ﻧﺸﺮة ا ﺻﺪار

ﺷﺮﻛﺔ ﻻزوردي 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
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 Ék ≤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 Ék ª∏Y .((zìô£dG
(9) á©°ùJ IÎØd É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG á°†HÉ≤dG …OQhR’ ≈∏Y ô¶ëj ¬fCÉH Ék ª∏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 ák ∏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 Ék ª∏Y
πc Ö∏W áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »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 Ék ª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏àÁ
øe Gk QÉÑàYG 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{)

اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ

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 ák jGóH
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 Ék ©«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 Ék ª∏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°üb
q 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 Ék «Z’ ó©jh .(zOôØdG
±ƒ°Sh .§≤a QÉÑàY’ÉH ∫hC’G ÜÉààc’G òNCG ºàjh Ék «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

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
وﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

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 âeóbo 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

إشعار هام
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مف�صلة تتعلق بال�شركة و�أ�سهم الطرح ،وعند التقدم بطلب االكتتاب يف �أ�سهم الطرح� ،سيتم معاملة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين من
الأفراد على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة� ،أو من خالل
زيارة املوقع االلكرتوين لل�شركة (� )www.lazurde.comأو املوقع الإلكرتوين للهيئة (� )www.cma.org.saأو املوقع الإلكرتوين للم�ست�شار املايل (.)www.sfc.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كم�ست�شار مايل لها فيما يخ�ص الطرح (وي�شار �إليها فيما بعد بـ«امل�ست�شار املايل») وكمدير لالكتتاب («مدير
االكتتاب») وكمتعهد لتغطية الطرح («متعهد التغطية») وكمدير ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات («مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات»).
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف
ال�صفحة (د) ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى
احلد املعقول �أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من قيام ال�شركة ب�إجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة املتعلقة بالأ�سواق والقطاع التي تعمل فيها ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل �أو �أي من
م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (هـ) و (و) من هذه الن�شرة (وي�شار �إليهم جميع ًا مع امل�ست�شار املايل بـ«امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات
املتعلقة بالأ�سواق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة �أو امل�ست�شارين ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد �أو
�ضمان ب�ش�أن دقة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغري ،وبالتحديد ف�إن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة �أ�سهم الطرح ميكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي نتيجة للتطورات
امل�ستقبلية مثل عوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية �أو العوامل اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (للمزيد من التفا�صيل،
الرجاء مراجعة الق�سم («( )2عوامل املخاطرة»)) .وال يجوز اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم الطرح �أو تف�سريها �أو االعتماد عليها ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،على �أنه وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن حتقيق �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
و�إن الإ�شارة لنظام ال�شركات يف هذه الن�شرة يق�صد بها نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ (املوافق 1965/7/21م).
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهمني البائعني �أو اجلهات امل�ستلمة �أو �أي من امل�ست�شارين ،للم�شاركة باالكتتاب يف
�أ�سهم الطرح .وتُعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية
اخلا�صة للأ�شخا�ص الراغبني يف اال�ستثمار ب�أ�سهم الطرح .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة قبل اتخاذ قراره باال�ستثمار م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من
م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة بخ�صو�ص الطرح لتقييم مدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة
به ،مبا يف ذلك مزايا وخماطر اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح� .إن اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح قد يكون منا�سب ًا لبع�ض امل�ستثمرين وغري منا�سب ًا للبع�ض الآخر .ويجب على امل�ستثمرين
املحتملني عدم االعتماد على قرار ور�ؤية طرف �آخر يف اال�ستثمار من عدمه ك�أ�سا�س لفح�صهم للفر�صة اال�ستثمارية والظروف اخلا�صة ملثل هذا امل�ستثمر.
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات مبا فيها �صناديق اال�ستثمار (ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم («( )1التعريفات
وامل�صطلحات»)).
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق
املكتتبني الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام
بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�شخ�ص .ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار.
و ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الطرح لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة .ويتعني على جميع م�ستلمي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية
التي تتعلق بالطرح وبيع �أ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

املعلومات عن السوق والقطاع
مت احل�صول على املعلومات والبيانات الواردة يف الق�سم «( 3ملحة عامة على ال�سوق») من تقرير درا�سة ال�سوق املعد بتاريخ  15فرباير 2016م من قبل �شركة روالند بريجري
لال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ال�شرق الأو�سط ذ.م.م («م�ست�شار ال�سوق») ل�صالح ال�شركة فيما يتعلق بقطاع املجوهرات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال ميتلك م�ست�شار ال�سوق وال �أي
من �شركاته التابعة �أو �شركاته ال�شقيقة �أو ال�شركاء فيه �أو م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مدراءه �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها
التابعة ،وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعلومات ال�سوق والبيانات املزودة من قبله لل�شركة بال�شكل الوارد يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب تلك
املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ويقدم م�ست�شار ال�سوق اخلدمات اال�ست�شارية لكربى ال�شركات الدولية من خمتلف القطاعات بالإ�ضافة للم�ؤ�س�سات العامة .ويعمل م�ست�شار ال�سوق يف العديد من املجاالت
والقطاعات املختلفة ،ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة املنامة ،مملكة البحرين .وقد ت�أ�س�ست ال�شركة الأم مل�ست�شار ال�سوق روالند بريجري كون�سولتانت�س جي ام بي ات�ش يف عام
1967م ويقع مقرها الرئي�سي يف ميونخ ،املانيا ،ويعمل لدى روالند بريجري كون�سولتانت�س جي ام بي ات�ش وجمموعة ال�شركات التابعة لها حالي ًا �أكرث من  2.000موظف.

ب

ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة والتي مت احل�صول عليها من م�صادر �أخرى ،مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من
م�ست�شار ال�سوق ،هي معلومات وبيانات ميكن االعتماد عليها� .إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة وال من قبل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو
م�ست�شاريها �أو امل�ساهمني البائعني ،وبالتايل ال يتحمل �أي من هذه الأطراف �أي م�س�ؤولية عن دقة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.

املعلومات املالية واإلحصائية
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب لل�سنوات 2013م و2014م ،و2015م ،والإي�ضاحات املرفقة بها وفق ًا للمعايري
املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني ( ،)SOCPAومتت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ و�شركاهم -حما�سبون قانونيون («املحا�سب القانوين»).
ومت �إدراج هذه القوائم املالية يف الق�سم«( 19القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها») .وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
�إن املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة عر�ضة للتقريب من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �صحيح ،وعليه ف�إنه يف حال مت جمع الأرقام الواردة يف اجلداول،
قد يظهر اختالف ب�سيط يف الأرقام املذكورة يف القوائم املالية املراجعة مقارنة بتلك املذكورة يف هذه الن�شرة .ويف احلاالت التي يتم فيها حتويل املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة
من عملة �أجنبية �إلى الريال ال�سعودي ،فقد مت ا�ستخدام �سعر �صرف الريال ال�سعودي مقابل العملة املعنية كما يف  31يناير 2016م.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة بنا ًء على افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة،
بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو
اكتمال �أي من هذه التوقعات.
ت�شكل �أو من املمكن اعتبار بع�ض التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�شرة �أنها ت�شكل «�إفادات م�ستقبلية» .ومن املمكن �أن ي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل
ا�ستخدام بع�ض الكلمات امل�ستقبلية مثل «تعتزم» �أو «تقدر» �أو «تعتقد» �أو «تتوقع» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سيكون» �أو «يجب» �أو « ُمتوقع» �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات
وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�شركة حالي ًا فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال ت�شكل �ضمان ًا للأداء
امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف كبري بني النتائج الفعلية �أو الأداء الفعلي �أو الإجنازات الفعلية التي حتققها ال�شركة وما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو
�ضمن ًا .وحتتوي �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة على و�صف �أكرث تف�صي ًال لبع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر (للمزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة
الق�سم «( 2عوامل املخاطرة»)) .و�إذا حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري امل�ؤكدة �أو �إذا ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة
قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة على �أنها مقدرة �أو معتقدة �أو متوقعة �أو خمطط لها.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة يف �أي وقت بعد �صدور موافقة الهيئة على هذه الن�شرة وقبل الإدراج� ،إذا
تبني لها ما يلي�( :أ) وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج؛ �أو (ب) ظهور �أي م�سائل مهمة كان يجب
ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا احلالتني املذكورتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها
هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر واالفرتا�ضات والأمور غري امل�ؤكدة الأخرى ،ف�إن توقعات
الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه فيجب على امل�ستثمرين املحتملني فح�ص جميع
الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات مع عدم االعتماد على تلك الإفادات ب�شكل �أ�سا�سي.

التعريفات واملصطلحات
لالطالع على تف�سري بع�ض العبارات وامل�صطلحات الواردة يف هذه الن�شرة ،الرجاء مراجعة الق�سم«( 1التعريفات وامل�صطلحات»).

ج

دليل الشركة
جملس إدارة الشركة
اجلدول م :1-جمل�س �إدارة ال�شركة
ن�سب امللكية املبا�شرة

2-1

ن�سب امللكية غري املبا�شرة

3

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

�صفة الع�ضوية

اال�ستقاللية

حممد ابراهيم جمعة ال�شروقي

رئي�س املجل�س

بحريني

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

جيم�س ليونارد تانر

ع�ضو

بريطاين

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

براين نورمان ديكي

ع�ضو

ايرلندي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

عبداهلل عبدالعزيز �صالح العثيم

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.019

%0.0023

ال يوجد

2013/09/05م

و�سيم حممد عا�صم اخلطيب

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2015/10/15م

هاين ابراهيم �أحمد عبيد

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2013/04/24م

عبدالكرمي �أ�سعد �أبو الن�صر

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2016/03/01م

�أمني حممد عاكف املغربي

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2016/03/01م

ع�ضو

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

-

-

�شاغر

4

تاريخ التعيني

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح وبعد الطرح

%0.0023

ال يوجد

2013/05/12م

ال يوجد

2012/02/20م
2015/10/15م

امل�صدر :ال�شركة
 1مبوجب �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب �أن ميتلك كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�سهما بقيمة قدرها  10.000ريال �سعودي على الأقل («�أ�سهم ال�ضمان») ،يتم �إيداعها لدى �أحد البنوك املحلية املرخ�ص لها .و�سيتم �إيداع �أ�سهم
ال�ضمان هذه بعد �إدراج الأ�سهم يف ال�سوق لدى �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.
 2ن�سب امل�ساهمة تقريبية.
 3التواريخ الواردة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية مبجل�س الإدارة .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة يف الق�سم«( 4-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س») تواريخ تعيني كل
منهم يف جمل�س الإدارة �أو يف �أي من�صب �أخر �سابق لهذه املنا�صب .وقد مت اعتماد مبد�أ الت�صويت الرتاكمي يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م).
� 4ستقوم ال�شركة بتعيني ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل يف موعد �أق�صاه انعقاد �أول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح ،ووفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�سوف يتملك ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم املتداولة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد �إمتام عملية االكتتاب.

عنوان الشركة وممثلوها وسكرتري جملس إدارتها
العنوان
�شركة الزوردي للمجوهرات
املنطقة ال�صناعية الثانية
�شارع رقم  ،198منطقة البنوك
�ص.ب ،41270 .الريا�ض 11521
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف( +966 )11( 265 1119 :حتويلة )300
فاك�س+966 )11( 265 6060 :
املوقع الإلكرتوينwww.lazurde.com :
الربيد الإلكرتوينlegal.department@lazurde.com :

ممثلو ال�شركة

د

�سكرتري جمل�س الإدارة

هاين �إبراهيم �أحمد عبيد (ع�ضو جمل�س الإدارة)

�سليم �شدياق (الرئي�س التنفيذي)

�أمين جميل

�شركة الزوردي للمجوهرات

�شركة الزوردي للمجوهرات

�شركة الزوردي للمجوهرات

املنطقة ال�صناعية الثانية

املنطقة ال�صناعية الثانية

املنطقة ال�صناعية الثانية

�شارع رقم  ،198منطقة البنوك

�شارع رقم  ،198منطقة البنوك

�شارع رقم  ،198منطقة البنوك

�ص.ب41270 .

�ص.ب41270 .

�ص.ب41270 .

الريا�ض 11521

الريا�ض 11521

الريا�ض 11521

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )11( 265 1119 :

هاتف( +966 )11( 265 1119 :حتويلة )102

هاتف( +966 )11( 265 1119 :حتويلة )300

فاك�س+966 )11( 265 6060 :

فاك�س+966 )11( 265 6060 :

فاك�س+966 )11( 265 6060 :

املوقع الإلكرتوينwww.lazurde.com :

املوقع الإلكرتوينwww.lazurde.com :

املوقع الإلكرتوينwww.lazurde.com :

الربيد الإلكرتوينhobaid@investcorp.com :

الربيد الإلكرتوينselim.chidiac@lazurde.com :

الربيد الإلكرتوينayman.gamil@lazurde.com :

�سوق الأ�سهم
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص.ب 60612
الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 9999 :
فاك�س+966 )11( 218 1220 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :

املستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق امللك فهد
�ص.ب23454 .
الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 6666 :
فاك�س+966 )11( 282 6823 :
املوقع االلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

امل�ست�شار القانوين
وايت �آند كي�س �إل �إل بي بالتعاون مع �شركة زياد يو�سف ال�سلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
البوابة االقت�صادية
مبنى رقم  26املنطقة ج ،طريق املطار
�ص.ب99879 .
الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 5900 :
فاك�س+966 )11( 265 2277 :
املوقع الإلكرتوينwww.whitecase.com :
الربيد الإلكرتوينriyadhcapitalmarketsall@groups.whitecase.com :

م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل ور�أ�س املال العامل
براي�س وتر هاو�س كوبرز
مبنى م�ؤ�س�سة امللك في�صل
�ص.ب 8282
الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 211 0400 :
فاك�س+966 )11( 211 0250 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينlama.rmeily@sa.pwc.com :

هـ

م�ست�شار ال�سوق
�شركة روالند بريجري لال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ال�شرق الأو�سط ذ.م.م
برج امل�ؤيد – الدور الثاين ع�شر
�ص.ب 18259
املنامة
مملكة البحرين
هاتف+973 )17( 567 995 :
فاك�س+973 )17( 567 903 :
املوقع الإلكرتوينwww.rolandberger.com :
الربيد الإلكرتوينOffice_Bahrain@rolandberger.com :

املحا�سب القانوين
ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
برج الفي�صلية
�ص.ب 2732
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 273 4740 :
فاك�س+966 )11( 273 4730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :

مالحظة:
قدم كل من امل�ست�شارين املذكورين �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ن�شر �إفاداتهم يف هذه الن�شرة بال�شكل الوارد فيها ومل يقم �أي
منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة ،كما �أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها – من �ضمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�شركة – �أو �أقاربهم ال ميلكون �أي
�أ�سهم يف ال�شركة ولي�س لأي منهم م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقاللهم.

و

اجلهات املستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 3555
جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب 1467
الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 0288 :
فاك�س+966 )11( 403 1104 :
املوقع االلكرتوينwww.shb.com.sa :
الربيد االلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب 56006
الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 2222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 833
الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب 22622
الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاك�س+966 )11( 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

ز

البنوك الرئيسة للشركة
�إن لل�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة عالقات جتارية مع البنوك التالية:
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 3555
جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب 1467
الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 0288 :
فاك�س+966 )11( 403 1104 :
املوقع االلكرتوينwww.shb.com.sa :
الربيد االلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب 56006
الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 2222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 833
الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :

ح

ملخص الطرح
يهدف ملخ�ص الطرح هذا �إلى تقدمي خلفية موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .وعليه ف�إن هذا امللخ�ص ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون مهمة بالن�سبة
للم�ستثمرين املحتملني .لذلك ،ف�إنه يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة وينبغي على امل�ستثمرين املحتملني قراءة ومراجعة هذه الن�شرة بالكامل ،ويجب �أن يبنى �أي
قرار يتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من قبل م�ستثمرين حمتملني على مراعاة هذه الن�شرة ككل.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إنه من ال�ضروري مراعاة ما ورد يف ق�سم «�إ�شعار هام» يف ال�صفحة (ب) والق�سم«( 2عوامل املخاطرة») قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري يف �أ�سهم الطرح.
ا�سم ال�شركة وو�صفها وت�أ�سي�سها

�شركة الزوردي للمجوهرات ،هي �شركة م�ساهمة مقفلة مت ت�أ�سي�سها مبوجب القرار الوزاري رقم  565وتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق2006/4/2م) ،ال�صادر ب�ش�أن
�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق2006/7/22م) .بداي ًة ت�أ�س�ست ال�شركة كم�ؤ�س�سة فردية حتت ا�سم
«م�صنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سعودي ل�صاحبه عبدالعزيز �صالح العثيم» ،مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010091134وتاريخ 1412/7/18هـ (املوافق 1992/1/23م)
مبدينة الريا�ض يف اململكة ،وبر�أ�س مال قدره  18.500.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1418/8/18هـ (املوافق 1997/12/19م) ،مت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ«م�صنع
الزوردي للذهب واملجوهرات» .ومت حتويل م�ؤ�س�سة م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات وعدد من فروعها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم «�شركة الزوردي
للمجوهرات» مبوجب القرار الوزاري رقم  565وتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق2006/4/2م) ال�صادر ب�ش�أن �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وال�سجل التجاري رقم
 1010221531وتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق2006/7/22م) ،وبر�أ�س مال قدره  200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 4.000.000سهم عادي بقيمة
ا�سمية قدرها  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،حيث مت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل ر�سملة مبلغ  47.500.000ريال �سعودي متثل جمموع ر�ؤو�س �أموال
فروع امل�ؤ�س�سة املحولة ،ومبلغ  134.000.000ريال �سعودي من �أرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة .ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1428/9/10هـ (املوافق
2007/9/22م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  300.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 30.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية
لل�سهم الواحد ،وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ  100.000.000ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة .وقامت ال�شركة بزيادة ر�أ�س مالها مرة �أخرى مبوجب قرار
اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/7/4هـ (املوافق 2015/4/23م) �إلى  430.000.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار � 13.000.000سهم عادي جديد
بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (وذلك مبنح �سهم واحد ( )1جماين مقابل كل �سهمني وثالثة �أع�شار �سهم ( )2.3ميتلكها امل�ساهمني
املقيدين ب�سجالت ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية) ،وقد مت تغطية الزيادة من خالل ر�سملة مبلغ  52.509.121ريال �سعودي من االحتياطي النظامي لل�شركة ،ومبلغ
 77.490.879ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل  430.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 43.000.000سهم عادي بقيمة
ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�أن�شطة ال�شركة

تتمثل �أن�شطة ال�شركة وفق ًا ل�سجلها التجاري بالآتي:
�إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة بالأحجار الكرمية وال�سبائك الذهبية ،وتوزيع النظارات
ال�شم�سية وال�ساعات والأك�س�سوارات والأقالم والعطور واملنتجات اجللدية ،وت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب والف�ضة ،و�صياغة وبيع و�شراء املعادن
الثمينة والأحجار الكرمية.
يو�ضح اجلدول الآتي �أ�سماء امل�ساهمني البائعني ون�سب ملكيتهم يف ال�شركة قبل وبعد الطرح:

امل�ساهمون البائعون

اجلدول م :2-امل�ساهمون البائعون ون�سب ملكيتهم يف ال�شركة
قبل الطرح

امل�ساهم

1

امل�ساهمة ()%

بعد الطرح
1

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

%99.93

429.703.320

30.099.000

%0.019

81.670

1.000

3

7.167

%0.017

71.670

3

7.167

%0.017

71.670

7.167

%0.017

71.670

عدد الأ�سهم
42.970.332

�شركة الزوردي القاب�ضة
عبداهلل عبدالعزيز العثيم

3

عبدالعزيز �صالح العثيم

�صالح عبدالعزيز العثيم
خالد عبدالعزيز العثيم

3

8.167

2

4

اجلمهور
الإجمايل

43.000.000

%100

430.000.000

امل�ساهمة ()%
2

5

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

%69.998

300.990.000

%0.0023

10.000

12.900.000

%30

129.000.000

43.000.000

%100

430.000.000

امل�صدر  :ال�شركة
� 1إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7,000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) و�أ�سهم ال�ضمان اخلا�صة باملن�صب ال�شاغر،
والذي �سوف يتملكها من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه وذلك وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة .يرجى مراجعة الق�سم «( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل كل
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 3ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لالزوردي القاب�ضة با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.
 4ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة � 1.000سهم.
 5متثل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

ر�أ�س مال ال�شركة

 430.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة

� 43.000.000سهم ًا عادي ًا مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة اال�سمية لل�سهم

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

الطرح

طرح � 12.900.000سهم عادي متثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام ،ب�سعر طرح يبلغ  37ريال �سعودي لل�سهم الواحد واملت�ضمن قيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

ط

�إجمايل عدد �أ�سهم الطرح

� 12.900.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

ن�سبة �أ�سهم الطرح من �إجمايل عدد
الأ�سهم امل�صدرة

متثل �أ�سهم الطرح  %30من ر�أ�س مال ال�شركة.

�سعر الطرح

 37ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

�إجمايل قيمة الطرح

 477.300.000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت الطرح

�سوف يتم توزيع �صايف متح�صالت الطرح البالغة  451.300.000ريال �سعودي (بعد خ�صم م�صاريف الطرح املقدرة بحوايل  26.000.000ريال �سعودي))
على امل�ساهمني البائعني على �أ�سا�س تنا�سبي بح�سب عدد الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من �أ�سهم الطرح .ولن حت�صل ال�شركة على �أي جزء من متح�صالت
الطرح (للمزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم«( 8ا�ستخدام متح�صالت الطرح»)).

عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

� 12.900.000سهم عادي.

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 477.300.000ريال �سعودي.

فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�شريحة (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة

وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات مبا فيها �صناديق اال�ستثمار (ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم«( 1التعريفات وامل�صطلحات»)).

ال�شريحة (ب) املكتتبني الأفراد

ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن
وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت
القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�شخ�ص .ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار.
�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

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

كاف من قبل املكتتبني الأفراد ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد
� 12.900.000سهم متثل  %100من �إجمايل �أ�سهم الطرح ،علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب ٍ
احل�صول على موافقة الهيئة تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى � 9.030.000سهم والتي متثل  %70من �إجمايل �أ�سهم الطرح.

عدد الأ�سهم املطروحة للمكتتبني الأفراد

� 3.870.000سهم كحد �أق�صى ،متثل ن�سبة  %30من �إجمايل �أ�سهم الطرح.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

طريقة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

يحق للم�ؤ�س�سات املكتتبة ،كما هي معرفة يف الق�سم «( 1التعريفات وامل�صطلحات») ،التقدم بطلب االكتتاب ،و�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات مناذج
طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء عملية بناء �سجل الأوامر.

طريقة االكتتاب للمكتتبني الأفراد

�سيتم توفري مناذج االكتتاب خالل فرتة الطرح لدى فروع اجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم �«( 17شروط و�أحكام
االكتتاب») .وب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�شرتكوا يف �إحدى االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف
الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدّم كل هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها �شريطة �أن (�أ) يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم
مثل هذه اخلدمات ،و(ب) ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة باملكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.
احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

احلد الأدنى لالكتتاب للمكتتبني الأفراد

� 10أ�سهم.

احلد الأدنى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

� 100.000سهم.
قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

قيمة احلد الأدنى لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد

 370ريال �سعودي.

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

 3.700.000ريال �سعودي.
احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

احلد الأق�صى لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد

� 250.000سهم.

احلد الأق�صى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

� 2.149.999سهم.
قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد

 9.250.000ريال �سعودي.

قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

 79.549.963ريال �سعودي.
طريقة التخ�صي�ص ورد الفائ�ض لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

ي

تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني
للأفراد

يتوقع �أن يتم االنتهاء من تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد خالل فرتة ال تتجاوز 1437/09/14ه��ـ (املوافق 2016/06/19م) .علم ًا ب�أن احلد الأدنى
للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو � 10أ�سهم ،كما �أن احلد الأق�صى لكل مكتتب فرد هو � 250.000سهم ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم الطرح� ،إن وجدت،
على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد  387.000مكتتب فرد ،ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي بني املكتتبني الأفراد .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي
عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة.

تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد �إمتام عملية اكتتاب الأفراد .ويبلغ عدد �أ�سهم الطرح
التي �سيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات املكتتبة � 12.900.000سهم متثل ن�سبة  %100من �إجمايل عدد �أ�سهم الطرح ،علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب كاف من قبل
املكتتبني الأفراد على االكتتاب يف �أ�سهم الطرح ،يحق ملدير االكتتاب بعد احل�صول على موافقة الهيئة تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى
� 9.030.000سهم عادي لتمثل ن�سبة  %70من �إجمايل �أ�سهم الطرح.

رد فائ�ض �أموال االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون خ�صم �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن
عملية التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب يف موعد �أق�صاه 1437/09/15هـ (املوافق 2016/06/20م)( .للمزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة «التواريخ
املهمة و�إجراءات االكتتاب» يف ال�صفحة (ل) والق�سم�«( 17شروط و�أحكام االكتتاب»)).

فرتة الطرح

يبد�أ االكتتاب يف 1437/08/29هـ (املوافق 2016/06/05م) وي�ستمر ملدة � 9أيام �شامل ًة يوم �إغالق االكتتاب وهو يف 1437/09/08هـ (املوافق 2016/06/13م).

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم الطرح ن�صيبها من �أية �أرباح تعلن عنها ال�شركة وتدفعها اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة وال�سنوات املالية التي تليها( .ملزيد من املعلومات ،الرجاء
مراجعة الق�سم�«( 7سيا�سة توزيع الأرباح»)).

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة هي �أ�سهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول الأ�سهم ممار�سة �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،حيث يعطي كل �سهم حامله �صوت واحد ويحق
للم�ساهم الذي ميتلك ع�شرين � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها ،ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر ،من غري �أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة لينوب عنه يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة( .للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « (14 - 12و�صف الأ�سهم»)).

القيود املفرو�ضة على الأ�سهم (فرتة
احلظر)

تخ�ضع الزوردي القاب�ضة لفرتة حظر مدتها ت�سعة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق ،بحيث ال يجوز لها الت�صرف يف �أ�سهمها خالل هذه
الفرتة ،وال يجوز لها الت�صرف يف �أ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.

�إدراج الأ�سهم

ال يوجد �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة �سواء داخل اململكة �أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها يف ال�سوق وفق ًا
لقواعد الت�سجيل والإدراج .وقد مت احل�صول على كافة املوافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد مت ا�ستيفاء كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها
الهيئة .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم (للمزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة «التواريخ
املهمة و�إجراءات االكتتاب» يف ال�صفحة (ل)).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،وميكن ت�صنيف تلك املخاطر كالتايل�( :أ) املخاطر املرتبطة بعمليات جمموعة الزوردي ،و (ب) املخاطر
املرتبطة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية ،و(ج) املخاطر املرتبطة ب�أ�سهم الطرح ،وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم «( 2عوامل املخاطرة») ،ويجب
درا�ستها بعناية قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق ب�أ�سهم الطرح.

م�صاريف الطرح

�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريب ًا مببلغ  26.000.000ريال �سعودي ،و�سوف يتم خ�صم هذه
التكاليف من متح�صالت الطرح ،وت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل و�أتعاب متعهد التغطية وامل�ست�شارين القانونيني واملحا�سبني القانونيني وم�ست�شار ال�سوق� ،إ�ضاف ًة �إلى
�أتعاب اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة.

متعهد التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق امللك فهد
�ص.ب23454 .
الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 6666 :
فاك�س+966 )11( 282 6823 :
املوقع االلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

مالحظة:
يجب درا�سة ق�سم «�إ�شعار هام» يف ال�صفحة (ب) والق�سم«( 2عوامل املخاطرة») بعناية تامة قبل اتخاذ �أي قرار يتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.

ك

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول م :3-اجلدول الزمني املتوقع للطرح
التاريخ

اجلدول الزمني املتوقع للطرح
فرتة الطرح

فرتة مدتها ت�سعة (� )9أيام تبد�أ من يوم الأحد 1437/08/29هـ (املوافق 2016/06/05م) �إلى نهاية يوم الأثنني 1437/09/08هـ
(املوافق 2016/06/13م)

فرتة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء اوامر االكتتاب

يبد�أ االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة اعتبار ًا من يوم الأحد 1437/08/15هـ (املوافق 2016/05/22م) وي�ستمر ملدة خم�سة (� )5أيام
تنتهي ب�إنتهاء يوم اخلمي�س 1437/08/19هـ (املوافق 2016/05/26م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بنا ًء على عدد
الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم اخلمي�س 1437/08/26هـ (املوافق 2016/06/02م)

�آخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بنا ًء على عدد
الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

يوم الأحد 1437/09/07هـ (املوافق 2016/06/12م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

يوم الأثنني 1437/09/08هـ (املوافق 2016/06/13م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم الطرح

يوم الأحد 1437/09/14هـ (املوافق 2016/06/19م)

�إعادة مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (�إن وجدت)

يوم الأثنني 1437/09/15هـ (املوافق 2016/06/20م)

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة.
و�سيتم االعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�صحف املحلية وموقع تداول الإلكرتوين (.)www.tadawul.com.sa

مالحظة :اجلدول الزمني والتواريخ املذكورة �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات يف ال�صحف املحلية اليومية ومن خالل موقع تداول
الإلكرتوين (.)www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة ،وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم«( 1التعريفات وامل�صطلحات»)).
ويحق له�ؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفق ًا ملا ورد يف هذه الن�شرة .وعلى امل�ؤ�س�سات املكتتبة احل�صول على مناذج االكتتاب من مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات �أثناء
فرتة عملية بناء �سجل الأوامر اخلا�صة بال�شركة.
ق�صر من زوج غري �سعودي
ال�شريحة (ب) :املكتتبني الأفراد ،وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا
ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�شخ�ص.
و�سيتم توفري مناذج االكتتاب للمكتتبني الأفراد خالل فرتة الطرح لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ،وميكن للمكتتبني الأفراد االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�صريف
�أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا �شريطة:
�أ�	.أن يكون للمكتتب الفرد ح�ساب بنكي لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
ب�	.أال يكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب الفرد (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف اكتتاب جرى حديث ًا.
يجب تعبئة مناذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة يف الق�سم�«( 17شروط و�أحكام االكتتاب») ،وعلى كل مقدم طلب �أن يكمل جميع بنود منوذج طلب االكتتاب ذات ال�صلة .وحتتفظ ال�شركة باحلق
يف رف�ض �أي منوذج اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حال عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب .ويف حال مت االكتتاب مرتني ،يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط
باالعتبار .وال ي�سمح ب�إجراء �أي تعديالت على طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاق ًا ملزم ًا بني املكتتب ذي العالقة وامل�ساهمني البائعني (ملزيد
من املعلومات ،الرجاء مراجعة الق�سم�«( 17شروط و�أحكام االكتتاب»)).
�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،حل�ساب املكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة التي خ�صمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات
امل�ستلمة ،ولن ي�سمح برد قيمة االكتتاب نقد ًا �أو �إلى ح�سابات طرف ثالث.

ملخص املعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،غري �أن هذا امللخ�ص ال ي�شتمل على كافة املعلومات التي قد تهم امل�ستثمرين
املحتملني .ولذلك ،يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة ،و ين�صح م�ستلم هذه الن�شرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي �أن ي�ستند �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح
من قبل امل�ستثمرين املحتملني على درا�سة هذه الن�شرة بالكامل .خ�صو�صا ،ق�سم «�إ�شعار هام» يف ال�صفحة (ب) والق�سم«( 2عوامل املخاطرة») قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار
يف �أ�سهم الطرح.
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نظرة عامة على جمموعة الزوردي
تاريخ جمموعة الزوردي
بداي ًة ت�أ�س�ست ال�شركة كم�ؤ�س�سة فردية تعمل حتت ا�سم «م�صنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سعودي ل�صاحبه عبدالعزيز �صالح العثيم» ،مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010091134وتاريخ
1412/7/18هـ (املوافق 1992/1/23م) مبدينة الريا�ض يف اململكة ،وبر�أ�س مال قدره  18.500.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1415/2/4هـ (املوافق 1994/7/13م) ،مت
ت�سجيل عالمة «الزوردي» التجارية لأول مرة ،ومت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ«م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات» بتاريخ 1418/8/18هـ (املوافق 1997/12/19م).
وقد مت حتويل م�ؤ�س�سة م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات وعدد من فروعها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم «�شركة الزوردي للمجوهرات» مبوجب القرار الوزاري رقم 565
وتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق 2006/4/2م) ال�صادر ب�ش�أن �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق2006/7/22م)،
وبر�أ�س مال قدره  200.000.000ريال �سعودي مق�سم � 4.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،حيث مت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال من
خالل ر�سملة مبلغ  47.500.000ريال �سعودي متثل جمموع ر�ؤو�س �أموال فروع امل�ؤ�س�سة املحولة ،ومبلغ مائة و�أربعة وثالثون مليون ( )134.000.000ريال �سعودي من �أرباح
امل�ؤ�س�سة املبقاة.
كما �أ�س�س عبدالعزيز �صالح العثيم ،امل�ساهم الرئي�سي لل�شركة يف ذلك الوقت ،و�آخرون (املو�ضحة �أ�سمائهم يف اجلدول  3-4من الق�سم«( 2-4تاريخ ال�شركة وتطور ر�أ�س املال»))
يف 1423/11/5هـ (املوافق 2003/1/8م)� ،شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة («�أورو �إيجيبت») ك�شركة م�ساهمة يف م�صر بر�أ�س مال مدفوع قدره 20.000.000
جنيه م�صري (ما يعادل  9.578.227ريال �سعودي) ،حيث بد�أت ن�شاطها يف 1423/11/21هـ (املوافق 2003/1/23م) .وقد اقت�صرت الأن�شطة الأ�سا�سية �آنذاك على ت�صنيع
امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية و�إنتاجها وت�شكيلها و�صياغتها .ويف 1428/3/8هـ (املوافق 2007/3/27م) ،ا�ستحوذت ال�شركة على  %100من
الأ�سهم يف �أورو �إيجيبت ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر (ملزيد من التفا�صيل حول �أورو �إيجيبت ،يرجى مراجعة الق�سم«( 2 - 4تاريخ ال�شركة وتطور ر�أ�س املال») والق�سم- 3 - 4
�«( 7 - 2شركة �أورو �إيجيبت ل�شغيل املعادن الثمينة»)).
ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1428/9/10هـ (املوافق 2007/9/22م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  300.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى
� 30.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ  100.000.000ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة.
ويف 1429/9/20هـ (املوافق 2008/3/20م) ،نقل عبدالعزيز �صالح العثيم ملكية � 10.500.000سهم (مبا ميثل  %35من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) �إلى الزوردي القاب�ضة،
وبذلك ازدادت ح�صة الزوردي القاب�ضة لت�صبح � 21.000.000سهم (مبا ميثل  %70من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة البالغة � 30.000.000سهم) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،نقل م�ساهمو
ال�شركة يف 1430/1/10هـ (املوافق2009/1/7م) ملكية � 8.980.000سهم (مبا ميثل  %29.9من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) �إلى الزوردي القاب�ضة ،ويف 1430/4/29هـ (املوافق
2009/4/25م) قامت الزوردي القاب�ضة بنقل ملكية � 6.000سهم (مبا ميثل  %0.02من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ك�أ�سهم ل�ضمان الع�ضوية يف جمل�س
الإدارة (ملزيد من التفا�صيل حول التغري يف ملكية �أ�سهم ال�شركة ،يرجى مراجعة الق�سم«( 2 - 4تاريخ ال�شركة وتطور ر�أ�س املال»)).
كل من �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب
يف عام 2009م ،قام ائتالف ال�شركات املكون من �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م (مملوكة من قبل ٍ
(مقفلة) و�شركة انف�ستكورب جو  ،)4و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م (مملوكة من قبل امل�ستثمر الوطني) ،و�شركة
اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة (اململوكة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة) («ائتالف ال�شركات») ،باال�ستحواذ ب�شكل غري مبا�شر على ح�صة �أغلبية يف ر�أ�س
مال ال�شركة بن�سبة ملكية قدرها  %70من خالل جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة مبوجب اتفاقية �شراء �أ�سهم مت �إبرامها بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح
عبدالعزيز العثيم .ويف عام 2010م ،قام ائتالف ال�شركات بزيادة ح�صته يف ال�شركة بن�سبة  %7.5من كل من عبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم وذلك وفق ًا
لذات �شروط اتّفاقية �شراء الأ�سهم بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن امللكية النفعية ل�شركة جلف انف�ستور�س جولد
القاب�ضة ذ.م.م (بالنيابة عن ائتالف ال�شركات) كما يف تاريخ هذه الن�شرة تقدر بن�سبة ( %77.5ملزيد من التفا�صيل حول هيكل ملكية الأ�سهمُ ،يرجى مراجعة الق�سم4 - 4
�«( 5 -2شركة الزوردي القاب�ضة»)).ويف 1433/9/11هـ (املوافق 2012/7/30م) ،و�سعت جمموعة الزوردي عملياتها يف م�صر من خالل ا�ستحواذ ال�شركة على  %100من احل�ص�ص غري املبا�شرة يف �شركة الزوردي
م�صر للمجوهرات ذ.م.م (ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات �سابق ًا) («الزوردي م�صر») ،لتكون بذلك وحدة االنتاج الثانية ملجموعة الزوردي يف م�صر ،ومتحورت �أن�شطتها
حول ت�أ�سي�س وت�شغيل م�صنع لإنتاج امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية (ملزيد من التفا�صيل حول الزوردي م�صر ،يرجى مراجعة الق�سم�«( 4 - 2 - 3 - 4شركة
الزوردي م�صر للمجوهرات ذ.م.م»)).
ويف 1436/7/4هـ (املوافق 2015/4/23م) ،مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  300.000.000ريال �سعودي �إلى  430.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 43.000.000سهم
عادي عن طريق �إ�صدار � 13.000.000سهم جديد بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لكل �سهم من خالل ر�سملة�( :أ)  52.509.121ريا ًال �سعودي ًا من االحتياطي النظامي
لل�شركة ،و(ب)  77.490.879ريا ًال �سعودي ًا من �أرباح ال�شركة املبقاة.
ويف 1437/5/21هـ (املوافق 2016/3/1م) ،قامت الزوردي القاب�ضة بنقل ملكية � 2.000سهم مبا ميثل  %0.00465من �إجمايل �أ�سهم �شركة �إلى ع�ضوي جمل�س الإدارة املعينني
م�ؤخر ًا عبدالكرمي �أ�سعد �أبو الن�صر و�أمني حممد عاكف املغربي.

األنشطة الرئيسية جملموعة الزوردي
تتكون الأن�شطة الأ�سا�سية ملجموعة الزوردي من قطاعات الأعمال الرئي�سية الثالثة التالية:



قطاع الت�صنيع والإنتاج :ي�ضم الأن�شطة املتعلقة بت�صميم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية و�إنتاجها.
قطاع اجلملة :ي�ضم �أن�شطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب والأملا�س والذي يزيد عددهم عن  1.800تاجر جتزئة م�ستقل يف اململكة.

م

قطاع التجزئة :ي�ضم �أن�شطة بيع جموهرات الأملا�س عرب معار�ض البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة «الزوردي» التجارية والتابعة ملجموعة الزوردي واملوجودة ب�شكل
�أ�سا�سي يف اململكة وم�صر والإمارات.



يتمثل منوذج العمل الأ�سا�سي ملجموعة الزوردي بت�صميم وت�صنيع امل�شغوالت الذهبية يف كال من م�صر واململكة وتوزيعها وبيعها ح�سب الوزن �إلى �شبكة وا�سعة ت�صل �إلى �أكرث
من  2.200تاجر جتزئة م�ستقل منت�شرين يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتقرت�ض جمموعة الزوردي الذهب من امل�ؤ�س�سات املالية وتبيع امل�شغوالت الذهبية بالوزن،
فيتم حت�صيل امل�ستحقات من العمالء عن طريق وزن الذهب الفعلي مقابل وزن الذهب امل ُباع �إ�ضافة �إلى �أجور ت�صنيع مدفوعة بالريال ال�سعودي �أو العملة ذات ال�صلة .وكجزء
من ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي يف �إدارة خماطر تقلب �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وعو�ض ًا عن �شراء الذهب والتعر�ض لتقلبات �أ�سعاره ،تقوم جمموعة الزوردي ب�سد احتياجاتها
الكلية من الذهب ب�إقرتا�ضه من البنوك ب�آجال خمتلفة ترتاوح بني �شهر الى �ستة �أ�شهر بينما يبلغ متو�سط فرتة التح�صيل من العمالء  32يوم ًا ،حيث حتافظ جمموعة الزوردي
على تطابق موجوداتها من الذهب الذي �سيتم حت�صيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�ض الذهب يف كافة الأوقات ،ويف حال ت�أخر التح�صيل من
العمالء تقوم ال�شركة باحل�صول على قرو�ض جديدة لتغطية العجز يف التح�صيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف املوجودات املتداولة واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف
االلتزامات املتداولة واملتمثلة يف قرو�ض الذهب ،خمففة بذلك من خماطر تقلب �أ�سعار الذهب.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس باجلملة
تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم وت�صنيع امل�شغوالت الذهبية يف كال من اململكة وم�صر وتوزيعها وبيعها يف �أكرث من  52دولة ال �سيما يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ومن خالل �أكرث من  2.200تاجر جتزئة م�ستقل .ومتتلك جمموعة الزوردي فريق متخ�ص�ص يف مبيعات اجلملة تابع لها يف اململكة وم�صر والإمارات العربية املتحدة وقطر ،يف
حني ت�ستعني جمموعة الزوردي يف عمليات البيع بالأ�سواق الأخرى مبوزعني ح�صريني وغري ح�صريني �أو تقوم بالبيع مبا�شرة �إلى جتار التجزئة املختلفني.
بد�أت جمموعة الزوردي يف عام 2013م ن�شاط ًا جديد ًا وهو بيع جموهرات الأملا�س باجلملة بهدف زيادة �إيراداتها وحت�سني ا�سم عالمتها التجارية القوي ،وقد بد�أت جمموعة
الزوردي يف بيع جموهرات الأملا�س التي تنتجها العالمتان التجاريتان «الزوردي» و«كيناز» �إلى جتار جتزئة م�ستقلني يف �أكرب الأ�سواق باململكة وم�صر.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس بالتجزئة
قررت جمموعة الزوردي من �أجل تنويع �إيراداتها وحت�سني ا�سم العالمة التجارية العريقة �أن تتو�سع يف ن�شاط بيع املجوهرات بالتجزئة ،حيث ركزت مبدئي ًا على اململكة وم�صر.
وتدير جمموعة الزوردي ،كما يف  31دي�سمرب 2015م ،جمموعة معار�ض تابعة لها حتت عالمة «الزوردي» التجارية تتكون من  14معر�ض ًا للمجوهرات ،منها  11معار�ض ًا يف اململكة
ومعر�ضان يف م�صر ومعر�ض ًا يف الإمارات العربية املتحدة (ملزيد من التفا�صيل حول مواقع هذه املعار�ض ،يرجى مراجعة اجلدول  27-4من الق�سم«( 3-1-7-4بيع م�شغوالت
الذهب وجموهرات الأملا�س بالتجزئة»)) .كما ترتكز ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي على �إطالق معار�ض جديدة للبيع بالتجزئة تابعة لها يف مواقع بارزة مبراكز الت�سوق
الرئي�سية ،والتي تركز ب�شكل �أ�سا�سي على جمموعات جموهرات الأملا�س .وتتمثل ر�ؤية جمموعة الزوردي يف الو�صول �إلى �شبكة من  50معر�ض ًا يف ال�سنوات القادمة مع الرتكيز
على احل�صول على مواقع فاخرة لزيادة الإيرادات والأرباح .ومن اجلدير بالذكر �أن ن�شاط البيع بالتجزئة ال يتعار�ض مع ن�شاط بيع املجوهرات باجلملة �إذ �أن عمليات البيع
بالتجزئة مبجموعة الزوردي ين�صب تركيزها على جموهرات الأملا�س املُباعة بالقطعة يف حني يتم بيع امل�شغوالت الذهبية بالوزن خالل عمليات البيع باجلملة للم�شغوالت الذهبية.

توزيع آالت تصنيع اجملوهرات
بالإ�ضافة �إلى �أن�شطة البيع باجلملة والتجزئة للم�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س ،متثل جمموعة الزوردي �شركات متنوعة ل�صناعة �آالت املجوهرات وتبيع منتجات هذه
ال�شركات يف اململكة .ومن هذه املنتجات �آالت �صب املجوهرات واللحام بالليزر والآالت التي ت�ستخدم املوجات فوق ال�صوتية .ويبني اجلدول الآتي �إيرادات عمليات جمموعة
الزوردي بناء على فئة املنتجات:
1

اجلدول م� :4-إيرادات عمليات جمموعة الزوردي بناء على فئة املنتجات
مليون ريال �سعودي

2013م

الن�سبة املئوية من �إجمايل الإيرادات

2014م

الن�سبة املئوية من �إجمايل الإيرادات

2015م

الن�سبة املئوية من �إجمايل الإيرادات

مبيعات م�شغوالت الذهب

385

%82

403

%82

449

%85

مبيعات جموهرات الأملا�س

82

%17

85

%17

72

%13.5

الآالت وغريها

5

%1

6

%1

9

%2

الإجمايل

472

%100

494

%100

530

%100

امل�صدر :ال�شركة
 1يرجى املالحظة �أن الإيرادات تتعلق ب�إيرادات العمليات فقط وال ت�شمل قيمة الذهب من بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة.

العمليات واملواقع اجلغرافية
يقع مقر جمموعة الزوردي الرئي�سي يف الريا�ض ،باململكة ،وكما يف  31دي�سمرب 2015م ،زاولت جمموعة الزوردي ن�شاطها ب�شكل مبا�شر يف  18مكتب بيع باجلملة موجودة يف
اململكة والإمارات العربية املتحدة وقطر وم�صر ،وذلك من خالل ثالث وحدات ت�صنيع (واحدة يف اململكة واثنتني يف م�صر) ،و 14معر�ض للبيع بالتجزئة (املوجودة يف اململكة
والإمارات العربية املتحدة وم�صر) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تبيع جمموعة الزوردي منتجاتها يف  52دولة من خالل �شبكة من املوزعني احل�صريني وغري احل�صريني وجتار البيع
باجلملة والتجزئة.

ن

منشآت التصنيع والطاقة اإلنتاجية
تجُ ري جمموعة الزوردي �أن�شطة عملها املتعلقة بت�صنيع م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س على م�ساحة �أكرب من 32.000م 2يف اململكة وم�صر .حيث يقوم م�صنع جمموعة
الزوردي يف اململكة بت�صنيع املنتجات التي يتم طرحها يف �أ�سواق اململكة والأ�سواق العاملية ،ومت ت�أ�سي�س هذا امل�صنع يف 1412/7/18هـ (املوافق 1992/1/23م) مبدينة الريا�ض
ويوظف ما يقارب  995حريف كما يف دي�سمرب 2015م ،يف حني ينتج م�صنعا م�صر املنتجات التي تُطرح ب�شكل رئي�سي يف ال�سوق املحلي امل�صري .وت�أ�س�س امل�صنع الأول يف م�صر
يف 1423/11/5هـ (املوافق 2003/1/8م) مبدينة القاهرة ويوظف حوايل  124حريف كما يف دي�سمرب 2015م  ،بينما ا�ستحدث امل�صنع الثاين يف 1433/9/11هـ (املوافق
2012/7/30م) مبدينة القليوبية ويوظف حوايل  1.069حريف كما يف دي�سمرب 2015م .ويعمل مبجموعة الزوردي �أكرث من  2.000حريف خبري يف �صناعة امل�شغوالت الذهبية
وجموهرات االملا�س.

املوردون
تتمثل ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي يف احل�صول على متطلباتها من املواد اخلام والآالت واملعدات �إ�ضافة �إلى خدمات البيع والرتويج واملتطلبات الأخرى ب�أعلى جودة و�أف�ضل
�سعر و�شروط من موردين موثوقني .وقد جنحت جمموعة الزوردي مع مرور الوقت بتكوين قاعدة بيانات و�شبكة قوية من املوردين املوثوقني الذين يت�سنى لهم تلبية احتياجات
جمموعة الزوردي من م�صادر خمتلفة ب�شروط تناف�سية .و ُيعد الذهب مادة الإمداد الرئي�سية الالزمة لعمليات جمموعة الزوردي ،وميكن لها توفري الذهب بف�ضل عالقاتها
الرا�سخة الطويلة الأمد مع العديد من البنوك �سوا ًء ب�شكل مبا�شر من البنوك نف�سها �أم من خالل وكالئها املعتمدين.

فرص النمو
تطلق جمموعة الزوردي العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية املتنوعة بهدف �ضمان حتقيق منو م�ستقبلي م�ستمر يف الإيرادات والأرباح ال�صافية ،وتتمثل مبادرات النمو الرئي�سية
اخلا�صة مبجموعة الزوردي بالآتي )1( :زيادة خطوط الإنتاج من خالل �إطالق فئات وجمموعات جديدة واال�ستمرار يف دعم الأ�سعار املرتفعة من خالل ابتكار ت�صاميم جديدة
خفيفة الوزن ،و ( )2تو�سيع ن�شاطها يف قطاع التجزئة من خالل افتتاح معار�ض جديدة ،و ( )3تطوير ن�شاطها يف بيع جموهرات الأملا�س باجلملة ،و ( )4تو�سيع نطاق تواجدها
اجلغرايف.

هيكل جمموعة الزوردي
�شكل م :1-الهيكل احلايل ملجموعة الزوردي
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اجلدول م :5-تفا�صيل ال�شركات التابعة املبا�شرة وغري املبا�شر
دولة الت�أ�سي�س

ا�سم ال�شركة التابعة
�شركة املجوهرات املا�سية
�شركة كيناز
�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

1

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)
�شركة الزوردي للمجوهرات -ذ.م.م
�شركة الزوردي للمجوهرات

ح�صة مبا�شرة ()%

ح�صة غري مبا�شرة ()%

اململكة العربية ال�سعودية

%98

%2

ال يوجد

اململكة العربية ال�سعودية

%98

%2

ال يوجد

الإمارات العربية املتحدة

%99.67

%0.33

ال يوجد

-

%100

ال يوجد

الإمارات العربية املتحدة

%99

%1

ال يوجد

قطر

%49

-

متلك وفيقة �سلطان العي�سى %51

م�صر

%99.125

%0.875

م�صر

2

3

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

باقي ح�صة امللكية

ميلك عبدالعزيز �صالح العثيم ن�سبة  %0.75وميلك
�صالح عبدالعزيز العثيم ن�سبة  ٪0.0625وميلك علي
�صالح العثيم ن�سبة %0.0625

امل�صدر :ال�شركة
�1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
�2شركة الزوردي للمجوهرات – ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة قطر.

اجلدول م :6-هيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح

امل�ساهم

1

امل�ساهمة ()%

عدد الأ�سهم
42.970.332

�شركة الزوردي القاب�ضة
عبداهلل عبدالعزيز العثيم

3

عبدالعزيز �صالح العثيم

8.167

4

2

بعد الطرح
1

امل�ساهمة ()%

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

%99.93

429.703.320

30.099.000

%0.019

81.670

1.000

2

4

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

%69.998

300.990.000

%0.0023

10.000

3

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

3

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

�صالح عبدالعزيز العثيم
خالد عبدالعزيز العثيم

3

-

اجلمهور

43.000.000

الإجمايل

%100

-

12.900.000

%30

129.000.000

430.000.000

43.000.000

%100

430.000.000

امل�صدر  :ال�شركة
� 1إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7,000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) و�أ�سهم ال�ضمان اخلا�صة باملن�صب ال�شاغر،
والذي �سوف يتملكها من الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه وذلك وفق النظام الأ�سا�سي لل�شركة .يرجى مراجعة الق�سم«( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل كل من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
 3ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لالزوردي القاب�ضة با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.
 4ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة � 1.000سهم.

رؤية الشركة ورسالتها واسرتاتيجيتها
الرؤية
تهدف جمموعة الزوردي �إلى ر�ؤية عامل ت�صبح فيه عالمة «الزوردي» التجارية هي العالمة الأكرث جاذبية وثق ًة و�إثارة بني �شركات املجوهرات الع�صرية الأخرى.

الرسالة
ت�سعى جمموعة الزوردي �إلى �إ�ضفاء البهجة على حياة املر�أة من خالل جموهرات فريدة و�أنيقة ومبتكرة مت ت�صميمها من خالل �أفكار م�ستلهمة قدمها فريق جمموعة الزوردي
بالتفان واملوهبة يف العمل وتدعمهم يف ذلك �أحدث �إمكانيات ال�صناعة املتاحة.
الذي يتميز
يِ

االسرتاتيجية
ت�سعى جمموعة الزوردي جاهدً ة �إلى �أن تكون املُ�صنع واملُوزع الرئي�سي ملنتجات م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة وم�صر ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وغريها من الأ�سواق الدولية التي تطرح بها جمموعة الزوردي منتجاتها ،ويف �إطار تعزيز هذه الر�ؤية ،تتبنى جمموعة الزوردي ا�سرتاتيجية العمل التالية:
�أ.

ع

تو�سيع ن�شاط بيع م�شغوالت الذهب باجلملة من خالل موا�صلة االبتكار وتطوير خطوط الإنتاج ،وزيادة احل�صة ال�سوقية من املنتجات الذهبية وخا�ص ًة من عيار 18
قرياط ،ودعم الربامج الت�سويقية التجارية للعمالء اال�سرتاتيجيني الرئي�سيني وبناء �شراكات مع ال�شركات الدولية وتعزيز تواجد جمموعة الزوردي يف جميع �أ�سواق
دول جمل�س التعاون اخلليجي بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء خطوط �إنتاج جديدة للأ�سواق الغربية.

ب .تو�سيع ن�شاط البيع بالتجزئة من خالل تقدمي منتجات �أحدث و�أف�ضل وفتح معار�ض للبيع بالتجزئة يف �أماكن متميزة.
ً
ج .تو�سيع ن�شاط بيع جموهرات الأملا�س باجلملة من خالل �إطالق جمموعات جديدة ،وتخ�صي�ص كمية �أكرب من املوارد لهذا الن�شاط ،ف�ضال عن تو�سيع قاعدة
عمالئها.
د .تطوير التقنيات املُ�ستخدمة ،ودعم عمليات الت�صنيع لتولد املزيد من الت�صاميم الإبداعية وت�سويق منتجاتها يف ال�سوق واحلفاظ على كفاءة التكلفة وحت�سني عمليات
الت�صنيع ،وحت�سني كفاءة ر�أ�س املال العامل ب�شكل �أكرب لت�صبح ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي �أكرث فعالية.
هـ .حت�سني �صورة العالمة التجارية وتو�سيع قاعدة العمالء ،وذلك با�ستخدام ا�سرتاتيجية ت�سويق �شاملة م�ستهدفة عرب كافة و�سائل الإعالم الرئي�سية.
و .تعزيز قدرات جمموعة الزوردي وحت�سني حوكمة ال�شركة بتطوير املوارد الب�شرية من خالل �سيا�سات و�إجراءات رقابية و�إدارة املخاطر ب�شكل �أف�ضل.

املزايا التنافسية للشركة
ثمة عوامل عديدة متنح جمموعة الزوردي ميزة تفوق مناف�سيها احلاليني واملحتملني ،وتوفر من�صة لتحقيق منو م�ستدام ومثمر ،ف�ض ًال عن تقدمي قيمة �إ�ضافية للم�ساهمني.
وتت�ضمن هذه العوامل ما يلي:
�أ .منوذج العمل املرن والتقنيات املتقدمة امل�ستخدمة يف دورة العمليات الت�شغيلية والت�سويقية توفر ملجموعة الزوردي حماية ن�سبية من التقلبات والتذبذبات التي
ت�شهدها �أ�سعار الذهب ،و ُي�سهم هذا النموذج ،بجانب قدرات جمموعة الزوردي التقنية وال�صناعية ،ف�ض ًال عن عالمتها التجارية القوية وقدراتها الت�صميمية،
يف متكني جمموعة الزوردي من حماية ح�صتها يف ال�سوق يف حالة تقلب �أ�سعار الذهب .وتتمتع الزوردي بقدرات تقنية ومهارات فنية عالية مما يمُ كنها من �إنتاج
جموهرات ب�أوزان خفيفة ،وبالتايل يت�سنى لها بيع منتجاتها ب�أ�سعار مالئمة للعمالء خالل فرتات ارتفاع �أ�سعار الذهب .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن معدل فاقد الذهب
ً
منخف�ضا للغاية ،مما يحد من ال�ضغوط املالية التي تقع على عاتق جمموعة الزوردي يف حالة ارتفاع �أ�سعار الذهب.
�أثناء عملية الت�صنيع لدى جمموعة الزوردي ُيعد
وكجزء من ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي يف �إدارة خماطر �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وعو�ض ًا عن �شراء الذهب والتعر�ض لتقلبات �أ�سعار الذهب ،تقوم جمموعة
الزوردي باقرتا�ض الذهب من البنوك ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب ،حيث حتافظ جمموعة الزوردي على تطابق موجوداتها من الذهب بقرو�ض الذهب يف
كافة الأوقات ،خمففة بذلك من خماطر تقلب �أ�سعار الذهب .وتعتزم جمموعة الزوردي اال�ستمرار يف اللجوء التفاقيات قرو�ض الذهب للحد من تعر�ضها لتقلبات
�أ�سعار الذهب .و�ساهم منوذج عمل جمموعة الزوردي املرن يف زيادة �إيراداتها و�أرباحها با�ستمرار عام تلو عام ،حيث ارتفعت الأرباح قبل الفائدة وال�ضريبة
واال�ستهالك و�إطفاء الدين مبعدل منو �سنوي مركب  %10.9بني عامي 2013م و2015م ،نتيجة لزيادة حجم املبيعات وجمموعة املنتجات ذات الهوام�ش الربحية
املرتفعة التي مت طرحها .كما �أن الكفاءات الت�شغيلية ملجموعة الزوردي متنحها ميزة �إ�ضافية على مناف�سيها.
ب .عملت جمموعة الزوردي على ت�سويق عالمتها التجارية لتكون من �ضمن العالمات التجارية الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وذلك من خالل
حمالت الإعالنات التلفزيونية واملقروءة بالإ�ضافة �إلى اال�ستعانة ببع�ض امل�شاهري ك�سفراء لعالمتها التجارية .كما تعمل جمموعة الزوردي على ت�سويق عالمتها
التجارية من خالل الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
ج�	.إن مرافق الت�صنيع التي تتوفر لدى جمموعة الزوردي تتيح لها ت�صميم و�إنتاج جمموعات متنوعة من املنتجات الفريدة لتلبية متطلبات امل�ستهلكني املتطورة ،حيث
تقوم الزوردي بطرح ما يزيد عن  5.000ت�صميم كل عام ،مما ميكنها من املحافظة على مكانتها ك�إحدى ال�شركات امل�ؤثرة يف اجتاهات املو�ضة يف ال�سوق ،كما تتمتع
جمموعة الزوردي مبيزة تقنية جوهرية وذلك من خالل ا�ستثمارها يف ما يزيد عن � 500آلة من �آالت ت�صنيع املجوهرات املتطورة.
د .حتظى جمموعة الزوردي مبكانة تناف�سية رائدة يف قطاعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وذلك من خالل �أداءها الناجح على امل�ستوى املايل والت�شغيلي
وهوية عالمتها التجارية واملبادرات الإعالمية والت�شغيلية ،وقد ازدادت احل�صة ال�سوقية ملجموعة الزوردي على مدار الأعوام ال�سابقة ب�شكل منتظم يف اململكة
وم�صر لت�صل �إلى  ،%25 – 20مما يجعلها املورد الرئي�سي لبيع املجوهرات باجلملة.
هـ .يت�ألف فريق الإدارة العليا ملجموعة الزوردي من م�س�ؤولني تنفيذيني ذوي خربات كبرية ويتمتعون ب�سجل �أداء ناجح على م�ستوى �إدارة العمليات املالية والت�شغيلية
�إ�ضافة �إلى متتعهم مبعرفة وا�سعة بكافة جوانب �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات االملا�س والتجارة بها .ونظر ًا للخربة الكبرية يف جمال �صناعة امل�شغوالت
الذهبية وجموهرات االملا�س والت�سويق اال�ستهالكي والت�صنيع والتمويل ،يت�سنى للإدارة العليا العمل بفاعلية كفريق واحد لتحديد خطط التو�سع ومبادرات النمو
وتقييمها وتنفيذها.

ف

معلومات عن السوق
نظرة عامة على االقتصاد الكلي
اململكة العربية السعودية

�شهدت اململكة خالل ال�سنوات املا�ضية منو ًا كبري ًا يف الن�شاط االقت�صادي ،مدعوم ًا بقوة الناجت املحلي �إلى جانب النمو ال�سكاين ال�سريع .وقد �أدى ذلك �إلى ارتفاع م�ستويات
ن�صيب الفرد من الرثوة والدخل املتاح ،ف�ضلاً عن ارتفاع معدالت التح�ضر يف جميع �أنحاء اململكة .ونتيجة لذلك ،منا ن�شاط بيع التجزئة يف اململكة منو ًا كبري ًا مبعدل منو �سنوي
مركب يبلغ  %8.8من  360.5مليار ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  426.5مليار ريال �سعودي يف عام 2014م .وقد انعك�س تطور قطاع بيع التجزئة ب�شكل عام يف اململكة على
�سوق املجوهرات ،نظر ًا العتماده الكبري على الدخل املتاح والإنفاق التقديري.
مصر

بد�أ االقت�صاد امل�صري يظهر عالمات تعايف يف عام 2014م بعد فرتة من اال�ضطرابات ال�سيا�سية .وعالوة على ذلك ،متكنت م�صر من تخفيف الآثار ال�سلبية الواقعة على �سوق
ال�سلع اال�ستهالكية ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية �إلى احلد الأدنى ،وذلك بف�ضل الزيادة ال�سكانية ال�سريعة التي ت�شهدها م�صر ،حيث ت�ضيف هذه الزيادة ما يقرب من مليون
م�ستهلك جديد كل عام.
دول جملس التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة)

�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي طفرة يف عدد ال�سكان خالل ال�سنوات املا�ضية حيث ت�ضاعف عدد ال�سكان الرتاكمي على مدار ال�سنوات الع�شر الأخرية .و�صاحب ذلك النمو
ال�سكاين القوي ن�شاط اقت�صادي جيد .وقد عزّزت زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية املدنية النمو املتزايد لإجمايل الناجت املحلي .وقد متخ�ض ذلك عن ارتفاع م�ستويات
ن�صيب الفرد من الرثوة والدخل املتاح .ونتيجة لذلك ،منا ن�شاط بيع التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة) منو ًا كبري ًا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ %6.1
من  282.4مليار ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  318.0مليار ريال �سعودي يف عام 2014م.
تطوير سوق اجملوهرات

يف ال�سنوات الأخرية� ،شهدت �أ�سواق م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة وم�صر وباقي دول جمل�س التعاون منو ًا كبري ًا ب�سبب عدة عوامل م�ؤثرة بال�سوق .ويو�ضح
اجلدول الآتي هذه العوامل:

اجلدول م :7-عوامل م�ؤثرة يف �سوق املجوهرات يف اململكة وم�صر وباقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
اململكة العربية ال�سعودية

م�صر

دول جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة)

انخفا�ض �أ�سعار الذهب

✓

✓

✓

النمو ال�سكاين املطرد

✓

✓

✓

ارتفاع م�ستويات الدخل املتاح

✓

✓

✓

ازدياد �أعداد ال�سائحون �أو احلجاج

✓

✓

✓

✓

انخفا�ض قيمة العملة مقابل الدوالر الأمريكي
ارتفاع عدد الزيجات

✓

✓

فئة �شابة كبرية من ال�سكان

✓

✓

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ومتثل �صايف ت�أثري هذه العوامل يف زيادة حجم �سوق م�شغوالت الذهب باجلملة يف جميع املناطق وكذلك زيادة يف بيع ن�شاط التجزئة والبيع يف ن�شاط اجلملة اخلا�ص مبجوهرات
الأملا�س يف اململكة ،كما هو مو�ضح يف اجلدولني �أدناه:

اجلدول م :8-تطوير �سوق بيع م�شغوالت الذهب باجلملة من حيث احلجم (بالطن) يف اململكة ،وم�صر وباقي جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي 2012م
و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

اململكة العربية ال�سعودية

47.1

57.1

54.7

61.5

م�صر

69.2

77.1

76.2

83.2

باقي جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة)

66.7

85.2

75.8

87.6

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

�

اجلدول م :9-تطوير �سوق جموهرات الأملا�س من حيث القيمة (مليار ريال �سعودي) يف اململكة ،وم�صر بني عامي 2012م و2015م
2013م

2012م

2015م

2014م

بيع باجلملة
اململكة العربية ال�سعودية

5.5

5.8

6.4

6.9

م�صر

2.7

2.2

2.1

2.2

بيع بالتجزئة
اململكة العربية ال�سعودية
م�صر

7.9

8.4

9.3

10.0

3.9

3.2

3.1

3.2

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ملخص املعلومات املالية
ينبغي �أن تقر�أ املعلومات املالية املبينة �أدناه جنبا �إلى جنب مع القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2013م و2014م ،و2015م ،مبا
يف ذلك ،يف كل حالة ،الإي�ضاحات املتعلقة بها ،والتي �إدراجها يف الق�سم«( 19القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها»).

قائمة الدخل املوحدة
اجلدول م :10-ملخ�ص املعلومات املالية (ب�ألف ريال ال�سعودي)
2013م مراجعة

2014م مراجعة

2015م مراجعة

بالألف ريال �سعودي
الإيرادات  -الذهب

2.455.647

2.248.511

2.284.094

الإيرادات  -العمليات

447.873

468.443

530.104

تكلفة املبيعات  -الذهب

()2.455.647

()2.248.511

()2.284.094

تكلفة املبيعات  -العمليات

()176.880

()167.260

()190.779

�إجمايل الربح

270.993

301.183

339.325

م�صروفات البيع والت�سويق

()111.799

()121.564

()137.403

امل�صروفات العمومية والإدارية

()41.281

()48.991

()52.444

الدخل من العمليات الت�شغيلية

117.913

130.628

149.478

الأعباء املالية

()30.191

()27.964

()34.896

�صايف الإيرادات �/صايف امل�صروفات الأخرى

()1.634

()3.133

4.283

�صايف الدخل قبل الزكاة

86.088

99.531

118.864

الزكاة

()11.910

()13.240

()14.311

�ضريبة الدخل على ال�شركات التابعة الأجنبية

-

-

()3.986

74.178

86.291

100.567

�صايف الدخل

1

2

امل�صدر :ال�شركة ،القوائم املالية املوحدة املراجعة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة الزوردي يف عام  ،2013بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات معار�ض الزوردي
للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة .حيث �أن هذه الإيرادات متثل �إيرادات داخلية بني الأق�سام املختلفة لدى جمموعة الزوردي وال تعترب �إيرادات خارجية فعلية ،لذا وجب
ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجموعة الزوردي.
 2مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام  ،2013بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة �إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات
معار�ض الزوردي للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة .حيث �أن هذه التكاليف داخلية بني الأق�سام املختلفة لدى جمموعة الزوردي والتعترب تكاليف �إ�ضافية فعلية ،لذا
وجب ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجموعة الزوردي.

ق

قائمة املركز املايل املوحدة
اجلدول م :11-ملخ�ص املعلومات املالية (ب�ألف ريال ال�سعودي)
2013م مراجعة

2014م مراجعة

2015م مراجعة

بالألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

1.323.686

1.571.445

1.692.244

املوجودات غري املتداولة

65.880

65.969

75.198

�إجمايل املوجودات

1.389.566

1.637.414

1.767.442

املطلوبات املتداولة

899.532

1.125.278

1.244.032

املطلوبات غري املتداولة

23.740

28.939

32.389

�إجمايل املطلوبات

923.272

1.154.217

1.276.421

ر�أ�س املال

300.000

300.000

430.000

الأرباح املبقاة واالحتياطيات الأخرى

166.294

183.197

61.021

466.294

483.197

491.021

حقوق امل�ساهمني
امل�صدر :ال�شركة ،القوائم املالية املوحدة املراجعة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
اجلدول م :12-ملخ�ص املعلومات املالية (ب�ألف ريال ال�سعودي)
2013م مراجعة

2014م مراجعة

2015م مراجعة

بالألف ريال �سعودي
�صايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

171.606

()3.538

190.988

�صايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()25.867

1.058

()19.235

�صايف النقد الناجت من/امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()23.059

()62.827

()43.000

امل�صدر :ال�شركة ،القوائم املالية املوحدة املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية
اجلدول م :13-م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية (ب�ألف ريال ال�سعودي)
2013م مراجعة

2014م مراجعة

2015م مراجعة

جممل الربح  /الإيرادات من العمليات

%60.5

%64.3

%64.0

بالألف ريال �سعودي
�صايف الدخل  /الإيرادات من العمليات

%16.6

%18.4

%19.0

املوجودات املتداولة  /املطلوبات املتداولة

%147.2

%139.6

%136.0

�إجمايل املطلوبات � /إجمايل املوجودات

%66.4

%70.5

%72.2

�إجمايل املطلوبات � /إجمايل حقوق امل�ساهمني

%198.0

%238.9

%260.0

العائد على حقوق امل�ساهمني

%15.9

%17.9

%20.5

العائد على �إجمايل املوجودات

%5.3

%5.3

%5.7

معدالت النمو :الإيرادات من العمليات

%23.5

%4.6

%13.2

معدالت منو الدخل ال�صايف

%44.1

%16.3

%16.5

�أيام حت�صيل املبيعات

23

30

43

�أيام املخزون

122

138

144

�أيام الدفع للدائنني

33

51

41

امل�صدر :ال�شركة

ملخص عوامل اخملاطر
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية قبل اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص عوامل املخاطرة
الواردة �أدناه ،واملو�ضحة ب�شكل مف�صل يف الق�سم«( 2عوامل املخاطرة»).

اخملاطر املرتبطة بعمليات جمموعة الزوردي




ر

تغري تف�ضيالت امل�ستهلك النهائي
االعتماد على عالمة «الزوردي» التجارية
االعتماد على الأن�شطة الت�سويقية للحفاظ على عالمة الزوردي التجارية

























االنخفا�ض يف معدل �إنفاق امل�ستهلك النهائي
ت�أثري العوامل املو�سمية على �إيرادات جمموعة الزوردي
عدم توفر املواد اخلام وارتفاع تكلفتها واالعتماد على املوردين الرئي�سيني لها
�أثر تقلبات �أ�سعار الذهب على م�ستويات الطلب على امل�شغوالت الذهبية
املخاطر املرتبطة باتفاقيات قرو�ض الذهب
املخاطر املرتبطة بال�ضمانات ال�شخ�صية املقدمة من امل�ساهمني
املخاطر املرتبطة بالفائ�ض والنق�ص يف املخزون
املخاطر الأمنية وخماطر النقل واالحتيال
اال�ضطرابات الناجتة عن الكوارث الطبيعية �أو غريها من الكوارث
القدرة على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النمو امل�ستهدفة
خماطر الت�شغيل وال�سوق املرتبطة بالعمليات الدولية
القدرة على توفري متطلبات ر�أ�س املال
خماطر ائتمان العمالء
االعتماد على موظفي الإدارة العليا واملوظفني الرئي�سيني
املخاطر املرتبطة ب�سوء �سلوك املوظفني و�أخطا�ؤهم
االعتماد على البنية التحتية لتقنية املعلومات
مدى توفر التغطية الت�أمينية املنا�سبة وكفايتها
الدعاوى الق�ضائية
حماية حقوق امللكية الفكرية
ا�ستحقاقات ال�ضريبة والزكاة املحتملة
حداثة تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات
ت�شكيل اللجان املنبثقة عن املجل�س
ق�صور اخلربة يف �إدارة �شركة م�ساهمة مدرجة

اخملاطر املرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية










االعتبارات االقت�صادية
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واملخاوف الأمنية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
زيادة املناف�سة
حجم جتارة املجوهرات الإلكرتونية
خماطر تغري البيئة التنظيمية
�صدور نظام ال�شركات اجلديد
تعديل �أ�سعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�صلة
املخاطر املرتبطة بالرتاخي�ص واملوافقات
االلتزام مبتطلبات ال�سعودة

اخملاطر املرتبطة بأسهم الطرح







ال�سيطرة الفعلية من قبل الزوردي القاب�ضة
عدم وجود �سوق �سابق للأ�سهم
بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق بعد عملية الطرح
�إ�صدار الأ�سهم اجلديدة
تذبذب �سعر ال�سهم يف ال�سوق
توزيع الأرباح
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1.1التعريفات واملصطلحات
ذهب من عيار  18قرياط

الذهب من عيار ثمانية ع�شر ( )18قرياط واملحتوي على ذهب بن�سبة  %75وخملوط مبعادن �أخرى بن�سبة  %25جلعلة �صلب ًا مبا يكفي ال�ستخدامه يف
الت�صنيع.

ذهب من عيار  21قرياط

الذهب من عيار واحد وع�شرين ( )21قرياط واملحتوي على ذهب بن�سبة  %87.5وخملوط مبواد �أخرى بن�سبة  ،%12.5بحيث ي�شكل خليط منا�سب من
حيث حمتوى الذهب و�صالبته.

ذهب من عيار  24قرياط

الذهب من عيار �أربعة وع�شرين ( )24قرياط ،وهو ما ميثل الذهب اخلال�ص (و يحفظ عادة يف �صورة �سبائك �أو عمالت).

الإدراج

قبول �أ�سهم ال�شركة و�إدراجها للتداول يف ال�سوق وفق ًا للمادة  28من قواعد الت�سجيل والإدراج.

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق بالطرح ،والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (هـ) ( ،و) من هذه الن�شرة.

درهم �إماراتي

الدرهم الإماراتي ،العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

املجوهرات املا�سية

�شركة املجوهرات املا�سية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010236734
وتاريخ 1428/7/25هـ (املوافق 2007/8/8م).

جلنة املراجعة

جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س �إدارة ال�شركة.

املحا�سب القانوين

ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون).

�شخ�ص مرخ�ص له

�شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة للقيام ب�أعمال الأوراق املالية.

جمل�س الإدارة �أو املجل�س

جمل�س �إدارة ال�شركة.

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

يوم عمل

�أي يوم تكون فيها اجلهات امل�ستلمة مفتوحة للعمل يف اململكة (با�ستثناء يومي اجلمعة وال�سبت و�أي �إجازات ر�سمية).

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة والوارد ملخ�صه يف الق�سم«( 13 - 12ملخ�ص النظام الأ�سا�سي»).

رئي�س املجل�س

رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة.

الرئي�س التنفيذي

الرئي�س التنفيذي لل�شركة.

املدير املايل التنفيذي

املدير املايل التنفيذي لل�شركة.

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة �شاملة حيثما ي�سمح الن�ص� ،أي جلنة� ،أو جلنة فرعية �أو موظف �أو وكيل يفو�ض للقيام ب�أي وظيفة من وظائف الهيئة.

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/8/1م)ـ ،وما يطر�أ عليه من تعديالت.

اللجان

جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ (املوافق 1965/7/21م) ،وما ورد عليه من تعديالت (وال
ي�شمل ذلك نظام ال�شركات اجلديد ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28هـ (املوافق 2015/11/10م) ،والذي دخل حيز
النفاذ يف 1437/7/25هـ (املوافق 2016/5/2م)).

ال�شركة

�شركة الزوردي للمجوهرات.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم  2006/212/1بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق 2006/11/12م)،
وما ورد عليها من تعديالت.

�أع�ضاء املجل�س

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

م�صلحة الزكاة

م�صلحة الزكاة والدخل ال�سعودية.

جنية م�صري

اجلنية امل�صري ،العملة الر�سمية جلمهورية م�صر العربية.

ال�سوق

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

اجلمعية العامة غري العادية

اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني والتي تعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي.

امل�ست�شار املايل

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

امل�ؤ�س�سات املالية

البنوك و�شركات اخلدمات املالية.

القوائم املالية

القوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل املحا�سب القانوين لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2013م و 2014م ،و2015م ،والإي�ضاحات املرفقة بها
وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة.

م

ميالدي.

�إجمايل الناجت املحلي

�إجمايل الناجت املحلي (وهو �أ�شمل مقيا�س كمي لإجمايل الن�شاط االقت�صادي يف الدولة .وميثل القيمة النقدية جلميع الب�ضائع واخلدمات املنتجة داخل
احلدود اجلغرافية للدولة على مدى فرتة زمنية معينة).

�إجمايل الناجت املحلي للفرد

ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي ،وهو ما ميثل مقيا�س ًا ملتو�سط دخل الفرد يف دولة ما (ويتم ح�سابه بق�سمة �إجمايل الناجت املحلي على عدد
ال�سكان).

1

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة غري العادية �أو اجلمعية العامة العادية ،وتعني «اجلمعية العامة» �أي جمعية عامة لل�شركة.

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف اململكة.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،وتف�سر كلمة «حكومية» وفق ًا لذلك.

جمموعة الزوردي

ال�شركة وال�شركات التابعة لها جمتمعني.

هـ

هجري.

املكتتبني الأفراد

الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي التي يحق لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم� ،شريطة �أن تقدم ما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
�أ� .صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة واملطروحة طرح ًا عام ًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق �إذا كانت �شروط و�أحكام
ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
ب .الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بالتعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل� ،شريطة االلتزام ب�أدنى متطلبات الكفاية املالية.
ج .ال�شركات املدرجة يف ال�سوق من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي البنوك والت�أمني املدرجة يف ال�سوق ،وذلك
وفق ًا لل�ضوابط التي ت�صدرها الهيئة ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.
د	.ال�شركات ال�سعودية غري املدرجة بعد ت�أكد مدير االكتتاب من ا�ستيفائها ال�شروط التالية:
• �أن ال تكون تابعة ل�شركة مدرجة.
• �أن ال تقل حقوق امل�ساهمني عن خم�سني مليون ( )50.000.000ريال �سعودي (ح�سب قوائمها املالية ال�سنوية لأحدث �سنة مالية
مراجعة).
• �أن يكون لديها حمفظة ا�ستثمارية ن�شطة مبوجب �إفادة من ال�شخ�ص املرخ�ص له الذي لديه املحفظة.
• �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض بامل�صالح مع امل�صدر.
هـ .اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة يف اململكة ،على �أن ي�شمل ذلك ال�شركات اململوكة بالكامل من قبل حكومة اململكة.

2

�أيزو ()ISO

املنظمة الدولية للمعايري (.)ISO

الئحة �صناديق اال�ستثمار

الئحة �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم  2006/219/1وتاريخ 1427/12/3ه ـ (املوافق 2006/12/24م).

كيناز

�شركة كيناز� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010352574وتاريخ
1433/11/21هـ (املوافق 2012/10/7م).

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

نظام العمل

نظام العمل ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/8/23هـ (املوافق 2005/9/27م) ،وما ورد عليه من تعديالت.

مدير االكتتاب

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

الزوردي �أبو ظبي

�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف �أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 106023
وتاريخ 1425/4/13هـ (املوافق 2004/6/1م).

الزوردي دبي

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف دبي ،الإمارات العربية املتحدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1039193
وتاريخ 2008/12/23م (املوافق 1429/12/25هـ).

الزوردي م�صر

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف القاهرة ،جمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 14997
وتاريخ 2005/6/8م (املوافق 1426/5/1هـ).

الزوردي القاب�ضة

�شركة الزوردي القاب�ضة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010211110وتاريخ
1426/6/7هـ (املوافق 2005/7/13م).

الزوردي قطر

الزوردي للمجوهرات� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�ؤ�س�سة يف دولة قطر مبوجب ال�سجل التجاري رقم  60716وتاريخ 2013/5/21م
(املوافق1434/7/11هـ).

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم  2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) ،وما ورد عليها
من تعديالت.

فرتة احلظر

الفرتة التي تخ�ضع الزوردي القاب�ضة خاللها حلظر مدته � 9أ�شهر ،يبد�أ من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق ،بحيث ال يجوز لها الت�صرف يف
�أ�سهمها خالل هذه الفرتة ،وال يجوز لها الت�صرف يف �أ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.

�أجور الت�صنيع

وهو �أجر ثابت مقابل اجلرام الواحد من الذهب امل�ص َّنع تفر�ضه ال�شركات امل�صنعة على جتار البيع بالتجزئة بالإ�ضافة ل�سعر الذهب ح�سب عياره ،ومتثل
امل�صدر الرئي�سي لدخل ال�شركات امل�صنعة.

م�ست�شار ال�سوق

�شركة روالند بريجري لال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ال�شرق الأو�سط ذ.م.م.

وزارة التجارة وال�صناعة

وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة.

وزارة العمل

وزارة العمل يف اململكة.

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

�سعر الطرح

 37ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم الطرح.

�أ�سهم الطرح

�12.900.000سهم ،متثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة.

الطرح

الطرح العام الأويل لأ�سهم الطرح.

فرتة الطرح

الفرتة التي تبد�أ يف 1437/08/29هـ (املوافق 2016/06/05م) وت�ستمر ملدة � 9أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب يف 1437/09/08هـ (املوافق
2016/06/13م).

ال�صحيفة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة.

اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي.

معاجلة املواد اخلام

�صهر ومعايرة املواد اخلام �أو املخلفات با�ستخدام عدة تقنيات.

�أورو �إيجيبت

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة� ،شركة م�ساهمة م�ؤ�س�سة يف القاهرة ،جمهورية م�صر العربية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  7877وتاريخ
2003/1/17م (املوافق 1423/11/14هـ).

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

هذه الن�شرة املعدّة من قبل ال�شركة واملتع ّلقة بالطرح.

ريال قطري

الريال القطري ،العملة الر�سمية لدولة قطر.

�أ�سهم ال�ضمان

الأ�سهم التي ميتلكها كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمان ًا مل�س�ؤوليتهم مبوجب املادة  68من نظام ال�شركات.

اجلهات امل�ستلمة

البنك الأهلي التجاري والبنك ال�سعودي الفرن�سي وم�صرف �سامبا وبنك الريا�ض والبنك ال�سعودي الهولندي.

طرف ذو عالقة

ي�شمل م�صطلح «طرف ذو عالقة» �أو «�أطراف ذوي عالقة» يف هذه الن�شرة ومبوجب قائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها
ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) وما ورد عليها من تعديالت ،على ما يلي:
�أ�	.أي �شركة تابعة لل�شركة.
ب .كبار امل�ساهمني يف ال�شركة واملالكني ملا ن�سبته � %5أو �أكرث من الأ�سهم.
ج�	.أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني يف ال�شركة.
د�	.أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو كبار التنفيذيني يف �شركة تابعة لل�شركة.
هـ�	.أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو كبار التنفيذيني يف �أحد كبار امل�ساهمني يف ال�شركة.
و .امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لل�شركة.
ز�	.أي قريب لأحد الأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرات من (�أ) �إلى (ه) �أعاله.
ح�	.أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرات من (�أ) �إلى (ز) �أعاله.
ولأغرا�ض الفقرات (�أ) �إلى (ح)« ،ال�سيطرة» تعني القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو
جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل �أي من الآتي�( :أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة� ،أو (ب) حق تعيني � %30أو �أكرث
من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ،وتف�سر كلمة «امل�سيطر» وفق ًا لذلك.

ريال

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة.

ال�سكرتري

�سكرتري جمل�س الإدارة.

كبار التنفيذيني

�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة والتي ترد �أ�سما�ؤهم يف اجلدول «( 4-5تفا�صيل كبار التنفيذيني»).

امل�ساهمون البائعون

امل�ساهمون يف ال�شركة والتي ترد �أ�سما�ؤهم ون�سب ملكيتهم يف اجلدول رقم «( 6-1هيكل امللكية يف ال�شركة قبل الطرح وبعده»).

امل�ساهم

�أي مالك لأ�سهم يف ال�شركة.

م�ساهم مر�شح

�أي مالك قانوين ميتلك �أ�سهم ًا ملنفعة �شخ�ص �آخر بنا ًء على اتفاقيات ملزمة.

�شريك مر�شح

�أي مالك قانوين ميتلك ح�ص�ص ًا ملنفعة �شخ�ص �آخر بنا ًء على اتفاقيات ملزمة.

الأ�سهم

ثالثة و�أربعون مليون (� )43.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

امللكية النفعية

ُيع ّد ال�شخ�ص مالك ًا نفعي ًا للأ�سهم �إذا كان حائز ًا على امللكية النفعية احلقيقية النهائية �أو ال�سيطرة على الأ�سهم من خالل عدد من ال�شركات املت�سل�سلة
�أو غري ذلك.

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني
()SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني.

املكتتبني

ت�شمل امل�ؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني الأفراد.

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني الأفراد وامل�ؤ�س�سات املكتتبة (ح�سب مقت�ضى احلال) تعبئته لالكتتاب يف �أ�سهم الطرح.

ال�شركات التابعة

املجوهرات املا�سية وكيناز والزوردي �أبوظبي والزوردي دبي والزوردي م�صر والزوردي قطر و�أورو �إيجيبت.

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية.

متعهد التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت �إبرامها بني ال�شركة وامل�ساهمني البائعني ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.
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دوالر �أمريكي

الدوالر الأمريكي ،العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية.

الذهب الك�سر

الذهب امل�ستخدم الذي يتم بيعه من قبل امل�ستهلك النهائي ملختلف جتار التجزئة ويتم ا�ستخدامه من قبل معار�ض الذهب واملجوهرات كطريقة ل�سداد
مديونية الذهب امل�ستحقة ملختلف جتار اجلملة.

فاقد الذهب

فقدان كميات من الذهب عن طريق ت�سرب غبار الذهب خالل عملية الت�صنيع يف الهواء واملاء والأثاث وال�سجاد ومالب�س املوظفني وهو �أمر �شائع يف
قطاع �صناعة الذهب.

BaaN

هي ال�شركة التي توفر برنامج نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سات (" ،)Enterprise Resources Planning "ERPوهي تعتمد على �أنظمة ت�شغيلية
مثل يونك�س ،ويندوز ،ولينك�س .ويعمل الربنامج كنظام موحد متكامل تت�صل من خالله جميع �أق�سام و�إدارات ال�شركة ،حيث يوفر تخطيط املوارد قاعدة
بيانات مفردة تت�ضمن جميع بيانات الت�صاميم الربجمية والتي ت�شمل على �سبيل املثال ،الت�صنيع كالهند�سة وفواتري املواد واجلدولة وال�سعة و�إدارة �سري
العمل ومراقبة اجلودة وعملية الت�صنيع وغريها من الربجميات.

2.2عوامل اخملاطرة
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة عوامل املخاطرة املبينة �أدناه واملعلومات الأخرى التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق ب�أ�سهم
الطرح .علم ًا ب�أن املخاطر وال�شكوك املبينة �أدناه هي تلك التي تعتقد ال�شركة حالي ًا ب�أنها قد ت�ؤثر على جمموعة الزوردي �أو �أي ا�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،وال ت�شمل املخاطر
املبينة �أدناه بال�ضرورة كافة تلك املخاطر التي قد ت�ؤثر على جمموعة الزوردي �أو تلك املرتبطة باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،بل من املمكن وجود خماطر و�شكوك �أخرى غري
معروفة لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف الوقت احلايل� ،أو يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الوقت احلايل ب�أنها غري جوهرية ،وقد يكون من �ش�أن حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر
�أو ال�شكوك الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية ،وقد ي�ؤدي النخفا�ض �سعر الأ�سهم و�إ�ضعاف قدرة
ال�شركة على توزيع �أرباح للم�ساهمني وقد ي�ؤدي خل�سارة امل�ستثمرين كامل ا�ستثمارهم يف الأ�سهم او جزء ًا منه.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد �أي خماطر جوهرية �أخرى كما يف تاريخ هذه الن�شرة بخالف تلك املذكورة يف هذا الق�سم ،ميكن
�أن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.
وال يكون اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار ،ومن لديهم موارد كافية لتحمل �أية خ�سارة نا�شئة عن ذلك
اال�ستثمار .وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي لديه �شكوك حول الإجراءات التي عليه اتخاذها ا�ست�شارة م�ست�شار مايل مرخ�ص له من قبل الهيئة ب�ش�أن اال�ستثمار يف �أ�سهم
الطرح.
�إن املخاطر املبينة �أدناه غري مرتبة وفق ًا لرتتيب يعك�س �أهميتها وت�أثريها املتوقع على جمموعة الزوردي.

2 22 -2اخملاطر املرتبطة بعمليات جمموعة الزوردي
2 22 -22 -2تغري تفضيالت املستهلك النهائي
يت�سم قطاع املجوهرات بتغري اجتاهات املو�ضة وتغري تف�ضيالت امل�ستهلك النهائي �أو تطورها .ويف حال �أ�صبحت جمموعة الزوردي غري قادرة على توقع وحتديد واال�ستفادة من
اجتاهات املو�ضة امل�ستجدة من خالل ت�صميم وتطوير وت�سويق وتقدمي منتجات مبتكرة وعالية اجلودة وب�أ�سعار جيدة من جموهرات ع�صرية متكنها من مناف�سة غريها من
ال�شركات امل�صنعة والعالمات التجارية وتلبي تف�ضيالت امل�ستهلك النهائي املتغرية ،ف�سيحد ذلك من قدرة جمموعة الزوردي على متييز وت�صنيف وت�سعري منتجاتها وي�ؤثر �سلب ًا
على �إقبال امل�ستهلكني النهائيني على �أنواع املجوهرات كامل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س امل�صنفة �ضمن فئات املبيعات التي تقدمها جمموعة الزوردي ويحد من احتمالية
البيع ،مما قد ي�ؤثر بدوره على طلب عمالء �أن�شطة البيع باجلملة ،كما قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها
امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2االعتماد على عالمة «الزوردي» التجارية
تعترب جمموعة الزوردي عالمتها التجارية «الزوردي» ،فيما يتعلق باجلودة والفخامة والتفرد ،واحدة من �أهم �أ�صولها .وت�ستمد جمموعة الزوردي كافة �إيراداتها ب�شكل �أ�سا�سي
من مبيعات منتجاتها من املجوهرات ذات العالمات التجارية ،والتي تعتمد بدورها على قوة عالمة «الزوردي» التجارية ،مبا يف ذلك مدى معرفة و�إدراك امل�ستهلك النهائي
للعالمة التجارية ونظرته جتاهها .وتعتمد قوة العالمة التجارية على العديد من العوامل ،مثل جودة املنتجات ومدى �إدراك العالمة التجارية والنظرة جتاهها ،وت�صميم
املنتجات ،واملواد امل�ستخدمة يف �صنع املنتجات ،وطابعها املميز وطريقة عر�ضها وتقدميها ،و�صورة و�شكل منافذ البيع بالتجزئة التي تباع فيها املنتجات وتُعر�ض فيها عالمة
«الزوردي» التجارية .ويف حال ق�صور �إدارة �أي من العوامل املذكورة �أعاله ،ف�سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على قيمة وت�صور عالمة «الزوردي» التجارية وعلى قدرة جمموعة الزوردي على
احلفاظ على عمالءها احلاليني من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني وجذب عمالء جدد من تلك الفئتني ،و�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال
جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2االعتماد على األنشطة التسويقية للحفاظ على عالمة «الزوردي» التجارية
تعد الأن�شطة الت�سويقية عام ًال رئي�سي ًا للحفاظ على عالمة «الزوردي» التجارية وجذب ال�شريحة الهامة من امل�ستهلكني النهائيني الالزمة لنجاح �أعمال جمموعة الزوردي،
حيث يعتمد تطوير وتعزيز وتهيئة عالمة جمموعة الزوردي التجارية �إلى حد كبري على جناح اجلهود الت�سويقية والرتويجية ملجموعة الزوردي .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد تت�أثر
العالمة التجارية ملجموعة الزوردي �سلب ًا يف حال ق�صورها على تطوير وتعزيز وتهيئة عالمتها التجارية على نحو فعال وم�ستمر فيما يتعلق باملنتجات اجلديدة �أو فئات املنتجات
اجلديدة .لغر�ض تعزيز وت�سويق عالمتها التجارية ومنتجاتها ،قامت جمموعة الزوردي بتكبد نفقات عالية تتعلق بالدعاية وغريها من اجلهود الت�سويقية ،مبا يف ذلك الإعالن
يف املجالت والإعالنات التلفزيونية ورعاية امل�شاهري وممثلي العالمة التجارية ،وفعاليات العالقات العامة و�إعداد الكتيبات الرتويجية والت�سويق اخلارجي ،ويتوقع ا�ستمرار
تكبدها لتلك نفقات� ،أال �أنه ال يوجد ما ي�ضمن جناح تلك اجلهود وزيادتها للمبيعات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،من �ش�أن الدعاية ال�سلبية املتعلقة بعالمة «الزوردي» التجارية �أو بائعي
جمموعة الزوردي من الغري �أو قطاع املجوهرات ب�شكل عام ،و�أي تغطية �إعالمية تنتج عنها ،الإ�ضرار بعالمة «الزوردي» التجارية و�سمعتها ب�شكل عام ،والت�سبب يف فقدان ثقة
امل�ستهلك النهائي يف عالمة «الزوردي» التجارية �أو قطاع املجوهرات ،والت�أثري �سلب ًا على نتائج عمليات جمموعة الزوردي .وقد �ضاعف التو�سع الكبري يف ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي خالل ال�سنوات الأخرية من النطاق املحتمل للدعاية ال�سلبية التي قد تنتج عن مثل هذه احلاالت .و�سيكون لف�شل اجلهود الت�سويقية والرتويجية ملجموعة الزوردي
ت�أثري �سلبي على قيمة وت�صور عالمة «الزوردي» التجارية ،و�سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2 22 -22 -2االنخفاض يف معدل إنفاق املستهلك النهائي
ت�ؤثر التقلبات االقت�صادية املختلفة يف اقت�صاد اململكة والدول التي تزاول فيها جمموعة الزوردي �أعمالها على منط �أو �سلوكيات �إنفاق امل�ستهلك النهائي نحو املنتجات الكمالية
وال�سلع الرتفيهية ومنها امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ي�شكل القطاع النفطي ح�صة كبرية من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة ،ومن �ش�أن
التقلبات غري املواتية يف �أ�سعار النفط الت�أثري �سلب ًا على اقت�صاد اململكة وبالتايل على الإنفاق االختياري للم�ستهلك النهائي ،والذي بدوره �سي�ؤثر �سلب ًا على قطاع امل�شغوالت
الذهبية وجموهرات الأملا�س ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي تقلبات غري مواتية حتدث يف العوامل االقت�صادية الأخرى اخلارجة عن �سيطرة جمموعة الزوردي ،كتوافر االئتمان
للم�ستهلك ،و�أ�سعار الفائدة ال�سائدة ،وم�ستويات التوظيف ،وم�ستويات الأجور ومعدالت ال�ضريبة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على الإنفاق االختياري للم�ستهلك النهائي .وباعتبار
املجوهرات وامل�شغوالت الذهبية من املنتجات الكمالية وامل�شرتيات التقديرية �أو االختيارية للم�ستهلكني النهائيني ،فقد يت�أثر عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي
يف حالة تغري منط �أو �سلوكيات �إنفاق امل�ستهلك النهائي .ومن �ش�أن �أي انخفا�ض يف الإنفاق االختياري �أو الدخل املتاح للم�ستهلك الت�أثري على قطاع امل�شغوالت الذهبية وجموهرات
الأملا�س ب�شكل يفوق الت�أثري على غريه من القطاعات الأخرى .وتتناف�س ال�سلع واخلدمات الرتفيهية الأخرى ،مثل ال�سفر ،مع املجوهرات وامل�شغوالت الذهبية على الإنفاق
االختياري للم�ستهلكني .ولذلك ،ف�إن �أ�سعار املجوهرات تت�أثر بن�سبة �أكرب مقارنة بغريها من املنتجات واخلدمات الرتفيهية بالتغري يف ن�سبة الإنفاق االختياري املتاح للم�ستهلكني
النهائيني .كما �أنه يف حال �شعور امل�ستهلك النهائي بارتفاع �أ�سعار جموهرات جمموعة الزوردي (ب�سبب زيادة كبرية يف �أ�سعار الذهب على �سبيل املثال) مقارنة باملنتجات
واخلدمات الرتفيهية املناف�سة� ،أو �إذا كان هناك �أي تخفي�ض يف الإنفاق االختياري للم�ستهلك النهائي ب�شكل عام ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على طلبات ال�شراء من عمالء
�أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي وعلى مبيعات جمموعة الزوردي املبا�شرة للم�ستهلكني النهائيني يف منافذ البيع بالتجزئة اخلا�صة بها ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي
جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2تأثري العوامل املوسمية على إيرادات جمموعة الزوردي
يت�سم قطاع املجوهرات بطبيعته باملو�سمية ،حيث �أن الطلب على منتجات جمموعة الزوردي يف اململكة وم�صر وغريها من دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مرتبط
بالأحداث واملنا�سبات ،نظر ًا لتعلق املجوهرات بتقاليد وعادات اجتماعية يف املنا�سبات االحتفالية والأعياد ،كعيدي الفطر والأ�ضحى وحفالت الزفاف ويوم الأم واالحتفاالت
اخلا�صة باملولودين حديث ًا .وحتقق �إيرادات جمموعة الزوردي ذروتها خالل الن�صف الأول من كل عام ،ويف الربع الثاين ب�شكل خا�ص ،ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ازدياد
الطلب على املجوهرات يف بداية العام اجلديد بعد الإعالن عن العالوات والزيادات ال�سنوية ولتزامنه مع التح�ضريات ملو�سم الزفاف يف ال�صيف .ونتيجة لذلك ،تخ�ضع مبيعات
جمموعة الزوردي للتقلبات املو�سمية .ونظر ًا لهذه العوامل املو�سمية ،قد ال تكون مقارنة نتائج املبيعات والنتائج الت�شغيلية بني فرتات خمتلفة خالل عام مايل واحد منا�سبة ويجب
عدم االعتماد عليها كم�ؤ�شرات لأداء جمموعة الزوردي ال�سنوي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ؤدي �أمناط اال�ستهالك املو�سمية �إلى تذبذب النتائج الت�شغيلية والو�ضع املايل ملجموعة
الزوردي من فرتة لأخرى.
2 22 -22 -2عدم توفر املواد اخلام وارتفاع تكلفتها واالعتماد على املوردين الرئيسيني لها
تعتمد �أعمال جمموعة الزوردي على موردين رئي�سيني للمواد اخلام ،وال �سيما الأملا�س الذي ميثل ثاين �أكرب مكون لتكلفة ال�سلع املباعة بعد الذهب .ويف حني ميكن احل�صول على
الأملا�س من خالل جمموعة متنوعة من امل�صادر� ،إال �أنه يف حال ت�أثر توافر الأملا�س �أو ت�أثر ح�صول جمموعة الزوردي عليه ب�شكل جوهري؛ �أو ت�أثرت تكلفة �شرائه �سلب ًا (ك�أن يكون
ذلك ب�سبب انخفا�ض عدد موردي الأملا�س� ،أو انخفا�ض توافر الأملا�س ب�شكل عام) ،ف�ستتكبد جمموعة الزوردي تكاليف �إ�ضافية للح�صول على الأملا�س �أو ال تتمكن من احل�صول
عليه .لذا ،ف�إن جمموعة الزوردي معر�ضة للتغريات يف تكلفة املواد اخلام ومدى توافرها ،والتي تخ�ضع بدورها للتقل�ص �أو التغيري ب�سبب عدة �أمور كانقطاع عمليات التعدين،
والنزاعات العمالية ،و�ضعف الو�ضع املايل ملورد معني ،وخم�ص�صات املوردين للم�شرتين الآخرين ،والتغريات يف م�ستويات ال�سعر ال�سائد ،والقدرة على االلتزام باملتطلبات
النظامية ،و�أحوال الطق�س الطارئة و�أعمال احلرب �أو الإرهاب ،التي �سيكون من �ش�أن وقوع �أي منها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2أثر تقلبات أسعار الذهب على مستويات الطلب على املشغوالت الذهبية
�شهدت �أ�سعار الذهب تذبذب ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كما كانت عر�ضة للتقلب يف فرتات �سابقة .وقد تت�أثر �أ�سعار الذهب بعدد من العوامل ،منها )1( :الطلب
ال�صناعي والطلب على املجوهرات ،و (� )2إقرا�ض وبيع و�شراء الذهب من قبل اجلهات احلكومية (مبا ذلك البنوك املركزية) وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف التي حتتفظ
بالذهب ،وغريها من �أنواع تداول املال اخلا�ص ،و ( )3مبيعات الذهب امل�ستخدم ،وم�ستويات �إنتاج الذهب ،وتكاليف الإنتاج وتعطل االمدادات يف كربى الدول املنتجة للذهب،
مثل جنوب �أفريقيا والواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا ،و ( )4عوامل �أخرى تتعلق بهيكلة وتنظيم �أ�سواق الذهب (ك�ساعات التداول غري املتزامنة يف �أ�سواق الذهب ويف
بع�ض الأحوال التغريات ال�سريعة وق�صرية الأجل يف العر�ض والطلب نتيجة ملمار�سات امل�ضاربة) ،وهيكلة النظام النقدي العاملي والثقة فيه ،والتوقعات بن�سب الت�ضخم ،والقوة
الن�سبية للدوالر الأمريكي ومدى الثقة فيه (كونه العملة امل�ستخدمة لت�سعري الذهب ب�شكل عام) ،ومعدالت الفائدة العاملية ،ومعدالت �إقرا�ض واقرتا�ض الذهب العاملية ،والأحداث
االقت�صادية وال�سيا�سية والتنظيمية والق�ضائية والأحداث االخرى العاملية والإقليمية واحلروب واال�ضطرابات الأخرى.
وقد ي�ؤثر ارتفاع �أو تذبذب �أ�سعار الذهب �سلب ًا على م�ستوى الطلب على امل�شغوالت الذهبية ،وبالأخ�ص ،امل�شغوالت الذهبية مرتفعة الوزن .ويف حال عجز جمموعة الزوردي على
تغيري خطوط منتجاتها من خالل �إنتاج وعر�ض م�شغوالت ذهبية بوزن �أخف� ،أو يف حال �شعور امل�ستهلك النهائي بارتفاع �أ�سعار امل�شغوالت الذهبية ملجموعة الزوردي ،ف�سيكون
لذلك ت�أثري �سلبي على طلبات ال�شراء من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي وعلى مبيعات جمموعة الزوردي املبا�شرة للم�ستهلكني النهائيني يف منافذ البيع
بالتجزئة اخلا�صة بها ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2اخملاطر املرتبطة باتفاقيات قروض الذهب
تقوم جمموعة الزوردي باقرتا�ض الذهب من البنوك كبديل عن �شراءه ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب ،وترتاوح �آجال هذه القرو�ض بني �شهر و�ستة �أ�شهر ،بينما يبلغ متو�سط
فرتة التح�صيل من العمالء  32يوم ًا وتبلغ فرتة االحتفاظ باملخزون  144يوم ًا (لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م) .حيث حتافظ جمموعة الزوردي على تطابق موجوداتها
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من الذهب الذي �سيتم حت�صيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�ض الذهب يف كافة الأوقات ،ويف حال ت�أخر التح�صيل من العمالء ،تقوم جمموعة
الزوردي باحل�صول على قرو�ض جديدة لتغطية العجز يف التح�صيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف املوجودات املتداولة واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف االلتزامات
املتداولة واملتمثلة يف قرو�ض الذهب� .إال �أنه ال يوجد ما ي�ضمن ا�ستمرار قدرة جمموعة الزوردي على احل�صول على قرو�ض الذهب بتكلفة معقولة �أو يف الوقت املنا�سب لت�سديد
القرو�ض القائمة �أو حتى احل�صول عليها مطلق ًا.
كما تخ�ضع كافة اتفاقيات قرو�ض الذهب للإنهاء بنا ًء على �إرادة املقر�ضني املنفردة ،علم ًا ب�أن هناك اتفاقيتني لقرو�ض الذهب (متثل قيمتها ما يقارب  %38.6من �إجمايل قيمة
القرو�ض املتاحة)� ،سوف تنتهي �صالحيتها يف 1437/9/25ه ـ (املوافق 2016/6/30م) مما �سيتطلب جتديدها يف ذلك احلني (للمزيد من التفا�صيل حول هذه االتفاقيات،
يرجى مراجعة الق�سم «( 6 -12اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب»)).
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شتمل خمتلف اتفاقيات قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل الأخرى التي حتكم املديونية امل�ستحقة على جمموعة الزوردي على تعهدات حتد ،من بني �أمور
�أخرى ،من م�ستوى مديونية جمموعة الزوردي وقدرتها على توزيع �أرباح ،وحتدد تلك االتفاقيات ،من بني �أمور �أخرى ،حد ًا �أدنى من خمزون الذهب والذمم املدينة و�صايف حقوق
امللكية ملجموعة الزوردي .و�سيمثل عدم االلتزام بالتعهدات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقيات �أو ب�أحكامها الأخرى �إخال ًال مبوجب تلك االتفاقيات ،وقد تت�أثر قدرة جمموعة
الزوردي على االلتزام بالتعهدات والأحكام االخرى املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقيات بفعل �أحداث خارجة عن �إرادتها .ويف حال وقوع �أي حالة �إخالل مبوجب �أي من تلك
االتفاقيات� ،أو يف حالة ممار�سة دائنو جمموعة الزوردي حقهم يف �إلغاء االتفاقيات ب�إرادتهم املنفردة ،فقد يقرر دائني جمموعة الزوردي باال�ستحقاق الفوري لكافة كميات
الذهب ومبالغ التمويل القائمة واملطالبة ب�سدادها على الفور ،و�إنهاء جميع االلتزامات اخلا�صة بتقدمي قرو�ض ذهب �إ�ضافية �أو منح ائتمان �إ�ضايف .ويف حال عجز جمموعة
الزوردي عن �سداد املبالغ امل�ستحقة ،فقد يقوم دائنيها بالتنفيذ على ال�ضمانات املقدمة لهم (�إن وجدت) لت�سوية املديونية .ويف حال قيام دائني جمموعة الزوردي احلاليني
�أو امل�ستقبليني بتعجيل موعد �سداد املديونية امل�ستحقة لهم ،فال ميكن ملجموعة الزوردي ال�ضمان ب�أن �أ�صولها �ستكون كافية ل�سداد كامل املديونية امل�ستحقة ،وهو ما �سيكون له
ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية .وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن من �ش�أن ف�شل �أو عدم قدرة جمموعة الزوردي
على احل�صول على قرو�ض ذهب وا�ستخدامها ب�شكل فعال لإدارة مدى الت�أثر بحركة �أ�سعار الذهب و�إعادة �سدادها ،الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال جمموعة الزوردي
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وللمزيد من التفا�صيل حول قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل الأخرى ،يرجى مراجعة الق�سم «( 6 -12اتفاقيات التمويل
وقرو�ض الذهب»)).
2 22 -22 -2اخملاطر املرتبطة بالضمانات الشخصية املقدمة من املساهمني
قام عبدالعزيز �صالح العثيم بتقدمي �ضمانات �شخ�صية غري قابلة للإلغاء ل�ضمان التزامات ال�شركة مبوجب بع�ض اتفاقيات قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل الأخرى املربمة
مع كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاري وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الهولندي ،وت�سري هذه ال�ضمانات ملدة تلك االتفاقيات .وتَعترب ال�شركة
�أن طلب تلك ال�ضمانات ال�شخ�صية والتنازل عنها من قبل البنوك ذات العالقة عند اكتمال عملية الطرح متما�شي ًا مع املمار�سات ال�سائدة يف هذا ال�ش�أن .وقد قامت ال�شركة
باحل�صول على موافقة البنك ال�سعودي الهولندي اخلطية بالتنازل عن تلك ال�ضمانات ال�شخ�صية عند اكتمال عملية الطرح ،ومل حت�صل ال�شركة بعد على موافقات خطية م�سبقة
من قبل البنوك الأخرى ذات العالقة بالتنازل عن تلك ال�ضمانات ال�شخ�صية .ويف حال عدم موافقة تلك البنوك على التنازل عن هذه ال�ضمانات عند اكتمال عملية الطرح ،وعدم
تنازلها عن متطلب تقدمي تلك ال�ضمانات عند جتديد اتفاقيات قرو�ض الذهب �أو اتفاقيات التمويل الأخرى ذات العالقة ،وعدم موافقة عبدالعزيز �صالح العثيم على اال�ستمرار
يف تقدمي تلك ال�ضمانات يف امل�ستقبل ،فقد تطلب البنوك ذات العالقة من ال�شركة تقدمي �ضمانات �إ�ضافية ،وقد ال تتمكن ال�شركة من تقدميها دون تكبد زيادة يف تكلفة التمويل
�أو ال تتمكن من تقدميها على الأطالق ،وقد ترف�ض البنوك ذات العالقة تقدمي متويل ب�شروط منا�سبة لل�شركة �أو ترف�ض تقدمي �أي متويل على الأطالق ،و�سيكون لذلك ت�أثري
�سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وللمزيد من التفا�صيل حول هذه ال�ضمانات ،يرجى مراجعة الق�سم6 - 12
(«اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب»)).
2 2 2 -22 -2اخملاطر املرتبطة بالفائض والنقص يف اخملزون
حتتفظ جمموعة الزوردي بكمية منا�سبة من خمزون بع�ض املواد اخلام وامل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س امل�صنعة لتغطية احتياجات �أعمالها .كما تقوم جمموعة الزوردي
بالطلب من مورديها بنا ًء على خطة االنتاج والتوقعات املتعلقة بطلب عمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني ،وقد حتتفظ جمموعة الزوردي يف بع�ض احلاالت بفائ�ض
يف املخزون ال�ستيعاب الطلبات املتوقعة.
وت�ستند جمموعة الزوردي على افرتا�ضات عدة يف تقدير توقعات طلبات عمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني ،كنمو ال�سوق والطلب املو�سمي وال�شراء يف املوا�سم
الرئي�سية ،وقد ت�ؤدي تلك االفرتا�ضات حلدوث �أخطاء يف تقدير تلك التوقعات .وتتكون �شبكة عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي ب�شكل رئي�سي من حمالت
ومنافذ البيع بالتجزئة يف اململكة وم�صر ودول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الأخرى .وجتان�س ًا مع ممار�سات القطاع ،ال يوجد لدى جمموعة الزوردي ب�شكل عام
ترتيبات بيع طويلة الأجل مع عمالء �أن�شطة البيع باجلملة ،وقد تختلف طلبات ال�شراء اخلا�صة بعمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي ب�شكل كبري من فرتة لأخرى.
ونتيجة لذلك ،ت�ؤثر التغريات ق�صرية الأجل يف قرارات ال�شراء اخلا�صة بعمالء �أن�شطة البيع باجلملة على م�ستويات املخزون لدى جمموعة الزوردي .ف�إذا بالغت جمموعة
الزوردي يف تقدير حجم الطلبات اخلا�صة بعمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني ،فقد تقوم بتخ�صي�ص موارد ل�شراء مواد خام �أو �صناعة جموهرات ال ت�ستطيع
جمموعة الزوردي بيعها يف الوقت املتوقع �أو بالأ�سعار املنا�سبة� ،أو ال ت�ستطيع بيعها على الإطالق .وقد ينتج عن ذلك احتفاظ جمموعة الزوردي بفائ�ض يف املخزون مما �سيكون
من �ش�أنه تخفي�ض �إجمايل هام�ش الربح والت�أثري �سلب ًا على نتائج جمموعة الزوردي املالية من خالل زيادة تكاليف �صهر املخزون لإعادة ا�ستخدامه يف الإنتاج ،من بني �أمور
�أخرى .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا قامت جمموعة الزوردي بتقدير حجم طلبات عمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني ب�أقل من حجم الطلب الفعلي� ،أو يف حالة
عدم توفر طاقة انتاجية ا�ستيعابية كافية ،فقد تفقد جمموعة الزوردي فر�ص ًا للح�صول على الإيرادات ،ومن �ش�أن ذلك تخفي�ض ح�صة جمموعة الزوردي من ال�سوق ،والت�أثري
�سلب ًا على عالقاتها بعمالء �أن�شطة البيع باجلملة وقدرتها على جذب امل�ستهلكني النهائيني .ونتيجة لذلك� ،سيكون من �ش�أن عجز جمموعة الزوردي عن �إدارة خمزونها بفاعلية
الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية (للمزيد من التفا�صيل حول نظام ح�ساب املخزون ،يرجى مراجعة الق�سم -7-4
«( 7-3مراقبة املخزون والت�سويق»)).
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2 2 2 -22 -2اخملاطر األمنية وخماطر النقل واالحتيال
متار�س جمموعة الزوردي �أعمالها يف جمال معر�ض ملخاطر ال�سرقة ،كما �إن القيمة املرتفعة ملخزونها جتعلها �أكرث عر�ضة لتلك املخاطر .حيث �سبق �أن تعر�ضت جمموعة الزوردى
لالختال�س من قبل �أحد موظفيها والذى كان يعمل كم�س�ؤول مكتب مبيعات اجلملة باملدينة املنورة ،وقد قام باختال�س  33كيلوغرام من الذهب وحكم عليه من قبل املحكمة العامة
باملدينة املنورة بال�سجن وبرد كمية  26كيلوغرام ذهب ،وقد قامت �شركة الت�أمني بتعوي�ض جمموعة الزوردي عن كامل قيمة الذهب املختل�س� .إال �أن تعر�ضها يف امل�ستقبل لل�سرقة
بقيمة عالية قد ي�ؤدي لزيادة جوهرية حمتملة يف �أق�ساط الت�أمني اخلا�ص مبجموعة الزوردي ،ويف احلاالت الق�صوى� ،سي�ؤثر ذلك على قدرتها على احل�صول على ت�أمني ب�شروط
جمدية جتاري ًا �أو ي�ؤدي لعدم قدرتها على احل�صول على ت�أمني على الأطالق .كما ال ميكن �ضمان عدم حدوث �أي �سرقات للم�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س يف �أماكن
البيع بالتجزئة �أو �أثناء عمليات الإنتاج �أو و�سائل النقل املختلفة ،مما يكون من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي والت�سبب بخ�سائر مالية كبرية.
كما �إن حوادث �سرقة املجوهرات غالب ًا ما تت�سم بالعنف ،لذا ،ال ميكن �ضمان فاعلية وكفاية جميع التدابري الوقائية التي تتخذها جمموعة الزوردي لت�أمني موظفيها وخمازنها يف
مثل هذه املواقف .وقد يكون لتعر�ض موظفي جمموعة الزوردي لل�ضرر تداعيات خطرية ت�ضر ب�سمعتها كما ت�ضر بالروح املعنوية ملوظفيها وقد ت�ؤدي �إلى اتخاذ �إجراءات قانونية
�ضدها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن عمليات نقل منتجات امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س �إلى عمالء �أن�شطة البيع باجلملة و�إلى منافذ جمموعة الزوردي للبيع بالتجزئة تعر�ض
جمموعة الزوردي للخطر .عالوة على ذلك ،ف�إن من �ش�أن �أي �إخالل �أمني �أو خلل بعمليات النقل الت�سبب بخ�سارة جوهرية يف املخزون و�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي جوهري على
�أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد تعر�ضت جمموعة الزوردي يف ال�سابق لعدد من عمليات االحتيال من بع�ض العمالء ،وذلك من خالل تقدميهم ل�شيكات بدون ر�صيد (لي�س لها مقابل
وفاء قائم وقابل لل�سحب) نظري �شرائهم ملنتجات من جمموعة الزوردي بنظام الدفع الأجل (وللمزيد من التفا�صيل حول هذه العمليات ،يرجى مراجعة الق�سم 12 - 12
(«التقا�ضي»)) .وال يوجد هناك ما ي�ضمن عدم تعر�ض جمموعة الزوردي ملثل هذه العمليات يف امل�ستقبل ،والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �سمعة جمموعة
الزوردي وعالمتها التجارية والت�سبب بخ�سائر مالية كبرية.
2 2 2 -22 -2االضطرابات الناجتة عن الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث
تعتمد �أعمال جمموعة الزوردي على الت�شغيل الفعال وامل�ستمر ملرافق الت�صنيع التابعة لها يف اململكة وم�صر .ومن �ش�أن الكوارث الطبيعية وغريها من الأحداث الكارثية ،مبا
يف ذلك الهجمات الإرهابية واخرتاق �أنظمة احلا�سب الآيل وانقطاع التيار الكهربائي �أو موارد املياه الت�سبب بتعطيل مرافق الت�صنيع التابعة ملجموعة الزوردي وقنوات الإمداد
لديها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات جمموعة الزوردي .وت�ؤدي حاالت االنقطاع اجلوهرية يف �إمكانيات الت�صنيع �أو قنوات الإمداد �إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وخف�ض �إيرادات
جمموعة الزوردي وربحيتها ب�شكل حتمي ،وقد يرتتب عليها فقدان جمموعة الزوردي لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة ومل�ستهلكني نهائيني ب�سبب الت�أخر يف �شحن منتجاتها لعمالء
�أن�شطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم �أو �إلى منافذ البيع بالتجزئة التابعة ملجموعة الزوردي .ولذلك ،فمن �ش�أن �أي كارثة طبيعية �أو حادث كارثي ي�ؤثر على مرافق الت�صنيع
اخلا�صة مبجموعة الزوردي الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2القدرة على تنفيذ خطة العمل وحتقيق اسرتاتيجية النمو املستهدفة
يعتمد الأداء امل�ستقبلي ملجموعة الزوردي على التنفيذ الناجح خلطة العمل وا�سرتاتيجية النمو لديها .ونظر ًا لتنوع �أن�شطة جمموعة الزوردي وانت�شارها اجلغرايف الدويل ،ف�إن
قدرتها على االنت�شار يف الأ�سواق اجلديدة وزيادة انت�شارها يف الأ�سواق القائمة تعتمد على عدد من العوامل ،مبا يف ذلك قدرة جمموعة الزوردي على:









و�ضع ا�سرتاتيجيات و�أهداف ومعايري حمددة للأعمال.
مواكبة التقدم التكنولوجي يف قطاع ت�صنيع املجوهرات على �أ�سا�س فعال من حيث التكلفة والوقت.
ت�سويق منتجاتها لدى عمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني احلاليني واجلدد.
افتتاح منافذ بيع بالتجزئة جديدة يف مواقع منا�سبة ووفق ًا ل�شروط ت�أجريية منا�سبة.
حتديد الأ�سواق اجلغرافية اجلديدة واال�ستفادة منها ب�شكل �صحيح ،واملناف�سة الناجحة يف تلك الأ�سواق وااللتزام مبتطلباتها القانونية.
احلفاظ على كفاية املوارد املالية ملجموعة الزوردي.
اتباع نظام ملراقبة و�ضبط الإدارة واملخزون.
تعيني موظفني جدد وتدريبهم ودجمهم.

وال يوجد ما ي�ضمن ب�أن جمموعة الزوردي �ستكون قادرة على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النمو اخلا�صة بها بنجاح ،و�أن منتجاتها �ست�صل بالتايل للأ�سواق اجلديدة �أو تالقي
قبو ًال فيها �أو تحُ قق انت�شار ًا �أو�سع يف الأ�سواق القائمة� ،أو �أن جمموعة الزوردي �ستحقق يف الأ�سواق اجلديدة التي تدخلها نتائج الت�شغيل املُخطط لها �أو نتائج م�شابهة لتلك التي
حققتها يف الأ�سواق القائمة .ومن �ش�أن عدم قدرة جمموعة الزوردي على تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النمو اخلا�صة بها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمالها وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2خماطر التشغيل والسوق املرتبطة بالعمليات الدولية
بلغت �إيرادات جمموعة الزوردي املتحققة خارج اململكة يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م نحو  256.7مليون ريال �سعودي و  278.7مليون ريال �سعودي ،على
التوايل ،ممثلة  %55و %53على التوايل من �إجمايل �إيرادات جمموعة الزوردي يف نف�س الفرتات ،حيث ت�شكل الإيرادات املتحققة يف م�صر ن�سبة  %44.6و %41.9على التوايل
من �إجمايل �إيرادات جمموعة الزوردي يف نف�س الفرتات .كما �إن ملجموعة الزوردي عمليات ت�صنيع خارجية يف م�صر وموردين �أجانب .ونتيجة لذلك ،ف�إن جمموعة الزوردي
معر�ضة ملخاطر مزاولة الأعمال خارج اململكة ،مثل:
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التبعات ال�ضريبية ال�سلبية املحتملة ،مبا يف ذلك التبعات الناجتة عن التغريات يف ال�سيا�سات ال�ضريبية �أو التطبيق املتغري �أو غري املتوافق لها.
اخل�ضوع للقوانني واللوائح والأنظمة الق�ضائية املختلفة واملعقدة واملتغرية للعديد من املناطق ،وااللتزام بالعديد من القوانني واملعاهدات واللوائح الأجنبية ،مبا يف
ذلك قوانني ومتطلبات تراخي�ص اال�سترياد والت�صدير ،ف�ضلاً عن التغريات غري املتوقعة يف املتطلبات القانونية.
التغريات املت�سارعة يف الأو�ضاع وال�سيا�سات احلكومية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وعدم اال�ستقرار واال�ضطرابات ال�سيا�سية واملدنية ،والإرهاب وتف�شي الأوبئة
والظواهر ،والأحداث �أو الثورات امل�شابهة.
االعتماد على �أطراف خارجية ل�شحن املنتجات �إلى عمالء �أن�شطة البيع باجلملة ومنافذ البيع بالتجزئة التابعة ملجموعة الزوردي.
التعر�ض خلطر �سرقة املنتجات �أثناء عملية ال�شحن.
حمدودية خيارات الدفع وال�شحن املتاحة ملجموعة الزوردي وعمالء �أن�شطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم.
عدم اليقني من تنفيذ و�إلزامية بع�ض احلقوق التعاقدية وغريها من احلقوق.
وجود قيود على حتويل �أرباح ال�شركات التابعة الأجنبية �إلى جمموعة الزوردي.

وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد تت�أثر نتائج عمليات جمموعة الزوردي �سلب ًا �أو �إيجاب ًا جراء التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت وقدرة جمموعة الزوردي على �إدارة خماطر العمالت
بكفاءة ،وخا�صة فيما يتعلق باجلنيه امل�صري يف �ضوء تقلبات �أ�سعاره على مدى الأعوام املا�ضية .وبازدياد تو�سع جمموعة الزوردي عاملي ًا� ،سيزداد تعر�ضها �إلى املخاطر املتعلقة
بالعمالت .وحيث مل تربم جمموعة الزوردي اتفاقيات حتوط تخف�ض من ن�سبة تعر�ضها ملخاطر العمالت ،ف�إنه ال يوجد ما ي�ضمن عدم ت�أثري التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية التي ت�ستخدمها جمموعة الزوردي يف �أعمالها مقابل الريال ال�سعودي على �إيرادات جمموعة الزوردي وتكلفة املبيعات وهوام�ش الربح الت�شغيلي ،كما ال يوجد ما ي�ضمن
�أن مثل هذه التغريات لن ينتج عنها خ�سائر يف ال�صرف يف �أي من الفرتات املالية اخلا�ضعة للمراجعة.
و�سي�ؤدي عدم قدرة جمموعة الزوردي على �إدارة خماطر الت�شغيل وال�سوق املرتبطة بالعمليات الدولية ملجموعة الزوردي بكفاءة �إلى احلد من النمو امل�ستقبلي لأعمالها ،و�سيكون
له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2القدرة على توفري متطلبات رأس املال
حتتاج جمموعة الزوردي موا�صلة �ضخ اال�ستثمارات لدعم منو �أعمالها ،مما قد يتطلب موارد مالية �إ�ضافية ملواجهة حتديات الأعمال وتنفيذ ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي للنمو،
وزيادة ح�صة جمموعة الزوردي ال�سوقية يف �أ�سواقها احلالية �أو التو�سع للدخول يف �أ�سواق �أخرى ،وتو�سيع نطاق منتجاتها .وعليه ،فقد حتتاج جمموعة الزوردي �إلى ا�ستثمارات
ر�أ�سمالية �إ�ضافية ،وقد ال توفر م�صادرها احلالية من التدفقات النقدية والأموال التي جتنيها من العمليات ر�أ�س املال الكايف لتحقيق ذلك .كما بلغ �إجمايل القرو�ض ق�صرية
الأجل ،مبا يف ذلك قرو�ض الذهب نحو  1.0مليار ريال �سعودي و 1.1مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م على التوايل ،ممثلة  %91و %87من �إجمايل
املطلوبات لنف�س الفرتات على التوايل .وقد ال يتوفر ملجموعة الزوردي متويل �إ�ضايف �أو قرو�ض ذهب �إ�ضافية عند احلاجة �أو قد ال تكون متاحة ب�شروط منا�سبة ملجموعة الزوردي
�أو ال تكون متوفرة على الأطالق ،وذلك لأ�سباب خمتلفة ،كعدم االلتزام برتتيبات الإقرا�ض احلالية �أو امل�ستقبلية ،مبا يف ذلك اتفاقيات قرو�ض الذهب .ويف حال عجز جمموعة
الزوردي عن ت�أمني ما يكفي من ر�أ�س املال �أو قرو�ض الذهب يف الوقت املنا�سب وبال�شروط املنا�سبة لها ،ف�سي�ؤثر ذلك على قدرة جمموعة الزوردي على موا�صلة عملياتها �أو حتقيق
معدل النمو املخطط له ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2خماطر ائتمان العمالء
تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر تكبد جمموعة الزوردي خل�سارة مالية ب�سبب عدم وفاء عمالء �أن�شطة البيع باجلملة الذين تتعامل معهم بالتزاماتهم .وترتبط خماطر ائتمان
جمموعة الزوردي ب�شكل رئي�سي بالذمم املدينة ،حيث بلغت الذمم املدينة نحو  279.79مليون ريال �سعودي و  389.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م
على التوايل ،ممثلة  %17.1و %22.10من �إجمايل موجودات جمموعة الزوردي لنف�س الفرتات على التوايل .وال تطلب جمموعة الزوردي عادة �ضمانات لدعم الذمم املدينة من
عمالئها .وال يوجد ما ي�ضمن قدرة جمموعة الزوردي على تقييم الو�ضع املايل احلايل لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة لديها وحتديد مدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم املالية
جتاه جمموعة الزوردي ب�شكل دقيق .كما يقوم العديد من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي بتمويل �أن�شطتهم من خالل التدفق النقدي الناجت عن عمليات
الت�شغيل �أو من خالل اللجوء �إلى الديون �أو �إ�صدار �أدوات حقوق امللكية .و�سي�ؤدي انخفا�ض التدفقات النقدية لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي بالإ�ضافة لقلة
توفر التمويل عن طريق �أدوات الدين �أو �أدوات حقوق امللكية �إلى انخفا�ض كبري يف �سيولة ه�ؤالء العمالء وقدرتهم على �سداد م�ستحقات جمموعة الزوردي و�أداء التزاماتهم
الأخرى جتاهها� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن بع�ض عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي قد يكونوا من ذوي املديونية املرتفعة وقد يكونوا عر�ضة ملخاطر الت�شغيل واملخاطر
القانونية اخلا�صة بهم ،مما يزيد من خماطر تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه جمموعة الزوردي .ومن �ش�أن عدم قدرة كبار عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة
الزوردي �أو �إخفاقهم يف الوفاء بالتزاماتهم جتاه جمموعة الزوردي �أو تعر�ضهم حلاالت �إفال�س �أو ت�صفية �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2االعتماد على موظفي اإلدارة العليا واملوظفني الرئيسيني
يعتمد جناح جمموعة الزوردي على الأداء واخلدمة امل�ستمرة لإدارتها العليا وموظفيها الرئي�سيني الآخرين ،مبا يف ذلك مديري الإنتاج وم�صممي املجوهرات واحلرفيني
الرئي�سيني ،وعلى قدرتها على حتديد وتوظيف وتطوير وحتفيز واالحتفاظ مبوظفني م�ؤهلني يف امل�ستقبل .على وجه اخل�صو�ص ،تعتمد جمموعة الزوردي على بع�ض الأفراد
الرئي�سيني من ذوي اخلربة مبنتجاتها وبالقطاع ب�شكل عام ممن لهم �إ�سهامات كبرية يف تطوير عمليات جمموعة الزوردي .كما �أن املناف�سة على ا�ستقطاب موظفي الإدارة العليا
واملوظفني الرئي�سيني يف قطاع املجوهرات عالية ،وال ميكن ملجموعة الزوردي �أن ت�ضمن قدرتها على االحتفاظ مبوظفيها �أو ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني جدد.
ومن املمكن �أن حتتاج جمموعة الزوردي ال�ستثمار موارد مالية وب�شرية كبرية ال�ستقطاب موظفني جدد واالحتفاظ بهم .ومن �ش�أن فقدان خدمات �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا
�أو املوظفني الرئي�سيني لدى جمموعة الزوردي �إعاقة وت�أخري تنفيذ وحتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،وحتويل اهتمام �إدارة جمموعة الزوردي �إلى البحث عن بديل م�ؤهل ،ومن
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�ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على قدرة جمموعة الزوردي على �إدارة �أعمالها بفعالية وكفاءة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فيمكن لأي ع�ضو من �أع�ضاء الإدارة العليا ،وكذلك املوظفني الرئي�سيني،
�أن ي�ستقيل عن العمل يف �أي وقت ،ويف حال مل تتمكن جمموعة الزوردي من توظيف وا�ستبقاء التنفيذيني الرئي�سيني وموظفني يتمتعون مب�ستويات عالية من املهارات يف املجاالت
املنا�سبة (كتطوير املنتجات واملبيعات) ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2اخملاطر املرتبطة بسوء سلوك املوظفني وأخطاؤهم
قد ي�ؤدي �سوء �سلوك املوظف �أو خط�أه �إلى �إخالل جمموعة الزوردي بالنظام ،وقد ي�ؤدي لفر�ض عقوبات قانونية وحتمل م�س�ؤولية مالية والإ�ضرار ب�سمعة جمموعة الزوردي ب�شكل
كبري .ومن �صور �سوء ال�سلوك واخلط�أ ما يلي:





�سرقة منتجات جمموعة الزوردي من املخزون �أو �أثناء ال�شحن.
�إخفاء �أن�شطة غري م�صرحة �أو غري ناجحة.
الدخول يف �أعمال غ�ش �أو ت�ضليل �أو احتيال �أو خداع �أو ممار�سات �أخرى خملة �أو غري الئقة �أثناء ت�سويق منتجات جمموعة الزوردي �أو بيعها لعمالء �أن�شطة البيع
باجلملة.
عدم احرتام القوانني �أو ال�ضوابط والإجراءات الداخلية املعمول بها ،مبا يف ذلك عدم توثيق املعامالت ب�شكل �صحيح وف ًقا للوثائق والعمليات املوحدة لدى جمموعة
الزوردي (�أو عدم �أخذ امل�شورة القانونية املنا�سبة فيما يتعلق بالوثائق غري املوحدة ،ح�سبما تقت�ضيه ال�سيا�سات الداخلية ملجموعة الزوردي) �أو عدم احل�صول على
الإذن �أو الت�صريح الداخلي الالزم.

وال يوجد ما ي�ضمن ب�أن جمموعة الزوردي �سوف تكون قادرة على منع حدوث حاالت �سوء ال�سلوك من قبل املوظفني �أو �صدور �أخطاء منهم ،حيث من املمكن �أال تكون التدابري
املتخذة ملنع وك�شف هذه احلاالت فعالة وكافية يف جميع احلاالت .وبالتايل ال ميكن ملجموعة الزوردي �ضمان عدم ت�أثري �أخطاء املوظفني �أو �سوء �سلوكهم ت�أثري ًا �سلبي ًا جوهري ًا
على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2االعتماد على البنية التحتية لتقنية املعلومات
تعتمد ك��ف��اءة ت�شغيل �أ ع��م��ال جمموعة الزوردي على �أنظمة تقنية املعلومات لديها ،حيث تعتمد تلك ا لأ ن��ظ��م��ة على ن��ظ��ام تخطيط م��وارد ال�شركات
(" )Enterprise Resources Planning "ERPمن �شركة ( .)BaaNوت�شتمل على كافة مناذج الأعمال الرئي�سية ،مبا يف ذلك ودون ح�صر ،املحا�سبة ،واملبيعات
والطلبيات ،وامل�شرتيات ،واملوارد الب�شرية ،والأجور ،والت�صنيع ،وغري ذلك .وتعد �أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة مبجموعة الزوردي عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من ا�سرتاتيجيات الأعمال
والنمو لديها .وتعتمد جمموعة الزوردي على �أنظمة تقنية املعلومات وقواعد البيانات اخلا�صة بها لإدارة جوانب عديدة من �أعمالها وتقدمي معلومات حتليلية للإدارة .وتتيح
تلك الأنظمة ملجموعة الزوردي ،من بني �أمور �أخرى ،توفري خدمات امل�شرتيات واخلدمات اللوج�ستية وت�صميم وت�صنيع وت�سويق وتوزيع منتجاتها ،بالإ�ضافة ملعاجلة وجتهيز
املعامالت ،و�إدارة املخزون وت�سجيل نتائجها و�إجراء العمليات املحا�سبية عليها .لذا ،تعتمد جمموعة الزوردي على قدرة وموثوقية و�أمن البنية التحتية لربامج و�أنظمة تقنية
املعلومات لديها ،وعلى قدرتها على تو�سيع وحتديث هذه البنية مبا يتجان�س مع احتياجاتها املتغرية.
�إن �أنظمة تقنية املعلومات لدى جمموعة الزوردي معر�ضة للتلف من فريو�سات احلا�سب الآيل ،والكوارث الطبيعية ،وهجمات االخرتاق �أو القر�صنة الإلكرتونية ،وتعطل الأجهزة
�أو الربامج ،وتذبذب التيار الكهربائي ،والإرهاب الإلكرتوين وغريها من اال�ضطرابات املماثلة .ففي حال ف�شل �أنظمة تقنية املعلومات لدى جمموعة الزوردي عن العمل بال�شكل
املتوقع لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو حدوث �أي خرق �أمني كبري� ،سيت�سبب ذلك بتعطيل �أعمال جمموعة الزوردي وي�ؤدي �إلى العديد من النتائج ال�سلبية ،مبا يف ذلك خف�ض فعالية
وكفاءة العمليات ،والإف�صاح غري املنا�سب عن املعلومات ال�سرية �أو ذات امللكية اخلا�صة ،وزيادة التكاليف العامة وفقدان املعلومات الهامة ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري
على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سي�ؤدي ا�ستخدام جمموعة الزوردي املتزايد واعتمادها على تطبيقات
و�أنظمة قائمة على الإنرتنت كاحلو�سبة ال�سحابية ( )Cloud Computingلتخزين ومعاجلة ونقل املعلومات �إلى تعر�ض جمموعة الزوردي وموظفيها وعمالئها خلطر فقدان
تلك املعلومات �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها .وقد ت�ضطر جمموعة الزوردي �إلى تكبد تكاليف كبرية لتوفري احلماية من الأ�ضرار الناجمة عن هذه اال�ضطرابات �أو اخلروقات الأمنية
يف امل�ستقبل ،وقد تتعطل �أن�شطة جمموعة الزوردي التجارية ب�شكل جوهري وتتعر�ض �ضوابطها الداخلية للخطر يف حال تعر�ضت �أنظمة تقنية املعلومات �أو �شبكات االت�صاالت
لدى �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمموعة الزوردي للتعطل ب�شكل كلي �أو جزئي ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها
وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2مدى توفر التغطية التأمينية املناسبة وكفايتها
حتتفظ جمموعة الزوردي ب�أنواع خمتلفة من وثائق الت�أمني لتغطية عملياتها ،مبا يف ذلك ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية ،والت�أمني على املمتلكات ،والت�أمني �ضد اجلرائم (كال�سرقة
وغريها من اجلرائم اجلنائية) ،والت�أمني �ضد املخاطر ال�سيا�سية واال�ضطرابات املدنية ،وت�أمني امل�س�ؤولية العامة جتاه الغري والت�أمني �ضد احلوادث ال�شخ�صية .وال ميكن
لل�شركة �أن تعطى �أي ت�أكيدات ب�أن الغطاء الت�أميني �سيكون كافي ًا يف كل احلاالت �أو ب�أنه �سيغطي جميع املخاطر التي من املمكن �أن تتعر�ض لها جمموعة الزوردي .فمن املمكن �أن
تقع �أحداث يف امل�ستقبل ال تكون جمموعة الزوردي م�ؤمنة �ضدها ب�شكل يغطي اخل�سائر املحتملة� ،أو قد ال تكون م�ؤمنة �ضدها على الإطالق .كما ت�شتمل وثائق الت�أمني اخلا�صة
مبجموعة الزوردي على ا�ستثناءات �أو حدود ًا للتغطية ي�ستثنى مبوجبها �أنواع ًا معينة من اخل�سائر والتلف وامل�س�ؤولية من التغطية الت�أمينية .ويف هذه احلاالت� ،ستتكبد جمموعة
الزوردي خ�سائر من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على �أعمالها ونتائج عملياتها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما ي�ضمن ب�أن جمموعة الزوردي �سوف توا�صل قدرتها على جتديد وثائق
الت�أمني اخلا�صة بها بنطاق التغطية الت�أمينية احلايل وب�شروط مقبولة جتاري ًا� ،أو قدرتها على جتديد تلك الوثائق على الإطالق .ويف حال نق�ص �أو عدم توفر ت�أمني كاف
للمجاالت املختلفة من �أعمال جمموعة الزوردي ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وللمزيد من التفا�صيل
حول وثائق الت�أمني ،يرجى مراجعة الق�سم «( 7 -12وثائق الت�أمني»)).
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2 2 2 -22 -2الدعاوى القضائية
�إن جمموعة الزوردي معر�ضة ملخاطر �إقامة الدعاوى الق�ضائية واتخاذ الإجراءات القانونية يف �إطار قطاعات الأعمال التي تعمل فيها من العديد من الأطراف ،مبا يف ذلك
العمالء �أو ال�شركاء يف ال�شركات التابعة �أو املوردين �أو املوظفني �أو الهيئات التنظيمية �أو مالك العقارات التي ت�ست�أجرها جمموعة الزوردي لعملياتها .كما �أنها قد ت�صبح طرف ًا
مدعي ًا يف تلك الدعاوى �أو الإجراءات .ومن �ش�أن �أي نتيجة يف غري �صالح جمموعة الزوردي من هذه الدعاوى �أو الإجراءات الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة
الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبغ�ض النظر عن نتائج تلك الدعاوى �أو الإجراءات ،فقد يرتتب على هذه الدعاوى �أو
الإجراءات تكبد جمموعة الزوردي لتكاليف عالية ،وقد تتطلب تكري�س جمموعة الزوردي ملوارد كبرية للدفاع عنها ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة
الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وللمزيد من التفا�صيل حول الدعاوى الق�ضائية ،يرجى مراجعة الق�سم«( 12 - 12التقا�ضي»)).
2 2 2 -22 -2حماية حقوق امللكية الفكرية
قامت ال�شركة وال�شركات التابعة لها بت�سجيل عدد من العالمات التجارية التي تعتمد عليها كعالمات جتارية خا�صة ب�أعمال كل منها .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،فقد مت
ت�سجيل عالمة «الزوردي» التجارية وبع�ض العالمات التجارية الأخرى امل�ستمدة منها يف  54دولة (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم«( 1 - 11 - 12العالمات
التجارية»)) .ويعتمد الو�ضع التناف�سي ملجموعة الزوردي على قدرتها على اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه العالمات التجارية وحماية حقوقها املتعلقة بتلك العالمات التجارية
�ضد �أي ا�ستخدام غري قانوين لها من قبل الغري .ويف حال ا�ضطرت جمموعة الزوردي �إلى الدفاع عن تلك العالمات التجارية ،فقد تتكبد تكاليف عالية يف الدعاوى والإجراءات
الق�ضائية ،وت�ضطر �إلى حتويل املوارد الب�شرية الفنية والإدارية جتاه ذلك .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد تقت�ضي نتيجة �أي نزاع �ضرورة دخول جمموعة الزوردي يف اتفاقيات امتياز
�أو ترخي�ص ،والتي قد ال تكون متاحة ب�شروط مقبولة لها� ،أو ال تكون متاحة لها على الإطالق .و�سيكون لأي من املذكور �أعاله ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2استحقاقات الضريبة والزكاة احملتملة
لقد مت �إعفاء �أورو �إيجيبت من �ضرائب ال�شركات خالل الفرتة من  1يناير 2005م وحتى  31دي�سمرب 2014م ،كما مت �إعفاء الزوردي م�صر من �ضرائب ال�شركات خالل الفرتة
من  1يناير 2009م حتى  31دي�سمرب 2018م .ولذلك� ،سيكون على كل من �أورو �إيجيبت والزوردي م�صر دفع �ضريبة ال�شركات ابتدا ًء من 2015م بالن�سبة لأورو �إيجيبت ،و
2019م بالن�سبة لالزوردي م�صر .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد مت فر�ض �ضريبة �إ�ضافية يف م�صر يف ال�سنة املالية 2014م على ال�شركات التي حتقق �أرباح ًا خا�ضعة لل�ضريبة تزيد
عن مليون جنيه م�صري (ما يعادل  478.911ريال �سعودي) .ومتيل م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية �إلى فر�ض تلك ال�ضريبة الإ�ضافية حتى على الكيانات املعفاة من ال�ضريبة،
مما �سي�ؤدي يف حال حدوثه �إلى فر�ض ا�ستحقاقات �ضريبية �إ�ضافية على �أورو �إيجيبت بواقع  ٪5من الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة التي تزيد عن مليون جنيه م�صري (ما يعادل
 478.911ريال �سعودي) ،وذلك ما مل تقم م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية بتعديل الوعاء ال�ضريبي ل�ضريبة ال�شركات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعتزم جمموعة الزوردي تركيز معظم
عملياتها وتو�سعاتها امل�ستقبلية يف الزوردي م�صر ،وهي �شركة معفاة من ال�ضريبة حتى نهاية عام 2018م ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أرباح �أورو �إيجيبت غري املعفاة من
ال�ضريبة ،وبالتايل على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية (وملزيد من التفا�صيل حول تركيز العمليات والتو�سعات يف الزوردي م�صر،
يرجى مراجعة الق�سم �«( 7-2-3-4شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة»)).
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك اختالفات بني القوائم املالية املراجعة واملعلومات املالية للإدارة اخلا�صة ب�أورو �إيجيبت والزوردي م�صر يف عام 2013م فقط ومل توجد �أية اختالفات
يف الأعوام 2014م و2015م .ويعود ال�سبب لوجود معظم هذه االختالفات يف عام 2013م� ،إلى تطبيق القواعد املحا�سبية وال�ضريبية امل�صرية يف �إعداد القوائم املالية املراجعة
لل�شركات امل�صرية التابعة ملجموعة الزوردي ،والتي تختلف عن قواعد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .حيث تحُ مِ ل جمموعة الزوردي ك ًال من �شركة �أورو �إيجبت و�شركة
الزوردي م�صر ن�صيبهما من الزكاة يف املعلومات املالية للإدارة ،ومل يتم ذلك يف القوائم املالية املراجعة لعام 2013م لعدم �إمكانية ذلك طبق ًا للقواعد واملعايري املحا�سبية
وال�ضريبية يف م�صر ،بالإ�ضافة لوجود �إختالفات يف معدالت الإ�ستهالك والفائدة على القرو�ض وم�صاريف املركز الرئي�سي املُ ّحملة على �شركة الزوردي م�صر .وابتدا ًء من
عام 2014م مل تعد هذه االختالفات موجودة حيث قامت جمموعة الزوردي مبقاربة القوائم املالية لل�شركات امل�صرية التابعة مع قواعد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني،
و�ست�ستمر يف ذلك حيثما كان منا�سب ًا ،والإعتماد عليها يف �إعداد القوائم املالية املوحدة واملراجعة ملجموعة الزوردي مع الإ�ستمرار يف تقدير الفروقات ال�ضريبية التي قد تن�ش�أ من
ذلك وعمل املخ�ص�صات الالزمة .وتطلبت عملية املقاربة مع قواعد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني القيام بعدة تعديالت على قائمة املركز املايل لكل من �أورو �إيجيبت
والزوردي م�صر لعام 2014م ،حيث متت الإ�ستعانة مبكتب �شركة ارن�ست ويونغ لإعداد تقرير املراجعة للقوائم املالية املعدة لأغرا�ض خا�صة عن عامي 2013م و2014م ،وذلك
للتحقق من �صحة املعلومات املالية للإدارة اخلا�صة بال�شركتني .وقد تتعامل م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية مع هذه التعديالت على �أنها �أحداث موجبة لفر�ض �ضرائب �إ�ضافية.
تقوم ال�شركة بدفع م�ستحقات الزكاة نيابة عن م�ساهميها ،وقد قامت بتقدمي و�سداد �إقرارات الزكاة يف مواعيدها .ويف  9نوفمرب 2015م ،ا�ستلمت ال�شركة خطاب من م�صلحة
الزكاة والدخل تطالب فيه ال�شركة بتزويدها مبعلومات متعلقة بالأعوام من 2006م حتى 2014م ،وقد قامت ال�شركة بالرد على هذا الطلب ب�ش�أن هذه املعلومات بتاريخ  21يناير
2016م .وقد ح�صلت ال�شركة على �شهادات الزكاة النهائية جلميع ال�سنوات حتى عام 2014م ،بالإ�ضافة �إلى �شهادة زكاة مقيدة لعام 2015م� ،إال �أنه ال يزال هناك خطر بقيام
م�صلحة الزكاة والدخل بالنظر يف الإقرارات املقدمة عن �أي من ال�سنوات املا�ضية و�إبداء اعرتا�ضها عليها ،وفر�ضها لربط زكوي على ال�شركة ومطالبتها بدفع ا�ستحقاقات زكاة
�إ�ضافية ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات
قامت اجلمعية العامة للم�ساهمني باعتماد الئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة بتاريخ 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م) ،وت�شتمل الالئحة على القواعد والإجراءات
املتعلقة بحوكمة ال�شركات وامل�ستمدة من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادر عن الهيئة .و�سيعتمد جناح ال�شركة يف ممار�سة احلوكمة بال�شكل الالزم على مدى فهم جمل�س الإدارة
وجلانه وكبار التنفيذيني لهذه القواعد والإجراءات والتطبيق الفعلي وال�صحيح لها ،وخا�صة فيما يتعلق بت�شكيل جمل�س الإدارة وجلانه وا�شرتاطات اال�ستقاللية والقواعد املتعلقة
بتعار�ض امل�صالح والتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة .ومن �ش�أن عدم التزام ال�شركة بقواعد احلوكمة ،وخا�صة تلك القواعد الإلزامية امل�ستمدة من الئحة حوكمة ال�شركات
ال�صادرة عن الهيئة ،تعري�ضها للجزاءات النظامية والت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2 2 2 -22 -2تشكيل اللجان املنبثقة عن اجمللس
�أو�صى جمل�س الإدارة باعتماد الئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة ،والذي مت اعتماده من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م)� ،إ�ضافة
لذلك ،قام املجل�س يف عام 2011م بت�شكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت للقيام باملهام املحددة لكل جلنة وفق ًا لالئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة (للمزيد من
التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم «( 2 - 5جلان جمل�س الإدارة»)) .ومن �ش�أن عدم �أداء �أع�ضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية م�صالح ال�شركة
وم�ساهميها الت�أثري على مدى التزام ال�شركة بقواعد احلوكمة ومتطلبات الإف�صاح امل�ستمر ال�صادرة عن الهيئة وفعالية �إ�شراف جمل�س الإدارة على جمموعة الزوردي من خالل
تلك اللجان ب�صورة فعالة ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 2 2 -22 -2قصور اخلربة يف إدارة شركة مساهمة مدرجة
تعمل ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة خا�صة ،وبالتايل ف�إن كبار التنفيذيني يتمتعون بخربة حمدودة �أو قد ال تتوفر لديهم �أي خربة يف �إدارة �شركة م�ساهمة عامة وبااللتزام
والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تخ�ضع لها ،و�سيتوجب على كبار التنفيذيني على وجه اخل�صو�ص بذل جهود �إ�ضافية ل�ضمان التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�صاح
ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخ�ص�صه كبار التنفيذيني لإدارة �أعمال جمموعة الزوردي ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية .ويف حال عدم التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�صاح ذات العالقة ،ف�سوف يعر�ضها ذلك لعقوبات وغرامات
نظامية من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

2 22 -2اخملاطر املرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
2 22 -22 -2االعتبارات االقتصادية
�شهد االقت�صاد العاملي العام ركود ًا يف �أوقات خمتلفة على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وذلك ب�سبب نق�ص االئتمان املتاح ،وتباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي ،واملخاوف ب�ش�أن
الت�ضخم واالنكما�ش ،وزيادة تكاليف الطاقة ،وانخفا�ض ثقة امل�ستهلك النهائي ،وانخفا�ض �أرباح ال�شركات والإنفاق الر�أ�سمايل ،والأو�ضاع غري املواتية للأعمال .ويعترب قطاع
املجوهرات �أحد القطاعات التي تت�أثر بالتقلبات الدورية ،كما يعتمد ب�شكل كبري على امل�ستوى العام لإنفاق امل�ستهلك النهائي و�أ�سعار الذهب والأملا�س والأحجار الكرمية .وعادة
ما يكون �شراء املجوهرات و�سلع املو�ضة ذات ال�صلة مرتبط ًا �إلى حد كبري بالدورات االقت�صادية و�أ�سعار الذهب والأملا�س والدخل املتاح للم�ستهلكني النهائيني .كما قد يتوقع
عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي انخفا�ض ثقة امل�ستهلك النهائي ب�سبب التغريات ال�سلبية يف الأو�ضاع االقت�صادية (�أو االعتقاد بحدوث تلك التغريات) �أو
عدم اليقني ب�ش�أنها ،ويقوموا باتخاذ �إجراءات للتجاوب مع ذلك من خالل تخفي�ض املخزون و�إلغاء �أوامر ال�شراء .ونتيجة لذلك ،ف�إن �أي تدهور يف الأو�ضاع االقت�صادية العامة،
�أو خف�ض لأجور العمل� ،أو انخفا�ض يف االئتمان املتاح للم�ستهلك النهائي� ،أو االرتفاعات يف �أ�سعار الفائدة �أو قيمة ال�ضريبة� ،أو �أعمال احلرب �أو الإرهاب� ،أو الأحداث ال�سيا�سية
التي تقلل من �إنفاق امل�ستهلك النهائي وثقته يف �أي من املناطق اجلغرافية التي تزاول فيها جمموعة الزوردي �أعمالها �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على )1( :الطلب على
منتجات جمموعة الزوردي احلالية وامل�ستقبلية ،و ( )2قدرة جمموعة الزوردي على ت�سويق املنتجات وحتقيق الأرباح منها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد يلج�أ بع�ض املناف�سني يف
مثل هذه الظروف �إلى خف�ض �أ�سعار البيع بالتجزئة والت�سويق لتلك التخفي�ضات .وال ميكن ملجموعة الزوردي التنب�ؤ مبدى قوة �أو توقيت �أو مدة �أي تباط�ؤ اقت�صادي �أو انتعا�ش
اقت�صادي الحق يف �أي من �أنحاء العامل ،ومن �ش�أن حدوث �أي تباط�ؤ اقت�صادي الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها
امل�ستقبلية.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تت�أثر �أعمال جمموعة الزوردي ب�سبب الظروف االقت�صادية العامة التي ت�ؤثر على اململكة �أو ال�سائدة فيها ،وب�سبب م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف اململكة على
وجه اخل�صو�ص .وال يزال ي�شكل القطاع النفطي ح�صة كبرية من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة .وقد حتدث تقلبات يف �أ�سعار النفط ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة .كما تواجه
اململكة �أي�ض ًا حتدي الزيادة الن�سبية يف م�ستويات النمو ال�سكاين والبطالة بني ال�سعوديون من فئة ال�شباب .وقد يكون لأي من تلك الظروف ت�أثري �سلبي على االقت�صاد ال�سعودي،
وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2عدم االستقرار السياسي واخملاوف األمنية يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تقع موجودات جمموعة الزوردي ويتمثل تواجدها وقاعدة عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لديها وامل�ستهلكني النهائيني ب�شكل �أ�سا�سي يف اململكة وم�صر وغريها من دول منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .ومثلت �إيرادات جمموعة الزوردي الناجتة عن عملياتها يف اململكة وم�صر وغريها من دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ما ن�سبته
 ،%45و ،%45و ( %10على التوايل) من �إجمايل �إيرادات جمموعة الزوردي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،كما مثلت  ،%47و ،%42و ( %10على التوايل) من �إجمايل
�إيرادات جمموعة الزوردي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م.
كما �أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا معر�ضة لعدد من املخاطر ال�سيا�سية والأمنية ،فابتدا ًء من الن�صف الأول من عام 2011م� ،شهدت عدد من دول منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ا�ضطرابات داخلية متثلت يف مظاهرات عامة ويف بع�ض حاالت و�صلت �إلى حد النزاعات امل�سلحة والتدخالت الع�سكرية الأجنبية وتغيري احلكومات .وكما
يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال تزال هناك �صراعات م�سلحة قائمة يف عدة دول يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ونظر ًا لكون البيئة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ال تزال عر�ضة للتطورات امل�ستمرة ،تت�سم اال�ستثمارات يف تلك املنطقة بدرجة
كبرية من عدم الت�أكد .وقد يكون لأي تغريات غري متوقعة يف الأو�ضاع ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية �أو غريها من الأو�ضاع الأخرى يف دول منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ت�أثري �سلبي جوهري على الإمكانيات ال�صناعية ملجموعة الزوردي ومبيعاتها لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة وامل�ستهلكني النهائيني يف تلك الدول ،وا�ستثمارات
جمموعة الزوردي القائمة �أو التي تعتزم القيام بها م�ستقب ًال يف تلك الدول ،والذي �سيكون بدوره ذو ت�أثري جوهري �سلبي على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2 22 -22 -2زيادة املنافسة
يت�سم قطاع املجوهرات يف اململكة وم�صر وغريها من دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالتناف�سية العالية ،وتتوقع جمموعة الزوردي زيادة هذه املناف�سة واحتدامها يف
امل�ستقبل .كما تواجه جمموعة الزوردي عدد متنوع من التحديات التناف�سية منها:





توقع الطلبات املتغرية للم�ستهلك النهائي و�سرعة اال�ستجابة لها.
ت�صميم جموهرات عالية اجلودة ومن طراز رفيع ب�أحجام و�أنواع تتوافق وذوق امل�ستهلكني النهائيني من خمتلف الأذواق والفئات العمرية وفئات الدخل املتاح.
ت�سعري منتجاتها من املجوهرات ب�أ�سعار تناف�سية وحتقيق مفهوم قيمة العالمة التجارية لدى امل�ستهلك النهائي.
توفري الدعم الت�سويقي القوي والفعال ،وو�ضع احلوافز لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة الذين يقومون ب�إعادة بيع املجوهرات للم�ستهلكني النهائيني.

كما تتناف�س جمموعة الزوردي مع عدد من املن�ش�آت املحلية واملتخ�ص�صة الذين ي�سعون لتلبية جميع الأذواق واالجتاهات املحلية ،مبا يف ذلك املناف�سني يف فئة املنتجات الراقية
ذات الأ�سعار املعقولة .وقد ت�ؤدي زيادة املناف�سة �إلى �ضغوط على الأ�سعار ،وتخفي�ض للهوام�ش الإجمالية للربح ونق�ص يف احل�صة ال�سوقية .ويف حال عدم قدرة جمموعة الزوردي
على مواجهة هذه التحديات التناف�سية ،فمن �ش�أن ذلك الإ�ضرار بعالقتها مع عمالء �أن�شطة البيع باجلملة والت�أثري �سلب ًا على ثقة امل�ستهلك النهائي يف عالمة جمموعة الزوردي
التجارية .كما ميكن لتلك القوى التناف�سية �إجبار جمموعة الزوردي على تقدمي تنازالت فيما يتعلق بالأ�سعار �أو خف�ض �أ�سعار منتجات جمموعة الزوردي .ويف حال مل تتمكن
جمموعة الزوردي من احلفاظ على قدراتها التناف�سية ،ف�سي�ؤدي ذلك النخفا�ض ح�صتها ال�سوقية و�إيراداتها و�أرباحها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2حجم جتارة اجملوهرات اإللكرتونية
يعتمد عمل جمموعة الزوردي على امل�ستهلكني النهائيني الزائرين ملنافذ البيع بالتجزئة التابعة لها �أو التابعة لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة لديها ل�شراء ما يحتاجونه من
املنتجات .وال يتم بيع منتجات جمموعة الزوردي يف الوقت احلايل من خالل قنوات الت�سويق الإلكرتونية �أو قنوات الت�سوق عرب الإنرتنت .ووفق ًا لتقرير معد من قبل م�ست�شار
ال�سوق ،مثلت املبيعات التي متت عن طريق الإنرتنت يف عام 2015م ما يعادل  ٪1.4من �إجمايل مبيعات املجوهرات يف الإمارات العربية املتحدة (مع عدم وجود بيانات م�شابهة
للمقارنة بالن�سبة لكل من اململكة وم�صر) ،وحتى يف الأ�سواق التي يكرث فيها انت�شار قنوات ت�سوق املجوهرات عرب الإنرتنت ،مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية ،فقد
مثلت املبيعات التي متت عن طريق الإنرتنت يف عام 2015م ما يعادل ( ٪2.2بالن�سبة للمملكة املتحدة) و ( ٪12.6بالن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية) من �إجمايل مبيعات
املجوهرات يف كل من تلك الدول ،وعلى الرغم من خماوف امل�ستهلكني النهائيني التاريخية من �شراء املنتجات باهظة الثمن دون وجود واجهة مادية للمحل البائع ،ودون وجود
تفاعل مبا�شر مع موظفي املبيعات وانعدام القدرة على مناولة وفح�ص املنتجات مادي ًا� ،إال �أنه مع النمو الوا�سع ملعامالت الت�سوق عرب الإنرتنت ،ميكن ل�سوق املجوهرات بالتجزئة
�أن ي�شهد تغري ًا يف طريقة ت�سوق امل�ستهلكني النهائيني يف امل�ستقبل ،كما حدث يف بع�ض قطاعات ال�سلع اال�ستهالكية الأخرى .ومن �ش�أن قبول امل�ستهلك النهائي املفاجئ وعلى
نطاق وا�سع لبيع املجوهرات بالتجزئة عرب الإنرتنت� ،أن ي�ؤدي �إلى فقدان جمموعة الزوردي حل�صتها ال�سوقية ،و�سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2خماطر تغري البيئة التنظيمية
تخ�ضع �أعمال جمموعة الزوردي للعديد من الأنظمة يف اململكة ويف الدول الأخرى التي تزاول فيها �أعمالها ،مبا يف ذلك قوانني اجلمارك والتجارة الدولية وقوانني الرقابة على
الت�صدير واال�سترياد ،وقوانني املقاطعة والقوانني واللوائح املرتبطة بها .وتفر�ض هذه القوانني واللوائح قيود ًا على جمموعة الزوردي من حيث الدول والأ�شخا�ص الذين ت�ستطيع
جمموعة الزوردي التعامل معهم ،واملنتجات التي ت�ستطيع انتاجها والتعامل بها ،وال�شروط والأحكام التي تزاول مبوجبها جمموعة الزوردي �أعمالها ،مبا يف ذلك القيود املتعلقة
مبكافحة الإغراق .ومن ناحية �أخرى ،يتم فر�ض ر�سوم جمركية يف الوقت احلايل على الواردات من منتجات املجوهرات بن�سبة  %5من قيمة الواردات بالن�سبة للواردات �إلى
اململكة ،وبن�سبة  ٪10من قيمة الواردات بالن�سبة للواردات �إلى م�صر .ومن �ش�أن �أي تغيري يف هذه القوانني �أو اللوائح �أو يف قيمة الر�سوم املفرو�ضة �أو ن�سبتها الت�أثري على تدفق
منتجات املجوهرات من و�إلى تلك الدول .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يف حال تخفي�ض الر�سوم اجلمركية يف اململكة وم�صر ،قد تزيد واردات املناف�سني من منتجات املجوهرات يف
هذه الدول ،وهو ما �سي�ؤثر بدوره ب�شكل �سلبي على مبيعات جمموعة الزوردي يف تلك الدول ،و�سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن جمموعة الزوردي تخ�ضع لقوانني مكافحة االحتكار والقوانني البيئية وقوانني الإ�شغال العمراين والتخطيط التي تنظم
�أعمال امل�صنعني ب�شكل عام وتنظم عملية ا�سترياد وترويج وبيع منتجات جمموعة الزوردي ،وت�شغيل امل�صانع ومن�ش�آت التخزين وعالقات جمموعة الزوردي مع عمالء �أن�شطة
البيع باجلملة لديها وعالقاتها مع مورديها ومناف�سيها .ويف حال تغري �أي من هذه القوانني �أو الأنظمة �أو اللوائح �أو يف حال عدم االلتزام بها من قبل �إدارة جمموعة الزوردي �أو
موظفيها �أو مورديها �أو وكالئها �أو �شركائها التجاريني ،فمن �ش�أن ذلك زيادة تكاليف عدد من منتجات جمموعة الزوردي .وميكن ملجموعة الزوردي �أن تواجه ت�أخريات يف �شحن
منتجاتها� ،أو �أن تخ�ضع لغرامات �أو عقوبات� ،أو �أن تت�ضرر �سمعتها ،وهو ما �سيقلل من الو�ضع التناف�سي لها ويقلل من الطلب على منتجاتها ،مما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري
على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن املتطلبات القانونية والنظامية متغرية ب�شكل م�ستمر وكثري ًا ما تخ�ضع للتف�سري ،وال ت�ستطيع جمموعة الزوردي التنب�ؤ بالتكلفة النهائية الناجتة عن
االلتزام بهذه املتطلبات �أو ب�آثار تلك املتطلبات على عمليات جمموعة الزوردي .وقد ي�ستلزم ذلك على جمموعة الزوردي تكبد نفقات كبرية �أو تعديل ممار�ساتها التجارية لتلتزم
بالقوانني والأنظمة القائمة �أو امل�ستقبلية ،ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي �إلى زيادة التكاليف التي تتكبدها جمموعة الزوردي وتقييد قدرة جمموعة الزوردي ب�شكل جوهري على ممار�سة
�أعمالها ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2 22 -22 -2صدور نظام الشركات اجلديد
تخ�ضع ال�شركة وال�شركات ال�سعودية التابعة لها يف �إدارتها وت�سيري �أعمالها ون�شاطاتها املختلفة لأحكام نظام ال�شركات .وقد �أ�صدرت احلكومة م�ؤخر ًا نظام جديد لل�شركات يحل
حمل نظام ال�شركات احلايل ،والذي �سيدخل حيز التنفيذ يف 1437/7/25هـ (املوافق 2016/5/2م) .ويفر�ض نظام ال�شركات اجلديد بع�ض املتطلبات النظامية اجلديدة التي
يتوجب على ال�شركة و�شركاتها ال�سعودية التابعة االلتزام بها .و�سي�ستلزم ذلك قيام ال�شركة و�شركاتها ال�سعودية التابعة باتخاذ الإجراءات الالزمة لاللتزام مبثل هذه املتطلبات.
كما فر�ض نظام ال�شركات اجلديد عقوبات �أ�شد �صرامة على خمالفة �أحكامه وقواعده االلزامية ،وبالتايل ف�إنه من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة و�شركاتها ال�سعودية التابعة �إلى
مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بتلك الأحكام والقواعد ،والذي من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها
وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات الصلة
�أ�صدر جمل�س الوزراء م�ؤخر ًا قراره برفع �أ�سعار منتجات الطاقة (مبا يف ذلك الوقود) وتعرفة ا�ستهالك الكهرباء وت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للقطاع
ال�سكني والتجاري وال�صناعي ،كجزء من ال�سيا�سات املتعلقة برفع كفاءة الدعم احلكومي يف اململكة .ومن املتوقع �أن ي�ؤثر ذلك على نتائج الأعمال ال�سنوية ملجموعة الزوردي
بزيادة يف امل�صاريف الت�شغيلية بحوايل � 700ألف ريال �سعودي (ما ميثل  %0.2من �إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية املتوقعة) ،و�سوف يظهر هذا الأثر ابتدا ًء من العام املايل
2016م .ومن املمكن �أن ت�ؤدي هذه الزيادة يف الأ�سعار ،و�أي زيادات �أخرى حمتملة� ،إلى خف�ض الإنفاق االختياري �أو الدخل املتاح للم�ستهلك النهائي ،ومن �ش�أن ذلك الت�أثري �سلب ًا
على م�ستوى الطلب على امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س يف اململكة وعلى طلبات ال�شراء من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لدى جمموعة الزوردي ،بالإ�ضافة �إلى زيادة
تكاليف الإنتاج ،و�سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2اخملاطر املرتبطة بالرتاخيص واملوافقات
يتوجب على جمموعة الزوردي من �أجل تنفيذ وتو�سيع �أعمالها احل�صول واالحتفاظ بعدد من الرتاخي�ص وال�شهادات والت�صاريح واملوافقات من قبل اجلهات والهيئات احلكومية
كل من اململكة وغريها من الدول التي تتواجد بها جمموعة الزوردي.
التنظيمية والقانونية والإدارية واجلهات املخت�صة بال�ضرائب والزكاة وغريها من اجلهات والهيئات ،يف ٍ
وغالب ًا ما تتطلب عمليات احل�صول على هذه الرتاخي�ص وال�شهادات والت�صاريح واملوافقات وقت ًا طوي ًال ،ويخ�ضع معظمها ل�شروط يتم مبوجبها �إنهاء �أو �إيقاف تلك الرتاخي�ص
�أو ال�شهادات �أو الت�صاريح �أو املوافقات يف حال عدم التزام املرخ�ص له مبتطلبات معينة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يف حال جتديد �أو تعديل الرتخي�ص �أو ال�شهادة �أو الت�صريح،
ف�إنه ال يوجد ما ي�ضمن موافقة اجلهة املخت�صة على جتديد �أو تعديل الرتخي�ص �أو ال�شهادة �أو الت�صريح ،ويف حال موافقتها على ذلك التجديد �أو التعديل ،فال يوجد ما ي�ضمن
بعدم قيام اجلهة املخت�صة بفر�ض �شروط ًا من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على �أداء جمموعة الزوردي .ويف حال عدم قدرة جمموعة الزوردي على احل�صول واالحتفاظ بالرتاخي�ص
والت�صاريح واملوافقات ذات العالقة ،ف�إن قدرتها على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية قد ت�ضعف ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
2 22 -22 -2االلتزام مبتطلبات السعودة
يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة متطلب ًا نظامي ًا باململكة بحيث تلتزم مبوجبة جميع ال�شركات العاملة يف اململكة ،مبا يف ذلك ال�شركة ،بتوظيف ن�سبة معينة من املوظفني
ال�سعوديني من بني جمموع موظفيها واملحافظة على تلك الن�سبة .وتتفاوت ن�سب ال�سعودة باختالف �أن�شطة ال�شركات .وقد مت ت�صنيف ال�شركة �ضمن النطاق الأخ�ضر املتو�سط،
مما يعني التزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة احلالية ،لي�سمح ذلك لها باحل�صول على ت�أ�شريات عمل .وبلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني لدى ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2015م
ما ن�سبته  %16.03من �إجمايل املوظفني الدائمني لديها ،وقد ح�صلت ال�شركة على �شهادة من وزارة العمل يف هذا ال�ش�أن .كما �أنه من املمكن قيام وزارة العمل بفر�ض �سيا�سات
�سعودة �أكرث �صرامة يف امل�ستقبل.
وال يوجد ما ي�ضمن ب�أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على الوفاء مبتطلبات ال�سعودة م�ستقب ًال ،كما ال يوجد ما ي�ضمن عدم زيادة احلد الأدنى للأجور املطلوب على ال�شركة االلتزام
به يف هذا ال�ش�أن .ويف حال عدم االلتزام مبتطلبات ال�سعودة ،ف�ستواجه ال�شركة عقوبات تفر�ضها اجلهات احلكومية ،كتعليق طلبات ت�أ�شريات العمل ونقل الكفالة للعاملني غري
ال�سعوديني ،وقد يكون من ال�صعب على ال�شركة موا�صلة توظيف الن�سبة املطلوبة من املوظفني ال�سعوديني واملحافظة عليها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما ي�ضمن ب�أن ال�شركة
�سوف تكون قادرة على توفري القوى العاملة املطلوبة وتوظيف العدد املطلوب من العاملني ال�سعوديني والعاملني الأجانب دون تكبد تكاليف �إ�ضافية� ،أو قدرتها على القيام ب�أي
من ذلك على الإطالق ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال جمموعة الزوردي وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية( .وملزيد من التفا�صيل ،يرجى
مراجعة الق�سم «( 2-7-5ال�سعودة»)).

2 22 -2اخملاطر املرتبطة بأسهم الطرح
2 22 -22 -2السيطرة الفعلية من قبل الزوردي القابضة
بعد انتهاء عملية الطرح� ،سوف متتلك الزوردي القاب�ضة ما تقارب ن�سبته  ٪70من �أ�سهم ال�شركة .ونتيجة لذلك� ،سوف تتمكن الزوردي القاب�ضة ،منفردة �أو مع م�ساهمني
�آخرين ،من الت�أثري ب�شكل كبري على �أعمال ال�شركة من خالل قدرتها على ال�سيطرة على القرارات والت�صرفات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك دون احل�صر،
القرارات املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملعامالت املهمة وتوزيعات الأرباح وتعديل ر�أ�س املال .ويف حال ن�ش�أت ظروف تتعار�ض فيها م�صلحة الزوردي القاب�ضة مع
م�صالح م�ساهمي الأقلية (مبا يف ذلك املكتتبني) ،فقد ي�ضع ذلك م�ساهمي الأقلية يف و�ضع خمالف مل�صاحلهم ،وقد متار�س الزوردي القاب�ضة �سيطرتها على ال�شركة بطريقة
ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق لألسهم
ال يوجد حالي ًا �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة ،وال يوجد ما ي�ضمن وجود وا�ستمرار �سوق ن�شط وذو �سيولة لتداول الأ�سهم بعد الطرح .ويف حال عدم توفر �سوق ن�شط وم�ستمر وذو
�سيولة ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على �سعر تداول الأ�سهم.
2 22 -22 -2بيع عدد كبري من األسهم يف السوق بعد عملية الطرح
�إن بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق بعد ا�ستكمال عملية الطرح �أو وجود اعتقاد �أو ت�صور بحدوث مثل ذلك البيع ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
و�ستخ�ضع الزوردي القاب�ضة لفرتة حظر تبد�أ من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق ،و�سيحظر عليها خالل هذه الفرتة الت�صرف يف �أي من الأ�سهم اململوكة لها .وبعد ا�ستكمال
عملية الطرح ،ف�إن  %38.84من الأ�سهم �ستكون مملوكة ملكية نفعية من قبل �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م ،و�ستكون  %12.33من الأ�سهم مملوكة ملكية نفعية من
قبل �شركة اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة ،و  %3.08من الأ�سهم �ستكون مملوكة ملكية نفعية من قبل �شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م .وبعد انتهاء فرتة احلظر وبعد احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية ،يتوقع قيام �أع�ضاء �إئتالف ال�شركات ببيع كل �أو جزء من الأ�سهم اململوكة لهم
ملكية نفعية من خالل الزوردي القاب�ضة ب�شكل تدريجي عن طريق البيع يف ال�سوق� ،أو البيع مل�ستثمر جديد �أو خالف ذلك.
ويف حال قيام الزوردي القاب�ضة ببيع عدد كبري من �أ�سهمها بعد انق�ضاء فرتة احلظر ،ف�سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
2 22 -22 -2إصدار األسهم اجلديدة
يف حال قررت ال�شركة يف امل�ستقبل �إ�صدار �أ�سهم جديدة ،فمن املمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى الت�أثري �سلب ًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق �أو تدين ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�شركة يف
حال عدم اكتتابهم يف الأ�سهم اجلديدة يف ذلك احلني.
2 22 -22 -2تذبذب سعر السهم يف السوق
ال يوجد �أي ت�أكيد ب�أن �سعر الطرح �سيكون م�ساوي ًا ل�سعر تداول الأ�سهم يف ال�سوق بعد اكتمال عملية الطرح ،وقد ال يتمكن املكتتبون من �إعادة بيع �أ�سهم الطرح ب�سعر الطرح �أو
ب�سعر �أعلى منه� ،أو قد ال يتمكنون من بيعها على الإطالق ،حيث قد يت�أثر �سعر ال�سهم يف ال�سوق ب�شكل �سلبي بعدد من العوامل ،ك�أداء جمموعة الزوردي ونتائج عملياتها الت�شغيلية
املتوقعة ،والتغريات يف تقديرات �أو توقعات الأرباح ،وظروف ال�سوق يف هذ القطاع ،والو�ضع العام لالقت�صاد ال�سعودي ،والتغريات يف الأنظمة واللوائح ،وتقلبات الأ�سواق املالية،
وهو ما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق ،وبالتايل على ا�ستثمارات املكتتبني يف ال�شركة.
2 22 -22 -2توزيع األرباح
يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل ،منها :الأرباح امل�ستقبلية والو�ضع املايل والتدفقات النقدية ومتطلبات ر�أ�س املال العامل والنفقات الر�أ�سمالية واحتياطيات
ال�شركة القابلة للتوزيع ،بالإ�ضافة لعوامل �أخرى .وقد ال تتمكن ال�شركة من توزيع �أرباح على امل�ساهمني ،وقد ال يو�صي جمل�س الإدارة �أو ال يوافق امل�ساهمون على توزيع تلك
الأرباح .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�شركة قد تكون خا�ضعة لقيود تن�ص عليها اتفاقيات التمويل والت�سهيالت االئتمانية التي قد تربمها يف امل�ستقبل فيما يخ�ص توزيع الأرباح .وقد
تتكبد ال�شركة م�صاريف �أو يرتتب عليها التزامات من �ش�أنها �أن تقلل من النقد املتاح لتوزيع الأرباح �أو ت�ؤدي النعدامه .ويف حال عدم قيام ال�شركة بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني،
فقد ال يح�صل امل�ساهمون على �أي عائد على اال�ستثمار يف الأ�سهم �إال من خالل بيع الأ�سهم ب�سعر �أعلى من �سعر ال�شراء .وال ميكن لل�شركة �أن تقدم �أي �ضمان ب�أنها �ستكون قادرة
على توزيع �أرباح على امل�ساهمني �أو �أن يو�صي جمل�س الإدارة بتوزيع تلك الأرباح �أو �أن امل�ساهمون �سيوافقون على توزيع تلك الأرباح( .وملزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �سيا�سة توزيع
الأرباح لدى ال�شركة ،يرجى االطالع على الق�سم�«( 7سيا�سة توزيع الأرباح»)).
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3.3حملة عامة على السوق
�إن م�صدر املعلومات الواردة يف هذا الق�سم («ملحة عامة على ال�سوق») هو التقرير الذي �أعده م�ست�شار ال�سوق (�شركة روالند بريجري لال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ال�شرق الأو�سط
ذ.م.م) ح�صري ًا ل�صالح ال�شركة .يقدم م�ست�شار ال�سوق اخلدمات اال�ست�شارية لكربى ال�شركات الدولية من خمتلف القطاعات بالإ�ضافة للم�ؤ�س�سات العامة .ويعمل م�ست�شار
ال�سوق يف العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة ،ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة املنامة ،مملكة البحرين .وقد ت�أ�س�ست ال�شركة الأم مل�ست�شار ال�سوق وهي �شركة روالند بريجري
كون�سولتانت�س جي ام بي ات�ش يف عام 1967م ويقع مقرها الرئي�سي يف ميونخ ،املانيا ،ويعمل لدى روالند بريجري كون�سولتانت�س جي ام بي ات�ش وجمموعة ال�شركات التابعة لها
حالي ًا �أكرث من  2.000موظف .وملزيد من املعلومات حول م�ست�شار ال�سوق ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين (.)www.rolandberger.com
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال ميتلك م�ست�شار ال�سوق وال �أي من �شركاته التابعة �أو �شركاته ال�شقيقة �أو ال�شركاء فيه �أو م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مدراءه �أو �أي من �أقاربهم
�أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعلومات ال�سوق والبيانات املزودة من قبله
لل�شركة بال�شكل الوارد يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ويرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة من م�صادر �أخرى ،مبا فيها تلك املقدمة من م�ست�شار ال�سوق بتاريخ  15فرباير 2016م ،هي
معلومات وبيانات ذات م�صداقية� ،إلاّ �أنه مل تقم ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من مدراءها �أو امل�ساهمني البائعني �أو امل�ست�شارين الآخرين بالتحقق �أو الت�أكد من
دقة �أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذا الق�سم ،وال يتحمل �أي منهم �أي م�س�ؤولية فيما يتعلق بهذه املعلومات.

3 33 -3سوق اجملوهرات يف اململكة
 3 33 -33 -3نظرة عامة على االقتصاد الكلي
�شهدت اململكة خالل ال�سنوات املا�ضية منو ًا كبري ًا يف الن�شاط االقت�صادي ،مدعوم ًا بقوة الناجت املحلي �إلى جانب النمو ال�سكاين ال�سريع .وقد �أدى ذلك �إلى ارتفاع م�ستويات
ن�صيب الفرد من الرثوة والدخل املتاح ،ف�ض ًال عن ارتفاع معدالت التح�ضر يف جميع �أنحاء اململكة .ونتيجة لذلك ،منا ن�شاط بيع التجزئة يف اململكة منو ًا كبري ًا مبعدل منو �سنوي
مركب يبلغ  %8.8من  360.5مليار ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  426.5مليار ريال �سعودي يف عام 2014م .وقد انعك�س تطور قطاع بيع التجزئة ب�شكل عام يف اململكة على
�سوق املجوهرات ،نظر ًا العتماده الكبري على الدخل املتاح والإنفاق التقديري.
هذا وقد اعتمد تطور �سوق املجوهرات يف اململكة على عدد من العوامل االقت�صادية والدميوغرافية (الرتكيبة ال�سكانية) واالجتماعية الرئي�سة ،ويقدم الق�سم التايل ملخ�ص ًا
لهذه العوامل.
3 3333333النمو االقتصادي يف اململكة
�شهدت اململكة منو ًا اقت�صادي ًا كبري ًا على مدار ال�سنوات الأخرية ،حيث �ساهمت �إيرادات النفط وزيادة الإنفاق احلكومي على مدار اخلم�س �سنوات الأخرية يف تعزيز الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي مبعدل منو �سنوي مركب ي�صل �إلى ما يقرب من  .%5وعالوة على ذلك ،ارتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد من  80.000ريال �سعودي يف
عام 2012م لي�صل �إلى  81.000ريال �سعودي يف عام 2014م ،مما كان له �أثر �إيجابي على م�ستويات الدخل املتاحة للم�ستهلكني .بالإ�ضافة �إلى خف�ض معدالت الت�ضخم �إلى
 %2.7يف عام 2014م ،ومن املتوقع موا�صلة تعزيز القوة ال�شرائية للم�ستهلكني يف جميع �أنحاء اململكة ب�صورة �أكرب .يلخ�ص اجلدول التايل امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف اململكة بني
عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالاامل�ؤ�شرات االقت�صادية يف اململكة بني عامي 2012م و2014م
2012م

2013م

2014م

امل�ؤ�شرات االقت�صادية
الناجت املحلي الإجمايل مليار ريال �سعودي

2.289

2.350

2.432

�إجمايل الناجت املحلي للفرد (�ألف ريال �سعودي)

80

80

81

%4.5

%3.5

%2.7

معدل الت�ضخم ()%
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يعترب الدخل احلقيقي املتاح للأ�سرة الواحدة يف اململكة انعكا�س ًا للظروف االقت�صادية اجليدة ،والذي �شهد منو ًا �سنوي ًا مركب ًا مبعدل  %2على مدار الع�شر �سنوات املا�ضية .وقد
�أبرز الدخل احلقيقي املتاح ا�ستقرار ًا ومرون ًة �أثناء الأزمة االقت�صادية ما بني عامي 2009م و2011م (بنمو �سنوي ي�صل �إلى  .)%0.6وا�ستمر منوه ب�شكل �سريع مبعدل %5.3
�سنوي ًا بد ًء من عام 2011م.
ت�ضمن م�ستويات الدخل احلالية يف اململكة تلبية االحتياجات الأ�سا�سية ،وبالتايل �ضمان �أن كل ريال دخل �إ�ضايف من املرجح �أن يتم توجيهه نحو النفقات االختيارية مثل زيادة
ا�ستهالك منتجات التجزئة واملجوهرات .يو�ضح اجلدول التايل الدخل احلقيقي املتاح للأ�سرة الواحدة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالاالدخل احلقيقي املتاح للأ�سرة الواحدة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
الدخل احلقيقي املتاح للأ�سرة الواحدة يف اململكة
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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2012م

2013م

2014م

2015م

179.0

181.9

189.2

197.0

بالتوازي مع تطور امل�ؤ�شرات الرئي�سة باململكة ،يوفر التدفق امل�ستمر حلجاج بيت اهلل احلرام م�صدر ًا ثابت ًا للنفقات الأجنبية يف اململكة� .إذ ت�ضطلع �سياحة احلج بدور حيوي يف
اقت�صاد اململكة ،وعلى الرغم من انخفا�ض �إجمايل عدد احلجاج الوافدين على مدار الع�شر �سنوات املن�صرمة ،من  1.55مليون حاج يف عام 2005م �إلى  1.38مليون حاج يف
عام 2014م� ،إال �أن نفقات ال�سياحة الدولية الوافدة ت�ضاعفت ثالث مرات على مدار نف�س الفرتة ،من  20مليار ريال �سعودي يف عام 2005م �إلى  60مليار ريال �سعودي يف عام
2014م.
وبالرغم من �أن عام 2013م قد �شهد انخفا�ض ًا يف �إجمايل �أعداد احلجاج ب�سبب �أعمال الت�شييد احلالية امل�ؤقتة التي تهدف �إلى زيادة ال�سعة اال�ستيعابية للحرم املكي واملخاوف
من انت�شار مر�ض فريو�س كورونا� ،إال �أنه من املتوقع �أن ي�شهد عدد احلجاج ارتفاع ًا �سنوي ًا يف الأعوام القادمة.
ت�ستفيد �أن�شطة جتارة التجزئة يف اململكة من ال�سياحة املو�سمية القوية �أثناء فرتة احلج والعمرة خا�ص ًة يف مكة واملدينة .فبالإ�ضافة �إلى الأثر الإيجابي الواقع على قطاع بيع
التجزئة ب�شكل �إجمايل ،يحر�ص ال�سياح الوافدين للأغرا�ض الدينية على �شراء الهدايا ال�صغرية لأقاربهم مبا يف ذلك قطع املجوهرات التذكارية .يو�ضح اجلدول التايل النفقات
اخلا�صة بال�سياحة الوافدة �إلى اململكة بني عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالاعدد احلجاج الوافدين والنفقات اخلا�صة بال�سياحة الوافدة �إلى اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

عدد احلجاج الدوليني الوافدين (بالألف)

1.752

1.379

1.389

1.385

نفقات ال�سياحة الدولية الوافدة (مليار ريال �سعودي)

60.0

58.0

60.0

غري متاح
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�أدى النمو الإجمايل لالقت�صاد ال�سعودي مدعوم ًا بالإنفاق احلكومي �إلى منو جيد يف القوة ال�شرائية للم�ستهلك ال�سعودي العادي� ،إذ ت�ؤدي �أي زيادة يف القوة ال�شرائية �إلى خلق
ظروف مواتية لنمو �سوق بيع التجزئة ب�شكل عام �إلى جانب زيادة الإنفاق االختياري على قطع املجوهرات مث ًال.
3 3333333الرتكيبة السكانية
ارتفع عدد �سكان اململكة من  28.7مليون ن�سمة يف عام 2012م �إلى  30.5مليون ن�سمة يف عام 2015م مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %2.2تقريب ًا.
عالوة على ذلك ،تتميز اململكة برتكيبة �سكانية �شابة ن�سبي ًا ،حيث �إن  %72تقريب ًا من ال�سكان دون �سن الأربعني .ومن املتوقع �أن ت�ساهم ن�سبة الفئة العمرية ال�شابة الكبرية
واملتزايدة بالإ�ضافة �إلى منو الدخل املتاح يف تعزيز عمليات بيع التجزئة الع�صري والطلب على املجوهرات غري التقليدية .يو�ضح اجلدول التايل الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة
بني عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالاالرتكيبة ال�سكانية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

 19-0عام ًا (باملاليني)

11.0

11.0

11.1

11.5

 39-20عام ًا (باملاليني)

11.0

11.0

11.4

10.8

�أكرث من  40عام ًا (باملاليني)

7.0

7.0

7.5

8.7

الإجمايل

29.0

29.0

30.0

31.0

معدل النمو ال�سنوي

%2.2

%2.1

%2.1

%2.1

الن�سبة املئوية
 19-0عام ًا

%38.0

%38.0

%37.0

%37.0

 39-20عام ًا

%38.0

%38.0

%38.0

%35.0

�أكرث من  40عام ًا

%24.0

%24.0

%25.0

%28.0

%100

%100

%100

%100

الإجمايل
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�سي�شهد �سوق بيع التجزئة يف اململكة منو ًا ثابت ًا بف�ضل الزيادة التي �ستحدث ب�شكل طبيعي يف الطلب على ب�ضائع امل�ستهلكني الع�صرية (مبا يف ذلك املجوهرات) ،وذلك �إذا ما
احتفظ النمو اجليد لل�سكان مبعدالته احلالية.
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3 3333333العامل االجتماعي
كان للعديد من العوامل االجتماعية  -بالإ�ضافة �إلى التطور االقت�صادي والدميوغرايف يف اململكة � -أثر على تطور �أ�سواق بيع التجزئة واملجوهرات .بالإ�ضافة لهذه العوامل ،ف�إن
زيادة معدالت الزواج والتح�ضر وم�ستويات الإنفاق اال�ستهالكي ومعدل توظيف املر�أة� ،أثرت على �سلوك امل�ستهلك ال�شرائية ،و�أدت �إلى ارتفاع الطلب على املجوهرات يف ال�سوق
ال�سعودي.
)أالزواج

يعترب الزواج حمرك ًا مهم ًا من حمركات الطلب على املجوهرات ،فم�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س هي هدية الزواج التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته يف اململكة .فعدد
الزيجات  -على وجه اخل�صو�ص  -هو الدافع الطبيعي للطلب على �أطقم م�شغوالت الذهب والأملا�س (التي تتكون من خامت وعقد و�سوار و�أقراط) ،وذلك ب�سبب االرتباط الثقايف
العريق بتقدمي �أطقم الزواج يف حفالت الزفاف باململكة.
�شهد عدد الزيجات زيادة مبعدل �سنوي مركب يبلغ  %4.6خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،لريتفع من � 107.3ألف زيجة يف عام 2005م �إلى � 168.3ألف زيجة يف عام 2015م.
وقد جتاوز ذلك معدل النمو ال�سكاين  %2.2نتيجة الرتفاع عدد ال�شباب الذين ي�صلون ل�سن الزواج .وعالوة على ذلك ،ارتفعت معدالت الزواج من  5.4زيجة يف عام 2012م
�إلى  5.5زيجة يف عام 2015م لكل � 1.000شخ�ص.
)بالتحضر

�أدى انتقال ال�سكان ال�سعوديني �إلى املدن الرئي�سة (مثل الريا�ض وجدة والدمام ومكة) �إلى ارتفاع معدالت التح�ضر� ،إذ ي�ؤدي التح�ضر �إلى نقلة جديدة يف �أمناط الإنفاق بف�ضل
ارتفاع متو�سط الدخل املتاح يف املناطق املتمدنة ،والتعر�ض الكبري للمنتجات ذات العالمات التجارية يف املناطق املتمدنة وزيادة الإنفاق على الكماليات حيث يلبي ا�ستهالك
ال�سلع الكمالية تطلعات الطبقة املتو�سطة.
زادت �أعداد الأ�سر املتمدنة يف اململكة من  4.9مليون �أ�سرة تقريب ًا يف عام 2012م ( %85.3من �إجمايل الأ�سر) �إلى ما يقرب من  5.1مليون �أ�سرة يف عام 2015م (%85.5
من �إجمايل الأ�سر) ،بزيادة �سنوية تبلغ ما يقارب .%2.4
)جاإلنفاق االستهالكي

زاد الإنفاق اال�ستهالكي حالي ًا وب�شكل خا�ص على الب�ضائع الراقية واملنتجات ذات العالمات التجارية �أكرث من �أي وقت م�ضى ،حيث يعد الإنفاق اال�ستهالكي ب�شكل خا�ص
على املجوهرات وامل�شغوالت الف�ضية وال�ساعات �إحدى �أ�سرع ال�شرائح منو ًا يف ال�سوق ال�سعودية� ،إذ جتاوز �إجمايل الإنفاق اال�ستهالكي ،الذي منا مبقدار  %7بني عامي 2005م
و2015م ،يف حني زاد الإنفاق اال�ستهالكي على املجوهرات وامل�شغوالت الف�ضية وال�ساعات بن�سبة  .%11وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،زادت ن�سبة االنفاق على املجوهرات وامل�شغوالت
الف�ضية وال�ساعات من �إجمايل الإنفاق اال�ستهالكي مبقدار  %3.9يف عام 2015م مقابل  %2.6يف عام 2005م ،والذي ي�شري لالجتاه طويل الأجل نحو الزيادة يف م�شرتيات
املجوهرات.
يرتبط منو الإنفاق اال�ستهالكي مع زيادة �إقبال امل�ستهلكني جتاه الب�ضائع الراقية والذي يقدم توقعات ايجابية ب�ش�أن �سوق بيع التجزئة واجلملة يف اململكة� ،إذ يظهر ا�ستعداد
امل�ستهلكني يف �إنفاق ثروتهم املتزايدة على املجوهرات والب�ضائع الراقية الأخرى .يو�ضح اجلدول التايل الإح�صاءات االجتماعية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالاالإح�صاءات االجتماعية يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

الزيجات ال�سنوية (بالآالف)

157.7

162.0

169.2

168.3

الأ�سر املتمدنة (الن�سبة املئوية ملجموع الأ�سر)

%85.3

%85.6

%85.8

%85.6

5.4

5.4

5.5

5.5

�إجمايل الإنفاق اال�ستهالكي (مليار ريال �سعودي)

780.0

805.4

851.4

906.8

الإنفاق اال�ستهالكي على املجوهرات وامل�شغوالت الف�ضية وال�ساعات (مليار ريال �سعودي)

28.2

29.9

32.4

35.4

الإنفاق اال�ستهالكي على املجوهرات وامل�شغوالت الف�ضية وال�ساعات كن�سبة مئوية من �إجمايل لإنفاق
امل�ستهلك ()%

%3.6

%3.7

%3.8

%3.90

معدالت الزواج (لكل �ألف �شخ�ص)

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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تبقى القوة ال�شرائية مركزة يف الريا�ض ومكة واملنطقة ال�شرقية ،وذلك من حيث التوزيع الإقليمي للإنفاق اال�ستهالكي� .إذ ترتكز ن�سبة  %65تقريب ًا من �إجمايل الإنفاق
اال�ستهالكي يف هذه املناطق الثالث .وبالرغم من زيادة االنفاق اال�ستهالكي بن�سبة  %16بني عامي 2012م و2015م� ،إال �أن الزيادة كانت ال تزال ترتكز بقدر كبري يف �أهم ثالث
مناطق .يو�ضح اجلدول التايل توزيع الإنفاق اال�ستهالكي ح�سب املنطقة يف اململكة يف عام 2015م.

لودجلاااالاتوزيع الإنفاق اال�ستهالكي ح�سب املنطقة يف اململكة يف عام 2015م
املنطقة

الن�سبة املئوية للمجموع

الإنفاق اال�ستهالكي (مليون ريال �سعودي)

الريا�ض

231.575

%26

مكة

205.700

%23

املنطقة ال�شرقية

128.099

%14

ع�سري

67.036

%7

املدينة

48.348

%5

جازان

31.942

%4

الق�صيم

31.597

%3

تبوك

21.573

%2

الباحة

16.775

%2

مناطق �أخرى

123.755

%14

الإجمايل

906.400

%100
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)دتوظيف املرأة

�سعت املبادرات احلكومية الأخرية �إلى ت�شجيع املر�أة على العمل وامل�شاركة يف جميع القطاعات وذلك بهدف تخفي�ض البطالة بني الإناث يف املجتمع .وبالتايل ،ارتفع معدل
توظيف املر�أة من  %14.4يف عام 2009م لي�صل �إلى  %17.3يف عام 2015م .وقد مت دعم م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ال�سعودية من خالل جمموعة متنوعة من التدابري
والإجراءات منها:







تعزيز توظيف املر�أة يف القطاع العام من خالل مبادرات خللق وتخ�صي�ص وظائف للإناث يف الهيئات الوطنية.
تغيري الأنظمة وتخفيف اللوائح التنظيمية كي تفتح ال�صناعات �أبوابها للإناث ،وتطبيق توظيف املر�أة ال�سعودية (يف معار�ض التجميل مث ًال).
�إن�شاء جتمعات ومدن �صناعية حتتوي على �شركات وخطوط �إنتاج تديرها املر�أة والتي ت�ساهم يف توفري خدمات التدريب بالإ�ضافة �إلى خدمات �أخرى.
توفري مدار�س فنية ومعاهد مهنية للمر�أة بهدف تدريبها لتويل وظائف ومهن معينة.
توفري خدمات �أخرى لدعم التوظيف يف القطاع اخلا�ص مبا يف ذلك �إجراء ترتيبات للعمل عن بعد مع القطاع اخلا�ص �إلى جانب ت�أ�سي�س �شركة توظيف للمر�أة
ال�سعودية.
توفري معار�ض للن�ساء فقط ،ف�ض ًال عن توفري خدمات لرائدات الأعمال.

ومن املتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إلى زيادة ن�صيب املر�أة من الدخل ال�سنوي املتاح للفرد ،حيث �إن زيادة القوة ال�شرائية للمر�أة من �ش�أنه تعزيز الو�ضع املايل للأ�سر ال�سعودية ب�شكل عام،
وتقوية الناحية املالية ل�شريحة �أ�سا�سية من امل�ستهلكني يف �سوق املجوهرات .يو�ضح اجلدول التايل معدل توظيف املر�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م.

لودجلاااالامعدل توظيف املر�أة يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
معدل توظيف املر�أة (الفئة العمرية بني  16و 64عام ًا)

2012م

2013م

2014م

2015م

16.1

16.1

16.5

17.3

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

�أ�صبحت اململكة �أكرث حداثة ومتدن ،يف حني تتمتع بنمو اقت�صادي قوي .وقد �أدى ذلك �إلى زيادة القوة ال�شرائية ف�ض ًال عن متركز �سوق بيع التجزئة املتنامي يف املدن الرئي�سة.
حيث يعد قطاع املجوهرات �أحد �أ�سرع القطاعات منو ًا يف �سوق بيع التجزئة ،وذلك بف�ضل �سعي امل�ستهلكني لإنفاق ثروتهم على املجوهرات واملنتجات ذات العالمات التجارية.
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3 33 -33 -3نظرة عامة على قطاع اجملوهرات
3 3333333خصائص السوق
تُع َّرف �سوق املجوهرات ال�سعودية على �أنها ت�ضم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س ،فهي تت�سم ب�أربع خ�صائ�ص �أ�سا�سية مب َّينة يف الق�سم �أدناه.
)أأهميتها من الناحية االجتماعية والثقافية

ال يزال معدل ا�ستهالك ال�سعوديني للذهب من بني �أعلى املعدالت قيا�س ًا على م�ستوى الأفراد ،وذلك مدفوع ًا بالتقارب الثقايف القوي للذهب و�أهميته االجتماعية يف منا�سبات
الوالدة وحفالت الزفاف وغريها من املنا�سبات اخلا�صة .حيث حتظى املجوهرات ب�أهمية خا�صة لدى الن�ساء ،بو�صفها متما�شية مع املو�ضة وخمزن ًا للرثوة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك
يعترب الذهب ا�ستثمار ًا �آمن ًا للرثوة.
)بتقاليد متبعة

ال تزال امل�شغوالت الذهبية تباع �إلى حد كبري ح�سب الوزن يف جميع �أنحاء اململكة بد ًال من �أن تباع بالقطعة كما جرى عليه العرف يف الأ�سواق الغربية .ويباع الذهب ب�شكل �أ�سا�سي
يف الأ�سواق التقليدية املوجودة يف املناطق احل�ضرية والقروية والتي يرتكز بها بائعو التجزئة على مقربة من بع�ضهم البع�ض .ويعد معظم ه�ؤالء البائعون �شركات حملية عريقة
(�سوا ًء على امل�ستوى املحلي �أو الوطني) ،حيث ت�ضم معار�ضهم جموهرات �صيغت من قبل العديد من جهات الت�صنيع ذات العالمات التجارية املحدودة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال
يزال جتار التجزئة التقليديني من العائالت ي�ضطلعون بدور هام يف جتارة املجوهرات (وخا�صة الأملا�س) ،حيث يت�سم ه�ؤالء التجار بالأمانة والثقة.
)جصناعة مدفوعة باملهارة والتكنولوجيا

ت�ضم �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س يف اململكة عدد ًا قلي ًال من �شركات الت�صنيع الكبرية التي تتمتع مبن�ش�آت متقدمة للت�صميم والت�صنيع ،كما ت�ضم ن�سبة كبرية
من ور�ش �صغرية مملوكة من قبل عائالت والتي تتوفر بها �إمكانيات حمدودة .وقد جرت العادة �أن ُي�شكل العمال واحلرفيون املهرة �أ�صو ًال رئي�سية لل�شركات امل�صنعة ،حيث يوفرون
لهم فر�صة �إنتاج ت�صميمات متميزة من خالل �إنتاج قطع فريدة من املجوهرات ي�صعب تقليدها� .أما يف الوقت احلايل ،فت�ستفيد ال�شركات الكربى من التكنولوجيا احلديثة يف
�إ�ضفاء نوع من التميز على منتجاتها و�ضمان تفردها يف �سوق �سلعية  -على �سبيل املثال ،تعد الزوردي حالي ًا ال�شركة الوحيدة التي تطبق �أحدث �إمكانيات الطباعة ثالثية الأبعاد.
)دسوق متقلبة بالنسبة لشركات التصنيع الصغرية

على عك�س �شركات الت�صنيع الكبرية التي تتمتع بالقدرة على حماية ا�ستهالك الذهب من التقلبات يف �أ�سعار الذهب (مثل الزوردي) ،ف�إن �شركات الت�صنيع ال�صغرية تتعر�ض
ل�ضغوط مالية �شديدة خالل ارتفاع �أ�سعار الذهب .هذا ويكون لدى �شركات ت�صنيع املجوهرات ال�صغرية وجتار اجلملة الذين ي�ستخدمون تقنيات ت�صنيع �أ�سا�سية �سيطرة
حمدودة على حجم حمتوى الذهب يف املجوهرات التي ينتجونها ،مما يعيقهم عن �إنتاج املجوهرات ذات الوزن اخلفيف من �أجل احلفاظ على النفقات النقدية للعمالء ،والذي
يعر�ضهم ملزيد من خطر التعر�ض لتقلبات الأ�سعار .وعلى العك�س من ذلك ،ت�ستطيع ال�شركات غري الن�شطة يف ال�سابق ا�ستعادة جزء من قدرتها على العمل �أثناء فرتات انخفا�ض
�أ�سعار الذهب .ومع ذلك ،تزيد متطلبات ر�أ�س املال العالية ولوائح العمل املحلية من �صعوبة قابلية التو�سع ،مما يجرب ال�شركات ال�صغرية على خ�سارة ح�صتهم ال�سوقية نتيجة
لذلك .فهذا التقلب بال�سوق يعيق دخول ال�شركات ال�صغرية.
)هقيود مرتفعة لدخول السوق

تت�سم �سوق املجوهرات يف اململكة بوجود قيود مرتفعة �أمام ال�شركات اجلديدة نظر ًا ملتطلبات ر�أ�س املال العامل الكبرية ،ووجود امل�ستهلكني املنجذبني للعالمات التجارية� ،إلى
جانب متطلبات املعرفة العميقة بال�سوق املحلية و�أذواق امل�ستهلكني وارتفاع حدة املناف�سة بني ال�شركات املتميزة من حيث �إمكانياتهم التكنولوجية .وعالوة على ذلك ،تفر�ض
ال�سع َودة قيود ًا قانونية و�إدارية �أمام ارتقاء وتو�سع ال�شركات ال�صغرية يف امل�ستقبل.
�أنظمة العمل ال�سعودية وخا�ص ًة �أنظمة َّ
3 3333333دورة العمليات التشغيلية والتسويقية
)أمصادر احلصول على الذهب

ثمة ثالثة قنوات تعد هي امل�صادر الرئي�سة للح�صول على الذهب يف اململكة:




البنوك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية :تعد البنوك امل�صدر الرئي�سي حل�صول ال�شركات على الذهب ،حيث يخ�ضع الذهب الذي تُو ِّرده البنوك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية يف
�صورة �سبائك �أو ق�ضبان ذهبية لل�صهر من �أجل ا�ستخدامه يف عملية الإنتاج.
مناجم الذهب� :شركة معادن هي �شركة تعدين الذهب املهيمنة يف اململكة حيث تنت�شر �أن�شطتها اخلا�صة بالتعدين يف جميع �أنحاء اململكة ،وقد و�صلت م�ستويات
�إنتاج معادن يف عام 2015م �إلى  5.2طن.
معاجلة اخلام ومعايرة الذهب الك�سر :ت�ضطلع �شركة معادن ب�إجراء عملية معاجلة الذهب اخلام ب�شكل رئي�سي .ويزداد توريد الذهب الك�سر عندما ترتفع �أ�سعار
الذهب� ،إذ يرغب امل�ستهلكون يف حتقيق ربح من بيع الذهب الك�سر ب�أ�سعار عالية.

هذا ويتم ا�سترياد الأملا�س ب�شكل ح�صري من م�صادر متعددة منها بلجيكا والهند وجنوب �أفريقيا .وعادة ما يكون الأملا�س امل�ستورد خام ًا �أو م�صقو ًال .ويتم �شراء الأملا�س اخلام
من خالل عقود طويلة الأجل �أو املزادات� ،أو من خالل املبيعات الفورية (ا�ستناد ًا لعقد يكون ملرة واحدة) ،ويباع الأملا�س امل�صقول غالب ًا يف معار�ض خا�صة بهذه ال�صناعة.
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)بالتصميم والتصنيع







الت�صميم :تختلف ت�صاميم املجوهرات من منطقة لأخرى ،حيث تختلف الأذواق بنا ًء على املوقع اجلغرايف والدوافع ال�شرائية .ففي املناطق القروية واملناطق
التقليدية ،يف�ضل امل�ستهلكون املجوهرات من عيار الـ  21قرياط ذات الت�صاميم التقليدية .بينما يف�ضل امل�ستهلكون يف املناطق املتمدنة ،املجوهرات الع�صرية
واملواكِ بة للمو�ضة واملتميزة بخفة الوزن من عيار الـ  18قرياط.
الت�صنيع :ت َُط َّبق يف �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س ثالثة تقنيات ت�صنيع رئي�سية.
الكب�س بالقوالب :تعتمد هذه التقنية على ا�ستخدام الآالت التي تدار ب�شكل �آيل �أو يدوي ،وامل�صممة خ�صي�ص ًا ل�سك الذهب با�ستخدام القوة الهيدروليكية .وعاد ًة
ما تكون الت�صميمات �أولية ويكون ت�صنيعها رخي�ص ًا و�سريع ًا.
�سبك الذهب :عملية انتاج ت�صميم على ال�شمع ،حيث ي�ستخدم هذا الت�صميم فيما بعد حلمل املعدن ال�ساخن (الذهب ،الف�ضة� ،إلخ) لت�شكيله يف �صورة قطع
مكتملة بنا ًء على الت�صميم .وتقدم هذه التقنية جودة �أعلى من تقنية الكب�س بالقوالب وميكن �إعادة ا�ستخدام هذه القطع لإنتاج كميات كبرية من الت�صميم ذاته.
هناك تقنيات �أخرى متقدمة مثل الطباعة ثالثية الأبعاد والرتكيب باملجهر .فالطباعة ثالثية الأبعاد هي عملية ت�صنيع املجوهرات با�ستخدام منوذج رقمي ثالثي
الأبعاد ،والقولبة الدقيقة تقنية تدور حول و�ضع الأحجار ال�صغرية متماثلة احلجم يف �صفوف مت�شابكة با�ستخدام �أ�ساليب التكبري العالية .ومتكن هذه التقنيات
ال�شركات امل�صنعة من التحكم بدقة يف وزن الذهب املوجود يف قطع املجوهرات ومن ثم زيادة �أجور الت�صنيع ب�سبب ح�صرية منتجاتهم.

يجري ت�صنيع م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة �إما يف ور�ش حملية �صغرية �أو من�ش�آت ت�صنيع كبرية ن�سبي ًا .حيث تعتمد الأولى على تقنيات الت�صنيع الأ�سا�سية
مثل ال�ضغط وال�سبك ،يف حني ت�ستخدم الأخرية تقنيات �أكرث تقدم ًا (مثل الرتكيب باملجهر ،والقطع بالليزر ،والطباعة ثالثية الأبعاد) والتي متكن �شركات الت�صنيع من �إنتاج
كميات �أكرب بتكلفة �أقل.
)ججتارة اجلملة والتوزيع

يربز حالي ًا يف �سوق املجوهرات يف اململكة العديد من الأدوار املختلفة لتُجار بيع اجلملة.






التجار املتخ�ص�صني يف بيع اجلملة :يعمل ه�ؤالء التجار ب�شكل �أ�سا�سي مع جتار البيع بالتجزئة الذين لي�س لهم ات�صال مبا�شر ب�شركات الت�صنيع .وقد تكون �شركات
الت�صنيع هذه متمركزة يف اململكة �أو �شركات �أجنبية (ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�شرق الأق�صى) .وعالوة على ذلك ،يف�ضل جتار البيع بالتجزئة التعامل مع جتار البيع
باجلملة ،وذلك لأنهم يقدمون خ�صومات ويقبلون الدفع بالآجل (بد ًال من الدفع نقد ًا).
�شركة ت�صنيع متكاملة و�شبكة البيع بالتجزئة� :أن�ش�أت �شركات الت�صنيع �شبكة بيع بالتجزئة خا�صة بهم ،حيث تتحكم منافذ البيع بالتجزئة املذكورة �آنف ًا ب�شكل
ح�صري يف الأ�صناف التي تنتجها �شركة الت�صنيع القائمة على �إدارتها .ال يتناف�س جتار البيع باجلملة يف هذه الفئة مع باقي جتار اجلملة حيث ال ي�ستهدفون �شبكة
البيع بالتجزئة يف �سوق املجوهرات العامة.
ِّ
�شركة ت�صنيع/تاجر جملة :بالإ�ضافة لذلك ،هناك �شركات ت�صنيع تُ�شغل وتُدير قنوات بيع اجلملة اخلا�صة بها .يتيح هذا ال�شكل لهوام�ش ربح �أكرب ،حيث ميكن
ملنافذ بيع التجزئة مل�شغوالت الذهب تخفي�ض �إجمايل الربح ل�شركة الت�صنيع .وتركز �شركات الت�صنيع التي تلعب ذلك الدور على تو�سيع قدرتها على �إمداد �شبكة
وا�سعة من جتار التجزئة للمجوهرات امل�ستقلني يف جميع �أنحاء اململكة.

)دجتارة التجزئة

ميكن �إيجاد ن�شاط البيع بالتجزئة يف اململكة يف:




�أ�سواق الذهب� :أ�سواق ت�شبه البازارات ،وتتواجد بها ب�شكل مكثف حمالت لبيع جموهرات راقية و�أخرى عادية ،وهي �أكرث وجهات بيع الذهب بالتجزئة �شيوع ًا يف
اململكة.
ال�شوارع الرئي�سية :تتواجد املعار�ض امل�ستقلة يف ال�شوارع الرئي�سة يف مركز املدينة� ،إذ تبيع معار�ض التجزئة هذه املجوهرات الأملا�سية ب�شكل �أ�سا�سي ،حيث تتطلب
عمليات بيع التجزئة هوام�ش �أعلى.
مراكز الت�سوق :عادة ما تقوم املعار�ض املوجودة مبراكز الت�سوق ببيع قطع املجوهرات بالقطعة �أكرث من البيع بالوزن.

ويق�سم عمالء الذهب بالتجزئة �إلى �أربع �شرائح:
هذا َّ





�شريحة عمالء املنا�سبات :هذه ال�شريحة مدفوعة يف الأ�سا�س باملنا�سبات االجتماعية مثل حفالت الزفاف ومنا�سبات الوالدة ومنا�سبات الذكرى ال�سنوية .وهي
مو�سمية ،حيث تبلغ ذروتها يف الربع الثاين من ال�سنة ،وال تت�أثر باالختالفات يف الطبقة االجتماعية.
�شريحة عمالء املو�ضة :هذه ال�شريحة مدفوعة بالتح�ضر والدخل املتاح لفئة ال�شباب .وعادة ما تتم عمليات ال�شراء من قبل الفئة ال�شابة من االناث ،وذلك من
�أجل اال�ستخدام اليومي �أو ح�ضور املنا�سبات االجتماعية .وتت�أثر هذه ال�شريحة بالتقلبات التي تطر�أ على �أ�سعار الذهب.
�شريحة عمالء االدخار :تعترب هذه ال�شريحة م�شرتيات الذهب – خ�صو�ص ًا من عيار  21قرياط  -لالدخار ،حيث تعترب امل�شغوالت الذهبية ح�سب الأعراف املتبعة
يف اململكة و�سيلة حلفظ ثروة الن�ساء بعد الزواج ،كما �أنها ت�ستخدم كغطاء مايل يف �أوقات املحن �أو الت�ضخم االقت�صادي.
�شريحة عمالء اال�ستثمار :هذا اال�ستهالك يكون عادة يف �صورة عمالت و�سبائك الذهب من خمتلف العيارات ،حيث ي�ستخدم الذهب كغطاء خالل فرتة التقلبات
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
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3 33 -33 -3تطور السوق
�شهدت �سوق م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة على مدار ال�سنوات الأخرية منو ًا كبري ًا مدفوع ًا بالآتي:







النمو ال�سكاين القوي� :شهد تعداد ال�سكان منو ًا مطرد ًا مبعدل �سنوي قوي تبلغ ن�سبته تقريب ًا  ،%2.2حيث بلغ عدد ال�سكان ما يقرب من  31مليون ن�سمة يف عام
2015م.
ارتفاع م�ستويات الدخل املتاح :انعك�س النمو ال�سريع يف اقت�صاد البالد يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل للفرد ،وبالتايل زيادة م�ستويات الدخل املتاح ف�ض ًال عن
زيادة القوة ال�شرائية.
ً
ً
ً
ً
انخفا�ض �أ�سعار الذهب� :شهدت �أ�سعار الذهب منذ عام 2012م انخفا�ضا �سنويا م�ستمرا تبلغ ن�سبته  ،%11حيث �شكل هذا الهبوط يف الأ�سعار حافزا يدفع املزيد
من العمالء ل�شراء امل�شغوالت الذهبية.
ارتفاع ن�سبة احلجاج :ي�شكل تدفق احلجاج امل�ستمر �إلى اململكة م�صدر ًا ثابت ًا للإنفاق الأجنبي.
ارتفاع �أعداد الزيجات� :شهدت �أعداد الزيجات ال�سنوية منذ عام 2012م منو ًا م�ستمر ًا بن�سبة  %5تقريب ًا ،فقد و�صلت �إلى ما يقرب من � 168.3ألف زيجة يف عام
2015م.
ن�سبة عالية من الفئة ال�شابة :تتميز اململكة برتكيبة �سكانية �شابة ن�سبي ًا� ،إذ �أن ثلث ال�سكان دون الع�شرين من العمر ،بينما تتكون ن�سبة  %72تقريب ًا من ال�سكان
دون �سن الأربعني.

3 3333333سوق بيع املشغوالت الذهبية باجلملة
منا حجم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة يف اململكة بن�سبة  %30تقريب ًا (مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  )%9.3بني عامي 2012م و2015م ،لي�صل حجمه �إلى  61.6طن يف
عام 2015م .كان عام 2013م البداية النخفا�ض �أ�سعار الذهب (مبعدل  %15تقريب ًا) بعد �أكرث من �سبع �سنوات من الزيادة امل�ستمرة يف الأ�سعار .وقد �أدى هذا االنخفا�ض يف
�أ�سعار الذهب �إلى موجة من الطلب املتزايد على امل�شغوالت الذهبية .ومن ثم ا�ستطاع ال�سوق الت�أقلم يف عام 2014م من خالل «طلب �أقل من املتوقع» كو�سيلة ال�ستعادة متو�سط
الطلب .وقد ا�ستمر االنخفا�ض يف �أ�سعار الذهب يف ال�سنوات الالحقة ولكن مبعدالت �أقل ( %10من 2013م �إلى 2014م و  %8من 2014م �إلى 2015م) .يو�ضح اجلدول التايل
تطور �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة يف اململكة من حيث احلجم.

لودجلاااالاتطور حجم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة من حيث احلجم (بالطن) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

احلجم الإجمايل للم�شغوالت الذهبية

47.1

57.1

54.7

61.6

معدل النمو ال�سنوي ()%

-

%21.7

()%4.4

%13.3

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ت�ضم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة ( 18قرياط و 21قرياط) على املنتجات التالية:



امل�شغوالت العادية :وهي م�شغوالت ذهبية عادية ال ت�ضم �أحجار ًا �إ�ضافية.
امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون:
 الأطقم :جمموعة من قطع املجوهرات التي حتتوي على �أحجار الزركون وت�ضم خامت ًا وعقد و�أ�سوار و�أقراط.
 نواعم :قطع منفردة تتكون من خامت �أو عقد �أو �أ�سوار �أو خامت زواج �أو �أقراط �أو ن�صف طقم.
 �أ�ساور (عيار  21فقط)� :أ�ساور من الذهب بدون قفل حتتوي على �أحجار الزركون.

يف عام 2015م ،و�صل حجم مبيعات امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون �إلى  27.8طن ًا� ،أي ما يعادل ن�سبة  %45من �إجمايل حجم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية
باجلملة .وتنق�سم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون �إلى م�شغوالت ذهبية من عيار  21قرياط و�أخرى من عيار 18قرياط .حيث و�صل حجم
امل�شغوالت الذهبية من عيار  21قرياط �إلى  15.1طن ًا �أي ما يعادل ن�سبة  %54من �إجمايل حجم امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون .بينما و�صل حجم امل�شغوالت
الذهبية من عيار  18قرياط امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون والتي تعترب �أ�سرع ال�شرائح منو ًا �إلى  12.8طن ًا �أي ما يعادل  %46من �إجمايل حجم امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف
�إليها �أحجار الزركون ،مبعدل بنمو �سنوي قدره  %11.7بني عامي 2012م و2015م .يو�ضح اجلدول التايل تطور �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة باململكة من حيث ال�شريحة
واحلجم.

لودجلاااالاتطور حجم �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة من حيث احلجم (بالطن) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

الذهب العادي

25.9

31.4

30.0

33.7

�أطقم الذهب � +أحجار الزركون من عيار  18قرياط

6.7

8.2

7.9

9.0

ذهب � +أحجار الزركون من عيار  18قرياط (نواعم)

2.7

3.4

3.3

3.8

�أطقم الذهب � +أحجار الزركون من عيار  21قرياط

5.4

6.6

6.4

7.2

�أطقم الذهب � +أحجار الزركون من عيار  21قرياط (نواعم)

4.8

5.7

5.3

5.9

�أ�ساور الذهب � +أحجار الزركون من عيار  21قرياط

1.5

1.9

1.8

2.0
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احلجم الإجمايل للم�شغوالت الذهبية
معدل النمو ال�سنوي

2012م

2013م

2014م

2015م

47.0

57.2

54.7

61.6

-

%21.7

()%4.4

%13.3

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

من ناحية �أخرى ،منا �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة يف اململكة بن�سبة  %26تقريب ًا من حيث القيمة (مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  )%8.1بني عامي 2012م و2015م،
لت�صل قيمتها �إلى  6.9مليار ريال �سعودي يف عام 2015م .يو�ضح اجلدول التايل تطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة يف اململكة من حيث القيمة.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة من حيث القيمة (باملليار ريال �سعودي) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

القيمة الإجمالية للمجوهرات الأملا�سية (باملليار ريال �سعودي)

5.5

5.8

6.4

6.9

معدل النمو ال�سنوي ()%

-

%5.4

%10.3

%7.8

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ت�ضم �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة على املنتجات التالية:



الأطقم :جمموعة من قطع املجوهرات التي ت�ضم خا ًمتا وعقد و�أ�سوار و�أقراط.
نواعم :قطع منفردة تتكون من خامت �أو عقد �أو �أ�سوار �أو خامت زواج �أو �أقراط �أو ن�صف طقم.

يو�ضح اجلدول التايل تطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة يف اململكة من حيث ال�شريحة.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة من حيث �شريحة املنتج وقيمته (باملليار ريال �سعودي) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

نواعم (باملليار ريال �سعودي)

2.5

2.7

2.9

3.2

الأطقم (باملليار ريال �سعودي)

3.0

3.1

3.5

3.8

القيمة الإجمالية للمجوهرات الأملا�سية (باملليار ريال �سعودي)

5.5

5.8

6.4

6.9

معدل النمو ال�سنوي ()%

-

%5.4

%10.3

%7.8

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

3 3333333سوق بيع اجملوهرات األملاسية بالتجزئة
�شهد �سوق بيع الأملا�س منو ًا قوي ًا بني عامي 2012م و2015م ،من حيث �إجمايل قيمة التجزئة للأملا�س ،حيث �سجلت زيادة مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة  %8.1من  7.9مليار
ريال �سعودي يف عام 2012م لت�صل �إلى  10.0مليار ريال �سعودي يف عام 2015م .ويعزى تطور �سوق البيع بالتجزئة على وجه اخل�صو�ص �إلى زيادة توغل جتار بيع التجزئة يف
مراكز الت�سوق يف جميع �أرجاء اململكة .بالإ�ضافة �إلى ارتفاع م�ستويات الدخل املتاح للم�ستهلكني والذي �أدى �إلى زيادة الطلب على �شراء املجوهرات الفاخرة ،حتديد ًا املجوهرات
الأملا�سية .يو�ضح اجلدول التايل تطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة يف اململكة من حيث القيمة.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث القيمة (باملليار ريال �سعودي) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

قيمة التجزئة الإجمالية للمجوهرات الأملا�سية (باملليار ريال �سعودي)

7.9

8.4

9.3

10.0

معدل النمو ال�سنوي ()%

-

%6.3

%10.7

%7.5

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ت�ضم �سوق املجوهرات الأملا�سية �أنواع من الأطقم والنواعم الأملا�سية .ينمو الطلب على الأطقم والنواعم الأملا�سية بوترية مت�شابهة (مبعدالت منو �سنوية مركبة بن�سبة %8.4
و %7.9على التوايل) ،حيث متثل الأطقم ن�سبة  %55من القيمة الإجمالية اخلا�صة ب�سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة .وي�أتي هذا النمو مدفوع ًا بارتفاع الدخل املتاح
للأ�سر ،ف�ضلاً عن زيادة عدد الزيجات يف حالة الأطقم .يو�ضح اجلدول التايل تطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة يف اململكة من حيث ال�شريحة والقيمة بني عامي
2012م و2015م.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث �شريحة املنتج وقيمته (باملليار ريال �سعودي) يف اململكة بني عامي 2012م و2015م
2012م

2013م

2014م

2015م

الأطقم (باملليار ريال �سعودي)

4.3

4.5

5.0

5.5

نواعم (باملليار ريال �سعودي)

3.6

3.9

4.3

4.5

قيمة التجزئة الإجمالية للما�س (باملليار ريال �سعودي)

7.9

8.4

9.3

10

معدل النمو ال�سنوي ()%

-

%6.3

%10.7

%7.5

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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3 33 -33 -3البيئة التنافسية
3 3333333البيع باجلملة
�شكلت �أكرب �شركتني حمليتني لبيع املجوهرات باجلملة يف اململكة ما يقارب � %35إلى  %45من �إجمايل احل�صة ال�سوقية لبيع املجوهرات باجلملة .و�شكلت الواردات من املجوهرات
ح�صة كبرية تقدر بن�سبة � %35إلى  %50من �إجمايل احل�صة ال�سوقية يف عام 2014م ،بينما تنق�سم احل�صة ال�سوقية املتبقية بني ال�شركات املحلية ال�صغرية .وقد تراوحت احل�صة
ال�سوقية ل�شركة الزوردي بني � %20إلى  %25يف عام 2014م فيما يتعلق بامل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون .بينما ترتاوح ح�صتها ال�سوقية فيما يتعلق بامل�شغوالت
الذهبية ذات العيار  18قرياط ما بني � %5إلى  ،%10مما يعك�س وجود فر�صة كبرية للنمو .يو�ضح اجلدول التايل احل�صة ال�سوقية للمناف�سني يف اململكة من حيث احلجم.

لودجلااالالااحل�صة ال�سوقية للمناف�سني يف �سوق بيع الذهب باجلملة من حيث احلجم يف اململكة خالل عام 2014م
�إجمايل احل�صة ال�سوقية
�شركة الزوردي للمجوهرات

%25-20

�شركة طيبة لل�صياغة واملجوهرات

%20-15

غ�سان للذهب واملجوهرات
�شركة َّ

%5-0

�شركة م�صاغ للذهب واملجوهرات

%5-0

ال�شركات املحلية الأخرى

%15-10

املجوهرات امل�ستوردة

%50-35

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

حتتل ال�شركات العائلية غالبية �شركات بيع اجلملة يف اململكة ،وفيما يلي نبذة عن ال�شركات الرئي�سة يف ال�سوق:





�شركة طيبة لل�صياغة واملجوهرات� :إحدى �أكرب ال�شركات العائلية املخت�صة بت�صنيع الذهب وبيعه باجلملة يف اململكة ،حيث تزاول ن�شاطها يف ال�سوق منذ عام
1989م ،وتت�سم طيبة ب�أ�سعارها التناف�سية وح�ضورها القوي يف �شريحة الأطقم خفيفة الوزن.
غ�سان للذهب واملجوهرات :هي �شركة حملية ميتد تاريخها لثالثة �أجيال خمت�صون يف بيع املجوهرات وتعود جذورها �إلى عام 1885م ،حيث تتمتع �شركة
�شركة َّ
غ�سان بح�ضور قوي يف املنطقة ال�شرقية ومدينة جدة.
َّ
�شركة م�صاغ للذهب واملجوهرات :هي �شركة ت�صنيع وبيع باجلملة تزاول ن�شاطها يف مدينة جدة.
م�صنع مُ�صلي للذهب واملجوهرات :وهو �أحد امل�صانع الكائنة يف جدة يزاول �أعماله منذ عام 1984م .ويتمتع م�صنع ُم�صلي ب�إمكانيات �إنتاج جيدة.

يت�صدر �سوق بيع املجوهرات باجلملة عدد حمدود من �شركات الت�صنيع الكبرية املخت�صة بالبيع باجلملة والتي تتمتع ب�إمكانيات ت�صميم وت�صنيع متميزة .بينما تتمثل عملية
اال�سترياد يف امل�شغوالت الذهبية امل�ستوردة من البلدان منخف�ضة التكاليف (مثل الهند وال�صني) .ويتم �إنتاج امل�شغوالت الذهبية من قبل ال�شركات الكبرية يف تلك الدول التي
تتمتع بقدرات ت�صنيع قوية ،والتي تقوم ب�إنتاج عدد كبري من الت�صاميم وبيعها ب�أ�سعار منخف�ضة ،وذلك لأن غالبا ما تكون حماكاة الت�صاميم الع�صرية اجلديدة من قبل
العالمات التجارية الراقية املوجودة بال�سوق .بينما تفتقر بقية ال�شركات املحلية والور�ش ال�صغرية للإمكانيات الالزمة يف الت�صنيع والت�صميم ،حيث �أنها تقوم ب�إنتاج ت�صاميم
مبدئية ب�سبب تقنيات ت�صنيع الب�سيطة لديهم.
وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة مجُ ز�أة ب�شكل كبري بني �شركات حملية غري مهيمنة وجزء كبري من الواردات .يو�ضح اجلدول التايل البيئة
التناف�سية لبيع املجوهرات باجلملة يف اململكة بنهاية �شهر �سبتمرب عام 2015م.

لودجلااالالاالبيئة التناف�سية لبيع املجوهرات باجلملة يف اململكة
اال�سم
�شركة الزوردي للمجوهرات

امليزة التناف�سية
�إمكانيات ت�صنيع متقدمة

النطاق اجلغرايف الرئي�سي
املنطقة الو�سطى والغربية واجلنوبية وال�شرقية

املنتجات املقدمة
امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية

عالمة جتارية قوية
ت�صاميم خفيفة الوزن
�شركة طيبة لل�صياغة واملجوهرات

ارث قدمي يف جمال املجوهرات

املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية

امل�شغوالت الذهبية

ت�صاميم خفيفة الوزن
�أ�سعار منخف�ضة (�أجور الت�صنيع)
�سيا�سة تبديل الب�ضائع
�شركة م�صاغ للذهب واملجوهرات

ت�صاميم خفيفة الوزن

املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية

امل�شغوالت الذهبية

�أ�سعار منخف�ضة (�أجور الت�صنيع)
م�صنع ُم�صلي للذهب واملجوهرات

�سمعة جيدة

املنطقة الغربية

امل�شغوالت الذهبية

ت�صاميم خفيفة الوزن
�أ�سعار منخف�ضة (�أجور الت�صنيع)
غ�سان للذهب واملجوهرات
�شركة َّ
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ت�صاميم خفيفة الوزن

الريا�ض واملنطقة ال�شرقية

امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية

اال�سم
املجوهرات امل�ستوردة

امليزة التناف�سية
ت�صاميم خفيفة الوزن

النطاق اجلغرايف الرئي�سي
تواجد حمدود يف خمتلف املناطق

املنتجات املقدمة
امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية

�أ�سعار منخف�ضة (�أجور الت�صنيع)
ال�شركات والور�ش املحلية ال�صغرية

تواجد حمدود يف خمتلف املناطق

امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

قد تتباين القيمة املقرتحة من قبل جتار بيع اجلملة قيا�س ًا على �ستة �أبعاد رئي�سة:










الوزن :يرتبط متو�سط وزن املنتجات املعرو�ضة ب�شكل مبا�شر بال�سعر اخلا�ص بها وقدرتها على املناف�سة .وترتفع مبيعات املجوهرات خفيفة الوزن مقارنة مببيعات
املجوهرات ثقيلة الوزن مبقدار مرة ون�صف �إلى ال�ضعف.
�أجور الت�صنيع :تعك�س الأ�سعار املفرو�ضة من قبل �شركات الت�صنيع كقيمة م�ضافة ت�ضم الت�صميم والت�صنيع وقيمة العالمة التجارية ،ف�ضلاً عن م�ستوى اخلدمة.
بالن�سبة لأجور الت�صنيع ،يفر�ض املناف�سون �أجور مت�ساوية مبتو�سط يبلغ  18ريال �سعودي للجرام الواحد وذلك على امل�شغوالت ذات عيار  18قرياط� .أما بالن�سبة
للم�شغوالت ذات عيار  21قرياط ،تعتمد �أجور الت�صنيع ب�شكل كبري على مدى تطور وح�صرية تقنيات الت�صنيع.
قيمة العالمة التجارية :يزداد ت�أثر �سلوك �شراء الذهب يف اململكة مبعرفة العالمة التجارية والثقة بها .وقد �ساعدت اال�ستثمارات القوية يف بناء العالمة التجارية
منذ عام 1993م �شركة الزوردي على ت�أمني ن�سبة قوية من الوعي بعالمتها التجارية يف اململكة ،خا�ص ًة فيما يتعلق مبقيا�س «�أول ما يذكره امل�ستهلك» وذلك وفق ًا
لدرا�سة �أجرتها �شركة تايلور نيل�سون �سوفر�س (تي �إن ا�س) (" )Taylor Nelson Sofres "TNSاملتخ�ص�صة بالأبحاث.
الت�صاميم :يرتقي الزبائن ال�سعوديون يف م�ستوى الذوق اخلا�ص باملجوهرات لدرجة يجب على جميع الت�صاميم تلبيتها.
�شروط الدفع :حتفز �شروط الدفع اجلذابة جتار بيع التجزئة لطلب منتجات املوزعني وبيعها (كهوام�ش ربح جتار التجزئة ،فرتة االئتمان� ،إلخ) .ومن هذه ال�شروط
التايل:
ً
 �شروط االئتمان ،متنح جتار التجزئة حوايل  90يوما ل�سداد فواتريهم.
 �سيا�سة اال�ستبدال ،تتيح لتجار بيع التجزئة �إعادة الب�ضائع التالفة �إلى �شركة الت�صنيع بالإ�ضافة �إلى  %10من املنتجات غري املباعة.
 �سيا�سة الب�ضاعة حتت الت�صريف ،تتيح لتجار بيع التجزئة �إعادة الب�ضائع غري املباعة بعد فرتة من الوقت حمددة م�سبق ًا.
 برامج حتفيز للباعة ،ت�شجع جتار بيع التجزئة على بيع املزيد من املنتجات نظري تخفي�ضات ومكاف�آت.
التغطية :تعد القدرة على الو�صول �إلى جتار بيع التجزئة يف مناطق خمتلفة من اململكة �أمر ًا حيوي ًا لتحقيق مبيعات �أعلى واحل�صول على ح�صة �سوقية �أكرب.
فمبيعات املجوهرات ما زالت مرتكزة يف الأ�سواق الرئي�سة يف جميع �أنحاء اململكة .هذا وحتظى الزوردي بتواجد على ال�صعيد املحلي يف �سوق بيع التجزئة اخلا�صة
باملجوهرات� ،إذ تزاول ن�شاطها ب�شكل �أ�سا�سي من خالل مكاتب بيع اجلملة يف املناطق الرئي�سية باململكة وتغطي ما يربو على  1.000معر�ض لبيع بالتجزئة يف
جميع �أرجاء اململكة.

3 3333333قطاع التجزئة
ي�ضم قطاع بيع التجزئة ال�سعودي على ال�شركات املتو�سطة وال�شركات ال�صغرية التي تزاول ن�شاطها يف �أ�سواق الذهب وال�شوارع الرئي�سة .ومع ذلك ،فالعديد من جتار بيع التجزئة
الكبار الذين يحظون بح�ضور على امل�ستوى الدويل يزاولون ن�شاطهم � ً
أي�ضا يف اململكة ،ويعر�ضون جمموعة وا�سعة من املنتجات .وتتمتع هذه ال�شركات بعالمات جتارية قوية و�سمعة
ً
متميزة بني امل�ستهلكني بف�ضل جناحهم على امل�ستوى الإقليمي .ت�ضم الطبقة املتو�سطة جتار بيع جتزئة ت�شتهر عالماتهم التجارية داخل اململكة فقط ،وذلك نظرا حل�ضورهم
القوي على م�ستوى اململكة وتركيزهم على امل�ستوى املحلي .وينت�شر جتار بيع التجزئة ال�صغار الآخرين عرب اململكة ،حيث �إنه عادة ما ميتلك ه�ؤالء التجار �أقل من خم�سة فروع،
ويقدمون م�شغوالت ذهبية وجموهرات �أملا�سية متو�سطة اجلودة.
نظر ًا ل�شبكة التجزئة ال�صغرية ن�سبي ًا من ناحية عدد منافذ بيع التجزئة اخلا�صة بالزوردي ،ف�إنها حتظى مبجال كبري للنمو وتو�سيع تواجدها على م�ستوى بيع التجزئة واحل�صول
على ح�صة �أكرب من �سوق بيع التجزئة.
فيما يلي نظرة عامة على ال�شركات املتميزة يف �سوق بيع التجزئة اخلا�صة باملجوهرات يف اململكة:







الرميزان للذهب واملجوهرات :هي �أكرب �شركات بيع التجزئة يف اململكة حيث ت�شغل �أكرث من  250منفذ بيع ،وتنت�شر منافذ بيع الرميزان ب�شكل مو�سع يف اململكة
وقطر والإمارات وعمان.
داما�س للمجوهرات� :أن�شئت يف 1907م ،تعد داما�س �إحدى �أكرب �شركات بيع التجزئة اخلا�صة باملجوهرات يف املنطقة ،حيث تقوم بتوزيع  28عالمة جتارية من
خالل العديد من املعار�ض يف جميع �أرجاء ال�شرق الأو�سط .وت�شغل �شركة داما�س  22فرع ًا يف اململكة عرب �أ�سواق الذهب وال�شوارع الرئي�سة بالإ�ضافة �إلى مراكز
الت�سوق� .إذ ت�ضم �شبكة داما�س الدولية ما يربو على  210منفذ ًا للبيع عرب �ستة دول.
ال�شلوي للذهب واملجوهرات :هي �شركة لإنتاج م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س ،تدير  21معر�ض ًا يف اململكة ،وهي �شركة عائلية مملوكة من قبل مطلق
ال�شلوي ،ولها مكاتب يف اململكة والإمارات العربية املتحدة.
فتيحي للمجوهرات :تعد �شركة فتيحي �أول �شركة لتجارة املجوهرات وال�سلع الكمالية يف اململكة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية .فهي تدير  55فرع ًا عرب العديد
من ال�شوارع الرئي�سة ومراكز الت�سوق يف املنطقة ال�شرقية والو�سطى والغربية.
زري للذهب واملجوهرات :ت�أ�س�ست �شركة زري يف عام 1960م حتت ملكية �صالح امل�شعي ،حيث متتلك ال�شركة ما يزيد عن  10معار�ض تبيع من امل�شغوالت الذهب
واملجوهرات الأملا�سية.
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لودجلااالالاالبيئة التناف�سية لبيع التجزئة اخلا�ص باملجوهرات يف اململكة
اال�سم
الزوردي

امليزة التناف�سية
جمموعة كبرية من الت�صاميم

عدد املنافذ باململكة
10

املنتجات املعرو�ضة
م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

قيمة كبرية للعالمة التجارية
اختيار امل�شاهري
�أكرب �شبكة بيع

الرميزان

250

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

عالمة جتارية را�سخة
�شبكة بيع كبرية

داما�س

22

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

جمموعة كبرية من العالمات التجارية
التو�سع بقوة
ال�شلوي

�شبكة بيع وا�سعة

فتيحي

�شبكة بيع وا�سعة
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م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

55

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

ا�سرتاتيجية التو�سع بقوة
�أ�سعار تناف�سية

زري
جتار بيع التجزئة ال�صغار

10

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

�أقل من  5فروع

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

قد تتباين القيمة املميزة ل�شركات بيع التجزئة يف �سوق املجوهرات قيا�س ًا على �أربعة �أبعاد رئي�سة:





جمموعة املنتجات املعرو�ضة :ي�ؤدي التو�سع يف املجموعات املعرو�ضة �إلى زيادة حجم املبيعات ،حيث يحتاج العمالء �إلى جمموعة متنوعة من الأ�صناف لإر�ضاء
ميولهم املتغرية.
العالمة التجارية :ت�ؤدي املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دور ًا كبري ًا يف معرفة �أي �شركات بيع التجزئة التي تعد اخليار الأول عند امل�ستهلكني .حيث تعتقد
ال�شركة ب�أن عالمتها التجارية تعترب الأقوى من بني جميع �شركات بيع التجزئة التي تزاول ن�شاطها يف اململكة.
جودة خدمة ما بعد البيع :توافر خدمات ال�صيانة و�سيا�سة اال�ستبدال تزيد من �إقبال امل�ستهلكني على معار�ض بيع التجزئة وزيادة �شعبيتها ،حيث من املعروف عن
الزبائن ال�سعوديني ا�ستبدالهم للمجوهرات وطلبهم للت�صميمات اجلديدة.
ً
ً
التغطية اجلغرافية :يعد وجود �شركات بيع التجزئة يف مناطق بيع التجزئة الرئي�سة يف اململكة �أمرا حيويا للحفاظ على حجم املبيعات املرتفع �إلى جانب تعزيز
ح�ضورها.

3 33 -33 -3توجهات السوق
بامل�ضي قدم ًا ،يتوقع �أن ت�شكل اجتاهات خمتلفة �سوق املجوهرات يف اململكة:
3 3333333تزايد الطلب على املنتجات ذات العالمات التجارية
متثل زيادة تغلغل و�سائل الإعالم نافذة يطل منها امل�ستهلكون ال�سعوديون على االجتاهات واملو�ضة العاملية ،ومن ثم يعد قطاع «املجوهرات وال�ساعات وامل�شغوالت الف�ضية» من بني
�أ�سرع قطاعات الإنفاق اال�ستهالكي منو ًا ،حيث حققت معدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته  %11لت�صل �إلى  32مليار ريال �سعودي يف عام 2014م .ونتيجة لذلك ،تزيد �شركات
الت�صنيع من مرونة عمليات الت�صنيع لتلبية الطلب على ت�صاميم املجوهرات الإبداعية ب�شكل �أكرث تواتر ًا.
3 3333333األطقم خفيفة الوزن
يدفع االرتفاع التاريخي يف �أ�سعار الذهب الطلب على الأطقم خفيفة الوزن ،حيث حتتل الت�صاميم خفيفة الوزن �أعلى ن�سبة من بني القطع التي تباع ح�سب الت�صميم .فمبيعات
املجوهرات خفيفة الوزن تزيد مبقدار مرة ون�صف �إلى ال�ضعف عن مبيعات املجوهرات ثقيلة الوزن .ولهذا ،يتعذر على �شركات الت�صنيع التي ت�ستخدم تقنيات �إنتاج �أولية مواكبة
هذا االجتاه ،نظر ًا لقدرتهم املحدودة على التحكم يف وزن الذهب املوجود يف كل قطعة جموهرات.
3 3333333زيادة الطلب على اجملوهرات من عيار  18قرياط
تتجه ميول امل�ستهلكني ال�سعوديني ب�شكل �أكرب �إلى االجتاهات الغربية بعيدً ا عن الت�صاميم التقليدية للمجوهرات .وي�ؤثر هذا التحول يف امليول يف الغالب على �شريحة املجوهرات
إبداعا ومرون ًة ب�أ�سعار �أقل .بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب للطلب على املجوهرات من عيار  18قرياط ن�سبة ،%2.8
من عيار  18قرياط ،فهي تتيح فر�صة �إنتاج ت�صاميم �أكرث � ً
وهي يف الأ�سا�س من قبل امل�ستهلكني ال�سعوديني املتمدنني من فئة ال�شباب الذين ي�شكلون حال ًيا  %38من �إجمايل ن�سبة ال�سكان .وعالوة على ذلك ،يقطن ما يقرب من  %86من
�إجمايل �سكان اململكة حالي ًا يف املناطق املتمدنة ،الأمر الذي يدفع �إلى زيادة الطلب على املنتجات الع�صرية ذات العالمات التجارية ،وزيادة مماثلة يف الطلب على املجوهرات من
عيار  18قرياط .ونتيجة لذلك ،ت�سعى ال�شركات الن�شطة يف ال�سوق والتي تهدف لال�ستفادة من هذا النمو �إلى �إعادة تركيز �أن�شطتهم نحو تطوير منتجاتهم من عيار  18قرياط
وحت�سينها .يتجاوز منو الزوردي يف ال�شريحة اخلا�صة بعيار  18قرياط منوها الإجمايل ،ويعد ذلك م�ؤ�شر ًا على عزم الزوردي للح�صول على ح�صة �سوقية �أكرب يف تلك ال�شريحة.
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3 3333333زيادة دور منافذ بيع التجزئة
�أثر التعداد ال�سكاين الكبري وزيادة م�ستويات الدخل املتاح على قطاع بيع التجزئة ب�شكل تاريخي يف اململكة .فعززت �شركات بيع املجوهرات بالتجزئة تواجدها يف �سوق بيع
التجزئة (خا�صة يف مراكز الت�سوق يف جميع �أنحاء اململكة) ،وهي على ا�ستعداد ملوا�صلة ذلك بغية اال�ستفادة من الإمكانية الوا�سعة لبيع املجوهرات بالتجزئة يف اململكة .وعالوة
على ذلك ،ت�سعى �شركات بيع التجزئة الإقليمية واملحلية �إلى تر�سيخ الوالء جتاه �سل�سلة معار�ض بيع التجزئة اخلا�صة بهم ،بد ًال من الوالء للعالمة التجارية اخلا�صة باملجوهرات
التي تبيعها ،ومتييز نف�سها من خالل تر�سيخ عالمتها التجارية �إلى جانب التجربة التي يوفرونها لعمالئهم داخل املعر�ض.
التقدم يف جمال تقنيات التصنيع
3 3333333
ّ
�شركات الت�صنيع الكبرية هي الرائدة يف �ضخ اال�ستثمارات يف جمال تقنيات الت�صنيع اجلديدة كطريقة البتكار ت�صميمات فريدة .حيث ميكن للمجوهرات التي ُ�ص ِّنعت با�ستخدام
هذه التقنيات �أن تباع ب�أجور م�صنعية �أعلى ،وذلك بف�ضل ح�صرية ت�صميماتها ،فا�ستخدام التقنيات الأكرث تقدم ًا (مثل الطباعة ثالثية الأبعاد) يزيد من �صعوبة تقليد املنتجات.
هذا وتدل زيادة �آلية العمليات على �أن تكنولوجيا الإنتاج املتطورة حتتاج �إلى عمالة �أقل كثافة وتتطلب فرتة �إجناز �أق�صر.

3 33 -3سوق اجملوهرات يف مصر
3 33 -33 -3نظرة عامة على االقتصاد الكلي
بد�أ االقت�صاد امل�صري يظهر عالمات تعايف يف عام 2014م بعد فرتة من اال�ضطرابات ال�سيا�سية .وعالوة على ذلك ،متكنت م�صر من تخفيف الآثار ال�سلبية الواقعة على �سوق
ال�سلع اال�ستهالكية ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية �إلى �أدنى حد ،وذلك بف�ضل الزيادة ال�سكانية ال�سريعة التي ت�شهدها م�صر ،حيث ت�ضيف هذه الزيادة ما يقرب من مليون
م�ستهلك جديد كل عام.
فيما يلي تلخي�ص للعوامل االقت�صادية والدميوغرافية واالجتماعية الرئي�سة التي ت�ؤثر على تطور �سوق املجوهرات.
3 3333333الوضع االقتصادي
كان لفرتة االنتقال ال�سيا�سي املطولة التي بد�أت يف عام 2011م �أثر ًا كبري ًا �أدى �إلى زعزعة ا�ستقرار االقت�صاد امل�صري .حيث تباط�أت معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي من  %5قبل عام 2010م ( 1.458مليار جنيه م�صري وهو ما يعادل  669.8مليار ريال �سعودي يف عام 2006م) لت�صل �إلى  %3بعد عام 2011م.
عالوة على ذلك ،ت�شهد معدالت الت�ضخم تقلبات منذ عام 2006م ،فقد انخف�ضت لت�صل �إلى  %7.3يف عام 2012م بعد ارتفاعها يف عام 2008م التي و�صلت �إلى  .%19.1ومع
ذلك ،ارتفعت معدالت الت�ضخم منذ عام 2012م لت�صل �إلى  %10.3يف عام 2015م.

لودجلااالالاامل�ؤ�شرات االقت�صادية يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

امل�ؤ�شرات
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (مليار جنيه م�صري)

1.915.1

1.955.3

1.997.6

2.073.5

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (مليار ريال �سعودي)

919.2

938.5

958.8

1036.8

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد (مليار جنيه م�صري)

23.5

23.4

23.3

24.0

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للفرد (مليار ريال �سعودي)

11.3

11.2

11.2

12.0

ن�سبة الت�ضخم

%7.3

%9.5

%10.1

%10.3
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مع ذلك� ،شهدت م�صر منذ عام 2012م منو ًا �سنوي ًا بن�سبة  %5.6يف الدخل احلقيقي املتاح لكل �أ�سرة بدعم من احلكومة .فقد كان الدخل احلقيقي املتاح يف ال�سابق راكد ًا بواقع
منو تبلغ ن�سبته  %0.6كل عام بني عامي 2005م و2012م.
جاء االنتعا�ش الن�سبي يف الدخل املتاح يف عام 2013م ب�شكل �أ�سا�سي بف�ضل جمموعة من احلوافز التي قدمتها احلكومة ذاك العام ،والتي هدفت �إلى زيادة احلد الأدنى للدخل،
�إلى جانب تخفي�ض ن�سبة البطالة وتطوير البنية التحتية للبالد .وقد �أُعلن عن �أول جمموعة من احلوافز يف �شهر �أغ�سط�س عام 2013م ،بلغت قيمتها  29.6مليار جنيه م�صري
(ما يعادل  14.2مليار ريال �سعودي) .و�أُعلن عن ثاين جمموعة من احلوافز يف �شهر دي�سمرب عام 2013م ،والتي بلغت قيمتها  30مليار جنيه م�صري (ما يعادل  14.4مليار
ريال �سعودي) .ويف يوليو من عام 2014م� ،أعلنت احلكومة امل�صرية عن جمموعة جديدة تهدف �إلى تعزيز قطاع ال�صناعة والإن�شاء واالت�صاالت وال�سياحة.
وقد انعك�ست الزيادة يف الإنفاق احلكومي يف ارتفاع الدين العام منذ عام 2011م .يف الواقع ،ارتفع الدين العام من ن�سبة  %78.9من �إجمايل الناجت املحلي يف عام 2012م لي�صل
�إلى  %88.5يف عام 2015م .هذا وتدعم دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل متواز االقت�صاد امل�صري من خالل امل�ساعدات اخلارجية .فعندما ا�ستقر الو�ضع ال�سيا�سي يف عام
2014م ،تلقت م�صر دعم مايل بقيمة  16.6مليار دوالر �أمريكي (ما يعادل  62.3مليار ريال �سعودي) من اململكة والإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ،وهو ما يقارب %10
من �إجمايل الناجت املحلي يف م�صر .بالإ�ضافة لذلك ،تعهدت البلدان الثالثة ب�ضخ مبلغ �إ�ضايف بقيمة  22مليار دوالر �أمريكي (ما يعادل  82.51مليار ريال �سعودي) يف �صورة
ا�ستثمارات ،على �أن توجه تلك اال�ستثمارات نحو العديد من ال�صناعات واملبادرات مبا يف ذلك برامج الطاقة املتجددة والبنية التحتية وخلق الوظائف.
�سوف يعمل الدعم اخلارجي على متويل العديد من امل�شروعات الكبرية يف جميع �أنحاء م�صر مما يعزز فر�ص التوظيف ،ومن ثم القوة ال�شرائية لل�شعب امل�صري .ونتيجة لذلك،
ف�إنه من املتوقع �أن ي�ستمر زيادة الطلب على �سلع التجزئة مبا يف ذلك املجوهرات.

27

لودجلااالالاالدخل املتاح لكل �أ�سرة يف م�صر بني عامي 2012م و2015م
امل�ؤ�شرات

2012م

2014م

2013م

2015م

الدخل احلقيقي املتاح لكل �أ�سرة (�ألف جنيه م�صري)

74.2

83.3

82.2

95.1

الدخل احلقيقي املتاح لكل �أ�سرة (�ألف ريال �سعودي)

35.6

40.0

39.5

47.6

الدين العام (ن�سبة من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل)

%78.9

%89.0

%90.5

%88.5
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بالرغم من انخفا�ض م�ستويات الدخل املتاح للفرد حالي ًا (مقارنة بدول جمل�س التعاون اخلليجي) ،يعد معدل منو الدخل املتاح يف م�صر ثاين �أ�سرع املعدالت منو ًا يف املنطقة .هذا
ويزيد منو �إجمايل الدخل املتاح من جاذبية ال�سوق امل�صرية ل�شركات املجوهرات املحلية والأجنبية ،حيث يتمتع امل�صريون بقوة �شرائية �أكرب يف �سوق بيع التجزئة.
�إ�ضافة لذلك ،ميثل قطاع ال�سياحة �أحد امل�صادر الرئي�سة لإيرادات احلكومة امل�صرية ،ولكنه قد تكبد �أ�ضرار ًا بالغة جراء اال�ضطراب ال�سيا�سي .فقد ارتفعت نفقات ال�سياح
بن�سبة  %80تقريب ًا بني عامي 2005م و2008م .ومع ذلك� ،شهد القطاع انخفا�ض ًا حاد ًا ب�سبب الأزمة االقت�صادية العاملية التي جاءت قبيل اال�ضطراب ال�سيا�سي ،لي�سجل هبوط ًا
مبعدل  %25بني عامي 2008م و2011م .وحيث بد�أ امل�شهد ال�سيا�سي يف اال�ستقرار يف عام 2012م� ،شهدت النفقات من قطاع ال�سياحة تعافي ًا تدريجي ًا تمَ ّثل يف منو �سنوي مبقدار
 %2يف عام 2012م و %10يف عام 2013م.
وثمة توقعات بتح�سن االقت�صاد املحلي ب�شكل عام و�أ�سواق بيع املجوهرات بالتجزئة ب�شكل خا�ص بف�ضل االجتاه الت�صاعدي للإنفاق يف قطاع ال�سياحة.

لودجلااالالا�إح�صاءات قطاع ال�سياحة يف م�صر
2012م

2013م

2014م

عدد ال�سياح الدوليون الوافدون (مليون)

11.5

9.5

9.9

نفقات ال�سياحة الدولية الوافدة (باملليار دوالر �أمريكي)

2.2

2.5

2.6

نفقات ال�سياحة الدولية الوافدة (باملليار ريال �سعودي)

8.3

9.4

9.7
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�شهد االقت�صاد امل�صري ،بف�ضل احلوافز احلكومية وانتعا�ش القطاع ال�سياحي ،حت�سن ًا يف الآونة الأخرية ،مما يعد م�ؤ�شر ًا �إلى بداية منو اقت�صادي ثابت حمتمل .ومن �ش�أن هذا
النمو االقت�صادي �أن يكون له ت�أثري ًا �إيجابي ًا على �سوق بيع التجزئة ،حيث تتمتع الأ�سر حالي ًا بدخل �أعلى وقوة �شرائية �أكرب ،مما يحرك الطلب على بيع التجزئة.
3 3333333الرتكيبة السكانية
يعترب النمو ال�سكاين من العوامل الرئي�سية لزيادة الطلب على املجوهرات يف م�صر .وقد ارتفع عدد ال�سكان يف م�صر لي�صل �إلى  88.0مليون ن�سمة يف عام 2015م بعد �أن كان
 71مليون ن�سمة يف عام 2006م مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %2.4تقريب ًا.
تتميز م�صر برتكيبة �سكانية �شابة ن�سبي ًا ت�شكل ما يقارب  %41من �إجمايل عدد ال�سكان التي تقل �أعمارهم عن  20عام ًا .وتعترب �شريحة ال�شباب البالغني (الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  20و 39عام ًا) ال�شريحة الأ�سرع من ًوا م�ضيف ًة �أكرث من  5.6مليون �شاب بالغ عرب الع�شر �سنوات املا�ضية.
أ�سا�سا متي ًنا لنمو ال�سوق اال�ستهالكية .وتخلق الن�سبة املتزايدة من فئة ال�شباب �سوق ًا جذابة للإنفاق على الب�ضائع ذوات
ويوفر هذا النمو ال�سكاين ،وبالأخ�ص يف فئة ال�شبابً � ،
العالمات التجارية املعروفة (على افرتا�ض توافر ظروف �سيا�سية واقت�صادية م�ستقرة يف امل�ستقبل).

لودجلااالالات�صنيف ال�سكان ح�سب العمر يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

 19-0عام ًا (باملاليني)

33.5

34.5

35.3

36.3

 39-20عام ًا (باملاليني)

26.9

27.4

28.0

28.4

�أكرث من  40عام ًا (باملاليني)

21.2

21.8

22.5

23.3

الإجمايل

81.6

83.7

85.8

88.0

معدل النمو ال�سنوي

-

%2.6

%2.6

%2.5

الن�سبة املئوية
 19-0عام ًا

%41.1

%41.1

%41.1

%41.2

 39-20عام ًا

%32.9

%32.8

%32.6

%32.3

�أكرث من  40عام ًا

%26.0

%26.1

%26.3

%26.5

%100

%100

%100

%100

الإجمايل
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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ت�ؤثر الرتكيبة ال�سكانية ال�شابة الكبرية واملتنامية ب�شكل �إيجابي على �سوق مبيعات التجزئة على الرغم من عدم اال�ستقرار الإقليمي يف بع�ض الأحيان .ف�ض ًال عن ذلك ،توفر م�صر
فر�ص منو جيدة للب�ضائع اال�ستهالكية واملنتجات ذات العالمات التجارية املعروفة ب�سبب التزايد امل�ستمر لأعداد امل�ستهلكني ال�شباب بن�سبة كبرية.
3 3333333العامل االجتماعي
�أثرت عوامل اجتماعية عديدة بالإ�ضافة �إلى النمو االقت�صادي وال�سكاين يف م�صر على تطور �أ�سواق بيع التجزئة و�سوق املجوهرات .وقد �أثرت هذه العوامل مبا يف ذلك معدالت
الزواج املتزايدة ،ونفقات امل�ستهلكني و�شريحة الطبقة املتو�سطة ،على �سلوك امل�ستهلك ال�شرائية وارتفاع الطلب على املجوهرات يف ال�سوق امل�صرية.
)أالزواج

يعترب الزواج �أحد �أهم حمركات الطلب على املجوهرات ،فال تزال امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية هي الهدية التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته يف م�صر .فعدد
الزيجات  -على وجه اخل�صو�ص  -هو الدافع الرئي�سي للطلب على �أطقم م�شغوالت الذهب (التي تتكون من خامت وعقد و�سوار و�أقراط) ،وذلك ب�سبب االرتباط الثقايف القوي
ب�إهداء �أطقم املجوهرات يف حفالت الزفاف التي تقام يف م�صر.
يرتفع �سنوي ًا �إجمايل عدد الزيجات مبعدّل منو �سنوي مركب يبلغ  ،%6.4لي�صل �إلى  950.100زيجة يف عام 2015م بعد �أن كان  922.000زيجة يف عام 2012م .ف�ض ًال عن
ذلك ،ارتفعت معدالت الزواج لكل  1.000ن�سمة من  %7.3يف عام 2005م �إلى  %10.8يف عام 2015م .وقد تخطت ن�سبة منو عدد الزيجات النمو يف التعداد ال�سكاين (بن�سبة
املتح�سنة ل�شريحة ال�شباب البالغني والتي ت�ؤدي �إلى
 )%2.3بف�ضل الأعداد الكبرية من ال�شباب الذين يبلغون �سن الزواج .وتعك�س معدالت الزواج املتزايدة الظروف االقت�صادية
ِّ
زيادة اال�ستهالك الكلي والطلب على املجوهرات يف م�صر.
)بالتوسع املدين وإنفاق املستهلكني

يعترب التعداد ال�سكاين امل�صري مو َّزع ًا ب�شكل مت�سا ٍو ن�سبي ًا بني املناطق القروية واملتمدنة الكربى .وقد �شكلت ن�سبة الأ�سر املتمدنة ما يقارب  %44.9من �إجمايل عدد الأ�سر يف
عام 2012م ،وال زالت ت�شكل يف عام 2015م ن�سبة  %45.2فقط .و�إن اعتماد االقت�صاد امل�صري الكبري على القطاع الزراعي يعني االنت�شار امل�ستمر للأ�سر القروية يف جميع
�أنحاء البالد.
وينعك�س ذلك التوزيع ال�سكاين على توزيع �إنفاق امل�ستهلكني بح�سب املنطقة .حيث �أن هناك ت�سا ٍو ن�سبي يف توزيع �إنفاق امل�ستهلكني عرب مناطق (حمافظات) م�صر ال�سبع
وع�شرين ،حيث �أن املحافظات الـ 13الأكرب متثل ما ن�سبته  %81فقط من �إجمايل �إنفاق امل�ستهلكني.
يعترب املعدل املنخف�ض لل�سكان املتمدنني يف م�صر ،مقارن ًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،هو املحرك الأ�سا�سي للطلب املتزايد على �شراء املجوهرات التقليدية .وميثل التوزيع
الوا�سع لإنفاق امل�ستهلكني حتدّي ًا لتجار اجلملة وجتار التجزئة حيث �أن ذلك يتطلب منهم االنت�شار جغرافي ًا يف  %50من املناطق لي�ستفيدوا من  %80من �إجمايل �إنفاق امل�ستهلكني.
)جالطبقة املتوسطة

نظر ًا للفرق املنخف�ض للدخل بني �سكان املدن و�سكان القرى ،يدخل  %38من الأ�سر �ضمن الطبقة الو�سطى .وبالتايل ،يوجد مب�صر �أعلى ن�سبة من الأ�سر امل�صنفة �ضمن الطبقة
الو�سطى يف املنطقة.
ويدل حجم الطبقة الو�سطى الكبري ن�سبي ًا على ت�شابه الأذواق واال�شرتاك يف �سلوكيات ال�شراء يف �شريحة عري�ضة من ال�سكان .وبالتايل ف�إن ال�سوق امل�صرية تعترب جاذبة لتجار
اجلملة ولتجار التجزئة امل�ستهدفني ل�شريحة الطبقة الو�سطى.

لودجلااالالاالإح�صاءات االجتماعية يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

الزيجات ال�سنوية (بالألف)

921.7

912.0

935.5

950.1

الأ�سر املتمدنة (الن�سبة املئوية لإجمايل الأ�سر)

44.9

45.0

45.1

45.2

معدالت الزواج (لكل �ألف من ال�سكان)

11.3

10.9

10.9

10.8

�أ�سر الطبقة املتو�سطة (الن�سبة املئوية لإجمايل الأ�سر)

38.0

37.9

37.8

37.8
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املق�سم جغرافي ًا.
تت�سم الرتكيبة االجتماعية يف م�صر بالتزايد ال�سنوي يف عدد الزيجات ،وباالنت�شار الوا�سع للطبقة املتو�سطة التي تت�شابه يف الأذواق ،وب�سوق ال�سلع اال�ستهالكية َّ
ومن َّثم ف�إن ال�سوق امل�صرية توفر فر�ص منو جيدة لكبار جتار اجلملة وجتار التجزئة يف �سوق املجوهرات والذين ي�ستهدفون �شرائح الطبقة املتو�سطة يف املناطق املتمدنة
والقروية.
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3 33 -33 -3نظرة عامة على قطاع اجملوهرات
3 3333333خصائص السوق
تت�سم ال�سوق امل�صرية للم�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية ب�أربع خ�صائ�ص رئي�سية ،مب َّينة فيما يلي.
)أأهميتها االجتماعية والثقافية

هناك ارتباط ثقايف قدمي بني ال�سكان امل�صريني وامل�شغوالت الذهبية كهدية تقدم يف املنا�سبات اخلا�صة وحفالت الزفاف .ويتم �شراء الذهب ب�شكل �أ�سا�سي كهدية زواج ،وذلك
مدعوم ًا باحلقيقة التي ت�شري �إلى �أن ما يقدر بـ  %60من طلبات املجوهرات هي �أ�سا�س ًا م�شرتيات الزواج .كما يعترب معظم امل�صريني امل�شغوالت الذهبية ،وبالأخ�ص �شريحة
امل�شغوالت من عيار  21قرياط ،من م�صادر اال�ستثمار (عالوة على امل�شرتيات الفاخرة).
)ببيئة راسخة ملبيعات التجزئة

كل من املناطق املدن والقرى وب�شكل متزايد يف مراكز الت�سوق يف املناطق املتمدنة� .أ�سواق التجزئة يف الغالب
يباع الذهب ب�شكل �أ�سا�سي يف املناطق املخ�ص�صة لبيع الذهب يف ٍ
هي عبارة عن �أعمال جتارية حملية عائلية (�سواء على امل�ستوى املحلي �أو القومي) .وما زالت امل�شغوالت الذهبية تباع ب�شكل كبري ح�سب الوزن يف جميع �أنحاء م�صر بد ًال من �أن
تباع بالقطعة كما هي العادة يف الأ�سواق الأوروبية.
)جقاعدة التصنيع احمللية اجملزأة يف األغلب

يتكون �سوق امل�شغوالت الذهبية من عدد كبري من امل�ص ِّنعني املحليني ال�صغار ذوي القدرات الفنية املحدودة الذين ي�شكلون  %50تقريب ًا من ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى �أن هناك عدد ًا
حمدود ًا للغاية من املنتجات امل�ستوردة يف ال�سوق والتي ت�ستورد يف الأغلب من �إيطاليا والإمارات العربية املتحدة وتركيا.
)دأسعار الذهب املتقلبة والنمو االقتصادي

ي�ؤثر التقلب يف �أ�سعار الذهب ب�شكل مبا�شر على الطلب على منتجات املجوهرات حيث ي�ؤدي ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار الذهب �إلى انخفا�ض الطلب يف املقابل ،مما يخلق ظروف �سوق
للم�صنعني ال�صغار والور�ش ال�صغرية .والعك�س �صحيح ،حيث يوفر انخفا�ض �أ�سعار الذهب فر�صة للم�ستهلكني لال�ستثمار يف �سلعة �آمنة ن�سبي ًا.
مت ِّثل حتدي ًا َّ
3 3333333دورة العمليات التشغيلية والتسويقية اخلاصة بالقطاع
)أالتوريد

يتم توريد الذهب يف م�صر بالأ�سا�س من �أربعة جهات






مناجم الذهب :منجم ال�سكري هو منجم الذهب الوحيد الآن يف م�صر ،ويقوم على ت�شغيل هذا املنجم �شركة �سنتامني وقد بلغت م�ستويات الإنتاج به �إلى  12.3طن
يف عام 2015م .ويخ�ضع منجم ال�سكري مللكية م�شرتكة بني �شركة �سنتامني والهيئة امل�صرية العامة للرثوة املعدنية .وقد بد�أ املنجم الإنتاج التجاري يف عام 2010م
عاما تقري ًبا.
ويعترب منجم الذهب الأحدث والأكرب والأول من نوعه يف م�صر ،وي�صل عمره املتوقع �إلى ً 20
اال�سترياد :يتم ا�سترياد الذهب من دول منطقة و�سط �أفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
معاجلة اخلام وا�ستعادة الذهب الك�سر :تعترب امل�شغوالت الذهبية ب�أنها و�سيلة من و�سائل اال�ستثمار يف م�صر وذلك بدوره يزيد من كمية الذهب املعاد ت�صنيعه
وامل�ستخدم من قبل امل�ص ِّنعني .وال ت�شكل معاجلة اخلام ن�سبة كبرية.
جتار ال�سلع :الذهب امل ّورد من جتار ال�سلع الأ�سا�سية يف �صورة �سبائك ذهب الذي يخ�ضع الح ًقا لعملية ال�صهر ال�ستخدامه يف عملية الإنتاج.

)بالتصميم والتصنيع




الت�صميم :يتم ت�صميم املجوهرات حملي ًا ،حيث �إن امل�صريني لديهم ذو ًقا فريدًا يف امل�شغوالت الذهبية .وبينما يتزايد الطلب على الت�صاميم الع�صرية لذهب عيار
مدفوعا بالأ�سا�س
 18قرياط الأخف وزن ًا يف املناطق املتمدنة ،ال يزال الذهب من عيار  21قرياط ي�شكل حوايل  %70من �إجمايل �سوق املجوهرات يف عام 2014م،
ً
بطلبات الذهب اخلا�صة بالزواج.
الت�صنيع :تتم معظم عمليات ت�صنيع املجوهرات يف ور�ش حملية �صغرية مملوكة لعوائل يجري فيها ا�ستخدام التقنيات الأ�سا�سية للت�صنيع (مثل دمغ الذهب
امل�ص ِّنعني الذين ميتلكون من�ش�آت ت�صنيع كبرية ت�ستخدم �آالت وتقنيات جديدة ومتقدمة لإنتاج كميات كبرية بتكاليف
و�سبكه) .وال توجد �سوى ن�سبة قليلة من َ
منخف�ضة (ك�شركة ايجيت جولد والزوردي).

حتديات عدة من بينها تطبيق م�صر لقوانني �صارمة ن�سبي ًا فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية ،حيث تفر�ض على ال�شركات املحلية ن�سبة مت�صري تبلغ
وامل�صممون
يواجه امل�ص ِّنعون
ٍ
ِّ
ً
 .%90ويعمل يف قطاع املجوهرات �أكرث من  110.000عامال� ،إال �أنه ال يزال هناك ندرة يف احلرفيني وامل�صممني امل�صريني املهرة وذلك ب�سبب العدد املحدود للمعاهد التدريبية
املتخ�ص�صة يف مهارات ت�صنيع املجوهرات .ونتيج ًة لذلك ف�إن معظم امل�صممني واملتخ�ص�صني هم من الأجانب الذين يقطنون خارج البالد .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن احلكومة
امل�صرية ت�ستثمر يف تنمية املهارات املحلية من خالل �إن�شائها املركز النموذجي للتدريب على �صياغة الذهب واملجوهرات يف 2006م .وباملثل ،قامت �شركات القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا
باال�ستثمار يف �إن�شاء �أكادميياتهم التدريبية اخلا�صة ك�أكادميية الزوردي للتدريب التي مت افتتاحها منذ عدة �سنوات ما�ضية.
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)جبيع باجلملة والتوزيع

هناك جمموعتان رئي�سيتان للبيع باجلملة تظهر يف �سوق املجوهرات امل�صرية:




التجار املتخ�ص�صني يف البيع باجلملة :يعمل ه�ؤالء التجار كحلقة و�صل بني �شركات التجزئة املحلية العائلية وامل�صنعني املحليني (�شركات الت�صنيع �أمثال الزوردي
وايجيبت جولد) .ولديهم �إمكانية الو�صول �إلى �شركات الت�صنيع الأجنبية (ال �سيما يف �إيطاليا) .وعالوة على ذلك ،يف�ضل جتار بيع التجزئة التعامل مع جتار بيع
اجلملة� ،إذ �إنهم يقدمون تخفي�ضات ويقبلون املدفوعات االئتمانية (بد ًال من الدفع نقد ًا).
�شركة الت�صنيع وتاجر اجلملة� :شركات الت�صنيع التي تُ�ش ِّغل وتدير قنوات بيع اجلملة اخلا�صة بها .ويتيح هذا ال�شكل هوام�ش ربح �أكرب ،حيث ميكن ملنافذ بيع
التجزئة مل�شغوالت الذهب تخفي�ض �إجمايل الربح ل�شركة الت�صنيع .وتركز �شركات الت�صنيع التي تلعب ذلك الدور على تو�سيع قدرتها على �إمداد �شبكة وا�سعة من
البائعني امل�ستقلني للمجوهرات بالتجزئة يف جميع �أنحاء م�صر.

)دقطاع التجزئة

ميكن �إيجاد ن�شاط جتارة التجزئة يف م�صر يف منطقتني:



�أ�سواق الذهب :الأ�سواق الأكرث �شعبية لتجارة جتزئة املجوهرات يف م�صر ،وتقع يف كل من املناطق القروية واملتمدنة .وب�صرف النظر عن العدد املحدود من جتار
التجزئة الإقليميني (مثل داما�س) ف�إن الغالبية العظمى من املحالت التجارية يف الأحياء تكون عبارة عن �شركات عائلية �صغرية.
مراكز الت�سوق :تقع هذه املراكز عادة يف املناطق املتمدنة ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،وجتذب كل من العالمات التجارية العاملية ف�ض ًال عن املعار�ض املحلية التي
انتقلت من �أحياء الذهب �أو ي�سعون �إلى تو�سيع نطاق عمليات التجزئة لديهم.

ميكن تق�سيم حجم ا�ستهالك عمالء التجزئة �إلى ثالث فئات:




اال�ستهالك يف املنا�سبات :وهذا النوع مدفوع يف الأ�سا�س باملنا�سبات االجتماعية مثل حفالت الزفاف وحاالت الوالدة واملنا�سبات ال�سنوية ،ويعتمد ب�شكل كبري على
املوا�سم ،وال يت�أثر باالختالفات يف الطبقة االجتماعية.
اال�ستهالك املدفوع باال�ستثمار :تعترب امل�شرتيات الذهبية من عيار  21قرياط ،كمخزن للرثوة ،وعادة ما ينظر امل�صريون �إلى الذهب على �أنه ا�ستثمار لتوفري الأمن
املايل للأ�سرة يف �أوقات ال�شدة .ونتيجة لذلك ،زاد اال�ستهالك املدفوع باال�ستثمار يف الآونة الأخرية ب�سبب تقلب �أ�سعار العمالت املحلية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ا�ستهالك ال�سياحة :يكون هذا النوع مدفوع ًا ب�شكل رئي�سي بت�سوق ال�سياح للهدايا التذكارية .وقد انخف�ضت م�شرتيات م�شغوالت الذهب ال�سياحية مع مرور الوقت
ب�سبب تدهور اجلودة املتوقعة من الذهب امل�صري ،وال متثل هذه ال�شريحة �شريحة العمالء الرئي�سيني مل�شغوالت الذهب.

3 33 -33 -3تطور السوق
كان للعديد من العوامل املحركة لل�سوق ت�أثري على �أ�سواق م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف م�صر:








النمو ال�سكاين املطرد� :شهد تعداد ال�سكان يف م�صر منو ًا مطرد ًا مبعدل ثابت تبلغ ن�سبته  %2.4تقريب ًا �سنوي ًا ،حيث بلغ عدد ال�سكان ما يقرب من  88.0مليون
يف عام 2015م.
ارتفاع م�ستويات الدخل املتاح :مدعومة بالزيادة يف الإنفاق احلكومي ،ارتفع م�ؤخر ًا الدخل املتاح لكل �أ�سرة بعد فرتة طويلة من الركود.
انخفا�ض �أ�سعار الذهب� :شهدت �أ�سعار الذهب منذ عام 2012م انخفا�ض ًا م�ستمر ًا تبلغ ن�سبته � %11سنوي ًا .حيث �شكل هذا الهبوط يف �أ�سعار الذهب حافز ًا للكثري
من العمالء ل�شراء امل�شغوالت الذهبية.
انتعا�ش �إيرادات ال�سياحة :بد�أ الإنفاق ال�سياحي يف م�صر يتعافى اعتبار ًا من عام 2011م و�شكل زيادة تبلغ نحو � %6سنوي ًا.
انخفا�ض قيمة اجلنيه امل�صري مقابل الدوالر الأمريكي :وبانخفا�ض اجلنيه امل�صري �أمام الدوالر ،ت�شجع العمالء ل�شراء املجوهرات كا�ستثمار.
ارتفاع عدد الزيجات� :شهد عدد الزيجات ال�سنوية منذ عام 2005م ازدياد ًا مطرد ًا بن�سبة  %6.4حتى و�صل �إلى �أكرث من � 950ألف زيجة يف عام 2015م.
فئة �شابة كبرية من ال�سكان :يبلغ ن�سبة �سكان م�صر من ال�شباب ما يقرب من  %41حتت �سن  20عام ًا وحوايل  %73من ال�سكان حتت �سن  40عام ًا.

3 3333333سوق بيع اجملوهرات باجلملة
منا �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة يف م�صر بن�سبة  %20تقريب ًا من حيث احلجم (مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  )%6.3بني عامي 2012م و2015م (لي�صل حجمها �إلى
 83.2طن يف عام 2015م).

لودجلااالالاتطور �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة من حيث احلجم (بالطن) يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

احلجم الإجمايل للم�شغوالت الذهبية

69.2

77.1

76.2

83.2

النمو ال�سنوي

-

%11.4

()%1.2

%9.2

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ت�ضم �سوق امل�شغوالت الذهبية (عيار  18قرياط وعيار 21قرياط) قطاعات املنتجات التالية:


امل�شغوالت التقليدية :م�شغوالت الذهب التقليدية التي ال حتوي �أي �أحجار �إ�ضافية.
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م�شغوالت الذهب امل�ضاف �إليها �أحجار الزركون:
ً
 �أطقم :جمموعة من قطع املجوهرات التي حتتوي على حجر الزيركون وت�ضم خامتا وعقد و�سوار و�أقراط.
 نواعم :قطع منفردة من املنتجات الذهبية ،مبا يف ذلك خامت وعقد و�سوار و�أقراط
 �أ�ساور (من عيار  21قرياط فقط)� :سوار من الذهب بدون قفل يحتوي على حجر الزيركون.

متثل م�شغوالت الذهب امل�ضاف �إليها حجر الزركون  50طن ًا �أو  %60من �إجمايل حجم الذهب يف عام 2015م ،وتنق�سم �سوق امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها حجر الزركون �إلى
م�شغوالت ذهبية من عيار  21قرياط و18قرياط ،حيث متثل �شريحة امل�شغوالت الذهبية من عيار  21قرياط  %59من حجم الذهب امل�ضاف �إليها حجر الزركون .ومتثل �شريحة
امل�شغوالت الذهبية من عيار  18قرياط امل�ضاف �إليها حجر الزركون  20.3طن ًا ،والتي �شهدت منو ًا �سنوي ًا مركب ًا مبعدل  %6.3بني عامي 2012م و2015م ،فهي تعد بذلك �أ�سرع
ال�شرائح منو ًا.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة من حيث �شريحة املنتج وحجمه (بالطن) يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

الذهب العادي

28.0

31.2

30.6

33.4

�أطقم الذهب  +حجر الزركون من عيار  18قرياط

11.8

13.2

13.0

14.2

�أطقم ذهب  +حجر الزركون من عيار  18قرياط (نواعم)

4.8

5.5

5.5

6.1

�أطقم الذهب  +حجر الزركون من عيار  21قرياط

11.3

12.5

12.6

14.0

�أطقم الذهب  +حجر الزركون من عيار  21قرياط(نواعم)

10.1

11.2

10.9

11.7

�أ�ساور الذهب  +حجر الزركون من عيار  21قرياط

3.2

3.6

3.5

3.8

احلجم الإجمايل للم�شغوالت الذهبية

69.2

77.1

76.2

83.2

-

%11.4

()%1.2

%9.2

النمو ال�سنوي
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

من جانب �آخر� ،شهد �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة يف م�صر تراجع ًا بن�سبة  %18تقريب ًا من حيث القيمة (مبعدل �سنوي مركب يبلغ  )%6.6بني عامي 2012م و2015م،
لت�صل قيمتها �إلى  2.2مليار دوالر �أمريكي (ما يعادل  8.3مليار ريال �سعودي) يف عام 2015م.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة من حيث القيمة يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية باجلملة (مليار دوالر �أمريكي)

2.7

2.2

2.1

2.2

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية باجلملة (مليار ريال �سعودي)

10.1

8.2

7.8

8.2

-

()%16.6

()%5.3

%2.8

النمو ال�سنوي
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

3 3333333سوق بيع اجملوهرات األملاسية بالتجزئة
انخف�ض الطلب على املجوهرات الأملا�سية التي حتددها القيمة الإجمالية بني عامي 2012م و 2014م كنتيجة لزيادة ر�سوم الواردات على املنتجات «غري ال�ضرورية» يف 2013م،
والتي تهدف �إلى حماية العملة امل�صرية .ومن ثم ت�شري التقديرات �إلى بداية التعايف يف 2015م ،بزيادة بلغت  %2.8لت�صل �إلى  3.2مليار دوالر �أمريكي (ما يعادل  12مليار
ريال �سعودي).

لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث القيمة يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة (مليار دوالر �أمريكي)

3.9

3.2

3.1

3.2

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة (مليار ريال �سعودي)

14.6

12.0

11.6

12.0

-

()%16.6

()%5.3

%3.2

النمو ال�سنوي
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

ت�ضم �سوق املجوهرات الأملا�سية املنتجات التالية:



�أطقم :طقم جموهرات الأملا�س الذي ي�ضم خامت ًا وعقد و�سوار و�أقراط
نواعم :قطع منفردة من املجوهرات الأملا�سية� ،إما �أن تكون خامت �أو عقد �أو �سوار �أو �أقراط

ت�شهد كل من الأطقم والنواعم منو ًا بوترية مماثلة ،فت�شكل النواعم ما يقرب من  %70من �إجمايل القيمة ال�سوقية لبيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة.
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لودجلااالالاتطور �سوق بيع املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة من حيث املنتج والقيمة يف م�صر
2012م

2013م

2014م

2015م

�أطقم (باملليار دوالر �أمريكي)

1.2

1.0

0.9

1.0

�أطقم (باملليار ريال �سعودي)

4.5

3.7

3.4

3.7

نواعم (باملليار دوالر �أمريكي)

2.7

2.2

2.2

2.2

نواعم (باملليار ريال �سعودي)

10.1

8.2

8.2

8.2

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة (مليار دوالر �أمريكي)

3.9

3.2

3.1

3.2

القيمة الإجمالية ملبيعات املجوهرات الأملا�سية بالتجزئة (مليار ريال �سعودي)

14.6

12.0

11.6

12.0

-

()%16.6

()%5.3

%3.2

النمو ال�سنوي
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

3 33 -33 -3البيئة التنافسية
3 3333333جتارة اجلملة:
حازت �أكرب �شركتني حمليتني لبيع املجوهرات باجلملة يف م�صر ن�سبة � %25إلى  %35من �إجمايل �سوق بيع املجوهرات باجلملة .ومع ذلك ،ف�إن ال�سوق ب�شكل عام يعترب جمز ً�أ،
ومتثل ال�شركات املحلية ال�صغرية احل�صة الأكرب من ال�سوق ت�صل ما بني  %55و %60من ح�صة ال�سوق يف عام 2014م ،مما يوفر فر�صة لل�شركات الكربى مثل �شركة الزوردي
المتالك ح�صة يف ال�سوق .تقدر ح�صة �شركة الزوردي ال�سوقية ن�سبة � %15إلى  %20يف عام 2014م وذلك فيما يخ�ص امل�شغوالت الذهبية امل�ضاف �إليها حجر الزركون .ومع ذلك،
تقدر ح�صة الزوردي ال�سوقية يف ال�شريحة اخلا�صة بعيار  18قرياط بن�سبة � %5إلى  ،%10مما يعك�س وجود فر�صة كبرية للنمو.

لودجلااالالااحل�صة ال�سوقية املقدرة للم�شغوالت الذهبية من حيث احلجم يف م�صر
�إجمايل احل�صة ال�سوقية
�شركة الزوردي

%20-15

ايجيبت جولد

%20-15

ما�سرت جولد

%5-0

اندريا وجورج

%5-0

الواردات

%5-0

الور�ش املحلية الأخرى

%60-50

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

يك�شف تقييم البيئة التناف�سية عن عدد حمدود من ال�شركات الكربى يف م�صر .وفيما يلي نبذة عن ال�شركات الرئي�سة املحددة يف ال�سوق:





الزوردي :واحدة من �أكرب �شركات ت�صنيع وت�صميم وتوزيع الذهب واملجوهرات يف ال�شرق الأو�سط وتعمل منذ عام 1980م .ولدى الزوردي تغطية جغرافية وا�سعة،
وت�ستخدم تقنيات ت�صنيع متقدمة .وتعتقد ال�شركة ب�أنها �أقوى عالمة جتارية يف ال�سوق امل�صرية للمجوهرات.
ايجيبت جولد� :أكرب �شركة عائلية م�صنعة للذهب واملجوهرات يف م�صر ،وقد بد�أت عملها يف بيع اجلملة منذ عام 1989م .تعمل ايجيبت جولد ب�أكرث  1.500عامل
وت�شارك �أي�ض ًا يف جتارة ال�سبائك والذهب.
ما�سرت جولد� :شركة م�صنعة كائنة بالقاهرة تتميز ب�أ�سعارها التناف�سية وعر�ض خ�صومات لتجار التجزئة.
اندريا وجورج� :شركة م�صنعة كائنة بالقاهرة تركز على احللي الذهبية عيار  18قرياط فقط .تعر�ض اندريا وجورج �سيا�سة ا�ستبدال جذابة للعمالء وتعتمد ب�شكل
كبري على و�سائل التوا�صل االجتماعي «كالفي�سبوك» لت�سويق منتجاتها.

يف م�صر ،هناك �شركتان م�صنعتان متخ�ص�صتان يف البيع باجلملة يف ال�سوق على نطاق كبري من حيث الرواج واحل�ضور اجلغرايف .ومن بني ه�ؤالء جمموعة الزوردي ،التي
تت�سم بجودة منتجاتها من حيث الت�صميم والت�صنيع والطلب العايل على منتجاتها .كما تنت�شر ال�شركات املحلية ال�صغرية الأخرى يف �أنحاء م�صر مع قدرات ت�صميم وت�صنيع
حمدودة ،حيث تركز يف الأغلب على الأ�ساور الذهبية من عيار  21قرياط .وتو َّزع ح�صة ال�سوق املتبقية بني قطاع الواردات ،وحتظى املجوهرات الإيطالية بح�صة كبرية من هذا
القطاع حيث تت�سم بت�صاميم الذوق الأوروبي الذي ي�ستح�سنه امل�ستهلكون امل�صريون.
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لودجلااالالاالبيئة التناف�سية لبيع املجوهرات باجلملة يف م�صر
اال�سم
الزوردي

امليزة التناف�سية
�إمكانيات ت�صنيع متقدمة

النطاق اجلغرايف الرئي�سي
القاهرة الكربى والدلتا واملناطق الغربية واجلنوبية

املنتجات املطروحة
م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

قيمة كبرية للعالمة التجارية
ت�صميمات خفيفة الوزن
ايجيبت جولد

خفيفة الوزن

القاهرة الكربى والدلتا واملناطق اجلنوبية

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

ح�ضور قوي يف نواعم
قدرات جتارة الذهب
ما�سرت جولد

�أ�سعار تناف�سية

القاهرة الكربى

م�شغوالت الذهب

ح�ضور قوي يف ال�شريحة اخلا�صة بعيار  18قرياط

القاهرة الكربى والدلتا واملناطق اجلنوبية

م�شغوالت الذهب

تخفي�ض لتجار التجزئة
اندريا وجورج

تخفي�ض لتجار التجزئة
ال�شركات املحلية ال�صغرى

�أ�سعار منخف�ضة

ح�ضور حمدود بجميع املناطق

م�شغوالت الذهب

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

قد تتباين القيمة املميزة لتجار بيع اجلملة قيا�س ًا على �ستة �أبعاد رئي�سة:












الوزن :ينعك�س متو�سط وزن املنتجات املطروحة ب�شكل مبا�شر على نقاط ال�سعر اخلا�صة بها �إلى جانب قدرتها على املناف�سة .كما �أن الوزن عامل مهم ل�شريحة
عمالء م�شغوالت الذهب عيار  18قرياط التي ت�ستهدف التناغم مع املو�ضة ال�سريعة .من الناحية التاريخية ،كان معدل وزن منتجات الزوردي �أعلى من ايجيبت
جولد� ،إال �أن الإجراءات الأخرية التي اعتمدتها الزوردي كانت تهدف �إلى ت�ضييق الفجوة من خالل �إدخال جمموعة من املنتجات ذات الوزن الأقل بجميع �أنحاء
ال�سوق امل�صرية.
املح�صلة الفارق الأ�سا�سي يف ال�سعر بني �شركات الت�صنيع والتي ت�شمل الت�صميم والت�صنيع وقيمة العالمة التجارية وكذلك م�ستوى
�أجور الت�صنيع :تعك�س العمولة
ّ
اخلدمة .يف ال�شريحة اخلا�صة بعيار  18قرياط ،ترتاوح �أجور الت�صنيع بني  19جنيه م�صري (ما يعادل  9ريال �سعودي) و 100جنيه م�صري (ما يعادل  48ريال
�سعودي) للجرام الواحد .وتت�سم الزوردي ب�أعلى �أجور الت�صنيع يف ال�سوق بعد الواردات الإيطالية يف ال�شريحة اخلا�صة بعيار  21قرياط ،والتي ترتاوح فيها �أجور
الت�صنيع بني  16جنيه م�صري (ما يعادل 7.7ريال �سعودي) و 27جنيه م�صري (ما يعادل 13ريال �سعودي) للجرام الواحد.
العالمة التجارية :يزداد ت�أثر �سلوك �شراء الذهب يف م�صر مبعرفة العالمة التجارية والثقة بها .ووفق ًا لأبحاث �شركة تايلور نيل�سون �سوفر�س (تي �إن ا�س)
(" )Taylor Nelson Sofres "TNSاملتخ�ص�صة بالأبحاث التي �أجريت يف اململكة وم�صر يف عام 2015م ،تت�صدر الزوردي جميع �شركات الت�صنيع املحلية
وجتار التجزئة من حيث املعرفة بالعالمة التجارية ،وخا�صة يف فئة «�أول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك».
الت�صميمات :يرتقي الزبون امل�صري يف م�ستوى الذوق اخلا�ص باملجوهرات لدرجة ينبغي على جميع الت�صميمات مراعاتها .ينوه جتار التجزئة �أي�ض ًا �إلى ا�ستمرارية
تغيري الت�صميم كمحرك رئي�سي لزيادة املبيعات .تت�صدر الزوردي يف عدد ملمو�س من الت�صميمات املعرو�ضة من عيار  21وعيار  18قرياط ب�سبب �إنتاجها وقدراتها
الت�صميمية املتقدمة.
�شروط الدفع :حتفز �شروط االئتمان وخمططات احلوافز جتار بيع التجزئة لطلب منتجات املوزعني وت�سيريها (�أي هام�ش ربح تاجر التجزئة ،فرتة االئتمان،
�إلخ) .عادة ما تدفع ال�شركات منتجاتها يف ال�سوق من خالل عر�ض تخفي�ضات جذابة لتجار بيع التجزئة يف حني ترفع الزوردي من قيمة عالمتها التجارية القوية
للحفاظ على �أ�سعار منتجاتها.
التغطية :تعد القدرة على الو�صول �إلى جتار بيع التجزئة يف مناطق خمتلفة من م�صر �أمر ًا حيوي ًا لتحقيق مبيعات �أعلى واحل�صول على ح�صة �سوقية �أكرب ،حيث �إن
مبيعات املجوهرات ما زالت مرتكزة يف مناطق بيع الذهب الرئي�سية يف م�صر .تركز �أغلب ال�شركات على موا�صلة تواجدها القوي يف القاهرة الكربى.

3 3333333قطاع التجزئة
على �صعيد قطاع التجزئة ،يت�ألف قطاع التجزئة يف م�صر بالدرجة الأولى من ال�شركات املتو�سطة وال�شركات ال�صغرية التي تعمل يف �أ�سواق الذهب يف م�صر .هناك بع�ض كبار
جتار بيع التجزئة الذين يتمتعون بتواجد دويل وحملي يعر�ضون جمموعة وا�سعة من املنتجات .عادة ما تدعم هذه ال�شركات جناحها الإقليمي قوة عالماتها التجارية لرت�سيخ
و�ضعها يف �سوق التجزئة .ت�شمل ال�شريحة املتو�سطة ال�شركات العائلية التي لها تاريخ طويل يف ال�سوق لكن تبقى ذات قدرات ت�شغيلية وامتداد جغرايف حمدود .وينت�شر جتار بيع
التجزئة ال�صغار الآخرون ب�أنحاء م�صر .عادة ما حتتفظ هذه ال�شركات بامل�شغوالت الذهبية عيار  21قرياط خ�صو�ص ًا الأ�ساور حيث تتنا�سب مع الأذواق التقليدية والقروية.
وفيما يلي نبذة عن معار�ض بيع التجزئة الرئي�سة يف م�صر:
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داما�س� :أ�س�ست يف عام 1907م ،وهى �شركة عاملية لبيع املجوهرات بالتجزئة والتي تقدم جمموعة وافرة من العالمات التجارية الغربية الكال�سيكية .تدير �أكرث
من  20فرع ًا لها يف �أنحاء م�صر .وكان قرار الإدارة الأخري هو حتويل ملكيتها �إلى جمموعة جتارة العبداهلل للمجوهرات .العالمة التجارية لداما�س لن تكون قيد
اال�ستخدام يف م�صر قريب ًا.
ه�شام القا�ضي� :شركة عائلية للبيع بالتجزئة ذائعة ال�صيت تعمل يف كل من م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س لأجيال متعاقبة� .أ�س�ست يف �أول الت�سعينيات
بالإ�سكندرية وهى ملك ه�شام القا�ضي .متتلك �شركة القا�ضي حالي ًا خم�س معار�ض يف الإ�سكندرية وت�سعى لفتح معر�ض �ساد�س جديد يف القاهرة .تتمتع بح�ضور يف
كل من مناطق بيع الذهب التقليدية ف�ضلاً عن املناطق الأكرث متيزًا وكذلك مراكز الت�سوق ،وتعر�ض جمموعة وفرية من املنتجات جلذب الأذواق وال�شرائح املختلفة.
الباز� :أحد �أكرب معار�ض املجوهرات يف القاهرة مت ت�أ�سي�سها يف عام 1974م ،والباز �شركة عائلية لها �سبع معار�ض ب�أنحاء القاهرة .وت�شتهر ب�أنها �أحد ركائز
معار�ض الذهب «مبيدان اجلامع» ،وت�ؤكد ت�صميمات و�أماكن تواجد معار�ض الباز املختلفة م�ستويات املهارات واخلدمات املوجودة لدى فريق املبيعات.



جالمور� :شركة بيع جتزئة را�سخة يف م�صر ،وخا�صة يف �سوق الأملا�س ،وتقدم جمموعة متنوعة من العالمات التجارية العاملية ف�ض ًال عن جمموعة من الت�صميمات
املتم ّيزة� .أ�س�ست يف عام 1988م ،وبد�أت جالمور مزاولة ن�شاطها التجاري ك�شركة بيع باجلملة ،لكنها حتولت بعد ذلك �إلى البيع بالتجزئة عام 1997م .تدير
جالمور حالي ًا خم�س فروع يف منطقة القاهرة الكربى كما �أطلقت م�ؤخر ًا جمموعة الت�صميمات احل�صرية املتم ّيزة اخلا�صة بها والتي تت�ضمن خوامت الزفاف
والقالئد امل�صممة خ�صي�ص ًا.

لودجلااالالاالبيئة التناف�سية لبيع املجوهرات بالتجزئة يف م�صر
اال�سم
الزوردي

املزايا التناف�سية
جمموعة ت�صميمات كبرية

عدد املنافذ يف م�صر
2

املنتجات املطروحة
م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

قيمة كبرية للعالمة التجارية
تزكية امل�شاهري
�شبكة منافذ وا�سعة

داما�س
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م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

جمموعة كبرية من العالمات التجارية
التو�سع بقوة
تاريخ ال�شركة

القا�ضي

5

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

معار�ض البيع بالتجزئة املت�صدرة يف الإ�سكندرية
جمموعة ت�صميمات كبرية
�شبكة جتارة التجزئة الرا�سخة يف القاهرة

الباز

7

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

من �أولى املتواجدين يف «ميدان اجلامع» �أحد �أحياء حمالت الذهب
جالمور للمجوهرات

ت�صميمات ح�صرية ومتم ّيزة
ال�شراكة مع �شركات ت�صنيع �أجنبية

�شركات التجزئة املحلية ال�صغرية

5

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

ال يوجد

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س
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قد تتباين القيمة املعرو�ضة لتجار التجزئة �إزاء �أربعة �أبعاد رئي�سية هي:





جمموعة املنتجات املعرو�ضة :ي�ؤدي التو�سع يف املجموعات �إلى زيادة حجم املبيعات ،حيث يحتاج العمالء �إلى جمموعة متنوعة من الأ�صناف لإر�ضاء رغباتهم
املتغرية.
قيمة العالمة التجارية :تلعب املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دو ًرا كب ًريا يف حتديد �أي �شركات بيع التجزئة التي تعد اخليار الأول للم�ستهلكني.
جودة اخلدمة يف مرحلة ما بعد البيع :يزيد توافر خدمات ال�صيانة واال�ستبدال من �شعبية معار�ض بيع التجزئة� ،إذ ترتفع ن�سبة ا�ستبدال العمالء امل�صريني
للمجوهرات وطلبهم للت�صميمات اجلديدة.
ً
ً
التغطية اجلغرافية :تعد م�شاركة التجار يف مناطق بيع التجزئة الرئي�سية يف م�صر �أمرا �ضروريا للحفاظ على �أحجام املبيعات املرتفعة وكذلك تعزيز الر�ؤية.

3 33 -33 -3اجتاهات السوق
بامل�ضي قدم ًا يتوقع �أن تر�سم اجتاهات خمتلفة �شكل �سوق املجوهرات يف م�صر:
)أزيادة وعي املستهلكني

يزيد تقدمي املجوهرات ذات العالمات التجارية من وعي امل�ستهلكني فيما يتعلق بجودة املجوهرات امل�شرتاة و�سمعة بائع التجزئة .ومن َّثم ،ف�إن العمالء يطلبون العالمات
التجارية القوية ل�ضمان �أن حتظى املجوهرات بجودة جيدة وحلماية �أنف�سهم من الغ�ش يف العيار (ما يعني احتواء امل�شغوالت الذهبية على ن�سبة ذهب �أقل من الن�سبة التي يخرب
بها البائع للم�شرتي).
)بزيادة رواج اجملوهرات ذات العالمة التجارية

يزيد التعر�ض ال�شديد لالجتاهات الإقليمية والعاملية من اهتمام امل�ستهلكني يف م�صر بالعالمات التجارية التي تتما�شى مع �صيحات املو�ضة ح�سنة ال�سمعة كو�سائل للرتويج
والتعبري الذاتي.
)جازدهار اجملوهرات من عيار  18قرياط

ب�سبب ارتفاع ح�سا�سية الأ�سعار والنفوذ املتزايد للأذواق الغربية ،توجه امل�ستهلكون امل�صريون املتمدنون على نح ٍو متزايد �إلى اختيار الت�صاميم من عيار  18قرياط .والدافع
الرئي�سي وراء هذه ال�شريحة من املنتجات هو ال�شريحة ال�شبابية املتزايدة حيث ت�شكل  %33من �إجمايل ال�سكان وتنمو مبعدل منو �سنوي مركب تبلغ ن�سبته  .%2.5ونتيجة لذلك،
ت�سعى اجلهات الفاعلة يف ال�سوق التي تهدف لال�ستفادة من هذا النمو �إلى �إعادة تركيز �أن�شطتهم نحو تطوير عرو�ض منتجاتهم من عيار  18قرياط وحت�سينها.
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التقدم يف تقنيات التصنيع
)د
ّ

ي�ستثمر م�ص ِّنعو املجوهرات يف التكنولوجيا اجلديدة التي تتيح لهم �إنتاج ت�صاميم �أكرث روعة وزيادة ال�سيطرة على وزن الذهب امل�ستخدم ف�ضلاً عن حت ُّمل نفقات �أجور الت�صنيع
ارتفاعا .تزيد عمليات الت�صنيع احلديثة من �صعوبة جماراة الور�ش املحلية لها.
الأكرث
ً

3 33 -3سوق اجملوهرات يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة)
3 33 -33 -3نظرة عامة على االقتصاد الكلي
�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي طفرة يف عدد ال�سكان خالل ال�سنوات املا�ضية حيث ت�ضاعف عدد ال�سكان الرتاكمي على مدار ال�سنوات الع�شر الأخرية .و�صاحب ذلك النمو
ال�سكاين القوي ن�شاط اقت�صادي جيد .وقد عزّزت زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية املدنية النمو املطرد لإجمايل الناجت املحلي .وقد متخ�ض ذلك عن ارتفاع م�ستويات
ن�صيب الفرد من الرثوة والدخل املتاح .ونتيجة لذلك ،منا ن�شاط بيع التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة) منو ًا كبري ًا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ %6.1
من  282.4مليار ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  318.0مليار ريال �سعودي يف عام 2014م.
وقد �سجل ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي (الذي مت ح�سابه وفق الأ�سعار الثابتة لعام 2015م) زيادة مطردة يف �أغلبية دول جمل�س التعاون اخلليجي بال�شكل
الذي ينع�ش �إنفاق امل�ستهلك.

لودجلااالالان�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
2012م

(بالألف ريال �سعودي)

2013م

2014م

2015م

البحرين

87.4

92.6

94.5

96.8

الكويت

200.6

195.8

181.9

178.3

عمان

86.3

80.6

78.0

76.9

قطر

347.3

351.4

350.3

344.3

الإمارات العربية املتحدة

151.5

161.3

159.4

162.4
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نتيجة لذلك� ،شهد ن�صيب الفرد من الدخل ال�سنوي املتاح زيادة كبرية على مدار ال�سنوات الأخرية املا�ضية يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث �سجلت الإمارات
العربية املتحدة �أعلى دخل للفرد بلغ  97.500ريال �سعودي تقريب ًا .عالوة على ذلك ،تت�شابه تقريب ًا ن�سبة ن�صيب الفرد من الدخل ال�سنوي املتاح يف قطر والبحرين والكويت
وذلك على الرغم من �أن البحرين �سجلت معدل منو �أ�سرع بكثري وي�صل �إلى �( %4.0أي معدل منو �سنوي مركب).

لودجلااالالاالدخل ال�سنوي املتاح لكل �أ�سرة يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
2012م

2013م

2014م

2015م

(بالألف ريال �سعودي)
البحرين

267.0

300.0

322.1

337.1

الكويت

304.5

308.6

308.3

313.1

عمان

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

قطر

313.5

333.0

330.8

334.5

الإمارات العربية املتحدة

464.6

484.1

521.6

553.9
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تبلغ ن�سبة زيادة التعداد ال�سكاين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي � %7.8سنوي ًا .وتعترب ن�سبة النمو هذه �أعلى بعدة �أ�ضعاف من املعدل املتو�سط للنمو ال�سكاين العاملي والتي
ت�صل �إلى  .%1.2وقد ُيعزى ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين ب�شكل عام �إلى ارتفاع معدل املواليد يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إلى التدفق امل�ستمر للعمالة الوافدة
�إلى املنطقة .وتعترب قطر والإمارات العربية املتحدة الأ�سرع يف النمو ال�سكني نظر ًا للأ�سباب املذكورة �أعاله وتتلوهما الكويت .ويوفر هذا النمو ال�سكاين �أ�سا�س ًا قوي ًا لنمو �سوق
امل�ستهلكني.

لودجلااالالاالتعداد ال�سكاين يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
2012م

2013م

2014م

2015م

(مليون)
البحرين

1.2

1.2

1.2

1.2

الكويت

3.9

4.1

4.3

4.4

عمان

3.3

3.6

3.9

4.2

قطر

1.8

2.0

2.2

2.4

الإمارات العربية املتحدة

8.3

8.4

8.5

8.6

18.5

19.3

20.1

20.8

الإجمايل
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق
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ي�شري النمو االقت�صادي والدميوغرايف القوي يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي �إلى ارتفاع م�ستويات الرثوة يف تعداد �سكاين متزايد .وهذا ميثل الو�ضع الأمثل لإنتاج
ال�سلع اال�ستهالكية وجتارة التجزئة الفاخرة.
3 33 -33 -3نظرة عامة على صناعة املشغوالت الذهبية
3 3333333مقدمة
�إن رواج الأذواق املحلية التقليدية ،ف�ض ًال عن التواجد الأ�سيوي الكبري ،يعني �أن �صناعة امل�شغوالت الذهبية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تت�سم بخ�صائ�ص خمتلفة عن تلك
املوجودة يف اململكة وم�صر .ويتعامل جتار اجلملة والتجزئة ب�شكل كبري مع املجوهرات امل�ستوردة نظر ًا لأن القدرة الكبرية على الت�صنيع املحلي حمدودة (ما عدا يف الإمارات
العربية املتحدة) .وتعمل الت�صاميم على نيل ر�ضى الأذواق املحلية التقليدية من ناحية (التي غالبا ما تكون جموهرات ذهبية من عيار  21قرياط) ،ومن ناحية �أخرى ،ت�سعى
لإر�ضاء �أذواق ال�سكان من جمهورية الهند املتواجدين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذين يبدون يف الغالب اهتمام ًا بامل�شغوالت الذهبية امل�صممة على الطراز الهندي
بالعيارين  21قرياط و 22قرياط.
3 3333333الدورة التشغيلية والتسويقية للعمليات التوريد
)أالتوريد

يتم توريد الذهب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالأ�سا�س من ثالث جهات:




مناجم الذهب :تقع مناجم الذهب الرئي�سية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الإمارات العربية املتحدة والكويت وعمان وقطر .وتقع �أكرب م�صانع الذهب
يف الإمارات العربية املتحدة (مثل م�صنع الفجرية للذهب وم�صانع اخلليج للذهب).
معاجلة اخلام وا�ستعادة الذهب الك�سر :يعترب الذهب الك�سر �أحد م�صادر الذهب الرئي�سية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي .وتعد دولة الإمارات �أكرب
م ّورد لك�سر يف املنطقة.
البنوك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية :يخ�ضع الذهب امل ّورد من البنوك وجتار ال�سلع الأ�سا�سية يف �صورة �سبائك حيث يتم �صهرها بغر�ض ا�ستخدامها يف عملية الإنتاج.

)بالتصميم والتصنيع




الت�صميم :هناك ثالثة �أنواع �أ�سا�سية من الت�صاميم تعترب هي الرائجة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .عاد ًة ما يتم �إنتاج الت�صاميم التقليدية امل�ستوحاة من
احلرف املحلية والرتاث العربي يف �شكل ذهب عيار  21قرياط وتلقى �إعجاب مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي والوافدين العرب .ويحظى هذا الت�صميم حالي ًا
بعودة ظهوره كمو�ضة بني ال�شباب .وي�ستهدف النوع الثاين من الت�صاميم ،امل�ستوحاة ب�صورة �أكرب من النمط الأجنبي ،ب�شكل �أ�سا�سي جمتمعات الوافدين ال�شرقية
(مثل الهنود والباك�ستانيني) ويتم �شراء تلك الأنواع من الت�صاميم بالأ�سا�س لأغرا�ض اال�ستثمار� .أما النوع الثالث من الت�صاميم فيت�ألف من الت�صاميم الع�صرية
التي تواكب �صيحات املو�ضة حيث �إنها تنال ر�ضى �شريحة ال�شباب امل�ستهلكني يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي.
الت�صنيع :يوجد ثالث تقنيات ت�صنيع رئي�سية يف جمال �صناعة امل�شغوالت الذهبية:
ً
ً
 الكب�س بالقوالب :ا�ستخدام الآالت التي تدار �آلي ًا �أو يدوي ًا ،وامل�صممة خ�صي�صا ل�سك الذهب با�ستخدام القوة الهيدروليكية .عادة ما تكون الت�صميمات
رخي�صا و�سريع ًا.
�أولية ويكون ت�صنيعها
ً
 �سبك الذهب :عملية �إن�شاء منط منوذج على ال�شمع ،حيث ي�ستخدم هذا النموذج فيما بعد حلمل املعدن ال�ساخن (الذهب� ،إلخ) لت�شكيله يف �صورة مواد
موحدة بنا ًء على النموذج .ويوفر ذلك جودة �أعلى من ال�ضغط وميكنه �إنتاج كميات كبرية من القالب ذاته.
 وهناك تقنيات �أخرى متطورة مثل الطباعة ثالثية الأبعاد الرتكيب باملجهر .فالطباعة ثالثية الأبعاد هي عملية ت�صنيع املجوهرات با�ستخدام منوذج رقمي
ثالثي الأبعاد ،الرتكيب باملجهر تقنية تدور حول و�ضع الأحجار ال�صغرية متماثلة احلجم يف �صفوف مت�شابكة با�ستخدام �أ�ساليب التكبري العالية .ومتكن هذه
التقنيات �شركات الت�صنيع من التحكم بدقة يف وزن الذهب املوجودة يف قطع املجوهرات ومن ثم زيادة �أجور الت�صنيع ب�سبب ح�صرية منتجاتهم.

وجترى عملية ت�صنيع املجوهرات �إ َّما يف الور�ش ال�صغرية �أو يف من�ش�آت الت�صنيع الكبرية .وت�ستخدم الور�ش املحل َّية تقنيات الت�صنيع الأ�سا�سية (مثل ال�سبك واخلتم) ،وتعر�ض
�أجور م�صنعية ما بني منخف�ضة �إلى متو�سطة وتنتج جموهرات رخي�صة ال حتمل عالمة جتارية� .أما من�ش�آت الت�صنيع الكبرية التي ت�ستخدم تكنولوجيات جديدة ف�إنها تعر�ض
�أجور م�صنعية مرتفعة وتنتج جموهرات حديثة منها الذي يحمل عالمة جتارية ومنها من ال يحمل عالمة جتارية باهظة �أو متو�سطة الثمن.
)جبيع اجلملة والتوزيع

هناك ثالث �أ�ساليب رئي�سية لبيع اجلملة يف �سوق املجوهرات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:




التجار املتخ�ص�صني يف بيع اجلملة :يعملون ب�شكل �أ�سا�سي مع جتار بيع التجزئة الذين لي�س لهم ات�صال مبا�شر ب�شركات الت�صنيع .وقد يكون مقر تلك امل�صانع �إما
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �أو يف دول �أجنبية (ب�شكل �أ�سا�سي يف �شرق �آ�سيا الأق�صى) .كما ت�سيطر املجوهرات امل�ستوردة على �أ�سواق البيع بالتجزئة يف عمان
والكويت وقطر والإمارات العربية املتحدة .وعالوة على ذلك ،يف�ضل جتار بيع التجزئة العمل مع جتار بيع اجلملة� ،إذ �إنهم يقدمون تخفي�ضات ويقبلون الدفع بالآجل
(بد ًال من الدفع نقد ًا) .ويقيم العديد من جتار البيع باجلملة مكاتب يف دبي حيث �صارت مركز ًا لتجارة املجوهرات.
�شركة ت�صنيع وبيع جتزئة متكاملة متاماً :ب�شكل �أ�سا�سي يف الإمارات العربية املتحدة مع ال�شركات التي من�ش�ؤها الهند .وقد �أن�ش�أت �شركات الت�صنيع تلك تكام ًال
ر�أ�سي ًا و�شبكة بيع جتزئة خا�صة .حيث حتتفظ منافذ البيع بالتجزئة اخلا�صة ح�صري ًا باملنتجات التي تنتجها ال�شركة امل�صنعة القائمة على الإدارة .ال يناف�س جتار
بيع اجلملة يف هذه الفئة جتار بيع اجلملة يف الفئات الأخرى حيث �إنهم ال ي�ستهدفون �سوق بيع جتزئة املجوهرات العام.
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�شركة الت�صنيع وتاجر اجلملة� :شركات الت�صنيع التي تُ�ش ِّغل قنوات بيع اجلملة اخلا�صة بها وتديرها .ويتيح هذا ال�شكل حتقيق هوام�ش ربح �أكرب ،حيث تقوم
منافذ بيع م�شغوالت الذهب بتخفي�ض �إجمايل الربح ل�شركة الت�صنيع وذلك ب�سبب هوام�ش الربح املنخف�ض ملعار�ض البيع بالتجزئة اململوكة ملكية خا�صة .وتركز
�شركات الت�صنيع يف هذا الدور على تو�سيع قدرتها على �إمداد �شبكة وا�سعة من جتار جتزئة املجوهرات يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومل يتبنى هذا
الت�صنيف �سوى عدد حمدود من ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

)دقطاع التجزئة



�أ�سواق الذهب :ما زالت �أ�سواق الذهب التقليدية يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي هي الوجهة الأ�سا�سية لعمليات �شراء املجوهرات.
مراكز الت�سوق :تقع مراكز البيع بالتجزئة الكبرية �أو منافذ الت�سوق ب�شكل رئي�سي يف املدن الكبرية واملناطق املتمدنة التي جتذب كال من جتار التجزئة املحليني
والعالمات التجارية الدولية.

3 33 -33 -3تطور السوق
�شهد �سوق م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا اململكة) على مدار ال�سنوات الأخرية منو ًا كبري ًا مدفوع ًا بالأ�سا�س من خالل:





ارتفاع م�ستويات الدخل املتاح :انعك�س التو�سع االقت�صادي ال�سريع يف دول اخلليج على ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،ومن ثم حتقيق ارتفاع مب�ستويات
الدخل املتاح وزيادة القوة ال�شرائية.
النمو ال�سكاين املطرد :يتزايد التعداد ال�سكاين يف دول اخلليج باطراد ،وذلك مبعدل يبلغ � %7.8سنوي ًا منذ عام 2005م .وبلغت  20.8مليون ًا يف عام 2015م.
ً
انخفا�ضا م�ستمر ًا بلغت ن�سبته � %11سنوي ًا .حيث �شكل هذا الهبوط يف �أ�سعار الذهب حافز ًا للكثري
انخفا�ض �أ�سعار الذهب� :شهدت �أ�سعار الذهب منذ عام 2012م
من العمالء ل�شراء امل�شغوالت الذهبية.
ازدياد �أعداد ال�سائحني :كما ي�شهد اخلليج ازدياد ًا يف �أعداد ال�سائحني ،مما يوفر م�صدر ًا ثابت ًا للإنفاق اخلارجي.

ونتيج ًة لذلك ،منت �سوق املجوهرات ،من حيث احلجم الإجمايل ،مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %9.5بني عامي 2012م و 2015م وو�صل �إلى  87.6طن يف عام 2015م.

لودجلااالالاتطور �سوق بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة ،من حيث احلجم (بالطن) يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
احلجم الإجمايل للم�شغوالت الذهبية
النمو ال�سنوي

2012م

2013م

2014م

2015م

66.7

85.2

75.8

87.6

-

%27.7

()%11.0

%15.5

امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

3 33 -33 -3البيئة التنافسية
يف بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي ،يعد اثنني من جتار اجلملة امل�صنعني من كبار العاملني يف �سوق اململكة من حيث كمية املنتجات والتغطية اجلغرافية الإقليمية .ومن بني
ه�ؤالء جمموعة الزوردي التي تعترب �أحد املناف�سني يف املنطقة لتقدميها لتقنيات ت�صنيع حديثة وا�ستثمارها يف خمتلف احلمالت الت�سويقية .و ُتقّ�سم ح�صة ال�سوق املتبقية بني
خمتلف ال�شركات العائلية املحلية املتو�سطة والتي تقدم منتجات حمدودة النطاق ومل تتو�سع �إقليمي ًا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .ي�ستقر معظم ه�ؤالء التجار يف دبي
حيث تعترب �أكرب مركز لتجارة املجوهرات باملنطقة.
وفيما يلي ملحة عن املناف�سني الإقليميني واملحليني املتم ّيزين يف �سوق بيع اجلملة بدول جمل�س التعاون اخلليجي:
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طيبة :هي �شركة عائلية لت�صنيع الذهب واملجوهرات وبيعها باجلملة ،حيث تزاول ن�شاطها باململكة منذ عام 1989م ،وكذلك لديها م�صنع يف دبي ،كما تت�سم طيبة
ب�أ�سعارها التناف�سية وح�ضورها القوي يف �شريحة الأطقم خفيفة الوزن.
�سمرة :هي �شركة جموهرات باجلملة ت�أ�س�ست عام 1990م بالإمارات العربية املتحدة مع تواجد حمدود بال�شرق الأو�سط .تعمل �شركة �سمرة من قبل اجليل الثالث
للعائلة ،حيث تُدير م�صنع ًا لت�صنيع امل�شغوالت الذهبية يف دبي وم�صنع ًا لت�صنيع جموهرات الأملا�س يف بانكوك .كما تدير �شركة �سمرة  13معر�ض للبيع بالتجزئة
يف دبي وال�شارقة ويعمل بها  250موظف.
�شطاف :هي �شركة لبيع املجوهرات باجلملة تعمل منذ عام 1974م بالإمارات العربية املتحدة .حيث �أنها �أول �شركة جموهرات بد�أت ن�شاطاتها يف الت�صنيع
بالإمارات العربية املتحدة كما �أنها توزع املجوهرات التي ت�ستوردها من �أملانيا وهونغ كونغ والهند وماليزيا وباك�ستان وتركيا .تُدير �شطاف يف الفرتة الراهنة م�صنع
لت�صنيع امل�شغوالت الذهبية يف ال�شارقة ولديها ع�شرة معار�ض لبيع املجوهرات بالإمارات العربية املتحدة.

لودجلااالالاالبيئة التناف�سية ملجوهرات اجلملة يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي
اال�سم
الزوردي

املزايا التناف�سية
�إمكانيات ت�صنيع متقدمة

م�صادر املجوهرات
من�ش�آت الت�صنيع اخلا�صة بهم

املنتجات
م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

قيمة كبرية للعالمة التجارية
ت�صميمات خفيفة الوزن
تاريخ كبري

طيبة:

من�ش�آت الت�صنيع اخلا�صة بهم

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

خفة الوزن
�أ�سعار منخف�ضة (�أجور الت�صنيع)
�سمرة:

العالقات اجليدة مع �شركات الت�صنيع الأجنبية

من�ش�آت الت�صنيع خا�صة بهم (يف دبي وبانكوك)
واملجوهرات ذات العالمات التجارية (فري�سات�شي).

احل�ضور القوي بالإمارات العربية املتحدة

احل�ضور القوي بالإمارات العربية املتحدة

من�ش�آت الت�صنيع اخلا�صة بهم

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س
املجوهرات ذات عالمة جتارية
الأحجار الكرمية

�شطاف

م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س

الرتاث القوي
امل�صدر :تقرير م�ست�شار ال�سوق

قد تتباين القيمة املعرو�ضة لتجار التجزئة �إزاء �أربعة �أبعاد رئي�سية هي:





جمموعة املنتجات املعرو�ضة :ي�ؤدي التو�سع يف املجموعات �إلى زيادة حجم املبيعات ،حيث يحتاج العمالء �إلى جمموعة متنوعة من الأ�صناف لإر�ضاء تف�ضيالتهم
املتغرية.
قيمة العالمة التجارية :تلعب املعرفة الكاملة بالعالمات التجارية دو ًرا كب ًريا يف حتديد �أي �شركات بيع التجزئة التي تعد اخليار الأول للم�ستهلكني.
جودة خدمة ما بعد البيع :يزيد توافر خدمات ال�صيانة واال�ستبدال من �شعبية معار�ض بيع التجزئة� ،إذ ترتفع ن�سبة ا�ستبدال العمالء اخلليجيون للمجوهرات
وطلبهم للت�صميمات اجلديدة.
التغطية اجلغرافية :يعترب وجود جتار التجزئة يف جميع �أنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي �أمر ًا حيوي ًا للحفاظ على م�ستوى مرتفع من حجم املبيعات وزيادة
�إبرازها.
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4.4وصف األعمال
4 44 -4نظرة عامة
�شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة م�ساهمة حتمل �سجل جتاري رقم  1010221531ال�صادر بتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق 2006/7/22م) ،ت�أ�س�ست مبوجب القرار
الوزاري رقم  565بتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق 2006/4/2م) ال�صادر ب�ش�أن �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة م�ساهمة ،ويبلغ ر�أ�س مالها  430.000.000ريال �سعودي،
مق�سم �إلى � 43.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم .ويقع املقر الرئي�سي وامل�سجل لل�شركة يف املنطقة ال�صناعية الثانية� ،شارع رقم
 ،198منطقة البنوك� ،ص .ب ،41270 .الريا�ض  - 11521اململكة العربية ال�سعودية .وي�شمل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة �إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية
واملجوهرات والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة بالأحجار الكرمية و�شبه الكرمية وال�سبائك الذهبية ،وتوزيع النظارات ال�شم�سية وال�ساعات والإك�س�سوارات والأقالم
والعطور واملنتجات اجللدية ،وت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب ،و�صياغة وبيع و�شراء املعادن الثمينة والأحجار الكرمية.
وتزاول جمموعة الزوردي �أن�شطتها الرئي�سية من خالل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�سية (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم «( 7 - 4نظرة عامة على عمل جمموعة
الزوردي»)):




قطاع الت�صنيع والإنتاج :ي�ضم الأن�شطة املتعلقة بت�صميم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية و�إنتاجها.
قطاع البيع باجلملة :ي�ضم �أن�شطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب والأملا�س والذين يزيد عددهم عن  2.200تاجر جتزئة م�ستقل يف الدول التي متار�س بها
جمموعة الزوردي �أن�شطتها.
قطاع البيع بالتجزئة :ي�ضم �أن�شطة بيع جموهرات الأملا�س عرب معار�ض البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة «الزوردي» التجارية التابعة ملجموعة الزوردي واملوجودة
ب�شكل �أ�سا�سي يف اململكة وم�صر والإمارات العربية املتحدة.

وكما يف  31دي�سمرب 2015م ،زاولت جمموعة الزوردي ن�شاطها مبا�شر ًة من خالل  18مكتب ًا للبيع باجلملة يف اململكة والإمارات العربية املتحدة وقطر وم�صر ،وذلك من خالل
ثالث وحدات ت�صنيع (واحدة يف اململكة واثنتني يف م�صر) ،و 14معر�ض ًا للبيع بالتجزئة (موجودة يف اململكة والإمارات العربية املتحدة وم�صر)� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تقوم جمموعة
الزوردي ببيع منتجاتها يف  52دولة من خالل �شبكة موزعني ح�صريني وغري ح�صريني من جتار اجلملة والتجزئة (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 6 - 7 - 4
(«العمليات واملواقع اجلغرافية»)).
وكما يف  31دي�سمرب 2015م ،وبلغ عدد موظفي جمموعة الزوردي � 2.777شخ�ص ًا موزعني عرب جميع البلدان التي تزاول فيها ن�شاطها .وميكن االطالع على مزيد من املعلومات
يف الق�سم«( 7 - 5املوظفون»).
وكما يف  31دي�سمرب 2015م ،بلغ �إجمايل حقوق امللكية ملجموعة الزوردي  491مليون ريال �سعودي مقابل  483ريال �سعودي و  466مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م
و2013م على التوايل ،بينما بلغ �إجمايل املوجودات  1.77مليار ريال �سعودي مقابل  1.65مليار ريال �سعوي و  1.38مليار ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م و2013م على
التوايل.
وفيما يتعلق ب�إيرادات الت�شغيل فقد حققت جمموعة الزوردي دخ ًال موحد ًا من العمليات الت�شغيلية يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م بلغ  149.5مليون ريال �سعودي مقابل
 130.6مليون ريال �سعودي و  118مليون ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و 2013م على التوايل ،بينما بلغ �صايف الدخل املوحد يف ال�سنة املنتهية يف 2015م
 100.6مليون ريال �سعوي مقابل  86.3مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهي  31دي�سمرب 2014م و  74مليون ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.

4 44 -4تاريخ الشركة وتطور رأس املال
بداي ًة ت�أ�س�ست ال�شركة كم�ؤ�س�سة فردية تعمل حتت ا�سم «م�صنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سعودي ل�صاحبه عبدالعزيز �صالح العثيم» ،مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010091134وتاريخ
1412/7/18هـ (املوافق 1992/1/23م) مبدينة الريا�ض يف اململكة ،وبر�أ�س مال قدره  18.500.000ريال �سعودي .وبتاريخ 1415/2/4هـ (املوافق 1994/7/13م) ،مت
ت�سجيل عالمة «الزوردي» التجارية لأول مرة ،ومت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ»م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات» بتاريخ 1418/8/18هـ (املوافق 1997/12/19م).
ومت حتويل م�ؤ�س�سة م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات وعدد من فروعها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم «�شركة الزوردي للمجوهرات» مبوجب القرار الوزاري رقم 565
وتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق2006/4/2م) ال�صادر ب�ش�أن �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق2006/7/22م) ،يف
مدينة الريا�ض يف اململكة ،وبر�أ�س مال قدره  200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 4.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ومت تغطية
الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل ر�سملة مبلغ قدره  47.500.000ريال �سعودي متثل جمموع ر�ؤو�س �أموال فروع امل�ؤ�س�سة املحولة ،بالإ�ضافة لر�سملة مبلغ قدره 134.000.000
ريال �سعودي من �أرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة .وقد كان هيكل ملكية ال�شركة عند حتولها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة كما يلي:

لودجلاااالام�ساهمو ال�شركة كما يف 1427/3/4هـ (املوافق 2006/4/2م)
عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

امل�ساهم
عبدالعزيز �صالح العثيم

2.240.000

%56

�شركة الزوردي القاب�ضة

1.400.000

%35

�صالح عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

مي عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

40

عدد الأ�سهم

امل�ساهم

ن�سبة امللكية

نورة عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

عبداهلل عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

خالد عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

حممد عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

رابعة عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

نواف عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

فلوه عبدالعزيز العثيم

40.000

%1

4.000.000

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

ويبني اجلدول الآتي ال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة يف نف�س الفرتة:

لودجلاااالاال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة كما يف 1427/3/4هـ (املوافق 2006/4/2م)
ن�سبة امللكية

امل�ساهم
عبد العزيز �صالح العثيم

%95

�صالح عبدالعزيز العثيم

%5
%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ويف 1423/11/5هـ (املوافق 2003/1/8م)� ،أ�س�س عبدالعزيز �صالح العثيم (ب�صفته امل�ساهم الرئي�سي يف ذلك الوقت) و�آخرون (املذكورة �أ�سمائهم يف اجلدول �أدناه)� ،شركة
�أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة ك�شركة م�ساهمة يف م�صر بر�أ�س مال قدره  20.000.000جنيه م�صري (ما يعادل  9.580.338ريال �سعودي) ،حيث بد�أت ن�شاطها يف
1423/11/21هـ (املوافق 2003/1/23م) .وقد اقت�صرت الأن�شطة الأ�سا�سية �آنذاك على ت�صنيع امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية و�إنتاجها
وت�شكيلها و�صياغتها .ويبني اجلدول الآتي هيكل ملكية �أورو �إيجيبت عند ت�أ�سي�سها:

لودجلاااالام�ساهمو �أورو �إيجيبت كما يف 1423/11/5ه ـ (املوافق 2003/1/8م)
ن�سبة امللكية

امل�ساهم
حممد �سيد حممد عمر

%50

عبد العزيز �صالح العثيم

%25

رفيق �أحمد حممد عبا�س

%10

مها حممود �أحمد مو�سى

%3.75

فاطمة حممود �أحمد مو�سى

%3.75

وفاء حممود �أحمد مو�سى

%3.75

�إميان حممود �أحمد مو�سى

%3.75
%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ويف 1428/3/8هـ (املوافق 2007/3/27م) ،ا�ستحوذت ال�شركة على  %100من ح�ص�ص امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف �أورو �إيجيبت (ملزيد من التفا�صيل حول �أورو �إيجيبت،
يرجى مراجعة الق�سم«( 7 - 2 - 3 - 4�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة»)).
ويف 1428/9/10هـ (املوافق 2007/9/22م) ،مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 4.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 50
ريال �سعودي لل�سهم� ،إلى  300.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 30.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم ،وذلك من خالل ر�سملة مبلغ
 100.000.000ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة .ونتيجة لذلك� ،أ�صبح هيكل ملكية ال�شركة عند زيادة ر�أ�س مالها كما يلي:

لودجلاااالام�ساهمو ال�شركة كما يف 1428/8/1هـ (املوافق 2007/8/14م)
امل�ساهم

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

عبدالعزيز �صالح العثيم

16.800.000

%56

�شركة الزوردي القاب�ضة

10.500.000

%35

�صالح عبدالعزيز العثيم

300.000

%1
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عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

امل�ساهم
مي عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

نورة عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

عبداهلل عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

خالد عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

حممد عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

رابعة عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

نواف عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

فلوه عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

30.000.000

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

ويف 1429/9/20هـ (املوافق 2008/3/20م) ،نقل عبدالعزيز �صالح العثيم ملكية � 10.500.000سهم مبا ميثل  %35من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة �إلى الزوردي القاب�ضة ،وبذلك
ازدادت ح�صة الزوردي القاب�ضة لت�صبح � 21.000.000سهم مبا ميثل  %70من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة البالغة � 30.000.000سهم .ونتيجة لذلك �أ�صبح هيكل ملكية ال�شركة
كما يلي:

لودجلاااالام�ساهمو ال�شركة كما يف 1429/9/20هـ (املوافق2008/9/20م)
عدد الأ�سهم

امل�ساهم

ن�سبة امللكية

�شركة الزوردي القاب�ضة

21.000.000

%70

عبدالعزيز �صالح العثيم

6.300.000

%21

�صالح عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

مي عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

نورة عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

عبداهلل عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

خالد عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

حممد عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

رابعة عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

نواف عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

فلوه عبدالعزيز العثيم

300.000

%1

30.000.000

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

ويبني اجلدول الآتي ال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة يف نف�س الفرتة:

لودجلاااالاال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة كما يف1429/9/20هـ (املوافق 2008/9/20م)
امل�ساهم

ن�سبة امللكية

عبد العزيز �صالح العثيم

%95

�صالح عبدالعزيز العثيم

%5

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة
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%100

نقل م�ساهمو ال�شركة يف 1430/1/10هـ (املوافق2009/1/7م) ملكية � 8.980.000سهم مبا ميثل  %29.9من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة �إلى الزوردي القاب�ضة ،ويف 1430/4/29هـ
(املوافق 2009/4/25م) ،قامت الزوردي القاب�ضة بنقل ملكية � 6.000سهم مبا ميثل  %0.02من �إجمايل �أ�سهم �شركة الزوردي �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ك�أ�سهم ل�ضمان
الع�ضوية يف جمل�س الإدارة .ونتيجة لذلك �أ�صبح هيكل ملكية ال�شركة كما يلي:

لودجلاااالام�ساهمو ال�شركة كما يف 1430/4/29هـ (املوافق2009/4/25م)
امل�ساهم1

ن�سبة امللكية2

عدد الأ�سهم

عبدالعزيز �صالح العثيم

50.250

�شركة الزوردي القاب�ضة

29.799.000

�صالح عبدالعزيز العثيم

50.250

%0.1675

عبداهلل عبدالعزيز العثيم

50.250

%0.1675

خالد عبدالعزيز العثيم

50.250

%0.1675

30.000.000

الإجمايل

%0.1675
3

%99.33

%100

امل�صدر :ال�شركة
 1ال ت�ضم قائمة امل�ساهمني الواردة يف هذا اجلدول �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني الذين ميلكون �أ�سهم �ضمان الع�ضوية .يرجى مراجعة الق�سم«( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل كل
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
� 2إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 3ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني.

ويبني اجلدول الآتي ال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة يف نف�س الفرتة:

لودجلاااالاال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة كما يف 1430/4/29هـ (املوافق2009/4/25م)
امل�ساهم

ن�سبة امللكية

�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة

%95

عبد العزيز �صالح العثيم

%5

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

كل من �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب
يف عام 2009م قام ائتالف ال�شركات املكون من �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م (مملوكة من قبل ٍ
(مقفلة) و�شركة انف�ستكورب جو  ،)4و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م (مملوكة من قبل امل�ستثمر الوطني) ،و�شركة
اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة (اململوكة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة) ،باال�ستحواذ ب�شكل غري مبا�شر على ح�صة �أغلبية يف ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة ملكية
قدرها  %70من خالل جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة مبوجب اتفاقية �شراء �أ�سهم مت �إبرامها بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ويف
عام 2010م ،قام ائتالف ال�شركات بزيادة ح�صته يف ال�شركة بن�سبة  %7.5من كل من عبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم وذلك وفق ًا لذات �شروط اتّفاقية �شراء
الأ�سهم بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن امللكية النفعية ل�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م (بالنيابة
عن ائتالف ال�شركات) كما يف تاريخ هذه الن�شرة تقدر بن�سبة ( %77.5ملزيد من التفا�صيل حول هيكل ملكية الأ�سهمُ ،يرجى مراجعة الق�سم�«( 5 - 2 - 4 - 4شركة الزوردي
القاب�ضة»)).
ويف 1433/9/11هـ(املوافق 2012/7/30م) ،و�سعت جمموعة الزوردي عملياتها يف م�صر من خالل ا�ستحواذ ال�شركة على  %100من احل�ص�ص غري املبا�شرة يف الزوردي
م�صر ،لتكون بذلك وحدة االنتاج الثانية ملجموعة الزوردي يف م�صر ،ومتحورت �أن�شطتها حول ت�أ�سي�س وت�شغيل م�صنع لإنتاج امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية
(ملزيد من التفا�صيل حول الزوردي م�صر ،يرجى مراجعة الق�سم�«( 4 - 2 - 3 - 4شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)»).
ويف 1436/7/4هـ (املوافق 2015/4/23م) ،مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  300.000.000ريال �سعودي �إلى  430.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 43.000.000سهم
عادي عن طريق �إ�صدار � 13.000.000سهم جديد بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لكل �سهم من خالل ر�سملة�( :أ)  52.509.121ريا ًال �سعودي ًا من االحتياطي النظامي
لل�شركة ،و(ب)  77.490.879ريا ًال �سعودي ًا من �أرباح ال�شركة املبقاة .ويبني اجلدول الآتي الهيكل احلايل مللكية الأ�سهم يف ال�شركة:
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لودجلاااالام�ساهمو ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
امل�ساهم

ن�سبة امللكية1

عدد الأ�سهم

�شركة الزوردي القاب�ضة

42.970.332

عبداهلل عبدالعزيز العثيم3

8.167

عبدالعزيز �صالح العثيم3

7.167

%0.017

�صالح عبدالعزيز العثيم3

7.167

%0.017

خالد عبدالعزيز العثيم3

7.167

%0.017

الإجمايل

%99.93

2

%0.019

4

%100

43.000.000

امل�صدر :ال�شركة
� 1إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7,000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) و�أ�سهم ال�ضمان اخلا�صة باملن�صب ال�شاغر،
والذي �سوف يتملكها من �ضمن الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه وذلك وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة .يرجى مراجعة الق�سم«( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل
كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 3ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لالزوردي القاب�ضة با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.
 4ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة � 1.000سهم.

ويف 1436/12/23هـ(املوافق 2015/10/6م) ،قام عبد العزيز �صالح العثيم بنقل خم�سة ح�ص�ص يف الزوردي القاب�ضة (مبا ميثل  %5من ر�أ�س مالها) �إلى خليفة ح�سن خليفة
حممد اجلالهمة .ويبني اجلدول الآتي الهيكل احلايل مللكية احل�ص�ص يف الزوردي القاب�ضة:

لودجلااالالاال�شركاء يف الزوردي القاب�ضة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�سبة امللكية

امل�ساهم
�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة

%95

خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة

%5
%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ويف 1437/5/21هـ(املوافق 2016/3/1م) ،قامت الزوردي القاب�ضة بنقل ملكية � 2.000سهم مبا ميثل  %0.00465من �إجمايل �أ�سهم �شركة �إلى ع�ضوي جمل�س الإدارة املعينني
م�ؤخر ًا عبدالكرمي �أ�سعد �أبو الن�صر و�أمني حممد عاكف املغربي.
فيما يلي تلخي�ص للأحداث والتغريات التاريخية الرئي�سة:

لودجلااالالاالأحداث والتغريات التاريخية الرئي�سة
التاريخ
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التغيري

1992م

مت ت�أ�سي�س ال�شركة كم�ؤ�س�سة فردية حتمل ا�سم «م�صنع الذهب والل�ؤل�ؤ ال�سعودي ل�صاحبه عبد العزيز �صالح العثيم» يف الريا�ض بر�أ�س مال قدره  18.500.000ريال �سعودي.

1993م

مت افتتاح �أول معر�ض للبيع بالتجزئة يف الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية

1994م

مت ت�سجيل العالمة التجارية «الزوردي» لأول مرة.

1995م

مت �إطالق عالمة «الزوردي» التجاري يف جدة.

1997م

مت تغيري ا�سم امل�ؤ�س�سة لـ«م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات» ومت تو�سيع امل�صنع الواقع يف الريا�ض لي�صل �إلى طاقة �إنتاجية تعادل  15طن.

2003م

مت افتتاح �أول معر�ض خارج اململكة يف مدينة �أبو ظبي  -االمارات العربية املتحدة.

2003م

�أ�س�س عبدالعزيز العثيم (امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة) �شركة �أورو �إيجيبت ك�أول امل�صانع يف م�صر بطاقة �إنتاجية ت�صل �إلى  10طن حالي ًا.

2005م

�أ�س�س �سيد �أحمد عبدالعاطي وحممد �أحمد �أمني وخليل متراز �أبو املجد ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات (�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)).

2006م

مت حتويل م�ؤ�س�سة م�صنع الزوردي للذهب واملجوهرات وعدد خم�سة من فروعها �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة حتت ا�سم «�شركة الزوردي للمجوهرات» بر�أ�س مال قدره
 200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 4.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،حيث مت تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل ر�سملة
مبلغ  47.500.000ريال �سعودي متثل جمموع ر�ؤو�س �أموال فروع امل�ؤ�س�سة املحولة ،بالإ�ضافة لر�سملة مبلغ  134.000.000ريال �سعودي من �أرباح امل�ؤ�س�سة املبقاة.

2007م

مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  200.000.000ريال �سعودي �إلى  300.000.000ريال �سعودي عرب ر�سملة  100.000.000ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة.

2007م

وقعت جمموعة الزوردي اتفاقية تعاون مع الفنانة اللبنانية �إلي�سا لرتويج منتجاتها.

2007م

ا�ستحوذت جمموعة الزوردي على  %100من �أ�سهم �أورو �إيجيبت ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.

2008م

نقل عبدالعزيز �صالح العثيم ملكية � 10.500.000سهم (ما ميثل  %35من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) �إلى الزوردي القاب�ضة.

2009م

نقل م�ساهمو ال�شركة ملكية � 8.980.000سهم (ما ميثل  %29.9من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) �إلى الزوردي القاب�ضة.

2009م

ا�ستحوذ ائتالف �شركات ي�شمل �إنف�ستكورب و�إي�ستغيت و�شركة امل�ستثمر الوطني حقوق ملكية غري مبا�شرة متثل  %77.5من ر�أ�س مال الزوردي القاب�ضة.

التغيري

التاريخ
2012م

مت افتتاح فروع لل�شركة يف مدينة العني ،االمارات العربية املتحدة.

2012م

مت ت�أ�سي�س م�صنع ثان يف م�صر بطاقة �إنتاجية �إجمالية ت�صل �إلى  15طن وذلك من خالل اال�ستحواذ على  %100من ح�ص�ص امللكية الزوردي م�صر ب�شكل غري املبا�شرة.

2015م

مت افتتاح مكتب البيع باجلملة يف قطر ،كما مت افتتاح معر�ض جتزئة جديد يف الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.

2015م

مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  300.000.000ريال �سعودي �إلى  430.000.000ريال �سعودي ب�إ�صدار � 13.000.000سهم جديد من خالل ر�سملة�( :أ)  52.509.121ريال
�سعودي من االحتياطي النظامي لل�شركة ،و(ب)  77.490.879ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة.

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4هيكل جمموعة الزوردي
4 44 -44 -4نظرة عامة
متتلك ال�شركة ح�ص�ص ًا يف ملكية �سبع �شركات تابعة مبا�شرة وغري مبا�شرة على امل�ستويني املحلي واخلارجي .يو�ضح املخطط التايل الهيكل احلايل ملجموعة الزوردي:

�شكل  :1-4هيكل جمموعة الزوردي
äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T
%99^125

%98

%99^67

âÑéjEG hQhCG ácô°T
áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG π«¨°ûàd
ídÉ°U õjõ©dGóÑY ∂∏àÁ
ídÉ°U , %0^75 º«ã©dG
áÑ°ùf º«ã©dG õjõ©dGóÑY
»∏Y h %0^0625
áÑ°ùf º«ã©dG ídÉ°U
%0^0625

RÉæ«c ácô°T
“…OQhR’ ∂∏à
»ÑX ƒHCG
%2 áÑ°ùf

%99

…OQhR’ ácô°ûd
Ω.Ω.P äGôgƒéª∏d
)’(»HO …OQhR
“»ÑXƒHCG …OQhR’ ∂∏à
%0^33 áÑ°ùf

%49

…OQhR’ ácô°T
Ω.Ω.P äGôgƒéª∏d
)’(»ÑXƒHCG …OQhR
“»HO …OQhR’ ∂∏à
%1 áÑ°ùf

%50

%98

…OQhR’ ácô°T
äGôgƒéª∏d
)’(ô£b …OQhR
“Ió«°ùdG ∂∏à
¿É£∏°S á≤«ah
%51 áÑ°ùf ≈°ù«©dG

äGôgƒéŸG ácô°T
á«°SÉŸG
“…OQhR’ ∂∏à
»ÑXƒHCG
%2 áÑ°ùf

%50

…OQhR’ ácô°T
Ω.Ω.P äGôgƒéª∏d ô°üe
)’(ô°üe …OQhR
امل�صدر :ال�شركة

ي�ضم اجلدول التايل ال�شركات التابعة املبا�شرة وغري املبا�شرة ويو�ضح ح�ص�ص ال�شركة املبا�شرة وغري املبا�شرة فيها:

لودجلااالالاتفا�صيل ال�شركات التابعة املبا�شرة وغري املبا�شرة
ح�صة
مبا�شرة ()%

ح�صة
غري مبا�شرة ()%

دولة
الت�أ�سي�س
اململكة

%98

%2

ال يوجد

اململكة

%98

%2

ال يوجد

%99.67

%0.33

ال يوجد

-

%100

ال يوجد

الإمارات العربية املتحدة

%99

%1

ال يوجد

قطر

%49

-

متلك وفيقة �سلطان العي�سى %51

م�صر

%99.125

%0.875

ا�سم ال�شركة التابعة
�شركة املجوهرات املا�سية
�شركة كيناز
�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

1

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)
�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

2

�شركة الزوردي للمجوهرات

3

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

الإمارات العربية املتحدة
م�صر

باقي ح�صة امللكية

ميلك عبدالعزيز �صالح العثيم ن�سبة  %0.75وميلك �صالح
عبدالعزيز العثيم ن�سبة  %0.0625وميلك علي �صالح العثيم
ن�سبة %0.0625

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة قطر.
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4 44 -44 -4نظرة عامة على الشركات التابعة
4 4444444شركة اجملوهرات املاسية
�شركة املجوهرات املا�سية («املجوهرات املا�سية») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض باململكة ب�سجل جتاري رقم  1010236734ال�صادر بتاريخ 1428/7/25هـ
(املوافق 2007/8/8م) .يقع املقر الرئي�سي ل�شركة املجوهرات املا�سية يف مركز طيبة التجاري بحي امللك فهد� ،ص .ب ،41270 .الريا�ض  -11521اململكة .يبلغ ر�أ�س املال
احلايل ل�شركة املجوهرات املا�سية  50.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  50ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة .ويلخ�ص اجلدول التايل
هيكل امللكية ل�شركة املجوهرات املا�سية:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة املجوهرات املا�سية
ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية للح�صة (ريال �سعودي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

49

1.000

49.000

%98

1

1.000

1.000

%2

50

1.000

50.000

�شركة الزوردي للمجوهرات
�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

1

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة املجوهرات املا�سية التجارة يف املعادن واحللي باجلملة والتجزئة ،وقد ت�أ�س�ست �شركة املجوهرات املا�سية يف الأ�سا�س بغر�ض امتالك �أ�سهم يف
�شركات فرعية معينة ،وال متار�س �شركة املجوهرات املا�سية �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ هذه الن�شرة.
4 4444444شركة كيناز
�شركة كيناز («كيناز») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة ب�سجل جتاري رقم  1010352574ال�صادر بتاريخ 1433/11/21هـ (املوافق
2012/10/7م) .يقع املقر الرئي�سي ل�شركة كيناز يف املنطقة ال�صناعية الثانية� ،ص .ب ،41270 .الريا�ض  -11521اململكة .يبلغ ر�أ�س املال احلايل ل�شركة كيناز  50.000ريال
�سعودي ،مق�سم �إلى  50ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة .ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة كيناز:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة كيناز
ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

�شركة الزوردي للمجوهرات
�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

1

الإجمايل

القيمة اال�سمية للح�صة (ريال �سعودي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

49

1.000

49.000

%98

1

1.000

1.000

%2

50

1.000

50.000

%100

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة كيناز على التجارة باجلملة والتجزئة يف النظارات ال�شم�سية وال�ساعات والإك�س�سوارات والأقالم والعطور واملنتجات اجللدية �إلى جانب
ا�ستريادها وت�صديرها .وقد ت�أ�س�ست �شركة كيناز يف الأ�سا�س بغر�ض امتالك �أ�سهم يف �شركات فرعية معينة ،وال متار�س �شركة كيناز �أي ن�شاط جتاري حتى تاريخ هذه الن�شرة.
4 4444444شركة الزوردي للمجوهرات (دبي)
�شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي دبي») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة دبي بالإمارات العربية املتحدة ب�سجل جتاري رقم  1039193ال�صادر بتاريخ
2008/12/23م (املوافق 1429/12/25هـ) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة الزوردي دبي يف حي الرا�س� ،ص ب  ،60843دبي ،الإمارات العربية املتحدة .يبلغ ر�أ�س املال احلايل
ل�شركة الزوردي دبي  300.000درهم �إماراتي (ما يعادل  306.371ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  300ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1.000درهم �إماراتي (ما
يعادل  1.021ريال �سعودي) لكل ح�صة .ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة الزوردي دبي:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة الزوردي دبي
ال�شركاء
�شركة الزوردي للمجوهرات
�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

1

الإجمايل

قيمة احل�ص�ص (درهم �إماراتي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية للح�صة (درهم �إماراتي)

305.350

%99.67

299

1.000

299.000

%0.33

1

1.000

1.000

1.021

%100

300

1.000

300.000

306.371

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة الزوردي دبي على التجارة يف املجوهرات والل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية وال�ساعات وقطع غيارها� ،إلى جانب �صياغة الذهب
واملجوهرات .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متتلك �شركة الزوردي دبي ح�صة ملكية بواقع  46.142.500جنيه م�صري (ما يعادل  22.103.132ريال �سعودي) يف �شركة الزوردي
م�صر (ما ميثل  %50من ر�أ�س مالها).
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4 4444444شركة الزوردي مصر للمجوهرات (ذ.م.م)
�شركة الزوردي م�صر هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف القاهرة مب�صر ب�سجل جتاري رقم  14997ال�صادر بتاريخ 2005/6/8م (املوافق 1426/5/1هـ) .ويقع املقر
الرئي�سي ل�شركة الزوردي م�صر يف املنطقة ال�صناعية الأولى� ،ص ب  ،62مدينة العبور ،م�صر .ويبلغ ر�أ�س املال املدفوع احلايل ل�شركة الزوردي م�صر  92.285.000جنيه
م�صري (ما يعادل  44.206.264ريال �سعودي) مق�سم �إلى  92.285.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها جنيه م�صري واحد (ما يعادل  0.479ريال �سعودي)
لكل ح�صة .ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة الزوردي م�صر:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة الزوردي م�صر
عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية للح�صة (جنيه م�صري)

قيمة احل�ص�ص (جنيه م�صري)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

1

ال�شركاء

46.142.500

1

46.142.500

22.103.132

%50

2

46.142.500

1

46.142.500

22.103.132

%50

92.285.000

1

92.285.000

44.206.264

%100

�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

�شركة الزوردي للمجوهرات(ذ.م.م)
الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

� 1شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة الزوردي م�صر على �إن�شاء وت�شغيل م�صنع لت�صميم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س وت�صنيعها وتوزيعها وبيعها .وكما يف تاريخ هذه
الن�شرة ،تدير �شركة الزوردي م�صر م�صنع واحد وثالثة مكاتب للبيع باجلملة يف م�صر.
4 4444444شركة الزوردي للمجوهرات (أبوظبي)
�شركة الزوردي للمجوهرات – ذ.م.م («الزوردي �أبوظبي») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة ب�سجل جتاري رقم 1060233
ال�صادر بتاريخ 2004/6/1م (املوافق 1425/4/13هـ) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة الزوردي �أبوظبي يف �سوق مدينة زايد للذهب� ،ص ب � ،72147أبوظبي ،الإمارات العربية
املتحدة .يبلغ ر�أ�س املال احلايل ل�شركة الزوردي �أبوظبي  300.000درهم �إماراتي (ما يعادل  306.371ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  300ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل
قدرها  1.000درهم �إماراتي (ما يعادل  1.021ريال �سعودي) لكل ح�صة .ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة الزوردي �أبوظبي:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة الزوردي �أبوظبي
ال�شركاء
�شركة الزوردي للمجوهرات
�شركة الزوردي للمجوهرات(ذ.م.م)

1

الإجمايل

عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية للح�صة (درهم �إماراتي)

قيمة احل�ص�ص (درهم �إماراتي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

297

1.000

297.000

303.307

%99

3

1.000

3.000

3.064

%1

300

1.000

300.000

306.371

%100

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة الزوردي �أبوظبي على التجارة بالتجزئة يف املجوهرات الأملا�س والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية وال�ساعات .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متتلك
�شركة الزوردي �أبوظبي ح�صة واحدة يف �شركة املجوهرات املا�سية (ما ميثل  %2من ر�أ�س مالها) ،ومتتلك ح�صة واحدة يف �شركة كيناز (ما ميثل  %2من ر�أ�س مالها) ،وح�صة
واحدة يف �شركة الزوردي دبي (ما ميثل  %0.33من ر�أ�س مالها) ،بالإ�ضافة �إلى ح�صة ملكية بواقع  46.142.500جنيه م�صري (ما يعادل  22.103.132ريال �سعودي) يف
�شركة الزوردي م�صر (ما ميثل  %50من ر�أ�س مالها).
4 4444444شركة الزوردي للمجوهرات (قطر)
�شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي قطر») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف دولة قطر ب�سجل جتاري رقم  60716ال�صادر بتاريخ 2013/5/21م (املوافق
1434/7/11هـ) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة الزوردي قطر يف �شارع جرب بن حممد� ،ص ب  ،20464الدوحة ،قطر .يبلغ ر�أ�س املال احلايل ل�شركة الزوردي قطر 200.000
ريال قطري (ما يعادل  206.054ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  200ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1.000ريال قطري ( 1.030ريال �سعودي) لكل ح�صة .ويلخ�ص
اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة الزوردي قطر:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة الزوردي قطر
عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية للح�صة (ريال قطري)

قيمة احل�ص�ص (ريال قطري)

قيمة ااحل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
وفيقة �سلطان العي�سى

102

1.000

102.000

105.087

%51

�شركة الزوردي للمجوهرات

98

1.000

98.000

100.967

%49

الإجمايل

200

1.000

200.000

206.054

%100

امل�صدر :ال�شركة

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة الزوردي قطر على التجارة يف الذهب واملعادن الثمينة غري امل�شغولة واملجوهرات وال�سلع الذهبية �إلى جانب �صياغة الذهب واملعادن الثمينة
واجلواهر ،و�صيانة الذهب واملجوهرات وامل�شغوالت و�إجراء تغيريات عليها.
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4 4444444شركة أورو إيجيبت لشغيل املعادن الثمينة
�شركة �أورو �إيجيبت هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة القاهرة مب�صر ب�سجل جتاري رقم  7877ال�صادر بتاريخ 1423/11/14هـ (املوافق 2003/1/17م) .يقع املقر
الرئي�سي ل�شركة �أورو �إيجيبت يف �سوق العبور� ،ص ب  ،3067حمافظة القليوبية ،م�صر .يبلغ ر�أ�س املال احلايل ل�شركة �أورو �إيجيبت  40.000.000جنيه م�صري (ما يعادل
 19.160.676ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى � 1.600.000سهم بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  25جنيه ًا م�صري ًا (ما يعادل  11.98ريال �سعودي) لكل �سهم .ويلخ�ص
اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة �أورو �إيجيبت:

لودجلااالالاهيكل امللكية احلايل ل�شركة �أورو �إيجيبت
امل�ساهمون
�شركة الزوردي للمجوهرات

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية لل�سهم
(جنيه م�صري)

قيمة الأ�سهم (جنيه م�صري)

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

1.586.000

25

39.650.000

18.993.021

1

12.000

25

300.000

143.705

%0.75

1

1.000

25

25.000

11.975

%0.0625

1.000

25

25.000

11.975

%0.0625

1.600.000

25

40.000.000

19.160.676

عبدالعزيز �صالح العثيم

�صالح عبد العزيز العثيم
على �صالح العثيم

1

الإجمايل

%99.125

%100

امل�صدر :ال�شركة
1ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لل�شركة.

ت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية ل�شركة �أورو �إيجيبت على �إن�شاء وت�شغيل م�صنع لت�صنيع املجوهرات وامل�شغوالت الذهبية والأحجار الكرمية من جميع الأنواع� ،إلى جانب �إن�شاء مركز
للتدريب .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تدير �شركة �أورو �إيجيبت وحدة ت�صنيع يف حمافظة القليوبية بالإ�ضافة �إلى �ستة فروع يف م�صر.
تعتزم جمموعة الزوردي تركيز معظم عملياتها وتو�سعاتها امل�ستقبلية يف الزوردي م�صر ،وذلك عن طريق التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة االنتاجية احلالية و�شراء �أ�صول انتاجية
جديدة بتقنية حديثة وبناء م�صنع جديد لت�صبح الطاقة الإنتاجية الكلية قدرها  15طن وتعيني عمالة �إ�ضافية .ولقد بد�أت جمموعة الزوردي يف عام 2015م عملية توحيد وجمع
جممل �أن�شطتها التجارية يف م�صر حتت الزوردي م�صر وهي �شركة معفاة من ال�ضريبة حتى نهاية عام 2018م ،يف الوقت الذي �سترتكز فيه �أن�شطة �أورو �إيجيبت على بع�ض
املنتجات املحدودة ،وقد مت بيع معظم �أ�صولها يف ال�سوق نظر ًا لتقادمها .ويرجع ال�سبب وراء ذلك �إلى توجه جمموعة الزوردي نحو جتنب وجود �أ�صول انتاجية ومراكز خدمية
و�إدارية متكررة يف �أكرث من وحدة �إنتاجية وبيعية ،وذلك بهدف خف�ض التكاليف وزيادة معدل ا�ستخدام الأ�صول وحتقيق الوفورات االقت�صادية الأمر الذي من �ش�أنه زيادة القدرة
التناف�سية يف م�صر.

4 44 -4الهيكل احلايل للمساهمني
4 44 -44 -4نظرة عامة
يبلغ ر�أ�س املال احلايل لل�شركة  430.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 43.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم.
يو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية الأ�سهم يف ال�شركة قبل الطرح وبعده:

لودجلااالالاهيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح

امل�ساهم

1

امل�ساهمة ()%

عدد الأ�سهم
42.970.332

�شركة الزوردي القاب�ضة
عبداهلل عبدالعزيز العثيم

3

عبدالعزيز �صالح العثيم

8.167

4

2

بعد الطرح
قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

1

امل�ساهمة ()%

عدد الأ�سهم

%99.93

429.703.320

30.099.000

%0.019

81.670

1.000

2

4

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

%69.998

300.990.000

%0.0023

10.000

3

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

3

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

7.167

%0.017

71.670

-

-

-

�صالح عبدالعزيز العثيم
خالد عبدالعزيز العثيم

3

اجلمهور
الإجمايل

43.000.000

%100

-

12.900.000

%30

129.000.000

430.000.000

43.000.000

%100

430.000.000

امل�صدر  :ال�شركة
� 1إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7,000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) و�أ�سهم ال�ضمان اخلا�صة باملن�صب ال�شاغر،
والذي �سوف يتملكها من �ضمن الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه وذلك وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة .يرجى مراجعة الق�سم «( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل
كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 3ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لالزوردي القاب�ضة با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.
 4ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة � 1.000سهم.
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�شكل  :2-4هيكل امللكية مبجموعة الزوردي

â«¨à°ùjEG

ÜQƒµà°ùØfG

»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
%5^7

‘ »H ¢SG Éæ«e â«¨à°ùjEG ácô°T
(øjôëÑdG) á°†HÉ≤dG 5

%22^7

ódƒL ¢SQƒà°ùØfG ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

%99^9

%71^6
%99^9

¿ƒà°ùª«L ófƒµ«°S ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) á°†HÉ≤dG

¿ƒà°ùª«L â°Sôa ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

%0^1

%50

ódƒL çhôL ∞∏L ácô°T
(øjôëÑdG) Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG

ájOƒ©°ùdG ¿ƒà°ùªL çQƒa ∞∏L ácô°T
)(áµ∏ªŸG

%50

%77^5
IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG ¿ƒà°ùªL åØ«a ∞∏L ácô°T
)(áµ∏ªŸG

%22^5

º«ã©dG ídÉ°U õjõ©dGóÑY
)(á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

á°†HÉ≤dG …OQhR’ ácô°T
)(áµ∏ªŸG

%5^0

áªgÓ÷G áØ«∏N óªfi áØ«∏N í°TôŸG ºgÉ°ùŸG
)(á«°ùæ÷G »æjôëH

%95^0

á«fƒfÉb á«µ∏e
á«©Øf á«µ∏e
Iô°TÉÑe á«µ∏e

%99^9
äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T
)(áµ∏ªŸG

%0^1

Úë°Tôe ÚªgÉ°ùe á©HQCG
*
)(á«°ùæ÷G …Oƒ©°S

* , 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
امل�صدر :ال�شركة

مالحظة :مت عر�ض هيكل امللكية �أعاله ب�شكل مب�سط ،وملزيد من التفا�صيل حول هيكل امللكية لكل من �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م (وامل�شار �إليه بـ«انف�ستكورب»
�أعاله) ،و�إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة (وامل�شار �إليه بـ«اي�ستغيت» �أعاله) و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
(وامل�شار �إليه بـ«امل�ستثمر الوطني» �أعاله) ،يرجى االطالع على الأ�شكال رقم �أ ،1 -و �أ  ،2 -و �أ –  3يف امللحق (�أ) على التوايل.
يرجى االطالع على اجلدول الوارد يف امللحق (�أ) الذي يبني التفا�صيل اخلا�صة بال�شركات املذكورة يف هيكل ملكية ال�شركة حتى �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م
كما يف تاريخ هذه الن�شرة
كل من �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب
يف عام 2009م ،قام ائتالف ال�شركات املكون من �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م (مملوكة من قبل ٍ
(مقفلة) و�شركة انف�ستكورب جو  ،)4و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م (مملوكة من قبل امل�ستثمر الوطني) ،و�شركة
�إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة (اململوكة من قبل اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة) ،باال�ستحواذ ب�شكل غري مبا�شر على ح�صة �أغلبية يف ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة ملكية
قدرها  %70من خالل جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة مبوجب اتفاقية �شراء �أ�سهم مت �إبرامها بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ويف
عام 2010م ،قام ائتالف ال�شركات بزيادة ح�صته يف ال�شركة بن�سبة  %7.5من كل من عبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم وذلك وفق ًا لذات �شروط اتّفاقية �شراء
الأ�سهم بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن امللكية النفعية ل�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م (بالنيابة
عن ائتالف ال�شركات) كما يف تاريخ هذه الن�شرة تقدر بن�سبة ( %77.5ملزيدٍ من التفا�صيل حول �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف فيفث جم�ستون
ال�سعودية املحدودةُ ،يرجى مراجعة الوارد �أدناه).
�أبرم ائتالف ال�شركات اتفاقية ا�ستثمار («اتفاقية ائتالف ال�شركات») ،وذلك عند اال�ستحواذ على ال�شركة يف عام 2009م .ومت �إبرام هذه االتفاقية ليت�سنى لأع�ضاء ائتالف
ال�شركات الثالثة �إدارة ال�ش�ؤون املتعلقة بامل�ساهمني بطريقة منظمة ومبا يتوافق وم�صالح ال�شركة ،بالإ�ضافة لتن�سيق الطرح العام الأويل لل�شركة بعد فرتة معينة من الوقت.
وبا�ستثناء ما يتعلق بعملية الطرح ،مل يتفق �أع�ضاء االئتالف يف اتفاقية ائتالف ال�شركات �أو غريها على توقيت وطريقة بيع الأ�سهم يف ال�شركة بعد الطرح من قبل الزوردي
القاب�ضة نيابة عنهم ،مبا يف ذلك بيعها يف احلاالت املرتبطة ب�إنتهاء مدة ال�صناديق اال�ستثمارية التي تعد جز ًء من هيكل امللكية لأع�ضاء ائتالف ال�شركات .وال يجوز لالزوردي
القاب�ضة الت�صرف يف �أ�سهمها �إال بعد انتهاء فرتة احلظر وذلك بعد احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة وفق ًا للوائح ال�صادرة عن الهيئة .وعالوة على ذلك ،ووفق ًا لأحكام
و�شروط �صندوق انف�ستكورب الإ�سالمي اخلليج للفر�ص  ،1و�صندوق تي �إن �آي جروث كابيتال («�صندوق تي �أن �آي») ،و�صندوق �أوريك�س مينا دايركت اكويتي («�صندوق
�أوريك�س») ،و�صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص ،ف�إن مالكي وحداتها لي�س لهم �أي حق تعاقدي للح�صول على �أ�سهم يف ال�شركة.
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وال ت�شتمل اتفاقية ائتالف ال�شركات على �أي �أحكام تنظم نقل الأ�سهم �إلى �أع�ضاء ائتالف ال�شركات �أو �إلى �أي من املالك النفعيني الذين هم �أعلى يف هيكل امللكية من �أع�ضاء
ائتالف ال�شركات ويف جميع الأحوال ،ف�إن �أي نقل للأ�سهم يجب �أن يتما�شى مع �أنظمة ولوائح اململكة فيما يتعلق باال�ستثمار الأجنبي ،على �أن تكون عملية نقل الأ�سهم بعد انتهاء
فرتة احلظر ،و�أن يخ�ضع ذلك ملوافقة الهيئة امل�سبقة .وال يجوز توزيع �أرباح من قبل �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م� ،أو من قبل �أي �شركة ت�سيطر عليها �شركة
جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إال مبوافقة جمل�س املديرين يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م .وت�صدر قرارات ال�شركاء يف
�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م مبوافقة �أغلبية ال�شركاء ،وذلك با�ستثناء بع�ض امل�سائل التي تتطلب موافقة  %75من ال�شركاء (ومن ذلك ،على �سبيل املثال� ،شراء
�أو الت�صرف يف الأ�سهم اململوكة من قبل الزوردي القاب�ضة يف ال�شركة� ،أو املوافقة على اخلطط اال�سرتاتيجية� ،أو املوازنة� ،أو خطة العمل) ،وبع�ض امل�سائل التي تتطلب �إجماع
ال�شركاء (ومن ذلك ،على �سبيل املثال ،تعديل عقد ت�أ�سي�س �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م� ،أو حل �أو ت�صفية �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م �أو �أي
�شركة ت�سيطر عليها �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر).
تبني اجلداول التالية التفا�صيل اخلا�صة بامل�ساهمني الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �سواء كانت تلك امللكية مبا�شرة �أو نفعية يف ال�شركة:

لودجلااالالاامل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر
قبل الطرح

امل�ساهم

1

امل�ساهمة ()%

عدد الأ�سهم
42.970.332

�شركة الزوردي القاب�ضة

2

%99.93

بعد الطرح
1

امل�ساهمة ()%

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

429.703.320

30.099.000

2

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)
300.990.000

%69.998

امل�صدر :ال�شركة
 1ن�سب امل�ساهمة هي ن�سب تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7.000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) .يرجى مراجعة الق�سم 1 - 1 - 5
(«ت�شكيل جمل�س الإدارة») ملزيد من التفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يرجى املالحظة� ،أن الن�سبة املتبقية التي متثل  %0.07من �أ�سهم ال�شركة مملوكة من قبل �أربع م�ساهمني مر�شحني نيابة عن
�شركة الزوردي القاب�ضة ،حيث �أن �شركة الزوردي القاب�ضة متلك ملكية نفعية قدرها  %100يف ال�شركة.

لودجلااالالابيانات امل�ساهمني الذين ميلكون ملكية نفعية بن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة
قبل الطرح
امل�ساهم
�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م

2

عبدالعزيز �صالح العثيم
�شركة �إي�ستغيت ا�س بي يف  5القاب�ضة

3

�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة
4
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
الإجمايل

1

بعد الطرح
قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

امل�ساهمة ()%

16.702.490

%38.84

167.024.900

%15.75

67.725.000
53.006.100

1

قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

امل�ساهمة ()%

23.860.700

%55.49

238.607.000

9.675.000

%22.50

96.750.000

6.772.500

7.572.300

%17.61

75.723.000

5.300.610

%12.33

1.892.000

%4.40

18.920.000

1.324.400

%3.08

13.244.000

43.000.000

%100.00

430.000.000

30.100.000

%70.00

301.000.000

امل�صدر :ال�شركة
 1ن�سب امل�ساهمة هي ن�سب تقريبية.
� 2شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م هي �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين لكل من �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  1و�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  .1ومن خالل الهيكل القانوين ل�صندوق
انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  ،1ف�إن مالكي الوحدات يف ال�صندوق ميلكون ح�صة نفعية يف ال�شركة .وميلك جهاز قطر لال�ستثمار ما ن�سبته  %11.26من الوحدات يف �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  .1وميلك �صندوق انف�ستكورب اخلليج
للفر�ص  1بدوره ما ن�سبته  %55.49من الأ�سهم يف ال�شركة ملكية نفعية ،وبذلك تبلغ امللكية النفعية جلهاز قطر لال�ستثمار مان�سبته  %6.25من الأ�سهم يف ال�شركة .و�ستنخف�ض هذه امللكية النفعية جلهاز قطر لال�ستثمار �إلى  %4.38بعد الطرح.
وال يوجد مالكي وحدات �آخرين يف �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  1ميتلكون ح�صة نفعية ن�سبتها � %5أو �أكرث يف ال�شركة .وفيما يتعلق بالهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  ،1ف�إن مالكي الوحدات ال ميلكون �أي
ملكية نفعية يف ال�شركة وبالتايل ال يوجد �أي من مالكي وحداته ميلكون ح�صة نفعية ن�سبتها � %5أو �أكرث يف ال�شركة .ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم  1من امللحق (�أ).
� 3شركة �إي�ستغيت ا�س بي يف  5القاب�ضة تقت�صر على كونها �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق �أوريك�س مينا دايركت اكويتي ومن خالل الهيكل القانوين ل�صندوق �أوريك�س مينا دايركت اكويتي ،ف�إن مالكي وحداته
ال ميلكون �أي ملكية نفعية يف ال�شركة وبالتايل ال يوجد �أي من مالكي وحداته ميلكون ح�صة نفعية ن�سبتها � %5أو �أكرث يف ال�شركة ،وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم  2يف امللحق (�أ).
� 4شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م تقت�صر على كونها �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق تي �أن �أي ومن خالل الهيكل القانوين ل�صندوق تي �أن �أي ،ف�إن
مالكي وحداته ال ميلكون �أي ملكية نفعية يف ال�شركة وبالتايل ال يوجد �أي من مالكي وحداته ميلكون ح�صة نفعية ن�سبتها � %5أو �أكرث يف ال�شركة ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم  3يف امللحق (�أ).

4 44 -44 -4نظرة عامة على املساهمني البائعني
4 4444444عبداهلل عبدالعزيز العثيم
ولد عبداهلل عبدالعزيز العثيم يف 1408/10/8هـ (املوافق 1988/5/23م) وتلقى درجة البكالوريو�س يف املالية من جامعة �سوفك�س يف بو�سنت ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة
الأمريكية يف عام 2010م .يتولى عبداهلل عبدالعزيز العثيم من�صب ع�ضو جمل�س يف �إدارة ال�شركة منذ عام 2013م وع�ضو جمل�س يف �إدارة �شركة عبدالعزيز العثيم و�أبنائه
القاب�ضة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،منذ عام 2012م.
عالوة على ذلك ،عمل عبداهلل عبدالعزيز العثيم كمحلل �أعمال يف �شركة «ار بي �سي» ،تورنتو ،كندا ،يف عام 2011م وهي �شركة م�ساهمة كندية ،تعمل يف قطاع اخلدمات املالية
وكمحلل مايل يف �شركة عبدالعزيز العثيم و�أبناءه القاب�ضة بني عامي 2010م و 2011م وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار.
عبداهلل عبدالعزيز العثيم هو م�ساهم مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %0.019يف ال�شركة بالنيابة عن �شركة الزوردي القاب�ضة ،حيث �أن �شركة الزوردي القاب�ضة متلك
ملكية نفعية قدرها  %100يف ال�شركة.
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4 4444444عبدالعزيز صالح العثيم
ولد عبد العزيز �صالح العثيم يف 1378/7/1هـ (املوافق 1959/1/11م) وتلقى درجة دبلوم يف �إدارة الأعمال من جامعة �سرتاير يف �أرلينغتون ،فريجينيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية يف عام 2001م.
عبد العزيز العثيم هو م�ؤ�س�س �شركة الزوردي للذهب واملجوهرات ،وي�شغل عبدالعزيز العثيم من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عبدالعزيز العثيم و�أبناءه القاب�ضة.
وكان عبدالعزيز العثيم الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة الزوردي للذهب واملجوهرات منذ ت�أ�سي�سها �إلى عام 2010م ،وكذلك �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أ�سواق عبداهلل العثيم منذ عام 2010م �إلى عام 2012م ،ومن�صب ع�ضو جمل�س �إدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم منذ ت�أ�سي�سها �إلى عام 2012م،
ومن�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة منازل للبناء منذ ت�أ�سي�سها �إلى عام 2013م ومن�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أ�سوار املتحدة للعقار منذ ت�أ�سي�سها حتى عام 2014م ،وع�ضو
جمل�س �إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض من عام 1997م �إلى عام 2001م ،وي�ستمر عبد العزيز العثيم بع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الراجحي للت�أمني التكافلي وجمعية
االقت�صاد ال�سعودية.
هذا وعالوة على م�شاركة عبدالعزيز العثيم كع�ضو جمل�س �إدارة ملجموعة من املنظمات اخلريية مثل م�ؤ�س�سة العثيم اخلريية وجمعية الأطفال املعوقني وم�ؤ�س�سة الأعمال اخلريية
للمعاقني البالغني.
عبد العزيز �صالح العثيم هو م�ساهم مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %0.017يف ال�شركة بالنيابة عن �شركة الزوردي القاب�ضة ،حيث �أن �شركة الزوردي القاب�ضة متلك ملكية
نفعية قدرها  %100يف ال�شركة.
4 4444444صالح عبدالعزيز العثيم
ولد �صالح عبدالعزيز العثيم يف 1402/9/16هـ (املوافق 1982/7/8م) وتلقى درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من كلية �إدارة الأعمال يف جدة يف عام 2004م .عمل �صالح
عبدالعزيز العثيم مدير ًا للعالقات العامة ببنك االمارات خالل الفرتة من 2006م حتى 2009م ،كما التحق بالبنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) من 2009م حتى 2011م
كمدير للعالقات العامة ،وخالل الفرتة من �أبريل عام 2011م وحتى 2013م عمل كمدير تطوير �أعمال يف �شركة �أمالك العاملية للتطوير العقاري .كما �شغل من�صب م�س�ؤول �إدارة
ال�شركات يف بنك الإمناء منذ عام 2014م.
�صالح عبدالعزيز العثيم هو م�ساهم مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %0.017يف ال�شركة بالنيابة عن �شركة الزوردي القاب�ضة ،حيث �أن �شركة الزوردي القاب�ضة متلك ملكية
نفعية قدرها  %100يف ال�شركة.
4 4444444خالد عبدالعزيز العثيم
ولد خالد عبدالعزيز العثيم يف 1408/10/8هـ (املوافق 1988/5/23م) وح�صل على درجة البكالوريو�س يف التجارة (تخ�ص�ص مالية) من جامعة كونكورديا يف مونرتيال،
كندا يف عام 2015م ،كما در�س التجارة يف جامعة ويب�سرت يف جنيف� ،سوي�سرا يف عام 2008م وجامعة جون�سون وويلز يف والية رود �آيالند ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام
2007م .وقد عمل كم�ساعد �أمني �إدارة النقدية يف �شركة �أ�سواق العثيم يف عام 2010م وكم�ساعد �أمني �إدارة النقدية يف جمموعة الزوردي لال�ستثمار ال�صناعي يف الريا�ض،
اململكة يف عام 2009م.
خالد عبدالعزيز العثيم هو م�ساهم مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %0.017يف ال�شركة بالنيابة عن �شركة الزوردي القاب�ضة ،حيث �أن �شركة الزوردي القاب�ضة متلك ملكية
نفعية قدرها  %100يف ال�شركة.
4 4444444شركة الزوردي القابضة
�شركة الزوردي القاب�ضة هي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري رقم  1010211110بتاريخ 1426/6/7هـ (املوافق 2005/7/13م) .ويقع املقر
الرئي�سي ل�شركة الزوردي القاب�ضة يف حي امللز بالريا�ض .ويبلغ ر�أ�س املال احلايل ل�شركة الزوردي القاب�ضة  500.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها  5.000ريال �سعودي لكل ح�صة.
ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة الزوردي القاب�ضة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلااالالاهيكل امللكية ل�شركة الزوردي القاب�ضة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شركاء
�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة
خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة

1

الإجمايل

عدد احل�ص�ص

القيمة اال�سمية (ريال �سعودي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

95

5.000

475.000

%95

5

5.000

25.000

%5

100

5.000

500.000

%100

امل�صدر :ال�شركة
 1خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة ،مواطن بحريني و�شريك مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %5يف �شركة الزوردي القاب�ضة بالنيابة عن �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة ،حيث �أن �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية
املحدودة متلك ملكية نفعية قدرها  %100يف �شركة الزوردي القاب�ضة.
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ت�شمل الأن�شطة الرئي�سية لالزوردي القاب�ضة اال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صناعية والتجارية والزراعية وكذلك امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س �شركات �أخرى من خالل امتالك ح�ص�ص
�سيطرة فيها .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن عمليات الزوردي القاب�ضة تقت�صر على كونها �شركة قاب�ضة متلك � 42.970.332سهم يف ال�شركة (متثل ن�سبة ملكية قدرها
 %99.93من ر�أ�س مال ال�شركة) بينما ميتلك �أربعة م�ساهمني مر�شحني �آخرين نيابة عن �شركة الزوردي القاب�ضة ن�سبة قدرها  %0.07من الأ�سهم املتبقية يف ال�شركة ،ومتلك
�شركة الزوردي القاب�ضة وفق ًا لذلك ملكية نفعية قدرها  %100يف ال�شركة .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال توجد �أي �إيرادات ت�شغيل �أو �أن�شطة ت�شغيلية ل�شركة الزوردي القاب�ضة.
وفيما يلي تف�صيل مل�ساهمي �شركة الزوردي القاب�ضة:
�أ .خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة :خليفة اجلالهمة ،مواطن بحريني و�شريك مر�شح ميلك ملكية قانونية قدرها  %5يف الزوردي القاب�ضة بالنيابة عن �شركة
جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة حيث �أن �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة متلك ملكية نفعية قدرها  %100يف الزوردي القاب�ضة.
ب .جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة� :شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب �سجل جتاري رقم
 1010259625بتاريخ 1429/12/19هـ (املوافق 2008/12/17م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة باملدينة ال�صناعية الثانية
يف الريا�ض ،اململكة .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  702.688.163ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  702.688.163ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1ريال
�سعودي لكل ح�صة .تقت�صر الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة على جتارة بيع الذهب باجلملة والتجزئة وبيع �أجهزة �صناعة
املجوهرات.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة �أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم
ومتلك ح�ص�ص قدرها  95ح�صة يف الزوردي القاب�ضة (متثل ن�سبة قدرها  %95من ر�أ�س مالها) .وميلك خليفة ح�سن خليفة حممد اجلالهمة ن�سبة قدرها  %5من ر�أ�س مال
الزوردي القاب�ضة ملكية قانونية ك�شريك مر�شح نيابة عن جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة وبذلك ت�صل امللكية النفعية ل�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة
�إلى ن�سبة قدرها  %100من ر�أ�س مال الزوردي القاب�ضة.
ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركةجلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلااالالاهيكل ملكية �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
�شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية

544.583.326

544.583.326

%77.5

عبدالعزيز �صالح العثيم

158.104.837

158.104.837

%22.5

الإجمايل

702.688.163

702.688.163

%100

امل�صدر :ال�شركة

�أبرم ال�شركاء يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة اتفاقية فيما بينهم الغر�ض منها تنظيم �ش�ؤون �إدارة �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة ،وحتديد
االلتزامات امل�شرتكة وحقوق �شركائها .وتنتهي تلك االتفاقية بعد ا�ستكمال عملية الطرح ،ولن يرتتب على انتهاء االتفاقية �أي �أثر على ال�شركة .وال يوجد هناك �أي اتفاقية �أخرى
بني م�ساهميها.
وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة:
�أ .عبدالعزيز �صالح العثيم :ميلك عبد العزيز �صالح العثيم ح�ص�ص ًا بن�سبة  %22.5يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة �أ�صالة عن نف�سه ،وبالتايل
ميلك ملكية نفعية بن�سبة  %22.50يف ال�شركة .يرجى مراجعة الق�سم«( 2-2-4-4عبد العزيز �صالح العثيم») ملزيدٍ من التفا�صيل حول عبد العزيز �صالح العثيم.
ب� .شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية� :شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب �سجل جتاري رقم 1010259604
بتاريخ 1429/12/19هـ (املوافق 2008/12/17م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية باملدينة ال�صناعية الثانية� ،ص.ب،41270 .
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  1ريال
�سعودي لكل ح�صة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة ،ت�أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات ،ومتلك ح�ص�ص قدرها 544.583.326
ح�صة يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة (متثل ن�سبة قدرها  %77.5من ر�أ�س مالها) .وميلك عبدالعزيز �صالح العثيم الن�سبة املتبقية والبالغة  %22.5من ر�أ�س
املال يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة.
ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركةجلف فورث جم�ستون ال�سعودية كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلااالالاهيكل ملكية �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية كما يف تاريخ هذه الن�شرة
عدد احل�ص�ص

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

50.000

50.000

%50

�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

50.000

50.000

%50

100.000

100.000

%100

الإجمايل
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وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية:
�أ.

�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م� :شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب �سجل جتاري
رقم  1-70108بتاريخ 1429/10/15هـ (املوافق 2008/10/16م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م يف املنطقة الدبلوما�سية
بـالبحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  250.000ريال بحريني (ما يعادل  2.490.211ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل
قدرها  50ريال بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة ،ت�أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات ،ومتلك ح�ص�ص
قدرها 50,000ح�صة يف �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية (متثل ن�سبة قدرها  %50من ر�أ�س مالها).

ب� .شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م� :شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب �سجل جتاري
رقم  1-70111بتاريخ 1429/10/15هـ (املوافق 2008/10/16م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م يف املنطقة الدبلوما�سية
بـالبحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  250.000ريال بحريني (ما يعادل  2.490.000ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل
قدرها  50ريال بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة ،ت�أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات ،ومتلك ح�ص�ص
قدرها  50.000ح�صة يف �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية (متثل ن�سبة قدرها  %50من ر�أ�س مالها)

لودجلااالالاهيكل ملكية �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة

4.995

249.750

2.487.510

%99.9

�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

5

250

2.490

%0.1

5.000

250.000

2.490.000

%100

الإجمايل

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

امل�صدر :ال�شركة

لودجلااالالاهيكل ملكية �شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة

4.995

249.750

2.487.510

%99.9

�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

5

250

2.490

%0.1

5.000

250.000

2.490.000

%100

الإجمايل

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

امل�صدر :ال�شركة

ومتلك �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ن�سبة ملكية قدرها  %99.9يف كل من �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة
ذ.م.م ،ومتلك كل منهما ح�ص�ص ًا بن�سبة  %0.1يف الأخرى ،كما هو مو�ضح �أعاله.
جلف انفستورس جولد القابضة

جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ب�سجل جتاري رقم  1-70520بتاريخ 1429/4/3ه ـ (املوافق2008/12/1م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة
جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م يف املنطقة الدبلوما�سية بـالبحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  250.000دينار بحريني (ما يعادل  2.487.372ريال �سعودي) ،مق�سم
�إلى  5.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  50دينار بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة ،ت�أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات ،ومتلك ح�ص�ص قدرها 4.995
ح�صة يف �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م ،و 4.995ح�صة يف �شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م (متثل ن�سبة ملكية قدرها  %99.9يف ر�أ�س مال كل
منهما) .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متلك �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ملكية نفعية بن�سبة قدرها  %77.5يف ال�شركة بالنيابة عن ائتالف ال�شركات .وبعد
ا�ستكمال عملية الطرح� ،سوف متلك �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م بالنيابة عن ائتالف ال�شركات ملكية نفعية بن�سبة قدرها  %54.25يف ال�شركة.
ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلااالالاهيكل ملكية �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م

3.580

179.000

1.782.991

%71.60

�شركة اي�ستغيت مينا ا�س بى يف  5القاب�ضة

1.136

56.800

565.776

%22.72

�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ –
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

284

14.200

141.444

%5.68

5.000

250.000

2.490.211

%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة
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وملزيد من التفا�صيل عن ال�شركاء يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م يرجى مراجعة الق�سم  1من امللحق (�أ) لبيان هيكل ملكية �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة
ذ.م.م والق�سم  2من امللحق (�أ) لبيان هيكل ملكية �إي�ستغيت مينا �س بي يف  5القاب�ضة والق�سم  3من امللحق (�أ) لبيان هيكل ملكية �شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني
�ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م.

4 44 -4الرؤية والرسالة واالسرتاتيجية
4 44 -44 -4الرؤية
تهدف جمموعة الزوردي �إلى ر�ؤية عامل ت�صبح فيه عالمة «الزوردي» هي العالمة الأكرث جاذبية وثق ًة و�إثارة بني �شركات املجوهرات الع�صرية الأخرى.
4 44 -44 -4الرسالة
ت�سعى جمموعة الزوردي �إلى �إ�ضفاء البهجة على حياة املر�أة من خالل جموهرات فريدة و�أنيقة ومبتكرة مت ت�صميمها من خالل �أفكار م�ستلهمة قدمها فريق جمموعة الزوردي
الذي يتميز بالتفاين واملوهبة يف العمل وتدعمهم يف ذلك �أحدث �إمكانيات ال�صناعة املتاحة.
4 44 -44 -4االسرتاتيجية
ت�سعى جمموعة الزوردي جاهد ًة �إلى �أن تكون املُ�صنع واملُوزع الرئي�سي ملنتجات م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة وم�صر ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وغريها من الأ�سواق الدولية التي تطرح بها جمموعة الزوردي منتجاتها ،ويف �إطار تعزيز هذه الر�ؤية ،تتبنى جمموعة الزوردي ا�سرتاتيجية العمل التالية:
4 4444444نشاط بيع مشغوالت الذهب باجلملة
تخطط جمموعة الزوردي لتنمية ن�شاط العمل يف م�شغوالت الذهب من خالل الإجراءات التالية:






موا�صلة تطبيق ا�سرتاتيجية االبتكار والتطوير على خطوط الإنتاج.
زيادة احل�صة ال�سوقية من املنتجات الذهبية خا�ص ًة عيار  18قرياط ،الذي يعد من الأمور اال�سرتاتيجية ملجموعة الزوردي.
دعم الربامج الت�سويقية التجارية للعمالء اال�سرتاتيجيني الرئي�سيني.
�إقامة �شراكات مع ال�شركات الدولية لتقدمي منتجات جديدة ،مثل جمموعات الزفاف.
تعزيز تواجد جمموعة الزوردي يف جميع �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إلى جانب �إن�شاء خطوط �إنتاج جديدة لت�صنيع منتجات م�صممة خ�صي�ص ًا للأ�سواق
الغربية.

4 4444444تنمية نشاط جتارة التجزئة
تهدف جمموعة الزوردي �إلى:



حت�سني �أداء املعار�ض احلالية من خالل تقدمي منتجات �أحدث و�أف�ضل ،وال �سيما من املجموعات الرائجة.
وخا�صة يف اململكة.
فتح معار�ض للبيع بالتجزئة يف �أماكن متميزة باملراكز التجارية احلالية واملزمع �إن�شا�ؤها م�ستقب ًالً ،

4 4444444تنمية نشاط بيع جموهرات األملاس باجلملة
�ستعمل جمموعة الزوردي على تطوير ن�شاط عملها يف جمال بيع جموهرات الأملا�س باجلملة الذي بد�أ منذ عامني يف اململكة وم�صر ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،كما تخطط
جمموعة الزوردي �إلى �إطالق جمموعات جديدة ،وتوفري موارد ب�شرية ومالية لهذا الن�شاط ،ف�ض ًال عن تو�سيع قاعدة عمالئها.
4 4444444تطوير التقنيات ُ
املستخدمة ،ودعم عمليات التصنيع ،وحتسني كفاءة رأس املال العامل
تهدف جمموعة الزوردي �إلى:
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ا�ستخدام �أحدث التقنيات لتقدمي املزيد من الت�صميمات الإبداعية وتنويع منتجاتها يف ال�سوق.
التح�سني امل�ستمر جلودة املنتجات مع �ضبط تكاليف الت�صنيع يف الوقت ذاته للحفاظ على كفاءة التكلفة وحت�سني عمليات الت�صنيع.
تعزيز كفاءة ر�أ�س املال العامل �سواء كان ذلك يف �شكل ذهب �أو �أموال نقدية ،وذلك من خالل دعم بيع منتجات جمموعة الزوردي ب�شكل �أ�سرع لدى عمالئها وحت�سني
عملية حت�صيل امل�ستحقات.
موا�صلة تعزيز وحت�سني نظم تكنولوجيا املعلومات للم�ؤ�س�سات اخلا�صة مبجموعة الزوردي ،وكذلك املعلومات املتعلقة مبفاهيم العمل كي ت�صبح �أكرث ا�سرتاتيجية
وجذ ًبا وكفاءة.

4 4444444دعم صورة العالمة التجارية وتوسيع قاعدة العمالء
تهدف جمموعة الزوردي �إلى:



الرتكيز على زيادة �سبل الو�صول �إلى العمالء ،وحت�سني م�ستوى الوعي املرتفع بالعالمة التجارية ،وتعزيز ارتباط العميل بعالمة «الزوردي» التجارية.
حت�سني �صورة العالمة التجارية وتو�سيع قاعدة العمالء ،وذلك با�ستخدام ا�سرتاتيجية ت�سويق �شاملة م�ستهدفة عرب كافة و�سائل الإعالم الرئي�سية مثل :التليفزيون،
والإنرتنت ،والعالقات العامة ،واملطبوعات ،وو�سائل الإعالم اخلارجية وذلك بهدف حت�سني �صورة جمموعة الزوردي وتو�سيع قاعدة عمالءها.

4 4444444تعزيز قدرات املنظمة وحتسني حوكمة الشركة
تهدف جمموعة الزوردي �إلى:



اال�ستفادة من تطور املوارد الب�شرية لدعم م�ستوى النمو مبجموعة الزوردي على نحو فعال .كما تخطط جمموعة الزوردي �إلى حت�سني خارطة الطريق اخلا�صة
باملوارد الب�شرية من �أجل دعم التطور املهني ملوظفيها ،وال�سعي �إلى حتقيق ثقافة تركز على الأداء ،ف�ض ًال عن غر�س قيمها امل�ؤ�س�سية عرب جمموعة الزوردي؛
تعزيز حوكمة ال�شركة من خالل �سيا�سات و�إجراءات رقابية و�إدارة خماطر �أف�ضل.

4 44 -4املزايا التنافسية
ثمة عوامل عديدة متنح جمموعة الزوردي ميزة تفوق مناف�سيها احلاليني واملحتملني ،وتوفر قاعدة لتحقيق منو م�ستدام ومثمر ،ف�ض ًال عن تقدمي قيمة �إ�ضافية للم�ساهمني.
وتت�ضمن هذه العوامل ما يلي:
4 44 -44 -4منوذج األعمال املرن واألداء املايل
منوذج العمل املرن والتقنيات املتقدمة امل�ستخدمة يف دورة العمليات الت�شغيلية والت�سويقية توفر ملجموعة الزوردي حماية ن�سبية من التقلبات والتذبذبات التي ت�شهدها �أ�سعار
الذهب ،و ُي�سهم هذا النموذج ،بجانب قدرة جمموعة الزوردي التقنية وال�صناعية ،ف�ض ًال عن عالمتها التجارية القوية وقدراتها الت�صميمية ،يف متكني جمموعة الزوردي من
حماية ح�صتها يف ال�سوق يف حالة تقلب �أ�سعار الذهب.
كما ا�ستمرت �إيرادات جمموعة الزوردي و�أرباحها بالتزايد على الرغم من تقلب �أ�سعار الذهب ،وذلك بف�ضل قدرتها على التكيف مع �أو�ضاع ال�سوق املتغرية من خالل تقدمي
ت�صاميم مبتكرة ،وتنوع كبري يف تقنيات الت�صنيع وقوة عالمتها التجارية ومنظومة التوزيع واملبيعات الكبرية .تتمتع الزوردي بقدرات تقنية ومهارات فنية عالية مما يمُ كنها من
�إنتاج جموهرات ب�أوزان خفيفة ،وبالتايل يت�سنى لها بيع منتجاتها ب�أ�سعار مالئمة للعمالء خالل فرتات ارتفاع �أ�سعار الذهب ،ومن اجلدير بالذكر �أن معظم �شركات الت�صنيع
ال�صغرية ال يتوفر لديها �سوى تقنيات ت�صنيع ب�سيطة ،مما ال يمُ كنها من �إنتاج جموهرات خفيفة الوزن ب�أحجام كبرية ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن معدل فاقد الذهب �أثناء عملية
ً
منخف�ضا للغاية ،مما يحد من ال�ضغوط املالية التي تقع على عاتق جمموعة الزوردي يف حالة ارتفاع �أ�سعار الذهب ،ويف الوقت ذاته يتعر�ض
الت�صنيع لدى جمموعة الزوردي ُيعد
املناف�سون الذين ال يتمتعون مبثل هذه املزايا ل�ضغوط مالية �أثناء فرتة ارتفاع �أ�سعار الذهب.
و يت�سنى لل�شركات غري الن�شطة �سابق ًا ا�ستعادة بع�ض قدراتها �أثناء فرتات انخفا�ض �أ�سعار الذهب� ،إال �أن متطلبات ر�أ�س املال املرتفعة وامل�سائل املتعلقة بال�سعودة جتعل قابلية
التو�سع �أكرث تعقيد ًا ،مما يحد من قدرة هذه ال�شركات على زيادة ح�ص�صها ال�سوقية ،ومن جانب �آخر ،ت�ساعد �أ�سعار الذهب املنخف�ضة يف زيادة �إجمايل حجم ال�سوق ،مما
يمُ ِّكن جمموعة الزوردي من تعوي�ض �أي خ�سارة يف ح�صتها ال�سوقية جنمت عن زيادة املناف�سة مع ال�شركات ال�صغرية.
وكجزء من ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي يف �إدارة خماطر �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وعو�ض ًا عن �شراء الذهب والتعر�ض لتقلبات �أ�سعار الذهب ،تقوم جمموعة الزوردي باقرتا�ض
الذهب من البنوك ل�سد احتياجاتها الكلية من الذهب ،حيث حتافظ جمموعة الزوردي على تطابق موجوداتها من الذهب بقرو�ض الذهب يف كافة الأوقات ،خمففة بذلك من
خماطر تقلب �أ�سعار الذهب .وتعتزم جمموعة الزوردي اال�ستمرار يف اللجوء التفاقيات قرو�ض الذهب للحد من تعر�ضها لتقلبات �أ�سعار الذهب� .أما بالن�سبة للأحجار الكرمية
فتقوم جمموعة الزوردي ب�شرائها مبا�شرة من الأ�سواق اخلارجية ب�سعر ال�سوق.
�ساهم منوذج عمل جمموعة الزوردي املرن يف زيادة �إيراداتها و�أرباحها با�ستمرار عام تلو عام ،حيث ارتفعت الأرباح قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك و�إطفاء الدين مبعدل
منو �سنوي مركب  %10.9بني عامي 2013م 2015م على التوايل ،نتيجة لزيادة حجم املبيعات وجمموعة املنتجات ذات الهوام�ش الربحية املرتفعة التي مت طرحها .كما �أن
الكفاءات الت�شغيلية ملجموعة الزوردي متنحها ميزة �إ�ضافية على مناف�سيها.
4 44 -44 -4متييز العالمة التجارية
لقد ر�سخت جمموعة الزوردي جذورها كعالمة جتارية رائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،حيث �أطلقت مبادرتها الإعالنية املركزة يف عام 2007م وبا�شرت ب�أكرب
حملة �إعالنية على م�ستوى املنطقة مبيزانية قدرها حوايل  20مليون دوالر �أمريكي (ما يعادل  75.027.000ريال �سعودي) ،وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن الوعي الإعالين
بعالمة «الزوردي» التجارية قد �أتى يف ال�صدارة بن�سبة  %99من بني قائمة ت�ضمنت عدة عالمات جتارية �أخرى (وفق ًا لأبحاث �شركة تايلور نيل�سون �سوفر�س (تي �إن ا�س)
(" )Taylor Nelson Sofres "TNSاملتخ�ص�صة بالأبحاث التي �أجريت يف اململكة وم�صر يف عام 2015م) بفارق كبري من حيث كونها «�أول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك»
و«الوعي الإعالين دون احلث وامل�ساعدة» بني امل�ستهلكني .وقد مت حتقيق ذلك من خالل حمالت الإعالنات التلفزيونية واملقروءة التي قامت بها جمموعة الزوردي بالإ�ضافة �إلى
ا�ستعانتها ببع�ض امل�شاهري مثل املغنية اللبنانية �إلي�سا ك�سفراء لعالمتها التجارية ،وقامت جمموعة الزوردي بت�سويق عدة جمموعات متنوعة مثل جمموعة جموهرات «درمي»،
وهي جمموعة حمدودة الإ�صدارات مت ت�صميمها من قِبل امل�صممة ال�شهرية «ليدي فوزازا» .كما تعمل جمموعة الزوردي على ت�سويق عالمتها التجارية من خالل الإنرتنت وو�سائل
التوا�صل االجتماعي .وقد �أعطت هذه احلمالت والعالقات مع امل�شاهري ميزة تناف�سية ملجموعة الزوردي �أمام ال�شركات الأخرى املناف�سة لها يف ال�سوق.
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4 44 -44 -4إمكانيات التصميم والتصنيع املتقدمة
�إن مرافق الت�صنيع التي تتوفر لدى جمموعة الزوردي تتيح لها ت�صميم و�إنتاج جمموعات متنوعة من املنتجات الفريدة لتلبية متطلبات امل�ستهلكني املتطورة ،حيث تقوم الزوردي
بطرح ما يزيد عن  5.000ت�صميم كل عام ،مما ميكنها من املحافظة على مكانتها ك�إحدى ال�شركات امل�ؤثرة يف اجتاهات املو�ضة يف ال�سوق ،كما تتمتع جمموعة الزوردي مبيزة
تقنية جوهرية وذلك من خالل ا�ستثمارها يف ما يزيد عن � 500آلة من �آالت ت�صنيع املجوهرات املتطورة .فعلى �سبيل املثال ،كانت جمموعة الزوردي هي �أولى ال�شركات الرائدة
يف اململكة التي نفذت عمليات الطباعة ثالثية الأبعاد كجزء من عملية الت�صميم والت�صنيع .عالوة على ذلك ،ف�إن فعالية �إدارة دورة ت�صنيع املنتجات مبجموعة الزوردي توفر لها
املرونة الالزمة لتغيري الت�صاميم .وجتدر الإ�شارة يف النهاية �إلى �أن جمموعة الزوردي قد �صممت منتجات ممنهجة من �أجل تعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية ،ومتكن هذه املزايا
ملجموعة الزوردي فر�ض �أجور ت�صنيع كبرية� ،إ�ضافة �إلى تلبية التنوع الهائل يف �أذواق امل�ستهلكني املختلفة ،وابتكار قطع جموهرات ال مثيل لها.
4 44 -44 -4املكانة الرائدة
حتظى جمموعة الزوردي مبكانة تناف�سية رائدة يف قطاعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وذلك من خالل �أداءها الناجح على امل�ستوى املايل والت�شغيلي وهوية
عالمتها التجارية واملبادرات الإعالمية والت�شغيلية ،وقد ازدادت احل�صة ال�سوقية ملجموعة الزوردي على مدار الأعوام ال�سابقة ب�شكل منتظم يف اململكة وم�صر لت�صل �إلى ٪20
–  ،%25مما يجعلها املورد الرئي�سي لبيع املجوهرات باجلملة ،وتوا�صل جمموعة الزوردي جهودها لطرح خطوط منتجات جديدة ،وابتكار جمموعات غري م�سبوقة �إ�ضافة �إلى
ا�ستخدام تقنيات مبتكرة لال�ستمرار يف جذب املزيد من امل�ستهلكني وزيادة ح�صتها ال�سوقية.
4 44 -44 -4فريق اإلدارة العليا ذو اخلربات العالية
يت�ألف فريق الإدارة العليا ملجموعة الزوردي من م�س�ؤولني تنفيذيني ذوي خربات كبرية ويتمتعون ب�سجل �أداء ناجح على م�ستوى �إدارة العمليات املالية والت�شغيلية �إ�ضافة �إلى
متتعهم مبعرفة وا�سعة بكافة جوانب �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س والتجارة بها .ونظرا للخربة الكبرية يف جمال �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س
والت�سويق اال�ستهالكي والت�صنيع والتمويل ،يت�سنى للإدارة العليا العمل بفاعلية كفريق واحد لتحديد خطط التو�سع ومبادرات النمو وتقييمها وتنفيذها .جدير بالذكر �أن فريق
الإدارة العليا قدم �أنظمة �إعداد تقارير مالية مف�صلة والتي ت�ساعد يف مراقبة الأعمال واتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية ب�شكل دوري� ،إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الإدارة العليا اتخذت ثقافة
رواد الأعمال القائمة على االبتكار والعمل اجلماعي وخدمة العمالء والتنفيذ املتطور للأعمال ،وقد جنحوا يف جذب مواهب متميزة واالحتفاظ بها.

4 44 -4نظرة عامة على عمل جمموعة الزوردي
4 44 -44 -4منوذج العمل
يتمحور نطاق �أعمال جمموعة الزوردي حول ت�صميم وت�صنيع امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية ،وت�سويقها لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة ،بالإ�ضافة �إلى بيعها من خالل
�شبكتها اخلا�صة من معار�ض البيع بالتجزئة ،كما تعمل يف جمال توزيع �آالت ت�صنيع املجوهرات ،وعلى الرغم من �أن جمموعة الزوردي تعمل يف كل من �صناعة امل�شغوالت الذهبية
واملجوهرات الأملا�سية والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية وتوزيع �آالت ت�صنيع املجوهرات� ،إال �أن ن�شاط امل�شغوالت الذهبية يعد �أ�سا�س عملياتها وي�ستهلك �أغلب مواردها وميثل
معظم �إيراداتها ،بينما يعترب كل من ن�شاطي املجوهرات الأملا�سية والأحجار الكرمية وتوزيع �آالت ت�صنيع املجوهرات �أقل حجم ًا مقارن ًة بن�شاط امل�شغوالت الذهبية ،وذلك كونهما
حديثني وال يزاالن قيد التطوير والتنمية.
تقوم جمموعة الزوردي ب�أداء �أعمالها املذكورة �آنف ًا واملتعلقة بعمليات ت�صنيع امل�شغوالت الذهبية من خالل منوذج �أعمال خا�ص بعمليات الذهب ،طورته وتبنته وطبقته لي�صبح
عن�صر مركزي ورئي�سي يف مزياها التناف�سية ،والذي يتكون من دورة ت�شغيلية مكونة بدورها من ثالثة مراحل �أ�سا�سية لكل منها قيمة م�ضافة ،حيث ت�شمل املرحلة الأولى توريد
الذهب ب�أ�ساليب غري تقليدية ،بينما تتمثل املرحلة الثانية بت�صنيع امل�شغوالت الذهبية ،و�أما املرحلة الثالثة فتت�ضمن توزيع املنتجات النهائية ،وفيما يلي �شرح مف�صل لنموذج
�أعمال عمليات الذهب:
)أتوريد الذهب اخلام

تقوم جمموعة الزوردي يف املرحلة الأولى من الدورة الت�شغيلية باحل�صول على كمية الذهب املطلوب ا�ستخدامه كمواد خام يف بداية كل �شهر ح�سب اخلطة الإنتاجية لل�شهر،
وذلك عن طريق قرو�ض ذهب ممنوحة من بنوك حملية ودولية ب�آجال خمتلفة ترتاوح بني �شهر الى �ستة �أ�شهر ،ومتنح هذه القرو�ض بالكمية العينية للذهب ال بقيمته ال�سوقية
النقدية� ،أي تكون �أ�صول القرو�ض مقيدة و�صادرة بوزن الذهب ولي�س بقيمته النقدية ،وت�صدر قرو�ض الذهب مقابل �إعادة �سداد الكمية العينية لقرو�ض الذهب بالإ�ضافة
�إلى ت�سديد تكلفتها �أو هام�ش الربح امل�ستحق عليها ب�صورة نقدية يتم احت�سابها بناء على قيمة الذهب يف بداية مدة القرو�ض .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�شرتط على جمموعة
الزوردي �إيداع ت�أمينات نقدية عند �إ�صدار قرو�ض الذهب ك�ضمان للبنوك ،وتكون ودائع الت�أمني م�سرتدة ل�صالح جمموعة الزوردي عند ا�ستحقاق قرو�ض الذهب .ويتم حت�صيل
امل�ستحقات من العمالء خالل فرتة متو�سطة تبلغ  32يوم ًا ،عن طريق وزن الذهب الفعلي كمقابل لوزن الذهب املباع �إ�ضافة �إلى �أجور ت�صنيع مدفوعة بالريال ال�سعودي �أو العملة
ذات ال�صلة .وحتافظ جمموعة الزوردي على تطابق موجوداتها من الذهب الذي �سيتم حت�صيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�ض الذهب يف
كافة الأوقات ،ويف حال ت�أخر التح�صيل من العمالء تقوم ال�شركة باحل�صول على قرو�ض جديدة لتغطية العجز يف التح�صيل مما ي�ؤدى الى تعادل الزيادة يف املوجودات املتداولة
واملتمثلة يف ح�سابات العمالء مع الزيادة يف االلتزامات املتداولة واملتمثلة يف قرو�ض الذهب ،خمففة بذلك من خماطر تقلب �أ�سعار الذهب.
)بتصميم وتصنيع املشغوالت الذهبية

تبد�أ املرحلة الثانية بتح�صيل الذهب من البنوك املقر�ضة و�إدخاله فور ًا يف عملية الت�صنيع ،والتي بها يتم توليد القيمة امل�ضافة ،وتتمحور مرحلة الت�صميم والت�صنيع حول معاجلة
الذهب وجتهيزه با�ستخدام عدة �أ�ساليب ومراحل ت�صنيع خمتلفة ت�ضم – على �سبيل املثال ال احل�صر – ت�صفية الذهب وحت�سني نقائه بطرق حديثة ،وقولبة ال�شمع وت�شكيل
ال�سبك ل�صياغة قطع امل�شغوالت الذهبية ،وجتميع و�صقل قطع امل�شغوالت الذهبية لتكوين املنتجات النهائية من عياري � 18أو  21قرياط ،والتي تزين وتر�صع بالأحجار ،بنا ًء على
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الت�صاميم املتنوعة واملعتمدة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم �إخ�ضاع املنتجات النهائية لفحو�صات جودة دقيقة ل�ضمان خلوها من �أي عيوب �أو �شوائب ،كما �أن مراحل جتهيز وت�صنيع
الذهب امل�ستخدمة يف جمموعة الزوردي تعتمد على �أف�ضل املعايري يف �صناعة امل�شغوالت الذهبية العاملية وت�ستخدم �أحدث التقنيات التكنولوجية التي تت�سم بالدقة وال�سرعة
واجلودة والكفاءة (ملزيد من التفا�صيل حول هذه املرحلة ،يرجى مراجعة الق�سم «( 2-3-7-4عملية الت�صنيع»)).
)جتوزيع املنتجات النهائية

مرحلة التوزيع هي املرحلة الثالثة والأخرية من الدورة الت�شغيلية لنموذج �أعمال عمليات الذهب ،وتت�ضمن توزيع املنتجات النهائية على �شبكة وا�سعة من عمالء �أن�شطة البيع
باجلملة ،والذي ي�صل عددهم �إلى �أكرث من  2.200تاجر جتزئة م�ستقل يف دولة خمتلفة ب�سوق ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بالإ�ضافة �إلى بيعها وتوزيعها .وتتم عملية بيع
امل�شغوالت الذهبية لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة مقابل كمية عينية من الذهب مماثلة يف الوزن والنقاء للمنتجات املباعة ،بالإ�ضافة �إلى مبالغ نقدية متثل القيمة امل�ضافة من
�أجور الت�صميم والت�صنيع مدفوعة بالريال �أو العملة ذات ال�صلة.
ويتميز منوذج �أعمال عمليات الذهب بخا�صيتني حتديدً ا تفرقه عن معظم مناذج الأعمال املتخذة من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �صناعة املجوهرات واملناف�سة ملجموعة
الزوردي� ،أو ًال :احل�صول على الذهب امل�ستخدم يف الدورة الت�شغيلية عرب اقرتا�ضه من البنوك ،عو�ض ًا عن �شراءه من ال�سوق ،مما يقدم ميزة تناف�سية تتمثل يف حماية جمموعة
الزوردي من تقلبات �أ�سعار الذهب ،حيث �أنه يف حالة ارتفاع �أ�سعار الذهب في�صاحب ذلك ارتفاع يف قيمة املوجودات من الذهب لدى جمموعة الزوردي ويف نف�س الوقت ارتفاع
يف قيمة التزامات جمموعة الزوردي املتمثلة يف قرو�ض الذهب امل�ستحقة للبنوك وبنف�س القيمة ،وذلك لتتطابق كمية الذهب املحتفظ بها مع كمية قرو�ض الذهب يف كل الأوقات،
والعك�س �صحيح حيث �أنه يف حال انخفا�ض �أ�سعار الذهب تنخف�ض قيمة املوجودات من الذهب لدى جمموعة الزوردي ويف نف�س الوقت تنخف�ض التزامات جمموعة الزوردي
املتمثلة يف قرو�ض الذهب .ثاني ًا :حت�صيل كمية امل�شغوالت الذهبية املباعة مقابل كمية عينية من الذهب مماثلة يف الوزن والنقاء للمنتجات املباعة .وعليه ،فنموذج عمليات
الذهب ملجموعة الزوردي ميكنها من �ضمان قدراتها على �سداد �أ�صول قرو�ض الذهب ويحميها من تقلبات �أ�سعار الذهب.

�شكل  :3-4منوذج عمل جمموعة الزوردي اخلا�ص بالذهب
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امل�صدر :ال�شركة

بد�أت جمموعة الزوردي ن�شاط جتارة التجزئة من خالل معار�ض البيع بالتجزئة التابعة لها بهدف تو�سيع نطاق عملها وزيادة �إيراداتها .ويعد ن�شاط جتارة التجزئة هذا خمتل ًفا
عن ن�شاط جتارة اجلملة يف امل�شغوالت الذهبية حيث تركز جمموعة الزوردي يف جتارة التجزئة على املجوهرات الأملا�سية التي تُباع بالقطعة .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،توجد �أغلبية
معار�ض البيع بالتجزئة التابعة ل�شركة الزوردي يف مراكز الت�سوق يف حني �أن الغالبية العظمى من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة املهتمني بامل�شغوالت الذهبية يتمركزون يف �أ�سواق
الذهب.
�أعلنت جمموعة الزوردي عن فر�صة لإطالق �شركة لبيع املجوهرات الأملا�سية باجلملة كعالمة جتارية فرعية حتمل ا�سم «كيناز» بهدف حتقيق املزيد من النمو يف �إيراداتها ،ويف
حني كون الزوردي عالمة جتارية متميزة تقدم منتجات عالية اجلودة ،ف�إن كيناز هي الأخرى عالمة جتارية قيمة تتجه الأنظار �إلى منتجاتها �سوا ًء يف املنا�سبات العادية اليومية
�أو عند تقدمي الهدايا.
حتتفظ جمموعة الزوردي بقاعدة متوازنة ومتنوعة من عمالء اجلملة كما �أنها حتقق �إيرادات من خالل مبيعات معار�ض البيع بالتجزئة التابعة لها �إلى العمالء النهائيني.
ويعر�ض اجلدول التايل �إيرادات جمموعة الزوردي التي حققتها من �أكرب  10عمالء جملة لديها يليها الإيرادات املحققة من عمالء اجلملة باملراتب من � 11إلى  70ثم العمالء
باملراتب من � 71إلى  300وبعد ذلك الإيرادات املحققة من العمالء باملراتب � 301إلى � ،1.800إ�ضافة �إلى الإيرادات املحققة من مبيعات التجزئة للعمالء النهائيني وغريهم من
العمالء يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م و2013م و2014م ،و2015م.
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لودجلااالالا�إيرادات جمموعة الزوردي التي حققتها بح�سب فئات العمالء يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
العمالء

2013م
(مليون ريال �سعودي)

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

2014م
(مليون ريال �سعودي)

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

2015م
(مليون ريال �سعودي)

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

�أكرب  10عمالء

788

%27

667

%24

479

%18

من � 11إلى 70

692

%23

691

%25

739

%26

من � 71إلى 300

770

%26

724

%26

817

%29

من � 301إلى 1.800

572

%20

573

%21

685

%24

عمالء التجزئة وغريهم

105

%4

105

%4

93

%3

2.927

%100

2.760

%100

2.813

%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

4 4444444بيع املشغوالت الذهبية باجلملة
تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم وت�صنيع امل�شغوالت الذهبية يف م�صر واململكة وبيعها يف �أكرث من  52دولة ال �سيما يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ومن خالل �أكرث
من  2.200تاجر جتزئة م�ستقل .وتتم املبيعات من قبل فريق بيع باجلملة مميز وعلى درجة عالية من االحرتافية مما يعزز التعاون وال�شراكة با�ستمرار مع العمالء الرئي�سني.
وي�سعى فريق املبيعات با�ستمرار �إلى اغتنام الفر�ص لتو�سيع عملية توزيع املجوهرات لت�شمل عمالء جدد مع احلفاظ على �صورة العالمة التجارية والعمل على تطويرها.
وحتتفظ جمموعة الزوردي بح�ضور قوي يف ال�سوق حيث تظهر بقوة يف معار�ض جتار التجزئة من خالل املعرو�ضات التي حتمل ا�سم عالمة الزوردي التجارية �إ�ضافة �إلى
اتباع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية جتارية فعالة .ويعمل فريق الت�سويق على تقدمي الدعم لتجار التجزئة فيما يتعلق ب�أحداث ال�سوق للم�ساعدة يف زيادة مبيعات جموهرات جمموعة
الزوردي .ويعد تزويد العمالء باملعلومات والتعاون الوثيق معهم �أحد املميزات الرئي�سية التناف�سية للفريق .ومتتلك جمموعة الزوردي فريق متخ�ص�ص يف مبيعات اجلملة تابع
لها يف اململكة وم�صر والإمارات العربية املتحدة وقطر ،يف حني ت�ستعني جمموعة الزوردي يف عمليات البيع بالأ�سواق الأخرى مبوزعني ح�صريني وغري ح�صريني �أو تقوم بالبيع
مبا�شرة �إلى جتار التجزئة املختلفني.
4 4444444بيع جموهرات األملاس باجلملة
بد�أت جمموعة الزوردي يف عام 2013م ً
ن�شاطا جديدً ا وهو بيع جموهرات الأملا�س باجلملة بغية زيادة �إيراداتها وحت�سني ا�سم عالمتها التجارية القوي ،وقد �شكلت جمموعة
الزوردي فريق مبيعات متخ�ص�ص يف بيع جموهرات الأملا�س التي تنتجها العالمتان التجاريتان الزوردي وكيناز �إلى جتار جتزئة م�ستقلني يف �أكرب الأ�سواق باململكة وم�صر.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جموهرات الأملا�س التي تباع يف هذه الأماكن يجري ت�صنيعها داخلي ًا ب�شكل جزئي ويتم اال�ستعانة مب�صنعني م�ستقلني يحظون بعالقات طويلة الأمد مع
جمموعة الزوردي ،وحتى عندما ت�ستعني جمموعة الزوردي يف عملية ت�صنيع جموهرات الأملا�س مب�صادر خارجية ،ف�إن فريق جمموعة الزوردي يكون له حرية الت�صرف فيما يتعلق
بت�صميمات املجوهرات و�أنواعها التي تالئم ال�سوق قبل ت�سجيل طلب الإنتاج مع املوردين .وت�ستعني جمموعة الزوردي يف بع�ض عمليات الت�صنيع مب�صادر خارجية بهدف حت�سني
قدرتها على الت�صنيع ف�ض ًال عن املوارد والتكاليف .وقد قررت جمموعة الزوردي �أن تركز مبدئي ًا على �أ�سواق اململكة وم�صر ل�ضمان جناح ن�شاط العمل اجلديد قبل التو�سع يف
مناطق جديدة �أو �إطالق خطوط �إنتاج جديدة.
4 4444444بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس بالتجزئة
قررت جمموعة الزوردي من �أجل تنويع �إيراداتها وحت�سني ا�سم العالمة التجارية العريقة �أن تتو�سع يف ن�شاط بيع املجوهرات بالتجزئة ،حيث ركزت مبدئي ًا على اململكة وم�صر.
وتدير جمموعة الزوردي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،جمموعة معار�ض تتكون من  14معر�ض ًا للمجوهرات تتبع ملجموعة الزوردي ،منها  11معر�ض ًا يف اململكة ومعر�ضان يف
م�صر ومعر�ض ًا يف الإمارات العربية املتحدة .كما ترتكز ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي على �إطالق معار�ض جديدة للبيع بالتجزئة تابعة ل�شركة الزوردي يف مواقع بارزة مبراكز
الت�سوق الرئي�سية ،والتي تركز ب�شكل �أ�سا�سي على جمموعات املجوهرات الأملا�سية .وتتمثل �سيا�سة جمموعة الزوردي يف ت�أجري املواقع وعدم امتالك معار�ض البيع بالتجزئة.
وتتمثل ر�ؤية جمموعة الزوردي يف الو�صول �إلى �شبكة من  50معر�ضا يف ال�سنوات القادمة مع الرتكيز على احل�صول على مواقع فاخرة لزيادة الإيرادات والأرباح .وقد عملت
جمموعة الزوردي على ت�شكيل فريق متخ�ص�ص وخبري لإدارة عمليات البيع بالتجزئة مع تقدمي دعم تنظيمي قوي لتنمية ن�شاط البيع بالتجزئة .ومن اجلدير بالذكر �أن ن�شاط
البيع بالتجزئة ال يتعار�ض مع ن�شاط بيع املجوهرات باجلملة �إذ �أن عمليات البيع بالتجزئة مبجموعة الزوردي ين�صب تركيزها على جموهرات الأملا�س املُباعة بالقطعة يف حني
يتم بيع امل�شغوالت الذهبية بالوزن خالل عمليات البيع باجلملة للم�شغوالت الذهبية .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،توجد معار�ض البيع بالتجزئة التابعة ل�شركة الزوردي يف الغالب يف
مراكز الت�سوق يف حني �أن معظم عمالء �أن�شطة البيع باجلملة املهتمني بامل�شغوالت الذهبية يتمركزون يف �أ�سواق الذهب .يو�ضح اجلدول التايل موقع معار�ض جموهرات الزوردي
اخلا�صة مبجموعة الزوردي:

لودجلااالالامواقع معار�ض املجوهرات اخلا�صة مبجموعة الزوردي كما يف  31دي�سمرب 2015م
الدولة
اململكة

58

املنطقة

املوقع

الريا�ض

�سوق الأندل�س

الريا�ض

�سوق طيبة

الريا�ض

النخيل مول

الريا�ض

�صحارى مول

الدولة

الإمارات العربية املتحدة
م�صر

املنطقة

املوقع

الريا�ض

�شارع العليا

الريا�ض

بانوراما مول

الدمام

الظهران مول

الدمام

�سوق الرا�شد

الأح�ساء

املركز العربي

جدة

ريد �سي مول

جدة

�سوق حراء الدويل

العني

العني مول

القاهرة

مدينة القاهرة للمجوهرات

القاهرة

مول العرب

امل�صدر :ال�شركة

4 4444444توزيع آالت تصنيع اجملوهرات
متثل جمموعة الزوردي بالإ�ضافة �إلى �أن�شطة البيع باجلملة والتجزئة للم�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية �شركات متنوعة ل�صناعة �آالت املجوهرات وتباع منتجات هذه
ال�شركات يف اململكة �إلى �شركات متنوعة تعمل يف جمال ت�صنيع م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س .وي�ساعد هذا الن�شاط الذي يت�سم مبحدودية النطاق على الرغم من �أهميته
اال�سرتاتيجية ملجموعة الزوردي يف تعزيز تعاونها مع �شركات ت�صنيع معدات املجوهرات العاملية ومواكبة �أحدث تطورات ال�سوق.
4 44 -44 -4املنتجات
تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س وت�صنيعها وبيعها �إ�ضافة �إلى بيع معدات ت�صنيع املجوهرات املختلفة .ويو�ضح اجلدول التايل �إيرادات
جمموعة الزوردي بناء على فئة املنتجات يف الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:
1

لودجلااالالا�إيرادات عمليات جمموعة الزوردي بناء على فئة املنتجات
2013م

2014م

2015م

(مليون ريال �سعودي)

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

(مليون ريال �سعودي)

مبيعات م�شغوالت الذهب

381

%85

400

%86

مبيعات جموهرات الأملا�س

61

%14

62

%13

75

الآالت وغريها

5

%1

6

%1

6

العمالء

الإجمايل

448

2

%100

468

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

(مليون ريال �سعودي)
449

%85
%14
%1

%100

530

الن�سبة املئوية
من �إجمايل الإيرادات

%100

امل�صدر :ال�شركة
.1

يرجى املالحظة �أن الإيرادات تتعلق ب�إيرادات العمليات فقط وال ت�شمل قيمة الذهب من بيع امل�شغوالت الذهبية باجلملة.

.2

مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات معار�ض
الزوردي للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.

4 4444444منتجات مشغوالت الذهب
تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم �أطقم متنوعة من م�شغوالت الذهب وت�صنيعها وبيعها �إ�ضافة �إلى جمموعة متنوعة من م�شغوالت «نواعم» عياريّ  18قرياط و 21قرياط .و ُيق�صد
بالطقم �أحد منتجات املجوهرات يتكون من جمموعة من القالئد والأقراط واخلوامت والأ�ساور التي تُباع ب�شكل �أ�سا�سي لأغرا�ض املنا�سبات االحتفالية ،يف حني �أن م�شغوالت
«نواعم» عبارة عن قطع جموهرات فردية مثل اخلوامت والأقراط والقالئد والأ�ساور وال�سال�سل .حتظى جمموعة الزوردي مبعرفة وثيقة للغاية فيما يتعلق باملنتجات واجتاهات
امل�ستهلكني يف املنطقة .يتميز خط �إنتاج م�شغوالت عيار  18قرياط عن املنتجات عيار  21قرياط حيث يعترب �أكرث �أناقة وع�صرية و�إبداع ًا .عاد ًة ما يتبع خط �إنتاج املنتجات عيار
 18قرياط االجتاهات الدولية العاملية ،يف حني ُينظر �إلى املنتجات عيار  21قرياط على �أنها �أكرث تقليدية .تعمل جمموعة الزوردي على ا�ستثمار املوارد واال�ستفادة من ا�سم
عالمتها التجارية وو�ضعها يف ال�سوق لزيادة ح�صتها يف فئة املنتجات عيار  18قرياط.
تبيع جمموعة الزوردي �إ�ضافة �إلى ذلك الأ�ساور وال�سال�سل ،والأ�ساور هي من املجوهرات التقليدية يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�سط عبارة عن ُحلية دون قفل .يتجه امل�ستهلكون
�إلى ارتداء الأ�ساور لفرتة طويلة وعاد ًة ما ينظرون �إليها على �أنها ا�ستثمارات وي�شرتون عاد ًة ثالثة قطع �أو �أكرث منها ،على �سبيل املثال ،يف عملية �شراء واحدة .ت�صمم جمموعة
الزوردي �أ�شكا ًال جديد من الأ�ساور عيار  21قرياط التي تُباع ب�أ�سعار �أعلى لتحقيق املزيد من الأرباح .وتعمل جمموعة الزوردي على حت�سني اال�ستفادة من قاعدتها الوا�سعة من
الآالت والقدرات املتوفرة لبيع �سال�سل املجوهرات التي ت�ساعد يف حت�سني تكاليف الت�صنيع .كما متتلك جمموعة الزوردي �أكرث من  100ت�صميم ومنط خمتلف من ال�سال�سل.
وتختلف �أنواع ال�سال�سل ح�سب ال�شكل والت�صميم والوزن والطول.
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4 4444444منتجات جموهرات األملاس
تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم �أطقم متنوعة من جموهرات الأملا�س وت�صنيعها �إ�ضافة �إلى جمموعة متنوعة من جموهرات «نواعم» الأملا�سية وبيعها يف معار�ض البيع بالتجزئة
التابعة لها و�إلى بع�ض جتار البيع بالتجزئة الرئي�سيني امل�ستقلنيُ .يق�صد بطقم جموهرات الأملا�س �أحد منتجات املجوهرات الذي يتكون من جمموعة من القالئد والأقراط
واخلوامت والأ�ساور التي تُباع ب�شكل �أ�سا�سي حلفالت الزواج ،يف حني �أن جموهرات «نواعم» عبارة عن قطع جموهرات فردية مثل اخلوامت والأقراط والقالئد والأ�ساور .تقوم
جمموعة الزوردي ببيع جموهرات الأملا�س ملنا�سبات خمتلفة مثل حفالت الزفاف وتقدمي الهدايا والرتدائها مع الأزياء اليومية ،كما تتوفر كمجموعات مثل «العرو�س» و«درمي»
و»�سوليتري» وغريها .وقد ك�شف حتليل مت �إجرا�ؤه ل�شرائح خمتلفة من امل�ستهلكني يف ال�سوق وجود فر�صة �سانحة �أمام جمموعة الزوردي لتقدمي منتج من جموهرات الأملا�س
مب�ستوى �أقل يجذب م�ستهلك خمتلف من الفئة الرئي�سية التي ت�ستهدفها العالمة التجارية املميزة الزوردي ،الأمر الذي �أ�سهم يف �إن�شاء عالمة جتارية فرعية حتت ا�سم «كيناز»
تقدم قيمة جيدة للم�ستهلكني من خالل منتجات و�أ�سعار خمتلفة ويف �شريحة خمتلفة دون امل�سا�س مبكانة العالمة التجارية الرئي�سية الزوردي .تقوم جمموعة الزوردي بت�صميم
وبيع خوامت و�أقراط وقالئد و�أ�ساور حتمل ا�سم العالمة التجارية «كيناز» وت�ستعني مبوردين رئي�سيني خارجيني يف ت�صنيعها.
4 4444444آالت تصنيع اجملوهرات
تقوم جمموعة الزوردي بنا ًء على اتفاقيات التوزيع مع ال�شركات امل�صنعة لآالت ت�صنيع املجوهرات ببيع �آالت ت�صنيع املجوهرات املختلفة يف اململكة ومنها �آالت �صب املجوهرات
واللحام بالليزر والآالت التي ت�ستخدم املوجات فوق ال�صوتية لل�شركات امل�صنعة مل�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س.
4 44 -44 -4التصنيع
4 4444444منشآت التصنيع والطاقة اإلنتاجية
تجُ ري جمموعة الزوردي �أن�شطة عملها املتعلقة بت�صنيع م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س على م�ساحة �أكرب من 32.000م 2يف اململكة وم�صر .حيث يقوم م�صنع جمموعة
الزوردي يف اململكة بت�صنيع املنتجات التي يتم طرحها يف �أ�سواق اململكة والأ�سواق العاملية ،ومت ت�أ�سي�س هذا امل�صنع يف 1412/7/18هـ (املوافق 1992/1/23م) مبدينة الريا�ض
ويوظف ما يقارب  995حريف كما يف  31دي�سمرب 2015م ،يف حني ينتج م�صنعا م�صر املنتجات التي تُطرح ب�شكل رئي�سي يف ال�سوق املحلي امل�صري .وت�أ�س�س امل�صنع الأول يف م�صر
يف 1423/11/5هـ (املوافق 2003/1/8م) مبدينة القاهرة ويوظف حوايل  124حريف كما يف  31دي�سمرب 2015م ،بينما ا�ستحدث امل�صنع الثاين يف 1433/9/11هـ (املوافق
2012/7/30م) مبدينة القليوبية ويوظف حوايل  1.069حريف كما يف  31دي�سمرب 2015م .ويعمل مبجموعة الزوردي �أكرث من  2.000حريف خبري يف �صناعة امل�شغوالت الذهبية
وجموهرات الأملا�س ويتمتعون بخربة تزيد عن � 30سنة يف �صناعة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س .ويعمل هذا على تعزيز الوالء لدى العمالء وي�سمح ملجموعة الزوردي
بتقدمي جموهرات ذات جودة عالية ُم�صنعة با�ستخدام جمموعة متنوعة من التقنيات احلديثة.
يو�ضح اجلدول التايل الطاقة الإنتاجية الفعلية والق�صوى مل�صانع جمموعة الزوردي وخطوط الإنتاج يف الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب و2013م و2014م و2015م:

لودجلااالالاالطاقة الإنتاجية وخطوط الإنتاج للم�صانع
2013م

2015م

2014م

الطاقة الإنتاجية
الفعلية

الطاقة الإنتاجية
الق�صوى

الطاقة الإنتاجية
الفعلية

الطاقة الإنتاجية
الق�صوى

الطاقة الإنتاجية
الفعلية

الطاقة الإنتاجية
الق�صوى

م�شغوالت الذهب ،اململكة (بالطن)

8.9

19.5

8.9

21.2

10.1

22.9

م�شغوالت الذهب ،م�صر (بالطن)

7.5

14.6

8.3

16.1

9.1

17.7

جموهرات الأملا�س ،اململكة (بالقطعة)

4.435

14.000

4.745

14.000

7.743

14.000

جموهرات الأملا�س ،اململكة (بالقطعة)

4.093

12.000

3.862

12.000

2.965

12.000

امل�صدر :ال�شركة

وعلى الرغم من توفر طاقة انتاجية فعلية �أعلى من الطاقة االنتاجية امل�ستغلة كما هو مو�ضح يف اجلدول �أعاله ،ف�إن جمموعة الزوردي تعمل على تو�سعة ن�شاطها يف م�صر بتجهيز
م�صنع جديد �صمم وجهز ب�أحدث التقنيات والآالت ملواكبة التغري التكنولوجي احلديث لرفع اجلودة وخف�ض التكلفة ،وبطاقة انتاجية تبلغ  15طن ًا من امل�شغوالت الذهبية .اجلدير
بالذكر ب�أن م�صانع جمموعة الزوردي تعمل بح�سب الكميات املطلوب انتاجها.
4 4444444عملية التصنيع
تعتمد عملية ت�صنيع املجوهرات على �أحدث التقنيات والأبحاث املتخ�ص�صة؛ فت�صنيع املجوهرات عملية ُمعقدة مبا متر به من عمليات طويلة وبطيئة ،بداي ًة من مرحلة الت�صميم
وانتها ًء مبرحلة التغليف .فيما يلي و�صف خمت�صر لبع�ض اخلطوات الرئي�سة التي ت�شملها ت�صنيع املجوهرات.
التصميم

اخلطوة الأولى لإنتاج قطعة فريدة من املجوهرات هي العمل على الت�صميم؛ فالت�صاميم هي نتيجة لأبحاث م�ستمرة يقودها فريق الت�صميم والذي ي�أخذ يف عني االعتبار
مبفهوم وفكر ٍة
مالحظات العمالء وتعليقاتهم� ،أحدث اجتاهات املو�ضة احلالية وما حققته املجموعات الأخرية من مردود لدى ع�شاق املجوهرات .فكل قطعة جموهرات تبد�أ
ٍ
ويتم نقل فكرة املنتج النهائي من قبل امل�صممني املوهوبني �إلى الإدارة من خالل م�شاركة الت�صميم .كما ت�أخذ ال�شركة بعني االعتبار الطلبات اخلا�صة لت�صاميم معينة بناء
على مالحظات من خمتلف عمالئها .احلرفيون يعملون على الت�صميم وذلك با�ستخدام تقنيات وو�سائل خا�صة .ويكون النموذج النهائي نتيجة التعاون الوثيق بني امل�صممني
واحلرفيني والإدارة يف حتويل الت�صميم �إلى منوذج مماثل متام ًا للت�صميم .وتُ�ستخدم �أفكار ور�سومات املُ�صمِ م يف �إعداد ت�صميم منوذج املجوهرات.
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تفخر جمموعة الزوردي بطرحها ما يزيد عن  5.000ت�صميم جديد كل عام .وت ِّ
ُ�سخر ال�شركة تقنياتها املتطورة لإطالق ت�صاميم مبتكرة ب�أ�سعار مميزة (ملزيدٍ من التفا�صيل
عن هذه التقنياتُ ،يرجى مراجعة الق�سم «( 3-3-7-4التكنولوجيا»)).
املشرتيات والتنقية

تقرت�ض ال�شركة الذهب من خمتلف البنوك باململكة� ،أو تحُ َ �ص ّله من عمالئها احلاليني من عمالء �أن�شطة البيع باجلملة كو�سيلة من و�سائل الدفع .ويتم التحقق من نقاء
الذهب امل�ستخدم يف عملية الت�صنيع ،فال تعتمد ال�شركة �إال على الذهب ذو اجلودة العالية .ويتم حتويل هذا الذهب �إلى ق�سم التنقية والت�صفية حيث يخ�ضع للمعاجلة والتنقية
با�ستخدام مواد كيميائية لتح�سني درجة نقائه .ثم ُي�ستخدم الذهب املنقى داخل ال�شركة بغر�ض �إعداد �أنواع خمتلفة من منتجات املجوهرات� ،أو ُي�صهر هذا الذهب و ُيعاد مرة
�أخرى �إلى البنوك يف �شكل �سبائك ذهب .ويتم ا�سرتداد �أي من الذهب الفاقد �أثناء عملية الإنتاج من قبل فريق متخ�ص�ص باملعاجلة.
قولبة الشمع

بعد انتهاء فني املوديالت من �إعداد موديل الذهب يتم حتويله �إلى ق�سم ال�شمع ،حيث يكون لكل ت�صميم قالب مطاطي خا�ص به جلعل الن�سخ متماثلة ومن ثم يحقن متخ�ص�صو
ال�شمع يف القالب املطاطي �شمع �سائل وبعد �أن تنخف�ض درجة حرارة ال�شمع ،يتم �إزالته من القالب املطاطي .ثم يتم ا�ستخدام ما ي�سمى ب�شجرة ال�شمع ليم�سك القطع ال�شمعية
الباردة ،ويوجد لكل لون من �ألوان الذهب (الأ�صفر �أو الأبي�ض) وعياراته (� 18أو  21قرياط) �شجرة �شمع منف�صلة.
السبك والعمليات األخرى

عملية ال�سبك هي عملية ُمعقدة ن�سبي ًا وتتطلب عمالة ذوي خربة ومهارة للح�صول على املنتج النهائي املطلوب ،حيث تو�ضع جم�سمات ال�شمع يف قوارير معدنية ثم تمُلأ بعد ذلك
باجلب�س ويتم ت�سخينها يف غرفة ذات درجة حرارة عالية ،مما يذيب ال�شمع وينتج عن ذلك جتاويف مثالية .بعد ذلك ُي�صب الذهب ال�سائل يف قوارير و ُيرتَك حتى يربد ،ثم
تُك�سر القوارير حتى ت�أخذ �شجرة املجوهرات �شكل ال�سبك.
تُر�سل �شجرة املجوهرات �إلى فريق التقطيع حيث ت َ
ُقطع كافة قطع املجوهرات بحر�ص �شديد .ويتم �صهر جذع ال�شجرة و ُيعاد ا�ستخدامه يف عمليات ال�سبك امل�ستقبلية .وبعد
تقطيع قطع املجوهرات وفرزها ،يتم ف�صلها وو�ضعها يف �أ�شكال خمتلفة مرتبة.
تُعد �سال�سل الذهب وقِطع الدمغة والكرات والأ�سالك الذهبية وما �إلى ذلك عنا�صر �أ�سا�سية وجزء ال يتجز�أ من املجوهرات .و ُي�صهر الذهب املنقى يف ماكينة �سبك م�ستمر
ويتم من خاللها �صناعة �سبائك/ق�ضبان الذهب .كما تُ�سحب ق�ضبان الذهب يف ماكينات �سحب خمتلف �أنواع الأ�سالك .كما يتم لف �سبائك الذهب يف ماكينات لف ال�صفائح
وا�ستخدامها يف �صناعة الأختام يف ور�شة الكب�س� ،إلى جانب �صناعة الكرات ولوحات اللحام والأقفال وغريها .وتُر�سل هذه العنا�صر �إلى خط التجميع بجانب القطع امل�سبوكة.
خط التجميع والصقل

تُنقل قطع املجوهرات بعد فرزها �إلى ق�سم التجميع .ويتولى احلرفيون يف هذا الق�سم م�س�ؤولية جمع قطع املجوهرات وكافة العنا�صر الرئي�سية الأخرى م ًعا وحلامها با�ستخدام �آلة
ليزر عالية الدقة للحام ،وذلك بدون ك�سر الأجزاء املحيطة بها �أو �صهرها .ويتم تنعيم املناطق اخل�شنة يف قطع املجوهرات ب�أدوات متنوعة مثل ف ُر�ش ال�صلب واملبارد .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن احلرفيون يف و�ضع الأحجار ي�ستخدمون الدقة ،والأدوات اليدوية ل�ضبط الأملا�س ،والأحجار �شبه الكرمية ،الل�ؤل�ؤ وغريها من الأحجار �شبه الكرمية.
تُنقل القطع امللحومة بعد ذلك �إلى ق�سم ال�صقل والتلميع ملنحها ت�ألق ًا وبريق ًا وذلك با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية ،حيث يتم تنظيفها من �أي غبار �أو �أتربة عالقة بها.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ستخدم ال�شركة جم ّمع الغبار للت�أكد من �أن كافة القطع املعدنية املتبقية مت ح�صرها و�إعادة ا�ستخدامها ،وذلك بغر�ض الق�ضاء على �أي نفايات غري �ضرورية
والتخل�ص منها .ثم متر منتجات املجوهرات مبرحلة زخرفة �سطحية �أخرى و�إ�ضفاء اللم�سات الأخرية �إذا لزم الأمر .وتُر�سل قطع املجوهرات النهائية �إلى ق�سم مراقبة اجلودة.
اجلودة

بعد اكتمال كل اخلطوات املذكورة �أعاله �إلى جانب اختبارات اجلودة الأولية يف خمتلف مراحل عملية الت�صنيع ،تخ�ضع املجوهرات املكتملة لفح�ص اجلودة النهائي للت�أكد من
خلوها من العيوب قبل ت�سليمها للعمالء ،وذلك للت�أكد �أي�ض ًا من و�صول كل قطعة ملعايري جودة جمموعة الزوردي .ويف حال �أخفقت �أي قطعة من املجوهرات املكتملة يف اجتياز
اختبار اجلودة ،تُعاد هذه القطعة �إلى الق�سم املعني للتعديل �إن �أمكن ،و�إال تُرف�ض متام ًا .و ُيطبع رقم النموذج ووزنه والعيار والباركود على بطاقة وتُرفق مع كل قطعة جموهرات
معتمدة وتُ�سلم �إلى ق�سم املبيعات ،حيث يتم تغليفها ب�إحكام.
4 4444444التكنولوجيا
تتمثل فل�سفة جمموعة الزوردي يف اال�ستثمار والتطوير امل�ستمر يف القدرات التكنولوجية احلديثة من �أجل تقدمي منتجات جموهرات متميزة �إلى العمالء ،ف�ض ًال عن دعم �أ�سعار
مرتفعة لها و�أمتتة عمليات الت�صنيع والإنتاج ،ومن اجلدير بالذكر �أن جمموعة الزوردي تدعو ب�شكل منتظم اخلرباء من جميع �أنحاء العامل للم�ساعدة يف مبادرات الكفاءة
الإنتاجية وموا�صلة تطوير قدراتها التكنولوجية .وي�أتي حت�سني تكاليف الإنتاج من �ضمن �أولويات الت�صنيع اال�سرتاتيجية ملجموعة الزوري وذلك من �أجل زيادة هام�ش الربح من
خالل الرتكيز على �أن�شطة الأمتتة و�إعادة الهيكلة مثل اللحام بالليزر والتلميع الآيل و�سبك الأحجار بال�شمع والنق�ش وزخرفة ال�سطح من خالل ا�ستخدام �آالت م�ؤمتتة بالكامل.
تقوم جمموعة الزوردي ب�صناعة امل�شغوالت الذهبية با�ستخدام التقنيات التالية:



�سبك الذهب :عملية يتم خاللها �إذابة الذهب و�صبه يف قالب �شجرة ال�شمع.
ً
الطباعة ثالثية الأبعاد :عملية �صناعة منوذج فعلي من ت�صميم منوذج رقمي ثالثي الأبعاد ،عادة ما يكون ذلك عن طريق و�ضع عدة طبقات رقيقة متتابعة من
الريزن.
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الكب�س بالقوالب :عملية يتم خاللها �إدخال رقاقة ذهبية م�سطحة يف مكب�س ختم حيث توجد �أداة وقالب ي�شكالن الرقاقة الذهبية وفق الت�صميم املطلوب من
خالل عملية تقطيعه.
القطع بالليزر :تقنية ت�ستخدم الليزر لقطع رقاقة ذهبية وفق الت�صميم املطلوب .تُ�ستخدم �ضوئيات الليزر والتحكم الرقمي بالكمبيوتر لتوجيه �شعاع الليزر من
خالل نظام للتحكم يف احلركة التباع منط رقمي يتم ت�شكيله بالرقاقة الذهبية.
ال�سال�سل :يتم قطع �سلك ذهبي وحتويله �إلى حلقات بت�صميمات خمتلفة ويتم ربطها �سوي ًا وحلمها با�ستخدام ماكينة �آلية �أو ن�صف �آلية.
�أنبوب :هي عملية ت�شكيل لق�ضيب نحا�س �أو حديد يف رقاقة ذهبية و�إذابة النحا�س �أو احلديد بعد اتخاذ �شكل الأنبوب �أو ال�سل�سلة وحلامها.
ال�سال�سل بالأحجار :هي رقاقة ذهبية يتم تقطيعها وت�شكيلها على �شكل حلقات مفرغة تثبت بها الأحجار الكرمية ،وبعد ذلك تو�ضع ف�صو�ص �أحجار الزركون يف
هذه احللقات املفرغة ويتم جمعها �سو ًيا با�ستخدام الليزر لت�شكيل ال�سال�سل من خالل نظام تلقائي بالكامل.
تقنية النق�ش على الذهب " :"CNCهي تقنية للتحكم الرقمي بالكمبيوتر لو�ضع جمموعة متنوعة من ت�صميمات النق�ش على �سطح ذهبي �سواء على �أ�شكال كرات
�أم رقائق.

4 4444444املواد اخلام
ُيعد الذهب �أكرث املواد اخلام ا�ستخدام ًا يف عمليات الت�صنيع التي تقوم بها جمموعة الزوردي ،وبالإ�ضافة �إلى هذا ،ت�ستخدم جمموعة الزوردي الأملا�س والأحجار الكرمية و�شبه
الكرمية والل�ؤل�ؤ والزركون .يلخ�ص اجلدول التايل قيم املواد اخلام التي ا�ستخدمتها جمموعة الزوردي يف عمليات الإنتاج يف الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و
2015م.

لودجلااالالاقيمة املواد اخلام التي ا�ستخدمتها جمموعة الزوردي يف عمليات الإنتاج يف الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

مليون ريال �سعودي
الذهب

2.376

2.249

3.016

الأملا�س

15

9

15

الأحجار الكرمية و�شبه الكرمية

6

5

9

امل�صدر :ال�شركة

4 4444444األمن والسالمة والبيئة
يتوفر لدى جمموعة الزوردي وجود �أمني قوي لل�سيطرة ب�شكل كامل على مرافقها الإنتاجية وفروع البيع باجلملة ومعار�ض البيع بالتجزئة �إ�ضافة �إلى ت�أمني عمليات نقل
املجوهرات ،وتتعاون جمموعة الزوردي ب�صورة منتظمة مع م�ست�شارين �أمنيني ملراجعة �إجراءاتها ومعايريها الأمنية والعمل على تطويرها.
تبذل جمموعة الزوردي جهود ًا كبرية لتوفري بيئة �آمنة وجيدة ل�صائغي املجوهرات التابعني لها وجميع املوظفني العاملني بها ،كما اعتمدت جمموعة الزوردي نظام ًا لإدارة ال�صحة
وال�سالمة املهنية ل�ضمان توفر البيئة الآمنة واملنا�سبة لكافة املوظفني .وتوفر �إدارة ال�سالمة مبجموعة الزوردي �إجراءات لعمليات الت�أهيل والتدريب واملراقبة والتحكم ل�ضمان
تطبيق نظام ف ّعال من خالل فريق �سالمة خبري يتوفر لديه الأدوات والأنظمة احلديثة .كما يتوفر مبجموعة الزوردي عيادات و�أطباء يف م�صانعها لتقدمي رعاية طبية احرتافية
فورية للموظفني.
4 4444444مراقبة اجلودة
�إن دورة الإنتاج هي عملية �شاملة تبد�أ من �إعداد القوالب والأ�سالك الذهبية والرقائق مرور ًا بحقن ال�شمع وال�سبك بال�شمع وال�سبك امل�ستمر وال�صب والتلميع الآيل وتثبيت �أحجار
الزركون .وتقدم جمموعة الزوردي جموهرات ذات جودة عالية باتباع تقنيات فح�ص منتظمة خالل دورة الإنتاج ب�أكملها ،مع نظام ف ّعال لإدارة اجلودة ال�شاملة با�ستخدام مواد
خام ومعدات ذات جودة عالية �إ�ضافة �إلى حرفيني مهرة يتمتعون بخربة ت�صل �إلى خم�سة ع�شر عام ًا يف املتو�سط من العمل مع جمموعة الزوردي .يتم فح�ص املنتجات النهائية
ب�شكل منهجي ويطابق فريق اجلودة كل منتج نهائي بالنموذج الأ�صلي ل�ضمان عدم وجود اختالفات .ويتم دمغ املنتجات النهائية مبجرد اعتمادها با�سم العالمة التجارية
«الزوردي» .ويف حال مالحظة �أية عيوب ،ف�سيتم تقييم املنتج ب�شكل م�ستقل وميكن حينئذ �إعادة العمل به �أو �إر�ساله لل�صهر �إذا تيقن عدم �إمكانية �إ�صالحه .وي�ضم فريق اجلودة
موظفني ذوي مهارات عالية يخ�ضعون لفح�ص �أويل وتدريب قوي ف�ض ًال عن نظام دقيق لإدارة الأداء.
حتظى جمموعة الزوردي بالعديد من ال�شهادات بهدف حت�سني جودة املنتجات ب�شكل م�ستمر �إ�ضافة �إلى بيئة الت�صنيع بوجه عام (للمزيد من التفا�صيلُ ،يرجى مراجعة الق�سم
«( 8 - 3 - 7 - 4ال�شهادات»)).
4 4444444مراقبة اخملزون والتسويق
يتوفر لدى جمموعة الزوردي �إجراءات منظمة و�صارمة ملراقبة املخزون يف جميع مراحل دورة العمليات الت�شغيلية والت�سويقية بدء ًا من الإنتاج وحتى الت�سويق والبيع وحت�صيل
امل�ستحقات من العمالء .حيث يتم حتديد كمية املخزون التي يجب االحتفاظ بها طبقا ملعادالت دقيقة تعتمد على خطة املبيعات والإنتاج وطرق الت�صنيع ون�سبة الفاقد وخمزون
الأمان ،ويتم قيا�س م�ستوى املخزون بعدة طرق ،كمعدل الدوران للمخزون (تكلفة املبيعات  /قيمة املخزون) و�أيام االحتفاظ باملخزون (قيمة املخزون  /تكلفة املبيعات * ،)365
بالإ�ضافة لفرتة تغطية املخزون (قيمة املخزون – تكلفة املبيعات لل�شهور املقبلة طبق ًا للمخطط) .ويف نهاية كل �شهر يتم احت�ساب �أعمار املخزون طبق ًا للطرق ال�سابق ذكرها،
ويتم ح�صر وتقييم الأ�صناف بطيئة احلركة �أو بدون طلب م�ستقبلي وعمل خم�ص�ص لها طبق ًا لأعمارها وللطلب املتوقع عليها .ويتم مراجعة هذا املخ�ص�ص �شهري ًا للت�أكد من
كفايته .وارتفع �صايف قيمة املخزون من  849.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م� ،إلى  977.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،كما ارتفع متو�سط
فرتة االحتفاظ باملخزون من  122يوم يف 2013م �إلى  138يوم يف 2014م ،وذلك نتيجة زيادة قيمة امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س امل�صنعة مبعدل  99.3مليون ريال
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�سعودي واملواد اخلام مبعدل  35.6مليون ريال �سعودي ،و�صاحب ذلك زيادة يف قيمة خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة مبعدل  5.9مليون ريال �سعودي.
بينما انخف�ض �صايف قيمة املخزون انخفا�ض ًا طفيف ًا �إلى  975.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وذلك نتيجة انخفا�ض قيمة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات
امل�صنعة مبا يعادل  15.7مليون ريال �سعودي ،يقابله جزئي ًا االرتفاع يف املواد اخلام مبا يعادل  16.6مليون ريال �سعودي لريتفع من  368.7مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2014م �إلى  385.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م .و�صاحب ذلك زيادة يف قيمة خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة مبعدل 2.6
مليون ريال �سعودي .وقد عملت جمموعة الزوردي على مدى �سنوات عديدة على التطوير والتعزيز امل�ستمر لعملياتها بهدف حت�سني مراقبة املخزون ،كما جتري جمموعة الزوردي
يف نهاية كل �شهر عملية جرد كاملة و�شاملة لكميات الذهب لديها حيث يتم التحقق من كميات الذهب املوجودة يف جميع الأق�سام والوحدات داخل ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
جتري جمموعة الزوردي جرد ًا يومي ًا للمخزون ب�شكل مفاجئ يف جميع الأق�سام .ويتتبع نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة اخلا�ص مبجموعة الزوردي حركة الذهب يف جميع الإدارات
والأق�سام وي�شرف عليها فريق يتمتع بخربة كبرية ملتزم ًا بتوجيهات و�إجراءات وا�ضحة.
تقوم ال�شركة بتكليف العديد من املراجعني امل�ستقلني مبراجعة عمليات اجلرد لكميات الذهب املوجود بال�شركة و�إ�صدار تقريرهم عنها كل ثالثة �أ�شهر .وحتر�ص ال�شركة على �أن
يتناوب العديد من املراجعني امل�ستقلني يف ح�ضور عملية اجلرد لكميات الذهب كل ثالثة �أ�شهر بالإ�ضافة الى �أن تناوب املراجعني امل�ستقلني يف ح�ضور عملية جرد الذهب الربع
�سنوية ،وهي �إحدى متطلبات البنوك املقر�ضة.
وتتبع عملية توزيع امل�شغوالت الذهبية يف ال�سوق توجيهات �أمنية وا�ضحة تطبقها الإدارة املعنية باملبيعات والأمن ب�شكل وا�ضح .وعاد ًة ما تكون املركبات احلاملة للم�شغوالت
الذهبية جمهزة بنظام حتديد املواقع العاملي ،مما ي�سهم يف توفري �إمكانية املراقبة والتعقب املركزي من مكاتب جمموعة الزوردي الرئي�سية ،كما �أن جميع �صاالت عر�ض البيع
بالتجزئة ومكاتب فروع البيع باجلملة مزودة بكامريات املراقبة و�أنظمة الإنذار التي يتم فح�صها ب�شكل منتظم.
ولتخفي�ض خطر النقل ولكي تكون ال�شركة ومنتجاتها �أكرث قرب ًا من عمالئها ،فقد قامت ال�شركة ب�إن�شاء العديد من مكاتب البيع باجلملة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
وباال�ستعانة بخدمات العديد من امل�ست�شارين يف جمال النظم الأمنية لتطوير النظم الأمنية داخل وحدات و�أق�سام ال�شركة وعرب املنظومة التجارية ككل.
وكما حر�صت ال�شركة يف ال�سنوات ال�سابقة على �إن�شاء وثائق ت�أمني �شاملة لتغطية العديد من املراحل والعمليات داخل املنظومة التجارية وال�صناعية ابتد ًء من ت�صميم املنتجات
حتى الإنتاج والتوزيع والبيع .حيث تعترب وثيقة الت�أمني ال�شاملة وثيقة عاملية ت�صدر حتت م�سمى " "Jewelers Blockوالتي مت ا�صدارها عن طريق �شركة مار�ش ال�ست�شارات
الت�أمني ،وهي �شركة رائدة عاملي ًا يف جمال و�ساطة الت�أمني و�إدارة املخاطر.
4 4444444الشهادات
يعد االلتزام ب�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة واحلفاظ على بيئة عمل ممتازة �أحد �أهم الأولويات مبجموعة الزوردي ،وقد �أ�سفرت هذه اجلهود عن ح�صول جمموعة الزوردي على
العديد من ال�شهادات من منظمات حملية ودولية كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه:

لودجلااالالاال�شهادات التي ح�صلت عليها جمموعة الزوردي من منظمات حملية ودولية
اجلهة

التفا�صيل

فرتة االعتماد

ال�شهادات
ISO 9001:2008

املعهد الربيطاين للمعايري

املنظمة الدولية للتنميط (الأي��زو) هي هيئة دولية متخ�ص�صة بو�ضع املعايري وتهتم
باجلودة ل�ضمان �أن تلبي املنتجات املعتمدة احلد الأدنى من املعايري املحددة عاملي ًا.
املعهد الربيطاين للمعايري هو �أك�بر هيئة ملنح �شهادات االعتماد يف العامل ،ويقوم
بعمليات التدقيق ومنح �شهادات االعتماد لل�شركات يف جميع �أنحاء العامل التي تطبق
معايري نظم الإدارة.

ُمنحت هذه ال�شهادة يف 2005م وتتجدد
كل � 3سنوات.

LBMA

رابطة �سوق لندن لل�سبائك

تعمل على و�ضع معايري للمتطلبات التي يتعني توفرها يف �سبائك الذهب والف�ضة وتنظيم
تلك املتطلبات وذلك من خالل ن�شر «قوائم لندن لت�سليم ال�سلع» التي يتم حتديثها
ب�شكل منتظم .ت�ؤكد هذه املعايري املعرتف بها يف جميع �أنحاء العامل �أن �شركات تكرير
الذهب املعتمدة ال تزال حتافظ على املعايري املتميزة ال�ضرورية لإدراجها بالقائمة.
وتت�ضمن �شروط الإدراج بتلك القائمة جمموعة من املعايري ال�صارمة ت�شمل احلد
الأدنى من الإنتاج و�صايف القيمة احلقيقية مع �إجراء تقييم فني قوي ملراجعة �إمكانيات
ال�سبك والتكرير والفح�ص ،ومن اجلدير ذكره �أن �شركات تكرير الذهب املدرجة يف
القائمة تخ�ضع الختبارات م�ستمرة يف �إطار برنامج املراقبة اال�ستباقية لرابطة لندن
لل�سبائك ل�ضمان حفاظها على املعايري العالية املحددة.

ُمنحت ال�شهادة يف 2010م وتجُ دد �سنو ًيا.

DMCC

مركز دبي لل�سلع املتعددة

و�ضع مركز دبي لل�سلع املتعددة معيار «دبي لت�سليم ال�سلع» ( )DGDيف 2005م والذي
يعد معيار ًا دولي ًا للجودة واملوا�صفات الفنية املتعلقة ب�إنتاج الذهب والف�ضة.

ُمنحت ال�شهادة يف 2010م وتجُ دد �سنو ًيا.

OHSAS 18001:2007

جارديان �إندبندانت
�سريتفيكا�شن مليتد

�إن معيار " "OHSAS 18001هو معيار بريطاين مطبق عاملي ًا لأنظمة �إدارة ال�صحة
وال�سالمة املهنية .وقد مت و�ضع هذا املعيار مل�ساعدة كافة امل�ؤ�س�سات يف حتقيق �أداء
مالئم فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة املهنية� ،أ�ضف �إلى ذلك �أنه �أحد �أنظمة �إدارة
ال�صحة وال�سالمة ويحظى ب�شهرة على نطاق وا�سع.

منحت ال�شهادة يف 2010م وتجُ دد كل
� 3أعوام.

PME

الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة ،وزارة الدفاع

�شهادة متنحها الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة باململكة لأي م�ؤ�س�سة تلتزم
بقواعد و�شروط حمددة حلماية البيئة .وتعد هذه ال�شهادة ت�صديقًا بيئ ًيا حتتاج �إليه
ال�شركات العاملة.

منحت ال�شهادة يف 2010م وتجُ دد كل
عامني.

رخ�صة الدفاع املدين

الدفاع املدين ،وزارة
الداخلية

ترخي�ص ي�صدره الدفاع امل��دين بالريا�ض ،باململكة لت�أكيد التزام ال�شركة بقوانني
مكافحة احلرائق املعمول بها يف اململكة.

منحت ال�شهادة يف 2010م وتجُ دد كل
� 3أعوام.

امل�صدر :ال�شركة
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4 44 -44 -4املوردون
تتمثل ا�سرتاتيجية جمموعة الزوردي يف احل�صول على متطلباتها من املواد اخلام والآالت واملعدات �إ�ضافة �إلى خدمات البيع والرتويج واملتطلبات الأخرى ب�أعلى جودة و�أف�ضل �سعر
و�شروط من موردين موثوقني .وقد جنحت جمموعة الزوردي مع مرور الوقت بتكوين قاعدة بيانات و�شبكة قوية من املوردين املوثوقني الذين يت�سنى لهم تلبية احتياجات جمموعة
الزوردي من م�صادر خمتلفة ب�شروط تناف�سية .و ُيعد الذهب مادة الإمداد الرئي�سية الالزمة لعمليات جمموعة الزوردي ،وميكن لها توفري الذهب بف�ضل عالقاتها الرا�سخة
الطويلة الأمد مع العديد من البنوك املقر�ضة �إلى جمموعة الزوردي عن طريق �أحد موردي الذهب املعتمدين عاملي ًا ،حيث �أنه يف �أغلب الأحوال ال حتتفظ البنوك املقر�ضة بالذهب
فعلي ًا ولكن يتم الت�سليم عن طريق مورد للذهب معتمد عاملي ًا تختاره جمموعة الزوردي ،على �سبيل املثال �إم كي �إ�س (�سوي�سرا) �إ�س �آي (�«( )MKS (Switzerland) SAإم
كي �إ�س») ،والتي تعد امل�صدر الأ�سا�سي لت�سليم الذهب املقرت�ض من البنوك بن�سبة تتعدى  %95من �إجمايل توريدات ال�شركة .واجلدير بالذكر �أن �إم كي �إ�س هي جمموعة عاملية
للخدمات املالية واملعادن الثمينة ت�ضم �شركات متخ�ص�صة يف جميع اجلوانب املتعلقة مبعاجلة الذهب واملواد الثمينة الأخرى وجتارتها .بالإ�ضافة لذلك ،هناك العديد من
ال�شركات البديلة التي من املمكن �أن تتعامل معها جمموعة الزوردي تعمل يف جمال ت�سليم الذهب والتي تقدم اخلدمات ذاتها وبنف�س ال�شروط.
و�إ�ضافة �إلى �إم كي �إ�س ،ف�إن �شبكة املوردين الرئي�سيني يف الأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م ت�ضمنت ما يلي:

لودجلااالالااملوردين الرئي�سيني ملجموعة الزوردي با�ستثناء �شركة �إم كي �إ�س
(الن�سبة املئوية من �إجمايل م�شرتيات جمموعة
الزوردي خالل الفرتة ذات ال�صلة)

املورد

الت�أ�سي�س

�أهداف (�ستاركوم ميديا في�ست)

اململكة العربية ال�سعودية

%7

�إنرت�سريف مار�ش

اململكة العربية ال�سعودية

%5

%6

كاي جي كاي داميوند �أند جولريي
دي �إم �سي �سي

الإمارات العربية املتحدة

%1

%1

%6

رمي للتجارة �ش.م.ح

الهند

-

-

%7

معلومات عن املوردين

2013م

2014م

2015م

%12

%10

�شركة �أهداف هي �إحدى ال�شركات املقدمة للخدمات الإعالنية ملجموعة
الزوردي.

%5

�شركة �إنرت�سريف مار�ش هي ال�شركة التي تقدم خدمات الت�أمني ملجموعة
الزوردي.
�شركة كاي جي كايهي �إحدى ال�شركات املوردة ملجوهرات الأملا�س والأحجار
الكرمية ملجموعة الزوردي.
�شركة رمي للتجارة هي �إحدى ال�شركات املوردة للأملا�س والأحجار الكرمية
ملجموعة الزوردي.

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -44 -4التسويق والرتويج
4 4444444عالمة «الزوردي» التجارية
تُعد عالمة «الزوردي» التجارية واحدة من العالمات التجارية العاملية العريقة التي حتظى ب�سمعة طيبة ،و ُينظر �إليها على �أنها �شركة تُ�صنع جموهرات فاخرة ي�سهل
الو�صول �إليها لتلبية احتياجات املر�أة العربية .لقد ا�ستُلهم و�ضع عالمة «الزوردي» التجارية «خرباء اجلمال» من الن�ساء وحاجاتهن ومت ت�صميمها من خالل وكالة ليو
بورنيت ( )Leo Burnettوهي وكالة عاملية متخ�ص�صة يف �إعداد العالمات التجارية.
�أُطلق ا�سم عالمة «الزوردي» التجارية يف عام 1995م ،ومنذ ذلك احلني عملت جمموعة الزوردي بقوة على حت�سني م�ستوى الوعي بعالمتها التجارية و�إ�ضافة قيمة لها من خالل
تنظيم حمالت دعائية كبرية ب�شكل متوا�صل ،و�أثمر ذلك عن تبو�أ عالمة «الزوردي» التجارية يف الوقت احلايل مكانة رائدة يف ال�سوق بف�ضل م�ستوى الوعي العايل الذي حتظى
به العالمة بني عمالء هذه الفئة .وقد �أجرت جمموعة الزوردي ،بالتعاون مع �شركة تايلور نيل�سون �سوفر�س (تي �إن ا�س) (" )Taylor Nelson Sofres "TNSاملتخ�ص�صة
بالأبحاث ،ا�ستبيان ًا يف اململكة يف عام 2015م لتتبع قوة العالمة التجارية وحتديد �أكرث العالمات التجارية �شهر ًة بني عمالء قطاع املجوهرات .وقد و�صل م�ستوى الوعي بالعالمة
التجارية دون الإ�شارة �إليها مل�ستوى ا�ستثنائي حيث بلغ  ،%91كما و�صل م�ستوى الوعي بالعالمة التجارية من حيث كونها �أول عالمة جتارية يذكرها امل�ستهلك (�أي �أول عالمة
جتارية للمجوهرات يتم تذكرها دون الإ�شارة �إليها) �إلى  ،%47مقارن ًة بثاين �أعلى عالمة جتارية يتذكرها امل�ستهلك بن�سبة  %11فقط.
لقد �أثمرت الدعاية امل�ستمرة والدعم الرتويجي للعالمة التجارية املقرتن دوم ًا باملنتجات ذات اجلودة العالية والأداء ال�سوقي املتنا�سق �إلى وجود قيمة لعالمة جتارية قوية لدى
فئة عمالئها حيث و�صلت درجة مدى تذكر عالمة الزوردي التجارية �إلى  ،%25.2وذلك من خالل نتائج اال�ستبيان املو�ضحة �أعاله .يتعزز هذا من خالل التزام ال�شركة ببناء
م�ؤ�س�سة ذات عالمة جتارية وحتقيق قيمة حقيقية لها من خالل ابتكار عرو�ض مميزة لعمالئها .وتُعد عالمة «الزوردي» التجارية �إحدى العالمات التجارية الرائدة يف ال�سوق
وتتميز ب�أ�سعار منتجاتها التناف�سية.
تزاول عالمة «الزوردي» التجارية �أن�شطتها يف بيع م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س �سواء من خالل عمليات البيع باجلملة والبيع عرب معار�ض التجزئة التابعة لها ،وعلى هذا
النحو ،حتظى العالمة التجارية بقبول وا�سع يجذب فئة م�ستهدفة كبرية .وبالتايل كان الهدف هو جعل الزوردي عالمة جتارية يتوق امل�ستهلكون �إليها مع احلفاظ على مالءمتها
وجاذبيتها يف الوقت ذاته.
�أ�سهم تعاون جمموعة الزوردي مع العديد من امل�شاهري ورموز املو�ضة واملدونني وغريهم من ال�شخ�صيات البارزة يف �إ�ضافة قيمة كبرية �إلى �أداء العالمة التجارية وتعزيز ت�أثري
احلمالت الت�سويقية .حيث تتعاون جمموعة الزوردي مع م�شاهري مثل �إلي�سا التي متثل �سفرية عالمة «الزوردي» التجارية .ومت �إعداد اال�سرتاتيجية اخلا�صة بحيث يتم التعاون مع
عدة م�شاهري ك�إلي�سا ممن يتمتعون مب�ستويات متفاوتة من ال�شهرة والتغطية الإقليمية للعمل على منح تغطية �إقليمية مالءمة ملنتجات جمموعة الزوردي وعالمتها التجارية ،حيث
تتعاون جمموعة الزوردي مع م�صممة الأزياء ليدي فوزازا يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وتعاونت يف ال�سابق مع املمثلة درة زروق يف م�صر.
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4 4444444اسرتاتيجية تكوين العالمة التجارية
مت الرتكيز بقوة على نهج جمموعة الزوردي املتعلق بتكوين العالمة التجارية وذلك جتان�س ًا مع مكانة العالمة التجارية ،وكان الهدف من تطوير �شعار العالمة التجارية و�أ�سلوب
تكوينها وحت�سينها هو �إيجاد �صورة عالمة جتارية مميزة تكون رمز ًا لالبتكار .ومت و�ضع معايري وا�ضحة و�شاملة للعالمة التجارية ل�ضمان �أن يت�سنى لها تر�سيخ قيم وا�ضحة لدى
جميع العمالء �إ�ضافة �إلى اخلوا�ص املميزة للعالمة التجارية ،و�شمل ذلك الو�سائط التي ت�ستخدم التلفاز واملطبوعات والإعالنات اخلارجية واملواد املتوفرة بنقاط البيع التي
ت�ستخدم املن�شورات الرتويجية واملل�صقات بالإ�ضافة �إلى التغري التدريجي يف منافذ البيع بالتجزئة لتظهر ب�صورة ع�صرية ومتميزة.
من ال�ضروري للعالمة التجارية �أن حتظى مبكانة ثابتة ف�ض ًال عن خربتها بال�سوق كي تكون قادرة على اال�ستفادة منها ب�شكل كامل ،وبالتايل ،ف�إن جمموعة الزوردي ت�سعى �إلى
التوا�صل مع جمهورها الرئي�سي امل�ستهدف من خالل ا�سم عالمة جتارية واحد �أال وهو «الزوردي» .ومن �أجل تعزيز التمايز بني منتجات الذهب والأملا�س ،فقد مت تطوير �أ�سلوب
العالمة التجارية بحيث يت�ضمن �أو�صاف ملنتجات خا�صة بفئات خمتلفة ،مثل :جموهرات الأملا�س الزوردي وخوامت الزوردي للزفاف ،وي�سمح هذا النموذج للعالمة التجارية ب�أن
تتو�سع يف قطاعات جديدة يف ال�سوق با�ستخدام ا�سم عالمة «الزوردي» التجارية ب�شكل وا�ضح.
طورت جمموعة الزوردي �شريحة منتجات جديدة يف قطاع �صناعة جموهرات الأملا�س ذات الأ�سعار املنخف�ضة ،الذي ُيعد قطاع ًا منف�ص ًال عن عالمة الزوردي التجارية وذلك
من خالل ا�ستحداث عالمة جتارية فرعية حتمل ا�سم كيناز للحفاظ على �صورة العالمة التجارية الرئي�سية كما هي ،ولذلك تُباع منتجات العالمة التجارية كيناز يف �سوق البيع
باجلملة حتت ا�سم منتجات كيناز التابعة لالزوردي.
ت�ستخدم العالمة التجارية من �أجل تلبية احتياجات امل�ستهلك املختلفة من خالل ت�صميم جمموعات متنوعة من املجوهرات ،وقد حتقق هذا عن طريق ابتكار جمموعات حتمل
ا�سم عالمة جتارية فرعية مثل جمموعة امل�شغوالت الذهبية «ديفا» وجمموعة «دانتيل» التي تُروج من خالل قنوات دعائية خمتلفة .ويتم تطبيق النموذج نف�سه يف خطوط �إنتاج
جموهرات الأملا�س مثل جمموعة «جمان» الأملا�سية وجمموعة «�آرت» الأملا�سية وغريها .ويتيح هذا املزيد من االهتمام والدعم للمجموعات الفردية التي ترفع م�ستويات الأرباح
املحققة وت�ساعد يف ابتكار �أفكار مميزة.
4 4444444قنوات التسويق الرئيسية
تتبنى جمموعة الزوردي نهج ًا ا�سرتاتيجي ًا يف خططها الت�سويقية حيث ت�ستهدف جذب العمالء من خالل خمتلف القنوات وو�سائط االت�صال.
ونظر ًا للدور املهم الذي يحظى به التلفاز يف حتقيق االت�صال وانت�شاره الوا�سع ،ف�إنه ي�ستحوذ على الن�صيب الأكرب يف الإنفاق الدعائي للعالمة التجارية ،و�إ�ضافة �إلى ذلك،
تخ�ص�ص جمموعة الزوردي �أي�ض ًا دعم ًا ت�سويقي ًا قوي ًا للحمالت اخلارجية وو�سائل الإعالم املطبوعة مع الرتكيز على املجالت الرائدة املعنية بالأمناط احلياتية لتح�سني �صورة
العالمة التجارية والو�صول ب�شكل �أف�ضل �إلى الفئة امل�ستهدفة .وبالرغم �أن دعم ا�سرتاتيجية الإعالنات من خالل و�سائط التلفاز واملطبوعات والإعالنات اخلارجية يحتفظ
بالن�صيب الأكرب من الإنفاق ،ف�إن العالمة التجارية حتر�ص على احلفاظ على تواجدها الفعلي من خالل حت�سني ن�شاطها يف مراكز الت�سوق و�أ�سواق الذهب ،وتقدمي عرو�ض
ترويجية تكون مبثابة مكاف�آت للعمالء ،وحتثهم على الإنفاق ف�ض ًال عن حتقيق الوالء للعالمة التجارية.
ويف �إطار تزايد �أهمية و�سائل الإعالم الرقمي وقنوات التوا�صل االجتماعي ،تعد جمموعة الزوردي �أكرب اجلهات على امل�ستوى املحلي التي ت�ستثمر �أموا ًال يف هذه القنوات ،وقد
كان لها �إجنازات كبرية يف تطوير قنوات التوا�صل االجتماعي مثل في�س بوك و�إن�ستجرام ويوتيوب وتويرت.
4 44 -44 -4العمليات واملواقع اجلغرافية
يقع مقر جمموعة الزوردي الرئي�سي يف الريا�ض ،باململكة ،وكما يف  31دي�سمرب 2015م ،زاولت جمموعة الزوردي ن�شاطها ب�شكل مبا�شر يف  18مكتب بيع باجلملة موجودة يف
اململكة والإمارات العربية املتحدة وقطر وم�صر ،وذلك من خالل ثالث وحدات ت�صنيع (واحدة يف اململكة واثنتني يف م�صر) ،و 14معر�ض للبيع بالتجزئة (املوجودة يف اململكة
والإمارات العربية املتحدة وم�صر) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك تبيع جمموعة الزوردي منتجاتها يف  52دولة من خالل �شبكة من املوزعني احل�صريني وغري احل�صريني وجتار البيع
باجلملة والتجزئة .ويو�ضح اجلدول التايل املواقع التي تعمل بها جمموعة الزوردي كما يف  31دي�سمرب 2015م:

لودجلااالالاتفا�صيل التواجد اجلغرايف ملجموعة الزوري كما يف  31دي�سمرب 2015م
املدينة

البلد
اململكة العربية ال�سعودية

1

م�صر

2

الإمارات العربية املتحدة

3

قطر

4

الكويت

طبيعة التواجد

ال�شركة العاملة

الريا�ض

�شركة الزوردي للمجوهرات

مقر رئي�سي وم�صنع ومكاتب بيع باجلملة ومتاجر التجزئة

القاهرة

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

م�صنع ومكاتب البيع باجلملة

القاهرة

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)

م�صنع ومكاتب بيع باجلملة ومتاجر التجزئة

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

ن�شاط جتاري ومكاتب بيع باجلملة ومتجر جتزئة

�أبوظبي

�شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م

ن�شاط جتاري ومكاتب بيع باجلملة

الدوحة

�شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م

مكاتب البيع باجلملة

الكويت

�شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م

فرع

دبي

5

امل�صدر :ال�شركة
 1لل�شركة �أربعة فروع للبيع باجلملة يف اململكة.
 2لل�شركة  11فرع ًا للبيع باجلملة يف م�صر.
 3لل�شركة فرعني للبيع باجلملة يف الإمارات.
 4لل�شركة فرع للبيع باجلملة يف قطر.
 5لل�شركة فرع م�سجل يف الكويت ،مع عدم وجود �أي ن�شاط جتاري لهذا الفرع كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
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يعر�ض اجلدول التايل موجودات جمموعة الزوردي داخل اململكة وخارجها ون�سبة املوجودات خارج اململكة من �إجمايل موجودات جمموعة الزوردي كما يف  31دي�سمرب 2013م
و2014م و2015م.

لودجلااالالاالقيمة ال�صافية ملوجودات جمموعة الزوردي داخل وخارج اململكة ون�سبة املوجودات خارج اململكة من �إجمايل موجودات جمموعة الزوردي
كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:
2013م

2014م

2015م

املوجودات داخل وخارج اململكة (ب�آالف الرياالت)
م�صر

444.476

477.280

480.760

دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء اململكة)

120.932

172.136

159.841

�إجمايل املوجودات خارج اململكة

565.408

649.416

640.601

�إجمايل املوجودات داخل اململكة

824.158

987.998

1.126.841

�إجمايل املوجودات

1.389.566

1.637.414

1.767.442

ن�سبة املوجودات خارج اململكة بالتنا�سب مع �إجمايل املوجودات

%41

%40

%34

امل�صدر :ال�شركة

يف عام 2015م ،انخف�ضت قيمة �أ�صول جمموعة الزوردي خارج اململكة كن�سبة من �إجمالى املوجودات من  %41يف عام 2013م �إلى  ،%34وذلك ب�سبب انخفا�ض النقدية املحتفظ
بها يف م�صر ،والتي انخف�ضت من  48.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  27.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .ويرجع ذلك ل�سيا�سة جمموعة الزوردي بتحويل النقد
�أو الذهب الذي يعادل الوزن امل�ضاف �إلى الذهب املباع ،الناجت عن وزن الأحجار امل�ضافة �إلى امل�شغوالت الذهبية ،من م�صر �إلى اململكة.
4 44 -44 -4تصميم املنتجات وتطويرها
ت�ستثمر جمموعة الزوردي موارد كبرية من �أجل تقدمي ت�صاميم وجمموعات مبتكرة ذات جودة وجاذبية عاليتني ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جمموعة الزوردي تنتج كل عام عدد ًا
كبري ًا من الت�صاميم اجلديدة من الذهب (خطوط �إنتاج امل�شغوالت عيار  21قرياط وعيار  18قرياط) وجموهرات الأملا�س .وتبد�أ عملية �إعداد املنتج بتقدمي تقرير موجز �إلى
ق�سم الت�صميم مبجموعة الزوردي الذي �سيقوم بدوره بتقدمي الأفكار والت�صميمات على الورق �أولاً  .وق�سم الت�صميم مبجموعة الزوردي هو الق�سم املعني باالبتكار والإبداع
مبجموعة الزوردي حيث يقدم م�صممو املجوهرات من �أ�صحاب اخلربة الكبرية �أفكار ًا جديدة مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء املختلفة يف جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ف�ض ًال عن الأ�سواق العاملية التي تُباع بها جموهرات جمموعة الزوردي .ويهتم م�صممو جمموعة الزوردي دوم ًا بح�ضور معار�ض املجوهرات ومنتديات املو�ضة
بهدف حت�سني مهاراتهم وابتكار ت�صاميم جموهرات جديدة تتوافق مع �أحدث اجتاهات املو�ضة واملجوهرات .وت�ستعني جمموعة الزوردي بالإ�ضافة �إلى م�صممي املجوهرات
التابعني لها مب�صممني م�ستقلني من املنطقة ومن �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية من �أجل الإبداع املتوا�صل وتقدمي �أفكار وت�صاميم جديدة.
يقوم ق�سم القوالب الف�ضية باملوافقة على الت�صميم ب�إعداد منوذج للمراجعة النهائية قبل امل�ضي يف عملية الإنتاج ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ق�سم القوالب الف�ضية هو الق�سم املعني
مبجموعة الزوردي ب�إعداد املوديالت حيث يتم حتويل كافة الت�صاميم والأفكار املعتمدة �إلى قطع جموهرات ف�ضية حقيقية ب�أيدي �صائغي الذهب من �أ�صحاب اخلربة .وي�شرف
فريق �إدارة تطوير املنتجات على كل ت�صميم بدقة ل�ضمان تنفيذ جميع متطلبات النموذج كما ينبغي.
تُقدم جمموعة الزوردي الكثري من جمموعات امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات الأملا�سية لتلبية متطلبات العمالء يف خمتلف املنا�سبات ،ويتم ت�سويق املجموعات وفق ًا للفكرة
املحددة لها.

4 44 -4فرص النمو
تطلق جمموعة الزوردي العديد من املبادرات اال�سرتاتيجية املتنوعة بهدف �ضمان حتقيق منو م�ستقبلي م�ستمر يف الإيرادات والأرباح ال�صافية ،وتتمثل مبادرات النمو الرئي�سية
اخلا�صة مبجموعة الزوردي بالآتي )1( :زيادة خطوط الإنتاج من خالل �إطالق فئات وجمموعات جديدة واال�ستمرار يف دعم الأ�سعار املرتفعة من خالل ابتكار ت�صاميم جديدة،
و ( )2تو�سيع ن�شاطها يف قطاع التجزئة من خالل افتتاح معار�ض جديدة ،و ( )3تطوير ن�شاطها يف بيع جموهرات الأملا�س باجلملة ،و ( )4تو�سيع نطاق تواجدها اجلغرايف.

4 44 -4اخلطط املستقبلية واملبادرات
تعمل جمموعة الزوردي على تو�سعة ن�شاطها يف م�صر بتجهيز م�صنع جديد من املتوقع ت�شغيله بالكامل يف الربع الثاين من عام 2016م ،و�ستبلغ طاقته الإنتاجية  15طن ًا من
امل�شغوالت الذهبية ،و�سيكون هذا امل�صنع متخ�ص�ص يف �إنتاج امل�شغوالت الذهبية من عيار  18قرياط .ومن اجلدير بالذكر �أنه مت االنتهاء بالفعل من �أعمال �إعداد امل�صنع وجتهيز
خطوط الإنتاج والتجهيزات التقنية وتو�صيالت املعدات .ويبلغ �إجمايل النفقات الر�أ�سمالية املتعلقة بامل�صنع حوايل  12.8مليون ريال �سعودي.
وتعمل جمموعة الزوردي �أي�ض ًا على تطوير منتجات جديدة وجمموعات مبتكرة ،بالإ�ضافة �إلى �إدخال تقنيات ت�صنيع حديثة بكافة الأ�سواق التي تزاول جمموعة الزوردي �أن�شطتها
بها عام 2016م.
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4 4 4 -4إدارات الدعم اإلداري
يوجد مبجموعة الزوردي عدد من الأق�سام الإدارية التي تدعم �أن�شطة �أعمالها املختلفة .وفيما يلي و�صف موجز لأن�شطة �إدارات الدعم الإداري الرئي�سية مبجموعة الزوردي:
4 44 -4 4 -4إدارة املوارد البشرية
تتحمل �إدارة املوارد الب�شرية م�س�ؤولية تعيني املوظفني وتطوير املوارد املالئمة واحلفاظ عليها من �أجل م�ساعدة جمموعة الزوردي على حتقيق �أهدافها ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ،فهي
امل�س�ؤولة �أي�ض ًا عن حتديد التعوي�ضات املنا�سبة للموظفني وعالقاتهم .وعلى وجه التحديد ،تعمل �إدارة املوارد الب�شرية على تنفيذ املهام التالية:
�أ .تعيني موظفني م�ؤهلني ومدربني على النحو املالئم ومن �أ�صحاب اخلربة تتوافق م�ؤهالتهم مع متطلبات جمموعة الزوردي.
ب�	.إعداد الو�صف الوظيفي ،ونظام حتديد الفئات الوظيفية ،وكذلك �سيا�سات و�إجراءات التوظيف.
ج .تقدمي التوجيهات املتعلقة بالربامج الإر�شادية للموظفني املُعينني حديث ًا وتنظيمها.
د .تقدمي الإر�شادات واملتابعة املتعلقة بالتقييمات الدورية للأداء.
هـ� .ضمان االلتزام مبتطلبات ال�سعودة و�أنظمة الت�أمني االجتماعي واللوائح الأخرى ذات ال�صلة.
و .دعم رفاهية املوظفني من خالل تنظيم الأن�شطة االجتماعية وتوفري الت�أمني ال�صحي واخلدمات الأخرى ذات ال�صلة.
وتعتقد جمموعة الزوردي �أنها ت�ستثمر �أموا ًال كافية يف برامج التدريب والتطوير التي تُقدمها للموظفني �سواء من خالل التدريبات الداخلية �أو الدورات التدريبية اخلارجية �إلى
جانب دعمها حل�ضور الندوات واملعار�ض وال�سعي �إلى ا�ستقطاب امل�ؤهالت املهنية.
4 44 -4 4 -4إدارة اإلنتاج
تتحمل �إدارة الإنتاج امل�س�ؤولية عن تنفيذ خطط مبيعات جمموعة الزوردي ،و�ضمان توفري املنتجات امل�صنعة املطلوبة مب�ستوى اجلودة العالية وب�أقل التكاليف املمكنة ويف �إطار
اخلطة املحددة .وعلى وجه التحديد ،ت�ؤدي �إدارة الإنتاج املهام التالية:
�أ�	.إنتاج موديالت وجمموعات جديدة تتوافق مع احتياجات ال�سوق.
ب .مراجعة خطط املبيعات ال�شهرية و�إجراء حتليل مقارن مقابل الطاقة الإنتاجية املتاحة ،بالإ�ضافة �إلى حتديد الثغرات واملوارد املطلوبة و�إعداد النفقات الر�أ�سمالية
اخلا�صة بالإنتاج والقوة العاملة.
ج�	.إعداد اخلطط لطلبات الإنتاج اليومية بغر�ض حت�سني اال�ستفادة من القوى العاملة واملعدات املتاحة �إلى �أق�صى درجة ممكنة� ،إلى جانب �إدارة عمليات الإنتاج
والإمكانيات املتاحة ،و�ضمان �سري العمل بفاعلية وحتقيق �أف�ضل �إنتاجية.
د� .ضمان تعيني عدد مالئم من املوظفني مبجموعة الزوردي ف�ض ًال عن تدريبهم وجتهيزهم على نح ٍو منا�سب لتنفيذ املهام املنوطة بهم على �أكمل وجه.
هـ� .ضمان �أن مرافق الإنتاج والآالت واملعدات يف �أف�ضل حاالتها الت�شغيلية ،مع البحث با�ستمرار عن ال�سبل التي يت�سنى من خاللها حت�سني �إنتاجيتها.
و� .ضمان ال�سالمة للمرافق والعاملني وبيئة العمل.
ز .املقارنة بني الإنتاج والتكاليف والأهداف املحددة ،واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية والبحث عن فر�ص للحد من التكلفة.
ح .حت�سني تقنيات الإنتاج من خالل حتديث املعدات املوجودة �أو ا�ستخدام تقنيات جديدة.
4 44 -4 4 -4إدارة املشرتيات
تتحمل �إدارة امل�شرتيات امل�س�ؤولية عن �شراء املواد املطلوبة واملواد اال�ستهالكية وقطع الغيار والآالت واملعدات واالحتياجات الأخرى التي حتتاجها جمموعة الزوردي يف نطاق
الإطار الزمني املحدد ومب�ستوى اجلودة وال�سعر والفرتات املحددة .وعلى وجه التحديد ،تتحمل �إدارة امل�شرتيات امل�س�ؤولية عن:
�أ .و�ضع خطط م�شرتيات مف�صلة مبا يتوافق مع متطلبات الإنتاج واملبيعات� ،إ�ضافة �إلى تو�ضيح �أهداف الإنتاج واملبيعات يف خطة حمددة مع املوا�صفات املف�صلة للمواد
وال�سلع واخلدمات التي يتم �شرا�ؤها.
ب .و�ضع معايري الختيار املوردين وتقييم �أدائهم واالحتفاظ بقائمة املوردين املف�ضلني لكل فئة.
ج .حتديد املوردين املالئمني والتفاو�ض على �أف�ضل ال�شروط التجارية املتاحة.
د .تقدمي الطلبات للموردين املحددين ومتابعتهم حتى ت�سليم املواد وال�سلع واخلدمات وفقا لل�شروط املتفق عليها.
هـ� .إجراء فحو�صات وا�ستق�صاءات منتظمة يف الأ�سواق ذات ال�صلة فيما يتعلق باملوردين اجلدد واملواد و�أف�ضل ال�شروط التجارية.
4 44 -4 4 -4إدارة التسويق
تتحمل �إدارة الت�سويق امل�س�ؤولية ب�شكل رئي�سي عن �إعداد ا�سرتاتيجيات الت�سويق مبا يتوافق مع اال�سرتاتيجيات والأهداف العامة ملجموعة الزوردي ،بالإ�ضافة �إلى �إطالق احلمالت
الت�سويقية التي تُ�سهم يف تعزيز عالمة «الزوردي» التجارية وزيادة قاعدة العمالء �إلى جانب رفع م�ستوى املبيعات وزيادة احل�صة ال�سوقية .وعلى وجه التحديد ،ت�ؤدي �إدارة
الت�سويق املهام التالية:
�أ .و�ضع ا�سرتاتيجيات ت�سويق ملجموعة الزوردي تهدف �إلى حتقيق منو ًا يف جمموعة الزوردي وتو�سعة ن�شاطها وزيادة ح�صتها ال�سوقية.
ب .حتويل ا�سرتاتيجيات جمموعة الزوردي �إلى خطط تنفيذية حمددة تهدف �إلى حت�سني قيمة العالمة التجارية وزيادة املبيعات.
ج .تخطيط وتنفيذ الأن�شطة الإعالمية والرتويجية الالزمة وتقييم مدى فاعليتها.
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د .جمع املعلومات ال�سوقية والتناف�سية ومراقبة �أن�شطة املناف�سني.
هـ�	.إجراء �أبحاث �سوقية دورية تهدف �إلى التعرف على مطالب العمالء واحتياجاتهم وتف�ضيالتهم ،وتقييم م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للعالمة التجارية.
و .تقدمي التو�صيات ب�ش�أن ت�صاميم املنتجات و�أ�سعارها.
4 44 -4 4 -4إدارة املبيعات
تتحمل �إدارة املبيعات امل�س�ؤولية عن بيع املنتجات باجلملة �إلى جتار جتزئة م�ستقلني �إ�ضافة �إلى معار�ض التجزئة التابعة ملجموعة الزوردي ،وي�أتي �ضمن امل�س�ؤوليات الرئي�سية
لإدارة املبيعات التعرف على احتياجات العمالء وتو�سيع نطاق توزيع منتجات جمموعة الزوردي �إلى �أق�صى مدى يف الأ�سواق امل�ستهدفة و�إدارة عمليات البيع اليومية وحت�صيل
امل�ستحقات .وعلى وجه التحديد ،تنفذ �إدارة املبيعات املهام التالية:
�أ .التعرف على احتياجات العمالء وحتديدها.
ب .معرفة متطلبات ال�سوق و�ضمان الت�سويق الفعال للمنتجات.
ج .تقدمي التو�صيات فيما يتعلق بالأ�سعار التناف�سية.
د� .ضمان ر�ضا العمالء عن املنتجات واخلدمات التي تقدمها جمموعة الزوردي.
هـ .ا�ستك�شاف قنوات جديدة و�أ�سواق حمتملة ملنتجات جمموعة الزوردي.
و�	.إعداد تقارير دورية وحتديث تقارير املبيعات ومراقبة حالة املخزون ب�شكل يومي.
ز .تنفيذ الأن�شطة الرتويجية والعرو�ض املتنقلة ،وتوفري املواد يف نقاط البيع و�ضمان الت�سويق الفعال.
ح .تقدمي التو�صيات ب�ش�أن ال�شروط االئتمانية لكل عميل ومتابعة �أر�صدتهم امل�ستحقة.
ط .حت�صيل الأر�صدة امل�ستحقة من العمالء وح�ساب اخل�صومات النقدية وفق ًا ل�سيا�سات جمموعة الزوردي ،و�إيداع الأموال املح�صلة ب�شكل يومي.
4 44 -4 4 -4إدارة الشؤون القانونية
تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة ال�ش�ؤون القانونية يف املهام التالية:
�أ .مراجعة الوثائق القانونية والت�أ�سي�سية والتعاقدية ،بالإ�ضافة �إلى �إبداء امل�شورة القانونية �إلى جمل�س الإدارة والإدارة العليا مبجموعة الزوردي فيما يتعلق بال�ش�ؤون
القانونية اخلا�صة بها.
ب�	.إعداد العقود واالتفاقيات.
ج .متثيل جمموعة الزوردي �أمام الهيئات الق�ضائية ورفع الدعاوى الق�ضائية �ضد الأطراف الأخرى ومتابعتها.
د�	.إبداء امل�شورة القانونية �إلى كافة الأق�سام الإدارية مبجموعة الزوردي.
هـ .مراجعة القوانني واللوائح واملن�شورات والتوجيهات ذات ال�صلة ب�أعمال جمموعة الزوردي.
و .الإ�شراف على عقد اجتماعات اجلمعية العامة والتن�سيق مع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة.
4 44 -4 4 -4إدارة تقنية املعلومات
تتحمل �إدارة تقنية املعلومات امل�س�ؤولية ب�شكل رئي�سي عن �ضمان ا�ستخدام جمموعة الزوردي للتقنيات املالئمة لدعم �أن�شطتها وخطط تو�سعاتها امل�ستقبلية� ،إلى جانب ت�أمني
معلوماتها و�أنظمتها .وعلى وجه التحديد ،تنفذ �إدارة تقنية املعلومات املهام التالية:
�أ .معرفة الأهداف اال�سرتاتيجية ملجموعة الزوردي وحتديد املوارد والبنى التحتية املالئمة لتقنية املعلومات وفق ًا للتعليمات والإجراءات واملعايري املعتمدة.
ب .احلفاظ على �أنظمة جمموعة الزوردي ووحدات التخزين اخلا�صة بها و�شبكاتها يف �أف�ضل حالة عمل.
ج�	.إدارة �إمكانية الو�صول والقيود املفرو�ضة على امل�ستخدمني فيما يتعلق مبوارد تقنية املعلومات والبنية التحتية اخلا�صة بها.
د�	.إدارة نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سات اخلا�ص مبجموعة الزوردي واحلفاظ عليه والعمل على تطويره.
هـ�	.إمتام العمليات والتقارير ل�ضمان توفري املعلومات املنا�سبة للم�ستخدمني املنا�سبني يف الوقت املنا�سب.
و� .ضمان �سالمة و�أمن املعلومات اخلا�صة مبجموعة الزوردي ،وعلى وجه اخل�صو�ص توفري خطط احلذر من الكوارث وفاعليتها وكذلك احلماية من الهجمات
الإلكرتونية املحتملة �ضد �أنظمة جمموعة الزوردي.
4 44 -4 4 -4إدارة الشؤون املالية
تتحمل �إدارة ال�ش�ؤون املالية امل�س�ؤولية عن �إمداد جمموعة الزوردي باملعلومات الدقيقة يف الوقت املنا�سب ،وذلك بغر�ض دعم عملية اتخاذ القرار ،وحماية �أ�صول جمموعة
الزوردي ،و�ضمان تطبيق �أنظمة مراقبة داخلية قوية ب�شكل موحد يف جميع �أنحاء جمموعة الزوردي .وعلى وجه التحديد ،تنفذ �إدارة ال�ش�ؤون املالية املهام التالية:
�أ�	.إدارة عملية �إعداد التقارير املالية ،و�ضمان الإبالغ باملعلومات املالية يف الوقت املنا�سب� ،إلى جانب و�ضع �سيا�سات و�إجراءات املحا�سبة ،و�ضمان االلتزام باملتطلبات
التنظيمية ذات ال�صلة.
ب�	.إدارة عمليات التخطيط املايل ،ودعم الإدارة العليا ملجموعة الزوري يف و�ضع اال�سرتاتيجيات املالية ،بالإ�ضافة �إلى حتويل اال�سرتاتيجيات املُتفق عليها �إلى خطط
مالية ،ومراجعة خطط �إدارات جمموعة الزوردي ل�ضمان كفاءتها ودقتها ومواءمتها مع اال�سرتاتيجيات املتفق عليها.
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ج� .ضمان توفر الأموال وال�سيولة الكافية لتنفيذ اخلطط وااللتزامات احلالية وامل�ستقبلية ملجموعة الزوردي.
د�	.إدارة متطلبات ر�أ�س املال العامل وحت�سينها.
ه�	.إعداد االنظمة الداخلية ومراقبة ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية مبجموعة الزوردي والعمل على حت�سينها حلماية �أ�صول جمموعة الزوردي و�ضمان كفاءة �سري
العمل وااللتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات.
و�	.إدارة عمليات الدفع للموردين والعالقات مع البنوك.
ز .و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لأن�شطة و�أداء جمموعة الزوردي وتقييم تلك امل�ؤ�شرات مع تقدمي تو�صيات فيما يتعلق بذلك.
ح .حتديد املخاطر اخلا�صة مبجموعة الزوردي والعمل على تخفيفها من خالل �ضمان الت�أمني على �أ�صول جمموعة الزوردي كما ينبغي ،واحلد من املخاطر املقرتنة
ب�أ�سعار العملة والفائدة وكذلك الرقابة الدقيقة على خماطر االئتمان.
ط� .إعداد وتقدمي �إقرارات الزكاة والإقرارات ال�ضريبية.
ي .التعاون والتن�سيق مع املراجعني الداخليني واخلارجيني لإجراء عمليات مراجعة فعالة للبيانات املالية والعمليات الرئي�سية ملجموعة الزوردي.
4 44 -4 4 -4إدارة املراجعة الداخلية
ت�شمل امل�س�ؤوليات الرئي�سية لإدارة املراجعة الداخلية فح�ص وتقييم مدى كفاية وفاعلية �سيا�سات حوكمة ال�شركات اخلا�صة مبجموعة الزوردي و�إدارة املخاطر ونظم الرقابة
الداخلية.
وظيفة املراجعة الداخلية هي وظيفة م�ستقلة تقدم تقاريرها مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة .ومن �أجل تعزيز ا�ستقاللية �إدارة املراجعة الداخلية ،فان موظفي �إدارة املراجعة
الداخلية لي�س لديهم م�س�ؤوليات تنفيذية .وقد مت توثيق مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة املراجعة الداخلية يف ميثاق �إدارة املراجعة الداخلية ،والتي مت اعتمادها واملوافقة
عليها من قبل جلنة املراجعة ،وتعميمها داخل ال�شركة.
وت�ستكمل �إدارة املراجعة الداخلية يف جمموعة الزوردي دورها مب�ساعدة �شركة تدقيق خارجية وهي �شركة �أنيجا و�شركاه (" )"Anejaوهي �شركة هندية تعمل يف جمال التدقيق،
تعمل مع جمموعة الزوردي منذ عام 2012م ،ويت�ضمن نطاق عملها تقييم ال�ضوابط الداخلية ملجموعة الزوردي من خالل زيارتني �أو ثالث زيارات يف ال�سنة .وي�شمل نطاق تقييم
ال�ضوابط الداخلية على �سبيل املثال نظم التكاليف والعمليات والإجراءات الأمنية ،و�إجراءات جرد الذهب وال�سيا�سات املالية واملحا�سبة وامل�شرتيات و�سيا�سات ال�شراء ،ونظم
تكنولوجيا املعلومات وغريها .وتعر�ض نتائج تقاريرها على جلنة املراجعة حيث تو�صي جلنة املراجعة ب�أخذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة هذه النتائج عند االقت�ضاء.
وتنفذ �إدارة املراجعة الداخلية املهام التالية:
�أ .تقييم م�ستوى التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية ملجموعة الزوردي.
ب .تقييم موثوقية املعلومات و�صحتها وكذلك الو�سائل امل�ستخدمة لتحديد تلك املعلومات وتقييمها وت�صنيفها و�إعداد التقارير اخلا�صة بها.
ج .تقييم الأنظمة املو�ضوعة ل�ضمان التزامها بال�سيا�سات والإجراءات والقوانني واللوائح التي قد يكون لها ت�أثري كبري على جمموعة الزوردي.
د .تقييم الو�سائل التي حتمي �أ�صول جمموعة الزوردي على النحو املنا�سب ،والتحقق من وجود هذه الأ�صول.
هـ .تقييم فاعلية الو�سائل التي يت�سنى من خاللها ا�ستخدام موارد جمموعة الزوردي ومدى كفاءتها.
و .تقييم عمليات جمموعة الزوردي وبراجمها للت�أكد من توافق النتائج مع �أهداف جمموعة الزوردي وغايتها ف�ض ًال عن تنفيذ تلك العمليات والربامج على النحو
املخطط له.
ز .مراقبة متطلبات حوكمة ال�شركات وتقييمها.
ح .مراقبة فاعلية عمليات �إدارة املخاطر وتقييمها.
ط .تقييم جودة �أداء املراجعني اخلارجيني ومدى التن�سيق مع �إدارة املراجعة الداخلية.
ي .تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ملجموعة الزوردي فيما يتعلق بحوكمة ال�شركات و�إدارة املخاطر وال�سيطرة عليها.
ك .تقدمي تقارير دورية ب�ش�أن �أهداف �إدارة املراجعة الداخلية و�أن�شطتها و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها ف�ضلاً عن تقييم �أداء خطتها.
ل�	.إعداد تقارير عن احتماالت التعر�ض للمخاطر اجل�سيمة وامل�شكالت الرقابية مبا فيها خماطر االحتيال وامل�شكالت املتعلقة مبتطلبات حوكمة ال�شركات وغريها من
الأمور الأخرى ذات ال�صلة على النحو الذي تطلبه جلنة املراجعة.
م .تقييم عمليات حمددة بنا ًء على طلب جلنة املراجعة �أو الإدارة العليا ملجموعة الزوردي.

4 4 4 -4استمرارية األعمال
مل يكن هناك �أي انقطاع �أو تعليق يف �أعمال جمموعة الزوردي من املمكن �أن ي�ؤثر �أو �أن يرتتب عنه بالفعل ت�أثري ًا ملحوظا يف �أو�ضاعها املالية خالل االثني ع�شر (� )12شهر ًا
ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة ،كما مل يحدث �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أعمال جمموعة الزوردي ،وال تعتزم جمموعة الزوردي �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أعمالها.
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5.5الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها
يعهد امل�ساهمون بال�شركة �إلى جمل�س الإدارة م�س�ؤولية التوجيه العام لل�شركة والإ�شراف عليها ومراقبتها ،كما يعهد جمل�س الإدارة �إلى الإدارة العليا لل�شركة وخا�ص ًة الرئي�س
التنفيذي م�سئولية �إدارة الأعمال اليومية العامة لل�شركة.
يو�ضح املخطط التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة:

�شكل  :1-5الهيكل التنظيمي لل�شركة
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امل�صدر :ال�شركة
 1من وقت لآخر ،يتم ت�شكيل جلان م�ؤقتة ملجل�س الإدارة .اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة يوجد جلنتني م�ؤقتتني وهما اللجنة اال�ست�شارية للطرح العام الأويل واللجنة التنفيذية
 2مدير املوارد الب�شرية ب�شركة الزوردي هو موظف يف الزوردي م�صر.
 3املدير العام التنفيذي – م�صر ،هو موظف يف الزوردي م�صر

5 55 -5أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس
5 55 -55 -5تشكيل جملس اإلدارة
يت�ألف جمل�س الإدارة من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة عن طريق الت�صويت الرتاكمي ،ويعمل نظام ال�شركات ولوائح احلوكمة والقوانني الداخلية ولوائح احلوكمة
الداخلية على حتديد الواجبات املنوط بها جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياته .وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا فيهم رئي�س املجل�س ثالث �سنوات بحد �أق�صى.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء املديرين كما يف تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة:

لودجلاااالاجمل�س �إدارة ال�شركة
2-1

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

�صفة الع�ضوية

اال�ستقاللية

ن�سب امللكية املبا�شرة
قبل الطرح

بعد الطرح

ن�سب امللكية غري املبا�شرة
قبل الطرح

3

تاريخ التعيني

بعد الطرح

حممد ابراهيم جمعة ال�شروقي

رئي�س املجل�س

بحريني

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2013/05/12م

جيم�س ليونارد تانر

ع�ضو

بريطاين

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2012/02/20م

براين نورمان ديكي

ع�ضو

ايرلندي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2015/10/15م

عبداهلل عبدالعزيز �صالح العثيم

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.019

%0.0023

ال يوجد

2013/09/05م

و�سيم حممد عا�صم اخلطيب

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2015/10/15م

هاين ابراهيم �أحمد عبيد

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2013/04/24م

عبدالكرمي �أ�سعد �أبو الن�صر

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2016/03/01م

�أمني حممد عاكف املغربي

ع�ضو

�سعودي

غري تنفيذي

م�ستقل

%0.0023

%0.0023

ال يوجد

2016/03/01م

ع�ضو

-

غري تنفيذي

م�ستقل

-

-

-

�شاغر

4

-

امل�صدر :ال�شركة
 1مبوجب �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب �أن ميتلك كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�سهما بقيمة قدرها  10.000ريال �سعودي على الأقل ،يتم �إيداعها لدى �أحد البنوك املرخ�ص لها .و�سيتم �إيداع �أ�سهم ال�ضمان هذه بعد �إدراج
الأ�سهم يف ال�سوق لدى �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم.
 2ن�سب امل�ساهمة تقريبية.
 3التواريخ الواردة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�صب احلالية مبجل�س الإدارة .وتو�ضح ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة يف الق�سم«( 4-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س») تواريخ تعيني كل
منهم يف جمل�س الإدارة �أو يف �أي من�صب �أخر �سابق لهذه املنا�صب .وقد مت اعتماد مبد�أ الت�صويت الرتاكمي يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م).
� 4ستقوم ال�شركة بتعيني ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل يف موعد �أق�صاه انعقاد �أول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح ،ووفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة� ،سوف يقوم ع�ضو جمل�س الإدارة بتملك �أ�سهم �ضمان الع�ضوية من الأ�سهم
املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه.

�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل هو �أمين جميل وهو ال ميلك �أي �سهم يف ال�شركة.
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5 55 -55 -5مسؤوليات جملس اإلدارة
أ�شخا�صا حمرتفني من ذوي اخلربة الكبرية ،وملجل�س الإدارة كافة ال�صالحيات لإدارة �أعمال ال�شركة والإ�شراف على
يتولى مهام الإ�شراف على ال�شركة جمل�س �إدارة ي�ضم �
ً
�ش�ؤونها .يعهد جمل�س الإدارة �إلى الإدارة العليا م�سئولية �إدارة �أعمال ال�شركة اليومية العامة.
يعهد جمل�س الإدارة ب�صالحياته �إلى جلنتني ترفعان تقاريرهما �إلى جمل�س الإدارة ،وهما جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (تعرفان جمتمعتني با�سم «اللجان»)
�إ�ضافة �إلى عدد من الأق�سام الإدارية التي تتحمل م�س�ؤولية التعامل مع جمموعة من امل�سائل الت�شغيلية واملتعلقة بالأعمال (ملزيدٍ من املعلومات ب�ش�أن الأق�سام الإدارية بال�شركة،
ُيرجى االطالع على الق�سم�«( 10-4إدارات الدعم الإداري»)) ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك يحتفظ جمل�س الإدارة ب�صالحية ت�شكيل �أي عدد من اللجان يراها �ضرورية للقيام ب�أعمال
حوكمة ال�شركات والإ�شراف و�إدارة عمليات ال�شركة بفاعلية� ،أو تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إلى �أطراف �أخرى� .شكل جمل�س الإدارة اعتبار ًا من تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة بجانب
اللجان الدائمة املذكورة �آن ًفا جلنة ا�ست�شارية م�ؤقتة للطرح العام الأويل تقدم خدمات ا�ست�شارية �إلى جمل�س الإدارة بخ�صو�ص الطرح و�سوف تحُ ل هذه اللجنة عقب انتهاء
الطرح ،كما �شكل املجل�س � ً
أي�ضا جلنة تنفيذية م�ؤقتة تقدم له خدمات ا�ست�شارية متعلقة بعدة م�سائل خا�صة ب�أعمال جمموعة الزوردي ،غري �أن امل�سئولية النهائية عن ال�شركة تقع
على عاتق جمل�س الإدارة بغ�ض النظر عن �أي تفوي�ضات من جانبه.
ميكن تلخي�ص م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س على النحو التايل:
5 5555555رئيس جملس اإلدارة
تت�ضمن م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:







تعزيز عالقة بناءة بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا وبني املديرين التنفيذيني وغري التنفيذيني
�ضمان تركيز جدول �أعمال جمل�س الإدارة على ا�سرتاتيجية ال�شركة و�أدائها وتقدمي قيمة للم�ساهمني �إ�ضافة �إلى امل�ساءلة على كافة امل�ستويات
تعزيز ثقافة داعمة للنقد البناء �أثناء االجتماعات والآراء البديلة فيما يتعلق باملو�ضوعات املنظورة بالإ�ضافة �إلى احلث على �إجراء نقا�شات فعالة بخ�صو�ص هذه
امل�سائل والت�صويت عليها
�ضمان ح�صول املديرين وامل�ساهمني على املعلومات الكافية يف الوقت املنا�سب
�إ�سناد املهام �إلى املديرين ومتابعة �سري عملهم
�ضمان �إف�صاح املديرين عن �أعمالهم وعن �أي تعار�ض م�صالح بخ�صو�ص �أي م�س�ألة متت مناق�شتها يف اجتماعات جمل�س الإدارة

5 5555555جملس اإلدارة
ت�شمل م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة ما يلي:



















امل�شاركة يف التوجيه والإدارة العامة لل�شركة
الإ�شراف على اللجان مبا يتوافق مع �سيا�سات ال�شركة و�أهدافها
املوافقة على تعيني الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي ومدير املراجعة الداخلية بال�شركة
�إعداد ا�سرتاتيجية �شاملة لل�شركة وو�ضع خطط العمل الرئي�سية وال�سيا�سة املتعلقة ب�إدارة املخاطر
حتديد هيكل ر�أ�س املال املنا�سب لل�شركة وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها املالية واعتماد ميزانياتها ال�سنوية
�إدارة امل�صروفات الر�أ�سمالية الأ�سا�سية لل�شركة واال�ستحواذ على الأ�صول والت�صرف فيها
حتديد �أهداف الأداء املن�شودة والإ�شراف على تنفيذها
مراقبة �أداء ال�شركة بوجه عام
ا�ستعرا�ض الهياكل التنظيمية والوظيفية بال�شركة واعتمادها
و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة �أي حاالت تعار�ض م�صالح ممكنة من جانب املديرين والإدارة العليا وامل�ساهمني
و�ضع �سيا�سات مكتوبة تنظم عالقة ال�شركة مع امل�ساهمني مبا يف ذلك ال�سيا�سات املتعلقة بتعوي�ض امل�ساهمني وت�سوية ال�شكاوى �أو النزاعات التي تن�ش�أ بني ال�شركة
وامل�ساهمني
و�ضع ال�سيا�سات املتعلقة باحلفاظ على العالقات مع العمالء واملوردين وحماية �سرية املعلومات ذات ال�صلة
و�ضع مدونة لقواعد ال�سلوك للر�ؤ�ساء التنفيذيني واملوظفني بال�شركة مبا يتوافق مع املعايري املهنية والأخالقية املالئمة
و�ضع �سيا�سات تتعلق مب�ساهمات ال�شركة االجتماعية
و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات ل�ضمان التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح املعمول بها وكذلك التزام ال�شركة امل�ستمر بالإف�صاح عن املعلومات املهمة للم�ساهمني
والأطراف املعنية الأخرى
و�ضع ال�سيا�سات واملعايري والإجراءات التي تتعلق بع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتطبيقها
�ضمان مالئمة اال�سرتاتيجية واخلطة املو�ضوعة مع موارد ال�شركة احلالية وم�ستوى املخاطر والأو�ضاع االقت�صادية وال�سوقية ومدى النمو
�ضمان �سالمة الإجراءات املالية واملحا�سبية مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة ب�إعداد التقارير املالية
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�ضمان تنفيذ �إجراءات املراقبة املنا�سبة لإدارة املخاطر من خالل التنب�ؤ باملخاطر التي قد تواجهها ال�شركة والإف�صاح عنها ب�شفافية
عقد اجتماع يف الربع الأخري من كل عام لإقرار املوازنة للعام التايل
ت�شكيل جلان تابعة ملجل�س الإدارة لها اخت�صا�صات حمددة و�إقرار املواثيق اخلا�صة بها (بخالف ميثاق اللجان) وتعيني �أع�ضاءها
تقييم �أداء �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة فيما يتعلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية
�ضمان وجود نظام مالئم للرقابة الداخلية (تدعمه جلنة املراجعة) وتنفيذه وتطبيقه على كافة امل�ستويات
�ضمان االلتزام بالئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة �إ�ضافة �إلى االلتزام ب�سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها
�إقرار منظومة التفوي�ض بال�صالحيات واملوازنات والقوائم املالية
حتديد ال�صالحيات التي �سيتم �إ�سنادها �إلى �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
�إقرار بدء �أعمال جتارية جديدة و�إنهائها
ا�ستعرا�ض �أداء اللجان التي �شكلها جمل�س الإدارة
ا�ستعرا�ض االلتزام مبنظومة ال�سلطة
ا�ستعرا�ض فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة
�ضمان الإف�صاح عن املعامالت التجارية الرئي�سية ومعامالت الأطراف ذات العالقة يف تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي
الدعوة �إلى اجتماع اجلمعية العامة مرة واحدة يف العام على الأقل وخالل ال�ستة �أ�شهر التالية لنهاية العام املايل لل�شركة
ا�ستعرا�ض لالئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة ب�شكل دوري ،وتقدير �إذا ما كان هنالك حاجة �إلى �أية تغيريات الزمة يف �ضوء اللوائح املحدثة و�أي تغيري يف املمار�سات
و�إعالم �أمني املجل�س مبثل هذا التغيري
تقدمي التو�صيات للم�ساهمني بخ�صو�ص توزيع الأرباح وفق �سيا�سة توزيع الأرباح بال�شركة

5 5555555سكرتري جملس اإلدارة
ت�شمل م�س�ؤوليات �سكرتري جمل�س الإدارة ما يلي:















�إدارة جميع ال�شئون الإدارية والفنية واللوج�ستية املتعلقة باجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة
�إدارة جداول اجتماعات جمل�س الإدارة واجتماعات اللجان وتن�سيقها
ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة
�إعداد العرو�ض التقدميية املرئية و�إعداد حما�ضر االجتماعات وتوزيعها و�أر�شفة جميع البيانات واملعلومات والت�سجيالت املتعلقة مبجل�س الإدارة واللجان ومراقبة
تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة واللجان
�ضمان تدفق املعلومات داخل جمل�س الإدارة وبني �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية لل�شركة
�إعداد �سجل ب�إجراءات جمل�س الإدارة واللجان وقراراتهم واالحتفاظ به �إ�ضافة �إلى احلفاظ على �سجالت ال�شركة الر�سمية
�إدارة ق�سم �أمانة جمل�س الإدارة وتطويره
العمل كم�س�ؤول ات�صال مع هيئة ال�سوق املالية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى و�ضمان االلتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات واللوائح الأخرى ذات ال�صلة
امل�ساعدة يف حتديث ال�شركة لعمليات حوكمة ال�شركات وتطبيقها
م�ساعدة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �إعداد الربنامج التعريفي للمديرين اجلدد وتنفيذه
�إعداد تقارير احلالة ب�ش�أن قرارات جمل�س الإدارة وتطبيقها
الت�أكد من التزام املديرين بالإجراءات والقواعد واللوائح التي تنطبق على جمل�س الإدارة
احلفاظ على دليل حوكمة ال�شركات اخلا�ص بال�شركة وحتديثه �سنو ًيا وف ًقا لتعليمات جمل�س الإدارة
�أداء �أية مهام �أخرى بناء على توجيهات جمل�س الإدارة

يتعني على جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا حتقيق التوازن بني م�صالح الأطراف املختلفة املرتبطة بال�شركة مبا يف ذلك العمالء واملوظفني واملوردين واملجتمعات املحلية التي متار�س ال�شركة
�أن�شطتها بها ،ويظل جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن الأداء اجليد للمهام وااللتزامات املنوطة به (حتى فيما يتعلق بتلك امل�سندة �إلى طرف �آخر).
5 55 -55 -5عقود اخلدمة مع أعضاء جملس اإلدارة
مل تُربم �أية عقود خدمة �أو عمل بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركة.
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5 55 -55 -5السري الذاتية ألعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس
وفيما يلي بيان بخربات كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة
5 5555555حممد إبراهيم جمعة الشروقي ،رئيس اجمللس



اجلن�سية :بحريني
عاما
العمرً 63 :

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



الربنامج التنفيذي ،جامعة هارفارد ،بو�سطن ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية1989 ،م؛ و
بكالوريو�س يف التجارة ،جامعة الكويت ،مدينة الكويت ،الكويت1970 ،م.

املنا�صب احلالية







رئي�س جمل�س �إدارة معهد �أع�ضاء جمال�س الإدارات لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،م�ؤ�س�سة غري ربحية ،تركز عملها على ن�شر الوعي عن �أهمية االرتقاء مبهنية
�أع�ضاء جمال�س الإدارات وتعزيز كفاءتهم يف املنطقة ،منذ 2015م؛
الرئي�س التنفيذي امل�شارك ،بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،اخلدمات امل�صرفية واملالية ،منذ 2015م؛
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية منذ 2000م؛
ع�ضو جمل�س �أمناء مركز البحرين للدرا�سات والبحوث ،م�ؤ�س�سة بحثية بحرينية تقوم ب�إجراء البحوث التطبيقية اخلا�صة على �أ�سا�س تقاعدي وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية للقطاعني اخلا�ص والعام ،منذ 1995م؛ و
ع�ضو جمل�س �إدارة يف غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية ،هدفها تعزيز ودعم العمل العربي الأمريكي والتعاون االقت�صادي ،منذ 1995م.

اخلربة املهنية ال�سابقة







رئي�س �أعمال اخلليج ،الرئي�س التنفيذي امل�شارك يف بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،اخلدمات امل�صرفية واملالية من 2009م حتى 2015م؛
الرئي�س التنفيذي  -يف فرعها القائم يف دبي� ،سيتي جروب ،اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 2006م حتى 2009م؛
الرئي�س التنفيذي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،سيتي جروب ،اخلدمات امل�صرفية 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�صرفية والبنكية ،منذ عام 1986م حتى عام
2004م؛
ع�ضو جمل�س ال�شورى يف البحرين ،من 2002م حتى 2006م؛ و
مدير م�ساعد ق�سم اخلزينة يف فرع البحرين� ،سيتي جروب ،اخلدمات امل�صرفية والبنكية ،من 1976م حتى 1979م.

5 5555555جيمس ليونارد تانر ،عضو جملس إدارة



اجلن�سية :بريطاين.
العمر� 55 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة �إنديانا ،بلومنجتون� ،إنديانا ،الواليات املتحدة الأمريكية1983 ،م؛ و
بكالوريو�س علوم االقت�صاد والتمويل ،جامعة �إنديانا ،بلومنجتون� ،إنديانا ،الواليات املتحدة الأمريكية1982 ،م.

املنا�صب احلالية







ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أرفنتو موبيل �سي�ستم� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة تركية رائدة يف تقنية املعلومات وتقوم بت�صميم وتطوير وبيع جمموعتها اخلا�صة
من منتجات الأجهزة والتطبيقات الربجمية ،منذ 2015م؛
ع�ضو جمل�س مديرين جمموعة هيدرا�سون القاب�ضة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة� ،شركة رائدة ومتخ�ص�صة يف جمال توفري حلول نقل متكاملة لل�سوائل ،منذ
2014م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الي�سر للمقاوالت ال�صناعية� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة رائدة يف تقدمي اخلدمات ال�صناعية البرتوكيماوية وقطاع النفط والغاز،
منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الزوردي للمجوهرات ،منذ 2012م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تر ياكي �أغرو� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،تعمل يف جمال جتارة وتوريد املنتجات الزراعية ،منذ 2011م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة غلف كرايو القاب�ضة� ،شركة خا�صة� ،شركة رائدة يف جمال انتاج الغاز ال�صناعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،منذ 2011م ؛
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مدير عام ورئي�س ا�ستثمارات ال�شركات ملنطقة ال�شرق الأو�سط ودول �شمال �أفريقيا ،بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،تعمل يف قطاع اخلدمات
امل�صرفية واملالية ،منذ 2010م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة انف�ستكورب اململكة لال�ستثمار� ،شركة خا�صة ،تعمل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية ،وهي �شركة تابعة لبنك انف�ستكورب
�ش.م.ب البحرين ،منذ 2010م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2010م؛ و
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أوركا القاب�ضة� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة رائدة يف جمال جتارة التجزئة للمالب�س الرجالية يف تركيا ،منذ 2012م.

اخلربة املهنية ال�سابقة














ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمموعة ريدنغتون الدولية القاب�ضة املحدودة� ،شركة خا�صة ،موزع �أجهزة احلا�سوب والربجميات يف جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا ،من 2011م حتى 2012م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة انف�ستكورب ،لوك�سمبورغ ،وهي �شركة مالية قاب�ضة ،توفر اخلدمات اال�ست�شارية واال�ستثمارية املتعلقة ب�سوق املال والعقارات الدولية
بالإ�ضافة �إلى �إدارة ال�صناديق ،من 2010م حتى 2010م؛
مدير عام ادارة العالقات وتوظيف اال�ستثمارات يف بنك انف�ستكورب �ش.م.ب البحرين ،متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 2008م حتى 2010م؛
الع�ضو املنتدب ورئي�س �إدارة العالقات يف بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 2008م حتى 2010م؛
الع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة موريل فاند ماجنمينت ليمتد( .املعروفة الآن با�سم �أفيفا انف�ستورز)� ،شركة حمدودة ،اخلدمات املالية ،منذ 2005م
حتى 2008م؛
الع�ضو املنتدب  -الأ�سواق العاملية (�أوروبا وال�شرق الأو�سط)� ،إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة� ،شركة عامة حمدودة� ،،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية
واملالية ،من 2002م حتى 2004م؛
الع�ضو املنتدب  -رئي�س جمموعة عمالء اخلا�ص الدوليني (�آ�سيا واملحيط الهادئ) ،مورجان �ستانلي و�شركاه� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية
واملالية ،من 2001م حتى 2002م؛
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ،مورجان �ستانلي� ،إدارة اال�ستثمارات ليمتد� ،شركة حمدودة� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من
1996م حتى 2001م؛
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي للعمليات� ،شركة مورجان �ستانلي� ،إدارة اال�ستثمارات ليمتد� ،شركة حمدودة� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية
واملالية ،من 1993م حتى 1996م؛
املدير التنفيذي � -إدارة الدخول الثابتة ،مورجان �ستانلي و�شركاه� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1990م حتى 1993م؛
نائب الرئي�س � -إدارة الدخول الثابت الدولية ،مورجان �ستانلي و�شركاه� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1988م حتى 1990م؛
نائب الرئي�س � -إدارة الدخول الثابتة ،مورجان �ستانلي و�شركاه� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1984م حتى 1988م؛ و
م�شارك � -إدارة الأ�سهم والدخول الثابتة ،مورجان �ستانلي� ،شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1983م حتى 1984م.

5 5555555براين ديكي ،عضو جملس اإلدارة



�إدارة اجلن�سية :ايرلندي
العمر� 60 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة هارفارد ،بو�سطن ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية1978 ،م؛ و
ماج�ستري الآداب يف اللغة والآداب ،جامعة �أوك�سفورد� ،أوك�سفورد� ،إجنلرتا1976 ،م.

املنا�صب احلالية







74

ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛
رئي�س جمل�س مديرين �شركة هايدرا�سون� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وهي �شركة موزعة وم�صنعة للآالت والأجهزة الهيدروليكية وما يتعلق بها من املنتجات
لقطاع �صناعة النفط العاملي حتت �سطح البحر ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة (غري تنفيذي) يف �شركة �سي�ستيما� ،شركة م�ساهمة مدرجة يف مو�سكو ولندن ،وهي �شركة ا�ستثمارات من �أكرب ع�شر �شركات يف االحتاد الرو�سي،
منذ 2010م؛
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أيكوبال ،الدمنارك� ،شركة ذات ملكية خا�صة ،وهي �أكرب مزود للأ�سقف امل�ضادة للماء يف �أوروبا ،ولها عمليات كبرية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،منذ 2007م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمموعة بوليكون�سبت ،يف ام�سرتدام� ،شركة ذات ملكية خا�صة ،من �أكرب مورد عاملي لل�سلع الرتويجية ،منذ 2005م ؛ و
كبري امل�ست�شارين ،انف�ستكورب انرتنا�شيونال� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،اال�ستثمارات يف امللكية اخلا�صة الأوروبية ،اململكة املتحدة ،متخ�ص�صة يف جمال
اخلدمات امل�صرفية واملالية ،منذ 2003م.

اخلربة املهنية ال�سابقة









ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك افغان�ستان الدويل� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،اكرب بنك خا�ص يف افغان�ستان ،جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من عام 2012م حتى
2015م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إن برو ،الرنويج� ،شركة عامة حمدودة ،تعمل يف جمال تعدين الكربون و�إنتاج املواد الكيميائية ومنتجاتها2012 ،م حتى 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �أوتو دي�سرتيبيو�شن (�شركة عامة حمدودة)� ،أكرب موزع م�ستقل لقطع غيار ال�سيارات يف فرن�سا وبولندا من عام 2008م حتى 2010م؛
مدير عام ،انف�ستكورب انرتنا�شيونال�( ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،اال�ستثمارات يف امللكية اخلا�صة الأوروبية ،اململكة املتحدة ،متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات
امل�صرفية واملالية ،من 2003م �إلى 2010م؛
الرئي�س � -أمريكا ال�شمالية ،تي �إك�س يو �إنرجي� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل ال�شركة يف جمال الطاقة ،من 1999م حتى 2003م؛
الرئي�س واملدير التنفيذي للعمليات� ،شركة بوز �آلني هاميلتون ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية ،من 1993م حتى 1998م؛
ال�شريك الإداري� ،شركة بوز �آلني هاميلتون ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية ،من 1981م حتى 1993م؛ و
نائب الرئي�س ،البنك املركزي كليفالند ،وهي �شركة تعمل يف قطاع املالية ومتخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1978م حتى 1981م.

5 5555555عبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم ،عضو جملس إدارة



اجلن�سية� :سعودي.
العمر� 29 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


بكالوريو�س يف الإدارة املالية ،جامعة �سوفولك ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية2010 ،م.

املنا�صب احلالية




ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة  -التخطيط اال�سرتاتيجي� ،شركة عبدالعزيز العثيم و�أوالده القاب�ضة� ،شركه ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال اال�ستثمارات ،منذ 2012م؛ و
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة ا�سوار املتحدة للتطوير العقاري�( ،شركه ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،متخ�ص�صة يف التطوير العقاري واقامة وبيع وت�أجري املباين ال�سكنية
والتجارية ،منذ يناير 2012م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






ع�ضو جلنة �إعادة الهيكلة وت�صميم اللوائح والإجراءات الداخلية ل�شركة منازل للإن�شاء ،متخ�ص�صة يف بناء وان�شاء املباين التجارية ،الإ�سكان وامل�شاريع الرتفيهية،
بالإ�ضافة خلدمات الت�أجري وال�صيانة وخدمات الت�صميم الداخلي ،خالل الفرتة من 2012م �إلى 2012م؛
حملل جتاري يف رويال بنك اول كندا�( ،شركة م�ساهمة) خدمات م�صرفية ومالية ،تورنتو ،كندا ،من 2011م حتى 2011م ؛
حملل مايل يف �شركة �أ�سواق العثيم�( ،شركة م�ساهمة) ،يتمثل ن�شاطها يف جمال البيع باجلملة والتجزئة للمواد الغذائية واال�ستهالكية ،من 2010م حتى 2011م؛
حملل �أعمال� ،آر بي �سي (دايركت �إنف�ستينج) ،وهي �شركة تعمل يف قطاع املالية ومتخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية �شركة م�ساهمة حمدودة،
اخلدمات املالية ،من 2011م حتى 2011م؛ و
حملل مايل� ،شركة العثيم القاب�ضة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال اال�ستثمار ،من 2010م حتى 2011م.

5 5555555وسيم حممد عاصم اخلطيب ،عضو جملس إدارة



اجلن�سية� :سعودي.
العمر� 34 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


بكالوريو�س هند�سة الكمبيوتر ،جامعة والية بن�سلفانيا ،بن�سلفانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية2004 ،م.

املنا�صب احلالية





رئي�س – اال�ستثمارات امل�صرفية� ،شركة الأهلي املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،منذ 2015م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة ات�ش �سي للأوراق املالية واال�ستثمار ،م�صر� ،شركة م�ساهمة ،متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية وامل�صرفية ،منذ 2015م؛ و
�شريك وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة مركز زراعة وجتميل الأ�سنان الطبي املحدودة ،ال�سعودية ،تعمل يف املجال الطبي �شركة ،منذ 2010م.

اخلربة املهنية ال�سابقة


تنفيذي  -اال�ستثمارات امل�صرفية� ،شركة الأهلي املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2014م حتى 2015م؛
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نائب الرئي�س  -اال�ستثمارات امل�صرفية� ،شركة الأهلي املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2012م حتى 2014م؛
م�ساعد مدير  -اال�ستثمارات امل�صرفية� ،شركة الأهلي املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2008م حتى 2012م؛
حملل مايل �أول -اال�ستثمارات امل�صرفية� ،شركة الأهلي املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية من 2006م حتى 2008م؛ و
حملل� ،شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو)� ،شركة حكومية ،وهي �شركة تعمل يف قطاع ،النفط والغاز ،من 2005م حتى 2006م.

5 5555555هاين إبراهيم أحمد عبيد ،عضو جملس إدارة



اجلن�سية� :سعودي.
العمر� 35 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


بكالوريو�س �إدارة التكنولوجيا ،معهد وينتورث للتكنولوجيا ،بو�سطن ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية2002 ،م.

املنا�صب احلالية



ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2013م؛ و
مدير عالقات ال�شركات ،يف بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،متخ�ص�صة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،منذ 2012م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






نائب رئي�س� ،إدارة الرثوات يف �شركة مورغان �ستانلي ،الريا�ض� ،شركة خا�صة� ،شركة ا�ستثمارات يف جمال �إدارة الرثوات بالإ�ضافة �إلى اخلدمات امل�صرفية
اال�ستثمارية واملبيعات واخلدمات التجارية ،من 2008م حتى 2012م؛
مدير اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2006م حتى 2008م؛
مدير �صندوق � -إدارة الأ�صول ،البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2004م حتى 2006م؛
مبيعات اال�ستثمارية و�ضابط ا�ست�شاري ،البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2003م حتى 2004م؛ و
مدير تطوير الأعمال� ،شركة مل�سة� ،شركة خا�صة ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ،من 2002م حتى 2003م.

5 5555555عبدالكرمي أسعد أبو النصر ،عضو جملس إدارة



اجلن�سية� :سعودي.
العمر� 55 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



ماج�ستري �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأمريكية ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية1989 ،م؛ و
بكالوريو�س �إدارة الأعمال ،جامعة والية كاليفورنيا ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية1985 ،م.

املنا�صب احلالية








ع�ضو جمل�س �إدارة ،جمموعة �صافوال� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،تعمل يف جمال انتاج وت�سويق زيوت الطعام وال�سمن النباتي يف اململكة ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ين�ساب)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،تعمل يف جمال ت�صنيع املنتجات البرتوكيماوية ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة عبداللطيف جميل املتحدة للتمويل� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،متخ�ص�صة يف توفري خيار متويل ال�سيارات بنظام الت�أجري التمويلي ،منذ
2015م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة اخلطوط ال�سعودية لهند�سة و�صناعة الطريان ،وهي �شركة م�ساهمة مغلقة ،تعمل يف جمال هند�سة و�صناعة الطريان منذ 2014م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة حممد عبدالعزيز الراجحي و�أوالده القاب�ضة� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،تعمل يف جمال الت�صنيع ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة كنان للتطوير العقاري ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وتعمل يف جمال التطوير العقاري ،منذ 2015م؛و
ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �صفناد املحدودة ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال اال�ستثمار ،منذ 2015م.

اخلربة املهنية ال�سابقة
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ع�ضو جمل�س �إدارة ،البنك الأهلي� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،متخ�ص�صة يف توفري اخلدمات املالية ،من 2007م حتى 2013م؛
رئي�س املجل�س اال�ست�شاري الإقليمي� ،شركة ما�سرتدكارد ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،متخ�ص�صة يف توفري اخلدمات املالية ،من 2007م حتى 2013م
ع�ضو جمل�س الإدارة ،احتاد امل�صارف العربية ،لبنان ،من 2006م حتى 2013م؛
ع�ضو جمل�س الأمناء ،اكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية ،الأردن2006 ،م حتى 2013م؛
رئي�س جمل�س �إدارة ،الأهلي تكافل� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،متخ�ص�صة يف جمال الت�أمني التكافلي يف اململكة ،من 2007م حتى 2010م؛
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري لل�ش�ؤون االقت�صادية التابع للمجل�س االقت�صادي الأعلى ،اململكة العربية ال�سعودية ،من 2010م حتى 2012م؛






نائب رئي�س جمل�س �إدارة ،بنك تركي فايننا�س كتليم بنكاري� ،شركة خا�صة ،متخ�ص�صة يف توفري اخلدمات املالية البنكية ،تركيا ،من 2008م حتى 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة ،الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،من 2008م حتى 2010م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة ،الهيئة العامة لال�ستثمار ،من 2008م حتى 2010م و
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري� ،شركة عبداللطيف جميل املحدودة ،من 2013م حتى 2014م؛

5 5555555أمني حممد عاكف املغربي ،عضو جملس إدارة
 اجلن�سية� :سعودي.
 العمر� 42 :سنة.
امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


بكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة ريت�شموند ،لندن ،اململكة املتحدة1996 ،م.

املنا�صب احلالية
 الرئي�س واملدير التنفيذي� ،شركة مغربي للتجزئة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال بيع النظارات وال�سلع الب�صرية بالتجزئة ،منذ 2006م؛
 ع�ضو جمل�س �إدارة م�ست�شفيات ومراكز مغربي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وتعمل يف جمال الرعاية الطبية ،منذ يناير عام 2008م؛
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة االمني للتجهيزات الطبية والعلمية ،جمموعة �أميكو� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال توزيع الأجهزة واملعدات الطبية
ومنتجات الرعاية ال�صحية ،منذ يناير عام 2010م؛ و
 ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية مغربي اخلريية منذ يناير عام 2013م.
اخلربة املهنية ال�سابقة






املدير العام االقليمي� ،شركة مغربي للب�صريات� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال بيع النظارات وال�سلع الب�صرية ،من 2002م حتى 2006م؛
مدير عام الت�سويق� ،شركة مغربي للب�صريات� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال بيع النظارات وال�سلع الب�صرية ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية،
من 1999م حتى 2002م؛
حملل عمليات االندماج واال�ستحواذ ،جي بي مورغن ،نيويورك ،الواليات املتحدة االمريكية ،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�سطاء التجزئة ،بنك فليمنج�س لال�ستثمار ،متخ�ص�ص يف جمال اال�ستثمار ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية ،من 1995م حتى 1997م؛

5 5555555أمين جميل ،املدير املايل التنفيذي وسكرتري جملس اإلدارة
 اجلن�سية :م�صري.
 العمر� 45 :سنة.
امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية





�شهادة مدير اخلزانة املعتمد ،جمعية املاليني املحرتفني ،الواليات املتحدة2002 ،م؛
�شهادة املراجع الداخلي املعتمد ،معهد املراجعني الداخليني املعتمدين ،الواليات املتحدة2001 ،م؛
�شهادة املحا�سب القانوين املعتمد ،جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين ،اململكة املتحدة1998 ،م؛ و
بكالوريو�س التجارة ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،م�صر1991 ،م.

املن�صب احلايل



�سكرتري جمل�س �إدارة� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛ و
املدير املايل التنفيذي� ،شركة الزوردي للمجوهرات منذ 2014م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






املدير املايل التنفيذي لل�شركة الوطنية للطباعة� ،شركة م�ساهمة م�صرية ،التغليف والطباعة ،من 2012م حتى 2014م؛
ً
املراقب املايل للأ�سواق الدولية (يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط وال�شرق الأدنى ورابطة الدول امل�ستقلة «االحتاد ال�سوفيتي �سابقا» وتركيا وباك�ستان)� ،شركة �إ�س �سي
جون�سون ،جمموعة من ال�شركات� ،سلع ا�ستهالكية ،من 2010م حتى 2012م؛
املدير املايل الإقليمي (يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وم�صر)� ،شركة �إ�س �سي جون�سون ،جمموعة من ال�شركات وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة
يف �سلع اال�ستهالكية ،من 2006م حتى 2010م؛
املدير املايل (يف م�صر)� ،شركة �إ�س �سي جون�سون ،جمموعة من ال�شركات ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية ،من 2004م
حتى 2006م؛
املدير املايل ،فروميجريي بيل ايجيبت� ،شركة م�ساهمة حمدودة ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية �سريعة ،من 2001م حتى
2004م؛
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مراقب مايل� ،شركة جالك�سو �سميثكالين� ،شركة م�ساهمة حمدودة ،امل�ستح�ضرات الدوائية ،من 1997م حتى 2001م؛
حما�سب �أول� ،إرن�ست ويونغ� ،شراكة ،تدقيق ،من 1994م حتى 1997م؛ و
مدير املحا�سبة� ،شركة �سي �آر �آند �إ�س� ،شراكة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات ،من 1992م حتى 1994م.

5 55 -5جلان جملس اإلدارة
�شكل جمل�س الإدارة اللجان للم�ساهمة يف حت�سني �إدارة ال�شركة ،ويتعني على كل جلنة �أن يكون لديها قواعد وا�ضحة لتعريف دورها و�صالحياتها وامل�س�ؤوليات املنوطة بها ،ويجب
�إعداد حما�ضر لكافة اجتماعات كل جلنة (يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة تلك املحا�ضر واعتمادها) .وعالو ًة على هذا� ،شكل جمل�س الإدارة كما يف تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة
بجانب اللجان الدائمة جلنة ا�ست�شارية م�ؤقتة للطرح العام الأويل تقدم خدمات ا�ست�شارية �إلى جمل�س الإدارة بخ�صو�ص الطرح و�سوف تحُ ل هذه اللجنة عقب انتهاء الطرح ،كما
�شكل املجل�س � ً
أي�ضا جلنة تنفيذية م�ؤقتة تقدم له خدمات ا�ست�شارية متعلقة بعدة م�سائل خا�صة ب�أعمال جمموعة الزوردي.
وفيما يلي ملخ�ص لهيكل كل جلنة دائمة وم�س�ؤولياتها والأع�ضاء احلاليني:
5 55 -55 -5جلنة الرتشيحات واملكافآت
تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مهام تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة وو�ضع �سيا�سة املكاف�آت لأع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة .ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات هذه
اللجنة ما يلي:




م�ساعدة جمل�س الإدارة يف و�ضع معايري الختيار مر�شحني منا�سبني لـ  )1(:منا�صب الرئا�سة العليا مثل الرئي�س التنفيذي و( )2و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
اللجان.
تطوير برنامج توجيهي وبرنامج للتقييم الذاتي لأع�ضاء جمل�س االدارة اجلدد واحلفاظ عليه وتقدير وتقدمي التو�صيات فيما يتعلق بـ  )1( :تعوي�ضات جمل�س الإدارة
و( )2التما�شي مع �سيا�سات �أخالقيات العمل وتعار�ض امل�صالح مع �أع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة من وقت لآخر والتو�صية ب�أي تغيريات مقرتحة.

تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،اثنني منهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة وع�ضو واحد م�ستقل ذو خربة كافية يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ،يعني جمل�س
وقت �آخر
الإدارة �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت لفرتة ال تتجاوز مدة ع�ضوية �أع�ضاء املجل�س .جتتمع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مرتني على الأقل كل عام وقد تنعقد يف �أي ٍ
وف ًقا ملا يحدده رئي�س جمل�س الإدارة .يجب �أن يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على مكاف�آت بال�شكل واحلجم الذي يحدده جمل�س الإدارة وف ًقا للقوانني
والقرارات والتعليمات املعمول بها يف اململكة كما و�ضعتها ال�سلطات املخت�صة.
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التاليني كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلاااالا�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

املن�صب

براين ديكي

رئي�س

ربيع خوري

ع�ضو

يا�سر جعي�صة

ع�ضو

عبداهلل عبدالعزيز �صالح العثيم

ع�ضو

و�سيم حممد عا�صم اخلطيب

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
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5 55 -55 -5السري الذاتية ألعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت
وفيما يلي بيان بخربات كل ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة:
5 5555555براين ديكي
يرجى مراجعة ق�سم «(3-4-1-5براين ديكي ،ع�ضو جمل�س الإدارة») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات براين ديكي وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية
وال�سابقة.
5 5555555ربيع خوري



اجلن�سية :فرن�سي.
العمر� 43 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



ماج�ستري �إدارة الأعمال ،جامعة كاميربدج ،كاميربدج ،اململكة املتحدة1999 ،م؛ و
ماج�ستري هند�سة ،جامعة �إكول �سنرتال ،باري�س ،فرن�سا1995 ،م.

املنا�صب احلالية







ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛
رئي�س جلنة املراجعة� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة ذيب لت�أجري ال�سيارات� ،شركة م�ساهمة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ت�أجري ال�سيارات ،منذ 2013م؛
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة جلام للريا�ضة� ،شركة م�ساهمة ،م�شغلي جمموعة نوادي وقت اللياقة ،منذ 2012م؛
رئي�س جلنة املراجعة� ،شركة �أوتو ماك� ،شركة كويتية مدرجة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات ت�أجري ال�سيارات ،منذ 2012م؛ و
ع�ضو فريق اال�ستثمار ،بنك انف�ستكورب �ش.م.ب� ،شركة م�ساهمة بحرينية ،وهي �شركة تعمل يف قطاع املالية ومتخ�ص�صة يف خدمات امل�صرفية واملالية ،منذ
2007م.

اخلربة املهنية ال�سابقة




مدير حمافظ ،ال�صندوق ال�صناعي نورد �إ�ست ،فرن�سا ،من 2005م حتى 2007م؛
مدير االلتزامات� ،شركة مكنزي �آند كمباين ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ست�شارية ،من 2000م حتى 2005م؛ و
مدير امل�شروع� ،شركة �أرثر �أندر�سون� ،شركة م�ساهمة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات تدقيق احل�سابات ،من 1995م حتى 1997م وثم من 1999م حتى 2000م

5 5555555ياسر جعيصة



اجلن�سية :م�صري.
العمر� 48 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



ماج�ستري العلوم الإدارية ،جامعة نورث كورولينا ،الواليات املتحدة الأمريكية1992 ،م؛ و
بكالوريو�س التجارة ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة ،م�صر1990 ،م.

املنا�صب احلالية



ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2015م؛ و
الرئي�س التنفيذي ،امل�ستثمر الوطني� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ستثمارية ،منذ 2013م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






الع�ضو املنتدب ورئي�س الأ�سواق الر�أ�سمالية ،بنك �أبو ظبي الوطني� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة تعمل يف القطاع املايل ومتخ�ص�صة يف اخلدمات امل�صرفية واملالية،
من 2013م حتى 2013م؛
الرئي�س التنفيذي ،منازل العقارية� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات العقارية ،من 2012م حتى 2012م؛
الرئي�س التنفيذي: ،كامب� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ستثمارية ،من 2007م حتى 2012م؛
مدير ،اال�ستثمار امل�صريف� ،شركة �أبو ظبي لال�ستثمار ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ستثمارية ،من 2004م حتى 2006م؛
نائب الرئي�س ،اال�ستثمار امل�صريف ،امل�ستثمر الوطني� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ستثمارية ،من 1997م حتى 2004م؛
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�إداري تطوير وطروحات �أولية ،ق�سم اخلدمات امل�صرفية املحلية ،بنك �أبو ظبي الوطني� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة تعمل يف قطاع املايل ومتخ�ص�صة يف
اخلدمات اال�ستثمارية ،من 1995م حتى 1997م؛
�ضابط خدمة العمالء ،بنك امل�شرق� ،شركة مدرجة� ،شركة تعمل يف قطاع املايل ومتخ�ص�صة يف اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1994م حتى 1995م؛ و
م�ساعد مل�ست�شار مايل� ،أولد ميوتوال الدويل� ،شركة مدرجة� ،شركة تعمل يف قطاع املايل ومتخ�ص�صة يف اخلدمات امل�صرفية واملالية ،من 1993م حتى 1994م.

5 5555555عبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم
يرجى مراجعة ق�سم«( 4-4-1-5عبداهلل عبدالعزيز �صالح العثيم ،ع�ضو جمل�س �إدارة») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرب فيما يتعلق بخربات عبداهلل عبدالعزيز �صالح
العثيم وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.
5 5555555وسيم حممد عاصم اخلطيب
يرجى مراجعة ق�سم «( 4-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات و�سيم حممد عا�صم
اخلطيب وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.
5 55 -55 -5جلنة املراجعة
ت�شرف جلنة املراجعة على �إدارة املخاطر املالية واجلوانب الداخلية املتعلقة بالرقابة الداخلية لعمليات ال�شركة .تتولى جلنة املراجعة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:







تقدمي التو�صيات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني املراجعني الداخليني واخلارجيني لل�شركة.
حتديد نطاق املراجعني الداخليني واخلارجيني لل�شركة والإ�شراف على عملهم ومراجعة �أداءهم مبا يتجان�س مع ال�سيا�سات املحا�سبية ومعاجلة �أي اختالف �أو
تناق�ض للت�أكد من تنا�سق التقارير املالية من فرتة �إلى �أخرى.
مراجعة التقارير الدورية وال�سنويةـ واال ف�صاحات املرتبطة بها للمراجني الداخليني واخلارجيني واملوافقة عليها والت�أكد من ا�ستقاللية هذه التقارير.
مراجعة و�إدارة الإجراءات املتعلقة ب�أعمال املراجع الداخلي و�إدارة املخاطر وقواعد ال�سلوك و�أخالقيات العمل اخلا�صة بال�شركة.
حتديد و�إدارة املخاطر املالية الرئي�سية لل�شركة وتقلي�ص احتمالية حدوثها وا�ستعرا�ض التقارير املتعلقة باحلوادث وال�شكاوى (�سوا ًء كانت من جهات ت�شريعية� ،أو
من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو من قبل امل�ساهمون� ،أو من قبل �أي خمرب) و�ضمان كفاية �أي �إجراءات ت�صحيحية ُتتَّخذ بعد تلك احلوادث وال�شكاوى.
مراجعة وقبول (�أو رف�ض) املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

تت�ألف جلنة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،جميعهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة غري تنفيذيني ،ويعني جمل�س الإدارة �أع�ضاء جلنة املراجعة لفرتة تتوافق مع مدة ع�ضوية كل
وقت �آخر ح�سب احلاجة .يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء جلنة املراجعة
منهم كع�ضو مبجل�س الإدارة .جتتمع جلنة املراجعة �أربع مرات على الأقل كل عام ،ويجوز �أن تنعقد يف �أي ٍ
على املكاف�آت بال�شكل واحلجم الذي يحدده جمل�س الإدارة وف ًقا للقوانني والقرارات والتعليمات املعمول بها يف اململكة كما حددتها اجلهات املعنية.
تت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التاليني كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

لودجلاااالا�أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

الدور

و�سيم حممد عا�صم اخلطيب

الرئي�س

براين ديكي

ع�ضو

يا�سر ال�شريف

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

5 55 -55 -5السري الذاتية ألعضاء جلنة املراجعة
وفيما يلي بيان بخربات كل ع�ضو يف جلنة املراجعة وم�ؤهالت كل منهم ومنا�صبه احلالية وال�سابقة:
5 5555555براين ديكي
يرجى مراجعة ق�سم «( 3-4-1-5براين ديكي ،ع�ضو جمل�س الإدارة») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرب فيما يتعلق بخربات براين ديكي وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية
وال�سابقة.
5 5555555وسيم حممد عاصم اخلطيب
يرجى مراجعة ق�سم«( 5-4-1-5و�سيم حممد عا�صم اخلطيب ،ع�ضو جمل�س �إدارة») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات و�سيم حممد عا�صم اخلطيب
وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.

80

 5 5555555ياسر الشريف
اجلن�سية� :سعودي
العمر� 43 :سنة




امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية
ماج�ستري �إدارة املخاطر ،جامعة نيويورك – كلية لينورد �سرتن لإدارة الأعمال ،نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية2010 ،م؛ و
بكالوريو�س �إدارة مالية ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة ،اململكة1995 ،م.




املنا�صب احلالية
ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية للنقل واال�ستثمار� ،شركة �سعودية مدرجة ،خدمات قطاع املوا�صالت ،منذ 2015م؛ و
ع�ضو جلنة املراجعة� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2014م




اخلربة املهنية ال�سابقة
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة املنافع القاب�ضة� ،شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،من 2011م حتى 2014م؛
رئي�س �إدارة املخاطر ،جمموعة �سعد� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،متخ�ص�صة يف اخلدمات �شركة ا�ستثمارية ،من 2008م حتى 2010م؛
رئي�س �إدارة املخاطر� ،شركة جدوى لال�ستثمار� ،شركة م�ساهمة مقفلة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف اخلدمات اال�ستثمارية ،من 2008م حتى 2008م؛
مدير �إدارة املخاطر ،جمموعة �سعد� ،شركة م�ساهمة مقفلة� ،شركة ا�ستثمارية ،من 2006م حتى 2008م؛
مدير �إدارة خماطر ال�سوق ،البنك العربي الوطني� ،شركة مدرجة� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2003م حتى 2006م؛
مدير �إدارة خماطر اخلزينة والرقابة ،البنك ال�سعودي الهولندي �شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2003م حتى 2003م؛
مدير �إدارة خماطر ال�سوق ،جمموعة �سامبا املالية� ،شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات املالية ،من 2001م حتى 2003م؛ و
مراجع ح�سابات اخلزينة ومدير �صندوق الأ�سواق املالية ومدير �إدارة خماطر ال�سوق ،البنك الأهلي التجاري �شركة م�ساهمة �سعودية متخ�ص�صة يف اخلدمات
املالية ،من 1995م حتى 2001م.










5 55 -5اإلدارة العليا
5 55 -55 -5نظرة عامة على اإلدارة العليا
تت�ألف الإدارة العليا يف ال�شركة من �أع�ضاء م�ؤهلني ومن ذوي اخلربة يتمتعون باملعرفة واخلربات الالزمة لإدارة �أعمال ال�شركة مبا يتجان�س مع �أهداف جمل�س �إدارة ال�شركة
و�أ�صحاب امل�صلحة وتوجيهاتهم ،وقد جنحت ال�شركة يف احلفاظ على فريق الإدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات املوظفني امل�ؤهلني وترقيتهم �إلى املنا�صب العليا فيها.
يو�ضح املخطط التايل كبار التنفيذيني كما يف تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة:

�شكل  :2-5خمطط كبار التنفيذين
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ájò«ØæàdG IQGOE’G
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG …ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG
…ò«ØæàdG ‹ÉŸG ôjóŸG
ô°üe
Ék «ŸÉYh áµ∏ªŸG

ΩÉ©dG ôjóŸG
áFõéàdÉH ™«ÑdG

≥jƒ°ùàdG ôjóe
…ò«ØæàdG

…QGOE’G ôjóŸG

امل�صدر :ال�شركة
املدير العام التجاري  -م�صر يعمل لدى الزوردي م�صر

لودجلاااالاتفا�صيل كبار التنفيذيني
العمر

عدد الأ�سهم اململوكة
قبل الطرح

عدد الأ�سهم اململوكة
بعد الطرح

�سليم �شدياق

الرئي�س التنفيذي

2010/04/05م (املوافق 1431/06/20هـ)

�سوي�سري

45

-

-

�أمين جميل

املدير التنفيذي املايل

2014/09/22م (املوافق1435/11/27هـ)

م�صري

45

-

-

حممد �أمين حفار

املدير العام التنفيذي – اململكة وعاملي ًا

1994/02/22م (املوافق 1414/09/11هـ)

�سوري

46

-

-

�إيهاب �إبراهيم

املدير العام التنفيذي – م�صر

2005/05/01م (املوافق 1426/03/22هـ)

م�صري

47

-

-

اال�سم

املن�صب

تاريخ التعيني

اجلن�سية

81

العمر

عدد الأ�سهم اململوكة
قبل الطرح

عدد الأ�سهم اململوكة
بعد الطرح

فهد غامن

املدير العام – قطاع التجزئة

2014/01/08م (املوافق 1435/03/06هـ)

�أردين

39

-

-

�أمري زويل

مدير الت�سويق التنفيذي

2014/04/06م (املوافق 1435/06/06هـ)

م�صري

40

-

-

عبداهلل العبيد

املدير الإداري

1995/09/01م (املوافق 1416/04/05هـ)

�سعودي

45

-

-

اال�سم

تاريخ التعيني

املن�صب

اجلن�سية

امل�صدر :ال�شركة

5 55 -55 -5السري الذاتية لكبار التنفيذيني
فيما يلي بيان باخلربات وامل�ؤهالت واملنا�صب احلالية وال�سابقة التي تقلدها كبار التنفيذيني:
5 5555555سليم شدياق ،الرئيس التنفيذي



اجلن�سية� :سوي�سري
العمر� 45 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ،املدر�سة العليا للكيمياء والفيزياء وااللكرتونيات ،ليون ،فرن�سا1995 ،م.

املن�صب احلالية


الرئي�س التنفيذي� ،شركة الزوردي للمجوهرات �شركة م�ساهمة ،منذ 2010م.

اخلربة املهنية ال�سابقة







الرئي�س التنفيذي� ،شركة ريد ُبل نورث �أمريكا ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية ،منذ 2007م وحتى 2010م؛
الرئي�س التنفيذي والرئي�س الإقليمي (�آ�سيا واملحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا)� ،شركة ريد ُبل اليابان كي كي ،ال�سلع اال�ستهالكية ،منذ 2006م وحتى
2007م؛
الرئي�س الإقليمي (�آ�سيا واملحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا)� ،شركة ريد ُبل �أف زي �إي ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع
اال�ستهالكية ،منذ 2004م وحتى 2005م؛
مدير منطقة (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واليونان)� ،شركة ريد ُبل جي �أم بي �أت�ش ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية،
منذ 1999م وحتى 2002م؛
مدير الت�سويق� ،شركة بروكرت �آند جامبل �آي جي� ،شركة عامه ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية ،منذ 1997م حتى 1999م؛ و
مدير عالمة جتارية� ،شركة بروكرت �آند جامبل �آي جي� ،شركة عامه ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة ومتخ�ص�صة يف ال�سلع اال�ستهالكية ،منذ 1995م حتى
1997م.

5 5555555أمين جميل ،املدير املايل التنفيذي وسكرتري جملس اإلدارة
يرجى مراجعة ق�سم �«( 9-4-1-5أمين جميل ،املدير املايل التنفيذي و�سكرتري جمل�س الإدارة») املذكور �آن ًفا للح�صول على تف�صيل �أكرب فيما يتعلق بخربات �أمين جميل
وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.
5 5555555حممد أمين حفار ،املدير العام التنفيذي  -يف اململكة وعامليًا



اجلن�سية� :سوري.
العمر� 46 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية




الربنامج التنفيذي ،جامعة هارفرد ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية2007 ،م؛
درجة الدبلوم يف الت�سويق اال�سرتاتيجي من جامعة توليدو� ،أوهايو ،الواليات املتحدة الأمريكية1998 ،م؛ و
درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة حلب ،مدينة حلب� ،سوريا1991 ،م.

املن�صب احلايل
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املدير العام التنفيذي� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،تعمل يف جمال انتاج وت�صنيع و�صياغة وبيع امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات منذ 2006م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






نائب الرئي�س جمموعة الزوردي� ،إدارة الت�سويق واملبيعات� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،من 2004م وحتى 2005م
مدير عام الت�سويق واملبيعات� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،من 2002م حتى 2004م؛
مدير �أول الت�سويق� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،من 1995م حتى 2002م؛
مدير �أول املبيعات� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،من 1994م حتى 1995م؛ و
مدير ق�سم املبيعات ،متاجر العرب ،م�ؤ�س�سة فردية ،جمال الأزياء ،من 1990م حتى 1993م.

5 5555555فهد غامن ،املدير العام  -قطاع التجزئة



اجلن�سية� :أردين.
العمر� 39 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية



درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من الكلية العليا للتجارة يف باري�س ،فرن�سا2002 ،م؛ و
بكالوريو�س اقت�صاد ،من اجلامعة الأردنية ،الأردن1997 ،م.

املن�صب احلايل


املدير العام  -لقطاع التجزئة� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2014م.

اخلربة املهنية ال�سابقة






مدير ق�سم تطوير الأعمال ،جمموعة غ َّبا�ش للتجارة واال�ستثمار� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة من 2010م حتى 2013م؛
املدير العام  -الت�سويق والتجزئة ،بلوم بروبرتيز� ،شركة م�ساهمة حمدودة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف جمال العقارات ،من 2008م حتى 2010م؛
املدير العام  -الت�سويق واملبيعات الدولية ،ف�إنتاج للتنمية العقارية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف جمال العقارات ،من 2007م حتى 2008م؛
املدير العام  -املجوهرات وال�ساعات ،جمموعة الطيار� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وهي �شركة تعمل يف قطاع التجزئة يف جمال املجوهرات ،من 2003م حتى
2007م؛ و
مدير تطوير الأعمال� ،شركة �إ�س بي �أي جي القاب�ضة ،من 1997م حتى 2001م.

5 5555555أمري زويل ،مدير التسويق التنفيذي



اجلن�سية :م�صري.
العمر� 40 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،القاهرة ،م�صر 1995م.

املن�صب احلايل


مدير الت�سويق التنفيذي� ،شركة الزوردي للمجوهرات� ،شركة م�ساهمة ،منذ 2014م.

اخلربة املهنية ال�سابقة




مدير ق�سم الت�سويق ،بوبا العربية للت�أمني ال�صحي� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،الت�أمني ،من 2011م وحتى 2014م؛
مدير ق�سم الت�سويق ،ال�شركة الوطنية للمواد الغذائية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ال�سلع اال�ستهالكية ،من 2008م وحتى 2011م؛ و
املدير الإقليمي – �أي �أم �إي تي ،العناية بالفم ،يونيليفر� ،شركة م�ساهمة حمدودة ،ال�سلع اال�ستهالكية ،من 1996م حتى 2008م.
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5 5555555عبد اهلل العبيد ،املدير اإلداري



اجلن�سية� :سعودي.
العمر� 45 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية


دبلوم �إدارة الأعمال ،معهد اخلليج ،الريا�ض ،اململكة1995 ،م.

املن�صب احلايل


املدير الإداري ل�شركة الزوردي للمجوهرات �شركة م�ساهمة ،منذ 2006م؛

اخلربة املهنية ال�سابقة



مدير العالقات العامة ب�شركة الزوردي للمجوهرات �شركة م�ساهمة ،من 1995م حتى 2000م؛ و
مدير العالقات احلكومية� ،شركة االت�صاالت ال�سعودية (� )STCشركة م�ساهمة ،تعمل يف قطاع االت�صاالت ،من 1990م حتى 1994م.

5 5555555إيهاب إبراهيم ،املدير العام التنفيذي  -مصر



اجلن�سية :م�صري.
العمر� 47 :سنة.

امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية




دبلوم معهد ت�شارتر للت�سويق يف علوم الت�سويق ،اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،القاهرة ،م�صر2007 ،م؛
بكالوريو�س التجارة � -إدارة الأعمال ،جامعة حلوان ،القاهرة ،م�صر 1990م؛ و
دبلوم يف علوم احلا�سب الآيل ،اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ،القاهرة ،م�صر 1990م.

املن�صب احلايل


املدير العام التجاري  -م�صر� ،شركة الزوردي للمجوهرات �شركة م�ساهمة ،منذ 2011م.

اخلربة املهنية ال�سابقة




املدير التجاري� ،شركة �أورو �إيجيبت لت�صنيع املعادن الثمينة� ،شركة م�ساهمة ،تعمل يف جمال انتاج وت�صنيع و�صياغة وبيع امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات ،من
2009م حتى 2011م؛
مدير الت�سوق واملبيعات� ،شركة �أورو �إيجيبت لت�صنيع املعادن الثمينة� ،شركة م�ساهمة ،تعمل يف جمال انتاج وت�صنيع و�صياغة وبيع امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات،
من 2003م حتى 2009م؛ و
نائب املدير العام ،بالإ�ضافة �إلى مدير �أول املبيعات ومدير منطقة� ،شركة العربية للتجارة والتوزيع �أ�س �أي �إي ،من 1992م حتى 2003م.

5 55 -55 -5عقود العمل مع كبار التنفيذيني
�أبرمت ال�شركة عقود عمل مع كافة �أع�ضاء الإدارة العليا يف ال�شركة وتن�ص هذه العقود على رواتبهم ومكاف�آتهم وف ًقا مل�ؤهالتهم وخرباتهم ،وتت�ضمن هذه العقود عددًا من املزايا
مثل توفري و�سائل لالنتقال �أو منح بدل �شهري لالنتقال �أو بدل �سكن �أو كالهما .وهذه العقود قابلة للتجديد وخا�ضعة لنظام العمل ال�سعودي.
ان�ضم �سليم �شدياق الرئي�س التنفيذي لل�شركة يف 2010م ،وقد مت �إبرام عقد عمل بينه وبني ال�شركة ملدة � 5سنوات تبد�أ من الأول من مار�س 2015م (املوافق  10جمادى الأول
1436هـ) ،ويجدد تلقائي ًا ملدة مماثلة .ميكن تلخي�ص واجبات وم�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي فيما يلي:







�إدارة ال�ش�ؤون والأعمال اليومية اخلا�صة بال�شركة؛
اقرتاح وو�ضع ا�سرتاتيجية ال�شركة والأهداف التجارية العامة من خالل الت�شاور الوثيق مع جمل�س الإدارة؛
تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة واللجان املختلفة؛
تقدمي امل�شورة لرئي�س جمل�س الإدارة بخ�صو�ص جدول �أعمال اجتماعات جمل�س الإدارة؛
�ضمان تقدمي معلومات �صحيحة ودقيقة ملجل�س الإدارة يف الوقت املنا�سب؛
الت�أكد من �إخطار جمل�س الإدارة بكافة الأمور اجلوهرية امل�ؤثرة على ال�شركة.

ان�ضم �أمين جميل املدير املايل التنفيذي لل�شركة يف 2014م ،وقد مت �إبرام عقد عمل بينه وبني ال�شركة ملدة � 5سنوات تبد�أ من الأول من �أكتوبر 2015م (املوافق  17من ذي احلجة
1436هـ) ،ويجدد تلقائي ًا ملدة مماثلة .ميكن تلخي�ص واجبات وم�س�ؤوليات املدير املايل التنفيذي فيما يلي:
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امل�ساعدة يف �صياغة ا�سرتاتيجيات جمموعة الزوردي و�أهدافها عالوة على �إدارة عملية و�ضع اخلطط املالية بال�شركة؛
�إدارة عملية رفع التقارير املالية وتعزيز �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة؛




العمل على حت�سني التدفقات النقدية وال�سيولة والذهب وت�سهيالت ر�أ�س املال العامل ملجموعة الزوردي؛
مراجعة وتقييم موارد تكنولوجيا املعلومات مبجموعة الزوردي ووظائفها و�أمنها.

5 55 -5مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
وف ًقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم حتديد مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وف ًقا للقرارات والإر�شادات الر�سمية ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة يف هذا ال�سياق ويف �إطار
الأحكام املن�صو�ص عليها يف لوائح ال�شركة ،و�أي قوانني تكميل َّية �أخرى ذات �صلة� ،إ�ضافة �إلى النظام الداخلي لل�شركة ،وبدالت ح�ضور اجلل�سات وبدالت االنتقال يتم حتديدهما
املخت�صة.
من جانب جمل�س الإدارة وف ًقا للقوانني والقرارات والتوجيهات املعمول بها يف اململكة كما حددتها اجلهات
َّ
وف ًقا للقرار الوزاري رقم  1071ال�صادر بتاريخ 1412/11/2هـ (املوافق 1992/5/5م) وال�صادر عن معايل وزير التجارة والإ�ستثمار ،تكون املكاف�آت ن�سبة من الأرباح ،ويكون
احل ّد الأق�صى للمكاف�أة ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة مائتي �ألف ( )200.000ريـال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ ثالثة �آالف ( )3.000ريـال عن ُكل جل�س ٍة من
جل�سات جمل�س الإدارة.
بع�ض من كبار التنفيذيني واملوظفني م�ؤهلني لع�ضوية الربنامج التحفيزي («الربنامج») املقدم من قبل �شركة الزوردي القاب�ضة و�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة.
ويبلغ عدد الأع�ضاء («�أع�ضاء الربنامج»)  15ع�ضو ًا من �ضمنهم الرئي�س التنفيذي ،املدير املايل التنفيذي ،املدير العام التنفيذي للمملكة ،املدير العام التنفيذي مل�صر ،املدير
العام للبيع بالتجزئة ،املدير الإداري ،رئي�س الإنتاج يف ال�سعودية ،رئي�س العمليات يف م�صر وغريهم .الهدف من الربنامج هو تقدمي احلافز من قبل �شركة الزوردي القاب�ضة
و�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة لتحقيق الأداء املايل والت�شغيلي الأعلى لل�شركة قبل وبعد الطرح ،بالإ�ضافة �إلى كونه يهدف للحفاظ على �أع�ضاء الربنامج.
الربنامج عبارة عن �أ�سهم مرتبطة بتحفيز الإدارة العليا ،ويح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء الربنامج مبوجبها على عدد من الوحدات التي تت�ضمن احلق يف احل�صول على دفعات
ا�سرتداد يف حال ت�صفية الربنامج �أو �إنها�ؤه .وتتم الدفعات بناء على عدد الوحدات التي مت احل�صول عليها وتقييمها عند اال�سرتداد� .إن تلك الوحدات لي�ست �أ�سهم �أو �أوراق
مالية ت�صدرها ال�شركة وال تت�ضمن �أي حقوق �أو م�ستحقات (مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،حقوق الت�صويت �أو احلقوق االقت�صادية �أو امل�ستحقات) بعك�س ما هو متاح حلاملي الأ�سهم
�أو الأوراق املالية التي ت�صدرها ال�شركة.
ي�ستند عدد الوحدات التي منحت كل ع�ضو من �أع�ضاء الربنامج على �سنوات اخلدمة ،املرتبة وامل�سمى الوظيفي ،والراتب .وفق ًا للربنامج ،يحق للأع�ضاء اال�ستثمار يف الوحدات
وذلك بناء على قيمتها املحددة كما يف �أول يناير 2015م .مت حتديد �سعر كل وحدة على �أ�سا�س منهجيات التقييم لل�شركة ب�سعر ال�سوق وتت�ضمن خ�صم على قيمتها لكونها وحدات
ال حتمل �أي حقوق �أو م�ستحقات (مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،حقوق الت�صويت �أو احلقوق االقت�صادية �أو امل�ستحقات) بعك�س ما هو متاح حلاملي الأ�سهم �أو الأوراق املالية التي
ت�صدرها ال�شركة .ويتم متويل ا�ستثمار �أع�ضاء الربنامج يف الوحدات عن طريق قر�ض مقدم من قبل �شركة الزوردي القاب�ضة.
يح�صل �أع�ضاء الربنامج على جزء من قيمة وحداتهم بعد ا�ستكمال عملية الطرح ،ويتم ا�سرتداد باقي قيمة الوحدات تدريجي ًا وبالتنا�سب مع مرور الوقت حتى  31دي�سمرب
2018م .عند �إنتهاء الربنامج امل�شار اليه� ،سيقوم جمل�س الإدارة بالت�شاور مع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بالنظر يف طرح برنامج حتفيزي جديد .حيث تخت�ص جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت مبراجعة رواتب ومزايا ومكاف�آت كبار التنفيذين وتقدمي تو�صياتها ملجل�س الإدارة.
�ستقوم �شركة الزوردي القاب�ضة و�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة ،ولي�ست ال�شركة ،بدفع جميع املتطلبات اخلا�صة بالربنامج .ولذلك ،ال يرتتب هذه االتفاقية
�أية م�س�ؤولية �أو التزام على ال�شركة .واجلدير بالذكر ب�أن هذا الربنامج يتوافق متام ًا مع القوانني والأنظمة املطبقة باململكة .يو�ضح اجلدول التايل جمموع املكاف�آت التي تدفعها
ال�شركة �أو �أي �شركة تابعة لها لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان و�أعلى خم�سة من كبار التنفيذيني بال�شركة (خم�س �أفراد منهم الرئي�س التنفيذي واملدير التنفيذي املايل)
على مدار ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.

لودجلاااالامكاف�آت جمل�س الإدارة و�أعلى خم�سة من كبار التنفيذيني
(مليون ريال �سعودي)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1

�أع�ضاء اللجان

2

كبار التنفيذيني (خم�سة موظفني)

3

الإجمايل

2013م

2014م

2015م

-

-

-

-

-

-

9.12

9.42

9.87

9.12

9.42

9.87

امل�صدر :ال�شركة
 1مل يح�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �أي نوع من املكاف�آت �أثناء ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م.
 2مل يح�صل �أع�ضاء اللجان على �أي نوع من املكاف�آت �أثناء ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.
 3بالإ�ضافة �إلى املبالغ التي مت ذكرها �أعاله ،ف�إن بع�ض كبار التنفيذيني لديهم اتفاقيات خلطة حوافز �إدارية مع �شركة الزوردي القاب�ضة و�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة دون �أية م�س�ؤولية �أو تكلفة على ال�شركة.
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5 55 -5حوكمة الشركات
تتمثل �سيا�سة ال�شركة يف تبني �أف�ضل معايري حلوكمة ال�شركات ،وتتعهد ال�شركة بااللتزام بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية حيث �إنها ت�ؤمن ب�أن االلتزام
بالئحة حوكمة ال�شركات ُيعد عام ًال مه ًما يف جناحها ،وتتطلب الئحة حوكمة ال�شركات تنفيذ �سيا�سة �إف�صاح و�شفافية وا�ضحة �سوف ت�ساعد على �ضمان ت�صرف جمل�س الإدارة
مبا يعود ب�أف�ضل امل�صالح على امل�ساهمني وتقدمي �صورة وا�ضحة للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
يجب على ال�شركة االلتزام مبا تن�ص عليه الفقرات (ط) و(ي) من املادة  5واملادة  ،9والفقرات (ب) و(جـ) و(د) من املادة  ،10والفقرات (جـ) و(هـ) و(ز) من املواد  12و14
و  15من الئحة حوكمة ال�شركات .على ال�شركة االلتزام باملواد التالية من الئحة حوكمة ال�شركات يف تاريخ �إعداد هذه الن�شرة:
�أ	.الفقرة (ط) من املادة � ،5شريطة متكن امل�ساهمون من االطالع على حما�ضر اجتماعات اجلمعية العامة؛
ب	.الفقرات (جـ) و(د) من املادة � ،10شريطة �إ�صدار ال�شركة دليل حلوكمة ال�شركات يحدد ،من بني �أمور �أخرى� ،سيا�سات ومعايري تتعلق بع�ضوية جمل�س الإدارة؛
ج	.الفقرات (جـ) و(هـ) من املادة � 12شريطة �أن يكون الأع�ضاء غري تنفيذيني و�أن يكون ثالثة منهم م�ستق ِّلني؛
د	.املادة � 14شريطة ت�شكيل جمل�س الإدارة جلنة مراجعة مكونة من خم�سة �أع�ضاء ،جميعهم غري تنفيذيني؛
هـ	.املادة � 15شريطة ت�شكيل جمل�س الإدارة جلنة للرت�شيحات واملكاف�آت.
يحتوي دليل حوكمة ال�شركات على جمموعة �أحكام ،متعلقة مبا يلي:
�أ� .سيا�سات و�إجراءات جمل�س الإدارة؛
ب�	.سيا�سة تعار�ض م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة؛
ج�	.سيا�سات ومبادئ اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة؛
د	.حقوق امل�ساهمني وحماية م�ساهمي الأقلية؛
هـ	.املراقبة والتقييم و�أعمال املراجعة الداخلية واخلارجية و�سيا�سات الرقابة الداخلية؛
و�	.سيا�سات اجلمعية العامة؛
ز�	.سيا�سة توزيع الأرباح؛
ح�	.سيا�سات التوا�صل مع امل�ساهمني؛
ط�	.سيا�سات الإف�صاح وال�شفافية؛
ي	.مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�صة باملوظفني؛
ك	.ميثاق جلنة املراجعة؛
ل	.ميثاق جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
ال تلتزم ال�شركة باملادة  5فقرة (ي) واملادتني  9و 10فقرة (ب) واملادة  12فقرة (ز) من الئحة حوكمة ال�شركات نظ ًرا لأن ال�شركة يف تاريخ تقدمي هذه الن�شرة تعد �شركة غري
مدرجة .وتتعهد ال�شركة بااللتزام بتلك املواد فور �إ�صدار موافقة هيئة ال�سوق املالية على ادراج �أ�سهمها.
ت�ؤكد ال�شركة على التزامها باملواد  69و 70و 71من نظام ال�شركات بالإ�ضافة �إلى التزامها � ً
أي�ضا باملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات .تن�ص املادة �( 18أ) من الئحة حوكمة
ال�شركات على �أنه « ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة – بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – �أن تكون له �أي م�صلحة (مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) يف الأعمال والعقود
التي تتم حل�ساب ال�شركة ،وت�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �صاحب لعر�ض الأف�ضل .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ
املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،يثبت هذا التبليغ يف حم�ضر االجتماع ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت
على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن يف جلمعية العامة �أو يف اجتماع جمل�س الإدارة .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون
لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�ص من املحا�سب القانوين .تن�ص املادة  69من نظام ال�شركات على تلك االلتزامات املن�صو�ص
عليها يف املادة  18فقرة (�أ) من الئحة حوكمة ال�شركات .املادة  18فقرة (ب) من الئحة حوكمة ال�شركات تن�ص على �أنه «ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة – بغري ترخي�ص من
اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – �أن ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة� ،أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله ».كما تن�ص املادة رقم  70من نظام ال�شركات
على االلتزامات ذاتها .وتن�ص الفقرة (جـ) من املادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات على �أنه « ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ضا ً نقديا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن
ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغري ،وي�ستثنى من ذلك البنوك وغريها من �شركات االئتمان ».كما تن�ص املادة  71من نظام ال�شركات على االلتزامات ذاتها.
طبقت ال�شركة �أنظمة الرقابة الداخلية يف جميع �إداراتها ،ويوجد بال�شركة جلنتني حلوكمة ال�شركات (جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة املراجعة) ،وتتحمل هذه اللجان
م�س�ؤولية ا�ستعرا�ض عمليات ال�شركة يف �إطار جماالت خربتها وتقدمي تقارير بالنتائج واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة .و�إ�ضافة �إلى ذلك� ،شكل جمل�س الإدارة جلنة م�ؤقتة لتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية للمجل�س يف العديد من الأمور (ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة ق�سم«( 2 - 5جلان جمل�س الإدارة»)) .كما تتعهد ال�شركة �إ�ضافة �إلى ذلك بااللتزام
بكافة القرارات والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية فيما يتعلق ب�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات.
يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من � 9أع�ضاء منهم ثالثة م�ستقلني وف ًقا لأحكام الئحة حوكمة ال�شركات ،وي�ضمن جمل�س الإدارة ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
�أ�	.أن يكون جلميع اللجان اخت�صا�صات وا�ضحة حتدد الأدوار وامل�س�ؤوليات لكل منها؛
ب�	.إعداد حما�ضر جميع االجتماعات ومراجعتها واعتمادها من جانب جمل�س الإدارة.
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وف ًقا للمادة رقم  6فقرة (ب) من الئحة حوكمة ال�شركات ،اتخذ امل�ساهمون �آلية الت�صويت الرتاكمي فيما يتعلق بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية الذي ُعقِد يف 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م) .ومتنح �آلية الت�صويت هذه كل م�ساهم حقوق ت�صويت تتوافق مع عدد الأ�سهم التي ميتلكها .ويحق لكل م�ساهم
ملر�شح واحد �أو تق�سيم حقوقه يف الت�صويت على �أكرث من َّ
�أن ي�ستخدم كافة حقوقه يف الت�صويت َّ
مر�شح يختاره دون �أي تكرار لهذه الأ�صوات .وتزيد هذه الطريقة من فر�ص تعيني
م�ساهمي الأقلية ملم ِّثليهم يف جمل�س الإدارة من خالل حقهم يف الت�صويت الرتاكمي ملر�شح واحد.

5 55 -5تعارض املصالح
ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو �أي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية
�سوا ًء ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وذلك تنفيذ ًا لن�ص املادة  69من نظام ال�شركات على النحو الذي متت مناق�شته يف الق�سم ال�سابق .ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة على التايل:




االلتزام بالعمل طبق ًا للمواد  69و 70من نظام ال�شركات ،واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات؛
عدم الت�صويت على القرارات املتعلقة بالعقود املربمة �أو املعامالت املربمة مع �أطراف ذو عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة �إذا كانت لهم م�صلحة فيها ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
عدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة تطبيق ًا لن�ص املادة  70من نظام ال�شركات.

ولي�س هناك �أي ت�ضارب يف امل�صالح بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س الإدارة فيما يتعلق بالعقود و�/أو املعامالت املربمة مع ال�شركة كما �أنهم لن يكونوا جز ًءا من �أي ن�شاط م�شابه �أو
مناف�س لأن�شطة ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

5 55 -5املوظفون
اعتمدت جمموعة الزوردي �سيا�سة توظيف تهدف �إلى بناء العالقات وتعزيزها بني جمموعة الزوردي وموظفيها ،تغطي هذه ال�سيا�سة جميع جوانب التوظيف ومواعيد العمل
والرعاية ال�صحية ومزايا الت�أمني االجتماعي والرواتب والبدالت الأخرى �شاملة بدالت الإقامة واالنتقال واملكاف�آت.
5 55 -55 -5عدد املوظفني
ووظفت جمموعة الزوردي � اً
كما يف  31دي�سمرب 2015م ،قامت ال�شركة وال�شركات ال�سعودية التابعة لها بتوظيف  1.281موظ ًفا ( %16.03منهم مواطنني �سعوديني) َّ
إجمال
 2.777موظ ًفا .حتدد اجلداول التالية توزيع املوظفني ح�سب قطاعات العمل وال�شركة التابعة ون�سبة ال�سعودة.
فيما يلي جدول يو�ضح عدد العاملني يف جمموعة الزوردي ح�سب قطاعات العمل يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:

لودجلاااالاعدد العاملني يف جمموعة الزوردي ح�سب قطاعات العمل يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
 31دي�سمرب 2013م
�سعودي

 31دي�سمرب 2014م
الإجمايل

غري �سعودي

غري �سعودي

�سعودي

 31دي�سمرب 2015م
الإجمايل

غري �سعودي

�سعودي

الإجمايل

قطاع العمل
الت�صنيع والإنتاج

197

1.814

2.011

182

1.966

2.148

85

2.098

2.183

البيع باجلملة

16

128

144

18

146

164

18

158

176

البيع بالتجزئة

17

45

62

17

49

66

16

58

74

الإدارة

-

-

-

-

-

-

44

300

344

230

1.987

2.217

217

2.161

2.378

163

2.614

2.777

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي جدول يو�ضح عدد العاملني يف ال�شركة وال�شركات ال�سعودية التابعة لها ون�سب ال�سعودة الفعلية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م:

لودجلاااالاعدد العاملني يف ال�شركة وال�شركات ال�سعودية التابعة لها ون�سب ال�سعودة الفعلية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
 31دي�سمرب 2013م
ال�شركة

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

 31دي�سمرب 2014م
%
ال�سعودة

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

 31دي�سمرب 2015م
%
ال�سعودة

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

%
ال�سعودة

230

801

1.031

%22.30
(�أخ�ضر
منخف�ض)

217

770

987

%21.98
(�أخ�ضر
منخف�ض)

163

1.118

1.281

%16.03
(�أخ�ضر
متو�سط)

�شركة
املجوهرات
املا�سية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�شركة كيناز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�شركة الزوردي
للمجوهرات
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 31دي�سمرب 2013م
ال�شركة
الإجمايل

�سعودي
230

غري
�سعودي
801

 31دي�سمرب 2014م

الإجمايل

%
ال�سعودة

1.031

%21.84

غري
�سعودي

�سعودي

770

217

 31دي�سمرب 2015م

الإجمايل

%
ال�سعودة

987

%21.44

�سعودي
163

غري
�سعودي
1.118

الإجمايل

%
ال�سعودة

1.281

%16.03

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي جدول يو�ضح عدد العاملني بال�شركات الأجنبية التابعة يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:

لودجلاااالاعدد العاملني بال�شركات الأجنبية التابعة يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م:
 31دي�سمرب 2013م
�شركة تابعة

�سعودي

غري
�سعودي

 31دي�سمرب 2014م
الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

 31دي�سمرب 2015م
الإجمايل

�سعودي

غري
�سعودي

الإجمايل

�شركة الزوردي للمجوهرات(ذ.م.م)1

-

18

18

-

19

19

-

18

18

�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م2

-

4

4

-

6

6

-

3

3

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)

-

1

1

-

150

150

-

1.257

1.257

�شركة الزوردي للمجوهرات3

-

-

-

-

-

-

-

2

2

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

-

1.163

1.163

-

1.216

1.216

-

216

216

-

1.186

1.186

-

1.391

1.391

-

1.496

1.496

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة قطر.

ارتفع عدد العاملني املوظفني مبجموعة الزوردي بن�سبة  %7تقري ًبا لي�صل من  2.217موظ ًفا كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  2.378موظ ًفا كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ثم
ارتفع مرة �أخرى بن�سبة  %17تقري ًبا من  2.378موظ ًفا كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  2.777موظ ًفا كما يف  31دي�سمرب 2015م .كما يالحظ يف اجلدول �أعاله ،انخفا�ض عدد
املوظفني يف �شركة �أورو �إيجبت من  1.216موظف ًا يف عام 2014م �إلى  216موظف ًا يف عام 2015م ،وذلك نظر ًا لتخفي�ض حجم الأعمال يف �شركة اورو �إيجبت والتو�سع يف �أعمال
�شركة الزوردي م�صر ،والتي ارتفع عدد موظفيها من  150موظف ًا يف عام 2014م �إلى  1.257موظف ًا يف عام 2015م وذلك طبق ًا لتوجهات جمموعة الزوردي بزيادة ا�ستثماراتها
وتركيز �أعمالها يف �شركة الزوردي م�صر .واجلدير بالذكر ،ب�أنه مل يتم نقل املوظفني بني ال�شركتني ،ولكن مت توظيف معظم املوظفني بعد �أن �أنهوا عقودهم مع �أورو �إيجبت بعقود
جديدة يف �شركة الزوردي م�صر .
5 55 -55 -5السعودة
مت اعتماد برنامج ال�سعودة «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/9/10م) القائم على قرار جمل�س الوزراء رقم  50بتاريخ
1415/5/21هـ (املوافق 1994/10/27م) ،الذي بد�أ تطبيقه اعتبار ًا من 1432/10/12هـ (املوافق 2011/9/10م)� .أطلقت وزارة العمل برنامج «نطاقات» لتقدمي احلوافز
للم�ؤ�س�سات كي تقوم بتوظيف املواطنني ال�سعوديني ،ويق ِّيم هذا الربنامج �أداء �أي م�ؤ�س�سة على �أ�سا�س نطاقات حمددة ،وهي البالتيني والأخ�ضر (املنق�سم �إلى �أكرث من نطاق،
املنخف�ض واملتو�سط واملرتفع) والأ�صفر والأحمر .تعترب امل�ؤ�س�سات التي ت�ص َّنف �ضمن النطاقني البالتيني والأخ�ضر ملتزمة مبتطلبات ال�سعودة وحت�صل على بع�ض االمتيازات
املحددة ،مثل متكينهم من احل�صول على ت�أ�شريات العمل للموظفني الأجانب وجتديدها �أو متكينهم من تغيري مهنة املوظفني الأجانب (با�ستثناء املهن املخ�ص�صة فقط
للمواطنني ال�سعوديني)� ،أما امل�ؤ�س�سات التي ت�ص َّنف �ضمن النطاقني الأ�صفر �أو الأحمر (اعتمادًا على مدى عدم التزام هذه امل�ؤ�س�سات) ،فتعترب غري ملتزمة مبتطلبات ال�سعودة
متاما من احل�صول على ت�أ�شريات العمل
ومع َّر�ضة لفر�ض بع�ض الإجراءات العقابية �ضدها ،مثل حتديد قدرتها على جتديد ت�أ�شريات العمل للموظفني الأجانب �أو عدم متكينها ً
للموظفني الأجانب �أو جتديدها.
ملزيد من التفا�صيل عن ت�صنيف «نطاقات» ال�شركة و�شركاتها التابعة ،يرجى مراجعة اجلدول («( )7-5عدد العاملني يف ال�شركة وال�شركات ال�سعودية التابعة لها ون�سب ال�سعودة
الفعلية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م») �أعاله.
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6.6مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املايل جملموعة الزوردي ونتائج األعمال
6 66 -6مقدمة
يحتوي ق�سم مناق�شة وحتليل الإدارة ملجموعة الزوردي على عر�ض مراجعة حتليلية لنتائج عمليات جمموعة الزوردي ومركزها املايل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب2013م و2014م و2015م .ينبغي �أن يقر�أ هذا الق�سم جنب ًا �إلى جنب مع القوائم املالية املوحدة واملراجعة ملجموعة الزوردي كما يف ال�سنوات املذكورة والإي�ضاحات
املرفقة بها التي مت مراجعتها من قبل «�إرن�ست ويونغ و�شركاهم» (حما�سبون قانونيون).
ال يوجد لدى �شركة �إرن�ست ويونغ (ت�شكل جزءا من الفريق العامل يف خدمة جمموعة الزوردي)� ،أو ال�شركات التابعة لها �أو موظفيهم وال لأي من �أقاربهم �أي م�ساهمة �أو م�صلحة
من �أي نوع كان يف جمموعة الزوردي التي تخل من ا�ستقالليتهم .كما �أن �إرن�ست ويونغ قد قدموا موافقتهم اخلطية على الإ�شارة لدورهم كمراجعي ح�سابات القوائم املالية
ملجموعة الزوردي عن لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م الواردة يف هذه الن�شرة ومل يقوموا ب�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
قد ي�شمل هذا الق�سم على �إفادات تتعلق بالتقديرات امل�ستقبلية ملجموعة الزوردي بنا ًء على خطط وتوقعات �إدارة جمموعة الزوردي والتي قد تنطوي على خماطر و�أمور م�ستقبلية
غري م�ؤكدة ،لذا قد تختلف النتائج الفعلية ملجموعة الزوردي اختالف ًا جوهري ًا عن تلك التقديرات ب�سبب جمموعة عوامل متعددة مبا يف ذلك العوامل والظروف امل�ستقبلية التي
تطرقت �إليها املناق�شة يف الأجزاء التالية ويف �أي ق�سم �آخر من هذه الن�شرة ال�سيما تلك الواردة يف الق�سم اخلا�ص بعوامل املخاطرة.
يرجى مالحظة �أن الأرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها �إلى �أقرب �ألف .ولهذا ف�إن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول .نتيجة لذلك ف�إن جميع الن�سب املئوية
والهوام�ش وامل�صروفات ال�سنوية ومعدالت النمو ال�سنوية املركبة ت�ستند �إلى هذه الأرقام املق ّربة لأقرب �ألف.

6 66 -6إقرارات أعضاء جملس اإلدارة بشأن القوائم املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة – وعلى حد علمهم واعتقادهم عند �إعداد هذه الن�شرة – مبا يلي:















ب�أنه قد مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة من القوائم املالية املوحدة املراجعة ملجموعة الزوردي واالي�ضاحات املرفقة بها لل�سنوات املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م و2014م و2015م دون �إجراء �أي تغيري جوهري عليها.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة ،وب�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى خمفية قد جتعل �أي بيانات
يف هذه الن�شرة م�ضللة.
�إن القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�شركة �أعدت وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
(.)SOCPA
�أن لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�شر �شهر ًا ( )12تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر هذه الن�شرة.
 ال توجد �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أن�شطة جمموعة الزوردي و�أن عملياتها مل تتوقف على نحو ميكن �أن ي�ؤثر �أو قد �أثر �سلب ًا على الو�ضع املايل
ملجموعة الزوردي خالل فرتة االثني ع�شر (� )12شه ًرا املا�ضية.
ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل �أو التجاري ملجموعة الزوردي خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول
الإدراج وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن جمموعة الزوردي مل تقدم �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو تعوي�ضات غري نقدية خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة
لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية �أو بيعها .وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة غري م�شمول
بحق خيار.
ال يخ�ضع �أي من �أ�سهم ال�شركة �أو �أ�سهم �أو ح�ص�ص ال�شركات التابعة لأي حقوق خيار با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم («( )2-2 -5 -12اتفاقيات ال�شركاء
املتعلقة ب�شركة الزوردي قطر»)،ولي�س لدى جمموعة الزوردي �أي �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من
قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم الو�ضع املايل للم�صدر.
ب�أنه ال يوجد لدى جمموعة الزوردي �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو مرخ�صة ولي�س لديها �أدوات دين موافق عليها مل ت�صدر بعد.
ال تقع على جمموعة الزوردي �أي التزامات حتت القبول �أو ائتمان قبول �أو �أي التزامات �شراء ت�أجرييه .وال يوجد على جمموعة الزوردي �أي ديون �أو قرو�ض م�ضمونة
برهن ،با�ستثناء ما هو وارد يف ق�سم اتفاقيات التمويل من هذه الن�شرة.
ال يوجد �أي رهون �أو حقوق �أو ر�سوم مفرو�ضة على ممتلكات جمموعة الزوردي اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة ،وال يوجد �أي التزامات حمتملة �أو �ضمانات �أخرى.

أسس توحيد القوائم املالية

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة ،وهي تلك التي متتلك فيها ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ا�ستثمار ًا
طويل الأجل يزيد عن  %50من ر�أ�س املال الذي يحق له الت�صويت و�/أو متار�س عليها �سيطرة عملية .يتم �إدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة اعتبار ًا من تاريخ �سيطرة
ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�سة مثل هذ ال�سيطرة.
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة.

89

متثل حقوق الأقلية ح�صة يف الربح �أو اخل�سارة و�صايف املوجودات غري اململوكة من قبل جمموعة الزوردي ،ويتم �إظهارها كبند م�ستقل يف قائمة الدخل املوحدة و�ضمن حقوق
امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�صورة م�ستقلة عن حقوق امل�ساهمني� ،إن كان جوهري ًا.
مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات جمموعة الزوري عند توحيد القوائم املالية.

6 66 -6السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAومتت مراجعتها من قبل
املحا�سب القانوين (ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)) ،وفيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف احملاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالقيمة ال�سوقية.
استخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها� .إن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق ،واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو
�أقل من تاريخ �شرائها.
املدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة �أو وزن الذهب ،ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .وعند حت�صيلها ،يتم �سداد الذمم املدينة ،نقد ًا �أو ذهب ًا .يتم
�إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
املمتلكات واآلالت واملعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ،ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى ،بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة.
تطف�أ حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر املوجودات املعنية.
املوجودات غري امللموسة

تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد �أو ميكن حتديده بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االفرتا�ضي �أو النظامي� ،أيهما �أق�صر .يتم �إجراء تقومي للموجودات
غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر حمدد للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وعند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل هذا االنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات.
االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم جمموعة الزوردي دوري ًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود دليل على وقوع خ�سائر انخفا�ض يف قيمتها .ويف حالة
وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل،
تقوم جمموعة الزوردي بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية ب�أقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة
للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض كم�صروف فور ًا.
�إذا ما مت الحق ًا عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية �إلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية
يف الفرتات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات فور ًا.
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الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
اخملصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على جمموعة الزوردي ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل
موثوق به.
البضاعــة

تتكون الب�ضاعة من الذهب وبنود �أخرى .يق ّوم الذهب بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ،بينما تق ّوم بنود الب�ضاعة الأخرى بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل .حتدد تكلفة بنود
الب�ضاعة الأخرى على النحو التايل-:




مواد خام ومواد م�ستهلكة ومواد ت�صنيع �أخرى :تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.
ب�ضاعة قيد الت�صنيع وامل�صنعة :تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني وامل�صاريف غري املبا�شرة وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.
ب�ضاعة معدة للبيع :وفق �أ�س�س حمددة الهوية.

يجنب خم�ص�ص مالئم للب�ضاعة بطيئة احلركة .كما يجنب خم�ص�ص مالئم لتغطية تكاليف الت�شكيل املتوقعة لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �صهرها و�إعـادة
ا�ستخدامها فـي الإنتاج .وطبق ًا ل�سيا�سة جمموعة الزوردي ،حتمـل هـذه املخ�ص�صات �ضمن تكلفة الإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة.
الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�ص�ص للزكاة نيابة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي .تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ص�صات
لقاء االلتزامات ال�ضريبية� ،إن وجدت ،وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات .يحمل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل امل�ؤجلة لل�شركات التابعة التي تعمل يف اخلارج واخلا�ضعة لل�ضريبة با�ستخدام طريقة االلتزام ،لكافة الفروقات امل�ؤقتة بتاريخ �إعداد القوائم
املالية بني الأوعية ال�ضريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية.
تقا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وفق ًا لل�شرائح ال�ضريبية املتوقع �أن تطبق على الفرتة عند حتقق الأ�صل �أو �سداد االلتزام بناء على الأنظمة املعمول بها يف الدول
املعنية بتاريخ �إعداد القوائم املالية.
اإليجارات التشغيلية

يتم �إثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كم�صروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
توزيعات األرباح

تقيد توزيعات الأرباح النهائية كمطلوبات عند امل�صادقة عليها من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني .تقيد توزيعات الأرباح املرحلية عند امل�صادقة عليها من قبل جمل�س االدارة.
إثبات اإليرادات

يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�صدار الفواتري (وفق ًا لأ�سعار الذهب ال�سائدة بال�سوق يف ذلك الوقت) وت�سليم الب�ضاعة للعمالء.
يتم �إثبات الإيرادات من الذهب املباع عند انتقال املخاطر واملنافع الهامة من البائع �إلى امل�شرتي و�أنه من املحتمل تدفق املنافع االقت�صادية من املعامالت �إلى جمموعة الزوري.
ميكن قيا�س �سعر البيع ب�شكل موثوق به .ال يوجد لدى جمموعة الزوري ارتباط م�ستمر و�أن التكاليف املتكبدة �أو ميكن تكبدها بخ�صو�ص هذه املعاملة ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق
به.
تقيد اإليرادات األخرى عند حتققها.

تو�ضح االيرادات يف قائمة الدخل نوعني من الإيرادات وهما الإيرادات من الذهب وااليرادات من العمليات .الإيرادات من الذهب متثل قيمة وزن الذهب امل�ستخدمة يف
امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س املباعة والتي مت اقرتا�ضها من البنوك� .أما الإيرادات من العمليات فت�شري �إلى عن�صر القيمة امل�ضافة من قطع املجوهرات ،وهي �أجور
الت�صنيع وقيمة الإ�ضافات للذهب وغريها من الإيرادات املحققة عن طريق قنوات البيع باجلملة والتجزئة من م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س يف اململكة وم�صر ودول
جمل�س التعاون اخلليجي و 10دول �أخرى .هذا بالإ�ضافة �إلى الإيرادات املحققة من ور�شة الطلبات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومركز العدد الأدوات والتي �سيتم تف�صيلها الحق ًا.
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املصاريف

م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�ص ًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�سيارات ت�سليم الب�ضاعة بالإ�ضافة �إلى م�صروف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخـرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

متثل اجلهات ذات عالقة امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا ملجموعة الزوري واملن�ش�آت امل�سيطر عليها �أو ميار�س عليها ت�أثري ًا هام ًا من
قبل هذه اجلهات.
تتم املعامالت مع اجلهات ذات العالقة بناء على �أ�سعار متفق عليها من قبل �إدارة جمموعة الزوري.
إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�سجلة بالذهب لرياالت �سعودية بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق عند �إجراء املعامالت املعنية .ويعاد تقومي �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وكذا اخل�سائر غري املحققة عن �إعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة
الدخل املوحدة .يتم ت�أجيل املكا�سب غري املحققة عن �إعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.
العمالت األجنبية




املعامالت :حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند حدوث املعامالت املعنية .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج فروقات حتويل العمالت الأجنبية
املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل املوحدة.
ترجمة العمليات اخلارجية :حتول القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة
للموجودات واملطلوبات ،ومبتو�سط �أ�سعار التحويل لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .حتول عنا�صر حقوق امل�ساهمني ،عدا الأرباح
املبقاة ،ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل عن�صر .تظهر ت�سويات ترجمة العمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني.

املعلومات القطاعية

القطاع هو جزء �أ�سا�سي من جمموعة الزوردي ،يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة
(قطاع جغرايف) ،وعاد ًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.

6 66 -6خطة الشركة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية
قامت �إدارة ال�شركة ب�إعداد خطة للتحول من معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني �إلى معايري املحا�سبة الدولية ،والتي تهدف �إلى الت�أكد من �أن
عمليـة التحـول تتـم بكفـاءة وي�سـر بحيـث ت�ضمن يف نهاية املطاف التحـول الكامـل مـن الإطـار املحا�سـبي احلالـي الـذي حتكمـه معاييـر املحا�سـبة ال�سـعودية الـى معاييـر املحا�سـبة
الدوليـة ( )IFRSطبقـا لن�سـختها املعتمـدة مـن قبل الهيئـة ال�سـعودية للمحا�سـبني القانونييـن وذلـك عنـد �إعـداد القوائـم املاليـة لل�شـركة عـن الفتـرات املاليـة التـي تبـد�أ مـن
�أول ينايـر 2017م.
تت�ضمن خطة التحول الإجراءات الرئي�سة الآتية
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درا�سة معايري املحا�سبة الدولية ومقارنتها مبعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وحتديد املعايري التي يوجد بها اختالفات وما �إذا
كانت هذه املعايري متعلقة ولها ت�أثري على �إعـداد القوائـم املاليـة لل�شـركة.
اال�ستعانة ب�أحد مكاتب املراجعة واال�ست�شارات املالية لو�ضع خطة عمل وامل�ساعدة يف تطبيق معايري املحا�سبة الدولية
حتديد �أي تعديالت قد تكون مطلوبة يف الأنظمة املحا�سبية بال�شركة للوفاء مبتطلبات القيا�س والإف�صاح
قيا�س �أي اثار على النتائج املالية لل�شركة �أو مركزها املايل
اعداد خطة التحول وعر�ضها على جلنة املراجعة ثم جمل�س االدارة العتمادها

6 66 -6العوامل الرئيسية التي تؤثر على جمموعة الزوردي
يت�أثر العر�ض والطلب على ال�سلع الكمالية مثل م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س بعوامل اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية ودميوغرافية التي من بينها حاالت الزواج والوالدة.
وفيما يلي تو�ضيح للعوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على الطلب على منتجات جمموعة الزوردي.
6 66 -66 -6العوامل السياسية واالقتصادية
قد �أدى النمو الإجمايل القت�صاد اململكة ،املدعوم بالإنفاق احلكومي� ،إلى ارتفاع القوة ال�شرائية للم�ستهلك ال�سعودي� .إذ ت�ؤدي �أي زيادة يف القوة ال�شرائية ب�شكل عام �إلى خلق
ظروف مواتية لإحداث منو يف �سوق بيع التجزئة �إلى جانب زيادة الإنفاق االختياري مثل املجوهرات.
يرتبط �أداء جمموعة الزوردي على الأداء االقت�صادي للمملكة .على الرغم من �أن حكومة اململكة ت�سعى با�ستمرار لتنويع م�صادر دخلها� ،إال �أن االقت�صاد ال�سعودي ال يزال يعتمد
ب�شكل رئي�سي على قطاع النفط .بنا ًء على ذلك ،ف�إن تقلبات �أ�سعار النفط (وخا�صة عندما ت�شهد هذه الأ�سعار انخفا�ضا كبري ًا) يكون لها ت�أثري �سلبي وجوهري على اقت�صاد
اململكة وال�شركات العاملة فيها يف (مبا يف ذلك جمموعة الزوردي)� .أي تغيري يف معدل النمو االقت�صادي قد يكون له ت�أثري �سلبي على الدخل املتاح للفرد عن طريق خف�ض الإنفاق
على منتجات جمموعة الزوردي ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على عملياتها.
كما �أن �أداء جمموعة الزوردي يرتبط �أي�ض ًا باقت�صاد جمهورية م�صر العربية ،حيث �شهدت م�صر منذ عام 2012م منو ًا �سنوي ًا بواقع  %5.6يف الدخل احلقيقي املتاح لكل �أ�سرة
مدفوع ًا با�ستثمارات احلكومة .هذا وقد واجه الدخل احلقيقي املتاح يف ال�سابق منو ًا راكد ًا بواقع � %0.6سنوي ًا بني عامي 2005م و2012م .وتعزى الزيادة الن�سبية يف الدخل املتاح
يف عام 2013م بالأ�سا�س �إلى حزمة التحفيز احلكومية يف هذا العام ،حيث كانت ت�ستهدف زيادة احلد الأدنى للدخل� ،إلى جانب تخفي�ض ن�سبة البطالة وتطوير البنية التحتية.
وي�ؤدي منو �إجمايل الدخل املتاح �إلى رفع جاذبية ال�سوق امل�صرية ل�شركات املجوهرات املحلية والأجنبية ،حيث يتمتع امل�ستهلكون امل�صريون بقوة �شرائية كبرية �أدت بدورها �إلى
جعلهم م�ستهلكني �أكرث ن�شاط ًا يف �سوق بيع التجزئة.
بالإ�ضافة ملا ذكر �أعاله ،ف�إن �أي انخفا�ض يف �إنفاق احلكومة امل�صرية �سيت�سبب ب�إبطاء معدل النمو االقت�صادي مما �سينعك�س �سلب ًا على القوة ال�شرائية للفرد الواحد ،وبالتايل
الت�أثري �سلبي ًا على الأداء املايل ملجموعة الزوردي.
هذا وقد �أثر التغري يف امل�شهد ال�سيا�سي يف �أ�سواق الت�صدير التي تبيع لها جمموعة الزوردي على عملياتها و�أدائها .على �سبيل املثال ،فقد �أدى ا�ستمرار اال�ضطراب ال�سيا�سي يف
دول مثل ليبيا واليمن والعراق �إلى انخفا�ض �إيرادات جمموعة الزوردي من مبيعات الت�صدير �إلى هذه الأ�سواق الأمر الذى حث جمموعة الزوري على الرتكيز ب�صورة �أكرب على
الأ�سواق الأ�سا�سية امل�ستقرة ،على �سبيل املثال ا�سواق اململكة وم�صر ،وتقليل االعتماد على دول مثل ليبيا واليمن والعراق
6 66 -66 -6العوامل الدميوغرافية
ارتفع عدد �سكان اململكة من  28.7مليون ن�سمة يف عام 2012م �إلى  30.5مليون ن�سمة يف عام 2015م ،مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %2.0تقريب ًا .عالوة على ذلك ،تتميز
اململكة برتكيبة �سكانية �شابة ن�سبي ًا ،حيث �أن عدد ال�سكان دون �سن الأربعني ميثلون ن�سبة قدرها  %72تقريب ًا .ومن املتوقع �أن تعزز ن�سبة ال�شباب العالية واملتزايدة ف�ض ًال عن منو
الدخل املتاح من ن�شاط بيع التجزئة والطلب على جموهرات املو�ضة غري التقليدية.
تتمتع م�صر برتكيبة �سكانية �شابة ن�سبي ًا ،فيمثل ما يقارب  %41من ال�سكان �سكان دون �سن الع�شرين .وتعترب �شريحة ال�شباب البالغني (الذين ترتاوح �أعمارهم بني  20و39
عام ًا) ال�شريحة الأ�سرع منو ًا حيث حققت زيادة تفوق  5.6مليون �شاب بالغ على مدار الع�شر �سنوات ال�سابقة .هذا وي�ؤدي النمو ال�سكاين ،وخا�صة النمو يف فئة ال�شباب البالغني،
�إلى خلق قاعدة قوية للنمو يف �سوق التجزئة وال�سوق اال�ستهالكية .عالوة على ذلك� ،إن الزيادة يف ن�سبة ال�سكان من فئة ال�شباب البالغني �سيكون لها �أثر �إيجابي على الإنفاق
على ال�سلع ذات العالمات التجارية.
العوامل االجتماعية

�أثرت عوامل اجتماعية عديدة  -بالإ�ضافة �إلى النمو االقت�صادي وال�سكاين  -على تطور �أ�سواق بيع التجزئة واملجوهرات .حيث �أثرت هذه العوامل مبا يف ذلك ارتفاع معدالت
الزواج والتح�ضر وم�ستويات الإنفاق اال�ستهالكي وتوظيف املر�أة على ال�سلوك ال�شرائية للم�ستهلك ودفعت الطلب على املجوهرات يف الأ�سواق التي تعمل بها جمموعة الزوردي.
الزواج

يعترب الزواج �أحد �أهم عوامل الطلب على م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س ،كونهما الهدية التقليدية التي يقدمها الزوج لزوجته .فعدد الزيجات  -على وجه اخل�صو�ص  -هو
الدافع للطلب على �أطقم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س التي تتكون من خامت وعقد و�أ�سوار و�أقراط ،وذلك ب�سبب االرتباط الثقايف القوي بتقدمي هدايا �أطقم املجوهرات
عند الزواج.
التحضر

�أدى انتقال ال�سكان ال�سعوديني �إلى املدن الرئي�سية (مثل الريا�ض وجدة والدمام ومكة) �إلى ارتفاع معدالت التح�ضر .و�أدى ارتفاع معدل التح�ضر يف اململكة �إلى حتول يف منط
الإنفاق بف�ضل ارتفاع متو�سط الدخل املتاح يف املدن الكبرية واالنفتاح على املنتجات ذات العالمات التجارية يف هذه املدن .عالوة على ذلك ،فقد �أدى ارتفاع معدل التح�ضر يف
اململكة �إلى زيادة الإنفاق العفوي حيث ميثل ا�ستهالك ال�سلع الكمالية تطلعات الطبقة املتو�سطة الدخل.
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وباملقابل ،فيعترب معدل التح�ضر يف م�صر �أقل ن�سبي ًا مقارن ًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي .وميثل التوزيع اجلغرايف الوا�سع لإنفاق امل�ستهلكني يف خمتلف �أنحاء م�صر حتدي ًا
لتجار اجلملة وجتار التجزئة ،حيث يتطلب منهم ذلك االنت�شار جغرافي ًا عرب  %50من املناطق من �أجل الو�صول �إلى  %80من �إجمايل �إنفاق امل�ستهلكني املحتملني.
توظيف املرأة

�سعت املبادرات احلكومية م�ؤخر ًا �إلى ت�شجيع املر�أة على امل�شاركة يف جميع القطاعات بهدف خف�ض بطالة املر�أة .ولهذا فقد ارتفع معدل توظيف املر�أة من  %14.4يف عام
2009م �إلى %17.3يف عام 2015م ،ومن املتوقع �أن يعزز ذلك ن�صيب املر�أة من الدخل ال�سنوي املتاح .و�ست�ؤدي زيادة القوة ال�شرائية للمر�أة �إلى تعزيز الو�ضع املايل العام للأ�سر
ال�سعودية ورفع القدرة املالية ل�شريحة رئي�سة من العمالء يف �سوق املجوهرات.
احلجاج والسياحة

يوفر التدفق امل�ستمر حلجاج بيت اهلل احلرام م�صدر ًا ثابت ًا للنفقات الأجنبية يف اململكة� .إذ ت�ضطلع �سياحة احلج بدور حيوي يف اقت�صاد اململكة ،وعلى الرغم من انخفا�ض
�إجمايل عدد احلجاج الوافدين على مدار الع�شر �سنوات املن�صرمة ،من  1.55مليون حاج يف عام 2005م �إلى  1.38مليون حاج يف عام 2014م� ،إال �أن نفقات ال�سياحة الدولية
الوافدة ت�ضاعفت ثالث مرات على مدار نف�س الفرتة ،من  20مليار ريال �سعودي يف عام � 2005إلى  60مليار ريال �سعودي يف عام 2014م .ت�ستفيد �أن�شطة جتارة التجزئة يف
اململكة من ال�سياحة القوية �أثناء فرتة موا�سم احلج والعمرة خا�ص ًة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .بالإ�ضافة �إلى الأثر الإيجابي على قطاع بيع التجزئة ب�شكل عام ،ف�إن الكثري
من زوار ال�شعائر املقد�سة يقومون ب�شراء هدايا ب�سيطة لأقاربهم مبا يف ذلك قطع من املجوهرات التذكارية.
وتلى اال�ستقرار التدريجي ال�سيا�سي امل�صري يف عام 2012م ،تعافي ًا تدريجي ًا يف قطاع ال�سياحة تمَ ّثل يف منو قدره  %2يف عام 2012م و %10يف عام 2013م .ونتيجة لهذا التح�سن
امل�شهود يف قطاع ال�سياحة ف�إنه من املتوقع �أن يكون له دور �إيجابي على حت�سني االقت�صاد املحلي ب�شكل عام ،و�أ�سواق التجزئة واملجوهرات ب�شكل خا�ص.
6 66 -66 -6أسعار الذهب وإدارة اخملزون
�إن الطلب على م�شغوالت الذهب يت�أثر �أي�ض ًا ب�أ�سعار الذهب العاملية والتي بدورها تدفع الطلب على منتجات ال�شركة من املجوهرات� .أدى ارتفاع �أ�سعار الذهب يف املا�ضي �إلى
�إخراج �صغار املناف�سني من ال�سوق (نظر ًا ملحدودية ن�شاطاتهم ف�إنهم ال يقدرون على تكييف منتجاتهم مع �أ�سعار الذهب يف حني ارتفاعها) مما �أحدث زيادة يف الطلب على
منتجات جمموعة الزوردي .وباملقابل ،ي�ؤدي انخفا�ض �أ�سعار الذهب �إلى جذب املزيد من �شركات املجوهرات �إلى ال�سوق مما ي�سبب �ضغط ًا على الأ�سعار يدفعها نحو االنخفا�ض
�إثر ارتفاع حدة املناف�سة .خالل فرتة انخفا�ض �أ�سعار الذهب تعتقد جمموعة الزوردي ب�أنها قادرة على احلفاظ على ح�صتها ال�سوقية من خالل زيادة االنتاج ومتييز منتجاتها
املعرو�ضة عن غريها من املناف�سني عن طريق قدرتها العالية على اال�ستعانة بعالمتها التجارية ومرونة ت�صاميمها والتكنولوجيا العالية املوجودة يف م�صانعها.
تتطلب طبيعة الن�شاط التجاري يف قطاع املجوهرات من جمموعة الزوردي االحتفاظ بكمية كبرية من خمزون الذهب يف خمازنها ومعار�ضها كمادة خام وقيد الت�صنيع وب�ضاعة
م�صنعة جاهزة للت�سويق .ولهذا فقد حر�صت جمموعة الزوردي على تنويع م�صادر خمزونها من الذهب من بنوك حملية وعاملية لكي ت�ؤمن ا�ستمرارية االحتفاظ مبخزون ذهب
كاف .وعلى الرغم من ذلك ،فقد تت�أثر عمليات جمموعة الزوردي و�أدائها �إذا مل يتوفر لديها  -لأي �سبب  -م�ستويات كافية من املخزون لتلبية احتياجات وطلبات عمالئها
ٍ
املتغرية.

6 66 -6نتائج العمليات
6 66 -66 -6قائمة الدخل املوحدة

لودجلاااالاقائمة الدخل املوحدة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

2013م – 2015م

()%8.4

%1.6

()%3.6

%4.6

%13.2

%8.8

%3.6

()%1.6
()%3.6

2013م

2014م

2015م

�إيرادات الذهب

2.455.647

2.248.511

2.284.094

�إيرادات العمليات

447.873

468.443

530.103

�إجمايل الإيرادات

2.903.520

2.716.954

2.814.198

()%6.4

تكلفة الذهب

()2.455.647

()2.248.511

()2.284.094

()%8.4

%1.6

تكلفة العمليات

()176.880

()167.260

()190.779

()%5.4

%14.1

%3.9

�إجمايل تكلفة الإيرادات

()2.632.527

()2.415.771

()2.474.873

()%8.2

%2.4

()%3.0

�إجمايل الربح

270.993

301.183

339.325

%11.1

%12.7

%11.9

م�صاريف بيع وت�سويق

()111.799

()121.564

()137.403

%8.7

%13.0

%10.9

م�صاريف عمومية و�إدارية

()41.281

()48.991

()52.444

%18.7

%7.0

%12.7

الدخل من العمليات الرئي�سية

117.913

130.628

149.478

%10.8

%14.4

%12.6

�أعباء مالية

()30.191

()27.964

()34.896

()%7.4

%24.8

%7.5

94

1

2

�ألف ريال �سعودي

2015م

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

2013م – 2015م

%91.7

()%236.7

ال ينطبق

%19.4

%17.5
%9.6

2013م

2014م

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()1.634

()3.133

4.283

الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

86.088

99.531

118.864

%15.6

زكاة

()11.910

()13.240

()14.312

%11.2

%8.1

�ضريبة الدخل

-

-

()3.986

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

�صايف دخل الفرتة

74.178

86.291

100.567

%16.3

%16.5

%16.4

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
كمية بيع الذهب باجلملة بالكيلوغرام

17.023

17.550

19.633

527

2.082

2.610

متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام (ريال �سعودي)

21.0

21.8

21.8

0.8

0.0

1.0

�إجمايل عدد معار�ض التجزئة

11

14

14

1

1

2

متو�سط �إيرادات التجزئة لكل معر�ض (�ألف ريال �سعودي)

7.045.0

5.228.0

6.013.4

()1.817.0

785

()1.032

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
�إجمايل الربح

%60.5

%64.3

%64.0

م�صاريف بيع وت�سويق

%25.0

%26.0

%25.9

م�صاريف عمومية و�إدارية

%9.2

%10.5

%9.9

الأعباء املالية

%6.7

%6.0

%6.6

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()%0.4

()%0.7

%0.8

الدخل من العمليات الرئي�سية

%26.3

%27.9

%28.2

%16.6

%18.4

%19.0

�صايف دخل
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات معار�ض الزوردي
للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة .حيث �أن هذه الإيرادات متثل �إيرادات داخلية بني الأق�سام املختلفة لدى جمموعة الزوردي وال تعترب �إيرادات خارجية فعلية ،لذا وجب
ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجموعة الزوردي.
 2مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة �إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات
معار�ض الزوردي للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة .حيث �أن هذه التكاليف داخلية بني الأق�سام املختلفة لدى جمموعة الزوردي والتعترب تكاليف �إ�ضافية فعلية ،لذا
وجب ا�ستبعادها من النتائج املالية ملجموعة الزوردي.

اإليرادات

تو�ضح الإيرادات يف اجلدول �أعاله نوعني من الإيرادات وهما الإيرادات من الذهب والإيرادات من العمليات وذلك وفقا لفواتري البيع ال�صادرة خالل ال�سنة للعمالء ،والتي
ت�شمل كمية الذهب املباعة للعميل مقيمة باال�سعار العاملية بالإ�ضافة للقيمة امل�ضافة لعمليات الت�صنيع .وللتو�ضيح ف�إن الإيرادات من الذهب متثل قيمة وزن الذهب امل�ستخدمة
يف املجوهرات املباعة ،حيث ت�صدر الفاتورة �شاملة كمية الذهب امل�سلمة للعميل مقيمة با�سعار الذهب العاملية� .أما الإيرادات من العمليات فت�شري �إلى عن�صر القيمة امل�ضافة
من قطع املجوهرات ،وهي �أجور الت�صنيع وقيمة الإ�ضافات للذهب وغريها من الإيرادات املحققة عن طريق قنوات البيع باجلملة والتجزئة من م�شغوالت الذهب وجموهرات
الأملا�س يف اململكة وم�صر ودول جمل�س التعاون اخلليجي و 10دول �أخرى .هذا بالإ�ضافة �إلى الإيرادات املحققة من ور�شة الطلبات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومركز العدد الأدوات
والتي �سيتم تف�صيلها الحق ًا .جتدر الإ�شارة هنا �إن انخفا�ض او ارتفاع قيمة ايرادات الذهب الناجت عن التغري يف �سعر الذهب لي�س له ت�أثري على النتائج املالية ملجموعة الزوردي
حيث يقابل هذه الزيادة او االنخفا�ض قيمة معادلة لها يف التكلفة وعليه ف�إن االيراد احلقيقي وامل�ؤثر على نتائج جمموعة الزوردي هو االيراد من العمليات .و�سوف يتم ا�ستخدام
م�صطلح «الإيرادات» للإ�شارة �إلى «الإيرادات من العمليات» من الآن ف�صاعد ًا يف الق�سم «( 6مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ملجموعة الزوردي ونتائج الأعمال»).
إيرادات الذهب

يتم �إثبات الإيرادات من الذهب عند �إ�صدار فواتري املبيعات لعمالء البيع باجلملة وت�سليم الكميات الواردة بها ،حيث يدرج فى كل فاتورة كمية الذهب املباعة ،وال يذكر قيمة
الذهب على الفاتورة حيث �أن العمالء ملتزمون ب�إرجاع نف�س كمية الذهب الواردة بالفواتري اخلا�صة بهم ،ويتم تقييم قيمة الإيرادات من الذهب يوميا طبقا ل�سعر الذهب العاملى
ال�سائد فى كل يوم لغر�ض اعداد القوائم املالية.
انخف�ضت �إيرادات الذهب مبعدل �سنوي مركب قدره  %3.6بني عامي 2013م و2015م ،حيث انخف�ضت ايرادات الذهب بن�سبة  %8.4من  2.5مليار ريال �سعودي يف عام 2013م
�إلى  2.2مليار ريال �سعودي يف عام 2014م ،نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر الذهب من  170.3ريال �سعودي للغرام �إلى  152.9ريال �سعودي للجرام خالل نف�س الفرتة .وقد قابل
ذلك زيادة يف حجم �إيرادات بيع الذهب باجلملة بواقع  527كيلوغرام.
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ارتفعت ايرادات الذهب ب�شكل طفيف �إلى  2.3مليار ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%1.6نتيجة ازدياد كمية بيع الذهب املباعة باجلملة بواقع  2.082كيلوغرام ،وقد
قابل ذلك انخفا�ض يف متو�سط �سعر الذهب من 152.9ريال �سعودي للغرام �إلى  140.7ريال �سعودي للجرام خالل نف�س الفرتة .وكما �سبق ذكره ف�إن االرتفاع واالنخفا�ض يف
�إيرادات الذهب الناجت عن تغري �أ�سعار الذهب لي�س له ت�أثري على النتائج املالية ملجموعة الزوردي.
إيرادات العمليات

يتم �إثبات الإيرادات من العمليات عند �إ�صدار فواتري املبيعات للعمالء وت�سليم الكميات الواردة بها ،حيث يدرج فى كل فاتورة لعمالء البيع باجلملة كمية الذهب املباعة وقيمة
�أجور الت�صنيع اخلا�صة بها طبقا لأ�سعار �أجور جمموعة الزوري .وبالن�سبة لعمالء التجزئة فت�صدر فواتري املبيعات �شاملة كمية الذهب واملجوهرات املباعة وقيمتها طبقا ل�سعر
الذهب العاملى فى نف�س اليوم بالإ�ضافة �إلى �أجور الت�صنيع.
ارتفعت �إيرادات العمليات ملجموعة الزوردي ،بعد ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني الأق�سام ،مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %8.8بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفعت
�إيرادات جمموعة الزوردي بن�سبة قدرها  %4.6من  447.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  468.4مليون ريال �سعودي يف 2014م ،وذلك نظرا لزيادة كمية الذهب
املباعة باجلملة بواقع  527كيلو غرام وارتفاع متو�سط ايرادات بيع الذهب باجلملة للغرام من  21.0ريال �سعودي الى  21.8ريال �سعودي.
�شهدت �إيرادات العمليات ملجموعة الزوردي منو ًا بن�سبة قدرها  %13.2من  468.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  530.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وكان هذا
النمو مدفوع بارتفاع قدره  45.1مليون ريال �سعودي يف قيمة مبيعات الذهب باجلملة نتيجة زيادة الكمية املباعة بواقع  2.082كيلوغرام بن�سبة قدرها  ،%11.9بالإ�ضافة �إلى
ارتفاع قدره  15.2مليون ريال �سعودي يف قيمة بيع الأملا�س باجلملة.
تكلفة اإليرادات

تو�ضح تكلفة الإيرادات يف اجلدول �أعاله نوعني من التكاليف وهما تكاليف الإيرادات من الذهب وتكاليف االيرادات من العمليات ،على غرار تق�سيمة االيرادات املو�ضحة اعاله.
تكلفة إيرادات الذهب

متثل تكلفة �إيرادات الذهب قيمة وزن الذهب امل�ستخدمة يف امل�شغوالت الذهبية وجموهرات الأملا�س والتي مت اقرتا�ضها من البنوك كما هو احلال يف ايرادات الذهب ،حيث �أن
ال�شركة ال تقوم ب�شراء وبيع الذهب وامنا اقرتا�ضه ،مما يرتتب عليه عدم ت�أثري تغري �سعر الذهب العاملي على ايرادات وتكاليف بيع الذهب باجلملة ب�شكل مبا�شر.
انخف�ضت تكلفة �إيرادات الذهب مبعدل �سنوي مركب قدره  %3.6بني عامي 2013م و2015م ،حيث انخف�ضت تكلفة ايرادات الذهب بن�سبة  %8.4من  2.5مليار ريال �سعودي
يف عام 2013م �إلى  2.2مليار ريال �سعودي يف عام 2014م ،نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر الذهب من  170.3ريال �سعودي للغرام �إلى  152.9ريال �سعودي للجرام خالل نف�س
الفرتة .وقد قابل ذلك زيادة يف كمية الذهب املباعة باجلملة بواقع  527كيلوغرام.
ارتفعت تكلفة ايرادات الذهب ب�شكل طفيف �إلى  2.3مليار ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%1.6نتيجة ازدياد كمية الذهب املباعة باجلملة بواقع  2.082كيلوغرام ،وقد
قابل ذلك انخفا�ض يف متو�سط �سعر الذهب من 152.9ريال �سعودي للغرام �إلى  140.7ريال �سعودي للجرام خالل نف�س الفرتة .وكما �سبق ذكره ف�إن االرتفاع واالنخفا�ض يف
�إيرادات الذهب الناجت عن تغري �أ�سعار الذهب لي�س له ت�أثري على النتائج املالية ملجموعة الزوري.
تكلفة إيرادات العمليات

ارتفعت تكلفة الإيرادات مبعدل �سنوي مركب قدره  ،%3.9بعد ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني الأق�سام ،بني عامي 2013م و2015م ،حيث انخف�ضت تكلفة االيرادات
بن�سبة  %5.4من  176.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  167.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،مدفوعة ب�شكل رئي�سي باالنخفا�ض يف تكاليف الذهب املفقود خالل
عمليات الإنتاج مبقدار  4.0مليون ريال �سعودي ،حيث جنحت جمموعة الزوردي يف حت�سني �إنتاجيتها وتقلي�ص فاقد الذهب.
�شهدت تكلفة االيرادات ارتفاع ًا يف عام 2015م بن�سبة  %14.1لت�صل �إلى  190.8مليون ريال �سعودي ،نتيجة ارتفاع تكاليف املواد اخلام مبقدار  10.7مليون ريال �سعودي ،وقد
قابل ذلك االنخفا�ض يف تكاليف التعديل على قيمة الب�ضاعة مبقدار  3.5مليون ريال �سعودي.
إجمايل الربح

�شهد �إجمايل الربح حت�سن ًا على مدار الفرتة الواقعة قيد التحليل مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %11.9بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع من  271.0مليون ريال �سعودي
يف عام 2013م �إلى  339.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
�شهد �إجمايل الربح ارتفاع ًا قدره  %11.1من  271.0مليون ريال �سعودي يف 2013م �إلى  301.2مليون ريال �سعودي يف 2014م ،مع زيادة يف هام�ش �إجمايل الربح من %60.5
�إلى  %64.3على التوايل نتيجة انخفا�ض تكلفة الإيرادات بن�سبة قدرها  %5.4مدفوعة ب�شكل رئي�سي بزيادة هام�ش اجمايل الربح املتعلق مببيعات الذهب باجلملة بواقع ،%3.0
كما حت�سن هام�ش اجمايل الربح املتعلق مببيعات التجزئة مبقدار  %5.4خالل نف�س الفرتة .وقد حتقق ذلك من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب تكنولوجية متعددة ال�سرتجاع جزء كبري
من الفاقد خالل عملية الت�صنيع والتي �ساعدت على تخفي�ض الفاقد �إلى �أدنى م�ستوى له ،مبا يف ذلك تركيب مر�شحات تكييف هواء جديدة متكن ا�ستخال�ص غبار الذهب منها،
�إلى جانب حتديث الأجهزة الأمنية و�أجهزة الك�شف عن املعادن .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �شهدت هذه الفرتة ارتفاع ًا يف �إيرادات م�صر ،والتي تتميز بهام�ش ربح �إجمايل �أعلى
مقارنة باملناطق الأخرى التي تعمل بها جمموعة الزوردي نظر ًا النخفا�ض تكاليف العمالة يف م�صر مقارنة باملناطق الأخرى التي تعمل بها جمموعة الزوردي .جتدر اال�شارة ب�أن
هام�ش �إجمايل ربح التجزئة �أقل من ن�شاط بيع اجلملة وال�سبب يف ذلك هو عدم ا�ستبعاد قيمة الذهب من تكلفة الإيرادات يف ن�شاط التجزئة مما يتطلب من العمالء �أن يدفعوا
القيمة الإجمالية للمجوهرات نقد ًا .يف حني يجري ا�ستثناء قيمة الذهب من الإيرادات وتكلفة الإيرادات يف ن�شاط بيع اجلملة ،حيث يقومون العمالء بت�سديد كمية الذهب مبا
يعادله بذهب من نف�س العيار �أو مبا يعادل الكمية بذهب �صايف من عيار  24قرياط مما ينتج عنه هام�ش ربح �إجمايل �أعلى.

96

ارتفع �إجمايل الربح ملجموعة الزوردي من  301.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  339.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مبعدل  %12.7مدفوعا ب�شكل ا�سا�سي بنمو
اجمايل االيرادات مبقدار  ،%13.2مع ثبات هام�ش �إجمايل الربح يف نف�س الفرتة عند .%64.0
مصاريف البيع والتسويق

ارتفع حجم م�صاريف البيع والت�سويق مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %10.9من2013م �إلى 2015م حيث ارتفع من  111.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 137.4
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
ارتفعت م�صاريف البيع والت�سويق بن�سبة قدرها  %8.7من  111.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  121.6مليون ريال �سعودي يف 2014م ب�سبب زيادة قدرها  8.0مليون
ريال �سعودي يف م�صاريف الدعاية والرتويج لدعم منو املبيعات� ،إلى جانب الزيادة يف تكاليف موظفي البيع والت�سويق بواقع  4.7مليون ريال �سعودي نظر ًا الرتفاع عدد موظفي
البيع والت�سويق بواقع  16موظف ًا �إ�ضافي ًا من  211موظف ًا �إلى  227موظف ًا.
ارتفعت م�صاريف البيع والت�سويق ملجموعة الزوردي من  121.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 137.4مليون ريال �سعودي يف 2015م مبعدل  ،%13.0وذلك نتيجة ارتفاع
 8.6مليون ريال �سعودي يف اعباء معايرة الذهب� ،إلى جانب الزيادة يف تكاليف موظفي البيع والت�سويق بواقع  2.9مليون ريال �سعودي نظر ًا الرتفاع عدد موظفي البيع والت�سويق
بواقع  24موظف ًا �إ�ضافي ًا من  227موظف ًا �إلى  251موظف ًا.
مصاريف عمومية وإدارية

ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.7بني عامي 2013م و2015م من  41.3مليون ريال �سعودي �إلى  52.4مليون ريال �سعودي.
ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية بن�سبة قدرها  %18.7من  41.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  49.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وكان هذا االرتفاع
مدفوع ًا يف الأ�سا�س بالزيادة يف رواتب ومزايا املوظفني بواقع  5.4مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة قدرها  28موظف ًا يف عدد موظفي العمومية والإدارية من  318موظف ًا �إلى 346
موظف ًا ،مع زيادة يف متو�سط تكاليف املوظفني بواقع � 2.7آالف ريال �سعودي من � 100.1ألف ريال �سعودي �إلى � 102.8ألف ريال �سعودي.
ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية ملجموعة الزوردي من  49.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  52.4مليون ريال �سعودي يف 2015م بن�سبة  ،%7.1وذلك نتيجة ارتفاع
قدره  2.2مليون ريال �سعودي يف رواتب ومزايا املوظفني وذلك ب�سبب توظيف  33موظف يف نف�س الفرتة� ،أي ازداد عدد املوظفني من  346موظفا �إلى  379موظفا ،بالإ�ضافة �إلى
الزيادة يف تكاليف الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية مبقدار � 931ألف ريال �سعودي نتيجة ارتفاع تكاليف مراجعة ح�سابات ال�شركة.
األعباء املالية

ت�شمل الأعباء املالية العمولة املدفوعة �إلى البنوك على قرو�ض الذهب .ارتفعت الأعباء املالية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %7.5بني عامي 2013م و2015م ،من  30.2مليون
ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  34.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .و�شهدت الأعباء املالية انخفا�ض ًا بن�سبة قدرها  %7.4من  30.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م
لت�صل �إلى  28.0مليون ريال �سعودي يف 2014م وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة قرو�ض الذهب من  816مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.049ريال �سعودي يف عام
2014م ويرجع ال�سبب يف ذلك الى جهود جمموعة الزوردي يف التفاو�ض مع البنوك املقر�ضة لتخفي�ض معدل هام�ش الربح ال�سنوي على قرو�ض الذهب بالإ�ضافة الى انخفا�ض
�سعر الفائدة العاملي لقرو�ض الذهب.
ارتفعت الأعباء املالية ملجموعة الزوردي من  28.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  34.9مليون ريال �سعودي يف 2015م مبعدل  ،%24.8وذلك نتيجة ارتفاع قرو�ض
الذهب مبقدار  65.2مليون ريال �سعودي من  1.049مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.114مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،م�صحوبا بارتفاع معدل متو�سط العمولة
وهام�ش الربح ال�سنوي على قرو�ض الذهب وذلك ب�سبب ارتفاع ا�سعار الفائدة على جميع انواع القرو�ض عاملي ًا
صايف اإليرادات (املصاريف) األخرى

ي�شمل �صايف الإيرادات (امل�صاريف) الأخرى الأرباح �أو اخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العمالت الأجنبية �إلى جانب املكا�سب �أو اخل�سائر الناجمة عن ا�ستبعاد ممتلكات
و�آالت ومعدات ،م�صاريف متفرقة �أخرى.
�شهد �صايف الإيرادات (امل�صاريف) الأخرى زيادة يف عام 2014م بن�سبة قدرها  %91.7من م�صاريف قدرها  1.6مليون ريال �سعودي لي�صل �إلى م�صاريف قدرها  3.1مليون
ريال �سعودي ،ب�سبب �شطب مبلغ قدره  2.0مليون ريال �سعودي يف ح�ساب امل�صاريف املدفوعة م�سبق ًا فيما يتعلق ب�إيجار مدفوع م�سبق ًا والذي مت خ�سارته ب�سبب �إغالق معر�ض
ال�سالم ،وذلك �إلى جانب اخل�سائر الأخرى الناجمة عن �إغالق معر�ضي البرمييري وال�سالم بواقع  2.2مليون ريال �سعودي.
ارتفعت �صايف الإيرادات (امل�صاريف) الأخرى ملجموعة الزوردي من م�صاريف قدرها  3.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �إيرادات قدرها  4.3مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م ،وذلك نتيجة ارتفاع الأرباح الناجمة عن فروقات حتويل العمالت الأجنبية بواقع  5.1مليون ريال �سعودي نتيجة االنخفا�ض يف �سعر حتويل اجلنيه امل�صري.
الزكاة

ارتفعت م�صاريف الزكاة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %9.6بني عامي 2013م و2015م .ارتفعت م�صاريف الزكاة بن�سية قدرها  %11.2من  11.9مليون ريال �سعودي يف عام
2013م �إلى  13.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،ثم زادت بعد ذلك بن�سبة قدرها  %8.1لت�صل �إلى  14.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،متا�شيا مع الزيادة يف ن�شاط
جمموعة الزوردي التجاري ومنو الدخل يف العمليات الرئي�سية.
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ضريبة الدخل

حتملت جمموعة الزوردي �ضريبة دخل مبقدار  4.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انتهاء الإعفاء ال�ضريبي املتعلق ب�شركة �أورو �إيجيبت يف  31دي�سمرب 2014م.
6 6666666اإليرادات حسب الشركات التابعة

لودجلاااالاايرادات العمليات من حيث ال�شركات التابعة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

دولة الت�أ�سي�س

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%18.7

%8.8
ال ينطبق

2014م

2015م

211.734

251.405

()% 0.2

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%1.499.0

%279.9
()%37.6

�شركة الزوردي للمجوهرات

اململكة

212.220

�شركة املجوهرات املا�سية

اململكة

-

-

�شركة كيناز

اململكة

-

-

-

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)

م�صر

10.986

9.915

158.539

()%9.7

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

م�صر

163.626

199.192

63.804

%21.7

()%68.0

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

الإمارات العربية املتحدة  -دبي

60.188

43.928

49.860

()%27.0

%13.5

()%9.0

�شركة الزوردي للمجوهرات -ذ.م.م

الإمارات العربية املتحدة � -أبوظبي

854

3.673

3.835

%330.3

%4.4

%112.0

�شركة الزوردي للمجوهرات

قطر

-

-

2.661

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

447.873

468.443

530.104

%4.6

%13.2

%8.8

�صايف الإيرادات

1

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات معار�ض
الزوردي للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.

اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات

ارتفعت �إيرادات �شركة الزوردي للمجوهرات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %8.8بني عامي 2013م و2015م .بينما انخف�ضت �إيراداتها انخفا�ضا طفيف ًا بن�سبة  %0.2من
 212.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  211.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،نظر ًا النخفا�ض �إيرادات التجزئة بن�سبة قدرها  %12.5من  76.6مليون ريال
�سعودي يف عام 2013م �إلى  67.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك �إلى �إغالق معر�ض البرمييري يف عام 2014م نظر ًا للأعمال الإن�شائية
حول املعر�ض والتي قللت من الإقبال عليه .وعو�ض جزء كبري من االنخفا�ض يف ايرادات التجزئة ارتفاع ايرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة  %6من  127.6مليون ريال �سعودي
الى  135.2مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها.
يف عام 2015م ،ارتفعت �إيرادات �شركة الزوردي للمجوهرات بن�سبة � %18.7إلى  251.4مليون ريال �سعودي ،نتيجة زيادة يف مبيعات الذهب باجلملة بن�سبة  %21.2بقيمة
قدرها  28.6مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع يف مبيعات الأملا�س باجلملة قدره  5.3مليون ريال �سعودي ،ف�ض ًال عن ارتفاع ايرادات التجزئة بواقع  5.3مليون ريال
�سعودي خالل نف�س الفرتة.
اإليرادات لشركة اجملوهرات املاسية

�شركة املجوهرات املا�سية – اململكة هي �شركة مل تبد�أ ن�شاطها بعد.
اإليرادات لشركة كيناز

�شركة كيناز – اململكة هي �شركة مل تبد�أ ن�شاطها بعد.
اإليرادات لشركة الزوردي مصر للمجوهرات

انخف�ضت �إيرادات �شركة الزوردي م�صر للمجوهرات بن�سبة  %9.7من  11.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  9.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وذلك نتيجة
لت�شديد ال�شروط االئتمانية على عمالئها من �أجل حت�سني الر�أ�س املال العامل وتقلي�ص ح�ساب املدينون ملبيعات الأملا�س باجلملة .يف عام 2015م،ارتفعت �إيراداتها �إلى
158.5مليون ريال �سعودي ،وذلك نتيجة ل�سيا�سة جمموعة الزوردي برتكيز اعمالها مب�صر من خالل �شركة الزوردي م�صر ب�شراء �أ�صول جديدة وبناء م�صنع قيد الأن�شاء.
اإليرادات لشركة أورو إيجيبت لتشغيل املعادن الثمينة

ارتفعت �إيرادات �شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة بن�سبة قدرها  %21.7من  163.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  199.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
ويعود ال�سبب وراء هذا االرتفاع �إلى منو قدره  %13.3يف الكميات املباعة مبقدار  1.106كيلوغرامات.
بينما �أنخف�ضت من  199.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  63.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%68.0وذلك نتيجة ل�سيا�سة جمموعة الزوردي برتكيز
اعمالها مب�صر من خالل �شركة الزوردي م�صر ،بينما �سترتكز عمليات �شركة �أورو �إيجبت يف ن�شاط البيع بالتجزئة.
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اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)  -اإلمارات العربية املتحدة – دبي

تتحقق �إيرادات �شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)  -الإمارات العربية املتحدة – دبي ،من بيع الذهب باجلملة ،والتي تقوم بت�صدير منتجات جمموعة الزوردي �إلى دول
متعددة .وانخف�ضت �إيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة  %27.0من  60.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  43.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويرجع ال�سبب
الرئي�سي وراء ذلك �إلى انخفا�ض كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %29.5ومبقدار  939كيلوغرام ًا ،ب�سبب قرار الإدارة لتقلي�ص مبيعات الت�صدير وتخفي�ض احلدود
االئتمانية للعمالء يف العراق وليبيا نظر ًا حلالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف هذه البلدان .وقابل هذا االنخفا�ض ارتفاع ب�سيط يف متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للجرام
الواحد من  18.9ريال �سعودي �إلى  19.6ريال �سعودي.
بينما ارتفعت �إيراداتها من  43.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  49.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%13.5وذلك نتيجة ارتفاع املبيعات داخل االمارات
العربية املتحدة مبقدار  5.9مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة ،وقد قابل ذلك ثبات يف االيرادات الناجمة عن ال�صادرات املقدرة بـ  30.4مليون ريال �سعودي يف 2014م
و 2015م.
اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)  -اإلمارات العربية املتحدة – أبوظبي

تتحقق �إيرادات �شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)  -الإمارات العربية املتحدة – �أبوظبي ،من معار�ض التجزئة يف الإمارات العربية املتحدة .وقد ارتفعت الإيرادات مبعدل
منو �سنوي مركب قدره  %112.0من  0.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  3.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،حيث ارتفعت �إيرادات التجزئة �إلى  3.7مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م .وترجع هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي �إلى افتتاح معر�ض جديد يف �أبوظبي خالل عام 2014م ،مما �أدى �إلى ارتفاع متو�سط �إيرادات التجزئة للمعر�ض الواحد
من حوايل  0.8مليون ريال �سعودي عام 2013م �إلى  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.يف عام 2015م ،ارتفعت ب�شكل طفيف من  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م
�إلى  3.8مليون ريال �سعودي بن�سبة  ،%4.4وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات معر�ض العني مبقدار � 514ألف ريال �سعودي ،والذي قابله انخفا�ض يف مبيعات معر�ض �أبوظبي مبقدار
� 424ألف ريال �سعودي نتيجة اغالق املعر�ض يف دي�سمرب 2015م.
اإليرادات لشركة الزوردي للمجوهرات – قطر

تت�ألف �إيرادات �شركة الزوردي للمجوهرات – قطر من بيع الذهب باجلملة .بد�أت جمموعة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �شهر مار�س 2015م ،وخالل
 9الأ�شهر الأولى من بدء العمليات ا�ستطاعت جمموعة الزوردي حتقيق �إيرادات تبلغ  2.7مليون ريال �سعودي ،مع العلم ب�أن الب�ضائع املباعة للعمالء املحليني يف قطر ت�صنع من
قبل �شركة الزوردي للمجوهرات يف اململكة ومن ثم ت�ستورد من خالل �شركة الزوردي للمجوهرات يف قطر.
6 6666666اإليرادات حسب املنطقة

لودجلاااالاايرادات العمليات من حيث املنطقة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

�ألف ريال �سعودي

2014م

2015م

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

اململكة

212.220

م�صر

174.612

209.107

قطر

-

-

2.661

الإمارات العربية املتحدة

61.041

47.601

53.695

()%22.0

�صايف الإيرادات

447.873

468.443

530.104

%4.6

1

211.734

251.405

()%0.2

%18.7

%8.8

222.343

%19.8

%6.3

%12.8

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%12.8

()%6.2

%13.2

%8.8

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
كمية بيع الذهب باجلملة بالكيلوغرام
اململكة

5.536

5.897

7.072

361

1.175

1.536

م�صر

8.306

9.412

10.098

1.106

686

1.792

الإمارات العربية املتحدة

3.181

2.242

2.370

()939

128

()811

قطر

-

-

93

-

93

93

�إجمايل بيع الذهب باجلملة

17.023

17.550

19.633

527

2.082

2.610

�إجمايل �إيرادات بيع الذهب باجلملة
(�ألف ريال �سعودي)

360.781

384.846

427.063

24.065

42.218

66.283

�إيرادات العمليات للمناطق كن�سبة من
�إجمايل �إيرادات العمليات
اململكة

%47.4

%45.2

%47.4

م�صر

%39

%44.6

%41.9
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�ألف ريال �سعودي

2013م

2015م

2014م

قطر

%0.0

%0.0

%0.5

الإمارات العربية املتحدة

%13.6

%10.2

%10.1

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومبيعات معار�ض
الزوردي للتجزئة ،وا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.

إيرادات اململكة

ارتفعت �إيرادات اململكة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %8.8بني عامي 2013م و2015م .يف عام 2014م ،انخف�ضت �إيرادات اململكة انخفا�ضا طفيف ًا من  212.2مليون ريال
�سعودي يف عام 2013م �إلى 211.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك بن�سبة قدرها  %0.2نظر ًا النخفا�ض �إيرادات التجزئة بن�سبة قدرها  %12.5من  76.6مليون ريال
�سعودي يف عام 2013م �إلى  67.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك يف الأ�سا�س �إلى �إغالق معر�ض البرمييري يف عام 2014م نظر ًا للأعمال
الإن�شائية حول املعر�ض والتي قللت من الإقبال عليه .وعو�ض جزء كبري من االنخفا�ض يف ايرادات التجزئة ارتفاع ايرادات بيع الذهب باجلملة من  127.6مليون ريال �سعودي
الى  135.2مليون ريال �سعودي بواقع . %6
وارتفعت �إيرادات جمموعة الزوردي يف اململكة من  211.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  251.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%18.7وكان هذا النمو
نتيجة ارتفاع  28.6مليون ريال �سعودي يف بيع الذهب باجلملة بن�سبة  %21.2نتيجة ارتفاع قدره  1.175كيلوغرام يف كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة  ،%19.9بالإ�ضافة �إلى
ارتفاع قدره  5.3مليون ريال �سعودي يف بيع الأملا�س باجلملة ،ف�ض ًال عن ارتفاع ايرادات التجزئة بواقع  5.3مليون ريال �سعودي.

لودجلاااالاايرادات اململكة من بيع الذهب باجلملة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%32.5

%18.9
()%22.9
%13.3

2014م

2015م

114.569

151.778

%6.8

12.045

%1.9

()%41.6

163.824

%6.0

%21.2

االيرادات املحلية

107.332

ال�صادرات

20.237

20.631

�إجمايل ايرادات اململكة من بيع الذهب باجلملة

127.559

135.201

1

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.

ارتفعت ايرادات اململكة املحلية من بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  ،%18.9حيث ارتفعت االيرادات يف عام 2014م بن�سبة  %6.8ويف عام 2015م بن�سبة
 %32.5وذلك نتيجة للحمالت االعالنية وتطوير منتجات جديدة والرتكيز على ا�سواق اململكة لتعوي�ض النق�ص يف الت�صدير للأ�سواق التي تعاين من ا�ضطرابات �سيا�سية
واقت�صادية.

لودجلاااالاايرادات �صادرات اململكة من بيع الذهب باجلملة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%11.3

%6.0
%61.1

2013م

2014م

2015م

الكويت

6.863

6.934

7.715

%1.0

قطر

732

3.165

1.900

%332.4

()%40.0

اليمن

12.583

10.511

1.010

()%16.5

()%90.4

()%71.7

البحرين

29

21

1.420

()%27.6

%6.661.9

%599.8

ال�سودان

30

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

�إجمايل �صادرات اململكة

20.237

20.631

12.045

%1.9

()%41.6

()%22.9

امل�صدر :ال�شركة

ايرادات صادرات اململكة إىل الكويت من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من الكويت مبعدل منو �سنوي مركب قدره  ،%6حيث زادت االيرادات مبعدل  %11.3يف 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 منو �سنوي مركب قدره  %61.1ويرجع ذلك الى النمو الكبري املحقق يف عام 2014م بن�سبة  %332.4نتيجة �إلى البيع ل�شبكة جتزئة جديدة
بقطر .ثم انخف�ضت االيرادات يف عام 2015م بن�سبة  %40ب�سبب تخفي�ض االئتمان لعمالء التجزئة ال�سابق ذكرهم وقيام جمموعة الزوردي بالبيع املبا�شر داخل قطر عن طريق
�شركتها التابعة هناك والذي نتج عنه ت�سجيل االيرادات يف الزوردي قطر بد ًال من ايرادات ت�صدير اململكة.

100

ايرادات صادرات اململكة إىل اليمن من بيع الذهب باجلملة

انخف�ضت االيرادات من اليمن مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %71.7وذلك نتيجة لتوجه �إدارة جمموعة الزوردي نحو تقليل خماطر االئتمان لتخفيف التعر�ض ل�سوق اليمن ملا
يعانيه من حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ايرادات صادرات اململكة إىل البحرين من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من البحرين مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %8.6وذلك نتيجة لزيادة املبيعات يف عام 2015م نظر ًا لإبرام تعاقد جديد مع �أحد جتار اجلملة يف �أ�سواق
الذهب بالبحرين.
ايرادات صادرات اململكة إىل السودان من بيع الذهب باجلملة

توقفت جمموعة الزوردي عن البيع لل�سودان يف عام 2014م وذلك ل�ضعف الطلب على منتجات جمموعة الزوردي هناك.
إيرادات مصر

تتحقق �إيرادات م�صر يف الأ�سا�س من �شركتي �أورو �إيجيبت والزوردي م�صر .ارتفعت �إيرادات م�صر مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.8بني عامي 2013م و2015م.
ارتفعت الإيرادات بن�سبة قدرها  %19.8من  174.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  209.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وكان ال�سبب الرئي�سي وراء هذا االرتفاع
هو زيادة كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %13.3مبقدار  1.106كيلوغرامات ،بف�ضل �إطالق منتجات جديدة �إلى جانب �إعالنات مدعومة من قبل بع�ض امل�شاهري
و�شروط جتارية �أف�ضل مع العمالء ف�ض ًال عن الزيادة يف متو�سط �سعر الذهب باجلملة من  19.7ريال �سعودي �إلى  20.9ريال �سعودي لكل غرام خالل هذه الفرتة.
ارتفعت �إيرادات جمموعة الزوردي يف م�صر من  209.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  222.3مليون ريال �سعودي يف عام2015م بن�سبة  ،%6.3وكان هذا النمو نتيجة
ارتفاع قدره  8.2مليون ريال �سعودي يف بيع الذهب باجلملة نتيجة ارتفاع قدره  687كيلوغرام يف كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة  ،%7.3ف�ض ًال عن ارتفاع ايرادات التجزئة
بواقع  5.4مليون ريال �سعودي ،وقابل ذلك انخفا�ض يف ايرادات بيع الأملا�س باجلملة مبقدار  0.4مليون ريال �سعودي.
إيرادات قطر

تتحقق �إيرادات قطر من �شركة الزوردي للمجوهرات يف قطر ،و تت�ألف �إيرادات قطر من بيع الذهب باجلملة .بد�أت جمموعة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر
اعتبارا من �شهر مار�س 2015م ،وخالل � 9أ�شهر من بدء العمليات ا�ستطاعت جمموعة الزوردي حتقيق �إيرادات تبلغ  2.7مليون ريال �سعودي ،مع العلم ب�أن الب�ضائع املباعة
للعمالء املحليني يف قطر ت�صنع من قبل الزوردي اململكة ومن ثم ت�ستورد من خالل الزوردي قطر.
إيرادات اإلمارات العربية املتحدة

تتحقق �إيرادات الإمارات العربية املتحدة من دبي و�أبوظبي ،و تت�ألف �إيرادات دبي من �صادرات م�شغوالت الذهب باجلملة ال�صادرة من اململكة ،يف حني تتحقق �إيرادات �أبوظبي
من معر�ض واحد لبيع التجزئة يف عام 2013م ومعر�ضني يف عام 2014م ومعر�ض واحد يف 2015م.
انخف�ضت �إيرادات الإمارات العربية املتحدة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %6.2بني عامي 2013م و2015م .انخف�ضت �إيرادات الإمارات العربية املتحدة بن�سبة قدرها %22
من  61.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  47.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويرجع هذا االنخفا�ض يف الأ�سا�س �إلى انخفا�ض كمية بيع الذهب باجلملة بن�سبة
قدرها  %27.0ومبقدار  939كيلوغرام ًا بعد قرار الإدارة للحد من �صادرات دبي وتخفي�ض حدود االئتمان للعمالء يف العراق وليبيا نظر ًا لزيادة حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
يف هذه البلدان.
ارتفعت �إيرادات جمموعة الزوردي يف الإمارات العربية املتحدة من  47.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  53.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة ،%12.8
وكان هذا النمو نتيجة ارتفاع ايرادات دبي مبقدار  5.9مليون ريال �سعودي مدفوعا بارتفاع كمية بيع الذهب باجلملة مبقدار  128كيلوغرام ًا بن�سبة  ،%5.7بالإ�ضافة �إلى ارتفاع
 162الف ريال �سعودي يف ايرادات �أبوظبي بن�سبة .%4.4

لودجلاااالاايرادات االمارات من بيع الذهب باجلملة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%43.9

%5.9
()%15.8
()%9.0

2013م

2014م

2015م

االيرادات املحلية

17.359

13.526

19.465

()%22.1

ال�صادرات

42.829

30.402

30.395

()%29.0

()%0.0

�إجمايل ايرادات االمارات من بيع الذهب باجلملة

60.188

43.928

49.860

()%27.0

%13.5

امل�صدر :ال�شركة

ارتفعت ايرادات االمارات املحلية من بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  .%5.9حيث انخف�ضت االيرادات يف عام 2014م بن�سبة  %22.1نتيجة للمناف�سة
ال�شديدة ،بينما ارتفعت االيرادات بن�سبة  %43.9يف عام 2015م نتيجة لطرح جمموعات منتجات جديدة.
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لودجلاااالاايرادات �صادرات من بيع الذهب باجلملة يف االمارات لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

()%9.8

()%25.9
()%44.5

2013م

2014م

2015م

العراق

20.598

12.559

11.324

()%39.0

ليبيا

8.050

6.160

2.479

()%23.5

()%59.8

عمان

6.033

5.350

7.009

()%11.3

%31.0

%7.8

الأردن

1.819

1.797

5.097

()%1.2

%183.6

%67.4

�أخرى

6.327

4.537

4.486

()%28.3

()%1.1

()%15.8

�إجمايل ايرادات ال�صادرات

42.829

30.402

30.395

()%29.0

()%0.0

()%15.8

امل�صدر :ال�شركة

انخف�ضت �صادرات من بيع الذهب باجلملة يف االمارات مبعدل منو مركب �سنوي  %15.8بني عامي 2013م و2015م .وي�شمل ال�شرح التايل تفا�صيل �إيرادات �صادرات الإمارات
من بيع الذهب باجلملة:
ايرادات صادرات اإلمارات إىل العراق من بيع الذهب باجلملة

انخف�ضت االيرادات من العراق مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %25.9بني عامي 2013م و2015م نتيج ًة لتوجه �إدارة جمموعة الزوردي نحو تقليل خماطر االئتمان وتخفيف
التعر�ض ل�سوق العراق ملا يعانيه من حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ايرادات صادرات اإلمارات إىل ليبيا من بيع الذهب باجلملة

انخف�ضت االيرادات من ليبيا مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %44.5بني عامي 2013م و2015م نتيج ًة لتوجه �إدارة جمموعة الزوردي نحو تقليل خماطر االئتمان وتخفيف
التعر�ض ل�سوق ليبيا ملا يعانيه من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
ايرادات صادرات اإلمارات إىل عمان من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من عمان مبعدل منو مركب �سنوي قدره  %7.8بني عامي 2013م و2015م نتيجة لإبرام اتفاقيات جديدة مع عمالء جتزئة كبار.
ايرادات صادرات اإلمارات إىل األردن من بيع الذهب باجلملة

ارتفعت االيرادات من الأردن مبعدل منو مركب �سنوي قدره  %67.4بني عامي 2013م و2015م نتيجة �إبرام اتفاقيات جديدة مع عمالء جتزئة كبار وطرح منتجات جديدة.
ايرادات صادرات اإلمارات إىل الدول األخرى من بيع الذهب باجلملة

انخف�ضت االيرادات من الدول الأخرى مبعدل منو مركب �سنوي قدره  %15.8بني عامي 2013م و2015م نتيجة قيام جمموعة الزوردي بالبيع املبا�شر داخل قطر عن طريق
�شركتها التابعة هناك والذي نتج عنه ت�سجيل االيرادات يف الزوردي قطر بد ًال من ايرادات ت�صدير االمارات.
إيرادات جمموعة الزوري من حيث قنوات البيع

لودجلاااالا�إيرادات اململكة من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

–2013م 2015م

%12.1

%9.6
%15.3

2014م

2015م

375.896

421.341

%7.1

15.368

()%9.1

%46.2

%6.6

%13.0

%9.7

%15.0

%4.2
%9.0
%8.8

بيع الذهب باجلملة

351.062

بيع الأملا�س باجلملة

11.564

10.510

�إجمايل البيع باجلملة

362.626

386.406

436.709

التجزئة

77.500

73.194

84.187

()%5.6

الإيرادات �أخرى

7.747

8.842

9.207

%14.1

%4.1

468.443

530.103

%4.6

%13.2

الإجمايل

1

2

447.873

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة الزوردي يف عام 2013م .بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س و مبيعات معار�ض الزوردي
للتجزئة .و ا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.
 2مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م .بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة �إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س و مبيعات
معار�ض الزوردي للتجزئة .و ا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.
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إيرادات اململكة من حيث قنوات البيع

لودجلاااالا�إيرادات اململكة من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

–2013م 2015م

%6.0

%21.2

%13.3

%122.8

%885.2

%368.6

%25.0

%15.2
()%2.7

2014م

2015م

135.201

163.824
5.862

%6.2

%8.1

%9
%8.8

بيع الذهب باجلملة

127.559

بيع الأملا�س باجلملة

267

595

�إجمايل البيع باجلملة

127.826

135.795

169.686

التجزئة

76.646

67.097

72.512

()%12.5

الإيرادات �أخرى

7.747

8.842

9.207

%14.1

%4.1

الإجمايل

212.220

211.734

251.405

()%0.2

%18.7

1

2

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
كمية بيع الذهب باجلملة بالكيلوغرام

5.536

5.897

7.072

361

1.175

1.536

متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام (ريال �سعودي)

23.0

22.9

23.2

()0.1

0.2

0.4

�إجمايل عدد معار�ض التجزئة

11

10

12

()1

2

1

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
بيع الذهب باجلملة

%60.1

%63.9

% 65.1

بيع الأملا�س باجلملة

%0.1

%0.2

% 2.3

�إجمايل البيع باجلملة

%60.2

%64.1

%67.5

التجزئة

%36.1

%31.7

% 28.8

�أخرى

%3.7

%4.2

% 3.7

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م،بحيث مت ا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.
 2مت ا�ستبعاد االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة ب�إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س و مبيعات معار�ض
الزوردي للتجزئة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %13.3من  127.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  163.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،حيث
ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %6.0من  127.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  135.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك لزيادة الكمية
املباعة بواقع  361كيلو جرام معظمهم داخل اململكة نتيجة لطرح منتجات وت�صميمات جديدة .و�شهدت هذه الفرتة ثبات ن�سبي يف متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام
الواحد بواقع  0.23ريال �سعودي.
ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة ملجموعة الزوردي يف اململكة من  135.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  163.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة ،%21.2
وذلك نتيجة ارتفاع كمية بيع الذهب باجلملة مبقدار  1.175كيلوغراما ،بالإ�ضافة الى ارتفاع متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام الواحد بواقع  0.2ريال �سعودي و�صولاً
�إلى  23.2ريال �سعودي للغرام الواحد يف عام 2015م.
إيرادات بيع األملاس باجلملة

ترتبط �إيرادات بيع الأملا�س باجلملة بخط �إنتاج جموهرات جديد ي�سمى كيناز ،والذي قامت جمموعة الزوردي ب�إطالقه يف عام 2013م .بلغت �إيرادات بيع الأملا�س باجلملة مبلغ ًا
قدره � 267ألف ريال �سعودي يف عام 2013م ،وتلتها زيادة بن�سبة قدرها  122.8%لت�صل �إلى � 595ألف ريال �سعودي يف عام 2014م.
ارتفعت �إيرادات بيع الأملا�س باجلملة ملجموعة الزوردي يف اململكة من � 595ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  5.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%885.6وذلك
نتيجة لزيادة العمليات املتعلقة ببيع الأملا�س باجلملة ،مدعومة بزيادة اال�ستثمار يف هذا القطاع عرب تعيني موظفني مبيعات جدد.
إيرادات التجزئة

تتحقق �إيرادات التجزئة يف اململكة ب�أحد ع�شر معر�ض ًا يف عام 2013م ع�شرة معار�ض يف عام 2014م واثني ع�شر معر�ض ًا يف عام 2015م منت�شرين يف خمتلف �أنحاء اململكة.
وانخف�ضت �إيرادات التجزئة بن�سبة قدرها  %12.5من  76.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  67.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة �إغالق معر�ض البرمييري
خالل عام 2014م ب�سبب الأعمال الإن�شائية حول موقع املعر�ض والتي �أثرت �سلب ًا على جاذبية موقع املعر�ض.
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ارتفعت �إيرادات التجزئة ملجموعة الزوردي يف اململكة من  67.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  72.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مبعدل قدره  ،%8.1وذلك
نتيجة ارتفاع ايرادات جتزئة الأملا�س مبقدار  5.0مليون ريال �سعودي ب�سبب االنخفا�ض يف ن�سبة التخفي�ضات املمنوحة للم�ستهلكني ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع الطفيف يف ايرادات
جتزئة الذهب مبقدار � 443ألف ريال �سعودي بن�سبة .%2.1
وتتحدد �سيا�سة جمموعة الزوري يف منح خ�صومات عل مبيعات الأملا�س من خالل التجزئة بنا ًء العوامل التالية )1( :قوة الطلب العام على منتجات الأملا�س وو�ضع ال�سوق)2( ،
اخل�صومات املقدمة من املناف�سني )3( ،درجة الإقبال على خطوط منتجات جمموعة الزوري املختلفة فكلما زاد الإقبال قلت ن�سبة اخل�صومات املمنوحة )4( ،ربحية كل خط
من خطوط منتجات جمموعة الزوري املختلفة فكلما زادت ربحية خط انتاج معني زادت ن�سبة اخل�صومات املمنوحة عليه )5( ،املخزون املتاح لكل خط منتجات فكلما زاد فرتة
املخزون خلط انتاج معني زادت ن�سبة اخل�صومات املمنوحة عليه .وب�صوره عامة يبلغ متو�سط ن�سبة اخل�صومات املمنوحة على مبيعات الأملا�س من خالل التجزئة حوالى %60
خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
اإليرادات األخرى

تتحقق الإيرادات الأخرى من �إيرادات ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س ومركز العدد والأدوات ،حيث تتحقق �إيرادات ور�شة الطلبات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س من ن�شاط
ت�صنيع جموهرات الأملا�س اجلاهزة وبيعها ملعار�ض التجزئة التابعة ملجموعة الزوردي وبع�ض العمالء ،بينما ترتبط �إيرادات مركز العدد الأدوات يف الأ�سا�س ببيع وتوزيع الآالت
والأدوات نياب ًة عن م�صنعي �أجهزة املجوهرات.
ارتفعت الإيرادات الأخرى بواقع  %14.1من  7.8مليون ريال �سعودي يف 2013م لت�صل �إلى  8.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،حيث زادت �إيرادات ور�شة الطلبات اخلا�صة
ملنتجات الأملا�س لت�صل �إلى  3.2مليون ريال �سعودي.
ارتفعت الإيرادات الأخرى ملجموعة الزوردي يف اململكة من  8.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  9.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مبعدل  ،%4.1وذلك نتيجة
ارتفاع ايرادات ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س.
6 6666666إيرادات مصر من حيث قنوات البيع

لودجلااالالا�إيرادات م�صر من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م2015-م

2013م2015-م

%20.5

%4.2

%12.0

()%12.2

()%4.1

()%8.3

%3.8

%10.8
ال ينطبق
%12.8

2013م

2014م

2015م

بيع الذهب باجلملة

163.315

196.768

204.996

بيع الأملا�س باجلملة

11.297

9.915

9.506

�إجمايل البيع باجلملة

174.612

206.683

214.502

%18.4

التجزئة

-

2.424

7.840

الينطبق

%223.4

الإجمايل

174.612

209.107

222.342

%19.8

%6.3

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
كمية بيع الذهب باجلملة بالكيلوغرام

8.306

9.412

10.098

متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام (ريال �سعودي)

19.7

20.9

20.3

�إجمايل عدد معار�ض التجزئة

-

1

2

1.106

686

1.792

1.2

()0.6

0.6

1

1

2

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
بيع الذهب باجلملة

%93.5

%94.1

%92.2

–

–

–

بيع الأملا�س باجلملة

%6.5

%4.7

%4.3

–

–

–

�إجمايل البيع باجلملة

%100.0

%98.8

%96.5

–

–

–

%0.0

%1.2

%3.5

–

–

–

التجزئة
امل�صدر :ال�شركة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.0من  163.3مليون ريال �سعودي يف 2013م �إلى  205.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
وارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %20.5من  163.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  196.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويعود ال�سبب وراء
هذا االرتفاع �إلى منو قدره  %13.3يف الكميات املباعة مبقدار  1.106كيلوغرامات حيث قامت جمموعة الزوردي با�ستخدام ابتكارات جديدة يف منتجاتها عالوة على تكثيف
اال�ستثمار فيما يتعلق بالتعاون مع امل�شاهري لت�سويق منتجاتها وح�سن توظيف التكنولوجيات اجلديدة �أثناء عمليات الت�صنيع مما دعم قدرة جمموعة الزوردي على ت�سعري
منتجاتها ب�شكل �أعلى عما كانت عليه بال�سابق.
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ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة ملجموعة الزوردي يف م�صر من  196.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  205.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة ،%4.2
وذلك نتيجة ارتفاع قدره  687كيلوغرام� ،أو ما يعادل  %7.3يف كمية املبيعات ،و قابل ذلك انخفا�ض متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام الواحد بواقع  0.6ريال �سعودي
و�صولاً �إلى  20.3ريال �سعودي للغرام الواحد يف عام 2015م.
ايرادات بيع األملاس باجلملة

انخف�ضت �إيرادات بيع الأملا�س باجلملة والتي ترتبط ب�شركة الزوردي م�صر بن�سبة  %12.2من  11.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  9.9مليون ريال �سعودي يف عام
2014م الأ�سا�س نتيجة ت�شديد ال�شروط االئتمانية على عمالئها من �أجل حت�سني الر�أ�س املال العامل وتقلي�ص ح�ساب املدينون ملبيعات الأملا�س باجلملة.
انخف�ضت �إيرادات بيع الأملا�س باجلملة ملجموعة الزوردي يف م�صر من  9.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  9.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%4.1وذلك
نتيجة �سعي الإدارة الى تخفي�ض الت�سهيالت االئتمانية املقدمة للعمالء ،من �أجل ادارة ر�أ�س املال العامل ب�شكل �أف�ضل.
إيرادات التجزئة

تتعلق �إيرادات التجزئة يف م�صر مبعر�ض واحد بدء عملياته الت�شغيلية يف عام 2014م ،و ارتفعت �إيرادات التجزئة من  2.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  7.8مليون
ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك بن�سبة  ،%223.4و ذلك نتيجة افتتاح معر�ض �آخر مبول العرب اجلديد يف يونيو 2015م.
6 6666666إيرادات قطر من حيث قنوات البيع
تت�ألف �إيرادات قطر من بيع الذهب باجلملة فقط حيث بد�أت جمموعة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �شهر مار�س 2015م ،وخالل � 9أ�شهر من بد�أ
العمليات ا�ستطاعت جمموعة الزوردي حتقيق �إيرادات قدرها  2.7مليون ريال �سعودي ،مع العلم ب�أن الب�ضائع املباعة للعمالء املحليني يف قطر ت�صنع من قبل الزوردي اململكة
ومن ثم ت�ستورد من خالل الزوردي قطر.
6 6666666إيرادات اإلمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع

لودجلااالالا�إيرادات الإمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م2015-م

2013م – 2015م

%13.5

()%9.0
%111.9
()%6.2

2013م

2014م

2015م

بيع الذهب باجلملة

60.188

43.927

49.860

()%27.0

التجزئة

854

3.673

3.835

%330.1

%4.4

الإجمايل

61.042

47.600

53.695

()%22.0

%12.8

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
كمية بيع الذهب باجلملة بالكيلوغرام

3.181

2.242

2.370

()939

128

()811

متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للغرام (ريال �سعودي)

18.9

19.6

21.0

0.7

1.4

2.1

�إجمايل عدد معار�ض التجزئة

1

2

1

1

()1

-

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
بيع الذهب باجلملة

%98.6

%92.3

%92.9

التجزئة

%1.4

%7.7

%7.1

امل�صدر :ال�شركة

إيرادات بيع الذهب باجلملة

تتحقق �إيرادات بيع الذهب باجلملة من الزوردي دبي ،والتي تقوم بت�صدير منتجات جمموعة الزوردي �إلى دول متعددة .وانخف�ضت �إيرادات بيع الذهب باجلملة بواقع %27.0
من  60.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  43.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .ويرجع ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�ض الإيرادات �إلى انخفا�ض كمية بيع الذهب
باجلملة بن�سبة قدرها  %29.5ومبقدار  939كيلوغرام ًا ب�سبب قرار الإدارة تقلي�ص مبيعات الت�صدير وتخفي�ض احلدود االئتمانية للعمالء يف العراق وليبيا نظر ًا حلالة عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف هذه البلدان .وقابل هذا االنخفا�ض ارتفاع ب�سيط يف متو�سط �إيرادات بيع الذهب باجلملة للجرام الواحد من  18.9ريال �سعودي �إلى  19.6ريال �سعودي.
ارتفعت �إيرادات بيع الذهب باجلملة ملجموعة الزوردي يف الإمارات العربية املتحدة من  43.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  49.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
بن�سبة  ،%13.5وذلك نتيجة ارتفاع املبيعات داخل االمارات العربية املتحدة مبقدار  5.9مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة ،وقد قابل ذلك ثبات يف االيرادات الناجمة عن
ال�صادرات املقدرة بـ  30.4مليون ريال �سعودي يف 2014م و 2015م.
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إيرادات التجزئة

ارتفعت �إيرادات التجزئة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %111.9يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م من  0.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  3.8مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م ،حيث ارتفعت �إيرادات التجزئة �إلى  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وترجع هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي �إلى افتتاح معر�ض جديد يف �أبوظبي
خالل عام 2014م ،مما �أدى �إلى ارتفاع متو�سط �إيرادات التجزئة للمعر�ض الواحد من حوايل  0.8مليون ريال �سعودي عام 2013م �إلى  1.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
ارتفعت �إيرادات التجزئة ب�شكل طفيف من  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  3.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مبعدل  ،%4.4وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات
معر�ض العني مبقدار � 514ألف ريال �سعودي ،قابل ذلك انخفا�ض يف مبيعات معر�ض �أبوظبي مبقدار � 424ألف ريال �سعودي نتيجة اغالق املعر�ض يف دي�سمرب 2015م.
6 6666666تكلفة اإليرادات

لودجلااالالاتكلفة الإيرادات لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

2013م – 2015م

%16.1

()%0.4
%12.9

2014م

2015م

1

66.320

76.995

()%14.6

2

61.490

73.697

%6.3

%19.9

11.203

%11.7

%19.2

%15.4

()%16.4

%0.6

()%8.3

()%8.5

()%4.0

%14.1

%3.9

تكلفة املواد اخلام

77.676

تكلفة العمالة

57.821

تكاليف �إيرادات غري مبا�شرة

8.416

9.399

تكاليف التعديل وال�صهر و�صايف فاقد الذهب

18.345

15.342

15.439

تكاليف �أخرى

14.623

14.708

13.463

%0.6

�إجمايل تكاليف الإيرادات

176.880

167.260

190.797

()%5.4

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املوظفني

1.761

1.943

2.144

182

201

383

متو�سط تكلفة العمالة (بالألف ريال �سعودي)

34.7

31.6

34.4

()3.1

2.7

()0.3

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
تكلفة املواد اخلام

%17.3

%14.2

%14.5

تكلفة العمالة

%12.9

%13.1

%13.9

تكاليف �إيرادات غري مبا�شرة

%1.9

%2.0

%2.1

تكاليف التعديل وال�صهر و�صايف فاقد الذهب

%4.1

%3.3

%2.9

تكاليف �أخرى

%3.3

%3.1

%2.5

�إجمايل تكاليف الإيرادات

%39.5

%35.7

%36.0

امل�صدر :ال�شركة
 1مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  20.5مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة �إيرادات داخلية بني ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س و
مبيعات معار�ض الزوردي للتجزئة
 2مت ا�ستبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قنوات البيع املختلفة داخل جمموعة �شركات الزوردي يف عام 2013م ،بحيث مت ا�ستبعاد  3.3مليون ريال �سعودي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�ض الزوردي للتجزئة.

تكلفة املواد اخلام

ت�شمل املواد اخلام مكونات متنوعة تعتمد على نوع املجوهرات وما �إذا كان املنتج املزمع بيعه من خالل جتارة التجزئة �أو اجلملة .تت�ألف املواد اخلام من الأملا�س والأحجار الكرمية
و�شبه الكرمية وقطع املجوهرات اجلاهزة وجموهرات �شبه مكتملة من م�صادر خارجية (ي�ستخدم يف الغالب لتجارة التجزئة) .انخف�ضت تكلفة املواد اخلام مبعدل منو �سنوي
مركب قدره  %0.4يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م ،حيث انخف�ضت تكلفة املواد اخلام مبقدار  %14.6من  77.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�صل �إلى 66.3
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة النخفا�ض مبيعات التجزئة ب�سبب اغالق معر�ض البرميري.
ارتفعت تكلفة املواد اخلام ملجموعة الزوردي من  66.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  77.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%16.1وذلك نتيجة ارتفاع
ايرادات مبيعات التجزئة مبقدار  %15.0من  73.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م الى  84.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
تكلفة العمالة

ت�شمل تكلفة العمالة الرواتب الأ�سا�سية للموظفني ومكاف�آتهم واملزايا املقدمة �إليهم التي تت�ضمن بدالت ال�سكن ومكاف�آت نهاية اخلدمة وبدالت التنقل وغريها من التكاليف
الأخرى املتعلقة بالعمال امل�شاركني يف عملية الت�صنيع .وقد ارتفعت تكلفة العمالة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.9خالل الفرتة ما بني عامي2013م و2015م ،حيث ارتفعت
تكلفة العمالة بن�سبة قدرها  %6.3من  57.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  61.5مليون ريال �سعودي يف 2014م ،وذلك نتيجة الرتفاع عدد موظفي امل�صانع بواقع 182
موظف ًا غالبيتهم من ذوي التكلفة املنخف�ضة ،مما �أدى بدوره �إلى دفع متو�سط تكلفة العمالة �إلى االنخفا�ض بن�سبة قدرها  %8.8من � 34.7ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى
� 31.6ألف ريال �سعودي يف عام 2014م.
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ارتفعت تكلفة العمالة ملجموعة الزوردي من  61.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  73.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%19.9وذلك نتيجة الرتفاع عدد
موظفي امل�صانع بواقع  201موظ ًفا لريتفع عدد العمال امل�شاركني يف عملية الت�صنيع من  1.943موظف �إلى  2.144موظف خالل نف�س الفرتة.
وظلت تكلفة العمالة كن�سبة مئوية من الإيرادات ثابتة ن�س ًبي ًا عند حوايل  %13.0يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2014م ،ولكنها ارتقعت ب�شكل طفيف لت�صل �إلى  %13.9يف عام
2015م ،وذلك نتيجة الرتفاع متو�سط تكلفة العمالة من � 33.6ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 34.4ألف ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة قدرها .%8.6
تكاليف إيرادات غري مباشرة

يتعلق بند التكاليف غري املبا�شرة للإيرادات ب�شكل �أ�سا�سي بتكاليف عملية التوظيف وم�صاريف الكهرباء والوقود ودفع �أق�ساط الت�أمني وتكلفة الت�صميم املتعلقة بتطوير الربامج
والأجهزة اخلا�صة بت�صميم املجوهرات .وارتفعت هذه التكاليف مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %15.4من  8.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  11.2مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م.
وارتفعت هذه التكاليف بن�سبة قدرها  %11.7من  8.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�صل �إلى  9.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�شي ًا مع زيادة الإنتاج خالل
هذه الفرتة.
ارتفعت التكاليف غري املبا�شرة للإيرادات من  9.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  11.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%19.2وذلك نتيجة ارتفاع قيمة
�أق�ساط الت�أمني ال�سنوية على الب�ضاعة من قبل �شركات الت�أمني متم�شية مع ن�سبة النمو يف حجم املمتلكات ،بالإ�ضافة �إلى تكبد جمموعة الزوردي مل�صروفات م�ست�شارين متعلقة
بتقدمي امل�شورة و التدريب الالزم ال�ستخدام معدات مت تركيبها م�ؤخرا لإنتاج �سلع جديدة.
ظلت التكاليف غري املبا�شرة للإيرادات كن�سبة مئوية من الإيرادات ثابت ًة عند ن�سبة قدرها  %2.0تقريب ًا خالل الفرتة من 2013م الى 2015م.
تكاليف التعديل والصهر وصايف فاقد الذهب

ت�شمل تكاليف التعديل وال�صهر و�صايف فاقد الذهب اخل�سارة الناجتة عن فاقد الذهب وتكاليف �صهر الذهب والت�شكيل وخم�ص�ص تكاليف �صهر و�إعادة ت�صنيع جموهرات
ذهب بطيئة احلركة .وانخف�ضت هذه التكاليف مبعدل �سنوي مركب قدره  %8.3خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م من  18.3مليون ريال �سعودي �إلى  15.4مليون
ريال �سعودي.
انخف�ضت تكاليف التعديل وال�صهر و�صايف فاقد الذهب مبعدل قدره  %16.4من  18.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  15.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م
منخف�ض ًا بذلك �إلى ن�سبة قدرها  %3.3من الإيرادات .جاء هذا االنخفا�ض نتيجة انخفا�ض يف �صايف فاقد الذهب مبقدار  4.0مليون ريال �سعودي بعد ا�ستخدام �أ�ساليب
تكنولوجية متعددة ال�سرتجاع جزء كبري من الفاقد خالل عملية الت�صنيع والتي �ساعدت على تخفي�ض الفاقد �إلى �أدنى م�ستوى له والتي تت�ضمن تركيب مر�شحات تكييف هواء
جديدة متكن ا�ستخال�ص غبار الذهب منها ب�سهولة �إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية و�أجهزة الك�شف عن املعادن وغريها من ال�ضوابط امل�ستخدمة لتح�سني �إمكانية ا�ستعادة
غبار الذهب مرة �أخرى.
ارتفعت تكاليف التعديل و ال�صهر و �صايف فاقد الذهب ملجموعة الزوردي ب�شكل طفيف من  15.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  15.4مليون ريال �سعودي يف عام
2015م بن�سبة  %0.6منخف�ض ًا بذلك �إلى ن�سبة قدرها  %2.9من الإيرادات ،وذلك نتيجة ارتفاع �صايف الفاقد من الذهب مبقدار � 40ألف ريال �سعودي وتكلفة التعديل وال�صهر
مبقدار � 57ألف ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.
تكاليف أخرى

تتعلق التكاليف الأخرى يف املقام الأول باملواد اال�ستهالكية والتي متثل املواد غري املبا�شرة التي تُ�سته َلك �أثناء عملية الت�صنيع مثل املواد الكيميائية وال�شمع واملطاط بالإ�ضافة
�إلى التعديالت على قيمة الب�ضاعة التي تتعلق بتكلفة حتويل الذهب من عيار � 24إلى عيار  21وعيار  18و�إجراء تعديالت على قيم الب�ضاعة بعد عمليات اجلرد و�إعادة تقييم
الذهب والأحجار الكرمية .وتتعلق التكاليف الأخرى باال�ستهالكات ،والأدوات وقطع الغيار ،والإ�صالحات وال�صيانة ،ونفقات ال�سفر واالت�صاالت .وقد انخف�ضت التكاليف الأخرى
مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %4.0يف الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م حيث زادت من  14.6مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  14.7مليون ريال �سعودي يف عام
2014م وكان هذا النمو مدفوع ًا ب�شكل رئي�سي بزيادة يف التعديالت على قيمة الب�ضاعة مبقدار  1.3مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م ومبقدار  1.9مليون ريال �سعودي بني
عامي2013م و2014م نتيجة �إجراء تعديالت مت مبقت�ضاها �إعادة تقييم خمزون الأحجار نحو م�ستوى �أقل ا�ستناد ًا �إلى قيمهما ال�سوقيتني ب�سبب قيام جمموعة الزوردي بالتفاو�ض
مع املوردين ل�شراء الأحجار ب�أ�سعار �أقل .وقابل ذلك انخفا�ض يف اال�ستهالك ب�سبب التغري يف تقدير اال�ستهالك يف عام 2014م (بت�أثري �إجمايل قدره  1.5مليون ريال �سعودي).
انخف�ضت التكاليف الأخرى ملجموعة الزوردي من  14.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  13.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%8.5وذلك نتيجة انخفا�ض
التعديالت على قيمة الب�ضاعة مبقدار  3.5مليون ريال �سعودي ،حيث مل تقم ال�شركة ب�إعادة تقييم خمزون الأحجار خالل 2015م .و قد قابل ذلك ارتفاع يف تكاليف القطع و
الأدوات مبقدار � 416ألف ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع يف تكلفة اال�ستهالك مبقدار � 758ألف ريال �سعودي.
ملزيد من التفا�صيل عن التغري يف تقدير اال�ستهالك ،يرجى مراجعة �إلى ق�سم«( 6-2-6-6تغري املمتلكات والآالت واملعدات»).
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6 6666666إجمايل الربح من حيث املنطقة

لودجلااالالا�إجمايل الربح من حيث املنطقة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%20.6

%12.9
%15.1

2013م

2014م

2015م

اململكة

114.042

120.460

145.329

%5.6

م�صر

118.959

151.197

157.716

%27.1

%4.3

قطر

-

-

1.925

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

الإمارات العربية املتحدة

37.992

29.527

34.355

()%22.3

%16.4

()%4.9

�إجمايل الربح

270.993

301.183

339.325

%11.1

%12.7

%11.9

�إيرادات العمليات للمناطق كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
اململكة

%53.7

%56.9

%57.8

م�صر

%68.1

%72.3

%70.9

قطر

ال ينطبق

ال ينطبق

%72.3

الإمارات العربية املتحدة

%62.2

%62.0

%64.0

�إجمايل الربح

%60.5

%64.3

%64.0

امل�صدر :ال�شركة

إجمايل الربح للمملكة

ارتفع �إجمايل الربح للمملكة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.9خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع �إجمايل الربح من  114.0مليون ريال �سعودي يف
عام 2013م لي�صل �إلى 120.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مبقدار  %5.6مما ترتب عليه ارتفاع يف هام�ش �إجمايل الربح من � %53.7إلى  .%56.9وجاءت هذه الزيادة
يف هام�ش �إجمايل الربح نتيج ًة لزيادة الإيرادات من البيع باجلملة ب�شكل �أ�سرع من �إيرادات التجزئة ،ف�ض ًال عن انخفا�ض �صايف فاقد الذهب يف اململكة مبقدار  1.0مليون
ريال �سعودي بن�سبة قدرها .%41.5
ارتفع �إجمايل الربح للمجوعة يف اململكة من  120.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  145.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%20.6بينما ارتفع هام�ش
�إجمايل الريح ملجموعة الزوردي يف اململكة من � %56.9إلى  %57.8يف نف�س الفرتة ،وذلك نتيجة االرتفاع يف هام�ش ربح مبيعات التجزئة مبقدار  %0.5من  %31.6الى %32.1
خالل نف�س الفرتة.
إجمايل الربح ملصر

ارتفع �إجمايل الربح مل�صر مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %15.1خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع �إجمايل الربح مل�صر مبقدار  %27.1لي�صل �إلى 151.2
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حمق ًقا بذلك حت�سن ًا يف هام�ش �إجمايل الربح لي�صل �إلى  ،%72.3وهذا يعود ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع متو�سط �أ�سعار بيع الذهب باجلملة
للجرام الواحد من  19.7ريال �سعودي �إلى  20.9ريال �سعودي� ،إلى جانب ارتفاع �إيرادات بيع الذهب باجلملة  -مقارنة بنظريها من بيعه بالتجزئة  -التي ات�سمت بارتفاع
هوام�ش �إجمايل الربح كما ذكرنا �سابق ًا.
ارتفع �إجمايل الربح يف م�صر من  151.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  157.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%4.3بينما انخف�ض هام�ش �إجمايل
الريح ملجموعة الزوردي يف م�صر من � %72.3إلى  %70.9يف نف�س الفرتة ،وذلك نتيجة االرتفاع يف ايرادات مبيعات التجزئة بن�سبة  ،%223والتي تتميز بهام�ش ربح منخف�ض
مقارنة بقنوات البيع الأخرى.
إجمايل الربح لقطر

حققت جمموعة الزوردي �إجمايل ربح يف قطر بلغ  1.9مليون ريال �سعودي يف 2015م ،وبهام�ش �إجمايل ربح بلغ  %72.3يف نف�س الفرتة .بينما مل حتقق جمموعة الزوردي اي
ايرادات او ارباح يف الفرتات ال�سابقة لأنها بد�أت ن�شاطها يف قطر من خالل �شركتها التابعة هناك يف مار�س 2015م.
إجمايل الربح لإلمارات العربية املتحدة

انخف�ض �إجمايل الربح للإمارات العربية املتحدة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %4.9خالل الفرتة ما بني عامي 2013م و2015م ،حيث قد انخف�ض �إجمايل الربح للإمارات
العربية املتحدة مبقدار  %22.3من  38.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لي�صل �إلى  29.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،حمقق ًا بذلك انخفا�ض ًا طفيف ًا يف هام�ش
�إجمايل الربح من  %62.2يف عام 2013م �إلى  %62.0يف عام 2014م .ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى النمو الأ�سرع يف �إيرادات التجزئة بعد افتتاح معر�ض التجزئة الثاين
يف �أبوظبي خالل عام 2014م .هذا وحققت �أعمال البيع التجزئة هام�ش �إجمايل الربح �أقل مقارنة ب�أعمال البيع باجلملة وذلك ب�سبب �إدراج قيمة الذهب يف �إيرادات البيع
بالتجزئة ،حيث يدفع امل�ستهلك القيمة الإجمالية نقد ًا .ويف املقابل ،تُ�ستب َعد قيمة الذهب من الإيرادات وتكلفة املبيعات يف �أعمال البيع باجلملة مما يعطي العمالء اخليار بت�سديد
كمية الذهب مبا يعدله بذهب من نف�س العيار �أو مبا يعادل الكمية بذهب �صايف من عيار  24قرياط مما ينتج عنه هام�ش ربح �إجمايل �أعلى.
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ارتفع �إجمايل الربح للمجوعة يف الإمارات العربية املتحدة من  29.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  34.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%16.4كما
ارتفع هام�ش �إجمايل الريح ملجموعة الزوردي يف الإمارات العربية املتحدة من � %62.0إلى  %64.0يف نف�س الفرتة ،وذلك نتيجة االنخفا�ض يف مبيعات ال�سال�سل الذهبية و التي
حتمل هام�ش ربح منخف�ض باملقارنة مع املنتجات الأخرى.
6 6666666إجمايل الربح للمملكة من حيث قنوات البيع

لودجلااالالا�إجمايل ربح اململكة من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%7.6

%18.8

%13.1

%193.5

%807.4

%416.0

%19.8

%13.6
%8.5

2013م

2014م

2015م

بيع الذهب باجلملة

92.299

99.355

117.987

بيع الأملا�س باجلملة

46

135

1.225

�إجمايل البيع باجلملة

92.345

99.490

119.212

%7.7

التجزئة

19.766

21.181

23.285

%7.2

%9.9

املبيعات الأخرى

1.930

()212

2.833

()%111.0

()%1.436.1

%21.1

�إجمايل الربح

114.041

120.459

145.329

%5.6

%20.6

%12.9

هام�ش �إجمايل الربح
بيع الذهب باجلملة

%72.4

%73.5

%72.0

بيع الأملا�س باجلملة

%17.2

%22.7

%20.9

�إجمايل البيع باجلملة

%72.2

%73.3

%70.3

التجزئة

%25.8

%31.6

%32.1

�أخرى

%24.9

()%2.4

%30.8

�إجمايل الربح

%53.7

%56.9

%57.8

امل�صدر :ال�شركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

ارتفع �إجمايل الربح من ن�شاط بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %13.1بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع �إجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة بواقع
 %7.6من  92.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  99.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وحت�سن هام�ش �إجمايل الربح من  %72.4يف عام 2013م �إلى  %73.5يف
عام 2014م ،ويعزي ذلك يف الأ�سا�س �إلى انخفا�ض �صايف فاقد الذهب مبقدار  1.0( %41.5مليون ريال �سعودي) بف�ضل التدابري ال�صارمة التي اتخذتها جمموعة الزوردي
للحد من ت�سرب غبار الذهب �أثناء عمليات الإنتاج.
ارتفع �إجمايل ربح الذهب باجلملة ملجموعة الزوردي يف اململكة من  99.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى 118.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%18.8و
قد قابل ذلك انخفا�ض هام�ش �إجمايل ريح الذهب باجلملة ملجموعة الزوردي يف اململكة ب�شكل طفيف من � %73.5إلى  %72.0يف نف�س الفرتة.
إجمايل ربح بيع األملاس باجلملة

بلغ �إجمايل الربح من بيع الأملا�س باجلملة � 46.0ألف ريال �سعودي يف عام 2013م وحقق زيادة بواقع  %193.5لي�صل �إلى � 135.0ألف ريال �سعودي يف عام 2014م .و �شهد
هام�ش �إجمايل الربح حت�سن ًا من  %17.2يف عام 2013م �إلى  %22.7يف 2014م وذلك نتيجة لإمتام �أول �سنة لعمليات خط انتاج املجوهرات اجلديد «كيناز».
ارتفع �إجمايل ربح الأملا�س باجلملة من � 135.0ألف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م� ،أي بن�سبة  ،%804.1وذلك نتيجة زيادة العمليات
املتعلقة ببيع الأملا�س باجلملة ،مدعومة بزيادة ا�ستثمارات يف هذه القناة من خالل تعيني موظفني مبيعات جدد ،بينما انخف�ض هام�ش اجمايل الربح من  %22.7يف 2014م �إلى
 %20.9يف 2015م نتيجة خ�صومات خا�صة لبع�ض العمالء لتحقيق مبيعات �أعلى.
إجمايل ربح التجزئة

ارتفع �إجمايل الربح من بيع التجزئة بن�سبة  %7.2من  19.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�صل �إلى  21.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،بف�ضل زيادة هام�ش
�إجمايل الربح من  %25.8يف عام 2013م �إلى  %31.6يف عام 2014م .و ُيعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع م�ستوى �إيرادات البيع بالتجزئة ملنتجات الأملا�س التي حتقق هام�ش
ربح �إجمايل �أعلى مقارن ًة ب�إيرادات التجزئة مل�شغوالت الذهب ،ف�ضلاً عن ارتفاع هام�ش �إجمايل الربح لبيع الذهب بالتجزئة بن�سبة قدرها  %13.9ب�سبب ارتفاع �أ�سعار بيع
م�شغوالت الذهب بالتجزئة.
ا�ستمر �إجمايل الربح من بيع التجزئة ال�صعود من  21.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  23.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م� ،أي بن�سبة  %9.9نتيجة االنخفا�ض
يف ن�سبة اخل�صومات� .أدى االنخفا�ض يف اخل�صومات بدوره الى االرتفاع يف هام�ش ربح مبيعات التجزئة من  %31.6يف عام 2014م �إلى  %32.1يف عام 2015م.
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إجمايل ربح املبيعات األخرى

�شهد �إجمايل ربح املبيعات الأخرى يف عام 2014م انخفا�ض ًا بن�سبة  %111.0من  1.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى خ�سارة قيمتها � 212.0ألف ريال �سعودي يف عام
2014م ب�سبب ت�سجيل خم�ص�ص للأحجار بطيئة احلركة مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي بعمليات ور�شة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات الأملا�س.
ارتفع �إجمايل ربح الإيرادات الأخرى من خ�سارة قيمتها � 212.0ألف ريال �سعودي يف عام 2014م لت�صل �إلى ربح مبقدار  2.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،و ذلك ب�سبب
عدم ت�سجيل �أى خم�ص�صات للأحجار مما �أدى بدوره �إلى ارتفاع �إجمايل هام�ش الربح من �سالب  %2.4يف عام 2014م �إلى  %30.8يف عام 2015م.
6 6666666إجمايل ربح مصر من حيث قنوات البيع

لودجلااالالا�إجمايل الربح مل�صر من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م 2015م

%27.6

%2.7

%14.5

()%13.8

%12.6

()%1.4

%2.8

%14.1
ال ينطبق
%15.1

2013م

2014م

2015م

بيع الذهب باجلملة

115.968

148.019

151.981

بيع الأملا�س باجلملة

2.990

2.578

2.904

�إجمايل ربح اجلملة

118.958

150.597

154.885

%26.6

التجزئة

-

600

2.831

ال ينطبق

%371.8

�إجمايل الربح

118.958

151.197

157.716

%27.1

%4.3

هام�ش �إجمايل الربح
بيع الذهب باجلملة

%71.0

%75.2

%74.1

بيع الأملا�س باجلملة

%26.5

%26.0

%30.5

�إجمايل البيع باجلملة

%68.1

%72.9

%72.2

التجزئة

الينطبق

%24.8

%36.1

�إجمايل الربح

%68.1

%72.3

%70.9

امل�صدر :ال�شركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

ارتفع �إجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %14.5بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع �إجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها %27.6
من  116.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  148.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مع حت�سن يف هام�ش �إجمايل الربح من � %71.0إلى  %75.2خالل هذه الفرتة.
وجاءت الزيادة يف هام�ش �إجمايل الربح مدفوعة ب�شكل رئي�سي باالنخفا�ض يف فاقد الذهب بن�سبة �( %46.3أي مبقدار  2.1مليون ريال �سعودي) ب�سبب التدابري ال�صارمة
التي اتخذتها جمموعة الزوردي للحد من ت�سرب غبار الذهب واخل�سارة �أثناء عمليات االنتاج� .شهد �إجمايل الربح لبيع الذهب باجلملة يف عام 2015م ارتفاعا ب�سبة  %2.7من
 148.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  152.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،و كان هذا االرتفاع مدفوعا بالزيادة يف ايرادات بيع الذهب باجلملة� .أنخف�ض هام�ش
الربح ب�شكل طفيف من  %75.2يف عام 2014م �إلى  %74.1يف عام 2015م نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة املرتبطة بارتفاع انتاج الذهب باجلملة.
إجمايل ربح بيع األملاس باجلملة

انخف�ض �إجمايل ربح بيع الأملا�س باجلملة بن�سبة قدرها  %13.8من  3.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�صل �إلى  2.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م تزامن ًا مع
االنخفا�ض يف الإيرادات خالل هذه الفرتة وا�ستقر هام�ش �إجمايل الربح ب�شكل ن�سبي عند م�ستوى  %26.0يف عام 2014م.
ارتفع �إجمايل ربح بيع الأملا�س باجلملة بن�سبة قدرها  %12.6لي�صل �إلى  2.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب انخفا�ض تكاليف املواد اخلام بن�سبة  %10.0باملقارنة
مع االنخفا�ض يف الإيرادات بن�سبة  %4.1و مما �أدى �أي�ضا �إلى ارتفاع هام�ش الربح من  %26.0يف عام 2014م �إلى  %30.5يف عام 2015م.
إجمايل ربح التجزئة

بلغ �إجمايل ربح التجزئة للمعر�ض املفتوح حديث ًا يف م�صر مبلغ قدره  0.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وازداد �إلى  2.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م م�سج ًال هام�ش
ربح �إجمايل قدره  %24.8يف 2014م �إلى  %36.1يف 2015م ،و ذلك نتيجة ارتفاع ايرادات جتزئة الأملا�س التي تتميز بهام�ش ربح �أعلى باملقارنة مع جتزئة الذهب ،مدفوع بافتتاح
معر�ض مول العرب خالل نف�س الفرتة.
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6 6-666666إجمايل الربح لقطر من حيث قنوات البيع
حققت جمموعة الزوردي �إجمايل ربح يف قطر بلغ  1.9مليون ريال �سعودي يف 2015م ،وهام�ش �إجمايل ربح بلغ  %72.3يف نف�س الفرتة .بينما مل حتقق الزوردي قطر اي ايرادات
�أو ارباح يف الفرتات ال�سابقة كون بد�أت ن�شاطها يف مار�س 2015م.
6 6-666666إجمايل الربح لإلمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع

لودجلااالالا�إجمايل الربح للإمارات العربية املتحدة من حيث قنوات البيع لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م 2015م

%17.7

()%5.8
%105.8
()%4.9

2013م

2014م

2015م

بيع الذهب باجلملة

37.806

28.525

33.567

()%24.5

التجزئة

186

1.001

788

%438.2

()%21.3

�إجمايل الربح

37.992

29.526

34.355

()%22.3

%16.4

هام�ش �إجمايل الربح
بيع الذهب باجلملة

%62.8

%64.9

%67.3

التجزئة

%21.8

%27.3

%20.5

�إجمايل الربح

%62.2

%62.0

%64.0

امل�صدر :ال�شركة

إجمايل ربح بيع الذهب باجلملة

انخف�ض �إجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %5.8بني عامي 2013م و2015م.
انخف�ض �إجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %24.5من  37.8مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�صل �إلى  28.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،جتان�س ًا
مع انخفا�ض ن�سبة منو املبيعات مبقدار  %26.2خالل هذه الفرتة.
ارتفع �إجمايل الربح من بيع الذهب باجلملة بن�سبة قدرها  %17.7لي�صل �إلى  33.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م متا�شيا مع ارتفاع ن�سبة منو املبيعات مبقدار %12.3
خالل هذه الفرتة.
إجمايل ربح التجزئة

ارتفع �إجمايل ربح التجزئة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %105.8بني عامي 2013م و2015م ،حيث ارتفع �إجمايل ربح التجزئة بن�سبة قدرها  %438.2من � 186ألف ريال
�سعودي يف عام 2013م �إلى  1.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وارتفع هام�ش �إجمايل الربح من  %21.8يف عام 2013م �إلى  %27.3يف عام 2014م .وكان ال�سبب الرئي�سي
وراء هذا االرتفاع هو افتتاح معر�ض ثانٍ يف �أبوظبي ،والذي ترتكز مبيعاته ب�شكل �أ�سا�سي على جموهرات الأملا�س.
انخف�ض �إجمايل ربح التجزئة بن�سبة قدرها  %21.3من  1.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  0.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،مع انخفا�ض هام�ش �إجمايل الربح
لي�صل �إلى  %20.6يف نف�س الفرتة .وكان ذلك نتيجة اغالق معر�ض �أبوظبي يف نهاية عام 2015م.
6 6-666666مصاريف البيع والتسويق

لودجلااالالام�صاريف البيع والت�سويق لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%5.6

%23.5
%3.7

2013م

2014م

2015م

الدعاية

18.049

26.081

27.540

%44.5

م�صاريف الرتويج واملكاف�آت

13.974

14.661

15.025

%4.9

%2.5

تكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر

23.246

23.443

31.992

%0.8

%36.5

%17.3

م�صاريف املوظفني

28.661

34.903

40.678

%21.8

%16.5

%19.1

الإيجارات

5.285

7.728

9.114

%46.2

%17.9

%31.3

م�صاريف ثابتة �أخرى

5.377

6.390

7.077

%18.8

%10.8

%14.7

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.613

()1.552

()5.175

()%118.0

%233.4

ال ينطبق

م�صاريف �أخرى

8.594

9.911

11.151

%15.3

%12.5

%13.9
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�ألف ريال �سعودي
�إجمايل م�صاريف البيع والت�سويق

2013م

2014م

2015م

111.799

121.565

137.402

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%8.7

%13.0

%10.9

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املوظفني

211

227

251

متو�سط تكلفة املوظفني لكل موظف (بالألف ريال �سعودي)

135.8

153.8

162.1

16

24

40

17.9

8.3

26.2

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
دعاية

%4.0

%5.6

%5.2

م�صاريف الرتويج واملكاف�آت

%3.1

%3.1

%2.8

�أعباء معايرة الذهب

%5.2

%5.0

%6.0

م�صاريف موظفني

%6.4

%7.5

%7.7

�إيجارات

%1.2

%1.6

%1.7

م�صاريف ثابتة �أخرى

%1.2

%1.4

%1.3

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

%1.9

()%0.3

()%1.0

م�صاريف �أخرى

%1.9

%2.1

%2.1

�إجمايل م�صاريف البيع والت�سويق

%25.0

%26.0

%25.9

امل�صدر :ال�شركة

الدعاية

ترتبط م�صاريف الدعاية بالإعالنات التي ت�ستهدف امل�ستهلك النهائي وت�شمل هذه امل�صاريف حمالت الرتويج والتعاقد مع امل�شاهري و�سفراء عالمة جمموعة الزوردي التجارية
وبث الإعالنات التلفزيونية واال�ستعانة بخدمات �إعالمية بالإ�ضافة �إلى حمالت العالقات العامة واخلدمات اال�ست�شارية فيما يتعلق بتطوير العالمة التجارية ملجموعة الزوردي.
وارتفعت م�صاريف الدعاية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %23.5بني عامي 2013م و2015م من  18.0مليون ريال �سعودي �إلى  27.5مليون ريال �سعودي.
ارتفعت م�صاريف الدعاية بن�سبة قدرها  %44.5من  18.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  26.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م تزامن ًا مع جتديد عقود �سفراء
العالمة التجارية من امل�شاهري وزيادة العرو�ض امليدانية املتنقلة التي تنظمها جمموعة الزوردي لعمالئها .ارتفعت م�صاريف الدعاية بن�سبة اقل يف عام 2015م قدرها %5.6
باملقارنة مع عام 2014م من  26.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  27.5مليون ريال يف عام 2015م نتيجة عدم التعاقد مع �سفراء جدد للعالمة التجارية من امل�شاهري
وبنا ًء عليه ،فقد ارتفعت ن�سبة م�صاريف الدعاية من الإيرادات من  %4.0يف عام 2013م �إلى  %5.3يف عام 2014م ثم انخف�ضت بن�سبة ب�سيطة �إلى  %5.2يف عام 2015م.
مصاريف الرتويج واملكافآت

ت�شمل م�صاريف الرتويج واملكاف�آت الأن�شطة الرتويجية واحلوافز لعمالء بيع الذهب باجلملة .هذا ويتم �إعطاء مكاف�آت حتفيزية للعمالء الذين يحققون �أهداف املبيعات املتفق
عليها .وارتفعت هذه امل�صاريف مبعدل �سنوي مركب قدره  %3.7من 14.0مليون ريال يف عام 2013م �إلى  15.0مليون ريال يف عام 2015م نظرا الرتفاع املبيعات.
ارتفعت م�صاريف الرتويج واملكاف�آت بن�سبة قدرها  %4.9من  14.0مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  14.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة منو بيع الذهب
باجلملة خالل هذه الفرتة .وارتفعت م�صاريف الرتويج واملكاف�آت بن�سبة �أقل مبعدل قدره  %2.5لت�صل �إلى  15.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ارتفاع مبيعات
الذهب باجلملة ورفع امل�ستهدف املطلوب حتقيقه من العمالء ال�ستحقاق احلافز.
وارتفعت م�صاريف الرتويج و واملكاف�آت كن�سبة مئوية من الإيرادات من  %3.1يف عام 2013م �إلى  %3.1يف عام 2014م ،و من ثم انخف�ضت �إلى  %2.8يف عام 2015م
تكلفة تصفية وتنقية الذهب الكسر

تتعلق تكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر ب�شكل رئي�سي بتكلفة �إزالة الأحجار من قطع املجوهرات والتي يتم حت�صيلها من العمالء حتى يتم �صهرها قبل ا�ستخدامها يف عمليات
االنتاج .كما تت�ضمن �أي�ض ًا تكلفة جتميع الذهب الك�سر والتكاليف املتكبدة �إثر حتويل الذهب الك�سر املح�صل من العمالء �إلى ذهب �صايف من �أجل �إعادة ت�صنيعه كمنتجات
جديدة .وتتعلق �أي�ض ًا بتكلفة �إزالة الأحجار من جموهرات الزوردي املح�صلة من العمالء للتمكن من �إذابة القطع ذات ال�صلة و�إعادة ت�شكيلها .يحتوي اجلدول التايل على تف�صيل
للبنود الرئي�سية لتكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر.
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لودجلااالالاتكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%40.8

%33.5
%11.5
%17.3

2013م

2014م

2015م

م�صاريف �إزالة الأحجار

5.738

7.269

10.232

%26.7

م�صاريف حتويل الذهب الك�سر

17.508

16.174

21.761

()%7.6

%34.5

�إجمايل تكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر

23.246

23.443

31.992

%0.8

%36.5

امل�صدر :ال�شركة

ارتفعت تكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %17.3من  23.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  32.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
وارتفعت هذه التكاليف بن�سبة قدرها  %0.8من  23.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  23.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متما�شي ًة مع معدل منو االيرادات خالل
هذه الفرتة .وارتفعت تكلفة ت�صفية وتنقية الذهب الك�سر من  23.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  32.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  %36.5نتيجة
الزيادة يف ن�سبة الأحجار يف املجوهرات وارتفاع يف ن�سبة حت�صيل القطع .جتان�س ًا مع ذلك ،فقد ارتفعت هذه التكاليف كن�سبة مئوية من االيرادات من  %5.2يف عام 2014م
�إلى  %6.0يف عام 2015م.
مصاريف املوظفني

ت�شمل م�صاريف املوظفني الرواتب الأ�سا�سية ومكاف�آت ومزايا املوظفني مبا يف ذلك بدل ال�سكن ومكاف�أة نهاية اخلدمة وبدل املوا�صالت و عموالت املبيعات وغريها من املزايا
املتعلقة مبوظفي البيع والت�سويق .وارتفعت تكاليف املوظفني مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %19.1بني عامي 2013م و2015م .وفيما يلي تف�صيل للبنود الرئي�سية املتعلقة
مب�صاريف املوظفني.

لودجلااالالام�صاريف املوظفني لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%13.3

%13.5
%26.3

2013م

2014م

2015م

الراتب الأ�سا�سي

9.749

11.077

12.552

%13.6

العالوة

1.848

2.666

2.947

%44.3

%10.5

بدل ال�سكن

1.714

2.048

2.256

%19.5

%10.2

%14.7

تكاليف مكافئة نهاية اخلدمة

1.123

1.515

1.852

%34.9

%22.2

%28.4

�أخرى

3.890

5.716

6.276

%46.9

%9.8

%27.0

عموالت املبيعات

10.339

11.881

14.794

%14.9

%24.5

%19.6

�إجمايل م�صاريف املوظفني

28.664

34.903

40.678

%21.8

%16.5

%19.1

امل�صدر :ال�شركة

ارتفعت م�صاريف املوظفني بن�سبة قدرها  %21.8من  28.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  34.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب ا�ضافة  16موظف ًا جديد ًا
�إلى طاقم البيع والت�سويق لريتفع عددهم االجمايل من  211موظف ًا يف عام 2013م �إلى  227موظف ًا يف عام 2014م .كما اقرتن هذا االرتفاع يف عدد املوظفني بزيادة يف متو�سط
التكلفة ال�سنوية للموظف الواحد من � 135.8ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 153.8ألف ريال �سعودي يف عام 2014م.
وارتفعت م�صاريف املوظفني من  34.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  40.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة  ،%16.5وذلك نتيجة ا�ضافة  24موظف ًا جديد ًا
�إلى طاقم البيع والت�سويق لريتفع عددهم االجمايل من  227موظف ًا يف عام 2014م �إلى  251موظف ًا يف عام 2015م .كما اقرتن هذا االرتفاع يف عدد املوظفني بزيادة يف متو�سط
التكلفة ال�سنوية للموظف الواحد من � 153.8ألف ريال �سعودي م يف عام 2014م �إلى � 162.2ألف ريال �سعودي يف عام 2015م.
وبنا ًء على ذلك ،فقد زادت تكاليف املوظفني كن�سبة مئوية من الإيرادات من  %6.4يف عام 2013م ،لت�صل �إلى  %7.1و %7.7يف عام 2014م و 2015م على التوايل ،متا�شي ًا مع
الزيادة يف عدد املوظفني خالل هذه الفرتة.
اإليجارات

ارتفعت م�صاريف الإيجار مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %31.3بني عامي 2013م و2015م .وارتفعت بن�سبة قدرها  %46.2من  5.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى
 7.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب افتتاح ثالثة معار�ض جديدة يف عام 2014م (واحد يف كل من اململكة و�أبو ظبي وم�صر) .وقابل ارتفاع امل�صاريف املتعلقة بافتتاح
هذه املعار�ض انخفا�ض طفيف متعلق ب�إغالق معر�ض ال برمييري.
ارتفعت م�صاريف الإيجار من  7.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  9.1مليون ريال �سعودي يف 2015م بن�سبة  ،%17.9وذلك نتيجة افتتاح ثالث معار�ض جديدة خالل
عام 2015م (معر�ض مول العرب يف م�صر ،ومعر�ض بانوراما مول ومعر�ض النخيل مول يف اململكة) .وبنا ًء على ذلك ،فقد ارتفعت م�صاريف الإيجار بن�سبة مئوية من الإيرادات
من  %1.1يف عام 2013م لت�صل �إلى  %1.6و %1.7يف عام 2014م و2015م على التويل متا�شي ًا مع الزيادة يف عدد املعار�ض.
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مصاريف ثابتة أخرى

تت�ألف امل�صاريف الثابتة الأخرى ب�شكل رئي�سي من م�صاريف التوظيف والر�سوم احلكومية والت�أمني علي الب�ضاعة امل�صنعة واملرافق وال�شحن وم�صاريف اخلدمات اال�ست�شارية.
وزادت امل�صاريف الثابتة الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %14.7بني عامي 2013م و2015م.
وارتفعت هذه امل�صاريف بن�سبة قدرها  %18.8من  5.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  6.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،ونتيجة لذلك فقد ارتفعت كن�سبة مئوية
من الإيرادات من � %1.2إلى  %1.4ب�سبب ارتفاع تكاليف �شحن الذهب نظر ًا الرتفاع الكميات املباعة.
ارتفعت امل�صاريف الثابتة الأخرى من  6.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  7.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة  ،%10.8ولكنها انخف�ضت �إلى  %1.3كن�سبة
مئوية من الإيرادات.
ديون مشكوك يف حتصيلها

متثل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها تقدير الإدارة للمبلغ املطلوب خالل العام لدعم خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بعد درا�سة املخاطر املرتبطة بالعميل وعمر الدين
وخماطر البلد و�أية خماطر �أخرى حمددة .ويف عام 2014م ،كان هناك فائ�ض يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها نظر ًا لتح�صيل ديون م�شطوبة يف ال�سابق و تغريات يف
تقدير االدارة ملخاطر معينة مما �أدى �إلى انخفا�ض يف املخ�ص�ص و ت�سجيل دخل قدره  1.6مليون ريال �سعودي .و يف 2015م ،ا�ستمر ارتفاع حت�صيل الديون امل�شطوبة يف ال�سابق
مما �أدى �إلى انخفا�ض يف املخ�ص�ص بن�سبة قدرها  %233.5و ت�سجيل دخل قدره  5.2مليون ريال �سعودي.
مصاريف أخرى

تتعلق امل�صاريف الأخرى ب�شكل رئي�سي مب�صاريف العرو�ض املتنقلة وم�صاريف ال�سفر املتعلقة مبعار�ض الذهب التي ت�شارك فيها ال�شركة واال�ستهالك واالت�صاالت والطباعة
والإ�صالحات وال�صيانة والر�سوم القانونية والر�سوم اجلمركية .وقد زادت من  8.5مليون ريال �سعودي يف 2013م لت�صل �إلى  9.9مليون ريال �سعودي يف 2014م
ارتفعت امل�صاريف الأخرى لت�صل �إلى  11.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،بن�سبة  ،%12.5نتيجة ارتفاع تكاليف الإ�صالحات وال�صيانة مبقدار � 274ألف ريال �سعودي
بالإ�ضافة �إلى االرتفاع يف تكاليف االت�صاالت والطباعة مبقدار � 188ألف ريال �سعودي ،بينما ا�ستقرت كن�سبة مئوية من الإيرادات بني  %1.9و %2.1خالل الفرتة بني 2013م
و 2015م.
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لودجلااالالاامل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%5.8

%11.2
%48.9

2013م

2014م

2015م

رواتب ومزايا املوظفني

31.938

37.307

39.480

%16.8

الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية

1.691

2.818

3.749

%66.6

%33.0

ال�سفر

1.900

1.917

1.983

%0.9

%3.4

%2.2

اال�ستهالك

1.435

1.750

1.927

%22.0

%10.1

%15.9

م�صاريف �أخرى

4.316

5.198

5.306

%20.4

%2.1

%10.9

�إجمايل امل�صاريف العمومية و الإدارية

41.280

48.990

52.445

%18.7

%7.1

%12.7

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املوظفني

318

346

379

28

33

61

متو�سط تكلفة املوظفني (بالألف ريال �سعودي)

100.4

107.8

104.2

7.4

()3.7

3.7

كن�سبة من �إجمايل �إيرادات العمليات
رواتب ومزايا موظفني

%7.1

%8.0

%7.4

�أتعاب ا�ست�شارية ومهنية

%0.4

%0.6

%0.7

�سفر

%0.4

%0.4

%0.4

ا�ستهالك

%0.3

%0.4

%0.4

م�صاريف �أخرى

%1.0

%1.1

%1.0

�إجمايل م�صاريف عمومية و�إدارية

%9.2

%10.5

%9.9

امل�صدر :ال�شركة
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رواتب ومزايا املوظفني

ت�شمل رواتب ومزايا املوظفني الرواتب الأ�سا�سية والعالوات واملزايا مبا يف ذلك بدل ال�سكن ومكاف�أة نهاية اخلدمة وبدل املوا�صالت وغريها من ا�ستحقاقات املوظفني العموميني
والإداريني.
ارتفعت رواتب ومزايا املوظفني مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %11.2من  31.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،حيث ارتفعت
الرواتب واملزايا املوظفني بن�سبة قدرها  %16.8من  31.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  37.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وذلك ب�سبب زيادة عدد املوظفني
العموميني والإداريني من  318موظف ًا يف عام 2013م �إلى  346موظف ًا يف عام 2014م من �أجل دعم منو عمليات جمموعة الزوردي .و�صاحب ذلك زيادة �إ�ضافية يف متو�سط
التكلفة ال�سنوية للموظف الواحد بن�سبة قدره  %7.4من � 100.4ألف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى � 107.8ألف ريال �سعودي يف عام 2014م.
ارتفعت م�صاريف رواتب ومزايا املوظفني من  37.3مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  39.5مليون ريال �سعودي يف عام 2015م بن�سبة قدرها  ،%5.8وذلك نتيجة زيادة
عدد املوظفني العموميني والإداريني من  346موظف ًا يف عام 2014م �إلى  379موظف ًا يف عام 2015م ،و�صاحب ذلك انخفا�ض يف متو�سط التكلفة للموظف الواحد من 107.8
�آالف ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى � 104.2آالف ريال �سعودي يف عام 2015م.
وبنا ًء على ذلك ،فقد زادت ن�سبة تكاليف املوظفني من الإيرادات من  %7.1تقريب ًا يف عام2013م لت�صل �إلى % 8.0يف عام 2014م تزامن ًا مع الزيادة يف عدد املوظفني خالل
تلك الفرتة .و من ثم انخف�ضت بن�سبة قليلة لت�صل �إلى  %7.4يف عام 2015م نتيجة االنخفا�ض يف متو�سط التكلفة للموظف الواحد كما �سبق ذكره.
أتعاب االستشارية واملهنية

زادت �أتعاب اال�ست�شارية واملهنية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %48.9بني عامي 2013م و2015م .كما ارتفعت الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية بن�سبة قدرها  %66.6من 1.7
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  2.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،ب�سبب �أتعاب ا�ست�شارية تتعلق بالزكاة بلغت  0.7مليون ريال �سعودي.
ارتفعت الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية من  2.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  3.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �أي بن�سبة  ،%33.0وذلك نتيجة الزيادة يف تكاليف
التدقيق و املراجعة اخلارجية للقوائم املالية بن�سبة  .%70وبنا ًء على ذلك ،فقد زادت ن�سبة الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية من الإيرادات من  %0.4يف عام 2013م �إلى %0.6
و %0.7يف عام 2014م و2015م على التوايل.
نفقات السفر

ارتفعت م�صاريف ال�سفر مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %2.1من  1.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  2.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .ا�ستقرت م�صاريف
ال�سفر حول  1.9مليون ريال �سعودي يف خالل عام 2013م و2014م ثم ارتفعت بن�سبة  %3.4لت�صل �إلى  2.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مدفوعة بارتفاع ال�سفريات بني
ال�شركات التابعة يف م�صر ودول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سفر بغر�ض ح�ضور معار�ض املجوهرات ملوا�صلة دعم منو املبيعات ودفع م�سرية االبتكار .وبن ًاء عليه ،فقد ا�ستقرت
ن�سبة م�صاريف ال�سفر كن�سبة مئوية من الإيرادات على  %0.4يف خالل الفرتة بني 2013م و2015م.
االستهالك

ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %15.9بني عامي 2013م و2015م .وقد ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك بواقع  %22.0من  1.4مليون ريال �سعودي
يف عام 2013م �إلى  1.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،وذلك ب�سبب الإ�ضافات يف حت�سينات املباين امل�ست�أجرة ك�صاالت عر�ض يف اململكة وم�صر لأن�شطة البيع بالتجزئة،
جتان�س ًا مع الزيادة يف تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات من  232.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  233.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وا�صلت م�صاريف
اال�ستهالك ملجموعة الزوردي ارتفاعها ب�شكل طفيف بن�سبة  %10.1من  1.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  1.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وقد تراوحت
م�صاريف اال�ستهالك كن�سبة مئوية من الإيرادات بني  ٪0.3و  ٪4.0خالل الفرتة بني 2013م و2015م.
املصاريف األخرى

ت�شمل امل�صاريف الأخرى ب�شكل رئي�سي امل�صاريف املتعلقة بالطباعة والأدوات املكتبية واالت�صاالت وكذلك م�صاريف الت�أمني والتوظيف وم�صاريف التنقل وخدمات املرافق
وو�سائل الرتفيه وغريها من امل�صاريف املتفرقة .قد ارتفعت امل�صاريف الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %10.9من  4.3مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 5.3
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مدفوعة ب�شكل رئي�سي بالزيادة يف النفقات املتعلقة بخدمات الكهرباء واملاء و تكاليف املوا�صالت والت�أمني على �إثر منو العمليات .وقد ظلت
النفقات الأخرى كن�سبة مئوية من الإيرادات حوايل  %1.0خالل الفرتة بني 2013م و2015م.
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6 6-666666صايف الدخل

لودجلااالالا�صايف الدخل يف ال�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%14.4

%12.6
ال ينطبق

2013م

2014م

2015م

الربح من العمليات

117.913

130.628

149.478

%10.8

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()1.634

()3.133

4.283

%91.7

()%236.7

�أعباء مالية

()30.191

()27.964

()34.896

()%7.4

%24.8

%7.5

الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

86.088

99.531

118.864

%15.6

%19.4

%17.5

زكاة

()11.910

()13.240

()14.312

%11.2

%8.1

%9.6

�ضريبة الدخل

-

-

()3.986

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

�صايف الدخل

74.178

86.291

100.567

%16.3

%16.5

%16.4

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
الربح من العمليات

%26.3

%27.9

%28.2

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()%0.4

()%0.7

%0.8

�أعباء مالية

%6.7

%6.0

%6.6

�صايف الدخل

%16.6

%18.4

%19.0

امل�صدر :ال�شركة

ارتفع �صايف الدخل مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %16.4بني عامي 2013م و2015م حيث ارتفع بن�سبة قدرها  %16.3من  74.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 86.3
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وارتفع هام�ش �صايف الدخل من  %16.6يف عام 2013م �إلى  %18.4يف عام 2014م ثم �إلى  %19.0يف 2015م ،جتان�س ًا مع النمو يف الدخل
من العمليات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %12.6خالل عامي 2013م و2015م ب�سبب النمو املماثل يف �إجمايل الربح مبعدل منو �سنوي مركب قدره .%11.9
6 6-666666صايف الدخل من حيث املنطقة

لودجلااالالا�صايف الدخل من حيث املنطقة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م – 2015م

2013م – 2015م

%87.1

%28.4
()%4.4

2013م

2014م

2015م

اململكة

28.925

25.482

47.668

()%11.9

م�صر

45.232

49.564

41.322

%9.6

()%16.6

قطر

-

()650

202

ال ينطبق

()%131.1

ال ينطبق

الإمارات العربية املتحدة

21

11.894

11.374

%56.752.4

()%4.4

%2.231.7

�صايف الدخل

74.178

86.291

100.567

%16.3

%16.5

%16.4

امل�صدر :ال�شركة

صايف الدخل للمملكة

ارتفع �صايف الدخل للمملكة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %28.4بني عامي 2013م و2015م .يف عام 2014م ،انخف�ض �صايف الدخل للمملكة بن�سبة  %11.9من  28.9مليون
ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى 25.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نظر ًا الرتفاع م�صاريف الدعاية وكذلك م�صاريف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يف عام 2015م ،ارتفع �صايف الدخل للمملكة �إلى  47.7مليون ريال �سعودي وذلك بن�سبة قدرها  ،%87.1وذلك نتيجة لزيادة يف مبيعات الذهب باجلملة بن�سبة قدرها %21.2
بقيمة  28.6مليون ريال �سعودي ،وزيادة قدرها  1.175كيلوغرام يف كمية الذهب املباع باجلملة بن�سبة  ،%19.9بالإ�ضافة �إلى ارتفاع قدره  5.3مليون ريال �سعودي يف مبيعات
الأملا�س باجلملة ،ف�ض ًال عن ارتفاع ايرادات التجزئة بواقع  5.3مليون ريال �سعودي .بينما ارتفع هام�ش �إجمايل الدخل ملجموعة الزوردي يف اململكة من � %56.9إلى  %57.8يف
نف�س الفرتة ،وذلك نتيجة االرتفاع يف هام�ش ربح مبيعات التجزئة مبقدار  %0.5من  %31.6الى  %32.1خالل نف�س الفرتة.
صايف الدخل ملصر

ارتفع �صايف الدخل مل�صر من  45.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  49.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك بن�سبة قدرها  ،%9.6نظرا الرتفاع �إجمايل الدخل
مل�صر بن�سبة قدرها  %27.1لي�صل �إلى  151.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .حمق ًقا بذلك حت�سن ًا يف هام�ش �إجمايل الدخل لي�صل �إلى  ،%72.3وهذا يعود ب�شكل رئي�سي
الرتفاع �إيرادات بيع الذهب باجلملة  -مقارنة بنظريها من مبيعات التجزئة  -التي ات�سمت بارتفاع هوام�ش �إجمايل الدخل.
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انخف�ض �صايف الدخل مل�صر من  49.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  41.3مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك بن�سبة قدرها  ،%16.6نظرا لتحمل جمموعة
الزوردي �ضريبة دخل يف عام 2015م نتيجة انتهاء الإعفاء ال�ضريبي املتعلق ب�شركة �أورو �إيجيبت يف  31دي�سمرب 2014م وارتفاع الأعباء املالية اخلا�صة بقرو�ض الذهب.
صايف الدخل لقطر

بد�أت جمموعة الزوردي عمليات بيع الذهب باجلملة يف قطر اعتبارا من �شهر مار�س 2015م ،وخالل � 9أ�شهر من بدء العمليات ا�ستطاعت جمموعة الزوردي حتقيق �صايف الدخل
بلغ  202الف ريال �سعودي.
صايف الدخل لإلمارات العربية املتحدة

ارتفع �صايف الدخل للإمارات العربية املتحدة من  21الف ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  11.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م بن�سبة نظرا لأنخفا�ض خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2014م.
بينما انخف�ض �صايف الدخل للإمارات العربية املتحدة من  11.9مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  11.4مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك بن�سبة قدرها %4.4
نظرا لتحمل خ�سارة اغالق معر�ض ابوظبي يف 2015م.
6 6-666666صايف إيرادات (مصاريف) أخرى

لودجلااالالا�صايف �إيرادات (م�صاريف) �أخرى لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

منو �سنوي

منو �سنوي

منو مركب

2013م 2014 -م

2014م 2015 -م

2013م – 2015م

%457.5

%92.6
ال ينطبق

2013م

2014م

2015م

ربح فروقات حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

1.673

1.113

6.205

()%33.5

مكا�سب (خ�سائر) ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

()1.893

78

195

()%104.1

%150.0

انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

-

()2.015

()1.551

ال ينطبق

()%23.0

%0.0

خ�سارة �إغالق معار�ض

-

()2.184

()549

ال ينطبق

()%74.9

%0.0

�أخرى

()1.414

()125

()16

()%91.2

()%87.2

()%89.4

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()1.634

()3.133

4.283

%91.7

()%236.7

ال ينطبق

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
ربح (خ�سارة) فروقات حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

%0.4

%0.2

%1.2

مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

()%0.4

%0.0

%0.0

انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

%0.0

()%0.4

()%0.3

خ�سارة �إغالق معر�ض

%0.0

()%0.5

()%0.1

م�صاريف �أخرى

()%0.3

()%0.0

()%0.0

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

()%0.3

()%0.7

%0.8
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صايف ربح (خسارة) فروقات حتويل عمالت أجنبية

ي�شري �صايف ربح فروقات حتويل العمالت الأجنبية �إلى �أر�صدة الذمم املدينة لل�شركات التابعة امل�صرية من ال�شركات التابعة ال�سعودية فيما يتعلق باملعامالت التجارية الداخلية
بني ال�شركات التابعة ملجموعة الزوردي .وقد ارتفع �صايف ربح فروقات حتويل العمالت الأجنبية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %92.6بني عامي 2013م و2015م .وانخف�ض
�صايف ربح فروقات حتويل العمالت الأجنبية بن�سبة  %33.5من  1.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار
العمالت الأجنبية (وخا�صة اجلنيه امل�صري) مما �أدى �إلى حدوث فروق عند التحويل �إلى الريال ال�سعودي.
ارتفع بند �صايف ربح فروقات حتويل عمالت �أجنبية من ربح قدره  1.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ربح قدره  6.2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وبن�سبة تقارب
 ،%457.4مدفوع ًا بانخفا�ض قيمة اجلنيه امل�صري ب�شكل ا�سا�سي مقارنة بالريال ال�سعودي خالل نف�س الفرتة.
مكاسب (خسائر) استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

ارتفعت الأرباح الناجمة عن ا�ستبعاد املمتلكات والآالت واملعدات من خ�سارة بالغة  1.9مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ا�ستبعاد بع�ض الآالت
القدمية� ،إلى ربح قدره � 78.0ألف ريال �سعودي يف عام 2014م ،ثم ارتفعت لت�صل �إلى ربح قدره � 195.0ألف ريال �سعودي نتيجة ا�ستبعاد بع�ض الآالت القدمية يف عام 2015م
�أي�ضا.
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انخفاض يف قيمة مصاريف مدفوعة مقدمًا

تعلق االنخفا�ض يف قيمة امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا البالغ  2.0مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مببالغ �إيجار ودفعات مقدمة مت �شطبها اثر �إنهاء عقد معر�ض ال�سالم .يف
2015م ،انخف�ض هذا البند بن�سبة قدرها  %23.0لي�صل �إلى  1.6مليون ريال �سعودي وهو متعلق مببالغ �إيجار ودفعات مقدمة مت �شطبها اثر �إنهاء عقد معر�ض �أبوظبي يف
الإمارات العربية املتحدة و معر�ض �أفينوز يف دولة الكويت.
اخلسائر الناجمة عن إغالق معارض

بلغت اخل�سارة الناجمة عن اغالق معار�ض قيمة قدرها  2.2مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وقد كانت متعلقة ب�شكل رئي�سي باخل�سارة املتكبدة من اغالق معر�ض «ال برمييري»
للبيع بالتجزئة باململكة يف عام 2014م نظر ًا لظروف غري مواتية متعلقة مبوقع املعر�ض جراء �أعمال �إن�شائية حول موقع املعر�ض .يف 2015م ،انخف�ضت قيمة اخل�سارة الناجمة
عن اغالق معار�ض بن�سبة قدرها  %74.9لت�صل �إلى  0.5مليون ريال �سعودي وهي متعلقة ب�شكل رئي�سي باخل�سارة املتكبدة من اغالق معر�ضي �أبوظبي يف الإمارات العربية
املتحدة و �أفينوز يف دولة الكويت .اخل�سارة املتكبدة تتعلق ب�شكل رئي�سي بتكاليف �إخالء املعار�ض املغلقة.
أخرى

انخف�ضت البنود الأخرى من م�صاريف مببلغ  1.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى م�صاريف مببلغ  0.1مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،ثم �إلى م�صاريف مببلغ
� 16ألف ريال �سعودي يف عام 2015م .وقد كانت هذه التغريات مدفوعة ب�شكل رئي�سي ب�سبب تعوي�ض �إنهاء خدمة موظف �سابق قدره  0.5مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مت
ا�سرتداده من ال�شركة الت�أمني التي تتعاقد معها جمموعة الزوردي.
6 66 -66 -6قائمة املركز املايل املوحدة

لودجلااالالاقائمة املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

1.323.686

1.571.445

1.692.244

املوجودات غري املتداولة

65.880

65.969

75.198

�إجمايل املوجودات

1.389.566

1.637.414

1.767.442

املطلوبات املتداولة

899.532

1.125.278

1.244.032

املطلوبات غري املتداولة

23.740

28.939

32.389

�إجمايل املطلوبات

923.272

1.154.217

1.276.421

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

466.294

483.197

491.021

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.389.566

1.637.414

1.767.442

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
العائد على الأ�صول

%5.3

%5.3

%5.7

العائد على حقوق امل�ساهمني

%15.9

%17.9

%20.5

الديون ق�صرية الأجل �إلى الأ�صول

%58.7

%64.1

%63.1

الديون ق�صرية الأجل �إلى حقوق امل�ساهمني

%175.0

%217.2

%227.0

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

6 6666666املوجودات املتداولة

لودجلااالالااملوجودات املتداولة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

�ألف ريال �سعودي

2015م

2014م

النقد وما يف حكمه

134.422

62.555

173.438

ودائع ق�صرية الأجل

11.000

-

-

ت�أمينات نقدية

117.527

221.063

116.672

املدينون

173.837

279.793

389.908

الب�ضاعة

849.421

977.530

975.645

امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملدينون الأخرون

37.479

30.503

36.581

�إجمايل املوجودات املتداولة

1.323.686

1.571.445

1.692.244

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
�أيام حت�صيل ذمم املبيعات املدينة

23

30

43

فرتة تخزين الب�ضاعة

122

138

144

امل�صدر :ال�شركة
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6 6666666النقد وما يف حكمه
انخف�ض النقد وما يف حكمه من  134.4مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  62.6مليون ريال �سعودي يف عام 2014م بفعل  3.5مليون ريال �سعودي تدفق نقدي �سلبي ناجت
من الأن�شطة الت�شغيلية ،و 69.4مليون ريال �سعودي تدفق نقدي �سلبي ناجت من الأن�شطة التمويلية ،يقابلهما  1.1مليون ريال �سعودي تدفق نقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية .ويرجع
ال�سبب يف التدفق النقدي ال�سلبى من الأن�شطة الت�شغيلية الى ا�ستخدام مبلغ قدره  103.5مليون ريال �سعودي من التدفقات النقدية الت�شغيلية كت�أمني نقدي ك�ضمانات للح�صول
على قرو�ض الذهب .ويرجع ال�سبب يف التدفق النقدي ال�سلبى من الأن�شطة التمويلية �إلى �سداد توزيعات �أرباح مببلغ  62.8مليون ريال �سعودي.
وقد ارتفع النقد وما يف حكمه من  62.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  173.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة لزيادة �صايف
الدخل بعد التعديالت النقدية وانخفا�ض املخزون باملقارنة بعام 2014م مببلغ  133مليون ريال �سعودي والتغري الإيجابي يف الت�أمينات النقدية حيث ارتفع من تدفق �سلبي قدره
 103.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى تدفق نقدي �إيجابي قدره  104.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة التغري يف توقيت �سداد
قرو�ض الذهب من بنك �ستاندرد ت�شارترد.
ال متتلك جمموعة الزوردي �أية �أوراق مالية قائمة على تعاقدات �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب التحقق من قيمتها على �سبيل اليقني �أو من
�ش�أنها الت�أثري ب�شكل كبري على تقييم الو�ضع املايل لل�شركة.
ودائع قصرية األجل

ُ�صنفت الودائع ق�صرية الأجل التي ت�صل �إلى  11.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ب�صورة منف�صلة من النقد وما يف حكمه لأتباع متطلبات الإف�صاح املحا�سبي،
مبا �إن �آجال اال�ستحقاق للودائع ق�صرية الأجل تزيد عن ثالثة �أ�شهر اعتبا ًرا من ذلك التاريخ.
تأمينات نقدية

تتعلق الت�أمينات النقدية بودائع ملجموعة الزوردي يف البنوك ك�ضمانات للح�صول على قرو�ض الذهب ،وقد ارتفعت من  117.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م
�إلى  221.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م مبا يتجان�س مع الزيادة يف قرو�ض الذهب الق�صرية الأجل على مدار نف�س الفرتة� ،إلى جانب ا�ستخدام عقود مبادلة
لأحدى قرو�ض الذهب من بنك �ستاندرد ت�شارترد بداية من 2013م ف�صاعدً ا ،والذي تعني على جمموعة الزوردي �إيداع ن�سبة ت�أمينات نقدية من قيمة القر�ض �أعلى من املعتاد.
يف  31دي�سمرب 2015م ،انخف�ضت الت�أمينات النقدية لت�صل �إلى  116.7مليون ريال �سعودي نتيجة التغيري يف توقيت �سداد قرو�ض الذهب لبنك �ستاندرد ت�شارترد الذي يتطلب
عموالت �أقل مقارنة بالبنوك الأخرى ولكن ت�أمينات نقدية ت�صل �إلى  %105من قيمة القر�ض.
6 6666666املدينون

لودجلااالالاحتليل املدينون كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
مدينون جتاريون

187.334

292.540

399.843

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()13.497

()12.747

()9.935

الإجمايل

173.837

279.793

389.908

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
املخ�ص�صات كن�سبة من �إجمايل املدينون

%7.2

%4.4

%2.5

�أيام حت�صيل ذمم املبيعات املدينة

23

30

43

امل�صدر :ال�شركة

مدينون جتاريون

ارتفع بند املدينون التجاريون من  187.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  292.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ب�سبب منو يف املبيعات وت�أخر
طفيف يف التح�صيل الناجت عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف بع�ض الدول ،وبذلك ارتفعت �أيام ا�ستحقاق حت�صيل الذمم املبيعات املدينة من  23كما يف 31دي�سمرب 2013م �إلى
 30كما يف 31دي�سمرب 2014م.
وارتفع بند املدينون التجاريون لي�صل �إلى  399.8مليون ريال �سعودي يف 2015م ،مدفوع ًا بارتفاع املبيعات خالل الفرتة ،بالإ�ضافة �إلى الت�أجيالت يف الدفع من بع�ض العمالء
نظر ًا لعدم اال�ستقرار الأمني يف اليمن والعراق وليبيا .وعلى �إثره ،ارتفعت �أيام حت�صيل ذمم املبيعات املدينة من  30يوم �إلى  43يوم ًا .كما �شكل املدينون  %17.8 ،%13.1و
 %23.0من جمموع املوجودات املتداولة يف ال�سنوات 2013م2014 ،م ،و2015م على التوايل.
من اجلدير بالذكر �أن ن�سبة احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�صدير من جمموع احل�سابات التجارية املدينة تناق�صت من  %25.7يف  31دي�سمرب 2013م �إلى
 %24.3و  %17.2كما يف 2014م و2015م على التوايل وذلك متا�شي ًا مع �سيا�سة الإدارة يف تقليل التعر�ض �إلى الأ�سواق املتواجدة يف مناطق غري م�ستقرة �سيا�سي ًا �أو اقت�صاديا.
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لودجلااالالااحل�سابات التجارية املدينة كما يف 2013م و2014م 2015م
2013م

2014م

2015م

جمموع احل�سابات التجارية املدينة

187.334

292.540

399.843

احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�صدير

48.205

70.963

68.790

ن�سبة احل�سابات التجارية املدينة املتعلقة مببيعات الت�صدير

%25.7

%24.3

%17.2

امل�صدر :ال�شركة

وقد بلغ بند املدينون كن�سبة مئوية من الإيرادات ن�سب عالية يف �أغ�سط�س 2013م ويوليو 2014م ومايو 2015م ،ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �أن جمموعة الزوردي عاد ًة ما
حتقق �أعلى ن�سبة مبيعات بني �شهري يناير ويونيو من كل عام ،وخا�ص ًة يف الربع الثاين ،نتيج ًة �إلى زيادة الطلب على املجوهرات يف بداية �أي عام جديد بعد الإعالن عن العالوات
والزيادات� ،إ�ضافة �إلى اال�ستعداد ملو�سم الزفاف ال�صيفي ،وت�صل الذمم املدينة كن�سة مئوية من الإيرادات يف �شهر دي�سمرب من كل عام �إلى �أدنى م�ستوياتها �إذ تعترب مبيعات
جمموعة الزوردي يف هذه الفرتة منخف�ضة ن�سبي ًا.

لودجلااالالا�أعمار املدينون (ت�شمل الذهب) كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
�ألف ريال �سعودي

� 60 – 0أيام

� 120 – 61أيام

� 180 – 121أيام

� 365 – 271أيام

� 270 - 181أيام

جمموع

�أكرث من  365يوما

2013م
املدينون التجاريون

144.069

29.495

7.794

6.147

()362

192

187.334

كن�سبة من املجموع

%76.9

%15.7

%4.2

%3.3

()%0.2

%0.1

%100.0

2014م
املدينون التجاريون

185.573

75.809

31.158

-

-

-

292.540

كن�سبة من املجموع

%63.4

%25.9

%10.7

-

-

-

%100.0

2015م
املدينون التجاريون

209.584

109.955

55.376

20.919

2.874

1.136

399.843

كن�سبة من املجموع

%52.4

%27.5

%13.8

%5.2

%0.7

%0.3

%100.0

امل�صدر :ال�شركة

يوما ن�سبة  %76.9و%63.4
بلغ متو�سط الآجال االئتمانية املتاحة للعمالء  60يوم ًا على بني عامي 2013م و2015م .ومتثل امل�ستحقات من املدينون التي تبلغ �أعمارها من � 0إلى ً 60
ً
يوما %4.2
و %52.4من �إجمايل املدينون يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م على التوايل ،يف حني م ّثلت امل�ستحقات من املدينون التي يبلغ عمرها من � 121إلى ً 180
و %10.7و  %13.8فقط من �إجمايل املدينون كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م على التوايل ،ويرجع ال�سبب يف زيادة ن�سبة املدينون فوق �آجال  60يوم ًا �إلى الت�أخر
يف التح�صيل من قبل بع�ض العمالء يف عامي 2014م و 2015م حيث ارتفعت فرتة حت�صيل العمالء من  30يوم يف عام 2014م �إلى  43يوم يف عام 2015م.
خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

�أعدت جمموعة الزوردي تقدير حل�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2013م و2014م وعام 2015م ،حيث غريت طريقة ح�ساب املخ�ص�ص اخلا�ص القائم
على الإيرادات ال�سنوية وتركيز املدينون و�صايف الدخل لتعك�س االختالف يف املخاطر بني العمالء التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي وغريهم من عمالء الت�صدير بالدول
الأخرى والذين قد يت�سموا مبخاطر �أعلى ل�صعوبة مالحقتهم ق�ضائي ًا كما �سيلى �شرحه ،نتيج ًة لذلك انخف�ض خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كن�سبة من �إجمايل
املدينون من  ٪7.2كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  ٪4.4كما يف  31دي�سمرب 2014م ،و�إلى  %2.5كما يف  31دي�سمرب 2015م .يو�ضح اجلدول التايل حتركات خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها.

لودجلااالالاحتركات خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
ر�صيد بداية الفرتة

()10.366

()13.497

()12.747

تكوين خم�ص�ص 

()11.808

()8.931

2.812

خم�ص�ص مت ا�ستخدامه

8.678

9.681

-

ر�صيد نهاية الفرتة

()13.497

()12.747

()9.935

كن�سبة من �إجمايل املدينون

%7.2

%4.4

%2.5

1

امل�صدر :ال�شركة
� 1أن القيمة باملوجب ب�سبب حت�صيل مبالغ ديون م�شكوك يف حت�صيلهايف الن�صف الثاين من عام 2015م والذى ن�ش�أ عنه انخفا�ض قيمة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها املطلوب تكوينه عن قيمة املخ�ص�ص يف �أول املدة فوجب تخفي�ضه
بقيمة موجبة.

ت�ألفت �سيا�سة خم�ص�ص املدينون ملجموعة الزوردي من مكونني رئي�سيني ،وهما خم�ص�ص عام قائم على التقادم والذي مل يتغري خالل الفرتة من 2013م �إلى 2015م وخم�ص�ص
خا�ص تعدل على مدار تلك الفرتة وقائم على الإيرادات ال�سنوية وتركيز املدينون و�صايف الدخل.
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وفيما يلي تو�ضيح مف�صل حل�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على التقديرات اجلديدة:








يتم ح�ساب املخ�ص�ص العام القائم على التقادم ،الذي ظل على حاله على مدار تلك الفرتات ُ
وط ِبق ب�شكل متوافق على جميع مكاتب جملة جمموعة الزوردي كما
يلي:
 يتم تخ�صي�ص  %25من �أر�صدة املدينون امل�ستحقة منذ  181يوم ًا �إلى  270يوما؛ً
 يتم تخ�صي�ص  %50من �أر�صدة املدينون امل�ستحقة منذ  271يوم ًا �إلى  360يوم ًا؛
 يتم تخ�صي�ص  %75من �أر�صدة املدينون امل�ستحقة منذ  361يوم ًا �إلى  540يوم ًا؛
 يتم تخ�صي�ص  %100من �أر�صدة املدينون امل�ستحقة منذ اكرث من  540يوم ًا؛
يف عام 2013م مت ح�ساب املخ�ص�ص اخلا�ص بتخ�صي�ص الأعلى من كال املبلغني التاليني:
  %50من �أعلى ر�صيد مدينون خا�ص بالعمالء؛ �أو
  %15من جمموع �أر�صدة املدينون ذات قيمة فردية �أكرب من �أو ت�ساوي  30كيلوغرام من الذهب
يف عام 2014م مت عمل خم�ص�ص خا�ص طبق ًا ملجموع �أر�صدة املدينون ذات قيمة فردية �أكرب من �أو ت�ساوي  %10من �صايف الدخل املتوقع ملجموعة الزوردي بنا ًء على
الفئتني التاليتني من العمالء كما يف  31دي�سمرب 2014م وذلك لربط خطر الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مع �أثره على �صايف الدخل:
  %15من عمالء الت�صدير
  %7.5من العمالء املحليني
يف عام 2015م مت عمل املخ�ص�ص اخلا�ص طبق ًا ملجموع �أر�صدة املدينون ذات قيمة فردية �أكرب من �أو ت�ساوي  %10من �صايف الدخل املتوقع ملجموعة الزوردي
بنا ًء على الفئات الثالث التالية من العمالء وذلك لتعك�س االختالف يف املخاطر بني عمالء الت�صدير التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي وغريهم من عمالء
الت�صدير بالدول الأخرى والذين قد يت�سموا مبخاطر �أعلى:
  %15من عمالء الت�صدير
  %10من العمالء التابعني لدول جمل�س التعاون اخلليجي
  %7.5من العمالء املحليني

6 6666666البضاعة

لودجلااالالاالب�ضاعة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
�ألف ريال �سعودي

2014م

2013م

2015م

ح�سب املكونات
ذهب يف امل�صنع وبر�سم االمانة ولدى البنوك

686.606

837.367

835.470

الأملا�س و�أحجار كرمية ول�ؤل�ؤ

138.768

139.238

137.782

ذهب لدى موردين

16.768

-

-

مواد وملحقاتها

16.185

15.684

19.729

�إجمايل الب�ضاعة

858.327

992.289

992.981

ناق�ص ًا :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

()8.907

()14.759

()17.336

�صايف الب�ضاعة

849.421

977.530

975.645

ح�سب مرحلة الإجناز
ب�ضاعة م�صنعة

521.895

621.209

605.458

مواد خام

333.029

368.671

385.298

ب�ضاعة قيد الت�صنيع

3.403

2.409

2.225

�إجمايل الب�ضاعة

858.327

992.289

992.981

ناق�ص ًا :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

()8.907

()14.759

()17.336

�صايف الب�ضاعة

849.421

977.530

975.645

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
فرتة تخزين الب�ضاعة (تكاليف الإيرادات مبا يف ذلك قيمة الذهب)
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138

144

امل�صدر :ال�شركة

ارتفع �صايف الب�ضاعة من  849.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  977.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وذلك نتيجة زيادة قيمة الب�ضائع
امل�صنعة مبعدل  99.3مليون ريال �سعودي واملواد اخلام مبعدل  35.6مليون ريال �سعودي ،وهو ما قابله زيادة يف خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة مبعدل
 5.9مليون ريال �سعودي ،كما �إن جمموعة الزوردي بد�أت يف زيادة حجم خمزونها جتان�س ًا مع الزيادة املتوقعة يف الطلب على املجوهرات خالل الن�صف الأول من 2015م نتيجة
للحملة الإعالنية القوية التي �أطلقتها جمموعة الزوردي يف دي�سمرب 2014م.
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انخف�ض �صايف الب�ضاعة انخفا�ض ًا طفيف ًا �إلى  975.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وذلك نتيجة انخفا�ض قيمة الب�ضاعة امل�صنعة مبا يعادل  15.7مليون ريال
�سعودي وذلك نتيجة ارتفاع الطلب يف الن�صف الأول من العام 2015م ،يقابله جزئي ًا االرتفاع يف املواد اخلام مبا يعادل  16.6مليون ريال �سعودي لريتفع من  368.7مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  385.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م.

حسب املكونات
ذهب يف املصنع وبرسم االمانة ولدى البنوك

يتعلق هذا البند ب�شكل رئي�سي بالذهب من الب�ضاعة امل�صنعة واملواد اخلام وب�ضاعة قيد الت�صنيع الذي ت�ستخدمه جمموعة الزوردي يف عملية الإنتاج والذهب املقدم للموردين
بر�سم الأمانة حتت الت�شغيل بالإ�ضافة �إلى الذهب الذي احتفظت به لدى البنوك كهام�ش ل�ضمان قرو�ض الذهب .وكما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م بلغت قيمة
الذهب اخلام الذي قدمته جمموعة الزوردي للبنوك كهام�ش ل�ضمان قرو�ض الذهب ،وذلك طبق ًا ل�شروط اتفاقيات القرو�ض ،ما يعادل � 361.4ألف ريال �سعودي و317.0
�ألف ريال �سعودي و� 310.0ألف ريال �سعودي على التوايل .وارتفعت قيمة الذهب فى امل�صنع من  666.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  817.1مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م متما�شيا مع زيادة االنتاج فى عام 2014م ،ثم �أرتفعت قيمة الذهب بامل�صنع �إلى  820.0مليون فى عام 2015م نتيجة لزيادة االنتاج.
وانخف�ض الذهب بر�سم الأمانة �إنخفا�ض�أ طفيف�أ من  20.0مليون ريال �سعودي فى عام 2013م �إلى  19.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ثم �إنخف�ض �إلى 15.2
مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة تقليل كمية الذهب املقدمة للموردين للت�شغيل.
األملاس واألحجار الكرمية واللؤلؤ

ارتفعت قيمة الأملا�س والأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ من  138.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م و�إلى  139.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م وذلك
جتان�س ًا مع الزيادة املتوقعة يف الإيرادات على مدار الفرتة نف�سها ،عالوة على افتتاح م�صنع �أملا�س جديد يف م�صر يف عام 2012م والذي يتطلب �إ�ضافة خمزون على مدار الثالث
�أعوام الأولى .كما وانخف�ضت قيمة الأملا�س والأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ لت�صل �إلى  137.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة قرار الإدارة ال�ستخدام املخزون
املتوفر حالي ًا عو�ض ُا عن �شراء ب�ضاعة جديدة.
ذهب لدى املوردين

ُيق�صد بالذهب املتاح لدى املوردين بالذهب الذي ُيقدم للموردين بر�سم �أمانة لإنتاج منتجات معينة خم�ص�صة ،وقد بلغ قيمته حول  16.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2013م� ،أما يف  31دي�سمرب 2014م و 2015م مل يتم ت�سجيل �أي �أر�صدة يف بند الذهب لدى املوردين نتيجة �إعادة الت�صنيف ليتم ت�ضمينه حتت الذهب املتاح والذهب املُقدم
بر�سم �أمانة والذهب يف البنوك ،ويرجع �سبب �إعادة الت�صنيف �إلى �أن طبيعة الذهب لدى املوردين مماثلة للذهب املُقدم بر�سم �أمانة.
مواد وملحقاتها

ت�شري املواد وامللحقات ب�شكل رئي�سي �إلى املواد اال�ستهالكية واملواد الكيمائية واملعدات امل�ستخدمة يف املعاجلة ،وت�شكل املواد وامللحقات ن�سبة بني  %1.9و %1.6و %2.0من �إجمايل
�صايف الب�ضاعة على مدار فرتة التحليل.

حسب مرحلة اإلجناز
البضاعة املصنعة

ارتفعت قيمة الب�ضائع امل�صنعة من  521.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  621.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وذلك نتيجة لزيادة حجم
الب�ضاعة لتلبية الطلبات املتوقعة يف الربع الأول من عام 2015م على �إثر �إطالق حملة �إعالنية ،وانخف�ضت قيمة الب�ضاعة امل�صنعة �إلى  605.5مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2015م نتيجة انخفا�ض �أ�سعار الذهب خالل الفرتة.
مواد خام

ت�شمل املواد اخلام ذهب خال�ص� ،أملا�س ،حجارة ،ل�ؤل�ؤ ،مواد كيميائية� ،سبائك ومواد �أخرى .وارتفعت قيمة املواد اخلام من  333.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2013م �إلى  368.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م مع الزيادة املتوقعة يف الإنتاج� ،أما كما يف  31دي�سمرب 2015م ا�ستمرت قيمة املواد اخلام يف ارتفاعها �إلى
 385.3مليون ريال �سعودي متا�شي ًا مع االرتفاع املتوقع يف املبيعات بالإ�ضافة �إلى �صهر الب�ضاعة امل�صنعة من الأملا�س وحتويلها �إلى مواد خام.
بضاعة قيد التصنيع

تتكون الب�ضاعة قيد الت�صنيع من م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س قيد الت�صنيع .وقد بلغت قيمة الب�ضاعة قيد الت�صنيع  3.4مليون ريال �سعودي ،و 2.4مليون ريال �سعودي
و 2.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م على التوايل .انخف�ضت الب�ضاعة قيد الت�صنيع ب�شكل طفيف من  %0.4كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى
 %0.2كما يف  31دي�سمرب 2014م و2015م كن�سبة مئوية من �إجمايل الب�ضاعة خالل الفرتة قيد التحليل ب�سبب �إغالق جميع �أوامر الإنتاج املفتوحة قبل نهاية ال�سنة املالية.
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خمصص تكاليف صهر الذهب والبضاعة بطيئة احلركة

لودجلااالالاحتركات خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة كما يف � 31سبتمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
ر�صيد بداية الفرتة

8.412

8.907

14.759

تكوين خم�ص�ص 

9.845

10.868

10.925

خم�ص�ص مت ا�ستخدامه

()9.351

()5.016

()8.348

ر�صيد نهاية الفرتة

8.907

14.759

17.336

امل�صدر :ال�شركة

يجنب خم�ص�ص مالئم للب�ضاعة بطيئة احلركة و لتغطية تكاليف ال�صهر املتوقعة لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �صهرها و�إعـادة ا�ستخدامها فـي الإنتاج وذلك
طبق ًا ل�سيا�سة جديدة طبقتها جمموعة الزوري يف يناير 2013م وهي كالتايل:
�أو ًال :خم�ص�ص عام طبقاً لنوع املنتج مبنى على املعدالت التاريخية لل�صهر يف ال�سنوات ال�سابقة:
اململكة
م�صر

�أطقم عيار 21

نواعم عيار 21

�أ�ساور

عيار 18

�سال�سل

%8

%8

%14

%12

%1

%5

%5

%5

%5

-

امل�صدر :ال�شركة

ثانياً :خم�ص�ص طبقا لأعمار املخزون كالآتي:
العمر بالأيام
ن�سبة املخ�ص�ص	

180-0

270-181

360-271

540 - 361

<540

-

%10

%35

%65

%100

امل�صدر :ال�شركة

ويتم احت�ساب املخ�ص�ص عن طريق ا�ستخدام الن�سب ال�سابقة م�ضروبة يف قيمة املخزون .ارتفعت قيمة خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة من  8.9مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  14.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ويرجع ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى التغيري يف تقدير املخ�ص�صات يف نهاية
2013م ،و ارتفعت قيمة خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة �إلى  17.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،لذات الأ�سباب املذكورة �سابق ًا.
فرتة تخزين الب�ضاعة
يوما كما يف  31دي�سمرب 2014م ،حيث بد�أت جمموعة الزوردي يف زيادة حجم خمزون ب�ضائعها
يوما كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى ً 138
ارتفعت فرتة تخزين الب�ضاعة من ً 122
ليتجان�س مع الزيادة املتوقعة يف املبيعات التي قد تنتج عن الزيادة املتوقعة يف الطلب على الذهب نتيجة للحملة الإعالنية القوية التي اطلقتها جمموعة الزوردي ،وارتفعت فرتة
تخزين الب�ضاعة �إلى  144يوم ًا كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة االنخفا�ض يف تكلفة املبيعات ناجت عن انخفا�ض �سعر الذهب يف  31دي�سمرب 2015م عنه يف  31دي�سمرب 2014م.
6 6666666املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون

لودجلااالالاامل�صاريف املدفوعة مقدماً واملدينون الأخرون كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

17.220

14.807

16.732

دفعات مقدمة ملوردين

14.550

10.283

13.329

�سلف موظفني

2.876

2.683

3.121

مدينون �أخرون

2.833

2.730

3.398

�إجمايل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملدينون االخرون

37.479

30.503

36.581

امل�صدر :ال�شركة

انخف�ضت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملدينون الآخرون التي تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من النفقات املدفوعة م�سب ًقا والدفعات املقدمة للموردين واملقدمة للموظفني من  37.5مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  30.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وجاء ذلك على �إثر االنخفا�ض يف الدفعات املقدمة للموردين مبعدل 4.3
مليون ريال �سعودي و امل�صاريف مدفوعة مقدم ًا مبعدل  2.4مليون ريال �سعودي ،وارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملدينون الآخرون �إلى  36.6مليون ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب 2015م ،وذلك نتيجة زيادة امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا مبا يعادل  1.9مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع يف الدفعات املقدمة للموردين مبا يعادل 3.0
مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م.
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مصاريف مدفوعة مقدمًا

انخف�ضت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا من  17.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  14.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك ب�شكل
�أ�سا�سي �إلى االنخفا�ض يف ن�سبة الإيجارات املدفوعة م�سبق ًا ملعار�ض التجزئة باململكة بقيمة  2.5مليون ريال �سعودي ب�سبب �إغالق معر�ض ال�سالم يف اململكة وبالتايل خ�سارة 1.4
مليون ريال �سعودي ،كما ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا مبعدل  1.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م لت�صل �إلى  16.7مليون ريال �سعودي ،وتتعلق الزيادة
ب�إيجارات مدفوعة مقدم ًا ملعر�ضني جتزئة مت افتتاحهما يف عام 2015م (يف اململكة وم�صر).
دفعات مقدمة ملوردين

تتعلق الدفعات املقدمة للموردين مب�شرتيات ال�شركة للموجودات الثابتة واملواد اخلام ،وانخف�ضت الدفعات املقدمة للموردين من  14.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2013م �إلى  10.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،على �إثر االنخفا�ض يف الدفعات املقدمة للموردين اخلا�صة بتجارة البيع باجلملة والتجزئة باململكة حيث مت
�شراء احتياجات هذه االق�سام بدون احلاجة لدفع دفعات مقدمة كما يف ال�سابق ،قابلها زيادة حققت من ن�شاط بيع املجوهرات الأملا�سية مب�صر خالل الفرتة ذاتها ،كما ارتفعت
الدفعات املقدمة للموردين مبعدل  3.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م لت�صل �إلى  13.3مليون ريال �سعودي ،وذلك نتيجة التو�سع يف عمليات البيع باجلملة يف
اململكة وم�صر.
سلف موظفني

انخف�ض �سلف املوظفني من  2.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م لت�صل �إلى  2.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،كما ارتفعت �سلف املوظفني
مبعدل  0.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م لي�صل �إلى  3.1مليون ريال �سعودي ،وذلك نتيجة االرتفاع يف �سلف الطوارئ مبا يعادل  0.4مليون ريال �سعودي،
يقابله جزئي ًا االنخفا�ض يف �سلف ال�سيارات مبا يعادل  0.1مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها.
مدينون آخرون

ي�شمل املدينون الآخرون ب�شكل رئي�سي الدفعات املقدمة وااليجارات املدفوعة مقدما لفروع ومعار�ض ال�شركة والت�أمينات امل�سرتدة واملدفوعة جلهات حكومية وهوام�ش خطابات
�ضمان بنكية والإيرادات امل�ستحقة .وقد انخف�ض املدينون الأخرون مبعدل  0.1مليون ريال �سعودي ،حيث تراجع من  2.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى
 2.7مليون ريال �سعودي كما يف 2014م .ب�سبب ا�سرتداد بع�ض الت�أمينات املدفوعة جلهات حكومية نظر ًا لإنتهاء الغر�ض منها .كما ارتفع املدينون الأخرون مبا يعادل  0.6مليون
ريال �سعودي لي�صل �إلى  3.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وذلك نتيجة االرتفاع يف هوام�ش خطابات ال�ضمان البنكية واخلا�صة با�سترياد الذهب مب�صر.

لودجلااالالااملوجودات غري متداولة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املمتلكات والآالت واملعدات

65.580

65.669

75.198

املوجودات الغري ملمو�سة

300

300

–

65.880

65.969

75.198

�إجمايل املوجودات غري املتداولة
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

تتكون املوجودات غري املتداولة ب�شكل رئي�سي من املمتلكات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة ،وارتفعت املوجودات غري املتداولة من  65.9مليون ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب 2013م ،و�إلى  66.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ثم �إلى  75.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وذلك نتيجة لزيادة يف املمتلكات
واملعدات بواقع  9.5مليون ريال �سعودي على مدار تلك الفرتة ،وفيما يلي تو�ضيح لتباين يف املوجودات الغري متداولة.
6 6666666تغري املمتلكات واآلالت واملعدات

لودجلااالالاتغري املمتلكات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
�صايف القيمة الدفرتية يف بداية الفرتة

64.283

65.580

65.669

الإ�ضافات

17.773

11.374

23.405

الإ�ستبعادات

()4.800

()1.355

()3.976

اال�ستهالك

()11.677

()9.930

()9.901

�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

65.580

65.669

75.198

امل�صدر :ال�شركة
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6 6666666األعمار اإلنتاجية املقدرة لفئات املوجودات األساسية

لودجلااالالاالأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات املوجودات الأ�سا�سية كما يف  31دي�سمرب 2015م
الأعمار الإنتاجية املقدرة

فئة املوجودات
املباين

خم�سون عام

الآالت واملعدات

ع�شرة �أعوام

الأثاث والرتكيبات

�سبعة �أعوام

ال�سيارات

�أربعة �أعوام

املعدات املكتبة

من عامني �إلى �سبعة �أعوام

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

من �أربعة �أعوام �إلى �سبعة �أعوام
العمر الإنتاجي للتح�سني �أو فرتة الإيجار� ،إيهما �أق�صر

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

6 6666666املمتلكات واآلالت واملعدات بحسب طبيعتها

لودجلااالالااملمتلكات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

الأرا�ضي

640

640

640

املباين

39.517

37.616

35.290

الآالت واملعدات

6.066

9.633

14.959

الأثاث والرتكيبات

1.586

1.475

1.882

ال�سيارات

3.041

2.565

3.300

املعدات املكتبية

5.232

4.031

4.652

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

1.977

2.756

2.485

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

7.521

6.953

11.989

�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

65.580

65.669

75.198

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

ُيق�صد باملمتلكات والآالت واملعدات �أ�سا�س ًا ب�أنها املوجودات غري املتداولة التي متتلكها جمموعة الزوردي وت�شمل املباين والآالت واملعدات وعمليات التطوير التي تجُ رى على
املمتلكات امل�ست�أجرة التي متثل جميعها  %81.1و %82.5و %82.8من �إجمايل �صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2013م و 2014م و 2015م على التوايل.
وقد ارتفع �صايف املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة مبجموعة الزوردي بن�سبة �ضئيلة من  65.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  65.7مليون ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2014م ،نتيجة االنخفا�ض يف الإ�ضافات مبا يعادل  6.4مليون ريال �سعودي ،يقابله جزئي ًا االنخفا�ض يف جمموع اال�ستهالك مبا يعادل  1.7مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م .وارتفعت املمتلكات والآالت واملعدات �إلى  75.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،وذلك نتيجة االرتفاع يف الإ�ضافات مبا
يعادل  12.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م مع ثبات اال�ستهالك ،يقابله جزئي ًا االرتفاع يف ا�ستبعاد من املمتلكات والآالت واملعدات مبا يعادل  2.6مليون ريال
�سعودي خالل الفرتة.
بعد �إجراء مراجعة فنية داخلية من �أجل فح�ص الأعمار الإنتاجية للموجودات ،قامت الإدارة برفع الأعمار الإنتاجية املقدرة للآالت واملعدات من خم�سة �أعوام �إلى ع�شرة �أعوام
يف م�صر و من �سبعة �إلى ع�شرة �أعوام يف اململكة ،وللمباين من ثالث وثالثني عام ًا �إلى خم�سني عام ًا ،وذلك اعتبار ًا من  1يناير 2014م ،ونتيجة ملراجعة وتعديل هذه التقديرات
انخف�ض معدل اال�ستهالك مببلغ 1.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ومبلغ  1.8مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
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6 6666666إضافات املمتلكات واآلالت واملعدات بحسب طبيعتها

لودجلااالالااملمتلكات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2013م

�ألف ريال �سعودي

2015م

2014م

املباين

3.858

152

2.236

الآالت واملعدات

5.518

4.944

9.683

الأثاث والرتكيبات

669

433

873

ال�سيارات

2.310

891

2.089

املعدات املكتبة

2.255

1.351

2.951

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

320

961

341

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

2.844

2.641

5.230

�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية الفرتة

17.773

11.374

23.405

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

بلغت قيمة الإ�ضافات  17.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م وت�ألفت ب�شكل رئي�سي مما يلي:



�إ�ضافات بقيمة  5.5مليون ريال �سعودي يف الآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�صر.
�إ�ضافات بقيمة  3.9مليون ريال �سعودي يف املباين متعلقة ب�شراء مباين ومن�ش�آت معظمها يف م�صر.

بلغت قيمة الإ�ضافات  11.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م وت�ألفت ب�شكل رئي�سي مما يلي:



�إ�ضافات بقيمة  4.9مليون ريال �سعودي يف الآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�صر.
�إ�ضافات بقيمة  2.6مليون ريال �سعودي يف حت�سينات املباين امل�ست�أجرة فيما متعلقة ب�صاالت العر�ض يف اململكة وم�صر لأن�شطة البيع بالتجزئة.

بلغت قيمة الإ�ضافات  23.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وت�ألفت ب�شكل رئي�سي مما يلي:




�إ�ضافات بقيمة  9.7مليون ريال �سعودي يف الآالت واملعدات متعلقة با�ستبداالت طبيعية يف اململكة وم�صر.
�إ�ضافات بقيمة  3.0مليون ريال �سعودي يف جتهيزات مكتبية متعلقة ب�شراء جتهيزات مكتبية منها �أجهزة الكمبيوتر يف اململكة وم�صر.
�إ�ضافات بقيمة  5.2مليون ريال �سعودي يف حت�سينات املباين امل�ست�أجرة فيما يتعلق ب�صاالت العر�ض لأن�شطة البيع بالتجزئة يف اململكة وم�صر.

6 6-666666املوجودات غري امللموسة
متثل املوجودات غري امللمو�سة ر�سوم ت�سجيل العالمات التجارية املر�سملة يف املا�ضي ،وبلغت قيمتها � 300ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م� ،إال �أنه مت �شطب هذه
الر�سوم كما يف  31دي�سمرب 2015م .وذلك نتيجة ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م بينما مت احت�سابها كم�صاريف خالل العام 2015م.
6 6-666666املطلوبات املتداولة

لودجلااالالااملطلوبات املتداولة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
دائنون

25.197

21.996

20.951

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

46.767

40.514

90.264

قرو�ض ق�صرية الأجل

816.036

1.049.615

1.114.783

زكاة

11.532

13.153

18.035

الإجمايل

899.532

1.125.278

1.244.032

33

51

41

�أيام ا�ستحقاق الدائنون
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

الدائنون

انخف�ض الدائنون من  25.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  22.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،نتيجة النخفا�ض يف ر�صيد الدائنني
اخلا�ص ملقدمي اخلدمات االعالنية بن�شاط اجلملة بواقع  1.3مليون ريال �سعودي واخلا�ص ملوردين املجوهرات االملا�سية بن�شاط بالتجزئة بواقع  1.0مليون ريال �سعودي يف
اململكة ،والنخفا�ض يف ر�صيد الدائنني اخلا�ص ملقدمي اخلدمات االعالنية بن�شاط التجزئة يف الزوردي م�صر بواقع  0.7مليون ريال �سعودي ،ويرجع ذلك �إلى اختالف موعد
�سداد الفواتري يف ال�سنة املالية املنتهية يف 2014م مقارنة مبوعد حلولها يف نهاية ال�سنة املالية 2013م.
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و انخف�ض الدائنون �إلى  20.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،نتيجة انخفا�ض الدائنون التجاريون املتعلقون بن�شاط اململكة للتجزئة بواقع  3.7مليون ريال
�سعودي لي�صل �إلى  0.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،كما وتتعلق التغريات بالدائنون التجاريون املتعلقون بن�شاط الذهب باجلملة يف م�صر واململكة.
يوما يف 2014م ب�سبب مبادرات من الإدارة اتخذتها جمموعة الزوردي،
يوما كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى ً 51
وقد جاء االرتفاع يف �أيام ا�ستحقاق حت�صيل الدائنون من ً 33
ً
وانخف�ضت �أيام ا�ستحقاق الدائنون �إلى  41يوم ًا كما يف  31دي�سمرب 2015م ،متا�شيا مع انخفا�ض الدائنون خالل الفرتة.
هذا وقد بلغ ر�صيد الدائنون من قبل اكرب خم�سة موردين يف عام 2015م ن�سبة قدرها  %57ومن قبل اكرب ثالثة موردين خالل نف�س العام ن�سبة قدرها  .%43ومن حيث الرتكز
فى امل�شرتيات ،فقد بلغت امل�شرتيات من قبل اكرب خم�سة موردين يف عام 2015م ن�سبة قدرها  %33و من قبل اكرب ثالثة موردين خالل نف�س العام ن�سبة قدرها .%23
6 6-666666مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

لودجلااالالام�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
م�صاريف م�ستحقة الدفع

39.375

29.390

46.356

دائنون �أخرون

1.939

3.610

3.447

�أعباء مالية م�ستحقة

2.345

3.722

4.836

املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة

-

-

2.828

الدائنون موظفني

3.101

3.475

923

�أرباح غري حمققة من �إعادة تقومي الذهب

7

316

2

توزيعات �أرباح م�ستحقة
الإجمايل

-

-

31.873

46.767

40.514

90.264

امل�صدر :ال�شركة

مصاريف مستحقة الدفع

انخف�ضت امل�صاريف امل�ستحقة الدفع من  39.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  29.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م نتيجة ال�ستبعاد مبلغ
 17.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م واخلا�ص مببالغ م�ستحقة لعمالء ال�شركة عن حوافز البيع مت �إعادة تبويبها مع بند املدينون لدقة العر�ض ،وقابل ذلك زيادة قدرها
 5.8مليون ريال �سعودي خا�صة مب�صاريف م�ستحقة متعلقة برواتب املوظفني وااليجارات.
وارتفعت م�صاريف م�ستحقة الدفع مرة �أخرى لت�صل �إلى  46.4مليون ر�سال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م مدفوعة بارتفاع م�صاريف م�ستحقة الدفع متعلقة بالإعالنات
مبا يعادل  6.5مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع يف م�صاريف م�ستحقة الدفع متعلقة برواتب املوظفني مبا يعادل  4.4مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع
يف م�صاريف م�ستحقة الدفع متعلقة ب�أتعاب اال�ست�شارية واملهنية مبا يعادل  2.1مليون ريال �سعودي ،واالرتفاع يف م�صاريف م�ستحقة الدفع متعلقة بالإيجارات مبا يعادل 2.1
مليون ريال �سعودي خالل الفرتة.
دائنون أخرون

وي�شمل البند �ضرائب مطلوبة و �إيجارات ملعار�ض التجزئة ومنها معر�ض مول العرب يف م�صر .وارتفع بند الدائنون الآخرون من  1.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2013م �إلى  3.6مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى االرتفاع ال�ضرائب م�ستحقة الدفع بواقع  1.7مليون ريال �سعودي عن الإيرادات
الغري معفاة يف �شركة �أورو �إيجيبت .
وانخف�ض بند الدائنون الآخرون �إلى  3.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى االنخفا�ض يف خم�ص�ص الأن�شطة االجتماعية (0.3
مليون ريال �سعودي) و م�صروفات م�ستحقة الدفع تتعلق ب�إيجار معر�ض مول العرب يف م�صر ( 0.3مليون ريال �سعودي).
أعباء مالية مستحقة

ارتفعت الأعباء التمويلية م�ستحقة الدفع من  2.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  3.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،حيث زاد حجم
�إجمايل قرو�ض الذهب لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل املتزايدة .وقد اجتهت تكاليف الفوائد كن�سبة مئوية من قرو�ض الذهب نحو االنخفا�ض وذلك ب�سبب املفاو�ضات التي
�أجرتها جمموعة الزوردي مع البنوك املقر�ضة بخ�صو�ص تخفي�ض هوام�ش ربح قرو�ض الذهب.
وارتفعت الأعباء املالية امل�ستحقة �إلى  4.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،متا�شي ًا مع ارتفاع كمية قرو�ض الذهب جتان�س ًا مع منو املبيعات والإنتاج.
املبلغ املستحق ألطراف ذوي عالقة

وي�شري البند �إلى مبلغ  2.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م وميثل مبالغ قامت جمموعة الزوردي بخ�صمها من بع�ض املوظفني حل�ساب �شركة الزوردي القاب�ضة
وذلك من حتت ح�ساب ا�شرتاكهم يف الربنامج التحفيزي للإدارة املقدمة من قبل �شركة الزوردي القاب�ضة( .ملزيد من املعلومات حول الربنامج يرجى مراجعة الق�سم رقم 4-5
(«مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني»).
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الدائنون موظفني

وي�شمل هذا البند مبالغ خم�صومة من بع�ض املوظفني وذلك من حتت ح�ساب ا�شرتاكهم يف خطة حوافز للإدارة والذي بلغ  2.2مليون ريال �سعودي يف عام  2013ومبلغ 2.6
مليون ريال �سعودي يف عام  .2014بينما بلغ ر�صيد هذا البند يف عام 2015م مبلغ قدره � 923ألف ريال �سعودي ،ويتعلق معظمه بعموالت املبيعات وغريها من املزايا املتعلقة
مبوظفي البيع والت�سويق .وقد مت اعادة تبويب هذا املبلغ يف عام 2015م الى ح�ساب مبالغ م�ستحقة لأطراف ذي عالقة حيث �أن خطة حوافز الإدارة مقدمة من ال�شركة الأم وعليه
ف�إن جميع املبالغ املخ�صومة حتت ح�ساب هذه اخلطة هي مبالغ م�ستحقة لل�شركة الأم دون حتمل جمموعة الزوردي لأى التزامات خا�صة بهذه اخلطة .يرجى مراجعة اجلدول
 5 - 5من الق�سم «( 4-5مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين») ملزيد من التفا�صيل.
أرباح غري حمققة من إعادة تقومي الذهب

تُ�شري الأرباح غري املحققة من �إعادة تقومي الذهب �إلى فروق تقييم �صايف كميات الذهب اململوكة ملجموعة الزوردي طبقا ل�سعر الذهب يف نهاية العام املايل .ونظرا ل�سيا�سة
جمموعة الزوردي بعدم االحتفاظ ب�أي كمية مملوكة من الذهب ال يقابلها قرو�ض بنف�س الكمية ف�إن كميات الذهب اململوكة ال تتعدى ب�ضع جرامات وعليه ف�إن فروق تقييم هذه
الكميات هي مبالغ �ضئيلة تراوحت ما بني � 7أالف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  0.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ب�سبب ارتفاع كمية الذهب
اململوكة ،وثم انخف�ضت لت�صل �إلى �ألفي ريال �سعودي فقط كما يف  31دي�سمرب 2015م.
توزيعات أرباح مستحقة

بتاريخ  17اكتوبر 2015م اعتمد جمل�س الإدارة و�صادق علي توزيع ارباح نقدية مرحلية بواقع  0.741لل�سهم ومببلغ �إجمايل  31.873الف ريال �سعودي ومل يتم الدفع حتى 31
دي�سمرب 2015م.
6 6-666666القروض قصرية األجل

لودجلااالالاالقرو�ض ق�صرية الأجل كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م
2013م

�ألف ريال �سعودي

2015م

2014م

قرو�ض الذهب
البنك ال�سعودي الفرن�سي

57.558

35.040

-

جمموعة �سامبا املالية

94.597

145.590

211.321

البنك الأهلي التجاري

305.379

304.807

502.429

البنك ال�سعودي الهولندي

315.737

428.695

401.032

بنك �ستاندرد

42.765

121.026

-

بنك نوفا �سكوت�شيا

-

14.457

-

�إجمايل قرو�ض الذهب

816.036

1.049.615

1.114.783

القرو�ض النقدية
البنك الأهلي التجاري

-

-

�إجمايل القرو�ض النقدية

-

-

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

816.036

1.049.615

1.114.783

امل�صدر :ال�شركة

قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل هي يف معظمها قرو�ض كميات من الذهب مببد�أ املرابحة الإ�سالمي التي تقدمها البنوك مبعدالت �أرباح وعموالت خمتلفة .ويتم احت�ساب قيمة هذه
القرو�ض عن طريق �ضرب الكمية املقرت�ضة يف �سعر الذهب العاملي يف تاريخ احل�صول على القر�ض ،ويتم ح�ساب معدل الأرباح �أو العائد امل�ستحق عن كل قر�ض على حدة طبق ًا
لقيمة القر�ض املقومة بالريال ال�سعودي يف �سعر العائد املتفق عليه يف فرتة ا�ستحقاق القر�ض طبق ًا لالتفاقيات املربمة مع البنوك .ويتم �سداد القر�ض عن طريق �إعادة كمية
الذهب املقرت�ضة ذهب ًا للبنوك ودفع العائد امل�ستحق بالريال ال�سعودي .وت�ضمن جمموعة الزوردي هذه القرو�ض من خالل تقدمي ت�أمينات نقدية ترتاوح ن�سبتها ما بني  %10الى
 %110من قيمة قرو�ض الذهب بالإ�ضافة الى خمزون الذهب التي حتتفظ به جمموعة الزوردي .وي�شمل بند قرو�ض الذهب اي�ضا اتفاقية مع بنك �ستاندرد وهى اتفاقية مبادلة
ذهب من البنك مقابل نقد ًا يعادله يف القيمة من ال�شركة ثم عند تاريخ اال�ستحقاق يتم �إرجاع الذهب للبنك وا�سرتداد نف�س قيمته املدفوعة .ويتم �إعادة تقييم قيمة قرو�ض
الذهب ،واملخزون واملدينون كل � 3أ�شهر ،لغر�ض اعداد القوائم املالية عن طريق �ضرب كمية الذهب املقرت�ضة يف �سعر الذهب العاملي كما يف نهاية �أخر يوم عمل يف نهاية كل
فرتة مالية.
وارتفعت قيمة هذه القرو�ض من  816.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  1.0مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م جتان�س ًا مع الزيادة يف الن�شاط
التجاري وكذلك لتمويل الزيادة ذات ال�صلة يف املدينون واملخزون على مدار الفرتة ذاتها حيث �أرتفع متو�سط فرتة حت�صيل العمالء من  23يوم يف عام 2013م �إلى  30يوم يف
عام 2014م.
وارتفعت قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل �إلى  1.1مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى حاجة متويل ر�أ�س املال العامل ،وبالأخ�ص املدينون،
حيث ارتفعت فرتة حت�صيل العمالء من  30يوم يف عام 2014م �إلى  43يوم يف عام 2015م.
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6 6-666666خمصص الزكاة

لودجلااالالااحلركة يف خم�ص�ص الزكاة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2014م

2015م

2013م

�ألف ريال �سعودي
ر�صيد بداية الفرتة

9.917

11.532

13.153

مكون خالل الفرتة

11.910

13.240

14.311

مدفوعات خالل الفرتة

()10.295

()11.620

()12.424

ر�صيد نهاية الفرتة

11.532

13.153

15.040

امل�صدر :ال�شركة

ارتفع خم�ص�ص زكاة جمموعة الزوردي من  11.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب2013م �إلى  13.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وذلك جتان�س ًا مع
النمو يف وعاء زكاة جمموعة الزوردي.
كما وارتفع خم�ص�ص زكاة جمموعة الزوردي �إلى  15.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،للأ�سباب املذكورة �سابق ًا.
6 6-666666املطلوبات غري متداولة

لودجلااالالااملطلوبات غري متداولة كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني

23.740

28.939

31.398

�أعباء �ضريبة دخل م�ؤجلة

-

-

991

23.740

28.939

32.389

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

مكافآت نهاية خدمة املوظفني

يتم ح�ساب مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني وف ًقا لقانون العمل ال�سعودي ،وقد ارتفع من  23.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  28.9مليون ريال �سعودي كما
يف  31دي�سمرب 2014م .وذلك الرتفاع متو�سط عدد �سنوات خدمة املوظفني مبجموعة الزوردي وازدياد رواتبهم ،وكذلك زيادة يف عدد املوظفني مبجموعة الزوردي بواقع 226
موظ ًفا �إ�ضاف ًيا من 2013م و2014م.
ارتفعت مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني �إلى  31.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،نتيجة الزيادة يف عدد املوظفني مبجموعة الزوردي بواقع  258موظ ًفا من
2014م �إلى 2015م ،متا�شي ًا مع التو�سع يف العمليات.
أعباء ضريبة دخل مؤجلة

كانت �شركة �أورو م�صر وهي �شركة تابعة ملجموعة الزوردي معفاة من ال�ضرائب وفق ًا للقانون امل�صري حتى  31دي�سمرب 2014م ،ا�ستلمت ال�شركة املطلوبات ال�ضريبية على
ن�شاطاتها الغري م�شمولة حتت الإعفاء ال�ضريبي حتى عام 2011م وقامت ب�سدادها .ومت ت�سجيل �أعباء �ضريبة دخل م�ؤجلة مببلغ  1.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2015م.
6 6-666666حقوق املساهمني

لودجلااالالاحقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال

300.000

300.000

430.000

االحتياطي النظامي

43.880

52.509

10.057

�أرباح مبقاة

136.875

151.709

89.855

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

()14.461

()21.021

()38.892

466.294

483.197

491.021

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

رأس املال

ظل ر�أ�س املال جمموعة الزوردي  300.0مليون ريال �سعودي مق�سمة على � 30.000.000سهم بواقع  10رياالت �سعودية لكل �سهم كما يف  31دي�سمرب 2013م و 31دي�سمرب2013م
و 31دي�سمرب2014م ،ورفعت جمموعة الزوردي ر�أ�س مالها بواقع  130.0مليون ريال �سعودي من  300.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  430.0مليون ريال
�سعودي كما يف 31دي�سمرب 2015م ،وذلك عن طريق ر�سملة  52.5مليون ريال �سعودي من االحتياطي النظامي و  77.5مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة ،وقد متت هذه
العملية يف الن�صف الأول من 2015م.
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االحتياطي النظامي

ميثل االحتياطي النظامي املتطلبات التي ن�صت عليها املادة  176من قانون ال�شركات ال�سعودي حيث يتعني على جميع ال�شركات مبوجب هذه املادة حتويل  %10من �صايف دخلها
ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي ،حتى ي�صل االحتياطي النظامي �إلى  %50من ر�أ�س املال املدفوع ،وقد قامت جمموعة الزوردي بر�سملة االحتياطي النظامي كما يف  31دي�سمرب
2015م لزيادة ر�أ�س املال.
أرباح مبقاة

مدفوعا ب�شكل
ارتفعت الأرباح املبقاة من  136.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  151.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وجاء هذا االرتفاع
ً
�أ�سا�سي من �صايف الدخل املحقق مببلغ  86.3مليون ريال �سعودي يف 2014م ،وقوبل ذلك جزئ ًيا بتوزيع �أرباح بقيمة بلغت  62.8مليون ريال �سعودي يف 2014م ،وانخف�ضت
الأرباح املبقاة �إلى  89.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة لر�سملة مبلغ  77.5مليون ريال �سعودي �إلى ر�أ�س املال ونتيجة توزيع �أرباح مببلغ  74.9مليون ريال
�سعودي ويف املقابل ارتفعت الأرباح املبقاة بقيمة �صايف الدخل خالل الفرتة.
تسويات ترجمة عمالت أجنبية

ارتفعت ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية من �سالب  14.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى �سالب  21.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ويرجع
ذلك �إلى انخفا�ض قيمة اجلنيه امل�صري مقابل الريال ال�سعودي خالل الفرتة ذاتها ،وارتفعت ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية ب�شكل �أكرب لت�صل �إيل �سالب  38.9مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م مدفوعة بانخفا�ض قيمة اجلنيه امل�صري مقابل الريال ال�سعودي خالل الفرتة ذاتها.
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لودجلااالالاقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

171.606

()3.538

190.988

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

()25.867

1.058

()19.235

()23.059

()69.388

()60.870

�صايف التدفقات النقدية و�شبه النقدية

122.680

()71.867

110.883

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

11.741

134.422

62.555

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الرتة

134.422

62.555

173.438

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

1

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة
 1مت �إدراج بند �صافى ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية والبالغ قيمته (� )17.870ألف ريال �سعودي �ضمن �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية يف عام 2015م لغر�ض توحيد العر�ض مع ال�سنوات ال�سابقة.

6 6666666التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و 2015م
�ألف ريال �سعودي

2014م

2013م

2015م

الأن�شطة الت�شغيلية
الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

86.088

99.531

118.864

التعديالت
ا�ستهالك

11.677

9.930

9.901

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

4.920

6.552

7.950

مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

1.893

()78

()195

خ�سارة ا�ستبعاد املوجودات غري امللمو�سة

57

-

300

انخفا�ض قيمة امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا

-

2.015

1.551

خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

9.845

5.852

2.577

م�صاريف ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.613

()1.552

()5.175

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
()116.886

()104.940

مدينون
ب�ضاعة

61.220

()133.962

()692

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �أخرون

()4.079

4.962

()7.629
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6.121

�ألف ريال �سعودي

2013م

2014م

2015م

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

16.427

3.028

16.831

�صايف ح�صيلة قرو�ض ذهب ق�صرية الأجل

9.717

233.579

65.167

التغري يف الت�أمينات النقدية

()28.813

()103.537

104.391

الزكاة املدفوعة

()10.295

()11.620

()12.424

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

()1.786

()1.352

()5.491

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

171.606

()3.538

190.988

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة

تتكون التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من �صايف الدخل بعد ت�سوية االلتزامات غري النقدية املتعلقة باال�ستهالك والتغريات يف خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة
للموظفني والأعباء املالية والنفقات املتعلقة بالزكاة ومكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات وكذلك التغريات التي تطر�أ على ر�أ�س املال العامل.
انخف�ضت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من  171.6مليون ريال �سعودي يف 2013م �إلى تدفقات نقدية �سلبية  3.5مليون ريال �سعودي يف 2014م وذلك نتيجة
ا�ستخدام جمموعة الزوردي الفائ�ض النقدي الذي بحوزتها وبالبنوك مببلغ  103.5مليون ريال �سعودي كت�أمينات نقدية ل�ضمان قرو�ض ذهب بهوام�ش منخف�ضة ،علم ًا ب�أن معظم
الت�أمينات النقدية امل�ستخدمة ل�ضمان قرو�ض الذهب قابلة للت�صفية يف �أي وقت وعند احلاجة لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل .و�صاحب ذلك ارتفاع يف متطلبات ر�أ�س املال
العامل يف الب�ضاعة بواقع  134.0مليون ريال �سعودي جتان�س ًا مع ارتفاع املبيعات ،حيث ترتبط تغريات الطلب واملبيعات مبوا�سم �شراء العمالء ملنتجات جمموعة الزوردي يف
نهاية العام جتهيز ًا ملنا�سبات منت�صف العام وال�صيف .وارتفعت على اثره مدة حتول املخزون من  122يوم كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  138يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م.
كما ارتفعت متطلبات ر�أ�س املال العامل يف املدينون بواقع  116.9مليون ريال �سعودي وارتفعت باملقابل مدة حت�صيل احل�سابات املدينة من  23يوم كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى
 30يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ويف املقابل كان هناك تدفق نقدى �إيجابي من بند م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى مببلغ  3.0مليون ريال �سعودي وذلك الرتفاع
مدة �سداد الدائنني من  33يوم كما يف  31دي�سمرب 2013م الى  51يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م.
تُقدم الت�أمينات النقدية ك�ضمانات للبنوك مقابل قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل ،ونظر ًا ب�أنها تعد جزء �أ�سا�سي من عملية التمويل ،فرتى �إدارة جمموعة الزوردي ب�أنه من الأف�ضل
�إعادة ت�صنيف التغري يف الت�أمينات النقدية من تدفق مايل من الأن�شطة الت�شغيلية �إلى تدفق مايل من الأن�شطة التمويلية ،ويف حال �أخذ �إعادة الت�صنيف بعني االعتبار ،يعدل
التدفق املايل من الأن�شطة الت�شغيلية والتدفق املايل من الأن�شطة التمويلية لي�صبحا كما هو مو�ضح يف اجلدولني �أدناه:

لودجلااالالا(�أ) :التدفق املايل من الأن�شطة الت�شغيلية املعدل لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي
التدفق املايل من الأن�شطة الت�شغيلية

2013م

2014م

2015م

200.418

99.999

86.597

امل�صدر :ال�شركة

اجلدول ( :46-6ب) :التدفق املايل من الأن�شطة التمويلية املعدل لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
�ألف ريال �سعودي
التدفق املايل من الأن�شطة التمويلية

2013م

2014م

2015م

() 51.872

()172.925

43.521

امل�صدر :ال�شركة

وارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من تدفقات نقدية �سلبية  3.5مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى  191.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك نتيجة
االنخفا�ض يف الت�أمينات النقدية لي�صل التغري فيها �إلى  104.4مليون ريال �سعودي يف 2015م مقابل  103.5مليون ريال �سعودي تغري �سلبي يف عام 2014م .كما كان هناك
تدفق نقدى ايجابي من بند م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى مبقدار  16.8مليون ريال �سعودي ن�ش�أ عن زيادة امل�صروفات امل�ستحقة مببلغ  17.8مليون ريال �سعودي
وانخفا�ض بند الدائنون مبقدار  1.0مليون ريال �سعودي نظر ًا النخفا�ض ايام ا�ستحقاق الدائنون من  51يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م الى  41يوم كما يف  31دي�سمرب 2015م.
وقابل ذلك انخفا�ض يف التدفقات النقدية ن�ش�أ عن تدفق نقدى �سلبى من ارتفاع بند املدينني مبقدار  104.9مليون ريال �سعودي نظر ًا الرتفاع مدة حت�صيل احل�سابات املدينة
ارتفاعا طفي ًفا يف 2015م،
من  30يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  43يوم كما يف  31دي�سمرب 2015م .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،شهدت متطلبات ر�أ�س املال العامل يف الب�ضاعة
ً
حيث ارتفعت مبقدار � 692ألف ريال �سعودي ،مقارنة بارتفاع بلغ  134مليون ريال �سعودي يف 2014م ،بينما يف املقابل ا�ستمرت مدة حتول املخزون باالرتفاع ،وذلك من قيمة
بلغت  138يوم كما يف  31دي�سمرب 2014م �إلى  144يوم كما يف  31دي�سمرب 2015م ،و�صاحب ذلك ارتفاع يف الدخل قبل الزكاة وال�ضريبة واال�ستهالك مبا يعادل  29.8مليون
ريال �سعودي خالل الفرتة.
6 6666666التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
الأن�شطة اال�ستثمارية (�ألف ريال �سعودي)

2015م

2013م

2014م

ودائع ق�صرية الأجل

()11.000

11.000

-

تكاليف �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()17.773

()11.374

()23.405

ح�صيلة بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

2.907

1.433

4.171

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

()25.867

1.058

()19.235

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة املوحدة
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ت�شمل الأن�شطة اال�ستثمارية ب�شكل رئي�سي ودائع ق�صرية الأجل وتكاليف �شراء وح�صيلة بيع املمتلكات واملعدات.
ودائع قصرية األجل

ُ�صنفت الودائع ق�صرية الأجل التي ت�صل �إلى  11.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ب�صورة منف�صلة من النقد وما يف حكمه لأتباع متطلبات الإف�صاح املحا�سبي،
مبا �إن �آجال اال�ستحقاق للودائع ق�صرية الأجل تزيد عن ثالثة �أ�شهر اعتبا ًرا من ذلك التاريخ .مل تقوم املجموع باالحتفاظ ب�أي ودائع ق�صرية الأجل خالل العام 2015م.
تكاليف شراء ممتلكات وآالت ومعدات

انخف�ضت قيمة تكاليف �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات من  17.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى  11.4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م متا�شي ًا مع االنخفا�ض يف
الإ�ضافات على املباين ،املركبات ،و�أدوات املكاتب (مبا يعادل  3.7مليون ريال �سعودي 1.4 ،مليون ريال �سعودي و  0.9مليون ريال �سعودي على التوايل) ،ثم ارتفعت قيمة
تكاليف �شراء ممتلكات و�آالت ومعدات لت�صل �إلى  23.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة الزيادة يف الإ�ضافات على املباين ،الآالت واملعدات ،والتطوير على
�أ�صول م�ست�أجرة (مبا يعادل  2.1مليون ريال �سعودي 4.7 ،مليون ريال �سعودي و  2.6مليون ريال �سعودي على التوايل) وذلك متا�شي ًا مع التو�سع يف عمليات جمموعة الزوردي
وتطوير معر�ضني للبيع بالتجزئة يف اململكة وم�صر.
حصيلة بيع ممتلكات وآالت ومعدات

تتعلق عائدات بيع املمتلكات والآالت واملعدات ب�شكل رئي�سي الإ�ستبعادات املتعلقة بالآالت واملعدات .انخف�ضت ح�صيلة بيع املمتلكات والآالت واملعدات من  2.9مليون ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  1.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة انخفا�ض الإ�ستبعادات من �آالت ومعدات مبا يعادل  3.4مليون ريال �سعودي
لتنخف�ض من  3.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  0.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م ،وقد ارتفعت ح�صيلة بيع املمتلكات والآالت واملعدات
�إلى  4.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م نتيجة االرتفاع يف ا�ستبعاد �آالت ومعدات �إلى  3.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م.
6 6666666التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية لل�سنوات املنتهية  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2014م

2015م

2013م

الأن�شطة التمويلية (�ألف ريال �سعودي)
توزيع الأرباح

-

()62.827

()43.000

�صايف ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

()6.059

()6.560

()17.870

�سداد القرو�ض النقدية ق�صرية الأجل

()17.000

-

-

�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

()23.059

()69.388

()60.870

امل�صدر :ال�شركة

تتعلق التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية اخلا�صة مبجموعة الزوردي ب�صفة �أ�سا�سية ب�صايف التغيري يف �سداد القرو�ض النقدية ق�صرية الأجل وت�سويات ترجمة العمالت
الأجنبية وكذلك توزيع الأرباح .وقد ارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية من  23.1مليون ريال �سعودي يف 2013م �إلى  69.4مليون ريال �سعودي يف 2014م .ويرجع
ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى توزيع  62.8مليون ريال �سعودي من الأرباح يف 2014م .وبلغت التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية  60.9مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك
نتيجة توزيع  43.0مليون ريال �سعودي من الأرباح يف نهاية الفرتة.

6 66 -6االلتزامات احملتملة
تتعلق االلتزامات املحتملة يف املقام الأول بخطابات ال�ضمان البنكية املقدمة من جمموعة الزوردي جلهات حكومية مثل اجلمارك و�شركة الغاز باململكة العربية ال�سعودية ،وقد
بلغت االلتزامات املحتملة مبلغ  0.1مليون ريال �سعودي يف 2013م واملتمثلة يف خطابات �ضمان مقدمة مل�صلحة اجلمارك بخ�صو�ص �شحنات الذهب .وارتفعت قيمة االلتزامات
املحتملة �إلى مبلغ  0.9مليون ريال �سعودي يف 2014م نتيجة لزيادة قيمة خطابات ال�ضمان املقدمة مل�صلحة اجلمارك بخ�صو�ص �شحنات الذهب ثم انخف�ضت الى  0.7مليون
ريال �سعودي يف 2015م مع التغري يف عدد �شحنات الذهب.

6 66 -6الرسملة واملديونية
لودجلااالالاالر�سملة واملديونية كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
(�ألف ريال �سعودي)
�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

2013م
816.036

2014م

2015م

1.049.615

1.114.783

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال

300.000

300.000

430.000

احتياطي نظامي

43.880

52.509

10.057

�أرباح مبقاة

136.875

151.709

89.855
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2013م

2014م

2015م

(�ألف ريال �سعودي)
ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية

()14.461

()21.021

()38.892

�إجمال حقوق امل�ساهمني

466.294

483.197

491.021

�إجمايل الر�سملة (�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل � +إجمايل حقوق امل�ساهمني)

1.282.330

1.532.813

1.605.803

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل � /إجمايل الر�سملة

%63.6

%68.5

%69.4

امل�صدر :ال�شركة

6 66 -6اإلنفاق الرأسمايل اخملطط
تعمل جمموعة الزوردي على بناء م�صنع جديد يف م�صر تبلغ قيمته املقدرة  9.1مليون ريال �سعودي من النفقات الر�أ�سمالية كما يف  31دي�سمرب 2014م ،ومن املتوقع �أن �إجمايل
الطاقة الإنتاجية �سوف ي�صل �إلى  15طن �سنوي ًا بعد احت�ساب الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية من امل�صنع اجلديد ،هذا بالإ�ضافة �إلى خطة جمموعة الزوردي الفتتاح معار�ض جديدة
بتكلفة ا�ستثمارية قدرها  1.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2014م.
كما يف  31دي�سمرب 2015م ،بلغ الإنفاق الر�أ�سمايل املعتمد فيما يتعلق ببناء م�صنع جديد يف م�صر قيمة قدرها  9.5مليون ريال �سعودي وبن�سبة اجناز قدرها  %25حيث من
املتوقع امتام االجناز يف �أغ�سط�س عام 2016م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،بلغ الإنفاق الر�أ�سمايل املخطط فيما يتعلق بافتتاح متجر جتزئة جديد يف الأندل�س مول يف جدة ،والذى مل
يبد�أ العمل فيه بعد ،مبلغ  1.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م كما هو مف�صل يف اجلدول �أدناه ومن املتوقع امتام االجناز يف نوفمرب عام 2016م.

لودجلااالالاالإنفاق الر�أ�سمايل املعتمد كما يف  31دي�سمرب 2015م
طبيعة امل�شروع
م�صنع م�صر

املوقع

قيمة امل�شروع (�ألف ريال �سعودي)

م�صر

9.500
9.500

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

لودجلااالالاالإنفاق الر�أ�سمايل املخطط للمعار�ض كما يف  31دي�سمرب 2015م
طبيعة امل�شروع
الأندل�س مول

املوقع

قيمة امل�شروع (�ألف ريال �سعودي)

جدة

1.100
1.100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

6 6 6 -6موجودات جمموعة الزوردي خارج اململكة
6 66 -6 6 -6أورو إيجيبت

لودجلااالالاموجودات جمموعة الزوردي يف �أورو �إيجيبت كما يف  31دي�سمرب2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

387.511

537.740

207.739

املوجودات غري املتداولة

20.562

13.462

8.619

408.072

551.202

216.357

�إجمايل املوجودات
امل�صدر :القوائم املاليةاملراجعة اخلا�صة ب�شركة �أورو �إيجيبت
* مت ا�ستخدام �سعر حتويل العملة للريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب من كل عام.

انخف�ضت قيمة املوجودات املتداولة من  537.7مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  207.7مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك ب�سبب انخفا�ض حجم الأعمال وذلك
طبقا ل�سيا�سة جمموعة الزوردي برتكيز اعمالها مب�صر من خالل �شركة الزوردي م�صر.
انخف�ضت قيمة املوجودات غري املتداولة من  13.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  8.6مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،وذلك ب�سبب قيام جمموعة الزوري ببيع
�أ�صول �شركة �أورو �إيجبت املتقادمة يف ال�سوق.
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6 66 -6 6 -6الزوردي مصر

لودجلااالالاموجودات جمموعة الزوردي يف الزوردي م�صر كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

7.984

90.818

414.104

املوجودات غري املتداولة

668

3.795

15.218

8.652

94.612

429.322

�إجمايل املوجودات
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة اخلا�صة ب�شركة الزوردي م�صر
* مت ا�ستخدام �سعر حتويل العملة للريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب من كل عام.

ارتفعت قيمة املوجودات املتداولة يف �شركة الزوردي م�صر من  90.8مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  414.1مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،نظرا لزيادة حجم
الأعمال وما تنتج عنه من زيادة يف ر�أ�س املال العامل وذلك طبقا ل�سيا�سة جمموعة الزوردي برتكيز اعمالها مب�صر من خالل �شركة الزوردي م�صر.
ارتفعت قيمة املوجودات غري املتداولة من  3.8مليون ريال �سعودي �إلى  15.2مليون ريال �سعودي نتيجة ل�شراء �أ�صول جديدة وبناء م�صنع قيد الإن�شاء .واجلدير بالذكر �أن
الأ�صول اجلديدة امل�شرتاة فى �شركة الزوردى م�صر ال متثل عبء �إ�ضافى �أو تكرار للأ�صول املوجودة فى �شركة �أورو �إيجبت والتي هى �أ�صول متقادمة وال تواكب التغري التكنولوجى
احلديث ،حيث يتم بيعها فى ال�سوق لأطراف خارجية .فى حني �أن جميع الأ�صول امل�شرتاه فى �شركة الزوردى م�صر هي ذات تقنية حديثة لرفع اجلودة وخف�ض التكلفة .و�سوف
يتم الرتكيز على ن�شاط البيع بالتجزئة فى �شركة �أورو ايجبت والذى ال يتطلب اال�سثمار فى �أ�صول انتاجية جديدة ،بينما �سيتم الرتكيز على ن�شاط الت�صنيع والبيع باجلملة فى
�شركة الزوردى م�صر وذلك لتجنب ازدواج الأ�صول والأن�شطة بني ال�شركتني.
 6 66 -6 6 -6دبي

لودجلااالالاموجودات جمموعة الزوردي يف دبي كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

111.525

157.497

525.892

املوجودات غري املتداولة

5.839

6.115

6.212

�إجمايل املوجودات

117.364

163.612

525.892

1

1

امل�صدر :ال�شركة
 1ارتفعت قيمة املوجودات املتداولة يف �شركة الزوردي دبى من  157.5مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى  526.0مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نظرا لزيادة ا�ستثمارات �شركة الزوردي دبى يف �شركتها التابعة �شركة الزوردي م�صر.
* مت ا�ستخدام �سعر حتويل العملة للريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب من كل عام.

6 66 -6 6 -6أبوظبي

لودجلااالالاموجودات جمموعة الزوردي يف �أبوظبي كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

5.477

10.674

10.623

املوجودات غري املتداولة

757

1.187

463

�إجمايل املوجودات

6.234

11.861

11.085

امل�صدر :ال�شركة
* مت ا�ستخدام �سعر حتويل العملة للريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب من كل عام.

 6 66 -6 6 -6قطر

لودجلااالالاموجودات جمموعة الزوردي يف قطر كما يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م
2013م

2014م

2015م

�ألف ريال �سعودي
املوجودات املتداولة

-

()354

()38

املوجودات غري املتداولة

-

-

-

�إجمايل املوجودات

-

()354

()38

امل�صدر :ال�شركة
* مت ا�ستخدام �سعر حتويل العملة للريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب من كل عام.
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7.7سياسة توزيع األرباح
مبوجب املادة  108من نظام ال�شركات ،تثبت لكل م�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بالأ�سهم ،والتي ت�شمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح املقرر
توزيعها .ويتولى جمل�س الإدارة التو�صية بتوزيع �أية �أرباح قبل �إقرارها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة .وال تلتزم ال�شركة بالإعالن عن �أي �أرباح ،ويعتمد �أي قرار
بتوزيع �أرباح على عدد من العوامل من بينها� ،أرباح ال�شركة ال�سابقة واملتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات ر�أ�س املال ،ومعطيات ال�سوق والعوامل االقت�صادية ب�شكل
عام ،والزكاة ،ف�ض ًال عن االعتبارات القانونية والنظامية الأخرى .ويخ�ضع توزيع الأرباح للقيود الواردة يف اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب املربمة مع اجلهات املمولة ،فعلى
�سبيل املثال ،ي�ستلزم على ال�شركة احل�صول على موافقة كل من جمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الهولندي قبل توزيع �أرباح تفوق  %75من �صايف �أرباحها ،ويحظر عليها
توزيع �أرباح �إذا �أخلت بتعهداتها مبوجب اتفاقية الت�سهيل املربمة مع البنك االهلي التجاري (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم«( 6 - 12اتفاقيات التمويل وقرو�ض
الذهب»)) .كما يخ�ضع توزيع الأرباح للقيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .و�سيتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

ب.
ج.
د.

هـ.

�أ.يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية ال�سنوية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
ن�صف ر�أ�س املال.
للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية ال�سنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض
�أو �أغرا�ض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة.
يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن خم�سة باملائة ( )%5من الأرباح املقرر توزيعها ملكاف�أة جمل�س الإدارة (وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب القرار الوزاري رقم
 1071وتاريخ 1412/11/2هـ (املوافق 1992/5/5م) ال�صادر عن معايل وزير وزارة التجارة وال�صناعة ف�إن ال�سقف الأعلى لتلك املكاف�أة �إذا كانت املكاف�أة توزع
على �شكل ن�سبة من الأرباح ،مبلغ  200.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى مبلغ  3.000ريال �سعودي لكل اجتماع جمل�س �إدارة مت ح�ضوره).
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح� ،أو يتم �إيداعه يف ح�ساب الأرباح املبقاة .ويحق ملجل�س �إدارة ال�شركة توزيع �أرباح ربع �سنوية �أو
ن�صف �سنوية بنا ًء على القواعد التي تقرها اجلمعية العامة لتوزيع �أرباح مرحلية وبعد احل�صول على املوافقات النظامية املطلوبة.

وفيما يلي ملخ�ص بالأرباح التي قامت ال�شركة بالإعالن عنها وتوزيعها منذ بداية 2012م:

لودجلاااالاالأرباح املعلنة واملوزعة يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و2015م (املبالغ بالريال ال�سعودي)
ريال �سعودي

2015م

2012م

2013م

2014م

التوزيعات املعلنة عن العام

25.738.070

37.088.987

43.000.000

التوزيعات املدفوعة خالل العام

-

-

62.827.057

�صايف الدخل

51.476.139

74.177.974

86.290.539

100.567.197

ن�سبة التوزيعات املعلنة ل�صايف الأرباح

%50

%50

%50

%55

55.000.000
1

43.000.000

2

امل�صدر :ال�شركة
 1قامت ال�شركة خالل عام 2014م بتوزيع �أرباح نقدية بلغت  62.827.057ريال �سعودي بن�سبة  %50من �أرباح ال�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م و2013م.
 2بلغ �إجمايل التوزيعات املعلنة عن عامي 2014م و2015م مبلغ قدره  98.000.000ريال �سعودي ،بن�سبة  %50تقريب ًا من �صايف الربح لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م ،وقد قامت ال�شركة بتوزيع الأرباح النقدية عن عام 2014م
بقيمة  43.000.000ريال �سعودي حيث مت دفعها خالل الن�صف الأول من عام 2015م ،ومت توزيع االرباح املعلنة عن 2015م بقيمة  55.000.000ريال �سعودي خالل �شهر مار�س 2016م.

وبالإ�ضافة �إلى ما ورد �أعاله ،مت اعتماد تو�صية جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة املنعقد يف تاريخ 1437/05/21هـ (املوافق 2016/03/01م) ب�ش�أن توزيع
�أرباح نقدية عن الن�صف الثاين من العام 2015م قدرها  23.126.484ريال �سعودي متثل  %5.37من ر�أ�س مال ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ما مت توزيعه على امل�ساهمني عن الن�صف
الأول وقدره  31.873.484ريال �سعودي متثل  %7.4من ر�أ�س مال ال�شركة ،لي�صبح �إجمايل ما مت توزيعه على امل�ساهمني عن العام 2015م مبلغ قدره  55.000.000ريال
�سعودي وبن�سبة  %12.7من ر�أ�س مال ال�شركة ،علم ًا ب�أن �أحقية الأرباح �سوف تكون للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجل امل�ساهمني بتاريخ اجلمعية العامة املنعقدة يف 1437/05/21هـ
(املوافق 2016/03/01م) .علما ب�أنه ال ت�ستحق �أ�سهم الطرح �أي توزيعات �أرباح مت الإعالن عنها قبل تاريخ هذه الن�شرة حيث يكون �أول ا�ستحقاق لأ�سهم الطرح يف توزيعات
الأرباح التي يتم الإعالن عنها من قبل ال�شركة من تاريخ هذه الن�شرة وال�سنوات املالية الالحقة .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي �أرباح
معلنة �أو م�ستحقة للفرتات املذكورة با�ستثناء ما مت تو�ضيحه �أعاله.
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8.8استخدام متحصالت الطرح
يقدر جمموع متح�صالت الطرح بحوايل  477.300.000ريال �سعودي� ،سي�ستخدم منها مبلغ يقدر بحوايل  26.000.000ريال �سعودي لت�سوية جميع امل�صاريف املتعلقة بالطرح
وي�شمل ذلك �أتعاب امل�ست�شار املايل ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد التغطية ،وامل�ست�شارين القانونيني ،واملحا�سبني ،واجلهات امل�ستلمة ،وم�ست�شار ال�سوق ،وكذلك �أتعاب الت�سويق
والطباعة والتوزيع ،والأتعاب وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح.
و�سوف يعود �صايف متح�صالت الطرح املقدر بحوايل  451.300.000ريال �سعودي للم�ساهمني البائعني بالتنا�سب مع عدد �أ�سهم الطرح التي �سيتم بيعها من قبل كل منهم يف
الطرح ،ولن ت�ستلم ال�شركة �أي جزء من متح�صالت الطرح .و�سيتحمل امل�ساهمون البائعون كافة الأتعاب وامل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح.
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9.9رسملة رأس مال الشركة واملديونية
ميتلك امل�ساهمون البائعون جميع �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح .وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،ستمتلك الزوردي القاب�ضة ما ن�سبته �سبعون باملائة ( )%70من �أ�سهم ال�شركة.
يو�ضح اجلدول التايل ر�سملة ال�شركة كما تظهر يف القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و2014م و2015م .علم ًا ب�أنه يجب قراءة اجلدول التايل
مع القوائم املالية املعنية ،مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف الق�سم«( 19القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها»).

لودجلاااالار�سملة ر�أ�س مال ال�شركة واملديونية
(�ألف ريال �سعودي)
�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

2013م

2014م

2015م

816.036

1.049.615

1.114.783

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال

300.000

300.000

430.000

احتياطي نظامي

43.880

52.509

10.057

�أرباح مبقاة

136.875

151.709

89.855

ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية

()14.461

()21.021

()38.892

�إجمال حقوق امل�ساهمني

466.294

483.197

491.021

�إجمايل الر�سملة (�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل � +إجمايل حقوق امل�ساهمني)

1.282.330

1.532.813

1.605.803

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل � /إجمايل الر�سملة

%63.6

%68.5

%69.4

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وال�شركة.

وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:
�أ .ال يخ�ضع �أي من �أ�سهم ال�شركة لأي حقوق خيار.
ب .لي�س لدى ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أي �أدوات دين كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ج .مع مراعاة �أي تغيري �سلبي وجوهري يف �أعمال ال�شركة ،يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ر�صيد ال�شركة وتدفقاتها النقدية �ستكون كافية لتغطية احتياجاتها النقدية
املتوقعة لر�أ�س املال العامل والنفقات الر�أ�سمالية ملدة اثني ع�شر (� )12شهر ًا على الأقل بعد تاريخ هذه الن�شرة.
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1010إفادة اخلرباء
قدم جميع امل�ست�شارين الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحات (هـ) و (و) موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ن�شر �إفاداتهم يف هذه الن�شرة ومل
يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة ،كما �أن جميع امل�ست�شارين والعاملني لديهم – من �ضمن فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�شركة – �أو �أقاربهم ال
ميلكون �أي �أ�سهم يف ال�شركة ولي�س لأي منهم م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقاللهم.
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1111اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
�أ .مل ي�شهر �أي منهم �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سه �أو خ�ضع لإجراءات �إفال�س.
ب .مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار �أو �إفال�س خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س
الإدارة معين ًا مبن�صب �إداري �أو �إ�شرايف فيها.
ج .لي�س لأي منهم �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي �شخ�ص من �أقربائهم �أو التابعني لهم �أي م�صلحة جوهرية يف �أي عقود �أو ترتيبات قائمة �سوا ًء خطية �أو �شفهية �أو
عقود �أو ترتيبات قيد الدرا�سة حتى تاريخ هذه الن�شرة ولها ت�أثري على �أعمال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة.
د .با�ستثناء ما هو مو�ضح بالق�سم«( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») ،وبخالف �أ�سهم ال�ضمان ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �سكرتري
جمل�س الإدارة �أو لأي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة يف ال�شركة �أو يف �شركاتها التابعة� ،أو يف �أدوات دين ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،وال يجوز لل�شركة و�شركاتها
التابعة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم.
هـ .مل يتم منح عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو من قبل �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
و .مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ميكن �أن ت�ؤثر �أو �أن يرتب ت�أثري ًا ملحوظا يف �أو�ضاعها املالية خالل االثني ع�شر (� )12شهر ًا ال�سابقة
لتاريخ هذه الن�شرة.
ز .لي�ست هناك نية لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
ح .لن ي�شرتك �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الت�صويت على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود مع الأطراف ذوي العالقة والعقود التي يكون لهم فيها م�صلحة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة فيها.
ط .مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
ي .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،لي�س هنالك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة ولي�س هنالك �أي ترتيبات �أخرى قائمة ،با�ستثناء اتفاقيات احلوافز الإدارية املربمة من قبل
�شركة الزوردي القاب�ضة و �شركة جلف فيفث جم�ستون ذ.م.م ال�سعودية املحدودة مع بع�ض كبار التنفيذيني دون �أي م�س�ؤولية على ال�شركة.
ك .ال متلك ال�شركة �أي �أوراق مالية (تعاقدية �أو غريها) �أو �أي من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري يف تقييم املوقف املايل.
ل .با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم«( 5 - 6العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على جمموعة الزوردي») ،لي�ست ال�شركة على دراية ب�أي معلومات تتعلق ب�أي �سيا�سات
حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى �أثرت �أو ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري (مبا�شر �أو غري مبا�شر) على عملياتها.
م .با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 5 - 6العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على جمموعة الزوردي») ،لي�ست ال�شركة على دراية ب�أي عوامل مو�سمية �أو دورات
اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها ت�أثري على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل.
ن�	.أن املعلومات الإح�صائية امل�ستخدمة يف الق�سم «( 3ملحة عامة على ال�سوق») والتي مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية متثل �أحدث املعلومات املتاحة من
م�صدرها املعني.
�س�	.إن وثائق الت�أمني اخلا�صة بال�شركة توفر غطاء ت�أميني بحدود كافية ملمار�سة ال�شركة لأعمالها ،وتقوم ال�شركة بتجديد وثائق وعقود الت�أمني ب�شكل دوري ل�ضمان
وجود تغطية ت�أمينية ب�شكل م�ستمر .كما قامت ال�شركة باتخاذ الإجراءات الأمنية املنا�سبة ح�سب املمار�سات املعمول بها يف ال�صناعة.
ع .مت الإف�صاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد ال�شركة ب�أهميتها �أو جوهريتها �أو التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح،
وال يوجد هناك �أي عقود اتفاقيات جوهرية �أخرى مل يتم الإف�صاح عنها .كما �ستنتهي االتفاقية املربمة بني ال�شركاء يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية
املحدودة بعد ا�ستكمال عملية الطرح.
ف .مت الإف�صاح عن كافة ال�شروط واالحكام التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.
�ص .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال توجد عقود �أو معامالت جوهرية مع �أطراف ذوي عالقة ذات ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ،ولي�س لدى
ال�شركة �أي نية يف �إبرام �أي اتفاقيات جديدة مع �أطراف ذوي عالقة.
ق�	.إن امللكية القانونية والنفعية للأ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة تعود للأ�شخا�ص الواردة �أ�سمائهم يف امللحق (�أ).
ر�	.أن جميع الزيادات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة ال تتعار�ض مع الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة ومل تلج�أ ال�شركة فيها ال�ستخدام متويل خارجي.
�ش .با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم«( 2عوامل املخاطرة») ،وعلى ح�سب علمهم واعتقادهم� ،أنه ال يوجد �أي خماطر جوهرية �أخرى من املمكن �أن ت�ؤثر على
قرار امل�ستثمرين املحتملني يف اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.
ت .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة �أن�شطتها.
ث .با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم«( 12 - 12التقا�ضي»)� ،أن ال�شركة و�شركاتها التابعة لي�سوا �أطراف ًا يف �أي نزاعات �أو دعاوى �أو ق�ضايا �أو �إجراءات حتقيق
قائمة ميكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على عمليات ال�شركة �أو مركزها املايل.
خ	.با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الإي�ضاح رقم  12للقوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة للعام 2015م ،وكما هو مف�صل يف الق�سم («( )6 - 12اتفاقيات التمويل
وقرو�ض الذهب») والق�سم والق�سم («( )13-2-6-6القرو�ض ق�صرية الأجل») ،مل ت�صدر ال�شركة �أية �أدوات دين� ،أو حت�صل على �أية قرو�ض �آجلة �أو �أية قرو�ض �أو
ديون م�ستحقة (مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من البنوك ،وااللتزامات املالية قيد القبول ،واعتمادات القبول �أو التزامات ال�شراء).
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ذ	.با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الإي�ضاحات رقم  5و  6للقوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة للعام 2014م ،وكما هو مف�صل يف الق�سم («( )6 - 12اتفاقيات
التمويل وقرو�ض الذهب») ،ال يوجد �أي �ضمان �أو رهن �أو عبء مايل على �أي من �أ�صول ال�شركة.
�ض .متلك ال�شركة و�شركاتها التابعة مبالغ كافية لتلبية متطلبات ر�أ�س املال العامل ملدة اثني ع�شر �شهر ًا اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة.
غ .ال يخ�ضع �أي من �أ�سهم ال�شركة �أو �أ�سهم �أو ح�ص�ص ال�شركات التابعة لأي حقوق خيار با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم («( )2-2 -5 -12اتفاقيات ال�شركاء
املتعلقة ب�شركة الزوردي قطر»).
ظ .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،لي�س لدى ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة �سيا�سة ب�ش�أن الأبحاث والتطوير .
�أ�أ�	.أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة والقوائم املالية املراجعة واملوحدة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من ال�سنوات املالية 2013م و2014م و2015م،
والإي�ضاحات املرفقة مت �إعدادها ومراجعتها من قبل املحا�سب القانوين وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونني (.)SOCPA
بب�	.أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة واملوحدة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من ال�سنوات املالية 2013م
و2014م و2015م ،دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها با�ستثناء التقريب.
جج�	.إن ال�شركة قادرة على �إعداد التقارير املطلوبة يف �أوقاتها املحددة ح�سب اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن الهيئة
دد .مت احل�صول على جميع املوافقات الالزمة من اجلهات املقر�ضة لطرح ثالثون باملائة ( )%30من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام لتكون ال�شركة بذلك �شركة م�ساهمة
عامة.
هـهـ� .إن ال�شركة ملتزمة بجميع االحكام وال�شروط مبوجب االتفاقيات املربمة مع اجلهات املانحة جلميع القرو�ض والت�سهيالت والتمويل.
�إ�ضاف ًة �إلى الإقرارات امل�شار �إليها �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
�أ�	.أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة والتي مت احل�صول عليها من �أطراف �أخرى ،مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من تقرير درا�سة ال�سوق
التي �أعدها م�ست�شار ال�سوق ميكن االعتماد عليها وال يوجد �أي �سبب يدعو ال�شركة لالعتقاد ب�أن تلك املعلومات غري دقيقة ب�شكل جوهري.
ب�	.أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت من قبل ال�شركة على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض
املحتملة والتي ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قامت ال�شركة بالت�أكد
من �سالمة الأنظمة املالية والت�شغيلية ومن تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفق ًا ملتطلبات املادة العا�شرة ( )10من الئحة حوكمة ال�شركات .كما يقوم
�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
ج�	.أن �أنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات كافية ومالئمة.
د .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد هناك �أي تعار�ض يف امل�صالح متعلق ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صو�ص العقود �أو املعامالت املُربمة مع ال�شركة.
هـ .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل ي�شارك �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أي �أن�شطة مماثلة �أو مناف�سة لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ،ويتعهد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بااللتزام بهذا املتطلب النظامي م�ستقب ًال وفق ًا للمادة  70من نظام ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.
و .ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال لأي من كبار التنفيذيني �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة
�إال برتخي�ص من اجلمعية العامة.
ز .يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إخطار املجل�س عن م�صاحلهم ال�شخ�صية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة على �أن ي�سجل ذلك
يف حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة.
ح�	.أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي و�سيتم الت�صويت على جميع الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات
جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة و�أي من كبار التنفيذيني عن الت�صويت على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم
حل�ساب ال�شركة والتي يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها �سواء يف جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة وفق ًا للمادة  69من نظام ال�شركات واملادة  18من
الئحة حوكمة ال�شركات.
ط .لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي احلق بالت�صويت على الأتعاب واملكاف�آت املمنوحة لهم.
ي .ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أو �أن ت�ضمن ال�شركة �أي قر�ض يح�صل عليه �أي من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
يتعهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالآتي:
�أ .ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �شكل حم�ضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
ب .الإف�صاح عن تفا�صيل �أية معامالت مع �أطراف ذوي عالقة ح�سب متطلبات نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة بحيث يعطى
للم�ساهمني الفر�صة للموافقة على مثل هذه املعامالت يف مثل هذا االجتماع.
ج .االلتزام ب�أحكام املواد ( )69و ( )70و ( )72من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
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1212املعلومات القانونية
1 112 12الشركة
�شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة م�ساهمة مبوجب القرار الوزاري رقم  565وتاريخ 1427/3/4هـ (املوافق2006/4/2م) ،ومقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010221531
وتاريخ 1427/6/26هـ (املوافق2006/7/22م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف املنطقة ال�صناعية الثانية� ،شارع رقم  ،198منطقة البنوك� ،ص.ب ،41270 .الريا�ض ،11521
اململكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  430.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 43.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد .وتتمثل الأن�شطة الأ�سا�سية ملجموعة الزوردي يف قطاعات الأعمال الرئي�سية الثالثة التالية ،وللمزيد من التفا�صيلُ ،يرجى مراجعة الق�سم«( 7 - 4نظرة
عامة على عمل جمموعة الزوردي»):
�أ .قطاع الت�صنيع والإنتاج :ي�ضم الأن�شطة املتعلقة بت�صميم م�شغوالت الذهب وجموهرات الأملا�س والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية و�إنتاجها.
ب .قطاع البيع باجلملة :ي�ضم �أن�شطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب والأملا�س والذين يزيد عددهم عن  2.200تاجر جتزئة م�ستقل.
ج .قطاع البيع بالتجزئة :ي�ضم �أن�شطة بيع جموهرات الأملا�س عرب معار�ض البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة «الزوردي» التجارية التابعة ملجموعة الزوردي واملوجودة
ب�شكل �أ�سا�سي يف اململكة وم�صر والإمارات.

1 112 12هيكل ملكية األسهم
يو�ضح اجلدول التايل ن�سب ملكية م�ساهمي ال�شركة قبل الطرح وبعده:

لودجلالااالاهيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح

امل�ساهم

1

امل�ساهمة ()%

بعد الطرح
1

القيمة اال�سمية (ريال �سعودي)

عدد الأ�سهم

امل�ساهمة ()%

%99.93

429.703.320

30.099.000

%69.998

300.990.000

%0.019

81.670

5

1.000

%0.0023

10.000

3

7.167

%0.017

71.670

3

7.167

%0.017

71.670

7.167

%0.017

71.670

عدد الأ�سهم
42.970.332

�شركة الزوردي القاب�ضة

2

عبداهلل عبدالعزيز العثيم

3

عبدالعزيز �صالح العثيم
�صالح عبدالعزيز العثيم
خالد عبدالعزيز العثيم

3

8.167

4

اجلمهور
الإجمايل

43.000.000

%100

430.000.000

القيمة اال�سمية (ريال �سعودي)

12.900.000

%30

129.000.000

43.000.000

%100

430.000.000

امل�صدر :ال�شركة
� 1إن ن�سب امللكية املذكورة هي �أرقام تقريبية.
 2ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ساهمني والبالغة � 7,000سهم ،با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم (ع�ضو م�ساهم) و�أ�سهم ال�ضمان اخلا�صة باملن�صب ال�شاغر،
والذي �سوف يتملكها من �ضمن الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد تعيينه وذلك وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة .يرجى مراجعة الق�سم «( 1 - 1 - 5ت�شكيل جمل�س الإدارة») لتفا�صيل حول �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل
كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 3ميلك ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�سهم املو�ضحة �أمام �أ�سمائهم ملكية قانونية ،مع العلم �أن امللكية النفعية لتلك الأ�سهم تعود لالزوردي القاب�ضة با�ستثناء �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.
 4ت�شمل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة � 1.000سهم.
 5متثل هذه الأ�سهم �أ�سهم ال�ضمان اململوكة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

ملزيد من التفا�صيل حول امل�ساهمني وهيكل ملكية الأ�سهم احلايل ،يرجى مراجعة الق�سم«( 4 - 4الهيكل احلايل للم�ساهمني»).
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1 112 12الشركات التابعة
متلك ال�شركة ح�ص�ص ًا مبا�شرة وغري مبا�شرة يف ملكية ال�شركات التابعة ال�سبع التالية:

لودجلالااالاقائمة ال�شركات التابعة
ا�سم ال�شركة التابعة

الرقم
.1

�شركة املجوهرات املا�سية

.2

�شركة كيناز

.3

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

.4

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات (ذ.م.م)

.5

�شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م

.6

�شركة الزوردي للمجوهرات

.7

�شركة �أورو ايجيبت لت�شغيل املعادن الثمينة

1

دولة الت�أ�سي�س

ح�صة مبا�شرة ()%

ح�صة غري مبا�شرة ()%

اململكة العربية ال�سعودية

%98

%2

ال يوجد

اململكة العربية ال�سعودية

%98

%2

ال يوجد

الإمارات العربية املتحدة

%99.67

%0.33

ال يوجد

-

%100

ال يوجد

الإمارات العربية املتحدة

%99

%1

ال يوجد

قطر

%49

-

متلك وفيقة �سلطان العي�سى ن�سبة %51

م�صر

%99.125

%0.875

م�صر

2

3

باقي ح�ص�ص امللكية

ميلك عبدالعزيز �صالح العثيم ن�سبة  %0.75وميلك
�صالح عبدالعزيز العثيم ن�سبة  %0.0625وميلك
علي �صالح العثيم ن�سبة %0.0625

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات  -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف قطر.

ملزيد من التفا�صيل حول ال�شركات التابعة ،يرجى مراجعة الق�سم«( 3 - 4هيكل جمموعة الزوردي»).

1 112 12املوافقات والرتاخيص والشهادات احلكومية
ح�صلت جمموعة الزوردي (مبا يف ذلك فروعها) على عدة تراخي�ص و�شهادات نظامية وت�شغيلية من اجلهات املخت�صة ،ويتم جتديد تلك الرتاخي�ص وال�شهادات ب�صفة دورية.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة ملزاولة �أعمالها واال�ستمرار يف ذلك .وتو�ضح اجلداول التالية الرتاخي�ص وال�شهادات
احلالية التي ح�صلت عليها جمموعة الزوردي:

لودجلالااالاتفا�صيل �شهادات ال�سجل التجاري التي ح�صلت عليها جمموعة الزوردي
ال�شركة
�شركة الزوردي للمجوهرات
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املوقع

الكيان القانوين

ال�سجل التجاري

تاريخ الت�سجيل

تاريخ االنتهاء

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

�شركة م�ساهمة

1010221531

1427/6/26هـ (املوافق 2006/7/22م)

1439/6/26هـ (املوافق 2018/3/14م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010404871

1435/4/17هـ (املوافق 2014/2/18م)

1440/4/17هـ (املوافق 2018/12/26م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010225625

1427/11/12هـ (املوافق 2006/12/3م)

1439/11/12هـ (املوافق 2018/7/25م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010225638

1427/11/12هـ (املوافق 2006/12/3م)

1439/11/12هـ (املوافق 2018/7/25م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010364813

1434/4/9هـ (املوافق 2013/2/20م)

1440/4/9هـ (املوافق 2018/12/18م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010225633

1427/11/12هـ (املوافق2006/12/3م)

1439/11/12هـ (املوافق 2018/7/25م)

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

1010191690

1424/10/8هـ (املوافق 2003/12/3م)

1438/2/20هـ (املوافق 2016/12/1م)

الإح�ساء ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

2251050232

1434/3/8هـ (املوافق 2013/1/20م)

1438/3/8هـ (املوافق 2016/12/8م)

الظهران ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

2052002708

1436/4/27هـ (املوافق 2015/2/17م)

1438/4/26ه ـ (املوافق 2017/1/25م)

الظهران ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

2052001529

1430/11/19هـ (املوافق 2009/11/7م)

1438/11/18هـ (املوافق 2017/8/11م)

الدمام ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

2050056794

1428/10/9هـ (املوافق 2007/10/21م)

1439/10/8هـ (املوافق 2018/6/22م)

املوقع

ال�شركة

الكيان القانوين

ال�سجل التجاري

تاريخ االنتهاء

تاريخ الت�سجيل

جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

4030167429

1428/2/20هـ (املوافق 2007/3/10م)

1440/2/20هـ (املوافق 2018/10/31م)

جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

4030184756

1429/12/17هـ (املوافق
2008/12/16م)

1439/12/17هـ (املوافق 2018/8/29م)

جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية

فرع

4030167428

1428/2/20هـ (املوافق 2007/3/10م)

1438/2/20هـ (املوافق 2016/11/21م)

املدينة املنورة،
اململكة العربية
ال�سعودية

فرع

4650039724

1428/9/7هـ (املوافق 2007/7/19م)

1439/9/6هـ (املوافق 2018/5/21م)

�شركة املجوهرات املا�سية

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

1010236734

1428/7/25هـ (املوافق 2007/8/8م)

1438/7/25هـ (املوافق 2017/4/22م)

�شركة كيناز

الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

1010352574

1433/11/21هـ (املوافق
2012/10/21م)

1438/4/21هـ (املوافق 2017/1/19م)

�شركة الزوردي للمجوهرات
1
(ذ.م.م)

دبي ،الإمارات
العربية املتحدة

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

620369

1437/3/17هـ (املوافق 2015/12/28م)

1438/3/22هـ (املوافق 2016/12/22م)

دبي ،الإمارات
العربية املتحدة

فرع

230792

1436/6/19هـ (املوافق 2015/4/8م)

1437/7/17هـ (املوافق 2017/4/27م)

دبي ،الإمارات
العربية املتحدة

فرع

565203

1436/4/6هـ (املوافق 2015/1/26م)

1437/4/15هـ (املوافق 2017/1/25م)

القاهرة ،م�صر

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

14997

1426/5/1هـ (املوافق 2005/6/8م)

1438/1/17هـ (املوافق 2016/10/18م)

�أ�سيوط ،م�صر

فرع

4795

1436/6/10هـ (املوافق 2015/3/30م)

ال يوجد

الفيوم ،م�صر

فرع

82631

1436/7/21هـ (املوافق 2015/5/10م)

ال يوجد

طنطا ،م�صر

فرع

82630

1436/7/21هـ (املوافق 2015/5/10م)

ال يوجد

�أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

CN-1060233

1437/2/10هـ (املوافق 2015/11/23م)

1438/2/21هـ (املوافق 2016/11/22م)

�أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة

فرع

CN-1060233-2

1436/10/7هـ (املوافق 2015/7/23م)

1437/10/17هـ (املوافق 2016/7/22م)

الدوحة ،قطر

�شركة ذات
م�س�ؤولية
حمدودة

60716

1434/7/11هـ (املوافق 2013/5/21م)

1437/8/14هـ (املوافق 2016/5/21م)

القليوبية ،م�صر

�شركة م�ساهمة

7877

1423/11/14هـ (املوافق 2003/1/17م)

1439/6/5هـ (املوافق 2018/2/21م )

�شركة الزوردي م�صر
للمجوهرات ذ.م.م

�شركة الزوردي للمجوهرات -
2
ذ.م.م

�شركة الزوردي للمجوهرات

3

�شركة �أورو ايجيبت لت�شغيل
املعادن الثمينة
امل�صدر :ال�شركة

�1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة قطر.
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لودجلالااالاتفا�صيل الرتاخي�ص وال�شهادات النظامية التي ح�صلت عليها جمموعة الزوردي
ال�شركة
�شركة الزوردي
للمجوهرات

�شركة الزوردي
للمجوهرات (ذ.م.م)

1

�شركة الزوردي م�صر
للمجوهرات ذ.م.م

�شركة �أورو ايجيبت لت�شغيل
املعادن الثمينة

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

الغرفة التجارية
ال�صناعية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية

101000168914

�شهادة ع�ضوية يف
الغرفة التجارية
ال�صناعية

1437/3/27هـ (املوافق 2016/1/7م)

1437/6/26هـ (املوافق 2016/4/4م)1

م�صلحة الزكاة والدخل

3000546847

�شهادة الزكاة

1436/7/1هـ (املوافق 2015/4/20م)

1437/7/23هـ (املوافق 2016/4/30م)

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

19407898

�شهادة الوفاء
بالتزامات
الت�أمينات
االجتماعية

1437/1/15هـ (املوافق 2015/10/28م)

1437/7/15هـ (املوافق 2016/10/24م)

وزارة العمل

ال يوجد

�شهادة االلتزام
بال�سعودة

1437/4/23هـ (املوافق 2016/2/3م)

1437/7/25هـ (املوافق 2016/5/3م)

غرفة دبي للتجارة
وال�صناعة ،الإمارات
العربية املتحدة

162032

�شهادة ع�ضوية يف
الغرفة التجارية
وال�صناعية

1436/3/6هـ (املوافق2014/12/28م)

1438/3/23هـ (املوافق 2016/12/22م)

م�صلحة ال�ضرائب ،م�صر

286-122-286

بطاقة �ضريبية

1429/5/21هـ (املوافق 2008/5/26م)

1439/2/24هـ (املوافق 2017/11/13م)

م�صلحة ال�ضرائب على
املبيعات ،م�صر

286-122-286

بطاقة �ضريبة
املبيعات

1429/5/22هـ (املوافق2008/5/27م)

ال يوجد

الغرفة التجارية
بالقليوبية

ال يوجد

�شهادة ع�ضوية يف
الغرفة التجارية
وال�صناعية

1437/4/28هـ (املوافق2016/2/7م)

1438/4/2هـ (املوافق 2016/12/31م)

الغرفة التجارية
بالقليوبية

5043

�شهادة ع�ضوية يف
الغرفة التجارية

1437/4/28هـ (املوافق 2016/2/7م)

1438/4/2هـ (املوافق 2016/12/31م)

م�صلحة ال�ضرائب ،م�صر

696-163-205

بطاقة �ضريبية

1433/6/23هـ (املوافق 2012/5/14م)

1438/8/17هـ (املوافق 2017/5/13م)

م�صلحة ال�ضرائب على
املبيعات ،م�صر

696-163-205

بطاقة �ضريبة
املبيعات

1423/12/26هـ (املوافق2003/2/27م)

ال يوجد

امل�صدر :ال�شركة
�1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.

لودجلالااالاتفا�صيل الرتاخي�ص الت�شغيلية التي ح�صلت عليها جمموعة الزوردي
ال�شركة
�شركة الزوردي
للمجوهرات
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اجلهة امل�صدرة

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة ،اململكة العربية ال�سعودية

�370ش25349/36/

رخ�صة بيئية
للت�شغيل

1436/7/28هـ (املوافق
2015/5/17م)

1438/8/27هـ (املوافق 2017/4/25م)

�أمانة املنطقة ال�شرقية ،اململكة
العربية ال�سعودية

436/00690

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1436/3/28هـ
(املوافق2015/1/19م)

1439/3/27هـ (املوافق 2017/12/16م)

�أمانة املنطقة ال�شرقية ،اململكة
العربية ال�سعودية

1418/000936

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1418/6/17هـ (املوافق
1997/10/20م)

1437/6/16هـ (املوافق 2016/3/26م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

27261

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1433/7/26هـ (املوافق
2012/6/16م)

1437/7/26هـ (املوافق 2016/11/6م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

7408

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1427/10/28هـ
(املوافق2006/11/20م)

1439/6/26هـ (املوافق 2018/3/14م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

7401

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1416/6/19هـ (املوافق
1995/11/13م)

1438/6/19هـ (املوافق 2017/3/18م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

1432

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1435/1/24هـ (املوافق
2013/11/28م)

1438/1/24هـ (املوافق 2016/10/26م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

17203

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1410/10/24هـ (املوافق
1990/5/20م)

1437/10/24هـ (املوافق 2016/7/30م)

�أمانة الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

16528

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1422/2/5هـ (املوافق 2001/4/29م)

1438/2/5هـ (املوافق 2016/11/6م)

�أمانة جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية

1000046423

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1435/5/19هـ
(املوافق2014/3/21م)

1438/5/18هـ (املوافق 2017/2/15م)

�أمانة االح�ساء ،اململكة العربية
ال�سعودية

3400295

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1434/1/13هـ (املوافق
2012/11/27م)

1438/1/11هـ (املوافق 2016/10/15م)

ال�شركة

اجلهة امل�صدرة

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ االنتهاء

تاريخ الإ�صدار

�أمانة املدينة املنورة ،اململكة
العربية ال�سعودية

391303340

ترخي�ص مزاولة
ن�شاط جتاري

1436/6/29هـ (املوافق
2015/4/19م)

1438/6/28هـ (املوافق 2017/3/27م)

وزارة التجارة وال�صناعة

2941

ترخي�ص �صناعي

1436/10/20ه ـ (املوافق
2015/8/6م)

1439/10/19هـ (املوافق 2018/7/3م)

وزارة التجارة وال�صناعة

10101326/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1427/7/27هـ (املوافق
2006/8/22م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

10102900/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1434/3/14هـ (املوافق
2013/1/26م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

10101358/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1427/7/27هـ (املوافق
2006/8/22م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

10103259/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1427/7/27هـ (املوافق
2006/8/22م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

40301892/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1428/2/15هـ (املوافق 2007/3/5م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

40301961/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1429/11/28هـ
(املوافق2008/11/27م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

40301893/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1428/2/15هـ (املوافق 2007/3/5م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

20520007/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1430/11/14هـ (املوافق
2009/11/2م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

20500509/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1428/9/19هـ (املوافق
2007/10/1م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

22510307/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1434/3/8هـ (املوافق 2013/1/20م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

46500617/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1430/9/9هـ (املوافق 2008/9/10م)

ال يوجد

وزارة التجارة وال�صناعة

20510250/11

رخ�صة ملحل بيع
املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية

1436/4/9هـ (املوافق 2015/1/30م)

ال يوجد

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

37329 -000043

ت�صريح دفاع
مدين

1437/4/29هـ (املوافق 2016/2/7م)

1438/4/10هـ (املوافق 2017/1/8م)

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

322

ت�صريح دفاع
مدين

1436/9/1هـ (املوافق 2015/6/18م)

1437/9/1هـ (املوافق 2016/6/7م)

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

14360105197391

ت�صريح دفاع
مدين

1436/1/5هـ (املوافق
2014/10/29م)

1439/1/5هـ (املوافق 2017/9/26م)

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

1287

ت�صريح دفاع
مدين

1437/1/17هـ (املوافق
2015/10/31م)

1438/1/30هـ (املوافق 2016/11/1م)

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

و825/11/

ت�صريح دفاع
مدين

1437/1/28هـ (املوافق
2015/11/11م)

1440/1/28هـ (املوافق 2018/10/9م)
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اجلهة امل�صدرة

ال�شركة

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

37329- 000042

ت�صريح دفاع
مدين

1437/4/29هـ (املوافق 2016/2/9م)

املديرية العامة للدفاع املدين،
اململكة العربية ال�سعودية

/200د/ف

ت�صريح دفاع
مدين

1437/1/26ه ـ (املوافق
2015/11/9م)

1438/1/26هـ (املوافق 2016/10/28م)

وزارة الإ�سكان ،تنمية املرافق
والعمران ،م�صر

ال يوجد

رخ�صة ت�شغيل
م�ؤقتة

1434/2/19هـ (املوافق2013/1/1م)

1439/4/11هـ (املوافق2017/12/29م)

هيئة التنمية ال�صناعية ،م�صر

�أ27695/

�شهادة ت�سجيل
�صناعية م�ؤقتة

1436/7/24هـ
(املوافق2015/5/13م)

1437/8/5هـ (املوافق2016/5/12م)

�شركة الزوردي
1
للمجوهرات

وزارة االقت�صاد والتجارة ،قطر

97429

رخ�صة جتارية
ملزاولة الأن�شطة
التجارية

1435/4/16ه ـ (املوافق
2014/2/16م)

1438/5/17ه ـ (املوافق 2017/2/14م)1

�شركة �أورو ايجيبت
لت�شغيل املعادن الثمينة

هيئة التنمية العمرانية ،حمافظة
القاهرة ،م�صر

5006

رخ�صة ت�شغيل

1422/6/24ه ـ
(املوافق2001/9/12م)

ال يوجد

�شركة الزوردي م�صر
للمجوهرات ذ.م.م

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء
1438/4/1هـ (املوافق 2016/12/31م)

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة قطر.

1 112 12االتفاقيات اجلوهرية
�أبرمت جمموعة الزوردي عدد ًا من االتفاقيات اجلوهرية لأغرا�ض تتعلق ب�أعمالها ،وفيما يلي تلخي�ص ًا لالتفاقيات التي يعترب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنها جوهرية �أو ذات �أهمية
�أو �أنها من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح .ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن جميع هذه االتفاقيات مبا فيها من �شروط و�أحكام هامة قد مت
ت�ضمينها يف هذا الق�سم ،وال توجد �أي اتفاقيات جوهرية �أخرى يف �سياق �أعمال جمموعة الزوردي مل يتم الإف�صاح عنها ،كما مل تخل جمموعة الزوردي ب�أي من �شروط و�أحكام
تلك االتفاقيات .علم ًا ب�أن ملخ�ص االتفاقيات والعقود �أدناه ال ي�شتمل على كافة ال�شروط والأحكام مبوجب تلك االتفاقيات ،وال ميكن اعتبار امللخ�ص بدي ًال عن ال�شروط والأحكام
الواردة يف تلك االتفاقيات .وملزيد من التفا�صيل حول قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل واتفاقيات االيجار ووثائق الت�أمني اخلا�صة مبجموعة الزوردي ،يرجى مراجعة الق�سم
«( 6-12اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب») و الق�سم «( 7 - 12وثائق الت�أمني») والق�سم«( 2 - 8 - 12اتفاقيات الإيجار»).
يو�ضح اجلدول التايل االتفاقيات اجلوهرية (با�ستثناء قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل واتفاقيات االيجار ووثائق الت�أمني) التي مت �إبرامها من قبل �أع�ضاء جمموعة الزوردي
يف �إطار �أعمالهم:

لودجلالااالاتفا�صيل االتفاقيات اجلوهرية
ا�سم
االتفاقية

و�صف موجز

الأطراف

املدة و�آلية التجديد

القيمة

االتفاقيات مع العمالء الرئي�سيني
اتفاقيات
البيع
باجلملة

�أع�ضاء جمموعة الزوردي (كبائع) وعمالء
�أن�شطة البيع باجلملة (كم�شرتين).

يبيع �أع�ضاء جمموعة الزوردي منتجاتهم
لعمالء �أن�شطة البيع باجلملة يف معامالت
بيع باجلملة.

تتفاوت مدد هذه االتفاقيات ،وترتاوح
عادة من �سنة واحدة �إلى ثالث �سنوات،
وجتدد تلقائي ًا �أو تكون خا�ضعة للإخطار
�أو االتفاق بني الأطراف.

يدفع عمالء �أن�شطة البيع باجلملة مقابل
الذهب الذي ي�شرتونه ذهب ًا معاد ًال ح�سب
الوزن ،و ُي�ضاف �إلى ذلك �أجور ت�صنيع
متغرية على �أ�سا�س كل جرام ،ويعتمد
ذلك على التقنيات امل�ستخدمة باملنتجات
وت�شكيالتها وت�صاميمها.

اتفاقيات ال�شركاء /امل�شاريع امل�شرتكة /ال�شراكات /االتفاقيات التعاونية
اتفاقية
م�ساهمني

ال�شركة (كمالك نفعي) وكل من علي �صالح
العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم وعبدالعزيز
�صالح العثيم (كمالك قانونيني).

ميتلك املالك القانونيون عدد � 75سهم ًا يف
�أورو �إيجيبت ملكية قانونية ،ويتم مبوجب
االتفاقية نقل امللكية النفعية لتلك الأ�سهم
�إلى ال�شركة ب�صفتها املالك النفعي لها.

االتفاقية مفتوحة املدة ،وت�سري
اعتبار ًا من 1434/2/29هـ
(املوافق2014/1/1م).

ال ت�شتمل االتفاقية على �أي مقابل نقدي.

اتفاقية
�شركاء

ال�شركة (ك�شريك �أول) و وفيقة �سلطان �سيف
العي�سى (ك�شريك ثاين).

تنظم هذه االتفاقية العالقة بني الطرفني
ب�صفتهما �شريكني يف الزوردي قطر.

ت�سري هذه االتفاقية ملدة ت�صل �إلى 100
عام وتجُ دد تلقائي ًا.

ال ت�شتمل االتفاقية على �أي مقابل نقدي.

االتفاقيات اجلوهرية الأخرى
اتفاقية
تطوير
و�أعمال
مقاوالت
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الزوردي م�صر (كمالك) و�شركة جدار
للإن�شاءات والتطوير �ش .م .م( .كمط ّور).

يقوم املط ِّور مبوجب االتفاقية بتنفيذ �أعمال
معمارية وكهربائية وت�شطيبات معينة يف
م�صنع مملوك ل�شركة الزوردي م�صر يف
مدينة العبور ،القليوبية ،م�صر.

ت�سري االتفاقية من
تاريخ 1436/11/30هـ
(املوافق2015/9/14م) �إلى تاريخ/23
1437/8هـ(املوافق2016/5/30م).

26.677.959جنيه م�صري (ما يعادل
 12.782.922ريال �سعودي).

ا�سم
االتفاقية
اتفاقية
خدمات
فنية

الأطراف
الزوردي م�صر (كعميل) و�شركة مريت
كيومكلوك �سانيف تيكاريت ليمتد �سريكيتي
(MertKuyumculukSanayiveTicaret
( )Limited Şirketiكمقدم خدمة).

و�صف موجز
تنتج الزوردي م�صر امل�شغوالت الذهبية
اخلا�صة مبنا�سبات الزفاف لبيعها يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ويقوم مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمات
واملعلومات الفنية املتعلقة بت�صنيع و�إنتاج
هذه امل�شغوالت.

املدة و�آلية التجديد
ت�سري االتفاقية ملدة ع�شر �سنوات
اعتبار ًا من تاريخ بدء االنتاج التجاري
للمنتجات ذات العالقة.

القيمة
تدفع الزوردي م�صر �سعر ثابت لكل قطعة
يتم احت�سابه على �أ�سا�س حجم االنتاج
ال�شهري من هذه امل�شغوالت.

امل�صدر :ال�شركة

1 112 112 12اتفاقيات البيع باجلملة
�أبرمت جمموعة الزوردي عدد ًا من اتفاقيات البيع باجلملة مع عمالء �أن�شطة البيع باجلملة لديها ،مبا يتوافق مع ممار�سات ال�سوق ال�سائدة .حيث حتكم هذه االتفاقيات
التزامات كال الطرفني ونوعية املنتجات التي يتم بيعها ،وهدف املبيعات امل�ستهدف الذي يحققه العميل ،وطريقة ت�سويق املنتجات ،واحلد االئتماين ،وطريقة ال�سداد ،وحوافز
البيع واخل�صومات .ويقوم العمالء مبوجب تلك االتفاقيات بت�سويق منتجات جمموعة الزوردي وبيعها ،وت�شتمل هذه املنتجات على فئات متنوعة منها الأطقم واخلوامت والأ�ساور
والأقراط من عيار  21و 18قرياط ،وت�سري هذه االتفاقيات لفرتات متفاوتة .ويتم ح�ساب قيمة امل�شغوالت الذهبية التي يتم بيعها من قبل جمموعة الزوردي مبوجب هذه
االتفاقيات على �أ�سا�س )1( :وزن الذهب ال�صايف لكل منتج ،و (� )2أجور الت�صنيع املتغرية لكل جرام ،والتي يتم حتديدها بنا ًء على نوع املنتجات وت�صميمها والتقنيات
امل�ستخدمة يف ت�صنيعها.
وت�شمل التزامات جمموعة الزوردي جتاه عمال�ؤها مبوجب هذه االتفاقيات ب�شكل عام االلتزامات الآتية:
1.1تقدمي املنتجات باجلودة والت�صاميم املتفق عليها.
2.2تقدمي خدمات ما بعد البيع وال�صيانة و�ضمان جودة املنتجات.
3.3تقدمي خدمات التدريب والإ�شراف واملتابعة للعمالء وموظفيهم.
4.4القيام باحلمالت الإعالنية والرتويجية.
5.5تو�صيل املنتجات والت�أمني عليها �إلى حني ت�سليمها للعميل (با�ستثناء االتفاقيات املربمة مع العمالء يف م�صر ،حيث يتم الت�سليم للعمالء يف مراكز البيع التابعة
ملجموعة الزوردي).
وت�شمل التزامات العمالء جتاه جمموعة الزوردي مبوجب معظم هذه االتفاقيات ب�شكل عام االلتزامات الآتية:
1.1بذل اجلهد يف �سبيل عر�ض وت�سويق املنتجات وحتقيق املبيعات امل�ستهدفة.
2.2االلتزام بالبيع يف املنطقة اجلغرافية املخ�ص�صة لكل عميل.
3.3االلتزام باحلد االئتماين املتفق عليه وال�سداد يف املواعيد املتفق عليها.
وال تطلب جمموعة الزوردي عادة �ضمانات لدعم الذمم املدينة من عمالئها .وت�سعى جمموعة الزوردي خلف�ض املخاطر الأمنية وخماطر النقل املرتبطة بتلك االتفاقيات من
خالل الت�أمني على قيمة املنتجات �ضد ال�سرقة واحلريق وخيانة الأمانة وغريها من املخاطر �إلى حني ا�ستالمها من قبل العميل .وللمزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة
بهذه االتفاقيات ،يرجى مراجعة الق�سم«( 11 - 1 - 2املخاطر الأمنية وخماطر النقل واالحتيال») ،و الق�سم«( 16 - 1 - 2خماطر ائتمان العمالء») ،والق�سم20 - 1 - 2
(«مدى توفر التغطية الت�أمينية املنا�سبة وكفايتها»).
1 112 112 12اتفاقيات املساهمني والشركاء
1 11111112اتفاقيات املساهمني املتعلقة بشركة أورو إيجيبت
�أبرمت ال�شركة (ب�صفتها املالك النفعي) اتفاقية م�ساهمني بتاريخ 1434/2/29هـ (املوافق 2014/1/1م) فيما يتعلق مب�ساهمتها يف �أورو �إيجيبت مع امل�ساهمني الآخرين
فيها ،وهم :علي �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم وعبدالعزيز �صالح العثيم( .ب�صفتهم املالك القانونيني) .حيث ميتلك ه�ؤالء امل�ساهمني � 75سهم ًا يف �أورو �إيجيبت،
ويتم مبوجب االتفاقية نقل امللكية النفعية لتلك الأ�سهم �إلى ال�شركة ب�صفتها املالك النفعي لها .كما يقوم املالك القانونيون بنقل كافة العوائد املالية الناجتة عن هذه الأ�سهم
�إلى ال�شركة كمالك نفعي لها .ويف املقابل ،تلتزم ال�شركة بتعوي�ض املالك القانونيني عن �أي �أ�ضرار �أو خ�سائر تن�ش�أ نتيجة لاللتزامات املرتبطة مبلكيتهم القانونية لهذه الأ�سهم.
وت�سري هذه االتفاقية لفرتة زمنية غري حمددة ،وتخ�ضع لأنظمة وقوانني مملكة البحرين ،ويتم ت�سوية �أي نزاعات تن�ش�أ عنها من خالل التحكيم وفق ًا لنظام التحكيم اخلا�ص
بغرفة التجارة الدولية يف املنامة ،البحرين.
1 11111112اتفاقيات الشركاء املتعلقة بشركة الزوردي قطر
�أبرمت ال�شركة (ب�صفتها ال�شريك الأول) اتفاقية �شركاء يف1434/5/19هـ (املوافق 2013/3/31م) ،فيما يتعلق بح�صة ملكيتها يف الزوردي قطر مع ال�شريك الآخر فيها،
وفيقة �سلطان �سيف العي�سى (ب�صفتها ال�شريك الثاين) .وتنظم هذه االتفاقية العالقة بني ال�شركاء يف الزوردي قطر .وت�سري هذه االتفاقية لفرتة �أولية مدتها � 100سنة ميالدية،
وتجُ دد تلقائي ًا بعد انتهاء هذه املدة ،غري �أنه يجوز لأي من الطرفني �إنهاء العمل بهذه االتفاقية مبوجب �إخطار م�سبق مدته �ستة �أ�شهر ،وكذلك يجوز �إنها�ؤها على الفور يف حاالت
معينة كقيام �أي من الأطراف )1( :بالإخالل باالتفاقية ب�شكل جوهري� ،أو ( )2وقوع حاالت مع ّينة متعلقة بالإفال�س� ،أو ( )3يف حالة الت�صفية �أو الوفاة .وبعد �إنهاء االتفاقية،
�سيكون لدى ال�شركة حق تعاقدي بحل الزوردي قطر �أو �شراء احل�ص�ص اململوكة من قبل ال�شريك الثاين ،كما �إن لل�شركة حق اخليار يف ال�شراء يخولها �شراء احل�ص�ص اململوكة
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من قبل ال�شريك الثاين يف �أي وقت �إذا تغريت القوانني ال�سارية يف قطر لت�سمح مبثل هذا ال�شراء .ويف حالة حدوث �أي نزاع بني ال�شركاء ،يكون لدى ال�شركة حق تعاقدي يلزم
ال�شريك الثاين بنقل ملكية ح�ص�صه �إلى ال�شركة �أو �إلى �أي طرف ثالث تختاره ال�شركة.
تخ�ضع الزوردي قطر مبوجب هذه االتفاقية لإدارة )1( :جلنة تنفيذية تعينها ال�شركة ،و ( )2مدير عام يخ�ضع لإ�شراف اللجنة التنفيذية .كما يلتزم ال�شريك الثاين بعدم مزاولة
�أعمال مناف�سة لالزوردي قطر بالإ�ضافة �إلى موافقته على تقدمي خدمات دعم و�إدارة مع َّينة لالزوردي قطر .ويح�صل ال�شريك الثاين مبوجب االتفاقية على ن�سبة  %2من �أرباح
الزوردي قطر ،وحت�صل ال�شركة على الن�سبة املتبقية من الأرباح (.)%98
وتخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة وقوانني دولة قطر ،ويتم ت�سوية �أي نزاعات من خالل التحكيم وفق ًا لنظام التحكيم اخلا�ص مبركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم يف غرفة جتارة
و�صناعة قطر.
1 112 112 12اتفاقيات أخرى
1 11111112اتفاقية تطوير وأعمال مقاوالت مع شركة جدار لإلنشاءات والتطوير ش .م .م.
�أبرمت الزوردي م�صر (كعميل) اتفاقية تطوير و�أعمال مقاوالت مع �شركة جدار للإن�شاءات والتطوير �ش.م.م (كمط ّور) ،لتنفيذ �أعمال معمارية وكهربائية وت�شطيبات معينة يف
م�صنع مملوك ل�شركة الزوردي م�صر يف مدينة العبور ،القليوبية ،م�صر .وذلك مقابل 26.677.959جنيه م�صري (ما يعادل  12.782.922ريال �سعودي) .وت�سري االتفاقية
من تاريخ 1436/11/30هـ (املوافق 2015/9/14م) �إلى تاريخ 1437/8/23هـ (املوافق 2016/5/30م) .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني جمهورية م�صر العربية ،ويتم �إحالة
�أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم املخت�صة يف مدينة القاهرة مب�صر.
1 11111112اتفاقية خدمات فنية مع شركة مريت كيومكلوك سانيف تيكاريت ليمتد سريكيتي
()Şirketi Limited MertKuyumculukSanayiveTicaret

�أبرمت الزوردي م�صر (كعميل) اتفاقية خدمات فنية مع �شركة مريت كيومكلوك تيكاريت ليمتد �سريكيتي ()Şirketi Limited MertKuyumculukSanayiveTicaret
(كمقدم خدمة) يقوم مبوجبها مقدم اخلدمة بتقدمي اخلدمات واملعلومات الفنية املتعلقة بت�صنيع و�إنتاج امل�شغوالت اخلا�صة بحفالت الزفاف ،ويح�صل مقدم اخلدمة مقابل
ذلك على �سعر ثابت لكل قطعة يتم احت�سابه على �أ�سا�س حجم االنتاج ال�شهري من هذه امل�شغوالت .وت�سري االتفاقية ملدة ع�شر �سنوات اعتبار ًا من تاريخ بدء االنتاج التجاري
للمنتجات من قبل الزوردي م�صر .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني فرن�سا ،ويتم ت�سوية �أي نزاعات تن�ش�أ عنها من خالل التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدويل يف مدينة دبي
بالإمارات العربية املتحدة.

1 112 12اتفاقيات التمويل وقروض الذهب
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب يف �إطار �أعمالها ،وفيما يلي تلخي�ص ًا لالتفاقيات التي يعترب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنها جوهرية �أو ذات �أهمية �أو
�أنها من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح .كما مل تخل جمموعة الزوردي ب�أي من ال�شروط والتعهدات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقيات .علم ًا
ب�أن ملخ�ص االتفاقيات والعقود املو�ضحة �أدناه ال ي�شتمل على كافة ال�شروط والأحكام مبوجب تلك االتفاقيات ،وال ميكن اعتبار امللخ�ص بدي ًال عن ال�شروط والأحكام الواردة
يف تلك االتفاقيات.
وحتتوي بع�ض اتفاقيات التمويل املربمة من قبل ال�شركة على �أحكام تتطلب تقدمي �إخطار ًا م�سبق ًا للجهات املمولة عند حدوث �أي تغري يف ال�سيطرة على ال�شركة �أو يف هيكل ملكية
ال�شركة �أو عند طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام و�أحكام تتطلب احل�صول على املوافقة امل�سبقة للجهات املمولة قبل وقوع �أي من ذلك .وقد ح�صلت ال�شركة يف هذا ال�ش�أن على
جميع املوافقات الالزمة من اجلهات املمولة فيما يتعلق بالطرح.
يبني اجلدول التايل قرو�ض الذهب واتفاقيات التمويل التي �أبرمتها ال�شركة يف �إطار �أعمالها:

لودجلالااالاتفا�صيل اتفاقيات التمويل وقرو�ض الذهب
املُقرِ�ض

نوع الت�سهيل

فرتة التوافر

�إجمايل مبلغ الت�سهيل

البنك الأهلي التجاري

قرو�ض ذهب ق�صرية الأجل
وقرو�ض نقدية ق�صرية الأجل

تبد�أ فرتة �إتاحة القرو�ض من 1436/8/29هـ (املوافق
2015/6/16م) وحتى 1437/9/24هـ (املوافق 2016/6/30م)

 570.000.000ريال �سعودي.

البنك ال�سعودي الهولندي

ت�سهيالت نقدية وقرو�ض ذهب

ال يوجد للت�سهيالت فرتة حمددة ومن املتوقع �أن ُيعاد جتديدها على
�أ�سا�س �سنوي.

 682.250.000ريال �سعودي

جمموعة �سامبا
املالية

اتفاقية متويل مرابحة

مت توقيع االتفاقية يف 1437/2/11هـ (املوافق 2015/11/23م)،
وتنتهي يف 1437/9/24هـ (املوافق 2016/6/30م).

� 55.000أوقية تروي�سية من الذهب (مق َّومة بالدوالر
الأمريكي)� ،أو ذهب مبا يعادل  85.250.000دوالر
�أمريكي (ما يعادل  320.000.000ريال �سعودي)،
�أيهما �أقل.

بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا

قرو�ض ذهب

مت توقيع هذه االتفاقية يف 1434/7/3هـ (املوافق 2013/5/13م)
وت�سري ملدة غري حمددة.

� 32.000أوقية تروي�سية من الذهب (مق َّومة بالدوالر
الأمريكي)� ،أو ذهب مبا يعادل  60.800.000دوالر
�أمريكي (ما يعادل  228.000.000ريال �سعودي)،
�أيهما �أقل.
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املُقرِ�ض

نوع الت�سهيل

فرتة التوافر

�إجمايل مبلغ الت�سهيل

البنك ال�سعودي الفرن�سي

قرو�ض ذهب و�ضمانات دفع

مت توقيع هذه االتفاقية يف 1437/1/8هـ (املوافق 2015/10/21م)
وتنتهي يف 1437/11/28هـ (املوافق 2016/8/31م).

� 45.085أوقية تروي�سية من الذهب و �ضمانات دفع
بقيمة  132.000ريال �سعودي.

بنك �ستاندرد ت�شارترد بي
ال �سي

اتفاقية مقا�صة

مت توقيع هذه االتفاقية يف 1434/5/27هـ (املوافق 2013/5/7م)
وت�سري ملدة غري حمددة.

مت �إبرام هذه االتفاقية ملبلغ غري حمدد.

امل�صدر :ال�شركة

1 112 112 12اتفاقية تسهيالت الذهب والنقد مع البنك األهلي التجاري
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت مع البنك االهلي التجاري بتاريخ 1436/8/29هـ (املوافق 2015/6/16م) ،يقوم مبوجبها البنك الأهلي التجاري بتوفري متويل تبلغ قيمته
الإجمالية  570.000.000ريال �سعودي وتت�ألف من )1( :منتج «تي�سري» املتوافق مع �أحكام ال�شريعة بقيمة تعادل  553.000.000ريال �سعودي ،وهو عبارة عن قرو�ض ذهب
(مق َّومة بالدوالر الأمريكي) ال تتجاوز مدتها  270يوم ًا لتمويل خمزون الذهب امل�ستخدم يف عملية الت�صنيع ،مع عن�صر ربحي ُيدفع �إلى البنك الأهلي التجاري يتم ح�سابه وفق ًا
ل�سعر خزينة البنك الأهلي التجاري لإقرا�ض الذهب (والذي يتم االتفاق عليه بني ال�شركة والبنك لكل عملية) م�ضاف ًا �إليه هام�ش ميثل تكلفة الإقرا�ض ال�سنوية لدى البنك ،و
( )2منتج «تي�سري» متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بقيمة  17.000.000ريال �سعودي ،وهو عبارة عن ت�سهيل نقدي ق�صري الأجل مدته  180يوم ًا لتمويل عمليات �شراء
املواد اخلام ،مع عن�صر ربحي ُيدفع �إلى البنك الأهلي التجاري يتم ح�سابه وفق ًا ل�سعر الفائدة بني البنوك ال�سعودية (�سايبور) م�ضا ًفا �إليها هام�ش ميثل تكلفة الإقرا�ض ال�سنوية
لدى البنك .وقد �أ�صبحت الت�سهيالت متاحة اعتبار ًا من تاريخ 1436/8/29هـ (املوافق 2015/6/16م) ،وتنتهي بحلول 1437/9/24هـ (املوافق 2016/6/30م) ،وللبنك
الأهلي التجاري خيار متديد مدة الت�سهيالت ،وله احلق يف �إنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد �أي مبالغ م�ستحقة يف �أي وقت ،وترى ال�شركة �أن ذلك يتوافق مع ممار�سات ال�سوق
ال�سائدة .وتتمثل ال�ضمانات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية بالآتي:
�1.1ضمان �شخ�صي غري قابل للإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �صالح العثيم ل�صالح البنك الأهلي التجاري (بن�سبة  %22.5من قيمة الت�سهيالت املتاحة).
2.2التنازل عن مطالبات الت�أمني ذو العالقة للبنك الأهلي التجاري (بن�سبة  %100من قيمة الذهب املقرت�ض).
3.3رهن كمية من الذهب تعادل قيمة الت�سهيالت املتاحة ل�صالح البنك الأهلي التجاري.
4.4رهن كافة االوراق املالية والأ�صول املالية املنقولة املودعة لدى البنك الأهلي التجاري �أو الواقعة حتت ت�صرفه �ضمان ًا لقيمة الت�سهيالت املتاحة.
 5.5تعهد ب�إيداع هام�ش من نقد �أو ذهب يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة الت�سهيالت املتاحة يف ح�ساب يديره البنك الأهلي التجاري.
وت�شمل �أهم التعهدات املالية والت�شغيلية املمنوحة من قبل ال�شركة ل�صالح البنك الأهلي التجاري مبوجب االتفاقية الآتي:
1.1تعهد ب�أال تقل ن�سبة ال�سيولة عن  ،1:1وال يقل �صايف حقوق امللكية عن  400مليون ريال �سعودي ،وال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل عن .1:2.75
2.2تعهد بتوجيه عوائد املبيعات النقدية حل�ساب ال�شركة لدى البنك الأهلي التجاري.
3.3يحظر على ال�شركة مبوجب االتفاقية توزيع الأرباح �إذا �أخلت بتعهداتها.
وقد وافق البنك الأهلي التجاري على الطرح مبوجب خطاب منه بذلك يف 1436/12/17هـ املوافق (2015/10/1م) .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سارية يف اململكة وحتال �أي
نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�صة ،مبا يف ذلك جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية («اللجنة امل�صرفية») ،مع احتفاظ البنك الأهلي التجاري باحلق يف
رفع دعاوى يف دول �أخرى.
1 112 112 12اتفاقية تسهيالت الذهب والنقد مع البنك السعودي الهولندي
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مع البنك ال�سعودي الهولندي بتاريخ 1436/10/20هـ (املوافق 2015/8/5م) ،يقوم مبوجبها البنك
ال�سعودي الهولندي بتوفري متويل تبلغ قيمته الإجمالية  682.250.000ريال �سعودي يتكون من )1( :ت�سهيل �سحب على املك�شوف نقدي قيمته  5.000.000ريال �سعودي،
مع هام�ش ربح ُيدفع �إلى البنك ال�سعودي الهولندي ويتم ح�سابه وفق ًا لل�سعر الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الهولندي م�ضاف ًا �إليه هام�ش ربح البنك ،و ( )2متويل نقدي ق�صري
الأجل متوافق مع �أحكام ال�شريعة (تورق) بقيمة  20.000.000ريال �سعودي ،ملدة �أق�صاها � 6أ�شهر ،مع هام�ش ربح ُيدفع �إلى البنك ال�سعودي الهولندي ويتم ح�سابه وفق ًا
لل�سعر الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الهولندي م�ضاف ًا �إليه هام�ش ربح البنك ،و( )3ت�سهيل من خالل �ضمانات دفع ل�صالح �سلطات اجلمارك ال�سعودية تبلغ قيمته 5.000.000
ريال �سعودي ،ويتم دفع تكاليف التمويل �إلى البنك ال�سعودي الهولندي وفق الن�سبة املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي م�ضاف ًا �إليها هام�ش ربح البنك ،و()4
ت�سهيل تغطية العمالت الأجنبية بقيمة �إجمالية  1.000.000ريال �سعودي ،و ( )5قر�ض ذهب (مق َّوم ًا بالدوالر الأمريكي) بقيمة  175.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 656.250.000ريال �سعودي) ملدة �أق�صاها � 6أ�شهر مع عن�صر ربحي يدفع للبنك ال�سعودي الهولندي وفق ًا لهام�ش ربح يتم حتديده ح�سب كل معاملة مرابحة .وللبنك ال�سعودي
الهولندي احلق يف �إنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد �أي مبالغ م�ستحقة يف �أي وقت ،وترى ال�شركة �أن ذلك يتوافق مع ممار�سات ال�سوق ال�سائدة .وتتمثل ال�ضمانات املقدمة
مبوجب هذه االتفاقية بالآتي:
�1.1سندات لأمر تقدم من قبل ال�شركة �إلى البنك ال�سعودي الهولندي بقيمة الت�سهيالت املتاحة.
2.2التنازل عن مطالبات الت�أمني ذو العالقة للبنك ال�سعودي الهولندي (بن�سبة  %100من قيمة ت�سهيالت الذهب املتاحة).
�3.3ضمان �شخ�صي غري قابل للإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �صالح العثيم ل�صالح البنك ال�سعودي الهولندي (بقيمة  60مليون ريال �سعودي).
4.4التنازل عن مطالبات ت�أمني الأمالك للبنك ال�سعودي الهولندي.
5.5تعهدات مقدمة من قبل �أع�ضاء ائتالف ال�شركات (�شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة) ،و�شركة اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة،
و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م) باملحافظة على ح�صة ملكيتهم احلالية يف ال�شركة طوال مدة
الت�سهيالت.
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وت�شمل �أهم التعهدات املالية والت�شغيلية املمنوحة من قبل ال�شركة ل�صالح البنك ال�سعودي الهولندي مبوجب االتفاقية الآتي:
1.1تعهد ب�أال يقل �صايف حقوق ال�شركاء امللمو�سة عن  400مليون ريال �سعودي ،وال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل عن .1
2.2تعهد ب�إيداع ما ال يقل عن  %20من عوائد املبيعات ال�سنوية يف ح�ساب ال�شركة لدى البنك ال�سعودي الهولندي.
3.3تعهد بعدم توزيع �أرباح تفوق  %75من �صايف �أرباح ال�شركة (بعد الزكاة).
وقد وافق البنك ال�سعودي الهولندي على الطرح مبوجب خطاب منه بذلك بتاريخ 1436/2/2هـ (املوافق 2015/9/16م) .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سارية يف اململكة وحتال
�أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى اللجنة امل�صرفية.
1 112 112 12اتفاقية متويل املرابحة مع جمموعة سامبا املالية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية متويل املرابحة مع جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1437/2/11هـ (املوافق 2015/11/23م) ،تقوم مبوجبها جمموعة �سامبا املالية بتوفري ت�سهيالت
ائتمانية بطريق املرابحة تتمثل يف� 55.000 )1( :أوقية تروي�سية من الذهب (مق َّومة بالدوالر الأمريكي)� ،أو ( )2ذهب مبا يعادل  85.250.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 320.000.000ريال �سعودي)� ،أيهما �أقل ،مع هام�ش ربح ُيدفع �إلى جمموعة �سامبا املالية يتم ح�سابه على �أ�سا�س ال�سعر الأ�سا�سي ملجموعة �سامبا املالية م�ضاف ًا �إليه هام�ش
ربح البنك لكل عام .وتنتهي الت�سهيالت بحلول 1437/9/24هـ (املوافق 2016/6/30م) ،وملجموعة �سامبا املالية احلق يف �إنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد �أي مبالغ م�ستحقة
يف �أي وقت ،وترى ال�شركة �أن ذلك يتوافق مع ممار�سات ال�سوق ال�سائدة .وتتمثل ال�ضمانات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية بالآتي:
1.1التنازل عن مطالبات الت�أمني ل�صالح جمموعة �سامبا املالية.
�2.2ضمان �شخ�صي غري قابل للإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �صالح العثيم ل�صالح جمموعة �سامبا املالية (بقيمة تعادل الت�سهيالت النقدية املتوفرة).
 3.3تعهد ب�إيداع هام�ش نقدي يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة التكلفة اخلا�صة بعمليات املرابحة امل�ستخدمة والقائمة يف ح�ساب تديره جمموعة �سامبا املالية.
وت�شمل �أهم التعهدات املالية والت�شغيلية املمنوحة من قبل ال�شركة ل�صالح جمموعة �سامبا املالية مبوجب االتفاقية الآتي:
1.1تعهد ب�أال تقل ن�سبة ال�سيولة عن  ،1:1وال يقل �صايف حقوق امللكية عن  400مليون ريال �سعودي ،وال تقل ن�سبة تغطية الديون عن  2.0مرة.
2.2تعهد بعدم توزيع �أرباح تفوق  %75من �صايف �أرباح ال�شركة (بعد الزكاة).
وقد وافقت جمموعة �سامبا املالية على الطرح مبوجب خطاب منها بذلك بتاريخ 1437/2/13هـ (املوافق 2015/11/25م) .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سارية يف اململكة
وحتال �أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�صة يف اململكة.
1 112 112 12اتفاقية قروض الذهب مع بنك أوف نوفا سكوتشيا
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت قرو�ض ذهب متجددة تقديرية (غري ملزمة) مع بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا بتاريخ 1434/7/3هـ (املوافق 2013/5/13م) ،يقوم مبوجبها
بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا بتوفري ت�سهيالت ائتمانية تتمثل يف� 32.000 )1( :أوقية تروي�سية من الذهب (مق َّومة بالدوالر الأمريكي)� ،أو ( )2ذهب مبا يعادل 60.800.000
دوالر �أمريكي (ما يعادل  228.000.000ريال �سعودي)� ،أيهما �أقل ،مع معدل فائدة ثابت �أو متغري يتم االتفاق عليه بني ال�شركة وبنك �أوف نوفا �سكوت�شيا لكل عملية �سحب.
وت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة ،وي�ستلزم احل�صول على موافقة بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا على كل عملية �سحب .ولكل من ال�شركة وبنك �أوف نوفا �سكوت�شيا احلق ب�إنهاء
الت�سهيالت و�سداد املبالغ امل�ستحقَّة .ويتمثل ال�ضمان املمنوح مبوجب االتفاقية ،بتعهد ال�شركة ب�إيداع هام�ش نقدي �أو خطابات �ضمان بقيمة ال تقل عن ن�سبة متفق عليها من قيمة
الذهب املقر�ض (�أو الذي �سيتم �إقرا�ضه) �إلى ال�شركة .وال يتطلب احل�صول على موافقة بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا على الطرح العام لعدم وجود مادة يف االتفاقية تقيد ال�شركة
بذلك .وتخ�ضع االتفاقية للقانون الإجنليزي ،وحتال �أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم الإجنليزية املخت�صة ،مع احتفاظ بنك �أوف نوفا �سكوت�شيا بحقه يف �إنفاذ حقوقه املتعلقة
باالتفاقية يف �أي دولة �أخرى.
1 112 112 12اتفاقية قروض الذهب وضمانات الدفع مع البنك السعودي الفرنسي
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1437/1/8هـ (املوافق 2015/10/21م) ،يقوم مبوجها البنك ال�سعودي الفرن�سي بتوفري ت�سهيالت
تتمثل يف )1( :قر�ض ذهب ق�صري الأجل ملدة  180يوم ًا مبا يعادل � 45.085أوقية تروي�سية من الذهب (مق َّومة بالدوالر الأمريكي) ،مع عن�صر ربحي ُيدفع �إلى البنك ال�سعودي
الفرن�سي يتم ح�سابه على �أ�سا�س قيمة تكلفة الذهب بالإ�ضافة لهام�ش ربح متغري يتم حتديده لكل عملية مرابحة ،و(� )2ضمانات دفع بقيمة  132.000ريال �سعودي ،مع ر�سوم
تدفع �إلى البنك ال�سعودي الفرن�سي وفق ًا لتعرفة الر�سوم والعموالت املف�صلة .وقد �أ�صبحت الت�سهيالت متاحة اعتبار ًا من تاريخ 1437/1/8هـ (املوافق 2015/10/21م) ،وتنتهي
بحلول 1437/11/28هـ (املوافق 2016/8/31م) ،وللبنك ال�سعودي الفرن�سي خيار متديد مدة الت�سهيالت ،وله احلق يف �إنهاء الت�سهيالت واملطالبة ب�سداد �أي مبالغ م�ستحقة
يف �أي وقت ،وترى ال�شركة �أن ذلك يتوافق مع ممار�سات ال�سوق ال�سائدة .وتتمثل ال�ضمانات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية بالآتي:
�1.1ضمان �شخ�صي غري قابل للإلغاء مقدم من قبل عبدالعزيز �صالح العثيم ل�صالح البنك ال�سعودي الفرن�سي (بن�سبة  %50من قيمة الت�سهيالت املتاحة).
2.2التنازل عن مطالبات الت�أمني ذو العالقة للبنك ال�سعودي الفرن�سي (بن�سبة  %100من قيمة الت�سهيالت املتاحة).
�3.3سندات لأمر حمرر من قبل ال�شركة ل�صالح البنك ال�سعودي الفرن�سي بكامل قيمة الت�سهيالت املتاحة.
4.4تعهد ب�إيداع هام�ش نقدي يعادل ن�سبة متفق عليها من قيمة الذهب املقرت�ض يف ح�ساب يديره البنك ال�سعودي الفرن�سي.
وت�شمل �أهم التعهدات املالية والت�شغيلية املمنوحة من قبل ال�شركة ل�صالح البنك ال�سعودي الفرن�سي مبوجب االتفاقية الآتي:
1.1تعهد ب�أال يقل �صايف حقوق امللكية عن  450مليون ريال �سعودي.
2.2تعهد ب�أال يتجاوز �إجمايل قرو�ض الذهب القائمة خمزون الذهب والذمم املدينة (من الذهب).
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وقد وافق البنك ال�سعودي الفرن�سي على الطرح مبوجب خطاب منه بذلك بتاريخ 1436/12/24هـ (املوافق 2015/10/8م) .وتخ�ضع االتفاقية للأنظمة ال�سارية يف اململكة
وحتال �أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم واجلهات واللجان املخت�صة يف اململكة ،مع احتفاظ البنك ال�سعودي الفرن�سي باحلق يف �إقامة دعاوى يف دول �أخرى.
1 112 112 12اتفاقية مقاصة مع بنك ستاندرد تشارترد بي ال سي
قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية مقا�صة مع بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي بتاريخ 1434/5/27هـ (املوافق 2013/5/7م) ،وذلك ملقا�صة املعامالت املتعلقة بالت�سهيالت وقرو�ض
املعادن ومعامالت حتويل العمالت التي تتم من وقت لآخر .ودخلت االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعها وت�سري ملدة غري حمددة ،ولكل من �أطراف االتفاقية احلق يف �إنهائها
يف �أي وقت وذلك بتقدمي �إخطار م�سبق قبل �سبعة �أيام من تاريخ الإنهاء ،على �أن يتم ت�سوية االلتزامات القائمة مبوجب االتفاقية .كما �أن لكل طرف احلق يف �إنهاء االتفاقية على
الفور يف حالة وقوع بع�ض حاالت الإخالل (كالإفال�س) ،على �أن يتم ت�سوية كافة املبالغ القائمة على الفور .وتتمثل ال�ضمانات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية بالآتي:
1.1تعهد ب�إيداع هام�ش نقدي (�أو غري نقدي) لدى بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي يتم حتديده لكل معاملة مبوجب االتفاقية ،على �ضوء القواعد التنظيمية التي حتكم
كل معاملة ووفق ًا ملا يحدده بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي.
2.2رهن كافة الهوام�ش غري النقدية املودعة لدى بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي �ضمان ًا اللتزامات ال�شركة مبوجب االتفاقية.
وت�شمل �أهم التعهدات املمنوحة من قبل ال�شركة ل�صالح بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي مبوجب االتفاقية الآتي:
1.1تعهد بعدم قيام ال�شركة برتتيب �أي رهن �إ�ضايف على �أموالها املودعة لدى بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي فيما يتعلق باالتفاقية.
2.2تعهد باالحتفاظ بوثائق ت�أمني معينة.
وال يتطلب احل�صول على موافقة بنك �ستاندرد ت�شارترد بي ال �سي على الطرح العام لعدم وجود مادة يف االتفاقية تقيد ال�شركة بهذا اخل�صو�ص .تخ�ضع االتفاقية للقانون
الإجنليزي ،وحتال �أي نزاعات تن�ش�أ عنها �إلى املحاكم الإجنليزية املخت�صة.

1 112 12وثائق التأمني
حتتفظ جمموعة الزوردي بوثائق ت�أمني تُغطي خمتلف �أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض لها ،ومت �إبرام هذه الوثائق مع عدة �شركات ت�أمني داخل اململكة وخارجها .ويو�ضح اجلدول
التايل التفا�صيل الرئي�سية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ بها ال�شركة و�شركاتها التابعة:

لودجلالااالاتفا�صيل وثائق الت�أمني
ال�شركة
�شركة الزوردي للمجوهرات

�أنواع التغطية الت�أمينية

�شركة الت�أمني

مدة ال�سريان

احلد الأق�صى للتغطية الت�أمينية

ت�أمني م�س�ؤولية �أع�ضاء
جمل�س الإدارة واملوظفني
وم�س�ؤولية ال�شركة

�شركة املتو�سط واخلليج
للت�أمني و�إعادة الت�أمني
التعاوين (ميد غلف)

1437/2/19هـ (املوافق
2015/12/1م) �إلى
1438/3/1هـ (املوافق
2016/11/30م)

 100.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 375.000.000ريال �سعودي)

ت�أمني �ضد املخاطر املتعلقة
باملمتلكات

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ(املوافق
2016/6/30م)

 171.871.213ريال �سعودي

ت�أمني للمن�ش�آت املوجود بها
املجوهرات

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ
(املوافق 2015/7/1م)
�إلى 1437/9/26هـ
(املوافق2016/7/1م )

 20.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 75.000.000ريال �سعودي) لكل حدث

ت�أمني �ضد الغري على
املركبات

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ (املوافق
2016/6/30م)

 10.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 37.500.000ريال �سعودي) لكل حدث

ت�أمني للمن�ش�آت املوجود
بها املجوهرات

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/26هـ (املوافق
2016/7/1م)

 80.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل
 300.000.000ريال �سعودي) لكل حدث

ت�أمني �شامل على املركبات

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ (املوافق
2016/6/30م)

 7.839.500ريال �سعودي

بولي�صة ت�أمني للم�سئولية
العامة ال�شاملة

�شركة �إي�س العربية للت�أمني
التعاوين (�إي�س)

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ(املوافق
2016/6/30م)

 5.000.000ريال �سعودي
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�أنواع التغطية الت�أمينية

ال�شركة
�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن
الثمينة

�شركة الزوردي م�صر للمجوهرات
(ذ.م.م)

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)
و �شركة الزوردي للمجوهرات -
2
ذ.م.م

1

�شركة الت�أمني

مدة ال�سريان

احلد الأق�صى للتغطية الت�أمينية

ت�أمني �ضد العنف
ال�سيا�سي

�شركة م�صر للت�أمني

1436/11/7هـ (املوافق
2015/8/22م) �إلى
1437/11/19هـ (املوافق
2016/8/22م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �ضد خماطر
املمتلكات ،والنقد املنقول،
و�ضمان �ضد خيانة الأمانة

�شركة م�صر للت�أمني

1436/10/30هـ (املوافق
2015/8/15م) �إلى
1437/11/12هـ (املوافق
2016/8/15م)

مبالغ متفاوتة اعتمادًا على نوع املطالبة

ت�أمني على املركبات

�شركة م�صر للت�أمني

1436/7/9هـ (املوافق
2015/4/28م) �إلى
1437/7/21هـ (املوافق
2016/4/28م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �صحي

�شركة الأولى للخدمات الطبية
�ش.م.م.

1437/3/21هـ
(املوافق 2016/1/1م)
�إلى 1438/4/2هـ
(املوافق2016/12/31م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني على احلياة

ميت اليف اليكو

1437/4/22هـ
(املوافق 2016/2/1م)
�إلى 1438/5/3هـ
(املوافق2017/1/31م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �صحي

�شركة الأولى للخدمات الطبية
�ش.م.م.

1437/3/21هـ
(املوافق 2016/1/1م)
�إلى 1438/4/2هـ
(املوافق2016/12/31م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �ضد العنف
ال�سيا�سي

�شركة م�صر للت�أمني

1436/11/7هـ (املوافق
2015/8/22م) �إلى
1437/11/19هـ (املوافق
2016/8/22م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �ضد خماطر
املمتلكات ،والنقد املنقول،
و�ضمان �ضد خيانة الأمانة

�شركة م�صر للت�أمني

1436/10/30هـ (املوافق
2015/8/15م) �إلى
1437/10/15هـ (املوافق
2016/8/15م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني على احلياة

ميت اليف اليكو

1437/4/22هـ
(املوافق 2016/2/1م)
�إلى 1438/5/3هـ
(املوافق2017/1/31م)

مبالغ متفاوتة اعتماد ًا على نوع املطالبة

ت�أمني �ضد املخاطر املتعلقة
باملمتلكات

�شركة قطر للت�أمني

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ (املوافق
2016/6/30م)

 9.544.985درهم �إماراتي (ما يعادل 9.747.697
ريال �سعودي)

ت�أمني امل�سئولية العامة
(تغطية خماطر املن�ش�آت)

�شركة قطر للت�أمني

1436/9/14هـ (املوافق
2015/7/1م) �إلى
1437/9/25هـ (املوافق
2016/6/30م)

 5.000.000درهم �إماراتي (ما يعادل 5.106.187
ريال �سعودي)

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات -ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حتتفظ ال�شركة ببولي�صة ت�أمني �صحي �شامل مع �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميد غلف) تغطي كافة العاملني بال�شركة وتتجدد
مع بداية كل عام ميالدي .كما قامت جمموعة الزوردي مبنح بع�ض دائنيها حق احل�صول على مقابل مطالباتها الت�أمينية مبوجب بع�ض وثائق الت�أمني لديها.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن وثائق ت�أمني جمموعة الزوردي تغطي جمموعة الزوردي و�أعمالها كما ينبغي .وكذلك تعتزم ال�شركة جتديد وثائق الت�أمني بانتظام لت�ضمن
ا�ستمرار التغطية الت�أمينية.
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1 112 12العقارات
1 112 112 12سندات امللكية
متتلك جمموعة الزوردي قطع الأرا�ضي التالية:

لودجلالااالاتفا�صيل �سندات امللكية
رقم �سند امللكية

ال�شركة

الغر�ض

املوقع

�شركة الزوردي للمجوهرات

�سند امللكية رقم  410120019765بتاريخ
1432/4/29هـ (املوافق 2011/4/3م)

حي دعكنة ،الريا�ض ،اململكة

قطعة �أر�ض مقامة عليها فيال ب�إجمايل م�ساحة  700مرت مربع

�شركة �أورو �إيجيبت لت�شغيل املعادن
الثمينة

ال ينطبق

مدينة العبور ،القطعة  ،15بلوك ج ،م�صر

م�صنع

ال ينطبق

�35أ عوائد� ،شارع اجلمهورية�-سوهاج،
م�صر

معر�ض بيع بالتجزئة

ال ينطبق

ال�شقة رقم  ،14الطابق ال�ساد�س ،القطعة
رقم  -12بلوك رقم  - 82احلي ال�ساد�سة
 -مدينة ن�صر ،م�صر

مرفق �سكني عبارة عن �شقة

�سند امللكية رقم A1-V3-23-23A

الثانية اخلام�س ،برج املا�س ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة

مكتب

�سند امللكية رقم A1-V3-23-23J

الثانية اخلام�س ،برج املا�س ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة

مكتب

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

1

امل�صدر :ال�شركة
�1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.

1 112 112 12اتفاقيات اإليجار
�أبرمت ال�شركة وال�شركات التابعة لها اتفاقيات �إيجار متنوعة .ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية لهذه االتفاقيات:

لودجلالاالالاتفا�صيل اتفاقيات الإيجار
امل�ست�أجر
�شركة الزوردي
للمجوهرات

م�ساحة املباين
امل�ؤجرة (باملرت
املربع)
12.400

الإيجار ال�سنوي اعتباراً من بداية مدة
الإيجار

الغر�ض

مدة الإيجار� /آلية التجديد

 248ريال �سعودي (بالإ�ضافة �إلى ر�سوم
خدمات وتطوير متغرية)

يبد�أ من 1428/6/1هـ (املوافق 2007/6/16م) وينتهي يف 1452/8/26هـ
(املوافق 2030/12/22م) /يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

م�صنع

72

 327.645ريال �سعودي (بزيادة قدرها %10
كل ثالثة �أعوام)

ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من 1434/10/10هـ (املوافق 2013/8/17م)/
تجُ دد تلقائي ًا

معر�ض للبيع بالتجزئة

93

 1.078.027ريال �سعودي (بزيادة قدرها
� %5سنوي ًا)

مدة ابتدائية ثالث �سنوات هجرية ،تبد�أ من 1433/4/1هـ (املوافق
2012/2/24م) /مت التجديد �إلى 1439/3/30هـ (املوافق
2017/12/19م) /يتم التجديد مامل تخطر ال�شركة امل�ؤجر قبل االنتهاء
ب�ستة �أ�شهر

معر�ض للبيع بالتجزئة

93

 362.750ريال �سعودي

مدة ابتدائية ثالث �سنوات هجرية تبد�أ من 1434/1/1هـ (املوافق
2012/11/15م) /مت التجديد /تجُ دد تلقائي ًا

معر�ض للبيع بالتجزئة

103

 583.238ريال �سعودي (بزيادة قدرها
� %5سنوي ًا)

مدة ابتدائية ثالث �سنوات هجرية ،تبد�أ من 1426/2/21هـ (املوافق
2005/4/1م) /مت التجديد �إلى 1439/2/20هـ (املوافق 2017/11/10م)/
يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

40

 121.000ريال �سعودي

ثالثة �سنوات هجرية تبد�أ من 1435/1/1هـ (املوافق 2013/11/5م) /تجُ دد
تلقائ ًيا

معر�ض للبيع بالتجزئة

106

 549.120ريال �سعودي (بزيادة قدرها
� %5سنوي ًا)

ثالث �سنوات هجرية ،تبد�أ من 1434/11/28هـ (املوافق 2013/10/3م)/
يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

210

 200.000ريال �سعودي

خم�س �سنوات هجرية تبد�أ من 1435/9/1هـ (املوافق 2014/6/29م)/
تجُ دد تلقائ ًيا

معر�ض للبيع بالتجزئة

108

 704.700ريال �سعودي (بزيادة قدرها
� %5سنوي ًا)

ثالث �سنوات هجرية ،تبد�أ من 1436/2/8هـ (املوافق 2014/12/1م) /يتم
التجديد مامل تخطر ال�شركة امل�ؤجر قبل االنتهاء ب�ستة �أ�شهر

معر�ض للبيع بالتجزئة

 75.000ريال �سعودي

خم�س �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1428/7/17هـ (املوافق 2007/8/1م)/
تجُ دد تلقائي ًا

معر�ض للبيع بالتجزئة

123.73

153

امل�ست�أجر

م�ساحة املباين
امل�ؤجرة (باملرت
املربع)

 3.600.000ريال �سعودي

�سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1436/5/1هـ (املوافق 2016/2/20م) /تجُ دد
تلقائي ًا

معر�ض للبيع بالتجزئة

226.60

 110.000ريال �سعودي

مدة ابتدائية خم�س �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1428/9/19هـ (املوافق
2007/10/1م) /مت التجديد /تجُ دد تلقائي ًا

مكاتب

-

 15.000ريال �سعودي

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1432/1/1هـ (املوافق
2010/12/8م) /مت التجديد /يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

96

 56.996دينار كويتي (ما يعادل 703.519
ريال �سعودي) (لل�سنوات الثالث الأولى
ويرتفع الإيجار يف ال�سنتني الرابعة
واخلام�سة)

خم�س �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1433/11/10هـ (املوافق 2012/9/26م)/
يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

-

 50.000ريال �سعودي

خم�س �سنوات هجرية ،تبد�أ من 1433/1/1هـ (املوافق 2011/11/27م)/
ال يوجد

ور�شة �سيارات

-

 41.000ريال �سعودي

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1432/1/1هـ (املوافق
2010/12/8م) /مت التجديد /ال يوجد

مكاتب

56

 112.000ريال �سعودي

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1436/1/1هـ (املوافق
2014/11/25م) /مت التجديد /يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

350

 52.500ريال �سعودي

�سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1436/10/18هـ (املوافق 2015/8/4م)/
تجُ دد تلقائي ًا

م�ستودع

47

 428.400ريال �سعودي

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1436/2/1هـ (املوافق
2014/11/23م) /يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة

-

 1.800دينار كويتي (ما يعادل 22.217
ريال �سعودي)

مدة ابتدائية �سنة هجرية واحدة ،تبد�أ من 1436/2/9هـ (املوافق
2014/12/1م) /تجُ دد تلقائي ًا

مكاتب �إدارية

-

 18.000دوالر �أمريكي (ما يعادل 67.500
ريال �سعودي)

ع�شر �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1435/6/7هـ (املوافق2014/4/7م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب

5570.93

 1.200.000جنيه م�صري (ما يعادل
 574.820ريال �سعودي) (مع زيادة بن�سبة
� %10سنوي ًا وبن�سبة  %25من قيمة الإيجار
الأويل عقب اكتمال مراحل معينة من البناء)

ع�شر �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/6/12ه ـ (املوافق 2015/4/1م)/
ال يوجد

م�صنع

6183.3

 756.000جنيه م�صري (ما يعادل
 362.137ريال �سعودي) (يزداد مبعدل
� %5سنوي ًا و  %7اعتبار ًا من 2016/8/1م
(املوافق 1437/10/27هـ))

ت�سع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1433/9/13هـ (املوافق 2012/8/1م) /ال
يوجد

م�صنع

233

 300.000جنيه م�صري (ما يعادل
 143.705ريال �سعودي) (يزداد مبعدل
� %10سنوي ًا

خم�س �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/8/14هـ (املوافق 2015/6/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية ومزاد

165

 240.000جنيه م�صري (ما يعادل
 114.964ريال �سعودي) (يزداد مبعدل %10
�سنوي ًا اعتبار ًا من 2019/2/1م (املوافق
1440/5/26هـ))

ت�سع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/4/12هـ (املوافق 2015/2/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

معر�ض للبيع بالتجزئة
ومزاد

ال يوجد (�شقة
واحدة)

 54.000جنيه م�صري (ما يعادل 25.866
ريال �سعودي) (يزداد مبعدل � %10سنوي ًا)

ثالث �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/6/26هـ (املوافق 2015/4/15م)/
يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

م�سكن للعمال

ال يوجد (وحدة
واحدة)

 300.000جنيه م�صري (ما يعادل
 143.705ريال �سعودي) (يزداد مبعدل
� %7سنوي ًا للخم�س �سنوات الأولى ثم %10
بعد ذلك)

�سبع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/6/12هـ (املوافق 2015/4/1م) /ال
يوجد

مكاتب �إدارية ومعر�ض

�( 90ستة
وحدات كل منها
15م)2

 28.800جنية م�صري (ما يعادل 13.793
ريال �سعودي) (مع زيادة بن�سبة � %10سنوي ًا)

ع�شر �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1432/2/28هـ (املوافق 2011/2/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مرفق للموظفني

ال يوجد (ثالثة
وحدات)

 15.840جنيه م�صري (ما يعادل 7.587
ريال �سعودي) (مع زيادة بن�سبة � %10سنوي ًا)

ثمان �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1434/8/22هـ (املوافق 2013/7/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مرفق للموظفني

410

�شركة الزوردي
م�صر للمجوهرات
(ذ.م.م)

�شركة �أورو �إيجيبت
لت�شغيل املعادن
الثمينة
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الإيجار ال�سنوي اعتباراً من بداية مدة
الإيجار

مدة الإيجار� /آلية التجديد

الغر�ض

امل�ست�أجر

�شركة الزوردي
للمجوهرات
1
(ذ.م.م)

�شركة الزوردي
للمجوهرات -
2
ذ.م.م
�شركة الزوردي
3
للمجوهرات

م�ساحة املباين
امل�ؤجرة (باملرت
املربع)

الإيجار ال�سنوي اعتباراً من بداية مدة
الإيجار

مدة الإيجار� /آلية التجديد

270

 108.000جنيه م�صري (ما يعادل 51.733
ريال �سعودي) (مع زيادة بن�سبة � %5سنوي ًا)

ت�سع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1433/1/6هـ (املوافق 2011/12/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

ال يوجد (وحدة
واحدة)

 72.000حنيه م�صري (ما يعادل 34.389
ريال �سعودي) (يزداد مبعدل � %10سنوي ًا)

�سبع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1432/5/27هـ (املوافق 2011/1/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

59

 84.960دوالر �أمريكي (ما يعادل 318.600
ريال �سعودي)

خم�س �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1433/10/3هـ (املوافق 2012/8/21م)/
ال يوجد

معر�ض للبيع بالتجزئة

ال يوجد (�شقة
واحدة)

 60.000جنيه م�صري (ما يعادل 28.741
ريال �سعودي) لل�سنوات اخلم�س الأولى،
يزداد بعد ذلك �إلى  66.000جنيه م�صري
(ما يعادل  31.615ريال �سعودي)

ت�سع �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1434/1/1هـ (املوافق 2012/11/15م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

ال يوجد (�شقة
واحدة)

 8.400جنيه م�صري (ما يعادل 4.023
ريال �سعودي)

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1434/10/25هـ (املوافق
2013/9/1م) /مت التجديد /تجُ دد تلقائي ًا

�أر�شيف

ال يوجد (قطعة
�أر�ض واحدة)

 36.000جنيه م�صري (ما يعادل 17.244
ريال �سعودي) (يزداد مبعدل � %10سنوي ًا)

ثالث �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1435/7/2هـ (املوافق 2014/5/1م) /ال
يوجد

م�ستودع

200

 14.400جنيه م�صري (ما يعادل 6.897
ريال �سعودي) (يزداد مبعدل � %10سنوي ًا)

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1431/6/18هـ (املوافق
2010/6/1م) /مت التجديد /تجُ دد تلقائي ًا ح�سب رغبة ال�شركة

م�ستودع

ال يوجد

 15.600جنيه م�صري (ما يعادل 7.472
ريال �سعودي)

مدة مبدئية �سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1427/6/27هـ (املوافق
2008/7/1م) /مت التجديد /يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

م�ستودع

48

 165.048درهم �إماراتي (ما يعادل
 161.615ريال �سعودي)

�سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1437/3/21هـ (املوافق 2016/1/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

112

 413.414درهم �إماراتي (ما يعادل
 404.815ريال �سعودي)

�سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1437/3/21هـ (املوافق 2016/1/1م) /يتم
التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

40

 78.000درهم �إماراتي (ما يعادل 79.656
ريال �سعودي)

�سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1437/3/21هـ (املوافق 2016/1/1م)/
تجُ دد تلقائي ًا

معر�ض للبيع بالتجزئة

ال يوجد (معر�ض
واحد)

 37.000درهم �إماراتي (ما يعادل 37.785
ريال �سعودي)

�سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1435/12/15هـ (املوافق 2014/10/9م)/
ال يوجد

معر�ض للبيع بالتجزئة

55.8

 193.796درهم �إماراتي (ما يعادل
 197.911ريال �سعودي)

ثالث �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1436/6/15هـ (املوافق 2015/4/5م) /يتم
التجديد لفرتتني مماثلتني

معر�ض للبيع بالتجزئة

71.5

 230.000درهم �إماراتي (ما يعادل
 234.884ريال �سعودي)

�سنة واحدة ميالدية ،تبد�أ من 1436/10/23هـ (املوافق 2015/6/10م)/
ال يوجد

معر�ض للبيع بالتجزئة

150

 300.000ريال قطري (ما يعادل 309.081
ريال �سعودي)

ثالث �سنوات ميالدية ،تبد�أ من 1434/10/25هـ (املوافق 2013/9/1م)/
يتم التجديد باالتفاق امل�شرتك بني الطرفني

مكاتب �إدارية

�إجمايل الإيجارات
ال�سنوية

الغر�ض

ما يعادل  12.432.448ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة
� 1شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 2شركة الزوردي للمجوهرات – ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.
� 3شركة الزوردي للمجوهرات هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف قطر.

1 112 12املعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة
با�ستثناء العقود واالتفاقيات املربمة مع ال�شركات التابعة ،ال توجد معامالت �أو عقود �أو اتفاقيات جوهرية مع �أطراف ذوي عالقة ذات ت�أثري كبري ،جمتمعة �أو منفردة ،على
�أعمال ال�شركة .ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن �أي معامالت مع ال�شركات التابعة والأطراف ذوي العالقة قد �أُبرمت على �أ�س�س جتارية بحتة.

1 1212 12تعارض املصالح
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد هناك �أي تعار�ض يف امل�صالح متعلق ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صو�ص العقود �أو املعامالت املُربمة مع ال�شركة ومل ي�شارك �أي منهم يف �أي
�أن�شطة مماثلة �أو مناف�سة لل�شركة.
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1 1212 12امللكية الفكرية
1 112 1212 12العالمات التجارية
�سجلت ال�شركة و�شركاتها التابعة عدد ًا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة جتارية خا�صة ب�أعمالهم ،وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مت ت�سجيل عالمة «الزوردي» التجارية
وبع�ض العالمات التجارية الأخرى املُ�ستمدة منها يف  54دولة.
ويو�ضح اجلدول التايل الدول التي �سجلت فيها جمموعة الزوردي عالمتها التجارية «الزوردي»:

لودجلالاالالاالدول امل�سجلة فيها عالمة «الزوردي
الدولة امل�سجلة فيها العالمة

رقم

الدولة امل�سجلة فيها العالمة

رقم

1

اململكة

28

بلجيكا

2

الإمارات العربية املتحدة

29

بلغاريا

3

البحرين

30

كرواتيا

4

الكويت

31

بولندا

5

لبنان

32

�إ�سبانيا

6

قطر

33

قرب�ص

7

قطاع غزة

34

جمهورية الت�شيك

8

عمان

35

الدمنارك

9

الأردن

36

�إ�ستونيا

10

ال�ضفة الغربية

37

الربتغال

11

تركيا

38

ال�سويد

12

�سوريا

39

فنلندا

13

اليمن

40

فرن�سا

14

اجلزائر

41

املانيا

15

م�صر

42

اليونان

16

�إيران

43

رومانيا

17

هونغ كونغ

44

اململكة املتحدة

18

املغرب

45

املجر

19

تون�س

46

�إيرلندا

20

اليابان

47

�إيطاليا

21

ال�صني

48

التفيا

22

باك�ستان

49

�سلوفاكيا

23

الواليات املتحدة الأمريكية

50

ليتوانيا

24

كندا

51

لوك�سمبورغ

25

�سنغافورة

52

مالطا

26

�سوي�سرا

53

هولندا

النم�سا

54

�سلوفينيا

27
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يو�ضح اجلدول التايل بع�ض التفا�صيل الرئي�سية جلميع العالمات التجارية امل�سجلة التابعة ملجموعة الزوردي يف اململكة وم�صر:

لودجلالاالالاتفا�صيل العالمات التجارية امل�سجلة يف اململكة وم�صر
ال�شركة
�شركة الزوردي للمجوهرات

بلد الت�سجيل

العالمة التجارية

احلالة /تاريخ االنتهاء

الدرجة

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1433/3/5هـ (املوافق
2012/1/28م)� /سارية حتى
1442/5/25هـ (املوافق 2021/1/9م)

14

اململكة

رحلتي

ُم�سجلة بتاريخ 1435/6/9هـ (املوافق
2014/4/9م)� /سارية حتى 1445/2/22هـ
(املوافق 2023/9/7م)

14

اململكة

رحلتي

ُم�سجلة بتاريخ 1435/6/9هـ (املوافق
2014/4/9م)� /سارية حتى 1445/2/22هـ
(املوافق 2023/9/7م)

14

اململكة

جمان

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/17هـ
(املوافق 2014/12/9م)� /سارية حتى
1445/6/23هـ (املوافق 2024/1/5م)

14

اململكة

كيناز

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/22هـ (املوافق
2014/12/14م)� /سارية حتى
1445/7/15هـ (املوافق 2024/1/25م)

14

اململكة

كيناز

ُم�سجلة بتاريخ 1436/2/22هـ (املوافق
2014/12/14م)� /سارية حتى
1445/7/15هـ (املوافق 2024/1/25م)

14

اململكة

جمان

ُم�سجلة بتاريخ 1426/1/20هـ
(املوافق 2005/2/28م)� /سارية حتى
1445/3/21هـ (املوافق 2023/10/4م)

14

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1415/2/4هـ (املوافق
1994/7/12م)� /سارية حتى
1444/8/27هـ (املوافق 2023/3/18م)

14

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1415/2/4هـ (املوافق
1994/7/12م)� /سارية حتى
1444/8/27هـ (املوافق 2023/3/18م)

14

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ (املوافق
1996/3/18م)� /سارية حتى 1446/3/2هـ
(املوافق 2024/9/5م)

14

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ (املوافق
1996/3/18م)� /سارية حتى 1446/3/2هـ
(املوافق 2024/9/5م)

14

اململكة

كيناز

ُم�سجلة بتاريخ 1416/10/28هـ (املوافق
1996/3/18م)� /سارية حتى 1446/3/2هـ
(املوافق 2024/9/5م)

14

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1417/10/30هـ (املوافق
1997/3/9م)� /سارية حتى 1446/5/2هـ
(املوافق 2024/11/3م)

35

اململكة

الزوردي

ُم�سجلة بتاريخ 1417/10/30هـ (املوافق
1997/3/9م)� /سارية حتى 1446/5/2هـ
(املوافق 2024/11/3م)

42

ال�شعار
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1 112 1212 12حقوق امللكية الفكرية األخرى
�سجلت ال�شركة عدة نطاقات �إنرتنت با�سم ال�شركة .ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل نطاقات الإنرتنت امل�سجلة با�سم ال�شركة:

لودجلالاالالاتفا�صيل �أ�سماء نطاقات الإنرتنت
تاريخ االنتهاء

ا�سم نطاق الإنرتنت
www.lazurde.com

1439/11/09هـ (املوافق 2018/07/22م)

www.lazurde.cc

1437/12/05هـ (املوافق 2016/09/06م)

www.lazurde.tv

1437/12/05هـ (املوافق 2016/09/06م)

www.lazurde.biz

1437/12/04هـ (املوافق 2016/09/05م)

www.lazurde.info

1437/12/05هـ (املوافق 2016/09/06م)

www.lazurde.org

1437/12/05هـ (املوافق 2016/09/06م)

www.lazurde.net

1438/01/01هـ (املوافق 2016/10/02م)
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1 1212 12التقاضي
لي�س هناك �أي نزاعات ق�ضائية �أو ق�ضايا �أو �شكاوى حقيقية �أو حمتملة �أو �إجراءات حتقيق قائمة من املمكن �أن يكون لها ،جمتمعة �أو منفردة ،ت�أثري جوهري على ال�شركة ،كما
مل ي�صل �إلى علم ال�شركة وجود �أي نزاعات ق�ضائية جوهرية منظورة حالي ًا �أو حمتملة �أو حقائق ميكن �أن ين�ش�أ عنها ،جمتمعة او منفردة ،خطر حمدق متعلق بنزاع جوهري
با�ستثناء الوارد �أدناه:
1 112 1212 12النزاع بني الزوردي دبي وجمارك دبي
تجُ ري الزوردي دبي حالي ًا مفاو�ضات مع جمارك دبي ب�ش�أن ا�سرتداد مبلغ  5.000.000درهم �إماراتي (ما يعادل  5.106.187ريال �سعودي) من الر�سوم اجلمركية املدفوعة
�سابق ًا ،حيث ترى الزوردي دبي ب�أن هذه املبالغ ُم�ستحقة لها .وال تزال املفاو�ضات واملرا�سالت م�ستمرة بني الطرفني ،ولكن لي�س هناك ما ي�ضمن ت�سوية هذه الق�ضية ل�صالح
الزوردي دبي دون رفع دعوى ق�ضائية �أو بت�سويتها على الإطالق.
1 112 1212 12النزاع بني الزوردي دبي وحسن عرب تشارغايل
�أقامت الزوردي دبي دعوى يف حماكم دبي برقم  2014/3315يف عام 2014م �ضد ح�سن عرب ت�شارغايل ملطالبته ب�سداد مبلغ  3.418.318درهم �إماراتي (ما يعادل
 3.490.914ريال �سعودي) على خلفية تقدميه ل�شيك بدون ر�صيد نظري �شرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2009م ،وقد �أ�صدرت حماكم دبي ُحكم ًا ل�صالح الزوردي
دبي ب�سجن ح�سن عرب ت�شارغايل ملدة عامني .ومل يتم تنفيذ احلكم حتى الآن حيث يبدو �أن ح�سن عرب ت�شارغايل غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها
(ومن غري املتوقع ا�سرتدادها له).
1 112 1212 12النزاع بني الزوردي دبي وغادة همندرة موجلي
�أقامت الزوردي دبي دعوى يف حماكم دبي برقم  2015/11234يف عام 2015م �ضد غادة همندرة موجلي ملطالبتها ب�سداد مبلغ  2.200.200درهم �إماراتي (ما يعادل
 2.246.927ريال �سعودي) على خلفية تقدميها ل�شيك بدون ر�صيد نظري �شرائها �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2012م .وقد �أ�صدرت حماكم دبي ُحكم ًا ل�صالح الزوردي
دبي ب�سجن غادة همندرة موجلي ملدة عام واحد .ومل يتم تنفيذ احلكم حتى الآن حيث يبدو �أن غادة همندرة موجلي غادرت املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها
(ومن غري املتوقع ا�سرتدادها له).
1 112 1212 12النزاع بني الزوردي دبي وجميد ردهة تانزيفيان
�أقامت الزوردي دبي دعوى يف حماكم دبي برقم  2014/41538يف عام 2014م �ضد جميد ردهة تانزيفيان ملطالبته ب�سداد مبلغ  2.000.000درهم �إماراتي (ما يعادل
 2.042.475ريال �سعودي) على خلفية تقدميه ل�شيك بدون ر�صيد نظري �شرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2010م .وقد �أ�صدرت حماكم دبي ُحكم ًا ل�صالح الزوردي
دبي ب�سجن جميد ردهة تانزيفيان ملدة عام واحد .ومل يتم تنفيذ احلكم حتى الآن حيث يبدو �أن جميد ردهة تانزيفيان غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبلغ امل�ستحق لها
(ومن غري املتوقع ا�سرتدادها له).
1 112 1212 12النزاع بني الزوردي دبي وكاشف علي صفدان علي
�أقامت الزوردي دبي دعوى يف حماكم دبي برقم  2008/49وبتاريخ 1429/9/22هـ (املوافق 2008/9/22م) �ضد كا�شف علي �صفدان علي ملطالبته ب�سداد مبلغ 1.292.400
درهم �إماراتي (ما يعادل  1.319.847ريال �سعودي) على خلفية تقدميه ل�شيك بدون ر�صيد نظري �شرائه �سلع من الزوردي دبي خالل العام 2008م .و�أ�صدرت �شرطة دبي �أمر ًا
بالقب�ض على كا�شف علي �صفدان والذي مل ينفذ بعد حيث يبدو �أنه غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي دبي املبالغ امل�ستحقة لها (ومن غري املتوقع ا�سرتدادها له).
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1 112 1212 12النزاع بني الزوردي أبوظبي وبابكر عثمان بابكر
�أقامت الزوردي �أبوظبي دعوى يف حماكم �أبوظبي برقم  2015/192و  2013/1851يف عام 2013م �ضد بابكر عثمان بابكر ملطالبته ب�سداد مبلغ  1.258.220درهم �إماراتي
(ما يعادل  1.284.941ريال �سعودي) على خلفية تقدميه ل�شيك بدون ر�صيد نظري �شرائه �سلع من الزوردي �أبوظبي خالل العام 2008م .وقد �أ�صدرت حماكم �أبوظبي حكم ًا
ل�صالح الزوردي �أبوظبي با�سرتداد �إجمايل املبلغ التي املطالب به ،و�أ�صدر �أمر بالقب�ض على بابكر عثمان بابكر .ومل يتم تنفيذ احلكم حتى الآن حيث يبدو �أن بابكر عثمان بابكر
غادر املنطقة ومل ت�سرتد الزوردي �أبوظبي املبلغ امل�ستحق لها (ومن غري املتوقع ا�سرتداده).
�إن �إجمايل قيمة الق�ضايا الواردة �أعاله ميثل ما يقارب �أقل من  %0.2من �إجمايل املبيعات لكل �سنة� ،أو ما يعادل متو�سط خ�سارة �سنوي قدره  1.3مليون ريال �سعودي ،وقد مت
ت�ضمينها بالكامل �ضمن نتائج �أعمال ال�شركة كديون معدومة .ولذلك ،لن تُظهر نتائج �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية �أي �آثار مالية �سلبية ترتتب عنها.

1 1212 12ملخص النظام األساسي
1 112 1212 12اسم الشركة
�شركة الزوردي للمجوهرات ،وهي �شركة م�ساهمة.
1 112 1212 12أغراض الشركة
تكون �أغرا�ض ال�شركة كما يلي:
�أ�	.إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات و�سبائك ذهبية والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة بالأحجار الكرمية و�شبه الكرمية.
ب .جتارة اجلملة والتجزئة يف املعادن الثمينة والأحجار الكرمية واملجوهرات الذهبية وامل�شغوالت الذهبية.
ج .امل�شاركة يف ت�أ�سي�س ال�شركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها.
د .جتارة اجلملة والتجزئة يف مكائن الذهب واملجوهرات.
هـ�	.إنتاج وتوزيع النظارات وال�ساعات والإك�س�سوارات والأقالم والعطور واملنتجات اجللدية.
و .ت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب والف�ضة.
ز�	.إنتاج وت�صنيع وبيع الأملا�س وامل�شغوالت املا�سية.
ح .مقاوالت ال�صيانة والنظافة والت�شغيل للمباين وامل�صانع ومكائن الذهب واملجوهرات.
1 112 1212 12املشاركة يف الشركات األخرى
يجوز لل�شركة �أن يكون لها م�صلحة� ،أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على حتقيق غر�ضها ،كما يجوز
لها �أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج و تدمج فيها �أو ت�شرتيها .كما يجوز �أن يكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات
الأخرى مبا ال يتجاوز )1( :ع�شرون باملائة ( )%20من احتياطاتها احلرة ،و ( )2ع�شرة باملائة ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شرتك فيها ،وال يتجاوز �إجمايل هذه
امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.
1 112 1212 12املركز الرئيسي للشركة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة مبدينة الريا�ض ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة �أو خارجها.
1 112 1212 12مدة الشركة
تكون مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.
1 112 1212 12رأس مال الشركة
حدد ر�أ�س مال ال�شركة ب�أربعمائة وثالثون مليون ( )430.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ثالثة و�أربعون مليون (� )43.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية
لكل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية وجميعها �أ�سهم عادية.
1 112 1212 12االكتتاب برأس املال
اكتتب امل�ؤ�س�سون بجميع �أ�سهم ال�شركة البالغة ثالثة و�أربعون مليون (� )43.000.000سهم ودفعوا قيمتها كاملة.
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1 112 1212 12دفع قيمة األسهم
�إذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك ،جاز ملجل�س الإدارة بعد �إنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني ببيع ال�سهم يف
مزاد علني ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات التي �أنفقتها ال�شركة ،وت�ستويف ال�شركة من
ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم ،ف�إذا مل تف ح�صيلة البيع هذه املبالغ ،جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي من جميع �أموال امل�ساهم وتلغي ال�شركة
ال�سهم الذي بيع وتعطى امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل امل�ساهمني.
1 112 1212 12القيمة االسمية للسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق
املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
1 1212 1212 12تداول األسهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهادتها ،وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل احل�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون قبل ن�شر
امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وت�سري هذه
الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك مبا يدل على
نوعها وتاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها .ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى
م�ؤ�س�س �أخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
1 1212 1212 12سجل املساهمني
تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�ضمن �أ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها وي�ؤ�شر بهذا القيد
على الأ�سهم وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات
الأ�سهم .ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفقا لأحكام هذا النظام �سواء كان حا�ضر ًا �أم
غائب ًا و�سواء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو خمالف ًا لها.
1 1212 1212 12شهادات األسهم
ت�صدر ال�شركة �شهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات �أرقام مت�سل�سلة وموقع ًا عليها من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتختم بخامت ال�شركة
ويت�ضمن ال�سهم على الأخ�ص رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر بالرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وقيمة ر�أ�س املال
وعدد الأ�سهم املوزع عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�سي ومدتها ويجوز �أن يكون للأ�سهم كوبونات ذات �أرقام مت�سل�سلة
وم�شتملة على رقم ال�سهم املرفقة به.
1 1212 1212 12زيادة رأس املال
للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س
القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يقت�ضى به نظام ال�شركات ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ويكون للم�ساهمني
الأ�صليني �أولوية االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب بالأ�سهم ويبدى كل م�ساهم رغبته
يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر امل�شار �إليه وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من
�أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة
ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
1 1212 1212 12تخفيض رأس املال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة
بخ�سائر وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض على هذه االلتزامات ومبراعاة ما
يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل
�ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد
املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
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1 1212 1212 12األسهم املمتازة
يجوز لل�شركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وطبق ًا للأ�س�س التي يحددها �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة ال تعطي احلق يف الت�صويت وذلك مبا ال يجاوز خم�سون باملائة ()%50
من ر�أ�س مالها ،وترتب الأ�سهم املذكورة لأ�صحابها بالإ�ضافة �إلى حق امل�شاركة يف الأرباح ال�صافية التي توزع على الأ�سهم العادية ما يلي:
�أ .احلق يف احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية ال تقل عن خم�سة باملائة ( )%5من القيمة الأ�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل �إجراء �أي
توزيع لأرباح ال�شركة.
ب�	.أولوية يف ا�سرتداد قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال عند ت�صفية ال�شركة ويف احل�صول على ن�سبة معينة من ناجت الت�صفية.
ويجوز لل�شركة �شراء هذه الأ�سهم طبق ًا للأ�س�س التي يحددها وزير التجارة وال�صناعة وال تدخل هذه الأ�سهم يف ح�ساب الن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�شركة
املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي.
1 1212 1212 12جملس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س ادارة م�ؤلف من ت�سعة (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالثة (� )3سنوات.
1 1212 1212 12أسهم الضمان
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني ( )30يوم ًا
من تاريخ تعيني الع�ضو لدى �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة
للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية يف املادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم
ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
1 1212 1212 12عضوية جملس اإلدارة
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو لها وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة ،و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز للمجل�س �أن يعني م�ؤقت ًا
ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن
الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
1 1212 1212 12صالحيات جملس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،وله على
�سبيل املثال ال احل�صر متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة و �أمام املحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال
واللجان العليا واالبتدائية وجلان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات
اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والدخول يف املناق�صات واملزايدات وتر�سية العطاءات والقب�ض والت�سديد وا�ستالم احلقوق لدى الغري والإقرار واملطالبة
واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة وال�صلح والتنازل والإنكار وطلب اليمني وردها وال�شفعة وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضاتها
وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ وا�ستخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل ال�صكوك و�أطوالها ،كما للمجل�س امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات وحق التوقيع على كافة �أنواع العقود
والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريك ًا فيها مع كافة تعديالت عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريكا فيها
ومالحقها وجميع قرارات ال�شركاء يف تلك ال�شركات مبا يف ذلك القرارات اخلا�صة برفع ر�أ�س املال والتنازل عن احل�ص�ص و�شرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى �إدارة ال�شركات
يف وزارة التجارة وال�صناعة وكاتب العدل.
وعمل التعديالت والتغيريات والإ�ضافة واحلذف وا�ستخراج وجتديد ال�سجالت التجارية وا�ستالمها و�شطبها وتغيري �أ�سماء ال�شركات التابعة ورهن املوجودات الثابتة واملنقولة
ل�ضمان قرو�ض ال�شركة وال�شركات التابعة لها ،وبيع و�شراء العقارات والأرا�ضي واحل�ص�ص والأ�سهم واملوجودات الثابتة واملنقولة وذلك على �أن يكون البيع وفق ال�شروط التالية:
�أ�	.أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
ب�	.أن يكون البيع بثمن املثل.
ج�	.أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
د�	.أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة.
والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت والتنازل عن الأولوية يف �سداد ديون ال�شركة و�إبراء
مديني ال�شركة عن التزاماتهم طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها وفق املعايري املحا�سبية املتبعة يف حالة �إعدام الديون على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة حيثيات قراره مع مراعاة
ال�شروط التالية:
�أ�	.أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين كحد �أدنى.
ب�	.أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
ج .الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
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كما له احلق يف �إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء للعقارات والأرا�ضي واحل�ص�ص والأ�سهم يف ال�شركات وغريها من املمتلكات �سواء منقولة �أو غري
منقولة والإفراغ وقبوله وقب�ض الثمن ب�أي �صورة يراها واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات ومتديدها وال�سحب والإيداع لدى
البنوك واالقرتا�ض منها و�إ�صدار كافة ال�ضمانات امل�صرفية وا�ستثمار �أموال ال�شركة وت�شغيلها يف الأ�سواق املحلية والدولية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،كما له
�صرف املكاف�آت وتعيني املحامني واملوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات
ونقل الكفاالت والتنازل عنها ورفع تو�صيته للجمعية العامة بتعيني املراجعني واملحا�سبني القانونيني.
كما يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها ،والتوقيع على جميع اتفاقيات الت�سهيالت امل�صرفية والتعامل والتفاو�ض
مع �إدارة اخلزينة بالبنوك للتفاو�ض على �سعر الذهب وحتديد �سعر العمولة وكل ما يتعلق بعمل ادارة اخلزينة وا�ستالم وت�سليم امل�ستندات واالوراق للبنوك وامل�صارف وحتديد
�سعر �صرف العملة ،وله عقد القرو�ض التجارية التي ال تتجاوز مدتها نهاية مدة ال�شركة �أما بالن�سبة للقرو�ض التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات فرياعى فيها ال�شروط التالية:
�أ�	.أن ال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�شركة عن خم�سون باملائة ( )% 50من ر�أ�س مال ال�شركة.
ب�	.أن يحدد املجل�س يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
ج� .أن يراعى يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.
كما يحق له يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة.
1 1212 1212 12مكافآت جملس اإلدارة
تتكون مكاف�أة جمل�س الإدارة من الن�سبة املحددة يف املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة
له ،وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف الأرباح وبدل
ح�ضور وم�صروفات وغري ذلك من املزايا كما ي�شتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو
ا�ست�شارية �سبق �أن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.
1 1212 1212 12رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا للمجل�س ،وحتدد اجلمعية العامة العادية وفق نظام ال�شركات املكاف�أة اخلا�صة التي يح�صل عليها رئي�س املجل�س بالإ�ضافة �إلى املكاف�أة
املقررة لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي.
ويخت�ص رئي�س املجل�س مبا يلي:
�أ .الدعوة الجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة.
ب .تر�ؤ�س و�إدارة اجتماع جمل�س الإدارة واجلمعية العامة.
ج .متثيل ال�شركة يف املحافل الر�سمية والإعالمية.
د .متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري ومع كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة واملحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى يف
داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها والتوقيع �أمام كاتب العدل على جميع عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة وعلى تعديالتها ،وله حق املدافعة
واملرافعة.
هـ .ال�سلطات واالخت�صا�صات الأخرى التي مينحها له جمل�س الإدارة.
ولرئي�س املجل�س �أن يوكل �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو موظفي ال�شركة �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة ويف بع�ض من �صالحياته.
كما ملجل�س الإدارة �أن يختار من بني �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا ،ورئي�س ًا تنفيذي ًا من بني الأع�ضاء �أو من اخلارج ،ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�صا�صات ومكاف�آت الرئي�س التنفيذي
والع�ضو املنتدب .وال يجوز اجلمع بني مركز رئي�س املجل�س و�أي من مراكز الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي .ويعني جمل�س الإدارة �سكرتريا للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من
غريهم ،ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�صا�صات ومكاف�آت ال�سكرتري .وال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري� ،إذا كان ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة ،عن مدة
ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز دائم ًا �إعادة تعيينهم.
1 1212 1212 12اجتماعات جملس اإلدارة
يجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطية �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو بالربيد الإلكرتوين م�صحوبة بجدول الأعمال على �أن
تكون قبل �سبعة (� )7أيام من موعد االجتماع وعلى الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع متى طلب منه اثنني من الأع�ضاء.
1 1212 1212 12نصاب االجتماعات والقرارات
ثلثي �أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل مبا يف ذلك رئي�س املجل�س �أو من ينيبه ،ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س االدارة ع�ضو ًا �آخر يف
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ّ
ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني �أن تكون الإنابة وفق ًا لل�ضوابط التالية:
�أ .ال يجوز لع�ضو جمل�س االدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
ب�	.أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
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ج.

ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.

وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع ويجوز �إ�صدار قرار كتابي موقع من جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة (�سواء
يف وثيقة واحدة �أو وثائق منف�صلة معادلة) وتكون تلك القرارات مبثابة قرار �صادر من اجتماع جمل�س الإدارة .وميكن �أي�ضا �أن ينعقد اجتماع املجل�س عرب الهاتف �أو عن طريق
و�سائل االجتماع عن بعد (املرئي) ب�شرط ا�ستطاعة �أع�ضاء املجل�س اال�ستماع والتحدث �إلى بع�ضهم البع�ض.
1 1212 1212 12حماضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
1 1212 1212 12اجلمعيات العامة للمساهمني
أ) اجلمعية العامة

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد ا�سهمه حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بالأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على ع�شرين (� )20سهم ًا حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �أخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
ب) اجلمعية التأسيسية

تخت�ص اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

التحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س املال ومن الوفاء طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات باحلد الأدنى من ر�أ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة الأ�سهم.
و�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ولكن ال يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�ض عليها �إال مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني فيها.
تعيني �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة ملدة ال تتجاوز خم�س �سنوات و�أول مراقب ح�سابات �إذا مل يكن قد مت تعيينهم يف عقد ال�شركة �أو يف نظامها.
املداولة يف تقرير امل�ؤ�س�سني عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها الت�أ�سي�س.
النظر يف الت�صديق على قيمة احل�ص�ص العينية.

وي�شرتط ل�صحة انعقادها ح�ضور عدد من املكتتبني ميثل ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ولكل مكتتب يف اجتماعاتها �صوت عن كل �سهم اكتتب به �أو ميثله.
ج) اجلمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة ( )1واحدة على الأقل يف ال�سنة خالل
ال�ستة (� )6شهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
د) اجلمعية العامة غري العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي تدخل يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
هـ) طريقة عقد اجلمعيات العامة

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل
خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد
لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال وتر�سل �صورة من الدعوى وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة
وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
و) إثبات حضور املساهمني

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة
لها ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
ز) نصاب اجلمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إن مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجبت الدعوة �إلى اجتماع
ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا
كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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ح) نصاب اجلمعية العامة غري العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة
�إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة («ن�صاب اجلمعية العامة العادية») ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل
ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ط) حقوق التصويت

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم .ويتم اتباع �أ�سلوب الت�صويت
الرتاكمي يف الت�صويت على انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية و�أي تعديالت جتري عليها من وقت لآخر.
ي) القرارات

ت�صدر القرارات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية
املكتتبني ب�أ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات
ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل
ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف
االجتماع.
ك) مناقشة موضوعات اجلمعيات العامة

لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقب
احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن
نافذ ًا.
ل) إجراءات اجلمعيات العامة

ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء
امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات وافقت عليها �أو خالفتها
وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
1 1212 1212 12تعيني مراقب احلسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة ،تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ويجوز لها �إعادة تعيينه.
1 1212 1212 12واجبات مراقب احلسابات
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها ،وله �أي�ض ًا
�أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
وعلى مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة تقرير ًا �سنوي ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها وما يكون قد ك�شفه
من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
1 1212 1212 12السنة املالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من بداية �شهر يناير وتنتهي بنهاية �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة
وتنتهي بنهاية �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
1 1212 1212 12القوائم املالية للشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة موجودات ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العادية ب�ستني ( )60يوم ًا على الأقل وي�ضع املجل�س
هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتو�ضع
ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن
ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صه وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن
ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد اجلمعية بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
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1 1212 1212 12توزيع األرباح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
�أ .يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س
املال.
ب .للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة.
ج .يوزع الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني متثل خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
د .يخ�ص�ص بعد ما تقدم ما ال يزيد عن خم�سة باملائة ( )%5من الأرباح املقرر توزيعها ملكاف�أة جمل�س الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية
يف الأرباح �أو �إيداعه يف ح�ساب الأرباح املبقاة.
ويحق لل�شركة توزيع �أرباح ربع �أو ن�صف �سنوية بنا ًء على القواعد التي تقرها اجلمعية العامة لتوزيع �أرباح مرحلية وبعد احل�صول على املوافقات النظامية املطلوبة.
1 1212 1212 12طريقة توزيع األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
1 1212 1212 12خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني باملادة
( )6من هذا النظام وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
1 1212 1212 12املنازعات
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة
يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
1 1212 1212 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفي �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفى وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

1 1212 12وصف األسهم
1 112 1212 12رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة وثالثون مليون ( )430.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ثالثة و�أربعون مليون (� )43.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية
لكل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية مدفوعة بالكامل وجميعها �أ�سهم عادية.
1 112 1212 12األسهم العادية
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق
املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
1 112 1212 12تداول األسهم
يخ�ضع تداول الأ�سهم للأنظمة والقواعد املعمول بها ب�ش�أن ال�شركات املدرجة يف تداول.
1 112 1212 12إعادة شراء األسهم
ا�ستناد ًا للمادة ( )105من نظام ال�شركات ،ال يجوز لل�شركة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �إال يف الأحوال الآتية:
�أ� .إذا كان الغر�ض من ال�شراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�شروط املبينة يف املادة ( )104من نظام ال�شركات.
ب�	.إذا كان الغر�ض من ال�شراء تخفي�ض ر�أ�س املال.
ج�	.إذا كانت الأ�سهم �ضمن جمموعة من الأموال التي ت�شرتيها ال�شركة مبا لها من �أ�صول وما عليها من خ�صوم.
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1 112 1212 12حقوق حملة األسهم العادية
مبوجب املادة ( )108من نظام ال�شركات ،تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها
واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور اجلمعيات العامة واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها وحق الت�صرف يف الأ�سهم
وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة وذلك
بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي.
ولكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقب
احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن
نافذ ًا.
1 112 1212 12اجلمعيات العامة
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد ا�سهمه حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بالأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز لع�شرين (� )20سهم ًا حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �أخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
وبا�ستثناء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما جمعيات عامة عادية �أو غري عادية ،وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص
اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة ( )1على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة (� )6شهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات
عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
وتخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
1 112 1212 12انعقاد اجلمعيات العامة
يدعو جمل�س الإدارة الجتماع اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل ،وتن�شر الدعوة
النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وت�شتمل الدعوة
على جدول الأعمال وتر�سل �صورة من الدعوى وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
1 112 1212 12نصاب اجلمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إن مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجبت الدعوة �إلى اجتماع
ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا
كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
1 112 1212 12نصاب اجلمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة
�إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة («ن�صاب اجلمعية العامة العادية») ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل
ربع ر�أ�س املال على الأقل.
1 1212 1212 12حقوق التصويت
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بالأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على ع�شرين (� )20سهم ًا حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �أخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم .ويتم اتباع �أ�سلوب الت�صويت
الرتاكمي يف الت�صويت على انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية و�أي تعديالت جتري عليها من وقت لآخر.
وت�صدر القرارات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية
املكتتبني ب�أ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات
ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل
ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
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ولكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقب
احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤال غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن
نافذ ًا.
1 1212 1212 12مدة الشركة
تكون مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.
1 1212 1212 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفي �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفى وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
1 1212 1212 12تعديل حقوق املساهمني
�إن حقوق امل�ساهمني املتعلقة باحل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من فائ�ض موجودات ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور
اجلمعيات العامة واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها وحق الت�صرف يف الأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة
ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة (وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي) م�ستمدة من
نظام ال�شركات وبالتايل ال يكن تعديلها.
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1313التعهد بتغطية الطرح
قامت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون ومتعهد التغطية (�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال) ب�إبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح («اتفاقية التعهد بالتغطية») وافق مبوجبها متعهد
التغطية على التعهد بتغطية كامل �أ�سهم الطرح البالغة � 12.900.000سهم ،مع مراعاة بع�ض ال�شروط والأحكام الواردة يف اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي ا�سم وعنوان
متعهد التغطية:
متعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
طريق امللك فهد
�ص.ب23454 .
الريا�ض 11426
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 6666 :
فاك�س+966 )11( 282 6823 :
املوقع االلكرتوينwww.sfc.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@fransicapital.com.sa :

وفيما يلي البنود الرئي�سية التي ا�شتملت عليها تلك اتفاقية التعهد بالتغطية:

1 113 13ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
وفق ًا ل�شروط و�أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
�أ .يتعهد امل�ساهمون البائعون ملتعهد التغطية على قيامهم بالآتي يف �أول يوم عمل يلي تاريخ �صدور موافقة الهيئة على تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح عقب انتهاء فرتة الطرح:
 .1بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي مت قبول طلبات اكتتابهم من قبل اجلهات امل�ستلمة.
 .2بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف الطرح �إلى متعهد التغطية.
ج .يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني ب�شراء �أي �أ�سهم طرح مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة ،وفق ًا ملا هو وارد �أدناه:

لودجلالااالاالأ�سهم املتعهد بتغطيتها
متعهد التغطية
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

ن�سبة �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

12.900.000

%100

وتعهدت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون بااللتزام بكافة �أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

1 113 13تكاليف التعهد بالتغطية
�سوف يدفع امل�ساهمون البائعون �إلى متعهد التغطية �أتعاب التعهد بالتغطية بناء على �إجمايل قيمة الطرح� .إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد وافق امل�ساهمون البائعون على دفع امل�صاريف
والتكاليف اخلا�صة بالطرح بالنيابة عن ال�شركة.
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1414املصاريف
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوايل  26.000.000ريال �سعودي ،وت�شمل هذه امل�صاريف �أتعاب امل�ست�شار املايل،
و�أتعاب متعهد التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،وامل�ست�شارين القانونيني ومتعهد التغطية ،واملحا�سبني القانونيني ،وم�ست�شار ال�سوق� ،إ�ضاف ًة �إلى �أتعاب
اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة ،و�سيتم خ�صم م�صاريف الطرح من متح�صالت الطرح .ولن تتحمل ال�شركة دفع
امل�صاريف املتعلقة بالطرح.
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1515تعهدات ما بعد اإلدراج
تتعهد ال�شركة بعد �إدراجها مبا يلي:
�أ .تعبئة النموذج ( 8املتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة ال�شركات) ،ويف حال عدم التزام ال�شركة ب�أي من متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ،فيتعني عليها حينئذ تو�ضيح
�أ�سباب ذلك.
ب�	.إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد �أول جمعية عامة بعد قبول الإدراج ،بحيث يت�سنى لأي ممثل احل�ضور.
ج	.تقدمي املعامالت والعقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة العتمادها من قبل اجلمعية العامة (وف ًقا لنظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات) على �أ�سا�س �سنوي،
�شريطة منع �أي طرف ذي �صلة من الت�صويت على هذا القرار (ملزيد من التفا�صيل بخ�صو�ص معامالت الأطراف ذوي العالقة ُيرجى مراجعة الق�سم 9 - 12
(«املعامالت والعقود مع الأطراف ذوي العالقة»)).
د .تعيني ع�ضو م�ستقل يف موعد �أق�صاه انعقاد �أول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح وف ًقا لالئحة حوكمة ال�شركات.
هـ .الإف�صاح ب�شكل ربع �سنوي عن التطورات املتعلقة بامل�شاريع الواردة يف الق�سم«( 9 - 4اخلطط امل�ستقبلية واملبادرات»).
و .االلتزام بكافة املواد الإلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات مبا�شر ًة بعد الإدراج.
ووفق ًا لذلك ،يتعهد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بعد قبول الإدراج مبا يلي:
�أ .ت�سجيل جميع القرارات واملداوالت يف �شكل حما�ضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
ب�	.إدراج تفا�صيل موجزة فيما يتعلق ب�أي من املعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة حتى يت�سنى للم�ساهمني النظر يف املوافقة
على هذه املعامالت يف تلك االجتماعات وفق ًا للمادة  69من نظام ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.
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1616اإلعفاءات من الئحة التسجيل واإلدراج
مل تتقدم ال�شركة �إلى الهيئة بطلب احل�صول على �أي �إعفاء من �أي متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1717شروط وأحكام االكتتاب
مت تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج �إلى الهيئة وفق ًا ملتطلبات وقواعد الت�سجيل والإدراج .يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال
تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،حيث يعترب توقيع طلب االكتتاب وتقدميه لأي من اجلهات امل�ستلمة مبثابة �إقرار بالقبول ب�شروط و�أحكام االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

1 117 17االكتتاب يف أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من � 12.900.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ب�سعر طرح يبلغ  37ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،واملت�ضمن قيمة
ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل .ومتثل �أ�سهم الطرح ما ن�سبته ثالثني باملائة ( )%30من ر�أ�س مال ال�شركة .ويبلغ �إجمايل قيمة الطرح
 477.300.000ريال �سعودي .علم ًا ب�أن الطرح على املكتتبني الأفراد و�إدراج �أ�سهم ال�شركة بعد ذلك ،منوط بنجاح تغطية امل�ؤ�س�سات املكتتبة بـما يعادل  %100من �أ�سهم الطرح.
و�سيتم �إلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح خالل هذه الفرتة .كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد املوافقة على هذه الن�شرة وقبل ت�سجيل وقبول الأ�سهم للإدراج يف
ال�سوق املالية يف حال حدوث تغيري جوهري من �ش�أنه الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة.
ويقت�صر هذا الطرح على ال�شريحتني التاليتني من امل�ستثمرين:
1 117 117 17الشريحة (أ) :املؤسسات املكتتبة
وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات ومن �ضمنها �صناديق اال�ستثمار (ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم«( 1التعريفات وامل�صطلحات»)) ،ويبلغ عدد �أ�سهم
الطرح التي �سيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات املكتتبة � 12.900.000سهم عادي متثل  %100من �إجمايل عدد �أ�سهم الطرح .علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب كايف من قبل املكتتبني
الأفراد ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد احل�صول على موافقة الهيئة تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى � 9.030.000سهم عادي،
متثل  %70من �إجمايل �أ�سهم الطرح .و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة  %90من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،مع خ�ضوع تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على �أ�سهم
الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار ،وتكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال�( :أ) عدم اكتتاب امل�ؤ�س�سات الأخرى (با�ستثناء �صناديق اال�ستثمار) بكامل الن�سبة الباقية ()%10
�أو (ب) �أن الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار �أقل من .%90
1 117 117 17الشريحة (ب) :املكتتبون األفراد
وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يجوز لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،ويعد االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب ،ويف حال مت االكتتاب مرتني ،يعترب
االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار .و�سيخ�ص�ص كحد �أق�صى � 3.870.000سهم متثل  %30من �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد ،ويف حال عدم اكتتاب
الأفراد بكامل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد احل�صول على موافقة الهيئة تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ستثمرين الأفراد لتتنا�سب مع
عدد �أ�سهم الطرح التي مت االكتتاب بها من قبلهم.
1 117 117 17بناء سجل األوامر للمؤسسات املكتتبة
يجب على كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة تقدمي �أمر اكتتاب غري قابل للنق�ض والرتاجع ل�شراء العدد املحدد من �أ�سهم الطرح م�شفوع ًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية حتديد �سعر
الطرح التي �سوف تتم قبل بدء فرتة الطرح .ويجب �أال يقل عدد �أ�سهم الطرح التي يكتتب فيها كل من امل�ؤ�س�سات املكتتبة عن � 100.000سهم عادي ويجب �أن يكون عدد الأ�سهم
املطلوبة قابلة للتخ�صي�ص .و�سيقوم مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ب�إخطار امل�ؤ�س�سات املكتتبة بخ�صو�ص �سعر الطرح وعدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة مبدئي ًا لهم .ويجب �أن تبد�أ
عملية اكتتاب امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفق ًا ل�شروط وتعليمات االكتتاب املف�صلة يف مناذج طلبات االكتتاب.
1 117 117 17االكتتاب من قبل املستثمرين األفراد
يجب على كل من املكتتبني الأفراد االكتتاب بعدد �أ�سهم ال يقل عن � 10أ�سهم طرح كحد �أدنى ،وال يزيد عن � 250.000سهم عادي كحد �أق�صى .وال ي�سمح بتغيري �أو �سحب طلب
االكتتاب بعد ت�سليمه.
1 117 117 17مناذج طلبات االكتتاب
�ستكون مناذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فرتة الطرح يف جميع فروع اجلهات امل�ستلمة .ويجب اكمال مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة �أدناه .وب�إمكان املكتتبني
الأفراد الذين ا�شرتكوا يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدّم كل
هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها �شريطة �أن:
�أ .يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.
ب .ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً.
�إن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب مقدم الطلب.
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وب�إمكان املكتتبني احل�صول على ن�سخة من هذه الن�شرة ومناذج االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية (�أو عن طريق مواقعهم الإلكرتونية بالن�سبة للجهات امل�ستلمة التي
تقدم مثل هذه اخلدمة):
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 3555
جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :
البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب 1467
الريا�ض 11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 0288 :
فاك�س+966 )11( 403 1104 :
املوقع االلكرتوينwww.shb.com.sa :
الربيد االلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص ب 56006
الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 404 2222 :
فاك�س+966 )11( 404 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 833
الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب 22622
الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاك�س+966 )11( 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

�ستبد�أ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة �أنحاء اململكة بدء ًا من 1437/08/29هـ (املوافق 2016/06/05م) ولغاية 1437/09/08هـ (املوافق
2016/06/13م) .وعند توقيع وت�سليم طلب االكتتاب ،تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم وتقدمي ن�سخة من طلب االكتتاب امل�ستوفية �إلى املكتتب .ويف حالة عدم اكتمال �أو عدم �صحة
املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب �أو يف حال عدم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة ،يعترب طلب االكتتاب الغي ًا ،وال يجوز حينها للمكتتب املطالبة ب�أي تعوي�ض عن �أي �ضرر جراء
هذا الإلغاء.
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ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف منوذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون �إجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�صل �ضرب عدد �أ�سهم الطرح
املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر الطرح البالغ  37ريال �سعودي لل�سهم.
لن يقبل االكتتاب ب�أقل من � 10أ�سهم �أو بك�سور الأ�سهم .و�أي اكتتاب يف الأ�سهم فوق ذلك ،يجب �أن يكون مب�ضاعفات هذا الرقم ،فيما يكون احلد الأق�صى لالكتتاب 250.000
�سهم ًا من �أ�سهم الطرح.
يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة الطرح مرف ًقا به امل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق (وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�صور مع الن�سخ الأ�صلية ،ومن ثم �إعادة الن�سخ
الأ�صلية �إلى املكتتب):
�أ�	.أ�صل و�صورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد).
ب�	.أ�صل و�صورة �سجل الأ�سرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أفراد الأ�سرة).
ج�	.أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغري).
د�	.أ�صل و�صورة �صك الو�صاية ال�شرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أيتام).
هـ�	.أ�صل و�صورة �صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة).
و�	.أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة).
ز�	.أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن �أبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة).
ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين والأبناء فقط) ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية املفعول .ويجب
�أن تكون الوكالة �صادرة من كاتب العدل بالن�سبة للمكتتبني الأفراد املقيمني داخل اململكة� ،أما املكتتبني الأفراد املقيمني خارج اململكة ،فيجب ت�صديق الوكالة من خالل ال�سفارة
�أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة املعنية .ويقوم املوظف امل�س�ؤول يف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صور مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب.
يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئي�سي يكتتب لنف�سه ولأفراد عائلته املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم
املكتتب الرئي�سي بطلبها ،ويرتتب على ذلك ما يلي:
�أ .يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الفرد الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الفرد الرئي�سي.
ب .تعاد املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الفرد الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه �أو عن مكتتبني تابعني.
ج .يح�صل املكتتب الفرد الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الفرد الرئي�سي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو
نقل ملكيتها).
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�صل يف حالة:
�أ�	.إذا رغب املكتتب يف ت�سجيل �أ�سهم الطرح التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الفرد الرئي�سي.
ب�	.إذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب املكتتب الفرد الرئي�سي االكتتاب بها عن املكتتبني الأفراد التابعني.
ج�	.إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة حل�سابها (فعليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل عن منوذج طلب االكتتاب الذي
مت اكماله من قبل املكتتب الفرد الرئي�سي) ،ويف هذه احلالة تلغى �أية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها ،وتقوم اجلهة امل�ستلمة بالتعامل مع طلب
االكتتاب املنف�صل التي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ُق َّ�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �إبراز ما يثبت �أمومتها لهم .ويعد اكتتاب من اكتتب
با�سم مطلقته الغي ًا و�سيخ�ضع للعقوبات املن�صو�ص عليها يف النظام.
خالل فرتة الطرح ،تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني ،ولن تقبل جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد .وميكن ت�ضمني التابعني غري ال�سعوديني
كتابعني فقط مع �أمهاتهم ،وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني .والعمر الأق�صى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�ضمينهم مع �أمهاتهم هو  18عام ًا ،و�أية وثائق �صادرة
من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�صديقها من قبل �سفارة �أو قن�صلية اململكة يف الدولة املعنية.
يوافق كل متقدم بطلب االكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه على �شرائها مببلغ يعادل عدد �أ�سهم الطرح املتقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر الطرح البالغ
 37ريال �سعودي لل�سهم .ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة له عند حتقق ال�شروط التالية:
�أ .ت�سليم منوذج طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.
ب .ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى اجلهة امل�ستلمة.
ج .تقدمي خطاب التخ�صي�ص من اجلهة امل�ستلمة �إلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له.
يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�ستلمة من خالل اخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب.
�إذا كانت �أية ا�ستمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويقر املكتتب الفرد مبوافقته على �أي عدد من
الأ�سهم يتم تخ�صي�صها له� ،إال �إذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عدد الأ�سهم التي تقدم باالكتتاب لها.

174

1 117 17التخصيص ورد الفائض
�سيقوم مدير الطرح واجلهات امل�ستلمة بفتح و�إدارة ح�ساب �أمانة يتم ت�سميته «االكتتاب العام يف �شركة الزوردي للمجوهرات» ،ويجب على كل جهة م�ستلمة �أن تودع املبالغ التي
قامت بتح�صيلها من املكتتبني الأفراد يف ح�ساب الأمانة املذكور.
و�ستقوم اجلهات امل�ستلمة ب�إر�سال �إ�شعارات للمكتتبني لإعالمهم بالعدد النهائي لأ�سهم الطرح املخ�ص�صة لكل منهم مع املبالغ التي �سيتم ا�سرتدادها .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض
االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات و�سيتم �إيداعها يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة املعنية .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص
النهائي ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه 1437/09/15هـ (املوافق 2016/06/20م)( .ملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة ق�سم «التواريخ املهمة و�إجراءات االكتتاب» يف
ال�صفحة (ل) والق�سم �«( 17شروط و�أحكام االكتتاب»)) .وينبغي على املكتتب التوا�صل مع فرع اجلهة امل�ستلمة التي قدم منوذج طلب االكتتاب لديه يف حال الرغبة يف احل�صول
على تفا�صيل �إ�ضافية.
1 117 117 17تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات املكتتبة
يحدد تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات (كما يراه منا�سب ًا) بعد اكتمال تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد �شريطة
�أن ال يقل عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن � 9.030.000سهم متثل لـ  ٪70من �أ�سهم الطرح .و�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة  %90من الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه
ال�شريحة ل�صناديق اال�ستثمار ،مع خ�ضوع تلك الن�سبة مل�ستوى الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار وتكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال�( :أ) عدم اكتتاب
امل�ؤ�س�سات الأخرى (با�ستثناء �صناديق اال�ستثمار) بكامل الن�سبة الباقية (� )%10أو (ب) �أن الطلب على �أ�سهم الطرح من قبل �صناديق اال�ستثمار �أقل من (.)%90
1 117 117 17تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني األفراد
�إن احلد الأدنى للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو ع�شرة (� )10أ�سهم كحد �أدنى .و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم الطرح (�إن وجدت) ،على �أ�سا�س تنا�سبي .و�إذا جتاوز عدد
املكتتبني الأفراد  387.000مكتتب فرد ،فال ميكن �ضمان تخ�صي�ص احلد الأدنى البالغ ع�شرة (� )10أ�سهم لكل مكتتب .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني الأفراد 3.870.000
مكتتب ف�سوف يتم التخ�صي�ص وفق ًا ملا تقرتحه ال�شركة ومدير االكتتاب ،و�سوف يتم �إعادة الفائ�ض �إن وجد بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.

1 117 17احلاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
1 117 117 17صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج
يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف �أي من احلاالت الأتية:
�أ�	.إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
ب�	.إذا �أخفقت ال�شركة �إخفاقا تراه الهيئة جوهريا يف االلتزام بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد �أي مقابل مايل �أو غرامات للهيئة يف
مواعيدها.
ج�	.إذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة (�أ) من املادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج.
د�	.إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات ال�شركة �أو �أ�صولها ال ت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقها املالية يف ال�سوق.
هـ�	.إذا ر�أت �أن ال�شركة �أو �أعمالها مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقها املالية يف ال�سوق.
و�	.إذا علق �أو �ألغي �إدراج الأوراق املالية لل�شركة الأجنبية يف �سوق مالية �أخرى يف حالة الإدراج املزدوج للأوراق املالية.
�إذا ا�ستمر تعليق �إدراج امل�صدر مدة �ستة �أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف تداول �أ�سهمه جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
عند �إعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مالها الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يتم �إلغاء �إدراج �أ�سهم ال�شركة ،وعليه يجب على ال�شركة تقدمي
طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفقا لقواعد الت�سجيل والإدراج.
1 117 117 17اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
ال يجوز مل�صدر قبل ادراج �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال مبوافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على امل�صدر تزويد الهيئة باملعلومات الأتية:
�أ .الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق.
ب .ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة الثالثة �أدناه من هذا الق�سم«(2-3-17الإلغاء �أو التعليق االختياري للإدراج»).
ج .ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخر يتخذه امل�صدر.
يجب على امل�صدر بعد احل�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بناء على طلب امل�صدر يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن �سبب التعليق �أو الإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب
التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء بح�سب تقديرها.
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1 117 117 17التعليق املؤقت للتداول
يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت للتداول عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه فور ًا مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني �سريته
حتى نهاية فرتة التداول.
كي ت�ستطيع الهيئة تقومي احلاجة �إلى تعليق التداول امل�ؤقت واملدة املنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
�أ .الأ�سباب املحددة لطلب تعليق التداول امل�ؤقت ومدة التعليق املطلوبة.
ب .ن�سخة من الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة التالية.
عندما يتم تعليق م�ؤقت للتداول بناء على طلب امل�صدر يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن �سبب تعليق التداول واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق
الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.
يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق امل�ؤقت بح�سب تقديرها.
يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق امل�ؤقت للتداول من دون طلب من امل�صدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر وترى �أن تلك الظروف من املحتمل �أن ت�ؤثر
يف ال�سوق �أو حماية امل�ستثمرين ،ويجب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت اال�ستمرار بااللتزام بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.
يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�شار �إليه �أعاله ،ما مل تر الهيئة خالف ذلك.
1 117 117 17رفع التعليق
�إن يعلق الإدراج ،يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
�أ�	.أن تعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروريا حلماية امل�ستثمرين.
ب	.التزام امل�صدر ب�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة.
للهيئة رفع التعليق و�إن مل يطلب امل�صدر ذلك.
1 117 117 17تسجيل وإدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.

1 117 17املوافقات والقرارات التي سيتم مبوجبها طرح األسهم
تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح �أ�سهم الطرح مبوجبها فيما يلي:
�أ .قرار جمل�س �إدارة ال�شركة بطرح الأ�سهم لالكتتاب العام.
ب .موافقة اجلمعية العامة غري العادية على الطرح.
ج� .صورة من �إعالن الهيئة ب�ش�أن املوافقة على الطرح.

1 117 17فرتة احلظر
يحظر على الزوردي القاب�ضة الت�صرف يف �أ�سهمها مدة � 9أ�شهر من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق ،وال يجوز لها الت�صرف يف �أ�سهمها بعد انتهاء هذه الفرتة �إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

1 117 17إقرارات املكتتبني
بتعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه ،ف�إن املكتتب:
�أ .يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه.
ب .يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
ج .يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى كافة تعليمات و�أحكام الطرح وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ومنوذج طلب االكتتاب ،ويكتتب يف الأ�سهم بناء
على ذلك.
د .يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من �أفراد عائلته امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة و�أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي من �أو جميع طلباته
يف حالة تكرار طلب االكتتاب.
هـ .يقبل عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة له (يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد �أق�صى) مبوجب طلب االكتتاب.
و .يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقدميه ملدير الطرح �أو للجهة امل�ستلمة.
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1 117 17سجل األسهم وترتيبات التعامل
حتتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمني يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم والأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه الأ�سهم.

 1 117 17السوق املالية السعودية
بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت ت�أ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية .ويتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام
«تداول» من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة
� 10صباح ًا وحتى ال�ساعة  3ع�صر ًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 9:30صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10صباح ًا .ويتم تغيري �أوقات التداول يف �شهر رم�ضان املبارك كما يتم الإعالن عنه عن طريق تداول .وتتم ال�صفقات من خالل عملية
مطابقة �أوامر �آلية .وكل �أمر �صالح يتم انتاجه وفق ًا مل�ستوى ال�سعر ،وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق (الأوامر التي و�ضعت بناء على �أف�ضل �سعر) �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة ال�سعر
(الأوامر التي و�ضعت ب�سعر حمدد) مع االخذ باالعتبار �أنه يف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق
�شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع «تداول» على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات
مثل رويرتز ،تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
تلتزم ال�شركات املدرجة بالإف�صاح عن كافة القرارات واملعلومات اجلوهرية الهامة للم�ستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته م�شغ ًال للآلية
التي يعمل من خاللها ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سيابية عمليات التداول يف الأ�سهم.

1 117 17تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لتلك الأ�سهم ،واعالن تداول عن تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة الهيئة .و�سوف ي�سمح ملواطني اململكة واملقيمني فيها الذين يحملون �إقامة نظامية ومواطني دول جمل�س
التعاون اخلليجي ولل�شركات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار ال�سعودية واخلليجية بالتداول يف الأ�سهم بعد تداولها يف ال�سوق .و�سيكون ب�إمكان امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل والعميل
املوافق عليه التداول يف �أ�سهم ال�شركة ح�سب القواعد املنظمة لال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة .كما يحق للم�ستثمرين الأجانب للأفراد غري
ال�سعوديني املقيمني خارج اململكة وامل�ؤ�س�سات امل�سجلة خارج اململكة باال�ستثمار ب�شكل غري مبا�شر للح�صول على املنافع االقت�صادية للأ�سهم من خالل الدخول يف اتفاقيات مبادلة
( )SWAPالقيام باال�ستحواذ على املنافع االقت�صادية للأ�سهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات املبادلة مع الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم من قبل الهيئة .وب�شراء الأ�سهم املدرجة
يف ال�سوق املالية والتداول فيها ل�صالح امل�ستثمرين الأجانب .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب اتفاقيات املبادلة ،يعترب الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم هم املالك النظاميني للأ�سهم.
وال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وبعد ت�سجيل ال�شركة و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ،و ُيحظر التداول
يف �أ�سهم ال�شركة حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ،ويتحمل املكتتبني الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أو امل�ساهمون البائعون �أية
م�س�ؤولية قانونية فيما يتعلق يف ذلك.

1 1717 17أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الو�صايا ومديري الرتكات والورثة .وال
يجوز التنازل عن طلب االكتتاب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو تفوي�ض �أي منها من قبل الأطراف يف االكتتاب دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة
من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
مت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال وجود �أي اختالف بني الن�صني العربي والإجنليزي ،ف�إن الن�ص العربي هو الذي �سيتم اعتماده وتطبيقه.
و ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الطرح لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة ،وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد
التغطية من جميع م�ستلمي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق ب�أ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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1818املستندات املتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي ل�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ،طريق امللك فهد� ،ص.ب  ،23454الريا�ض  ،11426اململكة العربية ال�سعودية،
وذلك بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا حتى ال�ساعة  5:00ع�صر ًا ابتداء من 1437/08/18هـ (املوافق 2016/05/25م) حتى 1437/09/08هـ (املوافق 2016/06/13م) ،على �أال
تقل تلك الفرتة عن  20يوما قبل نهاية فرتة الطرح:
�أ�	.إعالن موافقة الهيئة على الطرح.
ب .موافقة اجلمعية العامة لل�شركة على الطرح ال�صادرة بتاريخ 1437/1/2هـ (املوافق 2015/10/15م).
ج .النظام الأ�سا�سي لل�شركة (و�شركاتها التابعة).
د .عقد ت�أ�سي�س ال�شركة (و�شركاتها التابعة) والتعديالت الواردة عليه.
هـ� .شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة وم�ستندات الت�أ�سي�س الأخرى.
و .القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة و�شركاتها التابعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و 2014م و2015م.
ز .خطابات املوافقة من:
1.1امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية (�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة
الإ�صدار هذه.
2.2املحا�سب القانوين (ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)) على �إدراج ا�سمه و�شعاره كمراجع ح�سابات ال�شركة للقوائم املالية عن الفرتات املنتهية
يف  31دي�سمرب 2013م2014 ،م ،و2015م بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية املوحدة عن نف�س الفرتة� ،ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه ،ون�شر تقرير املحا�سب القانوين.
3.3م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل (براي�س وتر هاو�س كوبرز) على �إدراج ا�سمه و�شعاره و�إفاداته� ،إن وجدت� ،ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه.
4.4م�ست�شار ال�سوق (�شركة روالند بريجري لال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ال�شرق الأو�سط ذ.م.م) على �إدراج ا�سمه و�شعاره و�إفاداته �ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه.
5.5امل�ست�شار القانوين (وايت �آند كي�س �إل �إل بي بالتعاون مع �شركة زياد يو�سف ال�سلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية) على �إدراج
ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه.
.وتقرير التقومي من امل�ست�شار املايل.
.زاتفاقية التعهد بالتغطية.
.حدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�شار ال�سوق.
 .طتقرير ر�أ�س املال العامل املعد من قبل م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل.
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1919القوائم املالية املوحدة وتقرير احملاسب القانوين حولها
يحتوي هذا الق�سم على القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2013م و2014م و 2015م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي قد مت �إعدادها وفق ًا
للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ومتت مراجعتها من قبل املحا�سب القانوين (ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)).
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2015

180

181

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31ديسمرب 2015
�إي�ضاح

2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقدية و�شبه نقدية

4

173.438.279

62.554.885

ت�أمينات نقدية

5

116.672.019

221.063.348

مدينون

6

389.908.346

279.793.242

ب�ضاعة

7

975.644.876

977.530.359

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

8

36.580.839

30.502.895

1.692.244.359

1.571.444.729

�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات

10

موجودات غري ملمو�سة

11

75.197.606
-

65.669.260
299.999

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

75.197.606

65.969.259

�إجمايل املوجودات

1.767.441.965

1.637.413.988

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

12

111.214.761

62.509.955

قرو�ض ق�صرية الأجل

13

1.114.782.660

1.049.615.311

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

14

18.034.654

13.152.593

1.244.032.075

1.125.277.859

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

15

31.398.243

�ضريبة م�ؤجلة

14

991.046
1.276.421.364

�إجمايل املطلوبات

28.938.869
1.154.216.728

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

16

430.000.000

300.000.000

�إحتياطي نظامي

17

10.056.720

52.509.121

�أرباح مبقاة

89.855.476

151.709.362

�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية

()38.891.595

()21.021.223

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

491.020.601

483.197.260

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.767.441.965

1.637.413.988

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  3فرباير  2016ومت التوقيع نياب ًة عنهم من قبل:
__________

__________

�سليم �شدياق

�أمين جميل

املدير التنفيذي

املدير املايل

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015
�إي�ضاح

2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الإيرادات:
الذهب

2.284.094.159

2.248.511.483

العمليات

530.103.887

468.442.839

2.814.198.046

2.716.954.322

تكلفة الإيرادات:
الذهب

()2.284.094.159

()2.248.511.483

العمليات

()190.778.631

()167.260.000

()2.474.872.790

()2.415.771.483

339.325.256

301.182.839

الربح الإجمايل
امل�صاريف
بيع وت�سويق

18

()137.402.874

()121.564.285

عمومية و�إدارية

19

()52.444.432

()48.990.507

()189.847.306

()170.554.792

149.477.950

130.628.047

�أعباء مالية

13

()34.896.412

()27.964.164

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى� ،صايف

20

4.282.627

()3.132.931

118.864.165

99.530.952

الزكاة

14

()14.311.093

()13.240.413

�ضريبة دخل

14

()3.985.875

الدخل من العمليات الرئي�سية

الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

100.567.197

�صايف دخل ال�سنة

86.290.539

ربح ال�سهم
املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية

21

3.48

3.04

املتعلق ب�صايف الدخل

21

2.34

2.01

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ 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  31ديسمرب 2015
�إي�ضاح

2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
118.864.165

الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

99.530.952

التعديالت لـ:
ا�ستهالك

10

9.901.048

9.930.262

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

15

7.950.272

6.551.641

مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

20

()194.689

()77.646

�شطب موجودات غري ملمو�سة

299.999

انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

20

1.551.366

2.014.714

2.577.455

5.852.058

()5.174.952

()1.551.841

135.774.664

122.250.140

تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة
18

عك�س قيد خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()104.940.152

()116.885.583

مدينون
ب�ضاعة

()691.972

()133.961.665

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

()7.629.310

4.961.874

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

16.831.322

3.027.535

قرو�ض ذهب ق�صرية الأجل م�ستلمة ،بال�صايف

65.167.349

233.579.350

التغريات يف الت�أمينات النقدية

104.391.329

()103.536.802

�صايف النقدية الناجتة من العمليات

208.903.230

9.434.849

زكاة مدفوعة

14

()12.423.861

()11.620.122

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

15

()5.490.898

()1.352.490

190.988.471

()3.537.763

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الن�شاطات الت�شغيلية
الن�شاطات اال�ستثمارية

-

ودائع ق�صرية الأجل
10

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

11.000.000

()23.405.207

()11.374.391

متح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

4.170.502

1.432.855

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من الن�شاطات الإ�ستثمارية

()19.234.705

1.058.464

الن�شاطات التمويلية
()43.000.000

()62.827.057

توزيعات �أرباح مدفوعة

25

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات التمويلية

()43.000.000

()62.827.057

�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقدية و�شبه النقدية

128.753.766

()65.306.356

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

62.554.885

134.421.715

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية� ،صايف

()17.870.372

()6.560.474

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

173.438.279

62.554.885

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

ر�أ�س املال

االحتياطي النظامي

الأرباح املبقاة

احتياطي ترجمة عمالت
�أجنبية

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

300.000.000

43.880.067

136.874.934

()14.460.749

466.294.252

-

�صايف دخل ال�سنة

-

حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

توزيعات ارباح مدفوعة (�إي�ضاح )25

-

-

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية� ،صايف

-

-

8.629.054

86.290.539

-

()8.629.054

-

()62.827.057

-

-

()21.021.223

483.197.260

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

300.000.000

حمول �إلى ر�أ�س املال (�إي�ضاح )16

130.000.000

()52.509.121

()77.490.879

-

100.567.197

-

()10.056.720

-

()74.873.484

-

�صايف دخل ال�سنة
حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

توزيعات ارباح (�إي�ضاح )25

-

-

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية� ،صايف

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

430.000.000

10.056.720

10.056.720

89.855.476

()62.827.057

()6.560.474

52.509.121

-

-

()6.560.474

151.709.362

-

86.290.539

100.567.197
()74.873.484

()17.870.372

()17.870.372

()38.891.595

491.020.601

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2015
 - 1النشاطات
�شركة الزوردي للمجوهرات («ال�شركة»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ  26جمادي الثاين
1427هـ (املوافق  22يوليو  .)2006يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف �إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة
بالأحجار الكرمية مبوجب القرار الوزاري رقم �/1354ص وتاريخ  15ربيع الثاين 1429هـ (املوافق � 21أبريل  .)2008كما تقوم ال�شركة بتوزيع النظارات ال�شم�سية وال�ساعات
والإك�س�سوارات والأقالم والعطور واملنتجات اجللدية وت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب والف�ضة.
متار�س ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،ويف الكويت ومن خالل �شركاتها التابعة يف الإمارات العربية املتحدة وجمهورية
م�صر العربية ودولة قطر .تزاول كافة هذه الفروع وال�شركات التابعة جتارة املجوهرات والذهب والف�ضة.
متتلك ال�شركة فعلي ًا ال�شركات التابعة التالية:
ال�شركة التابعة

ن�سبة امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة %

الن�شاط الرئي�سي

رقـم ال�سجل التجاري

بلد الت�أ�سي�س

�شركة �أورو �إيجيبت

100

�إنتاج وجتارة الذهب

7877

جمهورية م�صر العربية

�شركة الزوردي للمجوهرات

100

�إنتاج وجتارة الذهب

14997

جمهورية م�صر العربية

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

100

جتارة الذهب

1039193

الإمارات العربية املتحدة

الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

100

جتارة الذهب

1060233

الإمارات العربية املتحدة

(*)

98

جتارة الذهب

60716

�شركة الزوردي للمجوهرات
جموهرات املا�سيه
كيناز املحدودة

(**)

(**)

دولة قطر

100

جتارة النظارات ال�شم�سية
و�سبائك الف�ضه

1010236734

اململكة العربية ال�سعودية

100

جتارة ال�ساعات والعطور

1010352574

اململكة العربية ال�سعودية

(*) تبلغ امللكية املبا�شرة لل�شركة يف �شركة الزوردي للمجوهرات ما ن�سبته  ،%49ومع ذلك ،بناء على االتفاقية مع م�ساهمني معينني يف �شركة الزوردي للمجوهرات ،ت�ستحق ال�شركة ما ن�سبته  %98من املنافع االقت�صادية ل�شركة الزوردي
للمجوهرات.
(**) خالل ال�سنة احلالية ،مت ت�أ�سي�س كل من �شركة املجوهرات املا�سية املحدودة و�شركة كيناز املحدودة.

�أتخذت املجموعة قرار ًا بطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام خالل عام � .2016إن املجموعة حالي ًا ب�صدد الإعداد لعملية االكتتاب العام واحل�صول على املوافقات النظامية املطلوبة.
وافق جمل�س �إدارة على ال�شركة التقدم للجهات املخت�صة للموافقة على طرح ما ميثل  %30من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2015
 - 2أسس توحيد القوائم املالية
ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») املذكورة يف الإي�ضاح (� )1أعاله.
�إن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ا�ستثمار ًا طويل الأجل يزيد عن  %50من ر�أ�س املال الذي يحق له الت�صويت و�/أو متار�س
عليها �سيطرة عملية .يتم �إدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة اعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�سة مثل هذه ال�سيطرة.
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة.
متثل حقوق الأقلية ح�صة يف الربح �أو اخل�سارة و�صايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة ،ويتم �إظهارها كبند م�ستقل يف قائمة الدخل املوحدة و�ضمن حقوق امل�ساهمني
يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�صورة م�ستقلة عن حقوق امل�ساهمني� ،إن كان جوهري ًا.
مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية.

 - 3السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف احملاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالقيمة ال�سوقية.
استخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها� .إن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق ،واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو
�أقل من تاريخ �شرائها.
املدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة �أو كمية الذهب ،ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .وعند حت�صيلها ،يتم �سداد الذمم املدينة ،نقد ًا �أو ذهب ًا .يتم
�إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
البضاعــة

تتكون الب�ضاعة من الذهب وبنود �أخرى .يق ّوم الذهب بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ،بينما تق ّوم بنود الب�ضاعة الأخرى بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل .حتدد تكلفة بنود
الب�ضاعة الأخرى على النحو التايل-:
مواد خام ومواد م�ستهلكة ومواد ت�صنيع �أخرى

-

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة قيد الت�صنيع وتامة ال�صنع

-

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة وامل�صاريف غري املبا�شرة وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

ب�ضاعة معدة للبيع

-

وفق �أ�س�س حمددة الهوية.

يجنب خم�ص�ص مالئم للب�ضاعة بطيئة احلركة .كما يجنب خم�ص�ص مالئم لتغطية تكاليف ال�صهر املتوقعة لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �صهرها
و�إعـادة ا�ستخدامها فـي الإنتاج .وطبقاً ل�سيا�سة املجموعة ،حتمـل هـذه املخ�ص�صات �ضمن تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2015
 - 3السياسات احملاسبية الهامة  -تتمة
املمتلكات واآلالت واملعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي �إنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ،ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية
للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى ،بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية املتوقعة.
تطف�أ حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر املوجودات املعنية.
املوجودات غري امللموسة

تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد �أو ميكن حتديده بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االفرتا�ضي �أو النظامي� ،أيهما �أق�صر .يتم �إجراء تقومي للموجودات
غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر حمدد للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وعند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل هذا االنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوري ًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود دليل على وقوع خ�سائر انخفا�ض يف قيمتها .ويف حالة وجود
مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة .ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لذلك
الأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية ب�أقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة
للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض كم�صروف فور ًا.
�إذا ما مت الحق ًا عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية �إلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية
يف الفرتات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة كدخل فور ًا.
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
اخملصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على املجموعة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�ص�ص للزكاة نيابة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي .تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ص�صات
لقاء االلتزامات ال�ضريبية� ،إن وجدت ،وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات .يحمل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل امل�ؤجلة لل�شركات التابعة التي تعمل يف اخلارج واخلا�ضعة لل�ضريبة با�ستخدام طريقة االلتزام ،لكافة الفروقات امل�ؤقتة بتاريخ �إعداد القوائم
املالية بني الأوعية ال�ضريبية للموجودات واملطلوبات وقيمتها الدفرتية.
تقا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وفق ًا لل�شرائح ال�ضريبية املتوقع �أن تطبق على الفرتة عند حتقق الأ�صل �أو �سداد االلتزام بناء على الأنظمة املعمول بها يف الدول
املعنية بتاريخ �إعداد القوائم املالية.
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اإليجارات التشغيلية

يتم �إثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كم�صروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
توزيعات األرباح

تقيد توزيعات الأرباح النهائية كمطلوبات عند امل�صادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية للم�ساهمني .تقيد توزيعات الأرباح املرحلية عند امل�صادقة عليها من قبل جمل�س االدارة.
إثبات اإليرادات

يتم �إثبات املبيعات عند �إ�صدار الفواتري (وفق ًا لأ�سعار الذهب ال�سائدة بال�سوق يف ذلك الوقت) وت�سليم الب�ضاعة للعمالء.
يتم �إثبات الإيرادات من الذهب املباع عند انتقال املخاطر واملنافع الهامة من البائع �إلى امل�شرتي و�أنه من املحتمل تدفق املنافع االقت�صادية من املعامالت �إلى املجموعة .ميكن
قيا�س �سعر البيع ب�شكل موثوق به .ال يوجد لدى املجموعة ارتباط م�ستمر و�أن التكاليف املتكبدة �أو ميكن تكبدها بخ�صو�ص هذه املعاملة ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.
املصاريف

�إن م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�ص ًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�سيارات ت�سليم الب�ضاعة بالإ�ضافة �إلى م�صروف الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها .يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخـرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�سجلة بالذهب لرياالت �سعودية بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق عند �إجراء املعامالت املعنية .ويعاد تقومي �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وكذا اخل�سائر غري املحققة عن �إعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة الدخل
املوحدة .يتم ت�أجيل املكا�سب غري املحققة عن �إعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.
العمالت األجنبية
املعامالت

ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند حدوث املعامالت املعنية .ويتم ترجمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج فروقات حتويل العمالت الأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل
املوحدة.
ترجمة العمليات اخلارجية

ترتجم القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات ،ومبتو�سط �أ�سعار التحويل
لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .ترتجم عنا�صر حقوق امل�ساهمني ،عدا الأرباح املبقاة ،ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل عن�صر .تظهر
ت�سويات ترجمة العمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني.
املعلومات القطاعية

�إن القطاع هو جزء �أ�سا�سي من املجموعة ،يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع
جغرايف) ،وعاد ًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.
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 - 4النقدية وشبه النقدية
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك

166.254.784

33.712.261

ودائع ق�صرية الأجل

7.183.495

28.842.624

173.438.279

62.554.885

 - 5التأمينات النقدية
يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظ ًا بها كت�أمينات نقدية (مقيدة) مقابل قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك (�إي�ضاح .)13

 - 6املدينون
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مدينون جتاريون

399.843.318

292.540.150

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()9.934.972

()12.746.908

389.908.346

279.793.242

 - 7البضاعــة
حسب املكونات:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ذهب

835.470.179

837.366.591

املا�س و�أحجار كرمية ول�ؤل�ؤ

137.781.650

139.238.323

مواد وملحقاتها

19.729.253

15.684.196

992.981.082

992.289.110

()17.336.206

()14.758.751

975.644.876

977.530.359

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

حسب مرحلة اإلجناز:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ب�ضاعة تامة ال�صنع

605.457.817

621.209.346

مواد خام

385.298.463

368.670.844

ب�ضاعة قيد الت�صنيع

2.224.802

2.408.920

992.981.082

992.289.110

()17.336.206

()14.758.751

975.644.876

977.530.359

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

مت ا�ستخدام خمزون الذهب ك�ضمان لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك (�إي�ضاح .)13
عندما ت�صبح بنود الب�ضاعة (عدا الذهب) قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير
لكل مبلغ على حده� .أما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص لها ح�سب نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة
تقادمها وذلك على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.
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 - 8املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دفعات مقدمة للموردين

13.328.842

10.283.053

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

16.732.162

14.806.864

�سلف للموظفني

3.121.433

2.682.702

�إيرادات م�ستحقة

402.276

138.729

مدينون �آخرون

2.996.126

2.591.547

36.580.839

30.502.895

 - 9املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل اجلهات ذات عالقة امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا للمجموعة واملن�ش�آت امل�سيطر عليها �أو ميار�س عليها ت�أثري ًا هام ًا من قبل هذه
اجلهات .مل يكن هناك �أي معامالت هامة مع اجلهات ذات عالقة خالل ال�سنة احلالية �أو ال�سنة املا�ضية .نورد فيما يلي تفا�صيل الأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة الرئي�سية
خالل ال�سنة:
الأر�صدة

املبلغ امل�ستحق ل�شركة الزوردي القاب�ضة ،ال�شركة الأم

2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

2.827.551

-

تتم املعامالت مع اجلهات ذات العالقة بناء على �أ�سعار متفق عليها من قبل �إدارة املجموعة.
مت منح بع�ض كبار موظفي ال�شركة برنامج حتفيزي �إداري من قبل ال�شركة القاب�ضة النهائية للمجموعة ومبوجبه ي�ستحق ه�ؤالء املوظفني وحدات مربوطة قيمتها بقيمة حقوق
امللكية بال�شركة ،وذلك بالقيمة العادلة ل�سهم ال�شركة (من وجهة نظر موظفني خمتارين) بتاريخ املنح .وبتاريخ �إعداد القوائم املالية قامت ال�شركة با�ستقطاع مبلغ 2.827.551
ريال �سعودي من املوظفني املختارين نياب ًة عن ال�شركة القاب�ضة النهائية ومتثل �سعر ال�شراء اجلزئي للوحدات امل�شرتاة من قبل املوظفني املختارين� .إن الربنامج التحفيزي �أعاله
لي�س له �أي ت�أثري �آخر على قائمة الدخل املوحدة وقائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة.
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 -10املمتلكات واآلالت واملعدات
ت�ستند الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات حل�ساب اال�ستهالك على املعدالت التالية:
املباين

%2

املعدات املكتبية

� %15إلى %50

الآالت واملعدات

%10

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

� %15إلى %25

الأثاث والرتكيبات

%15

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

العمر االنتاجي لهذه التح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر

ال�سيارات

%25

الأرا�ضي

املباين

الآالت واملعدات

الأثاث
والرتكيبات

ال�سيارات

املعدات
املكتبية

العدد والقوالب
واملوجودات
الأخرى

حت�سينات املباين
امل�ست�أجرة

الإجمايل
2015

الإجمايل
2014

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

ريال
�سعودي

التكلفة:
يف بداية ال�سنة

640.177

76.273.053

71.789.525

21.528.828

9.489.349

26.334.307

13.881.837

13.285.777

233.222.853

232.427.757

�إعادة تبويب

-

()3.818.387

-

-

-

-

-

3.818.387

-

-

�إ�ضافات

-

2.236.468

9.683.456

872.617

2.089.457

2.951.384

341.367

5.230.458

23.405.207

11.374.391

�إ�ستبعادات

-

-

()14.737.895

()6.593.857

()1.007.246

()559.998

-

()3.456.526

()26.355.522

()10.579.295

يف نهاية ال�سنة

640.177

74.691.134

66.735.086

15.807.588

10.571.560

28.725.693

14.223.204

18.878.096

230.272.538

233.222.853

الإ�ستهالك:
يف بداية ال�سنة

-

38.657.097

62.156.872

20.053.861

6.924.125

22.303.538

11.125.765

6.332.335

167.553.593

166.847.417

�إعادة تبويب

-

()656.547

-

-

-

-

-

656.547

-

-

لل�سنة

-

1.400.501

1.391.483

448.637

1.341.122

2.247.296

612.306

2.459.703

9.901.048

9.930.262

للإ�ستبعادات

-

-

()11.771.888

()6.577.129

()993.595

()477.271

-

()2.559.826

()22.379.709

()9.224.086

يف نهاية ال�سنة

-

39.401.051

51.776.467

13.925.369

7.271.652

24.073.563

11.738.071

6.888.759

155.074.932

167.553.593

�صايف القيمة
الدفرتية:
كما يف 31
دي�سمرب
2015

640.177

35.290.083

14.958.619

1.882.219

3.299.908

4.652.130

2.485.133

11.989.337

كما يف 31
دي�سمرب
2014

640.177

37.615.956

9.632.653

1.474.967

2.565.224

4.030.769

2.756.072

6.953.442
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 - 10املمتلكات واآلالت واملعدات  -تتمة
مت تخ�صي�ص ق�سط اال�ستهالك يف قائمة الدخل املوحدة كما يلي:
2014

2015
ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة الإيرادات

4.612.696

4.068.514

م�صاريف بيع وت�سويق (�إي�ضاح )18

3.361.071

4.111.664

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )19

1.927.281

1.750.084

9.901.048

9.930.262

 -11املوجودات غري امللموسة
يتكون هذا البند من قيمة التكاليف املر�سملة لت�سجيل العالمات التجارية للمجموعة يف دول متعددة .خالل  2015قررت املجموعة حتميل كامل هذه التكاليف على امل�صاريف.

 -12الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى
2014

2015
ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

20.950.602

21.996.250

مبالغ م�ستحقة الدفع

46.355.551

29.389.742

توزيعات �أرباح م�ستحقة (�إي�ضاح )25

31.873.484

�أعباء مالية م�ستحقة

4.835.776

مبالغ م�سحقة �إلى جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )9

2.827.551

م�ستحقات موظفني

923.473

3.475.350

�أرباح غري حمققة عن �إعادة تقومي الذهب

1.533

316.230

دائنون �آخرون

3.446.791

3.610.477

111.214.761

62.509.955

3.721.906
-

 -13القروض قصرية األجل
تتكون القرو�ض ق�صرية الأجل ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من مرابحة �أ�سالمية وقرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك ،وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة
ب�شكل رئي�سي بت�أمينات نقدية مقيدة (�إي�ضاح  ،)5وخمزون الذهب (�إي�ضاح  .)7وكما يف  31دي�سمرب ،فيما يلي بيان ًا بالآتي:
�أنواع القرو�ض
البنك الأهلي التجاري
البنك ال�سعودي الهولندي
جمموعة �سامبا املالية
جمموعة �سامبا املالية
بنك �ستاندرد
البنك ال�سعودي الفرن�سي
نوفا �سكوتيا بنك

مرابحة
مرابحة
مرابحة
قر�ض الذهب
معاو�ضة ال�سلع
قر�ض الذهب
قر�ض الذهب

2015
ريال �سعودي
502.429.885
401.031.837
211.320.938
1.114.782.660

2014
ريال �سعودي
304.807.129
428.694.653
145.590.018
121.026.378
35.040.123
14.457.010
1.049.615.311
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 -13القروض قصرية األجل  -تتمة
كانت حركة القرو�ض ق�صرية الأجل خالل ال�سنة كما يلي:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

1.049.615.311

816.035.961

قرو�ض م�ستلمة

10.453.760.693

10.178.059.366

قرو�ض م�سددة

()10.388.593.344

()9.944.480.016

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.114.782.660

1.049.615.311

 -14الزكاة وضريبة الدخل
أ) الزكاة

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�سنة ،الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل.
احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية وقدره  14.311.093ريال �سعودي ( 13.240.413 :2014ريال �سعودي) وفق ًا للأ�سا�س التايل:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حقوق امل�ساهمني

461.218.483

417.927.944

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

40.522.804

43.240.793

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()75.197.606

()66.165.307

426.543.681

395.003.430

دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة

137.739.514

116.951.094

وعاء الزكاة

564.283.195

511.954.524

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة لت�سويات اال�ستهالك واملخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
حركة اخملصص

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كالآتي:
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

13.152.593

11.532.302

جمنب لل�سنة

14.311.093

13.240.413

مدفوع خالل ال�سنة

()12.423.861

()11.620.122

يف نهاية ال�سنة

15.039.825

13.152.593
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 -14الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة
أ) الزكاة  -تتمة
الربوط الزكوية

قدمت ال�شركة الإقرارات الزكوية و�سددت االلتزامات الزكوية لكافة ل�سنوات حتى عام  2014وح�صلت على �شهادات الزكاة النهائية لكافة ال�سنوات .ا�ستلمت ال�شركة ربط ًا زكوي ًا
عن عام  2004والذي مت �سداده .ا�ستلمت ال�شركة خطاب من م�صلحة الزكاة والدخل بتاريخ  9نوفمرب  2015تطالب امل�صلحة ال�شركة بتزويدها مبعلومات متعلقة بالأعوام من
 2006حتى  .2014قامت ال�شركة بالرد على هذا الطلب ب�ش�أن املعلومات بتاريخ  21يناير .2016
خالل ال�سنة مت ت�أ�سي�س كل من �شركة املجوهرات املا�سيه املحدودة و�شركة كيناز املحدودة ومل تبد�أ عملياتهما بعد ومل يتم ت�سجيلهما كذلك لدى امل�صلحة.
ب) ضريبة الدخل

�إن �ضريبة الدخل متعلقة ب�شركة �أورو �إيجيبت ومت جتنيبها بناء على الأرباح التقديرية اخلا�ضعة لل�ضريبة بواقع .%22.5
احململة للسنة

كانت �ضريبة الدخل خالل ال�سنة احلالية كما يلي:
2015
ريال �سعودي
خم�ص�ص ال�سنة

2.994.829

ت�سوية �ضريبة الدخل امل�ؤجلة

991.046
3.985.875

الربوط الضريبية

ان �شركة �أورو �إيجيبت («ال�شركة التابعة») امل�سجلة يف جمهورية م�صر العربية كانت معفاة من �ضريبة الدخل على ال�شركات ،طبق ًا للقانون امل�صري رقم  8من �سنة  1997حتى
 31دي�سمرب  .2014ا�ستلمت ال�شركة التابعة الربوط ال�ضريبية و�سددت االلتزامات ال�ضريبية عن الأن�شطة غري املعفاة حتى عام  .2011وبخ�صو�ص ال�سنوات املتبقية لل�شركة
التابعة مل يتم ا�ستالم �أية ربوط .دفعت ال�شركة التابعة كافة ال�ضرائب امل�ستحقة عن الأن�شطة غري املعفاة حتى تاريخه.
�إن �شركة الزوردي للمجوهرات (�سابق ًا :ال�شركة الدولية ل�صناعة املجورهات) امل�سجلة يف جمهورية م�صر العربية معفاة من االلتزامات ال�ضريبية عن نتائجها التجارية
والت�صنيعية ملدة ع�شر �سنوات اعتبار ًا من .2008
�إن �شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) والزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) كليهما م�سجلتان يف الإمارات العربية املتحدة (دبي و�أبوظبي ،على التوايل) وهما �شركتان معفيتان
من ال�ضرائب.
�إن �شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) امل�سجلة يف دولة قطر قدمت الإقرار ال�ضريبي لعام  .2014مل يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل من قبل ال�شركة ،حيث لديها خ�سائر
�ضريبية مرتاكمة.

 -15مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

28.938.869

23.739.718

حممل لل�سنة

7.950.272

6.551.641

مدفوع خالل ال�سنة

()5.490.898

()1.352.490

يف نهاية ال�سنة

31.398.243

28.938.869

195

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2015
 -16رأس املال
يتكون ر�أ�س املال من � 43.000.000سهم (� 30.000.000 :2014سهم) ،قيمة كل منها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
خالل  ،2015قرر ال�شركاء زيادة ر�أ�سمال ال�شركة �إلى  430مليون ريال �سعودي وذلك بتحويل مبلغ  52.509.121ريال �سعودي ومبلغ  77.490.879ريال �سعودي من االحتياطي
النظامي والأرباح املبقاه على التوايل �إلى ر�أ�س املال .مت �إكمال الإجراءات النظامية املتعلقة بزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة.

 -17االحتياطي النظامي
طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،مت حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي .يجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع
االحتياطي النظامي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
خالل  ،2015حولت ال�شركة مبلغ  52.509.121ريال �سعودي من االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال (�إي�ضاح .)15

 -18مصاريف البيع والتسويق
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أن�شطة دعاية وترويج

46.286.321

42.945.759

�أعباء معايرة ذهب

31.992.476

23.442.873

رواتب ومزايا موظفني

25.883.398

23.021.791

عمولة مبيعات

14.794.114

11.881.355

�إيجار

9.114.235

7.727.984

ا�ستهالك

3.361.071

4.111.664

�سفر

1.885.548

1.795.130

ت�أمني

1.300.255

981.906

عك�س قيد ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()5.174.952

()1.551.841

م�صاريف �أخـرى

7.960.408

7.207.664

137.402.874

121.564.285

 -19املصاريف العمومية واإلدارية
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا موظفني

39.479.562

37.307.332

�أتعاب ا�ست�شارية ومهنية

3.748.716

2.817.875

�سفر

1.982.900

1.917.391

�إ�ستهالك

1.927.281

1.750.084

طباعة وقرطا�سية و�إت�صاالت

949.941

1.078.605

ا�صالح و�صيانة

679.966

629.801

�أعمال خريية وتربعات

15.000

15.000

م�صاريف �أخــرى

3.661.066

3.474.419

52.444.432

48.990.507
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 -20اإليرادات (املصاريف) األخرى ،صايف
2015

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مكا�سب فروقات حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

7.260.458

2.116.434

مكا�سب �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

194.689

77.646

خ�سارة �إغالق معار�ض
انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()549.189

()2.184.000

()1.551.366

()2.014.714

�أعباء بنكية

()1.055.837

()1.003.349

متنوعة

()16.128

()124.948

4.282.627

()3.132.931

 -21ربح السهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة .خالل عام  2015بلغ املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة  43مليون �سهم .مت تعديل
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل عام  2014ب�أثر رجعي ليعك�س عالوة الأ�سهم امل�صدرة خالل .2015
ارتفع ربح ال�سهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية بن�سبة � %14إلى  3.48ريال �سعودي لل�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015من  3.04ريال �سعودي لل�سهم لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2014

 -22اإليجارات التشغيلية
تتعلق م�صاريف الإيجار بعقود الإيجارات الت�شغيلية .خالل عام  2015مت �إثبات مبلغ وقدره  9.114.235ريال �سعودي ( 7.727.984 :2014ريال �سعودي) كم�صاريف يف قائمة
الدخل املوحدة ب�ش�أن عقود الإيجارات الت�شغيلية (�إي�ضاح .)18

 -23املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال املجموعة والتي �إعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد التقارير املالية اخلا�صة بها ولتم�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع وبنود معينة ميكن توزيعها على قطاعات الأعمال املختلفة وفق �أ�س�س معقولة.
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
التجزئة

اجلملة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
84.187.994

2.730.010.052

2.814.198.046

االيرادات
الربح الإجمايل

26.903.361

312.421.895

339.325.256

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

6.701.722

68.495.884

75.197.606

�إجمايل املوجودات

62.659.249

1.704.782.716

1.767.441.965

�إجمايل املطلوبات

()7.830.610

()1.268.590.754

()1.276.421.364

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
االيرادات

73.194.779

2.643.759.543

2.716.954.322

الربح الإجمايل

22.781.598

278.401.241

301.182.839

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

6.538.778

59.130.482

65.669.260

�إجمايل املوجودات

66.549.150

1.570.864.838

1.637.413.988

�إجمايل املطلوبات

()10.389.528

()1.143.827.200

()1.154.216.728
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 -23املعلومات القطاعية  -تتمة
تعترب اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون وجمهورية م�صر العربية الأ�سواق الرئي�سية ملنتجات املجموعة .فيما يلي حتلي ًال بالقطاعات اجلغرافية لإجمايل االيرادات
واملوجودات غري املتداولة للمجموعة:
القطاعات اجلغرافية
الإمارات العربية املتحدة
ريال �سعودي

جمهورية م�صر العربية
ريال �سعودي

دولة قطر
ريال �سعودي

اململكة العربية ال�سعودية
ريال �سعودي

الإجمايل
ريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
الإيرادات

335.497.007

1.380.227.611

1.084.878.380

13.595.048

2.814.198.046

املوجودات غري املتداولة

6.674.455

23.836.942

44.686.209

-

75.197.606

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
الإيرادات

357.873.942

1.406.210.079

952.870.301

-

2.716.954.322

املوجودات غري املتداولة

7.301.603

17.256.663

41.410.993

-

65.969.259

 -24القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة
باملجموعة من النقدية و�شبه النقدية ،واملدينني والودائع ق�صرية الأجل والت�أمينات النقدية واملدينني الآخرين ،بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض ق�صرية الأجل
والدائنني واملبالغ امل�ستحقة �إلى جهة ذات عالقة.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية بتاريخ اعداد التقارير املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -25توزيعات األرباح
بتاريخ � 13شعبان 1436هـ (املوافق  31ماريو � )2015أو�صى جمل�س الإدارة و�صادق على توزيعات �أرباح مرحلية بواقع  1ريال لل�سهم ومببلغ �إجمايل قدره  43مليون ريال �سعودي.
بتاريخ  5حمرم 1437هـ (املوافق � 17أكتوبر � )2015أو�صى جمل�س الإدارة و�صادق على توزيع �أرباح نقدية مرحلية بواقع  0.741لل�سهم الواحد ومببلغ �إجمايل قدره 31.873.484
ريال �سعودي.
بتاريخ  18ذي احلجة  1435هجري (املوافق � 12أكتوبر � )2014أو�صى جمل�س الإدارة و�صادق على توزيع �أرباح نقدية مرحلية بواقع  2.09ريال �سعودي لل�سهم ومببلغ �إجمايل
قدره  62.827.057ريال �سعودي� .صادقت اجلمعية العمومية خالل الإجتماع املنعقد بتاريخ  4رجب 1436هـ (املوافق  32ابريل  )2015على توزيعات �أرباح نقدية قدرها
 62.827.057ريال �سعودي (بواقع  2.09ريال �سعودي لل�سهم) و قد مت دفعها للم�ساهمني خالل ال�سنة املا�ضية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2015
 -26إدارة اخملاطر
خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر �أ�سعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الذهب .تقوم الإدارة بتقليل خماطرها
ب�ش�أن التقلبات يف �أ�سعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�ساوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكن ًا وعملي ًا .كانت ح�سابات الذهب كما يف 31
دي�سمرب كالآتي:
2014

2015
غرام
ريال �سعودي

(عيار  24قرياط)

غرام
ريال �سعودي

(عيار  24قرياط)

موجودات م�سجلة بالذهب – ب�ضاعة

805.684.210

6.285.130

807.942.436

5.583.520

موجودات م�سجلة بالذهب – مدينون

309.554.015

2.414.826

246.585.883

1.704.102

مطلوبات م�سجلة بالذهب – دائنون

()400.334

()3.123

()4.846.918

()33.496

مطلوبات م�سجلة بالذهب – قرو�ض

()1.114.782.660

()8.696.402

()1.049.615.311

()7.253.428

�صايف املوجودات امل�سجلة بالذهب

55.231

431

66.090

698

بلغ �سعر الذهب بال�سوق  128.19ريال �سعودي لكل غرام (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  144.71 :2014( 2015ريال �سعودي لكل غرام) ،و  1.063.25دوالر �أمريكي
لأون�صة الذهب (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  1.200.25 :2014( 2015دوالر �أمريكي للأون�صة).
خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .ان املعامالت الرئي�سية للمجموعة تتم يف الأ�صل بالريال
ال�سعودي واليورو والدوالر الأمريكي واجلنيه امل�صري .تقوم الإدارة مبراقبة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ومت احت�ساب �أثر التقلبات على العملة يف قائمة الدخل املوحدة.
خماطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع املجموعة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض.
خماطر االئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املحتفظ بها لدى املجموعة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان اخلا�صة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.
تقوم املجموعة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة .ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء
وخا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ودولة قطر وجمهورية م�صر العربية.
خماطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال ا�ستحقاقها .تراقب املجموعة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد
من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بااللتزامات عند ن�شوئها.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2015
 - 27املصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات
تقوم املجموعة بعمل التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بامل�ستقبل� .إن التقديرات املحا�سبية الناجتة بحكم طبيعتها ،نادر ًا ما تت�ساوى مع النتائج الفعلية� .إن التقديرات
واالفرتا�ضات ذات املخاطر اجلوهرية التي ت�ؤدي �إلى تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة مبينة على النحو التايل:
االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة

يتم �إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتح�صيل من الذمم املدينة عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل .بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير على �أ�سا�س
كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي ال تعترب هامة مبفردها ولكنها مت�أخرة ال�سداد ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ،ويجنب خم�ص�ص ح�سب طول مدة الت�أخر يف �سداد الذمم
املدينة.
بتاريخ اعداد التقارير املالية ،بلغ �إجمايل الذمم املدينة  399.843.318ريال �سعودي ومبلغ  9.934.972ريال �سعودي كمخ�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها (:2014
اجمايل ذمم مدينة مببلغ  292.540.150ريال �سعودي مع خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  12.746.908ريال �سعودي)� ،سيتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ
املح�صلة فع ًال يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة.
اإلنخفاض يف قيمة البضاعة

تتكون الب�ضاعة من الذهب والبنود الأخرى .يقوم الذهب بالأ�سعار ال�سوقية .تدرج بنود الب�ضاعة الأخرى بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية �أيهما �أقل .وعندما ت�صبح ب�ضاعة الذهب
قدمية �أو متقادمة ،يتم �إجراء تقدير تكاليف ال�صهر لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي حتتاج �إلى ال�صهر �أو �إعادة الت�شكيل لت�ستخدم مرة �أخرى يف الإنتاج .بالن�سبة
لكل مبلغ من املبالغ الهامة ،يتم �إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالن�سبة للمبالغ غري الهامة مبفردها ولكنها تعترب قدمية �أو متقادمة ،فانه يتم تقديرها ب�شكل جماعي ويجنب
خم�ص�ص ح�سب نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها على �أ�سا�س التكاليف التقديرية لل�صهر �أو اعادة الت�شكيل.
بتاريخ قائمة املركز املايل ،بلغ �إجمايل الب�ضاعة  992.981.082ريال �سعودي ( 992.289.110 :2014ريال �سعودي) وخم�ص�ص تكاليف ال�صهر وبنود الب�ضاعة بطيئة
احلركة  17.336.206ريال �سعودي ( 14.758.751 :2014ريال �سعودي)� .سيتم �إثبات �أي فرق بني املبالغ املحققة فع ًال يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل
املوحدة .ت�شمل املخ�ص�صات مقابل الب�ضاعة ما يلي:




خم�ص�ص تكلفة �صهر الذهب
خم�ص�ص املا�س بطيئ احلركة واملا�س ال�سائب
خم�ص�ص لبنود ب�ضاعة �أخرى بطيئة احلركة

األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

تقوم �إدارة املجموعة بتحديد الأعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات والآالت واملعدات لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ بعني االعتبار اال�ستخدام
املتوقع للأ�صل �أو اال�ستهالك العادي .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار االنتاجية �سنوي ًا ،و�سيتم تعديل ق�سط اال�ستهالك امل�ستقبلي يف حالة �إعتقاد الإدارة ب�أن الأعمار االنتاجية
تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
الزكاة وضريبة الدخل

يجب ا�ستخدام الأحكام الهامة عند حتديد خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل .هناك العديد من املعامالت وطرق االحت�ساب التي يكون فيها التحديد النهائي للزكاة و�ضريبة
الدخل غري م�ؤكد .تقوم املجموعة ب�إثبات االلتزامات للزكاة و�ضريبة الدخل املتوقعة بناء على تقدير فيما �إذا كانت هناك زكاة �أو �ضريبة دخل �إ�ضافية قد ت�ستحق.
يتطلب ح�ساب خم�ص�ص الزكاة و�ضرائب الدخل الكثري من التقديرات الهامة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
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 -28اإللتزامات احملتملة
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �ضمان مببلغ  689.000ريال �سعودي ( 855.000 :2014ريال �سعودي) ب�ش�أن عملياتها وهي قائمة بتاريخ �إعداد القوائم
املالية.

 -29اعتماد القوائم املالية املوحدة
اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  24ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  3فرباير .)2016

 -30أرقام املقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2014
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31ديسمرب 2014
�إي�ضاح

2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
62.554.885

134.421.715

4

نقدية و�شبه نقدية

-

11.000.000

ت�أمينات مودعة

5

221.063.348

117.526.546

مدينون

6

297.279.392

173.837.362

ب�ضاعة

7

977.530.359

849.420.752

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

8

ودائع ق�صرية الأجل

�إجمايل املوجودات املتداولة

30.502.895

37.479.483

1.588.930.879

1.323.685.858

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات

9

65.669.260

65.580.340

موجودات غري ملمو�سة

10

299.999

299.999

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

65.969.259

65.880.339

�إجمايل املوجودات

1.654.900.138

1.389.566.197

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

11

79.996.105

71.963.964

قرو�ض ق�صرية الأجل

12

1.049.615.311

816.035.961

زكاة

13

13.152.593

11.532.302

1.142.764.009

899.532.227

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
14

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات

28.938.869

23.739.718

1.171.702.878

923.271.945

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

15

300.000.000

300.000.000

�إحتياطي نظامي

16

52.509.121

43.880.067

�أرباح مبقاة

151.709.362

136.874.934

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

()21.021.223

()14.460.749

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

483.197.260

466.294.252

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.654.900.138

1.389.566.197

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  4فرباير  2015ومت التوقيع نياب ًة عنهم من قبل:
__________

__________

�سليم �شدياق

�أمين جميل

املدير التنفيذي

املدير املايل

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

204

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014
�إي�ضاح

2014
ريال �سعودي

2013
ريال �سعودي

الإيرادات:
الذهب

2.265.448.465

2.455.647.299

العمليات

494.063.031

471.646.842

2.759.511.496

2.927.294.141

تكلفة الإيرادات:
الذهب

()2.265.448.465

()2.455.647.299

العمليات

()192.880.192

()200.653.760

()2.458.328.657

()2.656.301.059

301.182.839

270.993.082

الربح الإجمايل
امل�صاريف
بيع وت�سويق

17

()121.564.285

()111.798.595

عمومية و�إدارية

18

()48.990.507

()41.281.097

()170.554.792

()153.079.692

130.628.047

117.913.390

()27.964.164

()30.191.274

()3.132.931

()1.633.893

99.530.952

86.088.223

()13.240.413

()11.910.249

86.290.539

74.177.974

الدخل من العمليات الرئي�سية
�أعباء مالية
م�صاريف �أخرى� ،صايف

19

الدخل قبل الزكاة
الزكاة

13

�صايف دخل ال�سنة
ربح ال�سهم
املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية

20

املتعلق ب�صايف دخل ال�سنة

20

4.35
2.88

3.93
2.47

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014
2014
ريال �سعودي

2013
ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
99.530.952

الدخل قبل الزكاة

86.088.223

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

9.930.262

11.676.625

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.551.641

4.919.618

(مكا�سب) خ�سائر �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

()77.646

1.893.171

-

خ�سارة �إ�ستبعاد موجودات غري ملمو�سة

57.426

انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

2.014.714

تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

10.868.492

9.845.473

(عك�س خم�ص�ص) م�صاريف ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()1.551.841

8.613.321

127.266.574

123.093.857

-

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()121.890.189

6.121.020

مدينون
ب�ضاعة

()138.978.099

61.220.321

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

4.961.874

((4.078.673

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

8.032.141

16.426.589

قرو�ض ذهب ق�صرية الأجل م�ستلمة ،بال�صايف

233.579.350

9.716.591

النقدية من العمليات

112.971.651

212.499.705

تغريات يف الت�أمينات املودعة

()103.536.802

()28.812.617

زكاة مدفوعة

()11.620.122

()10.294.713

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()1.352.490

()1.786.355

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) من الن�شاطات الت�شغيلية

()3.537.763

171.606.020

الن�شاطات الإ�ستثمارية
ودائع ق�صرية الأجل

11.000.000

()11.000.000

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()11.374.391

()17.773.479

متح�صالت من �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

1.432.855

2.906.770

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الن�شاطات الإ�ستثمارية

1.058.464

()25.866.709

الن�شاطات التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة

()62.827.057

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية� ،صايف

()6.560.474

�سداد قرو�ض نقدية ق�صرية الأجل� ،صايف

-

0
()6.059.083
()17.000.000

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات التمويلية

()69.387.531

()23.059.083

(النق�ص) الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية

()71.866.830

122.680.228

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

134.421.715

11.741.487

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

62.554.885

134.421.715

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014
ر�أ�س املال

االحتياطي النظامي

الأرباح املبقاة

ت�سويات ترجمة
عمالت �أجنبية

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

300.000.000

36.462.270

70.114.757

()8.401.666

398.175.361

�صايف دخل ال�سنة

-

-

74.177.974

-

74.177.974

حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

7.417.797

()7.417.797

-

-

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

()6.059.083

()6.059.083

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

300.000.000

43.880.067

136.874.934

()14.460.749

466.294.252

�صايف دخل ال�سنة

-

-

86.290.539

-

86.290.539

حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

8.629.054

()8.629.054

-

-

توزيعات ارباح (�إي�ضاح )24

-

-

()62.827.057

-

()62.827.057

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

()6.560.474

()6.560.474

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

300.000.000

52.509.121

151.709.362

()21.021.223

483.197.260

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2014
 - 1النشاطات
�شركة الزوردي للمجوهرات («ال�شركة»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ  26جمادي الثاين
1427هـ (املوافق  22يوليو  .)2006يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف �إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة
بالأحجار الكرمية مبوجب القرار الوزاري رقم �/1354ص وتاريخ  15ربيع الثاين 1429هـ (املوافق � 21أبريل  .)2008كما تقوم ال�شركة بتوزيع النظارات ال�شم�سية وال�ساعات
والإك�س�سوارات والأقالم والعطور واملنتجات اجللدية وت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب والف�ضة.
متار�س ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،ويف الكويت ومن خالل �شركاتها التابعة يف الإمارات العربية املتحدة وجمهورية
م�صر العربية ودولة قطر .تزاول كافة هذه الفروع وال�شركات التابعة جتارة املجوهرات والذهب والف�ضة.
متتلك ال�شركة فعلي ًا ال�شركات التابعة التالية:
ال�شركة التابعة

ن�سبة امللكية املبا�شرة
وغري املبا�شرة %

الن�شاط الرئي�سي

رقـم ال�سجل التجاري

بلد الت�أ�سي�س

�شركة �أورو �إيجيبت

100

�إنتاج وجتارة الذهب

7877

جمهورية م�صر العربية

�شركة الزوردي للمجوهرات) ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات �سابق ًا)

100

�إنتاج وجتارة الذهب

14997

جمهورية م�صر العربية

�شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

100

جتارة الذهب

1039193

الإمارات العربية املتحدة

الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م)

100

جتارة الذهب

1060233

الإمارات العربية املتحدة

الزوردي للمجوهرات

98

جتارة الذهب

60716

دولة قطر

 - 2أسس توحيد القوائم املالية







ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») املذكورة يف الإي�ضاح (� )1أعاله.
�إن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إ�ستثمار ًا طويل الأجل يزيد عن  %50من ر�أ�س املال الذي يحق له الت�صويت
ومتار�س عليها �سيطرة عملية .يتم �إدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة �إعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�سة مثل هذه
ال�سيطرة.
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة.
متثل حقوق الأقلية ح�صة يف الربح �أو اخل�سارة و�صايف املوجودات غري اململوكة من قبل املجموعة ،ويتم �إظهارها كبند م�ستقل يف قائمة الدخل املوحدة و�ضمن حقوق
امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�صورة م�ستقلة عن احلقوق العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم� ،إن كان جوهري ًا.
مت حذف كافة املعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند توحيد القوائم املالية .

 - 3السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف احملاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالقيمة ال�سوقية.
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها� ،إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها� .إن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2014
 - 3السياسات احملاسبية الهامة – تتمة
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق ،واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو
�أقل من تاريخ �شرائها.
املدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة �أو كمية الذهب ،ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .وعند حت�صيلها ،يتم �سداد الذمم املدينة ،نقد ًا �أو ذهب ًا .يتم
�إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
املمتلكات واآلالت واملعدات

الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ،ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى ،بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية
املتوقعة.
تطف�أ حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر املوجودات املعنية.
املوجودات غري امللموسة

تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد �أو ميكن حتديده بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االفرتا�ضي �أو النظامي� ،أيهما �أق�صر .يتم �إجراء تقومي للموجودات
غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر حمدد للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وعند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل هذا الإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوري ًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود دليل على وقوع خ�سائر �إنخفا�ض يف قيمتها .ويف حالة وجود
مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لذلك الأ�صل ،تقوم
املجموعة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية ب�أقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة
للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض كم�صروف فور ًا.
�إذا ما مت الحق ًا عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية �إلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية
يف الفرتات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات فور ًا.
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
اخملصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على املجموعة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2014
 - 3السياسات احملاسبية الهامة  -تتمة
البضاعــة

تتكون الب�ضاعة من الذهب وبنود �أخرى .يق ّوم الذهب بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ،بينما تق ّوم بنود الب�ضاعة الأخرى بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل .حتدد تكلفة بنود
الب�ضاعة الأخرى على النحو التايل-:
مواد خام ومواد م�ستهلكة ومواد ت�صنيع �أخرى

-

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة قيد الت�صنيع وتامة ال�صنع

-

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني وامل�صاريف غري املبا�شرة وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

ب�ضاعة معدة للبيع

-

وفق �أ�س�س حمددة الهوية.

يجنب خم�ص�ص مالئم للب�ضاعة بطيئة احلركة .كما يجنب خم�ص�ص مالئم لتغطية تكاليف الت�شكيل املتوقعة لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �صهرها و�إعـادة
�إ�ستخدامها فـي الإنتاج .وطبق ًا ل�سيا�سة املجموعة ،حتمـل هـذه املخ�ص�صات �ضمن تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�ص�ص للزكاة نيابة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي .تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ص�صات
لقاء االلتزامات ال�ضريبية� ،إن وجدت ،وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات .يحمل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
اإليجارات التشغيلية

يتم �إثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كم�صروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
توزيعات األرباح

تقيد توزيعات الأرباح النهائية كمطلوبات عند امل�صادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية للم�ساهمني .تقيد توزيعات الأرباح املرحلية عند امل�صادقة عليها من قبل جمل�س االدارة.
إثبات اإليرادات

يتم �إثبات املبيعات عند �إ�صدار الفواتري (وفق ًا لأ�سعار الذهب ال�سائدة بال�سوق يف ذلك الوقت) وت�سليم الب�ضاعة للعمالء.
تقيد الإيرادات الأخرى عند حتققها.
املصاريف

م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�ص ًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�سيارات ت�سليم الب�ضاعة بالإ�ضافة �إلى م�صروف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخـرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�سجلة بالذهب لرياالت �سعودية بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق عند �إجراء املعامالت املعنية .ويعاد تقومي �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وكذا اخل�سائر غري املحققة عن �إعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة
الدخل املوحدة .يتم ت�أجيل املكا�سب غري املحققة عن �إعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.
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 - 3السياسات احملاسبية الهامة  -تتمة
العمالت األجنبية
املعامالت

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند حدوث املعامالت املعنيه .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج فروقات حتويل العمالت الأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل
املوحدة.
ترجمة العمليات اخلارجية

حتول القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات ،ومبتو�سط �أ�سعار التحويل
لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .حتول عنا�صر حقوق امل�ساهمني ،عدا الأرباح املبقاة ،ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل عن�صر .تظهر ت�سويات
ترجمة العمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني.
املعلومات القطاعية

القطاع هو جزء �أ�سا�سي من املجموعة ،يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع
جغرايف) ،وعاد ًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.

 - 4النقدية وشبه النقدية
2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك

33.712.261

29.421.715

ودائع ق�صرية الأجل

28.842.624

105.000.000

62.554.885

134.421.715

 - 5التأمينات املودعة
يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظ ًا بها كت�أمينات (مقيدة) مقابل قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك (�إي�ضاح .)12

 - 6املدينون
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مدينون جتاريون

310.026.300

187.334.165

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()12.746.908

()13.496.803

297.279.392

173.837.362
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 - 7البضاعــة
حسب املكونات:
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ذهب يف امل�صنع وبر�سم الأمانة ولدى البنوك

837.366.591

703.374.230

املا�س و�أحجار كرمية ول�ؤل�ؤ

139.238.323

138.767.878

مواد وملحقاتها

15.684.196

16.185.337

992.289.110

858.327.445

()14.758.751

()8.906.693

977.530.359

849.420.752

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

حسب مرحلة اإلجناز:
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ب�ضاعة تامة ال�صنع

621.209.346

521.895.341

مواد خام

368.670.844

333.029.054

ب�ضاعة قيد الت�صنيع

2.408.920

3.403.050

992.289.110

858.327.445

()14.758.751

()8.906.693

977.530.359

849.420.752

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

مت رهن خمزون الذهب �ضمان ًا لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية (�إي�ضاح .)12
عندما ت�صبح بنود الب�ضاعة (عدا الذهب) قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة للمبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على
حده� .أما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص لها ح�سب نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها وذلك
على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.

 -8املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دفعات مقدمة للموردين

10.283.053

14.549.938

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

14.806.864

17.219.706

�سلف للموظفني

2.682.702

2.876.448

�إيرادات م�ستحقة

138.729

420.607

مدينون �آخرون

2.591.547

2.412.784

30.502.895

37.479.483
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 - 9املمتلكات واآلالت واملعدات
�إن املعدالت امل�ستخدمة يف ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي -:
املباين

%2

املعدات املكتبية

� %15إلى %50

الآالت واملعدات

%10

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

� %15إلى %25

الأثاث والرتكيبات

%15

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

العمر االنتاجي لهذه التح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر

ال�سيارات

%25

الأرا�ضي

املباين

الآالت واملعدات

الأثاث
والرتكيبات

ال�سيارات

املعدات
املكتبية

العدد
والقوالب
واملوجودات
الأخرى

حت�سينات املباين
امل�ست�أجرة

الإجمايل
2014

الإجمايل
2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
يف بداية ال�سنة

640.177

76.633.287

69.200.083

21.291.477

9.857.320

25.332.383

12.702.142

16.770.888

232.427.757

225.550.360

�إعادة ت�صنيف

-

-

-

-

-

()218.511

218.511

-

-

-

الإ�ضافات

-

152.493

4.944.390

432.960

891.026

1.351.123

961.184

2.641.215

11.374.391

17.773.479

الإ�ستبعادات

-

()512.727

()2.354.948

()195.609

()1.258.997

()130.688

-

()6.126.326

()10.579.295

()10.896.082

يف نهاية ال�سنة

640.177

76.273.053

71.789.525

21.528.828

9.489.349

26.334.307

13.881.837

13.285.777

233.222.853

232.427.757

الإ�ستهالك:
يف بداية ال�سنة

-

37.115.951

63.133.970

19.705.898

6.816.432

20.100.087

10.725.556

9.249.523

166.847.417

161.266.933

�إعادة ت�صنيف

-

-

-

-

-

()17.497

17.497

-

-

-

لل�سنة

-

1.787.624

1.264.790

435.728

1.216.376

2.313.749

382.712

2.529.283

9.930.262

11.676.625

الإ�ستبعادات

-

()246.478

()2.241.888

()87.765

()1.108.683

()92.801

-

()5.446.471

()9.224.086

()6.096.141

يف نهاية ال�سنة

-

38.657.097

62.156.872

20.053.861

6.924.125

22.303.538

11.125.765

6.332.335

167.553.593

166.847.417

�صايف القيمة
الدفرتية:
يف  31دي�سمرب
2014
يف  31دي�سمرب
2013

640.177

37.615.956

9.632.653

1.474.967

2.565.224

4.030.769

2.756.072

6.953.442

640.177

39.517.336

6.066.113

1.585.579

3.040.888

5.232.296

1.976.586

7.521.365

65.669.260
65.580.340
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 - 9املمتلكات واآلالت واملعدات  -تتمة
قامت �إدارة املجموعة ،خالل عام  ،2014مبراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للآالت واملعدات واملباين .وبناء ًا على تقرير الإدارة الفنية ف�إنهم يعتقدون ب�أنه من املالئم �إطالة
الأعمار الإنتاجية للآالت واملعدات من خم�س �سنوات �إلى ع�شر �سنوات (�أو معدل �إ�ستهالك من � %15إلى  ،)%10والأعمار االنتاجية للمباين من � 33سنة �إلى � 50سنة (�أو
معدل �أ�ستهالك من � %3إلى  )%2اعتبارا من  1يناير  .2014ولو قامت املجموعة ب�إحت�ساب اال�ستهالك ب�إ�ستخدام املعدالت ال�سابقة ،النخف�ض �صايف دخل ال�سنة مببلغ وقدره
 1.514.820ريال �سعودي.

 - 10املوجودات غري امللموسة
يتكون هذا البند من عالمات جتارية لي�س لها عمر حمدد ،ويتم تقوميها للت�أكد من وجود خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وكذلك عند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل هذا
لإنخفا�ض.

 -11الدائنون واملصاريف املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

21.996.250

25.196.627

م�صاريف م�ستحقة الدفع

46.875.892

39.375.471

�أرباح غري حمققة عن �إعادة تقومي الذهب

316.230

6.554

�أعباء مالية م�ستحقة

3.721.906

2.345.135

دائنون �آخرون

7.085.827

5.040.177

79.996.105

71.963.964

 -12القروض قصرية األجل
تتكون القرو�ض ق�صرية الأجل ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من قرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك ،وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�شكل رئي�سي
بت�أمينات مودعة مقيدة (�إي�ضاح  ،)5وخمزون الذهب (�إي�ضاح .)7

 -13الزكاة وضريبة الدخل
أ ) الزكاة

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�سنة ،الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة اململوكة فعلي ًا لها وبالكامل.
احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية وقدره  13.240.413ريال �سعودي ( 11.910.249 :2013ريال �سعودي).
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 -13الزكاة وضريبة الدخل – تتمة
أ) الزكاة – تتمة

مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية على �أ�سا�س الوعاء الزكوي املوحد لل�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل ،وكما يلي:
2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

حقوق امل�ساهمني

417.927.944

406.577.027

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

43.240.793

23.668.612

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()66.165.307

()64.084.928

395.003.430

366.160.711

دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة

116.951.094

110.249.262

وعاء الزكاة

511.954.524

476.409.973

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة لت�سويات اال�ستهالك واملخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
احلركة يف اخملصص

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كالآتي:
2013

2014

ريال �سعودي

ريال �سعودي
يف بداية ال�سنة

11.532.302

9.916.766

املحمل لل�سنة

13.240.413

11.910.249

مدفوع خالل ال�سنة

()11.620.122

()10.294.713

يف نهاية ال�سنة

13.152.593

11.532.302

الربوط الزكوية

قامت ال�شركة بتقدمي �إقراراتها الزكوية ودفع الزكاة امل�ستحقة لكافة ال�سنوات وحتى عام  ،2013وا�ستلمت ال�شهادات النهائية عن تلك ال�سنوات.ا�ستلمت ال�شركة ربط ًا زكوي ًا عن
عام  2004ومت انهاءه و�سداده .ال يوجد لل�شركة حالي ًا �أي �أمور معلقة مع م�صلحة الزكاة و الدخل عن ال�سنوات املتبقية.
ب) ضريبة الدخل

�إن �شركة �أورو �إيجيبت معفاة من ال�ضرائب عن نتائجها التجارية والت�صنيعية ملدة خم�س �سنوات اعتبار ًا من عام .2009
�إن �شركة الزوردي للمجوهرات (ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات �سابق ًا) � -شركة م�سجلة يف الإمارات العربية املتحدة ،معفاة من ال�ضرائب عن نتائجها التجارية
والت�صنيعية ملدة ع�شر �سنوات �إعتبار ًا من العام .2008
�إن �شركة الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) و الزوردي للمجوهرات (ذ.م.م) � -شركات م�سجلة يف الإمارت العربية املتحدة (دبي و �أبو ظبي ،على التوايل) ،وهي �شركات غري
خا�ضعة لل�ضريبة.
قامت �شركة الزوردي للمجوهرات � -شركة م�سجلة يف دولة قطر ،بتقدمي االقرار ال�ضريبي ل�سنة  2013والتي متثل �أول �سنة عن عملياتها يف دولة قطر.
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 -14مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

23.739.718

20.606.455

حممل خالل ال�سنة

6.551.641

4.919.618

مدفوع خالل ال�سنة

()1.352.490

()1.786.355

يف نهاية ال�سنة

28.938.869

23.739.718

 -15رأس املال
يتكون ر�أ�س املال من � 30.000.000سهم (� 30.000.000 :2013سهم) ،بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

 -16االحتياطي النظامي
طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %10من �صايف دخل ال�سنة (بعد خ�صم اخل�سائر املرحلة) �إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع هذا
االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.

 -17مصاريف البيع والتسويق
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دعاية وترويج

42.945.759

32.728.040

�أعباء معايرة ذهب

23.442.873

23.201.066

رواتب ومزايا موظفني

23.021.791

18.324.528

عمولة مبيعات

11.881.355

10.339.166

�إيجار

7.727.984

5.285.103

�إ�ستهالك

4.111.664

3.524.572

�سفر

1.795.130

1.928.461

ت�أمني

981.906

1.151.632

(عك�س) م�صاريف ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()1.551.841

8.613.321

�أخـرى

7.207.664

6.702.706

121.564.285

111.798.595
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2014
 -18املصاريف العمومية واإلدارية
2013

2014
ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا موظفني

37.307.332

31.938.209

�أتعاب �إ�ست�شارية ومهنية

2.817.875

1.691.436

�سفر

1.917.391

1.900.456

�إ�ستهالك

1.750.084

1.434.960

طباعة وقرطا�سية و�إت�صاالت

1.078.605

1.067.392

�إ�صالح و�صيانة

629.801

484.475

تربعات

15.000

�أخــرى

3.474.419

2.764.169

48.990.507

41.281.097

-

 -19املصاريف األخرى ،صايف
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ربح فروقات حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

1.113.085

1.672.778

مكا�سب (خ�سائر) �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

77.646

()1.893.171

خ�سارة �إغالق معار�ض

()2.184.000

-

انخفا�ض يف قيمة م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()2.014.714

-

متنوعة

()124.948

()541.949

تعوي�ضات ملوظفني �سابقني

-

()543.775

غرامات �ضريبية

-

()327.776

()3.132.931

()1.633.893

 -20ربح السهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم بناء ًا على عدد الأ�سهم امل�صدرة يف نهاية ال�سنة .بلغ عدد الأ�سهم امل�صدرة  30مليون �سهم كما يف  31دي�سمرب  2014و .2013
�إرتفع ربح ال�سهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية بن�سبة  %10.7وذلك �إلى  4.35ريال �سعودي لل�سهم لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب  3.93 :2013( 2014ريال �سعودي
لل�سهم).

 -21اإليجارات التشغيلية
تتعلق م�صاريف الإيجار بعقود الإيجارات الت�شغيلية .مت خالل ال�سنة� ،إثبات مبلغ وقدره  7.727.984ريال �سعودي ( 5.285.103 :2013ريال �سعودي) كم�صاريف يف قائمة
الدخل املوحدة ب�ش�أن عقود الإيجارات الت�شغيلية (�إي�ضاح .)17
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2014
 -22املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال املجموعة والتي �إعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد التقارير املالية اخلا�صة بها ولتم�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س معقولة.
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
التجزئة

اجلملة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
االيرادات

73.194.779

2.686.316.717

2.759.511.496

الربح الإجمايل

22.781.598

278.401.241

301.182.839

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

6.538.778

59.130.482

65.669.260

�إجمايل املوجودات

66.549.150

1.588.350.988

1.654.900.138

�إجمايل املطلوبات

()10.389.528

()1.161.313.350

()1.171.702.878

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
االيرادات

77.499.781

2.849.794.360

2.927.294.141

الربح الإجمايل

19.952.282

251.040.800

270.993.082

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

8.068.202

57.512.138

65.580.340

�إجمايل املوجودات

72.204.902

1.317.361.295

1.389.566.197

�إجمايل املطلوبات

()8.009.018

()915.262.927

()923.271.945

تعترب اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون وجمهورية م�صر العربية الأ�سواق الرئي�سية ملنتجات املجموعة� .إنه من غري املمكن عملي ًا الإف�صاح عن املعلومات القطاعية
لكل منطقة جغرافية تتم فيها عمليات املجموعة.

 -23القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغب ًة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة
باملجموعة من النقدية و�شبه النقدية ،والب�ضاعة واملدينني والودائع ق�صرية الأجل والت�أمينات املودعة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض ق�صرية الأجل والدائنني.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 -24توزيعات األرباح
خالل �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  18ذي احلجة  1435هجري (املوافق � 12أكتوبر � )2014أو�صى جمل�س الإدارة و�صادق على توزيع �أرباح نقدية مرحلية بواقع  2,09ريال �سعودي
لل�سهم وبقيمة قدرها  62.827.057ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2014
 -25إدارة اخملاطر
خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر �أ�سعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الذهب .تقوم الإدارة بتقليل خماطرها ب�ش�أن
التقلبات يف �أ�سعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�ساوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكن ًا وعملي ًا.
فيما يلي حتلي ًال حل�سابات الذهب كما يف  31دي�سمرب:
2013

2014
غرام
ريال �سعودي

غرام

(عيار  24قرياط)

ريال �سعودي

(عيار  24قرياط)

موجودات م�سجلة بالذهب – ب�ضاعة

829.264.446

5.730.867

690.483.783

4.762.844

موجودات م�سجلة بالذهب – مدينون

246.585.883

1.704.102

144.747.982

998.448

مطلوبات م�سجلة بالذهب – دائنون

()4.846.918

()33.496

مطلوبات م�سجلة بالذهب – قرو�ض

()1.049.615.311

()7.253.428

()816.035.961

()5.628.712

�صايف املوجودات امل�سجلة بالذهب

21.388.100

148.045

19.195.804

132.580

-

-

بلغ �سعر الذهب بال�سوق  144/701ريال �سعودي لكل غرام (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  144/973 :2013( 2014ريال �سعودي لكل غرام) ،و  1.200/25دوالر
�أمريكي لأون�صة الذهب (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  1.202/50 :2013( 2014دوالر �أمريكي للأون�صة).
خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .مل تقم املجموعة مبعامالت هامة بعمالت �أجنبية عدا الدوالر
�أمريكي ،واليورو واجلنيه امل�صري خالل ال�سنة .عليه ،تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف ،وبالتايل ال تقوم املجموعة
بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
خماطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع املجموعة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض.
خماطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املحتفظ بها لدى املجموعة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان اخلا�صة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.
تقوم املجموعة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة .ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء
وخا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية واالمارات العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية.
خماطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال �إ�ستحقاقها.
تراقب املجموعة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات عند ن�شوئها.

 -26اإللتزامات احملتملة
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �ضمان مببلغ  855.000ريال �سعودي ( 132.000 :2013ريال �سعودي) ب�ش�أن عملياتها.

 -27اعتماد القوائم املالية املوحدة
اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  15ربيع الثاين 1436هـ (املوافق  4فرباير .)2015

 -28أرقام املقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2013
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31ديسمرب 2013
�إي�ضاح

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
4

نقدية و�شبه نقدية
ودائع ق�صرية الأجل

134.421.715
11.000.000

11.741.487
-

ت�أمينات مودعة

5

117.526.546

88.713.929

مدينون

6

173.837.362

188.571.703

ب�ضاعة

7

849.420.752

920.486.546

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

8

�إجمايل املوجودات املتداولة

37.479.483

33.400.810

1.323.685.858

1.242.914.475

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات

9

65.580.340

64.283.427

موجودات غري ملمو�سة

10

299.999

357.425

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

65.880.339

64.640.852

�إجمايل املوجودات

1.389.566.197

1.307.555.327

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

11

71.963.964

55.537.375

قرو�ض ق�صرية الأجل

12

816.035.961

823.319.370

زكاة

13

11.532.302

9.916.766

899.532.227

888.773.511

�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
14

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات

23.739.718

20.606.455

923.271.945

909.379.966

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

15

300.000.000

300.000.000

�إحتياطي نظامي

16

43.880.067

36.462.270

�أرباح مبقاة

136.874.934

70.114.757

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

()14.460.749

()8.401.666

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

466.294.252

398.175.361

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.389.566.197

1.307.555.327

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  5فرباير  2014ومت التوقيع نياب ًة عنهم من قبل:
__________

__________

�سليم �شدياق

مكي بنجديا

املدير التنفيذي

املدير املايل

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
�إي�ضاح

2012

2013
ريال �سعودي

ريال �سعودي

املبيعات

3.107.163.888

2.439.095.414

تكلفة املبيعات

()2.836.170.806

()2.222.881.973

الربح الإجمايل

270.993.082

216.213.441

امل�صاريف
بيع وت�سويق

17

()111.798.595

()93.656.835

عمومية و�إدارية

18

()41.281.097

()33.301.134

()153.079.692

()126.957.969

الدخل من العمليات الرئي�سية

117.913.390

89.255.472

�أعباء مالية

()30.191.274

()30.099.689

()1.633.893

2.052.284

86.088.223

61.208.067

()11.910.249

()9.731.928

74.177.974

51.476.139

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى� ،صايف

19

الدخل قبل الزكاة
الزكاة

13

�صايف دخل ال�سنة
ربح ال�سهم
املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية

20

املتعلق ب�صايف دخل ال�سنة

20

3.93
2.47

2.98
1.72

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الن�شاطات الت�شغيلية
86.088.223

الدخل قبل الزكاة

61.208.067

التعديالت لـ:
�إ�ستهالك

11.676.625

10.861.637

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

4.919.618

3.715.048

خ�سارة (ربح) �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

1.893.171

()174.326

خ�سارة �إ�ستبعاد موجودات غري ملمو�سة

57.426

تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

9.845.473

8.143.644

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.613.321

11.018.891

123.093.857

94.772.961

-

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ت�أمينات مودعة

()28.812.617

24.407.847

مدينون

6.121.020

()18.890.618

ب�ضاعة

61.220.321

()56.531.573

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

((4.078.673

()7.522.020

دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

16.426.589

()8.172.832

قرو�ض ذهب ق�صرية الأجل م�ستلمة (م�سددة)� ،صايف

9.716.591

()25.063.504

النقدية من العمليات

183.687.088

3.000.261

زكاة مدفوعة

()10.294.713

()8.237.678

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

()1.786.355

()3.102.434

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الن�شاطات الت�شغيلية

171.606.020

()8.339.851

الن�شاطات الإ�ستثمارية
-

ودائع ق�صرية الأجل

()11.000.000

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات

()17.773.479

()15.964.357

متح�صالت من �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

2.906.770

581.290

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الإ�ستثمارية

()25.866.709

()15.383.067

الن�شاطات التمويلية
�سداد قرو�ض نقدية ق�صرية الأجل� ،صايف

()17.000.000

()20.000.000

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية� ،صايف

()6.059.083

()3.369.813

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات التمويلية

()23.059.083

()23.369.813

الزيادة (النق�ص) يف النقدية و�شبه النقدية

122.680.228

()47.092.731

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

11.741.487

58.834.218

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

134.421.715

11.741.487

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2013
ر�أ�س املال

االحتياطي النظامي

الأرباح املبقاة

ت�سويات ترجمة
عمالت �أجنبية

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

300.000.000

31.314.656

23.786.232

()5.031.853

350.069.035

�صايف دخل ال�سنة

-

-

51.476.139

-

51.476.139

حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

5.147.614

()5.147.614

-

-

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

()3.369.813

()3.369.813

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

300.000.000

36.462.270

70.114.757

()8.401.666

398.175.361

�صايف دخل ال�سنة

-

-

74.177.974

-

74.177.974

حمول �إلى االحتياطي النظامي

-

7.417.797

()7.417.797

-

-

ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية

-

-

-

()6.059.083

()6.059.083

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

300.000.000

43.880.067

136.874.934

()14.460.749

466.294.252

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  27جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2013
 - 1النشاطات
�شركة الزوردي للمجوهرات («ال�شركة»)� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ  26جمادي الثاين
1427هـ (املوافق  22يوليو  .)2006يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف �إنتاج وت�صنيع وت�شكيل و�صياغة امل�شغوالت الذهبية واملجوهرات والأحجار الكرمية و�أطقم الذهب امل�شغولة
بالأحجار الكرمية مبوجب القرار الوزاري رقم �/1354ص وتاريخ  15ربيع الثاين 1429هـ .كما تقوم ال�شركة بتوزيع النظارات ال�شم�سية وال�ساعات والإك�س�سوارات والأقالم
والعطور واملنتجات اجللدية وت�صدير امل�شغوالت الذهبية و�سبائك الذهب والف�ضة.
متار�س ال�شركة عملياتها من خالل فروعها املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،ويف منطقة اخلليج العربي من خالل فرعيها يف دبي والكويت ،والتي تزاول
جتارة املجوهرات والذهب والف�ضة.
متتلك ال�شركة فعلي ًا ال�شركات التابعة التالية:
ال�شركة التابعة

ن�سبة امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة %

�شركة �أورو �إيجيبت
ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات

(*)

رقـم ال�سجل التجاري

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط الرئي�سي

100

�إنتاج وجتارة الذهب

7877

جمهورية م�صر العربية

100

ت�صنيع الذهب

546

جمهورية م�صر العربية

(*) خالل العام � ،2012إ�ستحوذت ال�شركة فعلي ًا على ن�سبة  %100من ح�ص�ص الت�صويت يف ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات مببلغ  750.000جنيه م�صري ( 468.750ريال �سعودي).

 - 2أسس توحيد القوائم املالية






ت�شتمل هذه القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال ال�شركة وفروعها و�شركاتها التابعة («املجموعة») املذكورة يف الإي�ضاح (� )1أعاله.
�إن ال�شركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إ�ستثمار ًا طويل الأجل يزيد عن  %50من ر�أ�س املال الذي يحق له الت�صويت
ومتار�س عليها �سيطرة عملية .يتم �إدراج ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة �إعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة عليها وحلني التوقف عن ممار�سة مثل هذه
ال�سيطرة.
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�شركة.
مت حذف كافة احل�سابات واملعامالت الهامة املتداخلة بني �شركات املجموعة وكذلك الفروع عند توحيد القوائم املالية .

 - 3السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف احملاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالقيمة ال�سوقية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 - 3السياسات احملاسبية الهامة – تتمة
إستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها� ،إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها� .إن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق ،واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية وفرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من
تاريخ �شرائها.
املدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة �أو كمية الذهب ،ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .وعند حت�صيلها ،يتم �سداد الذمم املدينة ،نقد ًا �أو ذهب ًا .يتم
�إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم حت�صيل املبلغ بالكامل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
املمتلكات واآلالت واملعدات

الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ،ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات والآالت واملعدات الأخرى ،بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية
املتوقعة.
ت�ستهلك التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر املوجودات املعنية.
املوجودات غري امللموسة

تطف�أ املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد �أو ميكن حتديده بطريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها االفرتا�ضي �أو النظامي� ،أيهما �أق�صر .يتم �إجراء تقومي للموجودات
غري امللمو�سة التي لي�ست لها عمر حمدد للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وعند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل هذا الإنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات.
اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة دوري ًا مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود دليل على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن الإنخفا�ض يف قيمة تلك
املوجودات .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة .ويف احلاالت ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة
للإ�سرتداد لذلك الأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية ب�أقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة
للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض كم�صروف فور ًا.
�إذا ما مت الحق ًا عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية �إلى القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقدية
يف الفرتات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات فور ًا.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 - 3السياسات احملاسبية الهامة  -تتمة
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
اخملصصات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على املجموعة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
البضاعــة

تتكون الب�ضاعة من الذهب وبنود �أخرى .يق ّوم الذهب بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ،بينما تق ّوم بنود الب�ضاعة الأخرى بالتكلفة �أو القيمة ال�سوقية� ،أيهما �أقل .حتدد تكلفة بنود
الب�ضاعة الأخرى على النحو التايل-:
مواد خام ومواد م�ستهلكة ومواد ت�صنيع �أخرى

-

تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

ب�ضاعة قيد الت�صنيع وتامة ال�صنع

-

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني وامل�صاريف غري املبا�شرة وفق ًا مل�ستوى الن�شاط العادي.

يجنب خم�ص�ص مالئم للب�ضاعة بطيئة احلركة .كما يجنب خم�ص�ص مالئم لتغطية تكاليف الت�شكيل املتوقعة لكافة بنود الب�ضاعة غري القابلة للبيع والتي يتـم �صهرها و�إعـادة
�إ�ستخدامها فـي الإنتاج .وطبق ًا ل�سيا�سة املجموعة ،حتمـل هـذه املخ�ص�صات �ضمن تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�ص�ص للزكاة عن ال�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل بناء ًا على الإقرار الزكوي املوحد (القوائم املالية املوحدة) وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي.
تقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج بتجنيب خم�ص�صات لقاء االلتزامات ال�ضريبية� ،إن وجدت ،وفق ًا للأنظمة ال�ضريبية يف الدول التي تعمل فيها تلك ال�شركات .يحمل خم�ص�ص
الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
اإليجارات التشغيلية

يتم �إثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كم�صروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
إثبات اإليرادات

يتم �إثبات املبيعات عند �إ�صدار الفواتري (وفق ًا لأ�سعار الذهب ال�سائدة بال�سوق يف ذلك الوقت) وت�سليم الب�ضاعة للعمالء.
تقيد الإيرادات الأخرى عند حتققها.
املصاريف

م�صاريف البيع والت�سويق هي تلك امل�صاريف التي تتعلق خ�صي�ص ًا مبندوبي املبيعات والتخزين و�سيارات ت�سليم الب�ضاعة بالإ�ضافة �إلى خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
يتم تبويب كافة امل�صاريف الأخـرى كم�صاريف عمومية و�إدارية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 - 3السياسات احملاسبية الهامة  -تتمة
إعادة تقومي الذهب

حتول املعامالت امل�سجلة بالذهب لرياالت �سعودية بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق عند �إجراء املعامالت املعنية .ويعاد تقومي �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب بالأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وكذا اخل�سائر غري املحققة عن �إعادة تقومي البنود املتعلقة بالذهب يف قائمة
الدخل املوحدة .يتم ت�أجيل املكا�سب غري املحققة عن �إعادة تقومي الذهب حلني حتققها يف الفرتات الالحقة.
العمالت األجنبية
املعامالت

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند حدوث املعامالت املعنيه .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالعمالت
الأجنبية بتاريخ القوائم املالية املوحدة لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج فروقات حتويل العمالت الأجنبية املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل
املوحدة.
ترجمة العمليات اخلارجية

حتول القوائم املالية لل�شركات التابعة يف اخلارج لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات ،ومبتو�سط �أ�سعار التحويل
لكل فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�صاريف والأرباح واخل�سائر .حتول عنا�صر حقوق امل�ساهمني ،عدا الأرباح املبقاة ،ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل عن�صر .تظهر ت�سويات
ترجمة العمالت الأجنبية� ،إذا كانت جوهرية ،كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني.
املعلومات القطاعية

القطاع هو جزء �أ�سا�سي من املجموعة ،يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع منتجات �أو بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع
جغرايف) ،وعاد ًة ما يكون القطاع معر�ض ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.

 - 4النقدية وشبه النقدية
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك

29.421.715

11.741.487

ودائع ق�صرية الأجل

105.000.000
134.421.715

11.741.487

 - 5التأمينات املودعة
يتكون هذا البند من ودائع لدى بنوك متعددة حمتفظ ًا بها كت�أمينات (مقيدة) مقابل قرو�ض الذهب ق�صرية الأجل املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية (�إي�ضاح .)12

 - 6املدينون
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مدينون جتاريون

187.334.165

198.937.708

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()13.496.803

()10.366.005

173.837.362

188.571.703
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 -7البضاعــة
حسب املكونات:
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ذهب يف امل�صنع وبر�سم الأمانة ولدى البنوك

686.605.843

775.533.944

املا�س و�أحجار كرمية ول�ؤل�ؤ

138.767.878

122.439.163

ذهب لدى موردين

16.768.387

16.786.298

مواد وملحقاتها

16.185.337

14.139.638

858.327.445

928.899.043

()8.906.693

()8.412.497

849.420.752

920.486.546

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

حسب مرحلة اإلجناز:
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ب�ضاعة تامة ال�صنع

505.126.954

536.646.197

مواد خام

333.029.054

372.125.653

ذهب لدى موردين

16.768.387

16.786.298

ب�ضاعة قيد الت�صنيع

3.403.050

3.340.895

858.327.445

928.899.043

()8.906.693

()8.412.497

849.420.752

920.486.546

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص تكاليف �صهر الذهب والب�ضاعة بطيئة احلركة

مت رهن خمزون الذهب �ضمان ًا لقرو�ض الذهب املمنوحة لل�شركة من بع�ض البنوك املحلية (�إي�ضاح .)12
عندما ت�صبح بنود الب�ضاعة (عدا الذهب) قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم �إجراء تقدير ل�صايف القيمة البيعية لها .بالن�سبة للمبالغ الهامة ،يتم �إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على
حده� ،أما املبالغ غري الهامة مبفردها والتي تعترب قدمية �أو متقادمة ،ف�أنه يتم تقوميها ب�شكل جماعي ويجنب خم�ص�ص لها ح�سب نوع الب�ضاعة وعمرها �أو درجة تقادمها وذلك
على �أ�سا�س �أ�سعار البيع التاريخية.

 -8املصاريف املدفوعة مقدمًا واملدينون اآلخرون
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دفعات مقدمة للموردين

14.549.938

11.655.885

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

17.219.706

13.750.807

�سلف للموظفني

2.876.448

3.939.621

�إيرادات م�ستحقة

420.607

193.506

مدينون �آخرون

2.412.784

3.860.991

37.479.483

33.400.810
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 - 9املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم ح�ساب الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض ح�ساب الإ�ستهالك وفق ًا للمعدالت التالية -:
املباين

%3

املعدات املكتبية

� %15إلى %50

الآالت واملعدات

%15

العدد والقوالب واملوجودات الأخرى

� %15إلى %25

الأثاث والرتكيبات

%15

التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة

العمر االنتاجي لهذه التح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر

ال�سيارات

%25

الأرا�ضي

املباين

الآالت واملعدات

الأثاث
والرتكيبات

ال�سيارات

املعدات
املكتبية

العدد والقوالب
واملوجودات
الأخرى

التح�سينات على
املباين امل�ست�أجرة

الإجمايل
2013

الإجمايل
2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة:
يف بداية ال�سنة

640.177

72.775.117

71.730.133

20.773.291

8.438.615

22.104.523

13.669.536

15.418.968

225.550.360

210.897.107

�إعادة ت�صنيف

-

-

-

-

-

1.278.490

()1.278.490

-

-

-

للإ�ضافات

-

3.858.170

5.517.695

668.683

2.310.016

2.254.942

319.927

2.844.046

17.773.479

15.964.357

للإ�ستبعادات

-

-

()8.047.745

()150.497

()891.311

()305.572

()8.831

()1.492.126

()10.896.082

()1.311.104

يف نهاية ال�سنة

640.177

76.633.287

69.200.083

21.291.477

9.857.320

25.332.383

12.702.142

16.770.888

232.427.757

225.550.360

الإ�ستهالك:
يف بداية ال�سنة

-

34.876.805

64.397.414

19.299.913

6.718.663

17.545.027

11.092.946

7.336.165

161.266.933

151.309.436

�إعادة ت�صنيف

-

-

-

-

-

573.785

()573.785

-

-

-

لل�سنة

-

2.239.146

3.750.954

519.267

962.425

2.082.431

209.044

1.913.358

11.676.625

10.861.637

للإ�ستبعادات

-

-

()5.014.398

()113.282

()864.656

()101.156

()2.649

-

()6.096.141

()904.140

يف نهاية ال�سنة

-

37.115.951

63.133.970

19.705.898

6.816.432

20.100.087

10.725.556

9.249.523

166.847.417

161.266.933

�صايف القيمة
الدفرتية:
يف  31دي�سمرب
2013

640.177

39.517.336

6.066.113

1.585.579

3.040.888

5.232.296

1.976.586

7.521.365

يف  31دي�سمرب
2012

640.177

37.898.312

7.332.719

1.473.378

1.719.952

4.559.496

2.576.590

8.082.803

65.580.340
64.283.427
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 31ديسمرب 2013
 - 10املوجودات غري امللموسة
يتكون هذا البند من عالمات جتارية لي�س لها عمر �إنتاج حمدد ويتم تقوميها للت�أكد من وجود خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمتها �سنوي ًا وكذلك عند وجود دليل ي�شري �إلى حدوث مثل
هذا لإنخفا�ض.

 -11الدائنون واملصاريف املستحقة الدفع واملطلوبات األخرى
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دائنون جتاريون

25.196.627

11.625.521

م�صاريف م�ستحقة الدفع

39.375.471

34.803.339

�أرباح غري حمققة عن �إعادة تقومي الذهب

6.554

4.892.760

�أعباء مالية م�ستحقة

2.345.135

1.922.417

دائنون �آخرون

5.040.177

2.293.338

71.963.964

55.537.375

 -12القروض قصرية األجل
تتكون القرو�ض ق�صرية الأجل ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من قرو�ض الذهب املمنوحة من بع�ض البنوك ،وحتمل عمولة وفق ًا للأ�سعار التجارية� .إن هذه القرو�ض م�ضمونة ب�شكل رئي�سي
بت�أمينات مودعة مقيدة (�إي�ضاح  ،)5وخمزون الذهب (�إي�ضاح .)7

قرو�ض ذهب
قرو�ض نقدية

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

816.035.961

806.319.370

816.035.961
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 -13الزكاة وضريبة الدخل
أ) الزكاة

متثل االلتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة لل�سنة ،الزكاة على �شركة الزوردي للمجوهرات وال�شركات التابعة لها.
احململة للسنة

تتكون الزكاة املحملة من خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية وقدره  11.910.249ريال �سعودي ( 9.731.928 :2012ريال �سعودي).
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة لل�سنة احلالية على �أ�سا�س الوعاء الزكوي املوحد لل�شركة وال�شركات التابعة اململوكة لها فعلي ًا وبالكامل ،وكما يلي:
2013
حقوق امل�ساهمني

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

406.577.027

355.100.888

خم�ص�صات �أول املدة وت�سويات �أخرى

23.668.612

17.345.097

القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

()64.084.928

()64.640.852

366.160.711

307.805.133

دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة

110.249.262

81.471.987

وعاء الزكاة

476.409.973

389.277.120

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة لت�سويات اال�ستهالك واملخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
احلركة يف اخملصص

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كالآتي:
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

9.916.766

8.422.516

املحمل لل�سنة

11.910.249

9.731.928

مدفوع خالل ال�سنة

()10.294.713

()8.237.678

يف نهاية ال�سنة

11.532.302

9.916.766

الربوط الزكوية

قامت ال�شركة بدفع وتقدمي �إقراراتها الزكوية لكافة ال�سنوات وحتى  .2012قامت ال�شركة ب�إنهاء ربوطها الزكوية مع م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») لكل ال�سنوات ال�سابقة
وحتى  .2004ال يوجد لل�شركة حالي ًا �أي �أمور معلقة مع م�صلحة الزكاة و الدخل عن ال�سنوات املتبقية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 -13الزكاة وضريبة الدخل – تتمة
ب) ضريبة الدخل

�إن �شركة �أورو �إيجيبت معفاة من ال�ضرائب عن نتائجها التجارية والت�صنيعية ملدة خم�س �سنوات اعتبار ًا من عام .2010
�إن ال�شركة الدولية ل�صناعة املجوهرات معفاة من ال�ضرائب عن نتائجها التجارية والت�صنيعية ملدة ع�شر �سنوات �إعتبار ًا من العام .2008

 -14مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

يف بداية ال�سنة

20.606.455

19.993.841

حممل خالل ال�سنة

4.919.618

3.715.048

مدفوع خالل ال�سنة

()1.786.355

()3.102.434

يف نهاية ال�سنة

23.739.718

20.606.455

 -15رأس املال
يتكون ر�أ�س املال من � 30.000.000سهم (� 30.000.000 :2012سهم) ،بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

 -16االحتياطي النظامي
طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات ال�سعودي ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %10من �صايف دخل ال�سنة (بعد خ�صم اخل�سائر املرحلة) �إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع هذا
االحتياطي ن�صف ر�أ�س املال� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.

 -17مصاريف البيع والتسويق
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

دعاية وترويج

32.728.040

22.338.679

�أعباء معايرة ذهب

23.201.066

23.552.251

رواتب ومزايا موظفني

18.324.528

14.384.186

عمولة مبيعات

10.339.166

7.470.080

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.613.321

11.018.891

�إيجار

5.285.103

4.719.312

�إ�ستهالك

3.524.572

2.558.182

�سفر

1.928.461

1.608.237

ت�أمني

1.151.632

1.019.296

�أخـرى

6.702.706

4.987.721

111.798.595

93.656.835
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 -18املصاريف العمومية واإلدارية
2012

2013
ريال �سعودي

ريال �سعودي

رواتب ومزايا موظفني

31.938.209

27.319.617

�سفر

1.900.456

1.156.686

�أتعاب �إ�ست�شارية ومهنية

1.691.436

502.855

�إ�ستهالك

1.434.960

928.527

طباعة وقرطا�سية و�إت�صاالت

1.067.392

767.985

�إ�صالح و�صيانة

484.475

313.195

�أخــرى

2.764.169

2.312.269

41.281.097

33.301.134

( -19املصاريف) اإليرادات األخرى ،صايف
2012

2013
ريال �سعودي

ريال �سعودي

ربح فروق حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

1.672.778

1.266.615

(خ�سارة) ربح �إ�ستبعاد ممتلكات و�آالت ومعدات

()1.893.171

174.326

تعوي�ضات ملوظفني �سابقني

()543.775

-

غرامات �ضريبية

()327.776

-

متنوعة

()541.949

120.634

متح�صالت من مطالبة ت�أمني

()1.633.893

490.709
2.052.284

 -20ربح السهم
يتم احت�ساب ربح ال�سهم بناء ًا على عدد الأ�سهم امل�صدرة يف نهاية ال�سنة .بلغ عدد الأ�سهم امل�صدرة  30مليون �سهم كما يف  31دي�سمرب  2013و .2012
�إرتفع ربح ال�سهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية بن�سبة  %32وذلك �إلى  3.93ريال �سعودي لل�سهم لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب  2.92 :2012( 2013ريال �سعودي لل�سهم).

 -21اإليجارات التشغيلية
تتعلق م�صاريف الإيجار بعقود الإيجارات الت�شغيلية .مت خالل ال�سنة� ،إثبات مبلغ وقدره  5.285.103ريال �سعودي ( 4.719.312 :2012ريال �سعودي) كم�صاريف يف قائمة
الدخل املوحدة ب�ش�أن عقود الإيجارات الت�شغيلية (�إي�ضاح .)17
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 -22املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال املجموعة والتي �إعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة بها ولتم�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل
نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س معقولة.
تتكون املجموعة من قطاع الأعمال الرئي�سية التالية:
التجزئة

اجلملة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
املبيعات

77.499.781

3.029.664.107

3.107.163.888

الربح الإجمايل

19.952.282

251.040.800

270.993.082

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

8.068.202

57.512.138

65.580.340

�إجمايل املوجودات

72.204.902

1.317.361.295

1.389.566.197

�إجمايل املطلوبات

()8.009.018

()915.262.927

()923.271.945

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
املبيعات

66.513.817

2.372.581.597

2.439.095.414

الربح الإجمايل

20.785.850

195.427.591

216.213.441

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات

6.268.086

58.015.341

64.283.427

�إجمايل املوجودات

72.743.328

1.234.811.999

1.307.555.327

�إجمايل املطلوبات

()3.094.570

()906.285.396

()909.379.966

تعترب اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون وجمهورية م�صر العربية الأ�سواق الرئي�سية ملنتجات املجموعة� .إنه من غري املمكن عملي ًا الإف�صاح عن املعلومات القطاعية
لكل منطقة جغرافية تتم فيها عمليات املجموعة.

 -23القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغب ًة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة
باملجموعة من النقدية و�شبه النقدية ،والب�ضاعة واملدينني والودائع ق�صرية الأجل والت�أمينات املودعة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من القرو�ض ق�صرية الأجل والدائنني.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ،ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  -تتمة
 31ديسمرب 2013
 -24إدارة اخملاطر
خماطر أسعار الذهب

متثل خماطر �أ�سعار الذهب املخاطر الناجمة عن التذبذب يف قيمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالذهب نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الذهب .تقوم الإدارة بتقليل خماطرها ب�ش�أن
التقلبات يف �أ�سعار الذهب وذلك باحلفاظ على كميات مت�ساوية من الذهب يف املوجودات واملطلوبات حيثما كان ذلك ممكن ًا وعملي ًا.
فيما يلي حتلي ًال حل�سابات الذهب كما يف  31دي�سمرب:
2012

2013

غرام

غرام
ريال �سعودي

(عيار  24قرياط)

ريال �سعودي

(عيار  24قرياط)

موجودات م�سجلة بالذهب – ب�ضاعة

690.833.748

4.765.258

779.906.926

3.859.244

موجودات م�سجلة بالذهب – مدينون

144.398.182

996.035

164.712.791

815.054

مطلوبات م�سجلة بالذهب – قرو�ض

()816.035.961

()5.628.712

()806.319.370

()3.989.941

�صايف املوجودات امل�سجلة بالذهب

19.195.969

132.581

138.300.347

684.357

بلغ �سعر الذهب بال�سوق  144/973ريال �سعودي لكل غرام (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  202/088 :2012( 2013ريال �سعودي لكل غرام) ،و  1.202/50دوالر
�أمريكي لأون�صة الذهب (عيار  24قرياط) كما يف  31دي�سمرب  1.676/21 :2012( 2013دوالر �أمريكي للأون�صة).
خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .مل تقم املجموعة مبعامالت هامة بعمالت �أجنبية عدا الدوالر
�أمريكي ،اليورو واجلنيه امل�صري خالل ال�سنة .عليه ،تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف ،وبالتايل ال تقوم املجموعة
بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
خماطر أسعار العموالت

متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع املجموعة ملخاطر �أ�سعار العموالت
ب�ش�أن موجوداتها ومطلوباتها املرتبطة بعمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�ض.
خماطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املحتفظ بها لدى املجموعة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان اخلا�صة باملجموعة القيمة الدفرتية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.
تقوم املجموعة باحلد من خماطر الإئتمان املتعلقة بعمالئها وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة .ت�شتمل الذمم املدينة على عدد كبري من العمالء
وخا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر العربية.
خماطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة املجموعة على الوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة مبطلوباتها املالية حال �إ�ستحقاقها.
تراقب املجموعة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات عند ن�شوئها.

 -25اإللتزامات احملتملة
�أ�صدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �ضمان مببلغ  132.000ريال �سعودي ( 234.000 :2012ريال �سعودي) ب�ش�أن عملياتها الدولية.

 -26اعتماد القوائم املالية املوحدة
اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  5ربيع الثاين 1435هـ (املوافق  5فرباير .)2014

 -27أرقام املقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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امللحق رقم (أ)
يبني اجلدول التايل التفا�صيل اخلا�صة بال�شركات املذكورة يف هيكل ملكية ال�شركة حتى �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:
اجلدول �أ :1-التفا�صيل اخلا�صة بال�شركات املذكورة يف هيكل ملكية ال�شركة حتى �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شركة
�شركة الزوردي القاب�ضة

التفا�صيل
الن�شاطات الرئي�سية :اال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صناعية والتجارية والزراعية وكذلك امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س �شركات �أخرى من خالل امتالك ح�ص�ص
�سيطرة فيها .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها بغر�ض اال�ستثمار يف ال�شركة .وال يوجد خطط ب�أن
تقوم الزوردي القاب�ضة بامتالك ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة وخليفة ح�سن اجلالهمة .وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة �إال �إذا اتخذت
بالأغلبية.
جمل�س املديرين :عبداهلل عبدالعزيز العثيم ،مفيد عبدالنبي رجب ،حممد عبداهلل العلي ،يا�سر في�صل ال�شريف ،جيم�س تانر وحممد را�شد النا�صري.
ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين ب�أغلبية الأع�ضاء.
ً
وتن�ص اتفاقية ائتالف ال�شركات على �أن جمل�س �إدارة ال�شركة يتم تعيينه �أي�ضا كمجل�س مديرين ل�شركة الزوردي القاب�ضة .وعندما مت �إعادة ت�شكيل
جمل�س �إدارة ال�شركة قبل الطرح ليتما�شى مع لوائح ومتطلبات الهيئة ،مل يتم �إعادة ت�شكيل جمل�س مديري �شركة الزوردي القاب�ضة.

�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة

الن�شاطات الرئي�سية :جتارة بيع الذهب باجلملة والتجزئة و بيع �أجهزة �صناعة املجوهرات .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة
ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها بغر�ض اال�ستثمار يف الزوردي القاب�ضة .وال يوجد خطط ب�أن تقوم �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة بامتالك
ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية وعبدالعزيز �صالح العثيم .وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة �إال �إذا اتخذت بالأغلبية.
جمل�س املديرين :عبد اهلل عبدالعزيز العثيم ،مفيد عبدالنبي رجب ،حممد عبداهلل العلي ،يا�سر في�صل ال�شريف ،خليفة ح�سن اجلالهمة وحممد را�شد
النا�صري .ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين ب�أغلبية الأع�ضاء.
وتن�ص اتفاقية ائتالف ال�شركات على �أن جمل�س �إدارة ال�شركة يتم تعيينه �أي�ض ًا كمجل�س مديرين ل�شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة .وقد
مت �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة قبل الطرح ليتما�شى مع لوائح ومتطلبات الهيئة ،ومل يتم �إعادة ت�شكيل جمل�س مديري �شركة جلف فيفث جم�ستون
ال�سعودية املحدودة.

�شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية

الن�شاطات الرئي�سية :تعمل يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها
بغر�ض اال�ستثمار يف �شركة جلف فيفث جم�ستون ال�سعودية املحدودة .وال يوجد خطط ب�أن تقوم �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية بامتالك ح�ص�ص
�أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م .وال تكون قرارات ال�شركاء
نافذة �إال �إذا اتخذت بالأغلبية.
جمل�س املديرين :خليفة ح�سن اجلالهمة ،مفيد عبدالنبي رجب ،حممد عبداهلل العلي وحممد را�شد النا�صري .ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين
ب�أغلبية الأع�ضاء.

�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

الن�شاطات الرئي�سية :تعمل يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها
بغر�ض اال�ستثمار يف �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية .وال يوجد خطط ب�أن تقوم �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م بامتالك ح�ص�ص �أو
�أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م .وال تكون قرارات ال�شركاء
نافذة �إال �إذا اتخذت بالأغلبية.
جمل�س املديرين� :أمين ح�سني الراي�ض ،مفيد عبدالنبي رجب  ،يحيى عبداجلليل وغازي عبدرحيم الراوي .ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين ب�أغلبية
الأع�ضاء.

�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م

الن�شاطات الرئي�سية :تعمل يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها
بغر�ض اال�ستثمار يف �شركة جلف فورث جم�ستون ال�سعودية .وال يوجد خطط ب�أن تقوم �شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م بامتالك ح�ص�ص
�أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م .وال تكون قرارات ال�شركاء
نافذة �إال �إذا اتخذت بالأغلبية.
جمل�س املديرين� :أمين ح�سني الراي�ض ،مفيد عبدالنبي رجب  ،يحيى عبداجلليل وغازي عبدالرحيم الراوي .ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين
ب�أغلبية الأع�ضاء.

�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م

الن�شاطات الرئي�سية :تعمل يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة .وال يوجد لها ن�شاطات ت�شغيلية مبا�شرة ،حيث �أنها �شركة ذات غر�ض خا�ص مت ت�أ�سي�سها
بغر�ض اال�ستثمار يف �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م و�شركة جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م .وال يوجد خطط ب�أن تقوم �شركة جلف
انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م بامتالك ح�ص�ص �أو �أ�سهم يف �شركات �أخرى �أو مبمار�سة ن�شاطات �أخرى.
ال�شركاء وحقوق الت�صويت� :شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م ،و �شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م ،و�شركة �إي�ستغيت ا�س بي يف  5القاب�ضة .وال تكون قرارات ال�شركاء نافذة �إال �إذا اتخذت بالأغلبية.
جمل�س املديرين� :أمين ح�سني الراي�ض ،مفيد عبدالنبي رجب ،روهيت ناندا� ،سيد عبا�س مرغوب رزيف ،يحيى عبداجلليل وغازي عبدالرحيم الراوي.
ويتم اتخاذ قرارات جمل�س املديرين ب�أغلبية الأع�ضاء.

امل�صدر :ال�شركة
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يحتوي هذا امللحق �أي�ض ًا على تف�صيل حول هيكل ملكية �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ب�سجل جتاري رقم  1-70520بتاريخ
1429/4/3هـ (املوافق2008/12/1م) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م يف املنطقة الدبلوما�سية بـالبحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل
 250.000دينار بحريني (ما يعادل  2.489.975ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  50دينار بحريني (ما يعادل  498ريال
�سعودي) لكل ح�صة.
كما مت تو�ضيحه بالتف�صيل يف الق�سم �«( 5-2-4-4شركة الزوردي القاب�ضة») ،ف�إنه يف عام 2009م ،قام ائتالف ال�شركات املكون من �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م،
و�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م ،و�شركة اي�ستغيت مينا ا�س بي يف  5القاب�ضة .باال�ستحواذ ب�شكل غري مبا�شر على
ح�صة �أغلبية يف ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة ملكية قدرها  %70من خالل جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة مبوجب اتفاقية �شراء �أ�سهم مت �إبرامها بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز
�صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم .ويف عام 2010م ،قام ائتالف ال�شركات بزيادة ح�صته يف ال�شركة بن�سبة  %7.5من كل من عبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز
العثيم وذلك وفق ًا لذات �شروط اتّفاقية �شراء الأ�سهم بني ائتالف ال�شركات وعبدالعزيز �صالح العثيم .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعمل �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة
ذ.م.م يف املقام الأول ك�شركة قاب�ضة  ،ت�أ�س�ست من قبل ائتالف ال�شركات ،ومتلك ح�ص�ص قدرها  4,995ح�صة يف �شركة جلف فر�ست جم�ستون القاب�ضة ذ.م.م و 4.995ح�صة
يف جلف �سيكوند جيم�ستون القاب�ضة ذ.م.م (متثل ن�سبة ملكية قدرها  %99.9يف ر�أ�س مال كل منهما) .ومتلك �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ،كما يف تاريخ هذه
الن�شرة ،ملكية نفعية بن�سبة قدرها  %77.5يف ال�شركة بالنيابة عن ائتالف ال�شركات .وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،سوف متلك �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م
بالنيابة عن ائتالف ال�شركات ملكية نفعية بن�سبة قدرها  %54.25يف ال�شركة.
ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :2-هيكل ملكية �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م
قيمة الأ�سهم (لريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون

عدد احل�ص�ص

قيمة الأ�سهم (دينار بحريني)

�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م

3.580

179.000

1.782.822

%71.60

�شركة اي�ستغيت مينا ا�س بى يف  5القاب�ضة

1.136

56.800

565.722

%22.72

�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م

284

14.200

141.431

%5.68

الإجمايل

5.000

250.000

2.489.975

%100

امل�صدر :ال�شركة

يتوافق هيكل ملكية ال�شركة مع نظام اال�ستثمار الأجنبي واللوائح التنفيذية ذات العالقة ،حيث �أن املن�ش�أة ال تكون ملزمة با�ستخراج ترخي�ص ا�ستثماري من الهيئة العامة
لال�ستثمار �إذا كانت مملوكة بالكامل من قبل �أفراد خليجيني �أو من قبل �شركات خليجية مملوكة بالكامل من قبل �أفراد خليجيني (املادة (1ه) من نظام اال�ستثمار الأجنبي
واملادة  3من االتفاقية االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون).
لذلك ف�إن متطلبات الرتخي�ص طبق ًا لنظام اال�ستثمار الأجنبي ال تنطبق على املن�ش�آت اململوكة بالكامل من�( :أ) �أفراد خليجيني؛ و (ب) �شركات من�ش�أة يف اخلليج ومملوكة
بالكامل من �أفراد خليجيني .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن متطلبات الرتخي�ص طبق ًا لنظام اال�ستثمار الأجنبي تنطبق فقط على اال�ستثمارات الأجنبية اململوكة ملكية قانونية �سواء
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،كما يت�ضح ذلك يف وثائق ال�شركة املعنية.
وعليه ،ف�إن نظام اال�ستثمار الأجنبي ال ينطبق على ال�شركة حيث �أن جميع امل�ساهمني املبا�شرين وغري املبا�شرين يف ال�شركة هم �إما �أفراد خليجيني �أو �شركات خليجية مملوكة
بالكامل من قبل �أفراد خليجيني ،كما يت�ضح ذلك يف وثائق ال�شركة.
وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م:

 -1هيكل 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�ضة ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1-70517وتاريخ 1429/12/3هـ (املوافق 2008/12/1م).
ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م باملنطقة الدبلوما�سية يف مملكة البحرين ،ويبلغ ر�أ�س مالها  250.000دينار بحريني (ما يعادل 2.489.975
ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  5.000ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  50دينار بحريني(ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تقت�صر عمليات �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م على كونها �شركة قاب�ضة متلك  3.580ح�صة يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة
ذ.م.م (بن�سبة  %71.60من ر�أ�س مالها) .كما �أن �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م هي �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب
اخلليج للفر�ص  1و�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  .1وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متلك �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م ملكية نفعية بن�سبة قدرها
 %55.49يف ال�شركة .وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،سوف متلك ملكية نفعية بن�سبة قدرها  %38.84يف ال�شركة .و بالتايل ف�إن جزء من امللكية النفعية ل�شركة جلف جروث جولد
القاب�ضة ذ.م.م يف ال�شركة (والبالغة لن�سبة  )%98.64هي نياب ًة عن �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة) ،وهي �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت
يف الهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  ،1واجلزء الثاين من امللكية النفعية ل�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م يف ال�شركة (والبالغة  )%1.36هي نياب ًة
عن �شركة انف�ستكورب جو  ، 4وهي �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص .1
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ويلخ�ص اجلدول التايل هيكل ملكية �شركةجلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :3-هيكل ملكية �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

�شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة)

4.932

246.600

2.450.135

%98.64

�شركة انف�ستكورب جو 4

68

3.400

33.864

%1.36

5.000

250.000

2.489.975

%100

الإجمايل

قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح الر�سم التايل هيكل ملكية �شركةجلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م:

�شكل �أ :1-هيكل امللكية ل�شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م
ÜQƒµà°ùØfG
%50^5
ƒjƒdÉJ ÚdGQƒHƒH
)(øjôëÑdG

%49^55

óªfi º«gGôHEG Ú°ùM º«gGôHEG
)(øjôëÑdG

%50^5
%49^55

2 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
)(øjôëÑdG

%9

¥hóæ°üdG »YGQ
è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T äGQÉªãà°SÓd
)(øjôëÑdG
%99

Ω.Ω.P 1 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
)(øjôëÑdG

%91

%99

äGóMƒdG »µdÉe

%1
äGóMƒdG »µdÉe

%99

Ü.Ω.¢T 1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U ácô°T
)(øjôëÑdG) (á∏Ø≤e

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

%1

1 ¢UôØ∏d è«∏ÿG ÜQƒµà°ùØfG ¥hóæ°U øY áHÉ«f
%98^6

%1
áëHGôe

4 ƒL ÜQƒµà°ùØfG ácô°T
)(øjôëÑdG

%1^4

á«©Øf á«µ∏e
“∑ƒµ°U / (áHQÉ°†e hCG áëHGôe) πjƒ
¥hóæ°U

%71^6

ódƒL çhôL ∞∏L ácô°T
Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG
)(øjôëÑdG

Iô°TÉÑe á«µ∏e
…óbÉ©J Ö«JôJ
“∑ƒµ°U/πjƒ

امل�صدر :ال�شركة
وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م:

شركة صندوق انفستكورب اخلليج للفرص  1ش.م.ب (مقفلة) («شركة الصندوق»)
�شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة) («�شركة ال�صندوق»)هي �شركة م�ساهمة مقفلة ب�سجل جتاري رقم  1-67221ت�أ�س�ست يف البحرين بتاريخ
1428/11/26هـ (املوافق 2007/12/6م) .ومت ت�أ�سي�س �شركة ال�صندوق بغر�ض �إن�شاء �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص «( 1ال�صندوق») و هو �صندوق بحريني ا�ستثماري
مغلق معفى وم�سجل لدى م�صرف البحرين املركزي ،بحيث يكون ل�شركة ال�صندوق امللكية القانونية لأ�صول ال�صندوق بالنيابة عن ال�صندوق .والهدف الرئي�سي من ال�صندوق هو
اال�ستثمار يف �شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ستة وب�شكل انتقائي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا .وال تقوم �شركة ال�صندوق ب�أية �أن�شطة لها عالقة
مبا�شرة بال�صندوق �أو غريها من الأن�شطة الأخرى وال تتناف�س مع �أعمال جمموعة الزوردي� .شركة ال�صندوق هي �شركة تابعة ومملوكة بن�سبة  %99من قبل �شركة انف�ستكورب
اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) (« ُم َ�ش ِّغل ال�صندوق») ،ومتلك �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م ن�سبة  %1يف �شركة ال�صندوق.
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ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة ال�صندوق كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :4-هيكل ملكية �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة)كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
�شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة)

99

990

9.860

%99

�شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م

1

10

99.6

%1

100

1000

9.959.6

الإجمايل

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم (دينار بحريني)

%100

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي تف�صيل للم�ساهمني يف �شركة ال�صندوق:
)أشركة انفستكورب اخلليج لالستثمارات ش.م.ب (مقفلة)

�شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1-66923بتاريخ 2007/11/7م (املوافق
1428/11/27هـ) .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) باملنطقة الدبلوما�سية يف البحرين ،ويبلغ ر�أ�س مالها  250.000دينار
بحريني (ما يعادل  2.489.975ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى � 25.000سهم بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  10دينار بحريني (ما يعادل  99.6ريال �سعودي) لكل
�سهم .كما �أن �شركةانف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) هي �شركة بحرينية م�ساهمة مقفلة مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي والهدف الرئي�سي
لها هو الت�سويق لل�صناديق اال�ستثمارية .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تقت�صر عمليات �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) على كونها م�سوقة لل�صناديق
اال�ستثمارية ،ومتلك � 99سهم يف �شركة ال�صندوق (ممثلة  %99من ر�أ�س مالها) ،وكذلك متلك � 99سهم يف �شركة �صندوق انف�ستكورب الإ�سالمي اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب
مقفلة (ممثلة  %99من ر�أ�س مالها).
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :5-هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
�شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م

22.750

227.500

2.265.877

%91

�شركة انف�ستكورب جو 2

2.250

22.500

224.098

%9

25.000

250.000

2.489.975

الإجمايل

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم (دينار بحريني)

%100

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي تف�صيل للم�ساهمني يف �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة):
 -1شركة انفستكورب جو  1ذ.م.م:

�شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1-66849بتاريخ 2007/10/30م (املوافق 1428/10/18هـ) .ويقع املقر
الرئي�سي ل�شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م باملنطقة الدبلوما�سية يف البحرين ،ويبلغ ر�أ�س مالها  20.000دينار بحريني (ما يعادل  199.198ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى 400
ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  50دينار بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تقت�صر عمليات �شركة انف�ستكورب جو 1
ذ.م.م على كونها �شركة قاب�ضة متلك �أ�سهم ًا وح�ص�ص ًا يف كل من �شركة ال�صندوق و�شركة �صندوق انف�ستكورب الإ�سالمي اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب مقفلة و�شركة انف�ستكورب
اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) و�شركة انف�ستكورب جو .4
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :6-هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م كما يف تاريخ هذه الن�شرة
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
�إبراهيم ح�سني �إبراهيم حممد

202

10.100

100.595

%50.5

بورالني تالويو فيل

198

9.900

98.603

%49.5

400

20.000

199.198

%100

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م:
إبراهيم حسني إبراهيم حممد

�إبراهيم ح�سني �إبراهيم حممد ،بحريني اجلن�سية ،ميلك ح�ص�ص ًا يف كل من �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م و�شركة انف�ستكورب جو  2ك�شريك مر�شح لبنك انف�ستكورب �ش.م.ب
وفق ًا التفاقية تر�شيح ،وقد مت تفوي�ض جميع احلقوق املتعلقة يف الت�صويت والقرارات املتعلقة يف �إدارة الأ�صول �إلى ممثلي �شركة انف�ستكورب للخدمات الإدارية التي تعمل كمدير
ال�صندوق وفق ًا لوكالة القانونية .والغر�ض من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�صندوق من توجيه حقوق الت�صويت يف احل�ص�ص القانونية مل�صلحة ال�صندوق و مالكي الوحدات.
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بورالني تالويو فيل

بورالني تالويو فيل ،بحرينية اجلن�سية ،متلك ح�ص�ص يف كل من �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م و �شركة انف�ستكورب جو  2ك�شريك مر�شح لبنك انف�ستكورب �ش.م.ب وفق ًا
التفاقية تر�شيح ومت تفوي�ض جميع احلقوق املتعلقة يف الت�صويت والقرارات املتعلقة يف �إدارة الأ�صول �إلى ممثلي �شركة انف�ستكورب للخدمات الإدارية التي تعمل كمدير ال�صندوق
وفق ًا للوكالة القانونية .والغر�ض من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�صندوق من توجيه حقوق الت�صويت يف احل�ص�ص القانونية مل�صلحة ال�صندوق و مالكي الوحدات.
وفق ًا للأنظمة ال�سارية يف البحرين ،ف�إن امل�ساهمني املبا�شرين والنفعيني يف �شركة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب (مقفلة) ال ميلكون �أي حقوق على الأ�صول
اخلا�صة ب�صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص � ،1سواء خالل مدة ال�صندوق �أو عند ت�صفيته (ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�ست هيكلية).
 -2شركة انفستكورب جو :2

�شركة انف�ستكورب جو  2هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1-66848بتاريخ 1428/10/18هـ (املوافق 2007/10/30م) .ويقع املقر
الرئي�سي ل�شركة انف�ستكورب جو  2باملنطقة الدبلوما�سية يف البحرين ،ويبلغ ر�أ�س مالها  20.000دينار بحريني (ما يعادل  199.198ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  400ح�صة
بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  50دينار بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة .كما �أن �شركة انف�ستكورب جو  2هي �شركة قاب�ضة ت�أ�س�ست لتكون �إحدى
م�ساهمي �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) نظر ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية يف البحرين بوجود م�ساهمني اثنني يف ال�شركات امل�ساهمة املقفلة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تقت�صر عمليات �شركة انف�ستكورب جو  2على كونها �شركة قاب�ضة متلك �أ�سهم ًا يف كل من �شركة انف�ستكورب اخلليج لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة)
و�شركة انف�ستكورب جو .4
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو  2كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :7-هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو 2كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة احل�ص�ص (دينار بحريني)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

�إبراهيم ح�سني �إبراهيم حممد

202

10.100

100.595

%50.5

بورالني تالويو فيل

198

9.900

98.603

%49.5

الإجمايل

400

20.000

199.198

%100

امل�صدر :ال�شركة

يرجى مراجعة الفقرة (� )1أعاله ملزيد من التفا�صيل عن ال�شركاء يف �شركة انف�ستكورب جو � ،2إبراهيم ح�سني �إبراهيم حممد وبورالني تالويو فيل.
)بشركة انفستكورب جو  :1ذ.م.م

يرجى مراجعة الفقرة (� )2أعاله ملزيد من التفا�صيل عن �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م.

شركة انفستكورب جو  4ذ.م.م
�شركة انف�ستكورب جو  4هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ب�سجل جتاري رقم  83731ت�أ�س�ست يف البحرين بتاريخ 1434/2/17هـ (املوافق 2012/12/31م) .وهي �شركة تابعة
ومملوكة بن�سبة  %99من قبل �شركة انف�ستكورب جو 1ذ.م.م ومتلك �شركة انف�ستكورب جو  2احل�صة املتبقية بن�سبة قدرها  %1ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة انف�ستكورب جو 4
باملنطقة الدبلوما�سية يف البحرين ،ويبلغ ر�أ�س مالها  20.000دينار بحريني (ما يعادل  199.198ريال �سعودي) ،مق�سم �إلى  400ح�صة بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها
 50دينار بحريني (ما يعادل  498ريال �سعودي) لكل ح�صة .ومتلك �شركة انف�ستكورب جو  4ملكية قانونية قدرها  %1.36يف ر�أ�س مال �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م.
وتقت�صر �أن�شطة �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م على كونها �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1وهو
�صندوق �إ�سالمي مغلق مت ت�أ�سي�سه وفق ًا لنموذج اال�ستثمار اجلماعي ،جملد ( 6والذي مت ا�ستبداله بلوائح اال�ستثمار اجلماعية التابعة مل�صرف البحرين املركزي ،جملد «( 7لوائح
اال�ستثمار اجلماعية»)) وهو م�سجل لدى مركز م�صرف البحرين املركزي .و لي�س لدى انف�ستكورب جو  4ذ.م.م �سوى وظيفة �إدارية وال حت�صل على �أي منافع اقت�صادية فيما
يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة .وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف �شركة انف�ستكورب جو � 4أي حقوق على الأ�صول اخلا�صة ب�شركة انف�ستكورب جو � ،4سواء خالل مدة �صندوق
انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص � 1أو عند ت�صفيته (ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�ست هيكلية).
وقد متت هيكلة منتج ا�ستثماري ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  ،1يت�ألف من ت�سهيالت مرابحة تنتهي بتاريخ 1450/08/29هـ (املوافق 2029/01/14م)
بني �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م و �شركة �صندوق انف�ستكورب الإ�سالمي اخلليج للفر�ص � 1ش.م.ب مقفلة ،والتي مت ت�أ�سي�سها لغر�ض واحد وهو ت�أ�سي�س �صندوق انف�ستكورب
اال�سالمي اخلليج للفر�ص  .1و ا�ستخدمت �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م �إجمايل متح�صالت املرابحة للح�صول على ح�صة قدرها  ٪1.36يف �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة
ذ.م.م.
من خالل الهيكل القانوين ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  ،1الذي لي�س لديه �أي ملكية مبا�شرة �أو ملكية نفعية يف �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن مالكي وحدات �صندوق
انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1لي�س لديهم �أي ملكية نفعية يف �أ�سهم ال�شركة ،حيث ال يوفر �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص � 1سوى خدمات متويل مرابحة
�إلى �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م ،وعليه ،ف�إن هذا التمويل مبني على �أ�سا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�ستند ب�ضمان تلك امللكية النفعية يف �أ�سهم ال�شركة .ويف حال
تخلف �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م عن دفع املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لعقد املرابحة (واملتمثلة يف تكلفة ال�سلع وهام�ش الربح) ،ال يكون ل�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج
للفر�ص � 1سوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م ،ولي�س له حق الرجوع على امللكية النفعية التابعة ل�شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م يف �أ�سهم ال�شركة.
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وبالتايل ال ميلك �أي من مالكي وحدات �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1ح�صة نفعية بن�سبة � %5أو �أكرث يف �أ�سهم ال�شركة.وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مالكي
الوحدات يف �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1ال يتمتعون ب�أي من احلقوق املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية �أو النظام
الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت �أو �أي من احلقوق املمنوحة للم�ساهمني .وعالوة على ذلك ،ووفقا لأحكام و�شروط �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص ،1
ف�إن مالكي وحداته لي�س لهم �أي حق تعاقدي للح�صول على �أ�سهم ال�شركة.
يتكون جمل�س �إدارة �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1من كل من �أمين ح�سني من�صور العري�ض ،ومفيد عبد النبي عبديل رجب ،و�سيد عبا�س مرغوب رزيف،
وال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص � 1أي ملكية قانونية �أو نفعية يف ال�شركة .ويتم حتقيق التخارج من ا�ستثمارات
�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1من خالل طرق خمتلفة ت�شمل الطرح العام الأويل �أو البيع للم�ستثمرين املحليني �أو الإقليم ِّيني �أو الأجانب �أو بيعها لغريهم من
امل�ستثمرين يف امللكية اخلا�صة .ومت ت�أ�سي�س �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1يف 1429/1/15هـ (املوافق 2008/1/24م) ،وتبلغ مدته ع�شرة �سنوات ميالدية،
وملدير ال�صندوق احلق يف متديد هذه املدة لفرتتني بحد �أق�صى ،مدة كل منهما �سنة واحدة ،وذلك لي�سمح بحل �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1ب�شكل منظم.
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو  4كما يف تاريخ هذه الن�شرة

اجلدول �أ :8-هيكل ملكية �شركة انف�ستكورب جو  4كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شركاء

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (ريال بحريني)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

�شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م

396

19.800

197.206

%99

�شركة انف�ستكورب جو 2

4

200

1.992

%1

400

20.000

199.198

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

يرجى مراجعة الفقرة ( )1و(� )2أعاله ملزيد من التفا�صيل عن �شركة انف�ستكورب جو  1ذ.م.م و�شركة انف�ستكورب جو  .2وميلك كال ال�شركتني كل من ابراهيم ح�سني ابراهيم
حممد وبورالني تالويو فيل واللذان قاما بتفوي�ض جميع حقوقهما يف الإدارة والت�صويت فيما يتعلق ب�شركتي انف�ستكورب جو  1ذ.م.م وانف�ستكورب جو  2ملمثلي �شركة انف�ستكورب
للخدمات الإدارية املحدودة ب�صفتها مدير ال�صندوق ،وذلك بناء على توكيل ر�سمي .والغر�ض الرئي�سي من هذا التوكيل هو متكني مدير ال�صندوق من توجيه الت�صويت اخلا�ص
باحل�ص�ص اململوكة قانوني ًا ملا فيه م�صلحة �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص  1و�صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص  1ومالكي وحداتهما� .إن ال�شركاء يف �شركة
انف�ستكورب جو  4املبا�شرين و النفعيني ال ميلكون �أي حقوق يف �أ�صولها وذلك �سواء كان على مدى فرتة �صندوق انف�ستكورب اال�سالمي اخلليج للفر�ص � 1أو عند ت�صفيته ( يتم
حتقيق ذلك بناء على �أ�سا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي).
وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،ستمتلك �شركة انف�ستكورب جو  4ذ.م.م ملكية نفعية تبلغ  %0.0075من ر�أ�س مال ال�شركة.

نظرة عامة عن هيكل امللكية لصندوق انفستكورب اخلليج للفرص
�إن ال�صندوق �صندوق ا�ستثماري مغلق ومعفى مت �إن�شا�ؤه وفق ًا لنموذج اال�ستثمار اجلماعي التابع مل�صرف البحرين املركزي ،املجلد ( 6والذي مت ا�ستبداله بلوائح اال�ستثمار
اجلماعية) وم�سجل لدى م�صرف البحرين املركزي .وميكن و�صف ال�صندوق بكونه برنامج ا�ستثماري م�شرتك يهدف �إلى �إعطاء الفر�صة للم�ستثمرين امل�شاركني فيه لال�ستثمار
جماعي ًا يف �أرباح الربنامج ويديره مدير ال�صندوق .ولي�س لدى مالكي الوحدات بال�صندوق �أي حقوق �سيطرة �إدارية �أو �سيطرة على قرارات ال�صندوق .و يتولى مدير ال�صندوق
م�س�ؤولية اتخاذ جميع القرارات اال�ستثمارية املتعلقة با�ستثمارات ال�صندوق ،ويتولى منظم ال�صندوق و�أمني حفظه ال�ش�ؤون الإدارية ومهام حفظه ،بحيث تقت�صر حقوق مالكي
الوحدات يف ال�صندوق على حقوقهم يف ا�ستالم املتح�صالت كما هو مذكور يف مذكرة الطرح اخلا�ص اخلا�صة بال�صندوق وبع�ض احلقوق املحدودة الأخرى املو�ضحة يف
امل�ستندات والأدوات التي مت على �أ�سا�سها �إن�شاء ال�صندوق .وبالرغم من كون مالكي الوحدات مالك نفعيني لأ�صول ال�صندوق بحيث تكون امللكية القانونية تابعة ل�شركة ال�صندوق
والتي ت�شمل �أي ا�ستثمارات �أجريت من قبل �شركة ال�صندوق نيابة عن ال�صندوق (مثل ح�صة �شركة ال�صندوق يف �شركة جلف جروث جولد القاب�ضة ذ.م.م)� ،إال �أن مالكي
الوحدات ال يتمتعون ب�أي من احلقوق املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية �أو النظام الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت �أو �أي من
احلقوق املمنوحة للم�ساهمني .وعالوة على ذلك ،ووفق ًا لأحكام و�شروط �صندوق انف�ستكورب اخلليج للفر�ص ،ف�إن مالكي وحداته لي�س لهم �أي حق تعاقدي للح�صول على �أ�سهم
يف ال�شركة.
ووفق ًا للوائح اال�ستثمار اجلماعية ،ف�إن ال�صناديق البحرينية التي مت ت�أ�سي�سها وفق ًا للوائح اال�ستثمار اجلماعية يجوز ت�أ�سي�سها ب�شكل ا�ستثمار جماعي م�ؤ�س�س وفق ًا للقوانني التي
حتكم العقود� ،أو ب�شكل ودائع يتم ت�أ�سي�سها وفق ًا لقانون العهد املالية� ،أو ك�شركات م�ؤ�س�سة وفق ًا لقانون ال�شركات .وجتدر اال�شارة �إلى �أن جميع ال�صناديق البحرينية التي مت
ت�أ�سي�سها وفق ًا للوائح اال�ستثمار اجلماعية يتوجب عليها �إن�شاءكيان اعتباري منف�صل تابع لها حيث �أن ال�صناديق اال�ستثمارية ال تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية بحد ذاتها.
مت ت�أ�سي�س ال�صندوق باعتباره �صندوق ًا معفى وفق ًا للوائح اال�ستثمار اجلماعية على �أ�سا�س تعاقدي بني �شركة ال�صندوق وامل�ستثمرين .ويعترب هذا الهيكل القانوين لل�صندوق
الأكرث �شيوع ًا يف البحرين ويندرج حتت فئة �صناديق ا�ستثمار جماعية كما هو مو�ضح �أعاله .ولي�س لل�صندوق �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،وقد قام امل�ستثمرين باال�شرتاك يف
ال�صندوق من خالل االكتتاب يف وحداته ولي�س يف �أ�سهم �شركة ال�صندوق .وحيث لي�س لل�صندوق �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،يتم التعاقد فيما يخ�ص �أي ا�ستثمارات �أو �أي
اتفاقيات يتم �إبرامها من قبل �شركة ال�صندوق بالنيابة عن ال�صندوق ،كما �أن �شركة ال�صندوق هي املالك القانوين لن�سبة امللكية البالغة  %98.64يف �شركة جلف جروث جولد
القاب�ضة ذ.م.م .وبالرغم من ذلك ،ووفق ًا للقوانني البحرينية التي تنطبق على ال�صندوق ،ف�إن املالك املبا�شرين واملالك النفعيني يف �شركة ال�صندوق لي�س لديهم �أي حقوق
متعلقة ب�أ�صول ال�صندوق �أو �إدارته �سوا ًء كان ذلك خالل فرتة بقاء ال�صندوق �أو خالل فرتة ت�صفيته .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا لالئحة اال�ستثمار اجلماعية يقوم �أمني حفظ
ال�صندوق باالحتفاظ بجميع الأ�صول والأدوات املالية واال�ستثمارات اخلا�صة بال�صندوق بالنيابة عن ال�صندوق ول�صاحله (ويتم ذلك من خالل ترتيب تعاقدي ولي�س هيكلي).
وبالتايل ،رغم كون �شركة ال�صندوق املالك القانوين �إال �أنها ال متلك نفعي ًا �أي ًا من الأ�صول �أو �سواء مل�صلحتها �أو بالنيابة عن م�ساهميها .ويقوم �أمني حفظ ال�صندوق ب�أداء جميع
املدفوعات والإي�صاالت التمويلية املتعلقة بال�صندوق ،والذي ال يقوم بتحرير �أي �أموال ل�صالح م�ساهمي �شركة ال�صندوق .وعند ت�صفية ال�صندوق ،وفق ًا ملا ذكر �أعاله ،ف�إن جميع
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�أ�صول ال�صندوق املتبقية يتم توزيعها على مالكي وحداته فقط .كما ال يتم ت�صفية ال�صندوق �إال بعد احل�صول على عدة موافقات من قبل مالكي الوحدات وم�صرف البحرين
املركزي.
يتولى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�صندوق م�س�ؤولية الإدارة والإ�شراف على ال�صندوق .ويتم تر�شيح وتعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ال�صندوق من قبل �شركة انف�ستكورب اخلليج
لال�ستثمارات �ش.م.ب (مقفلة) (ك ُم�ش ٍّغل ال�صندوق) بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة من قبل م�صرف البحرين املركزي ،حيث يقوم م�شغل ال�صندوق مبا�شرة ب�إ�شعار
م�صرف البحرين املركزي عندما ي�ستقيل �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ال�صندوق �أو عندما يتم �إنهاء ع�ضويته يف جمل�س الإدارة ،مع تقدمي �شرح مف�صل لأ�سباب ذلك .وعند
�إنهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ال�صندوق ،ف�إنه �سيتطلب ذلك �إ�صدار قرار من قبل امل�ساهمني بعد انعقاد اجتماع امل�ساهمني مبا يتما�شى مع قانون ال�شركات
البحريني التجاري وامل�ستندات الت�أ�سي�سية ذات ال�صلة .ويتوجب دعوة م�صرف البحرين املركزي ووزارة ال�صناعة والتجارة لكافة اجتماعات امل�ساهمني.
ت�شرتط لوائح اال�ستثمار اجلماعية ب�أن يحمل م�شغل ال�صندوق ترخي�ص ًا �صادر ًا من قبل م�صرف البحرين املركزي �أو من قبل جهة تنظيمية خمت�صة باخلدمات املالية يف دولة
�أخرى غري البحرين .وقد مت ترخي�ص م�شغل ال�صندوق ك�شركة جتارية ا�ستثمارية – فئة 2من قبل م�صرف البحرين املركزي بحيث يكون مرخ�ص للقيام بت�شغيل �صناديق
اال�ستثمار اجلماعية.
يقوم بنك انف�ستكورب �ش.م.ب بتقدمي خدمات التنظيم واحلفظ والت�سجيل لل�صندوق ،وهو مرخ�ص له بالقيام بذلك .وتقوم �شركة انف�ستكورب خلدمات الإدارة املحدودة
ب�إدارة ال�صندوق.
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات الرئي�سية املتعلقة بال�صندوق:








تاريخ ت�سجيل ال�صندوق ومدته :مت ت�سجيل ال�صندوق لدى م�صرف البحرين املركزي يف 1428/10/10هـ (املوافق 2007/11/22م) .ومت تنفيذ اتفاقية ال�شراء
يف �أ�سهم ال�شركة من قبل �شركة ال�صندوق بالنيابة عن ال�صندوق يف 1430/1/17هـ (املوافق 2009/1/14م) .وتبلغ مدة ال�صندوق ع�شر �سنوات ميالدية قابلة
للتمديد حيث يحق ملدير ال�صندوق متديد مدته مبقدار �سنتني ميالديتني �إ�ضافيتني ،وذلك لإتاحة الفر�صة لإنهاء ال�صندوق ب�شكل منظم.
الهدف اال�ستثماري :الهدف اال�ستثماري لل�صندوق هو حتقيق �أرباح ر�أ�س مالية جمزية على املدى املتو�سط �إلى املدى طويل الأجل من خالل اال�ستثمار يف �شركات
جديدة �أو اال�ستحواذ على حقوق �أغلبية �أو �أقلية (�إذا تطلب الأمر) يف �شركات متواجدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ستة ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا وتركيا .كما ي�سعى ال�صندوق لال�ستثمار يف �شركات عامة وال�شروع باال�ستحواذ على �شركات عاملية �صغرية ذات احتمالية منو عالية يف منطقة اخلليج
العربي.
�سيا�سة التخارج :يهدف ال�صندوق لتحقيق التخارج عن طريق و�سائط خمتلفة ت�شمل الطرح العام الأويل �أو البيع للم�ستثمرين املحليني �أو الإقليم ِّيني �أو الأجانب
�أو بيعها لغريهم من امل�ستثمرين يف اال�ستثمار اخلا�ص وذلك قبل انتهاء فرتة ال�صندوق (مبا يف ذلك فرتة التمديد ومدتها �سنتان كما هو مو�ضح �أعاله) .وكما يف
تاريخ هذه الن�شرة ،ال توجد �آلية معينة لت�صفية ال�صندوق عند انتهاء فرتته.
جمل�س �إدارة �شركة ل�صندوق :يتكون جمل�س �إدارة �شركة ال�صندوق من ثالثة �أع�ضاء (�أمين ح�سني من�صور العري�ض ومفيد عبد النبي عبديل رجب و�سيد عبا�س
مرغوب رزيف) ،وال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة ال�صندوق �أي ملكية قانونية �أو نفعية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�شركة.

حتتفظ �شركة ال�صندوق بقاعدة متنوعة من امل�ستثمرين املكتتبني يف وحدات ال�صندوق ،ومن خالل الهيكل القانوين لل�صندوق ،ميلك مالكي الوحدات يف ال�صندوق ح�صة نفعية
بن�سبة  %54.65يف �أ�سهم ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة .كما ميلك جهاز قطر لال�ستثمار� ،أحد مالكي الوحدات وهو �صندوق �سيادي قطري ،ح�صة نفعية بن�سبة %6.25
يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،و�سوف ميلك ح�صة نفعية بن�سبة  %4.38بعد ا�ستكمال عملية الطرح .وبا�ستثناء جهاز قطر لال�ستثمار ،ال ميلك �أي من مالكي الوحدات
ح�صة نفعية بن�سبة � %5أو �أكرث يف ال�شركة.

 -2شركة ايستغيت مينا اس بى يف  5القابضة ("إيستغيت اس بي يف )”5
�شركة �إي�ستغيت ا�س بي يف  5هي �شركة ذات ملكية فردية ،ت�أ�س�ست مبوجب قوانني مملكة البحرين بتاريخ 1429/12/5هـ (املوافق 2008/12/3م) ب�سجل جتاري رقم 70545-1
ويقع مقرها الرئي�سي بالوحدة رقم  ،2166مبنى رقم  ،2648طريق رقم  ،5720مربع رقم  ،257جزيرة �أمواج ،مملكة البحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  670.000دوالر
�أمريكي (ما يعادل  2.512.500ريال �سعودي) .ويقت�صر ن�شاط �إي�ستغيت ا�س بي يف  5الأ�سا�سي على كونها �شركة قاب�ضة يف املقام الأول ملجموعة من ال�شركات.
متلك �إي�ستغيت ا�س بي يف  5ملكية قانونية بن�سبة قدرها  ٪22.72يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ،وبالتايل متلك �إي�ستغيت ا�س بي يف  5ملكية نفعية بن�سبة
قدرها  %17.61يف �أ�سهم ال�شركة .وتقت�صر �أن�شطة �إي�ستغيت ا�س بي يف  5على كونها �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق �أوريك�س ،وهو �صندوق
مغلق مت ت�أ�سي�سه وفق ًا لنموذج اال�ستثمار اجلماعي ،جملد ( 6والتي مت ا�ستبداله بلوائح اال�ستثمار اجلماعية) ،وهو �صندوق م�سجل لدى مركز م�صرف البحرين املركزي .ولي�س
لدى �إي�ستغيت ا�س بي يف � 5سوى وظيفة �إدارية وال حت�صل على �أي منافع اقت�صادية فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة  .ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �إي�ستغيت ا�س بي يف  5كما
يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول �أ :9-هيكل ملكية �إي�ستغيت ا�س بي يف  5كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ال�شركاء
�شركة اي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة
امل�صدر :ال�شركة
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عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دوالر �أمريكي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

670

670.000

2.512.500

100

ويو�ضح الر�سم التايل هيكل ملكية �إي�ستغيت ا�س بي يف  5كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

�شكل �أ :2-هيكل امللكية �إي�ستغيت ا�س بي يف 5
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امل�صدر :ال�شركة
�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة ،ت�أ�س�ست مبوجب قوانني مملكة البحرين بتاريخ 1429/12/26هـ (املوافق 2008/12/24م) بال�سجل التجاري رقم  7066701ويقع
مقرها الرئي�سي بالوحدة رقم  ،2166مبنى رقم  ،2648طريق رقم  ،5720مربع رقم  ،257جزيرة �أمواج ،مملكة البحرين .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  670.000دوالر �أمريكي (ما
يعادل  2.512.500ريال �سعودي) .ويقت�صر ن�شاط �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة الأ�سا�سي على كونها �شركة قاب�ضة يف املقام الأول ملجموعة من ال�شركات .ولي�س
لدى �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة �سوى وظيفة �إدارية وال حت�صل على �أي منافع اقت�صادية فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة .وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف
�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة �أي حقوق على الأ�صول اخلا�صة ب�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة� ،سواء خالل مدة �صندوق �أوريك�س �أو عند ت�صفيته (ويتم
حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�ست هيكلية).
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

اجلدول �أ :10-هيكل �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

ال�شركاء
عدنان ها�شم

335

335.000

1.256.250

%50

و�سام ف�صيح الدين

335

335.000

1.256.250

%50

670

670.000

2.512.500

%100

الإجمايل

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (دوالر �أمريكي)
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وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة:
عدنان هاشم

عدنان ها�شم ،بحريني اجلن�سية ،ميلك ح�ص�ص يف �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة ك�شريك مر�شح ل�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  7القاب�ضة وذلك وفق ًا التفاقية
الرت�شيح املربمة ،حيث مت تفوي�ض جميع احلقوق املتعلقة يف الت�صويت والقرارات املتعلقة يف �إدارة الأ�صول �إلى �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  7القاب�ضة لتوجيه حقوق الت�صويت
يف احل�ص�ص اململوكة ملكية قانونية مل�صلحة �صندوق �أوريك�س ومالكي وحداته.
وسام فصيح الدين

و�سام ف�صيح الدين� ،سعودي اجلن�سية ،ميلك ح�ص�ص يف �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة ك�شريك مر�شح ل�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  7القاب�ضة وذلك وفق ًا
التفاقية الرت�شيح املربمة ،حيث مت تفوي�ض جميع احلقوق املتعلقة يف الت�صويت والقرارات املتعلقة يف �إدارة الأ�صول �إلى �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  7القاب�ضة لتوجيه حقوق
الت�صويت يف احل�ص�ص اململوكة ملكية قانونية للم�صلحة �صندوق �أوريك�س ومالكي وحداته.
ووفق ًا للقوانني البحرينية التي تتطبق على ال�صندوق ،ف�إن ال�شركاء يف �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6املبا�شرين والنفعيني ال ميلكون �أي حقوق يف �أ�صولها وذلك �سواء كان على
مدى فرتة �صندوق �أوريك�س �أو عند ت�صفيته (يتم حتقيق ذلك بناء على �أ�سا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي).
وقد متت هيكلة منتج ا�ستثماري ل�صندوق �أوريك�س ،يت�ألف من ت�سهيالت م�ضاربة م�شاركة للأرباح تنتهي بتاريخ 1437/2/2هـ (املوافق 2015/11/14م) قابلة للتمديد مبقدار
�سنتني ميالديتني �إ�ضافيتني �أو �أي تاريخ �آخر متفق عليه من قبل الأطراف (وقد مت متديدها �إلى 1438/1/21هـ (املوافق 2016/11/14م)) .وتلك الت�سهيالت هي بني �شركة
�إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة (ب�صفتها امل�ضارب) و�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  7املحدودة (ب�صفتها رب املال) لتمويل اال�ستثمار من قبل �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س
بي يف  6القاب�ضة يف �إي�ستغيت ا�س بي يف  .5وتكون �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  6القاب�ضة بدورها مملوكة نفعي ًا وب�شكل غري مبا�شر من �شركة �صندوق �أوريك�س مينا دايركت
اكويتي �ش.م.م ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست مبوجب قوانني مملكة البحرين وتخ�ضع لتنظيم م�صرف البحرين املركزي والتي مت ت�أ�سي�سها لغر�ض واحد وهو ت�أ�سي�س
�صندوق �أوريك�س حيث انه متطابق مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية وتديره �شركة الأهلي املالية .وتعمل جمموعة �إي�ستغيت كابيتال املحدودة كمدير اال�ستثمارات.
من خالل الهيكل القانوين ل�صندوق �أوريك�س ،الذي لي�س لديه �أي ملكية مبا�شرة �أو نفعية يف �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن مالكي وحدات �صندوق �أوريك�س لي�س لديهم �أي ملكية نفعية يف
�أ�سهم ال�شركة ،حيث ال يوفر �صندوق �أوريك�س �سوى خدمات متويل م�ضاربة ب�شكل غري مبا�شر �إلى �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة ،وعليه ،ف�إن هذا التمويل مبنى على
�أ�سا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�ستند ب�ضمان تلك امللكية النفعية يف �أ�سهم ال�شركة .ومبوجب عقد التمويل ،تلتزم �إي�ستغيت �أ�س بي يف  6القاب�ضة على م�شاركة ن�سبة %99
من جميع �أرباحها الناجتة عن ا�ستثماراتها مع رب املال (�إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  )7ولكن يف حال وجود �أي خ�سارة ،ف�إن رب املال (�إي�ستغيت مينا ا�س بي يف  )7ملزم بتحمل
اخل�سارة بالكامل ولي�س على �إي�ستغيت �أ�س بي يف  6القاب�ضة حتمل �أي خ�سارة .ويف حال تخلف �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة عن الدفع وفق ًا لعقد امل�ضاربة ،ال يكون
ل�صندوق �أوريك�س �سوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  6القاب�ضة ،ولي�س له حق الرجوع على امللكية النفعية التابعة ل�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف
 6القاب�ضة يف �أ�سهم ال�شركة .بالتايل ،ال ميلك �أي من مالكي وحدات �صندوق �أوريك�س ح�صة نفعية بن�سبة � %5أو �أكرث يف �أ�سهم ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مالكي وحدات
�صندوق �أوريك�س ومنظمها ومديرها و�أمينها و�شركة �إي�ستغيت مينا ا�س بى يف  7املحدودة ال يتمتعون ب�أي من احلقوق املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ،ونظام ال�سوق املالية
ولوائحه التنفيذية �أو النظام الأ�سا�سي ،مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت �أو �أي من احلقوق املمنوحة للم�ساهمني .وعالوة على ذلك ،ووفق ًا لأحكام و�شروط �صندوق �أوريك�س ،ف�إن
مالكي وحداته لي�س لهم �أي حق تعاقدي للح�صول على �أ�سهم يف ال�شركة.
يتكون جمل�س �إدارة �صندوق �أوريك�س من كل من حممد العلي ،لورن�س كوري وعبداملح�سن املهيدب ،وال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة �صندوق �أوريك�س �أي ملكية قانونية
�أو نفعية يف ال�شركة .ويتم حتقيق التخارج من ا�ستثمارات �صندوق �أوريك�س من خالل طرق خمتلفة كالطرح العام الأويل �أو �أي طرق �أخرى جمدية .كما تختلف و�سيلة التخارج
لكل حمفظة ا�ستثمارات معتمدة بذلك على عدة عوامل منها طبيعة وحجم اال�ستثمار ،والظروف االقت�صادية ،وحقوق ال�سيطرة ومرحلة الن�ضوج(�إمكانيات النمو) .ومت ت�أ�سي�س
�صندوق �أوريك�س يف 1431/1/13هـ (املوافق 2009/12/30م) ،وتبلغ مدته ثمانية �سنوات ،مع اخليار بتمديد املدة لفرتة �سنتني �إ�ضافيتني .وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،ستملك
�إي�ستغيت ا�س بي يف  5ملكية نفعية قدرها � 5.294.708سهم ًا ممثلة ن�سبة  %12.31من �أ�سهم ال�شركة.

 -3شركة فيدليتي انفست ملالكها املستثمر الوطني ش.م.خ – شركة الشخص الواحد
ذ.م.م ("تي أن أي فيدليتي”)
�شركة فيدليتي انف�ست ملالكها امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ – �شركة ال�شخ�ص واحد («تي �أن �أي فيديليتي») هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ت�أ�س�ست مبوجب قوانني الإمارات
العربية املتحدة حتت �سجل جتاري رقم  1071798وتاريخ 1426/3/16هـ (املوافق 2005/4/25م) .ويقع املقر الرئي�سي لتي �أن �أي فيدليتي يف �أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
ويبلغ ر�أ�س مالها  150.000درهم �إماراتي (ما يعادل  153.185ريال �سعودي) .وتقت�صر �أن�شطتها الرئي�سية على اال�ستثمار يف امل�شاريع العقارية والتجارية وال�صناعية و�إدارتها.
متتلك تي �أن �أي فيدليتي ملكية قانونية بن�سبة قدرها  ٪5.7يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م ،وبالتايل متلك تي �أن �أي فيدليتي ملكية نفعية بن�سبة قدرها %4.4
يف �أ�سهم ال�شركة .وتقت�صر �أن�شطة تي �أن �أي فيدليتي على كونها �شركة ذات غر�ض خا�ص ا�ستخدمت يف الهيكل القانوين ل�صندوق تي �إن �آي ،وهو �صندوق مغلق مت ت�أ�سي�سه
مبوجب قوانني جزر كاميان ك�شركة حمدودة ومعفاة ،وتعمل �شركة امل�ستثمر الوطني �ش.م.خ .كراعي ومدير ل�صندوق تي �أن �أي ومتلك كافة حقوق الت�صويت يف �شركة تي �أن �أي
فيدليتي .ولي�س لدى تي �أن �أي فيدليتي �سوى وظيفة �إدارية وال حت�صل على �أي منافع اقت�صادية فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة .وال ميلك ال�شركاء املبا�شرين والنفعيني يف �شركة تي
�أن �أي فيدليتي �أي حقوق على الأ�صول اخلا�صة بها� ،سواء خالل مدة �صندوق تي �إن �آي �أو عند ت�صفيته (ويتم حتقيق ذلك من خالل ترتيبات تعاقدية ولي�ست هيكلية) .ويو�ضح
اجلدول التايل هيكل ملكية تي �أن �أي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة:
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اجلدول �أ :11-هيكل ملكية تي �أن �أي فيدليتي
امل�ساهمون
�شركة امل�ستثمر الوطني
الإجمايل

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�ص�ص (درهم �إماراتي)

قيمة احل�ص�ص (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

100

150.000

153.185

%100.0

100

150.000

153.185

%100.0

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح الر�سم التايل هيكل امللكية تي �أن �أي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

�شكل �أ :3-هيكل امللكية تي �أن �أي فيدليتي كما يف تاريخ هذه الن�شرة
»æWƒdG ôªãà°ùŸG

ÚªgÉ°ùe
)(á«°ùæ÷G »JGQÉeEG
äGóMƒdG »µdÉe
)(á«dDƒ°ùŸG Ohófi ∂jô°ûc

%100
»æWƒdG ôªãà°ùŸG
)(äGQÉeE’G

äGQÉªãà°S’G ôjóe

%100
ôªãà°ùŸG É¡µdÉŸ â°ùØfG »à«dó«a
ñ.Ω.¢T »æWƒdG
Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T
)(äGQÉeE’G

∫Éà«HÉc çhôL …BG ¿EG »J ¥hóæ°U
)(¿ÉÁÉµdG QõL ácGô°T
∑ƒµ°üdG

%5^7
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

امل�صدر :ال�شركة
وفيما يلي تف�صيل لل�شركاء يف تي �أن �أي فيدليتي:
شركة املستثمر الوطني ،شركة مساهمة خاصة ("شركة املستثمر الوطني”)

�شركة امل�ستثمر الوطني هي �شركة م�ساهمة خا�صة ت�أ�س�ست يف �أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة مبوجب رخ�صة جتارية رقم  ،CN-1002081كما �أن �شركة امل�ستثمر الوطني
مملوكة بالكامل من قبل مواطنني من االمارات العربية املتحدة.
�شركة امل�ستثمر الوطني مرخ�صة من قبل م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ملزاولة �أعمال اال�ستثمارات املالية باعتبارها �شركة ا�ستثمار وفق ًا لقرار جمل�س �إدارة
م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي رقم  94/8/164وتاريخ 1415/11/18هـ (املوافق 1995/4/18م) .وتقدم �شركة امل�ستثمر الوطني جمموعة متنوعة من خدمات
�إدارة اال�ستثمارات واخلدمات اال�ست�شارية لقاعدة وا�سعة من العمالء التي ت�ضم �شركات مدرجة وغري مدرجة وم�ؤ�س�سات مالية وحكومية و�أفراد من ذوي الدخل العايل.
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وتعود ملكية �شركة امل�ستثمر الوطني بالكامل ملواطنني من الإمارات العربية املتحدة .وال ميلك �أي من م�ساهمي �شركة امل�ستثمر الوطني ملكية نفعية بن�سبة قدرها � %5أو �أكرث يف
ال�شركة حيث يقت�صر دورهم على كونهم م�ساهمني يف �شركة امل�ستثمر الوطني.
ووفق ًا للإطار الت�شريعي الذي ينطبق على �صندوق تي �أن �أي ،ف�إن ال�شركاء يف �شركة تي �أن �أي فيدليتي املبا�شرين والنفعيني ال ميلكون �أي حقوق يف �أ�صولها وذلك �سواء كان على
مدى فرتة �صندوق تي �أن �أي �أو عند ت�صفيته ( يتم حتقيق ذلك بناء على �أ�سا�س تعاقدي ولي�س ترتيب هيكلي).
وقد متت هيكلة منتج ا�ستثماري ل�صندوق تي �أن �أي ،يت�ألف من �صكوك غري قابلة التفاو�ض �أ�صدرت من قبل �شركة تي �أن �أي فيدليتي ومت االكتتاب بها كام ًال من قبل �صندوق
تي �أن �أي ،وقد مت ت�أ�سي�س �صندوق تي �إن �آي ملزاولة �أعمال اال�ستثمارات اخلا�صة وب�شكل �أ�سا�سي لال�ستثمار يف ال�شركات ذات توقعات النمو القوية والتي متر يف املراحل الأخرية
التي ت�سبق الطرح العام الأويل لأ�سهمها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وم�صر وباك�ستان والهند والأردن ولبنان.
ومبوجب ال�صكوك ،ف�إن تي �أن �أي فيدليتي متلك ح�ص�ص متثل  %5.7يف �شركة جلف انف�ستور�س جولد القاب�ضة ذ.م.م كوديعة ل�صالح �صندوق تي �إن �آي ،والذي يت�صرف وفق ًا
لتوجيهات �صندوق تي �إن �آي فيما يتعلق بتلك احل�ص�ص .كما �أن مدير �صندوق تي �إن �آي هو املمثل الوحيد للمنفعة االقت�صادية املرتبطة بتلك احل�ص�ص والعائدة ل�صندوق تي
�إن �آي ،وتقت�صر حقوق مالكي الوحدات يف �صندوق تي �إن �آي على احلق يف احل�صول على عوائد هذا ال�صندوق من خالل ا�ستثمارها يف هذه احل�ص�ص.
ومن خالل الهيكل القانوين ل�صندوق تي �أن �أي ،الذي لي�س لديه �أي ملكية قانونية �أو نفعية يف �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن مالكي وحدات �صندوق تي �أن �أي لي�س لديهم �أي ملكية نفعية يف
�أ�سهم ال�شركة ،حيث ال يوفر �صندوق تي �أن �أي �سوى خدمات متويل �إلى تي �أن �أي فيدليتي عن طريق �صكوك �أ�صدرت من قبل تي �أن �أي فيدليتي ومت االكتتاب بها كام ًال من قبل
�شركة �صندوق تي �أن �أي ،وعليه ف�إن هذا التمويل مبنى على �أ�سا�س امللكية النفعية يف ال�شركة ولي�س م�ستند ب�ضمان تلك امللكية النفعية يف �أ�سهم ال�شركة .ويف حال تعرث �سداد تي
�أن �أي فيدليتي عن الدفع وفق ًا لل�صكوك ،ال يكون ل�صندوق تي �أن �أي �سوى احلق مبطالبة نقدية من �شركة تي �أن �أي فيدليتي ولي�س له احلق الرجوع على امللكية النفعية ل�شركة تي
�أن �أي فيدليتي يف �أ�سهم ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال ميلك �أي من مالكي وحدات �صندوق تي �أن �أي ح�صة نفعية بن�سبة � %5أو �أكرث يف �أ�سهم ال�شركة .كما �إن مالكي وحدات
�صندوق تي �أن �أي ومنظمها ومديرها و�أمينها ال يتمتعون ب�أي من احلقوق املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ،ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية �أو النظام الأ�سا�سي ،مبا
يف ذلك احلق يف الت�صويت واحلقوق املمنوحة للم�ساهمني .وعالوة على ذلك ،وفقا لأحكام و�شروط �صندوق تي �أن �أي ،ف�إن مالكي وحداته لي�س لهم �أي حق تعاقدي يف احل�صول
على �أ�سهم يف ال�شركة .ولي�س لدى �صندوق تي �أن �أي و�شركة تي �أن �أي فيديلتي جمل�س �إدارة لكونها �شركة �شخ�ص واحد ويتم اتخاذ جميع القرارات الإدارية املتعلقة بها من قبل
�شركة امل�ستثمر الوطني والتي متلك %100من ر�أ�س مالها .ويتكون جمل�س �إدارة امل�ستثمر الوطني من كل من عبداهلل مزروعي ،حممد عبد اهلل القبي�سي ،حممد را�شد النا�صري،
حممد فدهل الهملي ،فاطمة عبيد اجلابر� ،سعيد امل�سعود ،يو�سف علمي ،وعبد القادر �صديق اخلوري ،وال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ستثمر الوطني �أي ملكية
قانونية �أو نفعية يف ال�شركة .ويتم حتقيق التخارج من ا�ستثمارات �صندوق تي �إن �آي من خالل طرق خمتلفة ت�شمل الطرح العام الأويل �أو البيع للم�ستثمرين املحليني �أو الإقليم ِّيني
�أو الأجانب �أو بيعها لغريهم من امل�ستثمرين يف امللكية اخلا�صة .ومت ت�أ�سي�س �صندوق تي �إن �آي يف 1427/6/4هـ (املوافق 2006/6/30م) (وتاريخ الإقفال يف 1428/12/21هـ
املوافق 2007/12/31م) ،وينتهي ال�صندوق يف 1439/4/13هـ املوافق (2017/12/31م) مع اخليار بتمديد املدة مبوجب طلب مالكي وحدات ال�صندوق.
وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،ستملك �شركة تي �أن �أي فيدليتي ملكية نفعية يف ال�شركة قدرها � 1.323.677سهم متثل  %3.08من ر�أ�س مال ال�شركة.
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