاري

1410/10/24هـ )امل�افق 
1990/5/20م(

1437/10/24هـ )امل�افق 2016/7/30م(

اأمانة الريا�س، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 16528
ن�شاط جتاري

1438/2/5هـ )امل�افق 2016/11/6م(1422/2/5هـ )امل�افق 2001/4/29م(

اأمانة جدة، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 1000046423
ن�شاط جتاري

1435/5/19هـ 
)امل�افق2014/3/21م(

1438/5/18هـ )امل�افق 2017/2/15م(

اأمانة االح�ساء، اململكة العربية 
ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 3400295
ن�شاط جتاري

1434/1/13هـ )امل�افق 
2012/11/27م(

1438/1/11هـ )امل�افق 2016/10/15م(
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تاريخ النتهاءتاريخ الإ�سدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�سدرةال�سركة

اأمانة املدينة املن�رة، اململكة 
العربية ال�سع�دية

ترخي�س مزاولة 391303340
ن�شاط جتاري

1436/6/29هـ )امل�افق 
2015/4/19م(

1438/6/28هـ )امل�افق 2017/3/27م(

1436/10/20هــ )امل�افق ترخي�س �سناعي2941وزارة التجارة وال�سناعة
2015/8/6م(

1439/10/19هـ )امل�افق 2018/7/3م(

رخ�سة ملحل بيع 10101326/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1427/7/27هـ )امل�افق 
2006/8/22م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 10102900/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1434/3/14هـ )امل�افق 
2013/1/26م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 10101358/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1427/7/27هـ )امل�افق 
2006/8/22م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 10103259/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1427/7/27هـ )امل�افق 
2006/8/22م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 40301892/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

ال ي�جد1428/2/15هـ )امل�افق 2007/3/5م(

رخ�سة ملحل بيع 40301961/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1429/11/28هـ 
)امل�افق2008/11/27م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 40301893/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

ال ي�جد1428/2/15هـ )امل�افق 2007/3/5م(

رخ�سة ملحل بيع 20520007/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1430/11/14هـ )امل�افق 
2009/11/2م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 20500509/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

1428/9/19هـ )امل�افق 
2007/10/1م(

ال ي�جد

رخ�سة ملحل بيع 22510307/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

ال ي�جد1434/3/8هـ )امل�افق 2013/1/20م(

رخ�سة ملحل بيع 46500617/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

ال ي�جد1430/9/9هـ )امل�افق 2008/9/10م(

رخ�سة ملحل بيع 20510250/11وزارة التجارة وال�سناعة
املعادن الثمينة 

واالأحجار الكرمية

ال ي�جد1436/4/9هـ )امل�افق 2015/1/30م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع  000043- 37329 
مدين

1438/4/10هـ )امل�افق 2017/1/8م(1437/4/29هـ )امل�افق 2016/2/7م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع 322
مدين

1437/9/1هـ )امل�افق 2016/6/7م(1436/9/1هـ )امل�افق 2015/6/18م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع 14360105197391
مدين

1436/1/5هـ )امل�افق 
2014/10/29م(

1439/1/5هـ )امل�افق 2017/9/26م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع 1287
مدين

1437/1/17هـ )امل�افق 
2015/10/31م(

1438/1/30هـ )امل�افق 2016/11/1م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع و/825/11
مدين

1437/1/28هـ )امل�افق 
2015/11/11م(

1440/1/28هـ )امل�افق 2018/10/9م(
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املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع 000042 -37329
مدين

1438/4/1هـ )امل�افق 2016/12/31م(1437/4/29هـ )امل�افق 2016/2/9م(

املديرية العامة للدفاع املدين، 
اململكة العربية ال�سع�دية

ت�سريح دفاع 200/د/ف
مدين

1437/1/26هــ )امل�افق 
2015/11/9م(

1438/1/26هـ )امل�افق 2016/10/28م(

�سركة الزوردي م�سر 
للمج�هرات ذ.م.م

وزارة االإ�سكان، تنمية املرافق 
والعمران، م�سر

رخ�سة ت�سغيل ال ي�جد
م�ؤقتة

 1439/4/11هـ )امل�افق2017/12/29م(1434/2/19هـ )امل�افق2013/1/1م(

�سهادة ت�سجيل اأ/27695هيئة التنمية ال�سناعية، م�سر
�سناعية م�ؤقتة

1436/7/24هـ 
)امل�افق2015/5/13م(

1437/8/5هـ )امل�افق2016/5/12م(

�سركة الزوردي 
للمج�هرات1

رخ�سة جتارية 97429وزارة االقت�ساد والتجارة، قطر
ملزاولة االأن�سطة 

التجارية

1435/4/16هــ )امل�افق 
2014/2/16م(

1438/5/17هــ )امل�افق 2017/2/14م(1

�سركة اأورو ايجيبت 
لت�سغيل املعادن الثمينة

هيئة التنمية العمرانية، حمافظة 
القاهرة، م�سر

1422/6/24هــ رخ�سة ت�سغيل5006
)امل�افق2001/9/12م(

ال ي�جد

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دولة قطر.

االتفاقيات اجلوهرية 2   12

اأبرمت جمم�عة الزوردي عددًا من االتفاقيات اجل�هرية الأغرا�س تتعلق باأعمالها، وفيما يلي تلخي�سًا لالتفاقيات التي يعترب اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنها ج�هرية اأو ذات اأهمية 
�أو �أنها من �ملمكن �أن توؤثر على قر�ر �ملكتتبني يف �ال�شتثمار يف �أ�شهم �لطرح. ويعتقد �أع�شاء جمل�ض �الإد�رة باأن جميع هذه �التفاقيات مبا فيها من �شروط و�أحكام هامة قد مت 
ت�شمينها يف هذ� �لق�شم، وال توجد �أي �تفاقيات جوهرية �أخرى يف �شياق �أعمال جمموعة الزوردي مل يتم �الإف�شاح عنها، كما مل تخل جمموعة الزوردي باأي من �شروط و�أحكام 
تلك �التفاقيات. علمًا باأن ملخ�ض �التفاقيات و�لعقود �أدناه ال ي�شتمل على كافة �ل�شروط و�الأحكام مبوجب تلك �التفاقيات، وال ميكن �عتبار �مللخ�ض بدياًل عن �ل�شروط و�الأحكام 
ال�اردة يف تلك االتفاقيات. وملزيد من التفا�سيل ح�ل قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل واتفاقيات االيجار ووثائق التاأمني اخلا�سة مبجم�عة الزوردي، يرجى مراجعة الق�سم 

 12-6 )»اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب«( و الق�سم 12 - 7 )»وثائق التاأمني«( والق�سم  12 - 8 - 2 )»اتفاقيات االإيجار«(.

ي��سح اجلدول التايل االتفاقيات اجل�هرية )با�ستثناء قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل واتفاقيات االيجار ووثائق التاأمني( التي مت اإبرامها من قبل اأع�ساء جمم�عة الزوردي 
يف اإطار اأعمالهم:

تفا�سيل التفاقيات اجل�هرية : 6-12اجلدول 
ا�سم 

التفاقية
القيمةاملدة واآلية التجديدو�سف م�جزالأطراف

االتفاقيات مع العمالء الرئي�سيني

اتفاقيات 
البيع 

باجلملة

اأع�ساء جمم�عة الزوردي )كبائع( وعمالء 
اأن�سطة البيع باجلملة )كم�سرتين(.

يبيع اأع�ساء جمم�عة الزوردي منتجاتهم 
لعمالء اأن�سطة البيع باجلملة يف معامالت 

بيع باجلملة.

تتفاوت مدد هذه االتفاقيات، وترتاوح 
عادة من �سنة واحدة اإلى ثالث �سن�ات، 
وجتدد تلقائيًا اأو تك�ن خا�سعة لالإخطار 

اأو االتفاق بني االأطراف.

يدفع عمالء اأن�سطة البيع باجلملة مقابل 
الذهب الذي ي�سرتونه ذهبًا معاداًل ح�سب 

ال�زن، وُي�ساف اإلى ذلك اأج�ر ت�سنيع 
متغرية على اأ�سا�س كل جرام، ويعتمد 

ذلك على التقنيات امل�ستخدمة باملنتجات 
وت�سكيالتها وت�ساميمها.

اتفاقيات ال�سركاء/ امل�ساريع امل�سرتكة/ ال�سراكات/ االتفاقيات التعاونية

اتفاقية 
م�ساهمني

ال�سركة )كمالك نفعي( وكل من علي �سالح 
العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم وعبدالعزيز 

�سالح العثيم )كمالك قان�نيني(.

ميتلك املالك القان�ني�ن عدد 75 �سهمًا يف 
اأورو اإيجيبت ملكية قان�نية، ويتم مب�جب 
االتفاقية نقل امللكية النفعية لتلك االأ�سهم 

اإلى ال�سركة ب�سفتها املالك النفعي لها.

االتفاقية مفت�حة املدة، وت�سري 
اعتبارًا من 1434/2/29هـ 

)امل�افق2014/1/1م(.

ال ت�ستمل االتفاقية على اأي مقابل نقدي.

اتفاقية 
�سركاء

ال�سركة )ك�سريك اأول( و وفيقة �سلطان �سيف 
العي�سى )ك�سريك ثاين(.

تنظم هذه االتفاقية العالقة بني الطرفني 
ب�سفتهما �سريكني يف الزوردي قطر.

ت�سري هذه االتفاقية ملدة ت�سل اإلى 100 
عام وجُتدد تلقائيًا.

ال ت�ستمل االتفاقية على اأي مقابل نقدي.

االتفاقيات اجل�هرية االأخرى

اتفاقية 
تط�ير 

واأعمال 
مقاوالت

الزوردي م�سر )كمالك( و�سركة جدار 
لالإن�ساءات والتط�ير �س. م. م. )كمطّ�ر(.

ر مب�جب االتفاقية بتنفيذ اأعمال  يق�م املط�ِّ
معمارية وكهربائية وت�سطيبات معينة يف 
م�سنع ممل�ك ل�سركة الزوردي م�سر يف 

مدينة العب�ر، القلي�بية، م�سر.

ت�سري االتفاقية من 
تاريخ 1436/11/30هـ 

)امل�افق2015/9/14م( اإلى تاريخ23/
1437/8هـ)امل�افق2016/5/30م(.

26.677.959جنيه م�سري )ما يعادل 
12.782.922 ريال �سع�دي(.

146



ا�سم 
التفاقية

القيمةاملدة واآلية التجديدو�سف م�جزالأطراف

اتفاقية 
خدمات 

فنية

الزوردي م�سر )كعميل( و�سركة مريت 
كي�مكل�ك �سانيف تيكاريت ليمتد �سريكيتي 

 MertKuyumculukSanayiveTicaret(
Limited Şirketi( )كمقدم خدمة(. 

تنتج الزوردي م�سر امل�سغ�الت الذهبية 
اخلا�سة مبنا�سبات الزفاف لبيعها يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
ويق�م مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمات 

واملعل�مات الفنية املتعلقة بت�سنيع واإنتاج 
هذه امل�سغ�الت.

ت�سري االتفاقية ملدة ع�سر �سن�ات 
اعتبارًا من تاريخ بدء االنتاج التجاري 

للمنتجات ذات العالقة.

تدفع الزوردي م�سر �سعر ثابت لكل قطعة 
يتم احت�سابه على اأ�سا�س حجم االنتاج 

ال�سهري من هذه امل�سغ�الت.

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقيات البيع باجلملة 1   2   12

االتفاقيات  ال�سائدة. حيث حتكم هذه  ال�س�ق  يت�افق مع ممار�سات  لديها، مبا  باجلملة  البيع  اأن�سطة  باجلملة مع عمالء  البيع  اتفاقيات  اأبرمت جمم�عة الزوردي عددًا من 
التزامات كال الطرفني ون�عية املنتجات التي يتم بيعها، وهدف املبيعات امل�ستهدف الذي يحققه العميل، وطريقة ت�س�يق املنتجات، واحلد االئتماين، وطريقة ال�سداد، وح�افز 
البيع واخل�س�مات. ويق�م العمالء مب�جب تلك االتفاقيات بت�س�يق منتجات جمم�عة الزوردي وبيعها، وت�ستمل هذه املنتجات على فئات متن�عة منها االأطقم واخل�امت واالأ�ساور 
قبل جمموعة الزوردي مبوجب هذه  بيعها من  يتم  �لتي  �لذهبية  �مل�شغوالت  قيمة  ويتم ح�شاب  متفاوتة.  لفرت�ت  �التفاقيات  وت�شري هذه  21 و18 قري�ط،  و�الأقر�ط من عيار 
والتقنيات  وت�سميمها  املنتجات  ن�ع  على  بناًء  حتديدها  يتم  والتي  جرام،  لكل  املتغرية  الت�سنيع  اأج�ر   )2( و  منتج،  لكل  ال�سايف  الذهب  وزن   )1( اأ�سا�س:  على  االتفاقيات 

امل�ستخدمة يف ت�سنيعها.

وت�سمل التزامات جمم�عة الزوردي جتاه عمالوؤها مب�جب هذه االتفاقيات ب�سكل عام االلتزامات االآتية:

تقدمي املنتجات باجل�دة والت�ساميم املتفق عليها.. 1

تقدمي خدمات ما بعد البيع وال�سيانة و�سمان ج�دة املنتجات.. 2

تقدمي خدمات التدريب واالإ�سراف واملتابعة للعمالء وم�ظفيهم.. 3

القيام باحلمالت االإعالنية والرتويجية.. 4

ت��سيل املنتجات والتاأمني عليها اإلى حني ت�سليمها للعميل )با�ستثناء االتفاقيات املربمة مع العمالء يف م�سر، حيث يتم الت�سليم للعمالء يف مراكز البيع التابعة . 5
ملجم�عة الزوردي(.

وت�سمل التزامات العمالء جتاه جمم�عة الزوردي مب�جب معظم هذه االتفاقيات ب�سكل عام االلتزامات االآتية:

بذل اجلهد يف �سبيل عر�س وت�س�يق املنتجات وحتقيق املبيعات امل�ستهدفة.. 1

االلتزام بالبيع يف املنطقة اجلغرافية املخ�س�سة لكل عميل.. 2

االلتزام باحلد االئتماين املتفق عليه وال�سداد يف امل�اعيد املتفق عليها.. 3

وال تطلب جمم�عة الزوردي عادة �سمانات لدعم الذمم املدينة من عمالئها. وت�سعى جمم�عة الزوردي خلف�س املخاطر االأمنية وخماطر النقل املرتبطة بتلك االتفاقيات من 
خالل التاأمني على قيمة املنتجات �سد ال�سرقة واحلريق وخيانة االأمانة وغريها من املخاطر اإلى حني ا�ستالمها من قبل العميل. وللمزيد من التفا�سيل ح�ل املخاطر املرتبطة 
بهذه االتفاقيات، يرجى مراجعة الق�سم  2 - 1 - 11 )»املخاطر االأمنية وخماطر النقل واالحتيال«(، و الق�سم  2 - 1 - 16 )»خماطر ائتمان العمالء«(، والق�سم  2 - 1 - 20 

)»مدى ت�فر التغطية التاأمينية املنا�سبة وكفايتها«(.

اتفاقيات املساهمني والشركاء 2   2   12

اتفاقيات املساهمني املتعلقة بشركة أورو إيجيبت 1 2 2 12

االآخرين  امل�ساهمني  اإيجيبت مع  اأورو  يتعلق مب�ساهمتها يف  بتاريخ 1434/2/29هـ )امل�افق 2014/1/1م( فيما  اتفاقية م�ساهمني  النفعي(  املالك  ال�سركة )ب�سفتها  اأبرمت 
فيها، وهم: علي �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم وعبدالعزيز �سالح العثيم. )ب�سفتهم املالك القان�نيني(. حيث ميتلك ه�ؤالء امل�ساهمني 75 �سهمًا يف اأورو اإيجيبت، 
ويتم مب�جب االتفاقية نقل امللكية النفعية لتلك االأ�سهم اإلى ال�سركة ب�سفتها املالك النفعي لها. كما يق�م املالك القان�ني�ن بنقل كافة الع�ائد املالية الناجتة عن هذه االأ�سهم 
اإلى ال�سركة كمالك نفعي لها. ويف املقابل، تلتزم ال�سركة بتع�ي�س املالك القان�نيني عن اأي اأ�سرار اأو خ�سائر تن�ساأ نتيجة لاللتزامات املرتبطة مبلكيتهم القان�نية لهذه االأ�سهم. 
وت�سري هذه االتفاقية لفرتة زمنية غري حمددة، وتخ�سع الأنظمة وق�انني مملكة البحرين، ويتم ت�س�ية اأي نزاعات تن�ساأ عنها من خالل التحكيم وفقًا لنظام التحكيم اخلا�س 

بغرفة التجارة الدولية يف املنامة، البحرين.

اتفاقيات الشركاء املتعلقة بشركة الزوردي قطر 2 2 2 12

اأبرمت ال�سركة )ب�سفتها ال�سريك االأول( اتفاقية �سركاء يف1434/5/19هـ )امل�افق 2013/3/31م(، فيما يتعلق بح�سة ملكيتها يف الزوردي قطر مع ال�سريك االآخر فيها، 
وفيقة �سلطان �سيف العي�سى )ب�سفتها ال�سريك الثاين(. وتنظم هذه االتفاقية العالقة بني ال�سركاء يف الزوردي قطر. وت�سري هذه االتفاقية لفرتة اأولية مدتها 100 �سنة ميالدية، 
وجُتدد تلقائيًا بعد انتهاء هذه املدة، غري اأنه يج�ز الأي من الطرفني اإنهاء العمل بهذه االتفاقية مب�جب اإخطار م�سبق مدته �ستة اأ�سهر، وكذلك يج�ز اإنهاوؤها على الف�ر يف حاالت 
معينة كقيام اأي من االأطراف: )1( باالإخالل باالتفاقية ب�سكل ج�هري، اأو )2( وق�ع حاالت معّينة متعلقة باالإفال�س، اأو )3( يف حالة الت�سفية اأو ال�فاة. وبعد اإنهاء االتفاقية، 
�سيك�ن لدى ال�سركة حق تعاقدي بحل الزوردي قطر اأو �سراء احل�س�س اململ�كة من قبل ال�سريك الثاين، كما اإن لل�سركة حق اخليار يف ال�سراء يخ�لها �سراء احل�س�س اململ�كة 
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من قبل ال�سريك الثاين يف اأي وقت اإذا تغريت الق�انني ال�سارية يف قطر لت�سمح مبثل هذا ال�سراء. ويف حالة حدوث اأي نزاع بني ال�سركاء، يك�ن لدى ال�سركة حق تعاقدي يلزم 
ال�سريك الثاين بنقل ملكية ح�س�سه اإلى ال�سركة اأو اإلى اأي طرف ثالث تختاره ال�سركة.

تخ�سع الزوردي قطر مب�جب هذه االتفاقية الإدارة: )1( جلنة تنفيذية تعينها ال�سركة، و )2( مدير عام يخ�سع الإ�سراف اللجنة التنفيذية. كما يلتزم ال�سريك الثاين بعدم مزاولة 
نة لالزوردي قطر. ويح�سل ال�سريك الثاين مب�جب االتفاقية على ن�سبة 2% من اأرباح  اأعمال مناف�سة لالزوردي قطر باالإ�سافة اإلى م�افقته على تقدمي خدمات دعم واإدارة معيَّ

الزوردي قطر، وحت�سل ال�سركة على الن�سبة املتبقية من االأرباح )%98(.

وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة وق�انني دولة قطر، ويتم ت�س�ية اأي نزاعات من خالل التحكيم وفقًا لنظام التحكيم اخلا�س مبركز قطر الدويل للت�فيق والتحكيم يف غرفة جتارة 
و�سناعة قطر.

اتفاقيات أخرى 2   2   12

اتفاقية تطوير وأعمال مقاوالت مع شركة جدار لإلنشاءات والتطوير ش. م. م. 1 2 2 12

اأبرمت الزوردي م�سر )كعميل( اتفاقية تط�ير واأعمال مقاوالت مع �سركة جدار لالإن�ساءات والتط�ير �س.م.م )كمطّ�ر(، لتنفيذ اأعمال معمارية وكهربائية وت�سطيبات معينة يف 
م�سنع ممل�ك ل�سركة الزوردي م�سر يف مدينة العب�ر، القلي�بية، م�سر. وذلك مقابل 26.677.959جنيه م�سري )ما يعادل 12.782.922 ريال �سع�دي(. وت�سري االتفاقية 
من تاريخ 1436/11/30هـ )امل�افق 2015/9/14م( اإلى تاريخ 1437/8/23هـ )امل�افق 2016/5/30م(. وتخ�سع هذه االتفاقية لق�انني جمه�رية م�سر العربية، ويتم اإحالة 

اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم املخت�سة يف مدينة القاهرة مب�سر.

 اتفاقية خدمات فنية مع شركة مريت كيومكلوك سانيف تيكاريت ليمتد سريكيتي  2 2 2 12
)Şirketi Limited MertKuyumculukSanayiveTicaret(     

 )Şirketi Limited MertKuyumculukSanayiveTicaret( اتفاقية خدمات فنية مع �سركة مريت كي�مكل�ك تيكاريت ليمتد �سريكيتي )اأبرمت الزوردي م�سر )كعميل
)كمقدم خدمة( يق�م مب�جبها مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمات واملعل�مات الفنية املتعلقة بت�سنيع واإنتاج امل�سغ�الت اخلا�سة بحفالت الزفاف، ويح�سل مقدم اخلدمة مقابل 
ذلك على �سعر ثابت لكل قطعة يتم احت�سابه على اأ�سا�س حجم االنتاج ال�سهري من هذه امل�سغ�الت. وت�سري االتفاقية ملدة ع�سر �سن�ات اعتبارًا من تاريخ بدء االنتاج التجاري 
للمنتجات من قبل الزوردي م�سر. وتخ�سع هذه االتفاقية لق�انني فرن�سا، ويتم ت�س�ية اأي نزاعات تن�ساأ عنها من خالل التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدويل يف مدينة دبي 

باالإمارات العربية املتحدة. 

اتفاقيات التمويل وقروض الذهب 2   12

اأبرمت ال�سركة عددًا من اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب يف اإطار اأعمالها، وفيما يلي تلخي�سًا لالتفاقيات التي يعترب اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنها ج�هرية اأو ذات اأهمية اأو 
�أنها من �ملمكن �أن توؤثر على قر�ر �ملكتتبني يف �ال�شتثمار يف �أ�شهم �لطرح. كما مل تخل جمموعة الزوردي باأي من �ل�شروط و�لتعهد�ت �ملن�شو�ض عليها يف تلك �التفاقيات. علمًا 
باأن ملخ�ض �التفاقيات و�لعقود �ملو�شحة �أدناه ال ي�شتمل على كافة �ل�شروط و�الأحكام مبوجب تلك �التفاقيات، وال ميكن �عتبار �مللخ�ض بدياًل عن �ل�شروط و�الأحكام �لو�ردة 

يف تلك االتفاقيات. 

وحتت�ي بع�س اتفاقيات التم�يل املربمة من قبل ال�سركة على اأحكام تتطلب تقدمي اإخطارًا م�سبقًا للجهات املم�لة عند حدوث اأي تغري يف ال�سيطرة على ال�سركة اأو يف هيكل ملكية 
ال�سركة اأو عند طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام واأحكام تتطلب احل�س�ل على امل�افقة امل�سبقة للجهات املم�لة قبل وق�ع اأي من ذلك. وقد ح�سلت ال�سركة يف هذا ال�ساأن على 

جميع امل�افقات الالزمة من اجلهات املم�لة فيما يتعلق بالطرح.

يبني اجلدول التايل قرو�س الذهب واتفاقيات التم�يل التي اأبرمتها ال�سركة يف اإطار اأعمالها:

تفا�سيل اتفاقيات التم�يل وقرو�س الذهب: 7-12اجلدول 
اإجمايل مبلغ الت�سهيلفرتة الت�افرن�ع الت�سهيلاملُقِر�س

قرو�س ذهب ق�سرية االأجل البنك االأهلي التجاري
وقرو�س نقدية ق�سرية االأجل

تبداأ فرتة اإتاحة القرو�س من 1436/8/29هـ )امل�افق 
2015/6/16م( وحتى 1437/9/24هـ )امل�افق 2016/6/30م(

570.000.000 ريال �سع�دي.

ال ي�جد للت�سهيالت فرتة حمددة ومن املت�قع اأن ُيعاد جتديدها على ت�سهيالت نقدية وقرو�س ذهبالبنك ال�سع�دي اله�لندي
اأ�سا�س �سن�ي.

682.250.000 ريال �سع�دي

جمم�عة �سامبا 
املالية 

مت ت�قيع االتفاقية يف 1437/2/11هـ )امل�افق 2015/11/23م(، اتفاقية مت�يل مرابحة
وتنتهي يف 1437/9/24هـ )امل�افق 2016/6/30م(.

مة بالدوالر  55.000 اأوقية تروي�سية من الذهب )مق�َّ
االأمريكي(، اأو ذهب مبا يعادل 85.250.000 دوالر 
اأمريكي )ما يعادل 320.000.000 ريال �سع�دي(، 

اأيهما اأقل.

مت ت�قيع هذه االتفاقية يف 1434/7/3هـ )امل�افق 2013/5/13م( قرو�س ذهببنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا
وت�سري ملدة غري حمددة.

مة بالدوالر  32.000 اأوقية تروي�سية من الذهب )مق�َّ
االأمريكي(، اأو ذهب مبا يعادل 60.800.000 دوالر 
اأمريكي )ما يعادل 228.000.000 ريال �سع�دي(، 

اأيهما اأقل.
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اإجمايل مبلغ الت�سهيلفرتة الت�افرن�ع الت�سهيلاملُقِر�س

مت ت�قيع هذه االتفاقية يف 1437/1/8هـ )امل�افق 2015/10/21م( قرو�س ذهب و�سمانات دفعالبنك ال�سع�دي الفرن�سي
وتنتهي يف 1437/11/28هـ )امل�افق 2016/8/31م(.

45.085 اأوقية تروي�سية من الذهب و �سمانات دفع 
بقيمة 132.000 ريال �سع�دي.

بنك �ستاندرد ت�سارترد بي 
ال �سي

مت ت�قيع هذه االتفاقية يف 1434/5/27هـ )امل�افق 2013/5/7م( اتفاقية مقا�سة
وت�سري ملدة غري حمددة.

مت اإبرام هذه االتفاقية ملبلغ غري حمدد.

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية تسهيالت الذهب والنقد مع البنك األهلي التجاري 1   2   12

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ت�سهيالت مع البنك االهلي التجاري بتاريخ 1436/8/29هـ )امل�افق 2015/6/16م(، يق�م مب�جبها البنك االأهلي التجاري بت�فري مت�يل تبلغ قيمته 
االإجمالية 570.000.000 ريال �سع�دي وتتاألف من: )1( منتج »تي�سري« املت�افق مع اأحكام ال�سريعة بقيمة تعادل 553.000.000 ريال �سع�دي، وه� عبارة عن قرو�س ذهب 
مة بالدوالر االأمريكي( ال تتجاوز مدتها 270 ي�مًا لتم�يل خمزون الذهب امل�ستخدم يف عملية الت�سنيع، مع عن�سر ربحي ُيدفع اإلى البنك االأهلي التجاري يتم ح�سابه وفقًا  )مق�َّ
ل�سعر خزينة البنك االأهلي التجاري الإقرا�س الذهب )والذي يتم االتفاق عليه بني ال�سركة والبنك لكل عملية( م�سافًا اإليه هام�س ميثل تكلفة االإقرا�س ال�سن�ية لدى البنك، و 
)2( منتج »تي�سري« مت�افق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية بقيمة 17.000.000 ريال �سع�دي، وه� عبارة عن ت�سهيل نقدي ق�سري االأجل مدته 180 ي�مًا لتم�يل عمليات �سراء 
امل�اد اخلام، مع عن�سر ربحي ُيدفع اإلى البنك االأهلي التجاري يتم ح�سابه وفقًا ل�سعر الفائدة بني البن�ك ال�سع�دية )�سايب�ر( م�ساًفا اإليها هام�س ميثل تكلفة االإقرا�س ال�سن�ية 
وللبنك  تاريخ 1436/8/29هـ )امل�افق 2015/6/16م(، وتنتهي بحل�ل 1437/9/24هـ )امل�افق 2016/6/30م(،  الت�سهيالت متاحة اعتبارًا من  اأ�سبحت  البنك. وقد  لدى 
االأهلي التجاري خيار متديد مدة الت�سهيالت، وله احلق يف اإنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد اأي مبالغ م�ستحقة يف اأي وقت، وترى ال�سركة اأن ذلك يت�افق مع ممار�سات ال�س�ق 

ال�سائدة. وتتمثل ال�سمانات املقدمة مب�جب هذه االتفاقية باالآتي: 

�سمان �سخ�سي غري قابل لالإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �سالح العثيم ل�سالح البنك االأهلي التجاري )بن�سبة 22.5% من قيمة الت�سهيالت املتاحة(.. 1

التنازل عن مطالبات التاأمني ذو العالقة للبنك االأهلي التجاري )بن�سبة 100% من قيمة الذهب املقرت�س(.. 2

رهن كمية من الذهب تعادل قيمة الت�سهيالت املتاحة ل�سالح البنك االأهلي التجاري.. 3

رهن كافة االوراق املالية واالأ�س�ل املالية املنق�لة امل�دعة لدى البنك االأهلي التجاري اأو ال�اقعة حتت ت�سرفه �سمانًا لقيمة الت�سهيالت املتاحة.. 4

 تعهد باإيداع هام�س من نقد اأو ذهب يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة الت�سهيالت املتاحة يف ح�ساب يديره البنك االأهلي التجاري.. 5

وت�سمل اأهم التعهدات املالية والت�سغيلية املمن�حة من قبل ال�سركة ل�سالح البنك االأهلي التجاري مب�جب االتفاقية االآتي:

تعهد باأال تقل ن�سبة ال�سي�لة عن 1:1، وال يقل �سايف حق�ق امللكية عن 400 ملي�ن ريال �سع�دي، وال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل عن 1:2.75.. 1

تعهد بت�جيه ع�ائد املبيعات النقدية حل�ساب ال�سركة لدى البنك االأهلي التجاري.. 2

يحظر على ال�سركة مب�جب االتفاقية ت�زيع االأرباح اإذا اأخلت بتعهداتها. . 3

وقد وافق البنك االأهلي التجاري على الطرح مب�جب خطاب منه بذلك يف 1436/12/17هـ امل�افق )2015/10/1م(. وتخ�سع االتفاقية لالأنظمة ال�سارية يف اململكة وحتال اأي 
نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�سة، مبا يف ذلك جلنة ت�س�ية املنازعات امل�سرفية )»اللجنة امل�سرفية«(، مع احتفاظ البنك االأهلي التجاري باحلق يف 

رفع دعاوى يف دول اأخرى.

اتفاقية تسهيالت الذهب والنقد مع البنك السعودي الهولندي  2   2   12

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ت�سهيالت مت�افقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية مع البنك ال�سع�دي اله�لندي بتاريخ 1436/10/20هـ )امل�افق 2015/8/5م(، يق�م مب�جبها البنك 
ال�سع�دي اله�لندي بت�فري مت�يل تبلغ قيمته االإجمالية 682.250.000 ريال �سع�دي يتك�ن من: )1( ت�سهيل �سحب على املك�س�ف نقدي قيمته 5.000.000 ريال �سع�دي، 
اإليه هام�س ربح البنك، و )2( مت�يل نقدي ق�سري  اإلى البنك ال�سع�دي اله�لندي ويتم ح�سابه وفقًا لل�سعر االأ�سا�سي للبنك ال�سع�دي اله�لندي م�سافًا  مع هام�س ربح ُيدفع 
اإلى البنك ال�سع�دي اله�لندي ويتم ح�سابه وفقًا  اأ�سهر، مع هام�س ربح ُيدفع  اأق�ساها 6  االأجل مت�افق مع اأحكام ال�سريعة )ت�رق( بقيمة 20.000.000 ريال �سع�دي، ملدة 
لل�سعر االأ�سا�سي للبنك ال�سع�دي اله�لندي م�سافًا اإليه هام�س ربح البنك، و)3( ت�سهيل من خالل �سمانات دفع ل�سالح �سلطات اجلمارك ال�سع�دية تبلغ قيمته 5.000.000 
اإليها هام�س ربح البنك، و)4(  ال�سع�دي م�سافًا  النقد العربي  الن�سبة املحددة من قبل م�ؤ�س�سة  ال�سع�دي اله�لندي وفق  البنك  اإلى  التم�يل  ريال �سع�دي، ويتم دفع تكاليف 
مًا بالدوالر االأمريكي( بقيمة 175.000.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل  ت�سهيل تغطية العمالت االأجنبية بقيمة اإجمالية 1.000.000 ريال �سع�دي، و )5( قر�س ذهب )مق�َّ
656.250.000 ريال �سع�دي( ملدة اأق�ساها 6 اأ�سهر مع عن�سر ربحي يدفع للبنك ال�سع�دي اله�لندي وفقًا لهام�س ربح يتم حتديده ح�سب كل معاملة مرابحة. وللبنك ال�سع�دي 
اله�لندي احلق يف اإنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد اأي مبالغ م�ستحقة يف اأي وقت، وترى ال�سركة اأن ذلك يت�افق مع ممار�سات ال�س�ق ال�سائدة. وتتمثل ال�سمانات املقدمة 

مب�جب هذه االتفاقية باالآتي:

�سندات الأمر تقدم من قبل ال�سركة اإلى البنك ال�سع�دي اله�لندي بقيمة الت�سهيالت املتاحة.. 1

التنازل عن مطالبات التاأمني ذو العالقة للبنك ال�سع�دي اله�لندي )بن�سبة 100% من قيمة ت�سهيالت الذهب املتاحة(.. 2

�سمان �سخ�سي غري قابل لالإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �سالح العثيم ل�سالح البنك ال�سع�دي اله�لندي )بقيمة 60 ملي�ن ريال �سع�دي(.. 3

التنازل عن مطالبات تاأمني االأمالك للبنك ال�سع�دي اله�لندي.. 4

تعهدات مقدمة من قبل اأع�ساء ائتالف ال�سركات )�سركة �سندوق انف�ستك�رب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة(، و�سركة اي�ستغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�سة، . 5
مدة  ط�ال  ال�سركة  يف  احلالية  ملكيتهم  ح�سة  على  باملحافظة  ذ.م.م(  ال�احد  ال�سخ�س  �سركة   – �س.م.خ  ال�طني  امل�ستثمر  ملالكها  انف�ست  فيدليتي  و�سركة 

الت�سهيالت.
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وت�سمل اأهم التعهدات املالية والت�سغيلية املمن�حة من قبل ال�سركة ل�سالح البنك ال�سع�دي اله�لندي مب�جب االتفاقية االآتي:

تعهد باأال يقل �سايف حق�ق ال�سركاء امللم��سة عن 400 ملي�ن ريال �سع�دي، وال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل عن 1.. 1

تعهد باإيداع ما ال يقل عن 20% من ع�ائد املبيعات ال�سن�ية يف ح�ساب ال�سركة لدى البنك ال�سع�دي اله�لندي.. 2

تعهد بعدم ت�زيع اأرباح تف�ق 75% من �سايف اأرباح ال�سركة )بعد الزكاة(.. 3

وقد وافق البنك ال�سع�دي اله�لندي على الطرح مب�جب خطاب منه بذلك بتاريخ 1436/2/2هـ )امل�افق 2015/9/16م(. وتخ�سع االتفاقية لالأنظمة ال�سارية يف اململكة وحتال 
اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى اللجنة امل�سرفية.

اتفاقية متويل املرابحة مع جمموعة سامبا املالية 2   2   12

اأبرمت ال�سركة اتفاقية مت�يل املرابحة مع جمم�عة �سامبا املالية بتاريخ 1437/2/11هـ )امل�افق 2015/11/23م(، تق�م مب�جبها جمم�عة �سامبا املالية بت�فري ت�سهيالت 
مة بالدوالر االأمريكي(، اأو )2( ذهب مبا يعادل 85.250.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل  ائتمانية بطريق املرابحة تتمثل يف: )1( 55.000 اأوقية تروي�سية من الذهب )مق�َّ
320.000.000 ريال �سع�دي(، اأيهما اأقل، مع هام�س ربح ُيدفع اإلى جمم�عة �سامبا املالية يتم ح�سابه على اأ�سا�س ال�سعر االأ�سا�سي ملجم�عة �سامبا املالية م�سافًا اإليه هام�س 
ربح البنك لكل عام. وتنتهي الت�سهيالت بحل�ل 1437/9/24هـ )امل�افق 2016/6/30م(، وملجم�عة �سامبا املالية احلق يف اإنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد اأي مبالغ م�ستحقة 

يف اأي وقت، وترى ال�سركة اأن ذلك يت�افق مع ممار�سات ال�س�ق ال�سائدة. وتتمثل ال�سمانات املقدمة مب�جب هذه االتفاقية باالآتي:

التنازل عن مطالبات التاأمني ل�سالح جمم�عة �سامبا املالية.. 1

�سمان �سخ�سي غري قابل لالإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �سالح العثيم ل�سالح جمم�عة �سامبا املالية )بقيمة تعادل الت�سهيالت النقدية املت�فرة(. . 2

 تعهد باإيداع هام�س نقدي يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة التكلفة اخلا�سة بعمليات املرابحة امل�ستخدمة والقائمة يف ح�ساب تديره جمم�عة �سامبا املالية.. 3

وت�سمل اأهم التعهدات املالية والت�سغيلية املمن�حة من قبل ال�سركة ل�سالح جمم�عة �سامبا املالية مب�جب االتفاقية االآتي:

تعهد باأال تقل ن�سبة ال�سي�لة عن 1:1، وال يقل �سايف حق�ق امللكية عن 400 ملي�ن ريال �سع�دي، وال تقل ن�سبة تغطية الدي�ن عن 2.0 مرة.. 1

تعهد بعدم ت�زيع اأرباح تف�ق 75% من �سايف اأرباح ال�سركة )بعد الزكاة(.. 2

 وقد وافقت جمم�عة �سامبا املالية على الطرح مب�جب خطاب منها بذلك بتاريخ 1437/2/13هـ )امل�افق 2015/11/25م(. وتخ�سع االتفاقية لالأنظمة ال�سارية يف اململكة 
وحتال اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�سة يف اململكة.

اتفاقية قروض الذهب مع بنك أوف نوفا سكوتشيا 2   2   12

بتاريخ 1434/7/3هـ )امل�افق 2013/5/13م(، يق�م مب�جبها  اأوف ن�فا �سك�ت�سيا  اتفاقية ت�سهيالت قرو�س ذهب متجددة تقديرية )غري ملزمة( مع بنك  ال�سركة  اأبرمت 
مة بالدوالر االأمريكي(، اأو )2( ذهب مبا يعادل 60.800.000  بنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا بت�فري ت�سهيالت ائتمانية تتمثل يف: )1( 32.000 اأوقية تروي�سية من الذهب )مق�َّ
دوالر اأمريكي )ما يعادل 228.000.000 ريال �سع�دي(، اأيهما اأقل، مع معدل فائدة ثابت اأو متغري يتم االتفاق عليه بني ال�سركة وبنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا لكل عملية �سحب. 
وت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة، وي�ستلزم احل�س�ل على م�افقة بنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا على كل عملية �سحب. ولكل من ال�سركة وبنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا احلق باإنهاء 
ة. ويتمثل ال�سمان املمن�ح مب�جب االتفاقية، بتعهد ال�سركة باإيداع هام�س نقدي اأو خطابات �سمان بقيمة ال تقل عن ن�سبة متفق عليها من قيمة  الت�سهيالت و�سداد املبالغ امل�ستحقَّ
الذهب املقر�س )اأو الذي �سيتم اإقرا�سه( اإلى ال�سركة. وال يتطلب احل�س�ل على م�افقة بنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا على الطرح العام لعدم وج�د مادة يف االتفاقية تقيد ال�سركة 
بذلك. وتخ�سع االتفاقية للقان�ن االإجنليزي، وحتال اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم االإجنليزية املخت�سة، مع احتفاظ بنك اأوف ن�فا �سك�ت�سيا بحقه يف اإنفاذ حق�قه املتعلقة 

باالتفاقية يف اأي دولة اأخرى.

اتفاقية قروض الذهب وضمانات الدفع مع البنك السعودي الفرنسي 2   2   12

ت�سهيالت  بت�فري  الفرن�سي  ال�سع�دي  البنك  يق�م مب�جها  )امل�افق 2015/10/21م(،  بتاريخ 1437/1/8هـ  الفرن�سي  ال�سع�دي  البنك  مع  ت�سهيالت  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت 
مة بالدوالر االأمريكي(، مع عن�سر ربحي ُيدفع اإلى البنك ال�سع�دي  تتمثل يف: )1( قر�س ذهب ق�سري االأجل ملدة 180 ي�مًا مبا يعادل 45.085 اأوقية تروي�سية من الذهب )مق�َّ
الفرن�سي يتم ح�سابه على اأ�سا�س قيمة تكلفة الذهب باالإ�سافة لهام�س ربح متغري يتم حتديده لكل عملية مرابحة، و)2( �سمانات دفع بقيمة 132.000 ريال �سع�دي، مع ر�س�م 
تدفع اإلى البنك ال�سع�دي الفرن�سي وفقًا لتعرفة الر�س�م والعم�الت املف�سلة. وقد اأ�سبحت الت�سهيالت متاحة اعتبارًا من تاريخ 1437/1/8هـ )امل�افق 2015/10/21م(، وتنتهي 
بحل�ل 1437/11/28هـ )امل�افق 2016/8/31م(، وللبنك ال�سع�دي الفرن�سي خيار متديد مدة الت�سهيالت، وله احلق يف اإنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد اأي مبالغ م�ستحقة 

يف اأي وقت، وترى ال�سركة اأن ذلك يت�افق مع ممار�سات ال�س�ق ال�سائدة. وتتمثل ال�سمانات املقدمة مب�جب هذه االتفاقية باالآتي:

�سمان �سخ�سي غري قابل لالإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �سالح العثيم ل�سالح البنك ال�سع�دي الفرن�سي )بن�سبة 50% من قيمة الت�سهيالت املتاحة(.. 1

التنازل عن مطالبات التاأمني ذو العالقة للبنك ال�سع�دي الفرن�سي )بن�سبة 100% من قيمة الت�سهيالت املتاحة(.. 2

�سندات الأمر حمرر من قبل ال�سركة ل�سالح البنك ال�سع�دي الفرن�سي بكامل قيمة الت�سهيالت املتاحة.. 3

تعهد باإيداع هام�س نقدي يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة الذهب املقرت�س يف ح�ساب يديره البنك ال�سع�دي الفرن�سي.. 4

وت�سمل اأهم التعهدات املالية والت�سغيلية املمن�حة من قبل ال�سركة ل�سالح البنك ال�سع�دي الفرن�سي مب�جب االتفاقية االآتي:

تعهد باأال يقل �سايف حق�ق امللكية عن 450 ملي�ن ريال �سع�دي.. 1

تعهد باأال يتجاوز اإجمايل قرو�س الذهب القائمة خمزون الذهب والذمم املدينة )من الذهب(.. 2
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وقد وافق البنك ال�سع�دي الفرن�سي على الطرح مب�جب خطاب منه بذلك بتاريخ 1436/12/24هـ )امل�افق 2015/10/8م(. وتخ�سع االتفاقية لالأنظمة ال�سارية يف اململكة 
وحتال اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�سة يف اململكة، مع احتفاظ البنك ال�سع�دي الفرن�سي باحلق يف اإقامة دعاوى يف دول اأخرى.

اتفاقية مقاصة مع بنك ستاندرد تشارترد بي ال سي 2   2   12

قامت ال�سركة باإبرام اتفاقية مقا�سة مع بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي بتاريخ 1434/5/27هـ )امل�افق 2013/5/7م(، وذلك ملقا�سة املعامالت املتعلقة بالت�سهيالت وقرو�س 
املعادن ومعامالت حت�يل العمالت التي تتم من وقت الآخر. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ ت�قيعها وت�سري ملدة غري حمددة، ولكل من اأطراف االتفاقية احلق يف اإنهائها 
يف اأي وقت وذلك بتقدمي اإخطار م�سبق قبل �سبعة اأيام من تاريخ االإنهاء، على اأن يتم ت�س�ية االلتزامات القائمة مب�جب االتفاقية. كما اأن لكل طرف احلق يف اإنهاء االتفاقية على 

الف�ر يف حالة وق�ع بع�س حاالت االإخالل )كاالإفال�س(، على اأن يتم ت�س�ية كافة املبالغ القائمة على الف�ر. وتتمثل ال�سمانات املقدمة مب�جب هذه االتفاقية باالآتي:

تعهد باإيداع هام�س نقدي )اأو غري نقدي( لدى بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي يتم حتديده لكل معاملة مب�جب االتفاقية، على �س�ء الق�اعد التنظيمية التي حتكم . 1
كل معاملة ووفقًا ملا يحدده بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي.

رهن كافة اله�ام�س غري النقدية امل�دعة لدى بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي �سمانًا اللتزامات ال�سركة مب�جب االتفاقية.. 2

وت�سمل اأهم التعهدات املمن�حة من قبل ال�سركة ل�سالح بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي مب�جب االتفاقية االآتي:

تعهد بعدم قيام ال�سركة برتتيب اأي رهن اإ�سايف على اأم�الها امل�دعة لدى بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي فيما يتعلق باالتفاقية.. 1

تعهد باالحتفاظ ب�ثائق تاأمني معينة.. 2

وال يتطلب احل�س�ل على م�افقة بنك �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي على الطرح العام لعدم وج�د مادة يف االتفاقية تقيد ال�سركة بهذا اخل�س��س. تخ�سع االتفاقية للقان�ن 
االإجنليزي، وحتال اأي نزاعات تن�ساأ عنها اإلى املحاكم االإجنليزية املخت�سة.

وثائق التأمني 2   12

حتتفظ جمم�عة الزوردي ب�ثائق تاأمني ُتغطي خمتلف اأن�اع املخاطر التي قد تتعر�س لها، ومت اإبرام هذه ال�ثائق مع عدة �سركات تاأمني داخل اململكة وخارجها. وي��سح اجلدول 
التايل التفا�سيل الرئي�سية ل�ثائق التاأمني التي حتتفظ بها ال�سركة و�سركاتها التابعة:

تفا�سيل وثائق التاأمني: 8-12اجلدول 
احلد الأق�سى للتغطية التاأمينيةمدة ال�سريان�سركة التاأمنياأن�اع التغطية التاأمينيةال�سركة

تاأمني م�س�ؤولية اأع�ساء �سركة الزوردي للمج�هرات
جمل�س االإدارة وامل�ظفني 

وم�س�ؤولية ال�سركة

�سركة املت��سط واخلليج 
للتاأمني واإعادة التاأمني 

التعاوين )ميد غلف(

1437/2/19هـ )امل�افق 
2015/12/1م( اإلى 

1438/3/1هـ )امل�افق 
2016/11/30م(

100.000.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل 
375.000.000 ريال �سع�دي(

تاأمني �سد املخاطر املتعلقة 
باملمتلكات

�سركة اإي�س العربية للتاأمني 
التعاوين )اإي�س(

1436/9/14هـ )امل�افق 
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ)امل�افق 
2016/6/30م(

171.871.213 ريال �سع�دي

تاأمني للمن�ساآت امل�ج�د بها 
املج�هرات

�سركة اإي�س العربية للتاأمني 
التعاوين )اإي�س(

1436/9/14هـ 
)امل�افق 2015/7/1م( 

اإلى 1437/9/26هـ 
)امل�افق2016/7/1م (

20.000.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل 
75.000.000 ريال �سع�دي( لكل حدث

تاأمني �سد الغري على 
املركبات

�سركة اإي�س العربية للتاأمني 
التعاوين )اإي�س(

1436/9/14هـ )امل�افق 
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ )امل�افق 
2016/6/30م(

10.000.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل 
37.500.000 ريال �سع�دي( لكل حدث

 تاأمني للمن�ساآت امل�ج�د 
بها املج�هرات

�سركة اإي�س العربية للتاأمني 
التعاوين )اإي�س(

1436/9/14هـ )امل�افق 
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/26هـ )امل�افق 
2016/7/1م(

80.000.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل 
300.000.000 ريال �سع�دي( لكل حدث

�سركة اإي�س العربية للتاأمني تاأمني �سامل على املركبات
التعاوين )اإي�س(

 1436/9/14هـ )امل�افق 
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ )امل�افق 
2016/6/30م(

7.839.500 ريال �سع�دي

ب�لي�سة تاأمني للم�سئ�لية 
العامة ال�ساملة

�سركة اإي�س العربية للتاأمني 
التعاوين )اإي�س(

1436/9/14هـ )امل�افق 
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ)امل�افق 
2016/6/30م(

5.000.000 ريال �سع�دي
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احلد الأق�سى للتغطية التاأمينيةمدة ال�سريان�سركة التاأمنياأن�اع التغطية التاأمينيةال�سركة

�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن 
الثمينة

تاأمني �سد العنف 
ال�سيا�سي

1436/11/7هـ )امل�افق �سركة م�سر للتاأمني
2015/8/22م( اإلى 

1437/11/19هـ )امل�افق 
2016/8/22م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

تاأمني �سد خماطر 
املمتلكات، والنقد املنق�ل، 
و�سمان �سد خيانة االأمانة

1436/10/30هـ )امل�افق �سركة م�سر للتاأمني
2015/8/15م( اإلى 

1437/11/12هـ )امل�افق 
2016/8/15م(

مبالغ متفاوتة اعتماًدا على ن�ع املطالبة

 1436/7/9هـ )امل�افق �سركة م�سر للتاأمنيتاأمني على املركبات
2015/4/28م( اإلى 

1437/7/21هـ )امل�افق 
2016/4/28م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

�سركة االأولى للخدمات الطبية تاأمني �سحي
�س.م.م.

1437/3/21هـ 
)امل�افق 2016/1/1م( 

اإلى 1438/4/2هـ 
)امل�افق2016/12/31م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

1437/4/22هـ ميت اليف اليك�تاأمني على احلياة
)امل�افق 2016/2/1م( 

اإلى 1438/5/3هـ 
)امل�افق2017/1/31م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

�سركة الزوردي م�سر للمج�هرات 
)ذ.م.م(

�سركة االأولى للخدمات الطبية تاأمني �سحي
�س.م.م.

1437/3/21هـ 
)امل�افق 2016/1/1م( 

اإلى 1438/4/2هـ 
)امل�افق2016/12/31م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

تاأمني �سد العنف 
ال�سيا�سي

 1436/11/7هـ )امل�افق �سركة م�سر للتاأمني
2015/8/22م( اإلى 

1437/11/19هـ )امل�افق 
2016/8/22م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

تاأمني �سد خماطر 
املمتلكات، والنقد املنق�ل، 
و�سمان �سد خيانة االأمانة

 1436/10/30هـ )امل�افق �سركة م�سر للتاأمني
2015/8/15م( اإلى 

1437/10/15هـ )امل�افق 
2016/8/15م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

1437/4/22هـ ميت اليف اليك�تاأمني على احلياة
)امل�افق 2016/2/1م( 

اإلى 1438/5/3هـ 
)امل�افق2017/1/31م(

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على ن�ع املطالبة

�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(1 
و �سركة الزوردي للمج�هرات - 

ذ.م.م2 

تاأمني �سد املخاطر املتعلقة 
باملمتلكات

1436/9/14هـ )امل�افق �سركة قطر للتاأمني
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ )امل�افق 
2016/6/30م(

9.544.985 درهم اإماراتي )ما يعادل 9.747.697 
ريال �سع�دي(

تاأمني امل�سئ�لية العامة 
)تغطية خماطر املن�ساآت(

 1436/9/14هـ )امل�افق �سركة قطر للتاأمني
2015/7/1م( اإلى 

1437/9/25هـ )امل�افق 
2016/6/30م(

5.000.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 5.106.187 
ريال �سع�دي(

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات- ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

باالإ�سافة اإلى ذلك، حتتفظ ال�سركة بب�لي�سة تاأمني �سحي �سامل مع �سركة املت��سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميد غلف( تغطي كافة العاملني بال�سركة وتتجدد 
مع بداية كل عام ميالدي. كما قامت جمم�عة الزوردي مبنح بع�س دائنيها حق احل�س�ل على مقابل مطالباتها التاأمينية مب�جب بع�س وثائق التاأمني لديها.

لت�سمن  بانتظام  التاأمني  وثائق  ال�سركة جتديد  تعتزم  ينبغي. وكذلك  واأعمالها كما  تاأمني جمم�عة الزوردي تغطي جمم�عة الزوردي  وثائق  اأن  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  وي�ؤكد 
ا�ستمرار التغطية التاأمينية.
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العقارات 2   12

سندات امللكية 1   2   12

متتلك جمم�عة الزوردي قطع االأرا�سي التالية:

تفا�سيل �سندات امللكية: 9-12اجلدول 
الغر�سامل�قعرقم �سند امللكيةال�سركة

�سند امللكية رقم 410120019765 بتاريخ �سركة الزوردي للمج�هرات
1432/4/29هـ )امل�افق 2011/4/3م(

قطعة اأر�س مقامة عليها فيال باإجمايل م�ساحة 700 مرت مربعحي دعكنة، الريا�س، اململكة 

�سركة اأورو اإيجيبت لت�سغيل املعادن 
الثمينة 

م�سنعمدينة العب�ر، القطعة 15، بل�ك ج، م�سرال ينطبق

35اأ ع�ائد، �سارع اجلمه�رية-�س�هاج، ال ينطبق
م�سر

معر�س بيع بالتجزئة

ال�سقة رقم 14، الطابق ال�ساد�س، القطعة ال ينطبق
رقم 12- بل�ك رقم 82 - احلي ال�ساد�سة 

- مدينة ن�سر، م�سر

مرفق �سكني عبارة عن �سقة

الثانية اخلام�س، برج املا�س، دبي، �سند امللكية رقم A1-V3-23-23A�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م(1
االإمارات العربية املتحدة

مكتب

A1-V3-23-23J الثانية اخلام�س، برج املا�س، دبي، �سند امللكية رقم
االإمارات العربية املتحدة

مكتب

امل�سدر: ال�سركة

1�سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

اتفاقيات اإليجار 2   2   12

اأبرمت ال�سركة وال�سركات التابعة لها اتفاقيات اإيجار متن�عة. وي��سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية لهذه االتفاقيات:

تفا�سيل اتفاقيات الإيجار: 10-12اجلدول 

امل�ستاأجر
م�ساحة املباين 
امل�ؤجرة )باملرت 

املربع(

الإيجار ال�سن�ي اعتباراً من بداية مدة 
الإيجار

الغر�سمدة الإيجار/ اآلية التجديد

�سركة الزوردي 
للمج�هرات

248 ريال �سع�دي )باالإ�سافة اإلى ر�س�م 12.400
خدمات وتط�ير متغرية(

يبداأ من 1428/6/1هـ )امل�افق 2007/6/16م( وينتهي يف 1452/8/26هـ 
)امل�افق 2030/12/22م(/ يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

م�سنع 

327.645 ريال �سع�دي )بزيادة قدرها %10 72
كل ثالثة اأع�ام(

ثالث �سن�ات هجرية تبداأ من 1434/10/10هـ )امل�افق 2013/8/17م(/ 
جُتدد تلقائيًا

معر�س للبيع بالتجزئة

1.078.027 ريال �سع�دي )بزيادة قدرها 93
5% �سن�يًا(

مدة ابتدائية ثالث �سن�ات هجرية، تبداأ من 1433/4/1هـ )امل�افق 
2012/2/24م(/ مت التجديد اإلى 1439/3/30هـ )امل�افق 

2017/12/19م(/ يتم التجديد مامل تخطر ال�سركة امل�ؤجر قبل االنتهاء 
ب�ستة اأ�سهر

معر�س للبيع بالتجزئة

مدة ابتدائية ثالث �سن�ات هجرية تبداأ من 1434/1/1هـ )امل�افق 362.750 ريال �سع�دي93
2012/11/15م(/ مت التجديد/ جُتدد تلقائيًا

معر�س للبيع بالتجزئة

583.238 ريال �سع�دي )بزيادة قدرها 103
5% �سن�يًا(

مدة ابتدائية ثالث �سن�ات هجرية، تبداأ من 1426/2/21هـ )امل�افق 
2005/4/1م(/ مت التجديد اإلى 1439/2/20هـ )امل�افق 2017/11/10م(/ 

يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

ثالثة �سن�ات هجرية تبداأ من 1435/1/1هـ )امل�افق 2013/11/5م(/ جُتدد 121.000 ريال �سع�دي40
تلقائًيا

معر�س للبيع بالتجزئة

549.120 ريال �سع�دي )بزيادة قدرها 106
5% �سن�يًا(

ثالث �سن�ات هجرية، تبداأ من 1434/11/28هـ )امل�افق 2013/10/3م(/ 
يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

خم�س �سن�ات هجرية تبداأ من 1435/9/1هـ )امل�افق 2014/6/29م(/ 200.000 ريال �سع�دي210
جُتدد تلقائًيا

معر�س للبيع بالتجزئة

704.700 ريال �سع�دي )بزيادة قدرها 108
5% �سن�يًا(

ثالث �سن�ات هجرية، تبداأ من 1436/2/8هـ )امل�افق 2014/12/1م(/ يتم 
التجديد مامل تخطر ال�سركة امل�ؤجر قبل االنتهاء ب�ستة اأ�سهر

معر�س للبيع بالتجزئة

خم�س �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1428/7/17هـ )امل�افق 2007/8/1م(/ 75.000 ريال �سع�دي123.73
جُتدد تلقائيًا

معر�س للبيع بالتجزئة
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امل�ستاأجر
م�ساحة املباين 
امل�ؤجرة )باملرت 

املربع(

الإيجار ال�سن�ي اعتباراً من بداية مدة 
الإيجار

الغر�سمدة الإيجار/ اآلية التجديد

�سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1436/5/1هـ )امل�افق 2016/2/20م(/ جُتدد 3.600.000 ريال �سع�دي410
تلقائيًا

معر�س للبيع بالتجزئة

مدة ابتدائية خم�س �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1428/9/19هـ )امل�افق 110.000 ريال �سع�دي226.60
2007/10/1م(/ مت التجديد/ جُتدد تلقائيًا

مكاتب

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1432/1/1هـ )امل�افق 15.000 ريال �سع�دي-
2010/12/8م(/ مت التجديد/ يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

56.996 دينار ك�يتي )ما يعادل 703.519 96
ريال �سع�دي( )لل�سن�ات الثالث االأولى 

ويرتفع االإيجار يف ال�سنتني الرابعة 
واخلام�سة(

خم�س �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1433/11/10هـ )امل�افق 2012/9/26م(/ 
يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

خم�س �سن�ات هجرية، تبداأ من 1433/1/1هـ )امل�افق 2011/11/27م(/ 50.000 ريال �سع�دي-
ال ي�جد

ور�سة �سيارات

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1432/1/1هـ )امل�افق 41.000 ريال �سع�دي-
2010/12/8م(/ مت التجديد/ ال ي�جد

مكاتب

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1436/1/1هـ )امل�افق 112.000 ريال �سع�دي56
2014/11/25م(/ مت التجديد/ يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

�سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1436/10/18هـ )امل�افق 2015/8/4م(/  52.500 ريال �سع�دي350
جُتدد تلقائيًا

م�ست�دع

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1436/2/1هـ )امل�افق 428.400 ريال �سع�دي47
2014/11/23م(/ يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة

1.800 دينار ك�يتي )ما يعادل 22.217 -
ريال �سع�دي(

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة، تبداأ من 1436/2/9هـ )امل�افق 
2014/12/1م(/ جُتدد تلقائيًا

مكاتب اإدارية

18.000 دوالر اأمريكي )ما يعادل 67.500 -
ريال �سع�دي(

ع�سر �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1435/6/7هـ )امل�افق2014/4/7م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب

�سركة الزوردي 
م�سر للمج�هرات 

)ذ.م.م(

1.200.000 جنيه م�سري )ما يعادل 5570.93
574.820 ريال �سع�دي( )مع زيادة بن�سبة 

10% �سن�يًا وبن�سبة 25% من قيمة االإيجار 
االأويل عقب اكتمال مراحل معينة من البناء(

ع�سر �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/6/12هــ )امل�افق 2015/4/1م(/ 
ال ي�جد

م�سنع

756.000 جنيه م�سري )ما يعادل 6183.3
362.137 ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 
5% �سن�يًا و 7% اعتبارًا من 2016/8/1م 

)امل�افق 1437/10/27هـ((

ت�سع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1433/9/13هـ )امل�افق 2012/8/1م(/ ال 
ي�جد

م�سنع

300.000 جنيه م�سري )ما يعادل 233
143.705 ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 

10% �سن�يًا

خم�س �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/8/14هـ )امل�افق 2015/6/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية ومزاد

240.000 جنيه م�سري )ما يعادل 165
114.964 ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل %10 

�سن�يًا اعتبارًا من 2019/2/1م )امل�افق 
1440/5/26هـ((

ت�سع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/4/12هـ )امل�افق 2015/2/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

معر�س للبيع بالتجزئة 
ومزاد

ال ي�جد )�سقة 
واحدة(

54.000 جنيه م�سري )ما يعادل 25.866 
ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 10% �سن�يًا(

ثالث �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/6/26هـ )امل�افق 2015/4/15م(/ 
يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

م�سكن للعمال

ال ي�جد )وحدة 
واحدة(

300.000 جنيه م�سري )ما يعادل 
143.705 ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 
7% �سن�يًا للخم�س �سن�ات االأولى ثم %10 

بعد ذلك(

�سبع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/6/12هـ )امل�افق 2015/4/1م(/ ال 
ي�جد

مكاتب اإدارية ومعر�س

�سركة اأورو اإيجيبت 
لت�سغيل املعادن 

الثمينة 

90 )�ستة 
وحدات كل منها 

15م2(

28.800 جنية م�سري )ما يعادل 13.793 
ريال �سع�دي( )مع زيادة بن�سبة 10% �سن�يًا(

ع�سر �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1432/2/28هـ )امل�افق 2011/2/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مرفق للم�ظفني

ال ي�جد )ثالثة 
وحدات(

15.840 جنيه م�سري )ما يعادل 7.587 
ريال �سع�دي( )مع زيادة بن�سبة 10% �سن�يًا(

ثمان �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1434/8/22هـ )امل�افق 2013/7/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مرفق للم�ظفني
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امل�ستاأجر
م�ساحة املباين 
امل�ؤجرة )باملرت 

املربع(

الإيجار ال�سن�ي اعتباراً من بداية مدة 
الإيجار

الغر�سمدة الإيجار/ اآلية التجديد

108.000 جنيه م�سري )ما يعادل 51.733 270
ريال �سع�دي( )مع زيادة بن�سبة 5% �سن�يًا(

ت�سع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1433/1/6هـ )امل�افق 2011/12/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

ال ي�جد )وحدة 
واحدة(

72.000 حنيه م�سري )ما يعادل 34.389 
ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 10% �سن�يًا(

�سبع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1432/5/27هـ )امل�افق 2011/1/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

84.960 دوالر اأمريكي )ما يعادل 318.600 59
ريال �سع�دي(

خم�س �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1433/10/3هـ )امل�افق 2012/8/21م(/ 
ال ي�جد

معر�س للبيع بالتجزئة

ال ي�جد )�سقة 
واحدة(

60.000 جنيه م�سري )ما يعادل 28.741 
ريال �سع�دي( لل�سن�ات اخلم�س االأولى، 

يزداد بعد ذلك اإلى 66.000 جنيه م�سري 
)ما يعادل 31.615 ريال �سع�دي(

ت�سع �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1434/1/1هـ )امل�افق 2012/11/15م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

ال ي�جد )�سقة 
واحدة(

8.400 جنيه م�سري )ما يعادل 4.023 
ريال �سع�دي(

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1434/10/25هـ )امل�افق 
2013/9/1م(/ مت التجديد/ جُتدد تلقائيًا

اأر�سيف

ال ي�جد )قطعة 
اأر�س واحدة(

36.000 جنيه م�سري )ما يعادل 17.244 
ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 10% �سن�يًا(

ثالث �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1435/7/2هـ )امل�افق 2014/5/1م(/ ال 
ي�جد

م�ست�دع

14.400 جنيه م�سري )ما يعادل 6.897 200
ريال �سع�دي( )يزداد مبعدل 10% �سن�يًا(

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1431/6/18هـ )امل�افق 
2010/6/1م(/ مت التجديد/ جُتدد تلقائيًا ح�سب رغبة ال�سركة

م�ست�دع

15.600 جنيه م�سري )ما يعادل 7.472 ال ي�جد
ريال �سع�دي(

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1427/6/27هـ )امل�افق 
2008/7/1م(/ مت التجديد/ يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

م�ست�دع

�سركة الزوردي 
للمج�هرات 

)ذ.م.م(1

165.048 درهم اإماراتي )ما يعادل 48
161.615 ريال �سع�دي(

�سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1437/3/21هـ )امل�افق 2016/1/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

413.414 درهم اإماراتي )ما يعادل 112
404.815 ريال �سع�دي(

�سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1437/3/21هـ )امل�افق 2016/1/1م(/ يتم 
التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

78.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 79.656 40
ريال �سع�دي(

�سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1437/3/21هـ )امل�افق 2016/1/1م(/ 
جُتدد تلقائيًا

معر�س للبيع بالتجزئة

ال ي�جد )معر�س 
واحد(

37.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 37.785 
ريال �سع�دي(

�سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1435/12/15هـ )امل�افق 2014/10/9م(/ 
ال ي�جد

معر�س للبيع بالتجزئة

�سركة الزوردي 
للمج�هرات - 

ذ.م.م2

193.796 درهم اإماراتي )ما يعادل 55.8
197.911 ريال �سع�دي(

ثالث �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1436/6/15هـ )امل�افق 2015/4/5م(/ يتم 
التجديد لفرتتني مماثلتني

معر�س للبيع بالتجزئة

230.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 71.5
234.884 ريال �سع�دي(

�سنة واحدة ميالدية، تبداأ من 1436/10/23هـ )امل�افق 2015/6/10م(/ 
ال ي�جد

معر�س للبيع بالتجزئة

�سركة الزوردي 
للمج�هرات3

300.000 ريال قطري )ما يعادل 309.081 150
ريال �سع�دي(

ثالث �سن�ات ميالدية، تبداأ من 1434/10/25هـ )امل�افق 2013/9/1م(/ 
يتم التجديد باالتفاق امل�سرتك بني الطرفني

مكاتب اإدارية

اإجمايل االإيجارات 
ال�سن�ية 

ما يعادل 12.432.448 ريال �سع�دي

امل�سدر: ال�سركة

1 �سركة الزوردي للمج�هرات )ذ.م.م( هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي باالإمارات العربية املتحدة.

2 �سركة الزوردي للمج�هرات – ذ.م.م هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف اأب�ظبي باالإمارات العربية املتحدة.

3 �سركة الزوردي للمج�هرات هي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف قطر.

املعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة 2   12

با�ستثناء العق�د واالتفاقيات املربمة مع ال�سركات التابعة، ال ت�جد معامالت اأو عق�د اأو اتفاقيات ج�هرية مع اأطراف ذوي عالقة ذات تاأثري كبري، جمتمعة اأو منفردة، على 
اأعمال ال�سركة. ويعتقد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن اأي معامالت مع ال�سركات التابعة واالأطراف ذوي العالقة قد اأُبرمت على اأ�س�س جتارية بحتة.

تعارض املصالح  1   12

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ال ي�جد هناك اأي تعار�س يف امل�سالح متعلق باأع�ساء جمل�س االإدارة بخ�س��س العق�د اأو املعامالت املرُبمة مع ال�سركة ومل ي�سارك اأي منهم يف اأي 
اأن�سطة مماثلة اأو مناف�سة لل�سركة.
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امللكية الفكرية 11   12

العالمات التجارية 1   11   12

�سجلت ال�سركة و�سركاتها التابعة عددًا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة جتارية خا�سة باأعمالهم، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، مت ت�سجيل عالمة »الزوردي« التجارية 
وبع�س العالمات التجارية االأخرى املُ�ستمدة منها يف 54 دولة. 

 وي��سح اجلدول التايل الدول التي �سجلت فيها جمم�عة الزوردي عالمتها التجارية »الزوردي«:

الدول امل�سجلة فيها عالمة »لزوردي: 11-12اجلدول 
الدولة امل�سجلة فيها العالمةرقمالدولة امل�سجلة فيها العالمةرقم

بلجيكا28اململكة 1

بلغاريا29االإمارات العربية املتحدة2

كرواتيا30البحرين3

ب�لندا31الك�يت4

اإ�سبانيا32لبنان5

قرب�س33قطر6

جمه�رية الت�سيك34قطاع غزة7

الدمنارك35عمان8

اإ�ست�نيا36االأردن9

الربتغال37ال�سفة الغربية10

ال�س�يد38تركيا11

فنلندا39�س�ريا12

فرن�سا40اليمن13

املانيا41اجلزائر14

الي�نان42م�سر15

رومانيا43اإيران16

اململكة املتحدة44ه�نغ ك�نغ17

املجر45املغرب18

اإيرلندا46ت�ن�س19

اإيطاليا47اليابان20

التفيا48ال�سني21

�سل�فاكيا49باك�ستان22

ليت�انيا50ال�اليات املتحدة االأمريكية23

ل�ك�سمب�رغ51كندا24

مالطا52�سنغاف�رة25

ه�لندا53�س�ي�سرا26

�سل�فينيا54النم�سا27

امل�سدر: ال�سركة
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ي��سح اجلدول التايل بع�س التفا�سيل الرئي�سية جلميع العالمات التجارية امل�سجلة التابعة ملجم�عة الزوردي يف اململكة وم�سر:

تفا�سيل العالمات التجارية امل�سجلة يف اململكة وم�سر: 12-12اجلدول 
ال�سعارالدرجةاحلالة/ تاريخ النتهاءالعالمة التجاريةبلد الت�سجيلال�سركة

ُم�سجلة بتاريخ 1433/3/5هـ )امل�افق الزوردياململكة �سركة الزوردي للمج�هرات
2012/1/28م(/ �سارية حتى 

1442/5/25هـ )امل�افق 2021/1/9م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1435/6/9هـ )امل�افق رحلتياململكة 
2014/4/9م(/ �سارية حتى 1445/2/22هـ 

)امل�افق 2023/9/7م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1435/6/9هـ )امل�افق رحلتياململكة 
2014/4/9م(/ �سارية حتى 1445/2/22هـ 

)امل�افق 2023/9/7م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/17هـ جماناململكة 
)امل�افق 2014/12/9م(/ �سارية حتى 
1445/6/23هـ )امل�افق 2024/1/5م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/22هـ )امل�افق كينازاململكة 
2014/12/14م(/ �سارية حتى 

1445/7/15هـ )امل�افق 2024/1/25م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/22هـ )امل�افق كينازاململكة 
2014/12/14م(/ �سارية حتى 

1445/7/15هـ )امل�افق 2024/1/25م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1426/1/20هـ جماناململكة 
)امل�افق 2005/2/28م(/ �سارية حتى 

1445/3/21هـ )امل�افق 2023/10/4م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1415/2/4هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1994/7/12م(/ �سارية حتى 

1444/8/27هـ )امل�افق 2023/3/18م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1415/2/4هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1994/7/12م(/ �سارية حتى 

1444/8/27هـ )امل�افق 2023/3/18م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1996/3/18م(/ �سارية حتى 1446/3/2هـ 

)امل�افق 2024/9/5م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1996/3/18م(/ �سارية حتى 1446/3/2هـ 

)امل�افق 2024/9/5م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ )امل�افق كينازاململكة 
1996/3/18م(/ �سارية حتى 1446/3/2هـ 

)امل�افق 2024/9/5م(

14

ُم�سجلة بتاريخ 1417/10/30هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1997/3/9م(/ �سارية حتى 1446/5/2هـ 

)امل�افق 2024/11/3م(

35

ُم�سجلة بتاريخ 1417/10/30هـ )امل�افق الزوردياململكة 
1997/3/9م(/ �سارية حتى 1446/5/2هـ 

)امل�افق 2024/11/3م(

42

امل�سدر: ال�سركة
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حقوق امللكية الفكرية األخرى 2   11   12

�سجلت ال�سركة عدة نطاقات اإنرتنت با�سم ال�سركة. وي��سح اجلدول التايل تفا�سيل نطاقات االإنرتنت امل�سجلة با�سم ال�سركة:

تفا�سيل اأ�سماء نطاقات الإنرتنت: 13-12اجلدول 
تاريخ النتهاءا�سم نطاق الإنرتنت

www.lazurde.com)1439/11/09هـ )امل�افق 2018/07/22م 

www.lazurde.cc)1437/12/05هـ )امل�افق 2016/09/06م

www.lazurde.tv)1437/12/05هـ )امل�افق 2016/09/06م 

www.lazurde.biz)1437/12/04هـ )امل�افق 2016/09/05م 

www.lazurde.info)1437/12/05هـ )امل�افق 2016/09/06م 

www.lazurde.org)1437/12/05هـ )امل�افق 2016/09/06م 

www.lazurde.net)1438/01/01هـ )امل�افق 2016/10/02م 

امل�سدر: ال�سركة

التقاضي 12   12

لي�س هناك اأي نزاعات ق�سائية اأو ق�سايا اأو �سكاوى حقيقية اأو حمتملة اأو اإجراءات حتقيق قائمة من املمكن اأن يك�ن لها، جمتمعة اأو منفردة، تاأثري ج�هري على ال�سركة، كما 
مل ي�سل اإلى علم ال�سركة وج�د اأي نزاعات ق�سائية ج�هرية منظ�رة حاليًا اأو حمتملة اأو حقائق ميكن اأن ين�ساأ عنها، جمتمعة او منفردة، خطر حمدق متعلق بنزاع ج�هري 

با�ستثناء ال�ارد اأدناه:

النزاع بني الزوردي دبي وجمارك دبي 1   12   12

جُتري الزوردي دبي حاليًا مفاو�سات مع جمارك دبي ب�ساأن ا�سرتداد مبلغ 5.000.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 5.106.187 ريال �سع�دي( من الر�س�م اجلمركية املدف�عة 
�سابقًا، حيث ترى الزوردي دبي باأن هذه املبالغ ُم�ستحقة لها. وال تزال املفاو�سات واملرا�سالت م�ستمرة بني الطرفني، ولكن لي�س هناك ما ي�سمن ت�س�ية هذه الق�سية ل�سالح 

الزوردي دبي دون رفع دع�ى ق�سائية اأو بت�س�يتها على االإطالق.

النزاع بني الزوردي دبي وحسن عرب تشارغايل 2   12   12

يعادل  )ما  اإماراتي  درهم   3.418.318 مبلغ  ب�سداد  ملطالبته  ت�سارغايل  عرب  ح�سن  �سد  2014م  عام  يف   2014/3315 برقم  دبي  حماكم  يف  دع�ى  دبي  الزوردي  اأقامت 
3.490.914 ريال �سع�دي( على خلفية تقدميه ل�سيك بدون ر�سيد نظري �سرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2009م، وقد اأ�سدرت حماكم دبي ُحكمًا ل�سالح الزوردي 
دبي ب�سجن ح�سن عرب ت�سارغايل ملدة عامني. ومل يتم تنفيذ احلكم حتى االآن حيث يبدو اأن ح�سن عرب ت�سارغايل غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها 

)ومن غري املت�قع ا�سرتدادها له(.

النزاع بني الزوردي دبي وغادة همندرة موجلي 2   12   12

يعادل  )ما  اإماراتي  درهم  مبلغ 2.200.200  ب�سداد  ملطالبتها  غادة همندرة م�جلي  �سد  2015م  عام  برقم 2015/11234 يف  دبي  دع�ى يف حماكم  دبي  الزوردي  اأقامت 
2.246.927 ريال �سع�دي( على خلفية تقدميها ل�سيك بدون ر�سيد نظري �سرائها �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2012م. وقد اأ�سدرت حماكم دبي ُحكمًا ل�سالح الزوردي 
دبي ب�سجن غادة همندرة م�جلي ملدة عام واحد. ومل يتم تنفيذ احلكم حتى االآن حيث يبدو اأن غادة همندرة م�جلي غادرت املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها 

)ومن غري املت�قع ا�سرتدادها له(.

النزاع بني الزوردي دبي وجميد ردهة تانزيفيان 2   12   12

يعادل  )ما  اإماراتي  درهم  مبلغ 2.000.000  ب�سداد  ملطالبته  تانزيفيان  ردهة  عام 2014م �سد جميد  برقم 2014/41538 يف  دبي  دع�ى يف حماكم  دبي  الزوردي  اأقامت 
2.042.475 ريال �سع�دي( على خلفية تقدميه ل�سيك بدون ر�سيد نظري �سرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2010م. وقد اأ�سدرت حماكم دبي ُحكمًا ل�سالح الزوردي 
دبي ب�سجن جميد ردهة تانزيفيان ملدة عام واحد. ومل يتم تنفيذ احلكم حتى االآن حيث يبدو اأن جميد ردهة تانزيفيان غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها 

)ومن غري املت�قع ا�سرتدادها له(.

النزاع بني الزوردي دبي وكاشف علي صفدان علي 2   12   12

اأقامت الزوردي دبي دع�ى يف حماكم دبي برقم 2008/49 وبتاريخ 1429/9/22هـ )امل�افق 2008/9/22م( �سد كا�سف علي �سفدان علي ملطالبته ب�سداد مبلغ 1.292.400 
درهم اإماراتي )ما يعادل 1.319.847 ريال �سع�دي( على خلفية تقدميه ل�سيك بدون ر�سيد نظري �سرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2008م. واأ�سدرت �سرطة دبي اأمرًا 

بالقب�س على كا�سف علي �سفدان والذي مل ينفذ بعد حيث يبدو اأنه غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبالغ امل�ستحقة لها )ومن غري املت�قع ا�سرتدادها له(.
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النزاع بني الزوردي أبوظبي وبابكر عثمان بابكر 2   12   12

اأقامت الزوردي اأب�ظبي دع�ى يف حماكم اأب�ظبي برقم 2015/192 و 2013/1851 يف عام 2013م �سد بابكر عثمان بابكر ملطالبته ب�سداد مبلغ 1.258.220 درهم اإماراتي 
)ما يعادل 1.284.941 ريال �سع�دي( على خلفية تقدميه ل�سيك بدون ر�سيد نظري �سرائه �سلع من الزوردي اأب�ظبي خالل العام 2008م. وقد اأ�سدرت حماكم اأب�ظبي حكمًا 
ل�سالح الزوردي اأب�ظبي با�سرتداد اإجمايل املبلغ التي املطالب به، واأ�سدر اأمر بالقب�س على بابكر عثمان بابكر. ومل يتم تنفيذ احلكم حتى االآن حيث يبدو اأن بابكر عثمان بابكر 

غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي اأب�ظبي املبلغ امل�ستحق لها )ومن غري املت�قع ا�سرتداده(. 

اإن اإجمايل قيمة الق�سايا ال�اردة اأعاله ميثل ما يقارب اأقل من 0.2% من اإجمايل املبيعات لكل �سنة، اأو ما يعادل مت��سط خ�سارة �سن�ي قدره 1.3 ملي�ن ريال �سع�دي، وقد مت 
ت�سمينها بالكامل �سمن نتائج اأعمال ال�سركة كدي�ن معدومة. ولذلك، لن ُتظهر نتائج اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية اأي اآثار مالية �سلبية ترتتب عنها.

ملخص النظام األساسي 12   12

اسم الشركة 1   12   12

�سركة الزوردي للمج�هرات، وهي �سركة م�ساهمة.

أغراض الشركة 2   12   12

تك�ن اأغرا�س ال�سركة كما يلي:

اإنتاج وت�سنيع وت�سكيل و�سياغة امل�سغ�الت الذهبية واملج�هرات و�سبائك ذهبية واالأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�سغ�لة باالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية. اأ. 

جتارة اجلملة والتجزئة يف املعادن الثمينة واالأحجار الكرمية واملج�هرات الذهبية وامل�سغ�الت الذهبية. ب. 

امل�ساركة يف تاأ�سي�س ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها. ج. 

جتارة اجلملة والتجزئة يف مكائن الذهب واملج�هرات. د. 

اإنتاج وت�زيع النظارات وال�ساعات واالإك�س�س�ارات واالأقالم والعط�ر واملنتجات اجللدية. هـ. 

ت�سدير امل�سغ�الت الذهبية و�سبائك الذهب والف�سة. و. 

اإنتاج وت�سنيع وبيع االأملا�س وامل�سغ�الت املا�سية. ز. 

مقاوالت ال�سيانة والنظافة والت�سغيل للمباين وامل�سانع ومكائن الذهب واملج�هرات. ح. 

املشاركة يف الشركات األخرى 2   12   12

يج�ز لل�سركة اأن يك�ن لها م�سلحة، اأو ت�سرتك باأي وجه من ال�ج�ه مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعمااًل �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق غر�سها، كما يج�ز 
لها اأن تتملك االأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو تندمج و تدمج فيها اأو ت�سرتيها. كما يج�ز اأن يك�ن لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من ال�ج�ه مع ال�سركات 
اإجمايل هذه  يتجاوز  فيها، وال  ت�سرتك  التي  ال�سركة  راأ�س مال  باملائة )10%( من  و )2( ع�سرة  احتياطاتها احلرة،  باملائة )20%( من  يتجاوز: )1( ع�سرون  االأخرى مبا ال 

امل�ساركات قيمة هذه االحتياطيات مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها.

املركز الرئيسي للشركة 2   12   12

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة مبدينة الريا�س ويج�ز ملجل�س االإدارة اأن ين�سئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو ت�كيالت داخل اململكة اأو خارجها.

مدة الشركة 2   12   12

تك�ن مدة ال�سركة ت�سعة وت�سع�ن )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، ويج�ز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة على االأقل.

رأس مال الشركة 2   12   12

حدد راأ�س مال ال�سركة باأربعمائة وثالث�ن ملي�ن )430.000.000( ريال �سع�دي، مق�سم اإلى ثالثة واأربع�ن ملي�ن )43.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية 
لكل منها ع�سرة )10( رياالت �سع�دية وجميعها اأ�سهم عادية.

االكتتاب برأس املال 2   12   12

اكتتب امل�ؤ�س�س�ن بجميع اأ�سهم ال�سركة البالغة ثالثة واأربع�ن ملي�ن )43.000.000( �سهم ودفع�ا قيمتها كاملة.
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دفع قيمة األسهم 2   12   12

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف امل�اعيد املعينة لذلك، جاز ملجل�س االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عن�انه املثبت يف �سجل امل�ساهمني ببيع ال�سهم يف 
مزاد علني ومع ذلك يج�ز للم�ساهم املتخلف حتى الي�م املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة، وت�ست�يف ال�سركة من 
ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع هذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ست�يف الباقي من جميع اأم�ال امل�ساهم وتلغي ال�سركة 

ال�سهم الذي بيع وتعطى امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وت�ؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.

القيمة االسمية للسهم 2   12   12

تك�ن االأ�سهم ا�سمية وال يج�ز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يج�ز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي ول� بلغ حده االأق�سى، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف م�اجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لين�ب عنهم يف ا�ستعمال احلق�ق 

املخت�سة بال�سهم ويك�ن ه�ؤالء االأ�سخا�س م�سئ�لني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول األسهم  1   12   12

االأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهادتها، وا�ستثناء من ذلك ال يج�ز تداول االأ�سهم التي تعطى مقابل احل�س�س العينية اأو االأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�س�ن قبل ن�سر 
امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ القرار ال�زاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه 
االأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�س�ن يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة وي�ؤ�سر على هذه ال�سك�ك مبا يدل على 
ن�عها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها. ومع ذلك يج�ز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم النقدية وفقًا الأحكام بيع احلق�ق من اأحد امل�ؤ�س�سني اإلى 

م�ؤ�س�س اأخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

سجل املساهمني 11   12   12

تتداول االأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�سمن اأ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم واأرقام االأ�سهم والقدر املدف�ع منها وي�ؤ�سر بهذا القيد 
على االأ�سهم وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف م�اجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذك�ر اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق النظام االآيل ملعل�مات 
االأ�سهم. ويفيد االكتتاب يف االأ�سهم ومتلكها قب�ل امل�ساهم لنظام ال�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر من جمعيات امل�ساهمني وفقا الأحكام هذا النظام �س�اء كان حا�سرًا اأم 

غائبًا و�س�اء كان م�افقًا على هذه القرارات اأو خمالفًا لها.

شهادات األسهم 12   12   12

ت�سدر ال�سركة �سهادات االأ�سهم بحيث تك�ن ذات اأرقام مت�سل�سلة وم�قعًا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اأو من يف��سه من اأع�ساء جمل�س االإدارة وتختم بخامت ال�سركة 
ويت�سمن ال�سهم على االأخ�س رقم وتاريخ القرار ال�زاري ال�سادر بالرتخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة ورقم وتاريخ القرار ال�زاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وقيمة راأ�س املال 
وعدد االأ�سهم امل�زع عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدف�ع منها وغر�س ال�سركة باخت�سار ومركزها الرئي�سي ومدتها ويج�ز اأن يك�ن لالأ�سهم ك�ب�نات ذات اأرقام مت�سل�سلة 

وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به.

زيادة رأس املال 12   12   12

للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية وبعد م�افقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة اأو مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س 
�لقيمة �ال�شمية لالأ�شهم �الأ�شلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�ض �ملال �الأ�شلي قد دفع باأكمله ومبر�عاة ما يقت�شى به نظام �ل�شركات ويعني �لقر�ر طريقة زيادة ر�أ�ض �ملال ويكون للم�شاهمني 
�الأ�شليني �أولوية �الكتتاب باالأ�شهم �جلديدة �لنقدية ويعلن هوؤالء باأولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قر�ر زيادة ر�أ�ض �ملال و�شروط �الكتتاب باالأ�شهم ويبدى كل م�شاهم رغبته 
يف ا�ستعمال حقه يف االأول�ية خالل خم�سة ع�سر )15( ي�مًا من تاريخ الن�سر امل�سار اإليه وت�زع تلك االأ�سهم على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلب�ا االكتتاب بن�سبة ما ميلك�نه من 
�أ�شهم �أ�شلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من �الأ�شهم �جلديدة ويوزع �لباقي من �الأ�شهم �جلديدة على �مل�شاهمني �الأ�شليني �لذين طلبو� �أكرث من ن�شيبهم بن�شبة 

ما ميلك�نه من اأ�سهم اأ�سلية على اأال يتجاوز ما يح�سل�ن عليه ما طلب�ه من االأ�سهم اجلديدة ويطرح ما يتبقى من االأ�سهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس املال 12   12   12

يج�ز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقب�لة وبعد م�افقة وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة 
بخ�سائر وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب امل�جبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س على هذه االلتزامات ومبراعاة ما 
يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دع�ة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل 
�ستني )60( ي�مًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة ي�مية ت�زع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد 

املذك�ر وجب على ال�سركة اأن ت�ؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا لل�فاء به اإذا كان اآجاًل.
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األسهم املمتازة 12   12   12

يج�ز لل�سركة وبعد م�افقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقًا لالأ�س�س التي يحددها اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�س�يت وذلك مبا ال يجاوز خم�س�ن باملائة )%50( 
من راأ�س مالها، وترتب االأ�سهم املذك�رة الأ�سحابها باالإ�سافة اإلى حق امل�ساركة يف االأرباح ال�سافية التي ت�زع على االأ�سهم العادية ما يلي:

احلق يف احل�س�ل على ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية ال تقل عن خم�سة باملائة )5%( من القيمة االأ�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي  اأ. 
ت�زيع الأرباح ال�سركة.

اأول�ية يف ا�سرتداد قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة ويف احل�س�ل على ن�سبة معينة من ناجت الت�سفية. ب. 

لل�سركة  العامة  النعقاد اجلمعية  الالزم  الن�ساب  االأ�سهم يف ح�ساب  تدخل هذه  وال  وال�سناعة  التجارة  وزير  يحددها  التي  لالأ�س�س  االأ�سهم طبقًا  �سراء هذه  لل�سركة  ويج�ز 
املن�س��س عليها يف النظام االأ�سا�سي.

جملس اإلدارة 12   12   12

يت�لى اإدارة ال�سركة جمل�س ادارة م�ؤلف من ت�سعة )9( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالثة )3( �سن�ات.

أسهم الضمان 12   12   12

يجب اأن يك�ن ع�س� جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�سرة اآالف )10.000( ريال �سع�دي وت�دع هذه االأ�سهم خالل ثالثني )30( ي�مًا 
من تاريخ تعيني الع�س� لدى اأحد البن�ك التي يعينها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سئ�لية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتظل غري قابلة 
للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دع�ى امل�سئ�لية يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدع�ى املذك�رة واإذا مل يقدم ع�س� جمل�س االإدارة اأ�سهم 

ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�س�يته.

عضوية جملس اإلدارة 12   12   12

تنتهي ع�س�ية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�س� لها وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز للمجل�س اأن يعني م�ؤقتًا 
ع�س�ًا يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�س� اجلديد مدة �سلفه، واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة عن 

الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دع�ة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من االأع�ساء.

صالحيات جملس اإلدارة 12   12   12

مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يك�ن ملجل�س االإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة وت�سريف اأم�رها داخل اململكة العربية ال�سع�دية وخارجها، وله على 
�سبيل املثال ال احل�سر متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلك�مية واخلا�سة و اأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية ودي�ان املظامل ومكاتب العمل والعمال 
واللجان العليا واالبتدائية وجلان االأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية االأخرى وهيئات التحكيم واحلق�ق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات 
اخلا�سة وال�سركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف اأن�اعها والدخ�ل يف املناق�سات واملزايدات وتر�سية العطاءات والقب�س والت�سديد وا�ستالم احلق�ق لدى الغري واالإقرار واملطالبة 
واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح والتنازل واالإنكار وطلب اليمني وردها وال�سفعة وقب�ل االأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�سركة وطلب تنفيذ االأحكام ومعار�ساتها 
وقب�س ما يح�سل من التنفيذ وا�ستخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل ال�سك�ك واأط�الها، كما للمجل�س امل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وحق الت�قيع على كافة اأن�اع العق�د 
وال�ثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عق�د تاأ�سي�س ال�سركات التي تك�ن ال�سركة �سريكًا فيها مع كافة تعديالت عق�د تاأ�سي�س ال�سركات التي تك�ن ال�سركة �سريكا فيها 
ومالحقها وجميع قرارات ال�سركاء يف تلك ال�سركات مبا يف ذلك القرارات اخلا�سة برفع راأ�س املال والتنازل عن احل�س�س و�سرائها وت�ثيق العق�د والت�قيع لدى اإدارة ال�سركات 

يف وزارة التجارة وال�سناعة وكاتب العدل.

وعمل التعديالت والتغيريات واالإ�سافة واحلذف وا�ستخراج وجتديد ال�سجالت التجارية وا�ستالمها و�سطبها وتغيري اأ�سماء ال�سركات التابعة ورهن امل�ج�دات الثابتة واملنق�لة 
ل�شمان قرو�ض �ل�شركة و�ل�شركات �لتابعة لها، وبيع و�شر�ء �لعقار�ت و�الأر��شي و�حل�ش�ض و�الأ�شهم و�ملوجود�ت �لثابتة و�ملنقولة وذلك على �أن يكون �لبيع وفق �ل�شروط �لتالية:

اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع االأ�سباب واملربرات له. اأ. 

اأن يك�ن البيع بثمن املثل. ب. 

اأن يك�ن البيع حا�سرًا اإال يف حاالت ال�سرورة وب�سمانات كافية. ج. 

اأن ال يرتتب على ذلك الت�سرف ت�قف بع�س اأن�سطة ال�سركة. د. 

والت�قيع على االتفاقيات وال�سك�ك اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت والتنازل عن االأول�ية يف �سداد دي�ن ال�سركة واإبراء 
مديني ال�سركة عن التزاماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحتها وفق املعايري املحا�سبية املتبعة يف حالة اإعدام الدي�ن على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة حيثيات قراره مع مراعاة 

�ل�شروط �لتالية:

اأن يك�ن االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�س�ء الدين كحد اأدنى. اأ. 

اأن يك�ن االإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين ال�احد. ب. 

االإبراء حق للمجل�س ال يج�ز التف�ي�س فيه. ج. 
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كما له احلق يف اإ�سدار ال�كاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، والبيع وال�سراء للعقارات واالأرا�سي واحل�س�س واالأ�سهم يف ال�سركات وغريها من املمتلكات �س�اء منق�لة اأو غري 
منق�لة واالإفراغ وقب�له وقب�س الثمن باأي �س�رة يراها واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات ومتديدها وال�سحب واالإيداع لدى 
البن�ك واالقرتا�س منها واإ�سدار كافة ال�سمانات امل�سرفية وا�ستثمار اأم�ال ال�سركة وت�سغيلها يف االأ�س�اق املحلية والدولية داخل اململكة العربية ال�سع�دية وخارجها، كما له 
�سرف املكافاآت وتعيني املحامني وامل�ظفني والعمال وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام االأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج االإقامات 

ونقل الكفاالت والتنازل عنها ورفع ت��سيته للجمعية العامة بتعيني املراجعني واملحا�سبني القان�نيني.

كما يج�ز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وم�ؤ�س�سات التم�يل احلك�مي مهما بلغت مدتها، والت�قيع على جميع اتفاقيات الت�سهيالت امل�سرفية والتعامل والتفاو�س 
مع اإدارة اخلزينة بالبن�ك للتفاو�س على �سعر الذهب وحتديد �سعر العم�لة وكل ما يتعلق بعمل ادارة اخلزينة وا�ستالم وت�سليم امل�ستندات واالوراق للبن�ك وامل�سارف وحتديد 

�شعر �شرف �لعملة، وله عقد �لقرو�ض �لتجارية �لتي ال تتجاوز مدتها نهاية مدة �ل�شركة �أما بالن�شبة للقرو�ض �لتي تتجاوز مدتها ثالث �شنو�ت فري�عى فيها �ل�شروط �لتالية:

اأن ال تزيد قيمة القرو�س التي يج�ز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�سركة عن خم�س�ن باملائة )50 %( من راأ�س مال ال�سركة. اأ. 

اأن يحدد املجل�س يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده. ب. 

�أن ير�عى يف �شروط �لقر�ض و�ل�شمانات �ملقدمة له عدم �الإ�شر�ر بال�شركة وم�شاهميها و�ل�شمانات �لعامة للد�ئنني. ج. 

كما يحق له يف حدود اخت�سا�سه اأن يف��س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة.

مكافآت جملس اإلدارة  2   12   12

تتك�ن مكافاأة جمل�س االإدارة من الن�سبة املحددة يف املادة )42( من النظام االأ�سا�سي ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة 
له، وي�ستمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف االأرباح وبدل 
ح�س�ر وم�سروفات وغري ذلك من املزايا كما ي�ستمل التقرير املذك�ر على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س ب��سفهم م�ظفني اأو اإداريني اأو ما قب�س�ه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو 

ا�ست�سارية �سبق اأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب 21   12   12

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا للمجل�س، وحتدد اجلمعية العامة العادية وفق نظام ال�سركات املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها رئي�س املجل�س باالإ�سافة اإلى املكافاأة 
املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة واملن�س��س عليها يف النظام االأ�سا�سي.

ويخت�س رئي�س املجل�س مبا يلي:

الدع�ة الجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة. اأ. 

تروؤ�س واإدارة اجتماع جمل�س االإدارة واجلمعية العامة. ب. 

متثيل ال�سركة يف املحافل الر�سمية واالإعالمية. ج. 

متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ومع كافة اجلهات احلك�مية واخلا�سة واملحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية ودي�ان املظامل وكافة اللجان الق�سائية االأخرى يف  د. 
داخل اململكة العربية ال�سع�دية وخارجها والت�قيع اأمام كاتب العدل على جميع عق�د تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة وعلى تعديالتها، وله حق املدافعة 

واملرافعة.

ال�سلطات واالخت�سا�سات االأخرى التي مينحها له جمل�س االإدارة. هـ. 

ولرئي�س املجل�س اأن ي�كل اأحد اأع�ساء املجل�س اأو م�ظفي ال�سركة اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة ويف بع�س من �سالحياته.

كما ملجل�س االإدارة اأن يختار من بني اأع�سائه ع�س�ًا منتدبًا، ورئي�سًا تنفيذيًا من بني االأع�ساء اأو من اخلارج، ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�سا�سات ومكافاآت الرئي�س التنفيذي 
والع�س� املنتدب. وال يج�ز اجلمع بني مركز رئي�س املجل�س واأي من مراكز الع�س� املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي. ويعني جمل�س االإدارة �سكرتريا للمجل�س من بني اأع�سائه اأو من 
غريهم، ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�سا�سات ومكافاآت ال�سكرتري. وال تزيد مدة ع�س�ية رئي�س املجل�س والع�س� املنتدب وال�سكرتري، اإذا كان ع�س�ًا يف جمل�س االإدارة، عن مدة 

ع�س�ية كل منهم يف املجل�س ويج�ز دائمًا اإعادة تعيينهم.

اجتماعات جملس اإلدارة 22   12   12

يجتمع جمل�س االإدارة اأربع مرات يف ال�سنة على االأقل بدع�ة من رئي�سه وتك�ن الدع�ة خطية اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو بالربيد االإلكرتوين م�سح�بة بجدول االأعمال على اأن 
تك�ن قبل �سبعة )7( اأيام من م�عد االجتماع وعلى الرئي�س دع�ة املجل�س لالجتماع متى طلب منه اثنني من االأع�ساء.

نصاب االجتماعات والقرارات 22   12   12

ال يك�ن اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره ثلثّي اأع�ساء جمل�س االإدارة على االأقل مبا يف ذلك رئي�س املجل�س اأو من ينيبه، ويف حالة اإنابة ع�س� جمل�س االدارة ع�س�ًا اآخر يف 
ح�س�ر اجتماعات املجل�س يتعني اأن تك�ن االإنابة وفقًا لل�س�ابط التالية:

ال يج�ز لع�س� جمل�س االدارة اأن ين�ب عن اأكرث من ع�س� واحد يف ح�س�ر ذات االجتماع. اأ. 

اأن تك�ن االإنابة ثابتة بالكتابة. ب. 
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ال يج�ز للنائب الت�س�يت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�س�يت ب�ساأنها. ج. 

وت�سدر قرارات املجل�س باالأغلبية املطلقة الأ�س�ات اأع�ساء املجل�س احلا�سرين اأو املمثلني يف االجتماع ويج�ز اإ�سدار قرار كتابي م�قع من جميع اأع�ساء جمل�س االإدارة )�س�اء 
يف وثيقة واحدة اأو وثائق منف�سلة معادلة( وتك�ن تلك القرارات مبثابة قرار �سادر من اجتماع جمل�س االإدارة. وميكن اأي�سا اأن ينعقد اجتماع املجل�س عرب الهاتف اأو عن طريق 

و�شائل �الجتماع عن بعد )�ملرئي( ب�شرط ��شتطاعة �أع�شاء �ملجل�ض �ال�شتماع و�لتحدث �إلى بع�شهم �لبع�ض.

حماضر االجتماعات 22   12   12

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر ي�قعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س ي�قعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

اجلمعيات العامة للمساهمني 22   12   12

اجلمعية العامة  )	

اجلمعية العامة املك�نة تك�ينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد ا�سهمه حق ح�س�ر اجلمعية 
التاأ�سي�سية باالأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على ع�سرين )20( �سهمًا حق ح�س�ر اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن ي�كل عنه م�ساهمًا اأخر من غري اأع�ساء 

جمل�س االإدارة يف ح�س�ر اجلمعية العامة.

اجلمعية التأسيسية  )	

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سية باالأم�ر التالية:

التحقق من االكتتاب بكل راأ�س املال ومن ال�فاء طبقًا الأحكام نظام ال�سركات باحلد االأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة االأ�سهم.  .1

و�سع الن�س��س النهائية لنظام ال�سركة ولكن ال يج�ز لها اإدخال تعديالت ج�هرية على النظام املعرو�س عليها اإال مب�افقة جميع املكتتبني املمثلني فيها.  .2

تعيني اأع�ساء اأول جمل�س اإدارة ملدة ال تتجاوز خم�س �سن�ات واأول مراقب ح�سابات اإذا مل يكن قد مت تعيينهم يف عقد ال�سركة اأو يف نظامها.  .3

املداولة يف تقرير امل�ؤ�س�سني عن االأعمال والنفقات التي اقت�ساها التاأ�سي�س.  .4

النظر يف الت�سديق على قيمة احل�س�س العينية.  .5

وي�شرتط ل�شحة �نعقادها ح�شور عدد من �ملكتتبني ميثل ن�شف ر�أ�ض �ملال على �الأقل ولكل مكتتب يف �جتماعاتها �شوت عن كل �شهم �كتتب به �أو ميثله.

اجلمعية العامة العا	ية ج( 

فيما عدا االأم�ر التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأم�ر املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة )1( واحدة على االأقل يف ال�سنة خالل 
ال�ستة )6( �سه�ر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يج�ز دع�ة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

اجلمعية العامة غري العا	ية  )	

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء االأحكام املحظ�ر عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأم�ر التي تدخل يف اخت�سا�س اجلمعية 
�لعامة �لعادية وذلك بنف�ض �ل�شروط و�الأو�شاع �ملقررة للجمعية �الأخرية.

طريقة عقد اجلمعيات العامة هـ( 

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدع�ة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدع� اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميثل 
خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل، وتن�سر الدع�ة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة ي�مية ت�زع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد 
لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( ي�مًا على االأقل وت�ستمل الدع�ة على جدول االأعمال وتر�سل �س�رة من الدع�ى وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات ب�زارة التجارة 

وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

إثبات حضور املساهمني و( 

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�سف باأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين واملمثلني وحمال اإقامتهم مع بيان عدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو ال�كالة وعدد االأ�س�ات املخ�س�سة 
لها ويك�ن لكل ذي م�سلحة االطالع على هذا الك�سف.

نصا	 اجلمعية العامة العا	ية ز( 

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهم�ن ميثل�ن ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإن مل يت�فر هذا الن�ساب يف االجتماع وجبت الدع�ة اإلى اجتماع 
ثان يعقد خالل الثالثني )30( ي�مًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدع�ة بالطريقة املن�س��س عليها يف املادة )30( من النظام االأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا 

كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.
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نصا	 اجلمعية العامة غري العا	ية ح( 

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهم�ن ميثل�ن ن�سف راأ�س املال على االأقل فاإذا مل يت�فر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدع�ة 
اإلى اجتماع ثان بنف�س االأو�ساع املن�س��س عليها يف الفقرة ال�سابقة )»ن�ساب اجلمعية العامة العادية«(، ويك�ن االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل 

ربع راأ�س املال على االأقل.

حقوق التصويت ط( 

لكل مكتتب �س�ت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية وحت�سب االأ�س�ات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �س�ت لكل �سهم. ويتم اتباع اأ�سل�ب الت�س�يت 
الرتاكمي يف الت�س�يت على انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة وفقًا لالئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق املالية واأي تعديالت جتري عليها من وقت الآخر.

القرارات ي( 

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت م�افقة اأغلبية 
املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي االأ�سهم املذك�رة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدم� احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة وال يك�ن له�ؤالء راأي يف هذه القرارات 

ول� كان�ا من اأ�سحاب االأ�سهم النقدية. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل 
ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف م�ؤ�س�سة اأخرى فال يك�ن القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف 

االجتماع.

مناقشة موضوعات اجلمعيات العامة ك( 

لكل م�ساهم حق مناق�سة امل��س�عات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وت�جيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقب 
احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن 

نافذًا.

إجراءات اجلمعيات العامة ل( 

اأ�سماء  يت�سمن  حم�سر  اجلمعية  باجتماع  ويحرر  لالأ�س�ات  وجامعًا  لالجتماع  �سكرتريًا  الرئي�س  ويعني  غيابه،  حالة  يف  يف��سه  من  اأو  املجل�س  رئي�س  العامة  اجلمعية  يراأ�س 
امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم يف حيازتهم باالأ�سالة اأو ال�كالة وعدد االأ�س�ات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�س�ات وافقت عليها اأو خالفتها 

وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س ي�قعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�س�ات.

تعيني مراقب احلسابات 22   12   12

يك�ن لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني املراقبني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة، تعينه اجلمعية العامة �سن�يًا وحتدد مكافاأته ويج�ز لها اإعادة تعيينه.

واجبات مراقب احلسابات 22   12   12

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من ال�ثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�س�ل عليها، وله اأي�سًا 
اأن يتحقق من م�ج�دات ال�سركة والتزاماتها.

وعلى مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة تقريرًا �سن�يًا ي�سمنه م�قف ال�سركة من متكينه من احل�س�ل على البيانات واالإي�ساحات التي طلبها وما يك�ن قد ك�سفه 
من خمالفات الأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة لل�اقع.

السنة املالية 22   12   12

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من كل �سنة، على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى من تاريخ القرار ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة 
وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.

القوائم املالية للشركة 22   12   12

يعد جمل�ض �الإد�رة يف نهاية كل �شنة مالية جردً� لقيمة موجود�ت �ل�شركة وخ�شومها يف �لتاريخ �ملذكور كما يعد ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �الأرباح و�خل�شائر وتقريرً� عن ن�شاط 
ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية والطريقة التي يقرتحها لت�زيع االأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العادية ب�ستني )60( ي�مًا على االأقل وي�سع املجل�س 
هذه ال�ثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل امل�عد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني )55( ي�مًا على االأقل وي�قع رئي�س جمل�س االإدارة ال�ثائق امل�سار اإليها وت��سع 
ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل امل�عد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين )25( ي�مًا على االأقل وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن 
ين�سر يف �سحيفة ت�زع يف املركز الرئي�سي لل�سركة امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وخال�سه وافية من تقرير جمل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات واأن 

ير�سل �س�رة من هذه ال�ثائق اإلى االإدارة العامة لل�سركات قبل انعقاد اجلمعية بخم�سة وع�سرين )25( ي�مًا على االأقل.
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توزيع األرباح  2   12   12

ت�زع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سن�ية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العم�مية والتكاليف االأخرى على ال�جه االآتي:

يجنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية لتك�ين احتياطي نظامي ويج�ز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذك�ر ن�سف راأ�س  اأ. 
املال.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية لتك�ين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س  ب. 
معينة.

ي�زع الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني متثل خم�سة باملائة )5%( من راأ�س املال املدف�ع. ج. 

يخ�س�س بعد ما تقدم ما ال يزيد عن خم�سة باملائة )5%( من االأرباح املقرر ت�زيعها ملكافاأة جمل�س االإدارة وي�زع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية  د. 
يف االأرباح اأو اإيداعه يف ح�ساب االأرباح املبقاة.

ويحق لل�سركة ت�زيع اأرباح ربع اأو ن�سف �سن�ية بناًء على الق�اعد التي تقرها اجلمعية العامة لت�زيع اأرباح مرحلية وبعد احل�س�ل على امل�افقات النظامية املطل�بة.

طريقة توزيع األرباح 21   12   12

تدفع االأرباح املقرر ت�زيعها على امل�ساهمني يف املكان وامل�اعيد التي يحددها جمل�س االإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

خسائر الشركة 22   12   12

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دع�ة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة 
)6( من هذا النظام وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأح�ال يف اجلريدة الر�سمية.

املنازعات 22   12   12

لكل م�شاهم �حلق يف رفع دعوى �مل�شوؤولية �ملقررة لل�شركة على �أع�شاء جمل�ض �الإد�رة �إذ� كان من �شاأن �خلطاأ �لذي �شدر منهم �إحلاق �شرر خا�ض به ب�شرط �أن يكون حق �ل�شركة 
يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدع�ى.

حل الشركة وتصفيتها 22   12   12

اأكرث وحتدد  اأو  وتعيني م�سفي  الت�سفية  االإدارة طريقة  اقرتاح جمل�س  بناء على  العادية  العامة غري  تقرر اجلمعية  املحدد،  االأجل  قبل  اأو يف حالة حلها  ال�سركة  انتهاء  عند 
�سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفى وتبقى الأجهزة ال�سركة 

اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

وصف األسهم 12   12

رأس مال الشركة 1   12   12

يبلغ راأ�س مال ال�سركة اأربعمائة وثالث�ن ملي�ن )430.000.000( ريال �سع�دي، مق�سم اإلى ثالثة واأربع�ن ملي�ن )43.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية 
لكل منها ع�سرة )10( رياالت �سع�دية مدف�عة بالكامل وجميعها اأ�سهم عادية.

األسهم العادية 2   12   12

تك�ن االأ�سهم ا�سمية وال يج�ز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يج�ز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي ول� بلغ حده االأق�سى، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف م�اجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لين�ب عنهم يف ا�ستعمال احلق�ق 

املخت�سة بال�سهم ويك�ن ه�ؤالء االأ�سخا�س م�سئ�لني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول األسهم 2   12   12

يخ�سع تداول االأ�سهم لالأنظمة والق�اعد املعم�ل بها ب�ساأن ال�سركات املدرجة يف تداول.

إعادة شراء األسهم 2   12   12

ا�ستنادًا للمادة )105( من نظام ال�سركات، ال يج�ز لل�سركة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اإال يف االأح�ال االآتية:

�إذ� كان �لغر�ض من �ل�شر�ء ��شتهالك �الأ�شهم بال�شروط �ملبينة يف �ملادة )104( من نظام ال�سركات. �أ. 

اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال. ب. 

اإذا كانت االأ�سهم �سمن جمم�عة من االأم�ال التي ت�سرتيها ال�سركة مبا لها من اأ�س�ل وما عليها من خ�س�م. ج. 
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حقوق حملة األسهم العادية 2   12   12

مب�جب املادة )108( من نظام ال�سركات، تثبت للم�ساهم جميع احلق�ق املت�سلة بال�سهم وعلى وجه اخل�س��س احلق يف احل�س�ل على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر ت�زيعها 
واحلق يف احل�س�ل على ن�سيب من م�ج�دات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�س�ر اجلمعيات العامة واال�سرتاك يف مداوالتها والت�س�يت على قراراتها وحق الت�سرف يف االأ�سهم 
وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دع�ى امل�س�ؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة وذلك 

بال�شروط و�لقيود �لو�ردة يف نظام �ل�شركات و�لنظام �الأ�شا�شي.

ولكل م�ساهم حق مناق�سة امل��س�عات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وت�جيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقب 
احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن 

نافذًا.

اجلمعيات العامة 2   12   12

اجلمعية العامة املك�نة تك�ينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد ا�سهمه حق ح�س�ر اجلمعية 
التاأ�سي�سية باالأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز لع�سرين )20( �سهمًا حق ح�س�ر اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن ي�كل عنه م�ساهمًا اأخر من غري اأع�ساء 

جمل�س االإدارة يف ح�س�ر اجلمعية العامة.

وبا�ستثناء اجلمعية التاأ�سي�سية، تك�ن اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما جمعيات عامة عادية اأو غري عادية، وفيما عدا االأم�ر التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س 
اجلمعية العامة العادية بجميع االأم�ر املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة )1( على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة )6( �سه�ر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يج�ز دع�ة جمعيات 

عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

وتخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء االأحكام املحظ�ر عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأم�ر الداخلة يف اخت�سا�س اجلمعية 
�لعامة �لعادية وذلك بنف�ض �ل�شروط و�الأو�شاع �ملقررة للجمعية �الأخرية.

انعقاد اجلمعيات العامة 2   12   12

يدع� جمل�س االإدارة الجتماع اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميثل خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل، وتن�سر الدع�ة 
النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة ي�مية ت�زع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( ي�مًا على االأقل وت�ستمل الدع�ة 

على جدول االأعمال وتر�سل �س�رة من الدع�ى وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات ب�زارة التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

نصاب اجلمعية العامة العادية 2   12   12

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهم�ن ميثل�ن ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإن مل يت�فر هذا الن�ساب يف االجتماع وجبت الدع�ة اإلى اجتماع 
ثان يعقد خالل الثالثني )30( ي�مًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدع�ة بالطريقة املن�س��س عليها يف املادة )30( من النظام االأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا 

كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب اجلمعية العامة غري العادية 2   12   12

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهم�ن ميثل�ن ن�سف راأ�س املال على االأقل فاإذا مل يت�فر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدع�ة 
اإلى اجتماع ثان بنف�س االأو�ساع املن�س��س عليها يف الفقرة ال�سابقة )»ن�ساب اجلمعية العامة العادية«(، ويك�ن االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل 

ربع راأ�س املال على االأقل.

حقوق التصويت  1   12   12

اجلمعية العامة املك�نة تك�ينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�س�ر اجلمعية 
التاأ�سي�سية باالأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على ع�سرين )20( �سهمًا حق ح�س�ر اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن ي�كل عنه م�ساهمًا اأخر من غري اأع�ساء 

جمل�س االإدارة يف ح�س�ر اجلمعية العامة.

لكل مكتتب �س�ت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية وحت�سب االأ�س�ات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �س�ت لكل �سهم. ويتم اتباع اأ�سل�ب الت�س�يت 
الرتاكمي يف الت�س�يت على انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة وفقًا لالئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق املالية واأي تعديالت جتري عليها من وقت الآخر.

وت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت م�افقة اأغلبية 
املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي االأ�سهم املذك�رة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدم� احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة وال يك�ن له�ؤالء راأي يف هذه القرارات 

ول� كان�ا من اأ�سحاب االأ�سهم النقدية. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل 
ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف م�ؤ�س�سة اأخرى فال يك�ن القرار �سحيحًا اإال �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
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ولكل م�ساهم حق مناق�سة امل��س�عات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وت�جيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقب 
احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن 

نافذًا.

مدة الشركة 11   12   12

تك�ن مدة ال�سركة ت�سعة وت�سع�ن )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، ويج�ز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة على االأقل.

حل الشركة وتصفيتها 12   12   12

اأكرث وحتدد  اأو  وتعيني م�سفي  الت�سفية  االإدارة طريقة  اقرتاح جمل�س  بناء على  العادية  العامة غري  تقرر اجلمعية  املحدد،  االأجل  قبل  اأو يف حالة حلها  ال�سركة  انتهاء  عند 
�سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفى وتبقى الأجهزة ال�سركة 

اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

تعديل حقوق املساهمني 12   12   12

اإن حق�ق امل�ساهمني املتعلقة باحل�س�ل على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر ت�زيعها واحلق يف احل�س�ل على ن�سيب من فائ�س م�ج�دات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�س�ر 
اجلمعيات العامة واال�سرتاك يف مداوالتها والت�س�يت على قراراتها وحق الت�سرف يف االأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة 
ورفع دعوى �مل�شوؤولية على �أع�شاء �ملجل�ض و�لطعن بالبطالن يف قر�ر�ت �جلمعية �لعامة )وذلك بال�شروط و�لقيود �لو�ردة يف نظام �ل�شركات و�لنظام �الأ�شا�شي( م�شتمدة من 

نظام ال�سركات وبالتايل ال يكن تعديلها.
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التعهد بتغطية الطرح . 12
قامت ال�سركة وامل�ساهم�ن البائع�ن ومتعهد التغطية )�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال( باإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح )»اتفاقية التعهد بالتغطية«( وافق مب�جبها متعهد 
التغطية على التعهد بتغطية كامل اأ�سهم الطرح البالغة 12.900.000 �شهم، مع مر�عاة بع�ض �ل�شروط و�الأحكام �لو�ردة يف �تفاقية �لتعهد بالتغطية، وفيما يلي ��شم وعنو�ن 

متعهد التغطية: 

متعهد التغطية

�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال

طريق امللك فهد

�س.ب. 23454

 الريا�س 11426

اململكة العربية ال�سع�دية

هاتف: 6666 282 )11( 966+

فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :امل�قع االلكرتوين

info@fransicapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

وفيما يلي البن�د الرئي�سية التي ا�ستملت عليها تلك اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 1   12

وفقًا ل�شروط و�أحكام �تفاقية �لتعهد بالتغطية: 

يتعهد امل�ساهم�ن البائع�ن ملتعهد التغطية على قيامهم باالآتي يف اأول ي�م عمل يلي تاريخ �سدور م�افقة الهيئة على تخ�سي�س اأ�سهم الطرح عقب انتهاء فرتة الطرح: اأ. 

بيع وتخ�سي�س اأ�سهم الطرح للمكتتبني االأفراد اأو امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي مت قب�ل طلبات اكتتابهم من قبل اجلهات امل�ستلمة.  .1

بيع وتخ�سي�س اأ�سهم الطرح التي مل يتم �سراوؤها من قبل املكتتبني االأفراد اأو امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف الطرح اإلى متعهد التغطية.  .2

يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني ب�سراء اأي اأ�سهم طرح مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني االأفراد اأو امل�ؤ�س�سات املكتتبة، وفقًا ملا ه� وارد اأدناه: ج. 

الأ�سهم املتعهد بتغطيتها: 1-13اجلدول 
ن�سبة اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتهاعدد اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

100%12.900.000�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال

وتعهدت ال�سركة وامل�ساهم�ن البائع�ن بااللتزام بكافة اأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية 2   12

�س�ف يدفع امل�ساهم�ن البائع�ن اإلى متعهد التغطية اأتعاب التعهد بالتغطية بناء على اإجمايل قيمة الطرح. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد وافق امل�ساهم�ن البائع�ن على دفع امل�ساريف 
والتكاليف اخلا�سة بالطرح بالنيابة عن ال�سركة.
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املصاريف . 12
�س�ف يتحمل امل�ساهم�ن البائع�ن جميع امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر بح�ايل 26.000.000 ريال �سع�دي، وت�سمل هذه امل�ساريف اأتعاب امل�ست�سار املايل، 
واأتعاب متعهد التغطية، ومدير االكتتاب، ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات، وامل�ست�سارين القان�نيني ومتعهد التغطية، واملحا�سبني القان�نيني، وم�ست�سار ال�س�ق، اإ�سافًة اإلى اأتعاب 
اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�س�يق والطباعة والت�زيع وغريها من امل�ساريف ذات العالقة، و�سيتم خ�سم م�ساريف الطرح من متح�سالت الطرح. ولن تتحمل ال�سركة دفع 

امل�ساريف املتعلقة بالطرح.
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تعهدات ما بعد اإلدراج5 15
تتعهد ال�شركة بعد اإدراجها مبا يلي:

تعبئة النموذج 8 )املتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة ال�شركات(، ويف حال عدم التزام ال�شركة باأي من متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات، فيتعني عليها حينئذ تو�شيح  اأ. 
اأ�شباب ذلك.

اإخطار الهيئة بتاريخ انعقاد اأول جمعية عامة بعد قبول االإدراج، بحيث يت�شنى الأي ممثل احل�شور. ب. 

ج.  تقدمي املعامالت والعقود املربمة مع االأطراف ذات العالقة العتمادها من قبل اجلمعية العامة )وفًقا لنظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات( على اأ�شا�س �شنوي، 
�شريطة منع اأي طرف ذي �شلة من الت�شويت على هذا القرار )ملزيد من التفا�شيل بخ�شو�س معامالت االأطراف ذوي العالقة ُيرجى مراجعة الق�شم  12 - 9 

)»املعامالت والعقود مع االأطراف ذوي العالقة«((.

تعيني ع�شو م�شتقل يف موعد اأق�شاه انعقاد اأول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح وفًقا لالئحة حوكمة ال�شركات. د. 

االإف�شاح ب�شكل ربع �شنوي عن التطورات املتعلقة بامل�شاريع الواردة يف الق�شم  4 - 9 )»اخلطط امل�شتقبلية واملبادرات«(. هـ. 

االلتزام بكافة املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات مبا�شرًة بعد االإدراج. و. 

ووفقًا لذلك، يتعهد اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة بعد قبول االإدراج مبا يلي:

ت�شجيل جميع القرارات واملداوالت يف �شكل حما�شر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئي�س املجل�س وال�شكرتري. اأ. 

ب.  اإدراج تفا�شيل موجزة فيما يتعلق باأي من املعامالت املربمة مع االأطراف ذات العالقة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة حتى يت�شنى للم�شاهمني النظر يف املوافقة 
على هذه املعامالت يف تلك االجتماعات وفقًا للمادة 69 من نظام ال�شركات واملادة 18 من الئحة حوكمة ال�شركات.
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اإلعفاءات من الئحة التسجيل واإلدراج. 12
 مل تتقدم ال�سركة اإلى الهيئة بطلب احل�س�ل على اأي اإعفاء من اأي متطلبات ق�اعد الت�سجيل واالإدراج.
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شروط وأحكام االكتتاب. 12
مت تقدمي طلب �لت�شجيل وقبول �الإدر�ج �إلى �لهيئة وفقًا ملتطلبات وقو�عد �لت�شجيل و�الإدر�ج. يجب على جميع �ملكتتبني قر�ءة �شروط و�أحكام �الكتتاب بعناية تامة قبل ��شتكمال 

تعبئة منوذج طلب �الكتتاب، حيث يعترب توقيع طلب �الكتتاب وتقدميه الأي من �جلهات �مل�شتلمة مبثابة �إقر�ر بالقبول ب�شروط و�أحكام �الكتتاب �ملذكورة و�ملو�فقة عليها.

االكتتاب يف أسهم الطرح 1   12

تتك�ن عملية الطرح من 12.900.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد ب�سعر طرح يبلغ 37 ريال �سع�دي لل�سهم ال�احد، واملت�سمن قيمة 
ا�سمية قدرها ع�سرة )10( رياالت �سع�دية لل�سهم ال�احد مدف�عة بالكامل. ومتثل اأ�سهم الطرح ما ن�سبته ثالثني باملائة )30%( من راأ�س مال ال�سركة. ويبلغ اإجمايل قيمة الطرح 
477.300.000 ريال �شعودي. علمًا باأن �لطرح على �ملكتتبني �الأفر�د و�إدر�ج �أ�شهم �ل�شركة بعد ذلك، منوط بنجاح تغطية �ملوؤ�ش�شات �ملكتتبة بـما يعادل 100% من اأ�سهم الطرح. 
و�سيتم اإلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح خالل هذه الفرتة. كما يج�ز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد امل�افقة على هذه الن�سرة وقبل ت�سجيل وقب�ل االأ�سهم لالإدراج يف 

ال�س�ق املالية يف حال حدوث تغيري ج�هري من �ساأنه التاأثري ب�سكل �سلبي وج�هري على عمليات ال�سركة. 

 ويقت�سر هذا الطرح على ال�سريحتني التاليتني من امل�ستثمرين:

الشريحة )أ(: املؤسسات املكتتبة 1   1   12

وت�سمل هذه ال�سريحة جمم�عة من امل�ؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ملزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم  1 )»التعريفات وامل�سطلحات«((، ويبلغ عدد اأ�سهم 
الطرح التي �سيتم تخ�سي�سها للم�ؤ�س�سات املكتتبة 12.900.000 �سهم عادي متثل 100% من اإجمايل عدد اأ�سهم الطرح. علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كايف من قبل املكتتبني 
االأفراد، يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة ب�سكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى 9.030.000 �سهم عادي، 
متثل 70% من اإجمايل اأ�سهم الطرح. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة 90% من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، مع خ�س�ع تلك الن�سبة مل�ست�ى الطلب على اأ�سهم 
الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار، وتك�ن هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال: )اأ( عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات االأخرى )با�ستثناء �سناديق اال�ستثمار( بكامل الن�سبة الباقية )%10( 

اأو )ب( اأن الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار اأقل من %90.

الشريحة )ب(: املكتتبون األفراد 2   1   12

تكتتب  اأن  لها  اأوالد ق�سر من زوج غري �سع�دي حيث يج�ز  لها  التي  االأرملة  اأو  املطلقة  ال�سع�دية  املراأة  الطبيعيني، مبا يف ذلك  ال�سع�ديني  االأ�سخا�س  ال�سريحة  وت�سمل هذه 
باأ�سمائهم ل�ساحلها، ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته واإذا ثبت القيام بعملية من هذا الن�ع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب، ويف حال مت االكتتاب مرتني، يعترب 
االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ االكتتاب االأول فقط باالعتبار. و�سيخ�س�س كحد اأق�سى 3.870.000 �سهم متثل 30% من اأ�سهم الطرح للمكتتبني االأفراد، ويف حال عدم اكتتاب 
االأفراد بكامل االأ�سهم املخ�س�سة لهم يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للم�ستثمرين االأفراد لتتنا�سب مع 

عدد اأ�سهم الطرح التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للمؤسسات املكتتبة 2   1   12

يجب على كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة تقدمي اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع ل�سراء العدد املحدد من اأ�سهم الطرح م�سف�عًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية حتديد �سعر 
الطرح التي �س�ف تتم قبل بدء فرتة الطرح. ويجب اأال يقل عدد اأ�سهم الطرح التي يكتتب فيها كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة عن 100.000 �سهم عادي ويجب اأن يك�ن عدد االأ�سهم 
املطل�بة قابلة للتخ�سي�س. و�سيق�م مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات باإخطار امل�ؤ�س�سات املكتتبة بخ�س��س �سعر الطرح وعدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة مبدئيًا لهم. ويجب اأن تبداأ 

عملية �كتتاب �ملوؤ�ش�شات �ملكتتبة �أثناء فرتة �لطرح �لتي ت�شمل كذلك �ملكتتبني �الأفر�د وذلك وفقًا ل�شروط وتعليمات �الكتتاب �ملف�شلة يف مناذج طلبات �الكتتاب.

االكتتاب من قبل املستثمرين األفراد 2   1   12

يجب على كل من املكتتبني االأفراد االكتتاب بعدد اأ�سهم ال يقل عن 10 اأ�سهم طرح كحد اأدنى، وال يزيد عن 250.000 �سهم عادي كحد اأق�سى. وال ي�سمح بتغيري اأو �سحب طلب 
االكتتاب بعد ت�سليمه. 

مناذج طلبات االكتتاب 2   1   12

�ستك�ن مناذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فرتة الطرح يف جميع فروع اجلهات امل�ستلمة. ويجب اكمال مناذج طلبات االكتتاب وفقًا للتعليمات ال�اردة اأدناه. وباإمكان املكتتبني 
االأفراد الذين ا�سرتك�ا يف اأحد االكتتابات التي جرت م�ؤخرًا االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقّدم كل 

هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة اأن: 

يك�ن لدى املكتتب ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات. اأ. 

ال يك�ن قد طراأ اأي تغيري على املعل�مات اخلا�سة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. ب. 

اإن ت�قيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب مقدم الطلب. 
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وباإمكان املكتتبني احل�س�ل على ن�سخة من هذه الن�سرة ومناذج االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية )اأو عن طريق م�اقعهم االإلكرتونية بالن�سبة للجهات امل�ستلمة التي 
تقدم مثل هذه اخلدمة(: 

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555

جدة 21481

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :امل�قع االلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي اله�لندي

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جل�ي

�س.ب 1467

الريا�س 11431

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 0288 401 )11( 966+

فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.shb.com.sa :امل�قع االلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�سع�دي الفرن�سي 

�سارع املعذر

�س ب 56006

الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :امل�قع االإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 833 

الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :امل�قع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622

الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سع�دية 

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :امل�قع االإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة بدءًا من 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م( ولغاية 1437/09/08هـ )امل�افق 
2016/06/13م(. وعند ت�قيع وت�سليم طلب االكتتاب، تق�م اجلهة امل�ستلمة بختم وتقدمي ن�سخة من طلب االكتتاب امل�ست�فية اإلى املكتتب. ويف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة 
املعل�مات املقدمة يف طلب االكتتاب اأو يف حال عدم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، يعترب طلب االكتتاب الغيًا، وال يج�ز حينها للمكتتب املطالبة باأي تع�ي�س عن اأي �سرر جراء 

هذا االإلغاء.
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اأ�سهم الطرح  ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يق�م بالتقدم لالكتتاب فيها يف من�ذج طلب االكتتاب، بحيث يك�ن اإجمايل مبلغ االكتتاب ه� حا�سل �سرب عدد 
املطل�ب االكتتاب فيها ب�سعر الطرح البالغ 37 ريال �سع�دي لل�سهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من 10 اأ�سهم اأو بك�س�ر االأ�سهم. واأي اكتتاب يف االأ�سهم ف�ق ذلك، يجب اأن يك�ن مب�ساعفات هذا الرقم، فيما يك�ن احلد االأق�سى لالكتتاب 250.000 
�سهمًا من اأ�سهم الطرح.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة الطرح مرفًقا به امل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق )وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�س�ر مع الن�سخ االأ�سلية، ومن ثم اإعادة الن�سخ 
االأ�سلية اإلى املكتتب(:

اأ�سل و�س�رة بطاقة اله�ية ال�طنية )للمكتتب الفرد(. اأ. 

اأ�سل و�س�رة �سجل االأ�سرة )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. ب. 

اأ�سل و�س�رة �سك ال�كالة ال�سرعية )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن الغري(. ج. 

اأ�سل و�س�رة �سك ال��ساية ال�سرعية )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. د. 

اأ�سل و�س�رة �سك الطالق )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سع�دية املطلقة(. هـ. 

اأ�سل و�س�رة �سهادة ال�فاة )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سع�دية االأرملة(. و. 

اأ�سل و�س�رة �سهادة امليالد )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سع�دية املطلقة اأو االأرملة(. ز. 

ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على ال�الدين واالأبناء فقط(، يجب اأن يكتب ال�كيل ا�سمه واأن يرفق اأ�سل و�س�رة وكالة �سارية املفع�ل. ويجب 
اأن تك�ن ال�كالة �سادرة من كاتب العدل بالن�سبة للمكتتبني االأفراد املقيمني داخل اململكة، اأما املكتتبني االأفراد املقيمني خارج اململكة، فيجب ت�سديق ال�كالة من خالل ال�سفارة 

اأو القن�سلية ال�سع�دية يف الدولة املعنية. ويق�م امل�ظف امل�س�ؤول يف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�س�ر مع االأ�سل واإعادة االأ�سل للمكتتب.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئي�سي يكتتب لنف�سه والأفراد عائلته املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتب�ن بنف�س عدد االأ�سهم التي يتقدم 
املكتتب الرئي�سي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الفرد الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الفرد الرئي�سي.  اأ. 

تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الفرد الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني. ب. 

يح�سل املكتتب الفرد الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم امل�زعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الفرد الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو  ج. 
نقل ملكيتها(.

ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل اأ�سهم الطرح التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الفرد الرئي�سي. اأ. 

اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب املكتتب الفرد الرئي�سي االكتتاب بها عن املكتتبني االأفراد التابعني. ب. 

اأ�سهم الطرح املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة من�ذج طلب اكتتاب منف�سل عن من�ذج طلب االكتتاب الذي  اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل  اإذا رغبت الزوجة  ج. 
مت اكماله من قبل املكتتب الفرد الرئي�سي(، ويف هذه احلالة تلغى اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، وتق�م اجلهة امل�ستلمة بالتعامل مع طلب 

االكتتاب املنف�سل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غري �سع�دي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأم�متها لهم. ويعد اكتتاب من اكتتب  يحق للمراأة ال�سع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ُق�سَّ
با�سم مطلقته الغيًا و�سيخ�سع للعق�بات املن�س��س عليها يف النظام.

خالل فرتة الطرح، تقبل فقط االإقامة �سارية املفع�ل للتعريف بالتابعني غري ال�سع�ديني، ولن تقبل ج�ازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد. وميكن ت�سمني التابعني غري ال�سع�ديني 
كتابعني فقط مع اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سع�ديني الذين يتم ت�سمينهم مع اأمهاتهم ه� 18 عامًا، واأية وثائق �سادرة 

من اأي حك�مة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف الدولة املعنية.

ي�افق كل متقدم بطلب االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف من�ذج طلب االكتتاب الذي قدمه على �سرائها مببلغ يعادل عدد اأ�سهم الطرح املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر الطرح البالغ 
37 ريال �شعودي لل�شهم. ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد �أ�شهم �لطرح �ملخ�ش�شة له عند حتقق �ل�شروط �لتالية:

ت�سليم من�ذج طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب. اأ. 

ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى اجلهة امل�ستلمة. ب. 

تقدمي خطاب التخ�سي�س من اجلهة امل�ستلمة اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�سهم املخ�س�سة له. ج. 

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�ستلمة من خالل اخل�سم من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب. 

�إذ� كانت �أية ��شتمارة طلب �كتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام �الكتتاب، يكون لل�شركة �حلق يف رف�ض هذ� �لطلب كليًا �أو جزئيًا، ويقر �ملكتتب �لفرد مبو�فقته على �أي عدد من 
االأ�سهم يتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم التي تقدم باالكتتاب لها.
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التخصيص ورد الفائض 2   12

�سيق�م مدير الطرح واجلهات امل�ستلمة بفتح واإدارة ح�ساب اأمانة يتم ت�سميته »االكتتاب العام يف �سركة الزوردي للمج�هرات«، ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن ت�دع املبالغ التي 
قامت بتح�سيلها من املكتتبني االأفراد يف ح�ساب االأمانة املذك�ر.

و�ستق�م اجلهات امل�ستلمة باإر�سال اإ�سعارات للمكتتبني الإعالمهم بالعدد النهائي الأ�سهم الطرح املخ�س�سة لكل منهم مع املبالغ التي �سيتم ا�سرتدادها. و�س�ف يتم اإعادة فائ�س 
االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عم�الت اأو ا�ستقطاعات و�سيتم اإيداعها يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة املعنية. و�س�ف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س 
يف  االكتتاب«  واإجراءات  املهمة  »الت�اريخ  ق�سم  مراجعة  الرجاء  التفا�سيل،  من  )ملزيد  2016/06/20م(.  )امل�افق  1437/09/15هـ  اأق�ساه  م�عد  يف  الفائ�س  ورد  النهائي 
ال�سفحة )ل( والق�سم 17 )»�شروط و�أحكام �الكتتاب«((. وينبغي على �ملكتتب �لتو��شل مع فرع �جلهة �مل�شتلمة �لتي قدم منوذج طلب �الكتتاب لديه يف حال �لرغبة يف �حل�شول 

على تفا�سيل اإ�سافية. 

تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات املكتتبة 1   2   12

يحدد تخ�سي�س االأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات )كما يراه منا�سبًا( بعد اكتمال تخ�سي�س اأ�سهم الطرح للمكتتبني االأفراد �سريطة 
اأن ال يقل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن 9.030.000 �سهم متثل لـ 70% من اأ�سهم الطرح. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة 90% من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه 
ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، مع خ�س�ع تلك الن�سبة مل�ست�ى الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار وتك�ن هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال: )اأ( عدم اكتتاب 

امل�ؤ�س�سات االأخرى )با�ستثناء �سناديق اال�ستثمار( بكامل الن�سبة الباقية )10%( اأو )ب( اأن الطلب على اأ�سهم الطرح من قبل �سناديق اال�ستثمار اأقل من )%90(.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني األفراد 2   2   12

اإن احلد االأدنى للتخ�سي�س لكل مكتتب فرد ه� ع�سرة )10( اأ�سهم كحد اأدنى. و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من اأ�سهم الطرح )اإن وجدت(، على اأ�سا�س تنا�سبي. واإذا جتاوز عدد 
املكتتبني االأفراد 387.000 مكتتب فرد، فال ميكن �سمان تخ�سي�س احلد االأدنى البالغ ع�سرة )10( اأ�سهم لكل مكتتب. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني االأفراد 3.870.000 

مكتتب ف�س�ف يتم التخ�سي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة ومدير االكتتاب، و�س�ف يتم اإعادة الفائ�س اإن وجد بدون اأي عم�الت اأو ا�ستقطاعات ب�ا�سطة اجلهات امل�ستلمة. 

احلاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 2   12

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 1   2   12

يج�ز للهيئة تعليق االإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف اأي من احلاالت االأتية:

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �س�ق منتظم. اأ. 

اإذا اأخفقت ال�سركة اإخفاقا تراه الهيئة ج�هريا يف االلتزام بنظام ال�س�ق املالية ول�ائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف  ب. 
م�اعيدها.

اإذا مل ت�ست�ف متطلبات ال�سي�لة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من ق�اعد الت�سجيل واالإدراج. ج. 

اإذا راأت اأن م�ست�ى عمليات ال�سركة اأو اأ�س�لها ال ت�س�غ التداول امل�ستمر الأوراقها املالية يف ال�س�ق. د. 

اإذا راأت اأن ال�سركة اأو اأعمالها مل تعد منا�سبة لت�س�يغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقها املالية يف ال�س�ق. هـ. 

اإذا علق اأو األغي اإدراج االأوراق املالية لل�سركة االأجنبية يف �س�ق مالية اأخرى يف حالة االإدراج املزدوج لالأوراق املالية. و. 

اإذا ا�ستمر تعليق اإدراج امل�سدر مدة �ستة اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر اإجراءات منا�سبة ال�ستئناف تداول اأ�سهمه جاز للهيئة اأن تلغي االإدراج.

عند اإعالن م�افقة اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة على زيادة راأ�س مالها الذي ينتج عنه ا�ستح�اذ عك�سي يتم اإلغاء اإدراج اأ�سهم ال�سركة، وعليه يجب على ال�سركة تقدمي 
طلب جديد لت�سجيل االأ�سهم وقب�ل اإدراجها وفقا لق�اعد الت�سجيل واالإدراج.

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج 2   2   12

ال يج�ز مل�سدر قبل ادراج اأوراقه املالية يف ال�س�ق اإلغاء االإدراج اأو تعليقه اإال مب�افقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعل�مات االأتية:

االأ�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. اأ. 

ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة الثالثة اأدناه من هذا الق�سم  17-3-2)»االإلغاء اأو التعليق االختياري لالإدراج«(. ب. 

ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء االإدراج نتيجة لعملية ا�ستح�اذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه امل�سدر. ج. 

يجب على امل�سدر بعد احل�س�ل على م�افقة الهيئة على اإلغاء االإدراج احل�س�ل على م�افقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.

عندما يتم تعليق اأو اإلغاء االإدراج بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب التعليق اأو االإلغاء واملدة املت�قعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب 
التعليق اأو االإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يج�ز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو االإلغاء بح�سب تقديرها.
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التعليق املؤقت للتداول 2   2   12

يج�ز للم�سدر اأن يطلب التعليق امل�ؤقت للتداول عند وق�ع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه ف�رًا مب�جب ق�اعد الت�سجيل واالإدراج وال ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته 
حتى نهاية فرتة التداول.

كي ت�ستطيع الهيئة تق�مي احلاجة اإلى تعليق التداول امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالآتي:

االأ�سباب املحددة لطلب تعليق التداول امل�ؤقت ومدة التعليق املطل�بة. اأ. 

ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة التالية. ب. 

عندما يتم تعليق م�ؤقت للتداول بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب تعليق التداول واملدة املت�قعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق 
الذي ي�ؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يج�ز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.

يج�ز للهيئة اأن تفر�س التعليق امل�ؤقت للتداول من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معل�مات اأو ظروف ت�ؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف من املحتمل اأن ت�ؤثر 
يف ال�س�ق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار بااللتزام بنظام ال�س�ق املالية ول�ائحه التنفيذية.

يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االإعالن امل�سار اإليه اأعاله، ما مل تر الهيئة خالف ذلك.

رفع التعليق 2   2   12

اإن يعلق االإدراج، يجب لرفع التعليق ت�افر االآتي:

اأن تعالج االأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، واأال يك�ن التعليق �سروريا حلماية امل�ستثمرين. اأ. 

�لتز�م �مل�شدر باأي �شروط �أخرى تر�ها �لهيئة. ب. 

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.

تسجيل وإدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 2   2   12

ي�شرتط لت�شجيل وقبول �إدر�ج �أور�ق مالية �شبق �إلغاء �إدر�جها تقدمي �مل�شدر لطلب ت�شجيل �أور�ق مالية وقبول �إدر�ج جديد.

املوافقات والقرارات التي سيتم مبوجبها طرح األسهم  2   12

تتمثل القرارات وامل�افقات التي �ستطرح اأ�سهم الطرح مب�جبها فيما يلي:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح االأ�سهم لالكتتاب العام. اأ. 

م�افقة اجلمعية العامة غري العادية على الطرح. ب. 

�س�رة من اإعالن الهيئة ب�ساأن امل�افقة على الطرح. ج. 

فرتة احلظر  2   12

يحظر على الزوردي القاب�سة الت�سرف يف اأ�سهمها مدة 9 اأ�سهر من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�س�ق، وال يج�ز لها الت�سرف يف اأ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد 
احل�س�ل على م�افقة الهيئة امل�سبقة.

إقرارات املكتتبني 2   12

بتعبئة من�ذج طلب االكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

ي�افق على اكتتابه يف عدد االأ�سهم املذك�ر يف طلب االكتتاب الذي قدمه. اأ. 

يقر باأنه اطلع على ن�سرة االإ�سدار هذه وعلى كافة حمت�ياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سم�نها. ب. 

يو�فق على �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة وعلى كافة تعليمات و�أحكام �لطرح و�ل�شروط �لو�ردة يف ن�شرة �الإ�شد�ر هذه ومنوذج طلب �الكتتاب، ويكتتب يف �الأ�شهم بناء  ج. 
على ذلك.

يعلن اأنه مل ي�سبق له وال الأي من اأفراد عائلته امل�سم�لني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س اأي من اأو جميع طلباته  د. 
يف حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�سى( مب�جب طلب االكتتاب. هـ. 

يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه ملدير الطرح اأو للجهة امل�ستلمة. و. 

176



سجل األسهم وترتيبات التعامل 2   12

حتتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمني يحت�ي على اأ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين اإقامتهم ومهنهم واالأ�سهم التي ميتلك�نها واملبالغ املدف�عة من هذه االأ�سهم.

 السوق املالية السعودية 2   12

بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة ب�سكل اإلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت تاأ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كبديل لنظام معل�مات االأوراق املالية. ويتم التعامل باالأ�سهم عرب نظام 
»تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�س�يتها، ويتم التداول كل ي�م عمل من اأيام االأ�سب�ع على فرتة واحدة من ال�ساعة 
10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3 ع�سرًا من ي�م االأحد حتى ي�م اخلمي�س من كل اأ�سب�ع ويتم خاللها تنفيذ االأوامر، اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها 
من ال�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10 �سباحًا. ويتم تغيري اأوقات التداول يف �سهر رم�سان املبارك كما يتم االإعالن عنه عن طريق تداول. وتتم ال�سفقات من خالل عملية 
مطابقة اأوامر اآلية. وكل اأمر �سالح يتم انتاجه وفقًا مل�ست�ى ال�سعر، وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�س�ق )االأوامر التي و�سعت بناء على اأف�سل �سعر( اأواًل ومن ثم االأوامر املحددة ال�سعر 
)االأوامر التي و�سعت ب�سعر حمدد( مع االخذ باالعتبار اأنه يف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها اأواًل باأول ح�سب ت�قيت االإدخال، ويق�م نظام تداول بت�زيع نطاق 
�سامل من املعل�مات عرب قن�ات خمتلفة اأبرزها م�قع »تداول« على االإنرتنت والرابط االإلكرتوين ملعل�مات »تداول« الذي ي�فر بيانات ال�س�ق ب�سكل ف�ري ل�كاالت تزويد املعل�مات 

مثل رويرتز، تتم ت�س�ية ال�سفقات اآليًا خالل الي�م، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

تلتزم ال�سركات املدرجة باالإف�ساح عن كافة القرارات واملعل�مات اجل�هرية الهامة للم�ستثمرين من خالل تداول، وتت�لى تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�س�ق ب�سفته م�سغاًل لالآلية 
التي يعمل من خاللها ال�س�ق بهدف �سمان عدالة التداول وان�سيابية عمليات التداول يف االأ�سهم.

تداول أسهم الشركة 2   12

يت�قع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك االأ�سهم، واعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة. وتعترب الت�اريخ واالأوقات املذك�رة يف هذه الن�سرة 
ت�اريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مب�افقة الهيئة. و�س�ف ي�سمح مل�اطني اململكة واملقيمني فيها الذين يحمل�ن اإقامة نظامية وم�اطني دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ولل�سركات والبن�ك و�سناديق اال�ستثمار ال�سع�دية واخلليجية بالتداول يف االأ�سهم بعد تداولها يف ال�س�ق. و�سيك�ن باإمكان امل�ستثمر االأجنبي امل�ؤهل والعميل 
امل�افق عليه التداول يف اأ�سهم ال�سركة ح�سب الق�اعد املنظمة لال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية االأجنبية امل�ؤهلة يف االأ�سهم املدرجة. كما يحق للم�ستثمرين االأجانب لالأفراد غري 
ال�سع�ديني املقيمني خارج اململكة وامل�ؤ�س�سات امل�سجلة خارج اململكة باال�ستثمار ب�سكل غري مبا�سر للح�س�ل على املنافع االقت�سادية لالأ�سهم من خالل الدخ�ل يف اتفاقيات مبادلة 
)SWAP( القيام باال�ستح�اذ على املنافع االقت�سادية لالأ�سهم عن طريق الدخ�ل يف اتفاقيات املبادلة مع االأ�سخا�س املرخ�س لهم من قبل الهيئة. وب�سراء االأ�سهم املدرجة 

يف ال�س�ق املالية والتداول فيها ل�سالح امل�ستثمرين االأجانب. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه مب�جب اتفاقيات املبادلة، يعترب االأ�سخا�س املرخ�س لهم هم املالك النظاميني لالأ�سهم.

وال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وبعد ت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�س�ق املالية، وُيحظر التداول 
يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبني الذين يتعامل�ن يف تلك االأن�سطة امل�س�ؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأو امل�ساهم�ن البائع�ن اأية 

م�س�ؤولية قان�نية فيما يتعلق يف ذلك.

أحكام متفرقة  1   12

يكون طلب �الكتتاب وكافة �ل�شروط و�الأحكام و�لتعهد�ت ذ�ت �لعالقة ملزمة وملنفعة �أطر�ف �الكتتاب وخلفائهم و�ملتنازل لهم ومنفذي �لو�شايا ومديري �لرتكات و�لورثة. وال 
يج�ز التنازل عن طلب االكتتاب اأو عن اأي حق�ق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو تف�ي�س اأي منها من قبل االأطراف يف االكتتاب دون احل�س�ل على م�افقة خطية م�سبقة 

من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبن�د واأي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العق�د املرتتبة عليها الأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

مت اإ�سدار ن�سرة االإ�سدار هذه باللغتني العربية واالإجنليزية، ويف حال وج�د اأي اختالف بني الن�سني العربي واالإجنليزي، فاإن الن�س العربي ه� الذي �سيتم اعتماده وتطبيقه.

وُيحظر �سراحة ت�زيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الطرح الأي �سخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة، وتطلب ال�سركة وامل�ساهم�ن البائع�ن وامل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد 
التغطية من جميع م�ستلمي هذه الن�سرة االطالع على كافة القي�د النظامية التي تتعلق باأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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املستندات املتاحة للمعاينة. 12
�ستك�ن امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي ل�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال، طريق امللك فهد، �س.ب 23454، الريا�س 11426، اململكة العربية ال�سع�دية، 
وذلك بني ال�ساعة 9:00 �سباحًا حتى ال�ساعة 5:00 ع�سرًا ابتداء من 1437/08/18هـ )امل�افق 2016/05/25م( حتى 1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م(، على اأال 

تقل تلك الفرتة عن 20 ي�ما قبل نهاية فرتة الطرح:

اإعالن م�افقة الهيئة على الطرح. اأ. 

م�افقة اجلمعية العامة لل�سركة على الطرح ال�سادرة بتاريخ 1437/1/2هـ )امل�افق 2015/10/15م(. ب. 

النظام االأ�سا�سي لل�سركة )و�سركاتها التابعة(. ج. 

عقد تاأ�سي�س ال�سركة )و�سركاتها التابعة( والتعديالت ال�اردة عليه. د. 

�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة وم�ستندات التاأ�سي�س االأخرى. هـ. 

الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سركة و�سركاتها التابعة لل�سن�ات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و 2014م و2015م. و. 

خطابات امل�افقة من: ز. 

امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية )�سركة ال�سع�دي الفرن�سي كابيتال( على اإدراج ا�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة . 1
االإ�سدار هذه.

املحا�سب القان�ين )ارن�ست وي�نغ و�سركاهم )حما�سب�ن قان�ني�ن(( على اإدراج ا�سمه و�سعاره كمراجع ح�سابات ال�سركة للق�ائم املالية عن الفرتات املنتهية . 2
يف 31 دي�سمرب 2013م، 2014م، و2015م باالإ�سافة اإلى الق�ائم املالية امل�حدة عن نف�س الفرتة، �سمن ن�سرة االإ�سدار هذه، ون�سر تقرير املحا�سب القان�ين.

م�ست�سار العناية املهنية الالزمة املايل )براي�س وتر هاو�س ك�برز( على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته، اإن وجدت، �سمن ن�سرة االإ�سدار هذه.. 3

م�ست�سار ال�س�ق )�سركة روالند بريجري لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط ذ.م.م( على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته �سمن ن�سرة االإ�سدار هذه.. 4

امل�ست�سار القان�ين )وايت اآند كي�س اإل اإل بي بالتعاون مع �سركة زياد ي��سف ال�سل�م ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واال�ست�سارات القان�نية( على اإدراج . 5
ا�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار هذه.

تقرير التق�مي من امل�ست�سار املايل.و. 

اتفاقية التعهد بالتغطية.ز. 

درا�سة ال�س�ق املعدة من قبل م�ست�سار ال�س�ق.ح. 

تقرير راأ�س املال العامل املعد من قبل م�ست�سار العناية املهنية الالزمة املايل.ط. 
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القوائم املالية املوحدة وتقرير احملاسب القانوين حولها. 12
يحت�ي هذا الق�سم على الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�سن�ات املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م، واالإي�ساحات املرفقة بها، والتي قد مت اإعدادها وفقًا 

للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ومتت مراجعتها من قبل املحا�سب القان�ين )ارن�ست وي�نغ و�سركاهم )حما�سب�ن قان�ني�ن((.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم املالية املوحدة

31 ديسمرب 2015
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة املركز املايل املوحدة 
كما يف 31 ديسمرب 2015

�إي�ضاح
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

4173.438.27962.554.885نقدية و�شبه نقدية

5116.672.019221.063.348تاأمينات نقدية 

6389.908.346279.793.242مدينون 

7975.644.876977.530.359ب�شاعة

836.580.83930.502.895م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

1.692.244.3591.571.444.729اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

1075.197.60665.669.260ممتلكات واآالت ومعدات 

299.999      -11موجودات غري ملمو�شة

75.197.60665.969.259اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.767.441.9651.637.413.988اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات املتداولة 

12111.214.76162.509.955دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

131.114.782.6601.049.615.311قرو�ض ق�شرية االأجل 

1418.034.65413.152.593زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة

1.244.032.0751.125.277.859اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1531.398.24328.938.869مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

       -14991.046�شريبة موؤجلة 

1.276.421.3641.154.216.728اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�شاهمني 

16430.000.000300.000.000راأ�ض املال 

1710.056.72052.509.121اإحتياطي نظامي

89.855.476151.709.362اأرباح مبقاة

)21.021.223()38.891.595(اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

491.020.601483.197.260اإجمايل حقوق امل�شاهمني

1.767.441.9651.637.413.988اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 3 فرباير 2016 ومت التوقيع نيابًة عنهم من قبل: 

____________________

�شليم �شدياق

املدير التنفيذي

اأمين جميل

املدير املايل

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 30 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

�إي�ضاح
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

االإيرادات:

2.284.094.1592.248.511.483الذهب

530.103.887468.442.839العمليات

2.814.198.0462.716.954.322

تكلفة االإيرادات: 

)2.248.511.483()2.284.094.159(الذهب

)167.260.000()190.778.631(العمليات

)2.474.872.790()2.415.771.483(

339.325.256301.182.839الربح االإجمايل

امل�شاريف

)121.564.285()137.402.874(18بيع وت�شويق

)48.990.507()52.444.432(19عمومية  واإدارية 

)189.847.306()170.554.792(

149.477.950130.628.047الدخل من العمليات الرئي�شية

)27.964.164()34.896.412(13اأعباء مالية

)3.132.931(204.282.627اإيرادات )م�شاريف( اأخرى، �شايف

118.864.16599.530.952الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل  

)13.240.413()14.311.093(14الزكاة

      -)3.985.875(14�شريبة دخل 

100.567.19786.290.539�شايف دخل ال�شنة

ربح ال�شهم

213.483.04املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية

212.342.01املتعلق ب�شايف الدخل 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 30 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015 

�إي�ضاح
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

الن�شاطات الت�شغيلية 

118.864.16599.530.952الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل

التعديالت لـ: 

109.901.0489.930.262ا�شتهالك

157.950.2726.551.641مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

)77.646()194.689(20مكا�شب ا�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

     -299.999�شطب موجودات غري ملمو�شة 

201.551.3662.014.714انخفا�ض يف قيمة م�شاريف مدفوعة مقدمًا 

2.577.4555.852.058تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

)1.551.841()5.174.952(18عك�ض قيد خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

135.774.664122.250.140

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:  

)116.885.583()104.940.152(مدينون

)133.961.665()691.972(ب�شاعة

 4.961.874)7.629.310(م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

16.831.3223.027.535دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

65.167.349233.579.350قرو�ض ذهب ق�شرية االأجل م�شتلمة، بال�شايف

)103.536.802(104.391.329التغريات يف التاأمينات النقدية

208.903.2309.434.849�شايف النقدية الناجتة من العمليات

)11.620.122()12.423.861(14زكاة مدفوعة

)1.352.490()5.490.898(15مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

)3.537.763(190.988.471�شايف النقدية من )امل�شتخدمة يف( الن�شاطات الت�شغيلية

الن�شاطات اال�شتثمارية

11.000.000        -ودائع ق�شرية االأجل 

)11.374.391()23.405.207(10�شراء ممتلكات واآالت ومعدات 

4.170.5021.432.855متح�شالت من ا�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات 

1.058.464)19.234.705(�شايف النقدية )امل�شتخدمة يف( الناجتة من الن�شاطات االإ�شتثمارية

الن�شاطات التمويلية

)62.827.057()43.000.000(25توزيعات اأرباح مدفوعة 

)62.827.057()43.000.000(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف الن�شاطات التمويلية

)65.306.356(128.753.766�شايف الزيادة )النق�ض( يف النقدية و�شبه النقدية

62.554.885134.421.715النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة 

)6.560.474()17.870.372(ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية، �شايف

173.438.27962.554.885النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 30 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

184



شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

�الأرباح �ملبقاة�الحتياطي �لنظامير�أ�س �ملال
�حتياطي ترجمة عمالت 

�أجنبية
�ملجموع

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

466.294.252)14.460.749(300.000.00043.880.067136.874.934الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013 

86.290.539     -86.290.539     -     -�شايف دخل ال�شنة 

     -     -)8.629.054(8.629.054     -حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)62.827.057(     -)62.827.057(     -     -توزيعات ارباح مدفوعة )اإي�شاح 25(

)6.560.474()6.560.474(     -     -     -ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية، �شايف

483.197.260)21.021.223(300.000.00052.509.121151.709.362الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2014 

     -     -)77.490.879()52.509.121(130.000.000حمول اإلى راأ�ض املال )اإي�شاح 16( 

100.567.197     -100.567.197     -     -�شايف دخل ال�شنة 

     -     -)10.056.720(10.056.720     -حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)74.873.484(     -)74.873.484(     -     -توزيعات ارباح )اإي�شاح 25(

)17.870.372()17.870.372(     -     -     -ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية، �شايف

491.020.601)38.891.595(430.000.00010.056.72089.855.476الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2015 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 30 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2015

النشاطات   - 1

�شركة الزوردي للمجوهرات )»ال�شركة«(، �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف الريا�ض، باململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 26 جمادي الثاين 
1427هـ )املوافق 22 يوليو 2006(. يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإنتاج وت�شنيع وت�شكيل و�شياغة امل�شغولت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�شغولة 
باالأحجار الكرمية مبوجب القرار الوزاري رقم 1354/�ض وتاريخ 15 ربيع الثاين 1429هـ )املوافق 21 اأبريل 2008(. كما تقوم ال�شركة بتوزيع النظارات ال�شم�شية وال�شاعات 

واالإك�ش�شوارات واالأقالم والعطور واملنتجات اجللدية وت�شدير امل�شغوالت الذهبية و�شبائك الذهب والف�شة. 

متار�ض ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية، ويف الكويت ومن خالل �شركاتها التابعة يف االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
م�شر العربية ودولة قطر. تزاول كافة هذه الفروع وال�شركات التابعة جتارة املجوهرات والذهب والف�شة.

متتلك ال�شركة فعليًا ال�شركات التابعة التالية: 

بلد �لتاأ�ضي�سرقـم �ل�ضجل �لتجاريالن�ساط الرئي�سين�ضبة �مللكية �ملبا�ضرة وغري �ملبا�ضرة %�ل�ضركة �لتابعة 

جمهورية م�شر العربية7877اإنتاج وجتارة الذهب100�شركة اأورو اإيجيبت 

جمهورية م�شر العربية14997اإنتاج وجتارة الذهب100�شركة الزوردي للمجوهرات

االإمارات العربية املتحدة1039193جتارة الذهب100�شركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(

االإمارات العربية املتحدة1060233جتارة الذهب100الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(

دولة قطر60716جتارة الذهب98�شركة الزوردي للمجوهرات )*(

جتارة النظارات ال�شم�شية 100جموهرات املا�شيه )**(
و�شبائك الف�شه

اململكة العربية ال�شعودية 1010236734

اململكة العربية ال�شعودية1010352574جتارة ال�شاعات والعطور100كيناز املحدودة )**(

تبلغ امللكية املبا�شرة لل�شركة يف �شركة الزوردي للمجوهرات ما ن�شبته 49%، ومع ذلك، بناء على االتفاقية مع م�شاهمني معينني يف �شركة الزوردي للمجوهرات، ت�شتحق ال�شركة ما ن�شبته 98% من املنافع االقت�شادية ل�شركة الزوردي   )*(
للمجوهرات. 

خالل ال�شنة احلالية، مت تاأ�شي�ض كل من �شركة املجوهرات املا�شية املحدودة و�شركة كيناز املحدودة.   )**(

اأتخذت املجموعة قرارًا بطرح اأ�شهمها لالكتتاب العام خالل عام 2016. اإن املجموعة حاليًا ب�شدد االإعداد لعملية االكتتاب العام واحل�شول على املوافقات النظامية املطلوبة. 

وافق جمل�ض اإدارة على ال�شركة التقدم للجهات املخت�شة للموافقة على طرح ما ميثل 30% من اأ�شهم ال�شركة لالكتتاب العام.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015 

أسس توحيد القوائم املالية  - 2

ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( املذكورة يف االإي�شاح )1( اأعاله. 

اإن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، ا�شتثمارًا طويل االأجل يزيد عن 50% من راأ�ض املال الذي يحق له الت�شويت و/اأو متار�ض 
عليها �شيطرة عملية. يتم اإدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة اعتبارًا من تاريخ �شيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�شة مثل هذه ال�شيطرة. 

مت اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�ض الفرتة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة.

متثل حقوق االأقلية ح�شة يف الربح اأو اخل�شارة و�شايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة، ويتم اإظهارها كبند م�شتقل يف قائمة الدخل املوحدة و�شمن حقوق امل�شاهمني 
يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شورة م�شتقلة عن حقوق امل�شاهمني، اإن كان جوهريًا.

مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية. 

السياسات احملاسبية الهامة   - 3

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، ونورد فيما يلي بيانًا باأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة: 

العرف احملاسبي 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�ض املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب بالقيمة ال�شوقية. 

استخدام التقديرات

يتطلب اإعداد القوائم املالية، طبقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها، ا�شتخدام التقديرات واالإفرتا�شات التي قد توؤثر على اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة واالإف�شاح عن 
اأر�شدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�شاريف امل�شرح عنها خالل الفرتة التي اأعدت القوائم املالية ب�شاأنها. اإن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية وشبه النقدية 

تتكون النقدية و�شبة النقدية من االأر�شدة لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق، واال�شتثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�شتحقاقها االأ�شلية ثالثة اأ�شهر اأو 
اأقل من تاريخ �شرائها.

املدينون 

تظهر الذمم املدينة باملبلغ االأ�شلي للفاتورة اأو كمية الذهب، ناق�شا املخ�ش�ض لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�شيل. وعند حت�شيلها، يتم �شداد الذمم املدينة، نقدًا اأو ذهبًا. يتم 
اإجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�شيلها عند عدم حت�شيل املبلغ بالكامل. ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.  

البضاعــة 

تتكون الب�شاعة من الذهب وبنود اأخرى. يقّوم الذهب بال�شعر ال�شائد يف ال�شوق، بينما تقّوم بنود الب�شاعة االأخرى بالتكلفة اأو القيمة ال�شوقية، اأيهما اأقل. حتدد تكلفة بنود 
الب�شاعة االأخرى على النحو التايل:- 

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح.-مواد خام ومواد م�شتهلكة ومواد ت�شنيع اأخرى

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة وامل�شاريف غري املبا�شرة وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي.-ب�شاعة قيد الت�شنيع وتامة ال�شنع

وفق اأ�ش�ض حمددة الهوية.-ب�شاعة معدة للبيع

يجنب خم�ض�س مالئم للب�ضاعة بطيئة �حلركة. كما يجنب خم�ض�س مالئم لتغطية تكاليف �ل�ضهر �ملتوقعة لكافة بنود �لب�ضاعة غري �لقابلة للبيع و�لتي يتـم �ضهرها 
و�إعـادة ��ضتخد�مها فـي �الإنتاج. وطبقاً ل�ضيا�ضة �ملجموعة، حتمـل هـذه �ملخ�ض�ضات �ضمن تكلفة �ملبيعات يف قائمة �لدخل �ملوحدة.
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املمتلكات واآلالت واملعدات 

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شًا اال�شتهالك املرتاكم واأي اإنخفا�ض يف القيمة. االأرا�شي اململوكة ال ت�شتهلك. ت�شتهلك التكلفة، ناق�شًا القيمة التقديرية املتبقية 
للممتلكات واالآالت واملعدات االأخرى، بطريقة الق�شط الثابت على مدى اأعمارها االإنتاجية املتوقعة. 

تطفاأ حت�شينات املباين امل�شتاأجرة بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شر.

حتمل م�شاريف االإ�شالح وال�شيانة على الدخل. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد، ب�شورة جوهرية، من قيمة اأو عمر املوجودات املعنية.

املوجودات غري امللموسة 

تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة التي لها عمر حمدد اأو ميكن حتديده بطريقة الق�شط الثابت على مدى عمرها االفرتا�شي اأو النظامي، اأيهما اأق�شر. يتم اإجراء تقومي للموجودات 
غري امللمو�شة التي لي�ض لها عمر حمدد للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �شنويًا وعند وجود دليل ي�شري اإلى حدوث مثل هذا االنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات. 

اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوريًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�شة وغري امللمو�شة للتاأكد من وجود دليل على وقوع خ�شائر انخفا�ض يف قيمتها. ويف حالة وجود 
مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك االأ�شل لتحديد حجم خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة. ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد لذلك 

االأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك االأ�شل. 

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة 
للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�شرتداد لها، ويتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض كم�شروف فورًا.

اإذا ما مت الحقًا عك�ض خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد له، على اأال تزيد 
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية 

يف الفرتات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�ض قيد خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة كدخل فورًا.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، �شواءًا قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.  

اخملصصات 

يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على املجموعة ناجتة عن اأحداث �شابقة، واأن تكاليف �شداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به. 

الزكاة وضريبة الدخل 

يجنب خم�ش�ض للزكاة نيابة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعليًا وبالكامل وفقًا لنظام جباية الزكاة ال�شعودي. تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ش�شات 
لقاء االلتزامات ال�شريبية، اإن وجدت، وفقًا لالأنظمة ال�شريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات. يحمل خم�ش�ض الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة. 

يجنب خم�ش�ض ل�شريبة الدخل املوؤجلة لل�شركات التابعة التي تعمل يف اخلارج واخلا�شعة لل�شريبة با�شتخدام طريقة االلتزام، لكافة الفروقات املوؤقتة بتاريخ اإعداد القوائم 
املالية بني االأوعية ال�شريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية. 

تقا�ض املوجودات واملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة وفقًا لل�شرائح ال�شريبية املتوقع اأن تطبق على الفرتة عند حتقق االأ�شل اأو �شداد االلتزام بناء على االأنظمة املعمول بها يف الدول 
املعنية بتاريخ اإعداد القوائم املالية. 
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اإليجارات التشغيلية 

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود االإيجارات الت�شغيلية كم�شروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة االإيجار. 

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�ش�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفقًا لنظام العمل والعمال ال�شعودي. 

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات االأرباح النهائية كمطلوبات عند امل�شادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية للم�شاهمني. تقيد توزيعات االأرباح املرحلية عند امل�شادقة عليها من قبل جمل�ض االدارة.

إثبات اإليرادات 

يتم اإثبات املبيعات عند اإ�شدار الفواتري )وفقًا الأ�شعار الذهب ال�شائدة بال�شوق يف ذلك الوقت( وت�شليم الب�شاعة للعمالء.

يتم اإثبات االإيرادات من الذهب املباع عند انتقال املخاطر واملنافع الهامة من البائع اإلى امل�شرتي واأنه من املحتمل تدفق املنافع االقت�شادية من املعامالت اإلى املجموعة. ميكن 
قيا�ص �شعر البيع ب�شكل موثوق به. ل يوجد لدى املجموعة ارتباط م�شتمر واأن التكاليف املتكبدة اأو ميكن تكبدها بخ�شو�ص هذه املعاملة ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به. 

يتم اإثبات االإيرادات االأخرى عند حتققها. 

املصاريف 

يف  امل�شكوك  الديون  م�شروف  اإلى  باالإ�شافة  الب�شاعة  ت�شليم  و�شيارات  والتخزين  املبيعات  مبندوبي  خ�شي�شًا  تتعلق  التي  امل�شاريف  تلك  هي  والت�شويق  البيع  م�شاريف  اإن 
حت�شيلها. يتم تبويب كافة امل�شاريف االأخـرى كم�شاريف عمومية واإدارية. 

إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�شجلة بالذهب لرياالت �شعودية باالأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق عند اإجراء املعامالت املعنية. ويعاد تقومي اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب باالأ�شعار 
ال�شائدة يف ال�شوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج املكا�شب واخل�شائر املحققة وكذا اخل�شائر غري املحققة عن اإعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة الدخل 

املوحدة. يتم تاأجيل املكا�شب غري املحققة عن اإعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة. 

العمالت األجنبية 

املعامالت

ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة عند حدوث املعامالت املعنية. ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالعمالت 
االأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة يف ذلك التاريخ. تدرج فروقات حتويل العمالت االأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل 

املوحدة.

ترجمة العمليات اخلارجية

ترتجم القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�شبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�شط اأ�شعار التحويل 
ن�شوء كل عن�شر. تظهر  ال�شائدة عند  التحويل  باأ�شعار  املبقاة،  االأرباح  امل�شاهمني، عدا  واالأرباح واخل�شائر. ترتجم عنا�شر حقوق  بالن�شبة لالإيرادات وامل�شاريف  لكل فرتة 

ت�شويات ترجمة العمالت االأجنبية، اإذا كانت جوهرية، كبند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني.

املعلومات القطاعية

اإن القطاع هو جزء اأ�شا�شي من املجموعة، يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�شادية معينة )قطاع 
جغرايف(، وعادًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات االأخرى. 
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النقدية وشبه النقدية   - 4
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

166.254.78433.712.261نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى البنوك

7.183.49528.842.624 ودائع ق�شرية االأجل 

173.438.27962.554.885

التأمينات النقدية   - 5
يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظًا بها كتاأمينات نقدية )مقيدة( مقابل قرو�ض الذهب ق�شرية االأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك )اإي�شاح 13(.

املدينون  - 6

 
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

399.843.318292.540.150 مدينون جتاريون

)12.746.908()9.934.972( ناق�شًا : خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

389.908.346279.793.242

البضاعــة  - 7
حسب املكونات:

 
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

835.470.179837.366.591ذهب 

137.781.650139.238.323املا�ض واأحجار كرمية ولوؤلوؤ

19.729.25315.684.196مواد وملحقاتها

992.981.082992.289.110

)14.758.751()17.336.206(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

975.644.876977.530.359

حسب مرحلة اإلجناز:

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

605.457.817621.209.346ب�شاعة تامة ال�شنع

385.298.463368.670.844مواد خام

2.224.8022.408.920ب�شاعة قيد الت�شنيع

992.981.082992.289.110

)14.758.751()17.336.206(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

975.644.876977.530.359

مت ا�شتخدام خمزون الذهب ك�شمان لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك )اإي�شاح 13(. 

عندما ت�شبح بنود الب�شاعة )عدا الذهب( قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم اإجراء تقدير ل�شايف القيمة البيعية لها. بالن�شبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة، يتم اإجراء هذا التقدير 
لكل مبلغ على حده. اأما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ش�ض لها ح�شب نوع الب�شاعة وعمرها اأو درجة 

تقادمها وذلك على اأ�شا�ض اأ�شعار البيع التاريخية. 
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8 - املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

13.328.84210.283.053دفعات مقدمة للموردين  

16.732.16214.806.864م�شاريف مدفوعة مقدمًا

3.121.4332.682.702�شلف للموظفني  

402.276138.729اإيرادات م�شتحقة

2.996.1262.591.547مدينون اآخرون

36.580.83930.502.895

9 - املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها 
متثل اجلهات ذات عالقة امل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء جمل�ض االإدارة وكبار موظفي االإدارة العليا للمجموعة واملن�شاآت امل�شيطر عليها اأو ميار�ض عليها تاأثريًا هامًا من قبل هذه 
اجلهات. مل يكن هناك اأي معامالت هامة مع اجلهات ذات عالقة خالل ال�شنة احلالية اأو ال�شنة املا�شية. نورد فيما يلي تفا�شيل االأر�شدة مع اجلهات ذات العالقة الرئي�شية 

خالل ال�شنة:

�الأر�ضدة 

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

      -2.827.551املبلغ امل�شتحق ل�شركة الزوردي القاب�شة، ال�شركة االأم 

تتم املعامالت مع اجلهات ذات العالقة بناء على اأ�شعار متفق عليها من قبل اإدارة املجموعة. 

مت منح بع�ض كبار موظفي ال�شركة برنامج حتفيزي اإداري من قبل ال�شركة القاب�شة النهائية للمجموعة ومبوجبه ي�شتحق هوؤالء املوظفني وحدات مربوطة قيمتها بقيمة حقوق 
امللكية بال�شركة، وذلك بالقيمة العادلة ل�شهم ال�شركة )من وجهة نظر موظفني خمتارين( بتاريخ املنح. وبتاريخ اإعداد القوائم املالية قامت ال�شركة با�شتقطاع مبلغ 2.827.551 
ريال �شعودي من املوظفني املختارين نيابًة عن ال�شركة القاب�شة النهائية ومتثل �شعر ال�شراء اجلزئي للوحدات امل�شرتاة من قبل املوظفني املختارين. اإن الربنامج التحفيزي اأعاله 

لي�ض له اأي تاأثري اآخر على قائمة الدخل املوحدة وقائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015

املمتلكات واآلالت واملعدات   -10
ت�شتند االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات حل�شاب اال�شتهالك على املعدالت التالية: 

15% اإلى 50%املعدات املكتبية  2%املباين

15% اإلى 25%العدد والقوالب واملوجودات االأخرى10%االآالت واملعدات 

العمر االنتاجي لهذه التح�شينات اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شرحت�شينات املباين امل�شتاأجرة 15%االأثاث والرتكيبات 

25%ال�شيارات 

�الآالت و�ملعد�ت�ملباين�الأر��ضي
�الأثاث 

و�لرتكيبات
�ل�ضيار�ت

�ملعد�ت
�ملكتبية

�لعدد و�لقو�لب 
و�ملوجود�ت

�الأخرى

حت�ضينات �ملباين 
�مل�ضتاأجرة

�الإجمايل 
2015  

�الإجمايل 
2014  

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

ريال 
�ضعودي

التكلفة:

640.17776.273.05371.789.52521.528.8289.489.34926.334.30713.881.83713.285.777233.222.853232.427.757يف بداية ال�شنة

--3.818.387-----)3.818.387(-اإعادة تبويب 

2.236.4689.683.456872.6172.089.4572.951.384341.3675.230.45823.405.20711.374.391-اإ�شافات

)10.579.295()26.355.522()3.456.526(-)559.998()1.007.246()6.593.857()14.737.895(--اإ�شتبعادات

640.17774.691.13466.735.08615.807.58810.571.56028.725.69314.223.20418.878.096230.272.538233.222.853يف نهاية ال�شنة

االإ�شتهالك:

38.657.09762.156.87220.053.8616.924.12522.303.53811.125.7656.332.335167.553.593166.847.417-يف بداية ال�شنة

--656.547-----)656.547(-اإعادة تبويب

1.400.5011.391.483448.6371.341.1222.247.296612.3062.459.7039.901.0489.930.262-لل�شنة

)9.224.086()22.379.709()2.559.826(-)477.271()993.595()6.577.129()11.771.888(--لالإ�شتبعادات

39.401.05151.776.46713.925.3697.271.65224.073.56311.738.0716.888.759155.074.932167.553.593-يف نهاية ال�شنة

�شايف القيمة 
الدفرتية:

كما يف 31 
دي�شمرب 

2015

640.17735.290.08314.958.6191.882.2193.299.9084.652.1302.485.13311.989.33775.197.606

كما يف 31 
دي�شمرب 

2014

640.17737.615.9569.632.6531.474.9672.565.2244.030.7692.756.0726.953.44265.669.260
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015

املمتلكات واآلالت واملعدات - تتمة   - 10

مت تخ�شي�ض ق�شط اال�شتهالك يف قائمة الدخل املوحدة كما يلي:

2015    2014    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

4.612.6964.068.514تكلفة االإيرادات 

3.361.0714.111.664م�شاريف بيع وت�شويق )اإي�شاح 18(

1.927.2811.750.084م�شاريف عمومية واإدارية )اإي�شاح 19(

9.901.0489.930.262

املوجودات غري امللموسة   -11

يتكون هذا البند من قيمة التكاليف املر�شملة لت�شجيل العالمات التجارية للمجموعة يف دول متعددة. خالل 2015 قررت املجموعة حتميل كامل هذه التكاليف على امل�شاريف.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى   -12

2015    2014    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

20.950.60221.996.250دائنون جتاريون

46.355.55129.389.742مبالغ م�شتحقة الدفع

      -31.873.484توزيعات اأرباح م�شتحقة )اإي�شاح 25(

4.835.7763.721.906اأعباء مالية م�شتحقة

      -2.827.551مبالغ م�شحقة اإلى جهات ذات عالقة )اإي�شاح 9(

923.4733.475.350م�شتحقات موظفني

1.533316.230اأرباح غري حمققة عن اإعادة تقومي الذهب

3.446.7913.610.477دائنون اآخرون

111.214.76162.509.955

13- القروض قصرية األجل   

تتكون القرو�ض ق�شرية االأجل، ب�شكل اأ�شا�شي، من مرابحة اأ�شالمية وقرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك، وحتمل عمولة وفقًا لالأ�شعار التجارية. اإن هذه القرو�ض م�شمونة 
ب�شكل رئي�شي بتاأمينات نقدية مقيدة )اإي�شاح 5(، وخمزون الذهب )اإي�شاح 7(. وكما يف 31 دي�شمرب، فيما يلي بيانًا باالآتي: 

�أنو�ع �لقرو�س
20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

502.429.885304.807.129مرابحةالبنك االأهلي التجاري

401.031.837428.694.653مرابحةالبنك ال�شعودي الهولندي

       -211.320.938مرابحةجمموعة �شامبا املالية 

145.590.018-قر�ض الذهبجمموعة �شامبا املالية

121.026.378-معاو�شة ال�شلعبنك �شتاندرد

35.040.123-قر�ض الذهبالبنك ال�شعودي الفرن�شي

14.457.010-قر�ض الذهبنوفا �شكوتيا بنك

1.114.782.6601.049.615.311
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015

13- القروض قصرية األجل - تتمة 

كانت حركة القرو�ض ق�شرية االأجل خالل ال�شنة كما يلي: 

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.049.615.311816.035.961يف بداية ال�شنة 

10.453.760.69310.178.059.366قرو�ض م�شتلمة 

)9.944.480.016()10.388.593.344(قرو�ض م�شددة

1.114.782.6601.049.615.311الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

الزكاة وضريبة الدخل  -14

أ( الزكاة 

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�شنة، الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل. 

احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ش�ض الزكاة لل�شنة احلالية وقدره 14.311.093 ريال �شعودي )2014: 13.240.413 ريال �شعودي( وفقًا لالأ�شا�ض التايل: 

2015    2014    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

461.218.483417.927.944حقوق امل�شاهمني

40.522.80443.240.793خم�ش�شات اأول املدة وت�شويات اأخرى

)66.165.307()75.197.606(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة االأجل  

426.543.681395.003.430

137.739.514116.951.094دخل ال�شنة اخلا�شع للزكاة

564.283.195511.954.524وعاء الزكاة

ن�شاأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�شورة اأ�شا�شية نتيجة لت�شويات اال�شتهالك واملخ�ش�شات غري امل�شموح بها عند احت�شاب الدخل اخلا�شع للزكاة. 

حركة اخملصص

كانت حركة خم�ش�ض الزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب كاالآتي: 

2015    2014    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

13.152.59311.532.302يف بداية ال�شنة 

14.311.09313.240.413جمنب لل�شنة

)11.620.122()12.423.861(مدفوع خالل ال�شنة

15.039.82513.152.593يف نهاية ال�شنة
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015

14- الزكاة وضريبة الدخل - تتمة

أ( الزكاة - تتمة

الربوط الزكوية

قدمت ال�شركة االإقرارات الزكوية و�شددت االلتزامات الزكوية لكافة ل�شنوات حتى عام 2014 وح�شلت على �شهادات الزكاة النهائية لكافة ال�شنوات. ا�شتلمت ال�شركة ربطًا زكويًا 
عن عام 2004 والذي مت �شداده. ا�شتلمت ال�شركة خطاب من م�شلحة الزكاة والدخل بتاريخ 9 نوفمرب 2015 تطالب امل�شلحة ال�شركة بتزويدها مبعلومات متعلقة باالأعوام من 

2006 حتى 2014. قامت ال�شركة بالرد على هذا الطلب ب�شاأن املعلومات بتاريخ 21 يناير 2016. 

خالل ال�شنة مت تاأ�شي�ض كل من �شركة املجوهرات املا�شيه املحدودة و�شركة كيناز املحدودة ومل تبداأ عملياتهما بعد ومل يتم ت�شجيلهما كذلك لدى امل�شلحة. 

ب( ضريبة الدخل 

اإن �شريبة الدخل متعلقة ب�شركة اأورو اإيجيبت ومت جتنيبها بناء على االأرباح التقديرية اخلا�شعة لل�شريبة بواقع %22.5. 

احململة للسنة 

كانت �شريبة الدخل خالل ال�شنة احلالية كما يلي:

2015

ريال �ضعودي

2.994.829خم�ش�ض ال�شنة

991.046ت�شوية �شريبة الدخل املوؤجلة

3.985.875

الربوط الضريبية 

ان �شركة اأورو اإيجيبت )»ال�شركة التابعة«( امل�شجلة يف جمهورية م�شر العربية كانت معفاة من �شريبة الدخل على ال�شركات، طبقًا للقانون امل�شري رقم 8 من �شنة 1997 حتى 
31 دي�شمرب 2014. ا�شتلمت ال�شركة التابعة الربوط ال�شريبية و�شددت اللتزامات ال�شريبية عن الأن�شطة غري املعفاة حتى عام 2011. وبخ�شو�ض ال�شنوات املتبقية لل�شركة 

التابعة مل يتم ا�شتالم اأية ربوط. دفعت ال�شركة التابعة كافة ال�شرائب امل�شتحقة عن الأن�شطة غري املعفاة حتى تاريخه. 

التجارية  نتائجها  عن  ال�شريبية  االلتزامات  من  معفاة  العربية  م�شر  جمهورية  يف  امل�شجلة  املجورهات(  ل�شناعة  الدولية  ال�شركة  )�شابقًا:  للمجوهرات  الزوردي  �شركة  اإن 
والت�شنيعية ملدة ع�شر �شنوات اعتبارًا من 2008. 

اإن �شركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م( والزوردي للمجوهرات )ذ.م.م( كليهما م�شجلتان يف االإمارات العربية املتحدة )دبي واأبوظبي، على التوايل( وهما �شركتان معفيتان 
من ال�شرائب. 

اإن �شركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م( امل�شجلة يف دولة قطر قدمت االإقرار ال�شريبي لعام 2014. مل يجنب خم�ش�ض ل�شريبة الدخل من قبل ال�شركة، حيث لديها خ�شائر 
�شريبية مرتاكمة. 

15- مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

28.938.86923.739.718يف بداية ال�شنة 

7.950.2726.551.641حممل لل�شنة

)1.352.490()5.490.898(مدفوع خالل ال�شنة

31.398.24328.938.869يف نهاية ال�شنة 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2015

رأس املال   -16

يتكون راأ�ض املال من 43.000.000 �شهم )2014: 30.000.000 �شهم(، قيمة كل منها 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد. 

خالل 2015، قرر ال�شركاء زيادة راأ�شمال ال�شركة اإلى 430 مليون ريال �شعودي وذلك بتحويل مبلغ 52.509.121 ريال �شعودي ومبلغ 77.490.879 ريال �شعودي من االحتياطي 
النظامي واالأرباح املبقاه على التوايل اإلى راأ�ض املال. مت اإكمال االإجراءات النظامية املتعلقة بزيادة راأ�ض املال خالل ال�شنة. 

االحتياطي النظامي   -17

طبقًا الأحكام نظام ال�شركات ال�شعودي، مت حتويل 10% من �شايف دخل ال�شنة اإلى االحتياطي النظامي. يجوز لل�شركة التوقف عن اإجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع 
االحتياطي النظامي ن�شف راأ�ض املال. اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع.

خالل 2015، حولت ال�شركة مبلغ 52.509.121 ريال �شعودي من االحتياطي النظامي اإلى راأ�ض املال )اإي�شاح 15(.

مصاريف البيع والتسويق  -18

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

46.286.32142.945.759اأن�شطة دعاية وترويج  

31.992.47623.442.873اأعباء معايرة ذهب

25.883.39823.021.791رواتب ومزايا موظفني

14.794.11411.881.355عمولة مبيعات  

9.114.2357.727.984اإيجار

3.361.0714.111.664ا�شتهالك

1.885.5481.795.130�شفر

1.300.255981.906تاأمني

)1.551.841()5.174.952(عك�ض قيد ديون م�شكوك يف حت�شيلها

7.960.4087.207.664م�شاريف اأخـرى

137.402.874121.564.285

املصاريف العمومية واإلدارية  -19

20152014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

39.479.56237.307.332رواتب ومزايا موظفني

3.748.7162.817.875اأتعاب ا�شت�شارية ومهنية

1.982.9001.917.391�شفر

1.927.2811.750.084اإ�شتهالك

949.9411.078.605طباعة وقرطا�شية واإت�شاالت

679.966629.801ا�شالح و�شيانة

15.00015.000اأعمال خريية وتربعات 

3.661.0663.474.419م�شاريف اأخــرى

52.444.43248.990.507
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اإليرادات )املصاريف( األخرى، صايف   -20

2015    2014    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

7.260.4582.116.434مكا�شب فروقات حتويل عمالت اأجنبية، �شايف

194.68977.646مكا�شب اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)2.184.000()549.189(خ�شارة اإغالق معار�ض 

)2.014.714()1.551.366(انخفا�ض يف قيمة م�شاريف مدفوعة مقدمًا 

)1.003.349()1.055.837(اأعباء بنكية 

)124.948()16.128(متنوعة 

4.282.627)3.132.931(

ربح السهم   -21

يتم احت�شاب ربح ال�شهم على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة. خالل عام 2015 بلغ املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة 43 مليون �شهم. مت تعديل 
املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل عام 2014 باأثر رجعي ليعك�ض عالوة االأ�شهم  امل�شدرة خالل 2015.

ارتفع ربح ال�شهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية بن�شبة 14% اإلى 3.48 ريال �شعودي لل�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 من 3.04 ريال �شعودي لل�شهم لل�شنة 
املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014.

22- اإليجارات التشغيلية 

تتعلق م�شاريف االإيجار بعقود االإيجارات الت�شغيلية. خالل عام 2015 مت اإثبات مبلغ وقدره 9.114.235 ريال �شعودي )2014: 7.727.984 ريال �شعودي( كم�شاريف يف قائمة 
الدخل املوحدة ب�شاأن عقود االإيجارات الت�شغيلية )اإي�شاح 18(.

23- املعلومات القطاعية 

تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات واأعمال املجموعة والتي اإعتمدتها االإدارة كاأ�شا�ض الإعداد التقارير املالية اخلا�شة بها ولتم�شيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. ت�شتمل 
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�شورة مبا�شرة بقطاع وبنود معينة ميكن توزيعها على قطاعات االأعمال املختلفة وفق اأ�ش�ض معقولة.

تتكون املجموعة من قطاعات االأعمال الرئي�شية التالية:

�الإجمايل �جلملة �لتجزئة 

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

84.187.9942.730.010.0522.814.198.046االيرادات

26.903.361312.421.895339.325.256الربح االإجمايل

6.701.72268.495.88475.197.606�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

62.659.2491.704.782.7161.767.441.965اإجمايل املوجودات

)1.276.421.364()1.268.590.754()7.830.610(اإجمايل املطلوبات

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014

73.194.7792.643.759.5432.716.954.322االيرادات

22.781.598278.401.241301.182.839الربح االإجمايل

6.538.77859.130.48265.669.260�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

66.549.1501.570.864.8381.637.413.988اإجمايل املوجودات

)1.154.216.728()1.143.827.200()10.389.528(اإجمايل املطلوبات
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23- املعلومات القطاعية - تتمة

تعترب اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�ض التعاون وجمهورية م�شر العربية االأ�شواق الرئي�شية ملنتجات املجموعة. فيما يلي حتلياًل بالقطاعات اجلغرافية الإجمايل االيرادات 
واملوجودات غري املتداولة للمجموعة: 

القطاعات اجلغرافية

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ريال �ضعودي

جمهورية م�ضر �لعربية 
ريال �ضعودي

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية 
ريال �ضعودي 

دولة قطر 
ريال �ضعودي 

�الإجمايل 
ريال �ضعودي

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

335.497.0071.380.227.6111.084.878.38013.595.0482.814.198.046االإيرادات

75.197.606-6.674.45523.836.94244.686.209املوجودات غري املتداولة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014

2.716.954.322-357.873.9421.406.210.079952.870.301االإيرادات

65.969.259-7.301.60317.256.66341.410.993املوجودات غري املتداولة

24- القيمة العادلة لألدوات املالية 

املالية اخلا�شة  املوجودات  تتكون  تعامل عادل.  وب�شروط  راغبة يف ذلك  اأطراف  ما بني  �شداد مطلوبات  اأو  ما  تبادل موجودات  يتم مبوجبها  التي  القيمة  العادلة هي  القيمة 
االأجل  ق�شرية  القرو�ض  من  املالية  املطلوبات  تتكون  بينما  االآخرين،  واملدينني  النقدية  والتاأمينات  االأجل  ق�شرية  والودائع  واملدينني  النقدية،  و�شبه  النقدية  من  باملجموعة 

والدائنني واملبالغ امل�شتحقة اإلى جهة ذات عالقة.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية بتاريخ اعداد التقارير املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

25- توزيعات األرباح

بتاريخ 13 �شعبان 1436هـ )املوافق 31 ماريو 2015( اأو�شى جمل�ض االإدارة و�شادق على توزيعات اأرباح مرحلية بواقع 1 ريال لل�شهم ومببلغ اإجمايل قدره 43 مليون ريال �شعودي. 

بتاريخ 5 حمرم 1437هـ )املوافق 17 اأكتوبر 2015( اأو�شى جمل�ض االإدارة و�شادق على توزيع اأرباح نقدية مرحلية بواقع 0.741 لل�شهم الواحد ومببلغ اإجمايل قدره 31.873.484 
ريال �شعودي.

بتاريخ 18 ذي احلجة 1435 هجري )املوافق 12 اأكتوبر 2014( اأو�شى جمل�ض االإدارة و�شادق على توزيع اأرباح نقدية مرحلية بواقع 2.09 ريال �شعودي لل�شهم ومببلغ اإجمايل 
اأرباح نقدية قدرها  توزيعات  ابريل 2015( على  بتاريخ 4 رجب 1436هـ )املوافق 32  املنعقد  االإجتماع  العمومية خالل  قدره 62.827.057 ريال �شعودي. �شادقت اجلمعية 

62.827.057 ريال �شعودي )بواقع 2.09 ريال �شعودي لل�شهم( و قد مت دفعها للم�شاهمني خالل ال�شنة املا�شية.
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26- إدارة اخملاطر 

خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر اأ�شعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف اأ�شعار الذهب. تقوم االإدارة بتقليل خماطرها 
ب�شاأن التقلبات يف اأ�شعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�شاوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكنًا وعمليًا. كانت ح�شابات الذهب كما يف 31 

دي�شمرب كاالآتي: 

20152014

غر�مغر�م

)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي

805.684.2106.285.130807.942.4365.583.520موجودات م�شجلة بالذهب – ب�شاعة

309.554.0152.414.826246.585.8831.704.102موجودات م�شجلة بالذهب – مدينون 

)33.496()4.846.918()3.123()400.334(مطلوبات م�شجلة بالذهب – دائنون

)7.253.428()1.049.615.311()8.696.402()1.114.782.660(مطلوبات م�شجلة بالذهب – قرو�ض 

55.23143166.090698�شايف املوجودات امل�شجلة بالذهب 

بلغ �شعر الذهب بال�شوق 128.19 ريال �شعودي لكل غرام )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2015 )2014: 144.71 ريال �شعودي لكل غرام(، و 1.063.25 دوالر اأمريكي 
الأون�شة الذهب )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2015 )2014: 1.200.25 دوالر اأمريكي لالأون�شة(.

خماطر العمالت 

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي. ان املعامالت الرئي�شية للمجموعة تتم يف االأ�شل بالريال 
ال�شعودي واليورو والدوالر االأمريكي واجلنيه امل�شري. تقوم االإدارة مبراقبة التقلبات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي ومت احت�شاب اأثر التقلبات على العملة يف قائمة الدخل املوحدة. 

خماطر أسعار العموالت 

متثل خماطر اأ�شعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار العموالت ال�شائدة يف ال�شوق. تخ�شع املجموعة ملخاطر اأ�شعار العموالت 
ب�شاأن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض. 

خماطر االئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية ما مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية. بالن�شبة لكافة فئات املوجودات املالية 
املحتفظ بها لدى املجموعة، ميثل احلد االأق�شى ملخاطر االئتمان اخلا�شة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.

تقوم املجموعة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�شع حدود اإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء 
وخا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة ودولة قطر وجمهورية م�شر العربية.

خماطر السيولة

متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال ا�شتحقاقها. تراقب املجموعة متطلبات ال�شيولة �شهريًا، وتقوم االإدارة بالتاأكد 
من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء بااللتزامات عند ن�شوئها.
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27 - املصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات 

التقديرات  اإن  الفعلية.  النتائج  مع  تت�شاوى  ما  نادرًا  طبيعتها،  بحكم  الناجتة  املحا�شبية  التقديرات  اإن  بامل�شتقبل.  املتعلقة  واالفرتا�شات  التقديرات  بعمل  املجموعة  تقوم 
واالفرتا�شات ذات املخاطر اجلوهرية التي توؤدي اإلى تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة مبينة على النحو التايل: 

االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة 

يتم اإجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�شيل من الذمم املدينة عند عدم اإمكانية حت�شيل املبلغ بالكامل. بالن�شبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة، يتم اإجراء هذا التقدير على اأ�شا�ض 
كل مبلغ على حده. اأما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها متاأخرة ال�شداد، فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي، ويجنب خم�ش�ض ح�شب طول مدة التاأخر يف �شداد الذمم 

املدينة.

بتاريخ اعداد التقارير املالية، بلغ اإجمايل الذمم املدينة 399.843.318 ريال �شعودي ومبلغ 9.934.972 ريال �شعودي كمخ�ش�ض للديون امل�شكوك يف حت�شيلها )2014: 
املبالغ  اأي فرق بني  اإثبات  �شيتم  �شعودي(،  ريال  امل�شكوك يف حت�شيلها مببلغ 12.746.908  للديون  �شعودي مع خم�ش�ض  ريال  اجمايل ذمم مدينة مببلغ 292.540.150 

املح�شلة فعاًل يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.

اإلنخفاض يف قيمة البضاعة

تتكون الب�شاعة من الذهب والبنود االأخرى. يقوم الذهب باالأ�شعار ال�شوقية. تدرج بنود الب�شاعة االأخرى بالتكلفة اأو القيمة ال�شوقية اأيهما اأقل. وعندما ت�شبح ب�شاعة الذهب 
قدمية اأو متقادمة، يتم اإجراء تقدير تكاليف ال�شهر لكافة بنود الب�شاعة غري القابلة للبيع والتي حتتاج اإلى ال�شهر اأو اإعادة الت�شكيل لت�شتخدم مرة اأخرى يف االإنتاج. بالن�شبة 
لكل مبلغ من املبالغ الهامة، يتم اإجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالن�شبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية اأو متقادمة، فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب 

خم�ش�ض ح�شب نوع الب�شاعة وعمرها اأو درجة تقادمها على اأ�شا�ض التكاليف التقديرية لل�شهر اأو اعادة الت�شكيل.

الب�شاعة بطيئة  وبنود  ال�شهر  تكاليف  �شعودي( وخم�ش�ض  ريال  �شعودي )2014: 992.289.110  ريال  الب�شاعة 992.981.082  اإجمايل  بلغ  املايل،  املركز  قائمة  بتاريخ 
احلركة 17.336.206 ريال �شعودي )2014: 14.758.751 ريال �شعودي(. �شيتم اإثبات اأي فرق بني املبالغ املحققة فعاًل يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل 

املوحدة. ت�شمل املخ�ش�شات مقابل الب�شاعة ما يلي:

خم�ش�ض تكلفة �شهر الذهب �

خم�ش�ض املا�ض بطيئ احلركة واملا�ض ال�شائب �

خم�ش�ض لبنود ب�شاعة اأخرى بطيئة احلركة �

األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات 

تقوم اإدارة املجموعة بتحديد االأعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات واالآالت واملعدات الأغرا�ض ح�شاب اال�شتهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد االأخذ بعني االعتبار اال�شتخدام 
املتوقع لالأ�شل اأو اال�شتهالك العادي. تقوم االإدارة مبراجعة االأعمار االنتاجية �شنويًا، و�شيتم تعديل ق�شط اال�شتهالك امل�شتقبلي يف حالة اإعتقاد االإدارة باأن االأعمار االنتاجية 

تختلف عن التقديرات ال�شابقة.

الزكاة وضريبة الدخل 

يجب ا�شتخدام االأحكام الهامة عند حتديد خم�ش�ض الزكاة و�شريبة الدخل. هناك العديد من املعامالت وطرق االحت�شاب التي يكون فيها التحديد النهائي للزكاة و�شريبة 
الدخل غري موؤكد. تقوم املجموعة باإثبات االلتزامات للزكاة و�شريبة الدخل املتوقعة بناء على تقدير فيما اإذا كانت هناك زكاة اأو �شريبة دخل اإ�شافية قد ت�شتحق.

يتطلب ح�شاب خم�ش�ض الزكاة و�شرائب الدخل الكثري من التقديرات الهامة. 
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28- اإللتزامات احملتملة 

اأ�شدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �شمان مببلغ 689.000 ريال �شعودي )2014: 855.000 ريال �شعودي( ب�شاأن عملياتها وهي قائمة بتاريخ اإعداد القوائم 
املالية. 

29- اعتماد القوائم املالية املوحدة 

اعتمد جمل�ض االإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 24 ربيع الثاين 1437هـ )املوافق 3 فرباير 2016(.

30- أرقام املقارنة 

اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�شنة املا�شية مبا يتما�شى مع تبويب ال�شنة احلالية.
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قائمة املركز املايل املوحدة 
كما يف 31 ديسمرب 2014

�إي�ضاح
20142013

ريال �ضعوديريال �ضعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

462.554.885134.421.715نقدية و�شبه نقدية

11.000.000-ودائع ق�شرية االأجل 

5221.063.348117.526.546تاأمينات مودعة 

6297.279.392173.837.362مدينون 

7977.530.359849.420.752ب�شاعة

830.502.89537.479.483م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

1.588.930.8791.323.685.858اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

965.669.26065.580.340ممتلكات واآالت ومعدات 

10299.999299.999موجودات غري ملمو�شة

65.969.25965.880.339اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.654.900.1381.389.566.197اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات املتداولة 

1179.996.10571.963.964دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

121.049.615.311816.035.961قرو�ض ق�شرية االأجل 

1313.152.59311.532.302زكاة

1.142.764.009899.532.227اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1428.938.86923.739.718مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.171.702.878923.271.945اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�شاهمني 

15300.000.000300.000.000راأ�ض املال 

1652.509.12143.880.067اإحتياطي نظامي

151.709.362136.874.934اأرباح مبقاة

)14.460.749()21.021.223(ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

483.197.260466.294.252اإجمايل حقوق امل�شاهمني

1.654.900.1381.389.566.197اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 4 فرباير 2015 ومت التوقيع نيابًة عنهم من قبل: 

____________________

�شليم �شدياق

املدير التنفيذي

اأمين جميل

املدير املايل

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

�إي�ضاح
2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

االإيرادات:

2.265.448.4652.455.647.299الذهب

494.063.031471.646.842العمليات

2.759.511.4962.927.294.141

تكلفة االإيرادات: 

)2.455.647.299()2.265.448.465(الذهب

)200.653.760()192.880.192(العمليات

)2.458.328.657()2.656.301.059(

301.182.839270.993.082الربح االإجمايل

امل�شاريف

)111.798.595()121.564.285(17بيع وت�شويق

)41.281.097()48.990.507(18عمومية  واإدارية 

)170.554.792()153.079.692(

130.628.047117.913.390الدخل من العمليات الرئي�شية

)30.191.274()27.964.164(اأعباء مالية

)1.633.893()3.132.931(19م�شاريف اأخرى، �شايف

99.530.95286.088.223الدخل قبل الزكاة  

)11.910.249()13.240.413(13الزكاة

86.290.53974.177.974�شايف دخل ال�شنة

ربح ال�شهم

204.353.93املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية

  2.47  202.88املتعلق ب�شايف دخل ال�شنة

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014 

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

الن�شاطات الت�شغيلية 

99.530.95286.088.223الدخل قبل الزكاة

التعديالت لـ: 

9.930.26211.676.625اإ�شتهالك

6.551.6414.919.618مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.893.171)77.646()مكا�شب( خ�شائر اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

57.426     -خ�شارة اإ�شتبعاد موجودات غري ملمو�شة 

     -2.014.714انخفا�ض يف قيمة م�شاريف مدفوعة مقدمًا 

10.868.4929.845.473تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

8.613.321)1.551.841()عك�ض خم�ش�ض( م�شاريف ديون م�شكوك يف حت�شيلها

127.266.574123.093.857

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:  

6.121.020)121.890.189(مدينون

61.220.321)138.978.099(ب�شاعة

)4.078.673) 4.961.874م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

8.032.14116.426.589دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

233.579.3509.716.591قرو�ض ذهب ق�شرية االأجل م�شتلمة، بال�شايف

112.971.651212.499.705النقدية من العمليات

)28.812.617()103.536.802(تغريات يف التاأمينات املودعة

)10.294.713()11.620.122(زكاة مدفوعة

)1.786.355()1.352.490(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

171.606.020)3.537.763(�شايف النقدية )امل�شتخدمة يف( من الن�شاطات الت�شغيلية

الن�شاطات االإ�شتثمارية

)11.000.000(11.000.000ودائع ق�شرية االأجل 

)17.773.479()11.374.391(�شراء ممتلكات واآالت ومعدات 

1.432.8552.906.770متح�شالت من اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات 

)25.866.709(1.058.464�شايف النقدية من )امل�شتخدمة يف( الن�شاطات االإ�شتثمارية

الن�شاطات التمويلية

     0)62.827.057(توزيعات اأرباح مدفوعة 

)6.059.083()6.560.474(ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية، �شايف

)17.000.000(     -�شداد قرو�ض نقدية ق�شرية االأجل، �شايف

)23.059.083()69.387.531(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف الن�شاطات التمويلية

122.680.228)71.866.830()النق�ض( الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية

134.421.71511.741.487النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة 

62.554.885134.421.715النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

�الأرباح �ملبقاة�الحتياطي �لنظامير�أ�س �ملال
ت�ضويات ترجمة 
عمالت �أجنبية

�ملجموع

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

398.175.361)8.401.666(300.000.00036.462.27070.114.757الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2012 

74.177.974-74.177.974--�شايف دخل ال�شنة 

--)7.417.797(7.417.797-حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)6.059.083()6.059.083(---ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

466.294.252)14.460.749(300.000.00043.880.067136.874.934الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013 

86.290.539-86.290.539--�شايف دخل ال�شنة 

--)8.629.054(8.629.054-حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)62.827.057(-)62.827.057(--توزيعات ارباح )اإي�شاح 24(

)6.560.474()6.560.474(---ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

483.197.260)21.021.223(300.000.00052.509.121151.709.362الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2014 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 28 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2014

النشاطات   - 1

�شركة الزوردي للمجوهرات )»ال�شركة«(، �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف الريا�ض، باململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 26 جمادي الثاين 
1427هـ )املوافق 22 يوليو 2006(. يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإنتاج وت�شنيع وت�شكيل و�شياغة امل�شغولت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�شغولة 
باالأحجار الكرمية مبوجب القرار الوزاري رقم 1354/�ض وتاريخ 15 ربيع الثاين 1429هـ )املوافق 21 اأبريل 2008(. كما تقوم ال�شركة بتوزيع النظارات ال�شم�شية وال�شاعات 

واالإك�ش�شوارات واالأقالم والعطور واملنتجات اجللدية وت�شدير امل�شغوالت الذهبية و�شبائك الذهب والف�شة. 

متار�ض ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية، ويف الكويت ومن خالل �شركاتها التابعة يف االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
م�شر العربية ودولة قطر. تزاول كافة هذه الفروع وال�شركات التابعة جتارة املجوهرات والذهب والف�شة.

متتلك ال�شركة فعليًا ال�شركات التابعة التالية: 

�ل�ضركة �لتابعة 
ن�ضبة �مللكية �ملبا�ضرة 

وغري �ملبا�ضرة %
بلد �لتاأ�ضي�سرقـم �ل�ضجل �لتجاريالن�ساط الرئي�سي

جمهورية م�شر العربية7877اإنتاج وجتارة الذهب100�شركة اأورو اإيجيبت 

جمهورية م�شر العربية14997اإنتاج وجتارة الذهب100�شركة الزوردي للمجوهرات( ال�شركة الدولية ل�شناعة املجوهرات �شابقًا(

االإمارات العربية املتحدة1039193جتارة الذهب100�شركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(

االإمارات العربية املتحدة1060233جتارة الذهب100الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م(

دولة قطر60716جتارة الذهب98الزوردي للمجوهرات

أسس توحيد القوائم املالية  - 2
ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( املذكورة يف االإي�شاح )1( اأعاله.  �

اإن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اإ�شتثمارًا طويل االأجل يزيد عن 50% من راأ�ض املال الذي يحق له الت�شويت  �
ومتار�ض عليها �شيطرة عملية. يتم اإدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة اإعتبارًا من تاريخ �شيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�شة مثل هذه 

ال�شيطرة. 

مت اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�ض الفرتة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة. �

متثل حقوق االأقلية ح�شة يف الربح اأو اخل�شارة و�شايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة، ويتم اإظهارها كبند م�شتقل يف قائمة الدخل املوحدة و�شمن حقوق  �
امل�شاهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شورة م�شتقلة عن احلقوق العائدة مل�شاهمي ال�شركة االأم، اإن كان جوهريًا.

مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية .  �

السياسات احملاسبية الهامة   - 3

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، ونورد فيما يلي بيانًا باأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة: 

العرف احملاسبي 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�ض املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب بالقيمة ال�شوقية. 

إستخدام التقديرات

يتطلب اإعداد القوائم املالية، طبقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها، اإ�شتخدام التقديرات واالإفرتا�شات التي قد توؤثر على اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة واالإف�شاح عن 
اأر�شدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�شاريف امل�شرح عنها خالل الفرتة التي اأعدت القوائم املالية ب�شاأنها. اإن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014

3 - السياسات احملاسبية الهامة – تتمة 

النقدية وشبه النقدية 

تتكون النقدية و�شبة النقدية من االأر�شدة لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق، واال�شتثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�شتحقاقها االأ�شلية ثالثة اأ�شهر اأو 
اأقل من تاريخ �شرائها.

املدينون 

تظهر الذمم املدينة باملبلغ االأ�شلي للفاتورة اأو كمية الذهب، ناق�شا املخ�ش�ض لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�شيل. وعند حت�شيلها، يتم �شداد الذمم املدينة، نقدًا اأو ذهبًا. يتم 
اإجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�شيلها عند عدم حت�شيل املبلغ بالكامل. ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.  

املمتلكات واآلالت واملعدات 

االإنتاجية  اأعمارها  الثابت على مدى  الق�شط  االأخرى، بطريقة  واملعدات  واالآالت  للممتلكات  املتبقية  التقديرية  القيمة  ناق�شًا  التكلفة،  ت�شتهلك  ت�شتهلك.  اململوكة ال  االأرا�شي 
املتوقعة. 

تطفاأ حت�شينات املباين امل�شتاأجرة بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شر.

حتمل م�شاريف االإ�شالح وال�شيانة على الدخل. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد، ب�شورة جوهرية، من قيمة اأو عمر املوجودات املعنية.

املوجودات غري امللموسة 

تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة التي لها عمر حمدد اأو ميكن حتديده بطريقة الق�شط الثابت على مدى عمرها االفرتا�شي اأو النظامي، اأيهما اأق�شر. يتم اإجراء تقومي للموجودات 
غري امللمو�شة التي لي�ض لها عمر حمدد للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �شنويًا وعند وجود دليل ي�شري اإلى حدوث مثل هذا االإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات. 

اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوريًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�شة وغري امللمو�شة للتاأكد من وجود دليل على وقوع خ�شائر اإنخفا�ض يف قيمتها. ويف حالة وجود 
مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك االأ�شل لتحديد حجم هذه اخل�شارة. ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد لذلك االأ�شل، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك االأ�شل. 

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة 
للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�شرتداد لها، ويتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض كم�شروف فورًا.

اإذا ما مت الحقًا عك�ض خ�شارة االإنخفا�ض يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد له، على اأال تزيد 
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية 

يف الفرتات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�ض قيد خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة كاإيرادات فورًا.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، �شواءًا قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين. 

اخملصصات 

يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على املجموعة ناجتة عن اأحداث �شابقة، واأن تكاليف �شداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به. 
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014 

السياسات احملاسبية الهامة - تتمة   - 3

البضاعــة 

تتكون الب�شاعة من الذهب وبنود اأخرى. يقّوم الذهب بال�شعر ال�شائد يف ال�شوق، بينما تقّوم بنود الب�شاعة االأخرى بالتكلفة اأو القيمة ال�شوقية، اأيهما اأقل. حتدد تكلفة بنود 
الب�شاعة االأخرى على النحو التايل:- 

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح.-مواد خام ومواد م�شتهلكة ومواد ت�شنيع اأخرى

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني وامل�شاريف غري املبا�شرة وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي.-ب�شاعة قيد الت�شنيع وتامة ال�شنع

وفق اأ�ش�ض حمددة الهوية.-ب�شاعة معدة للبيع

يجنب خم�ش�ض مالئم للب�شاعة بطيئة احلركة. كما يجنب خم�ش�ض مالئم لتغطية تكاليف الت�شكيل املتوقعة لكافة بنود الب�شاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �شهرها واإعـادة 
اإ�شتخدامها فـي االإنتاج. وطبقًا ل�شيا�شة املجموعة، حتمـل هـذه املخ�ش�شات �شمن تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.

الزكاة وضريبة الدخل 

يجنب خم�ش�ض للزكاة نيابة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعليًا وبالكامل وفقًا لنظام جباية الزكاة ال�شعودي. تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ش�شات 
لقاء االلتزامات ال�شريبية، اإن وجدت، وفقًا لالأنظمة ال�شريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات. يحمل خم�ش�ض الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة. 

اإليجارات التشغيلية 

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود االإيجارات الت�شغيلية كم�شروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة االإيجار. 

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�ش�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفقًا لنظام العمل والعمال ال�شعودي. 

توزيعات األرباح

تقيد توزيعات االأرباح النهائية كمطلوبات عند امل�شادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية للم�شاهمني. تقيد توزيعات االأرباح املرحلية عند امل�شادقة عليها من قبل جمل�ض االدارة.

إثبات اإليرادات 

يتم اإثبات املبيعات عند اإ�شدار الفواتري )وفقًا الأ�شعار الذهب ال�شائدة بال�شوق يف ذلك الوقت( وت�شليم الب�شاعة للعمالء.

تقيد االإيرادات االأخرى عند حتققها. 

املصاريف 

م�شاريف البيع والت�شويق هي تلك امل�شاريف التي تتعلق خ�شي�شًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�شيارات ت�شليم الب�شاعة باالإ�شافة اإلى م�شروف الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. 
يتم تبويب كافة امل�شاريف االأخـرى كم�شاريف عمومية واإدارية. 

إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�شجلة بالذهب لرياالت �شعودية باالأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق عند اإجراء املعامالت املعنية. ويعاد تقومي اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب باالأ�شعار 
ال�شائدة يف ال�شوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج املكا�شب واخل�شائر املحققة وكذا اخل�شائر غري املحققة عن اإعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة 

الدخل املوحدة. يتم تاأجيل املكا�شب غري املحققة عن اإعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.  
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العمالت األجنبية 

املعامالت

بالعمالت  ال�شائدة عند حدوث املعامالت املعنيه. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات امل�شجلة  التحويل  باأ�شعار  التي تتم بالعمالت االأجنبية لرياالت �شعودية  حتول املعامالت 
االأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة يف ذلك التاريخ. تدرج فروقات حتويل العمالت االأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل 

املوحدة.

ترجمة العمليات اخلارجية

حتول القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�شبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�شط اأ�شعار التحويل 
لكل فرتة بالن�شبة لالإيرادات وامل�شاريف واالأرباح واخل�شائر. حتول عنا�شر حقوق امل�شاهمني، عدا االأرباح املبقاة، باأ�شعار التحويل ال�شائدة عند ن�شوء كل عن�شر. تظهر ت�شويات 

ترجمة العمالت االأجنبية، اإذا كانت جوهرية، كبند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني.

املعلومات القطاعية

القطاع هو جزء اأ�شا�شي من املجموعة، يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�شادية معينة )قطاع 
جغرايف(، وعادًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات االأخرى. 

النقدية وشبه النقدية   - 4

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

33.712.26129.421.715نقد يف ال�شندوق واأر�شدة لدى البنوك

28.842.624105.000.000ودائع ق�شرية االأجل 

62.554.885134.421.715

التأمينات املودعة    - 5

يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظًا بها كتاأمينات )مقيدة( مقابل قرو�ض الذهب ق�شرية االأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك )اإي�شاح 12(.

املدينون  - 6

 
20142013

ريال �ضعوديريال �ضعودي

310.026.300187.334.165 مدينون جتاريون

)13.496.803()12.746.908( ناق�شًا : خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

297.279.392173.837.362
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7 - البضاعــة

حسب املكونات:

 
2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

837.366.591703.374.230ذهب يف امل�شنع وبر�شم االأمانة ولدى البنوك

139.238.323138.767.878املا�ض واأحجار كرمية ولوؤلوؤ

15.684.19616.185.337مواد وملحقاتها

992.289.110858.327.445

)8.906.693()14.758.751(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

977.530.359849.420.752

حسب مرحلة اإلجناز:

 
2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

621.209.346521.895.341ب�شاعة تامة ال�شنع

368.670.844333.029.054مواد خام

2.408.9203.403.050ب�شاعة قيد الت�شنيع

992.289.110858.327.445

)8.906.693()14.758.751(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

977.530.359849.420.752

مت رهن خمزون الذهب �شمانًا لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية )اإي�شاح 12(. 

عندما ت�شبح بنود الب�شاعة )عدا الذهب( قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم اإجراء تقدير ل�شايف القيمة البيعية لها. بالن�شبة للمبالغ الهامة، يتم اإجراء هذا التقدير لكل مبلغ على 
حده. اأما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ش�ض لها ح�شب نوع الب�شاعة وعمرها اأو درجة تقادمها وذلك 

على اأ�شا�ض اأ�شعار البيع التاريخية. 

8- املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون

 
2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

10.283.05314.549.938دفعات مقدمة للموردين  

14.806.86417.219.706م�شاريف مدفوعة مقدمًا

2.682.7022.876.448�شلف للموظفني  

138.729420.607اإيرادات م�شتحقة

2.591.5472.412.784مدينون اآخرون

30.502.89537.479.483
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اإن املعدالت امل�شتخدمة يف ح�شاب اال�شتهالك هي كما يلي :- 

15% اإلى 50%املعدات املكتبية 2%املباين 

15% اإلى 25%العدد والقوالب واملوجودات االأخرى10%االآالت واملعدات 

العمر االنتاجي لهذه التح�شينات اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شرحت�شينات املباين امل�شتاأجرة15%االأثاث والرتكيبات 

25%ال�شيارات 

�الآالت و�ملعد�ت�ملباين�الأر��ضي
�الأثاث 

و�لرتكيبات
�ل�ضيار�ت

�ملعد�ت
�ملكتبية

�لعدد 
و�لقو�لب 
و�ملوجود�ت

�الأخرى

حت�ضينات �ملباين 
�مل�ضتاأجرة

�الإجمايل 
2014  

�الإجمايل 
2013  

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

التكلفة:

640.17776.633.28769.200.08321.291.4779.857.32025.332.38312.702.14216.770.888232.427.757225.550.360يف بداية ال�شنة

---218.511)218.511(-----اإعادة ت�شنيف 

152.4934.944.390432.960891.0261.351.123961.1842.641.21511.374.39117.773.479-االإ�شافات

)10.896.082()10.579.295()6.126.326(-)130.688()1.258.997()195.609()2.354.948()512.727(-االإ�شتبعادات

640.17776.273.05371.789.52521.528.8289.489.34926.334.30713.881.83713.285.777233.222.853232.427.757يف نهاية ال�شنة

االإ�شتهالك:

37.115.95163.133.97019.705.8986.816.43220.100.08710.725.5569.249.523166.847.417161.266.933-يف بداية ال�شنة

---17.497)17.497(-----اإعادة ت�شنيف

1.787.6241.264.790435.7281.216.3762.313.749382.7122.529.2839.930.26211.676.625-لل�شنة

)6.096.141()9.224.086()5.446.471(-)92.801()1.108.683()87.765()2.241.888()246.478(-االإ�شتبعادات

38.657.09762.156.87220.053.8616.924.12522.303.53811.125.7656.332.335167.553.593166.847.417-يف نهاية ال�شنة

�شايف القيمة 
الدفرتية:

يف 31 دي�شمرب 
2014

640.17737.615.9569.632.6531.474.9672.565.2244.030.7692.756.0726.953.44265.669.260

يف 31 دي�شمرب 
2013

640.17739.517.3366.066.1131.585.5793.040.8885.232.2961.976.5867.521.36565.580.340
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قامت اإدارة املجموعة، خالل عام 2014، مبراجعة االأعمار االإنتاجية املقدرة لالآالت واملعدات واملباين. وبناءًا على تقرير االإدارة الفنية فاإنهم يعتقدون باأنه من املالئم اإطالة 
)اأو  �شنة  اإلى 50  �شنة  للمباين من 33  االنتاجية  واالأعمار  اإلى %10(،  اإ�شتهالك من %15  )اأو معدل  �شنوات  اإلى ع�شر  �شنوات  واملعدات من خم�ض  لالآالت  االإنتاجية  االأعمار 
معدل اأ�شتهالك من 3% اإلى 2%( اعتبارا من 1 يناير 2014.  ولو قامت املجموعة باإحت�شاب اال�شتهالك باإ�شتخدام املعدالت ال�شابقة، النخف�ض �شايف دخل ال�شنة مببلغ وقدره 

1.514.820 ريال �شعودي. 

املوجودات غري امللموسة   - 10

يتكون هذا البند من عالمات جتارية لي�ض لها عمر حمدد، ويتم تقوميها للتاأكد من وجود خ�شارة اإنخفا�ض يف قيمتها �شنويًا وكذلك عند وجود دليل ي�شري اإلى حدوث مثل هذا 
الإنخفا�ض.

الدائنون واملصاريف املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى   -11

 
20142013

ريال �ضعوديريال �ضعودي

21.996.25025.196.627دائنون جتاريون

46.875.89239.375.471م�شاريف م�شتحقة الدفع

316.2306.554اأرباح غري حمققة عن اإعادة تقومي الذهب

3.721.9062.345.135اأعباء مالية م�شتحقة

7.085.8275.040.177دائنون اآخرون

79.996.10571.963.964

القروض قصرية األجل     -12

تتكون القرو�ض ق�شرية االأجل، ب�شكل اأ�شا�شي، من قرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك، وحتمل عمولة وفقًا لالأ�شعار التجارية. اإن هذه القرو�ض م�شمونة ب�شكل رئي�شي 
بتاأمينات مودعة مقيدة )اإي�شاح 5(، وخمزون الذهب )اإي�شاح 7(. 

13- الزكاة وضريبة الدخل

أ ( الزكاة 

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�شنة، الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة اململوكة فعليًا لها وبالكامل. 

احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ش�ض الزكاة لل�شنة احلالية وقدره 13.240.413 ريال �شعودي )2013: 11.910.249 ريال �شعودي(.
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13- الزكاة وضريبة الدخل – تتمة 

أ( الزكاة – تتمة 

مت ح�شاب خم�ش�ض الزكاة لل�شنة احلالية على اأ�شا�ض الوعاء الزكوي املوحد لل�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعليًا وبالكامل، وكما يلي:

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

417.927.944406.577.027حقوق امل�شاهمني

43.240.79323.668.612خم�ش�شات اأول املدة وت�شويات اأخرى

)64.084.928()66.165.307(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة االأجل  

395.003.430366.160.711

116.951.094110.249.262دخل ال�شنة اخلا�شع للزكاة

511.954.524476.409.973وعاء الزكاة

ن�شاأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�شورة اأ�شا�شية نتيجة لت�شويات اال�شتهالك واملخ�ش�شات غري امل�شموح بها عند احت�شاب الدخل اخلا�شع للزكاة. 

احلركة يف اخملصص

كانت حركة خم�ش�ض الزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب كاالآتي: 

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

11.532.3029.916.766يف بداية ال�شنة 

13.240.41311.910.249املحمل لل�شنة

)10.294.713()11.620.122(مدفوع خالل ال�شنة

13.152.59311.532.302يف نهاية ال�شنة

الربوط الزكوية 

قامت ال�شركة بتقدمي اإقراراتها الزكوية ودفع الزكاة امل�شتحقة لكافة ال�شنوات وحتى عام 2013، وا�شتلمت ال�شهادات النهائية عن تلك ال�شنوات.ا�شتلمت ال�شركة ربطًا زكويًا عن 
عام 2004 ومت انهاءه و�شداده. ال يوجد لل�شركة حاليًا اأي اأمور معلقة مع م�شلحة الزكاة و الدخل عن ال�شنوات املتبقية. 

ب( ضريبة الدخل 

اإن �شركة اأورو اإيجيبت معفاة من ال�شرائب عن نتائجها التجارية والت�شنيعية ملدة خم�ض �شنوات اعتبارًا من عام 2009.

التجارية  نتائجها  عن  ال�شرائب  من  معفاة  املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  م�شجلة  �شركة   - �شابقًا(  املجوهرات  ل�شناعة  الدولية  )ال�شركة  للمجوهرات  الزوردي  �شركة  اإن 
والت�شنيعية ملدة ع�شر �شنوات اإعتبارًا من العام 2008.

اإن �شركة الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م( و الزوردي للمجوهرات )ذ.م.م( - �شركات م�شجلة يف االإمارت العربية املتحدة )دبي و اأبو ظبي، على التوايل(، وهي �شركات غري 
خا�شعة لل�شريبة.

قامت �شركة الزوردي للمجوهرات - �شركة م�شجلة يف دولة قطر، بتقدمي االقرار ال�شريبي ل�شنة 2013 والتي متثل اأول �شنة عن عملياتها يف دولة قطر. 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  -14

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

23.739.71820.606.455يف بداية ال�شنة 

6.551.6414.919.618حممل خالل ال�شنة

)1.786.355()1.352.490(مدفوع خالل ال�شنة

28.938.86923.739.718يف نهاية ال�شنة 

رأس املال   -15

يتكون راأ�ض املال من 30.000.000 �شهم )2013: 30.000.000 �شهم(، بقيمة اأ�شمية قدرها 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد.  

االحتياطي النظامي   -16

طبقًا الأحكام نظام ال�شركات ال�شعودي، يجب على ال�شركة اأن حتول 10% من �شايف دخل ال�شنة )بعد خ�شم اخل�شائر املرحلة( اإلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع هذا 
االحتياطي ن�شف راأ�ض املال. اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع.

مصاريف البيع والتسويق  -17

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

42.945.75932.728.040دعاية وترويج  

23.442.87323.201.066اأعباء معايرة ذهب

23.021.79118.324.528رواتب ومزايا موظفني

11.881.35510.339.166عمولة مبيعات  

7.727.9845.285.103اإيجار

4.111.6643.524.572اإ�شتهالك

1.795.1301.928.461�شفر

981.9061.151.632تاأمني

8.613.321)1.551.841()عك�ض( م�شاريف ديون م�شكوك يف حت�شيلها

7.207.6646.702.706اأخـرى

121.564.285111.798.595
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014

املصاريف العمومية واإلدارية    -18

2014    2013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

37.307.33231.938.209رواتب ومزايا موظفني

2.817.8751.691.436اأتعاب اإ�شت�شارية ومهنية

1.917.3911.900.456�شفر

1.750.0841.434.960اإ�شتهالك

1.078.6051.067.392طباعة وقرطا�شية واإت�شاالت

629.801484.475اإ�شالح و�شيانة

    -15.000تربعات 

3.474.4192.764.169اأخــرى

48.990.50741.281.097

املصاريف األخرى، صايف   -19

20142013    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.113.0851.672.778ربح فروقات حتويل عمالت اأجنبية، �شايف

)1.893.171(77.646مكا�شب )خ�شائر( اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

     -)2.184.000(خ�شارة اإغالق معار�ض 

     -)2.014.714(انخفا�ض يف قيمة م�شاريف مدفوعة مقدمًا 

)541.949()124.948(متنوعة 

)543.775(     -تعوي�شات ملوظفني �شابقني

)327.776(     -غرامات �شريبية

)3.132.931()1.633.893(

20- ربح السهم 

يتم احت�شاب ربح ال�شهم بناءًا على عدد االأ�شهم امل�شدرة يف نهاية ال�شنة. بلغ عدد االأ�شهم امل�شدرة 30 مليون �شهم كما يف 31 دي�شمرب 2014 و 2013.

اإرتفع ربح ال�شهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية بن�شبة 10.7% وذلك اإلى 4.35 ريال �شعودي لل�شهم لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2014 )2013: 3.93 ريال �شعودي 
لل�شهم(.

اإليجارات التشغيلية   -21

تتعلق م�شاريف االإيجار بعقود االإيجارات الت�شغيلية. مت خالل ال�شنة، اإثبات مبلغ وقدره 7.727.984 ريال �شعودي )2013: 5.285.103 ريال �شعودي( كم�شاريف يف قائمة 
الدخل املوحدة ب�شاأن عقود االإيجارات الت�شغيلية )اإي�شاح 17(.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014

22- املعلومات القطاعية 

تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات واأعمال املجموعة والتي اإعتمدتها االإدارة كاأ�شا�ض الإعداد التقارير املالية اخلا�شة بها ولتم�شيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. ت�شتمل 
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�شورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق اأ�ش�ض معقولة.

تتكون املجموعة من قطاعات االأعمال الرئي�شية التالية:

�الإجمايل �جلملة �لتجزئة 

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014

73.194.7792.686.316.7172.759.511.496االيرادات

22.781.598278.401.241301.182.839الربح االإجمايل

6.538.77859.130.48265.669.260�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

66.549.1501.588.350.9881.654.900.138اإجمايل املوجودات

)1.171.702.878()1.161.313.350()10.389.528(اإجمايل املطلوبات

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

77.499.7812.849.794.3602.927.294.141االيرادات

19.952.282251.040.800270.993.082الربح االإجمايل

8.068.20257.512.13865.580.340�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

72.204.9021.317.361.2951.389.566.197اإجمايل املوجودات

)923.271.945()915.262.927()8.009.018(اإجمايل املطلوبات

تعترب اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�ض التعاون وجمهورية م�شر العربية االأ�شواق الرئي�شية ملنتجات املجموعة. اإنه من غري املمكن عمليًا االإف�شاح عن املعلومات القطاعية 
لكل منطقة جغرافية تتم فيها عمليات املجموعة. 

23- القيمة العادلة لألدوات املالية 

املالية اخلا�شة  املوجودات  تتكون  تعامل عادل.  وب�شروط  راغبًة يف ذلك  اأطراف  ما بني  �شداد مطلوبات  اأو  ما  تبادل موجودات  يتم مبوجبها  التي  القيمة  العادلة هي  القيمة 
باملجموعة من النقدية و�شبه النقدية، والب�شاعة واملدينني والودائع ق�شرية االأجل والتاأمينات املودعة، بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض ق�شرية االأجل والدائنني.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

24- توزيعات األرباح

خالل اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 18 ذي احلجة 1435 هجري )املوافق 12 اأكتوبر 2014( اأو�شى جمل�ض االإدارة و�شادق على توزيع اأرباح نقدية مرحلية بواقع 2،09 ريال �شعودي 
لل�شهم وبقيمة قدرها 62.827.057 ريال �شعودي.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2014

25- إدارة اخملاطر 
خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر اأ�شعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف اأ�شعار الذهب. تقوم االإدارة بتقليل خماطرها ب�شاأن 
التقلبات يف اأ�شعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�شاوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكنًا وعمليًا.

فيما يلي حتلياًل حل�شابات الذهب كما يف 31 دي�شمرب:

20142013

غر�مغر�م

)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي

829.264.4465.730.867690.483.7834.762.844موجودات م�شجلة بالذهب – ب�شاعة

246.585.8831.704.102144.747.982998.448موجودات م�شجلة بالذهب – مدينون 

      -    -)33.496()4.846.918(مطلوبات م�شجلة بالذهب – دائنون

)5.628.712()816.035.961()7.253.428()1.049.615.311(مطلوبات م�شجلة بالذهب – قرو�ض 

21.388.100148.04519.195.804132.580�شايف املوجودات امل�شجلة بالذهب 

بلغ �شعر الذهب بال�شوق 144/701 ريال �شعودي لكل غرام )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2014 )2013: 144/973  ريال �شعودي لكل غرام(، و 1.200/25  دوالر 
اأمريكي الأون�شة الذهب )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2014 )2013: 1.202/50 دوالر اأمريكي لالأون�شة(.

خماطر العمالت 

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي. مل تقم املجموعة مبعامالت هامة بعمالت اأجنبية عدا الدوالر 
اأمريكي، واليورو واجلنيه امل�شري خالل ال�شنة. عليه، تعتقد االإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�شائر هامة ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شرف، وبالتايل ال تقوم املجموعة 

بتغطية خماطر العمالت االأجنبية. 

خماطر أسعار العموالت 

متثل خماطر اأ�شعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار العموالت ال�شائدة يف ال�شوق. تخ�شع املجموعة ملخاطر اأ�شعار العموالت 
ب�شاأن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض. 

خماطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية ما مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية. بالن�شبة لكافة فئات املوجودات املالية 
املحتفظ بها لدى املجموعة، ميثل احلد االأق�شى ملخاطر االإئتمان اخلا�شة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.

تقوم املجموعة باحلد من خماطر االإئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�شع حدود اإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء 
وخا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية واالمارات العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية.

خماطر السيولة

متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال اإ�شتحقاقها.

تراقب املجموعة متطلبات ال�شيولة �شهريًا، وتقوم االإدارة بالتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باالإلتزامات عند ن�شوئها.

26- اإللتزامات احملتملة 
اأ�شدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �شمان مببلغ 855.000 ريال �شعودي )2013: 132.000 ريال �شعودي( ب�شاأن عملياتها. 

27- اعتماد القوائم املالية املوحدة 
اعتمد جمل�ض االإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 15 ربيع الثاين 1436هـ )املوافق 4 فرباير 2015(.

28- أرقام املقارنة 
اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�شنة املا�شية مبا يتما�شى مع تبويب ال�شنة احلالية.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة املركز املايل املوحدة 
كما يف 31 ديسمرب 2013

�إي�ضاح
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

4134.421.71511.741.487نقدية و�شبه نقدية

    -11.000.000ودائع ق�شرية االأجل 

5117.526.54688.713.929تاأمينات مودعة 

6173.837.362188.571.703مدينون 

7849.420.752920.486.546ب�شاعة

837.479.48333.400.810م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

1.323.685.8581.242.914.475اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

965.580.34064.283.427ممتلكات واآالت ومعدات 

10299.999357.425موجودات غري ملمو�شة

65.880.33964.640.852اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.389.566.1971.307.555.327اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات املتداولة 

1171.963.96455.537.375دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

12816.035.961823.319.370قرو�ض ق�شرية االأجل 

1311.532.3029.916.766زكاة

899.532.227888.773.511اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1423.739.71820.606.455مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

923.271.945909.379.966اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�شاهمني 

15300.000.000300.000.000راأ�ض املال 

1643.880.06736.462.270اإحتياطي نظامي

136.874.93470.114.757اأرباح مبقاة

)8.401.666()14.460.749(ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

466.294.252398.175.361اإجمايل حقوق امل�شاهمني

1.389.566.1971.307.555.327اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 5 فرباير 2014 ومت التوقيع نيابًة عنهم من قبل: 

____________________

�شليم �شدياق

املدير التنفيذي

مكي بنجديا

املدير املايل

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 27 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(
قائمة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013

�إي�ضاح
2013    2012    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

3.107.163.8882.439.095.414املبيعات

)2.222.881.973()2.836.170.806(تكلفة املبيعات

270.993.082216.213.441الربح االإجمايل

امل�شاريف

)93.656.835()111.798.595(17بيع وت�شويق

)33.301.134()41.281.097(18عمومية  واإدارية 

)153.079.692()126.957.969(

117.913.39089.255.472الدخل من العمليات الرئي�شية

)30.099.689()30.191.274(اأعباء مالية

2.052.284)1.633.893(19)م�شاريف( اإيرادات اأخرى، �شايف

86.088.22361.208.067الدخل قبل الزكاة  

)9.731.928()11.910.249(13الزكاة

74.177.97451.476.139�شايف دخل ال�شنة

ربح ال�شهم

 2.98 203.93املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية

 1.72  202.47املتعلق ب�شايف دخل ال�شنة

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 27 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013 

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

الن�شاطات الت�شغيلية 

86.088.22361.208.067الدخل قبل الزكاة

التعديالت لـ: 

11.676.62510.861.637اإ�شتهالك

4.919.6183.715.048مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

)174.326(1.893.171خ�شارة )ربح( اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

     -57.426خ�شارة اإ�شتبعاد موجودات غري ملمو�شة 

9.845.4738.143.644تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

8.613.32111.018.891ديون م�شكوك يف حت�شيلها

123.093.85794.772.961

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:  

24.407.847)28.812.617(تاأمينات مودعة 

)18.890.618(6.121.020مدينون

)56.531.573(61.220.321ب�شاعة

)7.522.020()4.078.673)م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون اآخرون

)8.172.832(16.426.589دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

)25.063.504(9.716.591قرو�ض ذهب ق�شرية االأجل م�شتلمة )م�شددة(، �شايف

183.687.0883.000.261النقدية من العمليات

)8.237.678()10.294.713(زكاة مدفوعة

)3.102.434()1.786.355(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

)8.339.851(171.606.020�شايف النقدية من )امل�شتخدمة يف( الن�شاطات الت�شغيلية

الن�شاطات االإ�شتثمارية

     -)11.000.000(ودائع ق�شرية االأجل 

)15.964.357()17.773.479(�شراء ممتلكات واآالت ومعدات 

2.906.770581.290متح�شالت من اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات 

)15.383.067()25.866.709(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف الن�شاطات االإ�شتثمارية

الن�شاطات التمويلية

)20.000.000()17.000.000(�شداد قرو�ض نقدية ق�شرية االأجل، �شايف

)3.369.813()6.059.083(ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية، �شايف

)23.369.813()23.059.083(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف الن�شاطات التمويلية

)47.092.731(122.680.228الزيادة )النق�ض( يف النقدية و�شبه النقدية

11.741.48758.834.218النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة 

134.421.71511.741.487النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 27 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2013

�الأرباح �ملبقاة�الحتياطي �لنظامير�أ�س �ملال
ت�ضويات ترجمة 
عمالت �أجنبية

�ملجموع

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

350.069.035)5.031.853(300.000.00031.314.65623.786.232الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2011

51.476.139-51.476.139--�شايف دخل ال�شنة 

--)5.147.614(5.147.614-حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)3.369.813()3.369.813(---ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

398.175.361)8.401.666(300.000.00036.462.27070.114.757الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2012 

74.177.974-74.177.974--�شايف دخل ال�شنة 

--)7.417.797(7.417.797-حمول اإلى االحتياطي النظامي 

)6.059.083()6.059.083(---ت�شويات ترجمة عمالت اأجنبية

466.294.252)14.460.749(300.000.00043.880.067136.874.934الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإلى 27 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 ديسمرب 2013

النشاطات   - 1

�شركة الزوردي للمجوهرات )»ال�شركة«(، �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف الريا�ض، باململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 26 جمادي الثاين 
1427هـ )املوافق 22 يوليو 2006(. يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإنتاج وت�شنيع وت�شكيل و�شياغة امل�شغولت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�شغولة 
ال�شم�شية وال�شاعات واالإك�ش�شوارات واالأقالم  ال�شركة بتوزيع النظارات  الثاين 1429هـ. كما تقوم  الوزاري رقم 1354/�ض وتاريخ 15 ربيع  القرار  باالأحجار الكرمية مبوجب 

والعطور واملنتجات اجللدية وت�شدير امل�شغوالت الذهبية و�شبائك الذهب والف�شة. 

متار�ض ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية، ويف منطقة اخلليج العربي من خالل فرعيها يف دبي والكويت، والتي تزاول 
جتارة املجوهرات والذهب والف�شة.

متتلك ال�شركة فعليًا ال�شركات التابعة التالية: 

بلد �لتاأ�ضي�سرقـم �ل�ضجل �لتجاريالن�ساط الرئي�سين�ضبة �مللكية �ملبا�ضرة وغري �ملبا�ضرة %�ل�ضركة �لتابعة 

جمهورية م�شر العربية7877اإنتاج وجتارة الذهب100�شركة اأورو اإيجيبت 

جمهورية م�شر العربية546ت�شنيع الذهب100ال�شركة الدولية ل�شناعة املجوهرات )*(

)*( خالل العام 2012، اإ�شتحوذت ال�شركة فعليًا على ن�شبة 100% من ح�ش�ض الت�شويت يف ال�شركة الدولية ل�شناعة املجوهرات مببلغ 750.000 جنيه م�شري )468.750 ريال �شعودي(.

أسس توحيد القوائم املالية  - 2
ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال ال�شركة وفروعها و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( املذكورة يف االإي�شاح )1( اأعاله.  �

اإن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اإ�شتثمارًا طويل االأجل يزيد عن 50% من راأ�ض املال الذي يحق له الت�شويت  �
ومتار�ض عليها �شيطرة عملية. يتم اإدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة اإعتبارًا من تاريخ �شيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�شة مثل هذه 

ال�شيطرة. 

مت اإعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�ض الفرتة با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة. �

مت حذف كافة احل�شابات واملعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة وكذلك الفروع عند توحيد القوائم املالية .  �

السياسات احملاسبية الهامة   - 3

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، ونورد فيما يلي بيانًا باأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة: 

العرف احملاسبي 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�ض املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب بالقيمة ال�شوقية. 
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إستخدام التقديرات

يتطلب اإعداد القوائم املالية، طبقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها، اإ�شتخدام التقديرات واالإفرتا�شات التي قد توؤثر على اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة واالإف�شاح عن 
اأر�شدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�شاريف امل�شرح عنها خالل الفرتة التي اأعدت القوائم املالية ب�شاأنها. اإن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية وشبه النقدية 

تتكون النقدية و�شبة النقدية من االأر�شدة لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق، واال�شتثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية وفرتة ا�شتحقاقها االأ�شلية ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من 
تاريخ �شرائها.

املدينون 

تظهر الذمم املدينة باملبلغ االأ�شلي للفاتورة اأو كمية الذهب، ناق�شا املخ�ش�ض لقاء اأية مبالغ غري قابلة للتح�شيل. وعند حت�شيلها، يتم �شداد الذمم املدينة، نقدًا اأو ذهبًا. يتم 
اإجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�شيلها عند عدم حت�شيل املبلغ بالكامل. ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.  

املمتلكات واآلالت واملعدات 

االإنتاجية  اأعمارها  الثابت على مدى  الق�شط  االأخرى، بطريقة  واملعدات  واالآالت  للممتلكات  املتبقية  التقديرية  القيمة  ناق�شًا  التكلفة،  ت�شتهلك  ت�شتهلك.  اململوكة ال  االأرا�شي 
املتوقعة. 

ت�شتهلك التح�شينات على املباين امل�شتاأجرة باإ�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شر.

حتمل م�شاريف االإ�شالح وال�شيانة على الدخل. يتم ر�شملة التح�شينات التي تزيد، ب�شورة جوهرية، من قيمة اأو عمر املوجودات املعنية.

املوجودات غري امللموسة 

تطفاأ املوجودات غري امللمو�شة التي لها عمر حمدد اأو ميكن حتديده بطريقة الق�شط الثابت على مدى عمرها االفرتا�شي اأو النظامي، اأيهما اأق�شر. يتم اإجراء تقومي للموجودات 
غري امللمو�شة التي لي�شت لها عمر حمدد للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �شنويًا وعند وجود دليل ي�شري اإلى حدوث مثل هذا االإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات. 

اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوريًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�شة وغري امللمو�شة للتاأكد من وجود دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن االإنخفا�ض يف قيمة تلك 
املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك االأ�شل لتحديد حجم هذه اخل�شارة. ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة 

لالإ�شرتداد لذلك االأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالإ�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك االأ�شل. 

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة 
للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�شرتداد لها، ويتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض كم�شروف فورًا.

اإذا ما مت الحقًا عك�ض خ�شارة االإنخفا�ض يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد له، على اأال تزيد 
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك االأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية 

يف الفرتات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�ض قيد خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة كاإيرادات فورًا.
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الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع 

يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�شتقبل عن الب�شاعة اأو اخلدمات امل�شتلمة، �شواءًا قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.  

اخملصصات 

يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على املجموعة ناجتة عن اأحداث �شابقة، واأن تكاليف �شداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به. 

البضاعــة 

تتكون الب�شاعة من الذهب وبنود اأخرى. يقّوم الذهب بال�شعر ال�شائد يف ال�شوق، بينما تقّوم بنود الب�شاعة االأخرى بالتكلفة اأو القيمة ال�شوقية، اأيهما اأقل. حتدد تكلفة بنود 
الب�شاعة االأخرى على النحو التايل:- 

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح.-مواد خام ومواد م�شتهلكة ومواد ت�شنيع اأخرى

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني وامل�شاريف غري املبا�شرة وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي.-ب�شاعة قيد الت�شنيع وتامة ال�شنع

يجنب خم�ش�ض مالئم للب�شاعة بطيئة احلركة. كما يجنب خم�ش�ض مالئم لتغطية تكاليف الت�شكيل املتوقعة لكافة بنود الب�شاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �شهرها واإعـادة 
اإ�شتخدامها فـي االإنتاج. وطبقًا ل�شيا�شة املجموعة، حتمـل هـذه املخ�ش�شات �شمن تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.

الزكاة وضريبة الدخل 

يجنب خم�ش�ض للزكاة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعليًا وبالكامل بناءًا على االإقرار الزكوي املوحد )القوائم املالية املوحدة( وفقًا لنظام جباية الزكاة ال�شعودي. 
تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ش�شات لقاء االلتزامات ال�شريبية، اإن وجدت، وفقًا لالأنظمة ال�شريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات. يحمل خم�ش�ض 

الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة. 

اإليجارات التشغيلية 

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود االإيجارات الت�شغيلية كم�شروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة االإيجار. 

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�ش�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفقًا لنظام العمل والعمال ال�شعودي. 

إثبات اإليرادات 

يتم اإثبات املبيعات عند اإ�شدار الفواتري )وفقًا الأ�شعار الذهب ال�شائدة بال�شوق يف ذلك الوقت( وت�شليم الب�شاعة للعمالء. 

تقيد االإيرادات االأخرى عند حتققها. 

املصاريف 

م�شاريف البيع والت�شويق هي تلك امل�شاريف التي تتعلق خ�شي�شًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�شيارات ت�شليم الب�شاعة باالإ�شافة اإلى خم�ش�ض الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. 
يتم تبويب كافة امل�شاريف االأخـرى كم�شاريف عمومية واإدارية. 
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السياسات احملاسبية الهامة - تتمة   - 3

إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�شجلة بالذهب لرياالت �شعودية باالأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق عند اإجراء املعامالت املعنية. ويعاد تقومي اأر�شدة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب باالأ�شعار 
ال�شائدة يف ال�شوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج املكا�شب واخل�شائر املحققة وكذا اخل�شائر غري املحققة عن اإعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة 

الدخل املوحدة. يتم تاأجيل املكا�شب غري املحققة عن اإعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.  

العمالت األجنبية 

املعامالت

بالعمالت  ال�شائدة عند حدوث املعامالت املعنيه. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات امل�شجلة  التحويل  باأ�شعار  التي تتم بالعمالت االأجنبية لرياالت �شعودية  حتول املعامالت 
االأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة يف ذلك التاريخ. تدرج فروقات حتويل العمالت االأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل 

املوحدة.

ترجمة العمليات اخلارجية

حتول القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�شبة للموجودات واملطلوبات، ومبتو�شط اأ�شعار التحويل 
لكل فرتة بالن�شبة لالإيرادات وامل�شاريف واالأرباح واخل�شائر. حتول عنا�شر حقوق امل�شاهمني، عدا االأرباح املبقاة، باأ�شعار التحويل ال�شائدة عند ن�شوء كل عن�شر. تظهر ت�شويات 

ترجمة العمالت االأجنبية، اإذا كانت جوهرية، كبند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني.

املعلومات القطاعية

القطاع هو جزء اأ�شا�شي من املجموعة، يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يقوم ببيع منتجات اأو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�شادية معينة )قطاع 
جغرايف(، وعادًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات االأخرى. 

النقدية وشبه النقدية  - 4

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

29.421.71511.741.487النقد يف ال�شندوق واالأر�شدة لدى البنوك

     -105.000.000ودائع ق�شرية االأجل 

134.421.71511.741.487

التأمينات املودعة  - 5

يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظًا بها كتاأمينات )مقيدة( مقابل قرو�ض الذهب ق�شرية االأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية )اإي�شاح 12(.

املدينون  - 6

 
2013    2012    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

187.334.165198.937.708 مدينون جتاريون

)10.366.005()13.496.803( ناق�شًا : خم�ش�ض ديون م�شكوك يف حت�شيلها

173.837.362188.571.703
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7- البضاعــة

حسب املكونات:

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

686.605.843775.533.944ذهب يف امل�شنع وبر�شم االأمانة ولدى البنوك

138.767.878122.439.163املا�ض واأحجار كرمية ولوؤلوؤ

16.768.38716.786.298ذهب لدى موردين

16.185.33714.139.638مواد وملحقاتها

858.327.445928.899.043

)8.412.497()8.906.693(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

849.420.752920.486.546

حسب مرحلة اإلجناز:

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

505.126.954536.646.197ب�شاعة تامة ال�شنع

333.029.054372.125.653مواد خام

16.768.38716.786.298ذهب لدى موردين

3.403.0503.340.895ب�شاعة قيد الت�شنيع

858.327.445928.899.043

)8.412.497()8.906.693(ناق�شًا : خم�ش�ض تكاليف �شهر الذهب والب�شاعة بطيئة احلركة

849.420.752920.486.546

مت رهن خمزون الذهب �شمانًا لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية )اإي�شاح 12(. 

عندما ت�شبح بنود الب�شاعة )عدا الذهب( قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم اإجراء تقدير ل�شايف القيمة البيعية لها. بالن�شبة للمبالغ الهامة، يتم اإجراء هذا التقدير لكل مبلغ على 
حده، اأما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية اأو متقادمة، فاأنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ش�ض لها ح�شب نوع الب�شاعة وعمرها اأو درجة تقادمها وذلك 

على اأ�شا�ض اأ�شعار البيع التاريخية. 

8- املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

14.549.93811.655.885دفعات مقدمة للموردين  

17.219.70613.750.807م�شاريف مدفوعة مقدمًا

2.876.4483.939.621�شلف للموظفني  

420.607193.506اإيرادات م�شتحقة

2.412.7843.860.991مدينون اآخرون

37.479.48333.400.810
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املمتلكات واآلالت واملعدات   - 9

يتم ح�شاب االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�ض ح�شاب االإ�شتهالك وفقًا للمعدالت التالية :- 

15% اإلى 50%املعدات املكتبية  3%املباين 

15% اإلى 25%العدد والقوالب واملوجودات االأخرى15%االآالت واملعدات

العمر االنتاجي لهذه التح�شينات اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�شرالتح�شينات على املباين امل�شتاأجرة 15%االأثاث والرتكيبات

25%ال�شيارات

�الآالت و�ملعد�ت�ملباين�الأر��ضي
�الأثاث 

و�لرتكيبات
�ل�ضيار�ت

�ملعد�ت
�ملكتبية

�لعدد و�لقو�لب 
و�ملوجود�ت

�الأخرى

�لتح�ضينات على 
�ملباين �مل�ضتاأجرة

�الإجمايل 
2013

�الإجمايل 
2012

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

التكلفة:

640.17772.775.11771.730.13320.773.2918.438.61522.104.52313.669.53615.418.968225.550.360210.897.107يف بداية ال�شنة

---)1.278.490(1.278.490-----اإعادة ت�شنيف 

3.858.1705.517.695668.6832.310.0162.254.942319.9272.844.04617.773.47915.964.357-لالإ�شافات

)1.311.104()10.896.082()1.492.126()8.831()305.572()891.311()150.497()8.047.745(--لالإ�شتبعادات

640.17776.633.28769.200.08321.291.4779.857.32025.332.38312.702.14216.770.888232.427.757225.550.360يف نهاية ال�شنة

االإ�شتهالك:

34.876.80564.397.41419.299.9136.718.66317.545.02711.092.9467.336.165161.266.933151.309.436-يف بداية ال�شنة

---)573.785(573.785-----اإعادة ت�شنيف

2.239.1463.750.954519.267962.4252.082.431209.0441.913.35811.676.62510.861.637-لل�شنة

)904.140()6.096.141(-)2.649()101.156()864.656()113.282()5.014.398(--لالإ�شتبعادات

37.115.95163.133.97019.705.8986.816.43220.100.08710.725.5569.249.523166.847.417161.266.933-يف نهاية ال�شنة

�شايف القيمة 
الدفرتية:

يف 31 دي�شمرب 
2013

640.17739.517.3366.066.1131.585.5793.040.8885.232.2961.976.5867.521.36565.580.340

يف 31 دي�شمرب 
2012

640.17737.898.3127.332.7191.473.3781.719.9524.559.4962.576.5908.082.80364.283.427
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املوجودات غري امللموسة   - 10

يتكون هذا البند من عالمات جتارية لي�ض لها عمر اإنتاج حمدد ويتم تقوميها للتاأكد من وجود خ�شارة اإنخفا�ض يف قيمتها �شنويًا وكذلك عند وجود دليل ي�شري اإلى حدوث مثل 
هذا الإنخفا�ض.

الدائنون واملصاريف املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى   -11

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

25.196.62711.625.521دائنون جتاريون

39.375.47134.803.339م�شاريف م�شتحقة الدفع

6.5544.892.760اأرباح غري حمققة عن اإعادة تقومي الذهب

2.345.1351.922.417اأعباء مالية م�شتحقة

5.040.1772.293.338دائنون اآخرون

71.963.96455.537.375

القروض قصرية األجل     -12

تتكون القرو�ض ق�شرية االأجل، ب�شكل اأ�شا�شي، من قرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك، وحتمل عمولة وفقًا لالأ�شعار التجارية. اإن هذه القرو�ض م�شمونة ب�شكل رئي�شي 
بتاأمينات مودعة مقيدة )اإي�شاح 5(، وخمزون الذهب )اإي�شاح 7(.

 
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

816.035.961806.319.370قرو�ض ذهب

17.000.000     -قرو�ض نقدية

816.035.961823.319.370
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13- الزكاة وضريبة الدخل

أ( الزكاة 

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�شنة، الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة لها. 

احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ش�ض الزكاة لل�شنة احلالية وقدره 11.910.249 ريال �شعودي )2012: 9.731.928 ريال �شعودي(.

مت ح�شاب خم�ش�ض الزكاة لل�شنة احلالية على اأ�شا�ض الوعاء الزكوي املوحد لل�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعليًا وبالكامل، وكما يلي:

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

406.577.027355.100.888حقوق امل�شاهمني

23.668.61217.345.097خم�ش�شات اأول املدة وت�شويات اأخرى

)64.640.852()64.084.928(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة االأجل  

366.160.711307.805.133

110.249.26281.471.987دخل ال�شنة اخلا�شع للزكاة

476.409.973389.277.120وعاء الزكاة

ن�شاأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�شورة اأ�شا�شية نتيجة لت�شويات اال�شتهالك واملخ�ش�شات غري امل�شموح بها عند احت�شاب الدخل اخلا�شع للزكاة. 

احلركة يف اخملصص

كانت حركة خم�ش�ض الزكاة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب كاالآتي: 

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

9.916.7668.422.516يف بداية ال�شنة 

11.910.2499.731.928املحمل لل�شنة

)8.237.678()10.294.713(مدفوع خالل ال�شنة

11.532.3029.916.766يف نهاية ال�شنة

الربوط الزكوية 

قامت ال�شركة بدفع وتقدمي اإقراراتها الزكوية لكافة ال�شنوات وحتى 2012. قامت ال�شركة باإنهاء ربوطها الزكوية مع م�شلحة الزكاة والدخل )»امل�شلحة«( لكل ال�شنوات ال�شابقة 
وحتى 2004. ال يوجد لل�شركة حاليًا اأي اأمور معلقة مع م�شلحة الزكاة و الدخل عن ال�شنوات املتبقية. 
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13- الزكاة وضريبة الدخل – تتمة 

ب( ضريبة الدخل 

اإن �شركة اأورو اإيجيبت معفاة من ال�شرائب عن نتائجها التجارية والت�شنيعية ملدة خم�ض �شنوات اعتبارًا من عام 2010.

اإن ال�شركة الدولية ل�شناعة املجوهرات معفاة من ال�شرائب عن نتائجها التجارية والت�شنيعية ملدة ع�شر �شنوات اإعتبارًا من العام 2008.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  -14

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

20.606.45519.993.841يف بداية ال�شنة 

4.919.6183.715.048حممل خالل ال�شنة

)3.102.434()1.786.355(مدفوع خالل ال�شنة

23.739.71820.606.455يف نهاية ال�شنة 

15- رأس املال 

يتكون راأ�ض املال من 30.000.000 �شهم )2012: 30.000.000 �شهم(، بقيمة اأ�شمية قدرها 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد.  

االحتياطي النظامي   -16

طبقًا الأحكام نظام ال�شركات ال�شعودي، يجب على ال�شركة اأن حتول 10% من �شايف دخل ال�شنة )بعد خ�شم اخل�شائر املرحلة( اإلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع هذا 
االحتياطي ن�شف راأ�ض املال. اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع.

مصاريف البيع والتسويق  -17

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

32.728.04022.338.679دعاية وترويج  

23.201.06623.552.251اأعباء معايرة ذهب

18.324.52814.384.186رواتب ومزايا موظفني

10.339.1667.470.080عمولة مبيعات  

8.613.32111.018.891ديون م�شكوك يف حت�شيلها

5.285.1034.719.312اإيجار

3.524.5722.558.182اإ�شتهالك

1.928.4611.608.237�شفر

1.151.6321.019.296تاأمني

6.702.7064.987.721اأخـرى

111.798.59593.656.835
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املصاريف العمومية واإلدارية    -18

2013    2012    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

31.938.20927.319.617رواتب ومزايا موظفني

1.900.4561.156.686�شفر

1.691.436502.855اأتعاب اإ�شت�شارية ومهنية

1.434.960928.527اإ�شتهالك

1.067.392767.985طباعة وقرطا�شية واإت�شاالت

484.475313.195اإ�شالح و�شيانة

2.764.1692.312.269اأخــرى

41.281.09733.301.134

)املصاريف( اإليرادات األخرى، صايف   -19

2013    2012    

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.672.7781.266.615ربح فروق حتويل عمالت اأجنبية، �شايف

174.326)1.893.171()خ�شارة( ربح اإ�شتبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

      -)543.775(تعوي�شات ملوظفني �شابقني

      -)327.776(غرامات �شريبية

120.634)541.949(متنوعة 

490.709    -متح�شالت من مطالبة تاأمني

)1.633.893(2.052.284

20- ربح السهم 

يتم احت�شاب ربح ال�شهم بناءًا على عدد االأ�شهم امل�شدرة يف نهاية ال�شنة. بلغ عدد االأ�شهم امل�شدرة 30 مليون �شهم كما يف 31 دي�شمرب 2013 و 2012.

اإرتفع ربح ال�شهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�شية بن�شبة 32% وذلك اإلى 3.93 ريال �شعودي لل�شهم لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2013 )2012: 2.92 ريال �شعودي لل�شهم(.

اإليجارات التشغيلية   -21

تتعلق م�شاريف االإيجار بعقود االإيجارات الت�شغيلية. مت خالل ال�شنة، اإثبات مبلغ وقدره 5.285.103 ريال �شعودي )2012: 4.719.312 ريال �شعودي( كم�شاريف يف قائمة 
الدخل املوحدة ب�شاأن عقود االإيجارات الت�شغيلية )اإي�شاح 17(.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2013

22- املعلومات القطاعية 

تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات واأعمال املجموعة والتي اإعتمدتها االإدارة كاأ�شا�ض الإعداد املعلومات املالية اخلا�شة بها ولتم�شيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. ت�شتمل 
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�شورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق اأ�ش�ض معقولة.

تتكون املجموعة من قطاع االأعمال الرئي�شية التالية:

�الإجمايل �جلملة �لتجزئة 

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

   لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013

77.499.7813.029.664.1073.107.163.888املبيعات

19.952.282251.040.800270.993.082الربح االإجمايل

8.068.20257.512.13865.580.340�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

72.204.9021.317.361.2951.389.566.197اإجمايل املوجودات

)923.271.945()915.262.927()8.009.018(اإجمايل املطلوبات

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

66.513.8172.372.581.5972.439.095.414املبيعات

20.785.850195.427.591216.213.441الربح االإجمايل

6.268.08658.015.34164.283.427�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات

72.743.3281.234.811.9991.307.555.327اإجمايل املوجودات

)909.379.966()906.285.396()3.094.570(اإجمايل املطلوبات

تعترب اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�ض التعاون وجمهورية م�شر العربية االأ�شواق الرئي�شية ملنتجات املجموعة. اإنه من غري املمكن عمليًا االإف�شاح عن املعلومات القطاعية 
لكل منطقة جغرافية تتم فيها عمليات املجموعة. 

23- القيمة العادلة لألدوات املالية 

املالية اخلا�شة  املوجودات  تتكون  تعامل عادل.  وب�شروط  راغبًة يف ذلك  اأطراف  ما بني  �شداد مطلوبات  اأو  ما  تبادل موجودات  يتم مبوجبها  التي  القيمة  العادلة هي  القيمة 
باملجموعة من النقدية و�شبه النقدية، والب�شاعة واملدينني والودائع ق�شرية االأجل والتاأمينات املودعة، بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض ق�شرية االأجل والدائنني.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية، ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة 
31 ديسمرب 2013

24- إدارة اخملاطر 
خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر اأ�شعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�شجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف اأ�شعار الذهب. تقوم االإدارة بتقليل خماطرها ب�شاأن 
التقلبات يف اأ�شعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�شاوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكنًا وعمليًا.

فيما يلي حتلياًل حل�شابات الذهب كما يف 31 دي�شمرب:

20132012

غر�مغر�م

)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي)عيار 24 قرياط(ريال �ضعودي

690.833.7484.765.258779.906.9263.859.244موجودات م�شجلة بالذهب – ب�شاعة

144.398.182996.035164.712.791815.054موجودات م�شجلة بالذهب – مدينون 

)3.989.941()806.319.370()5.628.712()816.035.961(مطلوبات م�شجلة بالذهب – قرو�ض 

19.195.969132.581138.300.347684.357�شايف املوجودات امل�شجلة بالذهب 

بلغ �شعر الذهب بال�شوق 144/973 ريال �شعودي لكل غرام )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2013 )2012: 202/088 ريال �شعودي لكل غرام(، و 1.202/50 دوالر 
اأمريكي الأون�شة الذهب )عيار 24 قرياط( كما يف 31 دي�شمرب 2013 )2012: 1.676/21 دوالر اأمريكي لالأون�شة(.

خماطر العمالت 

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي. مل تقم املجموعة مبعامالت هامة بعمالت اأجنبية عدا الدوالر 
اأمريكي، اليورو واجلنيه امل�شري خالل ال�شنة. عليه، تعتقد االإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�شائر هامة ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شرف، وبالتايل ال تقوم املجموعة 

بتغطية خماطر العمالت االأجنبية. 

خماطر أسعار العموالت 

متثل خماطر اأ�شعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار العموالت ال�شائدة يف ال�شوق. تخ�شع املجموعة ملخاطر اأ�شعار العموالت 
ب�شاأن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض. 

خماطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية ما مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية. بالن�شبة لكافة فئات املوجودات املالية 
املحتفظ بها لدى املجموعة، ميثل احلد االأق�شى ملخاطر االإئتمان اخلا�شة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.

تقوم املجموعة باحلد من خماطر االإئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�شع حدود اإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء 
وخا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية م�شر العربية.

خماطر السيولة

متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء باإلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال اإ�شتحقاقها.

تراقب املجموعة متطلبات ال�شيولة �شهريًا، وتقوم االإدارة بالتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باالإلتزامات عند ن�شوئها.

25- اإللتزامات احملتملة 
اأ�شدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �شمان مببلغ 132.000 ريال �شعودي )2012: 234.000 ريال �شعودي( ب�شاأن عملياتها الدولية. 

26- اعتماد القوائم املالية املوحدة 
اعتمد جمل�ض االإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 5 ربيع الثاين 1435هـ )املوافق 5 فرباير 2014(.

27- أرقام املقارنة 
اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�شنة املا�شية مبا يتما�شى مع تبويب ال�شنة احلالية.
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امللحق رقم )أ(
يبني اجلدول التايل التفا�شيل اخلا�شة بال�شركات املذكورة يف هيكل ملكية ال�شركة حتى �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-1: التفا�شيل اخلا�شة بال�شركات املذكورة يف هيكل ملكية ال�شركة حتى �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة

التفا�شيلال�شركة

اأخرى من خالل امتالك ح�ش�س �شركة الزوردي القاب�شة تاأ�شي�س �شركات  امل�شاهمة يف  والزراعية وكذلك  والتجارية  ال�شناعية  امل�شاريع  الرئي�شية: اال�شتثمار يف  الن�شاطات 
�شيطرة فيها. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث اأنها �شركة ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها بغر�س اال�شتثمار يف ال�شركة. وال يوجد خطط باأن 

تقوم الزوردي القاب�شة بامتالك ح�ش�س اأو اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف فيفث جم�شتون ال�شعودية املحدودة وخليفة ح�شن اجلالهمة. وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة اإال اإذا اتخذت 
باالأغلبية.

جمل�س املديرين: عبداهلل عبدالعزيز العثيم، مفيد عبدالنبي رجب، حممد عبداهلل العلي، يا�شر في�شل ال�شريف، جيم�س تانر وحممد را�شد النا�شري. 
ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين باأغلبية االأع�شاء.

اإعادة ت�شكيل  اأي�شًا كمجل�س مديرين ل�شركة الزوردي القاب�شة. وعندما مت  اإدارة ال�شركة يتم تعيينه  وتن�س اتفاقية ائتالف ال�شركات على اأن جمل�س 
جمل�س اإدارة ال�شركة قبل الطرح ليتما�شى مع لوائح ومتطلبات الهيئة، مل يتم اإعادة ت�شكيل جمل�س مديري �شركة الزوردي القاب�شة. 

الن�شاطات الرئي�شية: جتارة بيع الذهب باجلملة والتجزئة و بيع اأجهزة �شناعة املجوهرات. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث اأنها �شركة �شركة جلف فيفث جم�شتون ال�شعودية املحدودة
ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها بغر�س اال�شتثمار يف الزوردي القاب�شة. وال يوجد خطط باأن تقوم �شركة جلف فيفث جم�شتون ال�شعودية املحدودة بامتالك 

ح�ش�س اأو اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف فورث جم�شتون ال�شعودية وعبدالعزيز �شالح العثيم. وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة اإال اإذا اتخذت باالأغلبية.

جمل�س املديرين: عبد اهلل عبدالعزيز العثيم، مفيد عبدالنبي رجب، حممد عبداهلل العلي، يا�شر في�شل ال�شريف، خليفة ح�شن اجلالهمة وحممد را�شد 
النا�شري. ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين باأغلبية االأع�شاء.

وتن�س اتفاقية ائتالف ال�شركات على اأن جمل�س اإدارة ال�شركة يتم تعيينه اأي�شًا كمجل�س مديرين ل�شركة جلف فيفث جم�شتون ال�شعودية املحدودة. وقد 
مت اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شركة قبل الطرح ليتما�شى مع لوائح ومتطلبات الهيئة، ومل يتم اإعادة ت�شكيل جمل�س مديري �شركة جلف فيفث جم�شتون 

ال�شعودية املحدودة.

اأنها �شركة ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها �شركة جلف فورث جم�شتون ال�شعودية  تعمل يف املقام االأول ك�شركة قاب�شة. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث  الن�شاطات الرئي�شية: 
بغر�س اال�شتثمار يف �شركة جلف فيفث جم�شتون ال�شعودية املحدودة. وال يوجد خطط باأن تقوم �شركة جلف فورث جم�شتون ال�شعودية بامتالك ح�ش�س 

اأو اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م و�شركة جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م. وال تكون قرارات ال�شركاء 
نافذة اإال اإذا اتخذت باالأغلبية.

جمل�س املديرين: خليفة ح�شن اجلالهمة، مفيد عبدالنبي رجب، حممد عبداهلل العلي وحممد را�شد النا�شري. ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين 
باأغلبية االأع�شاء.

اأنها �شركة ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها �شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م الن�شاطات الرئي�شية: تعمل يف املقام االأول ك�شركة قاب�شة. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث 
بغر�س اال�شتثمار يف �شركة جلف فورث جم�شتون ال�شعودية. وال يوجد خطط باأن تقوم �شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م بامتالك ح�ش�س اأو 

اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م و�شركة جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م. وال تكون قرارات ال�شركاء 
نافذة اإال اإذا اتخذت باالأغلبية.

جمل�س املديرين: اأمين ح�شني الراي�س، مفيد عبدالنبي رجب ، يحيى عبداجلليل وغازي عبدرحيم الراوي. ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين باأغلبية 
االأع�شاء.

اأنها �شركة ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها �شركة جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م الن�شاطات الرئي�شية: تعمل يف املقام االأول ك�شركة قاب�شة. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث 
بغر�س اال�شتثمار يف �شركة جلف فورث جم�شتون ال�شعودية. وال يوجد خطط باأن تقوم �شركة جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م بامتالك ح�ش�س 

اأو اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م و�شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م. وال تكون قرارات ال�شركاء 
نافذة اإال اإذا اتخذت باالأغلبية.

املديرين  اتخاذ قرارات جمل�س  ويتم  الراوي.  ، يحيى عبداجلليل وغازي عبدالرحيم  الراي�س، مفيد عبدالنبي رجب  اأمين ح�شني  املديرين:  جمل�س 
باأغلبية االأع�شاء.

اأنها �شركة ذات غر�س خا�س مت تاأ�شي�شها �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م الن�شاطات الرئي�شية: تعمل يف املقام االأول ك�شركة قاب�شة. وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة، حيث 
بغر�س اال�شتثمار يف �شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م و�شركة جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م. وال يوجد خطط باأن تقوم �شركة جلف 

انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م بامتالك ح�ش�س اأو اأ�شهم يف �شركات اأخرى اأو مبمار�شة ن�شاطات اأخرى.

ال�شركاء وحقوق الت�شويت: �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م، و �شركة فيدليتي انف�شت ملالكها امل�شتثمر الوطني �س.م.خ – �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م، و�شركة اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 القاب�شة. وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة اإال اإذا اتخذت باالأغلبية.

جمل�س املديرين: اأمين ح�شني الراي�س، مفيد عبدالنبي رجب، روهيت ناندا، �شيد عبا�س مرغوب رزيف، يحيى عبداجلليل وغازي عبدالرحيم الراوي. 
ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين باأغلبية االأع�شاء.

امل�شدر: ال�شركة
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يحتوي هذا امللحق اأي�شًا على تف�شيل حول هيكل ملكية �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ب�شجل جتاري رقم 70520-1 بتاريخ 
احلايل  مالها  راأ�س  ويبلغ  بـالبحرين.  الدبلوما�شية  املنطقة  يف  ذ.م.م  القاب�شة  جولد  انف�شتور�س  جلف  ل�شركة  الرئي�شي  املقر  ويقع  )املوافق2008/12/1م(.  1429/4/3هـ 
بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 498 ريال  ا�شمية مدفوعة  اإلى 5.000 ح�شة بقيمة  250.000 دينار بحريني )ما يعادل 2.489.975 ريال �شعودي(، مق�شم 

�شعودي( لكل ح�شة.

كما مت تو�شيحه بالتف�شيل يف الق�شم 4-4-2-5 )»�شركة الزوردي القاب�شة«(، فاإنه يف عام 2009م، قام ائتالف ال�شركات املكون من �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م، 
و�شركة فيدليتي انف�شت ملالكها امل�شتثمر الوطني �س.م.خ – �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م، و�شركة اي�شتغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�شة. باال�شتحواذ ب�شكل غري مبا�شر على 
ح�شة اأغلبية يف راأ�س مال ال�شركة بن�شبة ملكية قدرها 70% من خالل جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة مبوجب اتفاقية �شراء اأ�شهم مت اإبرامها بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز 
�شالح العثيم و�شالح عبدالعزيز العثيم. ويف عام 2010م، قام ائتالف ال�شركات بزيادة ح�شته يف ال�شركة بن�شبة 7.5% من كل من عبدالعزيز �شالح العثيم و�شالح عبدالعزيز 
العثيم وذلك وفقًا لذات �ضروط اّتفاقية �ضراء الأ�ضهم بني ائتالف ال�ضركات وعبدالعزيز �ضالح العثيم. وكما يف تاريخ هذه الن�ضرة، تعمل �ضركة جلف انف�ضتور�س جولد القاب�ضة 
ذ.م.م يف املقام االأول ك�شركة قاب�شة ، تاأ�ش�شت من قبل ائتالف ال�شركات، ومتلك ح�ش�س قدرها 4،995 ح�شة يف �شركة جلف فر�شت جم�شتون القاب�شة ذ.م.م و4.995 ح�شة 
يف جلف �شيكوند جيم�شتون القاب�شة ذ.م.م )متثل ن�شبة ملكية قدرها 99.9% يف راأ�س مال كل منهما(. ومتلك �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م، كما يف تاريخ هذه 
الن�شرة، ملكية نفعية بن�شبة قدرها 77.5% يف ال�شركة بالنيابة عن ائتالف ال�شركات. وبعد ا�شتكمال عملية الطرح، �شوف متلك �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م 

بالنيابة عن ائتالف ال�شركات ملكية نفعية بن�شبة قدرها 54.25% يف ال�شركة.

ويلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-2: هيكل ملكية �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م
ن�شبة امللكيةقيمة الأ�شهم )لريال �شعودي(قيمة الأ�شهم )دينار بحريني(عدد احل�ش�سامل�شاهمون

71.60%3.580179.0001.782.822�شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م

22.72%1.13656.800565.722�شركة اي�شتغيت مينا ا�س بى يف 5 القاب�شة  

�شركة فيدليتي انف�شت ملالكها امل�شتثمر الوطني �س.م.خ – �شركة ال�شخ�س الواحد 
ذ.م.م

28414.200141.431%5.68

100%5.000250.0002.489.975االإجمايل

امل�شدر: ال�شركة

العامة  الهيئة  ا�شتثماري من  ترخي�س  با�شتخراج  ملزمة  تكون  ال  املن�شاأة  اأن  العالقة، حيث  التنفيذية ذات  واللوائح  االأجنبي  اال�شتثمار  نظام  ال�شركة مع  ملكية  يتوافق هيكل 
لال�شتثمار اإذا كانت مملوكة بالكامل من قبل اأفراد خليجيني اأو من قبل �شركات خليجية مملوكة بالكامل من قبل اأفراد خليجيني )املادة 1)ه( من نظام اال�شتثمار االأجنبي 

واملادة 3 من االتفاقية االقت�شادية بني دول جمل�س التعاون(. 

لذلك فاإن متطلبات الرتخي�س طبقًا لنظام اال�شتثمار االأجنبي ال تنطبق على املن�شاآت اململوكة بالكامل من: )اأ( اأفراد خليجيني؛ و )ب( �شركات من�شاأة يف اخلليج ومملوكة 
بالكامل من اأفراد خليجيني. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن متطلبات الرتخي�س طبقًا لنظام اال�شتثمار االأجنبي تنطبق فقط على اال�شتثمارات االأجنبية اململوكة ملكية قانونية �شواء 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، كما يت�شح ذلك يف وثائق ال�شركة املعنية. 

وعليه، فاإن نظام اال�شتثمار االأجنبي ال ينطبق على ال�شركة حيث اأن جميع امل�شاهمني املبا�شرين وغري املبا�شرين يف ال�شركة هم اإما اأفراد خليجيني اأو �شركات خليجية مملوكة 
بالكامل من قبل اأفراد خليجيني، كما يت�شح ذلك يف وثائق ال�شركة.

وفيما يلي تف�شيل لل�شركاء يف �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م: 

1- هيكل امللكية لشركة جلف انفستورس جولد القابضة ذ.م.م

نظرة عامة عن هيكل امللكية لشركة جلف جروث جولد القابضة ذ.م.م

�شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة مبوجب ال�شجل التجاري رقم 70517-1 وتاريخ 1429/12/3هـ )املوافق 2008/12/1م(. 
ويقع املقر الرئي�شي ل�شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م باملنطقة الدبلوما�شية يف مملكة البحرين، ويبلغ راأ�س مالها 250.000 دينار بحريني )ما يعادل 2.489.975 

ريال �شعودي(، مق�شم اإلى 5.000 ح�شة بقيمة ا�شمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني)ما يعادل 498 ريال �شعودي( لكل ح�شة.

كما يف تاريخ هذه الن�شرة، تقت�شر عمليات �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م على كونها �شركة قاب�شة متلك 3.580 ح�شة يف �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة 
ذ.م.م )بن�شبة 71.60% من راأ�س مالها(. كما اأن �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م هي �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت يف الهيكل القانوين ل�شندوق انف�شتكورب 
اخلليج للفر�س 1 و�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، متلك �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م ملكية نفعية بن�شبة قدرها 
55.49% يف ال�شركة. وبعد ا�شتكمال عملية الطرح، �شوف متلك ملكية نفعية بن�شبة قدرها 38.84% يف ال�شركة. و بالتايل فاإن جزء من امللكية النفعية ل�شركة جلف جروث جولد 
القاب�شة ذ.م.م يف ال�شركة )والبالغة لن�شبة 98.64%( هي نيابًة عن �شركة �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة(، وهي �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت 
يف الهيكل القانوين ل�شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1، واجلزء الثاين من امللكية النفعية ل�شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م يف ال�شركة )والبالغة 1.36%( هي نيابًة 

عن �شركة انف�شتكورب جو 4 ، وهي �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت يف الهيكل القانوين ل�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1. 
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ويلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية �شركةجلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-3: هيكل ملكية �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )دينار بحريني(عدد احل�ش�سال�شركاء

98.64%4.932246.6002.450.135�شركة �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة(

1.36%683.40033.864�شركة انف�شتكورب جو 4

100%5.000250.0002.489.975االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة

ويو�شح الر�شم التايل هيكل ملكية �شركةجلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م:

�شكل  اأ-1: هيكل امللكية ل�شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م

ÜQƒµà°ùØfG

á«©Øf á«µ∏e

∑ƒµ°U / (áHQÉ°†e hCG áëHGôe) πjƒ“

¥hóæ°U

Iô°TÉÑe á«µ∏e

…óbÉ©J Ö«JôJ

∑ƒµ°U/πjƒ“

%9

%99 %99

%99

%49^55

%49^55

%50^5

%50^5

%91

áëHGôe

%1

%1

%1

%1^4

%71^6

%98^6
1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U øY áHÉ«f

äGóMƒdG »µdÉe

óªfi º«gGôHEG Ú°ùM º«gGôHEG
(øjôëÑdG)

ƒjƒdÉJ ÚdGQƒHƒH
(øjôëÑdG)

Ω.Ω.P 1 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
(øjôëÑdG)

è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T äGQÉªãà°SÓd

(øjôëÑdG)

2 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
(øjôëÑdG)

4 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
(øjôëÑdG)

ódƒL çhôL ∞∏L ácô°T
Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

(øjôëÑdG)

Ü.Ω.¢T 1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG »eÓ°S’G ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U ácô°T
(øjôëÑdG) (á∏Ø≤e)

1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG »eÓ°S’G ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U øY áHÉ«f

Ü.Ω.¢T 1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U ácô°T
(øjôëÑdG) (á∏Ø≤e)

äGóMƒdG »µdÉe

¥hóæ°üdG »YGQ

امل�شدر: ال�شركة

وفيما يلي تف�شيل لل�شركاء يف �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م:

شركة صندوق انفستكورب اخلليج للفرص 1 ش.م.ب )مقفلة( )»شركة الصندوق«(

بتاريخ  البحرين  تاأ�ش�شت يف  رقم 1-67221  ب�شجل جتاري  م�شاهمة مقفلة  �شركة  ال�شندوق«(هي  �س.م.ب )مقفلة( )»�شركة   1 للفر�س  انف�شتكورب اخلليج  �شركة �شندوق 
1428/11/26هـ )املوافق 2007/12/6م(. ومت تاأ�شي�س �شركة ال�شندوق بغر�س اإن�شاء �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 )»ال�شندوق«( و هو �شندوق بحريني ا�شتثماري 
مغلق معفى وم�شجل لدى م�شرف البحرين املركزي، بحيث يكون ل�شركة ال�شندوق امللكية القانونية الأ�شول ال�شندوق بالنيابة عن ال�شندوق. والهدف الرئي�شي من ال�شندوق هو 
اال�شتثمار يف �شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شتة وب�شكل انتقائي يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وتركيا. وال تقوم �شركة ال�شندوق باأية اأن�شطة لها عالقة 
مبا�شرة بال�شندوق اأو غريها من االأن�شطة االأخرى وال تتناف�س مع اأعمال جمموعة الزوردي. �شركة ال�شندوق هي �شركة تابعة ومملوكة بن�شبة 99% من قبل �شركة انف�شتكورب 

ل ال�شندوق«(، ومتلك �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م ن�شبة 1% يف �شركة ال�شندوق.  اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( )»ُم�َشغِّ
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ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة ال�شندوق كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-4: هيكل ملكية �شركة �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة(كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة الأ�شهم )ريال �شعودي(قيمة الأ�شهم )دينار بحريني(عدد الأ�شهمامل�شاهمون

99%999909.860�شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة(

1%11099.6�شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م

100%10010009.959.6االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة

وفيما يلي تف�شيل للم�شاهمني يف �شركة ال�شندوق:

شركة انفستكورب اخلليج لالستثمارات ش.م.ب )مقفلة( 	( 

)املوافق  2007/11/7م  بتاريخ   1-66923 رقم  التجاري  ال�شجل  مبوجب  م�شجلة  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  هي  )مقفلة(  �س.م.ب  لال�شتثمارات  اخلليج  انف�شتكورب  �شركة 
دينار   250.000 مالها  راأ�س  ويبلغ  البحرين،  يف  الدبلوما�شية  باملنطقة  )مقفلة(  �س.م.ب  لال�شتثمارات  اخلليج  انف�شتكورب  ل�شركة  الرئي�شي  املقر  ويقع  1428/11/27هـ(. 
لكل  �شعودي(  ريال  يعادل 99.6  بحريني )ما  دينار   10 قدرها  بالكامل  ا�شمية مدفوعة  بقيمة  �شهم  اإلى 25.000  �شعودي(، مق�شم  ريال  يعادل 2.489.975  بحريني )ما 
الرئي�شي  اأن �شركةانف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( هي �شركة بحرينية م�شاهمة مقفلة مرخ�شة من قبل م�شرف البحرين املركزي والهدف  �شهم. كما 
لها هو الت�شويق لل�شناديق اال�شتثمارية. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، تقت�شر عمليات �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( على كونها م�شوقة لل�شناديق 
اال�شتثمارية، ومتلك 99 �شهم يف �شركة ال�شندوق )ممثلة 99% من راأ�س مالها(، وكذلك متلك 99 �شهم يف �شركة �شندوق انف�شتكورب االإ�شالمي اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب 

مقفلة )ممثلة 99% من راأ�س مالها(.

ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-5: هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة الأ�شهم )ريال �شعودي(قيمة الأ�شهم )دينار بحريني(عدد الأ�شهمامل�شاهمون

91%22.750227.5002.265.877�شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م

9%2.25022.500224.098�شركة انف�شتكورب جو 2

100%25.000250.0002.489.975االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة

وفيما يلي تف�شيل للم�شاهمني يف �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة(:

شركة انفستكورب جو 1 ذ.م.م:   -1

�شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة مبوجب ال�شجل التجاري رقم 66849-1 بتاريخ 2007/10/30م )املوافق 1428/10/18هـ(. ويقع املقر 
الرئي�شي ل�شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م باملنطقة الدبلوما�شية يف البحرين، ويبلغ راأ�س مالها 20.000 دينار بحريني )ما يعادل 199.198 ريال �شعودي(، مق�شم اإلى 400 
ح�شة بقيمة ا�شمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 498 ريال �شعودي( لكل ح�شة. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، تقت�شر عمليات �شركة انف�شتكورب جو 1 
ذ.م.م على كونها �شركة قاب�شة متلك اأ�شهمًا وح�ش�شًا يف كل من �شركة ال�شندوق و�شركة �شندوق انف�شتكورب االإ�شالمي اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب مقفلة و�شركة انف�شتكورب 

اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( و�شركة انف�شتكورب جو 4. 

ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-6: هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )دينار بحريني(عدد احل�ش�سال�شركاء

50.5%20210.100100.595اإبراهيم ح�شني اإبراهيم حممد

49.5%1989.90098.603بورالني تالويو فيل

100%40020.000199.198االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة

وفيما يلي تف�شيل لل�شركاء يف �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م:

إبراهيم حسني إبراهيم حممد

اإبراهيم ح�شني اإبراهيم حممد، بحريني اجلن�شية، ميلك ح�ش�شًا يف كل من �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م و�شركة انف�شتكورب جو 2 ك�شريك مر�شح لبنك انف�شتكورب �س.م.ب 
وفقًا التفاقية تر�شيح، وقد مت تفوي�س جميع احلقوق املتعلقة يف الت�شويت والقرارات املتعلقة يف اإدارة االأ�شول اإلى ممثلي �شركة انف�شتكورب للخدمات االإدارية التي تعمل كمدير 

ال�شندوق وفقًا لوكالة القانونية. والغر�س من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�شندوق من توجيه حقوق الت�شويت يف احل�ش�س القانونية مل�شلحة ال�شندوق و مالكي الوحدات.
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بورالني تالويو فيل

بورالني تالويو فيل، بحرينية اجلن�شية، متلك ح�ش�س يف كل من �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م و �شركة انف�شتكورب جو 2 ك�شريك مر�شح لبنك انف�شتكورب �س.م.ب وفقًا 
التفاقية تر�شيح ومت تفوي�س جميع احلقوق املتعلقة يف الت�شويت والقرارات املتعلقة يف اإدارة االأ�شول اإلى ممثلي �شركة انف�شتكورب للخدمات االإدارية التي تعمل كمدير ال�شندوق 

وفقًا للوكالة القانونية. والغر�س من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�شندوق من توجيه حقوق الت�شويت يف احل�ش�س القانونية مل�شلحة ال�شندوق و مالكي الوحدات.

وفقًا لالأنظمة ال�شارية يف البحرين، فاإن امل�شاهمني املبا�شرين والنفعيني يف �شركة �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة( ال ميلكون اأي حقوق على االأ�شول 
اخلا�شة ب�شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1، �شواء خالل مدة ال�شندوق اأو عند ت�شفيته )ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�شت هيكلية(.

2- شركة انفستكورب جو 2: 

�شركة انف�شتكورب جو 2 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة مبوجب ال�شجل التجاري رقم 66848-1 بتاريخ 1428/10/18هـ )املوافق 2007/10/30م(. ويقع املقر 
الرئي�شي ل�شركة انف�شتكورب جو 2 باملنطقة الدبلوما�شية يف البحرين، ويبلغ راأ�س مالها 20.000 دينار بحريني )ما يعادل 199.198 ريال �شعودي(، مق�شم اإلى 400 ح�شة 
بقيمة ا�شمية مدفوعة بالكامل قدرها 50 دينار بحريني )ما يعادل 498 ريال �شعودي( لكل ح�شة. كما اأن �شركة انف�شتكورب جو 2 هي �شركة قاب�شة تاأ�ش�شت لتكون اإحدى 
م�شاهمي �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( نظرًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية يف البحرين بوجود م�شاهمني اثنني يف ال�شركات امل�شاهمة املقفلة.

وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، تقت�شر عمليات �شركة انف�شتكورب جو 2 على كونها �شركة قاب�شة متلك اأ�شهمًا يف كل من �شركة انف�شتكورب اخلليج لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( 
و�شركة انف�شتكورب جو 4.

ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو 2 كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-7: هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو2 كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )دينار بحريني(عدد احل�ش�سال�شركاء

50.5%20210.100100.595اإبراهيم ح�شني اإبراهيم حممد

49.5%1989.90098.603بورالني تالويو فيل

100%40020.000199.198االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة 

يرجى مراجعة الفقرة )1( اأعاله ملزيد من التفا�شيل عن ال�شركاء يف �شركة انف�شتكورب جو 2، اإبراهيم ح�شني اإبراهيم حممد وبورالني تالويو فيل.

شركة انفستكورب جو 1: ذ.م.م ب( 

يرجى مراجعة الفقرة )2( اأعاله ملزيد من التفا�شيل عن �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م.

شركة انفستكورب جو 4 ذ.م.م

�شركة انف�شتكورب جو 4 هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ب�شجل جتاري رقم 83731 تاأ�ش�شت يف البحرين بتاريخ 1434/2/17هـ )املوافق 2012/12/31م(. وهي �شركة تابعة 
ومملوكة بن�شبة 99% من قبل �شركة انف�شتكورب جو1 ذ.م.م ومتلك �شركة انف�شتكورب جو 2 احل�شة املتبقية بن�شبة قدرها 1% ويقع املقر الرئي�شي ل�شركة انف�شتكورب جو 4 
باملنطقة الدبلوما�شية يف البحرين، ويبلغ راأ�س مالها 20.000 دينار بحريني )ما يعادل 199.198 ريال �شعودي(، مق�شم اإلى 400 ح�شة بقيمة ا�شمية مدفوعة بالكامل قدرها 
50 دينار بحريني )ما يعادل 498 ريال �شعودي( لكل ح�شة. ومتلك �شركة انف�شتكورب جو 4 ملكية قانونية قدرها 1.36% يف راأ�س مال �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م.

اأن�شطة �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م على كونها �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت يف الهيكل القانوين ل�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 وهو  وتقت�شر 
�شندوق اإ�شالمي مغلق مت تاأ�شي�شه وفقًا لنموذج اال�شتثمار اجلماعي، جملد 6 )والذي مت ا�شتبداله بلوائح اال�شتثمار اجلماعية التابعة مل�شرف البحرين املركزي، جملد 7 )»لوائح 
اال�شتثمار اجلماعية«(( وهو م�شجل لدى مركز م�شرف البحرين املركزي. و لي�س لدى انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م �شوى وظيفة اإدارية وال حت�شل على اأي منافع اقت�شادية فيما 
يتعلق باأ�شهم ال�شركة. وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف �شركة انف�شتكورب جو 4 اأي حقوق على االأ�شول اخلا�شة ب�شركة انف�شتكورب جو 4، �شواء خالل مدة �شندوق 

انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 اأو عند ت�شفيته )ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�شت هيكلية(.

وقد متت هيكلة منتج ا�شتثماري ل�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1، يتاألف من ت�شهيالت مرابحة تنتهي بتاريخ 1450/08/29هـ )املوافق 2029/01/14م( 
بني �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م و �شركة �شندوق انف�شتكورب االإ�شالمي اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب مقفلة، والتي مت تاأ�شي�شها لغر�س واحد وهو تاأ�شي�س �شندوق انف�شتكورب 
اال�شالمي اخلليج للفر�س 1. و ا�شتخدمت �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م اإجمايل متح�شالت املرابحة للح�شول على ح�شة قدرها 1.36% يف �شركة جلف جروث جولد القاب�شة 

ذ.م.م.

من خالل الهيكل القانوين ل�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1، الذي لي�س لديه اأي ملكية مبا�شرة اأو ملكية نفعية يف اأ�شهم ال�شركة، فاإن مالكي وحدات �شندوق 
انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 لي�س لديهم اأي ملكية نفعية يف اأ�شهم ال�شركة، حيث ال يوفر �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 �شوى خدمات متويل مرابحة 
اإلى �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م، وعليه، فاإن هذا التمويل مبني على اأ�شا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�شتند ب�شمان تلك امللكية النفعية يف اأ�شهم ال�شركة. ويف حال 
تخلف �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م عن دفع املبالغ امل�شتحقة وفقًا لعقد املرابحة )واملتمثلة يف تكلفة ال�شلع وهام�س الربح(، ال يكون ل�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج 
للفر�س 1 �شوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م، ولي�س له حق الرجوع على امللكية النفعية التابعة ل�شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م يف اأ�شهم ال�شركة. 
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اإلى ذلك، فاإن مالكي  اأ�شهم ال�شركة.وباالإ�شافة  اأكرث يف  اأو  اأي من مالكي وحدات �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 ح�شة نفعية بن�شبة %5  وبالتايل ال ميلك 
الوحدات يف �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 ال يتمتعون باأي من احلقوق املن�شو�س عليها يف نظام ال�شركات ونظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية اأو النظام 
الأ�ضا�ضي، مبا يف ذلك احلق يف الت�ضويت اأو اأي من احلقوق املمنوحة للم�ضاهمني. وعالوة على ذلك، ووفقا لأحكام و�ضروط �ضندوق انف�ضتكورب ال�ضالمي اخلليج للفر�س 1، 

فاإن مالكي وحداته لي�س لهم اأي حق تعاقدي للح�شول على اأ�شهم ال�شركة.

يتكون جمل�س اإدارة �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 من كل من اأمين ح�شني من�شور العري�س، ومفيد عبد النبي عبديل رجب، و�شيد عبا�س مرغوب رزيف، 
ا�شتثمارات  من  التخارج  ويتم حتقيق  ال�شركة.  نفعية يف  اأو  قانونية  ملكية  اأي   1 للفر�س  اخلليج  اال�شالمي  انف�شتكورب  �شندوق  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  من  اأي ع�شو  وال ميلك 
�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 من خالل طرق خمتلفة ت�شمل الطرح العام االأويل اأو البيع للم�شتثمرين املحليني اأو االإقليميِّني اأو االأجانب اأو بيعها لغريهم من 
امل�شتثمرين يف امللكية اخلا�شة. ومت تاأ�شي�س �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 يف 1429/1/15هـ )املوافق 2008/1/24م(، وتبلغ مدته ع�شرة �شنوات ميالدية، 
وملدير ال�شندوق احلق يف متديد هذه املدة لفرتتني بحد اأق�شى، مدة كل منهما �شنة واحدة، وذلك لي�شمح بحل �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 ب�شكل منظم.

ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو 4 كما يف تاريخ هذه الن�شرة 

اجلدول اأ-8: هيكل ملكية �شركة انف�شتكورب جو 4 كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )ريال بحريني(عدد احل�ش�سال�شركاء

99%39619.800197.206�شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م

1%42001.992�شركة انف�شتكورب جو 2

100%40020.000199.198االإجمايل

امل�شدر:  ال�شركة

يرجى مراجعة الفقرة )1( و)2( اأعاله ملزيد من التفا�شيل عن �شركة انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م و�شركة انف�شتكورب جو 2. وميلك كال ال�شركتني كل من ابراهيم ح�شني ابراهيم 
حممد وبورالني تالويو فيل واللذان قاما بتفوي�س جميع حقوقهما يف االإدارة والت�شويت فيما يتعلق ب�شركتي انف�شتكورب جو 1 ذ.م.م وانف�شتكورب جو 2 ملمثلي �شركة انف�شتكورب 
للخدمات االإدارية املحدودة ب�شفتها مدير ال�شندوق، وذلك بناء على توكيل ر�شمي. والغر�س الرئي�شي من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�شندوق من توجيه الت�شويت اخلا�س 
باحل�ش�س اململوكة قانونيًا ملا فيه م�شلحة �شندوق انف�شتكورب اخلليج للفر�س 1 و�شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 ومالكي وحداتهما. اإن ال�شركاء يف �شركة 
انف�شتكورب جو 4 املبا�شرين و النفعيني ال ميلكون اأي حقوق يف اأ�شولها وذلك �شواء كان على مدى فرتة �شندوق انف�شتكورب اال�شالمي اخلليج للفر�س 1 اأو عند ت�شفيته ) يتم 

حتقيق ذلك بناء على اأ�شا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي(. 

وبعد ا�شتكمال عملية الطرح، �شتمتلك �شركة انف�شتكورب جو 4 ذ.م.م ملكية نفعية تبلغ 0.0075% من راأ�س مال ال�شركة.

نظرة عامة عن هيكل امللكية لصندوق انفستكورب اخلليج للفرص
اإن�شاوؤه وفقًا لنموذج اال�شتثمار اجلماعي التابع مل�شرف البحرين املركزي، املجلد 6 )والذي مت ا�شتبداله بلوائح اال�شتثمار  اإن ال�شندوق �شندوق ا�شتثماري مغلق ومعفى مت 
اجلماعية( وم�شجل لدى م�شرف البحرين املركزي. وميكن و�شف ال�شندوق بكونه برنامج ا�شتثماري م�شرتك يهدف اإلى اإعطاء الفر�شة للم�شتثمرين امل�شاركني فيه لال�شتثمار 
جماعيًا يف اأرباح الربنامج ويديره مدير ال�شندوق. ولي�س لدى مالكي الوحدات بال�شندوق اأي حقوق �شيطرة اإدارية اأو �شيطرة على قرارات ال�شندوق. و يتولى مدير ال�شندوق 
م�شوؤولية اتخاذ جميع القرارات اال�شتثمارية املتعلقة با�شتثمارات ال�شندوق، ويتولى منظم ال�شندوق واأمني حفظه ال�شوؤون االإدارية ومهام حفظه، بحيث تقت�شر حقوق مالكي 
يف  املو�شحة  االأخرى  املحدودة  احلقوق  وبع�س  بال�شندوق  اخلا�شة  اخلا�س  الطرح  مذكرة  يف  مذكور  هو  كما  املتح�شالت  ا�شتالم  يف  حقوقهم  على  ال�شندوق  يف  الوحدات 
امل�شتندات واالأدوات التي مت على اأ�شا�شها اإن�شاء ال�شندوق. وبالرغم من كون مالكي الوحدات مالك نفعيني الأ�شول ال�شندوق بحيث تكون امللكية القانونية تابعة ل�شركة ال�شندوق 
والتي ت�شمل اأي ا�شتثمارات اأجريت من قبل �شركة ال�شندوق نيابة عن ال�شندوق )مثل ح�شة �شركة ال�شندوق يف �شركة جلف جروث جولد القاب�شة ذ.م.م(، اإال اأن مالكي 
الوحدات ال يتمتعون باأي من احلقوق املن�شو�س عليها يف نظام ال�شركات ونظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية اأو النظام االأ�شا�شي، مبا يف ذلك احلق يف الت�شويت اأو اأي من 
احلقوق املمنوحة للم�ضاهمني. وعالوة على ذلك، ووفقًا لأحكام و�ضروط �ضندوق انف�ضتكورب اخلليج للفر�س، فاإن مالكي وحداته لي�س لهم اأي حق تعاقدي للح�ضول على اأ�ضهم 

يف ال�شركة.

ووفقًا للوائح اال�شتثمار اجلماعية، فاإن ال�شناديق البحرينية التي مت تاأ�شي�شها وفقًا للوائح اال�شتثمار اجلماعية يجوز تاأ�شي�شها ب�شكل ا�شتثمار جماعي موؤ�ش�س وفقًا للقوانني التي 
حتكم العقود، اأو ب�شكل ودائع يتم تاأ�شي�شها وفقًا لقانون العهد املالية، اأو ك�شركات موؤ�ش�شة وفقًا لقانون ال�شركات. وجتدر اال�شارة اإلى اأن جميع ال�شناديق البحرينية التي مت 

تاأ�شي�شها وفقًا للوائح اال�شتثمار اجلماعية يتوجب عليها اإن�شاءكيان اعتباري منف�شل تابع لها حيث اأن ال�شناديق اال�شتثمارية ال تتمتع ب�شخ�شية اعتبارية بحد ذاتها.

مت تاأ�شي�س ال�شندوق باعتباره �شندوقًا معفى وفقًا للوائح اال�شتثمار اجلماعية على اأ�شا�س تعاقدي بني �شركة ال�شندوق وامل�شتثمرين. ويعترب هذا الهيكل القانوين لل�شندوق 
االأكرث �شيوعًا يف البحرين ويندرج حتت فئة �شناديق ا�شتثمار جماعية كما هو مو�شح اأعاله. ولي�س لل�شندوق �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة، وقد قام امل�شتثمرين باال�شرتاك يف 
اأي  اأو  اأي ا�شتثمارات  اأ�شهم �شركة ال�شندوق. وحيث لي�س لل�شندوق �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة، يتم التعاقد فيما يخ�س  ال�شندوق من خالل االكتتاب يف وحداته ولي�س يف 
اتفاقيات يتم اإبرامها من قبل �شركة ال�شندوق بالنيابة عن ال�شندوق، كما اأن �شركة ال�شندوق هي املالك القانوين لن�شبة امللكية البالغة 98.64% يف �شركة جلف جروث جولد 
القاب�شة ذ.م.م. وبالرغم من ذلك، ووفقًا للقوانني البحرينية التي تنطبق على ال�شندوق، فاإن املالك املبا�شرين واملالك النفعيني يف �شركة ال�شندوق لي�س لديهم اأي حقوق 
متعلقة باأ�شول ال�شندوق اأو اإدارته �شواًء كان ذلك خالل فرتة بقاء ال�شندوق اأو خالل فرتة ت�شفيته. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه وفقًا لالئحة اال�شتثمار اجلماعية يقوم اأمني حفظ 
ال�شندوق باالحتفاظ بجميع االأ�شول واالأدوات املالية واال�شتثمارات اخلا�شة بال�شندوق بالنيابة عن ال�شندوق ول�شاحله )ويتم ذلك من خالل ترتيب تعاقدي ولي�س هيكلي(. 
وبالتايل، رغم كون �شركة ال�شندوق املالك القانوين اإال اأنها ال متلك نفعيًا اأيًا من االأ�شول اأو �شواء مل�شلحتها اأو بالنيابة عن م�شاهميها. ويقوم اأمني حفظ ال�شندوق باأداء جميع 
املدفوعات واالإي�شاالت التمويلية املتعلقة بال�شندوق، والذي ال يقوم بتحرير اأي اأموال ل�شالح م�شاهمي �شركة ال�شندوق. وعند ت�شفية ال�شندوق، وفقًا ملا ذكر اأعاله، فاإن جميع 
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اأ�شول ال�شندوق املتبقية يتم توزيعها على مالكي وحداته فقط. كما ال يتم ت�شفية ال�شندوق اإال بعد احل�شول على عدة موافقات من قبل مالكي الوحدات وم�شرف البحرين 
املركزي.

يتولى اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شندوق م�شوؤولية االإدارة واالإ�شراف على ال�شندوق. ويتم تر�شيح وتعيني اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة ال�شندوق من قبل �شركة انف�شتكورب اخلليج 
باإ�شعار  ال�شندوق مبا�شرة  يقوم م�شغل  املركزي، حيث  البحرين  امل�شبقة من قبل م�شرف  املوافقة  بعد احل�شول على  ال�شندوق(  ل  لال�شتثمارات �س.م.ب )مقفلة( )كُم�شغٍّ
م�شرف البحرين املركزي عندما ي�شتقيل اأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة ال�شندوق اأو عندما يتم اإنهاء ع�شويته يف جمل�س االإدارة، مع تقدمي �شرح مف�شل الأ�شباب ذلك. وعند 
اإنهاء ع�شوية اأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة ال�شندوق، فاإنه �شيتطلب ذلك اإ�شدار قرار من قبل امل�شاهمني بعد انعقاد اجتماع امل�شاهمني مبا يتما�شى مع قانون ال�شركات 

البحريني التجاري وامل�شتندات التاأ�شي�شية ذات ال�شلة. ويتوجب دعوة م�شرف البحرين املركزي ووزارة ال�شناعة والتجارة لكافة اجتماعات امل�شاهمني.

ت�ضرتط لوائح ال�ضتثمار اجلماعية باأن يحمل م�ضغل ال�ضندوق ترخي�ضًا �ضادرًا من قبل م�ضرف البحرين املركزي اأو من قبل جهة تنظيمية خمت�ضة باخلدمات املالية يف دولة 
– فئة 2من قبل م�شرف البحرين املركزي بحيث يكون مرخ�س للقيام بت�شغيل �شناديق  اأخرى غري البحرين. وقد مت ترخي�س م�شغل ال�شندوق ك�شركة جتارية ا�شتثمارية 

اال�شتثمار اجلماعية. 

التنظيم واحلفظ والت�شجيل لل�شندوق، وهو مرخ�س له بالقيام بذلك. وتقوم �شركة انف�شتكورب خلدمات االإدارة املحدودة  يقوم بنك انف�شتكورب �س.م.ب بتقدمي خدمات 
باإدارة ال�شندوق.

فيما يلي ملخ�س للمعلومات الرئي�شية املتعلقة بال�شندوق:

تاريخ ت�شجيل ال�شندوق ومدته: مت ت�شجيل ال�شندوق لدى م�شرف البحرين املركزي يف 1428/10/10هـ )املوافق 2007/11/22م(. ومت تنفيذ اتفاقية ال�شراء  �
يف اأ�شهم ال�شركة من قبل �شركة ال�شندوق بالنيابة عن ال�شندوق يف 1430/1/17هـ )املوافق 2009/1/14م(. وتبلغ مدة ال�شندوق ع�شر �شنوات ميالدية قابلة 

للتمديد حيث يحق ملدير ال�شندوق متديد مدته مبقدار �شنتني ميالديتني اإ�شافيتني، وذلك الإتاحة الفر�شة الإنهاء ال�شندوق ب�شكل منظم.

الهدف ال�شتثماري: الهدف اال�شتثماري لل�شندوق هو حتقيق اأرباح راأ�س مالية جمزية على املدى املتو�شط اإلى املدى طويل االأجل من خالل اال�شتثمار يف �شركات  �
جديدة اأو اال�شتحواذ على حقوق اأغلبية اأو اأقلية )اإذا تطلب االأمر( يف �شركات متواجدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شتة ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اإفريقيا وتركيا. كما ي�شعى ال�شندوق لال�شتثمار يف �شركات عامة وال�شروع باال�شتحواذ على �شركات عاملية �شغرية ذات احتمالية منو عالية يف منطقة اخلليج 

العربي.

�شيا�شة التخارج: يهدف ال�شندوق لتحقيق التخارج عن طريق و�شائط خمتلفة ت�شمل الطرح العام االأويل اأو البيع للم�شتثمرين املحليني اأو االإقليميِّني اأو االأجانب  �
اأو بيعها لغريهم من امل�شتثمرين يف اال�شتثمار اخلا�س وذلك قبل انتهاء فرتة ال�شندوق )مبا يف ذلك فرتة التمديد ومدتها �شنتان كما هو مو�شح اأعاله(. وكما يف 

تاريخ هذه الن�شرة، ال توجد اآلية معينة لت�شفية ال�شندوق عند انتهاء فرتته.

جمل�س اإدارة �شركة ل�شندوق: يتكون جمل�س اإدارة �شركة ال�شندوق من ثالثة اأع�شاء )اأمين ح�شني من�شور العري�س ومفيد عبد النبي عبديل رجب و�شيد عبا�س  �
مرغوب رزيف(، وال ميلك اأي ع�شو من اأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة ال�شندوق اأي ملكية قانونية اأو نفعية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف ال�شركة.

حتتفظ �شركة ال�شندوق بقاعدة متنوعة من امل�شتثمرين املكتتبني يف وحدات ال�شندوق، ومن خالل الهيكل القانوين لل�شندوق، ميلك مالكي الوحدات يف ال�شندوق ح�شة نفعية 
بن�شبة 54.65% يف اأ�شهم ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة. كما ميلك جهاز قطر لال�شتثمار، اأحد مالكي الوحدات وهو �شندوق �شيادي قطري، ح�شة نفعية بن�شبة %6.25 
يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة، و�شوف ميلك ح�شة نفعية بن�شبة 4.38% بعد ا�شتكمال عملية الطرح. وبا�شتثناء جهاز قطر لال�شتثمار، ال ميلك اأي من مالكي الوحدات 

ح�شة نفعية بن�شبة 5% اأو اأكرث يف ال�شركة. 

2- شركة ايستغيت مينا اس بى يف 5 القابضة )"إيستغيت اس بي يف 5”(
�شركة اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 هي �شركة ذات ملكية فردية، تاأ�ش�شت مبوجب قوانني مملكة البحرين بتاريخ 1429/12/5هـ )املوافق 2008/12/3م( ب�شجل جتاري رقم 70545-1 
ويقع مقرها الرئي�شي بالوحدة رقم 2166، مبنى رقم 2648، طريق رقم 5720، مربع رقم 257، جزيرة اأمواج، مملكة البحرين. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 670.000 دوالر 

اأمريكي )ما يعادل 2.512.500 ريال �ضعودي(. ويقت�ضر ن�ضاط اإي�ضتغيت ا�س بي يف 5 االأ�شا�شي على كونها �شركة قاب�شة يف املقام االأول ملجموعة من ال�شركات.

متلك اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 ملكية قانونية بن�شبة قدرها 22.72% يف �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م، وبالتايل متلك اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 ملكية نفعية بن�شبة 
قدرها 17.61% يف اأ�شهم ال�شركة. وتقت�شر اأن�شطة اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 على كونها �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت يف الهيكل القانوين ل�شندوق اأوريك�س، وهو �شندوق 
مغلق مت تاأ�شي�شه وفقًا لنموذج اال�شتثمار اجلماعي، جملد 6 )والتي مت ا�شتبداله بلوائح اال�شتثمار اجلماعية(، وهو �شندوق م�شجل لدى مركز م�شرف البحرين املركزي. ولي�س 
لدى اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 �شوى وظيفة اإدارية وال حت�شل على اأي منافع اقت�شادية فيما يتعلق باأ�شهم ال�شركة . ويو�شح اجلدول التايل هيكل ملكية اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 كما 

يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول اأ-9: هيكل ملكية اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )دولر اأمريكي(عدد احل�ش�سال�شركاء

670670.0002.512.500100�شركة اي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة

امل�شدر: ال�شركة
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ويو�شح الر�شم التايل هيكل ملكية اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

�شكل اأ-2: هيكل امللكية اإي�شتغيت ا�س بي يف 5
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امل�شدر: ال�شركة

�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة، تاأ�ش�شت مبوجب قوانني مملكة البحرين بتاريخ 1429/12/26هـ )املوافق 2008/12/24م( بال�شجل التجاري رقم 7066701 ويقع 
مقرها الرئي�شي بالوحدة رقم 2166، مبنى رقم 2648، طريق رقم 5720، مربع رقم 257، جزيرة اأمواج، مملكة البحرين. ويبلغ راأ�س مالها احلايل 670.000 دوالر اأمريكي )ما 
يعادل 2.512.500 ريال �ضعودي(. ويقت�ضر ن�ضاط �ضركة اإي�ضتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة االأ�شا�شي على كونها �شركة قاب�شة يف املقام االأول ملجموعة من ال�شركات. ولي�س 
لدى �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة �شوى وظيفة اإدارية وال حت�شل على اأي منافع اقت�شادية فيما يتعلق باأ�شهم ال�شركة. وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف 
�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة اأي حقوق على االأ�شول اخلا�شة ب�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة، �شواء خالل مدة �شندوق اأوريك�س اأو عند ت�شفيته )ويتم 

حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�شت هيكلية(.

ويو�شح اجلدول التايل هيكل �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة كما يف تاريخ هذه الن�شرة. 

اجلدول اأ-10: هيكل �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )دولر اأمريكي(عدد احل�ش�سال�شركاء

50%335335.0001.256.250عدنان ها�شم

50%335335.0001.256.250و�شام ف�شيح الدين

100%670670.0002.512.500االإجمايل

امل�شدر: ال�شركة
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وفيما يلي تف�شيل لل�شركاء يف �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة:

عدنان هاشم

عدنان ها�شم، بحريني اجلن�شية، ميلك ح�ش�س يف �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة ك�شريك مر�شح ل�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 7 القاب�شة وذلك وفقًا التفاقية 
الرت�شيح املربمة، حيث مت تفوي�س جميع احلقوق املتعلقة يف الت�شويت والقرارات املتعلقة يف اإدارة االأ�شول اإلى �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 7 القاب�شة لتوجيه حقوق الت�شويت 

يف احل�ش�س اململوكة ملكية قانونية مل�شلحة �شندوق اأوريك�س ومالكي وحداته.

وسام فصيح الدين

و�شام ف�شيح الدين، �شعودي اجلن�شية، ميلك ح�ش�س يف �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة ك�شريك مر�شح ل�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 7 القاب�شة وذلك وفقًا 
التفاقية الرت�شيح املربمة، حيث مت تفوي�س جميع احلقوق املتعلقة يف الت�شويت والقرارات املتعلقة يف اإدارة االأ�شول اإلى �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 7 القاب�شة لتوجيه حقوق 

الت�شويت يف احل�ش�س اململوكة ملكية قانونية للم�شلحة �شندوق اأوريك�س ومالكي وحداته.

ووفقًا للقوانني البحرينية التي تتطبق على ال�شندوق، فاإن ال�شركاء يف �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 املبا�شرين والنفعيني ال ميلكون اأي حقوق يف اأ�شولها وذلك �شواء كان على 
مدى فرتة �شندوق اأوريك�س اأو عند ت�شفيته )يتم حتقيق ذلك بناء على اأ�شا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي(.

وقد متت هيكلة منتج ا�شتثماري ل�شندوق اأوريك�س، يتاألف من ت�شهيالت م�شاربة م�شاركة لالأرباح تنتهي بتاريخ 1437/2/2هـ )املوافق 2015/11/14م( قابلة للتمديد مبقدار 
�شنتني ميالديتني اإ�شافيتني اأو اأي تاريخ اآخر متفق عليه من قبل االأطراف )وقد مت متديدها اإلى 1438/1/21هـ )املوافق 2016/11/14م((. وتلك الت�شهيالت هي بني �شركة 
اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة )ب�شفتها امل�شارب( و�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 7 املحدودة )ب�شفتها رب املال( لتمويل اال�شتثمار من قبل �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س 
بي يف 6 القاب�شة يف اإي�شتغيت ا�س بي يف 5. وتكون �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 6 القاب�شة بدورها مملوكة نفعيًا وب�شكل غري مبا�شر من �شركة �شندوق اأوريك�س مينا دايركت 
اكويتي �س.م.م، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت مبوجب قوانني مملكة البحرين وتخ�شع لتنظيم م�شرف البحرين املركزي والتي مت تاأ�شي�شها لغر�س واحد وهو تاأ�شي�س 

�شندوق اأوريك�س حيث انه متطابق مع اأحكام ال�شريعة اال�شالمية وتديره �شركة االأهلي املالية. وتعمل جمموعة اإي�شتغيت كابيتال املحدودة كمدير اال�شتثمارات. 

من خالل الهيكل القانوين ل�شندوق اأوريك�س، الذي لي�س لديه اأي ملكية مبا�شرة اأو نفعية يف اأ�شهم ال�شركة، فاإن مالكي وحدات �شندوق اأوريك�س لي�س لديهم اأي ملكية نفعية يف 
اأ�شهم ال�شركة، حيث ال يوفر �شندوق اأوريك�س �شوى خدمات متويل م�شاربة ب�شكل غري مبا�شر اإلى �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة، وعليه، فاإن هذا التمويل مبنى على 
اأ�شا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�شتند ب�شمان تلك امللكية النفعية يف اأ�شهم ال�شركة. ومبوجب عقد التمويل، تلتزم اإي�شتغيت اأ�س بي يف 6 القاب�شة على م�شاركة ن�شبة %99 
من جميع اأرباحها الناجتة عن ا�شتثماراتها مع رب املال )اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 7( ولكن يف حال وجود اأي خ�شارة، فاإن رب املال )اإي�شتغيت مينا ا�س بي يف 7( ملزم بتحمل 
اخل�شارة بالكامل ولي�س على اإي�شتغيت اأ�س بي يف 6 القاب�شة حتمل اأي خ�شارة. ويف حال تخلف �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة عن الدفع وفقًا لعقد امل�شاربة، ال يكون 
ل�شندوق اأوريك�س �شوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 6 القاب�شة، ولي�س له حق الرجوع على امللكية النفعية التابعة ل�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 
6 القاب�شة يف اأ�شهم ال�شركة. بالتايل، ال ميلك اأي من مالكي وحدات �شندوق اأوريك�س ح�شة نفعية بن�شبة 5% اأو اأكرث يف اأ�شهم ال�شركة. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن مالكي وحدات 
�شندوق اأوريك�س ومنظمها ومديرها واأمينها و�شركة اإي�شتغيت مينا ا�س بى يف 7 املحدودة ال يتمتعون باأي من احلقوق املن�شو�س عليها يف نظام ال�شركات، ونظام ال�شوق املالية 
ولوائحه التنفيذية اأو النظام الأ�ضا�ضي، مبا يف ذلك احلق يف الت�ضويت اأو اأي من احلقوق املمنوحة للم�ضاهمني. وعالوة على ذلك، ووفقًا لأحكام و�ضروط �ضندوق اأوريك�س، فاإن 

مالكي وحداته لي�س لهم اأي حق تعاقدي للح�شول على اأ�شهم يف ال�شركة.

يتكون جمل�س اإدارة �شندوق اأوريك�س من كل من حممد العلي، لورن�س كوري وعبداملح�شن املهيدب، وال ميلك اأي ع�شو من اأع�شاء جمل�س اإدارة �شندوق اأوريك�س اأي ملكية قانونية 
اأو نفعية يف ال�شركة. ويتم حتقيق التخارج من ا�شتثمارات �شندوق اأوريك�س من خالل طرق خمتلفة كالطرح العام االأويل اأو اأي طرق اأخرى جمدية. كما تختلف و�شيلة التخارج 
لكل حمفظة ا�شتثمارات معتمدة بذلك على عدة عوامل منها طبيعة وحجم اال�شتثمار، والظروف االقت�شادية، وحقوق ال�شيطرة ومرحلة الن�شوج)اإمكانيات النمو(. ومت تاأ�شي�س 
�شندوق اأوريك�س يف 1431/1/13هـ )املوافق 2009/12/30م(، وتبلغ مدته ثمانية �شنوات، مع اخليار بتمديد املدة لفرتة �شنتني اإ�شافيتني. وبعد ا�شتكمال عملية الطرح، �شتملك 

اإي�شتغيت ا�س بي يف 5 ملكية نفعية قدرها 5.294.708 �شهمًا ممثلة ن�شبة 12.31% من اأ�شهم ال�شركة.

الواحد  الشخص  شركة   – ش.م.خ  الوطني  املستثمر  ملالكها  انفست  فيدليتي  شركة   -3
ذ.م.م )"تي أن أي فيدليتي”(

�شركة فيدليتي انف�شت ملالكها امل�شتثمر الوطني �س.م.خ – �شركة ال�شخ�س واحد )»تي اأن اأي فيديليتي«( هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، تاأ�ش�شت مبوجب قوانني االإمارات 
العربية املتحدة حتت �شجل جتاري رقم 1071798 وتاريخ 1426/3/16هـ )املوافق 2005/4/25م(. ويقع املقر الرئي�شي لتي اأن اأي فيدليتي يف اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 
ويبلغ راأ�س مالها 150.000 درهم اإماراتي )ما يعادل 153.185 ريال �شعودي(. وتقت�شر اأن�شطتها الرئي�شية على اال�شتثمار يف امل�شاريع العقارية والتجارية وال�شناعية واإدارتها. 

متتلك تي اأن اأي فيدليتي ملكية قانونية بن�شبة قدرها 5.7% يف �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م، وبالتايل متلك تي اأن اأي فيدليتي ملكية نفعية بن�شبة قدرها %4.4 
يف اأ�شهم ال�شركة. وتقت�شر اأن�شطة تي اأن اأي فيدليتي على كونها �شركة ذات غر�س خا�س ا�شتخدمت يف الهيكل القانوين ل�شندوق تي اإن اآي، وهو �شندوق مغلق مت تاأ�شي�شه 
مبوجب قوانني جزر كاميان ك�شركة حمدودة ومعفاة، وتعمل �شركة امل�شتثمر الوطني �س.م.خ. كراعي ومدير ل�شندوق تي اأن اأي ومتلك كافة حقوق الت�شويت يف �شركة تي اأن اأي 
فيدليتي. ولي�س لدى تي اأن اأي فيدليتي �شوى وظيفة اإدارية وال حت�شل على اأي منافع اقت�شادية فيما يتعلق باأ�شهم ال�شركة. وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف �شركة تي 
اأن اأي فيدليتي اأي حقوق على االأ�شول اخلا�شة بها، �شواء خالل مدة �شندوق تي اإن اآي اأو عند ت�شفيته )ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�شت هيكلية(. ويو�شح 

اجلدول التايل هيكل ملكية تي اأن اأي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة: 
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اجلدول اأ-11: هيكل ملكية تي اأن اأي فيدليتي
ن�شبة امللكيةقيمة احل�ش�س )ريال �شعودي(قيمة احل�ش�س )درهم اإماراتي(عدد احل�ش�سامل�شاهمون

100.0%100150.000153.185�شركة امل�شتثمر الوطني 

100.0%100150.000153.185االإجمايل

امل�شدر: ال�شركة

ويو�شح الر�شم التايل هيكل امللكية تي اأن اأي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

�شكل اأ-3: هيكل امللكية تي اأن اأي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة

»æWƒdG ôªãà°ùŸG

ÚªgÉ°ùe
(á«°ùæ÷G »JGQÉeEG)

»æWƒdG  ôªãà°ùŸG
(äGQÉeE’G)

ôªãà°ùŸG É¡µdÉŸ â°ùØfG »à«dó«a
ñ.Ω.¢T »æWƒdG

Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T
(äGQÉeE’G)

äGóMƒdG »µdÉe
(á«dDƒ°ùŸG Ohófi ∂jô°ûc)

∫Éà«HÉc çhôL …BG ¿EG »J ¥hóæ°U
(¿ÉÁÉµdG QõL ácGô°T)

ódƒL ¢SQƒà°ùØfG ∞∏L ácô°T
Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

(øjôëÑdG)

á«©Øf á«µ∏e

∑ƒµ°U / (áHQÉ°†e hCG áëHGôe) πjƒ“

¥hóæ°U

Iô°TÉÑe á«µ∏e

…óbÉ©J Ö«JôJ

∑ƒµ°U/πjƒ“

äGQÉªãà°S’G ôjóe

∑ƒµ°üdG

%100

%100

%5^7

امل�شدر: ال�شركة

وفيما يلي تف�شيل لل�شركاء يف تي اأن اأي فيدليتي:

شركة املستثمر الوطني، شركة مساهمة خاصة )"شركة املستثمر الوطني”(

�شركة امل�شتثمر الوطني هي �شركة م�شاهمة خا�شة تاأ�ش�شت يف اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة مبوجب رخ�شة جتارية رقم CN-1002081، كما اأن �شركة امل�شتثمر الوطني 
مملوكة بالكامل من قبل مواطنني من االمارات العربية املتحدة.

اإدارة  لقرار جمل�س  وفقًا  ا�شتثمار  �شركة  باعتبارها  املالية  اال�شتثمارات  اأعمال  ملزاولة  املركزي  املتحدة  العربية  االإمارات  قبل م�شرف  الوطني مرخ�شة من  امل�شتثمر  �شركة 
م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي رقم 94/8/164 وتاريخ 1415/11/18هـ )املوافق 1995/4/18م(. وتقدم �شركة امل�شتثمر الوطني جمموعة متنوعة من خدمات 

اإدارة اال�شتثمارات واخلدمات اال�شت�شارية لقاعدة وا�شعة من العمالء التي ت�شم �شركات مدرجة وغري مدرجة وموؤ�ش�شات مالية وحكومية واأفراد من ذوي الدخل العايل.
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وتعود ملكية �شركة امل�شتثمر الوطني بالكامل ملواطنني من االإمارات العربية املتحدة. وال ميلك اأي من م�شاهمي �شركة امل�شتثمر الوطني ملكية نفعية بن�شبة قدرها 5% اأو اأكرث يف 
ال�شركة حيث يقت�شر دورهم على كونهم م�شاهمني يف �شركة امل�شتثمر الوطني.

ووفقًا لالإطار الت�شريعي الذي ينطبق على �شندوق تي اأن اأي، فاإن ال�شركاء يف �شركة تي اأن اأي فيدليتي املبا�شرين والنفعيني ال ميلكون اأي حقوق يف اأ�شولها وذلك �شواء كان على 
مدى فرتة �شندوق تي اأن اأي اأو عند ت�شفيته ) يتم حتقيق ذلك بناء على اأ�شا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي(.

وقد متت هيكلة منتج ا�شتثماري ل�شندوق تي اأن اأي، يتاألف من �شكوك غري قابلة التفاو�س اأ�شدرت من قبل �شركة تي اأن اأي فيدليتي ومت االكتتاب بها كاماًل من قبل �شندوق 
تي اأن اأي، وقد مت تاأ�شي�س �شندوق تي اإن اآي ملزاولة اأعمال اال�شتثمارات اخلا�شة وب�شكل اأ�شا�شي لال�شتثمار يف ال�شركات ذات توقعات النمو القوية والتي متر يف املراحل االأخرية 

التي ت�شبق الطرح العام االأويل الأ�شهمها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�شر وباك�شتان والهند واالأردن ولبنان. 

ومبوجب ال�شكوك، فاإن تي اأن اأي فيدليتي متلك ح�ش�س متثل 5.7% يف �شركة جلف انف�شتور�س جولد القاب�شة ذ.م.م كوديعة ل�شالح �شندوق تي اإن اآي، والذي يت�شرف وفقًا 
لتوجيهات �شندوق تي اإن اآي فيما يتعلق بتلك احل�ش�س. كما اأن مدير �شندوق تي اإن اآي هو املمثل الوحيد للمنفعة االقت�شادية املرتبطة بتلك احل�ش�س والعائدة ل�شندوق تي 

اإن اآي، وتقت�شر حقوق مالكي الوحدات يف �شندوق تي اإن اآي على احلق يف احل�شول على عوائد هذا ال�شندوق من خالل ا�شتثمارها يف هذه احل�ش�س.

ومن خالل الهيكل القانوين ل�شندوق تي اأن اأي، الذي لي�س لديه اأي ملكية قانونية اأو نفعية يف اأ�شهم ال�شركة، فاإن مالكي وحدات �شندوق تي اأن اأي لي�س لديهم اأي ملكية نفعية يف 
اأ�شهم ال�شركة، حيث ال يوفر �شندوق تي اأن اأي �شوى خدمات متويل اإلى تي اأن اأي فيدليتي عن طريق �شكوك اأ�شدرت من قبل تي اأن اأي فيدليتي ومت االكتتاب بها كاماًل من قبل 
�شركة �شندوق تي اأن اأي، وعليه فاإن هذا التمويل مبنى على اأ�شا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�شتند ب�شمان تلك امللكية النفعية يف اأ�شهم ال�شركة. ويف حال تعرث �شداد تي 
اأن اأي فيدليتي عن الدفع وفقًا لل�شكوك، ال يكون ل�شندوق تي اأن اأي �شوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة تي اأن اأي فيدليتي ولي�س له احلق الرجوع على امللكية النفعية ل�شركة تي 
اأن اأي فيدليتي يف اأ�شهم ال�شركة. باالإ�شافة اإلى ذلك، ال ميلك اأي من مالكي وحدات �شندوق تي اأن اأي ح�شة نفعية بن�شبة 5% اأو اأكرث يف اأ�شهم ال�شركة. كما اإن مالكي وحدات 
�شندوق تي اأن اأي ومنظمها ومديرها واأمينها ال يتمتعون باأي من احلقوق املن�شو�س عليها يف نظام ال�شركات، ونظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية اأو النظام االأ�شا�شي، مبا 
يف ذلك احلق يف الت�ضويت واحلقوق املمنوحة للم�ضاهمني. وعالوة على ذلك، وفقا لأحكام و�ضروط �ضندوق تي اأن اأي، فاإن مالكي وحداته لي�س لهم اأي حق تعاقدي يف احل�ضول 
على اأ�شهم يف ال�شركة. ولي�س لدى �شندوق تي اأن اأي و�شركة تي اأن اأي فيديلتي جمل�س اإدارة لكونها �شركة �شخ�س واحد ويتم اتخاذ جميع القرارات االإدارية املتعلقة بها من قبل 
�شركة امل�شتثمر الوطني والتي متلك100% من راأ�س مالها. ويتكون جمل�س اإدارة امل�شتثمر الوطني من كل من عبداهلل مزروعي، حممد عبد اهلل القبي�شي، حممد را�شد النا�شري، 
حممد فدهل الهملي، فاطمة عبيد اجلابر، �شعيد امل�شعود، يو�شف علمي، وعبد القادر �شديق اخلوري، وال ميلك اأي ع�شو من اأع�شاء جمل�س اإدارة امل�شتثمر الوطني اأي ملكية 
قانونية اأو نفعية يف ال�شركة. ويتم حتقيق التخارج من ا�شتثمارات �شندوق تي اإن اآي من خالل طرق خمتلفة ت�شمل الطرح العام االأويل اأو البيع للم�شتثمرين املحليني اأو االإقليميِّني 
اأو االأجانب اأو بيعها لغريهم من امل�شتثمرين يف امللكية اخلا�شة. ومت تاأ�شي�س �شندوق تي اإن اآي يف 1427/6/4هـ )املوافق 2006/6/30م( )وتاريخ االإقفال يف 1428/12/21هـ 

املوافق 2007/12/31م(، وينتهي ال�شندوق يف 1439/4/13هـ املوافق )2017/12/31م( مع اخليار بتمديد املدة مبوجب طلب مالكي وحدات ال�شندوق.

وبعد ا�شتكمال عملية الطرح، �شتملك �شركة تي اأن اأي فيدليتي ملكية نفعية يف ال�شركة قدرها 1.323.677 �شهم متثل 3.08% من راأ�س مال ال�شركة. 
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شركة الزوردي للمجوهرات
(Ω2006/7/22 ≥aGƒŸG) `g1427/6/26 ïjQÉJh 1010221531 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/4/2 ≥aGƒŸG) `g1427/3/4 ïjQÉJh 565 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T

óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 37 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ ,…OÉY º¡°S 12^900^000 ìôW

(Ω2016/06/13 ≥aGƒŸG) `g1437/09/08 ïjQÉJ ≈àMh (Ω2016/06/05 ≥aGƒŸG) `g1437/08/29 ïjQÉJ øe CGóÑJ ,ΩÉjCG (9) á©°ùJ :ìô£dG IÎa

 º°SG  â–  ájOôa  á°ù°SDƒªc  (zQó°üŸG{  hCG  zácô°ûdG{`H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  äGôgƒéª∏d  …OQhR’  ácô°T  â°ù°SCÉJ  kájGóH
 ïjQÉJh  1010091134  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ,zº«ã©dG  ídÉ°U  õjõ©dGóÑY  ¬ÑMÉ°üd  …Oƒ©°ùdG  DƒdDƒ∏dGh  ÖgòdG  ™æ°üe{
 á«fÉªK √Qób ∫Ée ¢SCGôHh ,(záµ∏ªŸG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóÃ (Ω1992/1/23 ≥aGƒŸG)`g1412/7/18
 π«é°ùJ  ”  (Ω1994/7/13  ≥aGƒŸG)  `g1415/2/4  ïjQÉàHh  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (18^500^000)  ∞dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ô°ûY
 ™æ°üe{`d  á°ù°SDƒŸG  º°SG  Ò«¨J  ” (Ω1997/12/19 ≥aGƒŸG)  `g1418/8/18 ïjQÉàHh  ,Iôe  ∫hC’  ájQÉéàdG  z…OQhR’{  áeÓY
 áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG É¡Yhôa øe OóYh äGôgƒéŸGh Ögò∏d …OQhR’ ™æ°üe á°ù°SDƒe πjƒ– ”h .zäGôgƒéŸGh Ögò∏d …OQhR’
 (Ω2006/4/2≥aGƒŸG) `g1427/3/4 ïjQÉJh 565 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ zäGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T{ º°SG â– á∏Ø≤e
 ,(Ω2006/7/22≥aGƒŸG) `g1427/6/26 ïjQÉJh 1010221531 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEG ¿CÉ°ûH IQOÉ°üdG
 áª«≤H …OÉY º¡°S (4^000^000) ÚjÓe á©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe √Qób ∫Ée ¢SCGôHh
 √Qób ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG á«£¨J ” å«M ,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (50) ¿ƒ°ùªN ÉgQób á«ª°SG
 ,ádƒëŸG  á°ù°SDƒŸG  ´hôa  ∫GƒeCG  ¢ShDhQ  ´ƒª›  πã“  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (47^500^000)  ∞dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  á©Ñ°S
 QGôb ÖLƒÃh .IÉ≤ÑŸG á°ù°SDƒŸG ìÉHQCG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (134^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á©HQCGh áFÉe á∏ª°SQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 áFÉªKÓK  ≈dEG  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  â“  ,(Ω2007/9/22  ≥aGƒŸG)  `g1428/9/10  ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G
 Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H …OÉY º¡°S (30^000^000) ¿ƒ«∏e ÚKÓK ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (300^000^000) ¿ƒ«∏e
 ìÉHQCG  øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (100^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉe ≠∏Ñe á∏ª°SQ ≥jôW øY ∂dPh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)
 `g1436/7/4 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃ iôNCG Iôe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉbh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG
 ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK QGó°UEG ∫ÓN øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (430^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh áFÉª©HQCG ≈dEG (Ω2015/4/23 ≥aGƒŸG)
 º¡°S  íæÃ  ∂dPh)  óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  (10)  Iô°ûY  ÉgQób  á«ª°SG  áª«≤H  ójóL  …OÉY  º¡°S  (13^000^000)
 OÉ≤©fG  Ωƒj ácô°ûdG  äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ (2^3) º¡°S QÉ°ûYCG  áKÓKh Úª¡°S πc πHÉ≤e ÊÉ› (1) óMGh
 ¿hô°ûYh óMGhh áFÉeh ±’BG á©°ùJh áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKG ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe IOÉjõdG á«£¨J ” óbh ,(á«©ª÷G
 áFÉ‰ÉªKh ∞dCG ¿ƒ©°ùJh áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°S ≠∏Ñeh ,ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (52^509^121)
 ÚKÓKh áFÉª©HQCG  ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .IÉ≤ÑŸG ácô°ûdG ìÉHQCG  øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (77^490^879) ¿ƒ©Ñ°Sh á©°ùJh
 áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S (43^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áKÓK ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (430^000^000) ¿ƒ«∏e

.(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH

 É¡«dEG QÉ°ûj) …OÉY º¡°S (12^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG ìô£H (zìô£dG{) ‹hC’G ΩÉ©dG ìô£dG á«∏ªY πãªàJ
 óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (37) ¿ƒKÓKh á©Ñ°S ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zìôW º¡°S{`H É¡æe πµd QÉ°ûjh ,zìô£dG º¡°SCG{`H kÉ©«ªL
 πã“h .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«b øª°†àŸGh ,(zìô£dG ô©°S{)
 Úàëjô°T ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh ,ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK ¬àÑ°ùf Ée ìô£dG º¡°SCG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe

 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG (CG) áëjô°ûdG
 á©LGôe AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) (záÑààµŸG  á°ù°SDƒŸG{`H  É¡æe πµd QÉ°ûjh záÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG{`H  á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh)
 ô°ûY ÉæKG  áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒª∏d  É¡°ü«°üîJ ºà«°S  »àdG  ìô£dG  º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh  .((zäÉë∏£°üŸGh  äÉØjô©àdG{) (1 ) º°ù≤dG
 ‘ ¬fCÉH  kÉª∏Y ,ìô£dG º¡°SCG  ‹ÉªLEG  øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S (12^900^000) ∞dCG  áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e
 ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG ìô£dG º¡°SCG  πeÉµH ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG  º¡Øjô©J »JB’G) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM
 ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ (záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H äÉ°ù°SDƒŸG
 ¬fCG  Éªc ,ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%70) áFÉŸÉH ¿ƒ©Ñ°S ¬àÑ°ùf Ée πãªàd º¡°S (9^030^000) ∞dCG ¿ƒKÓKh ÚjÓe á©°ùJ
 √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áFÉŸÉH ¿ƒ©°ùJ ¬àÑ°ùf Ée ¢ü«°üîJ ºà«°S
 hCG ,(%10) áFÉŸÉH Iô°ûY á¨dÉÑdGh á«≤ÑàŸG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG

.(%90) áFÉŸÉH ¿ƒ©°ùJ á¨dÉÑdGh º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ÚÑààµŸG (Ü) áëjô°ûdG
 É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG
 ÖààµŸG{`H øjOôØæeh zOGôaC’G ÚÑààµŸG{`H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e
 Ωó≤e  ≥ëH  ΩÉ¶ædG  ≥Ñ£«°ùa  ´ƒædG  Gòg  øe  á«∏ª©H  ΩÉ«≤dG  âÑK  GPEGh  ,¬à≤∏£e º°SÉH  ÖààcG  øe  ÜÉààcG  kÉ«Z’  ó©jh  .(zOôØdG
 ±ƒ°Sh  .§≤a  QÉÑàY’ÉH  ∫hC’G  ÜÉààc’G  òNCG  ºàjh  kÉ«Z’  ÊÉãdG  ÜÉààc’G  Èà©j  ±ƒ°S  ,ÚJôe  ÜÉààc’G  ”  ∫ÉM  ‘h  .Ö∏£dG
 ¿ƒKÓK áÑ°ùf πã“ »àdGh ,º¡°S (3^870^000) ∞dCG Ú©Ñ°Sh áFÉ‰ÉªKh ÚjÓe áKÓK ≈°übCG óëH OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üîoj
 ≥ëj ,º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%30) áFÉŸÉH
 ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ - áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H - ÜÉààc’G ôjóŸ

.º¡∏Ñb øe É¡H ÜÉààc’G

 ÚªgÉ°ùŸG{`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (•) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ìô£dG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 …OQhR’ ácô°T ∂∏àªà°S ,ìô£dG á«∏ªY ∫Éªµà°SG ó©Hh .ìô£dG πÑb ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ,(zÚ©FÉÑdG
 ‘ Iô£«°ùe á°üëH ßØàëà°S ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G  øe (%70) áFÉŸÉH  ¿ƒ©Ñ°S ¬àÑ°ùf  ÜQÉ≤J Ée (zá°†HÉ≤dG  …OQhR’{) á°†HÉ≤dG
 ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ,ìô£dG äÓ°üëàe ™jRƒJ ºàj ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG ÈcCG »g á°†HÉ≤dG …OQhR’ .ácô°ûdG
 ácô°ûdG  π°ü– ødh  ,ìô£dG  º¡°SCG  ‘ º¡æe  πc  á«µ∏e  áÑ°ùæd  kÉ≤ah  Ú©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG  ≈∏Y  (zìô£dG  äÓ°üëàe ‘É°U{)
 äÓ°üëàe  ΩGóîà°SG{)  (8 )  º°ù≤dG  á©LGôe  AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe  ójõª∏d)  ìô£dG  äÓ°üëàe  ‘É°U  øe  AõL  …CG  ≈∏Y
 á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG  ” ób ¬fCG  kÉª∏Y .((zìô£dG
 (9) á©°ùJ  IÎØd É¡ª¡°SCG  ‘ ±ô°üàdG  á°†HÉ≤dG  …OQhR’ ≈∏Y ô¶ëj ¬fCÉH  kÉª∏Y .((zìô£dG  á«£¨àH  ó¡©àdG{) (13 ) º°ù≤dG
 í°Vƒe ƒg Éªc (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe (zô¶◊G IÎa{) ô¡°TCG
.áÄ«¡dG øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG É¡d Rƒéj ’h .(∑) áëØ°üdG ‘

 ¥ÓZEG Ωƒj ká∏eÉ°T ΩÉjCG (9) á©°ùJ IóŸ ôªà°ùJh (Ω2016/06/05 ≥aGƒŸG) `g1437/08/29 óMC’G Ωƒj ‘ ìô£dG IÎa CGóÑJ
 ‘ ÜÉààc’G  äÉÑ∏W Ëó≤J  øµÁh .(zìô£dG  IÎa{) (Ω2016/06/13 ≥aGƒŸG) `g1437/09/08 ÚæKC’G  Ωƒj  ƒgh ÜÉààc’G
 ójõª∏d) ìô£dG IÎa ∫ÓN (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ìô£dG º¡°SCG
 ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{ (17) º°ù≤dG á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG øe
 ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN (zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ (1) º°ù≤dG ‘ ±ô©ŸG) äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG

 ,≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°ûY ‘ ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ,ìô£dG º¡°SCG ‘ ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G ÚÑààµŸG øe πc ≈∏Y Öéj
 (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿CGh ,º¡°S (250,000) ∞dCG Ú°ùªNh ÚàFÉe ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH kÉª∏Y
 πc Ö∏W áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,äóLh ¿EG ,ìô£dG º¡°SCG øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Oôa Öààµe πµd º¡°SCG
 OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘ ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ácô°ûdG øª°†J ’h .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ≈dEG Oôa Öààµe
 ÚÑààµŸG  OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH  ¢ü«°üîàdG  ºà«°Sh  ,Oôa Öààµe (387^000) ∞dCG  ¿ƒfÉªKh  á©Ñ°Sh  áFÉªKÓK OGôaC’G  ÚÑààµŸG
 äÉ¡÷G  øe  äÉYÉ£≤à°SG  hCG  ä’ƒªY  …CG  ¿hO  OGôaC’G  ÚÑààµŸG  ≈dEG  (óLh  ¿EG)  ÜÉààc’G  ¢†FÉa  IOÉYEG  ºàj  ±ƒ°Sh  .OGôaC’G
 ÚæKC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .ábÓ©dG äGP áª∏à°ùŸG
 ‘ zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ á©LGôe AÉLôdG ,π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) .(Ω2016/06/20 ≥aGƒŸG) `g1437/09/15

.((zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{) (17 ) º°ù≤dGh (∫) áëØ°üdG

 (zºgÉ°ùŸG{) ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ,É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏àÁ
 øe kGQÉÑàYG ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG øe É¡Ñ«°üf ìô£dG º¡°SCG ≥ëà°ùJh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M …CÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh
 (6)  º°ù≤dG  á©LGôe  AÉLôdG  ,π«°UÉØàdG  øe  ójõª∏d)  É¡«∏J  »àdG  á«dÉŸG  äGƒæ°ùdGh  (zIô°ûædG{)  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  ïjQÉJ

 .((zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{) (7 ) º°ù≤dGh (z∫ÉªYC’G èFÉàfh …OQhR’ áYƒªéŸ ‹ÉŸG õcôª∏d IQGOE’G π«∏–h á°ûbÉæe{)

 π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 ”h áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉØ«à°S’G ”h áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ”h .¥ƒ°ùdG ‘ É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G
 ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iô°ûædG √òg ∂dP ‘ ÉÃ ,ìô£dG á«∏ª©H á≤∏©àŸG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 ,π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL AÉØ«à°SGh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh
 øjòdG É¡«a Úª«≤ŸGh áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .(z∫{ áëØ°üdG ‘ zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ á©LGôe AÉLôdG
 á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«eÉ¶f áeÉbEG  ¿ƒ∏ªëj
 ∫hGóàdG  ¬«∏Y  ≥aGƒŸG  π«ª©dGh  πgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh  .¥ƒ°ùdG  ‘  É¡dhGóJ  AóH  ó©H  º¡°SC’G  ‘  ∫hGóàdÉH
 ÒZ  OGôaCÓd  ≥ëj  Éªc  ,áLQóŸG  º¡°SC’G  ‘  á∏gDƒŸG  á«ÑæLC’G  á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  QÉªãà°S’  áª¶æŸG  óYGƒ≤dG  Ö°ùM  º¡°SC’G  ‘
 PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{`H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG
 áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e (SWAP) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y
 .ÖfÉLC’G  øjôªãà°ùŸG  ídÉ°üd  É¡«a  ∫hGóàdGh  ¥ƒ°ùdG  ‘ áLQóŸG  º¡°SC’G  AGô°ûH  (zº¡d  ¢üNôŸG  ¢UÉî°TC’G{`H  º¡«dEG  QÉ°ûjh)

.º¡°SC’G ∂∏àd Ú«eÉ¶f ÚµdÉªc º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G π«é°ùJ ºàj ±ƒ°S ,ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃh

 É¡à°SGQO »¨Ñæj »àdG πeGƒ©dG ¢†©H ∫ƒM á°ûbÉæŸG ¢Vô©d .IócDƒe ÒZ QƒeCGh ôWÉfl ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G …ƒ£æjh
 (2 )  º°ù≤dGh  (Ü)  áØë°üdG  ‘  zΩÉg  QÉ©°TEG{  º°ùb  á©LGôe  AÉLôdG  ,ìô£dG  º¡°SCG  ‘  ÜÉààc’ÉH  QGô≤dG  PÉîJG  πÑb  ájÉæ©H

.(zIôWÉîŸG πeGƒY{)

 á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG

.(Ω2016/05/09 ≥aGƒŸG) `g1437/08/02 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

املستشار املا� ومدير االكتتاب 
ومدير سجل اكتتاب املؤسسات ومتعهد التغطية

اجلهات املستلمة

نشرة ا�صدار


