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كلمة السّيد رئيس مجلس ا�دارة والرئيس التنفيذي

إذا مــا نظرنــا إلــى الســنة الماضية، نــرى أّن العام ٢٠١٩ قــد حمل لــالزوردي خطوات هامة 
ــة  ــة العربي ــن  المملك ــى كال م ــة، ف ــرى للمجموع ــواق الكب ــي ا�س ــدة ف ــادرات ع ومب
ــا  ــخًة، تؤهله ــًة وراس ــًة قوي ــوم مكان ــركة الي ــّل الش ــر، لتحت ــي مص ــعودية أو ف الس

لتحقيق طموحاتها في النمّو على المدى الطويل.
بدء¸ من ارتفاع ا�يرادات في مجال البيع بالتجزئة، إلى إضافة عالمة TOUS ب٢٦ متجر¸  
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وصــوًال إلــى إطــالق عالمــة Miss L‘ الجديــدة مــن 
تمامــ½  مســتعدًة  اليــوم  نفســها  الزوردي  تجــد  للموضــة،  المواكبــة  المجوهــرات 

للمستقبل.
ــغيلية  ــرادات التش ــت ا�ي ــام ٢٠١٩، إذ بلغ ــي الع ــز¸ ف ــ½ وممي ــركة أداًء قوي ــت الش حّقق
للمجموعة لسنة ٢٠١٩ مبلغ ٤٨١٫٢ مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ١٨% مقارنة بـ ٤٠٦٫٤ 
مليــون ريــال ســعودي العــام الماضــي. ونجحــت الشــركة فــي المحافظــة علــى 
هامــش الربــح ا�جمالــي البالــغ ٦٠%  حيث بلغ أجمالــي الربح المحقــق ٢٨٧٫٨ مليون ريال 

سعودي، بزيادة بنسبة ١٨% مقارنًة بالعام الماضي.
إّال أّن العــام ٢٠١٩ شــهد أيضــ½ علــى اتخــاذ الزوردي لقــرار هــام تمثــل فــي قبــول إرجــاع 
مشــغوالت الذهــب ذات الــوزن الثقيــل فــي قنــاة البيــع بالجملــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، بســبب التقّلــب واالرتفــاع فــي أســعار الذهــب. با�ضافــة إلــى 
ذلــك، وبعــد سلســلٍة مــن النقاشــات، قــّرر مجلــس ا�دارة خفــض نطــاق أعمــال 
الشــركة فــي قطــاع التجزئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي مــا يخــّص 
عمليــات  أي  مــن  للتخلــص   ٤ إلــى  متجــر¸   ١٥ مــن  الخاصــة،  الزوردي  عالمــة 
غيــر مربحــة. وقــد أّدى هــذا الخفــض الــى الحاجــة لتكويــن مخصــص للمخــزون 
بصــورة اســتثنائية فــى عــام ٢٠١٩، مــا مما يضع المجموعــة في موقع أفضــل مع بداية 
العام ٢٠٢٠. كان لهذين القرارين تأثير سلبي على صافي الربح، بخسارة بلغت ١٧٫٥ مليون ريال 

سعودي مقارنًة بـ١٧٫٧ مليون ريال سعودي من الربح الصافي عام ٢٠١٨.

صافي الربح وا�داء المالي لسنة ٢٠١٩

فــي العــام ٢٠١٩، شــهدت الزوردي نمــو¸ فــي عائــدات قنــوات البيــع بالتجزئــة فــي 
أســواقنا الكبــرى فــي كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ارتفعــت إيــرادات التجزئة بنســبة ٥٩٪، ويرجع ذلك بشــكل رئيســي 
إلــى دمــج إيــرادات العالمــة التجاريــة TOUS التي حصلــت الزوردي على حــق امتيازها في 
الربع الرابع من عام ٢٠١٨. في مصر، ارتفعت إيرادات البيع بالتجزئة بزيادة بنسبة ٤٧٪ مقارنًة 
بالعــام الماضــي، بســبب زيــادة المبيعــات فــي المتاجــر القائمــة، وافتتــاح أربعــة منافــذ 
جديــدة.  حقّقــت قنــاة البيــع بالجملــة أداًء جيــد¸ جــد¸ فــي مصــر بنســبة نمو بلغــت ١٩٪ 
العمــالء  وانجــذاب  ا�عالنيــة،  الحمــالت  نجــاح  بفضــل  الماضــي  بالعــام  مقارنــًة 

لمجموعة المنتجات الجديدة. 

ــّل  ــا أق ــة مبلغ ــرادات الجمل ــّجلت إي ــد س ــعودية، فق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف أّم
من العام الماضي بنسبة ١٩٪، نتيجة االرتفاع الحاّد في أسعار الذهب. واستجابًة لذلك، 
عمــدت الشــركة  إلــى تغييــر التصاميــم، وخفــض متوســط الــوزن فــي منتجاتهــا 
ا�ذواق  الجديــدة  المنتجــات  تلّبــي  أن  الحــرص  مــع  المجوهــرات،  مــن  الجديــدة 
والميزانيــات المتغّيــرة لعمالئهــا. كمــا قبلــت الشــركة بإرجــاع مشــغوالت الذهــب ذات 
ــة  ــار التجزئ ــالء وتج ــول العم ــان حص ــدة، لضم ــرة واح ــا، لم ــن عمالئه ــل م ــوزن الثقي ال
علــى المنتجــات المناســبة. وكان لهــذه التكاليــف غيــر المتكــّررة تأثيــر علــى الربــح 
ســعودي  ريــال  مليــون   ٦٩٫٩ مــن  بــدوره  تراجــع  الــذي  التشــغيلي 
إلــى ٤٦٫٧ مليــون ريــال ســعودي. نجم هذا االنخفــاض، الذي بلغت نســبته ٣٣٪، أيض½ عن 
مخّصصــات اســتثنائية وصلت إلى ١٧٫٨ مليون مرتبطة بشــكٍل أساســي بتقليص متاجر  
ــدد  ــض الع ــث انخف ــعودية بحي ــة الس ــة  العربي ــي المملك ــة ف ــع بالتجزئ ــر البي متاج

ا�جمالي  من ١٥ إلى ٤ متجر

ســاهمت كّل تلــك العوامــل فــي خفــض صافــي الربــح للشــركة. با�ضافــة إلــى ذلــك، 
الدولــي  (المعيــار  ا�يجــار  لعقــود  الجديــد  المحاســبي  المعيــار  اعتمــاد  أســهم 
للتقارير المالية ١٦) اعتبار¸ من ١ يناير ٢٠١٩ في زيادة ٤٫٥ مليون ريال سعودي في تكاليف 
التمويــل. وتجــدر ا�شــارة أيضــ½ إلــى أّن مصاريــف ضرائــب الشــركات التابعــة فــي مصــر 
دخــل  صافــي  بلــغ  الضريبــي.  الســماح  مــدة  انتهــاء  نتيجــة  أيضــ½،  ارتفعــت  قــد 
المجموعــة قبــل البنــود االســتثنائية المذكورة أعــاله ومرتجعات  المبيعــات ٢٣ مليون 

ريال سعودي.

ا�نشطة الرئيسية وأبرز إنجازات العام ٢٠١٩

فــي العــام ٢٠١٩، قامــت الزوردي بتغييــر اســتراتيجية عملهــا فــي قنــوات البيــع بالجملــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، اســتجابًة لالرتفــاع الحــاّد بأســعار الذهــب. فعّدلــت 
فــي نمــاذج التصاميــم، وعملــت علــى خفــض متوّســط وزن منتجاتهــا مــن مشــغوالت 
الذهــب بمــا يلّبــي ذوق العمــالء وميزانيتهــم. إلــى جانــب تزويــد عمــالء البيــع بالجملــة 
ــت  ــة، تّم ــات الموض ــدث صيح ــع أح ــب م ــوزن وتتناس ــة ال ــبة منخفض ــات مناس بمنتج

هذه الخطوات بدعٍم من الحمالت الترويجية المبنية على التعاون مع المشاهير.

ــاون  ــي التع ــل ف ــي تتمث ــويق الت ــتراتيجية التس ــن اس ــزٍء م ــال، وكج ــبيل المث ــى س فعل
مــع المشــاهير، أطلقــت الزوردي حملتيــن بالتعــاون مــع النجمــة ميريــام فــارس. ضّمــت 
الحملــة ا�ولــى مجموعــة "رحلتــيMy Path ". أمــا الحملــة الثانيــة فتــّم الكشــف عنها في 
أواخر عام ٢٠١٩ واستعرضت فيها مجموعة مذهلة من مشغوالت الذهب عيار ١٨ قيراط، 
كجــزء مــن مجموعــة ConneXion. كمــا أطلقــت فــي العــام ٢٠١٩ أيضــ½ مجموعــة جديــدة 
تحــت إســم Written in the Stars بالتعــاون مع ليدي فوزازا في المملكة العربية الســعودية، 

وُطرحت هذه المجموعة الجديدة للمرة ا�ولى في مصر أيض½. 

علــى مســتوى ا�نتــاج، اســتعادت الزوردي قدرتهــا ا�نتاجيــة فــي المملكــة العربيــة 
الخاصــة  الذهبيــة  مشــغوالتها  كافــة  إنتــاج  بغيــة  وفعاليــة،  بســرعة  الســعودية 
بالســعودية فــي المملكــة، عــوض اســتيراد بعــض القطــع الجاهــزة مــن مصــر، نظــر¸ 
ــة  ــيط  عمليـــ ــى تبســـ ــة إل ــدت المجموع ــتيراد.  وعمـــ ــة االس ــى عملي ــرأ عل ــر ط لتغيي
ــاءة  ــز كفـــ ــدف تعزيـــ ــال به ــن العم ــر¸ مـــ ــدد ¸ كبي ــب ع ــي تتطل ــع التـــ ــع القط تصني
عملية ا�نتاج. تتيـــــح هذه المزايا للمجموعة تســـــعير منتجاتهـــــا بأســـــعار معقولـــــة 
مقابـــــل خدمــة أجـــــور التصنيـــــع، وتلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن ا�ذواق، وإنتاج قطع 

متميزة من مشغوالت الذهب
من جهٍة أخرى، عملت الزوردي على تعزيز شبكة البيع بالتجزئة في العام ٢٠١٩ من خالل 
افتتــاح أربعــة متاجــر جديــدة فــي مواقــع رئيســية فــي مصــر، وأقفلــت فــي المقابــل 
ســبع متاجــر غيــر مربحــة فــي الســعودية. وهكــذا، فقــد أصبحــت شــبكة بيــع الزوردي 
بالتجزئــة فــي الســعودية تتميــز بالفاعليــة، مــع توفــر ٤ متاجــر ذات موقــع جيــد 

تعزز الربحية لتغطية المدن الكبرى. 

فــي العــام ٢٠١٩، اســتثمرت المجموعــة في التســويق لعالمــة TOUS، مع تعزيــز تنظيمها 
وقدراتهــا علــى ضمــان نمــّو ســليم علــى. المــدى الطويــل وهكــذا، أصبحــت العالمــة 
ــالزم،  ــب ال ــرة والتدري ــات الخب ــق المبيع ــاب فري ــد اكتس ــع بع ــو والتوس ــتعدًة للنم مس
الشــرائية  المنتجــات والعــروض  وتوفــر تشــكيلة منتجــات أفضــل، وتنفيــذ إطــالق 
القّيمــة والنشــاطات التــي أقيمــت ضمــن المتاجــر.  وبغيــة تعزيــز الوعــي حيــال العالمــة 
التجاريــة، تعاونــت TOUS مــع عــدٍد كبيــر مــن رّواد التأثيــر المحلييــن الذيــن قدمــوا 
ــات  ــدة والمجموع ــات الجدي ــالق المجموع ــت بإط ــا إحتفل ــات TOUS. كم ــم لمنتج الدع
ــاح  ــزة الفتت ــة ممي ــة إعالمي ــالل تغطي ــن خ ــعودية، م ــوق الس ــ½ للس ــة حصري المصّمم

حدثين ضخمين، عّزز من النجاح المتزايد الذي تشهده العالمة التجارية.
فــي العــام ٢٠١٩، أطلقــت الزوردي عالمــًة جديــدًة مــن المجوهــرات المواكبــة للموضــة 
تحــت اســم Miss L‘. تضــّم العالمــة الجديــدة مجموعــاٍت منّوعًة مــن التصاميــم ا�نيقة 
والرائجــة، المشــغولة مــن الذهــب عيــار ١٨ قيــراط، تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة 
فــي الســعودية ومصــر، وهــي قــد انطلقــت مــن النمــّو المتســارع لقطــاع المجوهــرات 
المعاصــرة ذات ا�ســعار المعقولــة عالميــ½، وفــي أرجــاء المنطقــة أيضــ½. تبــاع منتجــات 
Miss L‘ اليــوم فــي متاجــر الزوردي، وفــي ا�كشــاك ونقــاط البيــع لــدى تجــار التجزئــة فــي 
ــى الزوردي  ــبة إل ــة بالنس ــّو هام ــة نم ــدة فرص ــة الجدي ــل العالم ــة. تمّث ــز التجاري المراك
مــع دخــول الشــركة للمــرة ا�ولــى قطاعــ½ بــارز¸ بعالمــة فرعيــة منفصلــة ذات هامــش 

إجمالي مرتفع، ورأس مال متدّن وقيمة مغرية للعمالء.

أخيــر¸ وليس آخر¸، قامت الشــركة في العــام ٢٠١٩ باعتماد برنامج إعادة هيكلة للتكاليف 
ــن  ــد م ــق مزي ــة لتحقي ــف الثابت ــن والتكالي ــدد الموظّفي ــض ع ــى خف ــدت إل ــث عم حي

الفعالية.  

كلمــة الســّيد رئيــس مجلــس ا�دارة والرئيــس التنفيــذي

إذا ما نظرنا إلى السنة الماضية، نرى أّن العام ٢٠١٩ قد حمل لالزوردي خطوات 
هامة ومبادرات عدة في ا�سواق الكبرى للمجموعة، فى كال من  المملكة 
العربية السعودية أو في مصر، لتحتّل الشركة اليوم مكانًة قويًة وراسخًة، 

تؤهلها لتحقيق طموحاتها في النمّو على المدى الطويل.

كلمة السّيد رئيس مجلس ا�دارة 
والرئيس التنفيذي

6 7



 
 

 0 1  |  C O R P O R A T E  O V E R V I E W

Mohammed Ebrahim Juma Al Shroogi

Chairman

Selim Chidiac

Chief Executive Officer

كخطــوة رئيســية نحــو المســتقبل فــي عــام ٢٠١٩ ، أطلقــت الزوردي عالمــًة جديــدًة من 
المجوهــرات المواكبــة للموضة تحت اســم Miss L‘. تضّم العالمــة الجديدة مجموعاٍت 
منّوعــًة مــن التصاميــم ا�نيقــة والرائجــة، المشــغولة مــن الذهــب عيــار ١٨ قيــراط، تبــاع 
ــدة  ــة الجدي ــّم العالم ــر. تض ــعودية ومص ــي الس ــة ف ــز التجاري ــي المراك ــة ف بالقطع
مجموعــاٍت منّوعــًة مــن التصاميــم ا�نيقــة والرائجــة، المشــغولة مــن الذهــب عيــار ١٨ 
قيــراط، تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة فــي الســعودية ومصــر، وهــي قــد 
ا�ســعار  ذات  المعاصــرة  المجوهــرات  لقطــاع  المتســارع  النمــّو  مــن  انطلقــت 
المعقولــة عالميــ½، وفــي أرجــاء المنطقــة أيضــ½. تبــاع منتجــات Miss L‘ اليــوم فــي متاجــر 
الزوردي، وفــي ا�كشــاك ونقــاط البيــع لــدى تجــار التجزئــة فــي المراكــز التجاريــة. تمّثــل 
العالمــة الجديــدة فرصــة نمــّو هامــة بالنســبة إلــى الزوردي مــع دخــول الشــركة للمــرة 
ــع، ورأس  ــي مرتف ــش إجمال ــة ذات هام ــة منفصل ــة فرعي ــارز¸ بعالم ــ½ ب ــى قطاع ا�ول
مــال متــدّن وقيمــة مغريــة للعمــالء. أخيــر¸ وليــس آخــر¸، قامــت الشــركة فــي العــام 
عــدد  خفــض  إلــى  عمــدت  حيــث  للتكاليــف  هيكلــة  إعــادة  برنامــج  باعتمــاد   ٢٠١٩

الموظّفين والتكاليف الثابتة لتحقيق مزيد من الفعالية.

نظرة على عام ٢٠٢٠
فــي العــام ٢٠٢٠، ســوف تواصــل مجموعــة الزوردي جهودهــا مــن أجــل تحســين أدائهــا، واتخــاذ 
ــي  ــتمّر ف ــوف نس ــتقبل. س ــي المس ــي ف ــّو مثال ــق نم ــن تحقي ــا م ــا يمّكنه ــل له ــع أفض موق

التركيز على التنفيذ الفعال لمبادراتنا االستراتيجية، وبخاصة:

•  مواصلة تحقيق نمو تجارة الجملة والتجزئة في مصر.
•  الدفع قدم½ بتجارة التجزئة الناجحة لعالمة TOUS في المملكة العربية السعودية؛
•  تعزيز إمكانيات عالمة MISS L‘ للنمو والمساهمة المادية في السنوات الثالث المقبلة؛

•  تحسين ربحية قطاع البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية من خالل
      تقديم منتجات أفضل، وخفض رأس المال العامل

•  خفض رأس المال العامل  من خالل تحسين المجموعات، وتوفير مشغوالت ذهبية 
      بسعر أقل، وتقليل الديون في ا�سواق ورفع كفاءة التصنيع؛

•   إضفاء الطابع الرقمي على سوق المبيعات بالجملة لتحفيز التجارة ا�لكترونية بين 
       المنشآت التجارية واستخدام تكنولوجيا كرت المنتج الممغنط على كافة المنتجات،

      وإطالق استراتيجية قناة التسويق الموّحدة في العام ٢٠٢٠؛

•  متابعة استراتيجيتنا لعمليات االندماج واالستحواذ من خالل تحديد أهداف جاذبة،  
      من أجل تحقيق قيمة مضافة وزيادة أرباحنا وتقديم عائد مجٍز لمساهمينا؛

•  حماية وتحسين التدفق النقدي ا�يجابي.

كلمة السّيد رئيس مجلس
ا�دارة والرئيس التنفيذي
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نبذة عن الزوردي
شــركة الزوردي، هــي شــركة تأسســت فــي المملكــة العربيــة الســعودية في عــام ١٩٩٢، وهــي أكبر 
ــط  ــرق ا�وس ــة الش ــي منطق ــرات ف ــب والمجوه ــة للذه ــة وتجزئ ــر جمل ــع وتاج ــم وُمصِن ُمصم
وشــمال أفريقيــا، ورابــع أكبــر ُمصِنــع للذهــب والمجوهــرات علــى مســتوى العالــم. وصلــت 
مبيعــات شــركة الزوردي إلــى مــا يزيــد عــن مليــون قطعــة مــن المجوهــرات كل عــام فــي أكثــر 
أنحــاء  جميــع  فــي  مألوًفــا  اســًما  الزوردي  شــركة  خلقــت  وقــد  العالــم.  حــول  دولــة   ٢٠ مــن 
منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا بفضــل مجوهراتهــا العاليــة الجــودة، وســمعتها 
منتجــات  وتتميــز  المبتكــرة.   التســويقية  واســتراتيجياتها  التجاريــة  عالمتهــا  وســفراء  الطيبــة، 
إنجــاز¸   ٢٠١٨ العــام  مّثــل  وقــد  وا�نيقــة.  واالســتثنائية  الفريــدة  مجوهراتهــا  بقطــع  الشــركة 
رئيســي½ شــهد علــى انتهــاج الشــركة الســتراتيجية نمــّو جديــدة بانتقالهــا مــن مؤسســة ذات عالمــة 
ــة. وســتركز الشــركة فــي إطــار اســتراتيجيتها الجديــدة  تجاريــة واحــدة إلــى دار للعالمــات التجاري
علــى الزوردي وعلــى عــدٍد مــن المــاركات العالميــة التــي حصلــت علــى امتيازهــا. وتمثلــت الخطــوة 
ا�ولــى فــي العــام ٢٠١٨ باالســتحواذ علــى حــق االمتيــاز التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

لعالمة المجوهرات العالمية "توس" ذات ا�سعار المعقولة. 

بلغ عدد موظفي مجموعة الزوردي في عام ٢٠١٩ حوالى ٢,٠٠٠ موظف½، وأنتجت أكثر من ٤,٠٠٠ موديًل 
مختلــًف مــن المجوهــرات والذهب عيــار ٢١ و١٨ قيــراط، إضافة إلــى مجوهرات ا�لماس الكالســيكية 
التصميم/التصنيــع  تقنيــات  أحــدث  العالمــي  الزوردي  تصميــم  فريــق  يســتخدم  والعصريــة. 
ــي  ــرات ف ــع المجوه ــًدا. وُتصن ــر تعقي ــرات ا�كث ــات المجوه ــاج تصميم ــوب �نت ــاعدة الحاس بمس
ــة وذات  ــدات المتقدم ــتخدام المع ــر باس ــعودية ومص ــة الس ــة العربي ــركة بالمملك ــع الش مصان
التقنيــات العاليــة، والتــي تشــمل الطباعــة ثالثيــة ا�بعــاد، وا�عــداد الدقيــق، والقطــع بالليــزر، 
تجزئــة  تاجــر   ١٦٠٠ مــن  أكثــر  علــى  المجوهــرات  ُتــّوزع  ا�خــرى.  التقنيــات  مــن  وغيرهــا 
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق ا�وس ــة الش ــي ومنطق ــاون الخليج ــس التع ــاء دول مجل ــع أنح ــي جمي ف

كما ُتصدر إلى وأوروبا.

الحوكمة
تلتــزم شــركة الزوردي بالحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الحوكمــة باعتبارهــا جوهــر حمايــة حقــوق المســاهمين، 
ــل دور  ــالل تفعي ــن خ ــراف م ــة وا�ش ــات الرقاب ــز آلي ــل، وتعزي ــتثمارات  ا�ج ــة لالس ــة ممكن ــى قيم ــق أعل وتحقي

مجلس ا�دارة ولجانه وضمان تنفيذ  رؤيتنا ورسالتنا.

االستراتيجية
تســعى مجموعــة الزوردي جاهــدًة إلــى أن تصبــح المصمــم والمصنــع والمــوزع والبائــع الرائــد 
للذهــب وا�لمــاس والمجوهــرات ذات ا�ســعار المعقولــة فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال 

أفريقيا. وتحقيًقا لهذه الرؤية، اعتمدت مجموعة الزوردي استراتيجية العمل التالية:

ــالل  ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة بالجمل ــا التجاري ــتمر �عمالن ــيط المس •  التنش
المشــاهير، وتهيئــة االســواق  ، والترويــج لمجموعــات        إطــالق مجموعــات متميــزة جديــدة 
       لمنتجاتنــا باســتخدام الواســائل التكنولوجيــة الحديثــة للتســويق وتحفيــز التجــارة ا�لكترونيــة

       وتطوير إدارة المبيعات وسياسات العروض التسويقية.

•   تعزيــز مبيعــات الجملــة لــالزوردي فــي مختلــف أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن
        خالل مكاتبنا للبيع بالجملة وفريق مبيعات الجملة.

•   تطويــر أمتيــاز العالمــة التجاريــة "تــوس" وتحقيــق االســتخدام االمثــل لقدرتهــا فــي المملكــة
        العربية السعودية.

•   تعزيــز ربحيــة قطــاع تجــارة التجزئــة الخــاص بــالزوردي فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
        خالل ترشيد شبكة ا�عمال ، وتطوير االنشطة التجارية في المتاجر الرائدة ، وتكثيف تدريب

        الموظفين وتخفيض المخزون.

•   تعزيــز أعمــال الزوردي بمصــر فــي قطــاع تجــارة التجزئــة والبيــع بالجملــة ذات القــدرة الربحيــة.
•   تطويــر التقنيــات الجديــدة وتعزيــز تقنيــات التصنيــع الحاليــة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن 

        التكاليف بمايميز منتجات الزوردي في السوق.

•  التحســين التدريجــي للقــدرات الرقميــة عبــر المبيعــات بالجملــة والتجزئــة لتحفيــز التجــارة
       ا�لكترونية بين المنشآت التجارية وبين المنشآت التجارية والمستهلكين.

•  مواصلــة البحــث عــن فــرص اســتثمارية جديــدة تضيــف إلــى ربحيتنــا وتعــزز موقعنــا االســتراتيجي
.Tous في االسواق مثلما تحقق بالستحواذ على العالمة التجارية      

الرؤية
التجاريــة  العالمــات  بيــت  "الزوردي"  فيــه  تصبــح  عالــم  رؤيــة  إلــى  "الزوردي"  مجموعــة  تتطلــع 

للمجوهرات ا�كثر جاذبية وثقة وإلهام½ في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.

الرسالة
ــة  ــات تجاري ــالل عالم ــن خ ــرأة م ــاة الم ــى حي ــة عل ــاء البهج ــى إضف ــة الزوردي إل ــعى مجموع تس
تقــدم مجوهــرات فريــدة فــي أناقتهــا وإبداعهــا وعصريــة ال مثيــل لهــا، مــن خــالل أحــدث إمكانــات 

التصميم والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة.

نبذة عن 
الزوردي
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 تأسست الشركة تحت اسم 
"مصنع الذهب واللؤلؤ السعودي المملوك

 للسيد/ عبد العزيز صالح العثيم" في الرياض.

تسجيل عالمة
 "الزوردي" التجارية

إطالق عالمة "الزوردي" في جدة، 
المملكة العربية السعودية

أسس السيد/ عبد العزيز 
العثيم شركة أورو 

إيجيبت كأول مصنع 
لشركة الزوردي في مصر

تغيير الكيان القانوني إلى 
شركة مساهمة مغلقة 

تحت اسم "شركة 
الزوردي للمجوهرات" 

برأس مال قيمته
 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

استحوذت مجموعة الزوردي على 
١٠٠٪ من ملكية شركة أورو إيجيبت 

لتشغيل المعادن الثمينة.
وقعت مجموعة الزوردي عقد 
عمل مع النجمة اللبنانية إليسا.
زيادة رأس مال الزوردي من ٢٠٠ 
مليون ريال سعودي إلى ٣٠٠ 

مليون ريال عن طريق رسملة أرباح 
الشركة غير الموزعة

استحواذ اتحاد الشركات 
الذي يضم شركات 

إنفستكورب وإيستجيت 
والمستثمر الوطني على 
حصة غير مباشرة بنسبة 
٧٧٫٥٪ في شركة الزوردي 

القابضة.
افتتاح المزيد من معارض 

البيع بالتجزئة في 
المملكة العربية السعودية إنشاء مصنٍع ثاٍن بسعة 

إجمالية تبلغ ١٥ طنا في 
مصر تحت اسم الزوردي 
مصر للمجوهرات ذ.م.م 
(والمعروفة سابًقا باسم 
الشركة الدولية لصناعة 

المجوهرات)

زيادة رأس مال الشركة إلى ٤٣٠ مليون ريال 
سعودي عن طريق إصدار ١٣ مليون سهًما جديًدا.

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "BMA" �نتاج 
خواتم الزفاف الذهبية في مصر بغرض بيعها 

في أسواق منطقة الشرق ا�وسط وشمال 
أفريقيا، وهي الشركة الرائدة في قطاع الخواتم 

الخاصة بحفالت الزفاف حيث تتمتع بخبرة 
واسعة في تصميم وإنتاج مجموعات متنوعة 

من خواتم الزفاف في تركيا

توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع الشركة 
السعودية الفرنسية ل�سواق الحرة للتوزيع في 

المطارات الدولية بالرياض وجدة والدمام.
افتتاح ست صاالت بيع بالتجزئة جديدة لشركة 

الزوردي في السعودية ومصر.
توقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على حقوق 

امتياز ومتاجز تجزئة رائد تعمل في قطاع 
المجوهرات الفاخرة ذات ا�سعار المعقولة  

بالمملكة العربية السعودية

إطالق عالمة Miss L‘  من 
المجوهرات المواكبة 
للموضة ذات ا�سعار 

المعقولة، تباع بالقطعة 
بأسعاٍر تتراوح بين ٥٠٠ و٣٠٠٠ ريال 
سعودي، عبر منّصات التجارة 

ا�لكترونية، وتّجار التجزئة، 
ونقاط البيع الخاصة

استكمال شركة الزوردي لطرحها ا�ولي 
لالكتتاب العام بتاريخ ٢٩ يونيو وبدأت التداول 

في السوق المالية السعودية (تداول).
مجوهرات كيناز - إطالق العالمة التجارية 

الثانية لشركة الزوردي في المملكة العربية 
السعودية والتي تقدم مجوهرات ا�لماس 

بأسعار معقولة.
حصول شركة الزوردي على حق امتياز 

"أميزينج للمجوهرات"، وهي عالمة االمتياز 
التجارية الدولية في كوبنهاغن، الدنمارك 

االستحواذ على مشغل امتياز العالمة 
التجارية العالمية "توس" في المملكة 

العربية السعودية والمتخصصة بقطاع 
المجوهرات ذات ا�سعار المعقولة، ما 
منح الشركة محّرك½ أساسي½ للنمو من 

خالل دخول القطاع المتنامي للمجوهرات 
ذات ا�سعار المعقولة والرفاهية.

إنشاء وحدة إنتاجية جديدة في مصر.
افتتاح ٧ متاجر للبيع بالتجزئة لالزوردي في 
مصر.  افتتاح مكتب لمبيعات الجملة في 

سلطنة عمان من أجل تدعيم قطاع 
مبيعات الذهب بالجملة.

اختيار النجمة ميريام فارس سفيرًة 
للعالمة التجارية

المساهمة في تأسيس 
الشركة الدولية لصناعة 

المجوهرات في مصر 
(والمعروفة اêن باسم الزوردي 

مصر للمجوهرات ش.ذ.م.م)

أبرز إنجازات الشركة
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السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس ا�دارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ــد  ــو٢٠١١. أعي ــذ ١٢ ماي ــرات من ــركة الزوردي للمجوه ــس إدارة ش ــس مجل رئي
ــدة  ــة المنعق ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــة بق ــنوات إضافي ــالث س ــه لث انتخاب
في ٢٢ أبريل ٢٠١٨ للوالية الحالية لمجلس ا�دارة التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ 

وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

• مستشــار، بنــك انفســتكورب ش.م.ب، شــركة قابضــة بحرينيــة، خدمــات 
مصرفية ومالية، منذ اغسطس عام ٢٠١٨.

• رئيــس مجلــس إدارة معهــد أعضــاء مجالــس ا�دارات فــي دول مجلــس 
التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية، منذ عام ٢٠١٥.

• عضــو مجلــس إدارة برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالميــة، 
مؤسسة غير ربحية، منذ عام ٢٠٠٠.

• عضــو مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، معهــد 
البحوث البحريني، منذ عام ١٩٩٥.

ــذ  ــة، من ــة الوطني ــة العربي ــارة ا�مريكي ــة التج ــس إدارة غرف ــو مجل • عض
عام ١٩٩٥.

الخبرة المهنية السابقة:
شــركة  ش.م.ب،  انفســتكورب  بنــك  المشــارك،  التنفيــذي  الرئيــس   •

قابضة بحرينية، خدمات مصرفية ومالية.
• رئيــس قســم أعمــال الخليــج، بنــك انفســتكورب ش.م.ب.، فــي البحريــن 
المتخصــص فــي االســتثمار با�ســهم الخاصــة فــي منطقــة الشــرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا.
• عضــو مجلــس إدارة شــركة البحريــن للمالحــة والتجــارة الدوليــة، شــركة 

مساهمة بحرينية للتوزيع والبيع بالتجزئة.
ــر  ــة عي ــرب، منظم ــاز الع ــة إنج ــس إدارة مؤسس ــس بمجل ــو مؤس • عض
ــم  ــي العال ــباب ف ــب الش ــم وتدري ــز تعلي ــبيل تعزي ــي س ــل ف ــة تعم ربحي

العربي.
الماليــة  للخدمــات  إنــك  جــروب  ســيتي  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   •

والمصرفية، ا�مارات العربية المتحدة.
• المدير التنفيذي لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، سيتي جروب إنك.

• عضو بمجلس الشورى البحريني.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
ماساتشوســتس،  بوســطن،  هارفــارد،  جامعــة  التنفيــذي،  البرنامــج 

الواليات المتحدة ا�مريكية، ١٩٨٩. 
• بكالوريــوس التجــارة، جامعــة الكويــت، مدينــة الكويــت، الكويــت، ١٩٧٠

 انضــم الســيد عبــد اì العثيــم إلــى شــركة الزوردي للمجوهــرات بتاريــخ 
٥ ســبتمبر ٢٠١٣. أعيــد انتخابــه لثــالث ســنوات إضافيــة بقــرار مــن الجمعيــة 
العامة   في ٢٢ أبريل ٢٠١٨ للوالية الحالية لمجلس ا�دارة التي بدأت في ٢٦ أبريل 

٢٠١٨ ح وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

محــدودة  شــركة  لالســتثمار،  مــدى  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   •
المسؤولية متخصصة في استثمارات البناء والعقارات منذ عام ٢٠١٧.

•  عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبــد العزيــز العثيــم وأبنائــه القابضــة، 
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، متخصصــة فــي االســتثمارات 

المباشرة في قطاعات عدة، منذ عام ٢٠١٠.
•  عضــو مجلــس إدارة بشــركة ســمارت ميــد الطبيــة، وهــي شــركة ذات 

مسؤولية محدودة متخصصة بالخدمات الطبية الخاصة، منذ عام ٢٠١٧.
وهــي  المحــدودة،  ا�عمــال  أركان  بمجموعــة  إدارة  مجلــس  عضــو    •

شركة ذات مسؤولية محدودة ، متخصصة بالخدمات، منذ عام ٢٠١٨.
•  عضــو مجلــس إدارة بشــركة فاميلــي ســوق فنتشــرز المحــدودة، وهــي 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة متخصصــة فــي إدارة وتوزيــع منتجــات 
الرعايــة ا�بويــة وا�طفــال فــي الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا منــذ 

عام ٢٠١٨. 
ــة،  ــة الطفول ــر ورعاي ــم المبك ــركة ذات للتعلي ــس إدارة بش ــو مجل •  عض

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، منذ عام ٢٠١٦.

الخبرة المهنية السابقة:

ــاءه  ــم وأبن ــز العثي ــد العزي ــركة عب ــتراتيجي  بش ــط االس ــر التخطي •  مدي
مجــال  فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شــركة  القابضــة، 

االستثمارات من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٧.
•  عضــو مجلــس إدارة بشــركة اســوار المتحــدة للتطويــر العقــاري، وهــي 
التطويــر  مجــال  فــي  متخصصــة  محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة 
هيكلــة  إعــادة  لجنــة  عضــو  العقاري من عام ٢٠١٢ م وحتى عام ٢٠١٦. 
منــازل  لشــركة  الداخليــة  وا�جــراءات  ا�ساســي  النظــام  وتصميــم 
للمقــاوالت، وهــي شــركة متخصصــة فــي البنــاء والعقــارات، خــالل الفتــرة 

من ينايرعام ٢٠١٢ حتى يوليو ٢٠١٣ عام.
•  محلــل أعمــال بشــركة آر بــي ســي (لالســتثمار المباشــر)، وهــي شــركة 
التمويــل ومتخصصــة فــي الخدمــات  مســاهمة عاملــة فــي قطــاع 

المصرفية والمالية،من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١١.
• محلــل مالــي لــدى شــركة العثيــم القابضــة (ذات مســئولية محــدودة)، 

وهي شركة عاملة في قطاع االستثمار، من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١١.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

بوســطن،  ســوفولك،  جامعــة  الماليــة،  ا�دارة  بكالوريــوس   •
ماساتشوستس، الواليات المتحدة ا�مريكية، عام ٢٠١٠.

 

السيرة الذاتية �عضاء 
مجلس ا�دارة

السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة

السيد/ عبد ا¨ عبد العزيز صالح العثيم
نائب رئيس مجلس ا�دارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة التنفيذية
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السيد/ براين نورمان ديكي، 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس اللجنة التنفيذية،  عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضم الســيد براين ديكي إلى شــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠١٥ 
مــن  بقــرار  إضافيــة  ســنوات  لثــالث  انتخابــه  أعيــد  إدارة.  مجلــس  كعضــو 
الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي ٢٢ أبريــل ٢٠١٨ للوالية الحاليــة لمجلس ا�دارة 

التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.
المناصب الحالية:

•  رئيــس مجلــس إدارة شــركة هايدراســون، وهــي شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة وموزعــة ومصنعــة لــآلالت وا�جهــزة الهيدروليكيــة والمنتجــات 

ذات الصلة لقطاع صناعة النفط العالمي، منذ ٢٠١٣.
• رئيــس المجلــس ا�شــرافي بشــركة أكــس بريكــس أي جــي، وهــي شــركة 

متخصصة باالستثمارات العقارية، ألمانيا، منذ يوليو ٢٠١٨.
•  عضــو مجلــس إدارة غير تنفيذي بمؤسســة سيســتيما المالية، لوكســمبورغ، 
تابعــة لمؤسســة سيســتيما جيــه اس اف ســي، وهــي  أوروبيــة  شــركة   •
شــركة مســاهمة ومدرجــة فــي موســكو ولنــدن، وهــي شــركة اســتثمارات 

من أكبر عشر شركات في االتحاد الروسي، منذ عام ٢٠١٦.
•  عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بشــركة أن دي تــي لخدمــات منــع التــآكل، 

وهي شركة تفتيش في المملكة العربية السعودية، منذ أبريل ٢٠١٨.
•  كبيــر المستشــارين بشــركة ريداليــن كابيتــال، لوكســمبورغ، وهــو صنــدوق 
رأس المــال المخاطــر والمتخصصــة فــي مجــال االســتثمارات فــي ا�عمــال 

التكنولوجيا، منذ عام ٢٠١٢.
وهــي  ليمتــد،  انترناشــيونال  انفســتكورب  بشــركة  المستشــارين  كبيــر   •
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ومتخصصــة فــي االســتثمارات فــي حقــوق 

الملكية الخاصة ا�وروبية، المملكة المتحدة، منذ عام ٢٠١٠.
الخبرة المهنية السابقة:

• رئيــس مجلــس إدارة شــركة ايكوبــال ايــه اس، الدنمــارك، وهــي الشــركة 
المصنعة لمنتجات البناء. منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٦.

• عضــو مجلــس إدارة مجموعــة بولــي كونســبت الهولنديــة، وهــي المــزود 
العالمي للمنتجات الترويجية، منذ عام ٢٠٠٥ م وحتى عام ٢٠١٦.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة سيســتيما جيــه اس اف ســي الروســية، وهــي 
شركة متنوعة ومدرجة في موسكو ولندن، منذ عام ٢٠١٢ م وحتى عام ٢٠١٦.

• رئيــس مجلــس إدارة شــركة مــودي الدوليــة، المملكــة المتحــدة، وهــي 
المزود الدولي لخدمات الفحص الفني - منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١١.

ــركة  ــي الش ــية، وه ــيارات الفرنس ــع الس ــركة توزي ــس إدارة بش ــو مجل • عض
الموزعة لقطع غيار السيارات، منذ عام ٢٠٠٨ م وحتى عام ٢٠١٠.

• العضــو المنتــدب بشــركة انفســتكورب انترناشــيونال ليمتــد، وهــي شــركة 
متخصصــة فــي االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة ا�وروبيــة، لنــدن، 

منذ عام ٢٠٠٣ م وحتى عام ٢٠١٠.
• رئيــس فــرع أمريــكا الشــمالية لشــركة تــي إكــس يــو إنرجــي، وهــي شــركة 
ــاز، داالس،  ــاء والغ ــال الكهرب ــي مج ــة ف ــدودة ومتخصص ــؤولية مح ذات مس

الواليات المتحدة ا�مريكية، منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٣.
• الرئيــس ومديــر العمليــات التنفيــذي بشــركة بــوز آلــن هاملتــون إنــك، وهــي 
شــركة متخصصــة فــي مجــال الخدمــات االستشــارية، نيويورك، منــذ عام ١٩م    

وحتى عام ١٩٩٨.
المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

ماساتشوســتس،  بوســطن،  هارفــارد،  جامعــة  ا�عمــال،  إدارة  ماجســتير 
الواليات المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٧٨.

أكســفورد،  جامعــة  وآدابهــا،  ا�نجليزيــة  اللغــة  فــي  اêداب  ماجســتير 
أكسفورد، إنجلترا، عام ١٩٧٦.

السيد/ عادل عبد ا¨ الميمان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضــم الســيد عادل الميمان إلى شــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ٦ ديســمبر
ــن  ــرار م ــة بق ــنوات إضافي ــالث س ــه لث ــد انتخاب ــس إدارة. أعي ــو مجل ٢٠١٧ كعض
الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي ٢٢ أبريــل ٢٠١٨ للوالية الحاليــة لمجلس ا�دارة 

التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

• نائــب الرئيــس التنفيــذي لمبيعــات الخزينــة بمجموعــة الخزينــة فــي البنــك 
ا�هلي التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يناير ٢٠١٣.

• رئيــس قســم مبيعــات مجموعــة الخزينــة للقطاعــات المصرفيــة الخاصــة 
والتجزئــة والشــركات، البنــك ا�هلــي التجــاري، الريــاض، المملكــة العربيــة 

السعودية.

الخبرة المهنية السابقة:

قســم  والشــرقية،  المركزيــة  المناطــق  فــي  الخزينــة  مبيعــات  رئيــس   •
الخزينــة، البنــك ا�هلــي التجــاري، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ 

يناير ٢٠١٠ وحتى ديسمبر ٢٠١٢.
• الرئيــس المشــارك لقســم إدارة الثــروات، شــركة جــدوى لالســتثمار، الريــاض، 

المملكة العربية السعودية، منذ نوفمبر ٢٠٠٨ وحتى يناير ٢٠١٠.
لالســتثمار،  جــدوى  شــركة  الثــروات،  مديــري  لفريــق  المشــارك  الرئيــس   •
الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، وهــم مســؤولون عــن إدارة ثــروة 
ــالء  ــة والعم ــة للغاي ــة والعالي ــة العالي ــروات الصافي ــاب الث ــن أصح ــالء م العم

من المؤسسات في المنطقة.
• رئيــس إدارة ثــروة العمــالء مــن أصحــاب الثــروات الصافيــة العاليــة، خدمــات 
االســتثمار، ا�هلــي كابيتــال، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ يوليــو 

٢٠٠٦ وحتى نوفمبر ٢٠٠٨.
المشــتقات،  ومبيعــات  االســتثمار  االســتراتيجية،  ا�عمــال  وحــدة  رئيــس   •
الخزينــة، البنــك ا�هلــي التجــاري، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ 

يوليو ٢٠٠٥ وحتى يوليو ٢٠٠٦.
ــي  ــعودي ا�مريك ــك الس ــة، البن ــويق، الخزين ــات والتس ــم المبيع ــر قس • مدي

(SAMBA)، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يونيو ٢٠٠٠ وحتى مايو ٢٠٠٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• درجــة البكالوريــوس فــي ا�دارة الماليــة، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعادن، ظهران، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٥-٢٠٠٠.

• برنامج ا�دارة المتقدمة (AMP٧١) كلية وارتون، فيالدلفيا، أكتوبر-نوفمبر ٢٠١٦.
• برنامــج القيــادة العامــة للمــدراء التنفيذييــن.  قائــد متعــدد المهــام. كليــة 

كولومبيا ل�عمال، نيويورك. أكتوبر ٢٠١٥.
• برنامــج القيــادة التنفيذيــة، محــاذاة المبيعــات واالســتراتيجيات، جامعــة 

هارفارد، بوسطن. ديسمبر ٢٠١٢.
• برنامــج القيــادة التنفيذيــة المصمم خصيًصا لمجموعــة مكونة من ٣٠ مدير 

من كبار المديرين بالبنك ا�هلي التجاري. إنسياد. ديسمبر ٢٠٠٧.

السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر
عضو مجلس إدارة مستقل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

انضــّم الســيد عبــد الكريــم أبــو النصــر إلــى شــركة الزوردي للمجوهــرات بتاريــخ 
١ مــارس٢٠١٦ كعضــو مجلــس إدارة. أعيــد انتخابــه لثــالث ســنوات إضافيــة بقــرار 
من الجمعية العامة المنعقدة في ٢٢ أبريل ٢٠١٨ للوالية الحالية لمجلس ا�دارة 

التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات (ينســاب)، 
وهي شركة مساهمة سعودية، منذ مارس ٢٠١٣.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبــد اللطيــف جميــل المتحــدة للتمويــل، وهــي 
شركة مساهمة مقفلة، منذ أبريل ٢٠١٥.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة صفنــاد المحــدودة، دبــي، ا�مــارات العربيــة 
المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، منذ مايو ٢٠١٥.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة حصانــة وهــي الــذراع االســتثمارية للمؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية، منذ عام ٢٠١٧.

الضمانــات  لتغطيــة  برنامــج  وهــو  كفالــة،  برنامــج  إدارة  مجلــس  عضــو   •
الصغيــرة  للمنشــآت  والمصرفــي  الحكومــي  القطــاع  لقــروض  االئتمانيــة 

والمتوسطة، منذ عام ٢٠١٦.
الميــاه الصحيــة المحــدودة، وهــي  عضــو مجلــس إدارة شــركة تعبئــة   •

شركة مساهمة مقفلة، منذ سبتمبر ٢٠١٨.
• رئيــس مجلــس إدارة شــركة صلــة، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، 

منذ ديسمبر ٢٠١٧.

الخبرة المهنية السابقة:

• عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة صافــوال، وهــي شــركة مســاهمة ســعودية، 
منذ عام ٢٠١٣ م وحتى عام ٢٠١٦.

ــركة ذات  ــي ش ــاري، وه ــر العق ــان للتطوي ــركة كن ــس إدارة بش ــو مجل • عض
مسؤولية محدودة، منذ عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٦.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة محمــد عبــد العزيــز الراجحــي وأوالده القابضــة، 
وهي شركة مساهمة مقفلة، منذ عام ٢٠١٣ م وحتى عام ٢٠١٥.

عضــو مجلــس إدارة بشــركة الخطــوط الســعودية لهندســة وصناعــة   •
الطيران، وهي شركة مساهمة مغلقة، من مارس ٢٠١٤ حتى سبتمبر ٢٠١٨.

• عضــو مجلــس إدارة بشــركة أحمــد محمــد صالــح باعشــن وشــركاه، وهــي 
شركة مساهمة مقفلة، من عام ٢٠١٧ حتى يوليو ٢٠١٨.

• الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة بالبنــك ا�هلــي التجــاري، وهــي 
شركة مساهمة سعودية، منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٣.

لمنطقــة  ماســتركارد  لشــركة  ا�قليمــي  االستشــاري  المجلــس  رئيــس   •
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٣.

• مدير اتحاد المصارف العربية، لبنان، منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٣.
• عضــو مجلــس أمنــاء ا�كاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، 

ا�ردن، منذ عام ٢٠٠٦ م وحتى عام ٢٠١٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

ــر  ــة مص ــرة، جمهوري ــة، القاه ــة ا�مريكي ــال، الجامع ــتير إدارة ا�عم • ماجس
العربية، عام ١٩٨٩.

• بكالوريــوس إدارة ا�عمــال، جامعــة واليــة كاليفورنيــا، ســاكرامنتو، الواليــات 
المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٨٥.

السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة

السيد/ أمين محمد عاكف المغربي
عضو مجلس إدارة مستقل

انضم الســيد أمين المغربي إلى شــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ١ مارس ٢٠١٦ 
مــن  بقــرار  إضافيــة  ســنوات  لثــالث  انتخابــه  أعيــد  إدارة.  مجلــس  كعضــو 
الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي ٢٢ أبريــل ٢٠١٨ للوالية الحاليــة لمجلس ا�دارة 

التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

• الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة مغربــي للتجزئــة، وهــي شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال بيــع النظــارات والســلع البصريــة 

بالتجزئة، وهو يشغل هذا المنصب منذ عام ٢٠٠٨.
عضــو مجلــس إدارة مستشــفيات ومراكــز مغربــي، وهــي شــركة ذات   •
مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال الرعايــة الطبيــة، وهــو يشــغل هــذا 

المنصب منذ يناير عام ٢٠٠٨.
والعلميــة  الطبيــة  للتجهيــزات  االميــن  بشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
(مجموعــة أميكــو)، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي 
مجــال توزيــع ا�جهــزة والمعــدات الطبيــة ومنتجــات الرعايــة الصحيــة، وهــو 

يشغل هذا المنصب منذ يناير ٢٠١٠. 
• عضو مجلس إدارة بشركة إيكيا السعودية والبحرين، منذ نوفمبر ٢٠١٦.

• عضو مجلس إدارة جمعية المغربي الخيرية منذ يناير ٢٠١٣.
• عضو مجلس إدارة مؤسسة أفريكا آي.

الخبرة المهنية السابقة:

• رئيس القسم المالي لشركة مغربي للتجزئة من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠٠٨.
ا• لمدير العام ا�قليمي لشركة مغربي، منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٤.

• مديــر عــام التســويق بشــركة مغربــي ، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 
منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٢.

• محلــل عمليــات االندمــاج واالســتحواذ بشــركة جــي بــي مورغــن، نيويــورك، 
الخدمــات  فــي  متخصصــة  شــركة  وهــي  االمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 

المالية، منذ عام ١٩٩٨ وحتى عام ١٩٩٩.
• كبيــر وســطاء التجزئــة لــدى بنــك فليمنجــس لالســتثمار،القاهرة، جمهوريــة 
مصــر العربيــة، وهو بنك متخصص في مجال االســتثمار،  منذ عام ١٩٩٥ وحتى 

عام ١٩٩٨.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

بكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة ريتشــموند، لنــدن، 
المملكة المتحدة، عام ١٩٩٦.
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السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة

السيدة/ صباح خليل المؤيد
عضو مجلس إدارة مستقل

رئيسة لجنة المراجعة

انضمت الســيدة صباح المؤيد إلى شــركة الزوردي للمجوهرات منذ ٢٢ نوفمبر 
ــن  ــرار م ــة بق ــنوات إضافي ــالث س ــا لث ــد انتخابه ــس إدارة. أعي ــو مجل ٢٠١٦ كعض
الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي ٢٢ أبريــل ٢٠١٨ للوالية الحاليــة لمجلس ا�دارة 

التي بدأت في ٢٦ أبريل ٢٠١٨ وتنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:

بنــك البحريــن للتطويــر، وهــو إحــدى المؤسســات  عضــو مجلــس إدارة   •
الماليــة للتطويــر ومتخصــص فــي الخدمــات المصرفيــة والماليــة منــذ مــارس 

٢٠١٦؛ ورئيسة لجنة االستثمارات والقروض منذ عام ٢٠١٦.
• عضــو لجنــة المراجعــة فــي بنــك البحريــن الوطنــي، شــركة مســاهمة 

بحرينية، منذ عام ٢٠١٨.
• عضــو مجلــس إدارة مجلــس التعليــم العالــي، بمملكــة البحريــن، وهــو 

مؤسسة حكومية، منذ عام ٢٠١٢، رئيسة لجنة المال وا�دارة.
• شــريك إداري فــي شــركة إدارة المــوارد الفكريــة – ذات مســئولية محدودة-  

وهي شركة عاملة في مجال ا�دارة االستشارية والتدريب، منذ ٢٠١٤.
• رئيســة مجلس إدارة شــركة فالت ٦ البز البحرين، ذات المسؤولية المحدودة، 

وهي عبارة عن برنامج لتسريع نمو المؤسسات الناشئة، منذ عام ٢٠١٦.
• عضو مجلس إدارة إنفستكورب للخدمات المالية، ش. م. ب.، من شهر مايو ٢٠١٩.

الخبرة المهنية السابقة:

• مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي فــي بنــك ا�ســكان بالبحريــن، 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية، من عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠١٣.

• رئيــس تنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة البنــك ا�هلــي المتحــد بالبحريــن، 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠١٤.

• مديــر عــام مســاعد بقســم ا�عمــال المصرفيــة للشــركات ببنــك البحريــن 
الوطني، قطاع الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١٩٨٨ وحتى ١٩٩٦.

ــاع  ــتثمارات، قط ــم االس ــن، قس ــد بالبحري ــج المتح ــك الخلي ــس بن ــب رئي • نائ
الخدمات المصرفية والمالية، من ١٩٨٢ وحتى ١٩٨٧.

• مديــر ســيتي بنــك بالبحريــن، قســم التجزئــة، قطــاع الخدمــات المصرفيــة 
والمالية، من ١٩٧٧ وحتى ١٩٨١.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• درجــة الماجســتير فــي إدارة ا�عمــال مــن كليــة كيالســتات �دارة ا�عمــال 
في جامعة دي بول، شيكاغو، الواليات المتحدة ا�ميركية، عام ٢٠٠٥.

ــي  ــة ف ــة ا�مريكي ــن الجامع ــال م ــاد وإدارة ا�عم ــي االقتص ــوس ف • بكالوري
بيروت، لبنان.  

• برنامج القيادة ، كلية داردن، جامعة فيرجينيا، عام ٢٠٠١.
• برنامج ا�دارة المتقدمة)، معهد وارتون �دارة ا�عمال، عام ١٩٩٩.

السيد/ سليم شدياق
عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي

 عضو اللجنة التنفيذية

انضم السيد سليم شدياق إلى شركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٠ 
كرئيــس تنفيــذي. تــّم تعيينــه بشــكٍل مؤقــت كعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي 
بتاريخ ١١ ديســمبر ٢٠١٨ بناء على توصية لجنة الترشــيحات والمكافآت. يسري هذا 
التعيين اعتبار¸ من ١١ ديسمبر ٢٠١٨ وحتى انتهاء والية المجلس الحالية في ٢٥ أبريل 
٢٠٢١. وقــد تّمــت الموافقــة علــى هــذا التعييــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

العادية المنعقد في ٢٤ أبريل ٢٠١٩.

المناصب الحالية:

• الرئيس التنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات شركة مساهمة، منذ ٢٠١٠م.
• عضو مجلس إدارة تنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات شركة مساهمة، 

منذ ديسمبر ٢٠١٨

الخبرة المهنية السابقة:

• الرئيــس التنفيــذي، شــركة ريــد ُبــل نــورث أمريــكا، وهــي شــركة تعمــل فــي 
قطاع التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١٠م؛

ــرق)،  ــادئ والش ــط اله ــيا والمحي ــي (آس ــس ا�قليم ــذي والرئي ــس التنفي • الرئي
شركة ريد ُبل اليابان كي كي، السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠٦  وحتى ٢٠٠٧؛

ــا)،  ــط وأفريقي ــرق ا�وس ــادئ والش ــط اله ــيا والمحي ــي (آس ــس ا�قليم • الرئي
شــركة ريــد ُبــل أف زي إي، وهــي فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع 

االستهالكية، منذ ٢٠٠٤  وحتى ٢٠٠٥؛
• مديــر منطقــة (الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا واليونــان)، شــركة ريــد ُبــل 
جــي أم بــي أتــش، وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي 

السلع االستهالكية، منذ ١٩٩٩م وحتى ٢٠٠٣م؛
ــي،  ــل آي ج ــد جامب ــر آن ــركة بروكت ــا)، ش ــرا والنمس ــويق (سويس ــر التس • مدي
ــي  ــة ف ــة ومتخصص ــاع التجزئ ــي قط ــل ف ــركة تعم ــي ش ــه، وه ــركة عام ش

السلع االستهالكية، منذ ١٩٩٧ حتى ١٩٩٩؛ 
• مديــر عالمــة تجاريــة (سويســرا)، شــركة بروكتــر آنــد جامبــل آي جــي، شــركة 
ــلع  ــي الس ــة ف ــة ومتخصص ــاع التجزئ ــي قط ــل ف ــركة تعم ــي ش ــه، وه عام

االستهالكية، منذ ١٩٩٥  حتى ١٩٩٧.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

ــاء  ــاء والفيزي ــا للكيمي ــة العلي ــة، المدرس ــي الهندس ــوس ف ــة البكالوري • درج
وااللكترونيات، ليون، فرنسا، ١٩٩٥.

ــة  ــياد، كلي ــة إنس ــن: كلي ــن كّل م ــة م ــج  ا�دارة التنفيذي ــى برام ــل عل • حاص
هارفــارد ل�عمــال، المعهــد الدولي لتطويــر ا�دارة (IMD) في لــوزان، كلية لندن 

�دارة ا�عمال.

السّيد/ خليفة الجالهمة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو لجنة المراجعة

تــّم تعيينــه بشــكٍل مؤقت كعضو مجلــس إدارة تنفيذي بتاريخ ١٠ ديســمبر ٢٠١٩ 
بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. يســري هــذا التعييــن اعتبــار¸ 

من ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى انتهاء والية المجلس الحالية في ٢٥ أبريل ٢٠٢١.
ــرض  ــوف ُيع ــة وس ــّد نهائي ــن ال ُتَع ــذا التعيي ــى ه ــس عل ــة المجل دأن موافق

هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة �قراره 

المناصب الحالية:

ا�وســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الخاصــة  الملكيــة  قســم  رئيــس  نائــب   •
وشــمال أفريقيــا فــي "شــركة إنفســتكورب للخدمــات الماليــة"، البحريــن 
والمتخصصــة فــي االســتثمار فــي معامــالت الملكيــة الخاصــة بمنطقــة 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منذ أكتوبر ٢٠١٠.
ــة،  ــرات الطبي ــرج للمختب ــركة الب ــي ش ــذي ف ــر تنفي ــس إدارة غي ــو مجل • عض

وهي شركة مساهمة مقفلة، متخّصصة في الخدمات الطبية، منذ ٢٠١٨

الخبرة المهنية السابقة:٫

غلوبــال  غــروب  ســيتي  فــي  واســتثمارية  مصرفيــة  خدمــات  محّلــل   •
ماركيتــس ليميتــد، فــرع  العربيــة المتحــدة، المتخصصــة فــي استشــارات 

االستحواذ واالندماج، ٢٠٠٨ - ٢٠١٠؛
• محّلــل خدمات مصرفية واســتثمارية – مجموعة الصناعيين ا�ساســية، في 
ســيتي غــروب غلوبــال ماركيتــس ليميتــد، فــرع لنــدن، المملكــة المتحــدة، 
ــي،  ــاع الصناع ــي القط ــاج ف ــتحواذ واالندم ــارات االس ــي استش ــة ف المتخصص

من أبريل ٢٠١٠ إلى أغسطس ٢٠١٠؛
البحريــن  بنــك  فــي  والشــركات،  للخزينــة  مصرفيــة  خدمــات  محّلــل   •
والكويت، المنامة، البحرين المتخصص في الخدمات المصرفية للعمالء، ٢٠٠٦.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

بنتلــي،  جامعــة  مــن  والمحاســبة  الشــركات  تمويــل  فــي  بكالوريــوس   •
الواليات المتحدة ا�ميركية، ٢٠٠٦؛

المتحــدة  الواليــات  بنتلــي،  جامعــة  مــن  ا�عمــال  إدارة  فــي  ماجســتير   •
ا�ميركية، ٢٠٠٧.
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السّيد/ سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

انضّم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في ٨ فبراير ٢٠١٠

المناصب الحالية:
• الرئيــس التنفيــذي، شــركة الزوردي للمجوهــرات شــركة مســاهمة، منــذ ٢٠١٠.
مســاهمة،           شــركة  للمجوهــرات  الزوردي  شــركة  تنفيــذي،  إدارة  عضــو   •

منذ ديسمبر ٢٠١٨

الخبرة المهنية السابقة:

• الرئيــس التنفيــذي، شــركة ريــد ُبــل نــورث أمريــكا،  فــي قطــاع التجزئــة 
ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠٧  وحتى ٢٠١٠؛

ــرق)،  ــادئ والش ــط اله ــيا والمحي ــي (آس ــس ا�قليم ــذي والرئي ــس التنفي • الرئي
شركة ريد ُبل اليابان كي كي، السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٧؛

ــا)،  ــط وأفريقي ــرق ا�وس ــادئ والش ــط اله ــيا والمحي ــي (آس ــس ا�قليم • الرئي
ــلع  ــي الس ــة ف ــة ومتخصص ــاع التجزئ ــي  قط ــل أف زي إي، وه ــد ُب ــركة ري ش

االستهالكية، منذ ٢٠٠٤  وحتى ٢٠٠٥؛
• مديــر منطقــة (الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا واليونــان)، شــركة ريــد ُبــل 
جــي أم بــي أتــش، وهــي فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع 

االستهالكية، منذ ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٣؛
• مدير التسويق (سويسرا والنمسا)، شركة بروكتر آند جامبل آي جي، 

الســلع  فــي  ومتخصصــة  التجزئــة  قطــاع  فــي  وهــي   عامــه،  شــركة   •
االستهالكية، منذ ١٩٩٧ حتى ١٩٩٩؛ 

• مديــر عالمــة تجاريــة (سويســرا)، شــركة بروكتــر آنــد جامبــل آي جــي، شــركة 
ــلع  ــي الس ــة ف ــة ومتخصص ــاع التجزئ ــي قط ــل ف ــركة تعم ــي ش ــه، وه عام

االستهالكية، منذ ١٩٩٥  حتى ١٩٩٧.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
ــاء  ــاء والفيزي ــا للكيمي ــة العلي ــة، المدرس ــي الهندس ــوس ف ــة البكالوري • درج

وااللكترونيات، ليون، فرنسا، ١٩٩٥.
ــة  ــياد، كلي ــة إنس ــن: كلي ــن كّل م ــة م ــج  ا�دارة التنفيذي ــى برام ــل عل • حاص
هارفــارد ل�عمــال، المعهــد الدولي لتطويــر ا�دارة (IMD) في لــوزان، كلية لندن 

�دارة ا�عمال.

السّيد/ أيمن جميل
الرئيس التنفيذي للشئون المالية

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤

المناصب الحالية:

• الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١٤

الخبرة المهنية السابقة:

• المديــر المالــي التنفيــذي، الشــركة الوطنيــة للطباعــة، شــركة مســاهمة 
للتعبئة والتغليف، منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤.

ــى  ــط وا�دن ــرق ا�وس ــا والش ــواق أفريقي ــة (�س ــواق الدولي ــب ا�س • مراق
ورابطــة الــدول المســتقلة وتركيــا وباكســتان)، شــركة اس ســي جونســون، 
مجموعة شركات للسلع االستهالكية سريعة الدوران، منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢.
• المديــر المالــي ا�قليمــي (الشــرق ا�وســط وأمريــكا الشــمالية)، اس ســي 
ــة  ــة ومتخصص ــاع التجزئ ــي قط ــة ف ــركات عامل ــة ش ــون، مجموع جونس

في السلع االستهالكية، منذ عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠.
• المديــر المالــي، شــركة اس ســي جونســون (مصــر)، مجموعــة شــركات 
عاملــة فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع االســتهالكية، منــذ 

عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٦.
• مديــر الشــؤون الماليــة، فروماجيــري بيــل ايجيبــت، شــركة مســاهمة 
محــدودة وتعمــل فــي مجــال الســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران، منــذ 

عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٤.
محــدودة  مســاهمة  شــركة  غالكسوســميثكلين،  مالــي،  مراقــب   •

وتعمل في مجال ا�دوية، منذ عام ١٩٩٧ وحتى ٢٠٠١.
• محاســب أول، إرنســت آنــد يونــغ، شــركة تضامــن، تدقيــق قانونــي، منــذ 

عام ١٩٩٤ وحتى ١٩٩٧.
• مديــر حســابات، شــركة ســي آر آنــد إس، شــركة تضامــن، تكنولوجيــا 

المعلومات، منذ عام ١٩٩٢ وحتى ١٩٩٤.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• محاسب قانوني معتمد، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، 
المملكة المتحدة، ١٩٩٨.

• شــهادة مديــر الخزانــة المعتمــد، جمعيــة المهنييــن المالييــن، الواليــات 
المتحدة، ٢٠٠٢.

الواليــات  الداخلييــن،  المدققيــن  معهــد  معتمــد،  داخلــي  مراجــع   •
المتحدة، ٢٠٠١.

• بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة،  جمهورية مصر العربية، ١٩٩١.

الســـيـرة 
الـذاتـيـــة

لكبار التنفيذيين
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السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

السّيد/ محمد أيمن حفار
المدير التنفيذي 

بالمملكة والعمليات الدولية

للمجوهــرات فــي ٢٢      إلــى شــركة الزوردي  انضــم 
فبراير ١٩٩٤

المناصب الحالية:

• المدير العام التنفيذي لشركة الزوردي للمجوهرات 
منذ يناير ٢٠٠٦

الخبرة المهنية السابقة:

• نائــب الرئيــس للتســويق والمبيعــات، شــركة الزوردي 
للمجوهرات، ٢٠٠٥.

• مدير التسويق والمبيعات، شركة الزوردي 
للمجوهرات، منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٤.

للمجوهــرات  الزوردي  شــركة  أول،  تســويق  مديــر   •
منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٢.

مديــر مبيعــات أول، شــركة الزوردي للمجوهــرات   •
منذ عام ١٩٩٤ وحتى ١٩٩٥.

• مديــر المبيعــات، متاجــر العربيــة، مؤسســة فرديــة، 
صناعة ا�زياء، منذ عام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• البرنامج التنفيذي، جامعة هارفارد ، والية 
ماسا تشوستس،  الواليات المتحدة، ٢٠٠٧م.

• البرنامج االستراتيجي الدارة االبداع، معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، والية ماساتشوستس، 

الواليات المتحدة، ٢٠٠٦.
• دبلــوم التســويق االســتراتيجي مــن جامعــة توليــدو، 

أوهايو، الواليات المتحدة ا�مريكية، ١٩٩٨.
بكالوريوس إدارة ا�عمال ، ١٩٩١.

السّيدة/ مي قاننجي
الرئيس التنفيذي للتسويق

ــي  ــرات ف ــركة الزوردي للمجوه ــى ش ــت إل انضم
أكتوبر ٢٠١٨

المناصب الحالية:

التســويق فــي شــركة الزوردي  رئيســة قســم   •
للمجوهرات، شركة مساهمة، منذ العام ٢٠١٨

الخبرة المهنية السابقة:

• مديــرة قســم التســويق فــي مجموعــة زهــور 
الريف لصناعة وبيع العطور، من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨

• رئيســة قســم التســويق فــي مجموعــة الحكيــر 
�زياء التجزئة، من عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٣؛

• مديــرة مشــروع ا�بحــاث التســويقية، فــي شــركة 
إيبسوس العالمية �بحاث السوق، 

من عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

ــن  ــي، م ــاد المال ــي االقتص ــتير ف ــهادة ماجس • ش
الجامعــة ا�ميركيــة في بيــروت، لبنان، مــن عام ٢٠٠٣ 

حتى ٢٠٠٥.
الجامعــة  مــن  االقتصــاد،  فــي   بكالوريــوس   •

ا�ميركية في بيروت، لبنان، من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٣.

عبد ا¨ العبيد
مدير إداري

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في ١ سبتمبر ١٩٩٥

المناصب الحالية:

منــذ  للمجوهــرات  الزوردي  لشــركة  ا�داري  المديــر   •
عام ٢٠٠٦

الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر العالقــات العامــة، شــركة الزوردي للمجوهــرات 

منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠.
• مدير العالقات الحكومية، شركة االتصاالت 
الحكومية (اس تي سي)، وهي شركة مساهمة 

ومتخصصة في مجال االتصاالت،  
منذ عام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٤.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• دبلوم إدارة ا�عمال، معهد الخليج، الرياض، المملكة 
العربية السعودية، عام ١٩٩٥.

إيهاب إبراهيم، المدير العام التنفيذي 
المدير العام التنفيذي - مصر

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في ١ مايو ٢٠٠٥

المناصب الحالية:

• المدير العام التنفيذي – بجمهورية مصر العربية، 
شركة الزوردي مصر للمجوهرات منذ عام ٢٠١١.

الخبرة المهنية السابقة:

• مديــر تجــاري بشــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن 
مجــال  فــي  وعاملــة  مســاهمة  شــركة  وهــي  الثمينــة، 
ــذ  ــب، من ــرات والذه ــال المجوه ــع أعم ــة وبي ــع وصياغ تصني

عام ٢٠٠٩ م وحتى عام ٢٠١١.
• مدير التسويق والمبيعات بشركة اورو ايجيبت لتشغيل 
المعادن الثمينة، وهي شركة مساهمة وعاملة في مجال 
تصنيع وصياغة وبيع أعمال المجوهرات والذهب، منذ عام 

٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٠٩.
• نائــب المديــر العــام وكبيــر مديــري المبيعــات والمديــر 
وهــي   ، والتوزيــع  للتجــارة  العربيــة  بالشــركة  ا�قليمــي 

شركة مساهمة، منذ عام ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠٣

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

• بكالوريوس تجارة - قسم إدارة ا�عمال، جامعة • 
ا�مريكيــة  الجامعــة  اêلــي،  الحاســب  علــوم  دبلــوم 

بالقاهرة،  جمهورية مصر العربية ، عام ١٩٩٠.
للتســويق،  تشــارترد  معهــد  مــن  التســويق  دبلــوم   •
الجامعة ا�مريكية بالقاهرة، القاهرة، مصر، عام ٢٠٠٧.حلوان،        

جمهورية مصر العربية، عام ١٩٩٠
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تتألف ا�نشطة ا�ساسية لمجموعة الزوردي من القطاعات التشغلية الثالثة الرئيسية التالية:
قطاع تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب وا�لماس: 

يتكّون بصورة أساسية من تصميم وإنتاج مجوهرات الذهب وا�لماس المرصعة با�حجار وشبه الكريمة.

قطاع البيع بالجملة: 

يتضمــن عمليــات البيــع بالجملــة إلــى أكثــر مــن ١٦٠٠ تاجــر تجزئــة مســتقل لبيــع مجوهــرات الذهــب وا�لمــاس فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال 

أفريقيا، وبخاصة في المملكة العربية السعودية جمهوية مصر العربية.

قطاع البيع بالتجزئة: 

يتركــز بشــكل رئيســي حــول عمليــات بيــع مجوهــرات الذهــب وا�لمــاس الكالســيكية والعصريــة عبــر متاجــر التجزئــة الخاصــة بالعالمــات التجاريــة 

لــكل مــن متاجــر البيــع بالتجزئــة للعالمــة التجاريــة الزوردي ومتاجــر  و"تــوس" العالمــة التجاريــة العالميــة التــي اســتحوذت الزوردي علــى حــّق امتيازهــا، 

ونقاط البيع بالتجزئة للنقاط البيع الخاصة بالعالمة التجارية كيناز و كذلك نقاط البيع في  مطارات المملكة العربية السعودية.

وتضــم أنشــطة البيــع بالجملــة لــدى مجموعــة الزوردي توزيــع وبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن إلــى شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن ١٦٠٠ تاجــر تجزئــة 

مســتقل فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا. وتمــول المجموعــة مشــترياتها مــن الذهــب الخــام مــن المؤسســات الماليــة 

مــن خــالل التســهيالت المتوافقــة تماًمــا مــع أحــكام الشــريعة ا³ســالمية، وتبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن إلــى تجــار التجزئــة الذيــن يتعيــن عليهــم 

ســداد مــا يعــادل الــوزن الفعلــي للذهــب المبــاع، إضافــة إلــى أجــور التشــغيل بالريــال الســعودي، الــدوالر ا�ميركــي أو الجنيــه المصــري. وفــي إطــار 

اســتراتيجية مجموعــة الزوردي ³دارة مخاطــر تقلــب أســعار الذهــب، ُتمــول الزوردي احتياجاتهــا الكاملــة مــن الذهــب مــن البنــوك بشــروط مختلفــة 

عوًضــا عــن شــراء الذهــب مــن الســوق بشــكٍل مباشــر والتعــرض لمخاطــر تقلــب أســعاره، وبذلــك تحافــظ مجموعــة الزوردي علــى أن تكــون 

موجوداتهــا مــن الذهــب، الممثلــة فــي الذمــم المدينــة والمخــزون، مســاوية اللتزاماتهــا مــن القــروض البنكيــة الخاصــة بتمويــل الذهــب فــي كافــة 

ا�وقات.

توزيــع وبيــع مجوهــرات الذهــب إلــى شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن ١٦٠٠ تاجــر تجزئــة مســتقل                                                    
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.
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 (ب) التصميم والتصنيع
إلــى  المجوهــرات مــن منطقــة  تختلــف تصاميــم  التصميــم: 
الجغرافــي  الموقــع  بحســب  ا�ذواق  الختــالف  نظــًرا  أخــرى 
ودوافــع الشــراء، حيــث يفضــل العمــالء فــي المناطــق الريفيــة 
بخــالف  قيــراط،   ٢١ عيــار  الذهــب  مــن  المجوهــرات  والتقليديــة 
العمــالء فــي المناطــق الحضريــة والذيــن ينشــدون مجوهــراٍت 

ذات تصاميم عصرية مواكبة للموضة  بعيار ١٨ قيراط. 

ــب  ــرات الذه ــاع مجوه ــي قط ــع ف ــد التصني ــع: يعتم ١-   التصني
وا�لماس على ثالث تقنيات رئيسية، وهي:٢

٢-  الكبــس:  هــو عبــارة عــن اســتخدام المكنــات اËليــة أو اليدويــة 
القــوة  باســتخدام  والفضــة  الذهــب  لســك  المخصصــة 
الهيدروليكيــة، وعــادًة مــا تكــون التصاميــم المصنوعــة بهــذه 

التقنية بسيطة وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.

الســبك:  هــي عمليــة صنــع قالــب شــمعي يســتخدم لحمــل 
المعــدن الســاخن (ذهــب، فضــة، وغيــره) لتشــكيله فــي صــورة 
نمــوذج تصميــم موحــد بنــاًء علــى النمــوذج ا�ساســي. وتوفــر هــذه 
ــة  ــس، با³ضاف ــًة بالكب ــودة مقارن ــن الج ــى م ــتوى أعل ــة مس الطريق

إلى إمكانية إنتاج كميات كبيرة من القالب ذاته.

 وصف ا�عمال
سلسة التوريد الخاصة بصناعة الذهب

(أ) المصادر
العربيــة  المملكــة  فــي  الذهــب  مصــادر  علــى  الحصــول  يتــم 

السعودية من ثالث قنوات:

 (١) البنوك والتجار؛ 

(٢) مناجم الذهب؛ 

(٣) معالجة الخام واسترداد الكسر.

 ويتــم اســتيراد ا�لمــاس مــن مصــادر متعــددة، منهــا بلجيــكا 
ــتورد  ــاس المس ــون ا�لم ــا يك ــادًة م ــا. وع ــوب أفريقي ــد وجن والهن

مصقوًلا بالفعل الستخدامه مباشرًة في تصنيع المجوهرات.

 نظرة استراتيجية 
لÂعمال

ا�بعــاد  ثالثيــة  الطباعــة  مثــل  أخــرى  متقدمــة  تقنيــات   •
والتركيب بالمجهر: 

المجوهــرات  صنــع  عمليــة  هــي  ا�بعــاد  ثالثيــة  الطباعــة  تقنيــة 
التركيــب  تقنيــة  أمــا  ا�بعــاد.  ثالثــي  رقمــي  نمــوذج  باســتخدام 
الصغيــرة  الكريمــة  ا�حجــار  تركيــب  حــول  فتتمحــور  بالمجهــر، 
ــر  ــتخدام مجه ــابكة باس ــوف متش ــي صف ــم ف ــاوية الحج والمتس
عالــي الدقــة. وتمكــن هــذه التقنيــات شــركات التصنيــع مــن ضبــط 
أجــور  زيــادة  وكذلــك  بدقــة،  المجوهــرات  فــي  الذهــب  نســبة 

التشغيل بفضل حصرية تصميماتها.

العربيــة  المملكــة  فــي  وا�لمــاس  الذهــب  مجوهــرات  وُتصنــع 
الســعودية، ســواء فــي ورش محليــة صغيــرة أو فــي مصانــع كبيــرة 
نســبًيا. حيــث تعتمــد الــورش علــى تقنيــات التصنيــع ا�ساســية، مثــل 
الكبــس والصــب فــي القوالــب؛ فــي حيــن تســتخدم الشــركات 
الُمصنعــة تقنيــات أكثــر تقدًمــا (مثــل التركيــب بالمجهــر، والقطــع 
بالليــزر، والطباعــة ثالثيــة ا�بعــاد)، والتــي ُتمكــن الشــركات مــن إنتــاج 

كميات أكبر بتكلفة أقل.

تطبيــق تقنيــة الطباعــة ثالثيــة ا�بعــاد فــي التصنيــع علــى نحــٍو يتيــح تصاميــم عاليــة الدقــة ومتميــزة 
تقّدم قيمًة أفضل للعميل بتكلفة أقّل.
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(ج) البيع بالجملة والتوزيع
توجــد اليــوم العديــد مــن الفئــات المختلفــة لتجــارة الجملــة فــي 

أسواق المجوهرات الرئيسية، وهي:

تاجر الجملة المتخصص 
ــم  ــس له ــن لي ــة الذي ــع بالتجزئ ــار البي ــع تج ــي م ــكل أساس ــل بش يعم

ــركات  ــذه الش ــت ه ــواء كان ــع، س ــركات التصني ــع ش ــر م ــال مباش اتص

موجودة في المملكة العربية السعودية أو خارجها 

(بشــكل رئيســي فــي أقصــى شــرق آســيا). وعــالوة علــى ذلــك، ُيفضــل 

تجــار البيــع بالتجزئــة التعامــل مــع تجــار البيــع بالجملــة باعتبارهــم 

ــن  ــدًلا م ــة، ب ــات االئتماني ــون الدفع ــة ويقبل ــات مجزي ــون خصوم يقدم

الدفع نقًدا.

التصنيــع  أعمــال  تجمــع  متكاملــة  شــركات 
وتجارة التجزئة

هــي شــركات تصنيــع ذات تكامــل رأســي وتمتلــك شــبكة خاصــة مــن 

متاجــر التجزئــة التــي تبيــع قطــع حصريــة مــن إنتــاج الشــركة الرئيســية 

الُمصِنعــة. وال يتنافــس تجــار البيــع بالجملــة فــي هــذه الفئــة مــع باقــي 

تجــار الجملــة فــي مجــاالت أخــرى باعتبارهــم ال يســتهدفون ســوق 

التجزئة العام للمجوهرات.

الشركة الُمصنعة/تاجر الجملة
ــع  ــوات البي ــغيل وإدارة قن ــوم بتش ــي تق ــة الت ــركات المصنع ــي الش ه

بالجملــة الخاصــة بهــا، ممــا يتيــح لهــا تحقيــق هوامــش ربــح أعلــى، 

ــح  ــن الرب ــد م ــن أن تح ــة يمك ــرات بالتجزئ ــع المجوه ــذ بي ــث أن مناف حي

ا³جمالــي للشــركات المصنعــة. وتركــز الشــركات فــي هــذه الفئــة 

علــى تعزيــز قدراتهــا علــى تزويــد شــبكة واســعة مــن تجــار البيــع 

العربيــة  المملكــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  المســتقلين  بالتجزئــة 

السعودية.

(د) تجارة التجزئة

ترتكز عمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية في:

ــع  ــدة لبي ــر عدي ــم متاج ــازارات وتض ــبه الب ــواق ُتش ــي أس ــب:  وه ــواق الذه أس

المجوهــرات المتدنيــة والعاليــة الرفاهيــة علــى حــٍد ســواء. وتعتبــر مــن أبــرز 

ــب  ــرات الذه ــراء مجوه ــي ش ــن ف ــالء الراغبي ــتقطاًبا للعم ــة اس ــات التجزئ وجه

التي تباع بالوزن.

الشــوارع الرئيســية:  توجــد المعــارض المســتقلة فــي الشــوارع الرئيســية فــي 

ــع  ــى بي ــة عل ــع بالتجزئ ــر البي ــن متاج ــة م ــذه الفئ ــز ه ــث ترك ــة، حي ــز المدين مرك

مجوهــرات ا�لمــاس بالقطعــة باعتبــار أن هــذا النــوع مــن عمليــات التجزئــة 

يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.

مراكــز التســوق:  تبيــع المتاجــر الموجــودة فــي مراكــز التســوق مجوهــرات 

الذهب التي قد ُتباع بالقطعة با³ضافة الى بيعها بالوزن.

وعــادة مــا ينقســم عمــالء شــراء الذهــب بالتجزئــة إلــى 
أربع فئات:

االستهالك بدافع المناسبات: وبخاصة المناسبات االجتماعية، 
مثــل حفــالت الزفــاف والــوالدة والمناســبات مثــل االحتفــال بــا�م أو الحــب 

وا�عياد السنوية.

 

االستهالك بدافع الموضة:
 يعــود هــذا الدافــع إلــى انتشــار التمــدن وارتفــاع مســتوى الدخــل لفئــة الشــباب، 

ــاة  ــالل الحي ــا خ ــرات الرتدائه ــن المجوه ــي يقتني ــابات اللوات ــن الش ــه م ومعظم

اليومية لحضور المناسبات االجتماعية. 

االستهالك بدافع االدخار: 

 تعتقــد هــذه الفئــة أن مشــتريات الذهب، وتحديًدا من عيار ٢١ قيراط، هي وســيلة 
لالدخــار، حيــث تعــد مجوهــرات الذهــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ومصــر وســيلًة للحفــاظ علــى ثــروة المــرأة بعــد الــزواج. كمــا ُتســتخدم كغطــاء 

مالي في ا�وقات العصيبة أو في حال ارتفاع معدالت التضخم.

االستهالك بدافع االستثمار:  
عــادة مــا يكــون علــى شــكل عمــالٍت وســبائك ذهبية عيــار ٢٤ قيــراط. ويســتخدم 

ــية  ــة والسياس ــات االقتصادي ــرة التقلب ــالل فت ــات خ ــد التقلب ــاء ض ــب كغط الذه

واالجتماعية.
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نموذج ا�عمال

ــم  ــى تصمي ــي عل ــة الزوردي ا�ساس ــال مجموع ــوذج أعم ــز نم يرك
معــارض  شــبكة  ضمــن  بالــوزن  الذهــب  مجوهــرات  وتصنيــع 
الجملــة. با³ضافــة إلــى ذلــك، لــالزوردي شــبكتها الخاصــة مــن 
أساســي،  بشــكٍل  ا�لمــاس  ببيــع  تقــوم  حيــث  بالتجزئــة،  البيــع 
بالقطعــة لضمــان هامــش إجمالــي أعلــى، انعــدام المنافســة مــع 

قنوات البيع بالجملة. 
 بالرغــم مــن أن مجموعــة الزوردي تعمــل فــي تصنيــع مجوهــرات 
الذهــب وا�لمــاس وا�حجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، إال أن نشــاط 
الــذي يســتهلك  الذهــب يعــد أســاس عملهــا  بيــع مجوهــرات 
معظــم مواردهــا ويحقــق معظــم إيراداتهــا. أمــا مجوهــرات 
ا�لمــاس وا�حجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة فحجمهــا أصغــر 

نسبيÚ مقارنًة بنشاط الشركة المتعلق ببيع مجوهرات الذهب.

كمــا تجــري مجموعــة الزوردي عمليــات تصنيــع مجوهــرات الذهــب 
عنصــًرا  يكــون  وفعــال  راســخ  خــاص  عمــل  نمــوذج  خــالل  مــن 

أساسًيا من نهجها التنافسي.

ــية  ــل رئيس ــالث مراح ــن ث ــغيلية م ــوذج دورة تش ــذا النم ــم ه ويض
ــى  ــة ا�ول ــم المرحل ــة. تض ــة مضاف ــى قيم ــا عل ــوي كل منه تنط
ــة  ــن المرحل ــب وتتضم ــام الذه ــد خ ــدة لتوري ــلة فري ــاد سلس اعتم
الذهبيــة،  والمشــغوالت  الذهــب  مجوهــرات  الثانيةتصنيــع 
مجوهــرات  مــن  النهائيــة  المنتجــات  توزيــع  الثالثــة  والمرحلــة 
ــاص  ــال الخ ــوذج ا�عم ــل لنم ــرح مفّص ــي ش ــا يل ــي م ــب.  وف الذه

بعمليات الذهب:

سلسلة توريد فريدة  للذهب الصافي
ــي  ــب ف ــعار الذه ــات أس ــر لتقّلب ــّرض المخاط ــب الزوردي التع تتجّن
ا�ســواق العالميــة حيــث تكــون ا�صــول والخصــوم المتعلقــة 

 .Úبالذهب متساويًة دوم
وهــي تحصــل علــى موجوداتهــا مــن الذهــب وفقــÚ التفاقــات 
ــود  ــكل عق ــالمية بش ــريعة ا³س ــكام الش ــع أح ــقة م ــة متس مالي
مــن  صغيــر  وجــزء  المحليــة،  المصــارف  مــع  والتــورق  المرابحــة 
الذهــب فقــط يأتــي نتيجــة اتفاقــات التمويــل مــع بعــض المصــارف 

الدولية.
أمــا قنــاة التوزيــع الثانيــة التــي تعتمدهــا الزوردي فهــي قنــاة البيــع 
بالتجزئــة التــي تقــوم علــى بيــع مجوهــرات الذهــب وا�لمــاس 
المواكبــة  والعصريــة  منهــا  الكالســيكية  وغيرهــا  والفضــة 
ــر  ــة، ومتاج ــة الزوردي الخاص ــة لعالم ــر التجزئ ــي متاج ــة ف للموض
فــي  المطــارات  فــي  البيــع  ونقــاط  كينــاز  وأكشــاك  "تــوس" 

السعودية.

توزيع منتجات الذهب النهائية
تعتمــد الزوردي قناتيــن للتوزيــع، ا�ولــى بالجملــة والثانيــة بالتجزئــة. 
ــع  ــات البي ــى عملي ــي عل ــكٍل أساس ــة بش ــع بالجمل ــة التوزي ــوم عملي تق
بالجملــة إلــى أكثــر مــن ١٦٠٠ تاجــر تجزئــة مســتقل فــي منطقــة الشــرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا. 
تقــوم عمليــة البيــع بالجملــة علــى منــح عمــالء الشــركة مــن تجــار 
الجملــة تســهيالت با�جــل لســداد التزاماتهــم، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــا  ــع عمالئه ــل م ــل اËج ــي التعام ــركة ف ــر الش ــب، وتقتص ــراء الذه ش
فــي قطــاع الجملــة اســتجابة لمتطلبــات التعامــل فــي تجــارة الذهــب 
وتعــد هــذه المعاملــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ا³ســالمية 
المتقدميــن  الشــريعة  علمــاء  مــن  عــدد  إليــه  ذهــب  لمــا   Úوفقــ
والمعاصريــن ، وقــد صــدرت إجــازة هــذه المعاملــة مــن عــدد مــن علمــاء 
الشــريعة المتقدميــن والمعاصريــن، وفًقــا لمــا جــاء فــي توصيــات 
حلقــة النقــاش الشــرعية التــي نظمهــا مجلــس الغــرف الســعودية 
بعنــوان: التعامــل با�جــل فــي تجــارة الذهــب، بحضــور عــدد مــن كبــار 
ــى  ــÚ إل ــب و وفق ــة الذه ــارة وصناع ــي تج ــراء ف ــريعة والخب ــاء الش علم
التابعــة  الشــرعية  االستشــارية  اللجنــة  عــن  الصــادر  الشــرعي  الــرأي 
لمجلــس الغــرف الســعودية. مــع العلــم بأنــه تقتصــر المجموعــة فــي 
تتعامــل  الجملــة فقــط، وال  اËجــل علــى مبيعــات  بالبيــع  تعاملهــا 

با�جل في مبيعات التجزئة.

يقــوم المستشــار الشــرعي بمراجعــة جميــع اتفاقيــات التســهيالت 
مراجعــة  وإجــراء   ، العــام  خــالل  الذهــب  شــراء  لتمويــل  االئتمانيــة 
فصليــة لالمتثــال �حــكام الشــريعة ا³ســالمية وإصــدار تقريــر مراجعــة 
ــة  ــى منص ــرة عل ــر متوف ــذه التقاري ــنوي ؛ ه ــع الس ــرعي رب ــزام الش االلت
بقســم   (٣٦) رقــم  إيضــاح  علــي  االطــالع  (يرجــى  تــداول. 

القوائم المالية الموحدة ) 
خــالل عــام ٢٠١٩، صّنفــت تســع مصــارف أســهم الزوردي علــى أنهــا 
أســهم  تصنيــف  قائمــة   فــي  وأدرجــت  الشــريعة  مــع  متوافقــة 
ــي  ــارف ه ــذه المص ــريعة، وه ــكام الش ــع أح ــة م ــركات المتوافق الش
بنــك البــالد، وبنــك ا³نمــاء، وبنــك الجزيــرة، والبنــك الســعودي الفرنســي، 
والبنــك ا�هلــي التجــاري، وبنــك الريــاض، والبنــك العربــي، وبنــك ســامبا، 
وبنــك االســتثمار الســعودي.  هــذا با³ضافــة إلــى احــد كبــار العلمــاء 
ــالت  ــه المعام ــي فق ــي ف ــي ا�خصائ ــد العثيم ــيخ/ محم ــة الش فضيل
با�ســهم  قائمــة  إصــدار  علــى  يعمــل  الــذي  ا³ســالمية  الماليــة 
ــاس  ــى أس ــة، عل ــركات المدرج ــع الش ــريعة لجمي ــع الش ــة م المتوافق

ربع سنوي.

أمــا قنــاة التوزيــع الثانيــة التــي تعتمدهــا الزوردي فهــي قنــاة البيــع 
بالتجزئــة التــي تقــوم علــى بيــع مجوهــرات الذهــب وا�لمــاس والفضــة 
وغيرهــا الكالســيكية منهــا والعصريــة المواكبــة للموضــة فــي متاجــر 
التجزئــة لعالمــة الزوردي الخاصــة، ومتاجــر "تــوس" وأكشــاك كينــاز 

ونقاط البيع في المطارات في السعودية.

نموذج
ا�عمال

نموذج ا�عمال
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تحظــى مجموعــة الزوردي بقاعــدة متوازنــة ومتنوعــة مــن عمــالء البيــع 
ــع  ــالل بي ــن خ ــا م ــا أيًض ــن إيراداته ــزًء م ــا ج ــى تحقيقه ــة إل ــة، إضاف بالجمل
منتجاتهــا إلــى المســتهلك النهائــي مباشــرة عبــر شــبكة مــن متاجــر البيــع 
ــا  ــاق أعماله ــيع نط ــا لتوس ــعًيا منه ــة الزوردي، س ــة لمجموع ــة تابع بالتجزئ
وزيــادة إيراداتهــا توســع مجموعــة الزوردي نشــاطها فــي قطــاع البيــع 
التجاريــة  العالمــات  امتيــاز  بالتجزئــة مــن خــالل  اســتحواذها علــى حــق 
العالميــة الكبــرى. وبالفعــل، بــدأت اســتراتيجية النمــو الجديــدة فــي العــام 
٢٠١٨ مــع شــراء حــق امتيــاز عالمــة تــوس للمجوهــرات ذات ا�ســعار المعقولــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وبا³ضافــة إلــى تــوس، لــدى الزوردي 
شــبكتها الخاصــة مــن متاجــر التجزئــة لعالمتهــا التجاريــة. كمــا تختلــف 
تجــارة  أعمــال  عــن  وحدهــا  الزوردي  لعالمــة  بالتجزئــة  البيــع  أعمــال 
ــى  ــا عل ــي متاجره ــة ف ــز المجموع ــث ترك ــة، حي ــب بالجمل ــرات الذه مجوه
بيــع مجوهــرات ا�لمــاس بالقطعــة. عــالوة علــى ذلــك، تتمركــز معظــم 
متاجــر التجزئــة التــي تبيــع منتجــات عالمــة الزوردي التجاريــة فــي مراكــز 
ــواق  ــي أس ــة ف ــب بالجمل ــارة الذه ــالء تج ــة عم ــد غالبي ــا يوج ــوق، بينم التس

الذهب.

اغتنمــت مجموعــة الزوردي الفرصــة بإطــالق عالمــة مجوهــرات ا�لمــاس 
الجديــدة تحــت عالمــة تجاريــة منفصلــة ُتســمى «كينــاز». وبينمــا تتســم 
ــة  ــّد عالم ــودة، تع ــة الج ــرة وعالي ــة فاخ ــة تجاري ــا عالم ــة الزوردي بأنه عالم
بيــع مجوهــرات أكثــر مالءمــة  «كينــاز» عالمــة تجاريــة قّيمــة تســتهدف 
ــاك،  ــي ا�كش ــاع ف ــبات، وتب ــف المناس ــي مختل ــا ف ــة والهداي ــاة اليومي للحي
الرئيســية فــي المملكــة  وفــي بعــض المتاجــر ضمــن المراكــز التجاريــة 

العربية السعودية.

‘Miss L مفهوم عالمة

فــي العــام ٢٠١٩، أطلقــت الزوردي عالمــًة جديــدًة مــن المجوهــرات المواكبة 
للموضــة تحت اســم Miss L‘. تقــّدم العالمة الجديدة مجوهراٍت كالســيكية 
ومواكبــة للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة فــي الســعودية 
ومصــر، وهــي قــد انطلقــت مــن النمــّو المتســارع لقطــاع المجوهــرات 
 .Úــ ــة أيض ــاء المنطق ــي أرج ــÚ، وف ــة عالمي ــعار المعقول ــرة ذات ا�س المعاص
تبــاع منتجــات Miss L‘ اليــوم فــي متاجر الزوردي، وفي ا�كشــاك ونقــاط البيع 
لــدى تجــار التجزئيــة فــي المراكــز التجاريــة. تمّثــل العالمــة الجديــدة فرصــة 
 Úنمــّو هامــة بالنســبة إلــى الزوردي مــع دخــول الشــركة للمــرة ا�ولــى قطاعــ
ــال   ــع، ورأس م ــي مرتف ــش إجمال ــة ذات هام ــة منفصل ــة فرعي ــارزä بعالم ب
متــدّن وقيمــة مغريــة للعمالء. تتراوح أســعار مجوهــرات Miss L‘ بين ٤٧٥ و٥٠٠٠ 

ريال سعودي.
أّمــا رؤيــة الشــركة حيــال "Miss L‘" فجريئــة وتعكــس طموحــات "الزوردي" في 
خــوض مجــاٍل غيــر مســبوٍق بحيــث ســتعمل علــى إنتــاج وبيــع المجوهــرات 
ــًة فــي نشــاطاتها الجديــدة علــى  عاليــة الرفاهيــة بأســعار مناســبة، معّول
اســمها العريــق وعالمتهــا المتمّيــزة وخبرتهــا الممتــّدة علــى مــدى أربعيــن 

عامÚ في مجال صياغة الذهب والمجوهرات.
والرائجــة،  ا�نيقــة  التصاميــم  مــن  منّوعــًة  مجموعــاٍت   ‘"‘Miss L" تضــّم 
المشغولة من الذهب عيار ١٨ قيراط، وفقÚ �على معايير صياغة المجوهرات. 
ترافــق "Miss L‘" المــرأة التــي ترتديهــا، فتعكــس شــخصيتها، وتتناســب مــع 
ــا  ــلوبها وتمّده ــن أس ــر ع ــا التعبي ــح له ــا تتي ــات، كم ــي كّل ا�وق ــا ف مزاجه
ــة  ــة المثالي ــي الهدي ــرات "Miss L‘" ه ــإّن مجوه ــك، ف ــة. لذل ــة ا³يجابي بالطاق

للمرأة العصرية، العاشقة للموضة والتجّدد.

يظهــر  المخطــط التالــي جميــع العالمــات التجاريــة لقطاعــات الزوردي مــن 
مبيعات الجملة مقابل مبيعات التجزئة

ج) تتمتــع مجموعــة الزوردي بقــدرات قويــة فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة مــن 
فــي  التجاريــة  والعالمــات  المتاجــر  مــن  متعــددة  مجموعــة  خــالل 
البيــع  ونقــاط   ،‘Miss Lو وكينــاز  وتــوس  الزوردي  وهــي:  محفظتهــا، 
فــي المطــارات. وتواصــل المجموعــة نجاحهــا فــي االســتحواذ علــى متاجــر 
التســوق  مراكــز  مــن  واســعة  شــبكٍة  عبــر  وتطويرهــا  بالتجزئــة  البيــع 
ذات  مجوهــرات  وبيــع  للتوســع  المجموعــة  تخطــط  كمــا  والمواقــع. 
ــا  ــن قدراته ــتفادة م ــة لالس ــع بالتجزئ ــاع البي ــدة بقط ــة جدي ــات تجاري عالم
بالكامــل وتقديــم خيــارات واســعة ومجزيــة مــن المنتجــات والعالمــات 

التجارية لمختلف شرائح العمالء.
التــي  المتطــورة  التصنيعيــة  المرافــق  تمتلــك الزوردي مجموعــة مــن  د) 
ــدة  ــات الفري ــن المنتج ــعة م ــات واس ــاج مجموع ــم وإنت ــن تصمي ــا م ُتمكنه
ــر  ــدم أكث ــث تق ــاءة، حي ــى الكف ــرة بمنته ــالء المتغي ــات العم ــة احتياج لتلبي
تحــدد  رائــدة  كشــركة  مكانتهــا  يرســخ  بمــا  ســنوًيا  تصميــم   ٣٥٠٠ مــن 
توجهــات الموضــة ا�ساســية فــي الســوق. وعــالوًة علــى ذلــك، تحافــظ 
ــر مــن ٥٠٠  مجموعــة الزوردي علــى ميزتهــا التقنيــة المهمــة، مــن خــالل أكث

آلة  لتصنيع المجوهرات.

ه) احتلــت مجموعــة الزوردي مكانــة تنافســية فــي قطــاع المجوهــرات 
الراقيــة فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا بفضــل أدائهــا 
التشــغيلية  وحمالتهــا  التجاريــة  عالمتهــا  وهويــة  الناجــح  التشــغيلي 
وا³عالنيــة المتميــزة. حيــث واصلــت الحصــة الســوقية للمجموعــة ارتفاعهــا 
العربيــة  المملكــة  فــي   ٪٢٥  -٢٠ إلــى  لتصــل  الماضيــة  الســنوات  خــالل 
ــة  ــرات بالجمل ــي للمجوه ــزود الرئيس ــا الم ــا يجعله ــر، مم ــعودية ومص الس

في هذين السوقين.

و) يضــم فريــق ا³دارة العليــا لــدى مجموعــة الزوردي خبــراء تنفيذييــن ذوي 
ســجٍل حافــل بالنجاحــات فــي العمليــات الماليــة والتشــغيلية، ولديهــم 
ــب  ــرات الذه ــع مجوه ــويق وبي ــع وتس ــب تصني ــة جوان ــم لكاف ــرة وفه خب
العليــا  ا³دارة  هــذه  خبــرة  خــالل  ومــن  والتجزئــة.  بالجملــة  وا�لمــاس 
والتســويق  وا�لمــاس  الذهــب  مجوهــرات  تصنيــع  فــي  العميقــة 
االســتهالكي وتجــارة التجزئــة والتمويــل، تمكنــوا مــن العمــل كفريــٍق واحــد 
بمنتهــى الكفــاءة لتحديــد وتقييــم وتنفيــذ خطــط التوســع ومبــادرات 

النمو التي تسعى إليها مجموعة الزوردي.

ــى  ــًة عل ــا أفضلي ــي تمنحه ــا الت ــن المزاي ــة م ــع الزوردي بمجموع تتمت
منافســيها الحالييــن والمســتقبليين، وتوفــر منصــًة للنمــو الُمســتدام 

والُمثمر، وتمنح المساهمين قيمة مضافة. وتتضمن هذه المزايا:

ــات  ــه والتقني ــم بمرونت ــذي يتس ــة الزوردي ال ــال مجموع ــوذج أعم أ) نم
المتطــورة المســتخدمة فــي العمليــات والتســويق تجعلهــا بمنــأى 
هــذا  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة  نســبًيا.  الذهــب  أســعار  تقلبــات  عــن 
والتصنيعيــة  التقنيــة  المجموعــة  بقــدرات  المدعــوم  النمــوذج، 
ــي  ــة، والت ــة للمجموع ــة التجاري ــوة العالم ــن ق ــًلا ع ــة فض والتصميمي
تمكنهــا جميًعــا مــن حمايــة حصتهــا فــي الســوق مــن ظــل تلــك 
والمهــارات  الحديثــة  التكنولوجيــا  لديهــا  وأن  خصوًصــا  التقلبــات. 
ــة،  ــعاٍر مقبول ــة وأس ــأوزان خفيف ــرات ب ــاج مجوه ــة ³نت ــة الالزم الحرفي
َثــّم تســتطيع تلبيــة ا�ســعار االســتهالكية المناســبة خــالل  ومــن 
ــق الزوردي  ــك، تحق ــى ذل ــة إل ــب. وبا³ضاف ــعار الذه ــاع أس ــات ارتف أوق
نســبة ضعيفــة مــن الذهــب الفاقــد فــي عمليــة التصنيــع، ممــا يحــد 
مــن الضغــوط الماليــة خــالل فتــرات ارتفــاع أســعار الذهــب. وفــي إطــار 
اســتراتيجية المجموعــة ³دارة مخاطــر أســعار الســلع وعوًضــا عــن 
شــراء الذهــب والتعــرض لتقلبــات أســعاره، ُتمــول الزوردي احتياجاتهــا 
بيــن  دوًمــا  وتنســق  مباشــرًة  البنــوك  مــن  الذهــب  مــن  الكاملــة 
موجوداتهــا مــن الذهــب والقــروض البنكيــة الخاصــة بتمويــل الذهــب، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــب. وعل ــعار الذه ــب أس ــر تقل ــن مخاط ــك م ــد بذل لتح
ــل  ــروض تموي ــات ق ــاد اتفاقي ــة اعتم ــة مواصل ــزم المجموع ــك، تعت ذل

الذهب للحد من تأثرها بتقلبات أسعاره.

ــرز  ــح أب ــة لتصب ــا التجاري ــة الزوردي لعالمته ــوقت مجموع ــد س ب)  لق
العالمــات الرائــدة فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا، 
وا³لكترونيــة  التلفزيونيــة  ا³عالنيــة  الحمــالت  خــالل  مــن  وذلــك 
المشــاهير  مــن  نخبــٍة  اعتمــاد  إلــى  ا³نترنــت،  وعبــر  والمطبوعــة 
ــم،  ــي كري ــة نيلل ــام  والفنان ــل ميري ــة، مث ــا التجاري ــفراء لعالمته كس
وغيرهمــا مــن النجمــات. كمــا تطــّورت مجموعــة الزوردي اســتراتيجية 
التســويق الخاصــة بهــا حيــث حّولــت معظــم اســتثماراتها التســويقية  

الي التسويق ا³لكتروني.

نموذج ا�عمال

مجموعة الزوردي

‘Miss Lمبيعات اجلملةمبيعات التجزئة
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١٨ متجر

العالمة التجارية توس
٢٦ متجر

٧ نقاط للبيع
 يف املطارات

كيناز
١٦ منفذبيع

 المزايا التنافسية للشركة



0 2  |  S T R A T E G I C  B U S I N E S S  R E V I E W

3 6

دار الزوردي للعالمات التجارية
ــا  ــع له ــن، أن تصن ــن الزم ــود م ــل عق ــها قب ــذ تأسيس ــتطاعت الزوردي، من اس

اســمÚ مرادفــÚ للمجوهــرات المذهلــة التــي تجمــع بيــن الجاذبيــة ا�نيقــة 

والحرفيــة العاليــة. كمــا اســتطاعت ترســيخ مكانتهــا كعالمــة تجاريــة رائــدة 

ــوم  ــة الزوردي الي ــوم رؤي ــا. تق ــمال أفريقي ــط وش ــرق ا�وس ــة الش ــي منطق ف

علــى بنــاء عالمتهــا القويــة كــدار لعالمــات تجاريــة مــن المجوهــرات الموثــوق 

فيها، والمرغوبة والملهمة. 

عالمة الزوردي الخاصة
العاليــة  الحرفيــة  بيــن  المزيــج  بهــذا  الخاصــة  الزوردي  عالمــة  تشــتهر 
ــر، وباســتخدام التكنولوجيــات الدقيقــة. وقــد  والتصميــم العصــري المهب
ــى  ــل عل ــز المتواص ــالل التركي ــن خ ــدة م ــا الرائ ــيخ مكانته ــتطاعت ترس اس
فــي  التقليديــة  الوســائل  عبــر  ســواء  التســويق،  مجــال  فــي  االســتثمار 
ا³عــالم المرئــي والمســموع والمطبــوع، وبشــكٍل متزايــد عبــر ا³عــالم 
الرقمــي واالجتماعــي، ومــن خــالل ســفراء العالمــة التجاريــة مــن المشــاهير  
التــي تعتبــر جــزء مــن إســتراتيجيتها التســويقية القائمــة علــى التعامــل مــع 

العديد من المشاهير. 

ــام  ــة ميري ــع النجم ــاون م ــن بالتع ــت الزوردي جملتي ــام ٢٠١٩، أطلق ــي الع ف
فارس. حملت الحملة ا�ولى عنوان "رحلتي، طريقيMy Path My Way" التي ضّمت 
مجموعــة "رحلتــيMy Path " مــن المجوهــرات المســتوحاة مــن مســيرة حيــاة 
 ،Úومحفوفــة بالمخاطــر أحيانــ ،Úكّل النســاء. فرحلــة النســاء هادئــة حينــ
ولكنهــا مصــدر فخــر ومشــوار ملهــم فــي كّل ا�حــوال. أمــا الحملــة 
أواخــر عــام ٢٠١٩ واســتعرضت فيهــا  الكشــف عنهــا فــي  الثانيــة فتــّم 
ــار  ــب عي ــن الذه ــل م ــاور، والسالس ــم، وا�س ــن الخوات ــة م ــة مذهل مجموع
١٨ قيــراط، كجــزء من مجموعة ConneXion، المســتوحاة مــن  عالقاتنا المميزة 

با�شخاص الذين يشكلون دعامًة لنا في حياتنا.

وفــي إطــار ســعيها إلــى اســتهداف قاعــدة أكثــر تنّوعــÚ مــن العمــالء، 
عملــت الزوردي علــى إطــالق مجموعــات تســتهدف شــرائح جديــدة مــن 
الســنوات  مــّر  علــى  والموضــة  للمجوهــرات  العاشــقين  المســتهلكين 
المنصرمــة، كان أولهــا مجموعــة «حلــم» التــي أطلقــت فــي العــام ٢٠١٤ 
ــز الملقبــة  بالتعــاون مــع العنــود بــدر مصممــة ا�زيــاء الحائــزة علــى الجوائ
بليــدي فــوزازا والتــي تمتلــك عالمــة ليــدي فــوزازا التجاريــة الشــهيرة. وعملــت 
ثــالث  مجموعــه  مــا  إطــالق  علــى  فــوزازا  ليــدي  مــع  بالتنســيق  الزوردي 
مجموعــات ناجحــة مــن المجوهــرات التــي تســتهدف عاشــقات الموضــة، 
والتــي يجّســد كل منهــا مثــاًال عــن التصميــم االســتثنائي والبراعــة الفنيــة 

المبهرة.
ومّثــل العــام ٢٠١٩ إطــالق مجموعــة جديــدة مــع ليــدي فــوزازا فــي المملكــة 
 .Úأيضــ مصــر  فــي  ا�ولــى  للمــرة  أطلقــت  كمــا  الســعودية،  العربيــة 
 Úــ ــت قطع ــوم، وتضّمن ــر والنج ــن القم ــدة م ــة الجدي ــتوحيت المجموع اس
مــن المجوهــرات والموديــالت ا�يقونيــة المصّممــة للمــرأة العصريــة تحــت 

.Written in the Stars إسم

امتياز عالمة توس التجارية
مــن  ومجموعاتهــا  التجاريــة  الزوردي  عالمــات  إلــى  با³ضافــة 
خبرتهــا  مــن  االســتفادة  فرصــة  الشــركة  اغتنمــت  المجوهــرات، 
وقدراتهــا فــي الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا لالســتحواذ علــى 
ــى  ــا إل ــارة أو إدخاله ــة المخت ــة العالمي ــات التجاري ــاز العالم ــوق امتي حق
لتنويــع  ذهبيــًة  فرصــًة  االمتيــازات  هــذه  تمثــل  المنطقــة.  أســواق 
وتوســيع قطــاع أعمــال المجموعــة فــي ظــل اســتمرارها فــي تحديــد 

وتقييم أي آفاق جديدة للنمو.
ــإرث  تــوس هــي عالمــة مجوهــرات عالميــة مواكبــة للموضــة تتمتــع ب
المعقولــة.  ا�ســعار  ذات  الرفاهيــة  منتجــات  تقديــم  فــي  طويــل 
وكانــت عالمــة تــوس حاضــرًة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 
العــام ٢٠٠٨ ولديهــا اليــوم شــبكة مــن ٢٦ متجــرä فــي المملكــة. يمثــل 
ــي  ــة، وه ــي المملك ــة ف ــوس التجاري ــة ت ــاز عالم ــى امتي ــتحواذ عل االس
عملية أتّمتها الزوردي في أكتوبر ٢٠١٨ إنجازä هامÚ ضمن االستراتيجية التي 
تنتهجهــا المجموعــة فــي تقديــم عــدة عالمــات تجاريــة لعمالئهــا، مــا 
يســهم فــي ترســيخ حضورهــا القــوي فــي القطــاع المتنامــي لصناعــة 
ــي  ــة. ف ــو والربحي ــق النم ــدä لتحقي ــدرä جدي ــف مص ــرات ويضي المجوه
ــع  ــوس، م ــة ت ــويق لعالم ــي التس ــة ف ــتثمرت المجموع ــام ٢٠١٩، اس الع
ــام  ــّر الع ــى م ــليم عل ــّو س ــان نم ــى ضم ــا عل ــا وقدراته ــز تنظيمه تعزي

القادم.

وبغيــة تعزيــز الوعــي حيــال العالمــة التجاريــة، تعاونــت تــوس مــع عــدٍد 
كبيــر مــن رّواد التأثيــر المحلييــن الذيــن قدمــوا الدعــم لمنتجــات تــوس. 
وقــد أتــى التعــاون مــع المؤثريــن ليدعــم إطــالق حملــة المشــاهير 
روبرتــس.  إيمــا  هوليــوود  نجمــة  مــع  التجاريــة  للعالمــة  العالميــة 
المصّممــة  والمجموعــات  الجديــدة  المجموعــات  بإطــالق  إحتفــاًال 
ــÚ للســوق الســعودية، نّظمــت تــوس الســعودية حدثــي افتتــاح  حصري
ــد  ــارزون. وق ــالء الب ــرون والعم ــون، والمؤث ــا ا³عالمي ــن حضرهم ضخمي
ــد  ــاح المتزاي ــن النج ــّزز م ــارزä ع ــÚ ب ــÚ إعالمي ــبتان اهتمام ــتدّرت المناس اس
ــد  ــه، فق ــوال نفس ــى المن ــجÚ عل ــة. نس ــة التجاري ــهده العالم ــذي تش ال
أســهمت عمليــة تنفيــذ إطــالق المنتجــات والعــروض الشــرائية القّيمــة 
ــى  ــي إل ــام الماض ــالل الع ــر خ ــن المتاج ــت ضم ــي أقيم ــاطات الت والنش
الســت  المتاجــر  ضمــن  العمــالء  مــع  تــوس  نجــاح  فــي  كبيــر  حــّد 

والعشرين في المملكة.

وتواصــل مجموعــة الزوردي بحثهــا عــن المزيــد مــن العالمــات التجاريــة 
القويــة لالســتحواذ علــى حقــوق امتيازهــا ال ســيما فــي المملكــة 
أرجــاء  فــي  لتوّســع  ا  احتمــال  مــع  ومصــر،  الســعودية،  العربيــة 
لــى  االســتحواذ  خــالل  مــن  التوّســع  هــذا  يحــدث  وقــد  المنطقــة. 
حقــوق االمتيــاز الموجــودة أو مــن خــالل إطــالق امتيــازات جديــدة فــي 

السوق.

ا�نشطة التسويقية 

ولمــا كان العمــالء يســعون باســتمرار إلــى شــراء عالمــات تجاريــة تحاكــي 

أســلوب حياتهــم، فقــد وضعــت الزوردي نصــب عينيهــا وفــي صلــب 

ــة،  نشــاطاتها مصلحــة العميــل قبــل كّل شــيء. وتحقيقــÚ لهــذه الغاي

اختــارت أن تصــّب تركيزهــا علــى بنــاء وترســيخ مجموعــة مــن العالمــات 

ــل  ــن أج ــق م ــا ا�ني ــدة وطابعه ــخصيتها الفري ــا ش ــكّل منه ــة، ل التجاري

جــذب العمــالء الموجوديــن والمحتمليــن. تعمــل الزوردي فــي ســبيل 

ــار وا�ذواق،  ــف ا�عم ــن مختل ــالء م ــروق للعم ــة ت ــات تجاري ــم عالم تقدي

ــن  ــه. وم ــÚ الحتياجات ــًة وفق ــدًة مصّمم ــًة فري ــل تجرب ــكّل عمي ــر ل فتوّف

ــي  ــات الت ــة والعالم ــة الخاص ــا التجاري ــات عالمته ــر مجموع ــالل تطوي خ

ــاق  ــيع نط ــى توس ــدف الزوردي إل ــا، ته ــوق امتيازه ــى حق ــتحوذت عل اس

أعمالها وزيادة إيراداتها.

نموذج ا�عمال

مبيعات الذهب باجلملة

متاجر الزوردي

لبيع املجوهرات املاسية

مجوهرات الزوردي

مجوهرات الزوردي

مبيعات الذهب باجلملة

مبيعات الذهب باجلملة

دار الزوردي
للعالمات التجارية

متاجر الزوردي

كيناز

تــــوس

نموذج ا�عمال المرن وا�داء المالي
يوفــر نمــوذج أعمــال مجموعــة الزوردي المــرن حمايــة نســبية مــن تقلبــات 
أســعار الذهــب خــالل عمليــات التصنيــع والبيــع. إذ أن هــذا النمــوذج المدعــوم 
والقــدرات  التجاريــة  العالمــات  وقــوة  والتكنولوجيــا  التصنيــع  بتقنيــات 
التصميميــة تتيــح لهــا جميًعــا حمايــة حصتهــا فــي الســوق فــي حــال تقلبــات 

أسعار الذهب.

وبالرغــم مــن تقلــب أســعار الذهــب فــي الماضــي، إال أن المجموعــة تمكنــت 
مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق وضمــان التدفــق المســتمر 
الســوق  التكيــف مــع ظــروف  ³يراداتهــا وربحيتهــا بفضــل قدرتهــا علــى 
المتغيــرة باســتخدام تصاميمهــا المبتكــرة، وتقنيــات التصنيــع المتنوعــة، 
ــع  ــات التوزي ــم عملي ــى تنظي ــرة عل ــا الكبي ــة، وقدرته ــا التجاري ــوة عالمته وق
المجموعــة  تســتعين  الذهــب،  أســعار  ارتفــاع  فتــرات  أثنــاء  وفــي  والبيــع. 
بتفوقهــا فــي التكنولوجيــا والمهــارات الحرفيــة ³نتــاج مجوهــرات ذهبيــة 
ا�ســعار  تلبيــة  تســتطيع  َثــّم  ومــن  مقبولــة،  وأســعاٍر  خفيفــة  بــأوزان 
ــالف  ــك بخ ــب. وذل ــعار الذه ــاع أس ــات ارتف ــالل أوق ــبة خ ــتهالكية المناس االس
معظــم الشــركات الصغيــرة التــي تمتلــك فقــط تقنيــات تصنيــع أساســية ال 
الذهــب وا�لمــاس  ا³نتــاج مــن مجوهــرات  زيــادة  القــدرة علــى  لهــا  تتيــح 
خفيفــة الــوزن. وبا³ضافــة إلــى ذلــك، تحقــق الزوردي نســبة ضعيفــة مــن 
الذهــب الفاقــد فــي عمليــة التصنيــع، ممــا يحــد مــن الضغــوط الماليــة خــالل 
ــى  ــر إل ــي تفتق ــة الت ــات المنافس ــالف الجه ــب بخ ــعار الذه ــاع أس ــرات ارتف فت
قــدراٍت مماثلــة فتخضــع بذلــك إلــى ضغــوط ماليــة خــالل فتــرات ارتفــاع 

أسعار الذهب.

ــهدت  ــي ش ــرة الت ــركات الصغي ــب للش ــعار الذه ــاض أس ــرات انخف ــح فت وتتي
ركــوًدا اســتعادة بعــٍض مــن قدراتهــا، بالرغــم مــن متطلبــات رأس المــال 
العاليــة وتحديــات توطيــن الوظائــف فــي الســعودية التــي تزيــد مــن صعوبــة 
توســعها، وُتحــد بالتالــي مــن قدرتهــا علــى زيــادة حصتهــا فــي الســوق. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يســاعد انخفــاض ســعر الذهــب علــى زيــادة حجــم الســوق 
بشــكٍل عــام، ممــا يتيــح لمجموعــة الزوردي تعويــض أي خســارة فــي حصتهــا 

ناجمة عن ازدياد المنافسة مع الشركات الصغيرة.

وفــي جميــع ا�حــوال وأًيــا كانــت أســعار الذهــب، فــإن مجموعــة الزوردي 
تســعى أن تكــون جميــع موجوداتهــا مــن الذهــب - والممثلــة فــي الذمــم 
المدينــة وقيمــة المخــزون - مســاوية دوًمــا اللتزاماتهــا مــن الذهــب الممــول 
عــن طريــق التســهيالت االئتمانيــة مــن البنــوك. تفتقــر العديــد مــن الشــركات 
المنافســة ا�خــرى إلــى القــدرات الماليــة والجــدارة االئتمانيــة الالزمــة لتمويــل 
الســوق  الذهــب مــن  إلــى شــراء  لــذا، تضطــر  البنــوك.  الذهــب مــن  شــراء 
المفتوحــة حســب الســعر الســائد، ا�مــر الــذي يعــرض أصولهــا مــن الذهــب 
إلــى مخاطــر تقلبــات ا�ســعار. أمــا بالنســبة لÂحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، 

فتشتريها مجموعة الزوردي مباشرًة من السوق الخارجية بسعر السوق.

وتتيــح اســتراتيجية دار العالمــات التجاريــة التــي تنتهجهــا الزوردي للشــركة 
وتســويق  إيراداتهــا  لمصــادر  المجموعــة  تنويــع  مــع  المرونــة  مــن   äمزيــد

عالماتها التجارية المختلفة باعتماد مواقع وأسعار مختلفة.
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مجوهرات كيناز 
تعــّد مجوهــرات كينــاز اليــوم مــن العالمــات التجاريــة ا�ســرع نمــوä بيــن 
المجوهــرات الماســية المواكبــة للموضــة اليــوم فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، رغــم أّن إطالقهــا مــن قبــل الزوردي كعالمــة قائمــة بذاتهــا 
ــع  ــأن تض ــة ب ــة التجاري ــد العالم ــام ٢٠١٦. تع ــر الع ــود �واخ ــبيَا يع ــث نس حدي
"الرفاهيــة فــي متنــاول أيديكــم" فتعمــل علــى جــذب شــريحة جديــدة مــن 
العمــالء إلــى أســرة الزوردي كمــا تســهم أيضــÚ بتوســيع نطــاق وصــول عالمــة 
الزوردي إلــى عمالئهــا الموجوديــن. لعالمــة كينــاز اليــوم ١٦ موقعــÚ بيــن 
ــة وأكشــاك فــي مختلــف أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية،  متاجــر تجزئ

في أهم المراكز التجارية.

ــة  ــويق الخاص ــاطات التس ــتملت نش ــد اش ــى، فق ــّول أعل ــبة تح ــم نس ولدع
ــق  ــائل تتعل ــع رس ــع م ــاط البي ــم نق ــة لدع ــويق جذاب ــواد تس ــى م ــاز عل بكين
ــرة  ــؤ المبتك ــكيلة اللؤل ــة أو تش ــار الملون ــالق ا�حج ــتهالك أو إط ــرة االس بفت
التــي تقــّدم بأســعار مدروســة لــكّل امــرأة راغبــة فــي امتــالك ا�لمــاس 

بميزانية محدودة.

‘Miss L
أطلقــت عالمــة  "Miss L‘"‘ فــي العــام ٢٠١٩، وهي تضّم مجموعــاٍت منّوعًة من 
التصاميم ا�نيقة والرائجة، المشــغولة من الذهب عيار ١٨ قيراط، وفقÚ �على 
معاييــر صياغــة المجوهــرات. ترافــق "Miss L‘" المــرأة التــي ترتديهــا، فتعكــس 
شــخصيتها، وتتناســب مــع مزاجهــا فــي كّل ا�وقــات، كمــا تتيــح لهــا التعبيــر 
 "‘Miss L" ــة. لذلــك، فــإّن مجوهــرات عــن أســلوبها وتمّدهــا بالطاقــة ا³يجابي
هــي الهديــة المثاليــة للمــرأة العصريــة، العاشــقة للموضــة والتجــّدد. ُتعتمــد 
للعالمــة اســتراتيجية تســويق رقميــة مركــزة يتمثــل الهــدف منهــا فــي 
الجديــدة  بالتكنولوجيــات  الشــغوفين  ا�لفيــة  جيــل  أبنــاء  إلــى  الوصــول 
وا�فــكار المبتكــرة. وتتــّم ا³ســتعانة بالمؤثريــن علــى نطــاٍق واســع ومصّغــر 
فــي آن مــن أجــل دعــم قيــم العالمــة التجاريــة. هــذا وُتطلــق المجموعــات 
الرئيســية مــع تقديــم تجربــة تســّوق  الجديــدة فــي فتــرات االســتهالك 
التجزئــة  تجــار  لــدى  أو  نفســها   ‘Miss L متاجــر  فــي  ســواء  فريــدة، 
المعتمديــن، بغيــة نشــر روح المــرح فــي أوســاط العمــالء، مــع المحافظــة فــي 

الوقت نفسه على حّس الرفاهية المرافق للعالمة التجارية.

تعاون الزوردي مع المشاهير
تعتمــد الزوردي، باعتبارهــا المصّمــم والمصّنــع والمــوّزع ا�كبــر للمشــغوالت 
الذهبيــة والمجوهــرات فــي الشــرق ا�وســط، اســتراتيجة تســويق مرّكــزة 
ــي  ــا ف ــز حضوره ــا وتعزي ــى مكانته ــاظ عل ــى الحف ــا إل ــن خالله ــعى م تس
ــة  ــم الموض ــي عال ــات ف ــار النجم ــع كب ــاون الزوردي م ــل تع ــة. ويمّث المنطق
النجــاح  إلــى  المؤديــة  الرئيســية  الدوافــع  أحــد  وا�فــالم  والموســيقى 

المستمّر لهذه االستراتيجية.

وتعتبــر هــذه االســتراتيجية التــي تنتهجهــا الشــركة والتــي تقــوم علــى 
التعــاون مــع عــدة مشــاهير، منســجمًة بشــكٍل مثالــي مــع قاعــدة عمــالء 
لجــذب  الزوردي  تســعى  إذ  االهتمامــات.  والمتعــّددة  المنّوعــة  الزوردي 
ا�مهــات، والبنــات، وســّيدات ا�عمــال، والنجمــات المتأّلقــات، والســّيدات مــن 
كّل ا�عمــار ومــن مختلــف جوانــب الحيــاة وتشــجيعهّن علــى إبــراز جمالهــّن 
وتألقهــّن. مــن هنــا، تختــار الزوردي النجمــات بدقــة، انطالقــÚ مــن نجاحاتهــّن 
ــع  ــاون م ــث تتع ــا بحي ــي اختياره ــع ف ــى التنوي ــرص عل ــّن، وتح ــي مجاالته ف
ــر  ــف الجماهي ــن لمختل ــي يرق ــة اللوات ــة التجاري ــفيرات العالم ــن س ــة م قائم

في العالم العربي.
ورغــم تنّوعهــّن، إّال أّن النجمــات اللواتــي تتعــاون معهــّن الزوردي تجمعهــّن 
قواســم عديــدة مشــتركة، فهــّن مثــل العالمــة التجاريــة نفســها، يتحــّدرن 
مــن الشــرق ا�وســط، يتحلّيــن بالجاذبيــة والثقــة ويتمتعــن باالســتقاللية 
والفخــر. ولذلــك، فهــّن خيــر ســفيرات للعالمــة التجاريــة يمّثلــن تنــّوع ســّيدات 

العالم العربي وتألقهّن في كّل أدوارهّن.

تعمــل الزوردي علــى تنظيــم حمــالت إعالنيــة وإعــداد خطــط تعــاون متميــزة 
ــر وســائل ا³عــالم االجتماعــي والرقمــي، با³ضافــة  لــكّل مــن المشــاهير، عب
إلــى ا³عالنــات التقليديــة والظهــور ا³عالمــي مــا يتيــح للشــركة تقديــم 
مجموعاتهــا الفريــدة مــن المجوهــرات الراقيــة إلــى أكبــر شــريحة مــن 
الزوردي  شــركة  نجــاح  فــي  فضــل  الشــراكات  لهــذه  وكان  الســّيدات. 
للمجوهــرات فــي تعزيــز مكانــة عالمتهــا التجاريــة ودعــم نمــّو إيراداتهــا بمــا 
تخّطــت  إيــرادات  تحقيــق  فــي  ســاهم  مــا   ،٢٠١٩ العــام  فــي   ٪١٨ نســبته 

قيمتها ٤٨١ مليون ريال سعودي.

وسائل التصميم والتصنيع المتطورة
تمتلــك الزوردي مجموعــة مــن المرافــق التصنيعيــة المتطــورة التــي ُتمكنهــا 
مــن تصميــم وإنتــاج مجموعــات واســعة مــن المنتجــات الفريــدة لتلبيــة 
احتياجــات العمــالء المتغيــرة بمنتهــى الكفــاءة، حيــث تقــدم أكثــر مــن ٣٥٠٠ 
تصميــم ســنوًيا بمــا ُيمكنهــا مــن ترســيخ مكانتهــا كشــركة مؤثــرة تحــدد 
توجهــات الموضــة ا�ساســية فــي الســوق. وتحافــظ مجموعــة الزوردي 
حديثــة  آلــة   ٥٠٠ مــن  أكثــر  خــالل  مــن  ر  المهمــة،  التقنيــة  ميزتهــا  علــى 
الزوردي  مجموعــة  كانــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المجوهــرات.  لتصنيــع 
ا�بعــاد  ثالثيــة  الطباعــة  تقنيــة  ُتطبــق  التــي  ا�ولــى  الُمصنعــة  الشــركة 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــع ف ــم والتصني ــي التصمي ــن عمليت ــزًءا م ــا ج باعتباره
التوريــد  سلســلة  إدارة  كفــاءة  تتيــح  ذلــك،  علــى  عــالوًة  الســعودية. 
 ،äوأخيــر تقدمهــا.  التــي  التصاميــم  لتغييــر  الالزمــة  المرونــة  للمجموعــة 
عمــدت المجموعــة إلــى تبســيط عمليــة تصنيــع القطــع التــي تتطلــب عــدًدا 
كبيــًرا مــن العمــال بهــدف تعزيــز كفــاءة عمليــة ا³نتــاج. وتتيــح هــذه المزايــا 
أجــور  خدمــة  مقابــل  معقولــة  بأســعار  منتجاتهــا  تســعير  للمجموعــة 
التصنيــع، وتلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن ا�ذواق، وإنتــاج قطــع متميــزة مــن 

المجوهرات.

مرافق التصنيع وإمكاناتها
ألــف متــر مربــع مــن المســاحات   تديــر مجموعــة الزوردي أكثــر مــن ٣٢ 
ــن  ــدد العاملي ــغ ع ــاس. وبل ــب وا�لم ــرات الذه ــع مجوه ــة لتصني المخصص
في  مصنع   الزوردي بالرياض ٧٠٢ بين ِحرفيين وموظفين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والذي 
العربيــة  المملكــة  فــي  منتجاتــه  وُتبــاع  بتاريــخ ١٩٩٢/٠١/٢٣،  تأسيســه  تــم 
ــة  ــك المجموع ــا تمتل ــواء. كم ــٍد س ــى ح ــة عل ــواق الدولي ــعودية وا�س الس
ــى  ــوق المحل ــي الس ــع ف ــي للبي ــكل رئيس ــان بش ــر ينتج ــي مص ــن ف مصنعي
 ١١٠ فيــه  العامليــن  عــدد  وبلــغ  القاهــرة  فــي  أحدهمــا   ،Úأيضــ والتصديــر 
بيــن ِحرفييــن وموظفيــن حتــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، والــذي تــم تأسيســه بتاريــخ 
٢٠٠٣/٠١/٠٨ . بينمــا يقــع المصنــع الثانــي فــي مدينــة القليوبيــة، وبلــغ عــدد 
العاملين فيه ١١٨٨ ِحرفيÚ وموظفÚ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وتم االستحواذ عليه 
٢٠١٢/٠٧/٣٠ ، وُتبــاع منتجــات المصنعيــن بشــكل رئيســي فــي الســوق المصريــة 

المحلية. 
المواقع الجغرافية والعمليات

المكانة الرائدة
المجوهــرات  قطــاع  فــي  تنافســيًة  مكانــًة  الزوردي  مجموعــة  احتّلــت 
الراقيــة فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا بفضــل أدائهــا 
التشــغيلية  وحمالتهــا  التجاريــة  عالمتهــا  وقــوة  الناجــح  التشــغيلي 
وا³عالنيــة المتميــزة. حيــث واصلــت الحصــة الســوقية للمجموعــة ارتفاعهــا 
المملكــة  فــي   Úتقريبــ  ٪٢٥  -٢٠ إلــى  لتصــل  الماضيــة  الســنوات  خــالل 
العربيــة الســعودية ومصــر علــى حــٍد ســواء، ممــا يجعلهــا المــوّرد الرئيســي 
ــتمرار  ــة الزوردي باس ــل مجموع ــوقين. وتعم ــن الس ــي هاتي ــرات ف للمجوه
جديــدة،  ومجموعــات  المنتجــات،  مــن  جديــدة  مبــادرات  إطــالق  علــى 
واســتخدام تقنيــات مبتكــرة لتواصــل اســتقطاب المزيــد مــن المســتهلكين 

وتعزيز حصتها في السوق.

المواقع الجغرافية والعمليات
الســعودية  العاصمــة  فــي  الزوردي  لمجموعــة  الرئيســي  المقــر  يقــع   
الرياض. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، تعمل مجموعة الزوردي بشكل مباشر في 
ــارات  ــعودية وا³م ــة الس ــة العربي ــل المملك ــة داخ ــع بالجمل ــÚ للبي (١٦) مكتب
العربيــة المتحــدة، ومصــر، إضافــة إلــى ثــالث وحــدات تصنيــع (واحــدة فــي 
ــع  ــة بي ــدد (٢٢) صال ــر)، و ع ــي مص ــن ف ــعودية واثني ــة الس ــة العربي المملك
ومصــر،  الســعودية  مــن  كّل  فــي  المنتشــرة  الزوردي  ومتاجــر  بالتجزئــة، 
وعــدد (١٦) منفــذ بيع (أكشــاك) لعالمة كيناز با³ضافــة إلى (٦) نقاط بيع في 

المطارات في السعودية.

 أضافــت الشــركة الجديــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا "شــركة إزديــاد 
التجاريــة العربيــة " المشــغل لـــلعالمة التجاريــة الدوليــة "تــوس" إلــى شــبكة 
أعمــال "الزوردي" للتجزئــة عــدد (٢٦) صالــة عــرض إضافيــة لعالمــة تــوس 
ــي  ــا ف ــة منتجاته ــع المجموع ــا تبي ــعودية. كم ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ــار  ــن، وتج ــر الحصريي ــن وغي ــن الحصريي ــن الموزعي ــبكة م ــر ش ــة عب (٢٠) دول

البيع بالجملة وتجار البيع بالتجزئة.

نموذج ا�عمال
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بيع المجوهرات بالتجزئة
ــا  ــش ربحه ــز هام ــا وتعزي ــع إيراداته ــدف تنوي ــة الزوردي، به ــّررت مجموع ق
بالتجزئــة. البيــع  إلــى  عملهــا  نطــاق  توســيع  ا³داريــة،  قدراتهــا  وترســيخ 

أسســت المجموعــة فريــق إدارة متفانًيــا ومتمرًســا ³دارة خدمــات البيــع 
بالتجزئــة ويحظــى بدعــم مؤسســي قــوي لتنميــة مجــال عملهــا فــي 

قطاع التجزئة. 

أ . متاجر التجزئة الخاصة بعالمة الزوردي : 
ترّكــز هــذه الشــبكة علــى المجوهــرات الماســية ومجوهــرات Miss L‘ التي تباع 
فــي المتاجــر الخاصــة بالشــركة فــي كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــال مجموع ــة أعم ــت محفظ ــمبر ٢٠١٩، أصبح ــن ٣١ ديس ــاًرا م ــر. واعتب ومص
 Úالزوردي تضم ٢٦ متجًرا يبيع مجوهرات العالمة التجارية "الزوردي"، وأكشاك
و٥ متاجــر فــي الســعودية، و٢١ متجــرä فــي مصــر، منهــا ١٣ متجرä و٨ أكشــاك. 
هــذا وعملــت الزوردي علــى توســيع شــبكتها مــن متاجــر التجزئــة فــي 
العــام ٢٠١٩ مــن خــالل افتتــاح ٥ معــارض جديدة فــي أهم المواقــع في مصر 
وأقفلــت متجريــن عاجزيــن عــن تحقيــق ا�ربــاح فــي الســعودية. وال تتعــارض 
ــب  ــرات الذه ــارة مجوه ــع تج ــة م ــي المجموع ــة ف ــع بالتجزئ ــات البي خدم
ــع  ــى بي ــة الزوردي عل ــي مجموع ــة ف ــات التجزئ ــز خدم ــث ُترك ــة، حي بالجمل
المجوهــرات الماســية بالقطعــة، بينمــا ُتركــز تجــارة مجوهــرات الذهــب 
بالجملــة علــى بيــع المشــغوالت الذهبيــة بالــوزن. عــالوة علــى ذلــك، تتمركــز 
مراكــز  فــي  الزوردي  لمجموعــة  المملوكــة  التجزئــة  متاجــر  معظــم 
التســوق، بينمــا يتواجــد غالبيــة عمــالء تجــارة الذهــب بالجملــة فــي أســواق 

الذهب.

المعرفــة الوثيقــة بالعمــالء والتعــاون المشــترك مــع شــركائنا مــن تجــار التجزئــة إحــدى 
المميزات التنافسية الرئيسية لمجموعة الزوردي.

ب .  توس: 
فــي عــام ٢٠١٨، اســتحوذت المجموعــة علــى امتيــاز عالمــة تــوس التجاريــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فخّصصــت لهــا ٢٦ متجــرä للتجزئــة، مــا 
أتــاح للشــركة الدخــول إلــى القطــاع المتنامــي للمجوهــرات ذات ا�ســعار 
ــة  ــات الرفاهي ــة لمنتج ــة دولي ــة تجاري ــن عالم ــارة ع ــوس عب ــة. وت المقبول
ذات ا�ســعار ، لديهــا خبــرة أعمــال تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن ٦٢٠ 
متجــرä فــي أكثــر مــن ٥٣ دولــة. تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع وبيــع 
وتشــمل  والرجــال،  للنســاء  وا�كسســوارات  والحقائــب  المجوهــرات 
معروضاتهــا مجموعــًة واســعًة مــن الســلع منهــا المجوهــرات الماســية 
ــب  ــى حقائ ــة إل ــا، با³ضاف ــب أعماله ــي صل ــك ف ــة، وذل ــب والفض والذه
اليــد والعطــور وا�كسســوارات. العالمــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة 
تمتــّد  شــبكة  اليــوم  لديهــا  أصبــح  وقــد   ٢٠٠٨ العــام  منــذ  الســعودية 
علــى ٢٦ متجــرä فــي مختلــف أرجــاء المملكــة. وتســعى الزوردي مــن خــالل 
عالمــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا 
 Úــ ــركة أيض ــر إدارة الش ــكيلتها. وتفتخ ــة تش ــرادات وتكمل ــع ا³ي ــر تنوي عب

بشراكتها مع توس الرائدة عالميÚ في صناعة المجوهرات. 

تفاصيل التوزع الجغرافي لمجموعة الزوردي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

نموذج ا�عمال

شركة الزوردي للمجوهرات ، شركة مساهمة  
مدرجة يف سوق األوراق املالية السعودي "تداول" ومصنع، ومكاتب للبيع باجلملة، ومتاجر للبيع الرياض

بالتجزئة
شركة املجوهرات املاسية، شركة ذات مسئولية 

محدودة. جتارة املشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة الرياض
واألحجار الكرمية

شركة كيناز، شركة ذات مسؤولية محدودة. جتارة املشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة الرياض
واألحجار الكرمية

شركة ازدياد العربية التجارية، شركة ذات 
مسؤولية محدودة، مملوكة من شخص واحد جتارة بالتجزئةالرياض

شركة اورو ايجيبت لتشغيل املعادن الثمينة، 
شركة مساهمة مغلقة. مصنع ومكاتب للبيع باجلملةالقاهرة

شركة الزوردي مصر، شركة ذات مسؤولية 
محدودة. مصنع، ومكاتب للبيع باجلملة، ومتاجر للبيع مدينة العبور

بالتجزئة

شركة الزوردي للمجوهرات دبي – ذات مسئولية 
محدودة

دبــــي دولة اإلمارات
العربية املتحدة

مكاتب للبيع باجلملة

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري 
م.د.م.س

جتارة اللؤلؤ واألحجار الكرمية واملجوهرات 
واملشغوالت الذهبية

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية 
محدودة أبو ظبي

دولة قطر

متاجر للبيع بالتجزئة

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية 
محدودة مكتب للبيع باجلملةالدوحة

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية سلطنة عمان
محدودة

مكتب للبيع باجلملة

طبيعة احلضور الدولة       املدينة      الشركة اُملشغلة    

اململكة العربية 
السعودية

جمهورية مصر 
العربية



B U S I N E S S  M O D E L0 2  |  S T R A T E G I C  B U S I N E S S  R E V I E W

4 2 4 3

ــا،  ــيد بصنتن ــالل ترش ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــع بالتجزئ ــاع الزوردي للبي ــة قط ــين ربحي ــة لتحس ــام ا³دارة خط أم
وإعــادة إنعــاش متاجرنــا، واالســتفادة مــن عمليــات التجزئــة الحصريــة فــي المطــارات، وتدريــب الموظفيــن مــع العمــل علــى 

.‘Miss L الواعدة من خالل تجار البيع بالتجزئةومتاجر وأكشاك الزوردي، الخاصة بعالمة ‘Miss L  توجيهأعمال العالمة التجارية
وكجزء من الخطة المذكورة أعاله، أقفلت ٥ صاالت عرض في المملكة العربية الســعودية خالل ٢٠١٩ بســبب ا�ثر الســلبي على ربحية 

الشركات، ما دفع ا³دارة إلى اتخاذ هذا القرار لتحسين أداء الشركة وتعظيم حقوق المساهمين.
في ما يلي قائمة صاالت العرض التي أغلقت في السعودية في العام ٢٠١٩:

نموذج ا�عمال

بينما تم أفتتاح عدد٧  صاالت عرض في مصر خالل عام ٢٠١٩ بفضل نمّو عمليات البيع بالتجزئة بعد أداء قوي لعدة سنوات.

عالمةالزوردي األحادية

عالمةالزوردي األحادية

عالمةالزوردي األحادية

عالمةالزوردي األحادية

عالمةالزوردي األحادية

٢٠١٩/١/٥

٢٠١٩/١٩/١٢

٢٠١٩/١٩/١٢

٢٠١٩/١٣/٧

٢٠١٩/٧/٢

الرياض

الرياض

الرياض

الدّمام

جـــدة

الرياض

الرياض

الرياض

الدّمام

جـــدة

الدولة             املنطقة    املوقع                     العالمة التجارية      تاريخ االفتتاح

اململگة
العـربيــة 
السعودية

مواقع معارض بيع عالمة الزوردي بالتجزئة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

نخيل مول

ظهران مول

رد سي مول

األندلس 

جدة مول

كايرو  فستيفال سيتي

مول العرب

سيتي ستارز

مول مصر

داون تاون

الكوربة

املعادي

املهندسني

مول العروبة

سيتي سنتر

مول طنطا

متجر  قائم بذاته

سيتي سنتر أملاظة

مول بوينت ٩٠

مول سيتي ستارز

مول سيتي ستارز

مول مصر

٢٠١٥/٠٣/٢٥

٢٠١١/٠١/٠٢

٢٠١١/٠١/٠٣

٢٠١١/٠١/٠٢

٢٠١٧/٠٣/٢٩

٢٠١٤/٠٧/٠١

٢٠١٥/٠٧/٠١

٢٠١٦/٠٤/٠١

٢٠١٧/٠٣/٠١

٢٠١٧/١٢/٠١

٢٠١٨/٠٤/٠١

٢٠١٨/٠٨/٠١

٢٠١٨/٠٦/٠١

٢٠١٨/٠٧/٠١

٢٠١٨/٠٣/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

٢٠١٩/٠٣/٠١

٢٠١٩/١٠/٠١

٢٠١٩/٠٣/٠١

٢٠١٩/٠٢/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

عالمة
األحادية

 الرياض

 الدمام

 جدة

 جدة

 جدة

         الدولة           املنطقة    املوقع        العالمة التجارية             تاريخ االفتتاح

القاهرة

 القاهرة

القاهرة

 القاهرة

 القاهرة

 القاهرة

القاهرة 

اجليزة

الغربية

 اإلسكندرية

الغربية

املنصورة

القاهرة

القاهرة

القاهرة 

القاهرة 

القاهرة

الزوردي

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي

الزوردي

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي  

الزوردي

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي  

الزوردي

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي 

الزوردي  

الزوردي

الزوردي   

اململگة
العـربيــة 
السعودية

مصـــر

أكشاك 
مصـر
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:avفي ما يلي قائمة صاالت العرض التي افتتحت في مصر في العام ٢٠١٩ مواقع تواجد منافذ بيع مجوهرات الع المات التجارية التي استحوذت الزوردي على حق امتيازها كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

التوزيــع  اتفــاق   - المطــارات  فــي  البيــع  نقــاط  ج) 
الحصري مع المطارات السعودية

فــي خــالل العــام ٢٠١٩، جــّددت الزوردي اتفــاق التوزيــع الحصــري مــع 
الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة ا�ســواق الحــرة (وهــي 
المــورد  الزوردي  تصبــح  بحيــث  ريتيــل)  ترافيــل  الغارديــر  مــن  قســم 
ــارات  ــي المط ــة ف ــة الدولي ــي الصال ــب ف ــرات والذه ــري للمجوه الحص
فــي الريــاض وجــدة والدمــام، مــا مــن شــأنه توفيــر مصــادر دخــل 
جديــدة للشــركة وتنويــع إيراداتهــا، مــن خــالل توســيع عمليــات البيــع 

بالتجزئة واستهداف شريحة جديدة من العمالء

د) بيع مجوهرات ا�لماس "كيناز" بالتجزئة:
ــي  ــا ف ــن به ــى التزي ــدف إل ــة ته ــة ذات قيم ــة تجاري ــي عالم ــاز" ه "كين
ــذ  ــدى (١٤) منف ــا ل ــاع منتجاته ــا، وتب ــادي به ــة والته ــبات اليومي المناس
ــة فــي مراكــز تســوق رئيســية  بيــع حصــري (أكشــاك) للعالمــة التجاري
فــي الريــاض والدمــام وجــدة وعــدد (٢) صالــة عــرض فــي الريــاض.  
وتتطلــع مجموعــة الزوردي إلــى تســريع عجلــة توســيع منافــذ بيــع 
أنحــاء  جميــع  فــي  بالتجزئــة  الماســية  كينــاز  منتجــات  (أكشــاك) 

المملكة في البداية، ثم مصر ودول الخليج بعد ذلك.

‘Miss L (ه
ومواكبــة  كالســيكية  مجوهــراٍت  الجديــدة   ‘Miss L عالمــة  .تقــّدم 
للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة فــي الســعودية ومصــر، 
المجوهــرات  لقطــاع  المتســارع  النمــّو  مــن  انطلقــت  قــد  وهــي 
 .Úوفــي أرجــاء المنطقــة أيضــ ،Úالمعاصــرة ذات ا�ســعار المعقولــة عالميــ
تبــاع منتجــات Miss L‘ اليــوم فــي متاجــر الزوردي، وفــي ا�كشــاك ونقــاط 
العالمــة  تمّثــل  التجاريــة.  المراكــز  فــي  التجزئيــة  تجــار  لــدى  البيــع 
الجديــدة فرصــة نمــّو هامــة بالنســبة إلــى الزوردي مــع دخــول الشــركة 
بــارزä بعالمــة فرعيــة منفصلــة ذات هامــش   Úا�ولــى قطاعــ للمــرة 
إجمالــي مرتفــع، ورأس مــال  متــدّن وقيمــة مغريــة للعمــالء. تتــراوح 

أسعار مجوهرات Miss L‘ بين ٥٠٠  و ٥٠٠٠ ريال سعودي.
أطلقــت Miss L‘ فــي أواخــر عــام ٢٠١٩، وهي تضــّم مجموعــاٍت منّوعًة من 
 Úالتصاميــم ا�نيقة والرائجة، المشــغولة من الذهب عيــار ١٨ قيراط، وفق
�علــى معاييــر صياغــة المجوهــرات. ترافــق "Miss L‘" المــرأة التــي ترتديهــا، 
فتعكــس شــخصيتها، وتتناســب مــع مزاجهــا فــي كّل ا�وقــات، كمــا 
تتيــح لهــا التعبيــر عــن أســلوبها وتمّدهــا بالطاقــة ا³يجابيــة. لذلــك، فــإّن 
ــقة  ــة، العاش ــرأة العصري ــة للم ــة المثالي ــي الهدي ــرات "Miss L‘" ه مجوه
رقميــة  تســويق  اســتراتيجية  للعالمــة  ُتعتمــد  والتجــّدد.  للموضــة 
مركــزة يتمثــل الهــدف منهــا فــي الوصــول إلــى أبنــاء جيــل ا�لفيــة 
وتتــّم  المبتكــرة.  وا�فــكار  الجديــدة  بالتكنولوجيــات  الشــغوفين 
ــل  ــن أج ــي آن م ــر ف ــع ومصّغ ــاٍق واس ــى نط ــن عل ــتعانة بالمؤثري ا³س
دعــم قيــم العالمــة التجاريــة. هــذا وُتطلــق المجموعــات الجديــدة 
ــدة،  ــّوق فري ــة تس ــم تجرب ــع تقدي ــية م ــتهالك الرئيس ــرات االس ــي فت ف
التجزئــة  تجــار  لــدى  أو  نفســها   ‘Miss L متاجــر  فــي  ســواء 
مــع  العمــالء،  أوســاط  فــي  المــرح  روح  نشــر  بغيــة  المعتمديــن، 
المرافــق  الرفاهيــة  حــّس  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  المحافظــة 

للعالمة التجارية.

  

الدولة                  املنطقة                   املوقع       العالمة التجارية                          تاريخ االفتتاح
اململگة العربية السعودية

منافذ بيـع كينـــاز (أكــشـاك)

منافذ كيناز (متاجر)

منافذ بيع املطارات (أكشاك)

املنصورة

القاهرة

طنطا

القاهرة

القاهرة

القاهرة

القاهرة

جدة

الدمام

الرياض

الرياض

الرياض

جدة

جدة

املدينة

اجلبيل

أبها

جازان

الدمام

تبوك

الرياض

الرياض

الرياض

جدة

جدة

الرياض

الرياض

الدمام

الدمام

مول العرب

الراشد مول

بانوراما مول

حياة مول

احلمراء مول

األندلس مول

الياسمني مول

النور مول

جاليريا مول

عسير مول

كادي مول

وست أفينيو

تبوك بارك

الرياض بارك

حياة 

بانوراما 

الصالة الدولية اجلنوبية

الصالة الدولية الشمالية

املطار الدولي – صالة ١

املطار الدولي – صالة ٢

املطار الدولي – صالة ١

املطار الدولي – صالة ٢

٢٠١٦/١٧/١١

٢٠١٦/٦/٩

٢٠١٧/٢٢/١

٢٠١٧/٣٠/٣

٢٠١٧/٢٢/٩

٢٠١٧/٢٧/٤

٢٠١٧/٥/٨

٢٠١٧/٥/٣

٢٠١٧/٢٠/٦

٢٠١٧/٣٠/٧

٢٠١٧/٢٢/٨

٢٠١٨/٢٣/٩

٢٠١٨/١٣/١٠

٢٠١٨/١٨/٧

٢٠١٩/٢٩/٥

٢٠١٩/٣٠/٦

٢٠١٧/٢٠/١٢

٢٠١٧/٧/١٠

٢٠١٧/٢٣/٨

٢٠١٧/٢٤/٨

٢٠١٧/٢٣/٨

٢٠١٧/١٦/١٠

صالة

صالة

صالة

كشك

كشك

كشك

كشك

مول املنصورة

سيتي سنتر أملاظة

مول طنطا

مول سيتي ستارز 

مول بوينت ٩٠

سيتي ستارز

مول مصر

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

عالمة الزوردي األحادية 

٢٠١٩/٠٣/٠١

٢٠١٩/١٠/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

٢٠١٩/٠٢/٠١

٢٠١٩/٠٣/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

٢٠١٩/١٢/٠١

مصــر
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بيع وتوزيع معدات صناعة المجوهرات

تمثــل مجموعــة الزوردي، با³ضافــة إلــى أنشــطة بيــع مجوهــرات الذهــب ا�لمــاس بالجملــة والتجزئــة، شــركات متنوعــة تعمــل فــي 

مجــال صناعــة آالت ومعــدات تصنيــع المجوهــرات وبيــع آالتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى العديــد مــن المصنعيــن 

المحلييــن لمجوهــرات الذهــب وا�لمــاس، مثــل آالت الصــب واللحــام بالليــزر واللحــام با�مــواج فــوق الصوتيــة. ويســاعد هــذا النشــاط، 

العالميــة  الشــركات  تعاونهــا مــع  تعزيــز  االســتراتيجية، مجموعــة الزوردي علــى  أهميتــه  ُرغــم  الضئيــل  يتســم بحجمــه  الــذي 

المتخصصة في تصنيع آالت ومعدات المجوهرات العالمية ومواكبة أحدث تطورات وتوجهات السوق.

نموذج ا�عمال

العالمة التجارية "توس"

ويوضح اجلدول التالي إيرادات مجموعة الزوردي من عملياتها tحسب الفئة اإلنتاجية:

جدة

جدة

اخلبر

الرياض

الرياض

جدة

جدة

ظهران

اإلحساء

الرياض

املدينة

جدة

جدة

الرياض

جدة

مكة

جدة

جدة

اخلبر

الرياض

الرياض

ظهران

تبوك

الرياض

القصيم

مكة

شارع التحلية

شارع اخليتط

الراشد مول

النخيل مول

بانوراما مول

ستارز أفينيو

رد سي مول

ظهران مول

سكوير مول

حياة مول

النور مول

مول العرب

السالم مول

احلمراء مول

الياسمني مول

مكة مول

شارع بولفارد

جوري مول

الشيخ أفينيو

جراندا مول

بارك مول

ظهران ٢ مول

تبوك بارك

مركز اململكة

النخيل بالزا

أبراج البيت مول

٢٠٠٨/١/١

٢٠٠٨/٢٥/٣

٢٠٠٨/٢٢/٩

٢٠٠٩/١٧/١١

٢٠١٠/١٣/٨

٢٠١٢/٢١/٦

٢٠١٣/٥/٦

٢٠١٤/١٧/١١

٢٠١٥/٧/٣

٢٠١٥/١٧/٤

٢٠١٥/٧/١٠

٢٠١٦/٢٣/٤

٢٠١٦/٢٩/١٢

٢٠١٦/٣٠/١٢

٢٠١٧/١٣/٦

٢٠١٧/٢١/٦

٢٠١٧/٢٧/٧

٢٠١٧/٢٦/١٠

٢٠١٧/١٥/١٢

٢٠١٧/١٤/١٢

٢٠١٨/١١/٦

٢٠١٨/١/٢

٢٠١٨/٢٦/١٢

٢٠١٨/٣١/١٢

٢٠١٨/٣١/١٢

٢٠١٨/٣١/١٢

٢٠١٥        ٢٠١٦                      ٢٠١٧                      ٢٠١٨     ٢٠١٩   ٢٠١٤

٤٠٠٫٤

٥٩٫٢

٠٫٠

٨٫٨

٤٦٨٫٤

٪٨٥

٪١٣

٪٠

٪٢

٪١٠٠

٤٤٩٫٣

٧١٫٦

٠٫٠

٩٫٢

٥٣٠٫١

٪٨٥

٪١٤

٪٠

٪٢

٪١٠٠

٣١٦٫٠

٨٠٫٢

٠٫٠

٩٫٢

٤٠٥٫٤

%٧٨

%٢٠

%٠

%٢

%١٠٠

٢٦٦٫٢

٧٧٫١

٢٫٠

١٠٫١

٣٥٥٫٤

%٧٥

%٢٢

%١

%٣

%١٠٠

٣١٥٫٩

٦٧٫٣

١٢٫٦

١٠٫٧

٤٠٦٫٤

٪٧٨

٪١٧

٪٣

٪٣

٪١٠٠

٣١٣٫٢

٨٣٫٥

٧٤٫١

١٠٫٤

٤٨١٫٢

٪٦٥

٪١٧

٪١٥

٪٢

٪١٠٠

مليون
ريال

سعودي

مليون
ريال

سعودي

مليون
ريال

سعودي

مليون
ريال

سعودي

مليون
ريال

سعودي

مليون
ريال

سعودي
٪ من 

اإليرادات
٪ من 

اإليرادات
٪ من 

اإليرادات
٪ من 

اإليرادات
٪ من 

اإليرادات
٪ من 

اإليرادات

مبيعات مجوهرات 
الذهب

مبيعات مجوهرات 
األملاس

مبيعات مجوهرات 
العصرية

اآلالت وغيرها
اإلجمالي
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البيئة والصحة والسالمة
تحــرص "الزودي" علــى تعزيــز قدراتهــا ا�منيــة لضمــان الســيطرة التامــة 
البيــع  ومواقــع  بالجملــة،  البيــع  ومكاتــب  ا³نتاجيــة،  مرافقهــا  علــى 
ــع  ــكل دوري م ــاون بش ــي تتع ــا. وه ــل مجوهراته ــات نق ــة، وعملي بالتجزئ
ــة  ــا ا�مني ــا ومعاييره ــث إجراءاته ــة وتحدي ــن لمراجع ــارين ا�منيي المستش

الخاصة.

ــات  ــص عملي ــا يخ ــالمة فيم ــب الس ــر بجان ــد كبي ــى ح ــركة إل ــى الش وتعن
ا³نتــاج والمحافظــة علــى معاييــر الســالمة. ولهــذا تتبنــى شــعار وسياســة 

"السالمة أوًال"، ويكمن هدفها ا�ساسي في "تفادي وقوع الحوادث".
وتطبــق "الزوردي" العديــد مــن ا³جــراءات والضوابــط التــي تتماشــى مــع 
معايير ونظم الســالمة المحلية (PME, MODON) والعالمية ³بقاء موظفيها 
آمنين، وتوفير معدات عمل عالية الجودة لهم، وتزويدهم بأدوات السالمة 

الشخصية التي تناسب طبيعة عملهم والمخاطر المحيطة بهم.

لجميــع  وصحيــة  ســليمة  بيئــة  لتوفيــر  بوســعها  مــا  "الزوردي"  وتبــذل 
موظفيهــا وحرفيــي المجوهــرات لديهــا. وقــد تبنــت نظامــÚ متقدمــÚ ³دارة 
بيئــة آمنــة وصحيــة لســائر  الســالمة والصحــة المهنيــة بهــدف توفيــر 
التدريــب  خدمــات  الشــركة  فــي  الســالمة  قســم  ويوفــر  موظفيهــا. 
والمراقبــة مــع ضبــط ا³جــراءات لضمــان تطبيــق نظــام ســالمة فاعــل علــى 
يــد فريــق عمــل متمــرس بمجــال الخدمــات ا�منيــة يســتخدم أحــدث 
ا�دوات وا�نظمــة ذات الصلــة. تحــرص الزوردي علــى توفيــر الراعيــة الطبيــة 
ــة  ــر الرعاي ــا لتوفي ــي مصانعه ــة ف ــادة طبي ــيس عي ــالل تأس ــن خ ــة م الÂزم

الطبية االحترافية الفورية ومراقبة الصحة لموظفيها. 

ــر  ــا المعايي ــهادات لمطابقته ــن الش ــد م ــى العدي ــت "الزوردي" عل وحافظ
العالميــة للصحــة والســالمة والبيئــة مثــل شــهادة نظــام إدارة الصحــة 
 ISO) يزوËوشهادة نظم إدارة الشؤون البيئية، ا ،(٤٥٠٠١:٢٠١٨ ISO)  ,والسالمة المهنية
١٤٠٠١:٢٠٠٤) وشــهادة نظــام إدارة الجــودة اËيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠١٥) ، وشــهادة نظام 

(ISO ٥٠٠٠١:٢٠١١) يزوËإدارة الطاقة ا

فرص النمّو والخطط المستقبلية
• تواصل الشركة تركيزها على تنفيذ مبادراتها االستراتيجية التالية:

فــي  امتيازهــا  حــق  علــى  الزوردي  حصلــت  التــي  تــوس  عالمــة  تطويــر   •
ــل  ــّم العم ــد أن ت ــة بع ــس قوي ــالل أس ــن خ ــعودية، م ــة الس ــة العربي المملك
خــالل العــام ٢٠١٩ على تأســيس فريق مبيعــات يتمتع بالخبــرة والتدريب الالزام، 
وتقديــم تشــكيلة أفضــل مــن المنتجــات، وتجديــد أقــوى للمــوارد، وتحســين 

نظام تكنولوجيا المعلومات؛
• الدفــع بعالمــة Miss L‘ الجديــدة مــن مجوهــرات ومشــغوالت الذهــب عيــار 
١٨ قيــراط إلــى الحــد االقصــي مــن تحقيــق الربحيــة بالصــول الــي قدرتهــا 
المثلــى فــي مختلــف مواقــع البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالشــركة، ولــدى التجــار 
 ‘Miss Lالمعتمديــن فــي المراكــز التجاريــة الكبــرى. ومــن المتوقــع أن تســهم
مــع  المقبلــة،  الثــالث  الســنوات  فــي  الزوردي   أربــاح  فــي  كبيــر  حــّد  إلــى 
اســتفادة الشــركة مــن اســمها العريــق وقدرتهــا العاليــة ودرايتهــا فــي 
ــة  ــرات المواكب ــاع المجوه ــي قط ــى ف ــرة ا�ول ــول للم ــع للدخ ــال التصني مج
للموضــة ذات ا�ســعار المعقولــة، وهــو مــن القطاعــات الســريعة النمــّو فــي 

مجال تجارة التجزئة الحديثة.
• تعزيــز قطــاع البيــع بالجملــة عبــر توفيــر منتجــات جديــدة مناســبة للعمــالء 
الترويجيــة  الحمــالت  مــن  بدعــم  الموضــة،  ومواكبــة  الــوزن  حيــث  مــن 

والتسويقة المبنية على التعاون مع المشاهير و النجمات العالمية؛
بالتجزئــة  البيــع  لقطــاع  النقديــة  والمســاهمة  الربحيــة  القــدرة  تعزيــز   •
بالمملكــة العربيــة الســعودية بعــد إعــادة هيكلتــه، وزيــادة كفاءتــه مــن 

خالل ا�ربع مواقع ا�ساسية الحالية بالمدن الرئيسية؛

• تعزيــز قطــاع لــالزوردي للبيــع بالتجزئــة المتميــز بقــوة ا³داء فــي مصــر مــن 
خــالل تقديــم تشــكيلة أفضــل مــن المنتجــات، والدعــم بالتســويق، وافتتــاح 
ــة  ــدد ١٦ نقط ــى ع ــول إل ــتراتيجية للوص ــع اس ــي مواق ــر ف ــن المتاج ــد م المزي

بيع عام ٢٠٢٠؛
• تحسين القدرة ا³نتاجية للتصنيع من خالل خفض التكاليف، واالستفادة 
من قدرات الشركة في اعتماد التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة 

والطباعة الثالثية ا�بعاد؛
الرقمــي علــى  الطابــع  العامــل مــن خــالل إضفــاء  المــال  خفــض رأس   •
ــزون  ــض المخ ــة، وخف ــاع الجمل ــي قط ــوق ف ــى الس ــق إل ــتراتيجية الطري اس

والذمم المدينة؛
• مواصلة المحافظة وتحسين التدفقات النقدية ا³يجابية للشركة؛

الجملــة  قطــاع  مبيعــات  عبــر  الرقميــة  للقــدرات  التدريجــي  التحســين   •
والتجزئــة لتحفيــز التجــارة ا³لكترونيــة بيــن المنشــآت التجاريــة وبيــن المنشــآت 
التجاريــة والمســتهلكين، وإطــالق اســتراتيجية قنــاة التســويق الموّحــدة فــي 

العام ٢٠٢٠؛
مواصلــة اســتراتيجية االندمــج وا�ســتحواذ مــن خــالل تحديــد أهــداف   •
جذابــة، حيــث يمكنــا تعظيــم القيمــة المضافــة وزيــادة ا�ربــاح وتقديــم 

عائدات جذابة إلى المساهمين.

المسؤولية االجتماعية
لطالمــا آمنــت مجموعــة "الزوردي" منــذ تأسيســها بمســؤوليتها االجتماعيــة، 
ــل  ــذي تعم ــع ال ــا  للمجتم ــن مورده ــزء م ــص ج ــتمرار لتخصي ــعى باس وتس
فــي محيطــه تقديــر لــه ولعمالءهــا  وتعزيــزä اللتزامهــا ا�خالقــي تجــاه 

المجتمعات التي تعمل فيها.
خــالل  مــن  والخيريــة  االجتماعيــة  للمنظمــات  دعمهــا  الزوردي  تواصــل 

تقديم الدعم المالي والمعنوي وا�دبي لمختلف القضايا المجتمعية.
أقامــت الزوردي فــي العــام ٢٠١٩ مســابقًة بمناســبة يــوم ا�ّم منحت ا�طفال 
الفرصــة للتعبيــر عــن حبهــم �مهاتهــم بطريقــة صادقــة ومميــزة. وكجــزء 
عشــرة  رســومات  الزوردي  رعــت  للشــركة،  االجتماعيــة  المســؤولية  مــن 
مميــزة  كهديــة  ذهــب  مــن  قــالدات  إلــى  رســماتهم  حّولــت  أطفــال، 

�مهاتهم الذين يتلقون العالج ³صابتهّن بسرطان الثدي.
مــن  بدعــٍم  الثــدي  لســرطان  زهــرة  جمعيــة  اســتضافته  حــدث  وفــي 
ســليمان  أبــو  منــى  الرياديــة  الســعودية  والشــخصية  العربيــة  ا³عالميــة 
ــد حامــد، فاجــأت الزوردي ا�مهــات بقطــٍع فريــدٍة  ــرة الســعودية ران والمؤث

جّسدت امتنان ا�طفال واحتفلت بالحب والفرح في هذا اليوم المميز.
تنــدرج مبــادرة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات كجــٍز مــن حملــة الزوردي 
الترويجية لعام ٢٠١٩، "رحلتي، خياري My Path, My Choice "  التي تشّجع النساء على 

رؤية الجمال في انعكاساتهّن، والتحّلي بالثقة للتألق في كّل أدوارهّن.

الخطط والقرارات المهّمة
• نّفــذت الشــركة خــالل العــام ٢٠١٩ بعــض الخطــط والقــرارات المهّمــة 
لتحقيــق المزيــد مــن النمــّو، و لضمــان تطويــر مســتدام ³يراداتهــا وأرباحهــا 
علــى خــالل الســنوات القادمــة. وفــي مــا يلــي لمحــة عــن بعــض هــذه 

المبادرات ذات الصلة بالخطط والقرارات الهامة:
ــرات  ــن مجوه ــة م ــاٍت متنّوع ــّم مجموع ــي تض ــة "Miss L‘" الت ــالق عالم • إط
الذهب والمشغوالت الذهبية عيار ١٨ قيراط. تتمّيز تصاميم Miss L‘ بأنها أنيقة 
المجوهــرات  صياغــة  معاييــر  �علــى   Úوفقــ تصنعهــا  تــم  ورائجــة، 

والمشغوال الذهبية.
• االســتثمار الكبيــر فــي مبــادرات التســويق والترويــج الخاصــة بعالمــة تــوس 
بهــدف زيــادة التوعيــة حــول العالمــة وترقيــة مكانتهــا، وتطويرهــا مــن 

خالل المواهب الجديدة والتدريب المستمر.
ــال الزوردي  ــز أعم ــدف تعزي ــر به ــي مص ــدة ف ــرض جدي ــاالت ع ــاح ٧ ص • افتت
ــى  ــا عل ــن قدراته ــل م ــّد ا�مث ــق الح ــة وتحقي ــع بالتجزئ ــارة البي ــاع تج بقط

تحقيق الربحية بعد سجّل إنجازات حافل لهذا القطاع بمصر.
• تغييــر تدريجــي فــي تصاميــم ووزن المجوهــرات والمشــغوال الذهبيــة 
الشــرائية  والقــدرات  بــÂذواق  للتغيــر  الجديــدة  المنتجــات  تلبيــة  لضمــان 

المتغّيرة للمستهلكين.
ــة ذات  ــغوالت الذهبي ــرات والمش ــن المجوه ــات م ــردودات مبيع ــول م • قب
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة يالمملك ــع بالجمل ــاع البي ــي قط ــل ف ــوزن الثقي ال
ولمــّرة واحــدة، حرصــÚ علــى ضمــان حصــول العمــالء وتّجــار التجزئــة والــوكالء 

على المنتجات المناسبة.
فــي  بالتجزئــة  البيــع  تجــارة  لقطــاع  اســتثنائية  مخّصصــات  تســجيل   •
السعودية بلغت ١٧٫٨ مليون ريال سعودي بسبب إغالق خمسة متاجر تجزئة 

في المملكة.
• إغــالق ٥ معــارض للبيــع بالتجزئــة خاصــة بالعالمــة التجاريــة "الزوردي" فــي 

السعودية لتأثيرها السلبي على ربحية الشركة.

نموذج ا�عمال
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هيكل مجموعة الزوردي والشركات التابعة لها
تمتلــك الشــركة حصًصــا ملكيــة مســيطرة فــي عشــرة (١٠) شــركات تابعــة لهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

وفي منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا. ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل الحالي لمجموعة الزوردي:

شركة ازدياد 
العربية التجارية- 

شركة ذات 
مسؤولية محدودة  

(ازدياد) يمتلكها 
شخص واحد

تمتلك شركة 
الزوردي 

للمجوهرات 
(شركة سعودية 
مدرجة) ١٠٠٪ من 

أسهمها

شركة كيناز- 

شركة ذات 

مسؤولية 

محدودة  

تمتلك شركة 

الزوردي أبو ظبي 

٢٪ من أسهمها

شركة الزوردي 
جروب فور جولد 

أند جوالري – 
شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

تمتلك شركة 
الزوردي دبي ١٠٠٪ 

من أسهمها

ــمال  ــط وش ــرق ا�وس ــي الش ــة ف ــركات التابع ــن الش ــة م ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ ــا م ــر الزوردي أعماله  تدي
أفريقيــا.  كمــا تحافــظ الشــركة علــى اســتثماراتها طويلــة ا�جــل مــع ممارســة كافــة وســائل الرقابــة الفعالــة 
ــة  ــات المالي ــادي والسياس ــي ا�داء االقتص ــر ف ــم المباش ــيطرة والتحك ــى الس ــة عل ــا الكامل ــق قدرته ــن طري ع
والعمليــات التشــغيلية.  ُتوحــد الزوردي عملياتهــا الماليــة ونتائجهــا التشــغيلية كوحــدة اقتصاديــة واحــدة عــن 
طريــق إصــدار قوائــم ماليــة موحــدة علــى مســتوى المجموعــة بعــد اســتبعاد جميــع ا�رصــدة والمعامــالت 

المهمة داخل المجموعة.   

شركة الزوردي مصر 
للمجوهرات- شركة 

ذات مسؤولية 
محدودة  (الزوردي 

مصر)
تمتلك شركة 

الزوردي أبو ظبي ٥٠٪ 
من أسهمها وتمتلك 
شركة الزوردي دبي 

٥٠٪ من أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات- 

شركة ذات 
مسؤولية محدودة   

سلطنة عمان
تمتلك شركة 

الزوردي دبي ٩٩٪ 
من أسهمها 

وتمتلك شركة 
الزوردي أبو ظبي ١٪ 

من أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات- 

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة  

(الزوردي دبي)
تمتلك شركة 

الزوردي أبو ظبي 
٠٫٣٣٪ من 
أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات- 

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة  

(الزوردي أبو 
ظبي)

تمتلك شركة 
الزوردي دبي ١٪ 

من أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات- 

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة  

(الزوردي قطر)
تمتلك السّيدة 
وفيقة سلطان 
العيسى ٥١٪ من 

أسهمها

المجوهرات 

الماسية - شركة 

ذات مسؤولية 

محدودة 

تمتلك شركة 

الزوردي أبو ظبي 

٢٪ من أسهمها

شركة أورو 
إيجبت لتشغيل 

المعادن الثمينة – 
شركة مساهمة 

مقفلة
تمتلك شركة 
المجوهرات 

الماسية ٠٫٧٥٪ من 
أسهمها وتمتلك 

شركة كيناز 
٠٫١٢٥٪ من 
أسهمها

 شركة الزوردي للمجوهرات

شركة سعودية مدرجة

هيكل الملكية

هيكل
الملكية لمحة عامة حول الشركات التابعة
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هيكل الملكية
هيكل الملكية

ويوضــح الجــدول التالــي أســماء الشــركات التابعــة، ورأس المــال، وحصــص الملكيــة، وأنشــطة ا�عمــال الرئيســية، وبلــد التأســيس، وبلــد التشــغيل.  الرجــاء 
مالحظة عدم وجود أسهم أو أدوات دين صادرة �ي من هذه الشركات، باستثناء شركة الزوردي للمجوهرات –مصر، شركتي كيناز والمجوهرات الماسية إذ وافقت 

الجمعية العامة على زيادة رأس المال. يرجى العودة إلى القسم الخاص بكّل شركة تابعة لمزيد من المعلومات.
ال توجــد أي فئــة أو عــدد مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويــل أو ا�وراق الماليــة التعاقديــة أو حقــوق الشــفعة أو أي حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا 

الشركات التابعة لمجموعة الزوردي خالل عام ٢٠١٩.
 ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء �ي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة أو الشركات التابعة لها خالل عام ٢٠١٩.

ال ينطبــق مــا يلــي علــى شــركة الزوردي للمجوهــرات واال  أّي مــن الشــركات التابعــة لمجموعــة الزوردي خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 
في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

ــا  ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش ــفعة أو أي حق ــوق الش ــة أو حق ــة التعاقدي ــل أو ا�وراق المالي ــة للتحوي ــن القابل ــن أدوات الدي ــدد م ــة أو ع ــد أي فئ ١.   ال توج
الشركات التابعة لمجموعة الزوردي خالل العام المالي، كما ولم تتلق الشركة أي تعويض بهذا الشأن.

٢.   لــم يكــن هنــاك أي حقــوق للتحويــل أو االكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة أو حقــوق تعاقديــة لالكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتها أو منحتها الزوردي.

٣.   عدم قيام الزوردي أو إحدى شركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء �ي أدوات دين قابلة لالسترداد،
٤.   ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تخّلى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على ا�رباح.

شركة المجوهرات الماسية
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــي الري ــجلة ف ــدودة ُمس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــية") ه ــرات الماس ــية ("المجوه ــرات الماس ــركة المجوه ش
بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣٦٧٣٤ الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٠٨ م)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، ص.ب رقم ٤١٢٧٠، الرياض ١١٥٢١، 
المملكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال شــركة المجوهــرات الماســية الحالي ٣٠٠ ألف ريال ســعودي مقســمة إلــى ٥٠ حصة بقيمة اســمية مدفوعة 

بالكامل ٦٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة.
 وافــق الشــركاء بتاريــخ ٢٣ أبريــل ٢٠١٧ علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره ٠٫٣ مليــون ريــال ســعودي (ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي) عــن طريــق دفــع 
ــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع  ــة البنكيــة وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزي المبلــغ المطلــوب نقــًدا مــن خــالل الحوال
الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة.  وتــّم االنتهــاء مــن ا³جــراءات التنظيميــة المتعلقــة بتحديــث الســجل التجــاري 

للشركة ونظامها ا�ساسي في ٢٤ يونيو ٢٠١٩.
يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م:

ــذه  ــت ه ــد تأسس ــة.  وق ــار الكريم ــة وا�حج ــات الفض ــة ومنتج ــغوالت الذهبي ــارة المش ــية تج ــرات الماس ــركة المجوه ــية لش ــطة الرئيس ــن ا�نش تتضم

الشركة في ا�ساس بهدف امتالك حصص في مجموعة من الشركات التابعة، وال تمارس أي أنشطة تجارية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

(١)   وافــق الشــركاء بتاريــخ ٢٣ أبريــل ٢٠١٧ علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي عــن طريــق دفــع المبلــغ المطلــوب نقــًدا من خــالل الحوالــة البنكية 
وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة.  وتــّم 

االنتهاء من ا³جراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة ونظامها ا�ساسي في ٢٤ يونيو ٢٠١٩.
(٢)   وافــق الشــركاء بتاريــخ ٢٣ أبريــل ٢٠١٧ علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقدره ٣٫٠ مليون ريال ســعودي (ثالثة مليون ريال ســعودي) عــن طريق دفع المبلــغ المطلوب من خالل 
الحســاب الجــاري للشــركاء فــي عــام ٢٠١٧، وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال 

بالتناسب مع حصصهم الحالية. وتّم االنتهاء من ا³جراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة ونظامها ا�ساسي في ١٧ يونيو ٢٠١٩.
(٣)   وافــق الشــركاء بتاريــخ ٢٢ ديســمبر ٢٠١٩ علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلغ وقــدره ١٤٣٫٢٥ مليون جنيه مصــري (أي ٣٣٫٤٦ مليون ريال ســعودي) عن طريق دفــع المبلغ المطلوب 
نقــدä وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة. 

وتّم االنتهاء من ا³جراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة ونظامها ا�ساسي في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩.
(٤)   بتاريــخ ٣١ اكتوبــر ٢٠١٨، اســتحوذت الشــركة علــى ١٠٠٪ مــن ا�ســهم فــي شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة بمــا يتفــق مــع الشــروط وا�حــكام الــواردة فــي اتفاقيــة شــراء ا�ســهم 
الموقعــة فــي ٥ أغســطس ٢٠١٨. وازديــاد هــي الشــركة الممنوحــة االمتيــاز والمشــّغلة لعالمــة تــوس العالميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتــوس عبــارة عــن عالمــة تجاريــة 
دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات ا�ســعار المعقولــة، لديهــا خبــرة أعمــال تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن ٦٢٠ متجــرä فــي أكثــر مــن ٥٣ دولــة. تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع 
وبيــع المجوهــرات والحقائــب وا�كسســوارات للنســاء والرجــال، وتشــمل معروضاتهــا مجموعــًة واســعًة مــن الســلع منهــا المجوهــرات الماســية والذهــب والفضــة، وذلــك فــي 
ــبكة  ــوم ش ــا الي ــح لديه ــد أصب ــام ٢٠٠٨ وق ــذ الع ــعودية من ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرة ف ــة حاض ــوارات. العالم ــور وا�كسس ــد والعط ــب الي ــى حقائ ــة إل ــا، با³ضاف ــب أعماله صل
تمتــّد علــى ٢٦ متجــرä فــي مختلــف أرجــاء المملكــة. وتســعى الزوردي مــن خــالل عالمــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر تنويــع ا³يــرادات 
واســتكمال تشــكيلتها. وتفتخــر إدارة الشــركة أيضــÚ بشــراكتها مــع تــوس الرائــدة عالميــÚ فــي صناعــة المجوهــرات. وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية مجموعــة الزوردي 
الســاعية إلــى دخــول قطــاع مجوهــرات الرفاهيــة ذات ا�ســعار المحــدودة التــي تقــّدم هامــش أربــاح قــوي وتســهم فــي تنويــع محفظــة الشــركة مــن خــالل تقديــم منتجــات 
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شركة كيناز
شــركة ("كيناز") هي شــركة ذات مســؤولية محدودة ُمســجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٣٥٢٥٧٤، الصادر بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ 
هـــ (الموافــق ٢٠١٢/١٠/٠٦ م)، والتــي يقــع مقرها الرئيســي في الرياض، المنطقــة الصناعية الثانية، ص.ب رقــم ٤١٢٧٠، الرياض ١١٥٢١، المملكة العربية الســعودية. ويبلغ 

رأس مال شركة كيناز الحالي ٣ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٥٠ حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل ٦٠٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة.
 وافــق الشــركاء بتاريــخ ٢٣ أبريــل ٢٠١٧ علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره ثالثــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق دفــع المبلــغ المطلــوب مــن خــالل 
الحســاب الجــاري للشــركاء فــي عــام ٢٠١٧، وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة 
زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة.  وتــّم االنتهــاء مــن ا³جــراءات التنظيميــة المتعلقــة بتحديــث الســجل التجــاري للشــركة ونظامهــا 

ا�ساسي في ١٧ يونيو ٢٠١٩.
يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م:

شركة الزوردي للمجوهرات (أبوظبي)

شــركة الزوردي للمجوهــرات ("الزوردي أبوظبــي") هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة أبوظبــي، ا³مــارات العربيــة 
المتحدة، بالسجل التجاري رقم ١٠٦٠٢٣٣ بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٩ م  والتي يقع مقرها الرئيسي في سوق الذهب، مدينة زايد، ص.ب رقم ٧٢١٤٧، أبوظبي، 
ا³مــارات العربيــة المتحــدة. ويبلــغ رأس المال الســهمي شــركة الزوردي أبوظبي الحالي ٣٠٠ ألف درهــم إماراتي (ما يعادل ٣٠٦ ألف ريال ســعودي) 

مقسمة إلى ٣٠٠ حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ درهم إماراتي (ما يعادل ١٫٠٢ ريال سعودي) للحصة الواحدة.
 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

شركة الزوردي مصر للمجوهرات

شــركة الزوردي مصــر هي شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في القاهرة، مصر، بالســجل التجــاري رقم ١٤٩٩٧، الصادر بتاريــخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٨ م 
(الموافــق ١٤٢٦/٠٥/٠١ هـــ)، والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي المنطقــة الصناعيــة ا�ولــى، ص.ب رقــم ٦٢، مدينــة العبــور، مصــر. ويبلــغ رأس المــال 
الحالي المدفوع لشــركة الزوردي مصر ١٤٣,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري، مقســم إلى ١٤٣,٢٥٠,٠٠٠ حصة (ما يعادل ٣٣,٤٦٣,٣٧٠ ريال ســعودي وفًقا لســعر 

الصرف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩). 
وافق الشــركاء بتاريخ ٢٢ ديســمبر ٢٠١٩ على زيادة رأس مال الشــركة إلى ١٤٣٫٢٥ مليون (أي ما يعادل ٣٣٫٤٦ مليون ريال ســعودي) عن طريق دفع 
المبلــغ المطلــوب نقــدä، وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة، ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة 
زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة. وتــّم االنتهــاء مــن ا³جــراءات التنظيميــة المتعلقــة بتحديــث الســجل التجــاري للشــركة 

ونظامها ا�ساسي في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩.  يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

١شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، ا³مارات العربية المتحدة.

تتضمــن ا�نشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي أبوظبــي تجــارة البيــع بالتجزئــة للمجوهــرات وا�لمــاس وا�حجــار الكريمــة وشــبه الكريمة والســاعات.
 وتمتلــك الزوردي أبوظبــي حصــص ملكيــة بقيمــة ٧١٫٦٢٥٫٥٠٠ جنيه مصــري (ما يعادل ١٦،٧٣١،٦٨٥ ريال ســعودي) في شــركة الزوردي مصر (وتمثل 

٥٠٪ من رأسمالها) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

١-  شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا³مارات العربية المتحدة.
٢- شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، ا³مارات العربية المتحدة.

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر قبل زيادة رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

تتضمن ا�نشطة الرئيسية لشركة الزوردي مصر تأسيس وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع مجوهرات الذهب وا�لماس.

 شركة الزوردي للمجوهرات - (ا³مارات العربية المتحدة – دبي)

شــركة الزوردي للمجوهــرات ("الزوردي دبــي") هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة دبــي، ا³مــارات العربيــة المتحــدة، بالســجل التجــاري 
رقم ١٠٣٩١٩٣ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٣ م (الموافق ١٤٢٩/١٢/٢٥ هـ)، والتي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الرأس، ص.ب رقم ٦٠٨٤٣، دبي، ا³مارات العربية المتحدة. ويبلغ 
رأس مال شــركة الزوردي دبي الحالي ٣٠٠ ألف درهم إماراتي (ما يعادل ٣٠٦ ألف ريال ســعودي) مقســمة إلى ٣٠٠ حصة بقيمة اســمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ درهم 

إماراتي (ما يعادل ١٫٠٢ ريال سعودي) للحصة الواحدة. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تتضمن ا�نشطة ا�ساسية لشركة كيناز تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة وا�حجار الكريمة.

شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا³مارات العربية المتحدة.

تتضمــن ا�نشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي دبــي تجــارة المجوهــرات واللؤلــؤ وا�حجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة والســاعات وقطــع غيارهــا وصياغــة الذهــب 
والمجوهــرات. وتمتلــك الزوردي دبــي حصــص ملكيــة بقيمــة ٧١٫٦٢٥٫٥٠٠ جنيه مصري (ما يعادل ١٦٫٧٣١٫٦٨٥ ريال ســعودي) في شــركة الزوردي مصــر (وتمثل ٥٠٪ من 
رأســمالها) كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ م. كما تمتلك الزوردي دبي ١٠٠٪ من حصص شــركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري،(DMCC) وهي شــركة ذات مســئولية 

محدودة.

١- شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة ١
يلّخص اجلدول التالي هيكل ملكية شركة املجوهرات املاسية قبل زيادة رأس املال السهمي كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٤٩
١
٥٠

٦٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

٢٩٤٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

٣,٠٫٠,٠٠٠

٪٩٨
٪٢

٪١٠٠

املساهمون

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ١
اإلجمالي

٤٩
١
٥٠

٦٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

٢٩٤٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

٣,٠٫٠,٠٠٠

٪٩٨
٪٢

٪١٠٠

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ١
اإلجمالي

نسبة امللكيةعدد احلصص
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(ريال سعودي)
قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

نسبة امللكيةعدد احلصصاملساهمون
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(ريال سعودي)
قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

٢٩٩

١

٣٠٠

١,٠٠٠

١,٠٠٠

١,٠٠٠

٢٩٤٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

٣,٠٫٠,٠٠٠

٣٠٤,٩٨٠
١,٠٢٠

٣٠٦,٠٠٠

٪٩٩٫٦٧ 
٪٠٫٣٣
٪١٠٠

املساهمون

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ١
اإلجمالي

نسبة امللكيةعدد احلصص
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(درهـم إماراتي)

قيمة احلصص 
(درهم إماراتي)

القيمة االسمية 
لكل حصة      

(درهـم )

قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

٢٩٧ 

٣

٣٠٠

١,٠٠٠

١,٠٠٠

١,٠٠٠

٧١,٦٢٥,٠٠٠

٧١,٦٢٥,٠٠٠

١٤٣,٢٥٠,٠٠٠

٧١,٦٢٥,٠٠٠

٧١,٦٢٥,٠٠٠

١٤٣,٢٥٠,٠٠٠

١٦,٧٣١,٦٨٥

١٦,٧٣١,٦٨٥

٣٣,٤٦٣,٣٧٠

%٥٠

%٥٠

% ١٠٠

١

١

١

٢٩٧,٠٠٠
٣,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٣٠٢,٩٤٠
٣,٠٦٠

٣٠٦,٠٠٠

%٩٩
%١
%١٠٠

املساهمون

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ١
اإلجمالي

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة ١
شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة ٢

اإلجمالي

٤٦,١٤٢,٥٠٠

٤٦,١٤٢,٥٠٠

٩٢,٢٨٥,٠٠٠

٤٦,١٤٢,٥٠٠

٤٦,١٤٢,٥٠٠

٩٢,٢٨٥,٠٠٠

٩،٧١٤،٢١١

٩،٧١٤،٢١١

١٩،٤٢٨،٤٢٢

%٥٠

%٥٠

% ١٠٠

١

١

١

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة 
شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة 

اإلجمالي

نسبة امللكيةعدد احلصص
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(درهـم إماراتي)

قيمة احلصص 
(درهم إماراتي)

قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

نسبة امللكيةعدد احلصصاملساهمون
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(درهـم إماراتي)

قيمة احلصص 
(درهم إماراتي)

قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

نسبة امللكيةعدد احلصصاملساهمون
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(درهـم إماراتي)

قيمة احلصص 
(درهم إماراتي)

قيمة احلصص 
(ريال سعودي)



0 2  |  S T R A T E G I C  B U S I N E S S  R E V I E W

5 6 5 75 7

شركة الزوردي للمجوهرات (قطر)
شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر") هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قطر، بالسجل التجاري رقم ٦٠٧١٦ بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢١ 
م (الموافق ١٤٣٤/٠٧/١١ هـ)، والتي يقع مقرها الرئيســي في شــارع جبر بن محمد، ص.ب رقم ٢٠٤٦٤، الدوحة، قطر. ويبلغ رأس مال شــركة الزوردي 
قطــر الحالــي ٢٠٠ ألــف درهــم إماراتي (ما يعادل ٢٠٦,٠٥٤ ريال ســعودي) مقســمة إلى ٢٠٠ حصة بقيمة اســمية مدفوعة بالكامــل ١٠٠٠ ريال قطري (ما 

يعادل ١,٠٣٠ ريال سعودي) للحصة الواحدة. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

شركة الزوردي للمجوهرات (سلطنة عمان)

شــركة الزوردي للمجوهــرات ("الزوردي عمــان") هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي 
ســلطنة عمــان، بالســجل التجــاري رقــم ١٣٢٠٥٢٥ بتاريــخ ٣٠ مايــو ٢٠١٨، والتي يقع مقرها الرئيســي في ســوق 
الســيب، مســقط، ص.ب رقم ١٢٢، مســقط ١٢٥، سلطنة عمان. ويبلغ رأس مال شركة الزوردي عمان الحالي 
٢٠ ألــف ريــال عمانــي (مــا يعادل ١٩٥ ألف ريال ســعودي) مقســمة إلــى ٢٠ ألف حصة بقيمة اســمية مدفوعة 

بالكامل ١ ريال عماني (ما يعادل ٩،٧٥ ريال سعودي للحصة الواحدة). 
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي عمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

شركة ازدياد العربية التجارية ("ازدياد")

شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة ("ازديــاد") هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة مــن شــخص 
واحــد مســجلة فــي الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، بالســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٤٥٨٢٩٤ بتاريــخ ٥ 
ســبتمبر  ٢٠١٥، والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض، ص.ب رقــم ٤١٢٧٠، الريــاض ١١٥٢١، المملكــة العربيــة 
الســعودية. ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي أبوظبــي الحالــي ١٢ ألف ريال ســعودي مقســمة إلــى ١٠٠ حصة 

بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تعادل ١٢٠ ألف ريال سعودي.
 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدياد العربية التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

مــن  المشــغولة  المجوهــرات  وتجــارة  صناعــة  عمــان  الزوردي  لشــركة  الرئيســية  ا�نشــطة  تتضمــن 
المعادن أو ا�حجار الكريمة.

بتاريــخ ٣١ أكتوبــر ٢٠١٨، اســتحوذت الشــركة علــى ١٠٠٪ مــن ا�ســهم فــي شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة بمــا 
يتفــق مــع الشــروط وا�حكام الواردة في اتفاقية شــراء ا�ســهم الموقعــة في ٥ أغســطس ٢٠١٨. وازدياد 
هــي الشــركة الممنوحــة االمتيــاز والمشــّغلة لعالمــة تــوس العالميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
وتــوس عبــارة عــن عالمــة تجاريــة دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات ا�ســعار المعقولــة، لديهــا خبــرة أعمــال 
تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن ٦٢٠ متجــرä فــي أكثــر مــن ٥٣ دولــة. تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع 
وبيــع المجوهــرات والحقائــب وا�كسســوارات للنســاء والرجــال، وتشــمل معروضاتهــا مجموعــًة واســعًة 
مــن الســلع منهــا المجوهــرات الماســية والذهــب والفضــة، وذلــك فــي صلــب أعمالهــا، با³ضافــة إلــى 
حقائــب اليــد والعطــور وا�كسســوارات. العالمــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العــام 
٢٠٠٨ وقــد أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة تمتــّد علــى ٢٦ متجــرä فــي مختلف أرجــاء المملكــة. وتســعى الزوردي 
مــن خــالل عالمــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر تنويــع ا³يــرادات 
ــÚ فــي صناعــة  واســتكمال تشــكيلتها. وتفتخــر إدارة الشــركة أيضــÚ بشــراكتها مــع تــوس الرائــدة عالمي
المجوهــرات. وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية مجموعــة الزوردي الســاعية إلــى دخــول قطــاع 
ــع  ــي تنوي ــهم ف ــوي وتس ــاح ق ــش أرب ــّدم هام ــي تق ــدودة الت ــعار المح ــة ذات ا�س ــرات الرفاهي مجوه

.Úمحفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كلي

تتضمن ا�نشطة الرئيسية لشركة ازدياد العربية التجارية تجارة المجوهرات، والعطور، وأكسسوارات 

الرجال والنساء، والمنتجات الجلدية، وإدارة حقوق االمتياز والعالمات التجارية. 

ــة  ــغوالت الفضي ــرات والمش ــغولة والمجوه ــر المش ــة غي ــادن الثمين ــب والمع ــارة الذه ــر تج ــركة الزوردي قط ــية لش ــطة الرئيس ــن ا�نش تتضم
والذهبية  وصياغة الذهب والمعادن الثمينة والُحلي، وصيانة وإصالح المشغوالت الذهبية والمجوهرات والحلي وتعديلها.

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة
شــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة هــي شــركة مســاهمة مقفلة مســجلة فــي القاهرة، مصر، بالســجل التجــاري رقــم ٧٨٧٧، الصادر 
بتاريــخ ١٤٢٣/١١/١٤ هـــ (الموافــق ٢٠٠٣/٠١/١٧ م)، والتي يقع مقرها الرئيســي في ســوق العبــور، ص.ب رقم ٣٠٦٧، القليوبية، مصر. ويبلغ رأس مال شــركة 
اورو ايجيبت لتشــغيل المعادن الثمينة الحالي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ما يعادل ٩،٣٤٤،٠٤٧ ريال ســعودي) مقســمة إلى ١,٦٠٠,٠٠٠ حصة بقيمة اســمية 

مدفوعة بالكامل ٢٥ جنيه مصري (ما يعادل ٥٫٨٤ ريال سعودي) للحصة الواحدة.
 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة اورو ايجيبت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

تتضمن ا�نشــطة الرئيســية لشــركة اورو ايجيبت تأسيس وتشــغيل مصنع لصناعة المجوهرات والمشــغوالت الذهبية وا�حجار الكريمة بكافة 
أنواعها، وكذلك تأسيس مركز للتدريب. كما تدير اورو ايجيبت وحدة تصنيع في مدينة القليوبية، وستة فروع في جميع أنحاء مصر.

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س " الزوردي م.د.م.س" 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة ا³م ــددة بدول ــلع المتع ــي للس ــز دب ــدى مرك ــجلة ل ــدودة مس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــركة الزوردي م.د.م.س ش ش
بموجب الترخيص التجاري رقم DMCC ١٠٨٤٤٢ بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥م ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة الزوردي م.د.م.س في تجارة اللؤلؤ وا�حجار 
الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية. وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزوردي للمجوهرات – دبي  فى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

هيكل الملكية
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املساهمون

وفيقة سلطان العيسى
شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

اإلجمالي
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 شركو الزوردى للمجوهرات (االمارات – دبى ) 
شركة الزوردي للمجوهرات (أبو ظبى)

اإلجمالي

نسبة امللكيةعدد احلصص
القيمة االسمية 
لكل حصة      

(ريال قطري)

قيمة احلصص 
(ريال قطري)

قيمة احلصص 
(ريال قطري)
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املساهمون

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة
شركة املجوهرات املاسية - ش.ذ.م.م

شركة كيناز - ش.ذ.م.م

اإلجمالي

نسبة امللكيةعدد احلصص
القيمة االسمية 

لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة احلصص 
(جنيه مصري)

قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

نسبة امللكيةاملساهمون عـــــــــــدد
احلصص

القيمة االسمية 
لكل حصة

 (ريال عماني)
قيمة احلصص 

(ريال عماني)
قيمة احلصص 
(ريال سعودي)

١٠٠%١٠٠١٢٠,٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠ شركة الزوردي للمجوهرات –مدرجة

نسبة امللكيةاملساهمون عـــــــــــدد
احلصص

القيمة االسمية 
لكل حصة      

(ريال سعودي)
قيمة احلصص 
(ريال سعودي)
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المستثمر

نسبة الملكيةنسبة الملكيةعدد ا�سهم

صافي التغييرعدد ا�سهم في نهاية العامعدد ا�سهم في بداية العام 

نسبة التغير فيعدد ا�سهم
ملكية ا�سهم  

نسبة التغير
لمجموع ا�سهم 

المصدرة 
عدد ا�سهم

المستثمر

نسبة الملكيةنسبة الملكيةعدد ا�سهم

صافي التغييرعدد ا�سهم في نهاية العامعدد ا�سهم في بداية العام

نسبة التغير فيعدد ا�سهم
ملكية ا�سهم  

نسبة التغير
لمجموع ا�سهم 

المصدرة 
عدد ا�سهم

٥٥٫٠٥%٢٣,٦٧٣,٩٧٦شركة الزوردي القابضة ٢٣,٦٧٣,٩٧٦ %٥٥٫٠٥-- -- --

١٤٫٨٩%٦,٤٠٤,٨٥٠السّيد/ عبد العزيز صالح العثيم ٦,٤٠٤,٨٥٠ %١٤٫٨٩-- -- --

٣٩٫٦٥%١٧,٠٤٧,٦٧٦ ١٧,٠٤٧,٦٧٦ %٣٩٫٦٥-- -- --

١٢٫٣٣%٥,٣٠١,٩٠٠ ٥,٣٠١,٩٠٠ %١٢٫٣٣-- -- --

١,٣٢٤,٤٠٠

 شركة جلف جروث جولد القابضة ذ.م.م

شركة إيستغيت أس بي في ٥ القابضة

شركة فيدليتي انفست لمالكها
المستثمر الوطني ش.م.خ – شركة 

 شخص واحد ذ.م.م 
%٣٫٠٨ ١,٣٢٤,٤٠٠ %٣٫٠٨-- -- --

٢٣,٦٧٣,٩٧٦ ا�جمالي

عدد ا�سهماسم العضو
في بداية العام 

عدد ا�سهم في
نهاية العام 

السيد/ عبد اª عبد
العزيز صالح العثيم 

٤١,٠٠٠٤١,٠٠٠

نسبة التغييرصافي التغيير

%٥٥٫٠٥ ٢٣,٦٧٣,٩٧٦ %٥٥٫٠٥-- -- --

-- --
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رأس المال والمستثمرون والمساهمون

أ . رأس المال

.

يلخص الجدول أدناه رأس مال شركة الزوردي كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المساهمون الرئيسون وتغييرات الملكية خالل ٢٠١٩

المساهمون وفق� لطبيعتهم

قامت الزوردي بتحميل تقارير المساهمين من تداول ما مجموعه

١١ مرة خالل السنة المالية ٢٠١٩ لدواعي االمتثال الداخلية 

المساهمون وفًقا لجنسيتهم

الوصف

نسبة الملكيةعدد ا�سهمعدد المساهميننوع المساهم

نسبة الملكيةعدد ا�سهمعدد المساهميننوع المساهم

قيمة / عدد ا�سهم

رأس المال المصرح به

ا�سهم المصدرة 

ا�سهم الحرة المتاحة للتداول 

رأس المال المدفوع 

القيمة/ا�سهم االسمية 

  القيمة/ا�سهم المدفوعة

٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي 

 ٤٣,٠٠٠,٠٠٠ 

١٢،٩٢١،١٧٤

٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي 

١٠ رياالت سعودية 

١٠ رياالت سعودية

 بنهاية عام ٢٠١٩ وصل عدد المساهمين في شركة الزوردي ٢٤،٨٥٥ مساهًما، ويمثل 
 المستثمرون من الشركات نسبة ٥٥٫٦٪ من إجمالي ملكية ا¢سهم، بينما يمثل المستثمرون
 ا¢فراد ٤٤٫٤٪. كما يمتلك مساهمان اثنان أكثر من مليون سهمم من أسهم شركة الزوردي،

 لكل منهما بنسبة ملكية   ٦٩٫٩٪ من ا¢سهم المصدرة لشركة الزوردي. تقدم الجداول التالية
:وصًفا للمستثمرين في الزوردي

ب . أخطارات ملكية المساهمين
 وفًقا للمادة (٦٨) من قواعد طرح ا¢وراق المالية وااللتزامات المستمرة والمادة (٣٣) من قواعد التسجيل وا²دراج الصادرة عن هيئة السوق 

 المالية، لم تتلق شركة الزوردي أي إخطار ملكية جديد من أي مساهم يبلغ الشركة بنسبة ملكيته التي تساوي أكثر من ٥٫٠٪ من ا¢سهم
الصادرة للشركة وفق� ¢نظمة هيئة السوق المالية. ويوضح الجدول التالي ملكية ٥٫٠٪ أو أكثر من ا¢سهم الصادرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ج . اخطارات ملكية أعضاء مجلس ا²دارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم
 ال يوجد ¢عضاء مجلس ا²دارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم خالل عام ٢٠١٩ أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق إصدار على ا¢سهم أو

 أدوات الدين التي تصدرها الشركة أو شركاتها التابعة، وذلك باستثناء السيد/ عبد اÅ عبد العزيز صالح العثيم، نائب رئيس مجلس ا²دارة

.والعضو غير التنفيذي. يوضح الجدول التالي ا¢سهم التي يمتلكها أعضاء مجلس ا²دارة وزوجاتهم وأوالدهم القاصرون في العام ٢٠١٩

 ال توجد أي فئة أو عدد من أدوات الدين القابلة للتحويل أو ا�وراق المالية التعاقدية أو حقوق الشفعة أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل

عام ٢٠١٨، كما ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء �ي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة خالل عام ٢٠١٩

ولم تجر أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس ا¾دارة عن رواتب أو تعويضات

  ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تخّلى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على ا�رباح

التغير في ملكية المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر بشكل مباشر من ا�سهم المصدرة خالل عام ٢٠١٩

تفاصيل ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر بشكل غير مباشر من ا�سهم المصدرة والتغيرات خالل عام ٢٠١٨

  شركات

أفراد

المجموع

سعوديون

خليجيون

جنسيات أخرى

المجموع
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 أهداف السياسة
عمليــة  أن  مــن  التأكــد  إلــى  السياســة  هــذه  تهــدف   
تحديــد ا�ربــاح وا¾عــالن عنهــا وتوزيعهــا فــي شــركة 
فــي  وتصــب  والشــفافية،  بالوضــوح  تتســم  الزوردي 

مصلحة كل من الشركة ومساهميها.
ــن  ــم م ــى حصته ــول عل ــاهمين الحص ــق للمس ــا يح كم
ا�ربــاح وفًقــا لقــرار الجمعيــة العامــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع 
ــس ا¾دارة  ــرار مجل ــا لق ــاهمين أو وفًق ــى المس ــاح عل ا�رب

بشأن توزيع ا�رباح المرحلية.
يحــدد القــرار تاريــخ التســجيل وتاريــخ التوزيــع، علــى أن 
التنظيميــة  وا¾جــراءات  للقواعــد  وفًقــا  القــرار  ُينفــذ 
ــركات  ــق بالش ــركات المتعل ــون الش ــÏ لقان ــادرة طبق الص

المساهمة المدرجة.
توزيع ا¢رباح

ســوف ُيقّيــم مجلــس ا¾دارة ســنوًيا توزيــع ا�ربــاح عــن 
كل عــام، والتــي ســتخضع للتخفيــض أو الزيــادة فــي 
ــركة  ــي للش ــام ا�ساس ــى النظ ــاًء عل ــام بن ــة كل ع نهاي
ــوق  ــروف الس ــر ظ ــك تغيي ــي ذل ــا ف ــروف، بم ــض الظ وبع
والقيــود المفروضــة بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا 

في المملكة (عند االقتضاء).
ســيوصي مجلــس ا¾دارة الجمعيــة العامــة بتوزيــع ا�ربــاح 
كنســبة مئويــة مــن رأس المــال علــى أســاس ســنوي 
ا�ساســي  النظــام  ينــص  حيــث  العــام،  نهايــة  وفــي 
ــم  ــد خص ــنوية، بع ــاح الس ــي ا�رب ــى أن صاف ــركة عل للش

جميع النفقات العامة، يجب توزيعها كما يلي:
١.  تخصــص نســبة ١٠٪ مــن صافــي ا�ربــاح الســنوية لتكوين 
االحتياطــي النظامــي. كمــا يمكــن إيقــاف التخصيــص 
مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة العاديــة متــى بلــغ إجمالــي 
هــذا االحتياطــي مبلــغ يســاوي ٣٠٪ من رأس مال الشــركة. 
وفــي حــال تجــاوز االحتياطي المذكــور ٣٠٪ مــن رأس المال 
توزيــع  تقــرر  أن  العامــة  للجمعيــة  يجــوز  المدفــوع، 

الفائض على المساهمين.
يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة، بموجــب اقتــراح    .٢
مجلــس ا¾دارة، تخصيــص ١٠٪ مــن صافــي ا�ربــاح لتكويــن 
أغــراض  أو  لغــرض  لتخصيصــه  االتفاقــي  االحتياطــي 
معينــة. ال يجــوز اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي لغــرض 
أو أغــراض أخــرى بخــالف الغــرض أو ا�غــراض الــذي تكــّون 
مــن أجلهــا هــذا االحتياطــي دون قــرار مــن الجمعيــة 

العامة غير العادية بناًء على توصية مجلس ا¾دارة.
بيــن  ذلــك  بعــد  المتبقيــة  النســبة  تــوّزع   .٣
ــال  ــن رأس الم ــاوي ٥٪ م ــى تس ــة أول ــاهمين كدفع المس

المدفوع.

٤.  دون ا¾خــالل بأحــكام المادة (٢٠) من النظام ا�ساســي 
والمــادة (٧٦) مــن قانــون الشــركات، إضافــة إلــى المذكور 
ــة  ــاح المتبقي ــن ا�رب ــن (٥٪) م ــد ع ــبة ال تزي ــوزع نس ــا، ت آنًف
تتناســب  أن  علــى  ا¾دارة،  مجلــس  �عضــاء  كمكافــأة 
المكافــأة مــع عــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو 

من ا�عضاء.
٥.  يــوزع الباقــي علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن 
ا�ربــاح أو ُتحــول إلــى أربــاح محتجــزة، علــى النحــو الــذي قــد 
توصيــة  علــى  بنــاًء  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  تقــرره 

مجلس ا¾دارة.
٦.  يجــوز لمجلــس ا¾دارة التوصيــة بتوزيــع ا�ربــاح علــى 
تقرهــا  أن  علــى  ســنوية،  نصــف  أو  ســنوي  ربــع  نحــٍو 
ــة  ــار هيئ ــب إخط ــا. ويج ــة الحًق ــة العادي ــة العام الجمعي
الســوق الماليــة بهــذه القــرارات وا¾فصــاح عنهــا فــي 

السوق المالية.
ــخ توزيعهــا.  ــاح وتاري ــة العامــة توزيــع ا�رب ٧.  تقــر الجمعي
ُتمنــح هــذه ا�ربــاح، ســواًء كانــت نقــًدا أو أســهم مجانيــة، 
فــي  المدرجيــن  المســاهمين  إلــى  حــق  باعتبارهــا 
الســجالت المحفوظــة لــدى مركــز إيــداع ا�وراق الماليــة 
(الــذي تديــره الســوق الماليــة حالًيــا) كمــا تظهــر فــي 
الجمعيــة  انعقــاد  يــوم  فــي  التــداول  جلســة  نهايــة 

العامة.
ــاح المعلنــة مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة أو  ٨.  ُتدفــع ا�رب
ــب  ــن جان ــة) م ــاح المؤقت ــل ا�رب ــن أج ــس ا¾دارة (م مجل
الزوردي للمساهمين المعنيين في غضون ١٥ يوم عمل من 

تاريخ إصدار القرار.
خــالل  أرباحهــم  علــى  الحصــول  للمســاهمين  يحــق 
العامــة  الجمعيــة  إقــرار  تاريــخ  مــن  المحــددة  الفتــرة 
لنســبة رأس المــال التــي يجــب توزيعهــا فــي شــكل أربــاح. 
يتعيــن علــى مجلــس إدارة الشــركة التأكــد مــن االلتــزام 
المحــدد  التاريــخ  عــن  وا¾عــالن  تاًمــا  التزاًمــا  بالوقــت 

للدفع مسبًقا.

سياسة توزيع ا�رباح

سياسة 

توزيع ا¢رباح
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أ .  توزيعات ا¢رباح
 يحــق لــكل مســاهم الحصــول علــى حصــة مــن ا�ربــاح بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس ا¾دارة فيمــا يتعلــق بتــوزع ا�ربــاح المؤقتــة أو قــرار الجمعيــة العامــة وذلــك 
وفًقــا للمــادة (٤٧) مــن النظــام ا�ساســي لشــركة الزوردي. ُيرفــق قــرار مجلــس ا¾دارة أو الجمعيــة العامــة بتاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، ويحــق 

للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الحصول عل ا�رباح في نهاية يوم االستحقاق.
ُتدفع ا�رباح الموزعة على المساهمين بالطريقة وا�وقات التي يحددها مجلس ا¾دارة وفًقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة السوق المالية.

 حققت شركة الزوردي متوسط نسبة توزيع أرباح تبلغ ٥٠٪ تقريًبا من صافي ا�رباح السنوية عن السنوات من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦. أما في العامين ٢٠١٧ و٢٠١٨، فقد وافقت 
الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس ا¾دارة بعــدم توزيــع ا�ربــاح لدعــم الوضــع المالــي للشــركة. وعلــى الرغــم مــن الحقيقــة التــي تتوقعهــا الشــركة 
لتوزيــع ا�ربــاح النقديــة الســنوية وفًقــا لممارســتها الســابقة فــي توزيعــات ا�ربــاح، إال أنــه ال توجــد ضمانــات علــى توزيــع ا�ربــاح علــى أســاس مســتمر. كمــا ال 
توجــد ضمانــات علــى قيمــة ا�ربــاح المتوقعــة ونســبتها المئويــة كل ســنة. ُتعتمــد توزيعــات ا�ربــاح النقديــة أو ُيوصــى بهــا وفًقــا لسياســة توزيــع ا�ربــاح وعــدد 
مــن الجوانــب التــي تشــمل ا�ربــاح المحققــة مــن التدفقــات النقديــة واســتثمار رأس المــال الجديــد والتوقعــات المســتقبلية للدفعــات الخارجــة، مــع ا�خــذ 

بعين االعتبار أهمية الحفاظ على وضعها المالي القوي.
ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على ا�رباح. 

ب .  سجل توزيعات ا¢رباح
يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مدفوعــات توزيــع أربــاح شــركة الزوردي خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي عبــارة عــن ا�ربــاح المدفوعــة مقارنــة بصافــي 

الدخل ورأس المال (مليون ريال سعودي).

يقــوم مجلــس ا¾دارة بمراجعــة سياســة توزيــع ا�ربــاح علــى أســاس ســنوي ويقــدم توصيــة إلــى الجمعيــة العامــة بنــاًء علــى تقييــم الوضــع المالــي للشــركة 
وفــرص االســتثمار المتاحــة. بالنســبة لعــام ٢٠١٩، فقد أوصى مجلــس ا¾دارة للجمعية العامة بعدم إجــراء توزيعات أرباح نقدية في ١٧ مارس ٢٠٢٠. وســوف تعرض 
هــذه التوصيــة علــى الجمعيــة العامــة للتصويت عليهــا والمتوقع انعقاأجتمــاع  الجمعية العــام  بتاريخ ١٩أبريــل ٢٠٢٠م . بعد الحصول علــى الموفقات النظامية 

المطلوبة

ا¢رباح الموزعة 

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٦

ا¢رباح الموزعة 

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٥

٧٤,١٧٧,٩٧٤٨٦,٢٩٠,٥٣٩٧١,٩٥١,٩٠٠٣١,٥٤٣,٩٢٣١٧,٦٦٥,٩٣٨ ١٠٠,٥٦٧,١٩٧ صافي الربح للسنة
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---------- -- نسبة توزيع ا�رباح المرحلية خالل العام
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أ .  سياسة إدارة المخاطر
 علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة، أثــرت العديــد مــن التغيــرات التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة العالميــة، ال ســيما فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 

أفريقيا، في بيئة ا�عمال وجميع ا�نشطة التجارية، ا�مر الذي جعلها عرضة للمزيد من عناصر المخاطر.
�فضــل المبــادئ الممارســات العالميــة. ويســتند مجلــس إدارة الزوردي  Ïعملــت شــركة الزوردي علــى تحديــد عمليــات الرقابــة وإدارة المخاطــر وفقــ
ــط  ــات التخطي ــوم ا¾دارة بعملي ــم تق ــرارات. ث ــع الق ــة صن ــي عملي ــركة وف ــتراتيجية الش ــع اس ــياق وض ــي س ــادئ ف ــذه المب ــى ه ــا إل ــا العلي وإدارته
والتنظيــم والتوجيــه مــن أجــل ضمــان التأكيــد المعقــول علــى إمكانيــة تحقيــق أهــداف الشــركة، مــع الحــرص علــى أن تكــون المخاطــر ذات الصلــة 

ضمن مدى إقبال الشركة على المخاطرة.
ــم  ــث ُيصم ــه، حي ــدى فعاليت ــة م ــة ومراجع ــط الداخلي ــة والضواب ــر المجموع ــام إدارة مخاط ــى نظ ــة عل ــؤولية الرقاب ــس ا¾دارة مس ــل مجل  يتحم
ــة،  ــات معقول النظــام لتحديــد مخاطــر الفشــل وإدارتهــا، وليــس القضــاء عليهــا؛ وذلــك لتحقيــق أهــداف المجموعــة االســتراتيجية وتقديــم ضمان

وليست مطلقة، ضد ا�خطاء أو الخسارة الجسيمة.
كمــا يتحمــل مجلــس ا¾دارة المســؤولية العامــة عــن تحديــد طبيعــة المخاطــر الرئيســة ومداهــا الــذي يرغــب فــي تحملــه تحقيًقــا �هدافــه 
ــة  ــة فعالي ــؤولية مراجع ــس مس ــّوض المجل ــد ف ــال. وق ــٍو فّع ــى نح ــر عل ــذه المخاط ــن إدارة ه ــد م ــرة)، والتأك ــى المخاط ــه عل ــتراتيجية (إقبال االس
ــة  ــر الخمس ــى العناص ــة عل ــة الداخلي ــات الرقاب ــوم عملي ــة. تق ــة المراجع ــى لجن ــة إل ــر بالمجموع ــة إدارة المخاط ــة ومنهجي ــة الداخلي ــة الرقاب أنظم

التالية المترابطة في ما بينها:
أ .  البيئة الرقابية

ب .  تقييم المخاطر
ج.   نشاطات الرقابة
د.   تبادل معلومات
ه.   الرصد المستمّر

تولــي إدارة شــركة الزوردي اهتماًمــا لعمليــة إدارة المخاطــر باعتبارهــا وســيلة لتحديــد المخاطــر وتقييمهــا ووضــع أولويــة لهــا والحــد منهــا، وذلــك 
ــار  ــر أي آث ــة أو تأثي ــل احتمالي ــرض تقلي ــوارد بغ ــة للم ــث التكلف ــن حي ــال م ــٍق وفّع ــق منس ــع تطبي ــل، م ــدة عم ــة وكل وح ــركاتها التابع ــالل ش ــن خ م

سلبية ورصدها والتحكم بها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص.
كما ُتدار المخاطر بفعالية من ِقبل شركة الزوردي عن طريق التطبيق الفّعال للضوابط المتنوعة، والتي تشمل:

•  الئحة عمل إدارة المخاطر المعتمد من ِقبل مجلس ا¾دارة.
•   السياسات وا¾جراءات الموثقة.

•  حفظ على السجالت.
•   المراقبة المستمرة لاللتزامات التنظيمية.

•   التقارير الداخلية والخارجية.

ب .  حوكمة إدارة المخاطر
لقد فّوض المجلس مسؤولية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومنهجية إدارة المخاطر بالمجموعة إلى لجنة المراجعة.

كمــا ُيشــرف مجلــس إدارة شــركة الزوردي علــى عمليــة إدارة المخاطــر مــن خــالل لجنــة المراجعــة المســؤولة عــن مراجعــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر 
للتأكــد بنفســها مــن أنــه ال يــزال ســليًما وُيحــدد جميــع مجــاالت المخاطــر المحتملــة علــى نحــٍو فّعــال. با¾ضافــة إلــى ذلــك، تقــوم اللجنــة بمراجعــة 
ــى  ــا إل ــنوية به ــر س ــم تقاري ــددة، وتقدي ــر المح ــرض إدارة المخاط ــل ا¾دارة بغ ــن ِقب ــذت م ــت وُنف ــي ُصمم ــات الت ــات والعملي ــة السياس ــدى كفاي م

مجلس ا¾دارة والجمعية العامة.
كذلــك، تقــوم لجنــة المراجعــة بإجــراء مراجعــات منتظمــة �نظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي المجموعــة -بمــا فــي ذلــك جميــع المهــام 
والسياســات وا¾جــراءات ذات الصلــة للتأكــد مــن أنهــا ال تــزال مناســبة وكافيــة لتحديــد المخاطــر والحــد منهــا. وفــي حالــة المعامــالت والعقــود التــي 

تنطوي على درجة عالية من التعقيد، نعمل مع مستشارين للتقليل من أخطارها.
ــر وذات  ــد المخاط ــن تحدي ــؤولة ع ــتوياتها مس ــع مس ــى جمي ــد ا¾دارة عل ــر، وتع ــة إدارة المخاط ــد طبيع ــؤولية تحدي ــة مس ــل ا¾دارة التنفيذي تتحم
الصلــة بمجــال عملهــا وإدارتهــا علــى النحــو المناســب. كمــا تعمــل المهــام الوظيفيــة للمجموعــة علــى دعــم تنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر 

وتيسيرها.

ج .  أنشطة إدارة المخاطر
 لقــد ركزنــا فــي العــام ٢٠١٩ علــى تخفيــف المخاطــر الرئيســة التــي ُأبلــغ عنهــا فــي عــام ٢٠١٨ وإدارتهــا. وركــزت شــركة الزوردي علــى زيــادة الوعــي بــإدارة 

المخاطر في جميع أقسام الشركة وشركاتها التابعة، وتحديد ا�دوار والمسؤوليات لتحديد مخاطر ا�عمال.
كمــا أننــا فــي شــركة الزوردي نعطــي ا�ولويــة للمخاطــر ¾بقــاء التركيــز منصًبــا علــى أكثــر المخاطــر ذات الصلــة، حيــث ُتقّيــم المخاطــر علــى أســاس 

ا�ثر المحتمل وتحليل االحتمالية، وُتنفذ ا¾جراءات المتعلقة بذلك ¾دارة المخاطر أو التخفيف منها.
يبــدأ منهــج شــركة الزوردي ¾دارة المخاطــر بتحديــد النطــاق الــذي تعمــل فيــه الشــركة ووحــدات العمــل المعنيــة، بمــا فــي ذلــك مراعــاة ا�هــداف 

االستراتيجية والتجارية ذات الصلة.  وُتدار جميع أنواع المخاطر عن طريق العملية ذاتها.
تقــع المســؤولية ا�ساســية ¾دارة المخاطــر فــي شــركة الزوردي علــى عاتــق وحــدة العمــل، وهــي ا¾دارة علــى وجــه التحديــد، حيــث تتحمــل ا¾دارة 
مســؤولية تحديــد المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا العمــل وتحليلهــا ورصدهــا ومراقبتهــا وا¾بــالغ عنهــا. لــذا، فــإن ذلــك ُيمثــل جــزًءا أساســًيا مــن إطــار 

إدارة المخاطر بشركة الزوردي.  
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اســتراتيجيات  لتنفيــذ  ضرورًيــا  أمــًرا  الفعالــة  المخاطــر  إدارة  تعــد   

للمســاهمين، وحمايــة  المســتدامة  القيمــة  المجموعــة، وتحقيــق 

العالمة التجارية، وضمان الحوكمة الرشيدة.

عوامل المخاطر 
واستمرارية 

ا¢عمال
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٢.  انخفاض إنفاق المستهلك النهائي:
ــي  ــدول الت ــن ال ــا م ــة وغيره ــهدها المملك ــي تش ــة الت ــات االقتصادي ــر التقلب ــد تؤث ق
اســتهالك  نســبة  فــي  ســلبًيا  تأثيــًرا  نشــاطها  الزوردي  شــركة  فيهــا  تمــارس 
المســتخدم النهائــي وأنمــاط ســلوكه تجــاه المنتجــات الفاخــرة والســلع الترفيهيــة، 
والتــي تشــمل الذهــب ومجوهــرات ا�لمــاس التــي تبيعهــا شــركة الزوردي. با¾ضافــة 
إلــى ذلــك، فإنــه مــع انخفــاض الدخــل المتــاح للمســتهلك النهائــي والمقتــرن بزيــادة 
اتجاهــات  فــي  المســتمرة  والتغيــرات  التضخــم  معــدل  وارتفــاع  الذهــب  أســعار 
لبيــع  المســتهلكين  توجــه  إلــى  أدت  ا�خــرى،  العوامــل  مــن  والعديــد  الموضــة 
مجوهــرات الذهــب أو إرجاعهــا أو اســتبدالها. لــذا، تقبــل سياســات مجموعــة الزوردي 
لمجوهــرات  االســتبدال  أو  ا¾رجــاع  عمليــات  بعــض  البلــدان  بعــض  فــي  الداخليــة 
ــي  ــة. وف ــروط معين ــتيفاء ش ــن الس ــتهلكين الخاضعي ــا والمس ــن عمالئه ــب م الذه
ــى  ــادة عل ــتويات المعت ــورة المس ــتبدال المذك ــاع أو االس ــات ا¾رج ــاوزت عملي ــال تج ح
نحــٍو غيــر طبيعــي نتيجــة لتغيــر أحــد العوامــل الُمبينــة أعــاله، فقــد يؤثــر ذلــك تأثيــًرا 
ــا أو  ــج عملياته ــي أو نتائ ــا المال ــة الزوردي أو وضعه ــال مجموع ــي أعم ــًرا ف ــلبًيا كبي س

توقعاتها المستقبلية.

١. تغير تفضيالت المستهلك النهائي:
تتســم صناعــة المجوهــرات بتغيــر اتجاهــات الموضــة بهــا وتغيــر أو تطــور تفضيــالت 
المســتهلك النهائــي. لــذا، تســعى شــركة الزوردي جاهــدة لتوقــع اتجاهــات الموضــة 
المســتجدة وتحديدهــا واالســتفادة منهــا مــن خــالل تصميــم وتطويــر وتســويق 
وتســليم مجوهــرات مبتكــرة وجيــدة الجــودة والســعر وتمــزج بيــن الكالســيكية 
ــيم  ــلبي الجس ــر الس ــى التأثي ــك إل ــق ذل ــي تحقي ــاق ف ــؤدي ا¾خف ــد ي ــة. وق والعصري

على طلب المستهلك لمنتجات الزوردي وإيراداتها.

د. عوامل المخاطر بشركة الزوردي
 تعــد إدارة المخاطــر علــى نحــٍو مالئــم أمــًرا حاســًما لنجــاح شــركة الزوردي المباشــر 
ــة  ــر المواتي ــة إدارة المخاط ــركة منهجي ــورت الش ــذا، ط ــتقبل. ل ــي المس ــا ف ونجاحه
ــا  ــة بكونه ــذه المنهجي ــم ه ــة. وتتس ــا ا¾دارة التنفيذي ــي ُتديره ــس ا¾دارة والت لمجل
ــة  ــا بفعالي ــإدارة مخاطره ــركة الزوردي ب ــمح لش ــا يس ــتمرار، مم ــور باس ــة وُتتط فّعال

وكفاءة، وضمان تحقيق أهدافها االستراتيجية والتجارية قصيرة وطويلة ا�جل.
للغايــة،  بيئــة منظمــة   وبصفتهــا شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل الزوردي فــي 
والمتزايــدة فــي التعقيــد والصعوبــة.  لــذا، فــإن الشــركة ُمطالبــة باالمتثــال لعــدد مــن 
المتطلبــات التنظيميــة وااللتزامــات القانونيــة.  وتتمثــل الجهــات التنظيميــة ا�ساســية 
الماليــة  والســوق   (CMA) الماليــة  الســوق  هيئــة  فــي  الزوردي  شــركة  �نشــطة 
الســعودية (تــداول)، وغيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة، مثــل وزارة التجــارة واالســتثمار 
(MOCI). كمــا تخضــع شــركة الزوردي أيًضــا لعدٍد مــن المتطلبات التشــريعية الخليجية 

وا¾قليمية ا�خرى.
ــلًبا  ــر س ــد تؤث ــي ق ــية الت ــكوك ا�ساس ــر والش ــاه المخاط ــواردة أدن ــر ال ــل المخاط تمث

في أداء المجموعة وتنفيذ استراتيجياتها الرئيسة:

٣.   تأثير التغيرات الموسمية في إيرادات مجموعة الزوردي:
تتســم صناعــة المجوهــرات بطبيعتهــا الموســمية ويعتمــد طلــب منتجــات 
مجموعــة الزوردي علــى مناســبات معينــة. ونتيجــة لذلــك، تخضــع مبيعــات 
مجموعــة الزوردي للتقلبــات الموســمية. ونظــًرا لهــذه العوامــل الموســمية، 
ــة  ــرات مختلف ــن فت ــغيلية بي ــج التش ــات والنتائ ــة المبيع ــدي مقارن ــد ال ُتج ق
ــرات  ــا كمؤش ــاد عليه ــب االعتم ــا، وال يج ــدة نفًع ــة الواح ــنة المالي ــن الس م
أنمــاط  تــؤدي  ذلــك،  إلــى  إضافــة  الزوردي.  لمجموعــة  الســنوي  لــéداء 
ــة  ــغيلية لمجموع ــج التش ــب النتائ ــى تقل ــة إل ــمية المبين ــتهالك الموس االس

الزوردي ووضعها المالي من فترة إلى أخرى.

٤.  تأثير تقلبات أسعار الذهب وارتفاعها:
شــهدت أســعار الذهــب العالميــة تقلبــات كبيــرة علــى مــدى الســنوات 
ــّبب  ــن أن تتس ــام. يمك ــذا الع ــب ه ــريعة التقل ــت س ــة وكان ــة الماضي القليل
ــة،  ــدام الثق ــب بانع ــعار الذه ــي أس ــرة ف ــات كبي ــهد تقّلب ــي تش ــرات الت الفت
وتأجيــل قــرارات الشــراء إلــى حيــن اســتقرار أســعار الذهــب. كمــا مــن شــأن 
أســعار الذهــب المرتفعــة أن تخّفــض مــن كميــات مجوهــرات الذهــب التــي 
طلــب  وخاصــة  النهائيــون،  والمســتهلكون  الجملــة  تّجــار  يشــتريها 
مجوهــرات الذهــب ذات الــوزن الثقيــل. ففــي حــال عــدم مقــدرة مجموعــة 
الزوردي علــى تغييــر مزيــج منتجاتهــا لتصنيــع وعــرض مجوهــرات ذهــب ذات 
وزٍن خفيــف، ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة، فــإن هــذا مــن شــأنه التأثيــر ســلًبا 
فــي طلبــات شــراء عمــالء الجملــة لــدى مجموعــة الزوردي أو التأثيــر فــي 
مبيعــات مجموعــة الزوردي المباشــرة للمســتهلكين النهائييــن فــي منافــذ 
التجزئــة التابعــة لهــا. با¾ضافــة إلــى االنخفــاض المحتمــل فــي مبيعــات 
ــادة  ــهم زي ــا، تس ــب وارتفاعه ــعار الذه ــب أس ــد تقّل ــب عن ــرات الذه مجوه
أســعار الذهــب أيضــÏ فــي زيــادة قيمــة مرافــق الذهــب المســتخدمة والتــي 
تســتحصل عليهــا مجموعــة الزوردي مــن المصــارف، ا�مــر الــذي يزيــد بــدوره 
مــن تكاليــف التمويــل ومعاييــر الهامــش النقــدي. وفــي حــال عــدم مقــدرة 
واســتخدامها  التشــغيلي،  رأســمالها  تخفيــض  علــى  الزوردي  مجموعــة 
ــد  ــدي  ق ــش النق ــر الهام ــل ومعايي ــف التموي ــإّن تكالي ــب، ف ــق الذه لمراف
ترتفــع. وكّل مــا ســبق لــه تأثيــٌر ســلبٌي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها.

عوامل المخاطر واستمرارية ا�عمال

عوامل المخاطر واستمرارية ا¢عمال
٥.  مخاطر ا¢من والنقل واالحتيال:

تعمــل مجموعــة الزوردي فــي نشــاط ُمعــرض للســرقة، إضافــة إلــى أن 
كمــا  للســرقة.  عرضــة  أكثــر  يجعلهــا  لمخزونهــا  العاليــة  القيمــة 
تتعــرض مجموعــة الزوردي للمخاطــر الناجمــة عــن نقــل منتجاتهــا 
ومنافــذ  الجملــة  عمــالء  إلــى  وا�لمــاس  الذهــب  مجوهــرات  مــن 
التجزئــة التابعيــن لهــا. عــالوة علــى ذلــك، قــد يــؤدي أي انتهــاك أمنــي 
فــي  ا¾خفــاق  أو  منافذهــا  أو  مكاتبهــا  أو  الشــركة  مصنــع  فــي 
إلــى خســارة جســيمة فــي المخــزون  خدمــات النقــل اللوجســتية 
والتأثيــر الســلبي الفــادح فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا 

المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

٦.  القــدرة علــى تنفيــذ خطــة العمــل المســتهدفة واســتراتيجية 
النمو:

ــة  ــذ خط ــاح تنفي ــى نج ــتقبلي عل ــة الزوردي المس ــد أداء مجموع يعتم
مجموعــة  أنشــطة  لطبيعــة  ونظــًرا  النمــو.  واســتراتيجية  عملهــا 
الزوردي المتنوعــة وانتشــارها الجغرافــي العالمــي، فــإن قدرتهــا علــى 
التوســع بنجــاح فــي ا�ســواق الجديــدة أو توســيع نطــاق انتشــارها فــي 
ــي  ــل، والت ــن العوام ــدد م ــى ع ــد عل ــل يعتم ــة بالفع ــواق القائم ا�س
ــان  ــن ضم ــذا، ال يمك ــة الزوردي. ل ــيطرة مجموع ــن س ــا ع ــرج بعضه يخ
قــدرة مجموعــة الزوردي علــى تنفيــذ خطــة عملهــا واســتراتيجية 
نموهــا بنجــاح. وقــد يؤثــر أي اخفــاق فــي تنفيــذ خطــة عمــل مجموعــة 
أو  أعمالهــا  تأثيــًرا ســلبًيا كبيــًرا فــي  اســتراتيجية نموهــا  أو  الزوردي 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

٧.  مخاطر التشغيل والسوق المتعلقة بالعمليات الدولية:
ُتحقــق مجموعــة الزوردي إيــرادات كبيــرة خــارج المملكــة حيــث تمتلــك 
عمليــات تصنيــع أجنبيــة فــي مصــر فضــال عــن العديــد مــن التعامــالت مــع 
الموردييــن الخارجييــن، ونتيجــة لذلــك، تخضــع مجموعــة الزوردي لمخاطــر 
الســلبية  الضريبيــة  اìثــار  مثــل  المملكــة،  خــارج  نشــاطها  ممارســة 
المحتملــة، والتــي تشــمل تلــك الناجمــة عــن التغيــرات فــي السياســات 
الشــركة  تخضــع  حيــث  لهــا،  المتســق  غيــر  التنفيــذ  عــن  أو  الضريبيــة 
ــم  ــة المحاك ــرة وأنظم ــدة والمتغي ــة والمعق ــح المختلف ــن واللوائ للقواني
ذات االختصاصــات المتعــددة واالمتثــال لمجموعــة واســعة مــن القوانيــن 
والمعاهــدات وا�نظمــة ا�جنبيــة، بمــا فــي ذلــك شــروط وأنظمــة ترخيــص 
االســتيراد والتصديــر، إضافــة إلــى التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي المتطلبــات 
ــة  ــة ا�جنبي ــركات التابع ــاح الش ــادة أرب ــى إع ــود عل ــرض القي ــة وف التنظيمي
مجموعــة  تشــغيل  عمليــات  نتائــج  تتأثــر  وقــد  الزوردي.  مجموعــة  إلــى 
الزوردي، علــى وجــه التحديــد، ســلًبا أو إيجاًبــا بتقلــب أســعار صــرف العمــالت 
وقــدرة مجموعــة الزوردي علــى إدارة مخاطــر معامــالت العمــالت بفعاليــة، 
مــدار  علــى  تقلبــه  ظــل  فــي  المصــري  بالجنيــه  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال 

العامين الماضيين.

٨.  مخاطر العميل االئتمانية:
تتمثــل المخاطــر االئتمانيــة فــي مخاطــر الخســارة الماليــة الناتجــة عــن 
الوفــاء  فــي  الزوردي  مجموعــة  لــدى  الجملــة  تجــارة  عمــالء  تقصيــر 
بالتزاماتهــم الماليــة تجــاه الزوردي. كمــا ترتبــط مخاطــر مجموعــة الزوردي 
ــة  ــل مجموع ــد ال تحص ــة، وق ــة المدين ــا التجاري ــا بذممه ــة أساًس االئتماني
الزوردي علــى ضمانــات إضافيــة لدعــم ذممهــا التجاريــة المدينــة. كذلــك، 
ــم  ــى تقيي ــة الزوردي عل ــدرة مجموع ــى مق ــان عل ــد أي ضم ــن أال يوج يمك
هــذه  قــدرة  وتحديــد  الجملــة  تجــارة  لعمــالء  الحالــي  المالــي  الوضــع 
ا�طــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة ذات الصلــة بدقــة.  كمــا قــد 
لمخاطرهــم  ويخضعــون  عاليــة  العمــالء  بعــض  اســتدانة  تكــون 
التشــغيلية والتنظيميــة الخاصــة، والتــي قــد تزيــد مــن مخاطــر تخلفهــم 
ــز أو  ــون لعج ــا يك ــة الزوردي. وربم ــاه مجموع ــم تج ــاء بالتزاماته ــن الوف ع
ــر أهميــة لــدى مجموعــة الزوردي فــي  ــر عمــالء تجــارة الجملــة ا�كث تقصي
تصفيــة  أو  إعســارهم  أو  الزوردي  مجموعــة  تجــاه  بالتزاماتهــم  الوفــاء 
ــا  ــة الزوردي أو وضعه ــال مجموع ــي أعم ــًرا ف ــلبًيا كبي ــًرا س ــم تأثي أعماله

المالي ونتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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سياسة توزيع ا�رباح

٩.  المسؤولية الضريبية والزكاة:
كانت شركة اورو ايجيبت معفاة من الضرائب منذ ١ يناير ٢٠٠٥ م وحتى ٣١ ديسمبر 
٢٠١٤ م، وُأعفت شركة الزوردي مصر من الضرائب في الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ م وحتى 
٣١ ديســمبر ٢٠١٨ م. وعليــه، ســوف تبــدأ شــركتي اورو ايجيبــت والزوردي مصــر دفــع 
ضرائب الشركات في عامي ٢٠١٥ م و٢٠١٩ م، على التوالي. مع ذلك، ال يوجد أي ضمان 
علــى أن القوانيــن واللوائــح الضريبيــة فــي مصــر لــن تتغيــر دون إشــعار مســبق أو 
ــا  ــل عليه ــي تحص ــاء الت ــاالت ا¾عف ــى ح ــرض عل ــن تعت ــة ل ــلطات الضريبي أن الس
المؤسســات المصريــة وُتخضعهــم للضرائــب التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 
عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الزوردي  مجموعــة  أعمــال  فــي  كبيــر 
عــن  نيابــة  الــزكاة  أيًضــا  الشــركة  تدفــع  كمــا  المســتقبلية.  وتوقعاتهــا 
مســاهميها، وقدمــت عوائــد الــزكاة ودفعتهــا فــي الوقــت المحــدد. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، ال زال هنــاك خطــر أن تعــود مصلحــة الــزكاة والدخــل إلــى أي 
ــى  ــم عل ــرض تقيي ــة وف ــزكاة المقدم ــرارات ال ــى أق ــراض عل ــة واالعت ــنة تاريخي س
الشــركة ومطالباتهــا بدفــع التزامــات زكاة إضافيــة، وقــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 
كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو 

توقعاتها المستقبلية.

١٠.  التغييرات في التشريعات الحكومية ونظام العمل والنظم الضريبية المطبقة
اعتبــارí مــن ٣ ديســمبر٢٠١٧م، ـ بــدأت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية تنفيــذ قرارهــا باقتصــار فــرص العمــل فــي منافــذ بيــع 
الذهــب والمجوهــرات علــى المواطنيــن الســعوديين. و مــن ثمــا هنــاك خطــر 
المناســبة وتكبــد  المــوارد  إيجــاد  يتمثــل فــي مواجهــة الشــركة لصعوبــات 
لجــذب  جهدهــا  قصــارى  الزوردي  شــركة  تبــذل  وعليــه،  أضافيــة.  تكاليــف 

موظفي المبيعات السعوديين وا¾بقاء عليهم وتطويرهم.
با¾ضافــة إلــى ذلــك، قــد يواجــه عمــالء شــركة الزوردي ذات الخطــر المذكــور آنًفــا، 
ممــا قــد يؤثــر علــى حجــم أعمالهــا ونموهــا، ا�مــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى 

حجم مبيعات الزوردي لعمالئها في مختلف ا�سواق.
ــة  ــة العربي ــي المملك ــارية ف ــة (VAT) س ــة المضاف ــة القيم ــة ضريب ــت الئح أصبح
الســعودية اعتبــاًرا مــن ١ ينايــر ٢٠١٨. وتعتبر ضريبــة القيمة المضافة هــي ضريبة غير 
مباشــرة ُتفــرض علــى كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريــد بــدًءا مــن ا¾نتــاج 
ــتثناءات.  ــض االس ــع بع ــة، م ــلعة أو الخدم ــي للس ــع النهائ ــى البي ــع وحت والتوزي
بمعــدل  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتفــرض 

قياسي قدره ٥٪ على جميع منتجات الذهب ومجوهرات ا�لماس.
المضافــة عموًمــا،  القيمــة  يتمثــل فــي تطبيــق ضريبــة  لــذا، فهنــاك خطــر   
ــى  ــر عل ــد يؤث ــذي ق ــة، وال ــات ا�نيق ــرات والمنتج ــاع المجوه ــى قط ــة عل وبخاص
طلــب المســتهلك فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبالتالــى علــى حجــم 

المبيعات

ه .  فئات المخاطر العامة:
في ما يلي بعض المخاطر العامة التي ُتحيط ببيئة أعمال مجموعة الزوردي:

و .  استمرارية ا¢عمال
 تتطلــب طبيعــة أعمالنــا أن نكــون قادريــن علــى توفيــر انتعــاش ســريع للمنتجــات الرئيســية والموديــالت والتصميمــات وخدمــات مــا بعــد البيــع فــي حــاالت انقطــاع 
ا�عمــال. تســتخدم شــركة الزوردي منهجيــة إدارة اســتمرارية ا�عمــال علــى نحــٍو فّعــال لمواجهــة حــاالت انقطــاع أنشــطة العمــل وحمايــة العمليــات التجاريــة 
ــى  ــة عل ــركاتها التابع ــركة الزوردي وش ــدرة ش ــق بق ــا يتعل ــة فيم ــكوك حقيقي ــاك ش ــت هن ــذا، ليس ــيمة. ل ــوارث الجس ــرة أو الك ــات الكبي ــار ا¾خفاق ــن آث ــة م المهم

استمرار عملياتها التشغيلية.
كما ال توجد خطط أو قرارات فيما يتعلق بإعادة هيكلة أو إيقاف عمليات الشركة أو شركاتها التابعة.

المخاطر التجارية

انقطاع ا�عمال غير المتوقع

اتفاقيات تسهيالت قروض الذهب

كفاية غطاء التأمين

حماية الملكية الفكرية

"االعتماد على عالمة "الزوردي 

عدم تجديد عقود ا¾يجار

مخاطر السوق

تقلبات أسعار الذهب 

التباطؤ العام في االقتصاد

صرف العمالت ا�جنبية

البيئة التنافسية

انخفاض الطلب على المجوهرات

استراتيجية التوسع

المخاطر االقتصادية والتنظيمية

المخاطر االقتصادية والسياسية

المخاطر التنظيمية 

الئحة القوى العاملة 
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الربح ا¾جمالي
للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي

(مليون ريال سعودي)

مؤشرات ا�داء المالي الرئيسية

توزيعات ا�رباح
(مليون ريال سعودي)

حقوق الملكية
(مليون ريال سعودي)

المطلوبات المتداولة
(مليون ريال سعودي)

ا�صول المتداولة
(مليون ريال سعودي)

ا¾يرادات التشغيلية
للمجموعة حسب قنوات التوزيع

(مليون ريال سعودي)

ا¾يرادات التشغيلية
للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي

(مليون ريال سعودي)
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201620172018

1,6131,3971,506

405355406

(1,774)(1,535)(1,668)

245218244

(134)(105)(132)

(43)(38)(42)

687570

(36)(31)(36)

58(1)(4)

قائمة الدخل

إيرادات الذهب

ا¾يرادات التشغيلية

تكلفة ا¾يرادات

الربح ا²جمالي

مصاريف البيع والتسويق

مصاريف عمومية وإدارية

ا¾نخفاض في قيمة المخزون

الربح التشغيلي

تكاليف تمويل – بالصافي

إيرادات / (مصاريف) أخرى - بالصافي

الزكاة وضريبة الدخل

صافي الربح / (الخسائر)

(19)(12)(12)

2015

2,284

530

(2,475)

339

(137)

(52)

149

(35)

4

(18)

101723218

2019

1,495

481

(1,689)

288

(180)

(43)

(18)

47

(51)

1

(14)

(18)

201620172018

قائمة التدفقات النقدية:

النقد الناتج عن / (المستخدم في) ا�نشطة التشغيلية

النقد المستخدم في ا�نشطة االستثمارية

النقد  (المستخدم في) /الناتج عن ا�نشطة التمويلية (باستثناء توزيعات ا�رباح)

توزيعات أرباح مدفوعة

المؤشرات الرئيسية

نسبة العائد إلى ا¾يرادات التشغيلية

نسبة ا�رباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وا¾طفاء إلى ا¾يرادات التشغيلية

نسبة ا�رباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى ا¾يرادات التشغيلية

العائد على ا�صول التشغيلية

العائد على حقوق الملكية

نسبة السيولة

معّدل نمّو ا¾يرادات التشغيلية

ا�رباح / (الخسائر) للسهم الواحد

20152019

806

425

29

171

39

1,469

76 70 76

1,539

1,021

83

1,104

33

1,137

578

(176)

402

976

390

36

117

173

1,691

1,767

1,115

129

1,244

32

1,276

530

(39)

491

1,7671,539

915

460

27

110

57

1,569

79

1,648

1,134

69

1,203

38

1,241

582

(175)

406

1,648

789

570

39

102

48

1,548

236

1,783

1,106

73

1,179

178

1,357

602

(176)

426

1,783

859

665

59

100

54

1,737

278

2,015

1,137

280

1,417

180

1,597

584

(166)

418

2,015

مؤشرات ا�داء المالي الرئيسية

تّم الحصول على جميع تسهيالت المرابحة قصيرة ا�جل من قبل الشركة

قائمة المركز المالي

مخزون

ذمم مدينة

موجودات متداولة أخرى

ضمانات نقدية

النقد وما يعادله

مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

مجموع الموجودات

تسهيالت مرابحة قصيرة ا�جل

مطلوبات متداولة أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

احتياطي فروق ترجمة العمالت ا�جنبية

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

757 4

مؤشرات ا�داء المالي الرئيسية



  

20192018

1,4951,506-0.7%

260
54%23057%12.9%

209
43%16641%25.6%

13
3%103%24.8%

481100%406100%18.4%

26755%26966%-0.7%

21445%13834%55.7%

481100%40634%18.4%

223,939,00446.6%153,080,66537.7%

257,215,70753.4%253,364,65862.3%

481,204,711100.0%406,445,323100.0%

684,580,488582,677,816

(19,323,187)(12,189,152)

665,257,301570,488,664

481100.0%406100.0%18.4%

(193)-40.2%(162)-39.9%19.1%

28859.8%24460.1%17.9%

(223)-46.6%(174)-42.9%28.2%

(18)-3.7%--100.0%

479.7%7017.2%-33.1%

(18)-3.6%184.3%-199.3%

0 3  |  F I N A N C I A L  P E R F O R M A N C EK E Y  F I N A N C I A L  H I G H L I G H T S

7 6 7 7

ا²يرادات
تشــمل ا¾يــرادات ا�جماليــة كال مــن  إيــرادات مبيعــات الذهــب وإيــرادات التشــغيل . تمثــل إيــرادات الذهــب قيمــة وزن الذهــب المســتخدم فــي تحقيــق ا¾يــرادات 
ــر الماليــة  كمعلومــات  ــرادات الذهــب بالتقاري التشــغيلية والمتمثلــة فــي القيمــة المضافــة علــى التصاميــم (ا�جــور) مــن قنــوات البيــع بالجملــة. يتــم عــرض عــرض إي
ــة  ــر  القيم ــط بعنص ــغيلية فترتب ــرادات التش ــا ا¾ي ــة. أم ــع بالجمل ــوات البي ــر قن ــب عب ــدن الذه ــع مع ــن بي ــائر م ــاح أو خس ــق أّي أرب ــة التحق ــس إّال، �ّن المجموع ــة لي إحصائي
المضافــة علــى معــدن الذهــب مــن خــالل المشــغوالت الذهبيــة والتــي تمثــل بقطعــة المجوهــرات، تشــمل االيــرادات التشــغلية، إيــرادات أجــور التصنيــع، وقيمــة ا¾ضافــات 
وأي مصــادر إيــرادات أخــرى تســّجل عبــر قنــوات البيــع بالجملــة ومجوهــرات الذهــب وا�لمــاس وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تبــاع فــي قنــوات البيــع بالتجزئــة، وهــو مــا 

يشّكل ا¾يرادات الحقيقية للمجموعة.

بلغــت إيــرادات مبيعــات الذهــب للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ مبلغــÏ وقــدره ١,٤٩٥ مليــون، بانخفــاض قــدره ٠٫٧٪ مقارنًة بالســنة الماضيــة حيث بلغت 
إيرادات الذهب ١,٥٠٦ مليون ريال سعودي.

حققــت المجموعــة نمــوا قــدره ١٨٪ مقارنــة بالعــام الســابق فــى ا¾يــرادات التشــغيلية والتــى تعتبــر ا¾يــرادات الحقيقيــة للمجموعــة بعــد اســتبعاد قيمــة معــدن الذهــب 
حيث بلغت ا¾يرادت التشغيلية للمجموعة، مبلغ  ٤٨١٫٢ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٤٠٦٫٤ مليون ريال سعودي فى العام السابق. 

تحليل إيرادات الذهب للمجموعة

مليون ريال

 سعودي

إيرادات الذهب

إيرادات الذهب

المملكة العربية السعودية

مصر

دول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى

ا²جمالي

ا¾يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي  

تحليل ا²يرادات التشغيلية للمجموعة

يمكن تحليل ا²يرادات التشغيلية على النحو التالي:

ملّخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية للمجموعة خالل عام ٢٠١٩ مقارنًة بعام ٢٠١٨:

20192018
النسبة من

 ا¾يرادات

النسبة من

 ا¾يرادات
التغير

مليون ريال سعودي
20192018

النسبة من 

ا¾يرادات
ريال سعوديريال سعودي

النسبة من 

ا¾يرادات

نسبة االختالف

ريال سعودي

 مبيعات نقدية

مبيعات آجلة

إجمالي ا²يرادات

 التشغيلية

ريال سعودينسبة من االجمالي
ريال سعودي

الذمم المدينة - إجمالي 

مخصص خسائر االئتمان

 المتوقعة

الذمم المدينة - صافي

ريال سعودي
نسبة من االجمالي

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٨ ديسمبر ٣١٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩ الذمم المدينة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مليون ريال سعودي

الجملة (الذهب وا�لماس) 

التجزئة

ا²جمالي

ا¾يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع    

في ما يلي تحليل ا²يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع:

20192018
النسبة من

 ا¾يرادات

النسبة من

 ا¾يرادات
نسبة االختالف

نسبة االختالف

ــرى  ــواقنا الكب ــي أس ــابق ف ــام الس ــن الع ــة ع ــع بالتجزئ ــوات البي ــرادات قن ــت إي ارتفع
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. بشــكل مفصــل  يالمملكــة العربيــة 
الســعودية، ارتفعــت إيــرادات البيــع بالتجزئــة بنســبة ٥٩٪، ويرجع ذلك بشــكل رئيســي 
إلى دمج إيرادات العالمة التجارية الدولية TOUS التي تم االستحواذ على حق امتيازها 
فــي الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠١٨. بينمــا شــهدت إيــرادات البيــع بالتجزئــة فــي مصــر ، نمو  
بنســبة ٤٧٪ مقارنة بالعام الســابق بســبب زيــادة حجم المبيعات فــي المتاجر القائمة 

و افتتاح أربعة منافذ بيع جديدة.

حققــت قنــاة البيــع بالجملــة أداًء جيــدí جــدí فــي مصــر بنســبة نمــو بلغــت ١٩٪ مقارنــًة 
بالعــام الســابق بفضــل نجــاح الحمــالت ا¾عالنيــة، وانجــذاب العمــالء لمجموعــة 
المنتجــات الجديــدة. فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حققــت إيــرادات البيــع 
ــة  بالعــام الســابق بنســبة ١٩٪، نتيجــة االرتفــاع فــي أســعار  يالجملــة أنخفــاض مقارن

الذهب خالل العام. واستجابًة لذلك، عمدت الشركة إلى تغيير التصاميم، 

ــهيالت  ــة تس ــار الجمل ــن تج ــة م ــالء المجموع ــح عم ــن من ــة م ــم المدين ــأ الذم تنش

ــّد  ــب، وتع ــراء الذه ــن ش ــم م ــك إلتزاماته ــي ذل ــا ف ــم، بم ــداد إلتزاماته ــل لس با�ج

هــذه المبيعــات اìجلــة إســتجابة لمتطلبــات تعامــل شــركات الذهــب مــع عمالئهــا 

الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــًة  المعاملــة  هــذه  وتعــّد  الجملــة،  قطــاع  فــي 

ا¾ســالمية، وهــو مــا انتهــت إليــه اللجنــة االستشــارية الشــرعية لمجلــس الغــرف 

السعودية في الرأي الشرعي الصادر عنها بتاريخ ٧ رمضان ١٤٤٠

ــن  ــريعة المتقدمي ــاء الش ــن علم ــدد م ــه ع ــب إلي ــا ذه ــÏ لم ــو ٢٠١٩م). وفق هـــ (١٢ ماي
والمعاصريــن طبقــÏ لمــا توصلــت إليــه المجموعــة مــن إجتماعاتهــا معهــم. وتقتصــر 
ــل  ــط، وال تتعام ــة فق ــات الجمل ــى مبيع ــل عل ــع اìج ــا بالبي ــي تعامله ــة ف المجموع

با�جل في مبيعات التجزئة.

خــالل عــام ٢٠١٩، قبلــت الشــركة مرتجعــات المشــغوالت الذهبيــة ذات الــوزن الثقيــل 
مــن عمالئهــا، لمــرة واحــدة، لضمــان حصــول العمــالء وتجــار التجزئــة علــى المنتجــات 

المناسبة لظروف السوق..

وخفــض متوســط الــوزن لمنتجاتهــا الجديــدة مــن المشــغوالت الذهبيــة، لضمــان أن 

تلّبــي المنتجــات الجديــدة ا�ذواق والقــوي الشــرئية المتغّيــرة لعمالئهــا. كمــا قبلــت 

ــرة  ــا، لم ــن عمالئه ــل م ــوزن الثقي ــة ذات ال ــغوالت الذهبي ــات المش ــركة مرتجع الش

واحــدة، لضمــان حصــول العمــالء وتجــار التجزئــة علــى المنتجــات المناســبة لظــروف 

ا¾يــرادات  تكــون   االســتثنائية،  المرتجعــات  تلــك  تأثيــر  اســتثنينا  مــا  وإذا  الســوق. 

التشــغيلية لمبيعــات قطــاع البيــع بالجملــة  فــي المملكــة العربيــة الســعودية قــد 

نمت بنسبة ٢٨٪ عن العام السابق.

ا¾يرادات التشغيلية

تكلفة ا¾يرادات التشغيلية

الربح ا¾جمالي

المصاريف التشغيلية

ا¾نخفاض في قيمة المخزون 

الربح التشغيلي

صافي الربح / (الخسائر)



a1,024,049,7301,024,731,614

b93,940,91867,000,000

1,117,990,6481,091,731,614

1,091,731,6141,134,172,386

20192018

14,746,524,18810,677,976,532

(14,720,265,154)(10,720,417,304)

1,117,990,6481,091,731,614
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بلغت ا¾يرادات التشغيلية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، ٤٨١ مليون ريال 
سعودي ، بزيادة قدرها ١٨٪ مقارنة بـ ٤٠٦ مليون ريال سعودي العام الماضي.

وسّجلت التكلفة ا¾يرادات التشغيلية زيادًة بنسبة ١٩٪ مقارنًة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع 
ا¾يرادات التشغيلية.

بلغ إجمالي الربح ٢٨٨ مليون ريال سعودي للعام بزيادة قدرها ١٨٪ من العام الماضي حيث 
بلغ إجمالي الربح ٢٤٤ مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع ا¾يرادات 

التشغيلية.

بلغت مصروفات التشغيل لعام ٢٠١٩ مبلًغا وقدره ٢٢٣ مليون ريال سعودي بزيادة ٢٨٪ 
مقارنًة بمصروفات التشغيل للعام الماضي والتي بلغت ١٧٤ مليون ريال سعودي، وجاءت 
هذه الزيادة نتيجة ارتفاع مصاريف التسويق، وارتفاع المصاريف المتغيرة المرتبطة بدمج 

مصروفات التشغيل الخاصة بالعالمة التجارية TOUS، والتكاليف التشغيلية لمتاجر جديدة 
للبيع بالتجزئة في مصر، وإعادة هيكلة القوة العاملة وتكاليف التدريب المرتبطة بها 
الستيفاء معايير السعودة/التأنيث. وإذا ما استثنينا مصروفات TOUS، كانت مصروفات 

التشغيل ستشهد ارتفاعÏ بنسبة ٩٪ مقارنًة بالعام الماضي.

بلغ إجمالي التسهيالت الخاصة بالذهب الُمستخدم من ِقبل الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
مبلغÏ وقدره  ١٫٠٢٤ مليون ريال سعودي قارنة مع ١٫٠٢٥ مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٨.  ومن الجدير بالذكر أّن اتفاقيات التسهيالت المالية هي بشكل عقود مرابحة وتوّرق 
لتمويل توريد الذهب الصافي.

ارتفعت الضمانات النقدية مقابل التسهيالت الخاصة بالذهب المستخدم من قبل 
الشركة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى ١٠٠ مليون ريال سعودي مقارنة مع ١٠٢ مليون ريال 

سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. 
كما بلغ إجمالي التسهيالت النقدية (توّرق) للشركة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغÏ وقدره ٩٤ 

مليون ريال سعوجي مقارنًة مع ٦٧ مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
تتكون كّل اتفاقات التسهيالت المالية من اتفاقات مرابحة وتوّرق.

المالحظات:

لدى المجموعة تسهيالت مرابحة إسالمية للحصول على الذهب من بنوك  أ. 
مختلفة لها فترات استحقاق تتراوح بين شهر ١ إلى ٣ أشهر ولغرض تمويل متطلبات رأس 

المال العامل (٢٠١٨م: ١ إلى ٣ أشهر) بمعدالت ربح متفق عليها. إن جميع هذه التسهيالت 
تتوافق مع أحكام الشريعة ا¾سالمية، وفقا لشهادات الشريعة المصدرة من لجان 

الشريعة الداخلية لتلك البنوك بما في ذلك تسهيالت المرابحة (تورق) لتمويل شراء الذهب 
، حيث تشتري البنوك سلًعا غير الذهب أو الفضة ثم تبيعها للمجموعة على أساس 

ائتماني. تبيع المجموعة البضائع إلى طرف ثالث ، ويقوم البنك على الفور بشراء الذهب 
باستخدام عائدات المبيعات النقدية للسلعة.

تمثل تسهيالت مرابحة إسالمية نقدية (تورق) من بنوك مختلفة بغرض تمويل  ب. 
متطلبات رأس المال العامل فقط وبمعدالت ربح متفق عليها وبفترات استحقاق تتراوح 

من ١ الى ٩ شهور.

قامت الشركة بعمل مخصصات استثنائية تصل إلى ١٨ مليون ريال سعودي تتعلق 
بشكل رئيسي بإغالق خمسة متاجر للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، 

بهدف ترشيد وتحسين ربحية شبكة أعمال البيع بالتجزئة.

بلغت ا�رباح التشغيلية ٤٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٣٣٪ مقارنة بـ 
٧٠ مليون ريال سعودي في العام السابق، بسبب التكاليف غير المتكررة الناتجة عن قبول 

مرتجعات المشغوالت ذهبية ذات الوزن الثقيل من عمالء قطاع البيع بالجملة في 
المملكة العربية السعودية، ومخصصات استثنائية تصل إلى ١٨ مليون ريال سعودي 

تتعلق بشكل رئيسي بإغالق خمسة متاجر للبيع بالتجزئة في المملكة العربية 
السعودية، بهدف ترشيد وتحسين ربحية شبكة أعمال البيع بالتجزئة.

بلغ صافي الخسارة خالل العام ١٨ مليون ريال سعودي مقابل ١٨ مليون ريال صافي ربح 
للعام السابق. تأثر العام الحالي بعدة عوامل استثنائية على الشكل اìتي:

١.  قبول مرتجعات مبيعات مشغوالت الذهب ذات الوزن الثقيل في قطاع البيع بالجملة 
في المملكة العربية السعودية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وأنخفاض الطلب على 

ا�وزان الثقيلة بتأثير ١٩ مليون ريال سعودي؛
٢.  أدت الزيادة في أسعار الذهب إلى زيادة تكاليف التمويل المرتبطة بالتسهيالت 

االئتمانية للحصول على الذهب بمقدار ٢٫٦ مليون ريال سعودي؛
٣.  مخّصص مخزون إضافي بقيمة ١٨ مليون ريال سعودي فى قطاع التجزئة، كما هو 

مذكور أعاله ؛ 
٤.  اعتماد تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لعقود ا¾يجار (المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ١٦) اعتبارí من ١ يناير ٢٠١٩ والذي أدى إلى زيادة تكاليف التمويل بـ ٤٫٥ مليون 
ريال سعودي

 
بلغ صافي دخل المجموعة قبل البنود االستثنائية المذكورة أعاله ومرتجعات المبيعات 

٢٦ مليون ريال سعودي

تّم الحصول على جميع تسهيالت المرابحة قصيرة ا�جل من قبل الشركة ا�ّم، شركة الزوردي للمجوهرات، ولم تحصل  أّي من الشركات التابعة 
على أي تسهيالت بنكية.

تسهيالت مرابحات قصيرة ا¢جل
حتى ٣١ ديسمبر، تلّخص التفاصيل كاìتي:

تسهيالت المرابحة (الذهب)

في بداية العام

التسهيالت الممنوحة خالل العام

التسهيالت المدفوعة خالل العام

في نهاية العام

تسهيالت نقدية (توّرق)

المالحظات
٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ريال سعودي

ريال سعوديريال سعودي
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كانت حركة التسهيالت قصيرة ا�جل خالل العام على النحو التالي:
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تــّم الحصــول علــى جميــع تســهيالت المرابحــة قصيــرة ا�جــل مــن قبــل الشــركة ا�ّم، 

ــهيالت  ــى أي تس ــة عل ــركات التابع ــن الش ــل  أّي م ــم تحص ــرات، ول ــركة الزوردي للمجوه ش

بنكية.

التوافق مع أحكام الشريعة ا²سالمية

التزاًمــا منهــا بمبــادئ الشــريعة ا¾ســالمية الخاصــة بتعامــالت الذهــب، تســتخدم الشــركة 

ــي  ــهيالت الت ــذه التس ــر كّل ه ــي. وتعتب ــب الصاف ــراء الذه ــب لش ــة بالذه ــهيالت خاص تس

ــان  ــن اللج ــدًة م ــالمية ومعتم ــريعة ا¾س ــع الش ــًة م ــة متوافق ــوّرق أو مرابح ــكل ت ــذ ش تتخ

الشــرعية الداخليــة للمصــارف، بمــا فيهــا تســهيالت المرابحــة للحصــول علــى الذهــب، حيــث 

تقــوم المصــارف بشــراء ســلع أخــرى غيــر الذهــب أو الفضــة ثــم تبيعهــا للمجموعــة علــى 

ــور  ــى الف ــك عل ــوم البن ــث ، ويق ــرف ثال ــى ط ــع إل ــة البضائ ــع المجموع ــي. تبي ــاس ائتمان أس

بشراء الذهب باستخدام عائدات المبيعات النقدية للسلعة.

تــّم تعييــن المستشــار الشــرعي بهــدف فحــص ودراســة توافــق الشــركة مــع أحــكام 

االلتــزام  لتحقيــق  الالزمــة  الشــريعة ا¾ســالمية فــي معامالتهــا وتقديــم االستشــارات 

بجميع متطلبات اللجان الشرعية للمصارف المحلية �غراض التصنيف الشرعي.

يقــوم المستشــار الشــرعي بمراجعــة جميــع اتفاقيــات التســهيالت االئتمانيــة لتمويــل شــراء 

الذهــب خــالل العــام، وإجــراء مراجعــة فصليــة لالمتثــال �حــكام الشــريعة ا¾ســالمية 

وإصــدار تقريــر مراجعــة االلتــزام الشــرعي ربــع الســنوي؛ هــذه التقاريــر متوفــرة علــى منصــة 

تداول. 

 وفقــÏ للتقاريــر الصــادرة عــن المستشــار الشــرعي حتــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠١٩، جــاء راي المستشــار 

الشــرعي علــي النحــو التالــي: اســتناًدا إلــى أعمــال المراجعــة الشــرعية التــي قمنــا بهــا لــم 

يظهــر بشــكل واضــح أي مالحظــات جوهريــة تؤثــر فــي شــرعية نشــاط الشــركة، وتصنيفهــا 

بشــان  والمعيــار  الماليــة"،  "ا�وراق  بشــأن   (٢١) رقــم  الشــرعي  للمعيــار  وفًقــا  الشــرعي 

رقــم (٥٧) بشــان "الذهــب وظوابــط التعامل بــه" والمعيار رقم (٥٩) بشــان "بيــع الّدين" الصادر 

 (AAOIFI) عن المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية ا¾ســالمية

الغــرف  لمجلــس  الشــرعية  االستشــارية  الهيئــة  الصادرعــن  الشــرعي  للــرأي  ووفًقــا 

السعودية. 

بينمــا أصــدر المستشــار الشــرعي للمجموعــة، مكتــب الســياري للمحامــاة واالستشــارات 

القانونيــة "الســياري" تقريــر المراجعــة الشــرعية �عمــال المجموعــة عــن عــام ٢٠١٩م بتاريــخ ١١ 

ومبيعــات  البنكيــة  والتعامــالت  للتســهيالت  مراجعتهــم  والمتضمــن  ٢٠٢٠م  مــارس 

المجموعــة مــن الذهــب واســتثمارات المجموعــة حيــث كان اســتنتاجهم فــي حــدود 

علــى  تؤثــر  جوهريــة  ملحوظــات  معقــول  بشــكل  يظهــر  لــم  بأنــه  الفحــص  نطــاق 

مشــروعية نشــاط المجموعــة، باســتثناء مــا يتعلــق بحصــول الشــركة خــالل شــهر ديســمبر 

٢٠١٩ علــى الذهــب مــن أحــد بنــوك الذهــب العالميــة باتفاقيــة غيــر متوافقــة مــع الضوابــط 

ــن  ــبته (٩٫٦٪) م ــا نس ــة م ــذه االتفاقي ــبب ه ــة بس ــم الدائن ــدار الذم ــغ مق ــد بل ــرعية، وق الش

إجمالــي أصــول الشــركة، كمــا فــي ٣١ ديســمبر٢٠١٩، ومــع كــون هــذه المعاملــة ال تتوافق مع 

ــا  ــركة وفق ــي الش ــتثمار ف ــواز االس ــى ج ــر عل ــبة ال تؤث ــذه النس ــرعية إال أن ه ــط الش الضواب

الــواردة بتقريــر المراجعــة  واÔتــي موجــز عــن أهــم النقــاط 
الشرعية:

ا�نشــطة  الذهــب وا�لمــاس مــن  الرئيســى فــي صناعــة وتجــارة  الشــركة  إّن نشــاط   .١

 Ïــر علــى التصنيــف الشــرعي للشــركة، وفقــ المشــروعة، وال يوجــد مالحظــات جوهريــة تؤث

للمعايير الشرعية.

٢. تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة ا�ولية/الســنوية الموّحــدة ولــم تظهــر مــن خــالل 

الفحص أي عوائد محرمة عن ا�رصدة النقدية للشركة لدى المصارف.

٣. أن التســهيالت االئتمانيــة والتمويــالت التــي حصلــت عليــه المجموعــة مــن البنــوك خــالل 

فتــرة المراجعــة، تتفــق وأحــكام الشــرعية ا¾ســالمية، باســتثناء حصولهــا علــى الذهــب مــن 

خــالل اتفاقيــة للحصــول علــى الذهــب مــن أحــد بنــوك الذهــب العالميــة بنهايــة الربــع 

الرابــع، والتــي ظهــر بعــد الفحــص لهــذه االتفاقيــة وطريقــة تنفيذهــا أنهــا غيــر متوافقــة 

مــع الضوابــط الشــرعية؛ لتضمنهــا اســتهالك الشــركة للذهــب ورد بدلــه مؤجــال مــع دفــع 

أجــرة عــن مــدة التأجيــل، وبذلــك تكــون المعاملــة مــن قــرض الذهــب بفائــدة. (تعمــل 

الشركة حاليا على تقنين أوضاعها بما يتوفق مع أحكام الشريعة)

٤. المبيعــات النقديــة عبــر منافــذ بيــع الشــركة بقطــاع التجزئــة، ومبيعــات الجملــة النقديــة، 

ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية حيث أنها متوافقة مع الشريعة.

٥. فــي مــا يتعلــق بالمبيعــات اìجلــة لحلــي الذهــب بالجملــة، أخــذت الشــركة بالــرأي 

ــة  ــزام المجموع ــالًال بالت ــه إخ ــل ب ــد العم ــل، وال يع ــب باìج ــي الذه ــع حل ــواز بي ــرعي بج الش

بالضوابــط الشــرعية، وال يؤثــر علــى التصنيــف الشــرعي لنشــاط المجموعــة. جديــر بالذكــر أن 

بتاريــخ ١٢ مايــو ٢٠١٩،  الشــرعي  الــرأي  بــه  با�جــل صــدر  الذهــب  بيــع حلــي  القــول بجــواز 

عــن اللجنــة االستشــارية الشــرعية لمجلــس الغــرف الســعودية، للنظــر فــي عــدد مــن 

االستفســارات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة الوطنيــة للمعــادن الثمينــة وا�حجــار الكريمــة 

بشــأن التعامــل فــي مجوهــرات وحلــي الذهــب مــن قبــل تجــار الذهــب وصّناعــه مــن خــالل 

المعامالت االئتمانية.

خــالل عــام ٢٠١٩، صّنفــت تســع مصــارف أســهم الزوردي علــى أنهــا متوافقــة مــع الشــريعة 

وأدرجــت فــي قائمــة  تصنيــف أســهم الشــركات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، وهــذه 

المصــارف هــي بنــك البــالد، وبنــك ا¾نمــاء، وبنــك الجزيــرة، والبنــك الســعودي الفرنســي، 

والبنــك ا�هلــي التجــاري، وبنــك الريــاض، والبنــك العربــي، وبنــك ســامبا، وبنــك االســتثمار 

السعودي. 
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
في ما يلي حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

الرصيد في بداية العام

المخصص المكّون خالل العام

المدفوعات خالل العام

خسائر إكتوارية

فروق ترجمة العمالت ا�جنبية

االستحواذ على شركة تابعة خالل العام

الرصيد في نهاية العام 

ريال سعودي ريال سعودي

نوع المدفوعات

الزكاة والضريبة على
 القيمة المضافة

تأشيرات وجوازات
 السفر

نفقات ا¾قامة

التأمينات االجتماعية 

الهيئة العامة للزكاة
 وضريبة الدخل

وزارة الداخلية

وزارة العمل 

االمؤسسة العامة
 للتأمينات االجتماعية

متطّلبات حكومية /قوانين
 وأنظمة الزكاة والضريبة على 

القيمة المضافة

متطّلبات حكومية

متطّلبات حكومية

متطّلبات حكومية/ قوانين
 وأنظمة العمل والتأمينات

 االجتماعية

تم احتساب المبالغ المدفوعة
 كنفقات زكاة ورسوم على القيمة
 المضافة وفقÏ للقوانين وا�نظمة

 المعمول بها

تّم احتساب المبالغ المدفوعة أو
 المفروضة كنفقات استخراج

 التأشيرات وجوازات السفر

تّم احتساب المبالغ المدفوعة
 أو المفروضة كنفقات إقامة

تّم احتساب المبالغ المدفوعة أو
 المفروضة كنفقات تأمينات اجتما
عية وفًقا لقانون العمل والتأمينات

 االجتماعية 

ا²جمالي 

الجهة الحكومية
(مليون ريال سعودي)(مليون ريال سعودي)

السببالوصف

تقدم المجموعة مخصص تعويضات نهاية الخدمة لجميع موظفيها بما يتفق مع قوانين العمل.  ولم تضع المجموعة بعُد نظاًما لمنح حصصها أو نسبة من أرباحها 
لموظفيها، باستثناء موظفي الشركات التابعة في مصر والذين يحق لهم الحصول على ١٠٪ من ا�رباح الموزعة عمًلا بقانون الشركات المصري. غير أّن الجمعية العامة قد 

اقترحت تعديًال في النظام الداخلي يمّكن الشركة من إعادة شراء حصصها بغرض إعادة تخصيصها لموظفي الشركة كجزء من خطة حصص الموظفين. كما لم 
تضع المجموعة بعُد أي برنامج تقاعد للموظفين أو إنشاء صندوق مستقل لهذا البرنامج، بخالف برامج التأمين االجتماعي ا¾لزامي الحكومي.

إعداد القوائم المالية الموحدة

لقد طبقت الشركة جميع المعايير الدولية ¾عداد التقارير المالية المعتمدة من ِقبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، دون استثناء، والتي أصبحت سارية المفعول اعتباًرا من ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٩.

ُتصدر القوائم المالية المرحلية الموحدة مع تقرير المراجعة المحدود، بينما ُتصدر القوائم المالية السنوية الموحدة مع تقرير المراقبة الذي يصدره مراقب الحسابات الخارجي.

تم تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات، عبد اª البصري وشركاه، إحدى الشركات التابعة لمجموعة جرانت ثورنتون الدولية، كمراقب حسابات خارجي للسنة المالية ٢٠١٩ بناًء على 

التوصية التي قدمتها لجنة المراجعة إلى مجلس ا¾دارة. وطلب مجلس ا¾دارة الموافقة على ترشيح شركة الدار لتدقيق الحسابات وتحديد أتعابها، خالل اجتماع الجمعية العامة 

المنعقدة بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩، وتم خاللها الموافقة على هذا التعيين.

وبعد أن تّم االنتهاء من عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، أصدر مراقب الحسابات، شركة الدار لتدقيق الحسابات، تقريره عنها برأي 

ُمطلق غير ُمتحفظ عن تمثيلها العادل من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للمجموعة، وأدائها المالي، والتدفقات النقدية الموحدة وفًقا للمعايير الدولية ¾عداد التقارير 

المالية المعتمدة من ِقبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن هذه الهيئة.  وعالوًة على ذلك، نّص تقرير المراجعة على امتثال 

القوائم المالية الموحدة، عموًما، بالمتطلبات التنظيمية للوائح الشركات والنظام ا�ساسي للمجموعة بقدر تأثيرها في إعداد وتمثيل القوائم المالية الموحدة.

تقرير مراقب الحسابات الخارجي

تضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ االعتبارات ا�خرى التالية:
تشمل المعلومات ا�خرى تلك المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠١٩، غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات بشأنها. إّن ا¾دارة مسؤولة عن 

المعلومات ا�خرى الواردة في تقريرها السنوي.
إن رأينا في القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات االأرى الواردة في التقرير السنوي، ولن نقوم بتقديم أّي شكل من أشكال التأكيد او ا¾ستنتاج بشأنها. 

بناء على مسؤوليتنا بمراجعة القوائم المالية الموحّدة فإّن من مسؤولياتنا قراءة المعلومات ا�خرى والواردة في التقرير السنوي المشار اليه أعاله، وعند القيام بذلك فإننا نأخذ بعين 
ا¾عتبار ما إذا كانت المعلومات ا�خرى غير متوافقة جوهريÏ مع القوائم المالية الموحدة أو متعارضة مع معرفتنا الكلية خالل عملية المراجعة أو عدا ذلك من المعلومات التي قد 

 .Ïتبدو أنها خاطئة جوهري
بناًء على ذلك، فإنه عند قراءتنا للمعلومات ا�خرى، إذا استنتجنا أّنها تتضّمن أخطاء جوهريًة فإننا مطالبون با¾بالغ عنها. وليس لدينا أي أمور لðبالغ عنها بهذا الشأن.

مسؤوليات ا¾دارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

المعلومات ا¢خرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة

إن ا¾دارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير وا¾صدارات 
واالحكام ا�خرى التي إعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وهي المسؤولة عن المتطلبات المعمول بها في نظام الشركات واللوائح الداخلية للمجموعة، ونظام 

الرقابة الداخلية التي تراها ا¾دارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أوخطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن ا¾دارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن ا¾فصاح بحسب مقتضى الحال، عن ا�مور ذات العالقة 
باالستمرارية، واستخدام أساس ا¾ستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك. 

والمكلفون بالحوكمة ممثلون في " لجنة المراجعة" هم المسؤولون عن ا¾شراف على عملية أعداد التقارير المالية في المجموعة. 

تقرير ا²دارة السنوي حول الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية

تتحمل إدارة الزوردي مسؤولية وضع رقابة داخلية فّعالة على عملية إعداد التقارير المالية والحفاظ عليها. والرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية عملية مصّممة بهدف توفير 
ضمانات معقولة بشأن مصداقية هذه التقارير، وإعداد القوائم المالية لéغراض الخارجية بما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموًما والمعتمدة من ِقبل الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين. وتتضمن عملية الرقابة الداخلية التي تطبقها الزوردي على إعداد التقارير المالية السياسات وا¾جراءات التالية:

١) الحفاظ على السجالت التي تضّم بيانات تفصيلية معقولة بما يعكس المعامالت التي تقوم بها الزوردي وسبل استخدام أصولها بكل دقة ونزاهة؛

٢) توفير ضمانات معقولة بتسجيل المعامالت حسب ا�صول المهنية الالزمة ¾عداد القوائم المالية وفًقا للمعايير الدولية ¾عداد التقارير المالية، وبأن إيرادات ونفقات الزوردي تتّم 
وفًقا للصالحيات الممنوحة ¾دارة الشركة وأعضاء مجلس ا¾دارة؛

٣) توفير ضمانات معقولة لمنع أو الكشف في الوقت المناسب عن االستحواذ أو االستخدام أو إنفاق أصول الزوردي بشكل غير مسموح، وبما قد يؤثر بشكٍل جوهري على القوائم 
المالية الموحدة.

ونظًرا للقيود المتأّصلة، قد ال تتمكن الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية من منع أو الكشف عن ا�خطاء.  كما أّن التوقعات المتعلقة بأي تقييم لفاعلية نظم الرقابة الداخلية 
في المستقبل قد تكون عرضًة لخطر أن تصبح غير كافية بسبب تغير الظروف أو انخفاض مستوى االمتثال للسياسات وا¾جراءات.

أجرت إدارة الزوردي تقييًما لفعالية الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية، وبناًء على هذا التقييم خلصت ا¾دارة إلى فعالية الرقابة الداخلية التي تطبقها الزوردي على عملية 
إعداد التقارير المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. 

أ)     المدفوعات خالل عام ٢٠١٩:
تلتزم الزوردي بدفع بعض الرسوم والمصروفات القانونية للجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية وفًقا للوائح وا�نظمة المعمول بها، ويتم فرض هذه 

المصروفات نتيجة عمليات الشركة التشغيلية. يوّضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية خالل عام ٢٠١٩ مع وصف موجز لها وأسبابها:

العقوبات والجزاءات ب) 
لم تتعرض الزوردي �ي جزاء أو عقوبة أو تنبيه من أي جهة تنظيمية رقابيٍة كانت أو قضائية.  

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات



حوكمة  
الشـركة  
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أ. الئحة حوكمة الشركة
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى وضــع منهجيــة شــركة الزوردي فيمــا يتعلــق 
عاليــة  معاييــر  علــى  بالحفــاظ  المجموعــة  وتلتــزم  الشــركة.  بحوكمــة 
للحوكمــة، وتعتبــر الحوكمــة الجيــدة أداة محوريــة لتحقيــق أكبــر قيمــة 
الدائــم  التزامهــا  وضمــان  الطويــل  المــدى  علــى  للمســاهمين  ممكنــة 
بالجــودة فــي جميــع عملياتهــا ومنتجاتهــا. وتعــد القواعــد الــواردة فــي 
الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة ُملزمــة لجميــع أعضــاء مجلــس ا�دارة 
وموظفــي الزوردي، وال يجــوز تعديلهــا إال بموجــب قــرار صــادر مــن مجلــس 
بموجــب  والمطلــوب  المناســب  النحــو  علــى  العامــة  الجمعيــة  أو  ا�دارة 

الئحة حوكمة الشركة.

ويمكــن تعريــف حوكمــة الشــركة علــى أنهــا «النظــام المســتخدم لتوجيــه 
وقيــادة أعمــال الشــركة». ويحــدد هيــكل حوكمــة الشــركة كيفيــة توزيــع 
الســلطات والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة، مثــل 
أعضــاء مجلــس ا�دارة والمديريــن التنفيذييــن والمســاهمين وغيرهــم؛ كمــا 
تحــدد القواعــد وا�جــراءات المتبعــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون 
ــركة  ــداف الش ــه أه ــن خالل ــدد م ــكل ُتح ــر هي ــي توف ــك، فه ــركة. وبذل الش
ا�دارة  مجلــس  ويتحمــل  ا¹داء.  مراقبــة  جانــب  إلــى  تحقيقهــا  وســبل 

مسؤولية وضع وتطبيق الئحة حوكمة شركة الزوردي.

ويتمثــل دور المســاهمين فــي الحوكمــة فــي تعييــن أعضــاء مجلــس ا�دارة 
وأعضــاء لجنــة المراجعــة ومدققــي الحســابات، وضمــان تطبيــق هيــكل 
ا¹هــداف  وضــع  ا�دارة  مجلــس  مســؤولية  وتتضمــن  مالئــم.  حوكمــة 
هــذه  لتحقيــق  الــالزم  القيــادي  الدعــم  وتوفيــر  للشــركة،  االســتراتيجية 
التقاريــر  وتقديــم  الشــركة،  أعمــال  إدارة  علــى  وا�شــراف  ا¹هــداف، 
والئحــة  الشــركات  نظــام  لمتطلبــات  ووفًقــا  �رشــادهم  للمســاهمين 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

حوكمة 
الشركة  

واللوائــح  للقوانيــن  ا�دارة  مجلــس  وإجــراءات  عمــل  إطــار  ويخضــع 
التنظيميــة والمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة. وقــد تــم 
إعــداد الئحــة حوكمــة شــركة الزوردي بمــا يتفــق مــع تعليمــات الئحــة 
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ووفًقــا للمبــادئ 
عمــل  إطــار  بمثابــة  اعتبارهــا  ويجــب  الشــركات،  لحوكمــة  الدوليــة 
ا�طــار  ســياق  فــي  إليهــا  النظــر  وينبغــي  بالشــركة.  للحوكمــة 
ــي  ــعودية. وف ــة الس ــة العربي ــع بلمملك ــول ب ــام المعم ــريعي الع التش
جميــع ا¹مــور يجــب ا¹خــذ  بعيــن االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة االتيــة 
وبشــكٍل خــاص مــا لــم ياتــي بشــانه نــص فــي الئحــة حوكمــة الشــركة 

عندما يتعلق ا¹مر بمسائل حوكمة الشركة:
ــة  ــوق المالي ــة" والس ــة "الهيئ ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــات كًال م -  متطلب

السعودية «تداول» في المملكة.
الصلــة  ذات  الرســمية  والتعاميــم  الســعودي  الشــركات  نظــام    -

الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.
-  النظام ا¹ساسي لشركة الزوردي

 ســوف يعتمــد مجلــس ا�دارة أي تعديــالت علــى إطــار عمــل الئحــة 
العامــة  الجمعيــة  النعقــاد  يدعــو  أو  Æخــر  حيــٍن  مــن  الحوكمــة 
للموافقــة علــى أي تعديــالت تتطلــب موافقــة المســاهمين، وذلــك 
لالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة وضمــان أفضــل الممارســات فــي ا�دارة 

والحوكمة.

حوكمة الشركة

 اجلمعية العامة

رئيس مجلس اإلدارة

اجلنة التنفيذية

املراجعة الداخليةالرئيس التنفيذي

االدارة التنفيذية

جلنة الترشيحات واملكافأت

جلنة املراجعةسكرتير مجلس اإلدارة
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ب. مجلس ا�دارة

١.   تشكيل مجلس ا�دارة
 يتــم تعييــن مجلــس ا�دارة مــن ِقبــل المســاهمين لتكــون مســؤوليته الرئيســية إدارة عمليــات الشــركة مــع ا¹خــذ فــي االعتبــار مصلحــة المســاهمين 
علــى المــدى البعيــد. يضــم مجلــس ا�دارة تســعة أعضــاء، يتــم انتخابهــم مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة لشــركة الزوردي عــن طريــق التصويــت التراكمــي 
وبنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد. يمثــل ا¹عضــاء غيــر التنفيذييــن غالبيــة أعضــاء مجلــس 

ا�دارة، على أن يكون واحد منهم عضو تنفيذي وثالثة منهم على ا¹قل أعضاء مستقلين.
ــاء  ــع أعض ــاب جمي ــادة انتخ ــن إع ــنوات. ويمك ــالث س ــدة ث ــس ا�دارة لم ــس مجل ــب رئي ــس ا�دارة ونائ ــس مجل ــس ا�دارة رئي ــاء مجل ــب أعض ــا ينتخ كم
مجلــس ا�دارة ورئيــس مجلــس ا�دارة ونائــب الرئيــس. وفــي حــال شــغور أحــد المقاعــد بالمجلــس، يجــوز للمجلــس تعييــن عضــو مجلــس إدارة مؤقــت، 

على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه في أول اجتماع للجمعية العامة العادية.
 Îوفــي خــالل الجمعيــة العامــة غير العاديــة المنعقدة يــوم ٢٠١٨/٠٤/٢٢ أعيد انتخاب مجلس ا�دارة  بأســلوب التصويــت التراكمي لمدة ثالث ســنوات اعتبار

من ٢٠١٨/٠٤/٢٥. 
وفــي خــالل االجتمــاع ا¹ول لمجلــس ا�دارة بواليتــه الحاليــة بعد إعادة انتخابــه في ٢٦ أبريل ٢٠١٨، انتخب ا¹عضاء كًال من الســيد محمد إبراهيم الشــروقي 

والسيد عبد اØ عبد العزيز العثيم رئيس× لمجلس ا�دارة ونائب× للرئيس. كما تم تعيين أمين× للمجلس.
 

ويوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب ا¹عضاء، صفة عضويتهم :

االسـم

محمد ابراهيم الشروقي

عبداهللا عبد العزيز العثيم

براين نورمان ديكي

عادل عبد اهللا امليمان

عبد الكرمي أبو النصر

أمني محمد املغربي

صباح خليل املؤيد

بحريني 

سعودي

إيرلندي

سعودي

سعودي

سعودي

بحرينية

غير مستقل 

غير مستقل 

غير مستقل 

غير مستقل 

مستقل

مستقل

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

تاريخ التعينيشكل العضويةاملنصباجلنسية

٤.  فعالية مجلس ا�دارة
لقــد عمــل مجلــس ا�دارة بكفــاءة عاليــة خــالل هــذا العــام، ال 
ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم المهمــة التــي اتخذتهــا الشــركة، وإدارة 
التغيــرات الحاســمة فــي البيئــة التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة.
كمــا عمــل رئيــس مجلــس ا�دارة علــى نحــٍو متعــاون مــع الرئيــس 
التنفيــذي فــي وضــع جــدول أعمــال مجلــس ا�دارة بمــا يضمــن 
تنفيــذ أي القــرارات وإجــراءات المعتمــده مــن مجلــس ا�دارة علــى 
نحــٍو فّعــال.  با�ضافــة إلــى ذلــك حافــظ رئيــس مجلــس ا�دارة 
خــالل هــذا العــام علــى االتصــال المنتظــم واالجتمــاع بإعضــاء 
غيــر  ا¹عضــاء  مــن  وغيرههــم  المســتقلين  ا�دارة  مجلــس 

التنفيذيين.

٥.  أمين سر المجلس
تتمثــل مســؤوليات أميــن ســر المجلــس الرئيســية فــي تقديــم 
ــاعدة  ــك المس ــمل ذل ــس ا�دارة. ويش ــكرتارية لمجل ــات الس الخدم
وإخطاراتهــا  المجلــس  اجتماعــات  مواعيــد  جــدول  وضــع  فــي 
ومحاضــر  المجلــس  إجــراءات  ومجموعــة  أعمالهــا  وجــداول 
عــن  الناتجــة  العمــل  وبنــود  القــرارات  ومتابعــة  االجتماعــات، 
جميــع  الصالحيــات  هــذه  وتشــمل  ا�دارة.  مجلــس  اجتماعــات 
 ٣٧ المــادة  مــن  أ  الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  المهــام 

من الئحة حوكمة الشركات.

ال يجوز فصل أمين سر المجلس إال بقرار يصدر عن المجلس.

٢.  مسؤوليـات 
مجلس ا�دارة

فــي  الشــركة  التنفيذيــة  ا�دارة  دعــم  مســؤولية  ا�دارة  مجلــس  يتحمــل   
أهدافهــا االســتراتيجية لتمكيــن الشــركة مــن االســتمرار فــي أداء عملهــا بنجــاح 
وعلــى نحــٍو مســتدام مــن أجــل تحقيــق مصالــح مســاهمينا وأصحــاب المصلحــة 

بشكٍل أوسع.
ــز نجــاح المجموعــة علــى  كمــا يقــع علــى عاتــق مجلــس ا�دارة مســؤولية تعزي
المــدى البعيــد. ويتحمــل المجلــس مســؤولية تقديــم توجيهــات واضحــة لــßدارة 
ــة للشــركة، وهــذا يتضمــن وضــع اســتراتيجية واضحــة وا�شــراف علــى  التنفيذي
تنفيذهــا مــن ِقبــل ا�دارة. ويتحمــل أيًضــا مســؤولية ا�شــراف علــى أنظمــة 

حوكمة الشركة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.
يمثــل مجلــس ا�دارة جميــع المســاهمين ويــؤدي واجباتــه  فــي إدارة شــؤون 
الشــركة وأداء جميــع ا¹عمــال بمــا يصــب فــي الصالــح العــام للشــركة وتطويــر 

قيمتها وزيادتها بكل العناية والوالء التام.
المســاهمين  مصالــح  حمايــة  فــي  أيًضــا  ا�دارة  مجلــس  مســؤولية  وتتمثــل 
ــل  ــرض، يتحم ــذا الغ ــد. وله ــدى البعي ــى الم ــم عل ــتفادة له ــى اس ــق أقص وتحقي
مجلــس ا�دارة كامــل مســؤولية حوكمــة الشــركة، وهــذا يتضمــن إرســاء رؤيــة 
واســتراتيجية للشــركة، ووضــع أهــداف لــßدارة التنفيذيــة وا�شــراف علــى تنفيــذ 

ا�دارة لتحقيق هذه ا¹هداف.
إلــى  با�ضافــة  االســتراتيجية،  الشــركة  أهــداف  ا�دارة  مجلــس  يضــع  كمــا 
ا�شــراف علــى ا�دارة التنفيذيــة للشــركة. تقــع مســؤولية إدارة الشــؤون اليوميــة 
يضمــن  ككل  ا�دارة  مجلــس  أن  إال  التنفيذيــة،  ا�دارة  عاتــق  علــى  للشــركة 
أنشــطة  الداخليــة للشــركة وامتثــال  الرقابــة  أنظمــة  ويتحقــق مــن فعاليــة 
الشــركة لالســتراتيجية وُأطــر العمــل والسياســات وا�جــراءات التــي اعتمدهــا مجلــس 

ا�دارة وعلى النحو الذي يتطلبه القانون أو اللوائح.

٣.  صالحيات مجلس ا�دارة
المتخصصيــن  مــن  نخبــة  مــن  يتكــون  إدارة  مجلــس  الشــركة  علــى  يشــرف 
ا�دارة كامــل الصالحيــات  العاليــة. وُيمنــح مجلــس  الخبــرة  االحترافييــن ذوي 
الالزمــة �دارة أعمــال الشــركة وا�شــراف علــى ســير شــؤونها. ويفــوض مجلــس 

ا�دارة مسؤولية ا�دارة اليومية للشركة إلى ا�دارة التنفيذية بالشركة.
كمــا يمنــح مجلــس ا�دارة الصالحيــة إلــى لجنتيــن مكونتيــن مــن أعضــاء مجلــس 
ــن  ــن اللجنتي ــس ا�دارة، وهاتي ــى مجل ــا إل ــا تقريرهم ــان كل منهم ا�دارة، وترفع
إليهمــا  (والُمشــار  والمكافــآت  الترشــيحات  ولجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  همــا 

مجتمعتان باسم "لجان مجلس ا�دارة").
محترفيــن  ومستشــارين  خارجييــن  بمستشــارين  االســتعانة  للجــان  ويجــوز 
مســتقلين، ويمكنهــم طلــب الدعــم مــن المســتويات العاملــة بالمجموعــة 

ا¹خرى لمساعدتهم على القيام بمسؤولياتهم.
ــا،  ــق ا�دارة العلي ــاء فري ــن وأعض ــض المديري ــن وبع ــارون المعيني ــر المستش يحض
أحياًنــا، اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن الشــركة، ولكــن ذلــك 

بموجب دعوة رئيس اللجنة المعنية لهم.
يمتلــك مجلــس ا�دارة صالحيــة تشــكيل أى عــدد مــن اللجــان التــي يراهــا ضروريــة 
ــض  ــغيلية، أو تفوي ــركة التش ــات الش ــراف وإدارة عملي ــة وا�ش ــة الفعال للحوكم

بعٍض من صالحياته إلى الغير.
ــة  ــددة لموافق ــية المح ــائل الرئيس ــرارات والمس ــاظ بالق ــم االحتف ــك، ت ــع ذل  وم
باســتراتيجية  المتعلقــة  القــرارات  ذلــك  ويشــمل  عليهــا.  ا�دارة  مجلــس 
والنفقــات  التشــغيلية  والخطــط  الســنوية  الماليــة  والتقاريــر  المجموعــة 
والمعامــالت الرأســمالية الرئيســية والنتائــج الماليــة وتوزيعــات ا¹ربــاح، وغيرهــا مــن 
ــى  ــة عل ــال المجموع ــى إقب ــة عل ــك الموافق ــرى، وكذل ــمالية ا¹خ ــدات الرأس العائ

المخاطرة وغيرها من أمور الحوكمة ا¹خرى.

١- وافــق مجلــس ا�دارة بتاريــخ ١٠ ديســمبر ٢٠١٩ علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن الســيد / خليفــة حســن الجالهمــة ، عضــوÎ غيــر تنفيــذي لمجلــس ا�دارة. ويســري هــذا التعييــن 

اعتبارÎ من ١٠ ديسمبر ٢٠١٩. قد ال تعتبر موافقة المجلس نهائية، وسيعرض هذا التعيين لموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها ا¹ول.

حوكمة الشركة

خليفة حسن اجلالهمة 

سليم شدياق

بحريني

سويسري

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

غير مستقل 

غير مستقل 

غير تنفيذي

تنفيذي

١٠ ديسمبر ٢٠١٩

١١ ديسمبر ٢٠١٨
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اسم العضو

السّيد محمد إبراهيم الشروقي

بنك إنفستكورب

مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس اإلدارات
يف دول مجلس التعاون اخلليجي

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العاملية

مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية

بنك انفستكورب ش.م.ب

قسم أعمال اخلليج، بنك انفستكورب ش.م.ب.

مستشار

رئيس

عضو مجلس إدارة

عضو

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الرئيس التنفيذي املشارك

رئيس

شركة مساهمة بحرينية

مؤسسة غير ربحية

مؤسسة غير ربحية

مؤسسة غير ربحية

مؤسسة غير ربحية

شركة مساهمة

شركة مساهمة بحرينية

شركة مساهمة بحرينية

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين 

البحرين 

البحرين 

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

السّيد عبد اهللا 
عبد العزيز صالح العثيم

شركة مدى لالستثمار
شركة سمارت ميد الطبية

مجموعة أركان األعمال

شركة ذات للتعليم املبكر ورعاية الطفولة

عبد العزيز العثيم وأبناؤه القابضة

 شركة أسوار املتحدة للتطوير العقاري

رئيس تنفيذي
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً / سابقاًاملوقعالشكل القانونياملنصباسم الشرگة

٦.  تقييم ا�داء 
علــى  التنفيذيــة  وا�دارة  الشــركة  لجــان  وأداء  أداءه  ا�دارة  مجلــس  ُيقيــم 
أساس سنوي مقابل الصالحيات المعنية ومؤشرات ا¹داء الرئيسية (KPIs) المالية 
وغيــر الماليــة المحــددة فــي بدايــة العــام. ويجــب إجــراء تقييــم ا¹داء مــن ِقبــل 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ويجــوز أخــذ الحاجــة إلــى استشــاريين خارجييــن 

بعين االعتبار.
قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت با¹ســتعانة بشــركة استشــارية خارجيــة 
متخصصــة فــي أفضــل الممارســات المتعّلقــة بحوكمــة الشــركات وتقييــم 
أداء مجالــس ا�دارة، لتقييــم أداء مجلــس ا�دارة عــن عــام ٢٠١٩.  وكان رأيهــا 

العام من خالل التغذية الراجعة هو:
١.  أن مجلــس ا�دارة واللجــان التابعــة، قــد عملــوا بفعاليــة كبيــرة خــالل العــام، 
العمــل  بيئــة  علــى  طــرأت  التــي  المهمــة  التغيــرات  دعــم  فــي  ســيما  ال 

االقتصادية و التنظيمية والتشريعية. 

٢.  تألــف المجلــس مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن ومســتقلين ذوي كفــاءة عاليــة 
ــى  ــح عل ــز الصحي ــرات والتركي ــارات والخب ــن المه ــًبا م ــا مناس ــون مزيًج ويمتلك
ــأن التفاعــالت  إعمــال الشــركة وإجــراءات الحوكمــة. كمــان أن هنــاك إجمــاع ب
ــة  ــت إيجابي ــة كان ــس ا�دارة وا�دارة التنفيذي ــن مجل ــس وبي ــاء المجل ــن أعض بي

للغاية.

٣.  ويجــب علــى مجلــس ا�دارة خــالل العــام المقبــل التأكــد مــن اســتمرار 
ــور  ــدم وتط ــد تق ــة رص ــة ومواصل ــتراتيجية المهم ــا االس ــى القضاي ــز عل التركي
إنتاجهــا  عمــل  وخطــة  الرئيســية  اســتراتيجياتها  خــالل  مــن  المجموعــة 

وكفاءتها.

 با�ضافــة الــى التقييــم الخارجــي، أجــرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل 
الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠١٩ مناقشــات مــع كل عضــو من أعضــاء مجلــس ا�دارة 
علــى  والتعــرف  الفــردي  أدائهــم  لمناقشــة  التابعــة  اللجــان  وأعضــاء 
مقترحاتهــم بشــان أي مســائل متعلقــة بفعاليــة مجلــس ا�دارة واللجــان 
ــاء  ــام أن أعض ــم الع ــاء التقيي ــث ج ــة. حي ــل إيجابي ــت ردود الفع ــة. وكان التابع
مجلــس ا�دارة قامــوا بعمــل جيــد فــي قيــادة الشــركة خــالل هــذه الفتــرة مــن 
التغييــرات الهامــة فــي قطــاع صناعــة المجوهــرات فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
 ناقشــت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت مــع أعضــاء المجلــس إداء الســيد 
ــس ا�دارة  ــس مجل ــا أن رئي ــر مفاده ــة نظ ــن وجه ــوا ع ــس وأعرب ــس المجل رئي
قــد أدى عملــه علــى الوجــه ا¹كمــل فــي قيــادة المجلــس مــن خــالل القيــادة 
الفعالــة وتقديــم الحافــز ¹عضــاء المجلــس وا�دارة التنفيذيــة، حيــث أدات 
ــة  ــرات االقتصادي ــياق التغي ــي س ــزام ف ــتقرار االل ــق االس ــس لتحقي ــادة الرئي قي

المحيطه.

العضوية في مجالس إدارات الشركات ا�خرى
يوّضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء مجلــس ا�دارة ومناصبهــم وعضويتهــم فــي شــركات مســاهمة أخــرى وحضورهــم الجتماعــات المجلــس التــي 

عقــدت خــالل العــام ٢٠١٩ مــع العلــم أّن هــذه االجتماعــات كان مخططــ× لهــا ولــم يتلق رئيــس مجلــس ا�دارة أي طلب مــن قبل اثنيــن أو أكثر مــن أعضاء 

المجلــس لعقــد اجتماعــات طارئــة خــالل العــام ٢٠١٩.   يشــغل بعــض أعضــاء مجلــس ا�دارة بشــركة الزوردي عضويــة مجلــس أو مناصــب تنفيذيــة فــي 

شركات أخرى، سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، على النحو التالي:

٧.  إدارة تضارب المصالح
يتحمــل جميــع المديريــن واجًبــا بمقتضــى سياســة تضــارب المصالــح الداخليــة 
ــر مباشــًر فــي  ــا مباشــًرا أو غي وهــو تجنــب أي وضــع يمثــل، أو قــد يمثــل، تضارًب
ــتثناء  ــة، باس ــركة والمجموع ــح الش ــع مصال ــل م ــارب المحتم ــح أو التض المصال
التــي يحصلــون فيهــا علــى موافقــة مســبقة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، 

والتي يجب تجديدها سنوًيا.

ــواًء  ــة، س ــه مصلح ــون ل ــس ا�دارة، أن يك ــاء مجل ــن أعض ــو م ــوز ¹ي عض ال يج
كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي المعامــالت أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا 
لصالــح الشــركة، وذلــك بخــالف أن يتــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن 

الجمعية العامة العادية، والتي يجب تجديدها سنوًيا.
ــة  ــن أن مصلح ــس ا�دارة ع ــاح لمجل ــس ا�دارة ا�فص ــو مجل ــى عض ــب عل  يج
مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يحصــل عليهــا فــي المعامــالت أو العقــود التــي 
ــى  ــت عل ــي التصوي ــو ف ــذا العض ــارك ه ــركة. وال ُيش ــح الش ــا لصال ــم إبرامه يت
ا�دارة  مجلــس  اجتماعــات  فــي  الصــدد  هــذا  فــي  ســُيتخذ  الــذي  القــرار 

والمساهمين.

٨.  إنهاء عضوية مجلس ا�دارة
تنتهــي عضويــة مجلــس ا�دارة بموجــب انتهــاء مــدة المجلــس. ويتــم إنهــاء 
ــون أو  ــا للقان ــة وفًق ــب للعضوي ــر مناس ــو غي ــح العض ــا إذا أصب ــة أيًض العضوي
اللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبموجــب قــرار 
ــس  ــو مجل ــن عض ــوب م ــب مكت ــبقه طل ــى أن يس ــس ا�دارة، عل ــدره مجل يص

ا�دارة إلى رئيس مجلس ا�دارة.
 يجــوز للجمعيــة العامــة، فــي أي وقــت، عــزل جميــع أو أي مــن أعضــاء مجلــس 
ا�دارة حتــى لــو نــص النظــام ا¹ساســي للشــركة علــى خــالف ذلــك، ولكــن دون 
المســاس بحــق العضــو المعــزول فــي الحصــول علــى تعويــض إذا كان العــزل 
لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب. كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة 
أيًضــا، بموجــب توصيــة مجلــس ا�دارة، إنهــاء عضويــة العضــو الــذي تغيــب عــن 

حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون سبب مشروع.

٩.  إعادة انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة
 تــم أنتخــاب مجلــس ا�دارة الحالــي خــالل اجتمــاع  الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة التــي عقدت في ٢٢ أبريل ٢٠١٨ عن طريق التصويت المتراكم لمدة ثالث 

سنوات تنتهي في ٢٥ أبريل ٢٠٢١.
ــي  ــة ف ــس ا�دارة المقبل ــدورة مجل ــاب ل ــادة االنتخ ــداد �ع ــة ا�ع ــتبدأ عملي س
ينايــر ٢٠٢١. مــع العلــم بــأن دورة مجلــس ا�دارة القادمــة تبدأ في ٢٦ أبريــل ٢٠٢١م.
 وفــي خــالل االجتمــاع ا¹ول للمجلــس فــي ٢٦ أبريــل ٢٠١٨، انتخب أعضــاء مجلس 

ا�دارة رئيس× ونائب× للرئيس وقاموا بتشكيل اللجان لدورة المجلس الحالية.

ال تعــّد ا¹عمــال والعقــود مــع عضــو مجلــس ا�دارة لتلبيــة احتياجاتــه الخاصــة 
بمثابــة مصلحــة تتطلــب إذنــ× مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، شــرط أن تكــون 
هــذه ا¹عمــال والعقــود منفــذًة وفــق الشــروط وا¹حــوال نفســها التــي تتبعهــا 
ــذ  ــادي لتنفي ــار الع ــن المس ــون ضم ــن وأن تك ــة المتعاقدي ــع كاف ــركة م الش

نشاطات الشركة.
انعقادهــا،  العادية،عنــد  العامــة  الجمعيــة  ا�دارة  مجلــس  رئيــس  ُيبلــغ 
بالمعامــالت والعقــود التــي يحصــل بموجبهــا أي عضــو مجلــس ا�دارة علــى 
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا. ويجــب أن يكــون هــذا ا�بــالغ مصحوًبــا 

بتقرير خاص من مدقق حسابات الشركة الخارجي.
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اسم العضو

السيّد براين نورمان ديكي

السّيد عادل عبد اهللا امليمان         ال يشغل السّيد عادل عبد اهللا امليمان أي منصب تنفيذي أو عضوية يف شركات أخرى.

مجموعة هايدراسون القابضة

شركة أكس بريكس أي جي

مجموعة أس سي بي القابضة

شركة أن دي تي خلدمات منع التآكل

ريد الين كابيتال

شركة سيستيما املالية

إيكوبال أي أس

مجموعة بولي كونسبت

سيستيما جي أس أف سي

مودي إنترناشونال

مجموعة أوتوديستريبيوشن

انفستكورب إنترناشونال احملدودة

بوز آلن أند هاميلتون إنك

تي إكس يو إنرجي فرع أميركا الشمالية

السيد أمني محمد 
عاكف املغربي

شركة مغربي للتجزئة

مستشفيات ومراكز مغربي

شركة االمني للتجهيزات الطبية والعلمية

إيكــيــــــا

جمعية املغربي اخليرية

شركة مغربي للتجزئة

رئيس مجلس إدارة

رئيس املجلس االستشاري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو جلنة االستثمار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة

Director عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

مدير إداري

عضو مجلس إدارة تنفيذي

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة مدرجة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

اململكة املتحدة

أملانيا

لوكسمبورغ

اململكة العربية السعودية

لوكسمبورغ

لوكسمبورغ

الدامنارك

هولندا

روسيا

اململكة املتحدة

فرنسا

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األميركية

الواليات املتحدة األميركية

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

حالياً / سابقاًاملوقعالشكل القانونياملنصباسم الشرگة اسم العضو

السيد عبد الكرمي

 أسعد أبو النصر

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

شركة عبد اللطيف جميل املتحدة للتمويل

شركة صفناد احملدودة

شركة حصانة االستثمارية -املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

برنامج كفالة لتغطية الضمانات االئتمانية 

لقروض القطاع احلكومي واملصريف

شركة تعبئة املياه الصحية احملدودة

شركة صلة

مجموعة صافوال

شركة كنان للتطوير العقاري

شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة 

شركة اخلطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

البنك األهلي التجاري

شركة ماستركارد

احتاد املصارف العربية

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي رئيس جلنة املراجعة

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي رئيس جلنة املراجعة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

رئيس مجلس إدارة

رئيس ورئيس تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

رئيس املجلس االستشاري 
اإلقليمي

عضو مجلس إدارة غير 
Director تنفيذي

شركة مساهمة سعودية

شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة سعودية مقفلة

حكومية

شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة مساهمة

شركة مساهمة

فـــرع

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

منظمة التهدف الى الربح

شركة ذات مسؤولية محدودة

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

لــبــنـــــــــان

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

سابقاً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

سابقاً

حالياً / سابقاًاملوقعالشكل القانونياملنصباسم الشرگة
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السيدة صباح خليل املؤيد

بنك البحرين للتطوير

بنك انفستكورب ش.م.ب

بنك البحرين الوطني

مجلس إدارة مجلس التعليم العالي، 
مبملكة البحرين

شركة إدارة املوارد الفكرية

بنك اإلسكان بالبحرين

البنك األهلي املتحد بالبحرين

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي 

عضو مجلس إدارة 

عضو جلنة مراجعة

شريك إداري

عضو مجلس إدارة - 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة-  
تنفيذي

شركة مساهمة بحرينية

شركة مساهمة بحرينية

شركة مساهمة بحرينية

منظمة حكومية

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شركة مساهمة بحرينية

شركة مساهمة بحرينية

السيد محمد إبراهيم الشروقي

السيد عبد هللا عبد العزيز العثيم

السيد براين نورمان ديكي

السيد عادل عبد اهللا امليمان

السّيد سونيل بهيلوترا 

السّيد عبد الكرمي أبو النصر

السّيد أمني محمد عاكف املغربي

السيدة صباح خليل املؤيد

السيد سليم شدياق

السّيد خليفة حسن اجلالهمة 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقلة

تنفيذي

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

عضو مؤقت ّمت تعيينه فـي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

عضو مؤقت ّمت تعيينه فـي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

حاضر

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%٢٥

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

حالياً

سابقاً

سابقاً

حالياً / سابقاًاملوقعالشكل القانونياملنصباسم الشرگةاسم العضو

شكل العضويةاسم العضو
١٠ ديسمبر ١٨٢٠١٩ سبتمبر ٢٤٢٠١٩ أبريل ٦٢٠١٩ فبراير ٢٠١٩

نسبة احلضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٩
منذ التعيني

السيد محمد إبراهيم الشروقي

السيد عبد هللا عبد العزيز العثيم

السيد براين نورمان ديكي

السيد عادل عبد اهللا امليمان

السّيد سونيل بهيلوترا 

السّيد عبد الكرمي أبو النصر

السّيد أمني محمد عاكف املغربي

السيدة صباح خليل املؤيد

السيد سليم شدياق

السّيد خليفة حسن اجلالهمة 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقلة

تنفيذي

غير تنفيذي

حاضر

غائب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

غائب

حاضرة

حاضر

حاضر

غائب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

غائب

حاضرة

حاضر

غائب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

غائب

حاضر

حاضرة

حاضر

٪٨٦

٪٧١

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٨٦

٪٨٦

٪١٠٠

٪١٠٠

غير متوفرة

٢٦ فبرايرشكل العضويةاسم العضو
٢٠١٩ 

٢٦ مارس
٢٠١٩

٢١ مايو 
٢٠١٩

٢٥ يونيو 
٢٠١٩

٣٠ يوليو 
٢ ٠١٩v

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

غائب

حاضرة

حاضر

٢٢ أغسطس 
٢٠١٩

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

١٨ سبتمبر 
٢٠١٩

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرة

حاضر

نسبة احلضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٩
منذ التعيني

سجل اجتماعات مجلس ا�دارة
عقــد مجلــس ا�دارة خــالل عــام ٢٠١٩ أربعــة اجتماعــات والعديــد مــن المكالمــات الجماعيــة، عندمــا تطلــب ا¹مــر، بنــاًء علــى دعــوة رئيــس مجلــس ا�دارة. 

وفيما يلي بيانات الحضور وتواريخ اجتماعات مجلس ا�دارة خالل عام ٢٠١٩:

ــات  ــة. وفيمــا يلــي بيان ــج الماليــة وا�شــراف علــى ا�دارة التنفيذي يجتمــع مجلــس ا�دارة مــرًة فــي الشــهر أو عنــد الضــرورة لمتابعــة العمليــات والنتائ
وتواريخ اجتماعات مجلس ا�دارة عبر الهاتف خالل عام ٢٠١٩

٢- وافــق مجلــس ا�دارة بتاريــخ ٣١ أكتوبــر٢٠١٩ علــى اســتقالة الســّيد ســونيل بهيلوتــرا (عضــو غيــر تنفيــذي) مــن عضويــة مجلــس ا�دارة وجميــع اللجان لدواٍع شــخصية.

٣- وافــق مجلــس ا�دارة بتاريــخ ١٠ ديســمبر ٢٠١٩ علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن الســيد خلفيــة حســن الجالهمــة عضــوÎ غيــر تنفيــذي 
ــر الموافقــة نهائيــة إذ ســيعرض  ــارÎ مــن ١٠ ديســمبر ٢٠١٩، وقــد ال تعتب ــ× لمجلــس ا�دارة وعضــوÎ فــي لجنــة المراجعــة. ويســري هــذا التعييــن اعتب مؤقت

التعيين أمام الجمعية العامة العادية للموافقة عليه في اجتماعها ا¹ول.
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ج. لجان المجلس
يتحمــل مجلــس ا�دارة مســؤولية تســيير شــؤون شــركة الزوردي. ولتحقيــق 
مزيــًدا مــن الكفــاءة، يتــم دعــم المجلــس فــي أداء أنشــطته بعــدد مــن اللجــان، 

كالتالي:

 أ.  لجنة المراجعة.

 ب.  اللجنة التنفيذية.

 ج.  لجنة الترشيحات والمكافآت.

ــم  ــي ت ــة الت ــة المراجع ــتثناء لجن ــان، باس ــذه اللج ــس ا�دارة ه ــس مجل ــد أس لق
انتخابهــا مــن ِقبــل الجمعية العامــة بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩. ويتــراوح عدد ا¹عضاء في 
كل لجنــة مــن اللجــان بيــن ثالثــة إلــى خمســة أعضــاء. واعتمــدت الجمعيــة 
العامــة مواثيــق عمــل لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ ٨ 

يناير ٢٠١٨.

ويحــق للمجلــس أن يؤســس أي عــدد مــن اللجــان التــي يراهــا ضروريــة لتحقيــق 
الحوكمــة الفّعالــة وا�شــراف علــى عمليــات الزوردي التشــغيلية مــع تحديــد 
ــس  ــوم المجل ــا.  ويق ــة به ــر الخاص ــداد التقاري ــات إع ــا وآلي ــا وأهدافه صالحياته
علــى أســاس ســنوي بمراجعــة وإقــرار أو تعديــل صالحيــات لجانــه الفرعيــة 

لضمان أن تبقى هذه الصالحيات مناسبة لغرضها.

كمــا تقــوم لجــان المجلــس بإبــالغ مجلــس ا�دارة بنتائجهــا وقرارتهــا بشــفافية 
تامــة. ويتابــع مجلــس ا�دارة علــى نحــٍو منتظــم أنشــطة لجانــه للتأكــد مــن أداء 

الواجبات المسندة إليها.

محترفيــن  ومستشــارين  خارجييــن  بمستشــارين  االســتعانة  للجــان  ويجــوز 
المســتويات  بكافــة  العامليــن  مــن  الدعــم  طلــب  ويمكنهــم  مســتقلين، 
ــؤولياتهم.  ــالع بمس ــى االضط ــاعدتهم عل ــة لمس ــل المجموع ــة داخ الوظيفي
يحضــر المستشــارون الخارجيــون وبعــض المديريــن وأعضــاء فريــق ا�دارة العليــا، 
أحياًنــا، اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن الشــركة، ولكــن ذلــك 

بموجب دعوة رئيس اللجنة المعنية لهم.

تتحمــل كل لجنــة مــن لجــان المجلــس المســؤولية أمــام مجلــس ا�دارة فيمــا 
يتعلــق بأنشــطتها، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســؤولية ال تعفــي مجلــس 
ا�دارة مــن مســؤوليته عــن هــذه ا¹نشــطة والواجبــات والصالحيــات التــي قــام 

بتفويضها إلى لجانه.

أمــام  أدوارهــا ومســؤولياتها  أداء  المراجعــة مســؤولية  كمــا تتحمــل لجنــة 
ــه  ــة وملخص ــة المراجع ــر لجن ــداد تقري ــوم بإع ــة، وتق ــة العادي ــة العام الجمعي

الذي سوف تقرأه على الجمعية العامة.

 تضــم لجــان المجلــس عــدًدا كافًيــا مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيــر 
ــي  ــًوا ف ــس ا�دارة عض ــس مجل ــون رئي ــن أن يك ــتقلين. ويمك ــن والمس التنفيذيي
لجــان المجلــس، باســتثناء لجنــة المراجعــة وال يحــق لــه أن يكــون رئيًســا للجنــة 

الترشيحات والمكافآت.

ــل  ــار العم ــن ومق ــع الموظفي ــى جمي ــل إل ــول الكام ــق الوص ــان بح ــع اللج تتمت
أجــل  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  القانونييــن  واالستشــاريين  وا¹نظمــة  والســجالت 

االضطالع بمسؤولياتها.

١.  لجنة المراجعة
 ُعينــت لجنــة المراجعــة ("اللجنــة") مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمتابعــة 
نظــام الرقابــة الداخليــة، والتقاريــر الماليــة للشــركة وإعمــال المراجعــة الداخليــة 
ــح  ــن واللوائ ــركة للقواني ــال الش ــن امتث ــد م ــة، والتأك ــر المالي ــة للتقاري والخارجي
ــي  ــة ف ــض اللجن ــة بتفوي ــة العام ــت الجمعي ــك، قام ــى ذل ــالوة عل ــارية. وع الس
ــو  ــى النح ــركة عل ــر الش ــى إدارة مخاط ــراف عل ــي ا�ش ــؤولياتها ف ــام بمس القي

الوارد في ميثاق العمل المعتمد بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها
ــي  ــص ف ــك متخص ــي ذل ــا ف ــى، بم ــٍد أدن ــاء بح ــة أعض ــن ثالث ــة م ــون اللجن  تتك
الشــؤون الماليــة والمحاســبية. ويتــم تعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة بموجــب 
قــرار صــادر مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين لفتــرة تتزامــن مــع فتــرة تعييــن 
كل عضــو كعضــو مجلــس إدارة، ويجــوز عزلــه أو اســتبداله مــن ِقبــل الجمعيــة 

العامة في أي وقت.

 يجــب اختيــار أعضــاء اللجنــة بطريقــة تضمــن توافــر مجموعــة مــن الخلفيــات 
والمهــارات والخبــرات المختلفــة، والفهــم الســليم للصناعــة التــي تعمــل بهــا 
الزوردي. ويجــب أن يحظــى عضــو واحــد علــى ا¹قــل بخبــرة محاســبية أو ماليــة 

معقولة.

ال يحــق للمديريــن التنفيذييــن ورئيــس مجلــس ا�دارة الحصــول علــى عضويــة 
اللجنــة. كمــا ال يحــق ¹ي شــخص يعمــل أو عمــل فــي قســم الشــؤون الماليــة 
بالشــركة أو ا�دارة التنفيذيــة أو لــدي مدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة 
ــون  ــب أن يك ــة. ويج ــة اللجن ــى عضوي ــول عل ــابقين الحص ــن الس ــالل العامي خ

عضو واحد على ا¹قل من أعضاء اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.

 وفــي حالــة شــغور أي منصــب فــي اللجنــة، يعيــن مجلــس ا�دارة عضــًوا مؤقًتــا 
للجنة المراجعة في غضون ٤٠ يوًما من شــغور المنصب، وذلك بناًء على توصية 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. ويتــم تعييــن عضــًوا دائًمــا بعــد ذلــك مــن ِقبــل 
المســاهمين فــي أثنــاء الجمعيــة العامــة ا¹ولــى التــي ُتعقــد بعــد شــغور 

المنصب.

يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة المراجعــة فــي ضمــان توافــر آليــة لمراقبــة 
التدقيــق بغــرض دعــم دقــة ونزاهــة تقاريــر الشــركة وقوائمهــا وبياناتهــا 
الماليــة، وضمــان نزاهــة وكفــاءة نظــم الرقابــة الداخليــة ونظــم إدارة المخاطــر 
ــال  ــا. فض ــول به ــن المعم ــح والقوانيي ــركة للوائ ــال الش ــان امتث ــركة، وضم بالش

عن ا�شراف على معامالتها.

ــن  ــع ضم ــاط يق ــي أي نش ــق ف ــة التحقي ــام، صالحي ــكٍل ع ــة، بش ــك اللجن تمتل
اختصاصهــا أو أي مســائل يطلبهــا مجلــس ا�دارة علــى وجــه التحديــد.  ويحــق 
للجنــة االطــالع علــى جميــع الســجالت والتعامــل مــع موظفــي الزوردي (بمــا 
فــي ذلــك المراجعــة الداخليــة) والمدققيــن الخارجييــن دون قيــود. يصــرح 
مجلــس ا�دارة للجنــة بالحصــول علــى المشــورة القانونيــة الخارجيــة أو غيرهــا 
ــة  ــاعدة اللجن ــالزم لمس ــو ال ــى النح ــتقلة عل ــة المس ــارات القانوني ــن االستش م

في أداء عملها.

 ولضمــان اســتقاللية عمــل لجنــة المراجعــة، يســتطيع كل مــن رئيــس قســم 
المراجعــة الداخليــة والمدققيــن الخارجييــن التواصــل بشــكٍل مباشــر مــع 

لجنة المراجعة دون أي وسيط.

وتوضح الجداول التالية أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 
اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام ٢٠١٩

في العام ٢٠١٩، عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات. يوضح الجدول أدناه سجل حضور كّل عضو.

ذلــك  وغيــر  المرحليــة  الماليــة  البيانــات  ومراجعــة  نشــاطاتها  لمتابعــة  الضــرورة  عنــد  أو  فصليــ×  اجتماعاتهــا  المراجعــة  لجنــة  تعقــد 
من المواضيع ذات الصلة.

والماليــة. المحاســبة  شــؤون  فــي  أخصائيــة  و  المراجعــة  لجنــة  رئيســة  مســتقل،  إدارة  مجلــس  عضــو  المؤيــد  خليــل  صبــاح  الســيدة   -  ٤

٥ - أصــدر مجلــس ا�دارة موافقتــه علــى قبــول خطــاب االســتقالة مــن  الســيد/ ســونيل بهيلوتــرا (عضــو مجلــس ا�دارة غيــر التنفيــذي) مــن عضويــة 
مجلس ا�دارة ولجانه، وذلك ¹سباب شخصية. وتعد االستقالة سارية المفعول بموجب موافقة مجلس ا�دارة عليها بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩.

٦- وافــق مجلــس ا�دارة بتاريــخ ١٠ ديســمبر ٢٠١٩ توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن الســيد خليفــة حســن الجالهمــة عضــو مجلــس ا�دارة غيــر 
ــر الموافقــة نهائيــة إذ ســيعرض التعييــن أمــام  ــارÎ مــن ١٠ ديســمبر ٢٠١٩. وقــد ال تعتب التنفيــذي وعضــو لجنــة المراجعــة ويعــد هــذا التعييــن ســاري× اعتب

الجمعية العامة العادية للموافقة عليه في اجتماعها ا¹ول.

حوكمة الشركة

السيدة/ صباح خليل املؤيد، ٤

السيد/ براين نورمان ديكي

السيد/ سونيل بهيلوترا، ٥

السيد/ عادل امليمان

السيد/ خليفة حسن اجلالهمة، ٦

السيدة صباح خليل املؤيد

السّيد براين نورمان ديكي

السّيد سونيل بهيلوترا

السّيد عادل امليمان

عضو مؤقت مت تعيينه يف ١٠ ديسمبر ٢٠١٩السّيد خليفة حسن اجلالهمة
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رئيسة جلنة املراجعة

عضو جلنة املراجعة
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عضو جلنة املراجعة
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 مستقلة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

٢٢ ابريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

١٠ ديسمبر ٢٠١٩

األعضاء               املنصب    حالة عضوية املجلس     تاريخ التعيني

اسم العضو
٩ ديسمبر ١٨٢٠١٩ سبتمبر ٢٤٢٠١٩ أبريل ٥٢٠١٩ فبراير ٢٠١٩

نسبة احلضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٨
منذ التعيني
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عضو مؤقت مت تعيينه يف ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة 
ــو  ــى النح ــة عل ــؤولياتها الكامل ــا ومس ــة بواجباته ــة المراجع ــوم لجن تق
ــراف  ــى ا�ش ــة إل ــركة، با�ضاف ــة الش ــة حوكم ــب الئح ــه بموج ــي ب الموص
علــى إدارة مخاطــر الشــركة. وتقــدم لجنــة المراجعــة توصياتهــا إلــى 
عليهــا. للموافقــة  االقتضــاء،  حســب  المســاهمين،  أو  ا�دارة  مجلــس 
ــم إدارة  ــة ونظ ــر المالي ــداد التقاري ــى إع ــة عل ــة المراجع ــرف لجن ــا تش كم
مســؤولياتها  أداء  أجــل  مــن  للشــركة  الداخليــة  والرقابــة  المخاطــر 

وواجباتها.  وتقوم لجنة المراجعة بما يلي:

فــي مــا يتعلــق بالمدققيــن القانونييــن الخارجييــن:
١.  تقديم توصياتها إلى مجلس ا�دارة بشأن تعيين مدققي الحسابات 
الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من 

استقالليتهم ومراجعة نطاق أعمالهم وبنود عقود عملهم.
٢.   التحقــق مــن اســتقاللية المدقــق القانونــي الخارجــي وموضوعيتــه ونزاهتــه 
وكفــاءة أنشــطة مراجعتــه، مــع ا¹خــذ بعيــن االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات 

الصلة.
إعمــال  علــى  لßشــراف  المباشــرة  المســؤولية  وتحمــل  إعمــال  مرقبــة      .٣
المدققيــن القانونييــن الخارجييــن (بمــا فــي ذلــك تســوية الخالفــات التــي قــد 
تنشــأ بيــن ا�دارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن بشــأن إعــداد التقاريــر 
الصلــة. ذات  ا¹عمــال  أو  المراجعــة  تقاريــر  إعــداد  بغــرض  الماليــة) 
٤.    االطــالع علــى خطــة المراجعــة ونطــاق العمــل المدققيــن القانونييــن 
الخارجيين والمنهج المتبع للمراجعة، والتأكد من عدم احتوائهم على أي أعمال 
بشــأنهم. رأي  وتقديــم  عملهــم،  نطــاق  تتجــاوز  إداريــة  أو  فنيــة 

ــب  ــي يج ــابات الت ــة الحس ــات مراجع ــع خدم ــى جمي ــالع عل ــة االط ٥.    صالحي
ومراجعتهــا  الخارجييــن  القانونييــن  المدققيــن  ِقبــل  مــن  تقديمهــا  يتــم 
مســؤولية  تقــع  حيــن  (فــي  بشــأنها  ا�دارة  لمجلــس  توصياتهــا  وتقديــم 
ا�دارة). مجلــس  عاتــق  علــى  الخدمــات  هــذه  علــى  النهائيــة  الموافقــات 

٦.    المراجعــة واالطــالع علــى جميــع الخدمــات ا¹خــري الغيــر متعلقــة ببأعمــال 
مراجعــة الحســابات التــي يتــم تقديمهــا مــن ِقبــل المدققيــن القانونييــن 
فــي  الخدمــات  تلــك  عــن  ا�فصــاح  يجــب   ) عليهــا  والموافقــة  الخارجييــن 

التقارير الدورية).
القانونييــن الخارجييــن وتعليقاتهــم علــى  ٧.   مراجعــة تقاريــر المدققيــن 

القوائم المالية، ومتابعة ا�جراءات المتخذة فيما يتعلق بتلك التقارير.

في ما يتعلق بالقوائم المالية:
ــنوية  ــة الس ــا المالي ــركة وقوائمه ــة للش ــة المرحلي ــم المالي ــة القوائ ١.  مراجع
المدققــة ومناقشــتها مــع ا�دارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن قبــل 
ــا  ــة رأيه ــدي اللجن ــوف تب ــا. وس ــة عليه ــس ا�دارة للموافق ــى مجل ــا إل تقديمه
وتوصياتهــا إلــى مجلــس ا�دارة فيمــا يتعلــق بهــذه القوائــم للتأكــد مــن 

نزاهتها وإنصافها وشفافيتها.
٢.   مراجعــة ا�فصاحــات الواجــب إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة بمــا يتفــق مــع 

جميع المتطلبات التنظيمية.
٣.   إبــداء رأيهــا الفنــي، بموجــب طلــب مجلــس ا�دارة، بشــأن مــا إذا كان تقريــر 
مجلــس ا�دارة والقوائــم الماليــة للشــركة تتســم نزيهــة ومتوازنــة ومفهومــة 
ــز  ــم مرك ــتثمرين بتقيي ــاهمين والمس ــمح للمس ــات تس ــى معلوم ــوي عل وتحت

الشركة المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٤.   التحقيــق بدقــة فــي أي قضايــا يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو أي شــخص 
ــابات  ــق الحس ــركة أو مدق ــال بالش ــؤول االمتث ــا أو مس ــى مهامه/ه ــر يتول آخ

الخارجي.
٥.   االطــالع علــى الشــؤون القانونيــة أو التنظيميــة أو تتعلــق باالمتثــال مــع 
القانونيــة  الشــؤون  وقســم  الخارجييــن  القانونييــن  والمدققيــن  ا�دارة 
ــًرا فــي القوائــم  ــًرا كبي بالشــركة، حســب االقتضــاء، والتــي قــد يكــون لهــا تأثي
ــد  ــر أو القواع ــي المعايي ــرة ف ــرات الكبي ــك التغي ــي ذل ــا ف ــركة، بم ــة للش المالي

المحاسبية.
٦.   دراســة التقديــرات والسياســات المحاســبية فيمــا يتعلــق بالمســائل المهمــة 

الواردة في التقارير المالية.
ــة  ــر العادي ــروق غي ــق بالف ــا يتعل ــن ا�دارة فيم ــات م ــى توضيح ــول عل ٧.   الحص
فــي القوائــم الماليــة للشــركة من ســنة ¹خرى، واالطــالع على خطــاب توصيات 

المدققين القانونيين الخارجيين لßدارة ورد ا�دارة عليه.

في ما يتعلق بمهمة المراجعة الداخلية 
والضوابط الداخلية

مــن  للتأكــد  بالشــركة  الداخليــة  المراجعــة  إعمــال  علــى  ا�شــراف    .١
فعاليتها في تنفيذ ا¹نشطة والواجبات.

٢.   التوصيــة لمجلــس ا�دارة بتعييــن واســتبدال رئيــس المراجعــة الداخليــة 
ــس  ــالت رئي ــى مؤه ــا عل ــة أيًض ــع اللجن ــب أن تطل ــا. ويج ــراح أجره/ه واقت

المراجعة الداخلية.

٣.   مراجعــة أداء وفعاليــة إدارة المراجعــة الداخليــة ســنوي× علــى نحــٍو 
مستمر داخلًيا ومرة كل خمس (٥) سنوات خارجًيا.

٤.   التأكــد مــن اســتقاللية إدارة المراجعــة الداخليــة عــن ا�دارة التنفيذيــة، 
ويجــب علــى المدقــق الداخلــي تقديــم التقاريــر المتعلقــة بالنواحــٍي 
الوظيفيــة إلــى اللجنــة بينمــا المتعلقــة بالنواحــي ا�داري إلــى الرئيــس 

التنفيذي.

حــدا  وعلــى  مســتمرة  بصفــة  الداخلــي  المراجــع  مــع  االجتمــاع    .٥
لمناقشــة أي أمــور تعتقــد اللجنــة أو قســم المراجعــة الداخليــة أنــه يجــب 

مناقشتها بشكٍل شخصي.

ــية  ــرات الرئيس ــع التغي ــة وجمي ــة الداخلي ــة المراجع ــى خط ــالع عل ٦.  الط
التي تطرأ عليها والموافقة عليهم.

٧.  االطــالع علــى تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ ا�جــراءات 
التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة على هذه التقارير.

بتاريخ ١٩ فبراير٢٠٢٠، قام المجلس باالطالع والموافقة على التقرير السنوي ¹نشطة لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩. 

حوكمة الشركة

اسم العضو

السيدة صباح خليل املؤيد

السّيد/ براين نورمان ديكي

السّيد/ سونيل بهيلوترا

السّيد/ عادل امليمان

السّيد/ خليفة حسن اجلالهمة
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حاضرة
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حاضر

حاضر

٪٨٦
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غير متوافرة

اسم العضو
٢٩ أكتوبر ٢٥٢٠١٩ يوليو ٢٧٢٠١٩ فبراير ٢٠١٩

نسبة احلضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٨
منذ التعيني
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حوكمة الشركة

في ما يتعلق باالمتثال للنظم والقوانين
ــج أي  ــح ونتائ ــن واللوائ ــال للقواني ــة االمتث ــام مراقب ــاءة نظ ــة كف ١.   مراجع
ذلــك  فــي  (بمــا  امتثــال  عــدم  حــاالت  أي  ومتابعــة  إداريــة  تحقيقــات 

ا�جراءات التأديبية).

ــي  ــار القانون ــن ا�دارة والمستش ــة م ــات منتظم ــى تحديث ــول عل ٢.    الحص
للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال.

ــم  ــة، وتقدي ــراف ذات العالق ــع ا¹ط ــالت م ــود والمعام ــة العق ٣.    مراجع
توصياتها لمجلس ا�دارة فيما يتعلق بذلك.

في ما يتعلق بإدارة المخاطر
مــع  تتفــق  المخاطــر  �دارة  شــاملة  وسياســات  اســتراتيجية  وضــع     .١
ــا  ــالع عليه ــا، واالط ــة تنفيذه ــركة، ومتابع ــطة الش ــم أنش ــة وحج طبيع

وتحديثها بناًء على عوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة.

٢.   ضمــان جــدوى اســتمرار الشــركة واســتمرارية نجــاح أنشــطتها وتحديــد 
المخاطر التي تهدد وجودها خالل االثني عشر (١٢) شهًرا المقبلة.

كفــاءة  وتقييــم  بالشــركة  المخاطــر  إدارة  نظــام  علــى  ا�شــراف    .٣
ــن  ــركة م ــدد الش ــي ته ــر الت ــة المخاط ــد ومراقب ــات لتحدي ــة واÆلي ا¹نظم

أجل تحديد مجاالت عدم الكفاية فيها.

ــإدارة  ــة ب ــائل المتعلق ــأن المس ــس ا�دارة بش ــات لمجل ــم التوصي ٤.   تقدي
المخاطر.

٥.   اســتالم التقاريــر نصــف الســنوية المتعلقــة بالحــوادث والشــكاوى 
والتأكــد مــن مالءمــة ا�جــراءات التصحيحيــة المتخــذة بعــد وقــوع هــذه 

الحوادث والشكاوى.

٦.   النظــر فــي أي إجــراء ضــروري يتــم تحديــده فــي المراجعــات التــي تتــم 
بعــد الحــوادث الخطيــرة واالتفــاق عليــه، أو يتــم تحديــده مــن المراجعــات 

التي يتم إجرائها من خالل مراجعات الحسابات الداخلية أو الخارجية.

وفــي مــا يلــي ملخــص أنشــطة لجنــة المراجعــة 
خالل عام ٢٠١٩: 

١.  قامــت اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة وتوصيــة 
مجلس ا�دارة بالموافقة عليها.

ــام  ــدة لع ــنوية الموح ــة الس ــم المالي ــة القوائ ــة بمراجع ــت اللجن ٢.  قام
٢٠١٩ بالتعــاون مــع المدققيــن الخارجييــن، جرانــت ثورنتــون ("GT"). وبناًء على 
لجنــة  أبــدت  ا�دارة،  مــع  تمــت  التــي  والمناقشــات  المراجعــة  هــذه 
ــة الموحــدة تــم إعدادهــا بمــا يتفــق  ــأن القوائــم المالي المراجعــة رأيهــا ب
العربيــة  المملكــة  فــي  بهــا  المعمــول  المحاســبية  المعاييــر  مــع 
الســعودية (المعاييــر الدوليــة �عــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن ِقبــل 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن)، وأنهــا تمثــل المركــز المالــي 
 ٣١ فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  عملياتهــا  ونتائــج  للمجموعــة 
اللجنــة لمجلــس ا�دارة والجمعيــة  بنزاهــة. كمــا أوصــت  ديســمبر ٢٠١٩ 
الماليــة  للســنة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  علــى  بالموافقــة  العامــة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بناًء على ذلك.

ــل  ــه قب ــة علي ــنوي والموافق ــس ا�دارة الس ــر مجل ــى تقري ــالع عل ٣.  االط
تقديمــه لمجلــس ا�دارة للموافقــة عليــه وإرســاله للمســاهمين بعــد 

ذلك.

ــة  ــوق المالي ــة الس ــة هيئ ــد ا�دراج وتوصي ــًلا بقواع ــة عم ــت اللجن ٤.  حصل
علــى خطــاب ضمــان مكتــوب مــن جرانــت ثورنتــون، باعتبارهــا مدقــق 
ــدت اللجنــة اتفاقهــا  الحســابات الخارجــي، للتأكيــد علــى اســتقالليتها.  أب
علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الخارجييــن فــي الوقــت الحالــي 
وجميــع  لشــروط  وفًقــا  الحســابات  مراجعــة  ممارســة  فتــرة  وطــوال 
اســتوفوا  قــد  وأنهــم  الصلــة،  ذات  والتنظيميــة  المهنيــة  المتطلبــات 

معايير المالءمة.
٥.  راجعــت اللجنــة نطــاق عمــل إعمــال المراجعــة لجرانــت ثورنتــون خــالل 
للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  بمراجعــة  العاموالخــاص 
والخدمــات غيــر المتعلقــة بأعمــال المراجعــة ووافقــت علــى االتعــاب 

المهنية.
ــام  ــات نظ ــا لمتطلب ــنوًيا وفًق ــن س ــن الخارجيي ــن المدققي ــم تعيي ٦.   يت
ــرة  ــي فت ــاوز إجمال ــى أال تتج ــركة، عل ــي للش ــام ا¹ساس ــركات والنظ الش
تعيينهــم خمــس ســنوات متتاليــة. كمــا تقتضي المــادة رقــم ٨١ من الئحة 
ــأال يقــل عــدد  الحوكمــة المتعلقــة بأجــراءات تعييــن مراجــع الحســابات ب
الشــركات  مــن  اثنيــن  عــن  الحســابات  مراجعــة  لوظيفــة  المرشــحين 
ــت  ــك، طلب ــى ذل ــاًء عل ــابات، وبن ــة الحس ــل مراجع ــي مج ــة ف المتخصص
لجنــة المراجعــة مقترحــات مــن شــركتين أخرييــن خــالف الشــركة الحاليــة 
ــاع  ــة واالجتم ــد المناقش ــا. وبع ــتلمت عروضهم ــابات واس ــة الحس لمراجع
ــة  ــيح ثالث ــة بترش ــة المراجع ــت لجن ــابات، قام ــق الحس ــركات تدقي ــع ش م
ــة  ــة العام ــأسمأهم للجمعي ــي ـ ــابات واالت ــة الحس ــب مراجع ــن مكات م
المهنيــة  ا¹تعــاب  ومعقولتــه  وقدراتهــم  خبرتهــم  إلــى   Îاســتناد

المقترحة.
-  شــركة (PKF) – إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاه – محاســبون قانونيــون

-   شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.
-  شركة جرانت ثورنتون – مكتب الدار للتدقيق– محاسبون قانونيون

وافــق المجلــس علــى هــذه توصيــة لجنــة المراجعــة بترشــيح ثاللثــة مــن 
مكاتــب تدقيــق الحســابات وأوصــى للجمعيــة العامــة بانتخــاب إحــدى 
المدققيــن  أتعــاب  وتحديــد  ترشــيحها  تــم  التــي  التدقيــق  شــركات 

الخارجيين وفق× للعروض المقدمه.
٧.  ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس ا�دارة 

خالل عام ٢٠١٩.
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نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية
نظام الرقابة الداخلية

تقييــم  بغيــة  للشــركة  داخليــة  رقابــة  نظــام  علــى  المجلــس  يوافــق 
قواعــد  وتطبيــق  المخاطــر،  بــإدارة  المتعّلقــة  وا�جــراءات  السياســات 
ذات  وا¹نظمــة  للقوانيــن  واالمتثــال  عليهــا  المتفــق  الشــركة  حوكمــة 
ــاءلة  ــر المس ــال لمعايي ــن االمتث ــام أن يضم ــذا النظ ــأن ه ــن ش ــة. وم الصل
عنــد جميــع المســتويات التنفيذيــة للشــركة وتطبيــق معامــالت ا¹طــراف 

بما يتسق مع ا¹حكام وعمليات الرقابة ذات الصلة.

 مســؤولية مجلــس ا�دارة فــي مــا يتعلــق بأنظمــة 
الرقابة الداخلية

 يلتــزم مجلــس ا�دارة بضمــان ارتبــاط إدارة المراجعــة الداخليــة بأعمــال 
ــين  ــة وتحس ــة للرقاب ــد ا¹دوات الضروري ــك أح ــار ذل ــة باعتب ــة المراجع لجن
ا¹داء بالشــركة وا�شــراف عليــه مــن أجــل تطويــر النظــم والسياســات 
الداخليــة وحوكمــة الشــركة. وتشــتمل الوظائــف ا¹ساســية لمجلــس 

ا�دارة في مسائل الرقابة الداخلية فيمايلي:

ــة  ــك ا¹نظم ــي ذل ــا ف ــبية، بم ــة والمحاس ــم المالي ــالمة النظ ــان س ١.  ضم
المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٢.  ضمــان تطبيــق نظــام رقابــة شــفاف �دارة المخاطــر مــن خــالل تحديــد 
التصور العام للمخاطر التي قد تواجه الزوردي والشركات التابعة لها.

الداخليــة  الرقابــة  وإجــراءات  أنظمــة  لكفــاءة  الســنوية  المراجعــة   .٣
المطبقة في الزوردي والشركات التابعة لها.

كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية
 لقــد أجــرى مجلــس ا�دارة مــن خــالل لجنــة المراجعــة تقييًمــا صارًمــا 
للمخاطــر الرئيســية التــي تواجــه المجموعــة وإطــار عمــل الرقابــة الداخليــة 
بالمجموعــة، ودراســة كفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي 
ــابات  ــنوي والحس ــر الس ــا التقري ــي يغطيه ــة الت ــنة المالي ــة للس المجموع

وحتى تاريخ موافقة مجلس ا�دارة عليه.

بمــا فــي ذلــك الضوابــط  الماديــة،  تلــك الضوابــط وا�جــراءات   تشــمل 
المتعلقــة بالجوانــب الماليــة والتشــغيلية وضوابــط وإجــراءات االمتثــال 
وترتيبــات إدارة المخاطــر. تــم تصميــم نظــم ضوابــط الرقابــة الداخليــة 
ــوق  ــد تع ــي ق ــر الت ــن إدارة المخاط ــركة م ــن الش ــا يمك ــر بم �دارة مخاط
ــا  ــس مطلًق ــوًلا ولي ــا معق ــر ضماًن ــن أن يوف ــذي يمك ــداف، وال ــق أه تحقي

ضد أي خطأ أو خسارة مادية.

توجــد مجموعــة مــن المســؤوليات وخطــوط إعــداد التقاريــر التــي ينطــوي 
عليهــا التشــغيل الفّعــال لنظــام إدارة المخاطــر فــي الزوردي. وتشــرف 
لجنــة المراجعــة بشــكٍل مباشــر علــى عمليــة التدقيــق الداخلــي فــي 
الزوردي. يقــوم قســم المراجعــة الداخليــة بفحــص كفــاءة وفعاليــة 

أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها على نحٍو منتظم.٠

أنظمــة وإجــراءات  الســنوية لكفــاءة  المراجعــة  نتائــج  يلــي   وفــي مــا 
الرقابــة الداخليــة للشــركة ورأي لجنــة المراجعــة فيمــا يتعلــق بكفايــة 
 ٣١ فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  للشــركة  الداخليــة  الرقابــة  نظــام 

ديسمبر ٢٠١٩:

١.   لقد كانت أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة فّعالة.

٢.  اعتمــدت المجموعــة آليــات الرقابــة الالزمــة لمراقبــة عــدم االمتثــال 
وتصحيحه.

٣.  امتثلــت المجموعــة لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركة فيمــا يتعلــق 
بأنظمــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة علــى نحــٍو مرضــي. وأقــرت 
الداخليــة  الرقابــة  أنظــم  بفعاليــة  يتعلــق  فيمــا  ا�دارة  تأكيــد  اللجنــة 

وقدمته إلى مجلس ا�دارة.

تأكيد مجلس ا�دارة
ــا  ــة، م ــة المراجع ــات لجن ــر وتوصي ــى تقاري ــاًء عل ــس ا�دارة، بن ــد مجل  يؤك

يلي في ما يتعلق بعام ٢٠١٩

انتبــاه مجلــس ا�دارة أي مســائل مــن شــأنها أن تدفــع  •  لــم يســترع 
المجلــس إلــى االعتقــاد بافتقــار النظــم الماليــة والمحاســبية إلــى معاييــر 

السالمة المطلوبة.

المخاطــر  تقليــل  يضمــن  فّعــال  نحــٍو  علــى  الرقابــة  أنظمــة  تعمــل    •
ــم  ــة، ول ــركاتها التابع ــركة الزوردي وش ــا ش ــد تواجهه ــي ق ــة الت المحتمل
يســترع انتبــاه مجلــس ا�دارة أي مســائل تســتوجب ا�فصــاح عنهــا فيمــا 

يتعلق بنظم الرقابة الداخلية.

•  تــم اتخــاذ جميــع التدابيــر وا�جــراءات التصحيحيــة الالزمــة بشــأن كافــة 
الداخلييــن  المراجعيــن  ِقبــل  مــن  المقدمــة  والتوصيــات  المالحظــات 

والخارجيين إلى لجنة المراجعة.

أنشطة المراجعة الداخلية
يتــم إجــراء جميــع أنشــطة المراجعــة الداخليــة علــى يــد فريــق المراجعــة 
ــم  ــس قس ــادة رئي ــت قي ــة تح ــادر الخارجي ــتعانة بالمص ــة أو با¹س الداخلي
المراجعــة الداخليــة، الــذي يقــدم تقاريــره إلــى الرئيــس التنفيــذي، ولكنــه 
ــم  ــد قس ــة. يعتم ــة المراجع ــس لجن ــى رئي ــتقل إل ــالغ مس ــط إب ــه خ لدي
المراجعــة الداخليــة نهــج قائــم علــى المخاطــر لوضــع خطــة المراجعــة 
الســنوية التــي تنطــوي علــى إجــراء تمريــن "رســم خريطــة" تبيــن المخاطــر 
المجموعــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  المحتمــل  والتأثيــر  ا¹ساســية 

االستراتيجية.  

الرقابــة  نظــام  تنفيــذ  بتقييــم  الداخليــة  المراجعــة  وظيفــة  تقــوم 
الداخليــة ومراقبتــه، والتحقــق مــن امتثــال الشــركة وموظفيهــا للقوانيــن 
ــراءات  ــات وإج ــى سياس ــة إل ــا، با�ضاف ــول به ــات المعم ــح والتعليم واللوائ

نظـــــامالشركة.
الـرقـابــة
الداخلـية

نظام الرقابة الداخلية
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 السيد/ براين ديكي 

 السيد/ سونيل بهيلوترا ٧ 

 السيد/ عبداهللا العثيم 

 السيد/ سليم شدياق

رئيس اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

عضو اللجنة التنفيذية

 عضو اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

األعضاء                      املنصب             حالة عضوية املجلس

إعداد التقارير المالية
تتحمــل ا�دارة مســؤولية وضــع ضوابــط رقابــة داخليــة مناســبة علــى 
عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة والحفــاظ عليهــا. ويتــم تصميــم هــذه 
الضوابــط لتقديــم ضماًنــا معقــوًلا فيمــا يتعلــق بموثوقيــة إعــداد التقاريــر 

المالية والقوائم المالية ¹غراض إعداد التقارير الخارجية.

تمتلــك المجموعــة عمليــات تخطيــط وموازنــة وتوقعــات شــاملة وإعــداد 
ــة  ــة للمجموع ــج المالي ــص النتائ ــم ملخ ــم تقدي ــث يت ــهرية. حي ــر ش تقاري

مدعومة با�يضاحات ومقاييس ا¹داء إلى مجلس ا�دارة شهرًيا.

ــدة  ــة الموح ــم المالي ــالل النظ ــن خ ــر م ــداد التقاري ــة إع ــم عملي ــم دع يت
الخاصــة بالمعامــالت. وتقــوم ا�دارة الماليــة العليــا بمراجعــة ضوابــط 
المراجعــات  نتائــج هــذه  بينمــا يقــوم مجلــس ا�دارة بدراســة  الرقابــة، 

كجزء من مراقبته ¹داء ضوابط الرقابة على إعداد التقارير المالية.

تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة 
وأي تقديــرات محاســبية تتــم مــن ِقبــل ا�دارة. ويتــم مناقشــة هــذه 

ا¹مور أيًضا مع مدقق الحسابات الخارجي.

يجــب أن تتســم البيانــات الماليــة الســنوية فــي مجملهــا بكونهــا نزيهــة 
ومتوازنــة ومفهومــة وتقــدم المعلومــات الالزمــة للمســاهمين لتقييــم 
مركــز المجموعــة المالــي وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها. ويبــدي 

مجلس ا�دارة اقتناعه باستيفائها لهذا االلتزام. 

المسؤوليات والواجبات
تتمتــع اللجنــة التنفيذيــة بجميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة للقيــام 

بالمهام التالية دون ا�خالل بصالحيات مجلس ا�دارة: 
١.  إعــداد االســتراتيجيات والخطــط المســتقبلية والسياســات واللوائــح الداخليــة 
ــس  ــى مجل ــأنها إل ــات بش ــم التوصي ــا، وتقدي ــة له ــركات التابع ــركة والش للش

ا�دارة وا�شراف على تنفيذها.

٢.  تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس ا�دارة بشــأن اعتمــاد المشــاريع وا¹هــداف 
االستثمارية للشركة وا�شراف على تنفيذها.

ــة  ــارية لمجموع ــات االستش ــم الخدم ــن لتقدي ــارين خارجيي ــن مستش ٣. تعيي
الزوردي.

٤.  إقرار فتح أو إغالق متاجر التجزئة الجديدة.

٥.  الموافقة على إنشاء شركات تابعة جديدة.

٦.  إقــرار النفقــات الرأســمالية غيــر المعتمــدة فــي الموازنــة الســنوية للشــركة 
بقيمة ال تتجاوز خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، لكل حالة، وبقيمة إجمالية 

ال تتجاوز اثنان مليون (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل سنة مالية.

ــم  ــة وتقيي ــة التنفيذي ــاع للجن ــالل كل اجتم ــركة خ ــة أداء الش ٧.  مراجع
العوامــل  حــول  االستفســارات  وطــرح  ودراســة  ا¹هــداف،  مقابــل  ا¹داء 
والتوجهــات والتطــورات الرئيســية، وتقديــم المشــورة إلــى ا�دارة علــى 

أساسها.

ا¹هــداف  ضــوء  فــي  شــهري  أســاس  علــى  الشــركة  أداء  مراجعــة    .٨
والموازنــات المعتمــدة، وفقــ× لتقاريــر مؤشــرات ا¹ـــداء المحــددة التــي 
تقديمهــا مــن ِقبــل ا�دارة التنفيذيــة للشــركة شــهري×، وإخطــار ا�دارة 
ومجلــس ا�دارة بالتطــورات المهمــة التــي تــم مالحظتهــا. ويحــق للجنــة 

أن تطلب من إدارة الشركة عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.

٩.  مراجعــة وتقييــم خطــة عمــل الشــركة والموازنــات الســنوية وتقديــم 
التوصيات إلى مجلس ا�دارة بشأنها.

ــاح،  ــات ا¹رب ــد توزيع ــأن تحدي ــس ا�دارة بش ــى مجل ــورة إل ــم المش ١٠.  تقدي
مــع ا¹خــذ بعيــن االعتبــار أي توصيــات تقدمهــا لجنــة المراجعــة بهــذا 

الشأن.

التنفيذيــة،  ا�دارة  وضعتهــا  التــي  وا�جــراءات  السياســات  مراجعــة    .١١
ولكن دون إقرار أي أمر يتطلب موافقة مجلس ا�دارة.

١٢.  تنفيذ أي مهام أخرى يحددها مجلس ا�دارة.

تعقــد اللجنــة التنفيذية اجتماعاتها فصلي× أو عند الضرورة لمتابعة نشــاطاتها 
والعمليات الخاصة بالشركة وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

بتاريــخ ٩ مــارس ٢٠٢٠، قــام المجلــس باالطــالع والموافقــة علــى التقرير الســنوي 
¹نشطة اللجنة التنفيذية وتوصياتها خالل عام ٢٠١٩. 

١-  وافــق مجلــس ا�دارة علــى اســتقالة الســّيد ســونيل بهيلوتــرا (عضــو غيــر 
لــدواٍع شــخصية.  اللجــان  ا�دارة وجميــع  تنفيــذي) مــن عضويــة مجلــس 

تسري االستقالة اعتبارÎ من موافقة المجلس في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

٢-  وافــق مجلــس ا�دارة علــى اســتقالة الســّيد ســونيل بهيلوتــرا (عضــو غيــر 
لــدواٍع شــخصية.  اللجــان  ا�دارة وجميــع  تنفيــذي) مــن عضويــة مجلــس 

تسري االستقالة اعتبارÎ من موافقة المجلس في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة التنفيذية:

اللجنة التنفيذيةاجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام ٢٠١٩
توصــي لوائــح حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بأنــه 
يجــوز لمجلــس ا�دارة تشــكيل عــدد مــن اللجــان المتخصصــة لتلبيــة 
احتياجــات العمــل حســب االقتضــاء. وقــد شــّكل مجلــس إدارة الزوردي 

لجنة تنفيذية ("اللجنة") لîهداف التالية:

ــا  ــركة وخططه ــتراتيجيات الش ــذ اس ــة تنفي ــات ومتابع ــم التوصي ١.  تقدي
المستقبلية والسياسات واللوائح الداخلية.

الشــركة  وأهــداف  مشــروعات  تنفيــذ  ومتابعــة  التوصيــات  تقديــم    .٢
االستثمارية.

٣.  االشراف على خطة الموزانة ومتابعة أداء الشركة.

٤.  الموافقــة علــى بعــض المســائل نيابــة عــن مجلــس ا�دارة فــى حــدود 
الصالحيات الممنوح لها من ِقبل مجلس ا�دارة.

ــل  ــن ِقب ــة م ــى اللجن ــة إل ــددة والمخول ــام المح ــض المه ــة بع ٥.  معالج
مجلس ا�دارة التي تحتاج إلى مزيٍد من الدراسة والتحليل.

تعــد اللجنــة التنفيذيــة إحــدى لجــان المجلــس، وتقــدم تقاريرهــا بشــكٍل 
ــة  ــس اللجن ــترعى رئي ــها. يس ــالل رئيس ــن خ ــس ا�دارة م ــى مجل ــر إل مباش
انتبــاه مجلــس ا�دارة إلــى أي مســائل تتطلــب موافقــة المجلــس و/أو 
اتخــاذ إجــراء مــن ِقبلــه فــي أقــرب اجتمــاع مقــرر للمجلــس. وفــي ســبيل 
يالمســتويات  العامليــن  إلــى  الوصــول  للجنــة  تنفيــذ واجباتهــا، ويحــق 
ــد  ــذي ق ــو ال ــى النح ــر وعل ــكٍل مباش ــركة بش ــة بالش ــة المختلف الوظيفي
تتطلبــه مهــام عملهــا بشــكٍل معقــول، كمــا تحافــظ علــى عالقــات 

العمل الفّعالة مع ا�دارة.

نظام الرقابة الداخلية

٧ -  وافق مجلس ا�دارة على استقالة السّيد سونيل بهيلوترا (عضو غير تنفيذي) من عضوية مجلس ا�دارة وجميع اللجان لدواٍع شخصية. 
          تسري االستقالة اعتبارÎ من موافقة المجلس في ١٠ ديسمبر ٢٠١٩
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اسم العضو
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نسبة احلضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٩
منذ التعيني
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السيد/ عادل امليمان

مستقل

غير تنفيذي

 غير تنفيذي

غير تنفيذي

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

نظام الرقابة الداخلية

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت
 تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ("اللجنــة") مــن ِقبــل مجلــس 
إلــى  ا�دارة، ويتمثــل الغــرض ا¹ساســي منهــا فــي تقديــم التوصيــات 
مجلــس ا�دارة بشــأن ترشــيح أعضــاء مجلــس ا�دارة وإعــادة ترشــيحهم، 
ــآت  ــا المكاف ــة المزاي ــآت وحزم ــة مكاف ــأن سياس ــات بش ــم التوصي وتقدي
التنفيذيــة،  واللجنــة  اللجنــة  وأعضــاء  ا�دارة  مجلــس  ¹عضــاء  الفرديــة 
ولجــان  ا�دارة  مجلــس  أداء  بتقييــم  المتعلقــة  المســائل  مــن  وغيرهــا 

الشركة وا�دارة التنفيذية.

وتقــدم  المجلــس،  لجــان  إحــدى  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تعــد 
تقاريرهــا بشــكٍل مباشــر إلــى مجلــس ا�دارة مــن خــالل رئيســها. يســترعى 
رئيــس اللجنــة انتبــاه مجلــس ا�دارة إلــى أي مســائل تتطلــب موافقــة 

المجلس و/أو اتخاذ إجراء من ِقبله في أقرب اجتماع مقرر للمجلس.
ــن  ــن م ــاء؛ عضوي ــة أعض ــن ثالث ــل ع ــاء ال يق ــن عــدد أعض ــة م ــون اللجن تتك
ــاء  ــن أعض ــتقًلا م ــر مس ــًوا آخ ــن، وعض ــر التنفذي ــس ا�دارة غي ــاء مجل أعض
مجلــس ا�دارة. ويجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس ا�دارة 
علــى  الحصــول  التنفيذييــن  المجلــس  ¹عضــاء  يحــق  وال  المســتقلين. 
عضويــة اللجنــة. يعيــن أعضــاء اللجنــة مــن ِقبــل مجلــس ا�دارة لفتــرة 

تتزامن مع فترة عضوية مجلس ا�دارة.

كافــة  إلــى  الوصــول  للجنــة  يحقــق  واجباتهــا،  تنفيــذ  ســبيل  وفــي 
العامليــن بالمســتويات الوظيفيــة المختلفــة بالشــركة بشــكٍل مباشــر 
علــى النحــو الــذي قــد تتطلبــه مهــام عملهــا بشــكٍل معقــول، وتحافــظ 
اللجنــة علــى عالقــات العمــل الفّعالــة مــع ا�دارة. يتمثــل دور اللجنــة فــي 

ا¹هداف الرئيسية التالية:

في ما يتعلق بالترشيحات
•  اقتراح السياسة ومعايير عضوية مجلس ا�دارة.

•  تقديــم توصيــات لمجلــس ا�دارة بشــأن المرشــحين للتعيينــات الجديــدة 
أو إعادة التعيين في مجلس ا�دارة ولجان الشركة.

•  تقييــم ا¹مــور المختلفــة المتعلقــة بالترشــيحات وأداء مجلــس ا�دارة 
ولجانه وا�دارة التنفيذية، وتقديم التوصيات إلى مجلس ا�دارة.

•  مراجعة خطط تعاقب مجلس ا�دارة.
•  سياسة التوظيف و ا¹حتفاظ  وإنهاء خدمات  أعضاء ا�دارة التنفيذية.

في ما يتعلق بالمكافآت

•  تقديــم التوصيــات لمجلــس ا�دارة بشــأن سياســة مكافــآت أعضــاء 
مجلس ا�دارة ولجانه وا�دارة التنفيذية.

ــاء  ــة ¹عض ــا الفردي ــآت والمزاي ــة المكاف ــأن حزم ــات بش ــم التوصي •  تقدي
مجلــس ا�دارة ولجانــه واللجنــة التنفيذيــة وفقــ× لسياســة المكافــأت 

المعمول بها.

•  إبــراز أي حــاالت انحــراف عــن سياســة المكافــأت المعمــول بهــا، ومراجعــة 
هذه السياسة بصفة دورية.

•  وضع خطط الحوافز.

•  ترتيبات التقاعد.

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل عــام ٢٠١٩ ثالثــة اجتماعــات وأربعة مكالمــات جماعية عبــر الهاتف .  ويوضح الجــدول التالي أســماء ومناصب                                     
ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢٠١٩

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها فصلي× أو عند الضرورة لمتابعة نشاطاتها والعمليات الخاصة بالشركة وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
خالل العام ٢٠١٩ عقدت اللجنة ٤ مكالمات جماعية .

بتاريــخ ٩ مــارس ٢٠٢٠م، قــام المجلــس باالطــالع والموافقــة علــى التقريــر الســنوي ¹نشــطة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وتوصياتهــا خــالل عــام ٢٠١٩.

حالة عضوية املجلس         املنصب األعضاء                
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األعضاء
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سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٩
نسبة احلضور
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نظام الرقابة الداخلية
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السّيد/ عبد الكرمي أبو النصر

السّيد/ براين ديكي

السّيد/ عبد اهللا العثيم

السّيد/ عادل امليمان
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األعضاء

عدد االجتماعات املنعقدة األعضاء
خالل العام 

عدد االجتماعات املنعقدة 
خالل العام 

حالة العضويةاملنصب

•   مراجعة الترشيحات لمناصب وعضوية مجلس ا�دارة واللجان 
الدخلية والموافقة عليها وإحالتها إلى المجلس للنظر فيها، بما في 
ذلك التعيينات المؤقتة للمناصب والمقاعد التي شغرت خالل العام.

• الموافقــة علــى ا�جــراءات والتغيــرات الخاصــة بتعويضــات كبــار التنفيذييــن.

المتعّلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  العــام  الدليــل  علــى  الموافقــة   •
كبــار  غيــر  للموظفيــن  التشــجيعية  المكافــآت  واعتمــاد  بالرواتــب 

التنفيذيين.

•   الموافقة على مؤّشرات ا¹داء الرئيسية لßدارة العليا في العام ٢٠١٩

•   المصادقة على تعيين مدير عام جديد �دارة التسويق.

•   مراجعــة الوثائــق الخاصــة بنتجــة مقابلــة انهــاء الخدمــة التــي أجراهــا 
عضو اللجنة مع مدير عام التسويق السابق.

•   الموافقــة علــى تعيينــات إداريــة أخــرى مختلفــة والتغييــرات التنظيميــة، 
الشــركة  لعمليــات  النطــاق  الواســعة  الهيكلــة  إعــادة  فيهــا  بمــا 

بالمملكة العربية السعودية.
نظــان  ومتطلبــات  الســعودة  لمتطّلبــات  االمتثــال  مــدى  مراجعــة     •

العمل.

ا�دارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  سياســة  مــن  الغــرض  يتمثــل 
والمســؤولين التنفيذييــن بالشــركة فــي تنظيــم ووضــع معاييــر واضحــة 
فيمــا يتعلــق بمكافــآت أعضــاء مجلــس ا�دارة ولجانــه وا�دارة التنفيذيــة 

بشركة الزوردي للمجوهرات.

وا�دارة  ولجانــه  ا�دارة  مجلــس  مكافــآت  سياســة  إعــداد  تــم  لقــد 
التنفيذيــة وفًقــا لمتطلبــات نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية.

هــذه السياســة ســارية وُمطبقــة منــذ عــام ٢٠١٦، ولكــن الجمعيــة العامــة 
وا�دارة  ولجانــه  ا�دارة  مجلــس  مكافــآت  سياســة  علــى  وافقــت 
التنفيذيــة بتاريــخ ٨ ينايــر ٢٠١٨ وفًقــا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات 

الجديدة الصادرة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠١٧م.

•   مواصلــة العمــل علــى إعــداد خطــط  التعاقــب لــكال مــن كبــار الموظفيــن 
با�دارة التنفيذية و أعضاء مجلس ا�دارة.

المرشــحين  ومراجعــة  تحديــد  بهــدف  تنفيذيــة  توظيــف  شــركة  تعييــن     •
المحتمليــن لعضويــة مجلــس ا�دارة الــذي مــن المحتمــل انضمامهــم للشــركة 

في المستقبل كأعضاء مجلس إدارة مستقلين.

العليــا  ا�دارة  أداء  لتقييــم  متخّصصــة  خارجيــة  استشــارية  شــركة  تعييــن     •
ومراجعة نتائج هذا التقييم.

ــس  ــس المجل ــم أداء رئي ــس ا�دارة وتقيي ــي لمجل ــم الذات ــة التقيي ــام عملي •   إتم
لعام ٢٠١٨ ورفع التقارير بشأنها.

•   بدء المبادرة المباشرة لعملية التقييم الذاتي �داء مجلس ا�دارة لعام ٢٠١٩.

اللجنــة مهامهــا كافــة وفقــ× لمعاييــر الئحــة الحوكمــة الخاصــة  أّدت  وقــد 
بالشــركة، وفــي الحــاالت التــي تســتوجب تعويضــات، فقــد تــم ذلــك بمــا يتوافــق 
ــاة  ــان  ومراع ــذا الش ــي ه ــا ف ــول به ــة المعم ــراءات الداخلي ــات واالج ــع  السياس م

أفضل ممارسات السوق.

االجتماعات
تجتمــع اللجنــة مرتيــن فــي الســنة علــى ا¹قــّل، وتعقــد اللجنــة اجتماعــاٍت إضافيــة ومكالمــات جماعيــة عبــر الهاتــف حســب مــا تقتضيــه الضــرورة. 
عقــدت اللجنــة خــالل عــام ٢٠١٩ ســبعة اجتماعــات ســواء مــن خــالل االجتماعــات الفعليــة أو المكالمــات الجماعيــة عبــر الهاتــف. وتّمــت دعــوة الرئيــس 
ــق  ــات تتعّل ــم توضيح ــى تقدي ــة إل ــر، با�ضاف ــل المباش ــهيل التواص ــل تس ــن أج ــر، م ــب ا¹م ــا يتطّل ــات عندم ــور االجتماع ــى حض ــركة إل ــذي للش التنفي

بالتعويضات والمرتبات ومزايا العاملين وغيرها من المسائل الخاّصة ذات الصالة.

وقــد تــّم توثيــق محاضــر االجتماعــات وجدولتهــا علــى أن يتــّم اعتمادهــا فــي االجتمــاع المقبــل للجنــة الترشــيحات والمكافــآت وتقديمهــا بعــد ذلــك 
إلى مجلس ا�دارة للموافقة عليها.

عدد االجتماعات
في ما يلي تفاصيل حضور أعضاء اللجنة خالل السنة المالية ٢٠١٩:

ملّخص ا�عمال
في ما يلي تفاصيل حضور أعضاء اللجنة خالل السنة المالية ٢٠١٩:

د.  مكافآت مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية

سياسة مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة 
والمسؤولين   التنفيذيين بالشركة

١.  يجــب أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة وكافيــة بشــكٍل معقــول 
لجــذب واســتبقاء وتحفيــز ا¹عضــاء ممــن لديهــم مســتوى مناســب مــن 

الخبرة والتأهيل.

٢.  يجــب أخــذ القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة وحجــم الشــركة 
وأهدافها السنوية بعين االعتبار عند تحديد المكافآت.

ــي  ــآت الت ــع المكاف ــب م ــدر المناس ــآت بالق ــق المكاف ــب أن تتواف ٣.  يج
يتقاضاها المديرون في الشركات المماثلة.

وجهــوده  وكفاءاتــه  ا¹عضــاء  مــن  عضــو  كل  خبــرة  أخــذ  يجــب    .٤
ومســاهماته ونطــاق عملــه وســجل حضــوره بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد 

المكافآت. 

٥.  يجــوز دفــع مكافــآت ا¹عضــاء والمســؤولين التنفيذييــن علــى أســاس 
شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

هيئــة  وتعليمــات  الشــركات  ونظــام  للشــركة  ا¹ساســي  النظــام    .٦
السوق المالية فيما يتعلق بالشركات المدرجة.

 ب.  ُتحدد مكافآت ا�عضاء والمسؤولين 
التنفيذيين بناًء على المبادئ التالية:

 أ.   يتــم ُتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس ا�دارة والمســؤولين التنفيذييــن 
بغرض تحقيق ا¹هداف التالية:

١.   تمكين الشركة من االحتفاظ بمجلس ا�دارة على مستوى مناسب 
من الخبرة والتأهيل.

٢. دعــم الشــركة فــي التكيــف مــع الضغــوط التنافســية للقطاعــات 
التي تعمل فيها.

٣.  تحفيز ا¹عضاء على تحقيق استراتيجية عمل الشركة وأهدافها.

٤.  مواءمــة مصالــح ا¹عضــاء مــع المصالــح طويلــة ا¹جــل للشــركة 
ومساهميها.

١.  أهداف ومبادئ السياسة

التغيرات على اللجنة في عام ٢٠٢٠
ليس من المتوقع أن تطرأ أّي تغيرات على عضوية اللجنة في عام ٢٠٢٠.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
عبد الكريم أبو النصر

تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٩
لجنة الترشيحات والمكافآت 

تــّم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن قبــل مجلــس ا�دارة وهــي تعمــل بتفويــض منــه، وفقــ× للمعايييــر المنصــوص عليهــا فــي الئحــة عملهــا 
الذي صادق عليه مجلس ا�دارة بما يتوافق مع التعليمات والنظم الصادرة عن هيئة السوق المالية.

في ما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢٠١٩:
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أوالً: األعضاء املستقلون

ثانياً: املدراء غير التنفيذيي

ثانياً: املدراء غير التنفيذيي
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السّيد/ عبد الكرمي أسعد
أبو النصر

السّيد/ عبد الكرمي أسعد
أبو النصر

السّيد/ محّمد إبراهيم
جمعة الشروقي

السّيد/ عبداهللا عبد العزيز
صالح العثيم

السّيد/ براين نورمان ديكي

السّيد/ سونيل بهيلوترا

السّيد/ خليفة اجلالهمة

السّيد/ عادل عبد اهللا امليمان

نظام الرقابة الداخلية

٢.  قواعد تحديد المكافآت

أعضــاء  جميــع  مكافــآت  بشــأن  توصياتــه  ا�دارة  مجلــس  يقــدم     .١
المجلــس إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين للموافقــة عليهــا ســنوًيا 

بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.

والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  أعضــاء  مكافــآت  ُتحــدد  أن  يجــب   .٢
والنظــام  بهــا  المعمــول  واللوائــح  للقوانيــن  وفًقــا  ا�دارة  ومجلــس 

ا¹ساسي للشركة.

٣.   يمكــن أن تكــون مكافــآت ا¹عضــاء فــي شــكل مدفوعــات نقديــة أو 
اســتحقاقات عينيــة أو بــدالت حضــور أو نســبة مــن صافــي أربــاح الشــركة 

السنوية أو مزيج من أي مما سبق.

٤.  ُتحــدد جميــع المبالــغ النقديــة والبــدالت وتوزيعــات ا¹ربــاح ومــا شــابه، 
الوظيفيــة  الدرجــة  أســاس  علــى  الســنوية،  أو  الدوريــة  المكافــآت  أو 
العمليــة  والخبــرة  التعليميــة  والمؤهــالت  والمســؤوليات  والواجبــات 
والرســوم  المصروفــات  باســتثناء  وذلــك  ا¹داء،  ومســتوى  والمهــارات 
ــاء  ــن أعض ــول لتمكي ــٍو معق ــى نح ــركة عل ــا الش ــي تتكبده ــة الت الفعلي

مجلس ا�دارة من أداء واجباتهم.

ــاح  ٥.  عندمــا تــوزع مكافــآت ا¹عضــاء فــي شــكل نســبة مــن صافــي أرب
الشــركة، ال يجــوز أن يتجــاوز الحــد ا¹قصــى �جمالــي المكافــآت الســنوية 
ــة  ــات ذات الصل ــتقطاع االحتياطي ــد اس ــركة بع ــاح الش ــي أرب ــن صاف ٥٪ م
وتوزيع ا¹رباح على مساهمي الشركة بنسبة ٥٪ كحٍد أدنى من رأس المال 

المدفوع للشركة.

٦.   ال تتجــاوز مكافــآت أعضــاء مجلــس ا�دارة مقابــل دوره/هــا كعضــو 
مجلــس إدارة واللجــان التــي شــكلها المجلــس خمســمائة ألــف ريــال 

سعودي.

٧.  يجــوز لمجلــس ا�دارة الحصــول علــى مكافــآت إضافيــة، علــى أال 
تخضع للحد ا¹قصى بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ ريال ســعودي مقابل عضويته/ها في 
ــون أي  ــب أن تك ــة. ويج ــة العام ــكلتها الجمعي ــي ش ــة الت ــة المراجع لجن
واجبــات تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية أخــرى يؤديهــا عضــو 
التــي قــد  المكافــآت  إلــى  با�ضافــة  ا¹جــر  ا�دارة مدفوعــة  مجلــس 
يتلقاهــا بصفتــه عضــو مجلــس إدارة واللجــان التــي شــكلها مجلــس 

ا�دارة عمًلا بنظام الشركات والنظام ا¹ساسي للشركة.

٨.   ال يجــب أن تكــون مكافــآت ا¹عضــاء المســتقلين فــي شــكل نســبة 
مــن صافــي أربــاح الشــركة، وال ُتحــدد بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر بنــاًء 

على ربحية الشركة.

٩.   ال يصــوت أعضــاء مجلــس ا�دارة علــى بنــد جــدول ا¹عمــال المتعلــق 
بمكافآت أعضاء مجلس ا�دارة في اجتماع الجمعية العامة.

ــاًء  ــر، بن ــو ¹خ ــن عض ــس ا�دارة م ــاء مجل ــآت أعض ــف مكاف ــد تختل ١٠   ق
يؤدونهــا  التــي  والواجبــات  ا�دارة  مجلــس  أعضــاء  خبــرة  علــى 
بجانــب  حضروهــا  التــي  المجلــس  اجتماعــات  وعــدد  واالســتقاللية 

االعتبارات ا¹خرى.

١١.  فــي حــال أن يثبــت للجنــة المراجعــة أن المكافــآت المدفوعــة لعضــو 
مجلــس ا�دارة ُحــددت علــى أســاس معلومــات خاطئــة أو مغلوطــة 
الســنوي للمجلــس،  التقريــر  أو وردت فــي  العامــة  ُقدمــت للجمعيــة 
يجــب علــى عضــو مجلــس ا�دارة إرجــاع المكافــآت التــي حصــل عليهــا 
هــذه  بإرجــاع  العضــو  هــذا  مطالبــة  للشــركة  ويجــوز  الشــركة،  إلــى 

المكافآت.

٢.  قواعد تحديد المكافآت ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ¹عضاء مجلس ا�دارة وكبار المسؤولين التنفيذيين خالل عام ٢٠١٩:

 أ.  مكافآت مجلس ا�دارة
ــي  ــم ف ــن دوره ــنوية ع ــآت س ــس ا�دارة أي مكاف ــاء مجل ــى أعض ال يتلق
إدارة الشــركة، مــا لــم توافــق عليهــا الجمعيــة العامــة. أســتحق أعضــاء 
غيــر  ا¹عضــاء  مــن  فقــط  واحــد  وعضــو  المســتقلين  ا�دارة  مجلــس 
ــة  ــى سياس ــاء عل ــام ٢٠١٩ بن ــن ع ــآت ع ــى مكاف ــول عل ــن الحص التنفيذيي
وتوصيــة  التنفيذييــن  والمســؤولين  ا�دارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. ويحتــوي الجــدول أدنــاه علــى المزيــد مــن 

التفاصيل.

موافقــة  علــى  بنــاًء  ثابتــة  مكافــآت  المســتقلون  ا¹عضــاء  يتلقــى 
الجمعية العامة بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩، وذلك للحفاظ على استقالليتهم على 
النحــو الموصــي بــه فــي الئحــة هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق 
بتنفيــذ حوكمــة الشــركات، حيــث ينبغــي أال ترتبــط مكافــآت العضــو 

المستقل بأرباح الشركة.

التنفيــذي،  غيــر  ا�دارة  مجلــس  عضــو  ديكــي،  برايــن  الســيد/  بخــالف 
اتفاقيــة أعمــال استشــارية لمــدة العــام والــذي وافقــت عليهــا الجمعيــة 
العامــة بتاريــخ ٢٤ أبريــل ٢٠١٩م.  للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيل بشــأن 
ــراف  ــع ا¹ط ــالت م ــم المعام ــى قس ــوع إل ــاء الرج ــة، الرج ــذه االتفاقي ه

ذات العالقة.

بخــالف  مكافــأة الســيد برايــن نورمــان ديكــي، عضــو مجلــس ا�دارة غيــر 
ــالل  ــآت خ ــن أي مكاف ــر التنفيذيي ــاء غي ــائر ا¹عض ــق س ــم يتل ــذي، ل التنفي

العام.

يشــغل الســيد ســليم شــدياق منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة إلــى 
جانــب كونــه عضــوÎ تنفيذيــ× فــي مجلــس ا�دارة، وهــو ال يحصــل علــى أي 
مكافــآة إضافيــة لعضويتــه فــي المجلــس.  تتعلــق جميــع التعويضــات 
كرئيــس  الحالــي  بمنصبــه  العــام  خــالل  لــه  المنصرفــه  المكافــأت 

تنفيذي وفًقا التفاقية  التوظيف الخاصة به.

ــذي  ــس التنفي ــم الرئي ــن فيه ــن، بم ــؤولين التنفيذيي ــار المس ــى  كب يتلق
ــر المالــي، مكافــآت بمــا يتفــق مــع عقــود توظيفهــم وسياســة  والمدي

مكافأت أعضاء مجلس ا�دارة والمسؤولين التنفيذيين. 

مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة والمسؤولين 
التنفيذيين لعام ٢٠١٩

املگـافـآت الـثـابـتــة

 ٦٥٢,٥٠٠ ٦٥٢,٥٠٠ ٥٢,٥٠٠ ٦٠٠,٠٠٠

املكافآت املتغيرة

املگـافـآت الـثـابـتــة

اإلجمالي

٩٠٢,٥٠٠ ٥٠٢,٥٠٠٩٠٢٫٥٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

٢,٤٧٢,٩٩٦--- --- - -٢,٤٧٢,٩٩٦-- -٥٥١,٢٥٠ -٥٥١,٢٥٠٢٠٠,٠٨١٣,٢٢٤,٣٢٧

- ٢,٤٧٢,٩٩٦--- --- - -٢,٤٧٢,٩٩٦-- -٥٥١,٢٥٠ -٥٥١,٢٥٠٢٠٠,٠٨١٣,٢٢٤,٣٢٧

اإلجمالي

تجدر ا�شارة إلى ما يلي:
-   ال يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت المدفوعة ¹عضاء مجلس ا�دارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافأت المعمول   

       بها ذات العالقة المطبقة خالل العام ٢٠١٨

-    ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي عضو مجلس إدارة وال أي من أعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافآت.  
       ولكن، تحدد مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة بناًء على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس ا�دارة وا¹عضاء التنفيذين وتوصية لجنة 

       الترشيحات والمكافآت.

-    ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقهم في ا¹رباح

-   وباستثناء المذكور آنًفا، لم تدفع الشركة أي تعويضات إلى بقية أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيين، 

-   ال توجد ترتيبات أو اتفاقات أخرى مكتوبة قد تنازل بموجبها أي عضو أو مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة عن المرتب أو التعويض.

 - - - - -

 -

 - - - - - - -

 -
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إجمالي املكافآت املدفوعة 
ألول خمسة من كبار 
التنفذيني لعام ٢٠١٩

١- السيد عبداهللا عبد العزيز 
    صالح العثيم

٢- السيد براين نورمان ديكي

٣- السيد سليم شدياق

٤- السّيد عبد الكرمي أسعد أبو النصر

                              اإلجمالي

١- السيد براين نورمان ديكي
٢- السيد سونيل بهيلوترا
٣- خليفة حسن اجلالهمة
٤- السيدة صباح خليل املؤيد
 ٥- السيد عادل عبداهللا امليمان
           اإلجمالي

-
-
-

٢٠٠,٠٠٠
-

٢٠٠,٠٠٠

-
-
-
-

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

-
-
-
-

١٦,٥٠٠

١٦,٥٠٠

-
-
-
-

٢١٦,٥٠٠

٢١٦,٥٠٠

إجمالي املكافآت املدفوعة 
ألول خمسة من كبار 
التنفذيني لعام ٢٠١٨

نظام الرقابة الداخلية

 ج.  مكافآت أعضاء اللجان

يوجــد نظــام داخلــي لرفــع مســتوى وعــي أعضــاء مجلــس ا�دارة بشــأن 
فتــرات حظــر التــداول الــذي ال يســمح ¹عضــاء مجلــس ا�دارة التــداول 
علــى أســهم الشــركة خــالل هــذه الفتــرات وفقــ× المنصــوص عليهــا فــي 

المادة رقم ٦٩ من قواعد طرح ا¹وراق المالية وااللتزامات المستمرة. 

يرســل قســم المراجعــة الداخليــة واالمتثــال تنبيهــات بصــورة منتظمــة 
إلــى أعضــاء مجلــس ا�دارة بشــأن قواعــد تــداول ا¹وراق الماليــة للشــركة 

وفترات الحظر.   

كمــا توجــد سياســة داخليــة لرفــع وعــي موظفــي الشــركة بشــأن 
قواعــد العمــل فــي الســوق الماليــة، وتوجــه هــذه السياســة جميــع 
ا¹شــخاص المحظــور عليهــم التعامــل علــى أســهم الشــركة، إلــى 
التوقــف عــن أي تــداول مباشــر أو غيــر مباشــرعلى ا¹وراق الماليــة للشــركة 
بنــاًء علــى المعلومــات الداخليــة، وتحظــر ا�فصــاح عــن أي معلومــات 
داخليــة ¹ي طــرف خارجــي ¹غــراض التــداول فــي ا¹وراق الماليــة للشــركة. 
ــة الزوردي،  ــي مجموع ــع موظف ــورون جمي ــخاص المحظ ــمل ا¹ش ويش
بمــا فــي ذلــك موظفــي ا�دارة الرئيســيين والمديريــن التنفيذييــن وكبــار 

موظفي الشركة وشركاتها التابعة.

ليــس لــدى أي مــن أعضــاء ا�دارة العليــا وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر أي 
ــة  ــة الداخلي ــ× للسياس ــدرة. ووفق ــركة الزوردي المص ــهم ش ــة بأس ملكي
للشــركة الخاصــة بـــ "تــداول ا¹وراق الماليــة لشــركة الزوردي"، يعــد جميــع 
الموظفيــن وعائالتهــم أشــخاص محظــورون وُيمنــع عليهــم تــداول 
أســهم الزوردي بنــاًء علــى المعلومــات الداخليــة، ســواء بأنفســهم أو 
مــن خــالل أي مــن أفــراد عائلتهــم، أو أي أطــراف أخــرى ذوي عالقــة 

لديهم تأثير أو سيطرة عليها.

أ ) خــالل عــام ٢٠١٩م، لــدى الشــركة اتفاقيــة استشــارات مــع الســيد/ برايــن 
نورمــان ديكــي، عضــو مجلــس ا�دارة غيــر تنفيــذي، بقيمــة إجماليــة 
قدرها ٥٠٢,٥٠٠ ريال سعودي حيث تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية 
العامــة، ويتمثــل نطــاق العمــل الرئيســي لهــذه االتفاقيــة  فــي تقديــم 
يتعلــق  فيمــا  للشــركة  العليــا  وا�دارة  التنفيــذي  للرئيــس  المشــورة 
باســتراتيجيات الشــركة وا¹داء المالــي والعمليــات التشــغلية. تخضــع 
مــن  عليهــا  والموافقــة  الســنوية  المراجعــة  إلــى  االتفاقيــة  هــذه 

الجمعية العامة للمساهمين.

ب) خــالل عــام ٢٠١٩، هنــاك مكافــآت ثابتــة مدفوعــة لبعــض أعضــاء 
مجلــس ا�دارة بنــاًء علــى سياســة المكافــآت الداخليــة ¹عضــاء مجلــس 
هــذه  تفاصيــل  عــن  االفصــاح  تــم  التنفيذييــن.  المديريــن  و  ا�دارة 
المكافــآت فــي التقريــر الســنوي لعــام ٢٠١٩م كمــا هــو مطلــوب بموجــب 

المادة (٧٦) من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.

ج) خــالل العــام أســتحق أعضــاء مجلــس ا�دارة المســتقلين مكافــأة 
ــدة  ــس ا�دارة المعتم ــاء مجل ــأت أعض ــة مكاف ــى سياس ــتنادا إل ــة اس ثابت
من الجمعية العامة بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨م، للحفاظ على استقالليتهم وفقا 
�رشــادات هيئــة الســوق الماليــة، حيــث ال يجــب ربــط مكافــأة أعضــاء 
مجلــس ا�دارة المســتقلين بأربــاح الشــركة. وباســتثناء المكافــأة الخاصــة 
ــذي-  ــر تنفي ــس إدارة غي ــو مجل ــي - كعض ــان ديك ــن نورم ــيد/ براي بالس
لــم يحصــل أي مــن أعضــاء مجلــس ا�دارة غيــر التنفيذييــن اÆخريــن علــى 

أي مكافأت مالية عن عام ٢٠١٩م
 

ــكل  ــي ش ــة ف ــركة الزوردي القابض ــع ش ــالت م ــض المعام ــاك بع د) هن
خدمات ومدفوعات نيابة عنها.

ـــ )  ليــس ¹ي مــن  أعضــاء مجلــس ا�دارة لعــام ٢٠١٩، وباســتثناء مــا ورد  ه
ــة أو  ــت مالي ــواء كان ــة س ــس ا�دارة أي مصلح ــاء مجل ــس ¹عض ــاله، لي أع
ــي  ــود الت ــال والعق ــي ا¹عم ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكٍل مباش ــة، بش ــر مالي غي

يتم تنفيذها لصالح الشركة.

و)   ال يمتلــك جميــع أعضــاء مجلــس ا�دارة أي مشــاركة، بشــكٍل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، فــي أي مــن ا¹عمــال التــي قــد تتنافــس مــع الشــركة 

بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بأي من أنشطتها.

تشــمل ا¹طــراف ذات العالقــة، المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس 
ا�دارة وكبــار المســؤولين التنفيذييــن بالمجموعــة، والجهــات الخاضعــة 

للسيطرة أو التي تمتلك هذه الجهات تأثيًرا هام عليها.
علــى  الزوردي  بمجموعــة  الخاصــة  الشــركة  حوكمــة  الئحــة  تعمــل   
الحمايــة مــن تضــارب المصالــح وتالفــي أي حــاالت تعــارض محتملــة بيــن 
أعضــاء مجلــس ا�دارة والمســؤولين التنفيذييــن والمســاهمين. ويتعيــن 
إخطــار الجمعيــة العامــة بــأي حــاالت تنطــوي علــى تضــارب فــي المصالــح 
كان   ،  ٢٠١٩ عــام  خــالل  العامــة.  الجمعيــة  موافقــة  تتطلــب  وقــد 

لدى الزوردي المعامالت التالية لîطراف ذات الصلة:

ــة  ــ× لسياس ــآت وفق ــي مكاف ــم المال ــس القس ــذي ورئي ــس التنفي ــك الرئي ــي ذل ــا ف ــن بم ــؤولين التنفيذيي ــار المس ــى كب -  يتلق
المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس ا�دارة والمسؤولين التنفيذيين وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت. 

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار المســؤولين التنفيذييــن خــالل عــام ٢٠١٩ (بمــا فــي ذلــك 
الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي).

ب .  مكافآت كبار المسوولين التنفيذيين

 توضــح الجــدول التاليــة ا¹ســهم التــي يمتلكهــا أعضــاء مجلــس ا�دارة وزوجاتهــم وأبناؤهــم القصــر وجميــع التغييــرات التــي طــرأت عليهــا 
خالل عام ٢٠١٩.

ه. ملكية أعضاء مجلس ا�دارة والمديرين التنفيذيين

أوًال: أعضاء مجلس ا�دارة

ثانيÅ: ملكية أعضاء ا�دارة العليا وزوجاتهم 
وأبناؤهم القصر

المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة

كبار املسؤولني التنفيذيني اسم العضو

السيد/ عبد اهللا عبد 
العزيز صالح العثيم

٠%--٤١,٠٠٠٤١,٠٠٠ملكية شخصية

عدد األسهم يف مالحظة
بداية العام

عدد األسهم يف 
بداية العام

عدد األسهم يف 
بداية العام

عدد األسهم يف 
بداية العام

أعضاء جلنة املراجعة

أعضاء جلنة املگافآت والترشيحات

١- السيد عبداهللا عبد العزيز 
    صالح العثيم

٢- السيد براين نورمان ديكي
٣- السيد سليم شدياق

٤- السّيد عبد الكرمي أسعد أبو النصر

                              اإلجمالي
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أعضاء اللجنة التنفيذية

املگـافآت الثـابتـة

املكافآت الثابتة (عدا بدل 
حضور اجللسات)

بدل حضور
جلسات

املجموع

املگـافآت املتغيرة

املجموع
مالحظةالگلي

املگـافآت 
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نظام الرقابة الداخلية

طبيعة املعاملةاسم العضو
٢٠١٩

ريال سعودي
٢٠١٨

ريال سعودي
٢٠١٩

ريال سعودي
٢٠١٨

ريال سعودي

األرصدةمبلغ املعاملة

سياسة ا�فصاح والشفافية
تســعى الزوردي إلــى تزويــد جميــع أصحــاب المصلحــة وا¹طــراف المعنيــة 
بمعلومــات دقيقــة ومحدثــة بصــورة منتظمــة. وتشــمل هــذه السياســة 
المعلومــات،  عــن  با¹فصــاح  يتعلــق  فيمــا  الحاليــة  الشــركة  أنشــطة 

وسوف يتم تحديثها عند تغيير هذه ا¹نشطة.
وعملياتهــا  التنظيمــي  بهيكلهــا  المرتبطــة  المعلومــات  الزوردي  تنشــر 
مــن  وغيرهــا  ا¹خــرى  التجاريــة  وأنشــطتها  واســتثماراتها  وشــركائها 
ــركة  ــا ش ــة.  وباعتباره ــورة منتظم ــا بص ــة وُتحدثه ــات ذات الصل المعلوم
علــى  مناســبة  بصــورة  با¹ســتجابة  الزوردي  تلتــزم  مدرجــة،  مســاهمة 
جميــع االستفســارات المطروحــة مــن ِقبــل المســتثمرين والمســتهلكين 
والعمــالء والجهــات الحكوميــة ووســائل ا�عــالم، وغيرهــم مــن أصحــاب 

المصلحة.

علــى  للحصــول  المســاهمين  الحتياجــات  بفهــم  الزوردي  تحظــى 
عــن  الزوردي  تفصــح  لــذا،  مســتنيرة.  قــرارات  التخــاذ  المعلومــات 
اللوائــح ذات  المطلــوب وعندمــا تســمح لهــا  النحــو  المعلومــات علــى 
الصلــة بذلــك باســتخدام طــرق ا�فصــاح المناســبة لتمكيــن المســاهمين 
وأصحــاب المصلحــة اÆخريــن مــن الحصــول علــى المعلومــات الماليــة 
وغيــر الماليــة المتعلقــة بــأداء الشــركة، والمعلومــات ذات الصلــة بملكيــة 

ا¹سهم، والحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة.
ــز،  ــتثمرين دون تميي ــاهمين والمس ــى المس ــات إل ــع ا�فصاح ــدم جمي ُتق
وبطريقــة واضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة، وفــي الوقــت المناســب، 
المســاهمين وأصحــاب  وعلــى نحــٍو منتظــم ودقيــق بغــرض تمكيــن 

المصلحة اÆخرين من ممارسة كامل حقوقهم إلى أقصى حد.
وتتوافــر المعلومــات التــي تفصــح عنهــا الزوردي بموجــب هــذه السياســة 
الشــركة  موقــع  ذلــك  فــي  بمــا  ا�لكترونيــة،  المواقــع  مختلــف  عبــر 
.(www.tadawul.com.sa) (تداول) وموقع السوق المالية السعودية (http://www.lazurde.com)
تقتضيــه  حســبما  أو  ســنوًيا  التاليــة  المعلومــات  ونشــر  تحديــث  يتــم 
القوانيــن والقواعــد واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة. هــذه ليســت قائمــة 

شاملة بطبيعة الحال، وإنما هناك معلومات مفيدة أخرى يتم

 ا�فصاح عنها عند الحاجة:
•  أعضاء مجلس ا�دارة

•  عضوية لجان مجلس ا�دارة
•  تقارير مجلس ا�دارة

•  التقارير والقوائم المالية الربع سنوية
•  التقارير والقوائم المالية السنوية

•  السياسات المحاسبية
•  المعامالت مع ا¹طراف ذات العالقة

•  مراجعة ا¹نشطة ا¹ساسية
•  تقرير مراجعي الحسابات

تمتنــع الزوردي عــن نشــر المعلومــات علــى النحــو المعتــاد فــي 
الحاالت التالية:

•  عندمــا يكــون ا�فصــاح عــن المعلومــات يضــر - أو مــن المحتمــل أن يضــر 
ــراف  ــن أو أى أط ــركائها التجاريي ــة أو ش ــركة الزوردي التجاري ــح ش •   بمصال
معنيــة أخــرى، أو عندمــا تفــوق المصلحــة العامــة فــي الحفــاظ علــى 

السرية على المصلحة العامة لßفصاح.

إقرارات مجلس ا�دارة
 إقرارات مجلس ا�دارة

•   إقرارات مجلس ا�دارة 
•  عــدم وجــود حصــص أســهم أو أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركات 

التابعة للشركة.
•  لــم يكــن هنــاك أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة أو 
حقــوق تعاقديــة لالكتتــاب العــام ا¹ولــي أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو 
منحتها الزوردي خالل عام ٢٠١٨، ولم تحصل شركة الزوردي على تعويضات 

في المقابل.
•   لــم يكــن هنــاك أي حقــوق للتحويــل أو االكتتــاب العــام ا¹ولــي بموجــب 
أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة أو حقــوق تعاقديــة لالكتتــاب 
أو  الزوردي  منحتهــا  أو  أصدرتهــا  مشــابهة  حقــوق  أو  ا¹ولــي  العــام 

شركاتها التابعة خالل عام ٢٠١٩.
•   عــدم قيــام الزوردي أو إحــدى شــركاتها التابعــة بــأي اســترداد أو شــراء أو 

إلغاء ¹ي أدوات دين قابلة لالسترداد حدثت خالل عام ٢٠١٩.
•   ال توجد أي تعارض جوهري في المصالح التشغيلية خالل عام ٢٠١٩، بخالف 

ما تم ا�فصاح عنه.
•   لــم نتلــَق طلًبــا مــن مدققــي الحســابات الخارجييــن لعقــد اجتماًعــا 

للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١٩.
•   لــم نتلــَق طلًبــا من المســاهمين الذيــن يمتلكون ٥٪ أو أكثر مــن رأس مال 

الشركة لعقد اجتماًعا للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١٩.
ــي  ــاهمين ف ــوق المس ــة حق ــى عرقل ــؤدي إل ــد ت ــراءات ق ــد أي إج •   ال توج

التصويت.
ــي  ــز المال ــالمة المرك ــي س ــر ف ــة تؤث ــداث مهم ــاك أي أح ــن هن ــم يك •   ل
للشركة بعد نهاية السنة المالية ٢٠١٩ تتطلب ا�فصاح عنها، بخالف المعلومات 

المتاحة والُمعلن عنها.
•   لــم تقــدم الشــركة أي قــروض أو تســهيالت ائتمانيــة ¹ي عضــو مــن 

أعضاء مجلس ا�دارة.
•   أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح. 

ــذ  ــليمة وُنف ــس س ــى أس ــد عل ــة ُأع ــة الداخلي ــة الداخلي ــام الرقاب •   أن نظ
بفاعلية.

•   أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
•   تعتبــر جميــع المعلومــات التــي نشــرتها الشــركة، ســواء بشــكٍل مباشــر 
ــان  ــة أو بي ــق جوهري ــول حقائ ــة ح ــة وصحيح ــات دقيق ــر، بيان ــر مباش أو غي

رأي، وال تهدف إلى التأثير في سعر السهم.

ــون  ــث يك ــري، بحي ــكٍل س ــات بش ــى المعلوم ــل الزوردي عل ــا تحص •  عندم
ا�فصاح عنها خرًقا لهذه السرية.

•  المعلومــات الشــخصية لموظفــي الزوردي وأعضــاء مجلــس ا�دارة أو أي 
أفراد آخرين، بحيث يشكل القيام بذلك خرًقا لمبادئ حماية البيانات.

•  عندما يكون ا�فصاح عن المعلومات يضر - أو من المحتمل أن يضر

ــق  ــا أو تحقي ــف عنه ــا أو الكش ــع وقوعه ــة أو من ــي جريم ــق ف  •  بالتحقي
العدالة.

•  عندما تخضع المعلومات المتياٍز قانوني.

نطاق الفحص:

في ما يلي بيان المعامالت مع ا¹طراف ذات العالقة خالل العام واالرصدة الناتجة في نهاية العام:

المبالغ المستحقة من ا¹طراف ذات العالقة:

أعضاء مجلس ا�دارة 
بإستثناء المدير التنفيذي

١,٤٨٥,٥٠٠١,٣٩٥,٢٧٨٣٦٨,٠٠٠مكافآ

عضو مجلس إدارة

تقرير تأكيد مستقل محدود عن المصلحة الشخصية ¹عضاء مجلس ا�دارة في ا¹عمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة وفق× ¹حكام المادة (٧١) من نظام الشركات

إلى السادة / المساهمين                 المحترمين
في شركة الزوردي للمجوهرات

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض ــ المملكة العربية السعودية

٥٠٢,٥٠٠٥٠٢,٥٠٠١٢٥,٦٢٥أتعاب استشارات

المبالغ المستحقة لîطراف ذات العالقة:

خدمات ومدفوعات شركة الزوردي القابضة
با�نابة

٣٣٣,٧٤٦٢٥٠،٤٤٤

لقــد قمنــا بفحــص محــدود للتبليــغ المرفــق المقــدم مــن ســعادة رئيــس مجلــس إدارة شــركة الزوردي للمجوهــرات ( "الشــركة" ) إلــى الجمعيــة 
العامــة العاديــة عــن ا¹عمــال والعقــود التــي يكــون ¹حــد أعضــاء مجلــس ا�دارة مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا. إن إدارة الشــركة 
هــي المســؤولة عــن إعــداد هــذا التبليــغ المرفــق. وقــد تــم فحصنــا وفقــ× لمعيــار المراجعــة الدولــي رقــم ٣٠٠٠ ( ارتباطــات التأكيــد ا¹خــرى 
القانونييــن. للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــد   ( التاريخيــة  الماليــة  المعلومــات  مراجعــة  أو  فحــص  عمليــات  بخــالف 

ــد  ــر قواع ــس معايي ــن مجل ــادرة م ــن الص ــبين المهنيي ــة للمحاس ــلوك وآداب المهن ــد س ــي قواع ــرى ف ــات ا¹خ ــتقاللية والمتطلب ــا باالس ــد التزمن لق
وســلوك آداب المهنــة الدولــي للمحاســبين، والتــي تأسســت علــى المبــادئ ا¹ساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة الواجبــة، 

والسرية والسلوك المهني.

وشــمل فحصنــا ا�جــراءات التــي رأيناهــا ضروريــة لتكويــن درجــة معقولــة مــن االقتنــاع تمكَننــا مــن التوصــل إلــى اســتنتاج مــن الفحــص المحــدود الــذي قمنــا بــه.
إن الفحــص المحــدود أقــل فــي نطاقــه بدرجــة مهمــه عــن الفحــص الــذي يهــدف إلــى التعبيــر عــن رأي فــي التبليــغ المرفــق المقــدم مــن ســعادة 
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة عــن ا¹عمــال والعقــود التــي يكــون ¹حــد أعضــاء مجلــس ا�دارة مصلحــة مباشــرة أو 

غير مباشرة فيها. وبناًء على ذلك فإننا ال نصدر مثل هذا الرأي.

االســتنتــاج :
بناًء على ا�جراءات التي قمنا بها وا¹دلة التي تم الحصول عليها، وفيما عدا ما هو مبين ومفصح عنه في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس 

مجلس ا�دارة، لم يلفت انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن ¹ي من أعضاء مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات مصلحة شخصية في ا¹عمال 
والعقود التي تمت لحساب الشركة خالل السنة المنتهية في         ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

الدار لتدقيق الحسابات     
عبداÍ البصري وشركاه     

عبداÍ بن محمد البصري     
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٧١)     

الرياض في ٢١ رجب ١٤٤١هـ
المـوافق ١٦ مارس ٢٠٢٠م
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نظام الرقابة الداخلية

املادة/املوضوعم

مادة رقم (٧٠) - تشكيل جلنة
إدارة املخاطر

مادة رقم (٧١) - اختصاصات جلنة
إدارة املخاطر

مادة رقم (٧٢) - اجتماعات جلنة
إدارة املخاطر

يُشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة جلنــة تُســمى 
"جلنــة إدارة املخاطــر" يكــون رئيــس اللجنــة وغالبيــة 
أعضائهــا مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــني. ويشــترط أن 
املفرفــة   مــن  مالئــم  مســتوى  أعضائهــا  يف  يتوافــر 

بإدارة املخاطر والشؤون املالية.
صالحيات جلنة إدارة املخاطر

تعقــد جلنــة إدارة املخاطــر اجتماعــات دوريــة مــرة كّل 
ستة أشهر على األقل، ووفق ما ترتئية الضرورة.

مت تعيــني جلنــة املراجعــة مــن ِقبــل اجلمعيــة العامــة للرقابــة 
واألشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة للشــركة و نظــم 
الرقابــة الداخليــة وإعمــال إدارة املراجعــة الداخليــة و إعمــال 
تدقيــق احلســابات مــن قبــل املراجــع اخلارجــي، والتأكــد مــن 
االمتثــال للقوانــني واللوائــح الســارية. وعــالوة علــى ذلــك، قامــت 
مهــام  بأســناد   ٧١ رقــم  املــادة  علــى  بنــاًء  العامــة  اجلمعيــة 
للجنــة  الشــركة  مخاطــر  إدارة  علــى  اإلشــراف  ومســؤوليات 
ــا ملمارســات الئحــة  املراجعــة. حيــث يجــوز للجــان املُشــكلة وفًق
اللجــان  ومســؤوليات  واجبــات  ممارســة  الشــركات  حوكمــة 

االختيارية األخرى املنصوص عليها يف املواد اإلرشادية.

مواد إرشادية
-١

مادة رقم (٨٥) - حتفيز العاملني

تضــع الشــركة برامــج تطويــر وحتفيــز املشــاركة واألداء 
للعاملــني يف الشــركة،  علــى أن تتضمــن بصفــة خاصــة  

ما يلي:
١)  تشــكيل جلــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة 
لســماع آراء العاملــني يف الشــركة ومناقشــة املســائل 

واملوضوعات محل القرارات املهمة.
٢)  وضــع برنامــج ملنــح العاملــني أســهم يف الشــركة أو 
نصييــاً مــن األربــاح التــي حتققهــا الشــركة وبرامــج 
التقاعــد، وإنشــاء صنــدوق مســتقل لإلنفــاق علــى تلــك 

البرامج.
٣)  إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملني يف الشركة.

 تقــوم الشــركة بتطويــر وحتفيــز مشــاركة وأداء العاملــني يف 
الشــركة مــن خــالل عقــد ورش عمــل متخصصــة لســماع آراء 
محــل  واملوضوعــات  القضايــا  ومناقشــة  بالشــركة  العاملــني 

القرارات املهمة.
 لــم تضــع الشــركة خطــة ملنــح أســهم الشــركة أو نســبة مــن أربــاح 
ــى الرغــم مــن ذلــك،  الشــركة وبرامــج التقاعــد للموظفــني. وعل
الترشــيحات  جلنــة  عمــل  خطــة  مــن  جــزًءا  املوضــوع  ميثــل 
واملكافــآت خــالل عــام  ٢٠٢٠ حيــث ســيتم دراســته مــن قبــل 
اللجنــة وتقــدم توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة. جــرى حتديــث 
متعلقــة  جديــدة  مــادة  بإضافــة  احلاليــة  الداخليــة  األنظمــة 
بإعــادة شــراء األســهم لتخصيصهــا ملوظفــي الشــركة كجــزء مــن 
برنامــج حصــص املوظفــني. ووافقــت اجلمعيــة العامــة علــى هــذا 

التعديل يف ٢٤ أبريل ٢٠١٩.

مادة إرشادية
-٢

مادة رقم (٨٨) – مبادرات العمل 
االجتماعي

الوســائل  ويُحــدد  البرامــج  اإلدارة  مجلــس  يضــع 
العمــل  يف  الشــركة  مبــادرات  لطــرح  الالزمــة 

االجتماعي ، و يشمل ذلك ما يلي:
الشــركة  أداء  بــني  تربــط  مؤشــرات  وضــع   (١
الشــركات  مــع  ومقارنتهــا  االجتماعيــة،  ومبادراتهــا 
ألنشــطة  مماثلــة  أنشــطة  يف  تعمــل  التــي  األخــرى 

الشركة.
االجتماعيــة  املســؤولية  أهــداف  عــن  اإلفصــاح    (٢
للشــركة ملوظفيهــا، ورفــع وعيهــم ومعرفتهــم باهــداف 

املسؤولية االجتماعية.
املســؤولية  حتقيــق  خطــط  عــن  اإلفصــاح   (٣
االجتماعيــة يف التقاريــر الدوريــة املتعلقــة بأنشــطة 

الشركة.
٤)   وضع برامج توعية للمجتمع لتعريفهم 

باملسؤولية االجتماعية للشركة.

 متطلبــات املــادة رقــم (٨٨) - املبــادرات االجتماعيــة - تخضــع 
للدراســة مــن ِقبــل اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة، وســوف يقدمــون 

توصيتهم ملجلس اإلدارة خالل عام ٢٠٢٠.

مادة إرشادية
-٤

مادة رقم (٨٧) - املسؤولية 
االجتماعية

تضــع اجلمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء علــى اقتــراح مــن 
مجلــس اإلدارة، سياســة تضمــن حتقيــق التــوازن بــني 
تطويــر  ألغــراض  املجتمعيــة  واألهــداف  أهدافهــا 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

ِقبــل  مــن  اإلعــداد  قيــد  االجتماعيــة  املســؤولية  إن سياســة   
اإلدارة، ومــن املتوقــع اعتمادهــا مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة خــالل 
عــام ٢٠٢٠، وتقدميهــا بعــد ذلــك إلــى اجلمعيــة العامــة للموافقــة 

عليها.

مادة إرشادية
-٣

مادة رقم (٩٥) - تشكيل جلنة 
حوكمة الشركات

جلنــة  بتشــكيل  اإلدارة  مجلــس  يقــوم  أن  حــال  يف 
مختصــة بحوكمــة الشــركات، فعليــه أن يســند إليهــا 
االختصاصات املنصوص عليها يف املادة رقم (٩٤) من 
الئحــة احلوكمــة. تقــوم هــذه اللجنــة باإلشــراف علــى 
ــدم تقاريرهــا  ــة، وتق ــذ احلوكم ــة بتنفي املســائل املتعلق
وتوصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة بشــكٍل ســنوي علــى 

األقل.

 لقــد وضــع مجلــس اإلدارة قواعــد حلوكمــة الشــركة وفقــد مت 
توثيقهــا مــن خــالل الئحــة احلوكمــة الداخليــة وفًقــا ألحــكام 
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة. 
فعاليتهــا،  مــن  والتحقــق  تنفيذهــا،  مبتابعــة  املجلــس  ويقــوم 
وتعديلهــا حســب االقتضــاء بنــاًء علــى توصيــات جلنــة املراجعــة 
وقســم املراجعــة الداخليــة، كمــا يتــم توظيــف شــركات استشــارية 
خارجيــة متخصصــة للقيــام مبراجعــة خارجيــة لقواعــد حوكمــة 
الشــركة عندمــا يتطلــب األمــر بنــاًء علــى توصيــة جلنــة املراجعــة 

وموافقة مجلس اإلدارة.

مادة إرشادية
-٥

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصف

 ا�حكام الُمنّفذة وغير الُمنّفذة من لوائح حوكمة الشركات وأسبابها:

تســعى الزوردي إلــى تزويــد جميــع أصحــاب المصلحــة يتضمن هذا التقريــر منهجية مجلس ا�دارة وا¹نشــطة التي تــم انجازها خالل الســنة المالية ٢٠١٩، 
بمــا فــي ذلــك ا�جــراءات والسياســات التــي تــم تطبيقهــا مــن جانــب مجلــس ا�دارة وا�دارة التنفيذيــة لتحقيــق التوافــق مــع مبــادئ وأحــكام الئحــة 
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــام ٢٠١٨ واالمتثــال لكافــة متطلبــات وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة ذات الصلــة. يــرى أعضــاء مجلــس ا�دارة أن الشــركة 

قد امتثلت ¹حكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية  بالكامل، باستثناء المواد التالية:
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٢٤ أبريل ٢٠١٩املنصباالســـــم

 أ.  الجمعية العامة
عقــدت الجمعيــة العامــة اجتماعــ× واحــدÎ خــالل عــام ٢٠١٩، وهــو االجتمــاع غيــر العــادي للجمعيــة العامــة الــذي عقــد فــي الريــاض فــي تمام 
الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم ٢٤ أبريــل ٢٠١٩ م (الموافق ١٩ شــعبان ١٤٤٠ ه) بمقّر الغرفــة التجارية، ا¹مير عبد العزيز بن مســاعد 

بن جلوي، حّي المربع. 

وقد حضر جميع أعضاء مجلس ا�دارة هذا االجتماع، باستثناء السّيد أمين محمد عاكف المغربي الذي كان مسافرÎ خارج المملكة.

وفي ما يلي قائمة بتواريخ اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خالل عام ٢٠١٩ وأسماء أعضاء مجلس ا�دارة الذين حضروها:

حقوق المساهمين
ووسائل االتصال

حاضر رئيس مجلس اإلدارة   السيد/ محمد إبراهيم الشروقي 

حاضر نائب رئيس مجلس اإلدارة   السيد/ عبد اهللا عبد العزيز العثيم 

حاضر  عضو مجلس اإلدارة   السيد / براين نورمان ديكي 
رئيس اللجنة التنفيذية     

حاضر عضو مجلس اإلدارة   السيد/  عادل عبد اهللا امليمان 

عضو مجلس اإلدارة  السيد/ سليم شدياق  
حاضر والرئيس التنفيذي      

عضو مجلس اإلدارة السّيد/ عبد الكرمي أسعد أبو النصر 
حاضر رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت     

حاضر عضو مجلس اإلدارة   السيد/ أمني محمد عاكف املغربي 

حاضر عضو مجلس اإلدارة   السيدة/ صباح خليل املؤيد  

حاضر عضو مجلس اإلدارة   السيد/ سونيل بهيلوترا  
حاضر ئيس جلنة املراجعة      

حاضر رئيس القسم املالي   السّيد/ أمين جميل عمار  

 تستخدم الزوردي الجمعية العامة كفرصة للمشاركة والتواصل مع مساهميها والتماس مساهمتهم 
ومقترحاتهم في إدارة الشركة.
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م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

٢٠١٩/١٢/١٠

٢٠١٩/١٢/١٠

٢٠١٩/١١/١٢

٢٠١٩/١١/٦

٢٠١٩/١١/٦

٢٠١٩/١١/٤

٢٠١٩/١٠/٢٨

٢٠١٩/٨/٢١

٢٠١٩/٧/٢٨

٢٠١٩/٧/٢٨

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن استقالة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وتعيني عضو آخر.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن استقالة عضو جلنة املراجعة وتعيني عضو آخر.

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن تنظيمها مؤمتر هاتفي ملناقشة نتائج الربع الثالث لعام ٢٠١٩
م مع احملللني املاليني واملستثمرين

إعالن تصحيحي من شركة الزوردي للمجوهرات بخصوص النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة 
لفترة التسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ( تسعة أشهر)

إعالن تصحيحي من شركة الزوردي للمجوهرات بخصوص النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة 
لفترة التسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ( تسعة أشهر)

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات النتائج املالية األولية املوجزة املوحدة لفترة التسعة أشهر املنتهية 
يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ( تسعة أشهر)

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن استالمها تقرير املراجعة الشرعية ألعمال الشركة عن الربع 
الثالث لعام ٢٠١٩

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن تنظيمها مؤمتر هاتفي ملناقشة نتائج النصف األول من عام 
٢٠١٩م مع احملللني املاليني واملستثمرين.

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن استالمها تقرير املراجعة الشرعية ألعمال الشركة عن الربع 
الثاني لعام ٢٠١٩

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج املالية املوحدة األولية املوجزة لفترة الستة أشهر 
املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (ستة أشهر)

عنوان اإلعالنالتاريخ

ب.  حقوق المساهمين والجمعية العامة
حوكمتهــا  والئحــة  الزوردي  لشــركة  ا¹ساســي   النظــام  يضمــن 
حصــول المســاهمين علــى كامــل حقوقهــم المتعلقــة با¹ســهم، 
وخاصــة حقهــم فــي الحصــول علــى حصــة مــن توزيعــات ا¹ربــاح 
المتفــق عليهــا، وحقهــم فــي الحصــول علــى حصــة مــن أصــول 
ــة  ــة العام ــات الجمعي ــور اجتماع ــق حض ــة، وح ــد التصفي ــركة عن الش
علــى  والتصويــت  مناقشــاتها  فــي  (المشــاركة  للمســاهمين 
ــل  ــى عم ــراف عل ــق ا�ش ــهم، وح ــي ا¹س ــرف ف ــق التص ــا)، وح قراراته
وحــق  أعضائــه،  ضــد  مســؤولية  دعــوى  ورفــع  ا�دارة،  مجلــس 
االستفســار وطلــب المعلومــات، شــرط أال تؤثــر علــى مصالــح الشــركة 

أو تتعارض مع أحكام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.  

الحــد ا¹قصــى مــن مســاهميها فــي  وتســمح الزوردي بمشــاركة 
ــكان  ــار الم ــان اختي ــى ضم ــرص عل ــة وتح ــة العام ــات الجمعي اجتماع

والزمان اللذان يتيحان المشاركة الكاملة.

كمــا ينــص النظــام ا¹ساســي لشــركة الزوردي والئحــة حوكمتهــا 
علــى ا¹حــكام المتعلقــة بالجمعيــة العامــة للمســاهمين، والتــي 
تشــمل ا�جــراءات والخطــوات االحترازيــة الالزمــة لضمــان ممارســة 

جميع المساهمين لحقوقهم على نحٍو منتظم.

ــركة،  ــي الش ــلطة ف ــى س ــاهمين أعل ــة للمس ــة العام ــد الجمعي  وتع
وتشــتمل صالحياتهــا الحصريــة تعييــن وإنهــاء خدمــة أعضــاء مجلــس 
ا�دارة، والموافقــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة، وتعييــن مدققــي 
توزيعــات  أتعابهــم، وإقــرار نســبة  الخارجييــن وتحديــد  الحســابات 
ا¹ربــاح وفًقــا لتوصيــات مجلــس ا�دارة، وزيــادة أو خفــض رأس مــال 

الشركة، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام ا¹ساسي للشركة.

محاضــر  لقــراءة  للمســاهمين  كافًيــا  وصــوًلا  الزوردي  تتيــح  كمــا 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن خــالل تحميلهــا علــى الموقــع 
ا�لكترونــي لشــركة الزوردي، وتقــدم نســخة مــن هــذه المحاضــر إلــى 
انعقــاد  تاريــخ  مــن  فقــط  أيــام   (١٠) خــالل  الماليــة  الســوق  هيئــة 

االجتماع.

مــع  المســتمرة  التواصــل  قنــاة  هــي  المســتثمرين  عالقــات  إّن 
وتفيــد  العمــل  أيــام  أثنــاء  أســئلتهم  علــى  وتجيــب  المســتثمرين 
كقنــاة تواصــل متبادلــة بيــن المســتثمرين ومجلــس إدارة الشــركة 

وإدارتها التنفيذية.

د.   وسائل االتصال مع مساهمينا
جميــع  مــع  والدائــم  الفاعــل  بالتواصــل  الزوردي  شــركة  تلتــزم 
ــي  ــوح ف ــاق والوض ــتويات االتس ــى مس ــن أعل ــا يضم ــاهمين، بم المس
عمليــات ا�فصــاح فــي جميــع ا¹وقــات. ونتطلــع إلــى المشــاركة مــع 
المســاهمين بشــفافية وانتظــام بهــدف تيســير الفهــم المتبــادل 
¹هدافنــا المعنيــة، ونســعى جاهديــن للتواصــل مــع المســتثمرين 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــٍد ســواء، كمــا نحــّث جميــع 

المساهمين على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

تهــدف شــركة الزوردي إلــى أن تكــون بيــن مصــاف الشــركات الرائــدة 
فــي القطــاع، وســعًيا منهــا لتحقيــق ذلــك فإنهــا تلتــزم بتقديــم 
مســتويات أعلــى مــن ا�فصــاح والشــفافية فــي تقاريرهــا الماليــة، 

سواء في البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية.

الماليــة  االتصــاالت  ُســبل  جميــع  توفيــر  إلــى  الزوردي  تتطلــع 
واالســتراتيجية بأســلوب مفتــوح ومتناغــم، بمــا يضمــن اســتخدام 
ــوح  ــز وض ــك - لتعزي ــن ذل ــا أمك ــة - حيثم ــة وا�نجليزي ــن العربي اللغتي
ا�فصاحــات مــن أجــل توفيــر تقييــم عــادل ومتــوازن ومفهــوم حــول 

مكانة الشركة وآفاقها المستقبلية.

 ترحــب الزوردي بتلقــي مالحظاتكــم ومقترحاتكــم البّنــاءة، حيــث 
البريــد  عبــر  المســتثمرين  عالقــات  قســم  إلــى  تقديمهــا  يمكــن 

.investors@lazurde.com :ا�لكتروني

الماليــة  التقاريــر  جميــع  علــى  االطــالع  المســتثمرون  يســتطيع 
وسياســات حوكمــة الشــركة ومحاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
ذلــك  فــي  بمــا  الصلــة،  ذات  والمعلومــات  الدوريــة  وا�عالنــات 
توضيحات وتعليقات ا�دارة، المتاحة على موقعنا ا�لكتروني lazurde.com في 

ا¹وقات المحددة.

مــع  الفّعــال  التواصــل  ¹هميــة  الزوردي  إدراك  مــن  وانطالًقــا 
الجمعيــة  اجتمــاع  مــن  البّنــاءة  باالســتفادة  نلتــزم  المســاهمين، 
ــه  ــه وأعضائ ــس ا�دارة ورئيس ــاء مجل ــالل لق ــن خ ــنوي م ــة الس العام

مع المساهمين لسماع آرائهم وا�جابة عن استفساراتهم.

لذلــك نحــرص علــى تشــجيع المســاهمين مســبًقا علــى المشــاركة 
الحضــور  خــالل  مــن  الســنوي  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي 
عنهــم.  بالوكالــة  أو  أنفســهم  عــن  با¹صالــة  ســواء  والتصويــت، 
تســعى الشــركة إلــى تعظيــم قــدرة المســاهمين علــى المشــاركة 

في اجتماع الجمعية العامة من خالل:

•   الترتيبــات المناســبة للجمعيــة العامــة لتحفيــز عــدد أكبــر مــن 
المــكان  تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا  المشــاركة،  علــى  المســاهمين 

والزمان المناسبين.

•   إتاحــة أعضــاء المجلــس وا�دارة التنفيذيــة والمدققيــن القانونييــن 
الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة.

ــاع  ــور اجتم ــاء حض ــي أثن ــاهمين ف ــة للمس ــة معقول ــة فرص •    إتاح
ــدول  ــود ج ــق ببن ــا يتعل ــارات فيم ــرح االستفس ــة لط ــة العام الجمعي
القانونــي  المدقــق  علــى  ا¹ســئلة  طــرح  ذلــك  فــي  بمــا  ا¹عمــال، 
الخارجــي فيمــا يخــص ســير عمليــة التدقيــق وإعــداد ومحتــوى تقريــر 

المدقق القانوني الخارجي.

ــاهمين  ــة للمس ــة العام ــاد الجمعي ــوة النعق ــركة الدع ــوز للش •   يج
باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة.

للتصويــت  المســاهمين  العامــة  الجمعيــة  الشــركة  تدعــو   •
ا�لكترونــي علــى بنــود جــدول العمــل مــن خــالل بوابــة خدمــات 

تداوالتي.

•   يتــم تحفيــز المســاهمين علــى المشــاركة فــي الجمعيــة العامــة أو 
تعييــن وكالء عنهــم للحضــور والتصويــت فــي االجتماعــات لصالحهــم 

ونيابة عنهم في حالة عدم قدرتهم على حضور االجتماعات.

إننــا نهــدف إلــى تحقيــق التــوازن فــي مشــاركة المســتثمرين المســتمرة 
للتفاعــل  متواصلــة  فــرص  توفيــر  خــالل  مــن  وذلــك  العــام،  طــوال 
فيهــا  بمــا  اللقــاءات،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــالل  مــن  معهــم 
ومؤتمــرات  الســنوية،  ربــع  الجماعيــة  والمكالمــات  االجتماعــات 

المستثمرين، والبيانات التوضيحية لßدارة.

  كمــا عقــدت ا�دارة التنفيذية خــالل عام ٢٠١٩ بعض المؤتمــرات الهاتفية 
الجماعيــة مــع المحلليــن والمســاهمين بنــاًء علــى طلبهــم لفهــم 
طــرح  إلــى  با�ضافــة  واســتراتيجيتها،  الزوردي  أعمــال  نمــوذج 
ــأداء الشــركة وخطــط ا�دارة �دارة التغيــرات  االستفســارات المتعلقــة ب

الحالية في البيئة واللوائح االقتصادية.

ج.  أنشطة عالقات المستثمرين
مــع  والمفتــوح  المنتظــم  الحــوار  أهميــة  ا�دارة  مجلــس  يــدرك 
المســاهمين وأصحــاب المصلحــة اÆخريــن، ليــس فقــط قبــل اجتمــاع 

الجمعية العامة ولكن طوال العام.

ســر  وأميــن  بالمجموعــة  المســتثمرين  عالقــات  قســم  ويعمــل 
المســاهمين  مــع  الدائــم  للتواصــل  مركــز  بمثابــة  ا�دارة  مجلــس 
تحديثــات  ا�دارة  مجلــس  ويتلقــى  والمحلليــن.  والمســتثمرين 
واقتراحاتهــم  المجموعــة  مســاهمي  آراء  بشــأن  منتظمــة 
ومالحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا مــن خــالل قســم عالقــات 

المستثمرين وأمين سر المجلس.

يقــوم الرئيــس التنفيــذي باطــالع أعضــاء مجلــس ا�دارة علــى آراء 
ــم  ــات معه ــذه اÆراء والمقترح ــش ه ــاهمين، ويناق ــات المس واقتراح

في أثناء اجتماعات مجلس ا�دارة.

- إعالنات تداول
شــهدت الزوردي عاًمــا حافــًلا با¹نشــطة والفعاليــات االســتراتيجية التــي 
ــرز  ــن أب ــالن ع ــم ا�ع ــام.  وت ــالل الع ــاهمين خ ــا للمس ــالن عنه ــم ا�ع ت
الموقــع  علــى  االســتراتيجية  والقــرارات  وا¹نشــطة  الفعاليــات  هــذه 
الرســمي للســوق الماليــة الســعودية (تــداول) والموقــع ا�لكترونــي 
لشــركة الزوردي. وفــي المجمــل، تــم إصــدار واحــد وعشــرون إعالًنــا 

لمساهمي الزوردي في عام ٢٠١٩.

ويلخص الجدول التالي هذه ا�عالنات بحسب التاريخ والموضوع:
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سجالت المساهمين

 يوجد عدد من طلبات الشركة خالل عام ٢٠١٩ لسجالت المساهمين في تواريخ مختلفة و¹سباب مختلفة منها:

توصيات إلى الجمعية العامة
 بعــد مراجعــة ا¹نشــطة التشــغيلية والمالية ا¹كثر أهمية للســنة المالية ٢٠١٨، يســرنا أن نرفق تقرير لجنــة المراجعة والقوائم الماليــة مع تقرير مدققي 
الحســابات. ونوصــي الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى تقريــر مجلــس ا�دارة والقوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدققــي الحســابات. ســيتم ا�عــالن 

عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى ضمن جدول أعمال الجمعية في وقٍت الحق.

ســوف ُينشــر إعــالن اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي لعــام ٢٠١٩ علــى موقــع تــداول والموقــع ا�لكترونــي للشــركة وجريــدة يوميــة محليــة فــي وقت 
الحق عند الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئات التنظيمية وخالل  ٢١ يوم عمل قبل االجتماع على ا¹قل.

 جديــر بالذكــر أنــه مــن المقــرر أن يحضــر االجتمــاع الســنوي للجمعية العامــة لعام ٢٠١٩ جميــع أعضاء مجلــس ا�دارة والجــان التابعة، بما في ذلك رؤســاء 
لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت، وسيكونون متاحين لßجابة عن استفسارات المساهمين.
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تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية يف ٣١ مارس ٢٠١٩ (ثالثة أشهر)

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن استالمها تقرير املراجعة الشرعية ألعمال الشركة عن الربع األول لعام ٢٠١٩

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة غير عادية ( االجتماع األول )

تدعو شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها إلى حضور اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية 
(االجتماع األول) (إعالن تذكيري)

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات ملساهميها عن تاريخ بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع 
اجلمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)

تدعو شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها إلى حضور اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية 
(االجتماع األول) (إعالن تذكيري)

تدعو شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها إلى حضور اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية 
(االجتماع األول)

اعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف ٢٠١٨-١٢-٣١

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على املساهمني 
عن السنة املالية ٢٠١٨ ملتابعة استراتيجية االندماج واالستحواذ اخلاصة بها.

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن توقيع اتفاقية خدمات االستشارات الشرعية لفحص وتأكيد 
مدي توافقها مع أحكام الشريعة.

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن زيارة عدد من املتخصصني يف فقه املعامالت املالية 
اإلسالمية ملصنع الشركة مبدينة الرياض

التاريخ

رقم الطلب
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تاريخ الطلب

٣١ يناير ٢٠١٩

٢٨ فبراير ٢٠١٩ 

٣١ مارس ٢٠١٩

٢٤ أبريل ٢٠١٩

١ مايو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣١ يوليو ٢٠١٩

٤ سبتمبر ٢٠١٩

١٠ أكتوبر ٢٠١٩

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 

 نوع الطلب

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية
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تقرير الكميات - على مستوى الهوية

تقرير الكميات - على مستوى الهوية

 identity تقرير الكميات - على مستوى الهوية

األسباب

 إجراءات الشركة

 إجراءات الشركة

 إجراءات الشركة

 اجتماعات اجلمعية العامة

 إجراءات الشركة

 إجراءات الشركة

 إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

 إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

عنوان اإلعالن

حقوق المساهمين ووسائل االتصال
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الرياض،١١ مارس ٢٠٢٠م
١.   تمهيد

•   فوضــت الجمعيــة العامــة للشــركة لجنــة المراجعــة ("اللجنــة") بمســؤولية القيــام بالرقابــة المســتقلة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة 
ــة الداخليــة واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وضمــان كفايــة أنشــطة المراجعــة الخارجيــة والداخليــة.  للمجموعــة ونظــم الرقاب

وعالوة على ذلك، أسندت الئحة العمل المعتمدة مهمة ا�شراف على إدارة المخاطر للجنة المراجعة.

•   لقــد تــم تزويــد لجنــة المراجعــة خــالل العــام بالمــوارد الكافيــة ¹داء واجباتهــا، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم الــالزم، حســب االقتضــاء مــن 
ِقبــل قســم المراجعــة الداخليــة والمدققيــن الخارجييــن ("جرانــت ثورنتــون") والمستشــار القانونــي وا�دارة التنفيذيــة لدراســة كافــة المســائل 
المتعلقــة بالمبــادئ والممارســات المحاســبية للمجموعــة واالطــالع علــى جميــع نظــم الرقابــة الماليــة والتشــغيلية والرقابــة علــى االمتثــال 
ا�لكترونــي  الموقــع  علــى  المراجعــة  لجنــة  عمــل  والئحــة  اختصاصــات  علــى  االطــالع  ويمكــن  بهــا.  المعمــول  واللوائــح  للنظــم 

/https://lazurde.com لمجموعة الزوردي

•   تتكــون لجنــة المراجعــة مــن أربعــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس ا�دارة، بمــا فــي ذلــك عضــو مختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية، ويتــم 
تعيينهم من ِقبل الجمعية العامة لفترة تتزامن مع فترة عضوية مجلس ا�دارة. 

•   ال يجــوز أن يكــون أي عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة قــد تــم توظيفــه مــن ِقبــل مراجعــي الحســابات الســابقين أو الحالييــن لمجموعــة 
الزوردي وال يجوز تعيين أي من  المنتسبين لمراجعي الحسابات السابقين أو الحاليين بعضوية لجنة المراجعة.

•   وفيمــا يلــي أســماء الســادة أعضــاء لجنــة المراجعــة وقــد تــمُ ســرد ســيرتهم الذاتيــة ضمــن قســم الســيرة الذاتيــة ¹عضــاء مجلــس ا�دارة 
واللجان من التقرير السنوي لعام ٢٠١٩.

٩-      السيدة/ صباح املؤيد عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة جلنة املراجعة وهي أخصائية يف شؤون احملاسبة واملالية
١٠-    وافق مجلس اإلدارة على خطاب االستقالة املقدم من السيد/ سونيل بهيلوترا (عضو غير تنفذي) من عضوية مجلس اإلدارة وكافة اللجان ألسباب شخصية. 

         واعتبرت االستقالة ساريًة اعتباراً من موافقة املجلس عليها بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م.
١٠-   وافق مجلس اإلدارة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ توصية جلنة الترشيحات واملكافآت بتعيني السيد خليفة حسن اجلالهمة عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي وعضو جلنة 

         املراجعة ويعد هذا التعيني سارياً اعتباراً من ١٠ ديسمبر ٢٠١٩. وقد ال تعتبر املوافقة نهائية إذ سيعرض التعيني أمام اجلمعية العامة العادية للموافقة 
          عليه يف اجتماعها األول.

التقرير  
السنوي للجنة 

المراجعة

األعضاء
السيدة/ صباح خليل املؤيد 

السّيد/ براين نورمان ديكي

السّيد/ سونيل بهيلوترا 

السّيد/ عادل امليمان

السّيد/ خليفة حسن اجلالهمة 

املنصب
رئيسة جلنة املراجعة

عضو جلنة املراجعة

عضو جلنة املراجعة

عضو جلنة املراجعة

عضو جلنة املراجعة

حالة العضوية
مستقلة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تاريخ التعيني
٢٢ أبريل ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

١١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٢ أبريل ٢٠١٨

١٠ ديسمبر ٢٠١٩

التقرير  السنوي للجنة المراجعة
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التقرير  السنوي للجنة المراجعة

 ملخص ا�عمال

للمجموعــة. والســنوية  الســنوية  الربــع  الماليــة  القوائــم  مراجعــة     •

•   مراجعــة ا¹ســتراتيجية والمنهجيــة المعتمــدة ¹عمــال المراجعــة مــع 

المدققين الخارجيين وا�دارة، وال سيما ما يتعلق بأمور المراجعة الرئيسية 

ضمن تقرير تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.

•   الموافقة على خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩.

•   مراجعة النتائج التي توّصل إليها قسم المراجعة الداخلية، 

والمدققين الخارجيين، واستجابة ا�دارة لتوصياتهم.

•   مراجعة التقارير الربع سنوية حول شؤون االمتثال القانونية والتنظيمية، 

بما فيهامكافحة الرشوة والفساد وا�بالغ عن هذه الحاالت.

•   مراجعــة مالءمــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة ورفــع 

التقارير المالية والمراجعة الداخلية.

•   مراجعة العمليات والمعامالت المستمرة للشركة.

ــة  ــال الخاص ــن وا¹عم ــن الخارجيي ــتقاللية المدققي ــد اس ــة ورص •   مراجع

بتقديم خدمات غير خدمات التدقيق.

•   الموافقة على أتعاب المدققين الخارجيين لعام ٢٠١٩ وخطابات االرتباط 

بعملية المراجعة.

ــن  ــن الخارجيي ــة بالمدققي ــام ٢٠١٩ الخاص ــق لع ــة التدقي ــة خط •   مراجع

ونطاق عملهم.

ــات  ــر والممارس ــادئ والمعايي ــي المب ــة ف ــرات المقترح ــة التغيي •   مراجع

المحاسبية من قبل ا�دارة .

بأبــرز  المتعلقــة  ا�نشــطة  بيــان  يلــي  مــا  فــي 
المواضيــع التــي قامــت بهــا لجنــة المراجعــة خــالل 

السنة المالية:
١.  إعداد التقارير المالية 

•   راجعــت لجنــة المراجعــة القوائــم الماليــة ا¹وليــة ربــع الســنوية للربــع 
ا¹ول والثاني والثالث من عام ٢٠١٩م 

 •   راجعــت اللجنــة القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام ٢٠١٩م بالتعــاون مــع 
المدققيــن الخارجييــن، جرانــت ثورنتــون ("GT"). وبنــاًء علــى هــذه المراجعة 
والمناقشــات التــي تمــت مــع ا�دارة، ومــا جــاء بتقريــر المراجــع المســتقل 
جرانــت ثورنتــون، فــأن القوائــم الماليــة الموحــدة تــم إعدادهــا بمــا يتفــق 
العربيــة  المملكــة  فــي  بهــا  المعمــول  المحاســبية  المعاييــر  مــع 
الســعودية (المعاييــر الدوليــة �عــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن 
ــز  ــل المرك ــا تمث ــن)، وأنه ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس ــل الهيئ ِقب
فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  عملياتهــا  ونتائــج  للمجموعــة  المالــي 
ــة  ــس ا�دارة والجمعي ــة مجل ــت اللجن ــا أوص ــة. كم ــمبر ٢٠١٩ بنزاه ٣١ ديس
الماليــة  الموحــدة للســنة  الماليــة  القوائــم  بالموافقــة علــى  العامــة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بناًء على ذلك.

 •   راجعــت اللجنــة علــى أســاس ربــع ســنوي أي خــالف قائــم (فــي حــال 
وجــوده) بيــن ا�دارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن فيمــا يتعلــق 
ا�دارة  مــن  كٍل  مــع  منفصــل  بشــكٍل  الماليــة  القوائــم  بإعــداد 
أي  إلــى  با�ضافــة  حــدا،  علــى  الخارجييــن  القانونييــن  والمدققيــن 
صعوبــات واجهتهــم أثنــاء ســير عمليــة المراجعــة (بمــا فــي ذلــك القيــود 
المعلومــات  علــى  الحصــول  أو  العمــل  نطــاق  علــى  المفروضــة 
آنًفــا. ُذكــر  ممــا  كٍل  علــى  ا�دارة  رد  اللجنــة  وراجعــت  المطلوبــة)، 

٢.  مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية
راجعــت اللجنــة كفــاءة سياســات المجموعــة وإجراءاتهــا فــي مــا يتعلــق 
ــيغلية،  ــة والتش ــال المالي ــك ا¹عم ــي ذل ــا ف ــة (بم ــة الداخلي ــم الرقاب بنظ
ــال  ــا المعلومــات وإدارة المخاطــر، وأمــن المعلومــات، واالمتث وتكنولوجي
للنظــم القانونيــة واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة ، وتلــك المصّممــة 
ــر  ــال وتقاري ــة أعم ــالل مراجع ــن خ ــة) م ــال االحتيالي ــن ا¹عم ــف ع للكش
قســم المراجعــة الداخليــة والمراجــع المســتقل الخارجــي ، والتقاريــر 
ــإدارة المخاطــر واالمتثــال  الدوريــة مــن ا�دارة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة ب
ــم  ــ× للنظ ــة تقييم ــة المراجع ــرت لجن ــة. أج ــة والتنظيمي ــم القانوني للنظ
الرقابة الداخلية المطبقة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، 
اعتمــدت تأكيــد ا�دارة علــى أن، نظــم الراقبــة الداخليــة وإدارة المخاطــر 
التــي تتبعهــا المجموعــة فعالــًة وتعمــل بشــكل جيــد. وعّبــرت لجنــة 
التــي  الداخليــة  الرقابــة  ونظــم  آليــات  حيــال  رضاهــا  عــن  المراجعــة 
اعتمدتهــا الشــركة لرصــد وتصحيــح عــدم االمتثــال، كام أكــدت اللجنــة 
ــة  ــات الئح ــر  ومتطلب ــا لمعايي ــركة وامتثله ــزام الش ــن الت ــا ع ــن رضاه ع
حوكمــة الشــركات فــي مــا يتعلــق بتطبيــق نظــم الرقابــة الداخليــة 

وإدارة المخاطر وبما يتفق مع أفضل الممارسات.

٣.  المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة
ــراف ذات  ــع ا¹ط ــركة م ــالت الش ــى معام ــالع عل ــة باالط ــت اللجن •   قام
داخــل  مصالــح  تضــارب  حالــة  أي  اللجنــة  لعلــم  ينــم  ولــم  العالقــة. 
الشــركة أو المجموعــة، بمــا فــي ذلــك أي معاملــة أو إجــراء أو مســار عمــل 
مــن شــأنه إثــارة تســاؤالت حــول نزاهــة ا�دارة تســتدعي اخطــار مجلــس ا�دارة.

ــن  ــن الخارجيي ــدودة للمدققي ــة المح ــر المراجع ــة تقري ــت اللجن •    راجع
ــة  ــراف ذات العالق ــع ا¹ط ــالت م ــق بالمعام ــا يتعل ــون) فيم ــت ثورنت (جران

خالل عام ٢٠١٩م.

٤.   المراجعة الخارجية
ــركة  ــتقاللية ش ــد اس ــام برص ــة القي ــة المراجع ــات لجن ــمل صالحي •   تش
جرانــت ثورنتــون، وقــد حصلــت اللجنــة علــى خطــاب تأكيــد خطــي منهــا 
باعتبارهــا مدقــق الحســابات الخارجــي، بتاريــخ ٢٤ أبريــل ٢٠١٩، للتأكيــد علــى 
مدققــي  اســتقاللية  علــى  اتفاقهــا  اللجنــة  أبــدت  اســتقالليتها.  
ممارســة  فتــرة  وطــوال  الحالــي  الوقــت  فــي  الخارجييــن  الحســابات 
المهنيــة  المتطلبــات  جميــع  لشــروط  وفًقــا  الحســابات  مراجعــة 

والتنظيمية ذات الصلة، وأنهم قد استوفوا معايير المالءمة.

الحســابات  مدققــي  واســتقاللية  لمالءمــة  تقييًمــا  اللجنــة  أجــرت    •
الخارجييــن فيمــا يتعلــق بسياســة وإجــراءات تقييــم مدققــي الحســابات 
الخارجييــن. قامــت اللجنــة بدراســة قــدرات شــركة تدقيــق الحســابات 
والفريــق المهنــي الُمعيــن والمنهجيــة المقترحــة واالســتقاللية وأتعــاب 

خدمات المراجعة.

ــات  ــي االجتماع ــابات ف ــى الحس ــع مراجع ــة م ــة المراجع ــت لجن •   راجع
الفعلية والمكالمات الهاتفية المنعقدة خالل عام ٢٠١٩، نتائج مراجعتهم 
وتقريــر المراجعــة وتوصياتهــم فيمــا يتعلــق بالتحســينات المطلوبــة 
علــى إجــراءات الرقابــة الداخليــة والتــي تــم مالحظتهــا أثنــاء القيــام 

بأعمال مراجعة الحسابات.

•   عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خاصــة مــع مراجعــى الحســابات 
الخارجييــن خــالل عام ٢٠١٩ دون حضور الرئيــس التنفيذي وا�دارة والمراجع 
الداخلــي. وجــاءت التغذيــة المرتــدة مــن جرانــت ثورنتــون خــالل هــذه 

الجلسات متسقة بشأن إجراءات التدقيق وتعاون ا�دارة.

٥.  إعادة تعيين المدققين الخارجيين
وفقــ× لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات، يجــب أن يتــم ترشــيح علــى 

ا¹قــل عــدد (٢) مــن الشــركات المتخصصــة فــي مراجعــة الحســابات 

عــروض  بمراجعــة  المراجعــة  لجنــة  قامــت  لــذا  العامــة،  للجمعيــة 

الخدمــات المهنيــة لمراجعة الحســابات لعــام ٢٠٢٠م والربــع ا¹ول من عام 

٢٠٢١م، والمقدمــة مــن بعــض الشــركات المتخصــص. وبنــاء عليــه قامــت 

اللجنــة بترشــيح مكاتــب مراجعــة الحســابات االتــي أســمأهم للجمعيــة 

العامــة اســتنادÎ إلــى خبرتهــم وقدراتهــم ومعقولتــه ا¹تعــاب المهنيــة 

المقترحة.
-   شركة (PKF) – إبراهيم أحمد البسام وشركاه – محاسبون عامون معتمدون

-   شركة جرانت ثورنتون – مكتب الدار للتدقيق– محاسبون عامون معتمدون

-   جرانــت ثورنتــون - مكتــب الــدار لتدقيــق الحســابات محاســبون قانونيــون

٧.  تقييم ا�داء 
تجــري لجنــة المراجعــة تقييمــ× ســنوي× ¹دائهــا وفعاليتهــا. وكمــا هــو 

الحال مع تقييم ا¹داء السنوي لمجلس ا�دارة لعام ٢٠١٩، تم إجراء تقييم 

أداء لجنــة المراجعــة مــن قبــل مؤسســة استشــارية متخصصــة مــن 

خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. حيــث قــام كّل عضــو مــن أعضــاء 

لجنــة المراجعــة با¹جابــة علــى اســتبيان ســري متعلــق بــأداء اللجنــة، 

ــطة  ــاالت ا¹نش ــي مج ــة ف ــال اللجن ــإدارة أعم ــة ب ــئلة متعلق ــمل أس ويش

الرئيســة ¹عمــال الجنــة الســنوية، و تنظيــم جــدول االجتماعــات، والوقــت 

المخصــص والمســاهمة فــي االجتماعــات، وتصنيــف جــودة المعلومــات 

اللجنــة فــي مجــاالت مثــل  اللجنــة، وفعاليــة إشــراف  إلــى  المقدمــة 

المدققيــن  وأعمــال  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  أعمــال  علــى  ا¹شــراف 

الخارجييــن و عمليــة أعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة، ونظــام الرقابــة 

الداخليــة والسياســات والممارســات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، وتصنيــف 

و  بالتقاريــر  المرتبطــة  المســائل  وتقييــم  مراجعــة  فــي  اللجنــة  أداء 

ــد  ــام. وق ــكٍل ع ــة بش ــين أداء اللجن ــة تحس ــبية، وكيفي ــال المحاس ا¹عم

جــاء االســتنتاج النهائــي لتقييــم أعمــال لجنــة المراجعــة أّن أداءهــا لســنة 

٢٠١٩ كان فعــاًال وأّدت مهامهــا بمــا يتوافــق مــع الئحــة عملهــا المعتمــدة 

وأفضل الممارسات.

رئيسة لجنة المراجعة

السيدة/ صباح المؤيد

٦.  مراجعــة المــوارد المتاحــة للقيــام با�عمــال المحاســبية 
وإعداد التقارير المالية والمراجعة الداخلية

وفقــ× لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات، يجــب أن يتــم ترشــيح علــى 

ا¹قــل عــدد (٢) مــن الشــركات المتخصصــة فــي مراجعــة الحســابات 

عــروض  بمراجعــة  المراجعــة  لجنــة  قامــت  لــذا  العامــة،  للجمعيــة 

الخدمــات المهنيــة لمراجعــة الحســابات لعــام ٢٠٢٠ والمقدمــة مــن بعــض 

الشــركات المتخصــص. وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بترشــيح ثالثــة مــن 

 Îمكاتــب مراجعــة الحســابات واالتــي ـــأسمأهم للجمعية العامة اســتناد

إلى خبرتهم وقدراتهم ومعقولته ا¹تعاب المهنية المقترحة.
-   شركة (PKF) – إبراهيم أحمد البسام وشركاه – محاسبون عامون معتمدون

-   شركة جرانت ثورنتون – مكتب الدار للتدقيق– محاسبون عامون معتمدون

-   جرانــت ثورنتــون - مكتــب الــدار لتدقيــق الحســابات محاســبون قانونيــون

ــتقالليتها  ــون واس ــت ثورنت ــال جران ــابقة أعم ــن س ــا ع ــة رضاه ــدت اللجن أب

ــا  ــدت رغبته ــي أب ــون (الت ــت ثورنت ــن جران ــة بتعيي ــا، والتوصي وموضوعيته

ــابات  ــع الحس ــون مراج ــه لتك ــاًء علي ــب) بن ــذا المنص ــي ه ــاء ف ــي البق ف

فــي  المســاهمين  بموافقــة  وأوصــت   ٢٠٢٠ لعــام  للشــركة  الخارجــي 

االجتماع المقبل للجمعية العامة.  
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تقرير مراجعي
الحسـابـات
المسـتقــل
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تقرير المراجع المستقل
السادة/ المساهمين في شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 

(شركة مساهمة سعودية)
الرياض – المملكة العربية السعودية

تقريرعن مراجعة القوائم المالية الموحدة  

الـرأي
الزوردي  لشــركة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  راجعنــا  لقــد 
ــا  ــار إليهم ــا (ويش ــة له ــركات التابع ــركة") والش ــرات ("الش للمجوه
المالــي  المركــز  قائمــة  تشــمل  والتــي  "المجموعــة")،  بـــ  معــا 
الموحــدة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م، وقائمــة الربــح أو الخســارة 
وقائمــة  ا�خرالموحــدة،  الشــامل  الدخــل  وقائمــة  الموحــدة 
التدفقــات  وقائمــة  الموحــدة،  الملكيــة  حقــوق  فــي  التغيــرات 
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وا¡يضاحــات 
ــص  ــك ملخ ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــة الموح ــم المالي ــع القوائ ــة م المرفق

للسياسات المحاسبية المهمة.

فــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بعــدل 
الموحــد  المالــي  المركــز  الجوهريــة  الجوانــب  جميــع  مــن 
للمجموعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م وأدائهــا المالــي الموحــد 
وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، 
ــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة  وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاري
العربيــة الســعودية، والمعاييــر وا¡صــدارات ا�خــرى التــي إعتمدتهــا 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي
ــة  ــة للمراجع ــر الدولي ــا للمعايي ــة وفق ــة المراجع ــا بعملي ــد قمن لق
مســؤوليتنا  إن  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة 
بموجــب تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا فــي قســم مســؤوليات 
المراجــع عــن مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا. 
ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــµ لقواعــد ســلوك وآداب 
المهنــة المعتمــدة مــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبين ذات 
الموحــدة والمعتمــدة فــي  الماليــة  للقوائــم  الصلــة بمراجعتنــا 
المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا إلتزمنــا أيضــµ بمتطلبــات ســلوك 
أدلــة  أن  ونعتقــد  القواعــد.  لتلــك   µطبقــ ا�خــرى  المهنــة  وآداب 
المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس 

¡بداء رأينا.

ا�مور الرئيسية للمراجعة
االمــور الرئيســية للمراجعــة هــي تلــك ا�مــور التــي حــازت علــى 
أهميــة جوهريــة فــي عمليــة مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة 
ــذه  ــاول ه ــم تن ــد ت ــي. وق ــا المهن ــى تقديرن ــاء عل ــة بن ــنة الحالي للس
ــة  ــم المالي ــي القوائ ــا ف ــداء رأين ــا واب ــياق مراجعتن ــي س ــائل ف المس
الموحــدة ككل، ولــم نقــم بابــداء رأي منفصــل خــاص بهــذه االمــور، 
أمــر:   لــكل  تناولنــا  لكيفيــة  وصــف  ادنــاه  ويــرد 

١- تخصيص سعر الشراء المتعلقة با�ستحواذ 
علي شركة إزدياد العربية للتجارة: 

كمــا هــو موضــح في إيضــاح ٣٣ ، قامت المجموعة با¡ســتحواذ على ١٠٠٪ 
 µمــن رأس مــال شــركة إزديــاد مقابــل ١٨٥٫٥ مليــون ريــال ســعودي. ووفق
لمتطلبــات المعيــار الدولي ¡عداد التقاريــر المالية رقم ٣ "دمج ا�عمال" ، 
قامــت المجموعــة بإجــراء تخصيــص ســعر الشــراء. ويخضــع تخصيــص 
ســعر الشــراء �حــكام وتقديــرات هامــة فــي تحديــد ا�صــول غيــر 
الملموســة، تقييــم ا�صــول الملموســة وغيــر الملموســة (بمــا فــي 
الملموســة  غيــر  لÊصــول  ا¡طفــاء  فتــرة  وتحديــد  الشــهرة)  ذلــك 
مهنيــة  شــركة  مــع  التعاقــد  مــن  المجموعــة  تمكنــت  المحــددة. 
خارجيــة للقيــام بتخصيــص ســعر الشــراء. إن ا¡فتراضــات التــي تنطــوي 
ــة  ــة المخصص ــك القيم ــراء وكذل ــعر الش ــص س ــد تخصي ــا تحدي عليه
لÊصــل غيــر الملمــوس يجعــل تخصيــص ســعر الشــراء مــن ا�مــور 

الرئيسية للمراجعة.

وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى:

 تقييم مؤهالت وكفاءة الشركة المهنية الخارجية ؛

 إجــراء مناقشــات مــع ا¡دارة والشــركة المهنيــة الخارجيــة للحصــول 
على فهم لعملية تخصيص سعر الشراء ؛

ــة  ــا بمراجع ــا ، قمن ــي لدين ــم الداخل ــي التقيي ــن أخصائ ــاعدة م  بمس
بــأن االمتيــاز هــو ا�صــل غيــر الملمــوس  الــذي اتخــذ  أســاس القــرار 
مــن  كجــزء  عليــه  الحصــول  تــم  والــذي  للتحديــد  القابــل  الوحيــد 
ــاد واالفتراضــات الرئيســية المســتخدمة لتحديــد  االســتحواذ علــى إزدي

القيمة العادلة الخاصة بها ؛

المســتخدمة فــي تحديــد  تقييــم مــدى معقوليــة ا¡فتراضــات   
العمــر ا¡نتاجــي علــي مــدى الزمــن لÊصــل غيــر الملمــوس المســتحوذ 

عليه ، مقابل تلك التي تحددها الشركة المهنية ؛ 

 تقييــم ا¡فصاحــات الــواردة فــي إيضــاح ٣٣ مقابــل متطلبــات إفصــاح 
المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة.

 اســتناًدا إلــى العمــل الــذي تــم إنجــازه ، وجدنــا أن تحديــد ا�صــل غيــر 
الملموس وطريقة التقييم المستخدمة كانت مناسبة.

٢-  القيمة الدفترية للشهرة: 
لــدي المجموعــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م شــهرة نشــأت مــن إندمــاج 

أعمال سابقة بمبلغ ١٠٩٫٩ مليون ريال سعودي.

أمــور  مــن  الشــهرة  قيمــة  فــي  الســنوي  ا¡نخفــاض  اختبــار  يعتبــر 
المعقــدة  المحاســبية  المتطلبــات  بســبب  الرئيســية  المراجعــة 
مــن  التــي  االفتراضــات  تحديــد  فــي  المطلوبــة  الهامــة  وا�حــكام 
الواجــب اســتخدامها لتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد. تــم اســتخالص 
والتــي   ،  (CGU) النقــد  توليــد  لوحــدة  لالســترداد  القابلــة  القيمــة 
تســتند إلــى ارتفــاع القيمــة المســتخدمة أو انخفــاض القيمــة العادلــة 
ــة.   ــة المخصوم ــدي المتوقع ــق النق ــاذج التدف ــن نم ــع ، م ــف البي لتكالي
تســتخدم هــذه النمــاذج العديــد مــن االفتراضــات الرئيســية ، بمــا فــي 
ذلــك تقديــرات معــدالت نمــو المبيعــات المســتقبلية ، ومعــدالت نمــو 
القيمــة النهائيــة والمتوســط  المرجــح لتكلفــة رأس المــال (معــدل 

الخصم).

تــم ا¡فصــاح عــن الشــهرة فــي إيضــاح ٩ مــن القوائــم الماليــة الموحدة. 
يتــم ا¡فصــاح عــن السياســات المحاســبية للمجموعــة حــول الشــهرة 

في إيضاح ٤ و ٥ من القوائم المالية الموحدة.

وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى:

ــة  ــد القيم ــل ا¡دارة لتحدي ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــم المنهجي  تقيي
القابلة لالســترداد علي أســاس القيمة قيد االستخدام لÊصول للوحدة 
المــدرة للنقــد ومقارنتهــا بمــا يتطلبــه معيــار المحاســبة الدولــي 

رقم  ٣٦.    كما قمنا باختبار الدقة الحسابية لنموذج انخفاض القيمة ؛

المدخــالت  علــى  المطبقــة  االفتراضــات  مالءمــة  مــدى  تقييــم   

الرئيســية مثــل معــدالت نمــو المبيعــات ومعــدالت الخصــم ومعــدالت 

ــالت  ــذه المدخ ــة ه ــمل مقارن ــي تش ــل ، والت ــدى الطوي ــى الم ــو عل النم

مــع البيانــات المشــتقة مــن الخــارج وكذلــك تقييمنــا الخــاص بنــاًء علــى 

معرفتنا بالعميل و الصناعة

توقعــات  فــي  المســتخدمة  المدخــالت  بيانــات  بيــن  التوفيــق   

المعتمــدة  الميزانيــات  مثــل   ، الداعمــة  وا�دلــة  النقديــة  التدفقــات 

والنظر في مدي معقولية تلك الميزانيات ؛

ــكل  ــة بش ــلبية المحتمل ــرات الس ــل للتغي ــر المحتم ــي التأثي ــر ف  النظ

، مــن أجــل تقييــم ا�ثــر  الرئيســية  معقــول فــي هــذه االفتراضــات 

الممكن لمجموعة من النتائج المحتملة ؛ 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــم المالي ــات القوائ ــة إفصاح ــدى مالءم ــم م  تقيي

ا¡فصاحات المتعلقة باالفتراضات الرئيسية وا�حكام والحساسيات.

٣-  تقييم المخزون: 
بلــغ رصيــد المخــزون كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م لــدى المجموعــة ٨٥٨٫٦ 

مليون ريال سعودي (٢٠١٨م: ٧٨٨٫٩ مليون ريال سعودي). 

ــا  ــق أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة أو صاف ــزون بالتكلف ــر المخ يظه
ــن  ــة م ــيء الحرك ــزون بط ــر ومخ ــص صه ــاب مخص ــم احتس ــل، ويت أق
قبــل االدارة. تعتمــد المجموعــة بشــكل رئيســي علــى التقديــر المهنــي 
فــي تحديــد صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، با¡ضافــة إلــى تقديــر 
ــاًء  ــة بن ــيء الحرك ــزون بط ــر والمخ ــوب للصه ــص المطل ــة المخص قيم
البيــع  تقديــر  فــي  التاريخيــة  والقيــم  المخــزون  أعمــار  تقاريــر  علــى 

المستقبلي المحتمل للمخزون بطيء الحركة ولÊصناف القديمة. 

قــد حــاز هــذا البنــد علــى اهتمامنــا نظــرا لÊهميــة النســبية لرصيــد 
تقديــر  إن  المجموعــة.  موجــودات  إجمالــي  إلــى  بالنســبة  المخــزون 
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ينطــوي علــى مســتوى عــال مــن 
ــم  ــي قي ــرات ف ــة التغي ــرات نتيج ــذه التقدي ــر ه ــي، وتتاث ــر المهن التقدي

الذهب السوقية.

أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى:

 تقييم وفحص تصميم وفعالية نظام الضبط الرقابي على المخزون.

 µــ ــزون طبق ــود المخ ــم بن ــادة تقيي ــزون ¡ع ــن المخ ــة م ــص عين  فح
Üخر فاتورة شراء مسجلة.

 اختيارعينــة مــن تقريــر أعمــار المخــزون ومقارنــة أعمــار بعــض عناصــر 
المخزون مع اخر فاتورة مسجلة.

 فحــص صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لعينــة مــن أصنــاف المخــزون 
ا�خــرى (عــدا الذهــب) عــن طريــق مقارنــة قيمتهــا بآخــر ســعر بيــع، 

ومقارنة قيمة مخزون الذهب بأسعار الذهب السائدة في السوق.  

ــاء  ــة بن ــيء الحرك ــزون بط ــر والمخ ــص الصه ــاب مخص ــادة احتس  اع
على سياسة المجموعة المعتمدة وتقرير أعمار المخزون؛ و

 تقييــم مــدى مالئمــة إفصاحــات المجموعــة المتعلقــة بتقييــم 
المخزون وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة.

تــم االفصــاح عــن المخزون فــي إيضــاح ١٠ من القوائــم الماليــة الموحدة، 
المتعلقــة  المهمــة  المحاســبية  السياســات  عــن  ا¡فصــاح  وتــم 

بالمخزون في االيضاحات ٤ و٥ من القوائم المالية الموحدة.

تقرير المراجع المستقل
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٤-   تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
١٦ "عقود ا�يجار": 

خــالل العــام، قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالي رقم ١٦    "عقود ا¡يجار". ويحل هذا المعيار الجديد محل متطلبات 

معيار المحاسبة الدولي ١٧ " عقود ا¡يجار". 

يعــدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ بشــكل أساســي المعالجة 
المحاســبية لعقــود ا¡يجــار التشــغيلية عنــد بدايتهــا ، مــع ا¡عتــراف 
للمبلــغ  المقابلــة  ا¡لتزامــات  و  المســتأجر  ا�صــل  إســتخدام  بحــق 
ــت  ــار. قام ــد ا¡يج ــدة عق ــي م ــار عل ــات ا¡يج ــن مدفوع ــوم م المخص
المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي رقــم ١٦ بإســتخدام منهجيــة 
ــات  ــل معلوم ــادة تعدي ــم إع ــم تت ــي ل ــّدل وبالتال ــي المع ــر الرجع ا�ث
للمعيــار                    ا�ولــي  للتطبيــق  التراكمــي  التأثيــر  ويظهــر  المقارنــة، 

في ١ يناير ٢٠١٩.

إعتبرنــا هــذا أمــر رئيســي للمراجعــة �ن حســاب المبالــغ المتعلقــة بحــق 
ــات  ــن عملي ــا تتضم ــة له ــر المقابل ــات التأجي ــول وإلتزام ــتخدام ا�ص إس
جديــدة لجمــع البيانــات، و قواعــد معقــدة و تطبيــق أحــكام جوهريــة 

من قبل ا¡دارة تتعلق بالشروط الواردة في العقد.

وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى:

  فحــص تقييــم ا¡دارة لتأثيــر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ من 
ــر و  ــات التأجي ــول و التزام ــتخدام ا�ص ــق إس ــاس ح ــف و قي ــث تصني حي

فهم النهج المتبع في التنفيذ 

  التحقــق مــن دقــة بيانــات عقــد ا¡يجــار مــن خــالل عينــة مــن عقــود 
ــم  ــات تدع ــة معلوم ــة أو أي ــار ا�صلي ــود ا¡يج ــا بعق ــار و مقارنته ا¡يج
هــذا التحقــق، والتحقــق مــن الدقــة الحســابية لعينــة مــن جــداول 

ا¡يجار وفقµ للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦.

  تقييــم شــروط ا¡يجــار عنــد ا¡نقضــاء ، بمــا فــي ذلــك فتــرات التجديــد  
مــن خــالل فحــص العقــود وتقييــم أحــكام ا¡دارة لفتــرات ا¡يجــار 

المطبقة في حساب التأجير ، للتأكد من أنها دقيقة وكاملة ؛ و
ــة  ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــات المطلوب ــة ا¡فصاح ــدي كفاي ــص م • فح

الموحدة فيما يتعلق بتطبيق المعيار الجديد.

ــة  ــم المالي ــن القوائ ــاح ٨ م ــي إيض ــار ف ــود ا¡يج ــن عق ــاح ع ــم االفص ت
الموحــدة، وتــم ا¡فصــاح عــن السياســات المحاســبية للمجموعــة و 
المتعلقة بعقود ا¡يجار في االيضاحات ٥ و٦٫١ من القوائم المالية الموحدة.

المعلومات ا�خرى ضمن التقرير السنوي 
للمجموعة

تشــمل المعلومــات االخــرى تلــك المعلومــات الــواردة فــي التقريــر 
السنوي للمجموعة لعام ٢٠١٩م بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير 
المعلومــات  عــن  مســؤولة  ا¡دارة  إن  بشــأنها.  الحســابات  مراجعــي 

ا�خرى الواردة في تقريرها السنوي.

إن رأينــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ال يغطــي المعلومــات االخــرى 
بتقديــم أي شــكل مــن  الســنوي ولــن نقــوم  التقريــر  الــواردة فــي 

أشكال التأكيد او ا¡ستنتاج بشأنها. 

ــاء علــى مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مــن مســؤولياتنا  بن
قــراءة المعلومــات االخــرى والــواردة فــي التقريــر الســنوي المشــار اليــه 
أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك فإننــا نأخــذ بعيــن ا¡عتبــار مــا إذا كانــت 
الماليــة  القوائــم  مــع  جوهريــا  متوافقــة  غيــر  ا�خــرى  المعلومــات 
الموحــدة او متعارضــة مــع معرفتنــا الكليــة خــالل عمليــة المراجعــة او 

عدا ذلك من المعلومات التي قد تبدو أنها خاطئة جوهريا. 

بنــاء علــى ذلــك فإنــه عنــد قراءتنــا للمعلومــات االخــرى إذا اســتنتجنا أن 
هنــاك أخطــاء جوهريــة فإننــا مطالبــون با¡بــالغ عنهــا إلــى هــؤالء 

المكلفون بالحوكمة. وال يوجد لدينا أية أمور لãبالغ عنها.

ــؤولة  ــي المس ــإن ا¡دارة ه ــدة، ف ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــد إع وعن
عــن تقديــر قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن 
العالقــة  ذات  ا�مــور  عــن  الحــال،  مقتضــى  بحســب  ا¡فصــاح 
باالســتمرارية، واســتخدام أســاس ا¡ســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم 
تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس 

هناك خيار واقعي بخالف ذلك. 

هــم  المراجعــة"  لجنــة   " فــي  ممثلــون  بالحوكمــة  والمكلفــون 
المســؤولون عــن ا¡شــراف علــى عمليــة أعــداد التقاريــر الماليــة فــي 

المجموعة. 

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت 
ــواء  ــري س ــف جوه ــن تحري ــة م ــدة ككل خالي ــة الموح ــم المالي القوائ
بســبب غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجعــة الــذي يتضمــن رأينــا. 
 µوالتأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــ
الدوليــة  القيــام بهــا وفقــا للمعاييــر  تــم  التــي  المراجعــة  علــى أن 
ــف  ــعودية ستكش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــة المعتم للمراجع
دائمــµ عــن تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــودæ. ويمكــن أن تنشــأ 
التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل 
ــرارات  ــى الق ــا، عل ــي مجموعه ــا أو ف ــا، بمفرده ــع تأثيره ــول توق معق
ا¡قتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه القوائــم 

المالية الموحدة.

مسؤوليات ا�دارة والمكلفين بالحوكمة عن 
القوائم المالية الموحدة

الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إعــداد  عــن  المســؤولة  هــي  ا¡دارة  إن 
وعرضهــا العــادل، وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة 
ــكام  ــدارات واالح ــر وا¡ص ــعودية، والمعايي ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
ا�خــرى التــي إعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. 
وهــي المســؤولة عــن المتطلبــات المعمــول بهــا فــي نظــام الشــركات 
ــا  ــي تراه ــة الت ــة الداخلي ــام الرقاب ــة، ونظ ــة للمجموع ــح الداخلي واللوائ
ا¡دارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن 

تحريف جوهري سواء بسبب غش أوخطأ.

  إســتنتاج مــدى مناســبة إســتخدام ا¡دارة �ســاس ا¡ســتمرارية فــي 
ــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا، و  المحاســبة، إســتنادæ إلــى أدل
مــا إذا كان هنــاك عــدم تاكــد جوهــري ذا عالقــة بأحــداث أو ظــروف قــد 
كمنشــأة  البقــاء  علــى  المجموعــة  قــدرة  حــول   æكبيــر  µشــك تثيــر 
مســتمرة. وإذا خلصنــا إلــى وجــود عــدم تاكــد جوهــري، فإننــا مطالبــون 
ــا إلــى ا¡فصاحــات ذات العالقــة الــواردة  ــأن نلفــت ا¡نتبــاه فــي تقريرن ب
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، أو إذا كانــت تلــك ا¡فصاحــات غيــر 
ــة  ــى أدل ــتنتاجاتنا إل ــتند إس ــا. وتس ــل رأين ــون بتعدي ــا مطالب ــة، فإنن كافي
المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجعــة. 
ومــع ذلــك، فــإن أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف 

المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

الماليــة  القوائــم  ومحتــوى  وهيــكل  العــام،  العــرض  تقويــم   

الموحــدة، بمــا فــي ذلــك ا¡فصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة 
بطريقــة  تمثلهــا  التــي  واالحــداث  المعامــالت  عــن  تعبــر  الموحــدة 

تحقق عرضµ عادًال.

  ا لحصــول علــى أدلــة مراجعــة مناســبة وبصــورة كافيــة فيمــا 
يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت أو أنشــطة الشــركات داخــل 
المجموعــة ¡بــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. نحن مسئولون 
وحدنــا  نحــن  للمجموعــة.  المراجعــة  وأداء  وا¡شراف  التوجيھ  عن 
ــه مــن مراجعــة للقوائــم  ــا ب ــرأي حــول مــا قمن ــداء ال مســؤولين عــن إب

المالية الموحدة. 

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، 
الداخليــة  الرقابــة  فــي  مهمــة  قصــور  أوجــه  أي  ذلــك  فــي  بمــا 

إكتشفناها خالل المراجعة.

ــا  ــد إلتزمن ــا ق ــد بأنن ــان يفي ــة ببي ــن بالحوكم ــµ المكلفي ــا أيض ــد زودن لق
بالمتطلبــات ا�خالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة با¡ســتقالل، وأبلغناهــم 
ــول  ــكل معق ــد بش ــد نعتق ــي ق ــرى الت ــور ا�خ ــات وا�م ــع العالق بجمي
أنهــا تؤثــر علــى إســتقاللنا، وبحســب مقتضــى الحــال إجــراءات الوقايــة 

ذات العالقة.

ومــن ا�مــور التــي يتــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك 
ا�مــور التــي كانــت لهــا ا�هميــة البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة 
ــية  ــور رئيس ــذه أم ــد ه ــك تع ــى ذل ــاًء عل ــة، وبن ــنة الحالي ــدة للس الموح
ــام أو  ــع نظ ــم يمن ــا ل ــا م ــي تقريرن ــور ف ــذه ا�م ــح ه ــة. ونوض للمراجع
الئحــة ا¡فصــاح العلنــي عــن ا�مــر، أو عندمــا، فــي ظــروف نــادرة للغايــة، 
ــن  ــه م ــب أن ــا بس ــي تقريرن ــه ف ــالغ عن ــم ا¡ب ــي أال يت ــر ينبغ ــرى أن ا�م ن
المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك 

فوائد المصلحة العامة نتيجة ا¡بالغ.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
الموحدة (تتمة)

•  تقويــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى 
التــي  العالقــة  ذات  وا¡فصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة 

أعدتها ا¡دارة.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية 
تتطلــب المــادة ١٣٥ مــن نظــام الشــركات أن يضمــن المراجــع فــي 
تقريــره مــا يكــون قــد تبيــن لــه مــن مخالفــات �حــكام النظــام أو 
أحــكام نظــام الشــركة ا�ســاس. وخــالل مســار مراجعتنــا الحاليــة 
للقوائــم الماليــة، لــم يتبيــن لنــا مخالفــة الشــركة �حــكام نظــام 

الشركات أو أحكام  نظام الشركة ا�ساس

الدار لتدقيق الحسابات
عبداì البصري وشركاه

عبداì بن محمد البصري
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٧١)

الرياض في ٢١ رجب ١٤٤١هـ

المــوافـــــق ١٦ مارس ٢٠٢٠م 

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــµ للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي 
ونحافــظ علــى نزعــة الشــك المهنــي خــالل عمليــة المراجعــة. وتقــوم 

أيضµ كما يلي:

الماليــة  القوائــم  فــي  الجوهريــة  التحريفــات  مخاطــر  تحديــد   

ــذ  ــم وتنفي ــأ، وتصمي ــش أو خط ــبب غ ــواء بس ــا س ــدة وتقديره الموح
إجــراءات مراجعــة تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة 
ــدم  ــر ع ــد خط ــا. ويع ــاس لرأين ــر أس ــبة لتوفي ــة ومناس ــة كافي مراجع
اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن 
خطــأ، نظــرæ �ن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف 

متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، 
مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض 

إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقرير المراجع المستقل
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها  -  (شركة مساهمة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة    

املوجودات     
موجودات غير متداولة     

٩٢٫١١٤٫٦٥٥   ٨٧,٤٢٦,٩٨٤  ٧ ممتلكات ومعدات   
-   ٤٨,٥٧٤,٦٤٤  ٨ حق استخدام األصول   

١٤٢٫٤١٤٫٧٠٧  ١٤٠,٦٨٨,٩٥٦  ٩ االصول غير امللموسة والشهرة   
١٫٠٧٥٫٤٥٢   ١,٥٦٢,٣٢٦ موجودات غير متداولة أخرى   

٢٣٥٫٦٠٤٫٨١٤  ٢٧٨,٢٥٢,٩١٠ مجموع املوجودات غير املتداولة   
موجودات متداولة     

٧٨٨٫٨٥٥٫٧٣٩  ٨٥٨,٦٢٣,٧٤٧  ١٠ مخزون    
٥٧٠٫٤٨٨٫٦٦٤  ٦٦٥,٢٥٧,٣٠١  ١١ ذمم مدينة     
٣٩٫١٢٣٫١٢٧   ٥٩,٣٥١,٠٤٠  ١٢ موجودات متداولة أخرى    

١٠١٫٥٢٨٫٧٩٠   ٩٩,٩٧٤,٣٦٨ ضمانات نقدية    
٤٧٫٧٣٣٫٠٣٧   ٥٣,٥٧٥,٢٠٩  ١٣ النقد وما يف حكمه   

١٫٥٤٧٫٧٢٩٫٣٥٧  ١,٧٣٦,٧٨١,٦٦٥ مجموع املوجودات املتداولة   
     

١٫٧٨٣٫٣٣٤٫١٧١  ٢,٠١٥,٠٣٤,٥٧٥ مجموع املوجودات    
     

حقوق امللكية واملطلوبات     
حقوق امللكية     

٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٤ رأس املال    
٢٢٫١٨٦٫٧٢٤   ٢٢,١٨٦,٧٢٤  ١٥ احتياطي نظامي   

١٤٩٫٩٢٧٫٥٧٩  ١٣٢,١٢٣,٥٦٣ أرباح مبقاة      
(١٧٦٫٠٢٨٫٧٧٦)  (١٦٦,٠٩٩,٢٢٦) احتياطي ترجمة عمالت أجنبية   

٤٢٦٫٠٨٥٫٥٢٧  ٤١٨,٢١١,٠٦١ مجموع حقوق امللكية     
 املطلوبات      

مطلوبات غير متداولة      
٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٦ تسهيالت مرابحات طويلة األجل  
٣٢٫٦٤٥٫١٨٦   ٢٩,٣٣٤,٨٥٨  ١٧ مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

-   ٢٢,٦٣١,٤٩٩  ٨ إلتزامات تأجير   
٩٨٢٫٧٢٦   ١,٤٠٣,٠٧٥  ١٨ إلتزامات ضريبة مؤجلة   

٥٠٫٦٠٠٫٣٠٥   ٥١,٣٧٥,٢٣٧  ٣٣ ذمم دائنة طويلة اآلجل    

١٧٨٫٢٢٨٫٢١٧  ١٧٩,٧٤٤,٦٦٩ مجموع املطلوبات غير املتداولة   
مطلوبات متداولة 

     
٥٠,١٩٤,٩٩٠  ٢٣٦,٨١٢,٠٦٢  ١٩ ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  

١٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٦ اجلزء املتداول لتسهيالت مرابحات طويلة اآلجل  
-   ٢١,٢٥١,٢٠٩  ٨ اجلزء املتداول إللتزامات التأجير  

١٫٠٩١٫٧٣١٫٦١٤  ١,١١٧,٩٩٠,٦٤٨  ٢٠ تسهيالت مرابحات قصيرة األجل   
٢٣,٠٩٣,٨٢٣   ٢٢,٠٢٤,٩٢٦ مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل   

١٫١٧٩٫٠٢٠٫٤٢٧  ١,٤١٧,٠٧٨,٨٤٥ مجموع املطلوبات املتداولة    
     

١٫٣٥٧٫٢٤٨٫٦٤٤  ١,٥٩٦,٨٢٣,٥١٤ مجموع املطلوبات     
     

١٫٧٨٣٫٣٣٤٫١٧١  ٢,٠١٥,٠٣٤,٥٧٥ مجموع حقوق امللكية واملطلوبات   

٣١ ديسمبر  ٢٠١٩    ايضاح
ريــــالريــــال

٣١ ديسمبر  ٢٠١٨    

تقرير المراجع المستقل

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها  -  (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة - للسنة املنتهية فـي

أيمن جميل
رئيس الشؤون املالية

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

صباح المؤيد
عضو مجلس اإلدارة املفوض

اإليرادات      
١٫٥٠٥٫٩١٧٫٤٧٢  ١,٤٩٥,٢٠٩,٠٢٣  ٣٢ الذهب     

٤٠٦٫٤٤٥٫٣٢٣  ٤٨١,٢٠٤,٧١١  ٣٢ العمليات     
١٫٩١٢٫٣٦٢٫٧٩٥  ١,٩٧٦,٤١٣,٧٣٤      

     
تكلفة اإليرادات     

(١٫٥٠٥٫٩١٧٫٤٧٢)  (١,٤٩٥,٢٠٩,٠٢٣) الذهب      
(١٦٢٫٣٦٨٫٩٥٠)  (١٩٣,٣٩٤,٥٣٧)  ٢٢ العمليات     

٢٤٤٫٠٧٦٫٣٧٣   ٢٨٧,٨١٠,١٧٤ الربح اإلجمالي     
     

املصاريف التشغيلية     
(١٣١٫٨٠٩٫٩٣٣)   (١٧٩,٩٣٦,٢٠٣)  ٢٣  مصاريف البيع والتسويق    
(٤٢٫٣٣٩٫٠٠٤)  (٤٣,٣٧٣,٧٦١) مصاريف إدارية وعمومية     

-          (١٧,٧٦٤,٧٨١)  ٢٤ اإلنخفاض يف قيمة املخزون  

٦٩٫٩٢٧٫٤٣٦   ٤٦,٧٣٥,٤٢٩ الربح من العمليات التشغيلية    
     

مصاريف أخرى      
(٤٫٣٥٨٫١٥٢)   ١,٠١٢,٢١٤  ٢٥ إيرادات / (مصاريف) أخرى - بالصايف  
(٣٥٫٥٩٣٫٧٢٢)  (٥٠,٨٧٢,٦٤٦)  ٢٦ تكاليف متويل - بالصايف   

٢٩٫٩٧٥٫٥٦٢   (٣,١٢٥,٠٠٣) صايف (اخلسارة) / الربح قبل الزكاة والضريبة   
     

(١٠٫٧١٨٫٨٣٦)  (١١,٣٠٦,٤٩٩)  ٢٧ الزكاة     
(١٫٥٩٠٫٧٨٨)   (٣,١١٦,٠٤٨)  ٢٧ ضريبة الدخل    

١٧٫٦٦٥٫٩٣٨  (١٧,٥٤٧,٥٥٠) صايف (اخلسارة) / الربح للسنة   
     

صايف (خسارة) / ربح السنة العائد لـ :     
١٧٫٦٦٥٫٩٣٨  (١٧,٥٤٧,٥٥٠) حقوق امللكية للشركة األم    

     
(اخلسارة) / الربح للسهم :

     
٠٫٤١   (٠٫٤١)  ٢٨ الربح األساسي     
٠٫٤١   (٠٫٤١)  ٢٨ الربح املخفض   

٣١ ديسمبر ٢٠١٩    ايضاح
ريــــال

مم

ريــــال
٣١ ديسمبر  ٢٠١٨    
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تقرير المراجع المستقل

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها  -  (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل األخر املوحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

أيمن جميل
رئيس الشؤون املالية

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

صباح المؤيد
عضو مجلس اإلدارة املفوض

١٧٫٦٦٥٫٩٣٨  (١٧,٥٤٧,٥٥٠) صافـي (اخلسارة) / الربح للسنة   
    

الدخل الشامل األخر     
    

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا حتت قائمة الربح أو اخلسارة    
٤٫٣١١٫٩٩٦   ١,٧٠٥,٥٣٧ إعادة تقييم مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  

البنود التي سيعاد تصنيفها الحقًا حتت قائمة الربح أو اخلسارة    
(٥٥٠٫٠١٧)   ٩,٩٢٩,٥٥٠ فروقات ترجمة العمليات األجنبية   
٣٫٧٦١٫٩٧٩   ١١,٦٣٥,٠٨٧ الدخل الشامل األخر للسنة – صايف من الضريبة  

٢١٫٤٢٧٫٩١٧   (٥,٩١٢,٤٦٣) مجموع (اخلسارة) الشاملة االخري / الدخل الشامل األخر للسنة  
    

مجموع (اخلسارة) الشاملة االخري / الدخل الشامل األخر للسنة العائد لـ :    

٢١٫٤٢٧٫٩١٧   (٥,٩١٢,٤٦٣) حقوق امللكية للشركة األم    

٣١ ديسمبر  ٢٠١٩    ايضاح
ريــــالريــــال

٣١ ديسمبر  ٢٠١٨    

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها  -  (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٤٢٦,٠٨٥,٥٢٧  (١٧٦,٠٢٨,٧٧٦)   ١٤٩,٩٢٧,٥٧٩   ٢٢,١٨٦,٧٢٤   ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد كما يف ١ يناير ٢٠١٩م  

(١٧,٥٤٧,٥٥٠)   -        (١٧,٥٤٧,٥٥٠) صايف اخلسارة للسنة             -        -  

١١,٦٣٥,٠٨٧   ٩,٩٢٩,٥٥٠   ١,٧٠٥,٥٣٧ الدخل الشامل األخر للسنة          -        -  

(٥,٩١٢,٤٦٣)   ٩,٩٢٩,٥٥٠  (١٥,٨٤٢,٠١٣) إجمالي الدخل الشامل للسنة           -        -  

-   -   - محول إلى اإلحتياطي النظامي (إيضاح ١٥)         -        -  

(١,٩٦٢,٠٠٣)   -   (١,٩٦٢,٠٠٣) توزيعات أرباح (إيضاح ٣٤)           -        -  

٤١٨,٢١١,٠٦١  (١٦٦,٠٩٩,٢٢٦)   ١٣٢,١٢٣,٥٦٣   ٢٢,١٨٦,٧٢٤   ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  

٤٠٦٫٤٥٨٫٧٥٩  (١٧٥٫٤٧٨٫٧٥٩)  ١٣١٫٥١٧٫٣٨٨   ٢٠٫٤٢٠٫١٣٠  ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الرصيد كما يف ١ يناير ٢٠١٨   

١٧٫٦٦٥٫٩٣٨   -   ١٧٫٦٦٥٫٩٣٨ صايف الربح للسنة             -        -  

٣٫٧٦١٫٩٧٩   (٥٥٠٫٠١٧)   ٤٫٣١١٫٩٩٦ اخلسارة الشاملة األخرى للسنة          -        -  

٢١٫٤٢٧٫٩١٧   (٥٥٠٫٠١٧)   ٢١٫٩٧٧٫٩٣٤ إجمالي الدخل الشامل للسنة           -        -  

محول إلى اإلحتياطي النظامي (إيضاح ١٥)                            -                                          (١٫٧٦٦٫٥٩٤)                                               

(١٫٨٠١٫١٤٩)   -          (١٫٨٠١٫١٤٩) توزيعات أرباح (إيضاح ٣٤)           -    

٤٢٦٫٠٨٥٫٥٢٧  (١٧٦٫٠٢٨٫٧٧٦)  ١٤٩٫٩٢٧٫٥٧٩   ٢٢٫١٨٦٫٧٢٤  ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الرصيد كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  

رأس املال
ريال سـعودي

اإلحتياطي النظامياإلحتياطي النظامياإلحتياطي النظامياإلحتياطي النظامي

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

أيمن جميل
رئيس الشؤون املالية

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

صباح المؤيد
عضو مجلس اإلدارة املفوض

١٫٧٦٦٫٥٩٤--
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تقرير المراجع المستقل

أيمن جميل
رئيس الشؤون املالية

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

صباح المؤيد
عضو مجلس اإلدارة املفوض

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها  -  (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م    ايضاح
ريــــالريــــال

٣١ ديسمبر  ٢٠١٨م    

األنشطة التشغيلية       
٢٩٫٩٧٥٫٥٦٢   (٣,١٢٥,٠٠٣) صايف (اخلسارة) / الربح للسنة قبل الزكاة والضريبة  

تعديالت لتسوية صايف الربح قبل الزكاة والضرائب إلى صايف النقد من األنشطة التشغيلية:   
١١٫٣٢٠٫٣١٦   ١٦,٦٨١,٩١٨  ٧ استهالك ممتلكات ومعدات    

-   ٢٥,٩٤٠,٠٢٦  ٨ إستهالك حق إستخدام األصول  
٤١٧٫٠٣٦   ٢,١٤٨,٠٨١  ٩ إطفاء األصول غير امللموسة  

٤٫٥٠٧٫٧٦٧   ٣,٢٤٣,٦٩٩  ١٧ مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
٢٫٥٠٤٫٤٤١   ٥,٠٦٠,١٥٠  ١١ مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها   

٣٥.٥٩٣٫٧٢٢   ٤٥,٠٨٠,٧٢٠  ٢٦ تكاليف متويل - بالصايف    
(٣٩٫٦٤٨)   ٢,٤٥٠,٥٨٠  ٢٥ خسائر / (ارباح) بيع ممتلكات ومعدات و األصول غير امللموسة  

٩٫٦٢٩٫٨٠٩   ٢٧,٣١٢,٨٣٨  ١٠ تكاليف صهر الذهب واملخزون بطيء احلركة  
(٩٧٩٫١٦٨)   (٥,٤٨٧,٩٩٦) فروقات ترجمة العمالت األجنبية - بالصايف    
٩٢٫٩٢٩٫٨٣٧   ١١٩,٣٠٥,٠١٣ الدخل من التشغيل قبل التغيرات يف رأس املال العامل 

التغيرات يف رأس املال العامل:      
١٥١٫٣٤٨٫٤٥٨  (٩١,٥٠٨,٩٧٧) مخزون     
(١١٢,٣١٥,٦٨٢)  (٩٦,٨٥٣,٥٤٤) ذمم مدينة     
(٧٫١٣٣٫٩٨٥)  (١٩,٣٦٠,٦٢٧) موجودات متداولة أخرى    
(١٠,٨٢٧,٦٠٦)   (٨,٦٠١,٤٨٩) ذمم وأرصدة دائنة أخرى     

-  ١٩٣,٨٩٦,٩٣٨  ١٩ ذمم دائنة للذهب    
(٨١٫٤٤٠٫٧٧٢)   (٦٨١,٨٨٤) تسهيالت مرابحات قصيرة األجل    

٣٢٫٥٦٠٫٢٥٠   ٩٦,١٩٥,٤٣٠ النقد الناجت من األنشطة التشغيلية   
(٥٫٧٣٧٫٥١٨)   (٤,٩٩١,٣٢٨)  ١٧ مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة 
(٣٣٫٧٣٠٫٢٧٨)  (٤٥,٦٩٥,٤٠٠) تكاليف متويل مدفوعة    
(٢,٦٠٦,٤٢٨)   (٣٠٨,٤٩٤) ضريبة دخل مدفوعة     

(١٠٫٣٢٦٫٨٤٠)  (١٥,٣٠٠,٨٥٥) زكاة مدفوعة     
(١٩٫٨٤٠٫٨١٤)   ٢٩,٨٩٩,٣٥٣ صايف النقد الناجت من / (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية      
(١٢٫٢٠١٫٤٣٧)  (١١,٦٦٨,٠٧٧)  ٧ شراء ممتلكات ومعدات   

١٫٦١٦٫٢٩٨   ١,٠٩٠,٢٩٥ احملصل من بيع ممتلكات ومعدات   
(١٣١٫٦٢٨٫٢١٣)   -  ٣٣ اإلستحواذ على شركة تابعة ، صايف النقد املستحوذ  
(١٫٢٥٦٫٢٦٠)   (٦٣٥,١٨٣)  ٩ شراء موجودات غير ملموسة  

(٧٥٫٩٥٧)   (٤٨٦,٨٧٤) موجودات غير متداولة أخرى   
(١٤٣٫٥٤٥٫٥٦٩)  (١١,٦٩٩,٨٣٩) صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية  

األنشطة التمويلية      
٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٦,٩٤٠,٩١٨  ٢٠ تسهيالت مرابحة نقدية (تورق)  

١٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠  (١٤,٠٠٠,٠٠٠)  ١٦ تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل   
-  (٢٨,٠٩٦,٦٧٢)  ٨ سداد إلتزامات اإليجار   

٨٫٦١٣٫١٩٣   ١,٥٥٤,٤٢٢ ضمانات نقدية    
(١٫٨٠١٫١٤٩)   (١,٩٦٢,٠٠٣)  ٣٤ توزيعات أرباح مدفوعة   
١٥٣٫٨١٢٫٠٤٤  (١٥,٥٦٣,٣٣٥)       صايف النقد (املستخدم يف) / الناجت من األنشطة التمويلية  
(٩٫٥٧٤٫٣٣٩)   ٢,٦٣٦,١٧٩ صايف التغير يف النقد وما يف حكمه للسنة  

٥٧٫٤٣١٫٨٠٩   ٤٧,٧٣٣,٠٣٧  ١٣ النقد وما يف حكمه يف بداية السنة  
(١٢٤٫٤٣٣)   ٣,٢٠٥,٩٩٣ أثر التغير يف سعر الصرف للنقد وما يف حكمه  

٤٧٫٧٣٣٫٠٣٧   ٥٣,٥٧٥,٢٠٩  ١٣ النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  
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١-  معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية
ــركة  ــي ش ــركة ا�م")، ه ــركة" "الش ــرات ("الش ــركة الزوردي للمجوه ش
العربيــة  بالمملكــة  الريــاض،  فــي  مســجلة  ســعودية  مســاهمة 
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٢٢١٥٣١، والصــادر بتاريخ ٢٦ 

جمادى الثاني ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٠٦م).

ــا  ــار إليهم ــا (المش ــة له ــركات التابع ــركة ا�م والش ــاط الش ــل نش  يتمث
وصياغــة  وتشــكيل  وتصنيــع  إنتــاج  فــي  بالمجموعــة")   "  µمعــ
وأطقــم  الكريمــة  وا�حجــار  والمجوهــرات  الذهبيــة  المشــغوالت 
الذهــب المشــغولة با�حجــار الكريمــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
١٣٥٤/ص، والصــادر بتاريــخ ١٥ ربيــع الثانــي ١٤٢٩هـــ الموافــق ٢١ أبريــل ٢٠٠٨م. 
والســاعات  الشمســية  النظــارات  بتوزيــع  الشــركة  تقــوم  كمــا 
وتصديــر  الجلديــة  والمنتجــات  والعطــور  وا�قــالم  وا¡كسســوارات 

المشغوالت الذهبية وسبائك الذهب والفضة.

تمــارس الشــركة عملياتهــا مــن خــالل فروعهــا المنتشــرة فــي مختلــف 
خــالل  ومــن  الكويــت  وفــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أنحــاء 
شــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وا¡مــارات العربيــة 
المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة قطــر و ســلطنة عمــان. 
وصناعــة  تجــارة  التابعــة  والشــركات  الفــروع  هــذه  كافــة  تــزاول 

المجوهرات والذهب والفضة.

وتمتلــك الشــركة مــا نســبته ١٠٠٪ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر من حصة 
الزوردي  شــركة  باســتثناء  تابعــة  شــركة  كل  فــي  المــال  رأس 
للمجوهــرات شــركة ذات مســؤولية محــدودة " الزوردي قطــر" فــي 
دولــة قطــر. وتبلــغ الملكيــة المباشــرة للشــركة ا�م فــي الزوردي قطــر 
نســبة ٤٩٪، ومــع ذلــك، بنــاًء على االتفــاق المبرم مع المســاهم المرشــح 
لشــركة الزوردي قطــر فــإن الشــركة مخولــة للحصــول علــى نســبة 

أرباح تبلغ ٩٨٪ من المنافع ا¡قتصادية لشركة الزوردي قطر. 

الشــركة القابضــة للمجموعــة هــي " شــركة الزوردي القابضــة " شــركة 
بالمملكــة  الريــاض  مدينــة  فــي  ومقرهــا  محــدودة  مســؤولية  ذات 

العربية السعودية.

٢-  بيان ا�لتزام 
تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة، كًال مــن قائمــة المركــز المالــي 
الدخــل  وقائمــة  الموحــدة،  الخســارة  أو  الربــح  وقائمــة  الموحــدة، 
الملكيــة  التغيــرات فــي حقــوق  الموحــدة، وقائمــة  الشــامل ا�خــر 
ــول  ــات ح ــدة، وا¡يضاح ــة الموح ــات النقدي ــة التدفق ــدة، وقائم الموح
القوائــم الماليــة الموحــدة. تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 
فــي  المعتمــدة  الماليــة  للتقاريــر  ¡عــداد  للمعاييرالدوليــة   µوفقــ
المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر وا¡صــدارات ا�خــرى المعتمــدة 

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

هــذه هــي المجموعــة ا�ولــى مــن القوائــم الماليــة الموحــدة التــي تــم 
فيهــا تطبيــق المعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم ١٦. أنظر ا¡يضاح رقم 

٦ المرتبط باعتماد هذه المعايير.

تجميع ا�عمال 
تقــوم المجموعــة  باســتخدام طريقــة الشــراء للمحاســبة عــن تجميــع 
العادلــة  بالقيمــة  االســتحواذ  تكلفــة  قيــاس  ويتــم  ا�عمــال. 
ــات المتكبــدة فــي  للموجــودات التــي تــم الحصــول عليهــا أو المطلوب
تاريــخ االســتحواذ. ويتــم ا¡عتــراف بالزيــادة  فــي تكلفــة ا¡ســتحواذ 
وقيمــة الحصــص غيــر المســيطرة ، إن وجــدت، عــن القيمــة العادلــة 
للتحديــد  القابلــة  و  عليهــا  المســتحوذ  الشــركة  أصــول  لصافــي 

كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة..

٢-  بيان ا�لتزام (تتمة) 
أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة "الهيئــة" قــرار مجلــس المفوضيــن بتاريــخ 
الجهــات  يلــزم  الــذي  ١٤٣٨هـــ)  محــرم   ١٥ (الموافــق  ٢٠١٦م  أكتوبــر   ١٦
المدرجــة بتطبيــق نمــوذج التكلفــة عنــد قيــاس أصــول الممتلــكات 
والمعــدات والعقــارات االســتثمارية وا�صــول غيــر الملموســة عنــد تنبــي 
ــنوات  ــالث س ــا ث ــرة مدته ــة لفت ــر المالي ــداد التقاري ــة ¡ع ــر الدولي المعايي
تبــدأ مــن تاريــخ تبنــي المعاييــر الدوليــة ¡عــداد التقاريــر الماليــة، مــع 
الدوليــة  المعاييــر  عــن  ا¡فصــاح  باشــتراطات  التقيــد  فــي  االســتمرار 
ــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ¡عــداد التقاري
والتــي تحــث علــى ا¡فصــاح عــن القيمــة العادلــة ضمــن إيضاحــات 
ــي  ــات ف ــركة بالمتطالب ــت الش ــد التزم ــدة. وق ــة الموح ــم المالي القوائ

هذه القوائم المالية الموحدة.

ــنة  ــا للس ــدة وإعتماده ــة الموح ــم المالي ــى القوائ ــة عل ــت الموافق تم
المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م لãصــدار من قبل مجلس إدارة الشــركة 

بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠م.                

٣-  أسس ا�عداد 
أسس القياس 

إن القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة تشــمل كًال مــن القوائــم 
الماليــة للشــركة االم والقوائــم الماليــة لجميــع الشــركات التابعــة لهــا 
فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. وتنتهــي الســنة الماليــة لجميــع 

الشركات التابعة في ٣١ ديسمبر. 

يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة إبتــداءæ مــن التاريــخ الــذي 
ــة  ــركة التابع ــك الش ــى تل ــيطرة عل ــى الس ــة عل ــه المجموع ــل في تحص
وحتــى إنقضــاء تلــك الســيطرة. يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة 
علــى أســاس القوائــم الماليــة الفرديــة للشــركة ا�م والقوائــم الماليــة 

لشركاتها التابعة. 

ــة  ــركات المجموع ــن ش ــدة بي ــالت وا�رص ــة المعام ــتبعاد كاف ــم إس يت
عنــد إجــراء توحيــد القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك ا�ربــاح والخســائر غيــر 
المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة. حيــث 
يتــم إســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن بيــع ا�صــول عنــد 
عمليــة التوحيــد، ويتــم إختبــار ا�صــول أيضــµ ¡نخفــاض القيمــة مــن 
منظــور المجموعــة. يتــم تعديــل المبالــغ المثبتــة فــي القوائــم الماليــة 
للشــركات التابعــة إذا تطلــب االمــر وذلــك للتأكــد مــن مــدى المالئمــة 

مع السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة.

الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل للشــركات التابعــة المســتحوذ 
ــي  ــخ الفعل ــن التاري ــا م ــم إثباته ــنة يت ــالل الس ــتبعدة خ ــا أو المس عليه

للشراء أو من التاريخ الفعلي لãستبعاد حسب ا¡قتضاء. 

ــامل أو  ــل الش ــي الدخ ــع إجمال ــن توزي ــاح ع ــة با¡فص ــوم المجموع تق
االم  الشــركة  مالكــي  بيــن  التابعــة  للشــركات  الشــاملة  الخســارة 
والحصــص غيــر المســيطر عليهــا علــى أســاس حصــص ملكيــة كل مــن 

المالكين إذا كانت قيمة تلك الحصص جوهرية. 

٣-    أسس ا�عداد (تتمة)
عملة العرض والنشاط 

يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي والــذي يعتبــر 
عملة العرض والنشاط للشركة االم. 

ــص  ــم ين ــا ل ــعودي م ــال س ــرب ري ــى أق ــغ إل ــع المبال ــب جمي ــم تقري ت
على خالف ذلك.

 أ )   شركة أورو إيجيبت لتشغيل المعادن الثمينة  ( "أورو" )
ــة  ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــت ف ــاهمة تأسس ــركة مس ــي ش  أورو،  ه
بموجب السجل التجاري رقم ٧٨٧٧ ، والصادر بتاريخ ٢٧ يناير لعام ٢٠٠٣م ، 

وتتمثل ا�نشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وتجارة الذهب .

ب )   شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م (" الزوردي مصر") 
الزوردي مصــر، هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت فــي 
جمهوريــة مصــر العربية بموجب الســجل التجــاري رقــم ١٤٩٩٧ ، والصادر 
بتاريــخ ٨ يونيــو ٢٠٠٥م، وتتمثــل ا�نشــطة الرئيســية لــالزوردي مصــر فــي 

تصنيع وتجارة الذهب.

جـ)   شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م ("الزوردي دبي") 
ــة  ــت بدول ــدودة تأسس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــي، ه الزوردي دب
ا¡مــارات العربيــة المتحدة (دبي) بموجب الســجل التجــاري رقم ٦٢٠٣٦٩ ، 
والصــادر بتاريــخ ٢٣ ديســمبر ٢٠٠٨م، ويتمثــل النشــاط الرئيســي لــالزوردي 

دبي في تجارة المشغوالت الذهبية.

د)   شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م ( "الزوردي أبو ظبي" ) 
الزوردي أبــو ظبــي، هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت 
بدولــة ا¡مــارات العربيــة المتحــدة (أبــو ظبــي) بموجــب الســجل التجــاري 
رقم ١٠٦٠٢٣٣، والصادر بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٤م، ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي 

أبو ظبي في تجارة المشغوالت الذهبية.

١-   معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية (تتمة)
الزوردي أبــو ظبــي، هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت 
بدولــة ا¡مــارات العربيــة المتحــدة (أبــو ظبــي) بموجــب الســجل التجــاري 
رقم ١٠٦٠٢٣٣، والصادر بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٤م، ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي 

أبو ظبي في تجارة المشغوالت الذهبية.

هـ)   شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م ("الزوردي قطر") 
ــة  ــت بدول ــدودة تأسس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــر، ه الزوردي قط
قطــر بموجب الســجل التجــاري رقم ٦٠٧١٦ والصــادر بتاريــخ ٢١ مايو ٢٠١٣م، 
ويتمثــل النشــاط الرئيســي لــالزوردي قطــر فــي تجــارة المشــغوالت 

الذهبية.

 و)   شركة المجوهرات الماسية ذ.م.م ("المجوهرات الماسية")
المجوهرات الماسية، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تاسست 

في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
١٠١٠٢٣٦٧٣٤ والصادر بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٢٨هـ (الموافق ٨ أغسطس ٢٠٠٧م)، 

وتتمثل ا�نشطة الرئيسية للشركة في تجارة المشغوالت الذهبية 
ومنتجات الفضة وا�حجار الكريمة. 

ز)   شركة كيناز ذ.م.م ("كيناز") 
ــة  ــي المملك ــت ف ــدودة تاسس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــاز، ه كين
العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٣٥٢٥٧٤، والصادر 
بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٣٣هـ (الموافق    ٦ أكتوبر ٢٠١٢م) وتتمثل ا�نشــطة 
والفضيــة  الذهبيــة  المشــغوالت  تجــارة  فــي  للشــركة  الرئيســية 

وا�حجار الكريمة. 

ح)   شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س " الزوردي م.د.م.س "
شــركة الزوردي م.د.م.س شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة 
لــدى مركــز دبــي للســلع المتعــددة بدولــة ا¡مــارات العربيــة المتحــدة 
بموجب الترخيص التجاري رقم DMCC ١٠٨٤٤٢ بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥م ويتمثل 
اللؤلــؤ  تجــارة  فــي  م.د.م.س  الزوردي  لشــركة  الرئيســي  النشــاط 

وا�حجار الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية. 

ط)   شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م ("الزوردي ُعمان")
الزوردي ُعمــان، هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي 

سلطنة ُعمان بموجب السجل التجاري رقم ١٣٢٠٥٢٥
ــي  ــركة ف ــية للش ــطة الرئيس ــل ا�نش ــام ٢٠١٨م وتتمث ــو لع ــخ ٣٠ ماي بتاري

تصنيع وتجارة المجوهرات المصنوعة من ا�حجار الكريمة. 

ي)   شركة ازدياد التجارية  (" إزدياد") 
مســؤولية  ذات  شــركة  هــي  إزديــاد")   ") التجاريــة   ازديــاد  شــركة 
بموجــب  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  مســجلة  محــدودة 
الســجل التجاري رقم ١٠١٠٤٥٨٢٩٤ بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ (الموافق ٥ 
ســيبتمبر لعــام ٢٠١٨م) وتتمثــل ا�نشــطة الرئيســية للشــركة فــي تجــارة 
ــات  ــاء، والمنتج ــال و النس ــوارات الرج ــور، و اكسس ــرات، والعط المجوه

الجلدية،و إدارة االمتيازات و العالمات التجارية. 

تقرير المراجع المستقل
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة
الخســائر  الحتســاب  مخصــص  مصفوفــة  المجموعــة  تســتخدم 
معــدالت  تســتند  التجارييــن.  للمدينيــن  المتوقعــة  ا¡ئتمانيــة 
تجميــع  بســبب  الســداد  متأخــرة  مســتحقات  إلــى  المخصصــات 

قطاعات مختلفة من العمالء لها أنماط خسارة مماثلة.

تســتند مصفوفــة المخصصــات فــي البدايــة إلــى معــدالت العجزعــن 
المجموعــة  ســتقوم   .µتاريخيــ المجموعــة  تراعيهــا  التــي  الســداد 
ــع  ــة م ــان التاريخي ــارة االئتم ــة خس ــل تجرب ــة لتعدي ــل المصفوف بتعدي
معلومــات تطلعيــة. علــى ســبيل المثــال ، إذا كان مــن المتوقــع أن 
ــا  ــل ، مم ــام المقب ــالل الع ــة خ ــة المتوقع ــروف االقتصادي ــور الظ تتده
قــد يــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــاالت العجــز عــن الســداد فــي قطــاع 
ــخ كل  ــي تاري ــداد. ف ــن الس ــز ع ــدالت العج ــل مع ــم تعدي ــع ، يت التصني
 µتقريــر ، يتــم تحديــث معــدالت العجــز عــن الســداد المرصــودة تاريخيــ

ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

يعتبــر تقييــم العالقــة المتبادلــة بيــن معــدالت العجــز عــن الســداد 
المتوقعــة  االقتصاديــة  والظــروف   ،µتاريخيــ مالحظتهــا  تمــت  التــي 
الهامــة. إن حجــم  التقديــرات  المتوقعــة مــن  االئتمانيــة  والخســائر 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة دقيــق بالنســبة للتغيــرات فــي الظــروف 

واالوضاع 

االئتمانيــة  الخســارة  تجربــة  تكــون  ال  قــد  المتوقعــة.  االقتصاديــة   
تمثــل  أيًضــا  االقتصاديــة  بالظــروف  والتنبــؤ  للمجموعــة  الســابقة 

العجزالفعلي للعميل عن السداد في المستقبل.

٤-  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
تطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة 
ــتخدام  ــعودية اس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــول به ــة المعم الدولي
مبالــغ  علــى  تؤثــر  التــي  الهامــة  واالفتراضــات  التقديــرات  بعــض 
ــودات  ــن الموج ــات ع ــة وا¡فصاح ــات المعروض ــودات والمطلوب الموج
والقيمــة  الماليــة  التقاريــر  إعــداد  تاريــخ  فــي  المحتملــة  وا¡لتزامــات 
المثبتــة لãيــرادات والمصروفــات خــالل فتــرة التقاريــر الماليــة. يتــم 
ــرة  ــى الخب ــتناد إل ــتمر باالس ــكل مس ــكام بش ــرات وا�ح ــم التقدي تقيي
ا�حــداث  توقعــات  ذلــك  فــي  بمــا   ، أخــرى  وعوامــل  الســابقة 
ــة.  ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ــة ف ــا معقول ــد أنه ــي يعتق ــتقبلية الت المس
تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. 
ونــادرا مــا تتســاوى التقديــرات المحاســبية الناتجــة عــن ذلــك مــع النتائــج 

الفعلية.  

ــر أو  ــم أو التقدي ــن الحك ــى م ــة أعل ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت  المج
المجــاالت ذات ا�هميــة النســبية حيــث تكــون ا¡فتراضــات والتقديــرات 

ذات تأثيرات هامة للقوائم المالية الموحدة هي كما يلي:

إنخفاض الموجودات غير المالية
ــر  ــودات غي ــة للموج ــة الدفتري ــة القيم ــة بمراجع ــوم إدارة المجموع تق
الماليــة بشــكل دوري لتحــدد إذا مــا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك 
ــود أي  ــة وج ــي حال ــاض. وف ــارة إنخف ــن أي خس ــي م ــودات تعان الموج
مؤشــر يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لãســترداد لÊصــل مــن أجــل تحديــد 
مــدى خســارة ا¡نخفــاض. وعندمــا ال يكــون ممكنــµ تقديــر المبلــغ 
القابــل لãســترداد �صــل منفــرد تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ 
ــل.  ــا ا�ص ــي إليه ــي ينتم ــد الت ــدة للنق ــدة المول ــترداد للوح ــل لãس القاب
وإذا تــم تقديــر مبلــغ ا�صــل القابــل لãســترداد بحيــث يكــون أقــل مــن 
ــه  ــى قيمت ــل إل ــة لÊص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــة يت ــه الدفتري قيمت
القابلــة لãســترداد، ويتــم ا¡عتــراف با¡نخفــاض فــي قائمــة الربــح أو 

الخسارة الموحدة.  

مخصص الزكاة والضريبة
عنــد القيــام الــزكاة بتقديــر قيمــة الــزكاة وضريبــة الدخــل الواجبــة 
الدفــع مــن قبــل المجموعــة، تأخــذ ا¡دارة با¡عتبــار القوانيــن المطبقــة 

والقرارات وا�حكام السابقة للهيئة العامة للزكاة والضريبة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المحــددة  المنافــع  بخطــط  المتعلقــة  المطلوبــات  تحديــد  يتــم 
التقييمــات  مــع  المتوقعــة  ا¡ئتمــان  وحــدة  طريقــة  بإســتخدام 
الســنوي.  التقريــر  فتــرة  نهايــة  فــي  إجراءهــا  تــم  التــي  ا¡كتواريــة 
ــادات  ــم وزي ــدالت الخص ــول مع ــات ح ــل إفتراض ــة عم ــمل الطريق وتش
الرواتــب المســتقبلية ومعــدل الوفيــات، ونظــرæ لطبيعــة هــذه المنافــع 
الطويلــة ا�جــل فــإن تلــك التقديــرات تخضــع لبعــض حــاالت عــدم 
التأكــد. وا¡فتراضــات الهامــة المســتخدمة ¡جــراء التقييــم ا¡كتــواري 
القوائــم  هــذه  مــن   ١٦ ا¡يضــاح  فــي  عنهــا  ا¡قصــاح  تــم 

المالية الموحدة.

٥-  السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات 

تعتبــر مصاريــف ا¡صــالح والصيانــة مصروفــµ إيراديــµ ضمــن قائمــة الربــح 
ــي  ــينات الت ــف التحس ــا مصاري ــا، أم ــد تكبده ــدة عن ــارة الموح أو الخس

تزيد من العمر ا¡نتاجي لÊصل يتم رسملتها.

يتــم رســملة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن الممتلــكات والمعــدات ضمــن 
االقتصاديــة  المنافــع  أن  المحتمــل  مــن  كان  إذا  الدفتريــة  القيمــة 
ويمكــن  للمجموعــة،  تتدفــق  ســوف  البنــد  هــذا  فــي  المســتقبلية 
لخدمــة  اليوميــة  والتكاليــف  بــه.  موثــوق  بشــكل  تكلفتــه  قيــاس 
الممتلــكات والمعــدات يتــم ا¡عتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة 

الموحدة.    

يتــم شــطب / حــذف بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات عنــد االســتبعاد او 
عندمــا ال تكــون هنالــك منافــع إقتصاديــة مســتقبلية يتوقــع ان تنشــأ 
مــن االســتخدام المســتمر لÊصــل، الربــح أو الخســارة التــي قــد تنشــأ عــن 
بيــع أو إســتبعاد بنــد الممتلــكات والمعــدات، يتــم قياســها بالفــرق بيــن 
صافــي المحصــل مــن ا¡ســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لÊصــل ويتــم 

إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتــم إحتســاب إســتهالك الممتلــكات والمعــدات علــى أســاس القســط 
الثابت على مدى ا�عمار ا¡نتاجية التقديرية للموجودات.

لÊعمــار  وفقــا  الســنوية  ا¡ســتهالك  معــدالت  المجموعــة  تطبــق 
االنتاجية التالية للممتلكات والمعدات:

٤-  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
المخزون

وتأخــذ  للتحقيــق،  القابلــة  المخــزون  قيــم  بتقديــر  ا¡دارة  تقــوم 
بالحســبان الدليــل ا�كثــر موثوقيــة والمتوفــر فــي كل تاريــخ إعــداد 
التقاريــر الماليــة. والتحقيــق المســتقبلي للقيمــة القابلــة للتحقــق لهــذا 
المخــزون قــد تتأثــر با�حــداث المســتقبلية أو لتغيــرات ا�خــرى فــي 
ضــوء أحــوال الســوق والتــي قــد تخفــض أو تزيــد أســعار البيــع فــي 

المستقبل.

وعندمــا تصبــح مــواد المخــزون قديمــة أو غيــر صالحــة لãســتخدام، 
يتــم عمــل تقديــر لقيمتهــا الســوقية. أمــا المــواد الهامــة فيتــم إجــراء 
ــت  ــي ليس ــزون الت ــواد المخ ــردي، وم ــاس ف ــى أس ــا عل ــر له ــذا التقدي ه
ــا  ــم تقديره ــة يت ــر صالح ــة أو غي ــا قديم ــردي ولكنه ــكل ف ــة بش هام
مجتمعــة ويتــم تكويــن المخصــص الــالزم إســتنادæ إلــى نــوع المخــزون 

ودرجة التقادم والتهالك وسعر البيع المتوقع.

فــي تاريخ إعــداد التقارير المالية، كانت قيمة المخــزون ٨٨٩٫٤ مليون ريال 
يقابلهــا  ســعودي)  ريــال  مليــون   ٨٠٢٫١ ٢٠١٨م:  ديســمبر   ٣١) ســعودي 
مخصــص صهــر ذهــب ومخــزون بطيــئ الحركــة يبلــغ ٣٠٫٨ مليــون ريــال 
ــال ســعودي ). والفروقــات  ســعودي ( ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م : ١٣٫٢ مليــون ري
بيــن المبالــغ التــي تــم تحقيقهــا فعليــµ والمبالــغ المتوقــع تحقيقهــا 
فــي الفتــرات المســتقبلية ســوف يتــم ا¡عتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح 

أو الخسارة الموحدة.

العمر ا�نتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة ا�ستهالك 
للممتلكات والمعدات

تقــوم إدارة المجموعــة بتحديــد العمــر ا¡نتاجــي التقديــري للممتلــكات 
بالحســبان  ا�خــذ  بعــد  التقديــر  هــذا  تحديــد  ويتــم  والمعــدات. 

ا¡ستخدام المتوقع لÊصل أو التلف وا¡هتراء الطبيعي.

تقــوم ا¡دارة بمراجعــة العمــر ا¡نتاجــي أو القيمــة المتبقيــة أو طريقــة 
تعديــل  يتــم  حيــث   ،µســنوي والمعــدات  للمتلــكات  ا¡ســتهالك 
ا¡ســتهالك المســتقبلي حينمــا تعتقــد ا¡دارة أن العمــر ا¡نتاجــي أو 
القيمــة المتبقيــة أو طريقــة ا¡ســتهالك تختلــف عــن تلــك التــي تــم 

إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة
التقديــري  ا¡نتاجــي  العمــر  بتحديــد  المجموعــة  إدارة  تقــوم 
ــر الملموســة ســنويµ، ويتــم التحقــق مــن الموجــودات  للموجــودات غي
غيــر الملموســة ذات العمــر غيــر المحــدود ســنويµ مــن أجــل ا¡نخفــاض. 
ويتــم مراجعــة ا¡طفــاء ســنويµ ويتــم التعديــل حينمــا تعتقــد ا¡دارة أن 
التقديــرات المســتقبلية ســوف تختلــف عــن تلــك التــي إســُتخِدمت فــي 

الفترات السابقة.

تقرير المراجع المستقل

تصنيف املوجودات

٥٠ مباني     
١٠ آالت ومعدات    

٦-٧ أثاث ومفروشات    
٤ سيارات     
٧ معدات مكتبية    

٤-٧ أدوات وصبغات وموجودات أخرى   
مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي  حتسينات على مباني مؤجرة  

أيهما أقصر

العمر اإلنتاجي بالسنوات
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المشاريع تحت التنفيذ
 µناقصــ بالتكلفــة  التنفيــذ  تحــت  المشــاريع  إظهــار  يتــم 
النفقــات  جميــع  تســجيل  يتــم  القيمــة.  فــي  خســائراالنخفاض 
المتكبــدة أثنــاء فتــرة التركيــب وا¡نشــاء، ويتــم تحميلهــا إلــى بنــد 
المشــاريع تحــت التنفيــذ، ثــم تحــول تكلفــة المشــاريع تحــت التنفيــذ 
ــون  ــا تك ــدات عندم ــكات والمع ــد الممتل ــن بن ــبة م ــة المناس ــى الفئ إل
جاهــزة لالســتخدام. وتشــمل تكلفــة المشــاريع تحــت التنفيــذ تكاليــف 
ــاريع  ــب المش ــى جل ــر إل ــكل مباش ــزى بش ــي تع ــف الت ــراء والتكالي الش

تحت التنفيذ للغرض أو االستخدام المقصود منه..  

٥-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ا�صول غير الملموسة والشهرة (تتمة)

الشهرة 
تمثــل الشــهرة المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية الناتجــة عــن تجميــع 
ا�عمــال التــي لــم يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي ومعتــرف بهــا بشــكل 
ــاض  ــائر انخف ــا خس ــة ناقًص ــهرة بالتكلف ــجيل الش ــم تس ــل. يت منفص

القيمة المتراكمة، إن وجدت.

و�غــراض مراجعــة االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة، يتــم تخصيــص 
الشــهرة لــكل وحــدة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد (أو مجموعــة 

الوحدات المنتجة للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من دمج ا�عمال.

ــهرة  ــص الش ــم تخصي ــي ت ــد الت ــة للنق ــدة المنتج ــة الوح ــم مراجع يت
لهــا لتحديــد االنخفــاض فــي قيمتهــا بشــكل ســنوي أو أكثــر عنــد 
وجــود مؤشــر علــى االنخفــاض فــي قيمــة الوحــدة. وإذا كانــت القيمــة 
القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة، 
يتــم تخصيــص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة أوًال لتخفيــض القيمــة 
علــى  ثــم  ومــن  للوحــدة  تخصيصهــا  تــم  شــهرة  �ي  الدفتريــة 
الموجــودات ا�خــرى فــي الوحــدة بالنســبة والتناســب علــى أســاس 
القيمــة الدفتريــة لــكل أصــل فــي الوحــدة. تســجل أي خســارة انخفــاض 
فــي قيمــة الشــهرة مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. ال 
يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة للشــهرة فــي 

الفترات الالحقة.

المبلــغ  يــدرج  وعنــد اســتبعاد الوحــدة المنتجــة للنقــد ذات الصلــة، 
الناتجــة عــن  أو الخســارة  الربــح  العائــد علــى الشــهرة عنــد تحديــد 

االستبعاد.

القيمــة  بــه  تتجــاوز  الــذي  للمبلــغ  القيمــة  انخفــاض  خســارة  تــدرج 
ــترداد ،  ــل لãس ــغ القاب ــد) المبل ــد النق ــدة تولي ــل (أو وح ــة لÊص الدفتري
ــة  ــتبعاد وقيم ــف ا¡س ــا تكالي ــة ناقص ــة العادل ــن القيم ــى م ــو أعل وه
ــر  ــوم ا¡دارة بتقدي ــتخدام ، تق ــي ا¡س ــة ف ــد القيم ــتخدام. لتحدي االس
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن كل وحــدة مولــدة 
ــة  ــاب القيم ــل احتس ــن أج ــب م ــم مناس ــدل خص ــد مع ــد وتحدي للنق
المســتخدمة  البيانــات  ترتبــط  النقديــة.  التدفقــات  لتلــك  الحاليــة 
ميزانيــة  بأخــر  مباشــًرا  ارتباًطــا  القيمــة  انخفــاض  فحــص  ¡جــراءات 
معتمــدة للمجموعــة ، ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة الســتبعاد تأثيــرات 
ــتقبلية. يتم تحديد  ــة المس ــادة الهيكل ــول وإع ــينات ا�ص ــات تحس عملي
عناصــر الخصم بشکل فردي لکل وحدة توليد النقد وتعکس تقييمات السوق 

الحالية للقيمة الزمنية للنقود وعوامل المخاطر الخاصة با�صول.

النقد وما في حكمه
يتشــكل النقــد ومــا فــي حكمــه مــن البنــود التــي يمكــن تحويلهــا 
بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة 
للتغيــر فــي القيمــة. يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة المركــز 
المالــي الموحــدة مــن النقــد بالصنــدوق واالرصــدة لــدى البنــوك ويتــم 

تسجيلها مبدئيµ والحقµ بالقيمة العادلة.

و�غــراض قائمــة التدفقــات النقديــة: يتشــكل النقــد ومــا فــي حكمــه 
مــن النقــد بالصنــدوق ومــن ا�رصــدة النقديــة المحتفــظ بهــا لــدى 
البنــوك ولهــا تاريــخ اســتحقاق يبلــغ ٩٠ يومــا أو أقــل، وهــي متاحــة 

لالستخدام من قبل المجموعة ما لم ينص على خالف ذلك.

التصنيف والقياس المبدئي لÂصول المالية
باستثناء ھذه الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي علی مکون تمويلي کبير و
يتم قياسھا بسعر المعاملة وفقµ للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ ، ي
تم قياس جميع الموجودات المالية مبدئيµ بالقيمة العادلة المعدلة لتکال

يف المعاملة ، حيثما ينطبق ذلك

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة، بخــالف تلــك المخصصــة والفعالــة 
كأدوات تحوط، في الفئات التالية:

•  التكلفة المطفأة 
•  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

•  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خرى
ماليــة  أصــول  أي  المجموعــة  لــدى  ليــس  المعروضــة  الفتــرات  فــي 
مصنفــة علــى أنهــا القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل ا�خــرى. 

يتم تحديد تصنيف الموجودات من خالل كال:

•  نموذج أعمال الشركة ¡دارة ا�صول المالية
•  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لÊصل المالي.

يتــم عــرض جميــع ا¡يــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالموجــودات 
الماليــة المعتــرف بهــا فــي الربــح أو الخســارة ضمــن تكاليــف التمويــل أو 
ــة  ــاض قيم ــتثناء انخف ــرى ، باس ــة ا�خ ــود المالي ــل أو البن ــرادات التموي إي

الذمم المدينة التي يتم عرضها ضمن مصاريف البيع والتسويق.

٥-السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ا�دوات المالية

ا�عتراف وا�ستبعاد
يتــم ا¡عتــراف با�صــول والخصــوم الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة 
ــول  ــاس ا�ص ــم قي ــذه ا�دوات. يت ــة له ــكام التعاقدي ــي ا�ح ــا ف طرف

والخصوم المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. 

 يتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتھي صالحيــة الحقوق التعاقدي
الموج تحويل  يتم  عندما  أو  المالية  الموجودات  من  النقدية  للتدفقات  ة 
ــزام  ــتبعاد االلت ــم اس ــع. يت ــر والمناف ودات المالية وتحويل کافة المخاط

المالي عند إطفاءه أو سداده أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.

القياس واالعتراف بعقود ا�يجار
ــتخدام  ــق االس ــل ح ــة بأص ــرف المجموع ــر ، تعت ــدء التأجي ــخ ب ــي تاري ف
والتــزام ا¡يجــار فــي قائمــة المركــز المالــي. يتــم قيــاس أصــل حــق 
االســتخدام بالتكلفــة ، والــذي يتكــون مــن القيــاس ا�ولــي اللتــزام 
ــًرا  ــة ، وتقدي ــا المجموع ــة تتكبده ــرة مبدئي ــف مباش ــار وأي تكالي ا¡يج
وأي  ا¡يجــار  عقــد  نهايــة  فــي  ا�صــل  وإزالــة  لتفكيــك  تكاليــف  �ي 
مدفوعــات إيجــار تتــم قبــل تاريــخ بــدء عقــد ا¡يجــار (ناقصــµ أي حوافــز 

إيجار مستلمة).

أســاس  علــى  االســتخدام  حــق  أصــول  بإهــالك  المجموعــة  تقــوم 
القســط الثابــت مــن تاريــخ بــدء التأجيــر إلــى نهايــة العمرا¡نتاجــي �صــل 
حــق االســتخدام أو نهايــة مــدة عقــد ا¡يجــار. تقوم المجموعة أيضµ بتق
ــرات لالنخفاض في قي ــود مؤش ــد وج ــول حقوق االستخدام عن ييم أص

مة هذه ا�صول.

فــي تاريــخ بدايــة عقــد ا¡يجــار، تقــوم المجموعــة بقيــاس التــزام عقــد 
ا¡يجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات ا¡يجــار غيــر المدفوعــة فــي ذلــك 
التاريــخ ، ويتــم خصمهــا باســتخدام معــًدل العائــد الضمنــي فــي عقــد 
معــًدل  أو  بســهولة  المعــدل  ذلــك  تحديــد  يمكــن  كان  إذا  ا¡يجــار 

االقتراض ا¡ضافي للمجموعة.

تتكــون دفعــات ا¡يجــار المدرجــة فــي قيــاس التــزام عقــد ا¡يجــار مــن 
دفعــات ثابتــة (تشــمل دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا)،  دفعــات متغيــرة 
بموجــب  دفعهــا  متوقــع  مبالــغ  معــًدل،  أو  مؤشــر  علــي  تعتمــد 
مــن  كان  إذا  تنشــأ  التــي  ومدفوعــات  المتبقيــة  القيمــة  ضمانــات 

المؤكد ممارسة هذا ا¡ختيار بصورة معقولة.

ــات  ــس دفع ــات لتعك ــض ا¡لتزام ــيتم تخفي ــي، س ــاس ا�ول ــد القي بع
ــاس  ــادة القي ــار. إع ــد ا¡يج ــي عق ــد عل ــس العائ ــا لتعك ــار، وزيادته ا¡يج
ا¡لتــزام ليعكــس أي إعــادة تقييــم أو تعديــالت أو إذا كانــت هنــاك 

تغيرات دفعات ا�يجار الثابتة في جوهرها.

قصيــرة  ا¡يجــار  عقــود  عــن  المحاســبة  بإختيــار  المجموعــة  قامــت 
باســتخدام  القيمــة  منخفضــة  لÊصــول  ا¡يجــار  وعقــود  ا�جــل 
ا�صــول  اســتخدام  بحــق  االعتــراف  مــن  بــدًال  العمليــة.  التدريبــات 
وإلتزامــات عقــود ا¡يجــار، يتــم االعتــراف بالمدفوعــات المتعلقــة بتلــك 
ا¡يجــارات كمصــروف فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط 

الثابت على مدى فترة ا¡يجار.

حق إستخدام ا�صول والتزامات ا�يجار
ــة  ــر المالي ــداد التقاري ــي ¡ع ــار الدول ــق المعي ــة بتطبي ــت المجموع قام
رقــم ١٦ بإســتخدام منهــج ا�ثــر الرجعــي معــّدل وبالتالي لم تتــم إعادة 
تعديــل معلومــات المقارنــة. وهــذا يعنــي أن معلومــات المقارنــة ال 
تزال مذكورة بموجب المعيار المحاسبي الدولي ١٧ وتفسير لجنة تفسيرات 

التقارير المالية الدولية رقم ٤ .

تقــوم المجموعــة بدراســة مــا اذا كان العقــد يحتــوي علــي عقــد إيجــار 
و ذلــك بالنســبة الــي أي عقــود جديــدة يتــم إبرامهــا فــي أو بعــد ١ ينايــر 
ل  ــوِّ ــد يح ــن عق ــزء م ــد، أو ج ــه عق ــار بأن ــد ا¡يج ــف عق ــم تعري ٢٠١٩م.  يت
ــن  ــن الزم ــرة م ــد) لفت ــل العق ــل مح ــل (ا�ص ــتخدام أص ــي اس ــق ف الح
فــي مقابــل عــوض. لتطبيــق هــذا التعريــف ، تقــوم المجموعــة بتقييــم 

ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:
•  يحتــوي العقــد علــى أصــل محــدد ، والــذي تــم تحديــده صراحــة فــي 
العقــد أو تــم تحديــده ضمنًيــا وقتمــا يكــون ا�صــل متاحــµ للمجموعــة ؛
ــا  ــع المزاي ــى جمي ــر عل ــكل كبي ــول بش ــي الحص ــق ف ــة الح •  للمجموع
االقتصاديــة مــن اســتخدام ا�صــل المحــدد طــوال فتــرة االســتخدام ، 

مع مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد ؛ و

٥-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
حق إستخدام ا�صول والتزامات ا�يجار (تتمة)

•  للمجموعــة الحــق فــي توجيــه اســتخدام الموجــودات المحــددة 
خــالل فتــرة االســتخدام. تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان لديهــا 

الحق في توجيه "الكيفية الغرض من إستخدام ا�صل.

المخزون
ــا  ــق أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة أو صاف ــزون بالتكلف ــر المخ يظه
أقــل، تمثــل القيمــة القابلــة للتحقــق الســعر البيعــي المقــدر للمخــزون 
بعــد خصــم كافــة التكاليــف المقــدرة لãتمــام والبيــع، ويتــم تحديــد 

تكاليف البنود االخرى للمخزون كما يلي: 

•  المواد الخام والمستهلكات وغيرها من مواد التصنيع يتم تحديدها 
طبقµ لتكلفة الشراء باستخدام طريقه الوارد أوًال يصرف أوًال. 

•  البضاعــة قيــد التصنيــع والبضاعــة الجاهــزة يتــم تحديدهــا بتكلفــة 
غيــر  والمصاريــف  العمالــة  أجــور  إلــى  با¡ضافــة  المباشــرة،  المــواد 

المباشرة طبقµ إلى معدل النشاط العادي. 

•  البضاعة المعاد بيعها يتم تحديدها طبقµ �سس محددة.

ــر الملموســة عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال  يتــم إلغــاء إثبــات ا�صــول غي
يوجــد منافــع مســتقبلية يتوقــع أن تنشــأ مــن ا¡ســتخدام. الربــح أو 
الخســارة التــي قــد تنشــأ عــن إلغــاء إثبــات ا�صــل غيــر الملمــوس يتــم 
والقيمــة  ا¡ســتبعاد  مــن  المحصــل  صافــي  بيــن  بالفــرق  قياســها 
الدفتريــة لÊصــل ويتــم إثباتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة 

عندما يلغي إثبات ا�صل.

ا�صول غير الملموسة والشهرة  
ا�صول غير الملموسة

يتــم ا¡عتــراف با�صــل غيــر الملمــوس بالتكلفــة التــي تســاوي القيمــة 
العادلة للمبلغ المدفوع وقت االستحواذ على ا�صل.

تطبــق المجموعــة معــدالت ا¡طفــاء الســنوية وفقــا لÊعمــار االنتاجيــة 
المقدرة التالية لالصول الغير ملموسة: 

تقرير المراجع المستقل

تصنيف املوجودات          العمر اإلنتاجي بالسنوات

تراخيص إمتياز          ٢٠

برامج حاسب آلي           ٢
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القياس الالحق لÂصول المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

كانــت  إذا  المطفــأة  بالتكلفــة  الماليــة  الموجــودات  قيــاس  يتــم 
ــى  ــا عل ــم تصنيفه ــم يت ــة (ول ــروط التالي ــتوفية للش ــودات مس الموج

أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) :

•   يتــم ا¡حتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ 
بالموجودات المالية وتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

•   الشــروط التعاقديــة لÊصــول الماليــة تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة 
التــي هــي فقــط مدفوعــات لÊصــل والعائــد علــى المبلــغ ا�صلــي 

القائم.

بعــد ا¡عتــراف المبدئــي ، يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 
ــر  ــون تأثي ــا يك ــض عندم ــذف التخفي ــم ح ــة. يت ــد الفعلي ــة العائ طريق
الخصــم غيــر جوهــري. إن النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى المجموعــة 
الذمــم  ومعظــم  نقــًدا  تحصيلهــا  يتــم  التــي  المدينــة  والذمــم 
المدينــة ا�خــرى والضمانــات النقديــة المودعــه لــدى البنــوك تنــدرج 

ضمن هذه الفئة من ا�دوات المالية.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل         
الدخل الشامل اÅخر

ــة  ــة العادل ــد القيم ــي بن ــة ف ــول مالي ــاب أص ــة باحتس ــوم المجموع تق
ــتوفية  ــودات مس ــت الموج ــرى إذا كان ــامل ا�خ ــل الش ــالل الدخ ــن خ م

للشروط التالية:

•   يتــم االحتفــاظ بهــا بموجــب نمــوذج ا�عمــال هدفــه هــو "االحتفــاظ 
للتحصيل" التدفقات النقدية المرتبطة وبيعها، و

•   الشــروط التعاقديــة لÊصــول الماليــة تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة 
التي هي فقط مدفوعات لÊصل والعائد على المبلغ ا�صلي القائم.

أي أربــاح أو خســائر معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اÜخــر ســيتم 
إعادة معالجتها عند التوقف عن االعتراف با�صل.

٥-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ذمم تجارية مدينة وأخرى

للذمــم  المحاســبة   فــي  مبســًطا  نهًجــا  المجموعــة  تســتخدم 
التجاريــة مدينــة وذمــم اخــرى ، والــذي يتطلــب االعتــراف بالخســائر 
علــي مــدي العمرالمتوقــع مــن االعتــراف ا�ولــي للذمــم المدينــة. 
الحســابات  تجميــع  تــم   ، المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  ولقيــاس 
المدينــة بنــاًء علــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة و عــدد ا�يــام 
مــن  المتوقعــة  الخســائر  معــدالت  اســتمدت  وقــد  المســتحقة. 
ــة  ــس النتيج ــا لتعك ــم تعديله ــة، ويت ــة للمجموع ــات التاريخي المعلوم
تطلعيــة  معلومــات  أيًضــا  تتضمــن  والتــي  المتوقعــة  المســتقبلية 
لعوامــل االقتصــاد الكلــي مثــل التضخــم ومعــدل نمــو الناتــج المحلــي 

ا¡جمالي.

ا�صــول الماليــة ا�خــرى ، مثــل المســتحقات مــن الموظفيــن وا�رصــدة 
ــان  ــر ائتم ــى مخاط ــوي عل ــة ، تنط ــش النقدي ــع الهام ــة وودائ المصرفي
منخفضــة وتأثيــر تطبيــق نمــوذج خســائر ا¡ئتمــان المتوقعــة عليهــا 

غير جوهري. 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحوطات القيمة العادلة

يتــم إثبــات التغييــر فــي القيمــة العادلــة �داة التحــوط فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة كمصروفــات أخــرى. يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة 
الدفترية        القيمة  من  کجزء  المتغطية  المخاطــر  لخصم  المتحوط  للبند 
للبند المتحوط لھ ويتم إدراجھ أيضا في قائمة الربح أو الخسارة کمصروفات آخرى.
ــه كبنــد متحــوط  ــر المعتــرف ب ــد التــزام الشــركة غي عندمــا يتــم تحدي
لــه ، يتــم ا¡عتــراف بالتغييــر التراكمــي الالحــق فــي القيمــة العادلــة 
ــزام الشــركة المنســوب إلــى المخاطــر المتحــوط عليهــا كأصــل أو  اللت
التــزام مــع وجــود أربــاح أو خســائر مقابلــة معتــرف بهــا فــي الربــح أو الخســارة.

ذمم دائنة ومستحقات
ــل  ــتقبل مقاب ــي المس ــتحقة ف ــغ المس ــات للمبال ــات المطلوب ــم إثب يت
ــن  ــا م ــورة به ــم فات ــم تقدي ــواء ت ــتلمة س ــات المس ــع أو الخدم البضائ

قبل المورد أم لم تقدم بها فواتير. 

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التزامــات 
(قانونيــة أو ضمنيــة) ناتجــة عــن حــدث ســابق، وتكــون تكاليــف تســوية 
االلتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه. تتــم مراجعــة 
أفضــل  لتعكــس  تعديلهــا  ويتــم  تقريــر  كل  بتاريــخ  المخصصــات 

التقديرات الحالية.

ا�لتزامات المحتملة
يتــم ا¡فصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة 
التــزام محتمــل نتيجــة لحــدث ســابق لــن يتــم تأكيــد وجــوده إال بوقــوع 
أو عــدم وقــوع حــدث أو أكثــر �حــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تكــون 
بالكامــل ضمــن ســيطرة المجموعــة، أو ان يكــون لــدى المجموعــة 
ــن  ــابقة، ولك ــداث س ــن أح ــأ ع ــة تنش ــة حالي ــة أو ضمني ــات قانوني التزام
ليــس مــن المحتمــل أن يتطلــب ذلــك تدفــق للمــوارد التــي تنطــوي علــى 
يمكــن  ال  االلتــزام  مبلــغ  أن  أو  االلتــزام  لتســوية  اقتصاديــة  منافــع 

قياسه بشكل موثوق به بصورة كافية. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا وفقــا لنظــام 
ــذه  ــتحقاق ه ــتند اس ــعودية. ويس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــل ف العم
المكافــآت إلــى الراتــب النهائــي للموظــف ومــدة الخدمــة، مــع إتمــام 
ــف  ــجيل التكالي ــم تس ــف. يت ــة للموظ ــرة الخدم ــن فت ــى م ــد ا�دن الح
ــل  ــم عم ــة، ويت ــرة الخدم ــدى فت ــى م ــآت عل ــذه المكاف ــة له المتوقع
مخصــص ســنوي بنــاء علــى تقييــم خبيــر اكتــواري مســتقل وفقــا 
"منافــع   ١٩ رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  لمتطلبــات 
االئتمــان  لوحــدة  ا¡كتواريــة  المنهجيــة  اســاس  علــى  الموظفيــن" 

المتوقعة. وقد أجري التقييم ا�خير بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

يتــم إثبــات جميــع تكاليــف الخدمــة الســابقة كمصــروف فــورæ. ويتــم 
إثبــات جميــع ا�ربــاح والخســائر ا¡كتواريــة المتعلقــة بالتزامــات المنافــع 

والمزايا المحددة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

الزكاة والضرائب
يتــم احتســاب الــزكاة بإســم المجموعــة والشــركات التابعــة لهــا، 
المملوكــة بالكامــل وفقا لÊنظمة المالية الســعودية. تقوم الشــرکات 
التابعــة ا�جنبيــة بإحتســاب التزامــات ضريبــة الدخــل، إن وجــدت، وفقــا 
لÊنظمــة الضريبيــة للدولــة التــي تعمــل فيــه. يتــم تحميــل مخصصــات 
الموحــدة  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة  علــى  الدخــل  وضريبــة  الــزكاة 

وقائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتــم إحتســاب ضريبــة الدخــل المؤجلــة للشــرکات التابعــة ا�جنبيــة 
الخاضعــة للضريبــة باســتخدام طريقــة ا�لتــزام علــى جميــع الفروقــات 
للموجــودات  الضريبيــة  االوعيــة  بيــن  التقريــر  تاريــخ  فــي  المؤقتــة 

والمطلوبات وقيمتھا الدفترية.

يتــم قيــاس موجــودات ومطلوبــات ضريبــة الدخــل المؤجلــة وفقــا 
فيهــا  يتــم  التــي  للفتــرة  تطبيقهــا  المتوقــع  الضريبيــة  للمعــدالت 
ــنها  ــم س ــي ت ــة الت ــتنادا لÊنظم ــزام، اس ــوية ا¡لت ــل أو تس ــق ا�ص تحق

في البلدان المعنية في تاريخ التقرير.

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
توزيعات ا�رباح

يتــم إثبــات توزيعــات ا�ربــاح النهائيــة كمطلوبــات عنــد الموافقــة عليهــا 
مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، ويتــم تســجيل توزيعــات ا�ربــاح ا�وليــة 

عند اعتمادها من قبل مجلس ا¡دارة. 
ا�يرادات

مــن  وا¡يــرادات  الذهــب  بيــع  مــن  رئيســي  بشــكل  ا¡يــرادات  تنشــأ 
تتبــع  با¡يــرادت،  ا¡عتــراف  ســيتم  كان  إذا  مــا  لتحديــد  العمليــات. 

المجموعة عملية مكونه من ٥ خطوات هي كما يلي:

١-     تحديد العقد المبرم مع العميل
٢-    تحديد التزامات ا�داء

٣-    تحديد سعر المعامالت 
٤-    تخصيص سعر المعامالت إلى التزامات ا�داء

٥-    االعتراف با¡يرادات عندما تكون التزامات ا�داء مستوفاة.
ــن  ــة م ــن مجموع ــالت تتضم ــي معام ــة ف ــل المجموع ــا تدخ ــا ًم غالب
منتجــات وخدمــات المجموعــة. فــي جميــع الحــاالت ، يتــم تحديــد 
إجمالــي ســعر المعاملــة للعقــد بيــن التزامــات ا�داء المختلفــة بنــاًء 
ــد  ــة للعق ــعر المعامل ــا. س ــة بذاته ــبية القائم ــع النس ــعار البي ــى أس عل

يستثني أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى.
تســتوفي  عندمــا  معيــن،  وقــت  فــي  با¡يــرادات  ا¡عتــراف  يتــم 
الخدمــات  أو  الســلع  نقــل  طريــق  عــن  ا�داء  التزامــات  المجموعــة 

الموعودة إلى عمالئها.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية  
ــات الماليــة للمجموعــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة  تشــمل المطلوب
الدفــع  الدائنــه  والذمــم  اÜجــل  قصيــرة  النقديــة  التســهيالت 
والمطلوبــات المتداولــة ا�خــرى. يتــم تخصيــص تســهيالت الذهــب  

طويلة اÜجل تحت بند القيمة العادلة خالل ا�رباح والخسائر .
 ، تعديلھا  ويتم   ، العادلة  بالقيمة   µمبدئي المالية  المطلوبات  قياس  يتم 
حســب ا¡قتضــاء ، لتکاليف المعاملة ما لم تقم المجموعة بتحديد التزام 

مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
المطفــأة  بالتكلفــة  الماليــة  المطلوبــات  قيــاس  يتــم   ، ذلــك  بعــد 
المشــتقات  عــدا  فيمــا  الفعليــة  العائــد  طريقــة  باســتخدام 
والمطلوبــات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
ــائر  ــاح أو الخس ــع ا�رب ــة م ــة العادل ــµ بالقيم ــدرج الحق ــي ت ــارة والت الخس
المعتــرف بهــا فــي الربــح أو الخســارة (بخــالف ا�دوات الماليــة المشــتقة 

التي تم تحديدها و فعاليتها كأدوات التحوط).
يتــم إدراج جميــع التكاليــف المتعلقــة بالعائــد والتغيــرات فــي القيمــة 
ــن  ــارة ضم ــح أو الخس ــي الرب ــا ف ــالغ عنه ــم ا¡ب ــي يت ــة �داة والت العادل

تكاليف التمويل أو الدخل التمويلي ، حسب ا¡قتضاء.

مشتقات ا�دوات المالية ومحاسبة التحوط
أحــكام  مــع  متوافقــة  مشتقة  مالية  أدوات  في  المجموعة  دخلت 
السلع  عقود  شكل  في   ، مالية  مؤسسة  مع  ا¡ســالمية  الشــريعة 
التطلعيــة / ا¡ستشــرافية للتخفيف من مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل 
علــى التســهيالت قصيرة ا�جل للذهــب ، بسبب ارتفاع أسعار الذهب. 
ــة  ــة العادل ــµ بالقيم ــتقة مبدئي ــة المش ــذه ا�دوات المالي ــات ه ــم إثب يت
فــي تاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات ويتــم إعــادة قياســها الحقــµ بالقيمــة 
ــة  ــون القيم ــا تك ــة عندم ــودات مالي ــتقات كموج ــدرج المش ــة. ت العادل

العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
يتم المحاســبة عــن ا�دوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل 
القيمــة العادلة  لÊربــاح والخسائر باستثناء المشتقات المصنفة کأدوات تح
وط في عالقات تحوط التدفقات النقدية التي تتطلب معالجة محاسبية 
عالقــة  تســتوفي  أن  يجــب   ، التحــوط  لمحاســبة  للتحفــظ  محددة. 

التحوط جميع المتطلبات التالية:
•  هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط به وأداة التحوط

•  ال يھيمن أثر مخاطر االئتمان علی تغيرات القيمة الناتجة عن ھذه العالقة االقتصادية
•  نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناتجــة عــن كميــة 
البنــد المتحــوط لــه والتــي يقــوم الكيــان بتغطيتهــا فعلًيــا وكميــة أداة 
ــن  ــة م ــك الكمي ــة تل ــا لتغطي ــان فعلًي ــتخدمها الكي ــي يس ــوط الت التح

البند المتحوط له. 

انخفاض قيمة ا�صول المالية
تقــوم المجموعــة بتقييــم الخســائر المســتقبلية لالئتمــان (ECL) علــى 

أساس تطلعي لتحديد انخفاض قيمة ا�صول المالية.

ــة  ــام المجموع ــى قي ــد عل ــان يعتم ــائر االئتم ــراف بخس ــد االعت ــم يع ل
بتحديــد حــدث خســارة االئتمــان أوًال. وبــدًال مــن ذلــك ، تأخــذ المجموعــة 
ــر  ــم مخاط ــد تقيي ــات عن ــن المعلوم ــع م ــة أوس ــار مجموع ــي االعتب ف
االئتمــان وقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ، بمــا فــي ذلــك ا�حــداث 
الســابقة والظــروف الحاليــة والتنبــؤات بصــورة معقولــة وقابلــة للدعــم 
والتــي تؤثــر علــى إمكانيــة تحصيــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــÊداة.

 في تطبيق هذا النهج التطلعي ، يتم التمييز بين:
جــودة  فــي  ملحــوظ  بشــكل  تتدهــور  لــم  التــي  الماليــة  ا�دوات    •
ائتمانيــة  مخاطــر  لديهــا  التــي  أو  المبدئــي  االعتــراف  منــذ  االئتمــان 

منخفضة ("المرحلة ١") و
•  ا�دوات الماليــة التــي تدهــورت بشــكل كبيــر فــي جــودة ا¡ئتمــان منــذ 
ــة  ــة منخفض ــا ا¡ئتماني ــن مخاطره ــم تك ــي ل ــي والت ــراف المبدئ ا¡عت

(المرحلة ٢).

دليــل  لديهــا  التــي  الماليــة  ا�صــول  تغطــي  ســوف   "٣ "المرحلــة 
موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.

ــة  ــة" للفئ ــة المتوقع ــائر االئتماني ــن الخس ــهرæ م ــراف بـــ "١٢ ش ــم ا¡عت يت
ا�ولــى بينمــا يتــم تســجيل "خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة" 

للفئة الثانية.

خــالل  مــن  المتوقعــة  ا¡ئتمــان  خســائر  قيــاس  تحديــد  يتــم 
ــع  ــر المتوق ــدى العم ــى م ــان عل ــائر ا¡ئتم ــح لخس ــط مرج تقديرمتوس

لÊداة المالية.

٥-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
القياس الالحق لÂصول المالية (تتمة)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بھا ضمن نموذج أعمال مختلف  يتم تصنيف الموجودات المالية المحتفظ 
خالف " المحتفــظ بهــا للتحصيل" أو "االحتفاظ للتحصيــل والبيع" بالقيمة 
ا عن  النظر  بغض  ذلك،  على  عالوة  والخسائر.  ا�رباح  خالل  من  العادلة 

لموجودات المالية لنموذج ا�عمــال، فإن تدفقاتها النقدية التعاقدية 
ليست فقط مدفوعات المبلغ الرئيسي ويتــم تحديــد العائــد بالقيمة ا

لعادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.

•  يتــم قيــاس الموجــودات فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة مــع 
ــة  ــد القيم ــم تحدي ــارة. يت ــح أو الخس ــي الرب ــائر ف ــاح أو الخس ــات ا�رب إثب
العادلــة للموجــودات الماليــة فــي هــذه الفئــة بالرجــوع إلــى معامــالت 
الســوق النشــطة أو باســتخدام أســاليب التقييــم عندمــا ال يوجــد ســوق 
ــب  ــا بالذه ــم تحصيله ــي يت ــة الت ــم المدين ــف الذم ــم تصني ــط. يت نش

تحت بند القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

٥-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
القياس الالحق لÂصول المالية (تتمة)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بھا ضمن نموذج أعمال مختلف  يتم تصنيف الموجودات المالية المحتفظ 
خالف " المحتفــظ بهــا للتحصيل" أو "االحتفاظ للتحصيــل والبيع" بالقيمة 
ا عن  النظر  بغض  ذلك،  على  عالوة  والخسائر.  ا�رباح  خالل  من  العادلة 

لموجودات المالية لنموذج ا�عمــال، فإن تدفقاتها النقدية التعاقدية 
ليست فقط مدفوعات المبلغ الرئيسي ويتــم تحديــد العائــد بالقيمة ا

لعادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.

•  يتــم قيــاس الموجــودات فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة مــع 
ــة  ــد القيم ــم تحدي ــارة. يت ــح أو الخس ــي الرب ــائر ف ــاح أو الخس ــات ا�رب إثب
العادلــة للموجــودات الماليــة فــي هــذه الفئــة بالرجــوع إلــى معامــالت 
الســوق النشــطة أو باســتخدام أســاليب التقييــم عندمــا ال يوجــد ســوق 
ــب  ــا بالذه ــم تحصيله ــي يت ــة الت ــم المدين ــف الذم ــم تصني ــط. يت نش

تحت بند القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تقرير المراجع المستقل
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ا�يرادات من الذهب
ــى  ــاع إل ــب المب ــة وزن الذه ــى قيم ــب إل ــع الذه ــن بي ــرادات م ــير ا¡ي تش
عمــالء البيــع بالجملــة. يتــم إثبــات ا¡يــرادات فــي وقــت إصــدار الفواتيــر 
ــا  ــر، عندم ــي الفواتي ــواردة ف ــة ال ــغوالت الذهبي ــات المش ــليم كمي وتس
تقــوم المجموعــة بتنفيــذ التزامهــا كمــا هــو متفــق عليــه فــي العقــد ، 

ووفق سعر الذهب في ا�سواق الدولية.

إن ا¡يــرادات مــن الذهــب وتكلفــة ا¡يــرادات مــن الذهــب متســاوية 
ويعــوض بعضهــا البعــض أي عمــل مقاصــه لهــا حيــث أن الذهــب 
الذهــب  بســعر  يقّيــم  للعمــالء  المباعــة  الحلــي  فــي  المســتخدم 

العالمي السائد في تاريخ كل معاملة، دون إضافة أي هامش ربح.

ا�يرادات من العمليات
تشــير ا¡يــرادات مــن العمليــات إلــى مكــون القيمــة المضافــة فــي 
قطعــة المجوهــرات وهــي رســم خدمــة العمالــة ، وقيمــة ا¡ضافــات ، 
ومبيعــات مجوهــرات ا�لمــاس وا¡يــرادات ا�خــرى الناتجــة عــن قنــوات 

البيع بالجملة والتجزئة.

ــل  ــة للمقاب ــة العادل ــا للقيم ــات وفًق ــن العملي ــرادات م ــات ا¡ي ــم إثب يت
ــذ  ــم تنفي ــزام ا�داء. يت ــتيفاء الت ــت اس ــي وق ــتحق ف ــتلم أو المس المس
يتــم  العمــالء.  إلــى  الموعــودة  البضائــع  تســليم  عنــد  ا�داء  التــزام 
المتعلقــة  و  المطبقــة  الخصومــات  بقيمــة  ا¡يــرادات  تخفيــض 

بالبضاعة المباعة.

المعامالت بالعمالت ا�جنبية
يتــم ترجمــة المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت ا�جنبيــة إلــى الريــال 
الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة فــي وقــت المعامــالت ذات الصلــة. 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــة ا�جنبي ــات بالعمل ــودات والمطلوب ــة الموج ــم ترجم يت
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام 
فروقــات  إثبــات  يتــم  التاريــخ.  ذلــك  فــي  الســائدة  الصــرف  أســعار 
الترجمــة المحققــة وغيــر المحققــة مــن العمــالت ا�جنبيــة فــي قائمــة 

الربح أو الخسارة الموحدة. 

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ترجمة العمليات ا�جنبية

يتــم ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات بالقوائــم الماليــة للشــركات 
التابعــة ا�جنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف فــي 
تاريــخ اعــداد قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، بينمــا يســتخدم متوســط 
أســعار الصــرف لــكل فتــرة لترجمــة ا¡يــرادات والمصروفــات وا�ربــاح 
والخســائر. يتــم ترجمــة مكونــات حقــوق الملكيــة، مــا عــدا ا�ربــاح 
المبقــاة، بنــاًء علــى ا�ســعار الســائدة فــي تاريــخ حــدوث كل منهــا. يتــم 
تســجيل التعديــالت الناتجــة عــن ترجمــة العمليــات ا�جنبيــة، إذا كانــت 
جوهريــة، فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بإعتبارهــا مكــون 

منفصل لحقوق الملكية.

المالــي  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر  ٦-تطبيــق 
الجديدة والمعدلة

٦-١  - المعايير الجديدة المعتمدة كما              
في  ١ يناير ٢٠١٩

ــر الماليــة رقــم ١٦ " ا�يجــارات"  ــي �عــداد التقاري ــار الدول المعي
المعيار الدولي ¡عداد التقارير المالية رقم ١٦ " ا¡يجارات"

يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٦ محــل معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم ١٧ "عقــود ا¡يجار" وذلك مع ثالثة تفســيرات أخري (تفســير 
لجنــة تفســيرات التقاريــر المالية الدولية رقم ٤ "تحديــد ما إذا كان ترتيب 
مــا ينطــوي علــي عقــد إيجــار"، و تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر رقــم 
١٥ "عقــود ا¡يجــار التشــغيلي – الحوافــز"، و تفســير لجنــة تفســيرات 
المعايير رقم ٢٧ "تقييم جوهر المعامالت التي تأخد الشــكل القانوني 
بإســتخدام منهجيــة  الجديــد  المعيــار  تــم تطبيــق  ا¡يجــار".  لعقــد 
التطبيــق المعــدل إعتبــارا مــن ١ ينايــر٢٠١٩ م، و لكــن لم يتــم تعديل أرقام 
المقارنــة لفتــرة ٢٠١٨ م.،وذلك علي النحو المســموح بــه بموجب ا�حكام 
بإعــادة  ا¡عتــراف  يتــم  لذلــك،  المعيــار.  فــي  المحــددة  ا¡نتقاليــة 
التصنيــف و التعديــالت الناتجــة عــن المعيــار الجديــد فــي قائمــة المركــز 

المالي ا¡فتتاحية في ١ يناير٢٠١٩ .

ــي ،  ــب ا�ول ــم الطل ــخ تقدي ــي تاري ــا ف ــول به ــود المعم ــبة للعق بالنس
المعيــار  مــن  ا¡يجــار  عقــد  تعريــف  تطبيــق  المجموعــة  اختــارت 
المحاسبي الدولي رقم ١٧ والمعايير الدولية للتقاريرالمالية رقم ٤ ولم 
تطبــق المعيارالدولــي للتقاريرالماليــة رقــم ١٦ علــى الترتيبــات التــي لــم 
المعيــار  بموجــب  إيجــار  عقــد  أنهــا  علــى  ســابًقا  تحديدهــا  يتــم 

المحاسبي الدولي رقم ١٧ والمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ٤.

فــي  ا�وليــة  المباشــرة  التكاليــف  إدراج  عــدم  المجموعــة  اختــارت 
قيــاس أصــل "حــق االســتخدام" لعقــود ا¡يجــار التشــغيلي الموجــودة 
فــي تاريــخ التطبيــق ا�ولــي للمعيارالدولــي للتقاريرالماليــة رقــم ١٦ ، 
ــا  ــة أيًض ــارت المجموع ــخ ، اخت ــك التاري ــي ذل ــر ٢٠١٩.  ف ــن ١ يناي ــاًرا م اعتب
قيــاس أصــول "حــق االســتخدام" بمبلــغ مســاٍو اللتزامــات ا¡يجــار و 
التــي تــم تعديلهــا لمدفوعــات إيجــار مدفوعــة مســبًقا أو مســتحقة 

الدفع والموجودة في تاريخ التحول.

عقــود ا¡يجــار التــي تــم حســابها ســابقا علــي أنهــا عقــود إيجــار 
تشــغيلية مــع فتــرة إيجــار متبقيــة أقــل مــن ١٢ شــهرا و عقــود تأجيــر 
لÊصــول منخفضــة القيمــة، قامــت المجموعــة عنــد التحــول بتطبيــق 
ا¡عفــاءات ا¡ختياريــة لعــدم ا¡عتــراف بأصــول "حــق ا¡ســتخدام" و 
ــي  ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــي أس ــار عل ــف ا¡يج ــاب مصاري ــن لحس لك

مدي فترة ا¡يجار المتبقية.

قامــت المجموعــة با¡ســتفادة مــن التأخــر فــي تحديــد فتــرة ا¡يجــار 
عند ا�خد في ا¡عتبار إختيارات إما انهاء أو تمديد عقود ا¡يجار.

فيمــا يلــي تســوية ¡جمالــي التزامــات عقــود ا¡يجــار التشــغيلية فــي 
٣١ ديسمبر ٢٠١٨  مع التزامات ا¡يجار المعترف بها في ١ يناير ٢٠١٩ :

المصاريف
وجــه  علــى  تتعلــق  التــي  تلــك  هــي  والتســويق  البيــع  مصاريــف  إن 
كافــة  تصنيــف  يتــم  والترويجيــة.  التســويقية  با�نشــطة  التحديــد 

المصاريف ا�خرى كمصروفات عمومية وإدارية وتكلفة الخدمات..

إن ا¡يــرادات مــن الذهــب وتكلفــة ا¡يــرادات مــن الذهــب متســاوية 
ويعــوض بعضهــا البعــض أي عمــل مقاصــه لهــا حيــث أن الذهــب 
الذهــب  بســعر  يقّيــم  للعمــالء  المباعــة  الحلــي  فــي  المســتخدم 

العالمي السائد في تاريخ كل معاملة، دون إضافة أي هامش ربح.

إعادة تقييم الذهب
الســعودي  بالريــال  بالذهــب  تتــم  التــي  المعامــالت  تســجيل  يتــم 
بأســعار الســوق ذات العالقــة الســائدة فــي وقــت المعامــالت المعنيــة. 
تتــم  التــي  والمطلوبــات  الموجــودات  أرصــدة  تقييــم  إعــادة  يتــم 
بالذهــب مــا عــدا مخــزون الذهــب، بســعر الســوق الســائد بتاريــخ قائمــة 
المركــز المالــي الموحــدة. يتــم إثبــات جميــع المكاســب والخســائر 
المحققــة وغيــر المحققــة الناتجــة عــن إعــادة تقييــم البنــود المتعلقــة 

بالذهب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ربحية السهم ا�ساسية والمخفضة
ــد  ــهم الواح ــة للس ــية و المخفض ــة االساس ــة الربحي ــرض المجموع تع
ا�ساســية  الواحــد  الســهم  ربحيــة  احتســاب  يتــم  لمســاهميها. 
المســاهمين  إلــى  العائــدة  الخســارة  أو  الدخــل  صافــي  بقســمة 
العادييــن فــي الشــركة ا�م علــى المتوســط المرجــح لعــدد ا�ســهم 
ــد  ــهم الواح ــة الس ــد ربحي ــم تحدي ــنة. يت ــالل الس ــة خ ــة القائم العادي
المخفضــة مــن خــالل تســوية صافــي الدخــل أو الخســارة العائــدة إلــى 
ــة  ــهم العادي ــدد ا�س ــح لع ــط المرج ــن والمتوس ــاهمين العاديي المس

القائمة لتأثير ا�سهم العادية المحتملة المخفضة، إن وجدت.

تقارير القطاعات التشغيلية
قطــاع التشــغيل هــو عنصــر فــي المجموعــة يرتبــط بأنشــطتها التــي 
ــك  ــي ذل ــا ف ــف بم ــد مصاري ــرادات وتتكب ــى إي ــل عل ــا تحص ــن خالله م
ا¡يــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــالت مــع أي عناصــر أخــرى فــي 
لقطاعــات  التشــغيلية  النتائــج  كافــة  مراجعــة  يتــم  المجموعــة. 
فــي  ا�عمــال  قطــاع  رؤســاء  بواســطة  منتظمــة  بصــورة  التشــغيل 
المجموعــة والذيــن يتخــذون قــرارات بشــأن المــوارد التــي يتــم توزيعهــا 
علــى القطاعــات وتقييــم أداءهــا والتــي تتوفــر معلوماتهــا الماليــة 
ــى  ــرة إل ــوبة مباش ــود منس ــى بن ــاع عل ــج القط ــتمل نتائ ــة. تش المفصل

القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

تقرير المراجع المستقل

م ١ يناير ٢٠١٩

إجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية املفصح عنها فـي                     

مطلوبات اإليجار التشغيلي قبل اخلصم
القيمة املخصومة باستخدام معدل اإلقتراض اإلضايف

إجمالي إلتزام اإليجاراملعترف بها مبوجب املعيار الدولي 
للتقارير املالية ١٦ يف ١ يناير ٢٠١٩

•  استثناءات االعتراف: عقود اإليجار مع مدة اإليجار املتبقية 
   أقل من ١٢ شهرا

٧٩,٧٨٢,٧٨٥

(٧٥٤,٦١٠)

٧٩,٠٢٨,١٧٥

(١١,٧١٣,١٢١)

٦٧,٣١٥,٠٥٤

ريــــال

 ١ يناير ٢٠١٩

٦-    تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي اجلديــدة واملعدلــة (تتمــة)
(تتمــة) ٢٠١٩م  ينايــر   ١ فـــي  كمــا  املعتمــدة  اجلديــدة  املعاييــر    ٦-١

       املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ١٦ " اإليجــارات" (تتمــة)
       أصــول "حــق اإلســتخدام" املعتــرف بهــا و املتعلقــة بفئــة األصــول التاليــة:

األراضي
املباني – املعارض

التزامات اإليجار يف نهاية الفترة هي كما يلي:
اجلزء الغير املتداول إللتزامات التأجير

اجلزء املتداول إللتزامات التأجير
مجموع إلتزامات التأجير

٢,٨١٦,٢٦١
٧٠,٥٦٩,٢٦٤

٧٣,٣٨٥,٥٢٥

٣٨,٥٠٨,٠٤٩
٢٨,٨٠٧,٠٠٥

٦٧,٣١٥,٠٥٤

ريــــال

م
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٦-٢  معاييــر جديــدة صــادرة و لكــن لــم يتــم 
تطبيقها بعد

المعاييــر  علــى  والتعديــالت  الجديــدة  بالمعاييــر  بيــان  يلــي  فيمــا 
ــماح  ــع الس ــر ٢٠٢٠ م م ــد ١ يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوات الت ــة للس المطبق
بالتطبيــق المبكــر ولكــن لــم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا عنــد إعــداد 

هذه القوائم المالية الموحدة.

ــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــالت عل تعدي
رقم ( ٣) - تعريف النشاط التجاري

يراجــع هــذا التعديــل تعريــف النشــاط التجــاري. وفًقــا للــردود التــي 
تطبيــق  أن  ُيعتقــد   ، الدوليــة  المحاســبة  معاييــر  مجلــس  تلقاهــا 
مــن  جــًدا  كبيــر  عــدد  إلــى  ويــؤدي  جــًدا،  معقــد  الحالــي  التوجيــه 

المعامالت المؤهلة لتكوين دمج ا£عمال.

المالــي  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق    -٦
الجديدة والمعدلة (تتمة)

٦-٢  معاييــر جديــدة صــادرة و لكــن لــم يتــم 
تطبيقها بعد (تتمة)

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( 
١) و معيار المحاســبة الدولي رقم ٨ بشأن تعريف 

الجوهري
هــذه التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ١) ، "عــرض 
ــات  ــم ( ٨) ، "السياس ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــة" ، ومعي ــم المالي القوائ
المحاســبية"  وا£خطــاء  التقديــرات  فــي  والتغيــرات  المحاســبية، 

والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي ا£خرى:
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــي جمي ــري ف ــت للجوه ــف ثاب ــتخدام تعري •   اس

للتقرير المالي وا³طار المفاهيمي للتقرير المالي؛
•   توضيح شرح تعريف الجوهري ؛ و

•   إدراج بعــض ا³رشــادات فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ١) حــول 
المعلومات الغير جوهرية.

ــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــالت عل تعدي
رقــم ( ٩) ، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ٣٩ ) 
، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ( ٧) - 

إصالح مؤشر سعر تكلفة التمويل
توفــر هــذه التعديــالت بعــض ا³عفائــات فيمــا يتعلــق با³صــالح لســعر 
تكلفــة التمويــل القياســي. تتعلــق ا³عفائــات بمحاســبة التحــوط ولهــا 
تأثيــر علــى أن إصــالح ســعر تكلفــة التمويــل الســائد بيــن البنــوك ال 
ــا أن يتســبب فــي إنهــاء محاســبة التحــوط. ومــع ذلــك ،  ينبغــي عموًم
ينبغــي االســتمرار فــي تســجيل أي تحــوط غيــر فعــال فــي قائمــة الربــح 

أو الخسارة الموحدة.

٧-  الممتلكات والمعدات

أثــر التغييــر فــي السياســة المحاســبية علــى البنــود التاليــة فــي قائمــة 
المركز المالي ا£ولية الموجزة الموحدة في ١ يناير ٢٠١٩ :

•   حق استخدام ا£صول - زيادة بمبلغ ٧٣,٤ مليون ريال سعودي
•   الدفع المسبق - انخفاض بمبلغ ٦,١ مليون ريال سعودي

•   إلتزام ا³يجار - زيادة بمبلغ ٦٧,٣ مليون ريال سعودي

تقرير المراجع المستقل

التكلفة:

يف بداية السنة
إعادة تصنيف

إضافات
إستبعادات

فروقات ترجمة عمالت

فـي نهاية السنة

إستهالكات متراكمة:

يف بداية السنة
إعادة تصنيف

احململ لإلستهالك عن السنة
متعلق باإلستبعادات

فروقات ترجمة عمالت

فـي نهاية السنة

صافـي القيمة الدفترية:

كما فـي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ٣١٩,٨٧٤
 -
-

 -
٢٤,٦٠٨

٣٤٤,٤٨٢

٤٣,٤٦٨,٢١٣
١,٢٧٠,٨١٨

٩٨,٧١١

 ٤٦,٢٨٥,٠٩٥

٨٧,٤٢٦,٩٨٤ ١,٩٤١,١٦٩ ١٩,٦١٧,٩٦٩ ١,٨٣٨,٦٧٦ ٤,٧٤٩,٨٣٣ ١,١٣٩,٩٣٢ ٥,٦٢١,٥٨٤ ١٣,٦١٨,٨٠٢ ٣٨,٥٥٤,٥٣٧ ٣٤٤,٤٨٢

 ٥٢,٨٧٧,٣٣٣
 (١٣٣)

 ٣٧٩,٤٦٧

  ٥٥,٠٩٢,٤٧٥

 ١٤,٤٣٥,٠٩٤
٣,٨١٤,٧٤٩

 ١٠٨,٣٠٠ 

 ٢٠,٤٣٧,١٣٢

 ٧,١٨٣,٨٦٩
 ٢١٧

 
 ٦٩,٩٨٧

 ٦,٨٣٨,٢٣٢

 ١٧,٥١٦,٦٠٩
 ٤٤٣,٥٣٥

 
 ٥٢١,٦٣٩

 ٢٠,٢٣٧,٠٥٢

 ١١,٣٨٨,١٣٢
-

 ١٠٧,٤١٥

 ١١,٧٦٤,٠١٧

 ١٥,٢٧٨,٣٠٨
 ٧,٠٨٦,٣٩٤

 
 ٣٤٠,٤٤٠

 ٢٤,٦٩٢,٦٣١

-
-

-

 ١٦٢,١٤٧,٥٥٨
 ١٢,٦١٥,٥٨٠

  ١,٦٢٥,٩٥٩

 (٧,٧٢٤,٣٨١)

 ٩٤,٢٣٧,٢٣١
(١٠,٤٠٣,٧٦٠)

-
(٥٠٠,٠٠٠)

 ١,٥٠٦,١٦١

٨٤,٨٣٩,٦٣٢

 ٦٦,٥٦١,٠٢٣
 ١٣,٦٥٢

 ١,٤٩١,٣٤٠
  (٦٩٩,٠٢٦)
 ١,٣٤٤,٢٨٨

٦٨,٧١١,٢٧٧

 ٢١,٣٦٣,٥١٢
  ٣,٧٩٦,٩٧٨
 ٨٥٧,٠٥٩

 (١٣٦,٦٥٤)
 ١٧٧,٨٢١

٢٦,٠٥٨,٧١٦

 ٨,١٠٨,٩٥٢
 ٢٣٠

 ٧١٧,٧٧١
 (٩٦١,٦٤٣)
 ١١٢,٨٥٤

٢٦,٠٥٨,٧١٦

 ٢٣,٨٢٨,٩٥٩
 (٩٢٨,٨١٧)
 ١,٦٩٠,٨٨٨
 (٤٧١,٥٠٧)
 ٨٦٧,٣٦٢

٢٤,٩٨٦,٨٨٥

 ١٣,٠٥٩,٤٢٢
 ٧٥,٠١٣

  ٣٠٢,٦٩٨
-

 ١٦٥,٥٦٠

١٣,٦٠٢,٦٩٣

 ٤٠,١٤٠,٨٠٥
 ٦,٦٧٢,٠٠٨
 ٤,٧٥٢,٦٨٣

 (٨,٢٤٥,٩٣٥)
 ٩٩١,٠٣٩

٤٤,٣١٠,٦٠٠

 (١٣,٣٥٧,٥٦٥)
 ١٣,٣٩٠,٢٧٦
 ١,٨٥٥,٦٣٨
 (٢٧,٦٠٧)

٢٤,٦٠٨

١,٩٤١,١٦٩

 ٢٥٤,٢٦٢,٢١٣
 ١٢,٦١٥,٥٨٠
١١,٦٦٨,٠٧٧

 (١١,٠٤٢,٣٧٢)
٢٤,٦٠٨

٢٧٢,٧٧٣,٦١٨

أراضي

ريال سعودي

مباني

ريال سعودي

مكائن ومعدات

ريال سعودي

أثاث وجتهيزات

ريال سعودي

سيارات

ريال سعودي

معدات مكتبية

ريال سعودي

أدوات وقوالب 
وأصول أخرى

ريال سعودي

حتسينات
عقارات
مستأجرة

ريال سعودي

املجموع

ريال سعودي

مشاريع إنشائية 
حتت التنفيذ

ريال سعودي

١,٥٥١,١٠٣
(١٠٣,٧٥٠) (٦٧٢,٣٤٦) (١٣٢,٢٠٧) (٩٦١,٦٣٦) (٣٠٧,٨٥٢)- (٥,٥٤٦,٥٩٠)- (٧,٧٢٤,٣٨١)

٢,٥٠٨,١٥٤٢٦٨,٤٧٠٧,٥٣٤,٠٧٩١٦,٦٨١,٩١٨ ٢,٠٦٣,١٢١ ٥٤٥,٧٩٥ ٢,٢١١,١٩٦

-
-
-

-
-

-

-

-
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تقرير المراجع المستقل

يبلغ إجمالي إضافات حق إستخدام األصول خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ٢٫٣ مليون ريال سعودي.

فيما يلي إلتزامات اإليجار يف نهاية العام:

 ٣١  دسمبر ٢٠١٨

٧-  املمتلكات واملعدات (تتمة)
١٫٧ - مت توزيع تكلفة االستهالك احململة للسنة علي النحو التالي:

٤,٢٥١,٣٣٥    ٥,٣١٦,٨١٩ تكلفة املبيعات  
٥,٧٩٣,٣٦١    ١٠,١٩٦,٤١٩ مصاريف البيع والتسويق  
١,٢٧٥,٦٢٠    ١,١٦٨,٦٨٠ املصاريف العمومية واإلدارية 

١١٫٣٢٠٫٣١٦   ١٦,٦٨١,٩١٨    

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩
ريــــال سعوديريــــال سعودي

٢,٦٢٢,٥٩٣    ١٩٣,٦٦٨ األراضي   
٤٥,٩٥٢,٠٥١    ٢٥,٧٤٦,٣٥٨ املباني   
٤٨,٥٧٤,٦٤٤    ٢٥,٩٤٠,٠٢٦ إجمالي حق إستخدام األصول 

اإلستهالك
ريال سعودي

القيمة الدفترية
ريال سعودي

 ٣١  دسمبر ٢٠١٨

٢٢,٦٣١,٤٩٩ اجلزء الغير املتداول إللتزامات التأجير    
٢١,٢٥١,٢٠٩ اجلزء املتداول إللتزامات التأجير    

٤٣,٨٨٢,٧٠٨ مجموع إلتزامات التأجير     

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩

إيضاح
٩-١

ريــــال سعوديريــــال سعودي

يبلغ إجمالي مصاريف تكلفة التمويل على إلتزامات اإليجار املعترف بها خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م 
٤٫٤ مليون ريال سعودي وإجمالي التدفقات النقدية اخلارجة لعقود اإليجار ٢٨٫١ مليون ريال سعودي.

 ٣١  دسمبر ٢٠١٨

٣٢,٤٣٦,٨٥٦    ٣٠,٧١١,١٠٥ إتفاقية اإلمتياز وبرامج حاسب    ٩-١ 
١٠٩,٩٧٧,٨٥١   ١٠٩,٩٧٧,٨٥١ الشهرة    

١٤٢,٤١٤,٧٠٧   ١٤٠,٦٨٨,٩٥٦    

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩
ريــــال سعوديريــــال سعودي

٧-  الممتلكات والمعدات (تتمة) ٨-  حق إستخدام ا�صول و إلتزامات ا�يجار 

٩-  الموجودات غير الملموسة والشهرة 

التكلفة:
يف بداية السنة
إعادة تصنيف

إضافات
االستحواذ خالل جتميع 

األعمال ( أنظر اإليضاح ٣٢)
إستبعادات

فروقات ترجمة عمالت

فـي نهاية السنة

إستهالكات متراكمة:

فـي بداية السنة
إعادة تصنيف

احململ لإلستهالك عن السنة
متعلق باإلستبعادات

فروقات ترجمة عمالت

فـي نهاية السنة

صافـي القيمة الدفترية:

كما فـي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣٢١٫٣٩٩
 -
-

 -

-
(١٫٥٢٥)

٣٤٤,٤٨٢

-

-

-

-

-

-

٤٠٫٩٥٦٫٩٥٧

١٫٢٧٠٫٨٠٩

١٫٢٤٥٫٤٠١

-

(٤٫٩٥٤)

٤٣٫٤٦٨٫٢١٣

٥٣٫٣٩٠٫٧٠١

(١٤٤)

٢٫٣٢٥٫٠٨٤

(٢٫٨٢٠٫٣٢٦)

(١٧٫٩٨٢)

٥٢٫٨٧٧٫٣٣٣

١٣٫٨٢٤٫٢٨٩

(٤٦٣)

٦٧٦٫٩٣٧

(٥٩٫٦١٨)

(٦٫٠٥١)

١٤٫٤٣٥٫٠٩٤

٧٫٩١٤٫٩٥٨

١٩٢

٧١٠٫٠٣٨

(١٫٤٣٧٫١١٤)

(٤٫٢٠٥)

٧٫١٨٣٫٨٦٩

١٦٫٤٧٢٫٨٦٢

(١٥٫٧٠١)

١٫٤٢١٫٧٣٨

(٣٣٤٫٧٤٢)

(٢٧٫٥٤٨)

١٧٫٥١٦٫٦٠٩

١١٫١١٨٫٨٠٩

-

٢٧٥٫١٩٥

-

(٥٫٨٧٢)

١١٫٣٨٨٫١٣٢

١١٫٨٢٣٫١٦٧

٤٧٥٫٦٧٩

٤٫٦٦٥٫٩٢٣

(١٫٦٧٠٫٤٢١)

(١٦٫٠٤٠)

١٥٫٢٧٨٫٣٠٨

١٥٥٫٥٠١٫٧٤٣

١٫٧٣٠٫٣٧٢

١١٫٣٢٠٫٣١٦

(٦٫٣٢٢٫٢٢١)

(٨٢٫٦٥٢)

١٦٢٫١٤٧٫٥٥٨

-

-

-

-

-

-

٦٩٫٦٨٤٫١٣٦
 ١٢٫٩٤٥٫٩٠٩
١١٫٦٧٥٫٠٩٩

 -

-
(٦٧٫٩١٣)

٩٤٫٢٣٧٫٢٣١

٦٨٫٠٧٢٫٤٥٦
 ١٤٫٨٣٩

٢٫٣٤٠٫٦٩٣

 -

(٣٫٧٩٠٫٧٧٠)
(٧٦٫١٩٥)

٦٦٫٥٦١٫٠٢٣

١٥٫٠٧١٫٥٣٣
٢٥٫١١٦
٣٧٩٫٣٣٧

 ٥٫٩٥٦٫٨٩٧

(٦٠٫٠٩١)
(٩٫٢٦٢)

٢١٫٣٦٣٫٥١٢

٨٫٨٤٣٫٢٧٣
 ١٩٢

٧٠٨٫٢٧٨

 -

(١٫٤٣٧٫١٢١)
(٥٫٦٧٠)

٨٫١٠٨٫٩٥٢

١٩٫٢٠٠٫١٠٣
١٫٤٤٣٫٣٤٣
٢٫٩٩٠٫٥٤٣

 ٦٠٧٫٥٧١

(٣٦٧٫٢٤٨)
(٤٥٫٣٥٣)

٢٣٫٨٢٨٫٩٥٩

١٢٫٧٨٢٫٧٤٥
(١٤٫٩٨٣)
٣٠٠٫٢٩٥

 -

-
(٨٫٦٣٥)

١٣٫٠٥٩٫٤٢٢

٢٦٫١٨٦٫٣٦٥
١٫٦٣٣٫٨٤٢
٥٫٥١٢٫٨٠٢

 ٩٫٠٦٣٫٥٤٢

(٢٫٢٠٤٫٣٢٧)
(٥١٫٤١٩)

٤٠٫١٤٠٫٨٠٥

١٢٫٤٥١٫٦٥٠
(١٤٫٣١٧٫٨٨٦)
(١١٫٧٠٥٫٦١٠)

 ٢٨٠٫١٧٦

(٣٩٫٣١٤)
(٢٦٫٥٨١)

(١٣٫٣٥٧٫٥٦٥)

٢٣٢٫٦١٣٫٦٦٠
١٫٧٣٠٫٣٧٢
١٢٫٢٠١٫٤٣٧

 ١٥٫٩٠٨٫١٦٨

(٧٫٨٩٨٫٨٧١)
(٢٩٢٫٥٥٣)

٢٥٤٫٢٦٢٫٢١٣

٩٢٫١١٤٫٦٥٥(١٣٫٣٥٧٫٥٦٥)٣١٩٫٨٧٤٥٠٫٧٦٩٫٠١٨١٣٫٦٨٣٫٦٩٠٦٫٩٢٨٫٤١٨٩٢٥٫٠٨٣٦٫٣١٢٫٣٥٠١٫٦٧١٫٢٩٠٢٤٫٨٦٢٫٤٩٧

أراضي

ريال سعودي

مباني

ريال سعودي

مكائن ومعدات

ريال سعودي

أثاث وجتهيزات

ريال سعودي

سيارات

ريال سعودي

معدات مكتبية

ريال سعودي

أدوات وقوالب 
وأصول أخرى

ريال سعودي

حتسينات
عقارات
مستأجرة

ريال سعودي

املجموع

ريال سعودي

مشاريع إنشائية 
حتت التنفيذ

ريال سعودي

م ٣١  دسيمبر ٢٠١٩

م

مم

م

مم



  

 

-

-
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تخضــع الشــهرة ³ختبــار إنخفــاض القيمــة ســنويا.ً يتــم إجــراء إختبــار للموجــودات للتأكــد مــن وجــود أنخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك بمقارنــة القيمــة 
ــاب  ــي إحتس ــتخدمة ف ــات المس ــاس المعلوم ــى أس ــا عل ــم تحديده ــي ت ــترداد والت ــة لÍس ــة القابل ــع القيم ــد م ــدرة للنق ــدة م ــكل وح ــة ل الدفتري
التــي تســتخدم التدفقــات النقديــة المتوقعــة المبنيــة علــى توقعــات ماليــة معتمــدة مــن ا³دارة العليــا لمــدة ١٠ ســنوات.  القيمــة الحاليــة 
تــم اســتخدام فتــرة توقعــات مدتهــا ١٠ ســنوات £نها كانــت متوافقة مع مــدة اتفاقيــة االمتياز. معــدل الخصم المســتخدم في إحتســاب التدفقات 
النقديــة المتوقعــة هــو ٧٫٥ ٪ بمــا يالئــم كل وحــدة مــدرة للنقــد والقيمــة النهائيــة. يتــم اســتقراء القيمــة النهائيــة والتدفقــات النقديــة بعــد فتــرة 

١٠ سنوات باستخدام معدل نمو ٢ ٪.

ــات  ــة وتوقع ــرة التاريخي ــى الخب ــدي إل ــق النق ــات التدف ــي توقع ــدرج ف ــع والم ــنوي المتوق ــرادات الس ــو ا³ي ــتند نم ــات: يس ــو المبيع ــات نم (أ )    إفتراض
التغيرات المستقبلية في ظروف السوق.

(ب )   معــدل الخصــم: يعكــس معــدل الخصــم التقييــم الحالــي للســوق للمخاطــر الخاصــة بالوحــدة المــدرة للنقــد. ويتــم تقديــر معــدل الخصــم 
.(WACC) على أساس متوسط المرجح لتكلفة رأس المال

(ت )   معــدل النمــو المســتخدم الســتقراء التدفقــات النقديــة لمــا بعــد الفتــرة المتوقعــة: معــدل النمــو الدائــم المتوقــع علــى المــدى الطويــل هــو 
٢ ٪ ، وهو معدل التضخم المتوقع كما نشره صندوق النقد الدولي (IMF) ، وخاصة للبلد التي بها عمليات خاصة بالوحدة المدرة للنقد.

تعتقد ا³دارة أن التغييرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية لن تؤدي إلى االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

تقرير المراجع المستقل

إجمالي القيمة الدفترية:    
٧٫٠٥٠٫١٢٨    ٣٩,٢٦٧,٥٢٥ كما فـي ١ يناير   
١٫٢٥٦٫٢٦٠    ٦٣٥,١٨٣ إضافات    
٣٠,٩٦٤,٣٥٠    -      ٣٣ مكتسبة من خالل دمج األعمال 

-          (٤٣١,٣٣٠) اإلستبعادات    
(٣٫٢١٣)    ٥٨,١٠٥ فروقات حتويل العملة األجنبية  

٣٩,٢٦٧,٥٢٥    ٣٩,٥٢٩,٤٨٣ كما فـي ٣١ ديسمبر   

-

اإلطفاء املتراكم:    
٦٫٤١٦٫٢٦٧    ٦,٨٣٠,٦٦٩ كما يف ١ يناير   

٤١٧٫٠٣٦    ٢,١٤٨,٠٨١ احململ عن السنة   
-           (٢٠٨,٤٤٦) اإلستبعادات    

(٢٫٦٣٤)    ٤٨,٠٧٤ فروقات حتويل العملة األجنبية  

٦٫٨٣٠٫٦٦٩    ٨,٨١٨,٣٧٨ كما يف ٣١ ديسمبر   
٣٢,٤٣٦,٨٥٦    ٣٠,٧١١,١٠٥ صايف القيمة الدفترية يف ٣١ ديسمبر  

اإلنخفاض املتراكم:    
كما يف ١ يناير و ٣١ ديسمبر            -                    -

١٠٩,٩٧٧,٨٥١         ١٠٩,٩٧٧,٨٥١ صايف القيمة الدفترية يف ٣١ ديسمبر  

إيضاح
ريــــال سعوديريــــال سعودي

-

 ٣١  دسمبر ٢٠١٨

حسب العناصر األساسية:   
٦٢٥٫٠٩٥٫٦٣٣   ٧٢٥,٤٤٠,٤٦٥ خام الذهب    
١٥٥٫١٠٦٫٢٩١   ١٣٧,٦٠٨,٠٣٠ املاس واحجار كرمية ولؤلؤ  
٢١٫٩٠٠٫٢٨٥    ٢٦,٣٥٩,٥٤٠ مواد أخري ومستلزمات أنتاج  

٨٠٢٫١٠٢٫٢٠٩    ٨٨٩,٤٠٨,٠٣٥     
(١٣٫٢٤٦٫٤٧٠)   (٣٠,٧٨٤,٢٨٨) ناقص: مخصص صهر ومواد بطيئة احلركة 

٨٥٨,٦٢٣,٧٤٧               ٧٨٨٫٨٥٥٫٧٣٩     

-

حسب مرحلة اإلستكمال:   
٤٣٧٫٨٧٢٫٣٩٥   ٤٥٧,٢١١,٦١٤ بضاعة جاهزة   
٣٦٣٫٦٢٤٫٤٥٨   ٤٣١,٥٧٢,١٤٠ مواد خام    

٦٠٥٫٣٥٦    ٦٢٤,٢٨١ أعمال قيد التنفيذ   
٨٠٢٫١٠٢٫٢٠٩    ٨٨٩,٤٠٨,٠٣٥     

(١٣٫٢٤٦٫٤٧٠)   (٣٠,٧٨٤,٢٨٨) ناقص: مخصص صهر ومواد بطيئة احلركة 
٧٨٨٫٨٥٥٫٧٣٩   ٨٥٨,٦٢٣,٧٤٧     

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

٩-    الموجودات غير الملموسة والشهرة (تتمة)
٩-١   إمتياز وبرامج حاسب آلي:

٩-     الموجودات غير الملموسة والشهرة (تتمة)
٩-٢   الشهرة:

االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي حســابات القيمــة قيــد االســتخدام وحساســية التغييــرات فــي االفتراضــات:

١٠-  المخزون

م ٣١  دسيمبر ٢٠١٩

مم

م ٣١  دسمبر ٢٠١٨

٩-١   إمتياز وبرامج حاسب آلي:

٩-٢   الشهرة:
تتعلق الشهرة با³ستحواذ على شركة إزدياد العربية

 للتجارة في ٢٠١٨م. فيما يلي الحركة في صافي القيمة الدفترية للشهرة:

إجمالي القيمة الدفترية:

٣١ ديسمبر
٢٠١٩م

ريال سعودي

٣١ ديسمبر
٢٠١٨م

ريال سعودي

-١٠٩,٩٧٧,٨٥١كما يف ١ يناير ٢٠١٩
-مكتسبة من خالل دمج األعمال ٣٣١٠٩,٩٧٧,٨٥١

١٠٩,٩٧٧,٨٥١١٠٩,٩٧٧,٨٥١كما يف ٣١ ديسمبر
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الحركة في مخصص الصهر ومواد المخزون بطيء الحركة هي كما يلي : 

تقرير المراجع المستقل

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

١٠-  المخزون (تتمة)

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي: 

تنشــأ الذمــم المدينــة مــن منــح عمــالء المجموعــة مــن تجــار الجملــة تســهيالت با£جــل لســداد إلتزاماتهــم، بمــا فــي ذلــك إلتزاماتهــم مــن شــراء 

الذهــب. وتعــد هــذه المبيعــات اØجلــة إســتجابة لمتطلبــات تعامــل شــركات الذهــب مــع عمالئهــا فــي قطــاع الجملــة، وتعــد هــذه المعاملــة 

متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ا³ســالمية وفقــÙ لمــا ذهــب إليــه عــدد مــن علمــاء الشــريعة المتقدميــن والمعاصريــن طبقــÙ لمــا توصلــت إليــه 

الجملــة  مبيعــات  علــى  اØجــل  بالبيــع  تعاملهــا  فــي  المجموعــة  وتقتصــر   .(٣٦ إيضــاح  (ينظــر  معهــم  إجتماعاتهــا  مــن  المجموعــة 

فقط، وال تتعامل با£جل في مبيعات التجزئة.

تقــوم المجموعــة بتطبيــق النهج المبســط للمعيــار الدولي للتقارير المالية ٩ لقياس الخســائر ا³ئتمانية المتوقعة. وتســتخدم مخصصات الخســائر 

المتوقعــة علــي مــر الزمــن لجميــع الذمم المدينة. راجــع ا³يضاح ١٫٣١(ب)  حــول تحليل التقادم ومخاطــر ا³ئتمان للذمم المدينــة والتي توضح كيف 

تقوم المجموعة بمعالجة و قياس جودة ا³ئتمان للذمم المدينة.

١١-  الذمم المدينة

٥٨٢٫٦٧٧٫٨١٦   ٦٨٤,٥٨٠,٤٨٨ الذمم املدينة - إجمالي   
(١٢٫١٨٩٫١٥٢)   (١٩,٣٢٣,١٨٧) مخصص خسائر االئتمان املتوقعة   

٥٧٠٫٤٨٨٫٦٦٤   ٦٦٥,٢٥٧,٣٠١ الذمم املدينة - صافـي  

يشــمل مبلــغ المخصــص المحمــل للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م والبالــغ ٢٧٫٣ مليــون ريــال ســعودي خاصــة بالصهــر ومــواد المخــزون بطيء 

الحركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، مخصص أنخفاض استثنائي في قيمة المخزون بقيمة ١٧٫٨ مليون ريال سعودي يتعلق بشكل رئيسي 

ببنود بعناصر المخزون من الخاصة بالمتاجر التي تم إغالقها في المملكة العربية السعودية خالل العام.

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

١٠-١    إنخفاض استثنائي لعناصر المخزون بقيمة ١٧٫٨ مليون ريال سعودي خاصة بالصهر و مواد المخزون بطيء الحركة:

١١٫٨٨٢٫٨٤١    ١٣,٢٤٦,٤٧٠ الرصيد كما يف ١ يناير   
٩٫٦٢٩٫٨٠٩    ٢٧,٣١٢,٨٣٨ احململ عن السنة      ١٫١٠- ٢٢ 

(٨٫٢٦٦٫١٨٠)   (١٠,٠١٠,٣٨٢) املستخدم خالل السنة   
-                           ٢٣٥,٣٦٢ فروقات حتويل العملة األجنبية  

١٣٫٢٤٦٫٤٧٠   ٣٠,٧٨٤,٢٨٨ الرصيد فـي ٣١ ديسمبر  

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

٩٫٧٢٠٫٤٨٨    ١٢,١٨٩,١٥٢ الرصيد يف بداية السنة   
٢٫٥٠٤٫٤٤١    ٥,٠٦٠,١٥٠ احململ عن السنة   

-         ١,١٦٤,٦٠٤ املبالغ املستردة خالل السنة  
(٣٥٫٧٧٧)    ٩٠٩,٢٨١ فروقات حتويل العملة األجنبية  

١٢٫١٨٩٫١٥٢   ١٩,٣٢٣,١٨٧ الرصيد فـي نهاية السنة  

١٢-  الموجودات المتداولة ا�خرى

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

٢٠٫٧٧٠٫٤٢١    ١٩,٨٣٤,٥٨١ الدفعات املقدمة   
٨٫٠٩٧٫٥٦٥    ٩,٩٩٠,٧٣٤ املدفوع مقدماً للموردين   
٣٫٣٥٦٫٢٩٩    ٣,١٩٦,٤٥٩ املدفوع مقدماً للموظفني   

٢,١٨٣,٥٨٣    ١٥,٩٣٨,٢٣٧ ضريبة القيمة املضافة املستردة و أرصدة أخري 
١٠,٣٩١,٠٢٩                 ٤,٧١٥,٢٥٩ ذمم مدينة أخرى   

٣٩٫١٢٣٫١٢٧   ٥٩,٣٥١,٠٤٠     

مم

م

م م

م



معدل اخلصم               ٢٫٧٪ - ٥٫١٥٪              ٤٫٤٪ - ١٦٫٧٥٪
٪٠٪ - ١٠   ٪٠٪ - ٥٫١٥ الزيادة فـي الراتب    

   
افتراضات دميوغرافية   

معتدل ثقيل    معدالت الدوران للموظفني  
   

مت تسجيل التكلفة يف قائمة األرباح واخلسائر املوحدة
تكلفة اخلدمة:

٣٫٢٤٧٫١٧٠    ١,٨٤٦,١٧٩ - تكلفة اخلدمة احلالية   
١٫٢٦٠٫٥٩٧    ١,٣٩٧,٥٢٠ - تكلفة العائد على التزامات املنافع احملددة  

٤٫٥٠٧٫٧٦٧    ٣,٢٤٣,٦٩٩     

٣٧٫٦٣٧٫٩٤٩    ٣٢,٦٤٥,١٨٦ يف بداية السنة   
٥٥٧٫٠١٤ عند االستحواذ من خالل جتميع األعمال      ٣٣       -   

٤٫٥٠٧٫٧٦٧    ٣,٢٤٣,٦٩٩ احململ للسنة   
(٥٫٧٣٧٫٥١٨)   (٤,٩٩١,٣٢٨) املدفوعات خالل السنة   
(٤٫٣١١٫٩٩٦)   (١,٧٠٥,٥٣٧) خسائر إكتوارية   

(٨٫٠٣٠)    ١٤٢,٨٣٨ فروقات حتويل العمالت األجنبية  

٣٢٫٦٤٥٫١٨٦   ٢٩,٣٣٤,٨٥٨ فـي نهاية السنة   
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تقرير المراجع المستقل

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

رأس مال الشــركة المصرح به والمدفوع كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م يبلغ ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ســعودي (٣١ ديســمبر ٢٠١٨م: ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ســعودي) مقسم إلى 
٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٨م: ٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم ) وبقيمة إسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم.

١٣-١  ا³يداعــات قصيــرة ا£جــل تتضمــن إيداعــات مختلفــة تــم وضعهــا فــي البنــوك التجاريــة ولهــا فتــرة إســتحقاق تتــرواح مــا بيــن أســبوع إلــى شــهر. 

١٤-  رأس المال

وفقــÙ لنظــام الشــركات المعمــول بــه في المملكــة العربية الســعودية والنظام االساســي للمجموعــة فإن ١٠٪ من صافي الدخل للســنة تــم تحويلها 
إلــى ا³حتياطــي النظامــي. وقــد تقــرر المجموعــة التوقــف عــن التحويــالت عندمــا يصــل مجمــوع ا³حتياطــي إلــى ٣٠٪ مــن رأس المــال. وا³حتياطــي 

غير متاح للتوزيع إلى المساهمين.

حصلــت الشــركة علــى تســهيالت تمويــل مرابحــة طويلــة االجــل مــن إحــدى البنــوك لتمويــل ا³ســتحواذ علــى شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة ( أنظــر 
ا³يضاح ٣٣)  تبلغ مدة  تلك التســهيالت ٧ ســنوات بمعدل العائد  الســائد بين البنوك في المملكة العربية الســعودية با³ضافة إلى معدل متفق عليه 

مع البنك علي أن يتم السداد بأقساط نصف سنوية.

١٥-  ا�حتياطي النظامي

١٦-  تسهيالت مرابحات طويلة اÂجل 

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

المجموعــة علــى اســتحقاق مكافــأة نهايــة الخدمــة لجميــع الموظفيــن الذيــن يكملــون فتــرة الخدمــة المســتوفية للشــروط بموجــب نظــام العمــل 
في المملكة العربية السعودية.

ــة،  ويســتند المخصــص الســنوي علــى التقييــم االكتــواري. وتــم إجــراء أحــدث تقييــم اكتــواري مــن قبــل مجموعــة الخوارزمــي للخدمــات االكتواري
خبير اكتواري مستقل، باستخدام المنهجية االكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

١٧-  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الوصف العام

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

١٣-  النقد وما في حكمه

حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

االفتراضات االكتوارية الرئيسية  
االفتراضات المالية

١٣-  النقد وما في حكمه

م م

م

م م

مم

م

١٦٫٨٦٨٫١٢٠    ١٧,٣٠٨,٢٦٧ نقدية يف الصندوق   
٢٨٫٦٧٦٫٦٨٧    ٣٦,٢٦٦,٩٤٢ نقدية لدي البنوك   
٢٫١٨٨٫٢٣٠    -       ١٣-١ إيداعات قصيرة األجل  

٤٧٫٧٣٣٫٠٣٧   ٥٣,٥٧٥,٢٠٩     

١٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٩٤,٠٠٠,٠٠٠ تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل   
(١٤٫٠٠٠٫٠٠٠)   (١٩,٠٠٠,٠٠٠) ناقصاً: اجلزء املتداول    

٧٥,٠٠٠,٠٠٠    ٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠ اجلزء غير املتداول    



0 5  |  C O N S O L I D A T E D  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S

1 6 0

1 6 1

تقرير المراجع المستقل

٥٥٥٫١٧١    ٩٨٢,٧٢٦ فـي بداية السنة   
٥٧٥٫٥٧٧    ٢٩٦,٩١٤ احململ للسنة   

(١٤٨٫٠٢٢)    ١٢٣,٤٣٥ فروقات حتويل العملة األجنبية  
٩٨٢٫٧٢٦    ١,٤٠٣,٠٧٥ فـي نهاية السنة   

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعوديإيضاح

إلتزام الضريبة المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة هي كما يلي:

١٨-  التزام الضريبة المؤجلة - بالصافي

٢٥٫١٥٤٫٣١٩    ٢٢,٢٤٣,١٢١ ذمم دائنة    
-                      ١٩٣,٨٩٦,٩٣٨ ذمم دائنة عن الذهب            ١٩٫١ 

١٦٫٨٩١٫١٨٦    ١١,٠٧٦,٥٤٨ مصاريف مستحقة   
٢٫٦٧٧٫١١٦    ١,١٧٢,٣٣١ تكاليف متويل مستحقة   
٢٫١٩٣٫٤١٥    ١,٨٦٩,٨٠٥ ذمم املوظفني الدائنة   

٥١١٫٣٨٧    ٤٩٣,٦٢٥ مبالغ مستحقة ألطراف ذو عالقة   ٢٩ 
٢,٧٦٧,٥٦٧    ٦,٠٥٩,٦٩٤ ذمم دائنة أخرى   

٥٠,١٩٤,٩٩٠   ٢٣٦,٨١٢,٠٦٢     

-

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

١٩-   الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة ا�خرى

١٩-١   قدمت المجموعة خطاب ائتمان احتياطي بقيمة ٢٠٠ مليون ريال ســعودي (٣١ ديســمبر ٢٠١٨: ال شــيء) كضمان مقابل الذهب مما 
يسمح للمورد الحصول على قيمة الذهب في أي وقت.

٪٣٧٫٧   ١٥٣٫٠٨٠٫٦٦٥    ٪٢٢٣,٩٨٩,٠٠٤   ٤٦٫٥  مبيعات نقدية  
٪٦٢٫٣  ٢٥٣٫٣٦٤٫٦٥٨   ٪٢٥٧,٢١٥,٧٠٧   ٥٣٫٥ مبيعات آجلة  

٪١٠٠  ٤٠٦٫٤٤٥٫٣٢٣   ٪٤٨١,٢٠٤,٧١١    ١٠٠ إجمالي اإليرادات   
-من العمليات

نسبة من ٣١  دسيمبر ٢٠١٩
االجمالي ريــــال سعودي

نسبة من ٣١  دسيمبر ٢٠١٨
االجمالي ريــــال سعودي

يشــمل بنــد ا³يــرادات علــى كال مــن إيــرادات بيــع الذهــب وإيــرادات العمليــات. تمثــل إيــرادات بيــع الذهــب قيمــة وزن الذهــب المســتخدمة 

فــي توليــد إيــرادات العمليــات لقطــاع الجملــة ويتــم عــرض إيــرادات بيــع الذهــب كمعلومــات إحصائيــة فقــط حيــث أن المجموعــة ال 

تحقــق أي ربــح أو خســارة مــن بيــع الذهــب بالجملــة. بينمــا ترتبــط ا³يــرادات مــن العمليــات بالقيمــة المضافــة فــي قطــع المجوهــرات 

والتــي تشــمل إيــرادات أجــور التصنيــع، وقيمــة ا³ضافــات ومصــادر ا³يــرادات ا£خــرى لقطــاع الجملــة، وإيــرادات بيــع مشــغوالت الذهــب 

ومجوهرات ا£لماس بقطاع التجزئة، والتي تمثل ا³يرادات الفعلية للمجموعة.

يمكن تحليل ا³يرادات من العمليات على النحو التالي:

٢١-  ا�يرادات

م م

مم

١٫٠٢٤٫٧٣١٫٦١٤   ١,٠٢٤,٠٤٩,٧٣٠  ٢٠-١ تسهيالت مرابحة (ذهب)   
٩٣,٩٤٠,٩١٨                 ٦٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠-٢ تسهيالت نقدية  (تورق)  

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

٢٠-  تسهيالت مرابحات قصيرة ا�جل

٢٠-١ بلغ إجمالي تســهيالت شــراء الذهب للمجموعة في  ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م ما قيمته ١٫٠ مليار ريال ســعودي مقارنة بـ ١٫٠ مليار ريال ســعودي في ٣١ ديســمبر 
٢٠١٨م. إن جميع اتفاقيات التسهيالت المالية القائمة في شكل اتفاقيات مرابحة وتورق لتمويل توريد الذهب الخالص.              

لــدى المجموعــة تســهيالت مرابحــة إســالمية للحصول علــى الذهب من بنــوك مختلفة لها فترات اســتحقاق تتراوح بين شــهر ١ إلى ٣ أشــهر ولغرض تمويل 
متطلبــات رأس المــال العامــل (٢٠١٨م: ١ إلــى ٣ أشــهر) بمعــدالت ربــح متفــق عليهــا. إن جميــع هذه التســهيالت تتوافق مع أحكام الشــريعة ا³ســالمية، وفقا 
لشــهادات الشــريعة المصــدرة مــن لجــان الشــريعة الداخليــة لتلــك البنــوك بمــا فــي ذلــك تســهيالت المرابحــة (تــورق) لتمويــل شــراء الذهــب ، حيــث تشــتري 
البنــوك ســلًعا غيــر الذهــب أو الفضــة ثــم تبيعهــا للمجموعــة علــى أســاس ائتمانــي. تبيــع المجموعــة البضائــع إلــى طــرف ثالــث ، ويقــوم البنــك علــى الفــور 

بشراء الذهب باستخدام عائدات المبيعات النقدية للسلعة.

٢٠-٢  تمثــل تســهيالت مرابحــة إســالمية نقديــة (تــورق) مــن بنــوك مختلفــة بغــرض تمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل فقــط وبمعــدالت ربــح متفــق 
عليها وبفترات استحقاق تتراوح من ١ الى ٩ شهور.

مم

م م

    ١٫٠٩١٫٧٣١٫٦١٤      ١,١١٧,٩٩٠,٦٤٨

 ١٣٣,٣٠٢,٣٧٣                       ١٠٠,٢٦١,٠٩٦ مواد خام مستهلكة            
 ٤٣٫٦٣٢٫٣٢٨    ٤٣,٥٤٦,٧٩٢ الرواتب ومكافآت املوظفني  
 ٩٫٦٢٩٫٨٠٩    ٩,٥٤٨,٠٥٧  ١٠ تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء احلركة   

٤,٢٥١,٣٣٥    ٥,٣١٦,٨١٩  ٧-١ اإلستهالك   
٤,٥٩٤,٣٨٢    ١,٦٨٠,٤٩٦ أخرى    

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

٢٢-تكلفة العمليات

مم

    ١٦٢٫٣٦٨٫٩٥٠      ١٩٣,٣٩٤,٥٣٧

٣٠٫١٤٤٫٦٩٩    ٣٤,٧٣٣,٧٣٥ رواتب ومكافآت موظفني   
 ٢٨٫٢٩٤٫١٥٩    ٣٤,٨٤٩,٩٦٥ أتعاب معايرة الذهب   
 ٢١٫٤٦٧٫٨١٩    ٣٤,٢٥٦,٩٩٢ أنشطة دعايات وترويج   

-            ٢٤,٨٩٤,٧٤٩ استهالك حق إستخدام األصل  
 ١٣٫٨٨٨٫٢٦٧    ١٦,٣٨٧,٦٣٤ عموالت مبيعات   

٥,٧٩٣,٣٦١    ١٠,١٩٦,٤١٩  ٧-١ إستهالك آالت و معدات  
٢٫٥٠٤٫٤٤١    ٥,٠٦٠,١٥٠  ١١ مخصص خسائر ائتمان متوقعة 

 ١٨٫٤٤٢٫٥٦٢    ٢,٩٢١,٣٩٥  ٨ إيجار   
 ١٫٤٠٢٫٠٠٤    ٢,٠٢٠,٧٩٥ مصاريف سفر   

١٨٨,٩٨٩    ١,٩٦٤,٧٠٣ إطفاء األصول غير امللموسة  
٩٠٩٫٦١٤    ٧٤٠,٧٨٦ مصاريف تأمني   

٨٫٧٧٤٫٠١٨    ١١,٩٠٨,٨٨٠ مصاريف أخرى   

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

٢٣- مصاريف البيع والتسويق

مم

    ١٣١٫٨٠٩٫٩٣٣      ١٧٩,٩٣٦,٢٠٣
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٢٤-المصاريف العامة وا�دارية

محمل الزكاة
بلغت الزكاة المحملة للسنة مبلغ ١١٫٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٨م: ١٠٫٧ مليون ريال سعودي).

الوعاء الزكوي كما يلي:

رسوم ضريبة الدخل
تتكون رسوم ضريبة الدخل للسنة من التالي:

٢٧- الزكاة وضريبة الدخل

  ٣١٫٠٤٥٫٥٩٧ رواتب ومكافآت موظفني    ٢٩,٦٥٠,٧٣٣  
٢٫٢٧٢٫٧٣٨    ٣,٣٧٦,٥١٠ رسوم إستشارية ومهنية   
 ٢,٠٣٦,١٧٧                 ١٫٦٢٥٫٧٣٢ مصاريف سفر   

  ١,١٦٨,٦٨٠                 ١٫٢٧٥٫٦٢٠  ٧-١ إستهالك آالت و معدات  
 ١,٠٢١,٩١٥                 ٨٠٥٫٣٠٧ مصاريف طباعة وقرطاسية وإتصاالت  

  ٤٩٧,٥١٨                 ٥٣٩٫١٠٠ مصاريف إصالحات وصيانة  
-                        ٤١,٥١٠ إستهالك حق إستخدام األصل  

٥,٥٨٠,٧١٨                ٤٫٧٧٤٫٩١٠ مصاريف أخرى   

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

    ٤٢٫٣٣٩٫٠٠٤      ٤٣,٣٧٣,٧٦١

٢٥- مصاريف أخرى - بالصافي

٦٥٦٫٠٢٩   (٤,٨٦٦,١٧٧) (الربح) / اخلسارة من فروقات حتويل العملة األجنبية - بالصايف 

(٣٩٫٦٤٨)    ٢,٤٥٠,٥٨٠ اخلسارة / (الربح) من إستبعاد اآلالت واملعدات  

 ١,٦٨٢,٥٢٧                ٩٧٩٫٤٩٧ الرسوم البنكية   
(٢٧٩,١٤٤)                ٢٫٧٦٢٫٢٧٤ أخرى    

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

    ٤٫٣٥٨٫١٥٢      (١,٠١٢,٢١٤)

٥٨٠,١٣٦,٣٦٨   ٦٠٠,١٥٢,٣٠٠ حقوق امللكية    
٣٨,٥٨٨,٢٨١    ٧٤,٧٠٥,٠١٧ املخصصات اإلفتتاحية وتعديالت أخرى 

(٢٣٥,٦٠٤,٨١٤)   (٢٧٨,٢٥٢,٩١٠) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 
٣٨٣,١١٩,٨٣٥   ٣٩٦,٦٠٤,٤٠٧     
٤٦٫٦١٧٫٥٨٠    ٣٢,٤٩٦,٦٧٢ اإليرادات اخلاضعة للزكاة للسنة  
   ٤٢٩,١٠١,٠٧٩                             ٤٢٩٫٧٣٧٫٤١٥ الوعاء الزكوي   

 

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

٢٦- تكاليف تمويل - بالصافي

 ٣٤٫٣٣٣٫١٢٥    ٤٥,٠٨٠,٧٢٠ تكاليف التمويل   
 ١٫٢٦٠٫٥٩٧    ١,٣٩٧,٥٢٠ نسبة العائد على مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 

-                          ٤,٣٩٤,٤٠٦ نسبة العائد علي إلتزامات اإليجار  

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

    ٣٥٫٥٩٣٫٧٢٢      ٥٠,٨٧٢,٦٤٦

  ١٫٠١٥٫٢١١    ٢,٨١٩,١٣٤ ضريبة الدخل   
٥٧٥٫٥٧٧    ٢٩٦,٩١٤ الضريبة املؤجلة   

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

    ١٫٥٩٠٫٧٨٨      ٣,١١٦,٠٤٨

حالة الربط الزكوي
قدمت المجموعة ا³قرارات الزكوية ودفعت الزكاة المســتحقة عليها حتى عام ٢٠١٨م. خالل ٢٠١٧م، تلقت المجموعة ربوط زکوية للســنوات من ٢٠٠٥م إلى 
ــد  ــق بع ــت الح ــي وق ــوط . ف ــذه الرب ــى ه ــراض عل ــة إعت ــت المجموع ــد قدم ــعودي وق ــال س ــون ري ــارب ١٠٫٦ ملي ــا يق ــة بم ــة إضافي ــات زکوي ــع التزام ٢٠١٤م م
المناقشــة مــع ســلطة الــزكاة ، تــم تخفيــض التقييــم إلــى ٦٫٠ مالييــن ريــال ســعودي والتــي تــم االتفــاق عليهــا وتســويتها مــن قبــل الشــركة خــالل عــام 
٢٠١٩م. بنــاًء علــى ذلــك ، ال توجــد مطالبــات أو تقييمــات بشــأن الــزكاة مســتحقة علــى الشــركة حتــى عــام ٢٠١٤م. ال تــزال الســنوات مــن ٢٠١٥م إلــى ٢٠١٨م قيــد 

المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة و الدخل.

تتعلــق ضريبــة الدخــل بشــركة أورو إيجيبــت وشــركة الزوردي للمجوهــرات ذ.م.م (" الزوردي مصــر") حيــث تــم اســتحقاق الضريبــة علــى أرباحهمــا 
الخاضعــة للضريبــة المقــدرة بنســبة ٢٢٫٥٪ . شــركة الزوردي للمجوهــرات ذ.م.م ("الزوردي قطــر") و شــركة الزوردي للمجوهــرات ذ.م.م ("الزوردي ُعمــان") تم 

إستحقاق الضريبة علي أرباحهم الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة ١٠٪ و ١٥٪ على التوالي.

حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة ا�جنبية
تم إعفاء شــركة أورو ايجيبت المســجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل حتى ٣١ ديســمبر ٢٠١٤م وفقا للقانون المصري رقم ٨ لســنة ١٩٩٧م. 
حصلــت شــركة اورو ايجيبــت علــى اقــرارات ضريبية وســددت مطلوباتها الضريبيــة على أنشــطتها الغير معفاة حتى عــام ٢٠١٤م. قامت شــركة اورو ايجيبت 

بسداد جميع الضرائب المستحقة على أنشطتها غير المعفاة حتى تاريخه.

تــم إعفــاء شــركة الزوردي مصــر المســجلة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة من ضريبــة الدخل علــى نتائج أعمالهــا التجاريــة والصناعيــة لمدة ١٠ ســنوات انتهت 
في ديسمبر ٢٠١٨م.

قدمت شــركة الزوردي للمجوهرات شــركة ذات مســؤولية محدودة ("الزوردي قطر")، المســجلة في دولة قطر، إقراراها الضريبي لعام ٢٠١٨م، وتم ا³نتهاء 
من الربوط الزكوية للشركة حتى السنة المنتيهة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م 

شــركة الزوردي للمجوهــرات شــركة ذات مســؤولية محــدودة ("الزوردي دبــي") وشــركة الزوردي للمجوهــرات ذات مســؤولية محــدودة ("الزوردي أبــو 
ظبــي")، الزوردي جــروب جولــد انــد جــوالري م.د.م.س "الزوردي م.د.م.س" المســجلون فــي دولــة ا³مــارات العربيــة المتحــدة، يعملــون فــي بلــد معفــي مــن 

الضرائب، لذلك لم يتم تقديم أي إقرارات ضريبية.
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تقرير المراجع المستقل

٢٨- أرباح السهم – ا�ساسية والمخفضة

تعهدات:
قدمــت المجموعــة خطابــات ضمــان بمبلــغ ١٫٦ مليون ريال ســعودي كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م (٣١ ديســمبر ٢٠١٨م: ٣٫٤ مليون ريال ســعودي) فيما يتعلق 

بعملياتها.

إلتزامات رأسمالية:
المجموعــة لديهــا إلتزامــات رأســمالية متعلقــة بالنفقــات الرأســمالية البالغة ٠٫٥ مليون ريال ســعودي كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م    (٣١ ديســمبر ٢٠١٨م: ٠٫٨ 

مليون ريال سعودي).

٣١-١ إدارة مخاطر ا�دوات المالية
تتعــرض أنشــطة المجموعــة لمجموعــة مــن المخاطــر الماليــة المتنوعــة: مخاطــر الســوق (بمــا فــي ذلــك مخاطــر ســعر الذهــب ومخاطــر العمــالت 
ــر  ــؤ بالمخاط ــة التنب ــى إمكاني ــة عل ــامل للمجموع ــر الش ــج إدارة المخاط ــز برنام ــان. ويرك ــر ا³ئتم ــيولة ومخاط ــر الس ــد)، ومخاط ــعر العائ ــر س ومخاط

المالية والسعي لتقليل الضرر المحتمل على ا£داء المالي للمجموعة. وتتولى ا³دارة العليا للمجموعة إدارة المخاطر في إطار الحوكمة.

أ)  مخاطر سعر الذهب
ــات المعبــر عنهــا بالذهــب ســوف تتقلــب نظــرà للتغيــرات فــي أســعار الذهــب.  مخاطــر ســعر الذهــب هــي مخاطــر أن قيمــة الموجــودات والمطلوب
 .Ùوا³دارة تقلــل مــن مخاطــر الذهــب عــن طريــق ا³حتفــاظ بكميــة مســاوية مــن الذهــب فــي المطلوبــات والموجــودات حيثمــا كان يعتبــر ذلــك عمليــ

وكانت حسابات الذهب في ٣١ ديسمبر كما يلي:

٣٠- التعهدات وا�لتزامات

٣١- ا�دوات المالية

صايف (اخلسارة) / الربح للسنة
 العائد حلقوق ملكية الشركة األم

 (بالريال السعودي)   

(١٧,٥٤٧,٥٥٠)١٧٫٦٦٥٫٩٣٨

٤٣,٠٠٠,٠٠٠ املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة

(خسارة) / ربح األسهم األساسية واملخفضة 
(بالريال السعودي)

٤٣,٠٠٠,٠٠٠

(٠٫٤١)٠٫٤١

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ربحية السهم االساسية واملخفضة

ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

ال يوجــد تأثيــر مخفــض علــى العائــد ا£ساســي للســهم فــي المجموعــة حيــث أنــه ال يوجــد لــدى المجموعــة أســهم عاديــة محتملــة قابلــة للتحويــل كمــا 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (ديسمبر ٢٠١٨م: صفر).

٢٩- معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة

املستحق من األطراف ذات العالقة:
الشركة القابضة

تكاليف معاد حتميلها ومبالغ شركة الزوردي القابضة
محصلة من قبل الشركة

٣٣٣,٧٤٦٢٥٠٫٤٤٤--

املستحق إلى األطراف ذات العالقة:
الشركات التابعة األخري:
أعضاء مجلس اإلدارة 

١,٤٨٥,٥٠٠١,٥٠٢,٥٥٧٣٦٨,٠٠٠٣٨٥٫٧٦٢مكافأتبإستثناء املدير التنفيذي

٥٠٢,٥٠٠٥٠٢٫٥٠٠١٢٥,٦٢٥١٢٥٫٦٢٥إستشاراتاملدير

١,٩٨٨,٠٠٠٢,٠٠٥,٠٥٧٤٩٣,٦٢٥٥١١٫٣٨٧

ديسمبر ٢٠١٩م
ريال سعودي

ديسمبر ٢٠١٨م
ريال سعودي

ديسمبر ٢٠١٩م
ريال سعودي

ديسمبر ٢٠١٨م
ريال سعودي

األرصدةمبالغ املعامالتطبيعة املعامالت

ــالك  ــا الم ــون فيه ــي يكون ــركات الت ــة، والش ــا للمجموع ــس ا³دارة، ا³دارة العلي ــاء مجل ــاهمين، أعض ــم المس ــة ه ــي المجموع ــة ف ــراف ذات العالق ا£ط
الرئيسيين.

ــي  ــة ف ــراف ذات العالق ــع ا£ط ــالت م ــل المعام ــة. تدخ ــل إدارة المجموع ــن قب ــة م ــراف ذات العالق ــع ا£ط ــالت م ــروط المعام ــي ش ــة عل ــت الموافق تم
الســياق ا³عتيــادي £عمــال المجموعــة. ومــن المتوقــع أن يتــم تســديد هــذه ا£رصــدة فــي الســياق ا³عتيــادي لâعمــال. شــروط و سياســات التســعير لهــذه 

المعامالت تتم وفقا لشروط التعامل العادل مع الغير.

المعامالت مع ا£طراف ذات العالقة خالل السنة وا£رصدة في نهاية السنة كما يلي:

٥٫٠٤١٫٧٩٠    ٥,٣١٥,٨٨٠ رواتب    
٢٫٢٧٤٫٣٤٨    ٢,٣٩٣,٩٤٠ عالوات    
٢٫٠٩٣٫٥٠٠    ١,٨٦١,٨٨٠ خطط حوافز قصيرة األجل  
 ٩,٥٧١,٧٠٠       ٩٫٤٠٩٫٦٣٨     

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم
أجور موظفي اإلدارة العليا

ب) مخاطر ا�ئتمان
 مخاطــر ا³ئنمــان تنطــوي علــى مخاطــر فشــل أحــد طرفــي ا£داة الماليــة فــي تســديد إلتــزام وســوف يتســبب فــي أن يتكبــد الطــرف اØخــر الخســارة 

المالية.
تســعى المجموعــة إلــى الحــد مــن مخاطــر ا³ئتمــان فيمــا يتعلــق بعمالئهــا عــن طريــق وضــع حــدود إئتمــان للعمــالء الفردييــن وعــن طريــق مراقبــة 

الذمم المدينة غير المسددة وا³حتفاظ بحسابات في بنوك مرموقة وموثوقة.
أسســت المجموعــة سياســات وإجــراءات مــن أجــل إســترداد الذمــم المدينــة فــي الوقــت المناســب وتخفيــف تعرضهــا لمخاطــر ا³ئتمــان عــن طريــق 

تطبيق ضوابط محددة وفقÙ لسياسات وإجراءات المجموعة.

القائمة أدناه تظهر الحد ا£على لتعرض المجموعة لمخاطر ا³ئتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة:
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 ١,٤٤٩,٨٢٦                      ٩٢٩٫٢٠٢ موجودات غير متداولة أخرى  
      ٦٦٥,٢٥٧,٣٠١  ١١ ذمم مدينة   

١٠٫٢٥٥٫١٤١    ٢٩,٥٢٥,٧٢٥  ١٢ موجودات متداولة أخرى  
٣٠٫٨٦٤٫٩١٧    ٣٦,٢٦٦,٩٤٢  ١٣ النقد لدى البنوك  

 ١٠١٫٥٢٨٫٧٩٠    ٩٩,٩٧٤,٣٦٨ ضمانات نقدية   

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
إيضاح

التوزيع الجغرافي لحسابات الذمم المدينة للمجموعة هي كما يلي:

ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

    ٧١٤٫٠٦٦٫٧١٤      ٨٣٢,٤٧٤,١٦٢

ــان  ــات االئتم ــم مخصص ــد خص ــة بع ــابات المدين ــر الحس ــدة. تظه ــة الجي ــات االئتماني ــوك ذات التصنيف ــدى البن ــة ل ــدة النقدي ــاظ با£رص ــم االحتف يت
المتوقعــة. تطبــق المجموعــة النهــج المبســط لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ٩ لقيــاس الخســائر ا³ئتمانيــة المتوقعــة وتســتخدم مخصــص 
الخســارة المتوقــع علــي مــر الوقــت لجميــع الحســابات المدينــة. لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ، تــم تجميــع الحســابات المدينــة بنــاًء علــى 
الحاليــة  المعلومــات  لتعكــس  التاريخيــة  الخســارة  معــدالت  تعديــل  يتــم  المســتحقة.  ا£يــام  وعــدد  المشــتركة  االئتمــان  مخاطــر  خصائــص 
والمســتقبلية اســتناًدا إلــى عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر علــى قــدرة العمــالء علــى تســوية الرصيــد المديــن. أعمــار الذمــم المدينــة غيــر 

المخفضة كما في ٣١ ديسمبر كان كما يلي:

مــة بالجنيه المصــري وأنه كان  إذا قــوي / (ضعــف) الجنيــه المصــري بنســبة ١٪ مقابــل الريــال الســعودي فأنــه قــد يؤثر علــى قيــاس ا£دوات الماليــة الُمقوَّ
من الممكن زيادة / (انخفاض) حقوق الملكية بمقدار ٤٨٩،٣٥٤ ريال سعودي في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م     (٣١ ديسمبر ٢٠١٨م: ٢٧٦،٩٨٠ ريال 

سعودي).
د) مخاطر سعر السوق

 مخاطــر ســعر الســوق تنطــوي علــى مخاطــر ان القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ســوف تتقلــب بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق 
(عــدا عــن تلــك التــي تنشــأ مــن مخاطــر الذهــب أو مخاطــر العمــالت) ســواء كانــت تلــك التغيــرات قــد تســببت عــن طريــق عوامــل بالتحديــد £داة ماليــة 
ــر علــى جميــع ا£دوات الماليــة المماثلــة المتعامــل بهــا فــي الســوق.  وتعتقــد ا³دارة ان تعــرض المجموعــة  منفــردة أو مــن يصدرهــا، أو عوامــل تؤث

   .àلمخاطر سعر السوق محدود جد

هـ) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة تنطــوي علــى مخاطــر ان مؤسســة ســوف تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى تمويــل لتلبيــة إلتزامــات مرتبطــة بالمطلوبــات الماليــة. 

ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أسس منتظمة وتتأكد ا³دارة أن التمويل الكافي متاح لتلبية أي إلتزامات حينما تنشأ.

و) إدارة رأس المال
سياســة مجلــس ا³دارة هــي المحافظــة علــى قاعــدة رأس مــال مناســبة للمحافظــة علــى ثقــة المســتثمر والدائــن والســوق وإدامــة التطويــر 

المستقبلي لâعمال. ويراقب مجلس ا³دارة العائد على رأس المال المستغل ومستوى توزيع ا£رباح إلى المساهمين.

أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي:
١) حماية قدرة المؤسسة على ا³ستمرار كمنشاة مستمرة، و

٢) توفير عائد مناسب للمساهمين.

جـ) مخاطر العمالت
مخاطر العمالت تنطوي على مخاطر أن قيمة ا£داة المالية سوف تتقلب نظرà لتغيرات أسعار تحويل العمالت ا£جنبية.

تخضــع المجموعــة لتقلبــات فــي أســعار تحويــل العمــالت ا£جنبيــة فــي ســياق أعمالهــا ا³عتياديــة. وخــالل الســنة، أجــرت المجموعــة معامــالت هامــة 
ــالت  ــل العم ــعار تحوي ــي أس ــات ف ــام التقلب ــب ا³دارة بإنتظ ــري. وتراق ــه المص ــورو والجني ــي والي ــدوالر ا£مريك ــل ال ــعودي مث ــال الس ــدا الري ــالت ع بعم
ا£جنبيــة وقــد تــم إحتســاب تأثيــر أســعار العمــالت فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. وحيــث ان الريــال الســعودي فــي ترابــط ثابــت مــع الــدوالر ا£مريكــي 

وليس لدى المجموعة أصول صافية مادية باليورو فإن المجموعة معرضة لمخاطر العملة بسبب الجنية المصري فقط.

إن البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناتج عن الجنيه المصري هي كما يلي:

٤٢٤٫٠٣٢٫٧٠٧    ٤٣٩,٤٢٨,٩٥٤ ليست متأخرة السداد وال مخفضة  
متأخرة السداد لكن غير مخفضة:    

١٢٩٫٠١٥٫٤٦٢    ٢٠٩,٧٥٣,٤٩٧ أ)   أقل من ١٨٠ يوم   
١١٫٢٨٤٫١٦١    ١١,٥٥٨,٩٤٣ ب)  ١٨١-٢٧٠ يوم   
١٫٨٤٨٫٨٠٥    ١,٢٦٤,١٤٧ ج)  ٢٧١-٣٦٠ يوم   
١٫٧١٨٫٣٩٦    ١,١٨٠,٩٣١ د)   ٣٦١-٥٤٠ يوم   
٢٫٥٨٩٫١٣٣    ٢,٠٧٠,٨٢٩ هـ)  أكثر من ٥٤٠ يوم   

٥٧٠٫٤٨٨٫٦٦٤    ٦٦٥,٢٥٧,٣٠١     

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

 ٣٦٨,٢١٨,١٠٦                 ٣٥٩٫٧٠٩٫٧٤٥ اململكة العربية السعودية   
١٧٧٫١٦٠٫٧٢٢   ٢٦٩,٢١٧,٢١٤ جمهورية مصر العربية  
٣٣٫٥٦٧٫٨٤٦   ٢٢,٢٧٠,١٥٩ اإلمارات العربية املتحدة  

٥٠٫٣٥١   ٥,٥٥١,٨٢٢ أخرى   
٥٧٠٫٤٨٨٫٦٦٤   ٦٦٥,٢٥٧,٣٠١ الذمم املدينة - بالصايف  

 ٣١  دسيمبر ٢٠١٩ ٣١  دسمبر ٢٠١٨
ريــــال سعوديريــــال سعودي

مم

١٦٫٩٥٨٫٦٩٧    ٢٨,٢٦٩,٦٣١ النقد وما يف حكمه   
١٧٫٨٢٢٫٢٩٢    ٢٧,٢٣٤,١٠٤ ذمم مدينة    
(٦٫٨٠٦٫٠٥٦)    (٦,٠٧٨,٩٣٤) ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى  

٢٧٫٩٧٤٫٩٣٣    ٤٩,٤٢٤,٨٠١ صايف املخاطر على قائمة املركز املالي  

٣١- ا�دوات المالية (تتمة)

٥٧٠٫٤٨٨٫٦٦٤

تمثل القائمة التالية إستحقاقات المطلوبات المالية كمايلي.
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القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٣١-٢

يتــم تجميــع الموجــودات والمطلوبــات المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة إلــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي 

للقيمة العادلة. يتم تحديد هذا التجميع بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما يلي:

•  المستوى    ١: ا£سعار المدرجة (غير المعدلة) في ا£سواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

•  المســتوى  ٢: مدخــالت غيــر ا£ســعار المدرجــة المتضمنــة فــي المســتوى ١ والتــي يمكــن مالحظتهــا لâصــل أو االلتزام،إمــا  مباشــرة (مثــل ا£ســعار) أو   

بشكل  غير مباشر (أي مشتقة من ا£سعار).

•  المستوى  ٣: مدخالت الموجودات أو المطلوبات لâصل أو ا³لتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة)

 

ــة. ال  ــة العادل ــي للقيم ــل الهرم ــي التسلس ــتوياتها ف ــك مس ــي ذل ــا ف ــة بم ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــة العادل ــي القيم ــدول التال ــح الج يوض

تتضمــن معلومــات القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة مقاربــة 

للقيمة العادلة بدرجة معقولة.

معلومات القطاعات التشغيلية  -٣٢

تنقســم المجموعــة إلــى قطاعــات ا£عمــال التاليــة وهــي الجملــة والتجزئــة. تتــم مراقبــة قطاعــات التشــغيل هــذه مــن قبــل ا³دارة العليــا 

للمجموعة. يتم استبعاد كافة ا³يرادات وا£رصدة ا£خرى داخل المجموعة عند التوحيد. وفيما يلي تفاصيل ا³يرادات القطاعية:

تجميع ا�عمال  -٣٣

 ا�ستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية 

بتاريــخ ١ نوفمبــر ٢٠١٨م ، اســتحوذت المجموعــة علــى نســبة ١٠٠٪ مــن أدوات حقــوق الملكية في شــركة إزديــاد العربية التجاريــة " إزديــاد" ، الوكيل الحصري 

ــر ٢٠١٨م. و قــد تمثــل هــذا  لتوكيــل تــوس الدوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وبالتالــي حصلــت علــى الســيطرة الكاملــة إعتبــارà مــن ٣٠ أكتوب

في تطورà كبيرà للمجموعة بهدف تحقيق تواجد قوي في قطاع المجوهرات بأسعار معقولة وإضافة مصدر جديد للنمو والربحية.

ــراف  ــم االعت ــك ، ت ــى ذل ــاًء عل ــاد. بن ــركة إزدي ــي ش ــتحواذ عل ــة با³س ــراء المتعلق ــعر الش ــص س ــة تخصي ــة ممارس ــت المجموع ــام، أكمل ــالل الع وخ

بالموجــودات غيــر الملموســة التفاقيــة االمتيــاز والتــي لديها عمر انتاجي ٢٠ ســنة بمبلغ ٣٠٫٩ مليون ريال ســعودي (انظر إيضاح ٩٫١) وتم تخصيص الشــهرة 

المســجلة بشــكل مبــدأي والبالغــة ١٤٠٫٩ مليــون ريــال ســعودي للموجــودات غيــر الملموســة التفاقيــة االمتيــاز مع إعطــاء الشــهرة النهائية رصيــد بقيمة 

١١٠ مليون ريال سعودي.
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توزيع ا�رباح        ا�ستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية (تتمة)  -٣٤

بلغ إجمالي قيمة شــراء ا³ســتحواذ على شــركة إزدياد ١٨٥٫٥ مليون ريال ســعودي، وتم ســداد مبلغ ١٠٨ مليون ريال سعودي نقًدا خالل تسهيالت نقدية 

مرابحة مأخوذة من مؤسسة مالية وتمت تسوية ٢٧ مليون ريال سعودي من موارد الشركة النقدية. يمثل مبلغ ٥٠٫٥ مليون ريال سعودي القيمة العادلة 

للمقابــل المؤجــل فــي تاريــخ ا³ســتحواذ، مســتحقة الدفــع خــالل أربــع ســنوات علــي دفعتيــن بدايــة مــن تاريــخ ا³ســتحواذ. بلغــت القيمــة العادلــة 

للذمم الدائنه طويلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ ٥١٫٤ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨م : ٥٠٫٦ مليون ريال سعودي).

خــالل عــام ٢٠١٩م، قامت إحدى الشــركات التابعة للمجموعة، وهي شــركة أورو إيجيبت لتشــغيل المعادن الثمينة، بإعالن وتوزيعــات أرباح بقيمة ١٫٩٦٢٫٠٠٣ 

ريال سعودي والتي تساوي ٩،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري (٢٠١٨م: ١,٨٠١,١٤٩ ريال سعودي والتي تساوي ٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري).

٣٥-   أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

٣٦-   التوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

أصــدر المستشــار الشــرعي للمجموعــة، مكتــب الســياري للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة "الســياري" تقريــر المراجعــة الشــرعية £عمــال المجموعــة 
عــن عــام ٢٠١٩م بتاريــخ ١١ مــارس ٢٠٢٠م والمتضمن مراجعتهم للتســهيالت والتعامالت البنكيــة ومبيعات المجموعة من الذهب واســتثمارات المجموعة 
حيــث كان اســتنتاجهم فــي حــدود نطــاق الفحــص بأنــه لــم يظهــر بشــكل معقــول ملحوظــات جوهريــة تؤثــر علــى مشــروعية نشــاط المجموعــة، 
باســتثناء مــا يتعلــق بحصــول الشــركة علــى الذهــب مــن أحــد بنــوك الذهــب العالميــة باتفاقيــة غيــر متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية، و نتيجــة لذلــك، 
ومــع  ٢٠١٩م،  ديســمبر   ٣١ فــي  كمــا  الشــركة،  أصــول  إجمالــي  مــن   (٪٩٫٦) قيمتــه  مــا  االتفاقيــة  هــذه  بســبب  للذهــب  الدائنــة  الذمــم  بلغــت 
كــون هــذه المعاملــة ال تتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية إال أن هــذه النســبة ال تؤثــر علــى جــواز االســتثمار فــي الشــركة وفقــا للمعيــار الشــرعي رقــم 
 .(AAOIFI) (٢١) بشــأن ا£وراق الماليــة "ا£ســهم و الســندات" والصــادر عــن المجلس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية ا³ســالمية

وفيما يلي فقرات استنتاج المستشار الشرعي: 

١.   أن نشاط المجموعة الرئيس في صناعة الذهب والمجوهرات من ا£نشطة المشروعة من حيث المبدأ. 
ــالمية،  ــرعية ا³س ــكام الش ــق وأح ــة، تتف ــرة المراجع ــالل فت ــوك خ ــن البن ــة م ــه المجموع ــت علي ــي حصل ــالت الت ــة والتموي ــهيالت االئتماني ٢.  أن التس
باســتثناء حصولهــا علــى الذهــب مــن خــالل اتفاقيــة للحصــول علــى الذهــب مــن أحــد بنــوك الذهــب العالميــة بنهايــة الربــع الرابــع، والتــي ظهــر بعــد 
الفحــص لهــذه االتفاقيــة وطريقــة تنفيذهــا أنهــا غيــر متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية؛ لتضمنهــا اســتهالك الشــركة للذهــب ورد بدلــه مؤجــال مــع 
دفــع أجــرة عــن مــدة التأجيــل، وبذلــك تكــون المعاملــة مــن قــرض الذهــب بفائــدة. (تعمــل الشــركة حاليــا علــى تقنيــن أوضاعهــا بمــا يتوافــق بشــكل 

كامل مع أحكام الشريعة).
٣.  المبيعات النقدية عبر منافذ بيع المجموعة بقطاع التجزئة ومبيعات الجملة النقدية واØجلة متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتعتمــد المجموعــة فــي سياســتها فــي بيــع الذهــب بالجملــة علــى بيــع الذهــب المصــوغ مــع التأجيــل مقابــل ذهــب خــام أو مكســر مســاو لــه فــي 
المقــدار مــع مبلــغ إضافــي مقابــل الصنعــة، عمــًلا بقــول مــن قــال بجــواز بيــع حلــي الذهــب با£جــل، وهــو قــول جماعــة مــن علمــاء الفقــه ا³ســالمي 
ــة  ــرعي لهيئ ــس الش ــاء المجل ــن أعض ــدد م ــم ع ــن، ومنه ــاء المعاصري ــن العلم ــدد م ــه ع ــال ب ــم، وق ــن القي ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــام اب ــم ا³م ومنه
الشــرعية  االستشــارية  اللجنــة  عــن  الشــرعي  الــرأي  صــدر  وبــه   ،(AAOIFI) ا³ســالمية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 
ــار  ــة والحج ــادن الثمين ــة للمع ــة الوطني ــا اللجن ــت به ــي تقدم ــارات الت ــن االستفس ــدد م ــي ع ــر ف ــعودية للنظ ــرف الس ــس الغ ــن مجل ــكلة م والمش
الكريمــة بشــأن التعامــل فــي حلــي الذهــب مــن قبــل تجــار الذهــب وصّناعــه وإبــداء الــرأي الشــرعي بشــأنها، والــذي تضمــن فــي خالصتــه: جــواز بيــع 

حلي الذهب والفضة بثمن مؤجل، بين المصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة، بعد تحقق الضوابط اØتية:
أن تكون الصناعة في الحلي مباحة.  •

أن تكون الصناعة في الحلي ذات قيمة معتبرة، وليست £جل االحتيال على أحكام الربا.  •
أن تكون الصناعة في الحلي مقصودة بالشراء وليس مادة الذهب فقط.   •

وهــو أحــد االجتهــادات الشــرعية المعتبــرة بشــأن التعامــل فــي تجــارة حلــي الذهــب، وال يعــد العمــل بــه إخــالًال بالتــزام المجموعــة بالضوابــط الشــرعية، 
وال يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة.
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