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الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧



رغـــم التحديـــات التـــي شـــهدتها البيئـــة االقتصادية 
فـــي عـــام ٢٠١٧، نجحـــت «الزوردي» في تعزيـــز إيراداتها 
التشـــغيلية بنســـبة ١١٪ وتنميـــة عملياتهـــا التجاريـــة 
فـــي قطـــاع التجزئـــة وتنويـــع مصـــادر دخلهـــا، كمـــا 
واصلـــت في الوقت نفســـه جهودهـــا لتحقيق ربحية 
إجماليـــة مـــن أعمالهـــا، مســـجلة معدل هامـــش ربح 

إجمالي ثابت بلغ ٦١٫٢٪.

وقد بلغت االيرادات التشـــغيلية للســـنة المالية ٢٠١٧ 
 ٪١٢٫٣ نســـبته  بانخفـــاض  ريـــال،  مليـــون   ٣٥٥٫٤ إلـــى 
االيـــرادات  فـــي  النمـــو  وجـــاء   .٢٠١٦ عـــام  مـــع  مقارنـــة 
بزيـــادة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  التشـــغلية 
قدرهـــا ٥٫٩٪ مقارنة بالعام الماضـــي نتيجة نمو تجارة 
التجزئـــة لمعـــارض بيـــع «الزوردي» والعالمـــة التجاريـــة 
الجديـــدة لمجوهـــرات كينـــاز فضـــًال عـــن منافـــذ بيـــع 
المطـــارات. إال أن هـــذه الزيـــادة قابلهـــا تراجع بنســـبة 
مصـــر  بجمهوريـــة  التشـــغلية  االيـــرادات  فـــي   ٪٣٤٫٣
العربيـــة، بســـبب انخفاض قيمة الجنيـــه المصري في 
 ٪٢٩٫١ بنســـبة  الصـــادرات  وانخفـــاض   ،٢٠١٦ نوفمبـــر 

بسبب الوضع االقتصادي الكلي في المنطقة.

 ٪١١٫١ بنســـبة   ،٢٠١٧ للعـــام  الربـــح  إجمالـــي  انخفـــض 
ليصـــل إلـــى ٢١٧٫٥ مليـــون ريـــال ســـعودي، مقارنة مع 
إلـــى  ذلـــك  ويعـــود   ،٢٠١٦ عـــام  فـــي  مليـــون   ٢٤٤٫٥
انخفاض ا�يرادات التشـــغيلية رغم خفض المصاريف 
التشـــغيلية بنســـبة ١٩٫٤٪ لتصـــل ١٤٢٫٢ مليـــون ريال 
ســـعودي. وفـــي الواقع، فقـــد نجحنا بخفـــض تكاليف 
التشـــغيل من خالل تحســـين عمليات ا�نتـــاج، والحد 
مـــن تكاليـــف الموظفين وخفض مصاريـــف التمويل، 
رغم أن الشـــركة تواصل تمويل مشـــاريعها للتوســـع 

في قطاع التجزئة.

وبلـــغ صافي الربح للســـنة المالية ٢٠١٧ مـــا يعادل ٣١٫٥ 
مليـــون ريــــال مقارنة مـــع ٧١٫٩ مليون ريـــال خالل العام 
٢٠١٦، ويشـــمل ذلك تحقيق مكاسب اســـتثنائية لمرة 
واحـــدة، تحققـــت مـــن ســـعر صـــرف العمـــالت والتـــي 
المكاســـب  هـــذه  وباســـتثناء  مليـــون.   ٥٩٫٨ بلغـــت 
تجـــاوز  فقـــد   ،٢٠١٦ عـــام  فـــي  المحققـــة  االســـتثنائية 
صافـــي ربـــح عـــام ٢٠١٧ بمـــا يعـــادل ١٩٫٤ مليـــون ريـــال، 
بمعـــدل أعلـــى مـــن صافـــي الربـــح المحقـــق فـــي عام 

.٢٠١٦

وفـــي شـــهر أبريـــل مـــن العـــام ٢٠١٧، عقدنـــا إجتمـــاع 
الجمعية العامة الســـنوي �ول مرة لشـــركة «الزوردي» 
كشـــركة مدرجـــة، وقد كان من دواعي ســـرورنا توزيع 
أربـــاح نقديـــة علـــى المســـاهمين، حيـــث بلـــغ العائـــد 
للســـهم الواحـــد ٠٫٥ ريـــال ســـعودي للســـنة الماليـــة 
المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٦، بإجمالـــي توزيعـــات 
نقديـــة ٢١٫٥ مليـــون ريـــال تمثـــل ٥٪ مـــن رأس مـــال 
شـــركة «الزوردي»، بنـــاًء علـــى عدد ا�ســـهم المصدرة 

والبالغ ٤٣ مليون سهم.

استراتيجية عام ٢٠١٧
شـــملت اســـتراتيجيتنا للعـــام ٢٠١٧ اســـتخدام نهـــج 
التســـويق الشـــامل في جميع وســـائل ا�عالم بهدف 
قاعـــدة  وتوســـيع  التجاريـــة  العالمـــة  مكانـــة  تعزيـــز 
العمـــالء، وتطويـــر إمكاناتنا عبر تعزيـــز تدفق الموارد 
وا�جـــراءات  السياســـات  أفضـــل  ووضـــع  البشـــرية 
إلـــى   Ùســـعي المخاطـــر،  إدارة  وممارســـات  الرقابيـــة 

تحسين حوكمة الشركة.

وا�كثـــر أهمية من ذلـــك، فقد وّجهنا كامـــل تركيزنا 
علـــى تطبيـــق اســـتراتيجية ثالثيـــة المســـارات لدفـــع 
عجلـــة مبيعات الجملة، والتوســـع في قطـــاع التجزئة، 
فضـــًال عـــن الســـعى لتحقيـــق مزيـــد مـــن النمـــو من 

خالل عمليات االندماج واالستحواذ.

توسيع مبيعات قطاع بيع المجوهرات 
بالجملة 

قمنـــا بإطالق تصاميم جديـــدة ضمن قطاع المبيعات 
بالجملـــة، إضافة إلى تطويـــر تقنيات مبتكرة وجديدة 
لتقليـــل ا�وزان وتعزيـــز تميزها، وضمان التحســـينات 
التشـــغيلية فـــي الوقـــت نفســـه، كمـــا واصلنـــا دفـــع 
مـــن خـــالل مجموعاتنـــا  الرئيســـية  ا�نشـــطة  عجلـــة 
الواســـعة مـــن المنتجـــات وشـــبكة التوزيـــع الكبيـــرة 

التي تضم أكثر من ٢٠٠٠ تاجر تجزئة.

لقـــد ألهمتنـــا درايتنـــا العميقـــة باحتياجـــات عمالئنـــا 
إلـــى تصميم مجوهرات تأســـر قلوب النســـاء الســـيما 
في منطقة الشـــرق ا�وســـط، الراغبات دائمÙ بمواكبة 
أحـــدث صيحات الموضـــة للمجوهرات الفاخـــرة. لذلك، 
قدمنـــا منتجـــات ضمن شـــرائح جديـــدة وركزنـــا على 
تعزيـــز حضورنـــا فـــي مجـــال المجوهـــرات من عيـــار ١٨ 

قيراط ا�كر ربحية، انسجامÙ مع التوجهات العالمية.

ونود ا�شـــارة إلى انضمام الفنانة الشـــهيرة بلقيس 
فتحـــي إلى عائلـــة «الزوردي» مطلع العـــام ٢٠١٧ كوجه 
عالمتنـــا  جوهـــر  لتجســـد  «الزوردي»،  لعالمـــة  جديـــد 
ا�صيلـــة  العربيـــة  القيـــم  بيـــن  تجمـــع  إذ  التجاريـــة، 
والتصاميـــم العصرية، وتحظى بشـــعبية كبيرة بين 
عمالئنـــا ونســـاء المجتمع الطامحات إلـــى تبوء مكانة 

في المستقبل ويصبحن شخصيات ملهمة.

٪٦١٫٢
٪٨٫٩
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مساهمة متنامية في قطاع التجزئة
أمـــا بالنســـبة لمبيعـــات قطـــاع التجزئة، فقـــد حققنا 
نجاحـــÙ كبيـــرâ بتعزيـــز اســـتراتيجية توســـيع أعمالنـــا 
مجموعـــة  تغـــدو  كـــي  الشـــركة  عجلـــة  دفـــع  عبـــر 
«الزوردي» بيـــت للعديـــد مـــن العالمـــات التجاريـــة، إذ 
نعمـــل على إدارة عالمتنـــا التجارية «الزوردي» والعالمة 
التجاريـــة «كينـــاز» إلـــى جانب عالمـــات تجاريـــة عالمية 
عالمـــة  مثـــل  االمتيـــاز  خقـــوق  خـــالل  مـــن  جديـــدة 

«أميزينج للمجوهرات».

كمـــا ركزنـــا على إضافـــة مجموعـــات مـــن المجوهرات 
تـــم  التجزئـــة، كمـــا  إلـــى شـــبكة معـــارض  الجديـــدة 
افتتـــاح معـــارض أخـــرى فـــي أماكـــن مرموقـــة. وقـــد 
الجديـــدة  معارضنـــا  افتتـــاح  أماكـــن  بعنايـــة  اخترنـــا 

لضمان عملية توسع مثمرة في قطاع التجزئة.

وفـــي شـــهر أبريـــل ٢٠١٧، أطلقنـــا أول توســـعة فـــي 
اســـتهدفنا  إذ  ا�طـــالق،  علـــى  «الزوردي»  منتجـــات 
الرجـــال، النصـــف ا�خـــر مـــن المجتمـــع ليصبـــح لهـــم 
نصيـــب ضمـــن قائمة منتجاتنـــا، حيث أدركنـــا ضرورة 
تقديـــم خيـــارات جذابـــة للرجـــال كثيـــري الســـفر، من 
الحريصيـــن علـــى التمتـــع بمظهـــر عصـــري. وبمـــا أن 
«الزرودي» عالمـــة تجاريـــة راســـخة لمجوهـــرات النســـاء 
وتشـــتهر بمجموعات الزفاف المزخرفـــة والمجوهرات 
الذهبيـــة وا�لماســـية، حرصنـــا علـــى إرســـاء معالـــم 
هـــذه التوســـعة الجديـــدة للرجال، التـــي تتوافر فقط 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  «الزوردي»  متاجـــر  فـــي 
الســـعودية، فـــي خطـــوة تعتبـــر بغايـــة ا�هميـــة لنا 
لنســـتقطب النصـــف اäخر مـــن أفـــراد المجتمع. وقد 
اكسســـورات  مـــن  الجديـــدة  المجموعـــات  صممـــت 
الرجـــال مـــن قبـــل ألمـــع دور التصميـــم المتخصصـــة 
بالمملكـــة المتحـــدة، حيث تقـــدم مجموعـــات الرجال 
الجديـــدة شـــيئÙ فريـــدâ لكل رجـــل، وتناســـب مختلف 
الوطنيـــة  المالبـــس  مـــن   âبـــدء وا�زيـــاء،  ا�ذواق 
الســـعودية إلـــى المالبس الرســـمية أو غير الرســـمية 

وحتى الرياضية منها.

وكمثـــال على نجـــاح عنصر آخر ضمـــن عناصر خطتنا 
إيراداتنـــا،  وتنويـــع  جديـــدة  دخـــل  مصـــادر  لتقديـــم 
توســـعنا للمـــرة ا�ولـــى في قطـــاع مبيعـــات التجزئة 
بصـــاالت الســـفر فـــي الشـــرق ا�وســـط عبـــر توقيـــع 
الســـعودية  الشـــركة  مـــع  حصريـــة  توزيـــع  اتفاقيـــة 
الفرنســـية �دارة وتشـــغيل ا�ســـواق الحـــرة بالمملـــة 
والتابعة للشـــركة العالمية «Lagardèr» المتخصصة 
«الزوردي»  باتـــت  الســـفر.  بصـــاالت  بالتجزئـــة  بالبيـــع 
بموجـــب هـــذ االتفاقية، المـــزود الحصري لمشـــغوالت 
الذهـــب والمجوهرات فـــي مطارات المملكـــة العربية 
الزوردي  مجوهـــرات  المنتجـــات  وتضـــم  الســـعودية، 
مـــن  ا�خـــرى  والمجموعـــات  وا�لماســـية،  الذهبيـــة 
العالمـــات المرموقة. وفي إطار رؤيـــة المملكة العربية 
الســـعودية ٢٠٣٠ لتنويع مصادر الدخـــل في المملكة 
من خـــالل عدة ركائـــز، فإننـــا نتوقع تصاعـــد االهتمام 
الســـياحة  خـــالل  مـــن  الســـعودية  مطـــارات  بتنميـــة 

الدينية والترفيهية.

وعقـــب إطالقهـــا أواخـــر عـــام ٢٠١٦، باتـــت مجوهـــرات 
كيناز أحد أســـرع عالمات ا�زياء ا�لماســـية ذات ا�سعار 
المقبولـــة نمـــوâ فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. 
وجـــاء ذلـــك فـــي إطـــار خطتنـــا الســـتقطاب شـــريحة 
جديـــدة مـــن العمـــالء، الذيـــن يثمنـــون التـــزام كينـــاز 
بتقديـــم تجربة فاخرة وجذابـــة وجعلها في المتناول، 
وتعزيـــز قاعـــدة العمالء الحالية فـــي المملكة. وقد تم 
بيـــع المجوهـــرات الكالســـيكية والعصريـــة المرغوبة 
بشـــكل كبير مباشـــرة إلى العمالء عبـــر ١٢ منفذ بيع 
تجزئـــة لمجوهـــرات كينـــاز تتمركـــز فـــي مجموعة من 

أبرز مراكز التسوق في المملكة.

ونعمـــل أيضـــÙ علـــى تنويـــع أعمالنـــا وإضافـــة مصادر 
إيـــرادات جديـــدة مـــن خـــالل حقـــوق امتيـــاز «أميزينـــج 
للمجوهـــرات» التي تـــم إطالقها خالل الربـــع ا�ول من 
عـــام ٢٠١٧. وتأسســـت العالمـــة فـــي كوبنهاغـــن فـــي 
الشـــريك  نيلســـن،  جاســـبر  قبـــل  مـــن  الدنمـــارك 
المؤســـس لعالمة باندورا وســـط وغـــرب أوروبا، وهي 
جـــزء مـــن مجموعـــة بانـــدورا. وقـــد حصلـــت شـــركة 
الزوردي علـــى حقـــوق االمتيـــاز فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية ومصر و٧ دول أخرى في منطقة الشـــرق 
ا�وســـط وشـــمال أفريقيـــا لمـــدة ٢٥ عامـــÙ. وحاليÙ، تم 

افتتاح ثالثة متاجر في المملكة.

وقد أطلقنا فى شـــهر أغســـطس مجموعـــة جديدة 
بالتعـــاون مـــع المصممـــة الســـعودية البـــارزة العنود 
بـــدر، المعروفـــة باســـم «ليـــدي فـــوزازا»، وضمت قطع 
مجوهـــرات عصريـــة وجميلـــة تجســـد براعـــة ال مثيـــل 
عاليـــة  مـــواد  مـــن  التصميـــم ومصنوعـــة  فـــي  لهـــا 

الجودة.

تعزيـــز النمو من خـــالل عمليـــات االندمج 
واالستحواذ

االندمـــاج  عبـــر  التوســـع  اســـتراتيجية  مـــع   Ùتماشـــي
واالســـتحواذ والتـــي حددنـــا مالمحها خالل عـــام ٢٠١٦، 
قمنـــا فـــي الربـــع ا�خيـــر مـــن عـــام ٢٠١٧ با�عـــالن عـــن 
توقيـــع أول مذكـــرة تفاهـــم علـــى ا�طـــالق للحصول 
معروفـــة  جديـــدة  عالميـــة  تجاريـــة  عالمـــة  علـــى 
للمجوهـــرات في قطاع التجزئة فـــي المملكة العربية 

السعودية.

نظرة على عام ٢٠١٨
رســـمنا في عام ٢٠١٧ معالـــم اســـتراتيجيتنا الجديدة 
فـــي  المتاحـــة  المبـــادرات  كل  وبتطبيـــق  للنمـــو، 
التوقيـــت والمـــكان المناســـب، نثـــق بقدرتنـــا علـــى 
ترســـيخ مكانة «الزوردي» التنافســـية لتواصل ريادتها 

في قطاع المجوهرات بالمنطقة. 

ونتطلع قدمÙ نحو توســـيع أعمالنـــا، وتطوير منتجات 
اســـتثنائية من المجوهرات وتقديم ربحية مستدامة 
و ذات قيمـــة لمســـاهمينا خالل عـــام ٢٠١٨. كما نتوجه 
بالشـــكر الجزيـــل لعمالئنـــا والمســـاهمين لثقتهـــم 

المتواصلة بمجموعة «الزوردي».

محمد إبراهيم جمعة الشروجي 
رئيس مجلس ا�دارة

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

 كلمة السيد رئيس مجلس 
ا�دارة والرئيس التنفيذي

لمحة عاّمة حول الشركة
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نبذة عن الزوردي

شركة الزوردي، هي شركة أسست في المملكة العربية السعودية في عام ١99٢، وهي أكبر ُمصمم 
وُمصِنع وتاجر جملة وتجزئة للذهب والمجوهرات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ورابع أكبر 
ُمصِنع للذهب والمجوهرات على مستوى العالم. وصلت مبيعات شركة الزوردي إلى ما يزيد عن مليون 

قطعة من المجوهرات كل عام في أكثر من ٢8 دولة حول العالم. وقد خلقت شركة الزوردي اسًما مألوًفا 
في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفضل سفراء عالمتها التجارية واستراتيجياتها 

التسويقية التنافسية. وتتميز منتجات الشركة بقطع مجوهراتها الفريدة واالستثنائية واألنيقة.

وصل عدد موظفي شركة الزوردي في عام ٢٠١٧ إلى ما يقارب ٢.٢٠٠ موظف، وأنتجت أكثر من 4.5٠٠ موديًلا 
مختلًفا من المجوهرات والذهب عيار ٢١ و١8 و١4 قيراط، إضافة إلى مجوهرات األلماس الكالسيكية 

والعصرية. يستخدم فريق تصميم الزوردي العالمي أحدث تقنيات التصميم/التصنيع بمساعدة الحاسوب 
إلنتاج تصميمات المجوهرات األكثر تعقيًدا. وُتصنع المجوهرات في مصانع الشركة بالمملكة العربية 
السعودية ومصر باستخدام المعدات المتقدمة وذات التقنيات العالية، والتي تشمل الطباعة ثالثية 

األبعاد، واإلعداد الدقيق، والقطع بالليزر، وغيرها من التقنيات األخرى. ُتّوزع المجوهرات على أكثر من ٢.٠٠٠ 
تاجر تجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما 

ُتصدر إلى أوروبا.

لمحة عاّمة حول الشركة

“
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لمحة عاّمة حول الشركة

الرسالة
تســـعى مجموعـــة الزوردي إلـــى إضفاء البهجة على حيـــاة المرأة من خالل عالمـــات تجارية تقدم مجوهـــرات فريدة في 
أناقتهـــا وإبداعهـــا وعصريـــة ال مثيـــل لهـــا، وذلـــك مـــن خالل إلهـــام فريـــق عمـــل مجموعـــة الزوردي مـــن المتفانيين 

والموهوبين الذين تدعمهم الشركة بأحدث إمكانات التصميم والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة.

الرؤية
تتطلـــع مجموعـــة «الزوردي» إلى رؤية عالم تصبح فيه «الزوردي» بيت العالمـــات التجارية للمجوهرات ا�كثر جاذبية وثقة 

وإلهامÙ في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.

االستراتيجية
تســـعى مجموعـــة الزوردي جاهـــدًة إلـــى أن تصبـــح المصمـــم والمصنـــع والمـــوزع والبائـــع الرائـــد للذهـــب وا�لمـــاس 
والمجوهرات الراقية في منطقة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيا، وغيرها من ا�ســـواق العالمية التي تمارس فيها 

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

•  توســـيع تجارة الذهب والمجوهـــرات بالجملة من خالل 
التصميـــم واالبتـــكار وإجـــراء تحســـينات على خطوط 
ا�نتـــاج، وزيـــادة حصة الشـــركة في الســـوق، ال ســـيما 
فـــي قطـــاع عيـــار ١٨ قيـــراط، وتقديـــم خطـــوط إنتـــاج 
جديـــدة، مثـــل عيـــار ١٤ قيراط الـــذي يقـــدم قيمة أكبر 
للعمـــالء، وتعزيـــز برامـــج التســـويق التجـــاري للعمالء 
الشـــركات  مـــع  الشـــراكات  وبنـــاء  االســـتراتيجيين، 
العالميـــة، وتعزيز وجـــود مجموعـــة الزوردي في جميع 
أســـواق دول التعاون الخليجي، وتطوير خطوط إنتاج 

جديدة لëسواق الغربية.

•  توســـيع تجـــارة التجزئـــة من خـــالل تقديـــم مجموعات 
جديـــدة مـــن المجوهـــرات وتطويـــر خطـــوات جدديدة 
لعالمـــة الزوردي (مثل منتجـــات الزوردي الراقية للرجال) 

وافتتاح منافذ تجزئة جديدة في أفضل المواقع.

•  تطويـــر عالمـــة كينـــاز المتخصصـــة فـــي مجوهـــرات 
ا�لمـــاس ذات القيمة العالية ووالعمل على انتشـــارها 

في جميع أنحاء المنطقة.

•  تطويـــر عالمـــة االمتيـــاز الجديدة أميزينـــج للمجوهرات 
من كوبنهاغن.

أســـواقها  فـــي  الجديـــدة  االمتيـــاز  عالمـــات  •  إطـــالق 
الرئيسية بالسعودية ومصر .

•  تطويـــر التقنيـــات الجديـــدة وتعزيز تقنيـــات التصنيع 
الحالية �نتـــاج تصميمات أكثر إبداًعا. بمايميز منتجات 
مجموعـــة الزوردي في الســـوق للحفاظ على مســـتوي 
التكلفة وتحســـين عمليات التصنيع، وزيادة تحسين 
أكثـــر  ا�عمـــال  لجعـــل  العامـــل  المـــال  رأس  كفـــاءة 

استراتيجية واستهداًفا وكفاءة.

•  تعزيـــز صورة العالمة التجارية وتوســـيع قاعدة العمالء 
باســـتخدام استراتيجية تســـويقية شاملة تستهدف 

جميع وسائل ا�عالم ا�ساسية.

•  تعزيـــز قـــدرات المؤسســـة باســـتخدام تنميـــة الموارد 
البشـــرية وتحســـين حوكمـــة الشـــركة عـــن طريـــق 

سياسات وإجراءات رقابة وإدارة مخاطر أفضل.

الحوكمة 
تلتـــزم شـــركة الزوردي بالحفـــاظ على أعلـــى معايير الحوكمـــة باعتبارها جوهر حمايـــة حقوق المســـاهمين، وتحقيق 
أعلـــى قيمـــة ممكنة لالســـتثمارات طويلـــة ا�جل، وتعزيز آليات الرقابة وا�شـــراف مـــن خالل تفعيـــل دور مجلس ا�دارة 

ولجانه وضمان تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا.
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أبرز إنجازات الشركة

لمحة عاّمة حول الشركة

١٩٩٢١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٧٢٠٠٣٢٠٠٥٢٠٠٦

تأسست الشركة تحت اسم 
«مصنع الذهب واللؤلؤ السعودي 

المملوك للسيد/ عبد العزيز 
صالح العثيم» في الرياض.

تسجيل عالمة «الزوردي» 
التجارية.

إطالق عالمة «الزوردي» 
المملكة العربية السعودية.

تغيير اسم الشركة إلى 
«مصنع الزوردي للذهب 

والمجوهرات».

المساهمة في تأسيس 
الشركة الدولية لصناعة 

المجوهرات في مصر 
(والمعروفة اäن باسم 

الزوردي مصر للمجوهرات 
ش.ذ.م.م).

افتتاح أول صالة عرض خارج 
المملكة السعودية في أبو 

ظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

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.
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(حسب التقويم الميالدي)

لمحة عاّمة حول الشركة

٢٠٠٧٢٠٠٩٢٠١٢٢٠١٧ ٢٠١٥٢٠١٦

افتتاح معرض الزوردي للبيع 
بالتجزئة في العين، ا�مارات 

العربية المتحدة.

إنشاء مصنٍع ثاٍن بسعة إجمالية 
تبلغ ١٥ طنا في مصر تحت اسم 

الزوردي مصر للمجوهراتذ.م.م 
(والمعروفة سابًقا باسم الشركة 

الدولية لصناعة المجوهرات).

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

وبدأت التداول في السوق المالية 
السعودية (تداول).

إطالق مجموعة منتجات المشغوالت 
الذهبية عيار ١٤ قيراط في مصر، وهو 

ا�ول من نوعه في الشرق ا�وسط.

 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. 

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.

زيادة رأس مال الشركة إلى 
٤٣٠ مليون ريال سعودي عن 

طريق إصدار ١٣ مليون 
سهًما جديًدا.

إطالق التوسع ا�ول من نوعه في 
منتجات إكسسوارات الرجال في 

الشرق ا�وسط.

توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع 
الشركة السعودية الفرنسية 

لëسواق 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.
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السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة

السيد / محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس ا�دارة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة شركة الزوردي للمجوهرات منذ ١٢ مايو٢٠١٣

المناصب الحالية:
•  الرئيس التنفيذي المشـــارك، بنك انفســـتكورب ش.م.ب، شركة قابضة بحرينية، 

خدمات مصرفية ومالية، منذ عام ٢٠١٠.

•  رئيـــس مجلـــس إدارة معهـــد أعضـــاء مجالـــس ا�دارات في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، مؤسسة غير ربحية، منذ عام ٢٠١٥.

•  عضو مجاس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، منذ عام ٢٠٠٠.

البحـــوث  البحريـــن للدراســـات والبحـــوث، معهـــد  أمنـــاء مركـــز  •  عضـــو مجلـــس 
البحريني، منذ عام ١٩٩٥.

•  عضو مجلس إدارة غرفة التجارة ا�مريكية العربية الوطنية، منذ عام ١٩٩٥.

الخبرة المهنية السابقة:
•  رئيس قسم أعمال الخليج، بنك انفستكورب ش.م.ب.

•  الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب إنك، ا�مارات العربية المتحدة.

•  المدير التنفيذي لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، سيتي جروب إنك.

•  رئيس قسم الخزينة والرئيس التنفيذي للبحرين والخليج - سيتي جروب إنك.

•  عضو بمجلس الشورى البحريني 

•  عضو مؤسس بمجلس إدارة مؤسسة إنجاز العرب.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
الواليـــات  ماساتشوســـتس،  بوســـطن،  هارفـــارد،  جامعـــة  التنفيـــذي،  •  البرنامـــج 
المتحـــدة ا�مريكية، ١٩٨٩. وبكالوريوس التجـــارة، جامعة الكويت، مدينة الكويت، 

الكويت، ١٩٧٠.

السيد / عبد ا¹ عبد العزيز صالح العثيم
نائب رئيس مجلس ا�دارة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو اللجنة التنفيذية 

 انضـــم الســـيد عبـــد اõ العثيم إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ٥ ســـبتمبر 
٢٠١٣ كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  الرئيس التنفيذي لشركة مدى لالستثمار، منذ عام ٢٠١٥.

•  عضو مجلس إدارة بشركة عبد العزيز العثيم وأبناءه القابضة منذ عام ٢٠١٠.
•  عضو مجلس إدارة بشركة الزويد القابضة منذ عام ٢٠١٧.

•  عضو مجلس إدارة - كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية منذ عام ٢٠١٧. 

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر التخطيط االســـتراتيجي بشـــركة عبـــد العزيز العثيـــم وأبناءه القابضة، شـــركة 

ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال االستثمارات من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٧.

•  عضـــو مجلس إدارة بشـــركة اســـوار المتحـــدة للتطويـــر العقاري، وهي شـــركة ذات 
مســـؤولية محـــدودة وتعمـــل في مجـــال التطويـــر العقاري مـــن عـــام ٢٠١٢ م وحتى 

عام ٢٠١٦. 

•  عضو لجنـــة إعادة هيكلة وتصميم النظام ا�ساســـي وا�جراءات الداخلية لشـــركة 
منـــازل للمقـــاوالت، وهي شـــركة متخصصة في إنشـــاء وتشـــييد المبانـــي التجارية 
وا�ســـكان والمشـــاريع الترفيهيـــة، وخدمـــات ا�يجـــار والصيانـــة، وخدمـــات الصيانة 

الداخلية خالل الفترة من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٣ عام.

•  محلـــل أعمـــال بشـــركة آر بـــي ســـي (دايركت انفســـتينج)، وهي شـــركة مســـاهمة 
وعاملة في مجال الخدمات المالية، من عام ٢٠١١ حتي عام ٢٠١١.

•  محلـــل مالي لدى شـــركة أســـواق عبد اõ العثيم، وهي شـــركة مســـاهمة وعاملة 
في مجال التجزئة، من عام ٢٠١٠ حتي عام ٢٠١١.

•  محلـــل أعمـــال بشـــركة آر بي ســـي (لالســـتثمار المباشـــر)، وهي شـــركة مســـاهمة 
عاملـــة في قطاع التمويل ومتخصصـــة في الخدمات المصرفيـــة والمالية، الخدمات 

المالية، من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١١.

•  محلـــل مالـــي لدى شـــركة العثيم القابضة (ذات مســـئولية محدودة)، وهي شـــركة 
عاملة في قطاع االستثمار، من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٢.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  بكالوريوس ا�دارة المالية، جامعة ســـوفولك، بوســـطن، ماساتشوســـتس، الواليات 

المتحدة ا�مريكية، عام ٢٠١٠.

لمحة عاّمة حول الشركة
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لمحة عاّمة حول الشركة

السيد / جيمس ليونارد تانر
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية 
انضـــم الســـيد جيمـــس تانـــر إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريـــخ ٢٠ فبرايـــر٢٠١٢ 

كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  عضـــو مجلـــس إدارة مجموعـــة هيدراســـون القابضـــة، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة، وهي رائدة ومتخصصـــة في مجال توفير حلول متكاملة لنقل الســـوائل، 

منذ عام ٢٠١٤.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة اليســـر للمقـــاوالت الصناعيـــة، وهي شـــركة مســـاهمة 
مقفلـــة رائدة في مجـــال تقديم الخدمـــات الصناعية البتروكيميائيـــة لقطاعي النفط 

والغاز، منذ عام ٢٠١٣.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة ترياقـــي (TİRYAKİ AGRO)، وهي شـــركة مســـاهمة 
مقفلة، وتعمل في مجال تجارة وتوريد المنتجات الزراعية، منذ عام ٢٠١١.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة جالف كرايـــو القابضة، وهي شـــركة خاصـــة ورائدة في 
مجال إنتاج الغاز الصناعي بمنطقة الشرق ا�وسط، منذ عام ٢٠١١.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بمجموعـــة ترافلجـــار إنترتينمنت، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة ورائدة ا�نتاج المســـرحي بالمملكة المتحدة، ومشـــغلة الفرق المســـرحية، 

وراعية فعاليات البث المباشر، منذ عام ٢٠١٧.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مدير عام ورئيس قطاع االســـتثمارات المؤسســـية لمنطقة الشـــرق ا�وسط وشمال 
أفريقيـــا، بنـــك انفســـتكورب، وهـــي شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة ومتخصصـــة فـــي 

الخدمات المصرفية والمالية، منذ عام ٢٠١٠ م وحتى عام ٢٠١٧.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة أوركا القابضة، وهي شـــركة مســـاهمة مقفلـــة ورائدة 
في تجارة المالبس الرجالية بالتجزئة في تركيا، منذ عام ٢٠١٢ م وحتى عام ٢٠١٧.

•  عضو مجلس إدارة بشـــركة أرفنتو �نظمة الجوال، وهي شـــركة مساهمة مقفلة ورائدة 
فـــي مجال تكنولوجيـــا المعلومات وتصميم وتطوير وبيع مجموعـــة أجهزتها ومنتجات 

تطبيقات البرامج لصناعة تقنية المعلومات، منذ عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٧.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة خدمات منع التـــآكل «إن دي تـــي» للخدمـــات الصناعية 
محدودة المســـؤولية، وهي شـــركة مســـاهمة مقفلة ورائدة في خدمـــات االختبارات 
غيـــر ا�تالفيـــة فـــي المملكة العربية الســـعودية والشـــرق ا�وســـط، منذ عـــام ٢٠١٤ م 

وحتى ٢٠١٧.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بمختبـــرات البـــرج الطبيـــة، وهـــي شـــركة خاصـــة ورائـــدة فـــي 
المختبـــرات الطبيـــة بالمملكة العربية الســـعودية والشـــرق ا�وســـط، منـــذ عام ٢٠١٦ 

وحتى ٢٠١٧.

•  مديـــر بشـــركة انفســـتكورب الســـعودية لالســـتثمارات الماليـــة، وهي شـــركة خاصة 
ومتخصصـــة فـــي الخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية، وتابعـــة لبنـــك انفســـتكورب، 

البحرين، منذ عام ٢٠١٠ م وحتى عام ٢٠١٧.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  ماجســـتير إدارة ا�عمـــال الماليـــة مـــن جامعة إنديانـــا، بلومنجتـــون، إنديانـــا، الواليات 

المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٨٣.

•  بكالوريـــوس العلـــوم االقتصادية والماليـــة من جامعـــة إنديانا، بلومنجتـــون، إنديانا، 
الواليات المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٨٢.

السيد / براين نورمان ديكي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس اللجنة التنفيذية 
انضـــم الســـيد برايـــن ديكـــي إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريـــخ ١٥ اكتوبـــر ٢٠١٥ 

كعضو مجلس إدارة.
المناصب الحالية:

•  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة هايدراســـون، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة 
وموزعـــة ومصنعـــة لـــآلالت وا�جهـــزة الهيدروليكيـــة والمنتجـــات ذات الصلـــة لقطاع 

صناعة النفط العالمي، منذ ٢٠١٣.

•  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بمؤسســـة سيســـتيما المالية، لوكســـمبورغ، شركة 
أوروبيـــة تابعـــة لمؤسســـة سيســـتيما جيـــه اس اف ســـي، وهـــي شـــركة مســـاهمة 
ومدرجة في موســـكو ولندن، وهي شـــركة اســـتثمارات من أكبر عشـــر شـــركات في 

االتحاد الروسي، منذ عام ٢٠١٦.

•  كبير المستشـــارين بشـــركة ريدالين كابيتال، لوكســـمبورغ، وهو صنـــدوق رأس المال 
المخاطر والمتخصصة في مجال االستثمارات في ا�عمال التكنولوجيا، منذ عام ٢٠١٢.

•  كبير المستشـــارين بشـــركة انفســـتكورب انترناشـــيونال ليمتد، وهي شـــركة ذات 
مســـؤولية محـــدودة ومتخصصـــة فـــي االســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكيـــة الخاصـــة 

ا�وروبية، المملكة المتحدة، منذ عام ٢٠٠٣.
الخبرة المهنية السابقة:

•  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ايكوبـــال ايـــه اس، الدنمـــارك، وهي الشـــركة المصنعة 
لمنتجات البناء. منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٦.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة سيســـتيما جيه اس اف ســـي الروســـية، وهي شـــركة 
متنوعة ومدرجة في موسكو ولندن، منذ عام ٢٠١٢ م وحتى عام ٢٠١٦.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مجموعـــة بولـــي كونســـبت الهولنديـــة، وهي المـــزود العالمي 
للمنتجات الترويجية، منذ عام ٢٠٠٥ م وحتى عام ٢٠١٦.

•  رئيـــس مجلس إدارة شـــركة مـــودي الدولية، المملكة المتحدة، وهـــي المزود الدولي 
لخدمات الفحص الفني - منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١١.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة Autodistribution الفرنســـية، وهي الشـــركة الموزعة 
لقطع غيار السيارات، منذ عام ٢٠٠٨ م وحتى عام ٢٠١٠.

شـــركة  وهـــي  ليمتـــد،  انترناشـــيونال  انفســـتكورب  بشـــركة  المنتـــدب  •  العضـــو 
متخصصـــة في االســـتثمارات فـــي حقوق الملكيـــة الخاصة ا�وروبية، لنـــدن، منذ عام 

٢٠٠٣ م وحتى عام ٢٠١٠.

•  رئيـــس فـــرع أمريـــكا الشـــمالية لشـــركة تـــي إكـــس يـــو إنرجـــي، وهـــي شـــركة ذات 
الواليـــات  الكهربـــاء والغـــاز، داالس،  فـــي مجـــال  مســـؤولية محـــدودة ومتخصصـــة 

المتحدة ا�مريكية، منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٣.

•  الرئيـــس ومديـــر العمليـــات التنفيـــذي بشـــركة بـــوز آلـــن هاملتـــون إنـــك، وهـــي شـــركة 
متخصصة في مجال الخدمات االستشارية، نيويورك، منذ عام ١٩٩٣ م وحتى عام ١٩٩٨.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  ماجســـتير إدارة ا�عمـــال، جامعـــة هارفـــارد، بوســـطن، ماساتشوســـتس، الواليـــات 

المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٧٨.

•  ماجســـتير اäداب فـــي اللغـــة ا�نجليزيـــة وآدابهـــا، جامعـــة أكســـفورد، أكســـفورد، 
إنجلترا، عام ١٩٧٦.
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السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة

لمحة عاّمة حول الشركة

السيد / عبد الكريم أسعد أبو النصر
عضو مجلس إدارة مستقل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
انضـــم الســـيد عبـــد الكريـــم أبـــو النصـــر إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريـــخ ١ 

مارس٢٠١٦ كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  عضـــو مجلس إدارة بشـــركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينســـاب)، وهي شـــركة 

مساهمة سعودية، منذ مارس ٢٠١٣.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة عبد اللطيـــف جميل المتحـــدة للتمويل، وهي شـــركة 

مساهمة مقفلة، منذ أبريل ٢٠١٥.
•  عضو مجلس إدارة بشـــركة الخطوط الســـعودية لهندســـة وصناعة الطيران، وهي 

شركة مساهمة مغلقة، منذ مارس ٢٠١٤.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة صفنـــاد المحـــدودة، دبـــي، ا�مـــارات العربيـــة المتحدة، 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، منذ مايو ٢٠١٥.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة أحمـــد محمـــد صالـــح باعشـــن وشـــركاه، وهي شـــركة 

مساهمة مقفلة، منذ عام ٢٠١٧ وحتى اäن.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة حصانة وهـــي الـــذراع االســـتثمارية للمؤسســـة العامة 

للتأمينات االجتماعية، منذ عام ٢٠١٧ وحتى اäن.
 •  عضـــو مجلـــس إدارة برنامـــج كفالـــة، وهـــو برنامـــج لتغطيـــة الضمانـــات االئتمانيـــة 
لقـــروض القطـــاع الحكومي والمصرفي للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، منذ عام 

٢٠١٦ وحتى تاريخه.

الخبرة المهنية السابقة:
•  عضـــو مجلـــس إدارة بمجموعة صافوال، وهي شـــركة مســـاهمة ســـعودية، منذ عام 

٢٠١٣ م وحتى عام ٢٠١٦.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة كنان للتطويـــر العقاري، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 

محدودة، منذ عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٦.
•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة محمـــد عبـــد العزيـــز الراجحـــي وأوالده القابضـــة، وهي 

شركة مساهمة مقفلة، منذ عام ٢٠١٣ م وحتى عام ٢٠١٥.
•  الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة بالبنـــك ا�هلـــي التجـــاري، وهـــي شـــركة 

مساهمة سعودية، منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٣.
•  رئيس المجلس االستشـــاري ا�قليمي لشـــركة ماســـتركارد لمنطقة الشرق ا�وسط 

وشمال أفريقيا، منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٣.
•  مدير اتحاد المصارف العربية، لبنان، منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٣.

•  عضـــو مجلـــس أمنـــاء ا�كاديميـــة العربية للعلـــوم الماليـــة والمصرفيـــة، ا�ردن، منذ 
عام ٢٠٠٦ م وحتى عام ٢٠١٣.

 المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  ماجستير إدارة ا�عمال، الجامعة ا�مريكية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ١٩٨٩.

•  بكالوريـــوس إدارة ا�عمـــال، جامعـــة واليـــة كاليفورنيـــا، كاليفورنيا، الواليـــات المتحدة 
ا�مريكية، عام ١٩٨٥.

السيد / وسيم محمد عاصم الخطيب 
استقال من عضوية المجلس واللجان التابعة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
انضم الســـيد/ وســـيم محمد عاصم الخطيـــب إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ 

١٥ اكتوبر٢٠١٥. 

المناصب الحالية: 
•  العضـــو المنتدب ورئيس قســـم االســـتثمارات المصرفية بشـــركة ا�هلـــي كابيتال، 
وهـــي شـــركة مســـاهمة ســـعودية ومتخصصة فـــي قطاع الخدمـــات الماليـــة، منذ 

عام ٢٠١٥.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة اتـــش ســـي لـــëوراق الماليـــة واالســـتثمار، مصـــر، وهي 
شركة مساهمة ومتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، منذ عام ٢٠١٥. 

•  شـــريك مؤســـس ومديـــر شـــركة مركز زراعـــة وتجميـــل ا�ســـنان الطبـــي المحدودة، 
وهـــي شـــركة ســـعودية ذات مســـؤولية محـــدودة ومتخصصـــة فـــي مجـــال الرعايـــة 

الصحية، منذ عام ٢٠١٠. 

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر تنفيذي بقســـم االســـتثمارات المصرفية، شـــركة ا�هلي تداول، وهي شـــركة 

مساهمة سعودية ومتخصصة في الخدمات المالية، من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٥.

•  نائب رئيس االســـتثمارات المصرفية بشـــركة ا�هلي كابيتال، وهي شـــركة مســـاهمة 
سعودية ومتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية، من عام ٢٠١٢ حتي عام ٢٠١٣.

•  نائـــب مديـــر قســـم االســـتثمارات المصرفية بشـــركة ا�هلـــي كابيتال، وهي شـــركة 
مســـاهمة ســـعودية ومتخصصة فـــي الخدمـــات المصرفيـــة والمالية، من عـــام ٢٠٠٨ 

حتي عام ٢٠١٢.

•  محلـــل مالي أول لالســـتثمارات المصرفية بشـــركة ا�هلي المالية (ا�هلـــي كابيتال)، 
وهي شـــركة مســـاهمة ومتخصصة فـــي الخدمات المصرفية والماليـــة، من عام ٢٠٠٦ 

حتي عام ٢٠٠٨.

الســـعودية)، وهـــي شـــركة  (أرامكـــو  الســـعودية  العربيـــة  الزيـــت  •  محلـــل بشـــركة 
حكومية وتعمل في قطاع النفط والغاز، من عام ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٦.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  برنامـــج المهـــارات التنفيذيـــة بكلية هارفـــارد لëعمال، الواليـــات المتحـــدة ا�مريكية، 

عام ٢٠١٦.

 •  بكالوريـــوس الهندســـة، جامعـــة واليـــة بنســـلفانيا، الواليـــات المتحـــدة ا�مريكيـــة، 
عام ٢٠٠٤. 
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السيد/ أمين محمد عاكف المغربي
عضو مجلس إدارة مستقل

انضـــم الســـيد أميـــن المغربـــي إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريخ ١ مـــارس ٢٠١٦ 
كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  الرئيـــس والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة مغربي للتجزئة، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 

محدودة وتعمل في مجال بيع النظارات والسلع البصرية بالتجزئة، منذ عام ٢٠٠٦.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مستشـــفيات ومراكـــز مغربـــي، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية 
محدودة وتعمل في مجال الرعاية الطبية، منذ يناير عام ٢٠٠٨.

•  عضـــو مجلس إدارة بشـــركة االمين للتجهيزات الطبية والعلميـــة (مجموعة أميكو)، 
وهي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة وتعمل في مجـــال توزيع ا�جهـــزة والمعدات 

الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، منذ ٢٠١٠. 

•  عضو مجلس إدارة بشركة إيكيا السعودية والبحرين.

•  عضو مجلس إدارة جمعية المغربي الخيرية منذ يناير ٢٠١٣.

الخبرة المهنية السابقة:
•  المديـــر العـــام ا�قليمـــي لشـــركة مغربـــي للبصريـــات، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
 محـــدودة وتعمـــل في مجـــال بيع النظارات والســـلع البصريـــة، منذ عـــام ٢٠٠٢ وحتى 

عام ٢٠٠٦.

•  مديـــر عـــام التســـويق بشـــركة مغربـــي للبصريـــات، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة وتعمـــل فـــي مجال بيـــع النظـــارات والســـلع البصريـــة، القاهـــرة، جمهورية 

مصر العربية، منذ عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٦.

•  محلـــل عمليـــات االندماج واالســـتحواذ بشـــركة جـــي بي مورغـــن، نيويـــورك، الواليات 
المتحـــدة االمريكيـــة، وهي شـــركة متخصصة في الخدمـــات المالية، منـــذ عام ١٩٩٨ 

وحتى عام ١٩٩٩.

•  محلـــل مالـــي أول بمجموعـــة اراك الماليـــة، وهـــي شـــركة عاملة فـــي مجـــال البنوك، 
بيروت، لبنان، منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ١٩٩٨. 

•  كبيـــر وســـطاء التجزئـــة لدى بنـــك فليمنجس لالســـتثمار، وهو بنـــك متخصص في 
مجال االستثمار، القاهرة، جمهورية مصر العربية، منذ عام ١٩٩٥ وحتى عام ١٩٩٧.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  بكالوريـــوس في االقتصاد والعلوم السياســـية، جامعة ريتشـــموند، لندن، المملكة 

المتحدة، عام ١٩٩٦.

لمحة عاّمة حول الشركة

السيدة / صباح خليل المؤيد
عضو مجلس إدارة مستقل

عضو لجنة المراجعة
انضمـــت الســـيدة صباح المؤيد إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات منـــذ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦ 

كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن للتطويـــر، وهـــو إحـــدى المؤسســـات الماليـــة 

للتطوير ومتخصص في الخدمات المصرفية والمالية منذ ٢٠١٦.

بنـــك  وهـــو  الصغيـــرة،  المشـــروعات  لتمويـــل  ا�بـــداع،  بنـــك  إدارة  مجلـــس  •  عضـــو 
متخصص في الخدمات المصرفية والمالية منذ ٢٠١٥.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مجلـــس التعليـــم العالـــي، بمملكـــة البحريـــن، وهو مؤسســـة 
حكومية، منذ عام ٢٠١٢.

•  شـــريك إداري فـــي شـــركة إدارة المـــوارد الفكريـــة - ذات مســـئولية محـــدودة- وهي 
شركة عاملة في مجال ا�دارة االستشارية والتدريب، منذ ٢٠١٤.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر عـــام وعضـــو مجلـــس إدارة تنفيـــذي فـــي بنـــك ا�ســـكان بالبحريـــن، قطـــاع 

الخدمات المصرفية والمالية، من عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠١٣.

•  رئيـــس تنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة البنـــك ا�هلـــي المتحـــد بالبحريـــن، قطـــاع 
الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠١٤.

•  مدير عام مســـاعد بقســـم ا�عمـــال المصرفيـــة للشـــركات ببنك البحريـــن الوطني، 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١٩٨٨ وحتى ١٩٩٦.

•  نائـــب رئيـــس بنـــك الخليـــج المتحـــد بالبحرين، قســـم االســـتثمارات، قطـــاع الخدمات 
المصرفية والمالية، من ١٩٨٢ وحتى ١٩٨٧.

•  مديـــر ســـيتي بنـــك بالبحرين، قســـم التجزئـــة، قطاع الخدمـــات المصرفيـــة والمالية، 
من ١٩٧٧ وحتى ١٩٨١.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة ا�عمـــال من كلية كيالســـتات �دارة ا�عمـــال في جامعة 

دي بول، عام ٢٠٠٥.

•  برنامج القيادة التنفيذية، كلية داردن، جامعة فيرجينيا، عام ٢٠٠١.

•  برنامج ا�دارة المتقدمة (AMP)، معهد وارتون �دارة ا�عمال، عام ١٩٩٩.

•  بكالوريوس في االقتصاد وإدارة ا�عمال من الجامعة ا�مريكية في بيروت، لبنان. 
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وافقـــت الجمعيـــة العامـــة في يـــوم االثنيـــن، الموافق ٨ ينايـــر ٢٠١٨، علـــى توصية لجنة 
الترشـــيحات والمكافـــآت لتعييـــن الســـيد/ عادل الميمـــان في منصـــب عضو مجلس 
ا�دارة غيـــر تنفيـــذي ويعـــد هـــذا التعيين ســـارًيا اعتبـــاًرا مـــن ٦ ديســـمبر ٢٠١٧ كما تم 

تعيينه عضو بلجنة المراجعة ابتدâ من تاريخ الجمعية العامة.

أصـــدر مجلـــس ا�دارة موافقته على قبول خطاب اســـتقالة بتاريـــخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ من 
الســـيد/ وســـيم الخطيب (المديـــر غير التنفيذي) مـــن عضوية مجلـــس ا�دارة ولجانه، 
وذلك �ســـباب شـــخصية. وتعد االســـتقالة ســـارية المفعول من تاريخ موافقة مجلس 

ا�دارة عليها في ٦ ديسمبر٢٠١٧.

السيد / عادل عبد ا¹ الميمان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضـــم الســـيد عادل الميمـــان إلى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريخ ٦ ديســـمبر٢٠١٧ 
كعضو مجلس إدارة.

المناصب الحالية:
•  نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمبيعـــات الخزينـــة بمجموعة الخزينـــة في البنـــك ا�هلي 

التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يناير ٢٠١٣.

•  رئيـــس قســـم مبيعـــات مجموعـــة الخزينة للقطاعـــات المصرفيـــة الخاصـــة والتجزئة 
والشركات، البنك ا�هلي التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الخبرة المهنية السابقة:
•  رئيس مبيعات الخزينة في المناطق المركزية والشـــرقية، قســـم الخزينة، البنك ا�هلي 

التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يناير ٢٠١٠ وحتى ديسمبر ٢٠١٢.

•  الرئيس المشـــارك لقســـم إدارة الثروات، شـــركة جدوى لالســـتثمار، الرياض، المملكة 
العربية السعودية، منذ نوفمبر ٢٠٠٨ وحتى يناير ٢٠١٠.

•  الرئيس المشـــارك لفريق مديري الثروات، شركة جدوى لالســـتثمار، الرياض، المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وهـــم مســـؤولون عـــن إدارة ثروة العمـــالء من أصحـــاب الثروات 

الصافية العالية والعالية للغاية والعمالء من المؤسسات في المنطقة.

•  رئيـــس إدارة ثـــروة العمالء من أصحاب الثروات الصافية العالية، خدمات االســـتثمار، ا�هلي 
كابيتال، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يوليو ٢٠٠٦ وحتى نوفمبر ٢٠٠٨.

•  رئيـــس وحـــدة ا�عمـــال االســـتراتيجية، االســـتثمار ومبيعـــات المشـــتقات، الخزينـــة، البنك 
ا�هلي التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يوليو ٢٠٠٥ وحتى يوليو ٢٠٠٦.

 ،(SAMBA) مدير قســـم المبيعات والتســـويق، الخزينة، البنك الســـعودي ا�مريكي  •
الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يونيو ٢٠٠٠ وحتى مايو ٢٠٠٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  درجـــة البكالوريـــوس فـــي ا�دارة الماليـــة، جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعادن، 

ظهران، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٥-٢٠٠٠.

•  برنامج ا�دارة المتقدمة (AMP٧١) كلية وارتون، فيالدلفيا، أكتوبر-نوفمبر ٢٠١٦.

• برنامـــج القيـــادة التنفيذيـــة. مديـــر عام برنامـــج القيـــادة: قائد متعدد المهـــام. كلية 
كولومبيا لëعمال، نيويورك. أكتوبر ٢٠١٥.

•  برنامـــج القيـــادة التنفيذيـــة، محـــاذاة المبيعـــات واالســـتراتيجيات، جامعـــة هارفـــارد، 
بوسطن. ديسمبر ٢٠١٢.

•  برنامـــج القيـــادة التنفيذيـــة المصمـــم خصيًصـــا لمجموعـــة مكونة مـــن ٣٠ مدير من 
كبار المديرين بالبنك ا�هلي التجاري. إنسياد. ديسمبر ٢٠٠٧.

السيد / ربيع ميشيل خوري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس لجنة المراجعة 
انضـــم الســـيد ربيـــع خـــوري إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريـــخ ٢٢ فبرايـــر٢٠١٧ 

كعضو مجلس إدارة.
المناصب الحالية:

•  عضو فريق االســـتثمار بمنطقة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيا، بنك انفستكورب 
ش.م.ب، وهي شـــركة مســـاهمة عامة بحرينية ومتخصصة في الخدمات المصرفية 

والمالية، البحرين، منذ عام ٢٠٠٧.

•  عضـــو مجلـــس إدارة فـــي شـــركة ذيـــب لتأجيـــر الســـيارات، وهـــي شـــركة مســـاهمة 
ومتخصصـــة فـــي خدمـــات تأجير الســـيارات، الريـــاض، المملكـــة العربية الســـعودية، 

منذ عام ٢٠١٣.

•  عضـــو مجلـــس إدارة فـــي شـــركة لجـــام للرياضة، وهي شـــركة مســـاهمة ومشـــغلة 
لمجموعة نوادي وقت اللياقة، المملكة العربية السعودية، منذ عام ٢٠١٣.

•  عضـــو لجنـــة المراجعة بشـــركة أوتـــو ماك، وهـــي شـــركة كويتية مســـاهمة وعاملة 
في مجال تأجير السيارات، الكويت، منذ عام ٢٠١٢.

•  عضـــو لجنـــة المراجعة بشـــركة بن داود القابضة، وهي شـــركة مســـاهمة ســـعودية 
وعاملـــة فـــي قطاع تجارة البقالـــة بالتجزئة تحت عالمـــات بن داود والدانـــوب التجارية، 

منذ عام ٢٠١٦.
الخبرة المهنية السابقة:

•  مديـــر محافـــظ اســـتثمارية فـــي نـــورد إيســـت، وهـــو صنـــدوق صناعـــي متنـــوع في 
فرنسا، منذ عام ٢٠٠٥ م وحتى عام ٢٠٠٧.

•  مدير استشـــارات بشـــركة ماكنـــزي آند كومباني، وهي شـــركة تضامـــن متخصصة 
فـــي الخدمات االستشـــارية ا�دارية بفرنســـا وشـــمال أفريقيا، منذ عـــام ٢٠٠٠ م وحتى 

عام ٢٠٠٥.

•  مراجـــع أول بشـــركة آرثـــر آندرســـن، وهي شـــركة تضامـــن ومتخصصة فـــي خدمات 
تدقيـــق الحســـابات والمعامالت بفرنســـا، منـــذ عـــام ١٩٩٥ وحتى عـــام١٩٩٧ م، ومنذ 

عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٠.
المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:

•  اجستير إدارة ا�عمال من جامعة كامبردج، المملكة المتحدة، عام ١٩٩٩.
•  ماجستير الهندسة، جامعة ايكول سنترال باريس، فرنسا، عام ١٩٩٥.
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السيد / سليم شدياق
الرئيس التنفيذي، انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في ٨ فبرير ٢٠١٠م.

المنصب الحالي:
• الرئيس التنفيذي لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١٠.

الخبرة المهنية السابقة:
•  الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ريد بـــول أمريكا الشـــمالية وهي شـــركة تعمل في 

قطاع التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية منذ عام ٢٠٠٧ م وحتى ٢٠١٠.

•  الرئيـــس التنفيـــذي والرئيـــس ا�قليمـــي (آســـيا والمحيـــط الهـــادئ والشـــرق 
ا�وســـط وأفريقيـــا)، ريد بـــول ، اليابـــان، تعمل في قطـــاع التجزئـــة ومتخصصة 

في السلع االستهالكية منذ عام ٢٠٠٦ م وحتى ٢٠٠٧.

•  الرئيـــس ا�قليمـــي (آســـيا والمحيـــط الهادئ والشـــرق ا�وســـط وأفريقيـــا)، ريد 
بـــول ش.ذ.م.م وريـــد بـــول م.م.ح، دبـــي، ا�مـــارات العربيـــة المتحـــدة، منـــذ عام 

١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٥.

•  مديـــر التســـويق بشـــركة بروكتـــور آنـــد غامبـــل ايـــه جـــي، جنيـــف وسويســـرا 
والنمسا وفيينا، منذ عام ١٩٩٥ وحتى ١٩٩٩.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  درجـــة البكالوريـــوس فـــي الهندســـة، المدرســـة العليـــا للكيميـــاء والفيزيـــاء 

وااللكترونيات، ليون، فرنسا، ١٩٩٥.

•  حاصـــل على برامـــج ا�دارة التنفيذية مـــن كال من: كلية إنســـياد، كلية هارفارد 
لëعمـــال، المعهد الدولـــي لتطويـــر ا�دارة (IMD) في لوزان، كليـــة لندن �دارة 

ا�عمال، وجامعة لوس أنجلوس.

السيد / أيمن جميل
الريئس التنفيذي للشـــئون المالية، انضم إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهرات في 

٢٢ سبتمبر ٢٠١٤م.

المنصب الحالي:
• الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١٤.

الخبرة المهنية السابقة:
شـــركة مســـاهمة  للطباعـــة،  الوطنيـــة  الشـــركة  التنفيـــذي،  المالـــي  •  المديـــر 

للتعبئة والتغليف، منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤.

•  مراقـــب ا�ســـواق الدوليـــة (�ســـواق أفريقيا والشـــرق ا�وســـط وا�دنـــى ورابطة 
الـــدول المســـتقلة وتركيا وباكســـتان)، شـــركة اس ســـي جونســـون، مجموعة 

شركات للسلع االستهالكية سريعة الدوران، منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢.

الشـــمالية)، اس ســـي  ا�وســـط وأمريـــكا  (الشـــرق  ا�قليمـــي  المالـــي  •  المديـــر 
جونســـون، مجموعة شـــركات عاملة في قطاع التجزئة ومتخصصة في الســـلع 

االستهالكية، منذ عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠.

•  المدير المالي، شـــركة اس ســـي جونسون (مصر)، مجموعة شـــركات عاملة في 
قطاع التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٦.

•  مديـــر الشـــؤون الماليـــة، فروماجيـــري بيـــل ايجيبـــت، شـــركة مســـاهمة محـــدودة 
وتعمل في مجال السلع االستهالكية سريعة الدوران، منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٤.

•  مراقـــب مالـــي، غالكسوســـميثكلين، شـــركة مســـاهمة محـــدودة وتعمل في 
مجال ا�دوية، منذ عام ١٩٩٧ وحتى ٢٠٠١.

•  محاســـب أول، إرنســـت آند يونغ، شـــركة تضامن، تدقيق قانوني، منذ عام ١٩٩٤ 
وحتى ١٩٩٧.

•  مدير حســـابات، شـــركة سي آر آند إس، شـــركة تضامن، تكنولوجيا المعلومات، 
منذ عام ١٩٩٢ وحتى ١٩٩٤.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
الواليـــات  المالييـــن،  المهنييـــن  جمعيـــة  المعتمـــد،  الخزانـــة  مديـــر   •  شـــهادة 

المتحدة، ٢٠٠٢.

•  مراجع داخلي معتمد، معهد المدققين الداخليين، الواليات المتحدة، ٢٠٠١.

المعتمديـــن،  القانونييـــن  المحاســـبين  جمعيـــة  معتمـــد،  قانونـــي  •  محاســـب 
المملكة المتحدة، ١٩٩٨.

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

لمحة عاّمة حول الشركة
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السيد / فهد غانم
الزوردي  شـــركة  إلـــى  انضـــم  التجزئـــة،  عـــام  مديـــر 

للمجوهرات في ٨ يناير ٢٠١٤ م.

المنصب الحالي:
•  مديـــر عام قطـــاع التجزئـــة بشـــركة الزوردي للمجوهرات 

منذ عام ٢٠١٤.

الخبرة المهنية السابقة:
للتجـــارة  غبـــاش  مجموعـــة  ا�عمـــال،  تطويـــر  •  مديـــر 
محـــدودة  مســـؤولية  ذات  شـــركة  وهـــي  واالســـتثمار، 
ومتخصصـــة فـــي مجـــال البيـــع بالتجزئـــة، منذ عـــام ٢٠١٠ 

وحتى ٢٠١٣.

•  مديـــر عـــام قســـم التســـويق والتجزئـــة، شـــركة بلـــوم 
العقارية، وهي شـــركة مســـاهمة ومتخصصة في مجال 

العقارات، منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٠.

شـــركة  الدولـــى،  والتســـويق  المبيعـــات  عـــام  •  مديـــر 
فانتدج للتطوير العقاري، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة ومتخصصـــة فـــي مجـــال العقـــارات، منذ عام 

٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٨.

والســـاعات، مجموعـــة  المجوهـــرات  عـــام قســـم  •  مديـــر 
محـــدودة  مســـؤولية  ذات  شـــركة  وهـــي  الطايـــر، 
ومتخصصـــة فـــي مجـــال المجوهـــرات، منـــذ عـــام ٢٠٠٣ 

وحتى ٢٠٠٧.

•  مديـــر تطويـــر ا�عمـــال، اس بـــي آي جـــي القابضـــة، منذ 
عام ١٩٩٧ وحتى ٢٠٠١.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  ماجســـتير إدارة ا�عمال، جامعة اســـكب أوروبـــا، باريس، 

فرنسا، عام ٢٠٠٢.

•  درجـــة البكالوريوس في االقتصـــاد، جامعة ا�ردن، ا�ردن، 
عام ١٩٩٧.

السيد / أمير زويل
الرئيـــس التنفيـــذي للتســـويق، انضـــم إلـــى شـــركة 

الزوردي للمجوهرات في ٦ ابريل ٢٠١٤.

المنصب الحالي:
•  مدير التســـويق التنفيـــذي لشـــركة الزوردي للمجوهرات 

منذ عام ٢٠١٤.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديرعـــام التســـويق بشـــركة بوبـــا للتأميـــن الصحـــي، 
وهي شـــركة مســـاهمة ومتخصصة في مجال التأمين، 

منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤.

•  مديرعام ال تســـويق بالشركة الوطنية للمواد الغذائية، 
وهي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة ومتخصصة في 
مجـــال الســـلع االســـتهالكية ســـريعة الـــدوران، منذ عام 

٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١.

•  مديـــر عام التســـويق االقليمي بشـــركة يونيليفر، وهي 
الســـلع  مجـــال  فـــي  ومتخصصـــة  مســـاهمة  شـــركة 
االستهالكية ســـريعة الدوران (الشرق ا�وسط - أفريقيا 

- تركيا)، منذ عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٨.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  بكالوريـــوس إدارة ا�عمـــال، ا�كاديميـــة العربيـــة للعلوم 

والتكنولوجيا، جمهورية مصر العربية، عام ١٩٩٥.

السيد / محمد أيمن حفار
المديـــر العام التنفيذي بالمملكـــة ودولًيا، انضم إلى 

شركة الزوردي للمجوهرات في ٢٢ فبرير ١٩٩٤م.

المنصب الحالي:
•  المديـــر العـــام التنفيـــذي لشـــركة الزوردي للمجوهـــرات 

منذ يناير ٢٠٠٦.

الخبرة المهنية السابقة:
•  نائـــب الرئيـــس للتســـويق والمبيعـــات، شـــركة الزوردي 

للمجوهرات، ٢٠٠٥.

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

•  مدير تســـويق أول، شـــركة الزوردي للمجوهرات منذ عام 
١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٢.

•  مديـــر مبيعات أول، شـــركة الزوردي للمجوهرات منذ عام 
١٩٩٤ وحتى ١٩٩٥.

فرديـــة،  مؤسســـة  العربيـــة،  متاجـــر  المبيعـــات،  •  مديـــر 
صناعة ا�زياء، منذ عام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
ماساتشوســـتس  معهـــد  التنفيـــذي،  •  البرنامـــج 
للتكنولوجيا، والية ماساتشوســـتس، الواليات المتحدة، 

٢٠٠٧م.

•  البرنامـــج االســـتراتيجي الدارة االبـــداع، جامعـــة هارفـــرد، 
ماساتشوستس، الواليات المتحدة، ٢٠٠٦.

•  دبلـــوم التســـويق االســـتراتيجي مـــن جامعـــة توليـــدو، 
أوهايو، الواليات المتحدة ا�مريكية، ١٩٩٨.

•  بكالوريوس إدارة ا�عمال، جامعة حلب، ، سوريا، ١٩٩١.
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السيد / إيهاب إبراهيم
المديـــر العـــام التنفيذي - مصـــر، انضـــم إلى شـــركة 

الزوردي للمجوهرات في ١ مايو ٢٠٠٥م.

المنصب الحالي:
الزوردي  شـــركة  مصـــر،   - التنفيـــذي  العـــام  •  المديـــر 

للمجوهرات منذ عام ٢٠١١.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر تجـــاري بشـــركة اورو ايجيبـــت لتشـــغيل المعادن 
الثمينـــة، وهـــي شـــركة مســـاهمة وعاملـــة فـــي مجـــال 
تصنيـــع وصياغة وبيع أعمال المجوهـــرات والذهب، منذ 

عام ٢٠٠٩ م وحتى عام ٢٠١١.

ايجيبـــت  اورو  بشـــركة  والمبيعـــات  التســـويق  •  مديـــر 
لتشـــغيل المعـــادن الثمينـــة، وهـــي شـــركة مســـاهمة 
أعمـــال  وبيـــع  وصياغـــة  تصنيـــع  مجـــال  فـــي  وعاملـــة 

المجوهرات والذهب، منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٠٩.

•  نائـــب المديـــر العـــام وكبيـــر مديـــري المبيعـــات والمدير 
ا�قليمـــي بالشـــركة العربيـــة للتجارة والتوزيـــع ش.م.م، 

منذ عام ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠٣.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  بكالوريـــوس تجارة - قســـم إدارة ا�عمال، جامعة حلوان، 

حمهورية مصر العربية، عام ١٩٩٠.

ا�مريكيـــة  الجامعـــة  اäلـــي،  الحاســـب  علـــوم  •  دبلـــوم 
بالقاهرة، جمهوريةمصر العربية، عام ١٩٩٠.

للتســـويق،  تشـــارترد  معهـــد  مـــن  التســـويق  •  دبلـــوم 
الجامعة ا�مريكية بالقاهرة، القاهرة، مصر، عام ٢٠٠٧.

السيد / عبد ا¹ العبيد
مدير إداري، انضـــم إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات في ١ 

سبتمبر ١٩٩٥م.

المنصب الحالي:
•  المدير ا�داري لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠٠٦.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر العالقـــات العامة، شـــركة الزوردي للمجوهرات منذ 

عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠.

•  مديـــر العالقات الحكومية، شـــركة االتصـــاالت الحكومية 
(اس تي ســـي)، وهي شركة مســـاهمة ومتخصصة في 

مجال االتصاالت، منذ عام ١٩٩٠ وحتى ١٩٩٤.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية:
•  دبلـــوم إدارة ا�عمـــال، معهـــد الخليج، الريـــاض، المملكة 

العربية السعودية، عام ١٩٩٥.

21



٢
ا�عمال االستراتيجية

٢٤. أنشطة الزوردي ا�ساسية
٢٦. وصف ا�عمال
٣٠. نموذج ا�عمال
٤٢. كل الملكية

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧

22





أنشطة الزوردي األساسية

األعمال االستراتيجية

24

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧



تتألـــف ا�نشـــطة ا�ساســـية لمجموعـــة الزوردي مـــن 
القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

قطـــاع تصميـــم وتصنيـــع مجوهـــرات الذهـــب 
وا�لماس: 

مـــن تصميـــم وإنتـــاج  يتكـــّون بصـــورة أساســـية 
مجوهـــرات الذهب وا�لماس وا�حجار الكريمة وشـــبه 

الكريمة.

قطاع البيع بالجملة: 
يتضمـــن عمليـــات البيـــع بالجملة إلـــى أكثر مـــن ٢٫٠٠٠ 
الذهـــب  مجوهـــرات  لبيـــع  مســـتقل  تجزئـــة  تاجـــر 
وشـــمال  ا�وســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  وا�لمـــاس 

أفريقيا.

قطاع البيع بالتجزئة: 
يتركز بشـــكل رئيســـي حول عمليات بيـــع مجوهرات 
الذهـــب وا�لماس الكالســـيكية والعصرية عبر متاجر 
التجزئـــة الخاصـــة بالعالمات التجارية لـــكال من الزوردي 

وكيناز وأميزينج جولري.

وتضـــم أنشـــطة البيع بالجملة لـــدى مجموعة الزوردي 
توزيـــع وبيـــع مجوهـــرات الذهـــب بالـــوزن إلى شـــبكة 
واســـعة تضم أكثر من ٢٫٠٠٠ تاجر تجزئة مســـتقل في 
وشـــمال  ا�وســـط  الشـــرق  منطقـــة  أنحـــاء  جميـــع 
أفريقيـــا. وتمـــول المجموعة مشـــترياتها مـــن الذهب 
الخام من المؤسســـات المالية من خالل التســـهيالت 
المتوافقـــة تماًمـــا مـــع أحـــكام الشـــريعة ا�ســـالمية، 
وتبيـــع مجوهـــرات الذهـــب بالوزن إلـــى تجـــار التجزئة 
الـــوزن  يعـــادل  مـــا  ســـداد  عليهـــم  يتعيـــن  الذيـــن 
الفعلـــي للذهـــب المبـــاع، إضافة إلى أجور التشـــغيل 
بالريـــال الســـعودي أو العملـــة المعنيـــة. وفـــي إطـــار 
اســـتراتيجية مجموعـــة الزوردي �دارة مخاطـــر تقلـــب 
مـــن  الكاملـــة  احتياجاتهـــا  الزوردي  ُتمـــول  ا�ســـعار، 
الذهـــب مـــن البنـــوك بشـــروط مختلفـــة عوًضـــا عـــن 
شـــراء الذهب من الســـوق بشكٍل مباشـــر والتعرض 
لمخاطـــر تقلـــب أســـعاره، وبذلـــك تحافـــظ مجموعـــة 
الذهـــب،  مـــن  موجوداتهـــا  تكـــون  أن  علـــى  الزوردي 
الممثلـــة فـــي الذمـــم المدينـــة والمخـــزون، مســـاوية 
اللتزاماتهـــا مـــن القـــروض البنكيـــة الخاصـــة بتمويل 

الذهب في كافة ا�وقات.

توزيع وبيع مجوهرات الذهب إلى شبكة واسعة تضم 
أكثر من ٢٫٠٠٠ تاجر تجزئة مستقل في منطقة الشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا.

ا�عمال االستراتيجية
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سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة

(أ) المصادر
يتـــم الحصـــول علـــى مصـــادر الذهـــب فـــي المملكة 
البنـــوك   (١) ثـــالث قنـــوات:  العربيـــة الســـعودية مـــن 
والتجـــار؛ و(٢) مناجـــم الذهـــب؛ و(٣) معالجـــة الخـــام 

واسترداد الكسر.

 ويتم اســـتيراد ا�لمـــاس من مصادر متعـــددة، منها 
بلجيـــكا والهنـــد وجنـــوب أفريقيـــا. وعـــادًة مـــا يكون 
ا�لمـــاس المســـتورد مصقـــوًلا بالفعـــل الســـتخدامه 

مباشرًة في تصنيع المجوهرات.

(ب) التصميم والتصنيع
مـــن  المجوهـــرات  تصاميـــم  تختلـــف  ١.  التصميـــم: 
منطقـــة إلـــى أخرى نظـــًرا الختـــالف ا�ذواق بحســـب 
الموقـــع الجغرافـــي ودوافـــع الشـــراء، حيـــث يفضل 
والتقليديـــة  الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  العمـــالء 
 ٢١ عيـــار  التقليديـــة  التصاميـــم  ذات  المجوهـــرات 
قيـــراط، بخـــالف العمـــالء فـــي المناطـــق الحضريـــة 
والذين ينشـــدون مجوهـــراٍت ذات تصاميم عصرية 
مواكبـــة للموضة بأوزان خفيفة (عيـــار ١٨ قيراط و١٤ 
قيراط) - علما بـــأن عيار ١٤ يتم تصنيعة بجمهورية 

مصر العربية فقط. 

٢.  التصنيع: يعتمـــد التصنيع في قطـــاع مجوهرات 
الذهـــب وا�لمـــاس علـــى ثـــالث تقنيـــات رئيســـية، 

وهي:

•  الكبس: هو عبـــارة عن اســـتخدام المكنـــات اäلية 
والفضـــة  الذهـــب  لســـك  المخصصـــة  اليدويـــة  أو 
باســـتخدام القـــوة الهيدروليكية، وعـــادًة ما تكون 
بســـيطة  التقنيـــة  بهـــذه  المصنوعـــة  التصاميـــم 

وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.

•  الســـبك: هي عملية صنع قالب شمعي يستخدم 
لحمـــل المعـــدن الســـاخن (ذهـــب، فضـــة، وغيـــره) 
لتشـــكيله في صـــورة نمـــوذج تصميم موحـــد بناًء 
علـــى النمـــوذج ا�ساســـي. وتوفـــر هـــذه الطريقـــة 
بالكبـــس،  مقارنـــًة  الجـــودة  مـــن  أعلـــى  مســـتوى 
با�ضافـــة إلـــى إمكانيـــة إنتـــاج كميـــات كبيـــرة مـــن 

القالب ذاته.

٣.  تقنيـــات متقدمة أخـــرى مثل الطباعـــة ثالثية 
الطباعة  تقنيـــة  بالمجهـــر:  والتركيب  ا�بعـــاد 
المجوهـــرات  صنـــع  عمليـــة  هـــي  ا�بعـــاد  ثالثيـــة 
باســـتخدام نمـــوذج رقمي ثالثي ا�بعـــاد. أما تقنية 
التركيـــب بالمجهر، فتتمحور حـــول تركيب ا�حجار 
فـــي  الحجـــم  والمتســـاوية  الصغيـــرة  الكريمـــة 
صفوف متشـــابكة باســـتخدام مجهر عالي الدقة. 
وتمكـــن هـــذه التقنيـــات شـــركات التصنيـــع مـــن 
بدقـــة،  المجوهـــرات  فـــي  الذهـــب  نســـبة  ضبـــط 
وكذلـــك زيـــادة أجـــور التشـــغيل بفضـــل حصريـــة 

تصميماتها.

وُتصنـــع مجوهـــرات الذهـــب وا�لمـــاس فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، ســـواء فـــي ورش محلية صغيرة 
أو فـــي مصانـــع كبيـــرة نســـبًيا. حيث تعتمـــد الورش 
علـــى تقنيـــات التصنيـــع ا�ساســـية، مثـــل الكبـــس 
والصـــب في القوالب؛ في حين تســـتخدم الشـــركات 
التركيـــب  (مثـــل  تقدًمـــا  أكثـــر  تقنيـــات  الُمصنعـــة 
بالمجهـــر، والقطع بالليـــزر، والطباعة ثالثيـــة ا�بعاد)، 
والتـــي ُتمكـــن الشـــركات مـــن إنتـــاج كميـــات أكبـــر 

بتكلفة أقل.

ا�عمال االستراتيجية
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ثالثية ا�بعاد في التصنيع 

على نحٍو يتيح تصاميم 
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(ج) البيع بالجملة والتوزيع
توجـــد اليـــوم العديـــد مـــن الفئـــات المختلفـــة لتجارة 

الجملة في أسواق المجوهرات الرئيسية، وهي: 

تاجـــر الجملة المتخصص: يعمل بشـــكل أساســـي 
مـــع تجـــار البيـــع بالتجزئـــة الذيـــن ليس لهـــم اتصال 
مباشـــر مـــع شـــركات التصنيـــع، ســـواء كانـــت هـــذه 
الشـــركات موجودة في المملكة العربية الســـعودية 

أو خارجها 

(بشـــكل رئيسي في أقصى شرق آسيا). وعالوة على 
ذلـــك، ُيفضـــل تجـــار البيع بالتجزئـــة التعامـــل مع تجار 
البيع بالجملـــة باعتبارهم يقدمـــون خصومات مجزية 

ويقبلون الدفعات االئتمانية، بدًلا من الدفع نقًدا.

•  شـــركات متكاملـــة تجمـــع أعمـــال التصنيـــع وتجارة 
التجزئـــة: هي شـــركات تصنيـــع ذات تكامل رأســـي 
وتمتلك شـــبكة خاصة من متاجر التجزئة التي تبيع 
الرئيســـية  الشـــركة  إنتـــاج  مـــن  حصريـــة  قطـــع 
الُمصِنعـــة. وال يتنافس تجار البيع بالجملة في هذه 
الفئـــة مـــع باقـــي تجـــار الجملـــة فـــي مجـــاالت أخـــرى 
باعتبارهـــم ال يســـتهدفون ســـوق التجزئـــة العـــام 

للمجوهرات.

•  الشـــركة الُمصنعة/تاجـــر الجملـــة: هـــي الشـــركات 
المصنعة التي تقوم بتشـــغيل وإدارة قنوات البيع 
بالجملة الخاصة بها، مما يتيح لها تحقيق هوامش 
ربـــح أعلى، حيث أن منافذ بيـــع المجوهرات بالتجزئة 
للشـــركات  ا�جمالـــي  الربـــح  مـــن  تحـــد  أن  يمكـــن 
المصنعـــة. وتركـــز الشـــركات فـــي هـــذه الفئة على 
تعزيز قدراتها على تزويد شـــبكة واســـعة من تجار 
البيـــع بالتجزئـــة المســـتقلين فـــي مختلـــف أنحـــاء 

المملكة العربية السعودية.

(د) تجارة التجزئة
ترتكـــز عمليات البيـــع بالتجزئة في المملكـــة العربية 

السعودية في:

أسواق الذهب: وهي أسواق ُتشـــبه البازارات وتضم 
متاجـــر عديـــدة لبيـــع المجوهـــرات الرخيصـــة والراقية 
علـــى حـــٍد ســـواء. وتعتبر مـــن أبـــرز وجهـــات التجزئة 
اســـتقطاًبا للعمـــالء الراغبيـــن فـــي شـــراء مجوهرات 

الذهب بالوزن.

الشوارع الرئيســـية: توجد المعارض المستقلة في 
الشوارع الرئيسية في مركز المدينة، حيث تركز هذه 
الفئـــة من متاجر البيـــع بالتجزئة علـــى بيع مجوهرات 
ا�لمـــاس بالقطعـــة باعتبار أن هذا النـــوع من عمليات 

التجزئة يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.

مراكز التســـوق: تبيع المتاجر الموجـــودة في مراكز 
التســـوق مجوهرات الذهـــب التي قد ُتبـــاع بالقطعة 

با�ضافة الى بيعها بالوزن.

وعادة ما ينقســـم عمالء شـــراء الذهـــب بالتجزئة إلى 
أربع فئات:

االستهالك بدافع المناســـبات: وبخاصة المناسبات 
االجتماعيـــة، مثـــل حفـــالت الزفـــاف والـــوالدة وا�عيـــاد 
الســـنوية. وتنشـــط هـــذه العمليـــات خـــالل مواســـم 
معينـــة، وتبلـــغ ذروتها فـــي الربع الثاني من الســـنة، 

وال تقتصر على طبقة اجتماعية دون غيرها.

االســـتهالك بدافع الموضة: يعود هـــذا الدافع إلى 
انتشـــار التمدن وارتفاع مستوى الدخل لفئة الشباب، 
ومعظمه من الشـــابات اللواتي يقتنيـــن المجوهرات 
الرتدائهـــا خـــالل الحيـــاة اليوميـــة لحضور المناســـبات 
االجتماعيـــة. وتعد هذه الشـــريحة أكثر تأثـــًرا بتقلبات 

أسعار الذهب.

االســـتهالك بدافـــع االدخار: تعتقـــد هـــذه الفئة أن 
مشـــتريات الذهـــب، وتحديًدا من عيـــار ٢١ قيراط، هي 
وســـيلة لالدخـــار، حيـــث تعـــد مجوهـــرات الذهب في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وســـيلًة للحفاظ على 
ثروة المـــرأة بعد الزواج. كما ُتســـتخدم كغطاء مالي 
فـــي ا�وقـــات العصيبـــة أو فـــي حـــال ارتفـــاع معدالت 

التضخم.

االســـتهالك بدافع االســـتثمار: عادة ما يكون على 
قيـــراط.   ٢٤ عيـــار  ذهبيـــة  وســـبائك  عمـــالٍت  شـــكل 
ويســـتخدم الذهب كغطاء ضـــد التقلبات خالل فترة 

التقلبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
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يركـــز نموذج أعمـــال مجموعة الزوردي ا�ساســـي على 
وا�لمـــاس،  الذهـــب  مجوهـــرات  وتصنيـــع  تصميـــم 
بالجملـــة  البيـــع  عمـــالء  إلـــى  وبيعهـــا  وتســـويقها 
والتجزئـــة، وعبر شـــبكتها الخاصة من معـــارض البيع 
بالتجزئـــة، كمـــا تعمـــل فـــي مجـــال بيـــع وتوزيـــع آالت 
تصنيـــع المجوهـــرات. وعلـــى الرغـــم مـــن أن مجموعة 
الذهـــب  مجوهـــرات  تصنيـــع  فـــي  تعمـــل  الزوردي 
وا�لمـــاس وا�حجار الكريمة وشـــبه الكريمـــة، با�ضافة 
إلى بيـــع وتوزيع آالت تصنيع المجوهرات، إال أن نشـــاط 
بيـــع مجوهـــرات الذهـــب يعـــد أســـاس عملهـــا الـــذي 

يستهلك معظم مواردها ويحقق معظم إيراداتها.

لـــذا، يعـــد نشـــاط بيـــع مجوهـــرات ا�لمـــاس وا�حجار 
الكريمـــة وشـــبه الكريمـــة وبيـــع وتوزيـــع آالت تصنيع 
المجوهرات يمثل نســـبًة أقل من أنشـــطة المجموعة 
الذهـــب،  بمجوهـــرات  المتعلـــق  بنشـــاطها  مقارنـــًة 
وذلـــك كونهـــا ال تزال أنشـــطة جديـــدًة نســـبًيا وقيد 

التطوير.

تصنيـــع  عمليـــات  الزوردي  مجموعـــة  تجـــري  كمـــا 
مجوهـــرات الذهـــب المذكـــورة آنًفـــا من خـــالل نموذج 
عمـــل خاص يتـــم تطويـــره واعتماده وتنفيـــذه بحيث 

يكون عنصًرا أساسًيا من نهجها التنافسي.

ويضـــم هذا النموذج دورة تشـــغيلية من ثالث مراحل 
رئيســـية تنطوي كل منها على قيمـــة مضافة. تضم 
مـــن  مـــوارد غيـــر تقليديـــة  اعتمـــاد  ا�ولـــى  المرحلـــة 
الذهب، وتتضمـــن الثانية تصنيع مجوهـــرات الذهب، 

والثالثة توزيع المنتجات النهائية.

ا�عمال االستراتيجية

وفيما يلي شرح مفصل لنموذج ا�عمال الخاص بعمليات الذهب:

سداد التسهيالت البنكية الذهب

تسهيالت بنكية ومرابحات 
لتمويل شراء الذهب

عملية التصنيع
الذهب + ا�حجار = 

المجوهرات

التسهيالت البنكية 
والمرابحة قصيرة ا�جل 

الممنوحة من البنوك

االيرادات من قطاع التجزئة

ا�يرادات من قطاع 
البيع بالجملة

مجموعة

أجور التصنيع (نقدا)
+

قيمة الذهب وا�حجار 
الكريمة (نقدا)

البنك

 صاالت الزوردي
 للبيح بالتجزئة

 عمالء البيع 
بالجملة

أجور التصنيع (نقدا)
+

دفع القيمة ذاتها من 
الذهب في شكل منتجات 

بما في ذلك وزن ا�حجار 
الكريمة (الذهل)

سدد التسهيالت البنكية 
والمرابحة قصيرة ا�جل 

تسدد مجموعة الزوردي قيمة 
كميات الذهب المشتره 

 +
هامش السيولة النقدية 

المرتبط بالمربحات
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نموذج ا�عمال

تحظـــى مجموعـــة الزوردي بقاعدة متوازنـــة ومتنوعة 
مـــن عمالء البيع بالجملـــة، إضافة إلـــى تحقيقها جزًءا 
مـــن إيراداتهـــا أيًضـــا مـــن خـــالل بيـــع منتجاتهـــا إلى 
المســـتهلك النهائي مباشـــرة عبر شبكة من متاجر 
البيـــع بالتجزئة تابعة لمجموعة الزوردي، ســـيًعا منها 
توســـع  إيراداتهـــا  وزيـــادة  أعمالهـــا  نطـــاق  لتوســـيع 
مجموعة الزوردي نشـــاطها في قطـــاع البيع بالتجزئة 
مـــن خالل متاجر التجزئة التـــي تحمل عالمتها الخاصة 
وغيرهـــا من المتاجر التـــي تبيع عالمـــات تجارية أخرى 
تحصـــل المجموعـــة علـــى ملكيتها أو امتيـــاز بيعها. 
كمـــا تختلـــف أعمـــال البيـــع بالتجزئـــة لعالمـــة الزوردي 
وحدهـــا عن أعمـــال تجارة مجوهرات الذهـــب بالجملة، 
حيـــث تركز المجموعة في متاجـــر التجزئة الخاصة بها 
علـــى بيع مجوهـــرات ا�لمـــاس بالقطعة. عـــالوة على 
ذلـــك، تتمركـــز معظـــم متاجـــر التجزئـــة التـــي تبيـــع 
منتجـــات عالمـــة الزوردي التجارية في مراكز التســـوق، 
بينمـــا يوجـــد غالبية عمالء تجارة الذهـــب بالجملة في 
أســـواق الذهب. وفي ســـابقة جديدة، أطلقت الزوردي 
فـــي عـــام ٢٠١٧ خـــط إنتاجهـــا ا�ول، وهـــو مجموعـــة 
منتجـــات الزوردي للرجال، والتي تحولت إلى تشـــكيلة 
أساســـية في متاجر للبيـــع بالتجزئة المملوكة لعالمة 
منتجـــات  تطويـــر  المجموعـــة  وســـتواصل  الزوردي. 
الزوردي للرجـــال مـــن خـــالل متاجرهـــا الخاصـــة ومراكز 
البيـــع بالتجزئـــة ا�خـــرى. وانطالًقـــا مـــن قـــوة العالمة 
التجاريـــة وإرثها وملكيتها، ســـتقوم المجموعة أيًضا 

بتطوير خطوط إنتاج أخرى محتملة.

وفي إطار ســـعيها إلـــى تحقيق المزيد مـــن ا�يرادات، 
الفرصـــة بإطـــالق عالمـــة  اغتنمـــت مجموعـــة الزوردي 
تجاريـــة  تحـــت عالمـــة  الجديـــدة  ا�لمـــاس  مجوهـــرات 
تتســـم عالمـــة  وبينمـــا  «كينـــاز».  ُتســـمى  منفصلـــة 
الزوردي بأنهـــا عالمة تجارية فاخرة وعالية الجودة، تعد 
عالمـــة «كينـــاز» عالمـــة تجاريـــة قّيمـــة تســـتهدف بيع 
مجوهرات أكثـــر مالءمة للحياة اليوميـــة والهدايا في 

محتلف المناسبات.

عـــالوة علـــى ذلك، اســـتحوذت مجموعـــة الزوردي على 
امتيـــاز بيـــع منتجـــات عالمـــة «أميزينـــج جولـــري» فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر، با�ضافـــة إلى 
ســـبع دول أخرى في منطقة الشـــرق ا�وسط وشمال 
أفريقيـــا لمـــدة ٢٥ عاًمـــا. وســـيوفر هـــذا االمتيـــاز من 
العاصمـــة الدانماركيـــة كوبنهاغـــن مصـــادر إيـــرادات 
تنويـــع  إلـــى  با�ضافـــة  الزوردي،  لمجموعـــة  جديـــدة 
إيراداتها عبر توســـيع نطاق عمليات المجموعة للبيع 

بالتجزئة واستهداف شريحة جديدة من العمالء.

 تواصـــل مجموعـــة الزوردي ســـعيها فـــي البحـــث عن 
عالمـــات تجارية قوية أخـــري لتكون بمثابـــة امتياز لها 
فـــي المملكة العربية الســـعودية والمنطقة. ويمكن 
االســـتحواذ  خـــالل  مـــن  التوســـع  هـــذا  يحـــدث   أن 
 علـــى االمتيـــازات القائمـــة أو إطـــالق امتيـــازات جديدة 

في السوق.

 المزايا التنافسية للشركة
تتمتـــع الزوردي بمجموعـــة مـــن المزايـــا التـــي تمنحها 
أفضليًة على منافســـيها الحاليين والمســـتقبليين، 
وتوفـــر منصـــًة للنمـــو الُمســـتدام والُمثمـــر، وتمنـــح 

المساهمين قيمة مضافة. وتتضمن هذه المزايا:

يتســـم  الـــذي  الزوردي  مجموعـــة  أعمـــال  أ)  نمـــوذج 
بمرونتـــه والتقنيـــات المتطـــورة المســـتخدمة فـــي 
العمليـــات والتســـويق تجعلهـــا بمنأى عـــن تقلبات 
أســـعار الذهـــب نســـبًيا. إضافـــة إلى ذلك فـــإن هذا 
النمـــوذج، المدعـــوم بقـــدرات المجموعـــة التقنيـــة 
والتصنيعيـــة والتصميمية فضًلا عـــن قوة العالمة 
التجاريـــة للمجموعـــة، والتـــي تمكنهـــا جميًعـــا من 
حماية حصتها في الســـوق من ظل تلك التقلبات. 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  لديهـــا  وأن  خصوًصـــا 
والمهـــارات الحرفيـــة الالزمة �نتـــاج مجوهرات بأوزان 
خفيفـــة وأســـعاٍر مقبولة، ومن َثّم تســـتطيع تلبية 
ا�سعار االســـتهالكية المناســـبة خالل أوقات ارتفاع 
أســـعار الذهـــب. وبا�ضافة إلى ذلـــك، تحقق الزوردي 
نســـبة ضعيفـــة مـــن الذهـــب الفاقـــد فـــي عمليـــة 
التصنيـــع، ممـــا يحـــد مـــن الضغـــوط الماليـــة خالل 
فترات ارتفاع أســـعار الذهب. وفي إطار استراتيجية 
المجموعة �دارة مخاطر أســـعار الســـلع وعوًضا عن 
شـــراء الذهـــب والتعـــرض لتقلبـــات أســـعاره، ُتمول 
الزوردي احتياجاتهـــا الكاملة من الذهب من البنوك 
مباشرًة وتنســـق دوًما بين موجوداتها من الذهب 
والقـــروض البنكيـــة الخاصة بتمويـــل الذهب، لتحد 
بذلـــك مـــن مخاطـــر تقلـــب أســـعار الذهـــب. وعلـــى 
الرغم مـــن ذلك، تعتزم المجموعـــة مواصلة اعتماد 
اتفاقيـــات قـــروض تمويـــل الذهب للحد مـــن تأثرها 
بتقلبـــات أســـعاره، وقد تمكنـــت مجموعـــة الزوردي 
مـــن خالل نمـــوذج ا�عمال المرن المذكـــور من زيادة 

إيراداتها وربحيتها باستمرار على مر السنوات.

ب)  لقد ســـوقت مجموعـــة الزوردي لعالمتهـــا التجارية 
لتصبـــح واحـــدة مـــن أبـــرز العالمـــات الرائـــدة فـــي 
منطقة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيـــا، وذلك 
التلفزيونيـــة  ا�عالنيـــة  الحمـــالت  خـــالل  مـــن 
وا�لكترونيـــة والمطبوعـــة وعبر ا�نترنـــت، إضافة 
كســـفراء  المشـــاهير  مـــن  نخبـــٍة  اعتمـــاد  إلـــى 
لعالمتهـــا التجارية، مثل النجمة إليســـا والمطربة 
بلقيـــس فتحي والفنانـــة نيللي كريـــم، وغيرهن 
الزوردي  مجموعـــة  تســـوق  كمـــا  النجمـــات.  مـــن 
لعالمتهـــا التجاريـــة عبـــر ا�نترنـــت وعلـــى مواقـــع 

التواصل االجتماعي.

ج)  تتمتـــع مجموعـــة الزوردي بقدرات قويـــة في قطاع 
البيـــع بالتجزئـــة من خـــالل مجموعة متعـــددة من 
المتاجر والعالمات التجاريـــة في محفظتها، وهي: 
وتواصـــل  جولـــري.  وأميزينـــج  وكينـــاز  الزوردي 
المجموعـــة نجاحهـــا فـــي االســـتحواذ علـــى متاجر 
البيع بالتجزئة وتطويرها عبر شـــبكٍة واســـعة من 
مراكز التســـوق والمواقع. كما تخطـــط المجموعة 
تجاريـــة  عالمـــات  ذات  مجوهـــرات  وبيـــع  للتوســـع 
لالســـتفادة  بالتجزئـــة  البيـــع  بقطـــاع   جديـــدة 
مـــن قدراتهـــا بالكامـــل وتقديـــم خيارات واســـعة 
ومجزيـــة من المنتجات والعالمات التجارية لمختلف 

شرائح العمالء.

د)  تمتلـــك الزوردي مجموعة من المرافـــق التصنيعية 
التـــي ُتمكنهـــا مـــن تصميـــم وإنتـــاج  المتطـــورة 
مجموعات واســـعة مـــن المنتجات الفريـــدة لتلبية 
احتياجـــات العمـــالء المتغيـــرة بمنتهـــى الكفـــاءة، 
حيـــث تقـــدم أكثـــر مـــن ٥ آالف تصميم ســـنوًيا بما 
يرســـخ مكانتهـــا كشـــركة رائـــدة تحـــدد توجهات 
الموضة ا�ساســـية في الســـوق. وعالوًة على ذلك، 
تحافـــظ مجموعـــة الزوردي علـــى ميزتهـــا التقنيـــة 
المهمـــة، من خالل اســـتثمار فـــي أكثر مـــن ٥٠٠ آلة 

حديثة لتصنيع المجوهرات.

ا�عمال االستراتيجية
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ه)  احتلـــت مجموعـــة الزوردي مكانـــة تنافســـية فـــي 
قطـــاع المجوهـــرات الراقيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 
ا�وسط وشـــمال أفريقيا بفضل أدائها التشغيلي 
وحمالتهـــا  التجاريـــة  عالمتهـــا  وهويـــة  الناجـــح 
التشـــغيلية وا�عالنيـــة المتميـــزة. حيـــث واصلـــت 
خـــالل  ارتفاعهـــا  للمجموعـــة  الســـوقية  الحصـــة 
فـــي   ٪٢٥  -٢٠ إلـــى  لتصـــل  الماضيـــة  الســـنوات 
المملكة العربية الســـعودية ومصـــر، مما يجعلها 
المزود الرئيســـي للمجوهـــرات بالجملة في هذين 

السوقين.

و)  يضـــم فريـــق ا�دارة العليـــا لـــدى مجموعـــة الزوردي 
خبراء تنفيذيين ذوي ســـجٍل حافل بالنجاحات في 
العمليـــات الماليـــة والتشـــغيلية، ولديهـــم خبـــرة 
وفهـــم لكافـــة جوانـــب تصنيـــع وتســـويق وبيـــع 
مجوهـــرات الذهـــب وا�لمـــاس بالجملـــة والتجزئـــة. 
ومـــن خالل خبـــرة هـــذه ا�دارة العليـــا العميقة في 
تصنيـــع مجوهـــرات الذهـــب وا�لماس والتســـويق 
االســـتهالكي وتجـــارة التجزئـــة والتمويـــل، تمكنوا 
الكفـــاءة  بمنتهـــى  واحـــد  كفريـــٍق  العمـــل  مـــن 
لتحديد وتقييم وتنفيذ خطط التوســـع ومبادرات 

النمو التي تسعى إليها مجموعة الزوردي.

نموذج ا�عمال المرن وا�داء المالي
يوفـــر نمـــوذج أعمـــال مجموعـــة الزوردي المـــرن حماية 
نســـبية مـــن تقلبـــات أســـعار الذهـــب خـــالل عمليات 
التصنيع والبيع. إذ أن هذا النموذج المدعوم بتقنيات 
التجاريـــة  العالمـــة  وقـــوة  والتكنولوجيـــا  التصنيـــع 
والقدرات التصميمية تتيح لها جميًعا حماية حصتها 

في السوق في حال تقلبات أسعار الذهب.

وبالرغم من تقلب أســـعار الذهب فـــي الماضي، إال أن 
المجموعة تمكنت مـــن الحفاظ على مكانتها الرائدة 
فـــي الســـوق وضمـــان التدفـــق المســـتمر �يراداتهـــا 
وربحيتهـــا بفضـــل قدرتها علـــى التكيف مـــع ظروف 
الســـوق المتغيرة باســـتخدام تصاميمهـــا المبتكرة، 
وتقنيات التصنيع المتنوعـــة، وقوة عالمتها التجارية، 
وقدرتها الكبيرة على تنظيم عمليات التوزيع والبيع. 
وفـــي أثناء فتـــرات ارتفـــاع أســـعار الذهب، تســـتعين 
المجموعـــة بتفوقهـــا فـــي التكنولوجيـــا والمهـــارات 
الحرفية �نتاج مجوهرات ذهبية بأوزان خفيفة وأسعاٍر 
مقبولة، ومن َثّم تستطيع تلبية ا�سعار االستهالكية 
المناســـبة خالل أوقـــات ارتفاع أســـعار الذهـــب. وذلك 
بخالف معظم الشـــركات الصغيرة التي تمتلك فقط 
تقنيات تصنيع أساســـية ال تتيح لها القدرة على زيادة 
ا�نتاج من مجوهرات الذهـــب وا�لماس خفيفة الوزن. 
وبا�ضافة إلى ذلك، تحقق الزوردي نســـبة ضعيفة من 
الذهـــب الفاقـــد فـــي عمليـــة التصنيع، ممـــا يحد من 
الضغـــوط الماليـــة خالل فتـــرات ارتفاع أســـعار الذهب 
بخـــالف الجهـــات المنافســـة التـــي تفتقـــر إلى قـــدراٍت 
مماثلـــة فتخضع بذلك إلـــى ضغوط مالية خالل فترات 

ارتفاع أسعار الذهب.

وتتيـــح فتـــرات انخفـــاض أســـعار الذهـــب للشـــركات 
الصغيـــرة التي شـــهدت ركـــوًدا اســـتعادة بعٍض من 
قدراتهـــا، بالرغـــم مـــن متطلبـــات رأس المـــال العالية 
وتحديات توطين الوظائف في الســـعودية التي تزيد 
من صعوبة توســـعها، وُتحد بالتالي من قدرتها على 
زيادة حصتها في الســـوق. ومن ناحية أخرى، يســـاعد 
انخفـــاض ســـعر الذهـــب علـــى زيـــادة حجـــم الســـوق 
بشـــكٍل عام، مما يتيـــح لمجموعة الزوردي تعويض أي 
خســـارة في حصتهـــا ناجمة عن ازدياد المنافســـة مع 

الشركات الصغيرة.

وفـــي جميـــع ا�حـــوال وأًيا كانت أســـعار الذهـــب، فإن 
مجموعة الزوردي تســـعى أن تكون جميع موجوداتها 
مـــن الذهـــب - والممثلة فـــي الذمم المدينـــة وقيمة 
المخزون - مساوية دوًما اللتزاماتها من الذهب الممول 
عن طريق التســـهيالت االئتمانية مـــن البنوك. تفتقر 
العديد من الشـــركات المنافســـة ا�خـــرى إلى القدرات 
المالية والجدارة االئتمانية الالزمة لتمويل شراء الذهب 
من البنوك. لذا، تضطر إلى شـــراء الذهب من السوق 
المفتوحة حســـب الســـعر الســـائد، ا�مر الذي يعرض 
 أصولهـــا مـــن الذهـــب إلـــى مخاطـــر تقلبات ا�ســـعار. 
أما بالنسبة لëحجار الكريمة وشبه الكريمة، فتشتريها 
الخارجيـــة  الســـوق  مـــن  مباشـــرًة  الزوردي   مجموعـــة 

بسعر السوق.

التسويق للمستهلك
مكانتهـــا  ترســـيخ  الزوردي  مجموعـــة  اســـتطاعت 
كعالمـــة تجاريـــة رائـــدة في منطقة الشـــرق ا�وســـط 
وشـــمال أفريقيـــا مـــن خـــالل التركيـــز المتواصل على 
ا�نفـــاق فـــي مجالـــي ا�عـــالن والتســـويق. وواصلـــت 
العـــام،  طـــوال  التســـويقية  جهودهـــا  المجموعـــة 
واالســـتفادة مـــن مشـــاهير العالمـــة التجاريـــة الُجـــدد 
والمبـــادرات الرئيســـية. كمـــا شـــهد عـــام ٢٠١٧ إطالق 
الحملـــة ا�عالنيـــة ا�ولـــى لمجموعـــة الزودي بالتعاون 
مـــع النجمة الخليجيـــة الرائدة فـــي المنطقة، بلقيس 
فتحـــي. وبعد فتـــرة وجيزة أطلقـــت مجموعة الزوردي 
خط إنتاجهـــا ا�ول من نوعه، وهـــو مجموعة منتجات 
الزوردي للرجـــال، والـــذي يســـتهدف شـــريحة جديـــدة 
مـــن العمالء. وقد كانـــت ا�نشـــطة التكتيكية لدعم 
مبيعـــات المجموعة مجزية وتســـتهدف فئـــة ا�هداء 
في المناســـبات الرئيســـية من خالل الحمالت الرقمية 
والعـــروض محـــدودة الوقت. وشـــهد النصـــف الثاني 
إطـــالق خـــط ا�نتـــاج الجديـــد لمجموعـــة «حلـــم» مـــن 
وتواصـــل   .«Lady Fozaza» فـــوزازا  ليـــدي  تصميـــم 
الزوردي االســـتثمار الـــذي تمثلـــه عالمتهـــا التجارية مع 
الرقميـــة  التركيـــز بشـــكٍل متزايـــد علـــى المنصـــات 
قاعـــدة  وتتزايـــد  االجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل 
ُمعجبينـــا ممـــا يعكـــس فعاليـــة أنشـــطتنا وأوجـــه 
المصـــري  التليفزيـــون  نجمـــة  إنفاقنـــا. وقـــد وقعـــت 
الشـــهيرة، نيللـــي كريـــم، مـــع مجموعـــة الزوردي في 
التجاريـــة  عالمتهـــا  ســـفيرة  لتكـــون  العـــام  نهايـــة 
حملتهـــا  ورائـــدة  المصـــري  الســـوق  فـــي  الجديـــدة 

الجديدة لعام ٢٠١٨.

 وواصلـــت الشـــركة إنفاقهـــا على التســـويق للعالمة 
التجاريـــة «كينـــاز جولـــري» بغرض االســـتثمار من خالل 
بنـــاء وعًيا بالعالمة التجاريـــة وتحديد مكانتها. وبقدر 
هـــذا التركيـــز على مكانـــة العالمـــة التجاريـــة «كيناز» 
باعتبارها إحدى ا�نشـــطة الترويجيـــة القّيمة للعالمة 
جـــاء  المؤثـــرة،  الشـــخصيات  واســـتخدام  التجاريـــة 
التركيـــز على خطـــة العالمة التجاريـــة وا�نفاق عليها. 
واســـتخدمت المجموعـــة حمالت التوعيـــة في إعالنات 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  التســـوق  مراكـــز 
التـــي  التجاريـــة  العالمـــة  بيـــع  بمنافـــذ   للتوعيـــة 

افُتتحت حديًثا.

«أميزينـــج  الجديـــدة  عالمتهـــا  المجموعـــة  أطلقـــت 
جولـــري» فـــي عـــام ٢٠١٧ بدعـــم متواضـــع فـــي مجـــال 
الجديـــدة.  التجاريـــة  العالمـــة  الختبـــار  التســـويق 
وتضمنـــت حملة إطـــالق العالمـــة حملـــة إعالنية على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وفعاليـــة للشـــخصيات 
المؤثـــرة فـــي المتجـــر. وقـــد دّعـــم ا�نفاق بحـــذر بعد 
ذلـــك في بنـــاء قاعدة ُمعجبينا علـــى مواقع التواصل 
االجتماعي والتوعية بمواقـــع المتاجر، والتي اكتملت 

بالعروض وا�نشطة المقامة في المتجر.

ا�عمال االستراتيجية
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وسائل التصميم والتصنيع المتطورة
تمتلـــك الزوردي مجموعـــة مـــن المرافـــق التصنيعيـــة 
وإنتـــاج  تصميـــم  مـــن  ُتمكنهـــا  التـــي  المتطـــورة 
مجموعـــات واســـعة مـــن المنتجـــات الفريـــدة لتلبيـــة 
احتياجـــات العمالء المتغيرة بمنتهـــى الكفاءة، حيث 
تقـــدم أكثر مـــن ٥ آالف تصميم ســـنوًيا بمـــا ُيمكنها 
من ترســـيخ مكانتها كشـــركة مؤثرة تحدد توجهات 
الموضـــة ا�ساســـية فـــي الســـوق. وتحافـــظ مجموعة 
الزوردي علـــى ميزتها التقنية المهمة، حيث تســـتثمر 
فـــي أكثر مـــن ٥٠٠ آلـــة حديثـــة لتصنيـــع المجوهرات. 
الزوردي  مجموعـــة  كانـــت  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
تقنيـــة  ُتطبـــق  التـــي  ا�ولـــى  الُمصنعـــة  الشـــركة 
الطباعـــة ثالثيـــة ا�بعـــاد باعتبارها جزًءا مـــن عمليتي 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  والتصنيـــع  التصميـــم 
إدارة  تتيـــح كفـــاءة  ذلـــك،  علـــى  عـــالوًة  الســـعودية. 
سلســـلة التوريد للمجموعـــة المرونة الالزمـــة لتغيير 
التصاميـــم التي تقدمهـــا. وأخيرâ، عمـــدت المجموعة 
إلـــى تبســـيط عمليـــة تصنيـــع القطـــع التـــي تتطلب 
عـــدًدا كبيـــًرا من العمـــال بهدف تعزيز كفـــاءة عملية 
تســـعير  للمجموعـــة  المزايـــا  هـــذه  وتتيـــح  ا�نتـــاج. 
أجـــور  خدمـــة  مقابـــل  معقولـــة  بأســـعار  منتجاتهـــا 
ا�ذواق،  مـــن  متنوعـــة  وتلبيـــة مجموعـــة  التصنيـــع، 

وإنتاج قطع متميزة من المجوهرات.

مرافق التصنيع وإمكاناتها 
 تديـــر مجموعـــة الزوردي أكثـــر مـــن ٣٢ ألف متـــر مربع 
مجوهـــرات  لتصنيـــع  المخصصـــة  المســـاحات  مـــن 
الذهـــب وا�لمـــاس. وبلغ عـــدد العاملين فـــي مصنع 
الزوردي بالريـــاض ٦٨٢ ِحرفـــي حتى ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧، 
والـــذي تـــم تأسيســـه بتاريـــخ ١٤١٢/٠٧/١٨ ه (الموافـــق 
١٩٩٢/٠١/٢٣ م)، وُتبـــاع منتجاته فـــي المملكة العربية 
الســـعودية وا�ســـواق الدوليـــة على حٍد ســـواء. كما 
ينتجـــان  فـــي مصـــر  المجموعـــة مصنعيـــن  تمتلـــك 
المحلـــى  الســـوق  فـــي  للبيـــع  رئيســـي  بشـــكل 
والتصديـــر أيضـــÙ، أحدهمـــا فـــي القاهـــرة وبلـــغ عدد 
 ،٢٠١٧ ٣١ ديســـمبر  حتـــى  ِحرفـــي   ٣٠ فيـــه  العامليـــن 
والـــذي تـــم تأسيســـه بتاريـــخ ١٤٢٣/١١/٠٥ ه (الموافـــق 
٢٠٠٣/٠١/٠٨ م). بينمـــا يقـــع المصنـــع الثاني في مدينة 
القليوبيـــة، وبلـــغ عـــدد العامليـــن فيـــه ٧٧٤ ِحرفـــي 
عليـــه  االســـتحواذ  وتـــم   ،٢٠١٧ ديســـمبر   ٣١  حتـــى 
بتاريـــخ ١٤٣٣/٠٩/١١ ه (الموافـــق ٢٠١٢/٠٧/٣٠ م)، وُتبـــاع 
منتجـــات المصنعيـــن بشـــكل رئيســـي في الســـوق 

المصرية المحلية. 

المكانة الرائدة
احتلـــت مجموعـــة الزوردي مكانة تنافســـية في قطاع 
المجوهـــرات الراقيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق ا�وســـط 
وشـــمال أفريقيـــا بفضـــل أدائهـــا التشـــغيلي الناجح 
التشـــغيلية  وحمالتهـــا  التجاريـــة  عالمتهـــا  وقـــوة 

وا�عالنية المتميزة. 

حيـــث واصلت الحصة الســـوقية للمجموعـــة ارتفاعها 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة لتصـــل إلـــى ٢٠- ٢٥٪ فـــي 
المملكـــة العربية الســـعودية ومصر على حٍد ســـواء، 
ممـــا يجعلها المزود الرئيســـي للمجوهـــرات بالجملة 
الزوردي  الســـوقين. وتعمـــل مجموعـــة  فـــي هاتيـــن 
باســـتمرار على إطالق مبـــادرات جديدة من المنتجات، 
ومجموعـــات جديـــدة، واســـتخدام تقنيـــات مبتكـــرة 
المســـتهلكين  مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب  لتواصـــل 

وتعزيز حصتها في السوق.

المواقع الجغرافية والعمليات 
 يقع المقر الرئيســـي لمجموعـــة الزوردي في العاصمة 
الســـعودية الرياض. وتعمل مجموعة الزوردي بشكل 
مباشـــر في ١٨ مكتـــب للبيع بالجملـــة داخل المملكة 
المتحـــدة  العربيـــة  وا�مـــارات  الســـعودية  العربيـــة 
ومصـــر، إضافة إلى ثـــالث وحدات تصنيـــع (واحدة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية واثنيـــن فـــي مصر)، و 
عـــدد ٢٤ صالـــة بيـــع بالتجزئـــة، وعـــدد ٢٠ منفـــذ بيـــع 
(أكشـــاك) (تنتشـــر في كّل من الســـعودية وا�مارات 
ومصـــر) حتى ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧. كما تبيـــع المجموعة 
منتجاتهـــا فـــي ٢٨ دولـــة عبر شـــبكة مـــن الموزعين 
الحصرييـــن وغيـــر الحصرييـــن، وتجـــار البيـــع بالجملة 
التالـــي  الجـــدول  ويتضمـــن  بالتجزئـــة.  البيـــع  وتجـــار 
المواقـــع التـــي تعمل فيها مجموعـــة الزوردي حتى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٧:

تفاصيل التوزع الجغرافي لمجموعة الزوردي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

طبيعة الحضورالشركة الُمشغلةالمدينةالدولة

المملكة العربية 
السعودية

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة مدرجة في سوق ا�وراق المالية الرياض
السعودي «تداول»

ومصنع، ومكاتب للبيع بالجملة، ومتاجر 
للبيع بالتجزئة

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات شركة المجوهرات الماسية، شركة ذات مسئولية محدودة.الرياض
الفضة وا�حجار الكريمة

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات شركة كيناز، شركة ذات مسؤولية محدودة.الرياض
الفضة وا�حجار الكريمة

جمهورية مصر 
العربية

مصنع ومكاتب للبيع بالجملةشركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة، شركة مساهمة مغلقة.القاهرة

مدينة 
العبور

مصنع، ومكاتب للبيع بالجملة، ومتاجر شركة الزوردي مصر، شركة ذات مسؤولية محدودة.
للبيع بالتجزئة

دولة ا�مارات 
العربية المتحدة

- شركة الزوردي للمجوهرات دبي - ذات مسئولية محدودةدبي
- شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س

- مكاتب للبيع بالجملة
-  تجارة اللؤلؤ وا�حجار الكريمة 

والمجوهرات والمشغوالت الذهبية

متاجر للبيع بالتجزئةالزوردي أبوظبيأبو ظبي

مكتب للبيع بالجملةالزوردي قطرالدوحةدولة قطر
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بيع مجوهرات الذهب بالجملة
وتصنيـــع  تصميـــم  علـــى  الزوردي  مجموعـــة  تعمـــل 
العربيـــة  فـــي مصـــر والمملكـــة  الذهـــب  مجوهـــرات 
الســـعودية، وبيعهـــا عبر أكثـــر من ٢٨ دولـــة أغلبها 
منطقة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيـــا �كثر من 
٢٫٢٠٠ تاجـــر تجزئة مســـتقل. وتعمـــل مجموعة الزوردي 
بشـــكل مباشـــر في ١٨ مكتـــب للبيـــع بالجملة داخل 
العربيـــة  وا�مـــارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

المتحدة ومصر.

وتتم عمليات البيع بشـــكل رئيســـي مـــن خالل فريق 
احترافـــي متخصـــص فـــي مبيعـــات الجملـــة، والـــذي 
إلـــى تعزيـــز عالقـــات الشـــراكة و  يســـعى باســـتمرار 
التعاون مع مختلف العمالء والحســـابات الرئيســـيين. 
كذلك يســـعى فريق المبيعات باســـتمرار إلى اغتنام 
المجوهـــرات  توزيـــع  نطـــاق  لتوســـيع  الفـــرص 
والمشـــغوالت الذهبيـــة على عمالء ُجـــدد مع الحرص 
على ترســـيخ مكانـــة العالمـــة التجارية واالرتقـــاء بها. 
تحتفـــظ مجموعـــة الزوردي بحضور قوي في الســـوق، 
حيث يظهـــر ذلك بقوة فـــي منافذ بيع تجـــار التجزئة 
مـــن خـــالل المعروضـــات التـــي تحمـــل عالمـــة الزوردي 
التجاريـــة، إضافة إلـــى اتباع اســـتراتيجيات تســـويقية 
وتجاريـــة فّعالـــة. يعمـــل فريق التســـويق على تقديم 
الدعـــم لتجـــار البيـــع بالتجزئـــة فـــي فعاليات الســـوق 
للمســـاعدة في زيـــادة مبيعات المشـــغوالت الذهبية 
لمجموعـــة الزوردي، ويعد تزويد العمـــالء بالمعلومات 
والتعـــاون الوثيق معهم إحدى المميزات التنافســـية 
الرئيســـية لفريـــق تســـويق مجموعـــة الزوردي. تمتلك 
مجموعـــة الزوردي فريًقـــا خاًصـــا للبيـــع بالجملـــة فـــي 
المملكـــة ومصر وا�مارات، بينما تجـــري عمليات البيع 
فـــي ا�ســـواق ا�خـــرى عبـــر موزعيـــن حصرييـــن وغير 

حصريين أو البيع مباشرة للعديد من تجار التجزئة.

مجوهرات الذهب وا�لماس من الزوردي
بيع المجوهرات بالتجزئة

ربحهـــا  هامـــش  وتعزيـــز  إيراداتهـــا  تنويـــع  بهـــدف 
وترســـيخ عالمتهـــا التجاريـــة وقدراتها ا�داريـــة، قررت 
مجموعـــة الزوردي توســـيع نطـــاق عملهـــا إلـــى بيـــع 
علـــى  مبدئًيـــا  التركيـــز  مـــع  بالتجزئـــة  المجوهـــرات 
المملكـــة العربية الســـعودية ومصر. واعتبـــاًرا من ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٧، باتت محفظة أعمـــال مجموعة الزوردي 
تضـــم ٢١ متجـــًرا يبيـــع مجوهـــرات العالمـــة التجاريـــة 
«الزوردي»، منهـــا ١٣ متجـــًرا فـــي الســـعودية، و٧ فـــي 
مصـــر، ومتجًرا واحـــًدا في دولة ا�مـــارات؛ وذلك إضافة 
إلـــى ٢٣ منفـــذ بيع (أكشـــاك) تخص العالمـــة التجارية 
كينـــاز (تقع في أنحـــاء المملكـــة العربية الســـعودية 

ومصر).

وبـــدأت الزوردي خالل عام ٢٠١٧ بتوســـيع شـــبكة تجارة 
البيـــع بالتجزئـــة الخاصـــة بها عبر افتتـــاح معارض بيع 
جديـــدة فـــي أهـــم مراكـــز التســـوق بمختلـــف أنحـــاء 

السعودية ومصر.

تتمحـــور اســـتراتيجية مجموعـــة الزوردي حـــول افتتاح 
مجموعـــة جديـــدة مـــن متاجـــر التجزئـــة التـــي تبيـــع 
منتجـــات العالمة فـــي مواقع مهمة ضمـــن أبرز مراكز 
التســـوق مع التركيز بشـــكل رئيســـي علـــى مختلف 
أنـــواع المجوهرات الماســـية الكالســـيكية والعصرية. 
تتمثـــل رؤية الزوردي في تطوير شـــبكة مؤلفة من ٥٠ 
متجـــر خـــالل الســـنوات المقبلـــة، مـــع التركيـــز علـــى 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  المواقـــع  �بـــرز  الوصـــول  ضمـــان 

أقصى قدٍر ممكن من ا�يرادات وا�رباح.

كما أسســـت المجموعة فريق إدارة متفانًيا ومتمرًسا 
بدعـــم  ويحظـــى  بالتجزئـــة  البيـــع  خدمـــات  �دارة 
مؤسســـي قـــوي لتنميـــة مجـــال عملهـــا فـــي قطـــاع 
التجزئـــة. وال تتعـــارض خدمـــات البيـــع بالتجزئـــة فـــي 
المجموعـــة مـــع تجـــارة مجوهـــرات الذهـــب بالجملـــة، 
حيـــث ُتركـــز خدمـــات التجزئـــة فـــي مجموعـــة الزوردي 
على بيع المجوهرات الماســـية بالقطعـــة، بينما ُتركز 
بيـــع  علـــى  بالجملـــة  الذهـــب  مجوهـــرات  تجـــارة 
ذلـــك،  علـــى  عـــالوة  بالـــوزن.  الذهبيـــة  المشـــغوالت 
تتمركـــز معظم متاجـــر التجزئة المملوكـــة لمجموعة 
الزوردي فـــي مراكـــز التســـوق، بينمـــا يتواجـــد غالبية 

عمالء تجارة الذهب بالجملة في أسواق الذهب.

تحتفظ مجموعة الزوردي بحضور قوي في السوق، 
حيث يظهر ذلك بقوة في منافذ بيع تجار التجزئة من 

خالل المعروضات التي تحمل عالمة الزوردي التجارية.

قنوات التوزيع
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مواقع معارض بيع مجوهرات الزوردي بالتجزئة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

العالمة التجاريةالموقعالمنطقةالدولة

عالمة الزوردي ا�حاديةا�ندلس مولالرياضالمملكة العربية السعودية

عالمة الزوردي ا�حاديةسوق طيبة الرياض

عالمة الزوردي ا�حاديةنخيل مول الرياض

عالمة الزوردي ا�حاديةصحارى مول الرياض

عالمة الزوردي ا�حاديةشارع العليا الرياض

عالمة الزوردي ا�حاديةبانوراما مول الرياض

عالمة الزوردي ا�حاديةظهران مول الدمام

عالمة الزوردي ا�حاديةالراشد مول الدمام

عالمة الزوردي ا�حاديةرد سي مول جدة

عالمة الزوردي ا�حاديةسوق حراء الدولي جدة

عالمة الزوردي ا�حاديةياسمين مول جدة

عالمة الزوردي ا�حاديةا�ندلس مول جدة

عالمة الزوردي ا�حاديةجدة مول جدة

عالمة الزوردي ا�حاديةالعين مولالعينا�مارات العربية المتحدة

عالمة الزوردي ا�حاديةكايرو فستيفال سيتيالقاهرةجمهورية مصر العربية 

عالمة الزوردي ا�حاديةمول العربالقاهرة

عالمة الزوردي ا�حاديةوسط البلدالقاهرة

عالمة الزوردي ا�حاديةمول مصرالقاهرة

عالمة الزوردي ا�حاديةالكوربةالقاهرة

عالمة الزوردي ا�حاديةسيتي ستارزالقاهرة

عالمة الزوردي ا�حاديةسيتي سنترا�سكندرية

 بيع مجوهرات ا�لماس «كيناز» بالتجزئة:
«كينـــاز» هـــي عالمـــة تجارية ذات قيمة تهدف إلـــى التزين بها في المناســـبات اليومية والتهادي بها، وتباع منتجاتها لدى ١٢منفذ بيع (أكشـــاك) حصـــري للعالمة التجارية 
موجـــود فـــي مراكـــز تســـوق رئيســـية في الريـــاض والدمام وجـــدة. وتتطلـــع مجموعـــة الزوردي إلى تســـريع عجلة توســـيع منافذ بيـــع (أكشـــاك) منتجات كيناز الماســـية 

بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة في البداية، ثم مصر ودول الخليج بعد ذلك.

أميزينج جولري:
أطلقـــت مجموعـــة الزوردي فـــي عـــام ٢٠١٧، حـــق االمتيـــاز ا�ول من نوعـــه بالحصول علـــى العالمة التجاريـــة: أميزينج جولري. تأسســـت عالمـــة أميزينج جوالري فـــي العاصمة 
الدنماركية كوبنهاجن على يد الســـيد/ جيســـبار نيلســـن، الشـــريك المؤســـس الســـابق لشـــركة «باندورا وســـط وغرب أوروبا» التابعة لمجموعة باندورا. وتباع منتجات 
العالمـــة التجاريـــة حالًيـــا فـــي متاجر البيع بالتجزئـــة أحادية العالمـــة التجارية في أكثر مـــن ١٠ دولة، مثل الدانمارك وألمانيا والنمســـا وفرنســـا والنرويج والســـويد والصين. 
واســـتحوذت مجموعة الزوردي على حق امتياز بيع منتجات هذه العالمة في المملكة العربية الســـعودية ومصر، با�ضافة إلى ٧ دول أخرى في منطقة الشـــرق ا�وســـط 
وشـــمال أفريقيـــا لمدة ٢٥ عاًما. وســـيوفر هذا االمتيـــاز مصادر إيرادات جديدة لمجموعـــة الزوردي، با�ضافة إلى تنويع هذه ا�يرادات عبر توســـيع نطـــاق عمليات المجموعة 
للبيـــع بالتجزئة واســـتهداف شـــريحة جديدة من العمالء. وبعد إطالق االمتياز في عام ٢٠١٧، ســـوف تواصـــل مجموعة الزوردي اختبار مفهوم العالمـــة التجارية في المملكة 

العربية السعودية وتنقيحها قبل إجراء أي توسع آخر. 
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منتجات الزوردي للرجال
فـــي ســـابقة جديـــدة، أطلقت الزوردي خـــط إنتاجها ا�ول، من مجموعـــة منتجات الزوردي الرجالية، في مايو ٢٠١٧. وبهدف توســـيع قاعدة عمالئها المســـتهدفين لتشـــمل 
الذكـــور، تضـــم منتجـــات الزودي الرجالية مجموعة واســـعة من المنتجات التي تناســـب جميع ا�ذواق والمناســـبات. لقـــد ُصممت معظم منتجات مجموعـــة الزوردي للرجال 
حصرًيـــا لشـــركة الزوردي عـــل يد تاتيوســـيان (Tateossian) في لندن، وهي الشـــركة الرائدة عالمًيـــا في صناعة ا�كسســـوارات الرجالية. وتضم مجموعـــة الزوردي للرجال 
تصاميـــم مختلفـــة مـــن ا�ســـاور والخواتـــم وأزرار ا�كمـــام وا�قـــالم والمحافـــظ. ُصنعت هـــذه المنتجات مـــن الفضـــة والمعادن ا�خـــرى وفًقا �علـــى معايير الجـــودة وُزينت 
با�حجـــار الكريمـــة وشـــبه الكريمـــة. وُأطلقـــت المجموعـــة حصرًيا فـــي متاجر البيـــع بالتجزئة الخاصة بشـــركة الزوردي مـــع التطلع إلى توســـعها الحًقا في سلســـلة متاجر 

التجزئة ا�خرى. 

صاالت الرحالت الدولية بالمطارات
 وقعـــت مجموعة الزوردي خالل عام ٢٠١٧ اتفاقية التوزيع الحصرية مع الشـــركة الســـعودية الفرنســـية لتشـــغيل وإدارة ا�ســـواق الحرة (قســـم من الغارديـــر ترافيل ريتيل) 
لتكـــون تاجـــر التجزئـــة الحصـــري لمجوهرات الذهـــب وا�لماس في معارض صـــاالت المطارات الدولية بالريـــاض وجدة والدمام، وذلـــك بغرض توفير مصـــادر إيرادات جديدة 

للشركة وتنويع إيراداتها عن طريق توسيع عمليات التجزئة لديها واستهداف شريحة جديدة من العمالء.

أمكان تواجد منافذ بيع مجوهرات العالمات التجارية المملوكة لالزوردي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

الموقعالمنطقةالدولة 

المملكة العربية السعودية 

حياة مولالرياضمنافذ بيع أميزينج (أكشاك)
بانوراما مولالرياض
ظهران مولالدمام

الحمراء مولالرياضمنافذ بيع كيناز (أكشاك)
بانوراما مولالرياض
حياة مولالرياض
ظهران مولالدمام
الراشد مولالدمام

مول العربجدة
ا�ندلس مولجدة
الياسمين مولجدة

النور مولالمدينة
جاليريا مولالجبيل

كادي مولجازان
عسير مولأبها

مطار جدة -الداخليجدةمنافذ بيع المطارات (أكشاك)
مطار جدة -الصالة الدولية الجنوبيةجدة
مطار جدة -الصالة الدولية الشماليةجدة

مطار المالك خالد الدولي -صالة ١الرياض
مطار المالك خالد الدولي -صالة ٢الرياض
مطار المالك فهد الدولي -صالة ١الدمام
مطار المالك فهد الدولي -صالة ٢الدمام

جمهورية مصر العربية 

سيتي ستارز مولالقاهرةمنفذ بيع أميزينج (كشك)

قنوات التوزيع
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بيع وتوزيع معدات صناعة المجوهرات
تمثـــل مجموعـــة الزوردي، با�ضافـــة إلـــى أنشـــطة بيـــع مجوهـــرات الذهب ا�لمـــاس بالجملـــة والتجزئـــة، شـــركات متنوعة تعمل فـــي مجال صناعـــة آالت ومعـــدات تصنيع 
المجوهـــرات وبيـــع آالتهـــا في المملكة العربية الســـعودية إلـــى العديد من المصنعيـــن المحليين لمجوهرات الذهب وا�لمـــاس، مثل آالت الصب واللحـــام بالليزر واللحام 
با�مـــواج فـــوق الصوتية. ويســـاعد هذا النشـــاط، الذي يتســـم بحجمه الضئيل ُرغـــم أهميته االســـتراتيجية، مجموعة الزوردي علـــى تعزيز تعاونها مع الشـــركات العالمية 

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

ويوضح الجدول التالي إيرادات مجموعة الزوردي من عملياتها حسب الفئة ا�نتاجية:

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

مليون ريال 
سعودي

٪ من 
ا�يرادات

مليون ريال 
سعودي

٪ من 
ا�يرادات

مليون ريال 
سعودي

٪ من 
ا�يرادات

مليون ريال 
سعودي

٪ من 
ا�يرادات

مليون ريال 
سعودي

٪ من 
ا�يرادات

٧٥٪٢٦٦٫٢ ٧٨٪٣١٦٫٠ ٨٥٪٨٥٤٤٩٫٣٪٨٥٤٠٠٫٤٪٣٨١٫٣مبيعات مجوهرات الذهب

٢٢٪٧٩٫١ ٢٠٪٨٠٫٢ ١٣٪١٣٧١٫٦٪١٣٥٩٫٢٪٥٨٫٨مبيعات مجوهرات ا�لماس

٣٪١٠٫١ ٢٪ ٩٫٢ ٢٪٢٩٫٢٪٢٨٫٨٪٧٫٧اäالت وغيرها

١٠٠٪٣٥٥٫٤ ١٠٠٪٤٠٥٫٤ ١٠٠٪١٠٠٥٣٠٫١٪١٠٠٤٦٨٫٤٪٤٤٧٫٨ا�جمالي

البيئة والصحة والسالمة
تحـــرص «الزودي» علـــى تعزيز قدراتهـــا ا�منية لضمان 
الســـيطرة التامـــة على مرافقهـــا ا�نتاجيـــة، ومكاتب 
البيـــع بالجملـــة، ومتاجـــر البيـــع بالتجزئـــة، وعمليـــات 
نقـــل مجوهراتهـــا. وهـــي تتعـــاون بشـــكل دوري مع 
المستشـــارين ا�منيين لمراجعـــة وتحديث إجراءاتها 

ومعاييرها ا�منية الخاصة.

وتعنى الشـــركة إلـــى حد كبير بجانب الســـالمة فيما 
ا�نتـــاج والمحافظـــة علـــى معاييـــر  يخـــص عمليـــات 
الســـالمة. ولهـــذا تتبنى شـــعار وسياســـة «الســـالمة 
أوالً»، ويكمـــن هدفهـــا ا�ساســـي فـــي «تفـــادي وقوع 

الحوادث».

وتطبـــق «الزوردي» العديـــد مـــن ا�جـــراءات والضوابط 
التي تتماشـــى مـــع معاييـــر ونظم الســـالمة المحلية 
والعالميـــة �بقاء موظفيهـــا آمنيـــن، وتوفير معدات 
بـــأدوات  وتزويدهـــم  لهـــم،  الجـــودة  عاليـــة  عمـــل 
الســـالمة الشـــخصية التي تناســـب طبيعـــة عملهم 

والمخاطر المحيطة بهم.

وتبـــذل «الزوردي» مـــا بوســـعها لتوفير بيئة ســـليمة 
المجوهـــرات  لجميـــع موظفيهـــا وحرفيـــي  وصحيـــة 
لديهـــا. وقـــد تبنـــت نظامـــÙ متقدمـــÙ �دارة الســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة بهدف توفيـــر بيئة آمنـــة وصحية 
فـــي  الســـالمة  قســـم  ويوفـــر  موظفيهـــا.  لســـائر 
ضبـــط  مـــع  والمراقبـــة  التدريـــب  خدمـــات  الشـــركة 
ا�جـــراءات لضمـــان تطبيـــق نظام ســـالمة فاعل على 
يـــد فريـــق عمـــل متمـــرس بمجـــال الخدمـــات ا�منيـــة 

يستخدم أحدث ا�دوات وا�نظمة ذات الصلة.

تحـــرض الزوردي علـــى توفيـــر الراعيـــة الطبيـــة الëزمة 
مـــن خـــالل تأســـيس عيـــادة طبيـــة فـــي مصانعهـــا 
لتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة االحترافية الفوريـــة ومراقبة 

الصحة لموظفيها. 

الشـــهادات  مـــن  العديـــد  علـــى  «الزوردي»  وحصلـــت 
لمطابقتهـــا المعاييـــر العالميـــة للصحـــة والســـالمة 
والبيئـــة مثل شـــهادة نظـــام إدارة الصحة والســـالمة 
المهنيـــة (١٨٠٠١:٢٠٠٧ OHSAS)، و شـــهادة نظم إدارة 
الشـــؤون البيئيـــة، اäيـــزو (١٤٠٠١:٢٠٠٤ ISO) وشـــهادة 

(ISO ٥٠٠٠١:٢٠١١) يزوäنظام إدارة الطاقة ا

المسؤولية االجتماعية 
لطالمـــا آمنـــت مجموعـــة «الزوردي» منـــذ تأسيســـها 
باســـتمرار  وتســـعى  االجتماعيـــة،  بمســـؤوليتها 
لتخصيـــص جزء مـــن موردهـــا للمجتمع الـــذي تعمل 
فـــي محيطـــه تقدير لـــه ولعمالءها وتعزيـــزا اللتزامها 

ا�خالقي تجاه المجتمعات التي تعمل فيها.

االجتماعيـــة  للمنظمـــات  دعمهـــا  الزوردي  تواصـــل 
والخيريـــة من خـــالل تقديم الدعم المالـــي والمعنوي 
وا�دبـــي لمختلـــف القضايـــا المجتمعيـــة وذلـــك مـــن 
خـــالل العديـــد من ا�نشـــطة التي كان أخرهـــا برنامج 
مـــع  بالتعـــاون  رمضـــان  شـــهر  فـــي  ا�يتـــام  رعايـــة 
حيـــث  «إنســـان».  ا�يتـــام  لرعايـــة  الخيريـــة  الجمعيـــة 
تبرعـــت الزوردي بــــ ١٠٪ مـــن أرباحهـــا المحققـــة خـــالل 
شـــهر رمضان من معارض التجزئـــة للجمعية الخيرية 

لرعاية ا�يتام «إنسان».

الخطط والقرارات المهمة
الخطـــط  بعـــض   ٢٠١٧ عـــام  خـــالل  الشـــركة  نفـــذت 
والقـــرارات المهمـــة فيمـــا يتعلـــق بتوســـع عمليـــات 
الشـــركة فـــي جميع أنحاء الشـــرق ا�وســـط وشـــمال 
أفريقيـــا خـــالل الســـنوات المقبلـــة. وفيما يلـــي لمحة 

عن بعض هذه المبادرات:

١.  تأسيس وحدة إنتاج جديدة في مصر
مـــع نهايـــة عـــام ٢٠١٧، تـــم االنتهـــاء من وحـــدة ا�نتاج 
ريـــال  الجديـــدة بنجـــاح بتكلفـــة بلغـــت ١٢٫٦ مليـــون 
ســـعودي، وقـــد بـــدات تعمل وحـــدة ا�نتـــاج الجديدة 
بكامـــل طاقتها التشـــغيلية مع نهاية شـــهر فبراير 
٢٠١٨. حيـــث تـــم تمويـــل المشـــروع مـــن خـــالل مـــوارد 
عملياتهـــا  مـــن  المتولـــدة  الجديـــدة  الشـــركة 
التشـــغيلية. وســـيتم تخصـــص أنتـــاج هـــذه الوحدة 
الجديدة بشـــكٍل أساســـي في تلبية الطلب المتزايد 
علـــى الصـــادرات، مع االســـتفادة من تكلفـــة التصنيع 
المنخفضـــة فـــي مصـــر، إضافـــة إلـــى إنتـــاج خطـــوط 
جديـــدة للســـوق المحلي. ومـــن المتوقع ظهـــور ا�ثر 
المالـــي لها فـــي النتائـــج المالية للشـــركة اعتباًرا من 

الربع الثاني من العام ٢٠١٨.
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الخطط و القرارات

٢.  توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة تمكين 
للصناعة والتجارة

أعلنت شـــركة الزوردي للمجوهرات («الشركة») بتاريخ 
الشـــركة توقيـــع  إدارة  اعتمـــاد مجلـــس   ،٢٠١٧/٠٩/٢٥
شـــركة  مـــع  التفاهـــم»)  («مذكـــرة  تفاهـــم  مذكـــرة 
تمكيـــن للصناعـــة والتجـــارة («تمكيـــن») لالســـتحواذ 
علـــى حصـــة تعـــادل ١٠٠٪ مـــن رأس مال شـــركة ازدياد 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  وهـــي  التجاريـــة،  العربيـــة 
محـــدودة مملوكة بالكامل مـــن ِقبل تمكين وتعمل 
المجوهـــرات  لبيـــع  بالمملكـــة  التجزئـــة  قطـــاع  فـــي 

الفاخرة بأسعار مقبولة.

تخضـــع قيمـــة الصفقـــة النهائيـــة لبعـــض الشـــروط 
التـــي ينبغـــي توافرهـــا بنـــاًء علـــى نتيجـــة الفحـــص 
النافي للجهالة للشـــركة المســـتهدفة مـــن الناحية 
علـــى  والتوقيـــع  والتجاريـــة،  والماليـــة  القانونيـــة 
االتفاقيـــة النهائيـــة لشـــراء الحصـــص بيـــن ا�طـــراف. 
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم تمويـــل الصفقـــة مـــن خـــالل 
التســـهيالت االئتمانيـــة البنكية والنقـــد المتولد من 
بأنـــه  العلـــم  مـــع  للشـــركة.  التشـــغيلية   ا�نشـــطة 
فـــي هـــذه  أطـــراف ذوو عالقـــة مشـــاركون  يوجـــد  ال 

الصفقة.

تـــم االنتهـــاء مـــن دراســـات العنايـــة الواجبـــة فـــي ٢٥ 
فبرايـــر ٢٠١٨ وقدمـــت ا�دارة النتائـــج وتوصياتهـــا إلى 
مجلـــس ا�دارة حيث مازال النقـــاش جاريا مع تمكين، 
وســـوف تعلـــن الشـــركة عـــن اي تطـــورات فـــى هـــذا 

الشأن فى حينها.

للمطـــارات  الحصريـــة  التجاريـــة  ٣.  االتفاقيـــة 
السعودية 

 ٢٠١٧ أغســـطس   ١٢ بتاريـــخ  الزوردي  شـــركة  وقعـــت 
الســـعودية  الشـــركة  مـــع  حصريـــة  تجاريـــة  اتفاقيـــة 
وهـــي  الحـــرة،  ا�ســـواق  وتشـــغيل  �دارة  الفرنســـية 
إدارة  مجـــال  فـــي  تعمـــل  عالميـــة  تجزئـــة  شـــركة 
الحـــرة فـــي المطـــارات الدوليـــة  وتشـــغيل ا�ســـواق 
الســـعودية المنتشـــرة فـــي أنحـــاء المملكة. وســـوف 

ُتجدد هذه االتفاقية سنوًيا.

المـــورد  الزوردي  تصبـــح  أن  علـــى  االتفاقيـــة  وتنـــص 
وا�حجـــار  وا�لمـــاس  الذهـــب  لمجوهـــرات  الحصـــري 
ل^كسســـوارات  الحصـــري  غيـــر  والمـــورد  الكريمـــة 
الرجاليـــة فـــي خمس صـــاالت دولية بمطـــارات الرياض 
جميـــع  فـــي  الزوردي  وســـتحصل  والدمـــام.  وجـــدة 
المواقـــع علـــى مســـاحة تبلـــغ ٢٥ متـــر مربـــع تقريًبـــا، 
والتـــي تشـــمل التجهيـــزات المخصصة لعـــرض وبيع 
المجوهـــرات. وتوفـــر هـــذه االتفاقيـــة مصـــادر إيرادات 
جديـــدة لمجموعة الزوردي وتنويـــع إيراداتها من خالل 
توســـيع عمليـــات التجزئـــة الخاصـــة بها واســـتهداف 

شريحة جديدة من العمالء. 

المـــزودة  الخمســـة  الدوليـــة  المواقـــع  تشـــغيل  تـــم 
بحلـــول  بالكامـــل  لالتفاقيـــة  وفًقـــا  الزوردي  لشـــركة 
نهايـــة الربع الثالث من عام ٢٠١٧ بإجمالي اســـتثمارات 
بشـــكٍل  تتألـــف  ســـعودي  ريـــال  مليـــون   ١٥ بلغـــت 
أساســـي مـــن رأس المـــال العامل لســـلع المجوهرات 

الجاهزة وإكسسوارات الزوردي للرجال.

٤. أميزينج جولري
أطلقت مجموعة الزوردي فـــي عام ٢٠١٧ امتيازها ا�ول 
من نوعـــه بالحصول علـــى العالمة التجاريـــة: أميزينج 
فـــي  جـــوالري  أميزينـــج  عالمـــة  تأسســـت  جولـــري. 
العاصمـــة الدنماركيـــة كوبنهاجـــن على يد الســـيد/ 
الســـابق  المؤســـس  الشـــريك  نيلســـن،  جيســـبار 
التابعـــة  أوروبـــا»  وغـــرب  وســـط  «بانـــدورا  لشـــركة 
لمجموعـــة بانـــدورا. وتبـــاع منتجـــات العالمـــة التجارية 
حالًيـــا فـــي متاجـــر البيـــع بالتجزئـــة أحاديـــة العالمـــة 
الدانمـــارك  مثـــل  دولـــة،   ١٠ مـــن  أكثـــر  فـــي  التجاريـــة 
والســـويد  والنرويـــج  وفرنســـا  والنمســـا  وألمانيـــا 
والصيـــن. واســـتحوذت مجموعة الزوردي علـــى امتياز 
بيـــع منتجـــات هـــذه العالمـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ومصـــر، با�ضافـــة إلـــى ٧ دول أخـــرى في 
منطقـــة الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيا لمـــدة ٢٥ 
عاًمـــا. وســـيوفر هـــذا االمتياز مصـــادر إيـــرادات جديدة 
لمجموعـــة الزوردي، با�ضافة إلـــى تنويع هذه ا�يرادات 
للبيـــع  المجموعـــة  عمليـــات  نطـــاق  توســـيع  عبـــر 
بالتجزئـــة واســـتهداف شـــريحة جديـــدة مـــن العمالء. 
وبعـــد إطـــالق االمتيـــاز فـــي عـــام ٢٠١٧، ســـوف تواصل 
مجموعـــة الزوردي اختبـــار مفهـــوم العالمـــة التجاريـــة 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وتنقيحهـــا قبل 

إجراء أي توسع آخر.

ا�عمال االستراتيجية

تتعهد مجموعة الزوردي 
باتخاذ مبادرات استراتيجية 

متنوعة تهدف إلى ضمان 
استمرار نمو ا�يرادات وصافي 

الدخل في المستقبل.
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فرص النمو والخطط المستقبلية 
تتعهد مجموعة الزوردي باتخاذ مبادرات اســـتراتيجية 
متنوعـــة تهـــدف إلـــى ضمـــان اســـتمرار نمو ا�يـــرادات 
وصافـــي الدخل في المســـتقبل. وتتضمـــن مبادرات 
النمو الرئيســـية لمجموعة الزوردي ما يلي: (١) توسيع 
خطـــوط المنتجـــات عبـــر إطـــالق فئـــات ومجموعـــات 
جديـــدة ومواصلـــة العمل علـــى توفير أســـعار مميزة 
من خالل االبتكار، (٢) توســـيع نطـــاق عمل المجموعة 
فـــي قطـــاع البيع بالتجزئـــة عبر افتتـــاح متاجر جديدة 
لعالمـــات الزوردي وكينـــاز وأميزينـــج جولـــري وتقديم 
عالمـــات أخـــرى فـــي المســـتقبل، (٣) دراســـة عمليات 
حضورهـــا  توســـيع   (٥) واالســـتحواذ،  االندمـــاج 

الجغرافي.

نحن ملتزمون بتطوير الشـــركة كما عملنا دائًما منذ 
عـــام ٢٠١٠. وقـــد كنـــا فعاليـــن حيـــث اتخذنـــا مجموعة 
إجراءات استباقية من خالل سرعة إطالق استراتيجيات 
المبيعـــات.  مســـتوي  لتطويـــر  جديـــدة  ومبـــادرات 
ونســـتعرض فيما يلـــي العوامل االســـتراتيجية التي 

تعزز نمو الشركة:

١.  ســـوف نوســـع نطاق بيع مجوهرات الذهب بالجملة 
من خـــالل طـــرح خطـــوط وفئـــات منتجـــات جديدة، 
مثـــل مجوهرات الذهب من عيـــار ١٤ قيراط وعيار ١٨ 
طرحـــت  وقـــد  وغيرهـــا.  الزفـــاف  وخواتـــم  قيـــراط 
الزوردي مجموعـــة مجوهـــرات الذهـــب مـــن عيـــار ١٤ 
الشـــرق ا�وســـط،  فـــي منطقـــة  قيـــراط �ول مـــرة 
وتحديـــدâ بجمهوريـــة مصـــر العربية - حيـــث تقدم 
للمســـتهلكين تصاميـــم فريدة بأســـعار معقولة. 
وتحظـــى مجوهـــرات الذهـــب مـــن عيـــار ١٤ قيـــراط 
بشـــعبية واســـعة حـــول العالـــم، وقـــد القـــت تلـــك 
المجموعـــة استحســـانÙ كبيـــرâ لـــدى كل مـــن تجـــار 
البيـــع بالتجزئـــة والمســـتهلكين فـــي مصـــر. عالوًة 
علـــى ذلك، عقدت الزوري شـــراكة جديدة مع شـــركة 
تركيـــة بارزة في صناعـــة خواتم الزفـــاف �طالق خط 

إنتاج فاخر ومتميز جديد لتصنيع هذه الخواتم.

٢.  نحن اäن بصدد توســـيع شـــبكة الزوردي من متاجر 
قاعـــدة  المتالكنـــا  نظـــًرا  وذلـــك  بالتجزئـــة،  البيـــع 
متواضعـــة من متاجـــر البيع بالتجزئـــة وانطالًقا من 
إيماننـــا بوجـــود فرصـــة كبيـــرة للنمـــو فـــي هـــذا 
مراكـــز  أبـــرز  انتقـــاء  علـــى  نحـــرص  كمـــا  المجـــال. 
متاجرنـــا  الفتتـــاح  المهمـــة  والمواقـــع  التســـوق 
الجديـــدة، مـــع تزامن توســـيع شـــبكتنا وتحســـين 
مجموعة منتجاتنا المعروضـــة بهذه المتاجر. وفي 
مجموعـــة  أول  الزوردي  أطلقـــت  جديـــدة،  ســـابقة 
منتجـــات للرجال ُتباع بشـــكل حصري فـــي متاجرنا 
للبيـــع بالتجزئـــة والتـــي تصبح مجموعة أساســـية، 
�نتـــاج  خطـــوط  إضافـــة  إمكانيـــة  ُنقّيـــم  وســـوف 

منتجات جديدة.

       تقـــدم مجموعـــة منتجـــات الزوردي للرجـــال أســـاور 
ُتبـــاع  ومحافـــظ  وأقـــالم  لëكمـــام  وأزرار  وخواتـــم 
بالتجزئـــة.  للبيـــع  متاجرنـــا  فـــي  حصـــري  بشـــكل 
تشـــكيالت  طـــرح  علـــى  باســـتمرار  وســـنعمل 
ومجموعـــات جديـــدة أخرى فـــي متاجرنـــا، با�ضافة 
منتجـــات  �نتـــاج  خطـــوط  إضافـــة  إمكانيـــة  إلـــى 

جديدة كلًيا.

للمجوهـــرات  الثانيـــة  التجاريـــة  عالمتنـــا  ٣.  أطلقنـــا 
«كينـــاز» فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، وهي 
عالمـــة تجارية لمنتجـــات المجوهـــرات القّيمة وتوفر 
ا�لمـــاس  مجوهـــرات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
بتصاميـــم جميلـــة وأســـعار معقولـــة. ويأتـــي ذلك 
فـــي إطـــار رؤيتنـــا لجعـــل مجموعـــة الزوردي بيـــت 
التـــي  التجاريـــة  العالمـــات  متعـــدد  المجوهـــرات 
تســـتهدف شـــرائح مختلفـــة مـــن المســـتهلكين، 
وذلـــك علـــى غـــرار شـــركات المجوهـــرات العالمية. 
وتشهد كيناز توســـًعا كبيًرا ونبيع اäن منتجاتها 
فـــي  بالتجزئـــة  البيـــع  مراكـــز  مـــن  العديـــد  فـــي 
المملكـــة، ونخطـــط للتوســـع فـــي مراكـــز تجزئـــة 

تجارية جديدة في عّدة بلدان أخرى.

٤.  للمـــرة ا�ولـــى علـــى ا�طـــالق، وقعنـــا أول اتفاقيـــة 
المجوهـــرات  عالمـــة  مـــع  دوليـــة  تجـــاري  امتيـــاز 
«أميزينـــج جولـــري» الدنماركية، وحصلنـــا بموجبها 
علـــى حقـــوق امتياز مدتهـــا ٢٥ عاًما لبيـــع منتجات 
العالمة في تســـعة أســـواق، من بينها الســـعودية 
ومصـــر. ويعتبـــر ذلـــك تطـــوًرا مهًمـــا فـــي نمـــوذج 
أعمالنـــا، حيـــث نكـــرس إمكاناتنـــا لبيـــع منتجـــات 

عالمات تجارية عالمية. 

وقدراتهـــا  الشـــركة  تقنيـــات  بتوظيـــف  ٥.  نقـــوم 
مـــن  جديـــدة  مجموعـــات  �طـــالق  التصنيعيـــة 
المجوهرات الكالســـيكية والعصرية بأوزان خفيفة 
عبـــر جميـــع ا�ســـواق بهـــدف توفيـــر المجوهـــرات 
بأســـعار أقـــل للمســـتهلكين. ونحن واثقـــون بأن 
هـــذه المنتجات ســـتحقق مبيعات جيـــدة في ظل 

ا�وضاع الراهنة.

٦.  ونـــدرس حالًيـــا وللمرة ا�ولى عّدة خيـــارات محتملة 
لالندمـــاج واالســـتحواذ. وقـــد قمنا بقراءة ودراســـة 
مســـتفيضة للســـوق وندرس اäن مختلف ا�هداف 

المحتملة.

ومـــع أخـــذ جميـــع المبـــادرات المذكـــورة آنًفـــا بعيـــن 
االعتبار وتحديد ُأســـس دعم قطـــاع المجوهرات على 
المـــدى البعيد، فإننـــا نؤمن أن شـــركة الزوردي تتمتع 
فـــي  لتحقيـــق طموحاتهـــا  تؤهلهـــا  قويـــة  بمكانـــة 

النمو على المدى البعيد.

ا�عمال االستراتيجية
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مجموعة الزوردي والشركات التابعة لها
تمتلك الشـــركة حصًصا ملكية مســـيطرة في ســـبع (٧) شـــركات تابعة لها بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر على المســـتويين المحلي والدولي. ويوضح الرســـم البياني 

التالي الهيكل الحالي لمجموعة الزوردي:

لمحة عامة حول الشركات التابعة 
تديـــر الزوردي أعمالهـــا مـــن خالل مجموعة متنوعة من الشـــركات التابعة في الشـــرق ا�وســـط وشـــمال أفريقيـــا. كما تحافظ الشـــركة على اســـتثماراتها طويلة ا�جل مع 
ممارســـة كافـــة وســـائل الرقابة الفعالة عن طريـــق قدرتها الكاملة على الســـيطرة والتحكم المباشـــر في ا�داء االقتصادي والسياســـات المالية والعمليات التشـــغيلية. 
ُتوحـــد الزوردي عملياتهـــا الماليـــة ونتائجهـــا التشـــغيلية كوحدة اقتصادية واحـــدة عن طريق إصـــدار قوائم مالية موحدة على مســـتوى المجموعة بعد اســـتبعاد جميع 

ا�رصدة والمعامالت المهمة داخل المجموعة. 

ا�عمال االستراتيجية

شركة كيناز - ش.ذ.م.م
تمتلك شركة الزوردي 

أبوظبي ٢٪ من أسهمها

شركة اورو ايجيبت 
لتشغيل المعادن الثمينة 

- شركة مساهمة مقفلة
تمتلك شركة المجوهرات 

الماسية ٠٫٧٥٪ من أسهمها 
 وتمتلك شركة 
كيناز ٠٫١٢٥ منها

شركة الزوردي 
للمجوهرات ش.ذ.م.م

(الزوردي دبي)
تمتلك شركة الزوردي 

أبوظبي ٠٫٣٣٪ من 
أسهمها

الزوردي للمجوهرات
 ش.ذ.م.م

(الزوردي أبوظبي)
تمتلك شركة الزوردي 
دبي ١٪ من أسهمها

الزوردي للمجوهرات 
ش.ذ.م.م

(الزوردي قطر)
تمتلك السيدة/ وفيقة 

سلطان العيسى ٥١٪ من 
أسهمها

شركة المجوهرات 
الماسية
ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الزوردي 
أبوظبي ٢٪ من أسهمها

شركة الزوردي للمجوهرات
الشركة السعودية المدرجة

شركة الزوردي جروب فور 
جولد أند جوالري - ش.ذ.م.م 

(م.د.م.س)
وتمتلك شركة الزوردي دبي 

١٠٠٪ من أسهمها

٪٩٨ ٪٤٩ ٪٩٩

٪٥٠

٪٩٩٫٦٧

٪٥٠ ٪١٠٠

٪٩٩٫١٢٥ ٪٩٨

شركة الزوردي مصر 
للمجوهرات - ش.ذ.م.م

(الزوردي مصر)
تمتلك شركة الزوردي 

أبوظبي ٥٠٪ من أسهمها 
وتمتلك شركة الزوردي 
دبي ٥٠٪ من أسهمها
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ويوضـــح الجـــدول التالي أســـماء الشـــركات التابعة، ورأس المال، وحصص الملكية، وأنشـــطة ا�عمال الرئيســـية، وبلد التأســـيس، وبلد التشـــغيل. الرجـــاء مالحظة عدم 
وجود أسهم أو أدوات دين صادرة �ي من هذه الشركات.

ال توجـــد أي فئـــة أو عـــدد مـــن أدوات الدين القابلـــة للتحويل أو ا�وراق الماليـــة التعاقدية أو حقوق الشـــفعة أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها أو منحتها الشـــركات التابعة 
لمجموعة الزوردي خالل عام ٢٠١٧.

ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء �ي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركات التابعة لمجموعة الزوردي خالل عام ٢٠١٧.

رأس المالاسم الشركة التابعة
بالعملة 
ا�جنبية

رأس المال
بالريال 

السعودي

أنشطة ا�عمال 
الرئيسية

بلد التأسيس 
والتشغيل

نسبة الملكية

٢٠١٦٢٠١٧

حصة 
مباشرة 

(٪)

حصة غير 
مباشرة 

(٪)

حصة 
مباشرة 

(٪)

حصة غير 
مباشرة 

(٪)

٥٠٫٠٠٠@-شركة المجوهرات الماسية

تجارة ا�حجار الكريمة 
والمجوهرات 

والمشغوالت الذهبية
المملكة العربية 

٢٪٩٨٪٢٪٩٨٪السعودية

٥٠٫٠٠٠@@-شركة كيناز

تجارة ا�حجار الكريمة 
والمجوهرات 

والمشغوالت الذهبية
 المملكة العربية 

٢٪٩٨٪٢٪٩٨٪السعودية

شركة الزوردي للمجوهرات
٣٠٠٫٠٠٠ 

مكاتب البيع بالجملة ٣٠٦٫٠٠٠درهم إماراتي
ا�مارات العربية 
٠٫٣٣٪٩٩٫٦٧٪٠٫٣٣٪٩٩٫٦٧٪المتحدة، دبي

شركة الزوردي للمجوهرات
٣٠٠٫٠٠٠ 

متاجر للبيع بالتجزئة٣٠٦٫٠٠٠درهم إماراتي
ا�مارات العربية 

١٪٩٩٪١٪ ٩٩٪المتحدة، أبوظبي

شركة الزوردي للمجوهرات
٢٠٠٫٠٠٠ 

-٤٩٪-٤٩٪قطرمكاتب البيع بالجملة ٢٠٦٫٠٤٤ريال قطري

شركة الزوردي مصر 
للمجوهرات

٩٢٫٢٨٥٫٠٠٠ 
١٩٫٤٦٢٫٩٢١جنيه مصري

مصنع ومكاتب البيع 
١٠٠٪-١٠٠٪ -مصربالجملة

شركة اورو ايجيبت 
لتشغيل المعادن الثمينة

 ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
٨٫٤٣٦٫٠٠٦جنيه مصري

مصنع ومكاتب البيع 
بالجملة ومتاجر للبيع 

٠٫٨٧٥٪٩٩٫١٢٥٪٠٫٨٧٥٪٩٩٫١٢٥٪مصربالتجزئة

شركة الزوردي جروب فور 
جولد أند جوالري

٥٠٫٠٠٠ 
٥١٫٠٠٠درهم إماراتي

تجارة اللؤلؤ وا�حجار 
الكريمة والمجوهرات 
والمشغوالت الذهبية

ا�مارات العربية 
١٠٠٪ -١٠٠٪ -المتحدة، دبي

@وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢٣ أبريـــل ٢٠١٧ علـــى زيـــادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقـــدره ثالثمائة ألف ريال ســـعودي عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب نقـــًدا من خالل الحوالة البنكية وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية 
للزيـــادة المقترحـــة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفـــع قيمة زيادة رأس المال بالتناســـب مع حصصهـــم الحالية. وال تزال ا�جـــراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث الســـجل التجاري للشـــركة 

قيد التنفيذ.

@@وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢٣ أبريـــل ٢٠١٧ علـــى زيـــادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقـــدره ٣٫٠ مليون ريال ســـعودي (ثالثة مليون ريال ســـعودي) عن طريـــق دفع المبلغ المطلوب من خالل الحســـاب الجاري للشـــركاء 
فـــي عـــام ٢٠١٧، وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيـــادة المقترحة في رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفع قيمة زيادة رأس المال بالتناســـب مع حصصهـــم الحالية. وال تزال ا�جـــراءات التنظيمية 

المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.

كل الملكية

ا�عمال االستراتيجية
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شركة المجوهرات الماسية
شـــركة المجوهـــرات الماســـية («المجوهرات الماســـية») هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة ُمســـجلة فـــي الرياض، المملكـــة العربية الســـعودية، بالســـجل التجاري رقم 
١٠١٠٢٣٦٧٣٤ الصـــادر بتاريـــخ ١٤٢٨/٠٧/٢٥ هــــ (الموافـــق ٢٠٠٧/٠٨/٠٨ م)، والتـــي يقع مقرها الرئيســـي فـــي مركز طيبة التجاري، حـــي الملك الفهد، ص.ب رقـــم ٤١٢٧٠، الرياض 
١١٥٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال شـــركة المجوهرات الماســـية الحالي ٥٠ ألف ريال ســـعودي مقســـمة إلى ٥٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ 

ريال سعودي للحصة الواحدة.

 وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢٣ أبريـــل ٢٠١٧ على زيادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقدره ٠٫٣ مليون ريال ســـعودي (ثالثمائة ألف ريال ســـعودي) عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب 
نقـــًدا مـــن خـــالل الحوالـــة البنكيـــة وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيـــادة المقترحة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلـــزم على جميع الشـــركاء دفـــع قيمة زيـــادة رأس المال 

بالتناسب مع حصصهم الحالية. وال تزال ا�جراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:

القيمة االسمية لكل عدد الحصصالمساهمين
حصة (ريال سعودي)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٩٨٪٤٩١٫٠٠٠٤٩٫٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
٢٪١١٫٠٠٠١٫٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة ١

١٠٠٪٥٠١٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ا�جمالي

١. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

تتضمـــن ا�نشـــطة الرئيســـية لشـــركة المجوهرات الماســـية تجـــارة المشـــغوالت الذهبية ومنتجـــات الفضة وا�حجار الكريمة. وقد تأسســـت هذه الشـــركة في ا�ســـاس 
بهدف امتالك حصص في مجموعة من الشركات التابعة، وال تمارس أي أنشطة تجارية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

ا�عمال االستراتيجية
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شركة كيناز
شـــركة («كيناز») هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة ُمســـجلة في الرياض، المملكة العربية الســـعودية، بالســـجل التجاري رقـــم ٠١٠٣٥٢٥٧٤، الصادر بتاريـــخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ 
(الموافـــق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م)، والتـــي يقع مقرها الرئيســـي في المنطقة الصناعية الثانية، ص.ب رقم ٤١٢٧٠، الرياض ١١٥٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال شـــركة 

كيناز الحالي ٥٠ ألف ريال سعودي مقسمة إلى ٥٠ حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة.

 وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢٣ أبريـــل ٢٠١٧ على زيـــادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقدره ثالثة مليون ريال ســـعودي عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب من خالل الحســـاب الجاري 
للشـــركاء فـــي عـــام ٢٠١٧، وإصـــدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيادة المقترحة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفع قيمـــة زيادة رأس المال بالتناســـب 

مع حصصهم الحالية. وال تزال ا�جراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:

القيمة االسمية لكل عدد الحصصالمساهمين
حصة (ريال سعودي)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٩٨٪٤٩١٫٠٠٠٤٩٫٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
٢٪١١٫٠٠٠١٫٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة ١

١٠٠٪٥٠١٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ا�جمالي

١. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

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

 شركة الزوردي للمجوهرات - (ا�مارات العربية المتحدة - دبي)
شـــركة الزوردي للمجوهـــرات («الزوردي دبـــي») هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في مدينة دبـــي، ا�مـــارات العربية المتحدة، بالســـجل التجاري رقـــم ١٠٣٩١٩٣ 
بتاريـــخ ٢٠٠٨/١٢/٢٣ م (الموافـــق ١٤٢٩/١٢/٢٥ هـ)، والتي يقع مقرها الرئيســـي فـــي منطقة الرأس، ص.ب رقم ٦٠٨٤٣، دبي، ا�مارات العربية المتحدة. ويبلغ رأس مال شـــركة 
الزوردي دبـــي الحالـــي ٣٠٠ ألـــف درهـــم إماراتي (ما يعادل ٣٠٦ ألف ريال ســـعودي) مقســـمة إلى ٣٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ درهم إماراتـــي (ما يعادل ١٫٠٢ 

ريال سعودي) للحصة الواحدة. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
 لكل حصة 

(درهم إماراتي)

قيمة الحصص 
(درهم إماراتي)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٩٩٫٦٧٪٣٠٤٫٩٨٠ ٢٩٩١٫٠٠٠٢٩٩٫٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 
٠٫٣٣٪١١٫٠٠٠١٫٠٠٠١٫٠٢٠محدودة ١

١٠٠.٪٣٠٠١٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٣٠٦٫٠٠٠ا�جمالي

١. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

تتضمن ا�نشطة الرئيسية لشركة الزوردي دبي تجارة المجوهرات واللؤلؤ وا�حجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات وقطع غيارها وصياغة الذهب والمجوهرات. 

وتمتلـــك الزوردي دبـــي حصـــص ملكيـــة بقيمـــة ٤٦٫١٤٢٫٥٠٠ جنيه مصري (ما يعادل ٩٫٧٣١٫٤٦٠ ريال ســـعودي) في شـــركة الزوردي مصـــر (وتمثل ٥٠٪ من رأســـمالها) كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. كما تمتلك الزوردي دبي ١٠٠٪ من حصص شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري، شركة ذات مسئولية محدودة.

كل الملكية
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 شركة الزوردي مصر للمجوهرات
شـــركة الزوردي مصر هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في القاهرة، مصر، بالســـجل التجاري رقم ١٤٩٩٧، الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٨ م (الموافق ١٤٢٦/٠٥/٠١ هـ)، 
والتـــي يقـــع مقرهـــا الرئيســـي في المنطقـــة الصناعية ا�ولـــى، ص.ب رقم ٦٢، مدينـــة العبور، مصـــر. ويبلغ رأس المـــال الحالي المدفوع لشـــركة الزوردي مصـــر ٩٢٫٢٨٥٫٠٠٠ 

جنيه مصري، مقسم إلى ٩٢٫٢٨٥٫٠٠٠ حصة (ما يعادل ١٩٫٤٦٢٫٩٢١ ريال سعودي وفًقا لسعر الصرف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧). 

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
 لكل حصة 

(جنيه مصري)

قيمة رأس المال 
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٥٠٪٤٦٫١٤٢٫٥٠٠١٤٦٫١٤٢٫٥٠٠٢٢٫١٠٣٫١٣٢شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة ١
٥٠٪٤٦٫١٤٢٫٥٠٠١٤٦٫١٤٢٫٥٠٠٢٢٫١٠٣٫١٣٢شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة ٢

١٠٠٪٩٢٫٢٨٥٫٠٠٠١٩٢٫٢٨٥٫٠٠٠٤٤٫٢٠٦٫٢٦٤ا�جمالي

١. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.
٢. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

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

شركة الزوردي للمجوهرات (أبوظبي)
شـــركة الزوردي للمجوهـــرات («الزوردي أبوظبـــي») هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة مســـجلة في مدينـــة أبوظبي، ا�مـــارات العربية المتحـــدة، بالســـجل التجاري رقم 
١٠٦٠٢٣٣ بتاريـــخ ٢٠٠٤/٠٦/٠١ م (الموافـــق ١٤٢٥/٠٤/١٣ هــــ)، والتي يقع مقرها الرئيســـي في ســـوق الذهب، مدينة زايـــد، ص.ب رقم ٧٢١٤٧، أبوظبي، ا�مـــارات العربية المتحدة. 
ويبلـــغ رأس مـــال شـــركة الزوردي أبوظبـــي الحالـــي ٣٠٠ ألـــف درهم إماراتـــي (ما يعادل ٣٠٦ ألف ريال ســـعودي) مقســـمة إلى ٣٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ 

درهم إماراتي (ما يعادل ١٫٠٢ ريال سعودي) للحصة الواحدة.

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
 لكل حصة 

(درهم إماراتي)

قيمة الحصص 
(درهم إماراتي)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٩٩٪٢٩٧١٫٠٠٠٢٩٧٫٠٠٠٣٠٢٫٩٤٠شركة الزوردي للمجوهرات

 شركة الزوردي للمجوهرات - 
١٪٣١٫٠٠٠٣٫٠٠٠٣٫٠٦٠شركة ذات مسؤولية محدودة ١

١٠٠٪٣٠٠١٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٣٠٦٫٠٠٠ا�جمالي

١. شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

تتضمن ا�نشطة الرئيسية لشركة الزوردي أبوظبي تجارة البيع بالتجزئة للمجوهرات وا�لماس وا�حجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات.

 وتمتلـــك الزوردي أبوظبـــي حصـــص ملكيـــة بقيمـــة ٤٦٫١٤٢٫٥٠٠ جنيه مصري (مـــا يعادل ٩٫٧٣١٫٤٦٠ ريال ســـعودي) في شـــركة الزوردي مصر (وتمثل ٥٠٪ من رأســـمالها) كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
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شركة الزوردي للمجوهرات (قطر)
شـــركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي قطر») هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في قطر، بالســـجل التجاري رقم ٦٠٧١٦ بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢١ م (الموافق ١٤٣٤/٠٧/١١ 
هــــ)، والتـــي يقع مقرها الرئيســـي في شـــارع جبر بن محمـــد، ص.ب رقم ٢٠٤٦٤، الدوحة، قطر. ويبلغ رأس مال شـــركة الزوردي قطر الحالي ٢٠٠ ألف درهـــم إماراتي (ما يعادل 
٢٠٦٫٠٥٤ ريـــال ســـعودي) مقســـمة إلـــى ٢٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ ريـــال قطري (ما يعادل ١٫٠٣٠ ريال ســـعودي) للحصـــة الواحدة. يلخـــص الجدول التالي 

هيكل ملكية شركة الزوردي قطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
 لكل حصة 

(ريال قطري)

 قيمة الحصص 
(ريال قطري)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٥١٪١٠٥٫٠٨٢ ١٠٢١٫٠٠٠١٠٢٫٠٠٠وفيقة سلطان العيسى

٤٩٪٩٨١٫٠٠٠٩٨٫٠٠٠١٠٠٫٩٦٢شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

١٠٠٪٢٠٠١٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠٢٠٦٫٠٤٤ا�جمالي

تتضمن ا�نشطة الرئيسية لشركة الزوردي قطر تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة والمجوهرات والمشغوالت الفضية والذهبية 

وصياغة الذهب والمعادن الثمينة والُحلي، وصيانة وإصالح المشغوالت الذهبية والمجوهرات والحلي وتعديلها.

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة
شـــركة اورو ايجيبـــت لتشـــغيل المعـــادن الثمينة هي شـــركة مســـاهمة مقفلة مســـجلة فـــي القاهرة، مصر، بالســـجل التجـــاري رقم ٧٨٧٧، الصـــادر بتاريـــخ ١٤٢٣/١١/١٤ هـ 
(الموافـــق ٢٠٠٣/٠١/١٧ م)، والتـــي يقـــع مقرهـــا الرئيســـي فـــي ســـوق العبـــور، ص.ب رقـــم ٣٠٦٧، القليوبية، مصـــر. ويبلغ رأس مـــال شـــركة اورو ايجيبت لتشـــغيل المعادن 
الثمينـــة الحالـــي ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جنيـــه مصـــري (ما يعادل ٨٫٤٣٦٫٠٠٦ ريال ســـعودي) مقســـمة إلى ١٫٦٠٠٫٠٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ٢٥ جنيه مصري (مـــا يعادل ٥٫٢٧ 

ريال سعودي) للحصة الواحدة.

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة اورو ايجيبت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
 لكل حصة 

(جنيه مصري)

قيمة الحصص 
(جنيه مصري)

 قيمة الحصص 
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

٩٩٫١٢٥٪١٫٥٨٦٫٠٠٠٢٥٣٩٫٦٥٠٫٠٠٠١٨٫٩٩٣٫٠٢١شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

٠٫٧٥٠٪١٢٫٠٠٠٢٥٣٠٠٫٠٠٠١٤٣٫٧٠٥شركة المجوهرات الماسية - ش.ذ.م.م

٠٫١٢٥٪٢٫٠٠٠٢٥٥٠٫٠٠٠١١٫٩٧٥شركة كيناز - ش.ذ.م.م

١٠٠٪١٫٦٠٠٫٠٠٠٢٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٫١٦٠٫٦٧٦ا�جمالي

تتضمـــن ا�نشـــطة الرئيســـية لشـــركة اورو ايجيبت تأســـيس وتشـــغيل مصنع لصناعـــة المجوهرات والمشـــغوالت الذهبيـــة وا�حجار الكريمـــة بكافة أنواعهـــا، 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» 
شـــركة الزوردي م.د.م.س شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة مســـجلة لدى مركز دبي للســـلع المتعـــددة بدولة ا�مـــارات العربية المتحـــدة بموجب الترخيـــص التجاري رقم 
DMCC ١٠٨٤٤٢ بتاريـــخ ٢٦ فبرايـــر ٢٠١٥م ويتمثل النشـــاط الرئيســـي لشـــركة الزوردي م.د.م.س فـــي تجارة اللؤلؤ وا�حجـــار الكريمة والمجوهرات والمشـــغوالت الذهبية. 

وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزوردي للمجوهرات - دبي.

كل الملكية
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 مؤشرات األداء 
المالي الرئيسية

األداء المالي

األصول المتداولة
)مليون ريال سعودي(

المطلوبات المتداولة
)مليون ريال سعودي(

حقوق الملكية
)مليون ريال سعودي(
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ا�داء المالي

مؤشرات ا�داء المالي الرئيسية لمجموعة الزوردي (مليون ريال سعودي)
قائمة الدخل والمركز المالي خالل السنوات الخمس ا�خيرة

 ٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

قائمة الدخل:
٤٤٨٤٦٨٥٣٠٤٠٥٣٥٥ا�يرادات التشغيلية

(١٣٨)(١٦١)(١٩١)(١٦٧)(١٧٧)التكلفة التشغيلية ل^يرادات
٢٧١٣٠١٣٣٩٢٤٥٢١٧الربح ا�جمالي

(١٠٥)(١٣٤)(١٣٧)(١٢٢)(١١٢)مصاريف البيع والتسويق
(٣٨)(٤٣)(٥٢)(٤٩)(٤١)مصاريف إدارية وعمومية 

١١٨١٣١١٤٩٦٨٧٥الدخل التشغيلي
(٣١)(٣٦)(٣٥)(٢٨)(٣٠)تكاليف تسهيالت ومرابحات 

(١)٤٥٨(٣)(٢)إيرادات آخري 
(١٢)(١٩)(١٨)(١٣)(١٢)الزكاة والضريبة الدخل

٧٤٨٦١٠١٧٢٣٢صافي الربح

قائمة المركز المالي:
٨٤٩٩٧٨٩٧٦٨٠٦٩١٥ المخزون

١٧٤٢٨٠٣٩٠٤٢٥٤٦٠ذمم المدينة
٣٧٣١٣٦٢٩٢٧موجودات متداولة أخرى

١١٨٢٢١١١٧١٧١١١٠ضمانات النقدية
١٤٥٦٣١٧٣٣٩٥٧النقد وما في حكمه

١٫٥٦٩ ١٫٤٦٩ ١٫٦٩١ ١٫٥٧١ ١٫٣٢٤ إجمالي الموجودات المتداولة
٦٦٦٦٧٦٧٠٧٩ موجودات غير متداولة

١٫٦٤٨ ١٫٥٣٩ ١٫٧٦٧ ١٫٦٣٧ ١٫٣٩٠ إجمالي الموجودات
١٫١٣٤ ١٫٠٢١ ١٫١١٥ ١٫٠٥٠ ٨١٦  تسهيالت بنكية قصير ا�جل ومرابحات

٨٣٧٦١٢٩٨٣٦٩ مطلوبات متداولة أخرى
١٫٢٠٣ ١٫١٠٤ ١٫٢٤٤ ١٫١٢٥ ٩٠٠ إجمالي المطلوبات المتداولة

٢٤٢٩٣٢٣٣٣٨ مطلوبات غير متداولة
١٫٢٤١ ١٫١٣٧ ١٫٢٧٦ ١٫١٥٤ ٩٢٣ إجمالي المطلوبات

٤٨١٥٠٤٥٣٠٥٧٨٥٨٢حقوق الملكية
(١٧٥)(١٧٦)(٣٩)(٢١)(١٤)احتياطي فروق ترجمة العمالت ا�جنبية

٤٦٦٤٨٣٤٩١٤٠٢٤٠٦إجمالي حقوق الملكية
١٫٦٤٨ ١٫٥٣٩ ١٫٧٦٧ ١٫٦٣٧ ١٫٣٩٠ إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 قائمة التدفقات النقدية:
(١٢)(٨)١٩٢(٤)١٧٢صافي النقد المستخدم في ا�نشطة التشغيلية
(٢٠)(٢٤)(٢١)١(٢٦)صافي النقد المستخدم في ا�نشطة االستثمارية
 صافي النقد المستخدم في ا�نشطة التمويلية 

(باستثناء توزيعات ا�رباح)
(٢٣)--(٣٧)٧٢

(٢٢)(٥٥)(٤٣)(٦٣)-توزيعات أرباح مدفوعة

المؤشرات الرئيسية:
٨٫٩٪١٧٫٨٪١٩٫٠٪١٨٫٤٪١٦٫٦٪نسبة العائد إلى ا�يرادات التشغيلية

نسبة ا�رباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وا�طفاء إلى 
ا�يرادات التشغيلية

٪٢٤٫٠٪١٩٫١٪٣٠٫١٪٣٠٫٠٪٢٨٫٩

٢١٫٢٪١٦٫٥٪٢٨٫٢٪٢٧٫٩٪٢٦٫٣٪نسبة ا�رباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى ا�يرادات التشغيلية
١٫٩٪٤٫٧٪٥٫٧٪٥٫٣٪٥٫٣٪العائد على ا�صول التشغيلية

٧٫٨٪١٧٫٩٪٢٠٫٥٪١٧٫٩٪١٥٫٩٪العائد على حقوق الملكية
١٫٥١٫٤١٫٤١٫٣١٫٣نسبة السيولة

-١٢٫٣٪-٢٣٫٥٪١٣٫٢٪٤٫٦٪٢٥٫٦٪معدل نمو ا�يرادات التشغيلية
٢٫٥٢٫٩٢٫٣١٫٧٠٫٧صافي ا�رباح للسهم الواحد
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تحليل ا�يرادات التشغيلية للمجموعة:
ا�يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي 

نسبة االختالف٪ من ا�يرادات٢٠١٧٪ من ا�يرادات٢٠١٦مليون ريال سعودي

٥٫٩٪٦٥٪٥٤٢٣٠٪٢١٧المملكة العربية السعودية

-٣٤٫٣٪٢٨٪٣٧١٠٠٪١٥٢مصر

-٢٩٫١٪٧٪٩٢٦٪٣٧دول مجلس التعاون الخليجي ا�خرى

-١٢٫٣٪١٠٠٪١٠٠٣٥٥٪٤٠٥ا�جمالي

وصلـــت ا�يـــرادات التشـــغيلية للســـنة المنتهيـــة في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ إلـــى ٣٥٥٫٤ مليون ريال ســـعودي، بانخفـــاٍض قـــدره ١٢٫٣٪ مقارنة مـــع ٤٠٥٫٤ مليون ريـــال في العام 
الماضـــي. ويرجـــع ذلـــك في ا�ســـاس إلـــى انخفاض ا�يـــرادات المحققة مـــن مصر إلـــى ٣٤٫٣٪ نتيجة انخفـــاض قيمة الجنيـــه المصري الذي حـــدث في نوفمبـــر ٢٠١٦ وأثر في 
عـــام ٢٠١٧ بالكامـــل. بينمـــا ارتفعت ا�يرادات التشـــغيلية في المملكة العربية الســـعودية بنســـبة ٥٫٩٪ مقارنًة بالعـــام الماضي بفضل النمو الذي شـــهده قطاع التجزئة 
فـــي الزوردي وكينـــاز ومبيعات المطارات. كما شـــهدت إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي والصادرات انخفاًضا بنســـبة ٢٩٫١٪، وذلك بســـبب عدم االســـتقرار في بعض 

الدول المستوردة.

 فيما يلي تحليل ا�يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع:

ا�يرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع 

نسبة االختالف٪ من ا�يرادات٢٠١٧٪ من ا�يرادات٢٠١٦مليون ريال سعودي

-٢٤٫٨٪٦٨٫٣٪٧٩٫٦٢٤٣٪٣٢٣الجملة (الذهب وا�لماس) 

٣٦٫٢٪٣١٫٧٪٢٠٫٤١١٣٪٨٣التجزئة

-١٢٫٣٪١٠٠٫٠٪١٠٠٫٠٣٥٥٪٤٠٥ا�جمالي

ملخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة خالل عام ٢٠١٧ مقارنة مع عام ٢٠١٦

نسبة االختالف٢٠١٦٢٠١٧مليون ريال سعودي

٪ من ا�يراداتريال سعودي٪ من ا�يراداتريال سعودي

-١٢٫٣٪١٠٠٫٠٪٣٥٥ ١٠٠٫٠٪٤٠٥ ا�يرادات التشغيلية

-١٤٫٣٪-٣٨٫٨٪(١٣٨)-٣٩٫٧٪(١٦١)تكلفة ا�يرادات التشغيلية

-١١٫١٪٦١٫٢٪٢١٧ ٦٠٫٣٪٢٤٥ الربح ا�جمالي

-١٩٫٤٪-٤٠٫٠٪(١٤٢)-٤٣٫٥٪(١٧٧)المصاريف التشغيلية

١٠٫٧٪٢١٫٢٪٧٥ ١٦٫٨٪٦٨ الدخل التشغيلي

-٥٦٫٢٪٨٫٩٪٣٢ ١٧٫٧٪٧٢ صافي الربح

 مؤشرات ا�داء 
المالي الرئيسية

ا�داء المالي
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وصلـــت ا�يـــرادات التشـــغيلية للســـنة المنتهية في 
٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ إلـــى ٣٥٥٫٤ مليـــون ريـــال ســـعودي، 
بانخفـــاٍض قـــدره ١٢٫٣٪ مقارنة مـــع ٤٠٥٫٤ مليـــون ريال 
فـــي العـــام الماضـــي. ويرجـــع ذلـــك في ا�ســـاس إلى 
انخفـــاض قيمـــة الجنيـــه المصـــري وتراجـــع مبيعـــات 

الصادرات.

ل^يـــرادات بنســـبة  التشـــغيلية  التكلفـــة  انخفضـــت 
١٤٫٣٪ مقارنـــًة بالعـــام الماضي بفضل تم̀كن الشـــركة 
من اســـتيعاب االنخفاض فـــي حجم الطلب وتخفيض 
التكاليـــف الثابتـــة عن طريـــق خفض عـــدد العاملين 

وتقليل النفقات العامة وتحسين انتاجية التصنيع.

وســـجل الربح ا�جمالي لعـــام ٢٠١٧ مبلًغا وقدره ٢١٧٫٥ 
مليون ريال ســـعودي، بانخفاٍض قـــدره ١١٫١٪ مقارنة مع 
الماضـــي  العـــام  ريـــال ســـعودي فـــي  ٢٤٤٫٥ مليـــون 

نتيجة انخفاض ا�يرادات التشغيلية.

كما انخفضت نفقات التشـــغيل بنسبة ١٩٫٤٪ مقارنًة 
طاقـــم  نفقـــات  تقليـــص  بفضـــل  الماضـــي  بالعـــام 
العمـــل وا�نفـــاق علـــى ا�عالنـــات وتخفيـــض تكاليف 

البيع المباشر المرتبطة بانخفاض حجم المبيعات.

ريـــال  نحـــو ٧٥٫٣ مليـــون  التشـــغيلي  الدخـــل  وبلـــغ 
ســـعودي، بزيادٍة قدرهـــا ١٠٫٧٪ مقارنًة مـــع ٦٨٫٠ مليون 
ريـــال ســـعودي فـــي العام الماضـــي، ويرجـــع ذلك إلى 

انخفاض نفقات التشغيل.

ســـعودي،  ريـــال  مليـــون   ٣١٫٥ الربـــح  صافـــي  وبلـــغ 
بانخفـــاض ٤٠٫٤ مليون ريال ســـعودي أو نســـبة ٥٦٫٢٪ 
عـــن العـــام الماضـــي. ويرجع ذلـــك إلى الربـــح الُمحقق 
لمـــرة واحـــدة من فروق أســـعار صرف العمـــالت بقيمة 
الماضـــي.  العـــام  فـــي  ريـــال ســـعودي  مليـــون   ٥٩٫٨
وباســـتثناء الربـــح الُمحقـــق لمـــرة واحـــدة فـــي العام 
الماضـــي، ارتفـــع صافي الدخل فـــي عـــام ٢٠١٧ مقارنًة 

بالعام الماضي بقيمة ١٩٫٤ مليون ريال سعودي.

ا�داء المالي
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التمويل والتسهيالت البنكية

األداء المالي
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التمويل والتسهيالت البنكية
التسهيالت البنكية قصير ا�جل و المرابحات

 بلـــغ إجمالـــي التســـهيالت الخاصـــة بالذهب الُمســـتخدم من ِقبل الشـــركة في عام ٢٠١٧ إلـــى ١٫١٠٦٫٢ مليون ريال ســـعودي (٢٢٧٫٥١٩ أونصـــة) مقارنة مـــع ١٫٠٠٣٫٦ مليون ريال 
ســـعودي (٢٣٠٫٦٨٦ أونصـــة) فـــي عـــام ٢٠١٦. وقد تحقق انخفاض كميات التســـهيالت الخاصـــة بالذهب من خالل تقليـــص رأس المال العامل، بينما زادت قيمة التســـهيالت 

نتيجة الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب.

ارتفعـــت الضمانـــات النقديـــة مقابل التســـهيالت الخاصة بالذهب المســـتخدم من قبل الشـــركة كما في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ إلـــى ١١٠٫١ مليون ريال ســـعودي مقارنة مع ١٧٠٫٩ 
مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. ويرجع هذا االنخفاض إلى تسوية اتفاقيات السلع ا�ساسية.

كمـــا بلغـــت تكاليـــف التســـهيالت والمرابحـــات في عـــام ٢٠١٧ مبلًغـــا وقـــدره ٣٠٫٧ مليون ريال ســـعودي مقارنة مـــع ٣٥٫٦ مليون ريال ســـعودي فـــي العـــام الماضي نتيجة 
لخفض رأس المال العامل، وذلك على الرغم من وجود زيادة طفيفة في معدالت العائد للتسهيالت الخاصة بالذهب.

حركة التسهيالت البنكية والمربحا ت الخاصة بالذهب والنقد خالل عام ٢٠١٧
تتكون التســـهيالت قصيرة ا�جل بشـــكٍل أساســـي من مرابحات إســـالمية وتســـهيالت ائتمانية خاصـــة بالذهب ممنوحة من بعـــض البنوك، وتحمل معـــدل عائد تجاري 

مضمون بشكٍل رئيسي من خالل الهوامش النقدية المقيدة. وفيما يلي بيان هذه الحركة كما في ٣١ ديسمبر:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧المالحظات
ريال سعودي

٣١ ديسمبر ٢٠١٦
ريال سعودي

١ يناير ٢٠١٦
ريال سعودي

١٫١٠٦٫١٧٢٫٣٨٦٩٠٦٫٨٨١٫٩٠٤١٫١١٤٫٧٨٢٫٦٦٠أتسهيالت مرابحات (الذهب)

-٦٨٫٧١٦٫٦٥٣-باتفاقيات السلع ا�ساسية

-٢٧٫٩٧٢٫٩١١-جقروض الذهب

-٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠١٧٫٠٠٠٫٠٠٠دتسهيالت نقدية (تورق)

١٫١٣٤٫١٧٢٫٣٨٦١٫٠٢٠٫٥٧١٫٤٦٨١٫١١٤٫٧٨٢٫٦٦٠

المالحظات:
أ .  لـــدى المجموعـــة تســـهيالت مرابحـــة إســـالمية مـــن بنوك مختلفـــة لها فترات اســـتحقاق تتراوح من شـــهر واحد إلى ثالثة أشـــهر وتســـتخدم حصيلتهـــا للحصول على الذهـــب ولغرض تمويـــل متطلبات رأس 
المـــال العامـــل (٢٠١٦م: ١ إلـــى ٣ أشـــهر) بمعـــدالت ربح متفق عليها. إن جميع هذه التســـهيالت تتوافق مع أحكام الشـــريعة ا�ســـالمية، حيث إن البنوك تقوم بشـــراء ســـلع أخرى غير الذهـــب أو الفضة نيابة عن 

المجموعة، ثم تقوم ببيع هذه السلع وتستخدم المقابل لشراء الذهب للمجموعة».
ب .  تشـــتمل على اتفاقيات لشـــراء الذهب بســـعر معين ثابت، وبيعه مرة أخرى في تاريخ مســـتقبلي يتراوح بين شـــهر واحد إلى تســـعة أشـــهر في عام ٢٠١٧م (٢٠١٦م: شـــهر واحد الى ٦ أشـــهر) بنفس ســـعر 

الذهب مضافا إليه العمولة المتفق عليها. يتم تأمين هذه االتفاقيات عن طريق إيداع ضمانات نقدية.
ج .  تشـــتمل علـــى تســـهيالت الذهـــب مـــن البنوك لتمويـــل رأس المال العامل. حيث قامت المجموعة بســـداد هذه التســـهيالت خالل الفتـــرة وبمعدل ربح SIBOR مضافـــا إليها معدالت ربح متفـــق عليها بفترة 

استحقاق ٣ أشهر. تقوم المجموعة بدفع ضمانات نقدية بمعدالت ربح متفق عليها على القيمة االسمية للتسهيل والتي يمكن استردادها في تاريخ االستحقاق.

د .  تشتمل على تسهيالت مرابحة إسالمية نقدية من بنوك مختلفة بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل فقط بمعدالت ربح متفق عليها وبفترات استحقاق تتراوح من خمسة الى ستة شهور.

حركة التسهيالت البنكية قصير ا�جل والمرابحة خالل العام على النحو التالي:
 ٢٠١٦ 

ريال سعودي
 ٢٠١٧ 

ريال سعودي

١٫١١٤٫٧٨٢٫٦٦٠١٫٠٢٠٫٥٧١٫٤٦٨الرصيد في بداية العام

٩٫٧٣٩٫٢٢٦٫٥٩٥١٠٫٠٥٦٫١٣٦٫٣٩٩التسهيالت الممنوحة خالل العام

(٩٫٩٤٢٫٥٣٥٫٤٨١)(٩٫٨٣٣٫٤٣٧٫٧٨٧)التسهيالت المدفوعة خالل العام

١٫٠٢٠٫٥٧١٫٤٦٨١٫١٣٤٫١٧٢٫٣٨٦الرصيد في نهاية العام
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التمويل والتسهيالت البنكية

التوافق مع أحكام الشريعة ا�سالمية
التزاًما منها بمبادئ الشـــريعة ا�ســـالمية الخاصة بتعامالت الذهب، تســـتخدم الشـــركة تســـهيالت خاصة بالذهب متوافقة مع الشريعة ا�ســـالمية ومعتمدة من اللجان 

الشرعية الداخلية للبنوك، وتأخذ هذه التسهيالت في شكل «تورق» أو «مرابحة» لتمويل عملية شراء الذهب من ا�سواق المحلية والدولية. 

قيمة التسهيالت كما فياسم البنكم
 ١ يناير ٢٠١٧

التسهيالت الجديدة 
التي تم الحصول عليها 

خالل العام

التسهيالت المدفوعة 
خالل العام

قيمة التسهيالت كما في
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٥٥١٫١٧٢٫٢٨٦(٤٫٧٨١٫٢٥٩٫١٨١)٥٢٩٫٧٧٠٫٠٠٠٤٫٨٠٢٫٦٦١٫٤٦٧ البنك ا�هلي التجاري١

٢٥٣٫٠٧٣٫٢٦٣(٢٫٤٩٥٫٩٣٦٫٣٠٠)٢٫٥٨٥٫٤٦٧٫٩٣٠ ١٦٣٫٥٤١٫٦٣٣ البنك ا�ول٢

٣٢٩٫٩٢٦٫٨٣٧(٢٫٢٤٥٫٠٤٤٫٣٦٠)٢٫٣٤٤٫٤٠٠٫٩٢٦ ٢٣٠٫٥٧٠٫٢٧١ مجموعة سامبا المالية٣

-(١٩٩٫٥٦٩٫٦٢١)١٣٠٫٨٥٢٫٩٦٨ ٦٨٫٧١٦٫٦٥٣ بنك آي سي بي سي ستاندرد٤

-(١٩٥٫٧٢٦٫٠١٩)١٦٧٫٧٥٣٫١٠٨ ٢٧٫٩٧٢٫٩١١ البنك السعودي الفرنسي٥

-(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠)٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ -البنك السعودي لالستثمار٦

١٫١٣٤٫١٧٢٫٣٨٦(٩٫٩٤٢٫٥٣٥٫٤٨١)١٫٠٢٠٫٥٧١٫٤٦٨١٠٫٠٥٦٫١٣٦٫٣٩٩

لقـــد تـــم الحصـــول على جميع التســـهيالت البنكيـــة قصير ا�جل والمرابحة من خالل الشـــركة ا�م - شـــركة الزوردي للمجوهـــرات - ولم تحصل أي من الشـــركات التابعة 
على تسهيالت بنكية.

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 فيما يلي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:

٢٠١٦ 
ريال سعودي

٢٠١٧
ريال سعودي

٣١٫١٢٩٫٢٥٢٣٢٫٢٨٩٫١٦٦الرصيد في بداية العام

٤٫٩٧٤٫٠٢٨٤٫٤٣٥٫١٧٨المخصص المكون خالل العام

(٣٫٧٥١٫٥٥٤)(٣٫٦٧٢٫٦٣٩)المدفوعات خالل العام

٦١٣٫٣١٥٤٫٦٥٦٫٧٦٨الخسارة االكتوارية/(الربح)

٨٫٣٩١(٧٥٤٫٧٩٠)فروق ترجمة العمالت ا�جنبية

٣٢٫٢٨٩٫١٦٦٣٧٫٦٣٧٫٩٤٩الرصيد في نهاية العام

تقـــدم المجموعـــة مخصـــص تعويضـــات نهايـــة الخدمـــة لجميع موظفيهـــا بما يتفق مـــع قوانين العمـــل. ولم تضـــع المجموعة بعُد نظاًمـــا لمنح حصصها أو نســـبة من 
أرباحهـــا لموظفيهـــا، باســـتثناء موظفـــي الشـــركات التابعة في مصـــر والذين يحق لهـــم الحصول على ١٠٪ مـــن ا�رباح الموزعة عمـــًلا بقانون الشـــركات المصري. كما لم 

تضع المجموعة بعُد أي برنامج تقاعد للموظفين أو إنشاء صندوق مستقل لهذا البرنامج، بخالف برامج التأمين االجتماعي ا�لزامي الحكومي.
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ب. العقوبات والجزاءات
لـــم تتعـــرض الزوردي �ي جـــزاء أو عقوبـــة أو تنبيه من 

أي جهة تنظيمية رقابيٍة كانت أو قضائية. 

إعداد القوائم المالية الموحدة
أعـــدت المجموعة قوائمها المالية الســـنوية الموحدة 
ا�ولى وفًقـــا للمعايير الدولية �عـــداد التقارير المالية 
الهيئـــة  متطلبـــات  مـــع  يتفـــق  وبمـــا   ،(«IFRS»)
 («SOCPA») القانونييـــن  للمحاســـبين  الســـعودية 
وغيرهـــا من المعايير والتصريحـــات الصادرة عن هذه 
إلـــى  المجموعـــة  انتقـــال  تاريـــخ  ويوافـــق  الهيئـــة. 
المعاييـــر الدولية �عـــداد التقارير الماليـــة ١ يناير ٢٠١٦. 
وُطبقت متطلبـــات IFRS ١ «اعتماد المعايير الدولية 
�عـــداد التقاريـــر الماليـــة للمـــرة ا�ولـــى» عنـــد إعـــداد 
القوائـــم الماليـــة الســـنوية الموحدة ا�ولـــى. وُيفصح 
عـــن آثار االنتقـــال من المعاييـــر المحاســـبية المقبولة 
إلـــى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  عموًمـــا 
المعاييـــر الدوليـــة �عـــداد التقارير الماليـــة في إيضاح 
منفصـــل بالقوائم الماليـــة الموحـــدة والمرفقة بهذا 

التقرير السنوي.

لقد طبقت الشـــركة جميـــع المعاييـــر الدولية �عداد 
الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  المعتمـــدة  الماليـــة  التقاريـــر 
الســـعودية للمحاســـبين القانونيين، دون اســـتثناء، 
 ٣١ مـــن  اعتبـــاًرا  المفعـــول  ســـارية  أصبحـــت  والتـــي 

ديسمبر ٢٠١٧.

ُتصـــدر القوائـــم الماليـــة المرحلية الموحـــدة مع تقرير 
المراجعـــة المحـــدود، بينمـــا ُتصـــدر القوائـــم الماليـــة 
الســـنوية الموحـــدة مع تقريـــر المراقبة الـــذي يصدره 

مراقب الحسابات الخارجي.

 õتم تعيين شـــركة الـــدار لتدقيق الحســـابات، عبد ا
البصري وشـــركاه، إحدى الشـــركات التابعة لمجموعة 
جرانـــت ثورنتون الدولية (GTIL)، كمراقب حســـابات 
خارجي للســـنة المالية ٢٠١٧ بناًء علـــى التوصية التي 
قدمتهـــا لجنة المراجعـــة إلى مجلـــس ا�دارة. وطلب 
مجلـــس ا�دارة الموافقة على ترشـــيح «الـــدار لتدقيق 
الحســـابات» وتحديـــد أتعابـــه خـــالل اجتمـــاع الجمعية 
العامـــة المنعقـــدة بتاريـــخ ١ أبريـــل ٢٠١٧، وتـــم خاللها 

الموافقة على هذا التعيين.

وبعـــد أن تـــم االنتهـــاء مـــن عمليـــة تدقيـــق القوائم 
الماليـــة الموحـــدة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٧، أصدر مراقب الحســـابات شـــركة «الدار 
لتدقيـــق الحســـابات» تقريـــره عنهـــا بـــرأي ُمطلق غير 
ُمتحفـــظ عـــن تمثيلهـــا العـــادل مـــن كافـــة النواحي 
الجوهريـــة للمركـــز المالي للمجموعـــة وأدائها المالي 
والتدفقـــات النقدية الموحدة وفًقـــا للمعايير الدولية 
�عـــداد التقاريـــر الماليـــة المعتمـــدة من ِقبـــل الهيئة 
 («SOCPA») القانونييـــن  للمحاســـبين  الســـعودية 
وغيرهـــا من المعايير والتصريحـــات الصادرة عن هذه 
الهيئـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، نـــص تقريـــر المراجعـــة 
عموًمـــا  الموحـــدة  الماليـــة  القوائـــم  امتثـــال  علـــى 
بالمتطلبـــات التنظيميـــة للوائح الشـــركات والنظام 
إعـــداد  فـــي  تأثيرهـــا  بقـــدر  للمجموعـــة  ا�ساســـي 

وتمثيل القوائم المالية الموحدة.

ا�داء المالي

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
أ . المدفوعات خالل عام ٢٠١٧:

تلتـــزم الزوردي بدفـــع بعـــض الرســـوم والمصروفـــات القانونية للجهـــات الحكومية بالمملكـــة العربية الســـعودية وفًقا للوائـــح وا�نظمة المعمول بهـــا، ويتم فرض هذه 
المصروفات نتيجة عمليات الشركة التشغيلية. ويوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية خالل عام ٢٠١٧ مع وصف موجز لها وأسبابها:

 السببالوصف٢٠١٦٢٠١٧الجهة الحكوميةنوع المدفوعات

مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية
السعودية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٩٢٣٫١٦٢٢٫٠٣٧٫٥٦٢
المفروضة كنفقات رسوم جمركية

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة الجمارك

الهيئة العامة للزكاة الزكاة والضريبة
وضريبة الدخل

تم احتساب المبالغ المفروضة كنفقات ١٢٫٨٦٩٫٩١١١٠٫٢٥٥٫٨٧٩
زكاة وفًقا �حكام وقواعد الزكاة

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة الزكاة وضريبة الدخل

تأشيرات وجوازات 
سفر

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٧١٥٫٩٣٣٧٩٨٫٦٥٠وزارة الداخلية
المفروضة كنفقات استخراج التأشيرات 

وجوازات السفر

متطلبات حكومية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٢٫٢٦٧٫١٢٣٢٫٥١٢٫٦٠٠ وزارة العملنفقات ا�قامة
المفروضة كنفقات إقامة

متطلبات حكومية

 المؤسسة العامة التأمينات االجتماعية
للتأمينات االجتماعية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٢٫٦٦٧٫٣٨٤٢٫٥١٨٫٢٢٧
المفروضة كنفقات تأمينات اجتماعية 

وفًقا لقانون العمل والتأمينات االجتماعية

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة العمل والتأمينات 

االجتماعية
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تقرير مراقب الحسابات الخارجي
تضمـــن تقريـــر مراجـــع الحســـابات الخارجـــي للســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ االعتبـــارات 

ا�خرى التالية:

امور أخرى
للمجموعـــة  الموحـــدة  الماليـــة  القوائـــم  إعـــداد  تـــم 
 ،٢٠١٦ ديســـمبر   ٣١ فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  للســـنة 
 Ùمطلق Ùوالتـــي أصـــدر بشـــأنها المراجـــع الســـابق رأيـــ
بتاريـــخ ١٥ جمـــادى ثانـــي ١٤٣٨هــــ (الموافـــق ١٤ مـــارس 
٢٠١٧م)، وفقـــÙ للمعاييـــر المحاســـبية المتعارف عليها 

في المملكة العربية السعودية.

المعلومـــات ا�خـــرى ضمـــن التقريـــر الســـنوي 
للمجموعة

تشـــمل المعلومـــات االخرى تلـــك المعلومـــات الواردة 
فـــي التقريـــر الســـنوي للمجموعـــة لعـــام ٢٠١٧ بخالف 
القوائـــم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحســـابات 
بشـــأنها. إن ا�دارة مســـؤولة عـــن المعلومـــات ا�خرى 

الواردة في تقريرها السنوي.

الماليـــة الموحـــدة ال يغطـــي  القوائـــم  رأينـــا فـــي  إن 
المعلومـــات االخرى الـــواردة في التقرير الســـنوي ولن 
نقـــوم بتقديـــم أي شـــكل مـــن أشـــكال التأكيـــد او 

ا�ستنتاج بشأنها. 

بنـــاء علـــى مســـؤوليتنا بمراجعـــة القوائـــم الماليـــة 
الموحـــدة فـــإن مـــن مســـؤولياتنا قـــراءة المعلومـــات 
االخـــرى والـــواردة فـــي التقريـــر الســـنوي المشـــار اليه 
أعـــاله، وعند القيـــام بذلك فإننـــا نأخذ بعيـــن ا�عتبار 
مـــا إذا كانت المعلومات ا�خرى غيـــر متوافقة جوهريا 
مـــع  متعارضـــة  او  الموحـــدة  الماليـــة  القوائـــم  مـــع 
معرفتنـــا الكليـــة خالل عمليـــة المراجعـــة او عدا ذلك 

من المعلومات فيما يبدو انها خاطئة جوهريا. 

بنـــاء على ذلك فإنه عنـــد قراءتنـــا للمعلومات االخرى 
فإننـــا  جوهريـــة  أخطـــاء  هنـــاك  أن  اســـتنتجنا  إذا 
المكلفـــون  هـــؤالء  إلـــى  عنهـــا  با�بـــالغ  مطالبـــون 

بالحوكمة. وال يوجد لدينا أية أمور ل^بالغ عنها.

تقريـــر ا�دارة الســـنوي حـــول الرقابـــة الداخلية 
على عملية إعداد التقارير المالية

تتحمـــل إدارة الزوردي مســـؤولية وضـــع رقابـــة داخلية 
فّعالـــة علـــى عملية إعـــداد التقاريـــر الماليـــة والحفاظ 
عليهـــا. وُتصمم الرقابة الداخلية علـــى إعداد التقارير 
الماليـــة عملية بهدف توفير ضمانات معقولة بشـــأن 
مصداقيـــة هـــذه التقاريـــر، وإعـــداد القوائـــم الماليـــة 
المبـــادئ  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الخارجيـــة  لëغـــراض 
المحاســـبية المقبولـــة عموًمـــا والمعتمدة مـــن ِقبل 
القانونييـــن.  للمحاســـبين  الســـعودية  الهيئـــة 
وتتضمـــن عمليـــة الرقابـــة الداخليـــة التـــي تطبقهـــا 
السياســـات  الماليـــة  التقاريـــر  إعـــداد  علـــى  الزوردي 

وا�جراءات التالية:

بيانـــات  تضـــم  التـــي  الســـجالت  علـــى  ١)  الحفـــاظ 
تفصيليـــة معقولـــة بمـــا يعكـــس المعامـــالت التي 
تقـــوم بها الزوردي وســـبل اســـتخدام أصولها بكل 

دقة ونزاهة.

المعامـــالت  بتســـجيل  معقولـــة  ضمانـــات  ٢)  توفيـــر 
حســـب ا�صـــول المهنيـــة الالزمـــة �عـــداد القوائم 
الماليـــة وفًقـــا للمعاييـــر الدوليـــة �عـــداد التقاريـــر 
الماليـــة، وبأن إيـــرادات ونفقـــات الزوردي تتـــم وفًقا 
وأعضـــاء  الشـــركة  �دارة  الممنوحـــة  للصالحيـــات 

مجلس إدارة.

٣)  توفيـــر ضمانـــات معقولـــة لمنـــع أو الكشـــف فـــي 
الوقت المناســـب عن االســـتحواذ أو االســـتخدام أو 
إنفـــاق أصـــول الزوردي بشـــكل غير مســـموح، وبما 
قـــد يؤثـــر بشـــكٍل جوهـــري علـــى القوائـــم المالية 

الموحدة.

الرقابـــة  تتمكـــن  ال  قـــد  المتأصلـــة،  للقيـــود  ونظـــًرا 
الداخليـــة علـــى إعـــداد التقاريـــر الماليـــة مـــن منـــع أو 
الكشـــف عـــن ا�خطـــاء. كمـــا أن التوقعـــات المتعلقة 
بـــأي تقييـــم لفاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة فـــي 
المســـتقبل قـــد تكـــون عرضة لخطـــر أن تصبـــح غير 
كافيـــة بســـبب تغيـــر الظـــروف أو انخفاض مســـتوى 

االمتثال للسياسات وا�جراءات.

أجـــرت إدارة الزوردي تقييًمـــا لفعالية الرقابـــة الداخلية 
علـــى عملية إعـــداد التقاريـــر المالية، وبنـــاًء على هذا 
التقييـــم خلصـــت ا�دارة إلى فعاليـــة الرقابة الداخلية 
التـــي تطبقهـــا الزوردي علـــى عمليـــة إعـــداد التقارير 

المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. 

التمويل والتسهيالت البنكية
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رأس المال والمستثمرون ونسبة الملكية 

أ . رأس المال
يلخص الجدول أدناه رأس مال شركة الزوردي كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

قيمة / عدد ا�سهمالوصف

 ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعوديرأس المال المصرح به

 ٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ا�سهم المصدرة

١٢٫٩٠٠٫٠٠٠ ا�سهم الحرة المتاحة للتداول

 ٤٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي رأس المال المدفوع

 ١٠ رياالت سعودية القيمة/ا�سهم االسمية

١٠ رياالت سعوديةالقيمة/ا�سهم المدفوعة 

المساهمين الرئيسين وتغييرات الملكية
بنهايـــة عـــام ٢٠١٧ وصـــل عدد المســـاهمين في شـــركة الزوردي ٢٩٫٠٨٨ مســـاهًما، ويمثل المســـتثمرون من الشـــركات نســـبة ٧٢٫٢٦٪ من إجمالي ملكية ا�ســـهم، بينما 
يمثل المســـتثمرون ا�فراد ٢٧٫٧٤٪. كما يوجد مســـتثمٌر واحد يمتلك مليون ســـهًما أو أكثر من أســـهم شـــركة الزوردي، ويمثل ذلك نســـبة ٦٩٫٩٪ من ا�ســـهم المصدرة 

لشركة الزوردي. تقدم الجداول التالية وصًفا للمستثمرين في الزوردي:

المساهمين وفقÔ لطبيعتهم

نسبة الملكيةعدد ا�سهمعدد المساهميننوع المساهم

٧٢٫٢٦٪٢٠٣١٫٠٧٢٫١٥٥شركات ومؤسسات مالية 

٢٧٫٧٤٪٢٩٫٠٦٨١١٫٩٢٧٫٨٤٥أفراد

١٠٠٪٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٩٫٠٨٨المجموع

المساهمين وفًقا لجنسيتهم

نسبة الملكيةعدد ا�سهمعدد المساهمينجنسية المساهم

٩٩٫٧٦٪٢٩٫٠٢٢٤٢٫٩٠٠٫٤٣٧سعوديون 

٠٫٠٣٪٣٧٫٠٢٥دول مجلس التعاون الخليجي

٠٫٢١٪٦٣٩٢٫٥٣٨جنسيات أخرى

١٠٠٪٢٩٫٠٨٨٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع
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ب. أخطارات ملكية المساهمين
وفًقـــا للفقـــرة الفرعيـــة (١-٢) مـــن المـــادة رقم (٤٥-أ) مـــن قواعد التســـجيل وا�دراج الصادرة عن هيئة الســـوق الماليـــة، لم تتلق شـــركة الزوردي خالل عـــام ٢٠١٧ أي اخطار 
مـــن المســـاهمين بوجـــود تغيـــر في نســـب الملكية تبلغ أو تزيد عن ٥٪ من ا�ســـهم المصدرة للشـــركة أو أي إخطار بالزيـــادة أو النقص لما يقارب ١٪ أو أكثر من النســـبة 

المملوكة في بداية العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، خالف الموضح في الجدول التالي: 

التغير في ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر من ا�سهم المصدرة خالل عام ٢٠١٧

نسبة ملكية صافي التغييرعدد ا�سهم في نهاية العام عدد ا�سهم في بداية العامالمستثمر
ا�سهم

نسبة مجموع 
ا�سهم المصدرة نسبة الملكيةعدد ا�سهمنسبة الملكيةعدد ا�سهم

شركة الزوردي 
٠٫٠٥٪٠٫٠٧٪٦٩٫٩٢٠٫١٧٤٪٧٠٣٠٫٠٧٨٫٨٢٦٪٣٠٫٠٩٩٫٠٠٠القابضة 

ج . اخطارت ملكية أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم
ال يوجـــد �عضـــاء مجلـــس ا�دارة وكبـــار التنفيذييـــن وأقاربهـــم خـــالل عـــام ٢٠١٧ أي مصلحـــة أو أوراق ماليـــة تعاقدية أو حقـــوق إصدار علـــى ا�ســـهم أو أدوات الدين التي 

تصدرها الشركة أو شركاتها التابعة، وذلك باستثناء السيد/ عبد اõ عبد العزيز صالح العثيم، نائب رئيس مجلس ا�دارة والعضو غير التنفيذي.

وفًقـــا للفقـــرة الفرعيـــة (٣-٤) مـــن المادة رقـــم (٤٥-أ) من قواعد التســـجيل وا�دراج الصادرة عن هيئة الســـوق المالية، قام الســـيد/ عبـــد اõ عبد العزيـــز صالح العثيم، 
عضـــو مجلـــس ا�دارة غيـــر التنفيـــذي، بإبالغ الشـــركة خالل عـــام ٢٠١٧ بالتغير في نســـبة ملكيته لما يزيد عن ١٪ من ا�ســـهم المصدرة للشـــركة أو أي زيـــادة أو نقص لما 

يقارب ٥٠٪ أو أكثر من نسبة الملكية في بداية العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:

 عدد ا�سهم اسم العضو
في بداية العام

 عدد ا�سهم في 
نهاية العام

نسبة التغييرصافي التغيير

السيد/ عبد ا¹ عبد العزيز 
٨١٫٨٪٣٣٥٫٠٣٥٦١٫٠٠٠٢٧٤٫٠٣٥صالح العثيم

ال توجـــد أي فئـــة أو عـــدد مـــن أدوات الديـــن القابلة للتحويـــل أو ا�وراق المالية التعاقدية أو حقوق الشـــفعة أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة أو منحتها خالل عام 
٢٠١٧، كما ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء �ي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة خالل عام ٢٠١٧.
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أهداف السياسة
 تهـــدف هـــذه السياســـة إلـــى التأكـــد مـــن أن عملية 
تحديـــد ا�ربـــاح وا�عـــالن عنهـــا وتوزيعها في شـــركة 
الزوردي تتســـم بالوضـــوح والشـــفافية، وتصـــب فـــي 

مصلحة كل من الشركة ومساهميها.

كما يحق للمســـاهمين الحصـــول على حصتهم من 
ا�ربـــاح وفًقـــا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق 
لقـــرار  وفًقـــا  أو  المســـاهمين  علـــى  ا�ربـــاح  بتوزيـــع 

مجلس ا�دارة بشأن توزيع ا�رباح المرحلية.

يحـــدد القرار تاريخ التســـجيل وتاريـــخ التوزيع، على أن 
ُينفـــذ القـــرار وفًقـــا للقواعـــد وا�جـــراءات التنظيميـــة 
الصادرة طبقÙ لقانون الشـــركات المتعلق بالشـــركات 

المساهمة المدرجة.

توزيع ا�رباح
ســـوف ُيقّيـــم مجلس ا�دارة ســـنوًيا توزيـــع ا�رباح عن 
كل عـــام، والتـــي ســـتخضع للتخفيـــض أو الزيادة في 
نهاية كل عام بناًء على النظام ا�ساســـي للشـــركة 
وبعـــض الظـــروف، بما في ذلك تغيير ظروف الســـوق 
والقيـــود المفروضـــة بموجب القوانيـــن المعمول بها 

في المملكة (عند االقتضاء).

ســـيوصي مجلـــس ا�دارة الجمعيـــة العامـــة بتوزيـــع 
ا�ربـــاح كنســـبة مئويـــة مـــن رأس المال على أســـاس 
النظـــام  العـــام، حيـــث ينـــص  ســـنوي وفـــي نهايـــة 
ا�ساســـي للشـــركة علـــى أن صافي ا�رباح الســـنوية، 
بعـــد خصم جميـــع النفقـــات العامـــة، يجـــب توزيعها 

كما يلي:

١.  تخصـــص نســـبة ١٠٪ مـــن صافـــي ا�ربـــاح الســـنوية 
لتكويـــن االحتياطـــي النظامـــي. كما يمكـــن إيقاف 
التخصيـــص مـــن ِقبـــل الجمعيـــة العامـــة العاديـــة 
متـــى بلـــغ إجمالي هـــذا االحتياطـــي مبلغ يســـاوي 
تجـــاوز  حـــال  وفـــي  الشـــركة.  مـــال  رأس  مـــن   ٪٣٠
االحتياطـــي المذكـــور ٣٠٪ من رأس المـــال المدفوع، 
يجـــوز للجمعيـــة العامة أن تقرر توزيـــع الفائض على 

المساهمين.

٢.  يجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة، بموجـــب اقتراح 
مجلـــس ا�دارة، تخصيـــص ١٠٪ مـــن صافـــي ا�ربـــاح 
لتكويـــن االحتياطـــي االتفاقـــي لتخصيصه لغرض 
أو أغـــراض معينـــة. ال يجـــوز اســـتخدام االحتياطـــي 
االتفاقـــي لغـــرض أو أغراض أخرى بخـــالف الغرض أو 
ا�غـــراض الذي تكـــّون مـــن أجلها هـــذا االحتياطي 
دون قـــرار مـــن الجمعيـــة العامة غيـــر العاديـــة بناًء 

على توصية مجلس ا�دارة.

٣.  توّزع النســـبة المتبقية بعد ذلك بين المساهمين 
كدفعة أولى تساوي ٥٪ من رأس المال المدفوع.

النظـــام  مـــن   (٢٠) المـــادة  بأحـــكام  ا�خـــالل  ٤.  دون 
الشـــركات،  قانـــون  مـــن   (٧٦) والمـــادة  ا�ساســـي 
إضافـــة إلـــى المذكـــور آنًفا، تـــوزع نســـبة ال تزيد عن 
�عضـــاء  كمكافـــأة  المتبقيـــة  ا�ربـــاح  مـــن   (٪٥)
مجلـــس ا�دارة، على أن تتناســـب المكافأة مع عدد 

الجلسات التي حضرها كل عضو من ا�عضاء.

٥.  يـــوزع الباقـــي علـــى المســـاهمين كحصـــة إضافية 
من ا�ربـــاح أو ُتحول إلى أرباح محتجـــزة، على النحو 
الـــذي قد تقـــرره الجمعية العامـــة العادية بناًء على 

توصية مجلس ا�دارة.

٦.  يجـــوز لمجلـــس ا�دارة التوصية بتوزيـــع ا�رباح على 
نحـــٍو ربع ســـنوي أو نصف ســـنوية، علـــى أن تقرها 
العاديـــة الحًقـــا. ويجـــب إخطـــار  العامـــة  الجمعيـــة 
هيئـــة الســـوق الماليـــة بهـــذه القـــرارات وا�فصـــاح 

عنها في السوق المالية.

٧.  تقر الجمعيـــة العامة توزيع ا�ربـــاح وتاريخ توزيعها. 
ُتمنـــح هـــذه ا�ربـــاح، ســـواًء كانـــت نقًدا أو أســـهم 
المســـاهمين  إلـــى  حـــق  باعتبارهـــا  مجانيـــة، 
المدرجيـــن فـــي الســـجالت المحفوظـــة لـــدى مركز 
إيـــداع ا�وراق الماليـــة (الـــذي تديره الســـوق المالية 
حالًيـــا) كمـــا تظهر فـــي نهاية جلســـة التداول في 

يوم انعقاد الجمعية العامة.

٨.  ُتدفـــع ا�ربـــاح المعلنة من ِقبل الجمعيـــة العامة أو 
مجلـــس ا�دارة (مـــن أجـــل ا�ربـــاح المؤقتـــة) مـــن 
جانب الزوردي للمســـاهمين المعنيين في غضون 

١٥ يوم عمل من تاريخ إصدار القرار.

يحـــق للمســـاهمين الحصـــول علـــى أرباحهـــم خـــالل 
الفتـــرة المحـــددة مـــن إقـــرار الجمعية العامة لنســـبة 
رأس المـــال التـــي يجـــب توزيعهـــا فـــي شـــكل أربـــاح. 
مـــن  التأكـــد  الشـــركة  إدارة  علـــى مجلـــس  يتعيـــن 
االلتـــزام بالوقـــت التزاًمـــا تاًمـــا وا�عـــالن عـــن التاريـــخ 

المحدد للدفع مسبًقا.

أ . توزيعات ا�رباح
 يحـــق لكل مســـاهم الحصول على حصـــة من ا�رباح 
بمـــا يتفق مع قرار مجلـــس ا�دارة فيمـــا يتعلق بتوزع 
ا�ربـــاح المؤقتـــة أو قرار الجمعيـــة العامة وذلـــك وفًقا 
للمـــادة (٤٦) مـــن النظام ا�ساســـي لشـــركة الزوردي. 
ُيرفـــق قـــرار مجلـــس ا�دارة أو الجمعية العامـــة بتاريخ 
للمســـاهمين  ويحـــق  التوزيـــع،  وتاريـــخ  االســـتحقاق 
المســـجلين فـــي ســـجل المســـاهمين الحصـــول عل 

ا�رباح في نهاية يوم االستحقاق.

ُتدفـــع ا�ربـــاح الموزعـــة علـــى المســـاهمين بالطريقة 
وا�وقـــات التـــي يحددها مجلـــس ا�دارة وفًقـــا لقانون 

الشركات وتعليمات هيئة السوق المالية.

ا�داء المالي
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ا�داء المالي

حققـــت شـــركة الزوردي متوســـط نســـبة توزيـــع أرباح 
تبلـــغ ٥٠٪ تقريًبـــا مـــن صافـــي ا�ربـــاح الســـنوية عـــن 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى   .٢٠١٦ إلـــى   ٢٠١٢ مـــن  الســـنوات 
ا�ربـــاح  لتوزيـــع  الشـــركة  تتوقعهـــا  التـــي  الحقيقـــة 
النقديـــة الســـنوية وفًقـــا لممارســـتها الســـابقة فـــي 
توزيعـــات ا�ربـــاح، إال أنـــه ال توجـــد ضمانات علـــى توزيع 

ا�رباح على أساس مستمر. 

كمـــا ال توجـــد ضمانـــات على قيمـــة ا�ربـــاح المتوقعة 
ونســـبتها المئوية كل ســـنة. ُتعتمد توزيعات ا�رباح 
النقديـــة أو ُيوصـــى بهـــا وفًقا لسياســـة توزيـــع ا�رباح 
وعـــدد من الجوانب التي تشـــمل ا�ربـــاح المحققة من 
الجديـــد  المـــال  رأس  واســـتثمار  النقديـــة  التدفقـــات 
والتوقعات المســـتقبلية للدفعـــات الخارجة، مع ا�خذ 
وضعهـــا  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة  االعتبـــار   بعيـــن 

المالي القوي.

للنمـــو  الزوردي  شـــركة  توســـع  خطـــط  ضـــوء  فـــي 
وتصميمـــات  تقنيـــات  فـــي  واالســـتثمار  الجغرافـــي 
حديثـــة وفـــرص االســـتحواذ المحتملـــة التي تســـعى 
إليها الشـــركة حالًيا، قرر مجلس إدارة شـــركة الزوردي 
التوصيـــة  ٢٠١٨م  مـــارس   ٢٥ بتاريـــخ  للمجوهـــرات 
للجمعيـــة العامـــة بعـــدم توزيع أربـــاح نقدية للســـنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧م وذلك لدعم 

الوضع المالي للشركة.

ال توجـــد ترتيبـــات أو اتفاقيـــة تخلـــى بموجبهـــا أحـــد 
الحصـــول  فـــي  حقوقـــه  عـــن  الشـــركة   مســـاهمي 

على ا�رباح. 

ب. سجل توزيعات ا�رباح
يوضـــح الجـــدول التالـــي تفاصيل مدفوعـــات توزيع أرباح شـــركة الزوردي خالل الســـنوات الخمس الماضية، وهـــي عبارة عن ا�ربـــاح المدفوعة مقارنة بصافـــي الدخل ورأس 

المال (مليون ريال سعودي).

الوصف ا�رباح الموزعة

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

- ٪٠ ٪٥٠ ٪٠ ٪٠ نسبة توزيع ا�رباح المرحلية خالل العام

- ٪٣٠ ٪٥٥ ٪٥٠ ٪٥٠ نسبة توزيع ا�رباح السنوية في نهاية العام

- ٢١٫٥٠٠٫٠٠ ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٣٫١٤٥٫٢٦٩ ٣٧٫٠٨٨٫٩٨٧ ا�رباح المدفوعة

٣١٫٥٤٣٫٩٢٣ ٧١٫٩٥١٫٩٠٠ ١٠٠٫٥٦٧٫١٩٧ ٨٦٫٢٩٠٫٥٣٩ ٧٤٫١٧٧٫٩٧٤ صافي الربح للسنة
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عوامل المخاطرة

األداء المالي

 تعد إدارة المخاطر الفعالة أمًرا ضرورًيا لتنفيذ اســـتراتيجيات 
المجموعة، وتحقيق القيمة المســـتدامة للمساهمين، 

وحماية العالمة التجارية، وضمان الحوكمة الرشـــيدة.

“

“
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ا�داء المالي

عوامل المخاطر واستمرارية ا�عمال
أ . سياسة إدارة المخاطر

علـــى مدار العقـــود الثالثة الماضية، أثـــرت العديد من 
والتجاريـــة  واالقتصاديـــة  التشـــريعية  التغيـــرات 
وشـــمال  ا�وســـط  الشـــرق  فـــي  ســـيما  ال  العالميـــة، 
أفريقيـــا، في بيئـــة ا�عمال وجميع ا�نشـــطة التجارية، 
عناصـــر  مـــن  للمزيـــد  عرضـــة  جعلهـــا  الـــذي  ا�مـــر 

المخاطر.

 يتحمـــل مجلس ا�دارة مســـؤولية نظام إدارة مخاطر 
مـــدى  ومراجعـــة  الداخليـــة  والضوابـــط  المجموعـــة 
مخاطـــر  لتحديـــد  النظـــام  ُيصمـــم  حيـــث  فعاليتـــه، 
القضـــاء عليهـــا؛ وذلـــك  وليـــس  وإدارتهـــا،  الفشـــل 
لتحقيـــق أهـــداف المجموعـــة االســـتراتيجية وتقديـــم 
ضمانـــات معقولة، وليســـت مطلقة، ضـــد ا�خطاء أو 

الخسارة الجسيمة.

كمـــا يتحمـــل مجلـــس ا�دارة المســـؤولية العامة عن 
الـــذي  الرئيســـة ومداهـــا  تحديـــد طبيعـــة المخاطـــر 
يرغـــب فـــي تحملـــه تحقيًقـــا �هدافـــه االســـتراتيجية 
(إقبالـــه علـــى المخاطـــرة)، والتأكـــد مـــن إدارة هـــذه 
المخاطـــر علـــى نحـــٍو فّعـــال. وقـــد فـــّوض المجلـــس 
مســـؤولية مراجعـــة فعاليـــة أنظمة الرقابـــة الداخلية 
لجنـــة  إلـــى  بالمجموعـــة  المخاطـــر  إدارة  ومنهجيـــة 

المراجعة.

إدارة  لعمليـــة  اهتماًمـــا  الزوردي  شـــركة  إدارة  تولـــي 
المخاطـــر  لتحديـــد  وســـيلة  باعتبارهـــا  المخاطـــر 
وتقييمهـــا ووضع أولوية لها والحـــد منها، وذلك من 
مـــع  عمـــل،  وحـــدة  وكل  التابعـــة  شـــركاتها  خـــالل 
تطبيـــق منســـٍق وفّعال من حيـــث التكلفـــة للموارد 
آثـــار ســـلبية  أي  تأثيـــر  أو  احتماليـــة  تقليـــل  بغـــرض 
ورصدهـــا والتحكـــم بهـــا لتحقيـــق أقصى اســـتفادة 

من الفرص.

كمـــا ُتـــدار المخاطر بفعاليـــة من ِقبل شـــركة الزوردي 
عـــن طريـــق التطبيـــق الفّعـــال للضوابـــط المتنوعة، 

والتي تشمل:

ِقبـــل  مـــن  المعتمـــد  المخاطـــر  إدارة  عمـــل  •  إطـــار 
مجلس ا�دارة.

•  السياسات وا�جراءات الموثقة.
•  الحفاظ على السجالت.

•  المراقبة المستمرة لاللتزامات التنظيمية.
•  إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

ب. حوكمة إدارة المخاطر
لقـــد فـــّوض المجلـــس مســـؤولية مراجعـــة فعاليـــة 
أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة ومنهجيـــة إدارة المخاطـــر 

بالمجموعة إلى لجنة المراجعة.

كما ُيشـــرف مجلس إدارة شـــركة الزوردي على عملية 
إدارة المخاطـــر مـــن خالل لجنـــة المراجعة المســـؤولة 
للتأكـــد  المخاطـــر  إدارة  عمـــل  إطـــار  مراجعـــة  عـــن 
بنفســـها من أنه ال يزال ســـليًما وُيحدد جميع مجاالت 
المخاطـــر المحتملـــة علـــى نحـــٍو فّعـــال. با�ضافة إلى 
ذلـــك، تقوم اللجنـــة بمراجعة مدى كفاية السياســـات 
والعمليـــات التـــي ُصممـــت وُنفـــذت مـــن ِقبـــل ا�دارة 
تقاريـــر  وتقديـــم  المحـــددة،  المخاطـــر  إدارة  بغـــرض 

سنوية بها إلى مجلس ا�دارة والجمعية العامة.

مراجعـــات  بإجـــراء  المراجعـــة  لجنـــة  تقـــوم  كذلـــك، 
منتظمـــة �نظمة الرقابة الداخليـــة المعمول بها في 
المجموعـــة -بما في ذلك جميع المهام والسياســـات 
تـــزال  ال  أنهـــا  مـــن  للتأكـــد  الصلـــة  ذات  وا�جـــراءات 
مناســـبة وكافيـــة لتحديـــد المخاطـــر والحـــد منهـــا. 
وفـــي حالـــة المعامـــالت والعقـــود التي تنطـــوي على 
درجـــة عاليـــة مـــن التعقيـــد، نعمـــل مع مستشـــارين 

للتقليل من أخطارها.

تتحمـــل ا�دارة التنفيذيـــة مســـؤولية تحديد طبيعة 
إدارة المخاطـــر، وتعـــد ا�دارة على جميع مســـتوياتها 
مســـؤولة عن تحديـــد المخاطـــر وذات الصلـــة بمجال 
عملهـــا وإدارتهـــا علـــى النحو المناســـب. كمـــا تعمل 
المهـــام الوظيفيـــة للمجموعـــة علـــى دعـــم تنفيـــذ 

عملية إدارة المخاطر وتيسيرها.

ت. أنشطة إدارة المخاطر 
لقـــد ركزنـــا فـــي عـــام ٢٠١٧ علـــى تخفيـــف المخاطـــر 
الرئيســـة التـــي ُأبلـــغ عنهـــا فـــي عـــام ٢٠١٦ وإدارتهـــا. 
بـــإدارة  الوعـــي  زيـــادة  علـــى  الزوردي  وركـــزت شـــركة 
المخاطـــر فـــي جميـــع أقســـام الشـــركة وشـــركاتها 
لتحديـــد  والمســـؤوليات  ا�دوار  وتحديـــد  التابعـــة، 

مخاطر ا�عمال.

كما أننا في شـــركة الزوردي نعطـــي ا�ولوية للمخاطر 
ذات  المخاطـــر  أكثـــر  علـــى  منصًبـــا  التركيـــز  �بقـــاء 
ا�ثـــر  أســـاس  علـــى  المخاطـــر  ُتقّيـــم  حيـــث  الصلـــة، 
ا�جـــراءات  وُتنفـــذ  االحتماليـــة،  وتحليـــل  المحتمـــل 

المتعلقة بذلك �دارة المخاطر أو التخفيف منها.

يبـــدأ نهـــج شـــركة الزوردي �دارة المخاطـــر بتحديـــد 
النطـــاق الـــذي تعمـــل فيه الشـــركة ووحـــدات العمل 
المعنيـــة، بما في ذلـــك مراعاة ا�هداف االســـتراتيجية 
والتجاريـــة ذات الصلة. وُتدار جميـــع أنواع المخاطر عن 

طريق العملية ذاتها.

تقع المســـؤولية ا�ساســـية �دارة المخاطر في شركة 
الزوردي علـــى عاتـــق وحـــدة العمل، وهـــي ا�دارة على 
وجـــه التحديد، حيث تتحمل ا�دارة مســـؤولية تحديد 
المخاطـــر التـــي ينطـــوي عليهـــا العمـــل وتحليلهـــا 
ورصدهـــا ومراقبتهـــا وا�بـــالغ عنهـــا. لـــذا، فـــإن ذلك 
ُيمثل جزًءا أساســـًيا مـــن إطار إدارة المخاطر بشـــركة 

الزوردي. 
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عوامل المخاطرة

ا�داء المالي

ث. عوامل المخاطر بشركة الزوردي
تعـــد إدارة المخاطـــر علـــى نحـــٍو مالئـــم أمـــًرا حاســـًما 
فـــي  ونجاحهـــا  المباشـــر  الزوردي  شـــركة  لنجـــاح 
إدارة  منهجيـــة  الشـــركة  طـــورت  لـــذا،  المســـتقبل. 
ُتديرهـــا  والتـــي  ا�دارة  لمجلـــس  المواتيـــة  المخاطـــر 
ا�دارة التنفيذيـــة. وتتســـم هـــذه المنهجيـــة بكونها 
لشـــركة  يســـمح  ممـــا  باســـتمرار،  وُتتطـــور   فّعالـــة 
الزوردي بـــإدارة مخاطرهـــا بفعاليـــة وكفـــاءة، وضمـــان 
تحقيـــق أهدافهـــا االســـتراتيجية والتجاريـــة قصيـــرة 

وطويلة ا�جل. 

وبصفتها شـــركة مســـاهمة عامة، تعمل الزوردي في 
التعقيـــد  فـــي  والمتزايـــدة  للغايـــة،  منظمـــة  بيئـــة 
باالمتثـــال  الشـــركة ُمطالبـــة  فـــإن  لـــذا،  والصعوبـــة. 
وااللتزامـــات  التنظيميـــة  المتطلبـــات  مـــن  لعـــدد 
القانونيـــة. وتتمثـــل الجهـــات التنظيميـــة ا�ساســـية 
�نشـــطة شـــركة الزوردي فـــي هيئـــة الســـوق المالية 
(تـــداول)،  الســـعودية  الماليـــة  والســـوق   (CMA)
وغيرهـــا مـــن الهيئـــات الحكومية، مثـــل وزارة التجارة 
(MOCI). كمـــا تخضـــع شـــركة الزوردي  واالســـتثمار 
أيًضـــا لعـــدٍد مـــن المتطلبـــات التشـــريعية الخليجية 

وا�قليمية ا�خرى.

تمثـــل المخاطـــر الـــواردة أدنـــاه المخاطـــر والشـــكوك 
ا�ساســـية التـــي قد تؤثـــر ســـلًبا فـــي أداء المجموعة 

وتنفيذ استراتيجياتها الرئيسة:

١.  متطلبات الســـعودة ومكاتـــب العمل / تكلفة 
العمالة

العمـــل  وزارة  بـــدأت  ديســـمبر٢٠١٧م،   ٣ مـــن   âأعتبـــار
والتنميـــة االجتماعيـــة بالمملكة العربية الســـعودية 
تنفيـــذ قرارها باقتصـــار فرص العمل فـــي منافذ بيع 
الذهـــب والمجوهرات على المواطنين الســـعوديين. 
و مـــن ثمـــا هناك خطـــر يتمثل في مواجهة الشـــركة 
لصعوبـــات إيجـــاد الموارد المناســـبة وتكبـــد تكاليف 
أضافية. وعليه، تبذل شـــركة الزوردي قصارى جهدها 
وا�بقـــاء  الســـعوديين  المبيعـــات  موظفـــي  لجـــذب 

عليهم وتطويرهم.

با�ضافـــة إلى ذلـــك، قد يواجـــه عمالء شـــركة الزوردي 
ذات الخطـــر المذكـــور آنًفـــا، ممـــا قد يؤثـــر على حجم 
أعمالهـــا ونموهـــا، ا�مـــر الذي مـــن شـــأنه التأثير على 
مختلـــف  فـــي  لعمالءهـــا  الزوردي  مبيعـــات  حجـــم 

ا�سواق.

(VAT) ٢. ضريبة القيمة المضافة
أصبحـــت الئحة ضريبة القيمة المضافة (VAT) ســـارية 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية وا�مـــارات العربية 
المتحـــدة اعتبـــاًرا مـــن ١ ينايـــر ٢٠١٨. وتعتبـــر ضريبـــة 
القيمـــة المضافـــة هـــي ضريبـــة غيـــر مباشـــرة ُتفرض 
علـــى كل مرحلـــة مـــن مراحل سلســـلة التوريـــد بدًءا 
مـــن ا�نتـــاج والتوزيع وحتـــى البيع النهائي للســـلعة 
أو الخدمـــة، مع بعض االســـتثناءات. وتفرض المملكة 
العربيـــة الســـعودية ضريبة القيمـــة المضافة بمعدل 
الذهـــب  منتجـــات  جميـــع  علـــى   ٪٥ قـــدره  قياســـي 

ومجوهرات ا�لماس.

لذا، فهنـــاك خطر يتمثل في تطبيـــق ضريبة القيمة 
المضافـــة عموًمـــا، وبخاصـــة علـــى قطـــاع المجوهرات 
والمنتجـــات ا�نيقـــة، والـــذي قـــد يؤثـــر علـــى طلـــب 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  كٍل  فـــي  المســـتهلك 
الســـعودية وا�مارات العربية المتحـــدة وبالتالى على 

حجم المبيعات.

٣. تغير تفضيالت المستهلك النهائي:
تتســـم صناعة المجوهـــرات بتغير اتجاهـــات الموضة 
بهـــا وتغيـــر أو تطور تفضيالت المســـتهلك النهائي. 
لـــذا، تســـعى شـــركة الزوردي جاهدة لتوقـــع اتجاهات 
الموضـــة المســـتجدة وتحديدهـــا واالســـتفادة منهـــا 
وتســـليم  وتســـويق  وتطويـــر  تصميـــم  خـــالل  مـــن 
مجوهـــرات مبتكـــرة وجيدة الجـــودة والســـعر وتمزج 
بين الكالســـيكية والعصرية. وقد يـــؤدي ا�خفاق في 
تحقيـــق ذلـــك إلـــى التأثيـــر الســـلبي الجســـيم علـــى 

طلب المستهلك لمنتجات الزوردي وإيراداتها.

٤. انخفاض إنفاق المستهلك النهائي:
تشـــهدها  التـــي  االقتصاديـــة  التقلبـــات  تؤثـــر  قـــد 
المملكـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي تمـــارس فيهـــا 
شـــركة الزوردي نشـــاطها تأثيـــًرا ســـلبًيا فـــي نســـبة 
اســـتهالك المســـتخدم النهائي وأنماط سلوكه تجاه 
المنتجات الفاخرة والســـلع الترفيهية، والتي تشـــمل 
الذهـــب ومجوهـــرات ا�لمـــاس التـــي تبيعها شـــركة 
الزوردي. با�ضافـــة إلـــى ذلك، فإنه مـــع انخفاض الدخل 
المتاح للمســـتهلك النهائي والمقترن بزيادة أســـعار 
والتغيـــرات  التضخـــم  معـــدل  وارتفـــاع  الذهـــب 
مـــن  والعديـــد  الموضـــة  اتجاهـــات  فـــي  المســـتمرة 
العوامـــل ا�خـــرى، أدت إلى توجه المســـتهلكين لبيع 
مجوهـــرات الذهـــب أو إرجاعهـــا أو اســـتبدالها. لـــذا، 
فـــي  الداخليـــة  الزوردي  مجموعـــة  سياســـات  تقبـــل 
بعـــض البلـــدان بعض عمليـــات ا�رجاع أو االســـتبدال 
لمجوهـــرات الذهـــب مـــن عمالئهـــا والمســـتهلكين 

الخاضعين الستيفاء شروط معينة. 

وفـــي حـــال تجـــاوزت عمليـــات ا�رجـــاع أو االســـتبدال 
غيـــر  نحـــٍو  علـــى  المعتـــادة  المســـتويات  المذكـــورة 
طبيعـــي نتيجـــة لتغير أحـــد العوامل الُمبينـــة أعاله، 
فقـــد يؤثـــر ذلـــك تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيـــًرا فـــي أعمـــال 
نتائـــج  أو  المالـــي  وضعهـــا  أو  الزوردي  مجموعـــة 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

إيـــرادات  فـــي  الموســـمية  التغيـــرات  ٥.  تأثيـــر 
مجموعة الزوردي:

تتســـم صناعـــة المجوهـــرات بطبيعتها الموســـمية 
علـــى  الزوردي  مجموعـــة  منتجـــات  طلـــب  ويعتمـــد 
مناســـبات معينـــة. ونتيجـــة لذلـــك، تخضـــع مبيعات 
مجموعـــة الزوردي للتقلبات الموســـمية. ونظًرا لهذه 
العوامـــل الموســـمية، قـــد ال ُتجدي مقارنـــة المبيعات 
والنتائج التشـــغيلية بين فترات مختلفة من الســـنة 
عليهـــا  االعتمـــاد  يجـــب  وال  نفًعـــا،  الواحـــدة  الماليـــة 
كمؤشـــرات لëداء الســـنوي لمجموعـــة الزوردي. إضافة 
الموســـمية  االســـتهالك  أنمـــاط  تـــؤدي  ذلـــك،  إلـــى 
المبينـــة إلـــى تقلـــب النتائـــج التشـــغيلية لمجموعـــة 

الزوردي ووضعها المالي من فترة إلى أخرى.

٦.  تأثيـــر تقلبات أســـعار الذهب في مســـتويات 
طلب مجوهرات الذهب:

شـــهدت أســـعار الذهـــب تقلبـــات كبيـــرة علـــى مدى 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة وكانت ســـريعة التقلب 
فـــي بعض ا�حيان. وقد تتأثر أســـعار الذهب بالعديد 
مـــن العوامـــل. كمـــا يمكـــن أن تؤثـــر الفتـــرات التـــي 
تشـــهد ارتفـــاع في أســـعار الذهب أو حـــركات التقلب 
مجوهـــرات  طلـــب  فـــي  كبيـــًرا  تأثيـــًرا  أســـعاره  فـــي 
الذهـــب، وخاصة طلـــب مجوهرات الذهـــب ذات الوزن 
الثقيـــل. ففـــي حـــال عـــدم مقـــدرة مجموعـــة الزوردي 
وعـــرض  لتصنيـــع  منتجاتهـــا  مزيـــج  تغييـــر  علـــى 
رأى  إذا  أو  خفيـــف،  وزٍن  ذات  ذهـــب  مجوهـــرات 
الذهـــب  مجوهـــرات  أن  النهائيـــون  المســـتهلكون 
التـــي تقدمهـــا مجموعـــة الزوردي باهظـــة الثمن، فإن 
هـــذا كلـــه من شـــأنه التأثير ســـلًبا في طلبات شـــراء 
عمـــالء الجملـــة لـــدى مجموعـــة الزوردي أو التأثيـــر في 
مبيعات مجموعة الزوردي المباشـــرة للمســـتهلكين 
النهائييـــن فـــي منافـــذ التجزئـــة التابعـــة لهـــا؛ ا�مـــر 
الـــذي لـــه تأثيـــٌر ســـلبٌي كبيـــر فـــي أعمـــال مجموعـــة 
أو  عملياتهـــا  نتائـــج  أو  المالـــي  وضعهـــا  أو  الزوردي 

توقعاتها.
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٧. مخاطر ا�من والنقل واالحتيال:
تعمل مجموعة الزوردي في نشـــاط ُمعرض للســـرقة، 
إضافـــة إلـــى أن القيمـــة العاليـــة لمخزونهـــا يجعلهـــا 
أكثـــر عرضة للســـرقة. كما تتعـــرض مجموعة الزوردي 
للمخاطـــر الناجمة عن نقل منتجاتهـــا من مجوهرات 
الذهـــب وا�لمـــاس إلى عمالء الجملـــة ومنافذ التجزئة 
التابعيـــن لها. عـــالوة على ذلك، قد يـــؤدي أي انتهاك 
أمني في مصنع الشـــركة أو مكاتبهـــا أو منافذها أو 
ا�خفاق فـــي خدمات النقل اللوجســـتية إلى خســـارة 
جســـيمة فـــي المخـــزون والتأثير الســـلبي الفادح في 
أعمـــال مجموعـــة الزوردي أو وضعهـــا المالـــي أو نتائج 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

٨.  القـــدرة على تنفيذ خطة العمل المســـتهدفة 
واستراتيجية النمو:

يعتمد أداء مجموعة الزوردي المســـتقبلي على نجاح 
تنفيـــذ خطـــة عملهـــا واســـتراتيجية النمـــو. ونظـــًرا 
المتنوعـــة  الزوردي  مجموعـــة  أنشـــطة  لطبيعـــة 
وانتشـــارها الجغرافـــي العالمـــي، فـــإن قدرتهـــا على 
التوســـع بنجـــاح فـــي ا�ســـواق الجديـــدة أو توســـيع 
نطاق انتشـــارها في ا�ســـواق القائمة بالفعل يعتمد 
علـــى عدد مـــن العوامـــل، والتـــي يخـــرج بعضها عن 
ســـيطرة مجموعـــة الزوردي. لذا، ال يمكـــن ضمان قدرة 
عملهـــا  خطـــة  تنفيـــذ  علـــى  الزوردي  مجموعـــة 
واســـتراتيجية نموهـــا بنجاح. وقد يؤثـــر أي اخفاق في 
تنفيـــذ خطـــة عمل مجموعـــة الزوردي أو اســـتراتيجية 
نموهـــا تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيًرا فـــي أعمالهـــا أو وضعها 

المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

٩.  مخاطر التشغيل والسوق المتعلقة بالعمليات 
الدولية:

ُتحقق مجموعة الزوردي إيـــرادات كبيرة خارج المملكة 
حيـــث تمتلـــك عمليـــات تصنيـــع أجنبيـــة فـــي مصـــر 
فضـــال عـــن العديـــد مـــن التعامـــالت مـــع الموردييـــن 
الخارجييـــن، ونتيجة لذلـــك، تخضع مجموعـــة الزوردي 
لمخاطر ممارســـة نشـــاطها خارج المملكة، مثل اäثار 
الضريبيـــة الســـلبية المحتملـــة، والتـــي تشـــمل تلك 
الناجمـــة عـــن التغيرات فـــي السياســـات الضريبية أو 
عن التنفيذ غير المتســـق لها، حيث تخضع الشـــركة 
للقوانيـــن واللوائـــح المختلفة والمعقـــدة والمتغيرة 
المتعـــددة  االختصاصـــات  ذات  المحاكـــم  وأنظمـــة 
القوانيـــن  مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  واالمتثـــال 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  ا�جنبيـــة،  وا�نظمـــة  والمعاهـــدات 
والتصديـــر،  االســـتيراد  ترخيـــص  وأنظمـــة  شـــروط 

إضافـــة إلى التغيـــرات غير المتوقعة فـــي المتطلبات 
أربـــاح  إعـــادة  علـــى  القيـــود  وفـــرض  التنظيميـــة 
الشـــركات التابعـــة ا�جنبيـــة إلـــى مجموعـــة الزوردي. 
وقـــد تتأثر نتائج عمليات تشـــغيل مجموعـــة الزوردي، 
علـــى وجـــه التحديـــد، ســـلًبا أو إيجاًبـــا بتقلب أســـعار 
صـــرف العمـــالت وقـــدرة مجموعـــة الزوردي علـــى إدارة 
مخاطـــر معامـــالت العمـــالت بفعاليـــة، ال ســـيما فيمـــا 
يتعلـــق بالجنيـــه المصري فـــي ظل تقلبـــه على مدار 

العامين الماضيين.

١٠. مخاطر العميل االئتمانية:
تتمثـــل المخاطـــر االئتمانيـــة فـــي مخاطـــر الخســـارة 
الماليـــة الناتجة عـــن تقصير عمالء تجـــارة الجملة لدى 
مجموعـــة الزوردي فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم الماليـــة 
تجـــاه الزوردي. كمـــا ترتبـــط مخاطـــر مجموعـــة الزوردي 
االئتمانيـــة أساًســـا بذممهـــا التجارية المدينـــة، وقد ال 
إضافيـــة  ضمانـــات  علـــى  الزوردي  مجموعـــة  تحصـــل 
لدعـــم ذممهـــا التجاريـــة المدينـــة. كذلـــك، يمكـــن أال 
يوجـــد أي ضمـــان على مقـــدرة مجموعـــة الزوردي على 
تقييـــم الوضـــع المالـــي الحالـــي لعمالء تجـــارة الجملة 
وتحديـــد قدرة هذه ا�طـــراف على الوفـــاء بالتزاماتها 
الماليـــة ذات الصلـــة بدقـــة. كمـــا قـــد تكون اســـتدانة 
لمخاطرهـــم  ويخضعـــون  عاليـــة  العمـــالء  بعـــض 
التشـــغيلية والتنظيميـــة الخاصـــة، والتـــي قـــد تزيد 
مـــن مخاطر تخلفهـــم عن الوفـــاء بالتزاماتهـــم تجاه 
مجموعـــة الزوردي. وربما يكـــون لعجز أو تقصير عمالء 
تجـــارة الجملـــة ا�كثـــر أهميـــة لـــدى مجموعـــة الزوردي 
فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم تجـــاه مجموعـــة الزوردي أو 
إعســـارهم أو تصفيـــة أعمالهـــم تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيًرا 
فـــي أعمـــال مجموعـــة الزوردي أو وضعهـــا المالـــي أو 

نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

71



عوامل المخاطرة

ا�داء المالي

١١. المسؤولية الضريبية والزكاة:
كانـــت شـــركة اورو ايجيبـــت معفـــاة مـــن الضرائـــب منذ ١ ينايـــر ٢٠٠٥ م وحتـــى ٣١ ديســـمبر ٢٠١٤ م، وُأعفت شـــركة الزوردي مصر من الضرائب فـــي الفترة مـــن ١ يناير ٢٠٠٩ م 
وحتـــى ٣١ ديســـمبر ٢٠١٨ م. وعليـــه، ســـوف تبدأ شـــركتي اورو ايجيبت والزوردي مصر دفع ضرائب الشـــركات في عامـــي ٢٠١٥ م و٢٠١٩ م، على التوالي. مـــع ذلك، ال يوجد أي 
ضمـــان علـــى أن القوانيـــن واللوائـــح الضريبيـــة فـــي مصر لـــن تتغير دون إشـــعار مســـبق أو أن الســـلطات الضريبية لن تعتـــرض على حـــاالت ا�عفاء التـــي تحصل عليها 
المؤسســـات المصريـــة وُتخضعهـــم للضرائـــب التـــي قد يكـــون لها تأثير ســـلبي كبير في أعمـــال مجموعـــة الزوردي أو وضعهـــا المالي أو نتائـــج عملياتهـــا أو توقعاتها 
المســـتقبلية. كمـــا تدفـــع الشـــركة أيًضا الـــزكاة نيابة عن مســـاهميها، وقدمـــت عوائد الـــزكاة ودفعتها في الوقـــت المحدد. على الرغـــم من ذلك، ال زال هنـــاك خطر أن 
تعـــود مصلحـــة الزكاة والدخل إلى أي ســـنة تاريخيـــة واالعتراض على العوائد المقدمـــة وفرض تقييم على الشـــركة ومطالباتها بدفع التزامـــات زكاة إضافية، وقد يكون 

لها تأثير سلبي كبير في أعمال مجموعة الزوردي أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

ج. فئات المخاطر العامة:
فيما يلي بعض المخاطر العامة التي ُتحيط ببيئة أعمال مجموعة الزوردي:

المخاطر االقتصادية والتنظيميةمخاطر السوقالمخاطر التجارية

المخاطر االقتصادية والسياسيةتقلبات أسعار الذهبانقطاع ا�عمال غير المتوقع

المخاطر التنظيميةالتباطؤ العام في االقتصاداتفاقيات تسهيالت قروض الذهب

 الئحة القوى العاملةصرف العمالت ا�جنبيةكفاية غطاء التأمين

البيئة التنافسيةحماية الملكية الفكرية

انخفاض الطلب على المجوهراتاالعتماد على عالمة «الزوردي»

استراتيجية التوسععدم تجديد عقود ا�يجار

ح. استمرارية ا�عمال
تتطلـــب طبيعـــة أعمالنـــا أن نكون قادرين على توفير انتعاش ســـريع للمنتجات الرئيســـية والموديـــالت والتصميمات وخدمات مـــا بعد البيع في حـــاالت انقطاع ا�عمال. 
تســـتخدم شـــركة الزوردي منهجية إدارة اســـتمرارية ا�عمال علـــى نحٍو فّعال لمواجهة حاالت انقطاع أنشـــطة العمل وحماية العمليات التجاريـــة المهمة من آثار ا�خفاقات 

الكبيرة أو الكوارث الجسيمة. لذا، ليست هناك شكوك حقيقية فيما يتعلق بقدرة شركة الزوردي وشركاتها التابعة على استمرار عملياتها التشغيلية.

كما ال توجد خطط أو قرارات فيما يتعلق بإعادة هيكلة أو إيقاف عمليات الشركة أو شركاتها التابعة.
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أ. الئحة حوكمة الشركة
تم تحديـــث الئحة حوكمة الشـــركة الخاصة بمجموعة 
حوكمـــة  الئحـــة  متطلبـــات  مـــع  لتتماشـــى  الزوردي 
الســـوق  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  الجديـــدة  الشـــركات 
الماليـــة بتاريـــخ ٢٢ أبريـــل ٢٠١٧. وقـــد وافـــق مجلـــس 
ا�دارة على النســـخة الُمحدثة بتاريخ ٥ ديســـمبر٢٠١٧. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، وافقـــت الجمعيـــة العامـــة علـــى 
الجمعيـــة  موافـــق  تتطلـــب  التـــي  ا�قســـام  بعـــض 
العامة للمســـاهمين علـــى النحو المطلـــوب بموجب 

الئحة حوكمة الشركات الجديدة.

 تهـــدف هـــذه الالئحـــة إلـــى وضـــع منهجيـــة شـــركة 
وتلتـــزم  الشـــركة.  بحوكمـــة  يتعلـــق  فيمـــا  الزوردي 
المجموعـــة بالحفـــاظ علـــى معاييـــر عاليـــة للحوكمة، 
وتعتبـــر الحوكمـــة الجيدة أداة محوريـــة لتحقيق أكبر 
قيمـــة ممكنـــة للمســـاهمين علـــى المـــدى الطويـــل 
جميـــع  فـــي  بالجـــودة  الدائـــم  التزامهـــا  وضمـــان 
عملياتهـــا ومنتجاتهـــا. وتعـــد القواعـــد الـــواردة فـــي 
لجميـــع  ُملزمـــة  بالشـــركة  الخاصـــة  الحوكمـــة  الئحـــة 
أعضـــاء مجلـــس ا�دارة وموظفـــي الزوردي، وال يجـــوز 
تعديلهـــا إال بموجـــب قرار صادر من مجلـــس ا�دارة أو 
الجمعيـــة العامـــة علـــى النحـــو المناســـب والمطلوب 

بموجب الئحة حوكمة الشركة.

ويمكـــن تعريف حوكمة الشـــركة على أنهـــا «النظام 
المســـتخدم لتوجيه وقيادة أعمال الشـــركة». ويحدد 
هيـــكل حوكمـــة الشـــركة كيفيـــة توزيـــع الســـلطات 
فـــي  المشـــاركين  مختلـــف  بيـــن  والمســـؤوليات 
والمديريـــن  ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء  مثـــل  الشـــركة، 
تحـــدد  كمـــا  وغيرهـــم؛  والمســـاهمين  التنفيذييـــن 
القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  المتبعـــة  وا�جـــراءات  القواعـــد 
المتعلقـــة بشـــؤون الشـــركة. وبذلـــك، فهـــي توفـــر 
هيـــكل ُتحـــدد مـــن خاللـــه أهـــداف الشـــركة وســـبل 
تحقيقهـــا إلى جانـــب مراقبـــة ا�داء. ويتحمل مجلس 
حوكمـــة  الئحـــة  وتطبيـــق  وضـــع  مســـؤولية   ا�دارة 

شركة الزوردي.

ويتمثـــل دور المســـاهمين في الحوكمـــة في تعيين 
المراجعـــة  لجنـــة  وأعضـــاء  ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء 
ومدققي الحســـابات، وضمـــان تطبيق هيكل حوكمة 
وضـــع  ا�دارة  مجلـــس  مســـؤولية  وتتضمـــن  مالئـــم. 
الدعـــم  وتوفيـــر  للشـــركة،  االســـتراتيجية  ا�هـــداف 
القيـــادي الـــالزم لتحقيق هذه ا�هداف، وا�شـــراف على 
إدارة أعمـــال الشـــركة، وتقديم التقارير للمســـاهمين 
�رشـــادهم ووفًقـــا لمتطلبات نظام الشـــركات والئحة 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

ويخضع إطار عمل وإجـــراءات مجلس ا�دارة للقوانين 
واللوائـــح التنظيميـــة والمســـاهمين فـــي اجتماعات 
الئحـــة حوكمـــة  إعـــداد  تـــم  العامـــة. وقـــد  الجمعيـــة 
شـــركة الزوردي بمـــا يتفق مع تعليمـــات الئحة حوكمة 
الشـــركات الصـــادرة عن هيئة الســـوق الماليـــة ووفًقا 
للمبـــادئ الدولية لحوكمة الشـــركات، ويجب اعتبارها 
بالشـــركة. وينبغـــي  للحوكمـــة  إطـــار عمـــل  بمثابـــة 
النظـــر إليهـــا فـــي ســـياق ا�طـــار التشـــريعي العـــام 
المعمـــول بـــع بلمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وفـــي 
جميـــع ا�مـــور يجب ا�خـــذ بعيـــن االعتبـــار المتطلبات 
التنظيميـــة االتية وبشـــكٍل خاص ما لم ياتي بشـــانه 
نـــص فـــي الئحة حوكمة الشـــركة عندمـــا يتعلق ا�مر 

بمسائل حوكمة الشركة:

-  متطلبـــات كًال من هيئة الســـوق الماليـــة «الهيئة» 
والسوق المالية السعودية «تداول» في المملكة.

-  نظـــام الشـــركات الســـعودي والتعاميم الرســـمية 
ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.

- النظام ا�ساسي لشركة الزوردي

ســـوف يعتمـــد مجلـــس ا�دارة أي تعديـــالت على إطار 
عمـــل الئحة الحوكمة مـــن حيٍن äخـــر أو يدعو النعقاد 
الجمعيـــة العامة للموافقة علـــى أي تعديالت تتطلب 
موافقـــة المســـاهمين، وذلـــك لالمتثـــال للمتطلبات 
ا�دارة  فـــي  ســـليمة  ممارســـات  وضمـــان  القانونيـــة 

والحوكمة.

حوكمة الشركة

المراجعة 
الداخلية

مجلس ا�دارة

الجمعية العامة

شكرتير مجلس 
ا�دارة

لجنة المراجعةاللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي  لجنة الترشيحات 
والمكافأت
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ب. مجلس ا�دارة
١. تشكيل مجلس ا�دارة

 يتـــم تعييـــن مجلـــس ا�دارة مـــن ِقبل المســـاهمين 
لتكون مســـؤوليته الرئيســـية إدارة عمليات الشركة 
مـــع ا�خـــذ فـــي االعتبـــار مصلحـــة المســـاهمين على 
المـــدى البعيـــد. يضم مجلـــس ا�دارة تســـعة أعضاء، 
يتـــم انتخابهـــم مـــن ِقبـــل الجمعيـــة العامة لشـــركة 
الزوردي عـــن طريـــق التصويـــت التراكمي وبنـــاًء على 
توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت لمـــدة ال تزيد 
عـــن ثالث ســـنوات قابلة للتجديد. يمثـــل ا�عضاء غير 
التنفيذييـــن غالبيـــة أعضـــاء مجلـــس ا�دارة، على أن 

يكون ثالثة منهم على ا�قل أعضاء مستقلين.

كمـــا ينتخـــب أعضـــاء مجلـــس ا�دارة رئيـــس مجلس 
ثـــالث  لمـــدة  ا�دارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب  ا�دارة 
ســـنوات. ويمكن إعادة انتخـــاب جميع أعضاء مجلس 
ا�دارة ورئيـــس مجلـــس ا�دارة ونائـــب الرئيـــس. وفي 
حال شـــغور أحـــد المقاعد بالمجلـــس، يجوز للمجلس 
تعييـــن عضـــو مجلـــس إدارة مؤقـــت، علـــى أن يتـــم 
العامـــة  الجمعيـــة  علـــى  التعييـــن  هـــذا  عـــرض 
اجتمـــاع  أول  فـــي  عليـــه  للموافقـــة  للمســـاهمين 

للجمعية العامة العادية.

٢. مسؤوليات مجلس ا�دارة
ا�دارة  دعـــم  مســـؤولية  ا�دارة  مجلـــس  يتحمـــل 
االســـتراتيجية  أهدافهـــا  فـــي  الشـــركة  التنفيذيـــة 
لتمكيـــن الشـــركة مـــن االســـتمرار فـــي أداء عملهـــا 
بنجاح وعلى نحٍو مســـتدام من أجـــل تحقيق مصالح 

مساهمينا وأصحاب المصلحة بشكٍل أوسع.

كمـــا يقع على عاتـــق مجلس ا�دارة مســـؤولية تعزيز 
ويتحمـــل  البعيـــد.  المـــدى  علـــى  المجموعـــة  نجـــاح 
المجلس مســـؤولية تقديم توجيهات واضحة ل^دارة 
التنفيذية للشـــركة، وهذا يتضمن وضع استراتيجية 
واضحـــة وا�شـــراف علـــى تنفيذهـــا مـــن ِقبـــل ا�دارة. 
أنظمـــة  علـــى  ا�شـــراف  مســـؤولية  أيًضـــا  ويتحمـــل 

حوكمة الشركة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

ويـــؤدي  المســـاهمين  ا�دارة جميـــع  مجلـــس  يمثـــل 
واجباته في إدارة شـــؤون الشركة وأداء جميع ا�عمال 
للشـــركة وتطويـــر  العـــام  الصالـــح  فـــي  بمـــا يصـــب 

قيمتها وزيادتها بكل العناية والوالء التام.

وتتمثـــل مســـؤولية مجلـــس ا�دارة أيًضا فـــي حماية 
مصالح المســـاهمين وتحقيق أقصى اســـتفادة لهم 
على المـــدى البعيد. ولهذا الغـــرض، يتحمل مجلس 
وهـــذا  الشـــركة،  حوكمـــة  مســـؤولية  كامـــل  ا�دارة 
يتضمـــن إرســـاء رؤية واســـتراتيجية للشـــركة، ووضع 
تنفيـــذ  علـــى  وا�شـــراف  التنفيذيـــة  لـــ^دارة  أهـــداف 

ا�دارة لتحقيق هذه ا�هداف.

الشـــركة  أهـــداف  ا�دارة  مجلـــس  يضـــع  كمـــا 
ا�دارة  علـــى  ا�شـــراف  إلـــى  با�ضافـــة  االســـتراتيجية، 
التنفيذيـــة للشـــركة. تقـــع مســـؤولية إدارة الشـــؤون 
اليومية للشـــركة علـــى عاتـــق ا�دارة التنفيذية، إال أن 
مجلـــس ا�دارة ككل يضمـــن ويتحقـــق مـــن فعاليـــة 
أنظمـــة الرقابـــة الداخلية للشـــركة وامتثال أنشـــطة 
الشـــركة لالســـتراتيجية وُأطـــر العمـــل والسياســـات 
وعلـــى  ا�دارة  مجلـــس  اعتمدهـــا  التـــي  وا�جـــراءات 

النحو الذي يتطلبه القانون أو اللوائح.

٣. صالحيات مجلس ا�دارة
 يشـــرف على الشـــركة مجلس إدارة يتكون من نخبة 
مـــن المتخصصيـــن االحترافيين ذوي الخبـــرة العالية. 
وُيمنـــح مجلس ا�دارة كامل الصالحيـــات الالزمة �دارة 
شـــؤونها.  ســـير  علـــى  وا�شـــراف  الشـــركة  أعمـــال 
اليوميـــة  ا�دارة  ا�دارة مســـؤولية  ويفـــوض مجلـــس 

للشركة إلى ا�دارة التنفيذية بالشركة.

كمـــا يمنـــح مجلـــس ا�دارة الصالحيـــة إلـــى لجنتيـــن 
مكونتيـــن مـــن أعضـــاء مجلـــس ا�دارة، وترفعان كل 
وهاتيـــن  ا�دارة،  مجلـــس  إلـــى  تقريرهمـــا  منهمـــا 
اللجنتيـــن هما اللجنـــة التنفيذية ولجنة الترشـــيحات 
باســـم  مجتمعتـــان  إليهمـــا  (والُمشـــار  والمكافـــآت 

«لجان مجلس ا�دارة»).

 ويجـــوز للجـــان االســـتعانة بمستشـــارين خارجييـــن 
ويمكنهـــم  مســـتقلين،  محترفيـــن  ومستشـــارين 
طلـــب الدعـــم مـــن المســـتويات العاملـــة بالمجموعة 

ا�خرى لمساعدتهم على االضطالع بمسؤولياتهم.

يحضـــر المستشـــارون الخارجيـــون وبعـــض المديرين 
وأعضـــاء فريق ا�دارة العليا، أحياًنـــا، اجتماعات اللجنة 
مع أعضـــاء هذه اللجنـــة وأمين الشـــركة، ولكن ذلك 

بموجب دعوة رئيس اللجنة المعنية لهم.

يمتلـــك مجلـــس ا�دارة صالحية تشـــكيل أى عدد من 
الفعالـــة  للحوكمـــة  ضروريـــة  يراهـــا  التـــي  اللجـــان 
أو  التشـــغيلية،  الشـــركة  عمليـــات  وإدارة  وا�شـــراف 

تفويض بعٍض من صالحياته إلى الغير.

والمســـائل  بالقـــرارات  االحتفـــاظ  تـــم  ذلـــك،  ومـــع 
الرئيســـية المحـــددة لموافقـــة مجلـــس ا�دارة عليها. 
باســـتراتيجية  المتعلقـــة  القـــرارات  ذلـــك  ويشـــمل 
والخطـــط  الســـنوية  الماليـــة  والتقاريـــر  المجموعـــة 
الرأســـمالية  والمعامـــالت  والنفقـــات  التشـــغيلية 
الرئيســـية والنتائج المالية وتوزيعـــات ا�رباح، وغيرها 
مـــن العائدات الرأســـمالية ا�خـــرى، وكذلـــك الموافقة 
علـــى إقبـــال المجموعة علـــى المخاطـــرة وغيرها من 

أمور الحوكمة ا�خرى.

٤. فعالية مجلس ا�دارة
لقـــد عمـــل مجلـــس ا�دارة بكفـــاءة عاليـــة خـــالل هذا 
العـــام، ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق بدعـــم المهمـــة التـــي 
الحاســـمة فـــي  التغيـــرات  اتخذتهـــا الشـــركة، وإدارة 

البيئة التشريعية واالقتصادية والتجارية.

كمـــا عمـــل رئيـــس مجلـــس ا�دارة على نحـــٍو متعاون 
أعمـــال  جـــدول  فـــي وضـــع  التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــع 
مجلس ا�دارة بما يضمـــن تنفيذ أي القرارات وإجراءات 

المعتمده من مجلس ا�دارة على نحٍو فّعال.

با�ضافـــة إلـــى ذلك حافظ رئيس مجلـــس ا�دارة خالل 
هـــذا العام على االتصال المنتظـــم واالجتماع بإعضاء 
مجلـــس ا�دارة المســـتقلين وغيرههم مـــن ا�عضاء 

غير التنفيذيين.

٥. أمين سر المجلس
عّيـــن مجلس ا�دارة بتاريخ ٥ ديســـمبر ٢٠١٧ الســـيد/ 
شـــريف عبد العزيـــز، المستشـــار القانوني للشـــركة، 
أميـــن ســـر  للمجلـــس. وتتمثـــل مســـؤوليات  أميًنـــا 
المجلس الرئيســـية في تقديم الخدمات السكرتارية 
لمجلـــس ا�دارة. ويشـــمل ذلـــك المســـاعدة في وضع 
وإخطاراتهـــا  المجلـــس  اجتماعـــات  مواعيـــد  جـــدول 
المجلـــس  إجـــراءات  ومجموعـــة  أعمالهـــا  وجـــداول 
ومحاضر االجتماعات، ومتابعـــة القرارات وبنود العمل 

الناتجة عن اجتماعات مجلس ا�دارة. 

مجلس ا�دارة

حوكمة الشركة
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٦. تقييم ا�داء خالل عام٢٠١٧
ُيقيم مجلس ا�دارة أدائه وأداء لجان الشـــركة وا�دارة 
التنفيذيـــة علـــى أســـاس ســـنوي مقابـــل الصالحيات 
المعنيـــة ومؤشـــرات ا�داء الرئيســـية (KPIs) المالية 
وغيـــر المالية المحـــددة في بداية العـــام. ويجب إجراء 
تقييـــم ا�داء من ِقبـــل لجنة الترشـــيحات والمكافآت، 
ويجـــوز أخذ الحاجـــة إلى استشـــاريين خارجيين بعين 

االعتبار.

با�ســـتعانة  والمكافـــأت  الترشـــيحات  لجنـــة  قامـــت 
بشـــركة استشـــارية خارجيـــة متخصصـــة فـــي مجال 
حوكمـــة الشـــركات لتقييـــم أداء مجلـــس ا�دارة عـــن 
التغذيـــة  خـــالل  مـــن  العـــام  رأيهـــا  وكان   .٢٠١٧ عـــام 

الراجعة هو:

عملـــوا  قـــد  التابعـــة،  واللجـــان  ا�دارة  مجلـــس  ١.  أن 
بفعاليـــة كبيـــرة خـــالل العـــام، ال ســـيما فـــي دعـــم 
التغيـــرات المهمـــة التـــي طـــرأت على بيئـــة العمل 

االقتصادية و التنظيمية والتشريعية. 

تنفيذييـــن  غيـــر  أعضـــاء  مـــن  المجلـــس  ٢.  تألـــف 
ومســـتقلين ذوي كفـــاءة عالية ويمتلكـــون مزيًجا 
مناســـًبا من المهارات والخبـــرات والتركيز الصحيح 
علـــى إعمال الشـــركة وجراءات الحوكمـــة. كمان أن 
هناك إجمـــاع بـــأن التفاعالت بين أعضـــاء المجلس 
كانـــت  التنفيذيـــة  وا�دارة  ا�دارة  مجلـــس  وبيـــن 

إيجابية للغاية.

٣.  ويجـــب علـــى مجلـــس ا�دارة خـــالل العـــام المقبل 
القضايـــا  علـــى  التركيـــز  اســـتمرار  مـــن  التأكـــد 
تقـــدم  رصـــد  ومواصلـــة  المهمـــة  االســـتراتيجية 
اســـتراتيجياتها  خـــالل  مـــن  المجموعـــة  وتطـــور 

الرئيسية وخطة عمل إنتاجها وكفاءتها.

لجنـــة  أجـــرت  الخارجـــي،  التقيـــم  الـــى  با�ضافـــة 
الترشـــيحات والمكافـــآت خـــالل الربـــع الرابـــع مـــن عام 
٢٠١٧ مناقشـــات مـــع كل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس 
أدائهـــم  لمناقشـــة  التابعـــة  اللجـــان  وأعضـــاء  ا�دارة 
الفردي والتعرف على مقترحاتهم بشـــان أي مســـائل 
متعلقـــة بفعاليـــة مجلـــس ا�دارة واللجـــان التابعـــة. 
وكانـــت ردود الفعـــل إيجابيـــة. حيـــث جـــاء التقييـــم 
العـــام أن أعضـــاء مجلـــس ا�دارة قامـــوا بعمـــل جيـــد 
فـــي قيادة الشـــركة خـــالل هذه الفتـــرة مـــن التغيير 
الهامة فـــي قطاع صناعـــة المجوهرات فـــي المملكة 

العربية السعودية. 

ناقشـــت لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــأت مـــع أعضـــاء 
المجلـــس إداء الســـيد رئيـــس المجلـــس وأعربوا عن 
وجهة نظـــر مفادها أن رئيس مجلـــس ا�دارة قد أدى 
عملـــه علـــى الوجـــه ا�كمل فـــي قيـــادة المجلس من 
�عضـــاء  الحافـــز  وتقديـــم  الفعالـــة  القيـــادة  خـــالل 
قيـــادة  أدات  حيـــث  التنفيذيـــة،  وا�دارة  المجلـــس 
ســـياق  فـــي  االلـــزام  االســـتقرار  لتحقيـــق  الرئيـــس 

التغيرات االقتصادية المحيطه.

٧. إدارة تضارب المصالح
يتحمـــل جميـــع المديريـــن واجًبـــا بمقتضى سياســـة 
أي وضـــع  تجنـــب  الداخليـــة وهـــو  المصالـــح  تضـــارب 
يمثـــل، أو قـــد يمثـــل، تضارًبـــا مباشـــًرا أو غير مباشـــًر 
مصالـــح  مـــع  المحتمـــل  التضـــارب  أو  المصالـــح  فـــي 
الشـــركة والمجموعة، باســـتثناء التي يحصلون فيها 
على موافقة مســـبقة مـــن الجمعية العامـــة العادية، 

والتي يجب تجديدها سنوًيا.

ال يجـــوز �ي عضو من أعضاء مجلـــس ا�دارة، أن يكون 
لـــه مصلحـــة، ســـواًء كانـــت مباشـــرة أو غير مباشـــرة، 
فـــي المعامـــالت أو العقود التـــي يتم إبرامهـــا لصالح 
الشـــركة، وذلك بخالف أن يتـــم الحصول على موافقة 
مســـبقة من الجمعيـــة العامـــة العاديـــة، والتي يجب 

تجديدها سنوًيا.

يجـــب علـــى عضـــو مجلـــس ا�دارة ا�فصـــاح لمجلس 
ا�دارة عـــن أن مصلحـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة قد 
يحصـــل عليها فـــي المعامـــالت أو العقـــود التي يتم 
إبرامها لصالح الشـــركة. وال ُيشـــارك هـــذا العضو في 
التصويـــت على القرار الذي ســـُيتخذ فـــي هذا الصدد 

في اجتماعات مجلس ا�دارة والمساهمين.

العامـــة  الجمعيـــة  ا�دارة  مجلـــس  رئيـــس  ُيبلـــغ 
العادية،عنـــد انعقادهـــا، بالمعامـــالت والعقـــود التي 
علـــى  ا�دارة  مجلـــس  عضـــو  أي  بموجبهـــا  يحصـــل 
مصلحـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فيهـــا. ويجـــب أن 
يكون هـــذا ا�بـــالغ مصحوًبا بتقرير خـــاص من مدقق 

حسابات الشركة الخارجي.

٨. إنهاء عضوية مجلس ا�دارة
تنتهـــي عضوية مجلـــس ا�دارة بموجـــب انتهاء مدة 
المجلـــس. ويتـــم إنهـــاء العضويـــة أيًضـــا إذا أصبـــح 
العضـــو غيـــر مناســـب للعضويـــة وفًقـــا للقانـــون أو 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول  اللوائـــح 
الســـعودية وبموجـــب قـــرار يصـــدره مجلـــس ا�دارة، 
علـــى أن يســـبقه طلـــب مكتـــوب من عضـــو مجلس 

ا�دارة إلى رئيس مجلس ا�دارة.

 يجـــوز للجمعيـــة العامة، فـــي أي وقت، عـــزل جميع أو 
أي مـــن أعضـــاء مجلـــس ا�دارة حتى لو نـــص النظام 
ا�ساســـي للشـــركة علـــى خـــالف ذلـــك، ولكـــن دون 
المســـاس بحق العضـــو المعزول فـــي الحصول على 
تعويـــض إذا كان العـــزل لســـبب غيـــر مقبـــول أو في 
وقـــت غير مناســـب. كما يجوز للجمعيـــة العامة أيًضا، 
عضويـــة  إنهـــاء  ا�دارة،  مجلـــس  توصيـــة  بموجـــب 
العضـــو الـــذي تغيـــب عـــن حضـــور ثالثـــة اجتماعـــات 

متتالية دون سبب مشروع.

٩. إعادة انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة
أعلنـــت لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت بتاريـــخ ١٠ يناير 
٢٠١٨ علـــى موقـــع تداول فتـــح باب الترشـــيح لعضوية 
مجلـــس ا�دارة للفتـــرة المقبلـــة مـــن ٢٦ أبريـــل ٢٠١٨ 
وحتـــى ٢٥ أبريل ٢٠٢١، حيث ســـتنتهي مدة المجلس 

الحالي في ٢٥ أبريل ٢٠١٨.

ســـيتقاعد جميع المديرين المســـتمرين ويرشـــحون 
أنفســـهم �عـــادة انتخابهـــم أو لالنتخـــاب فـــي حالـــة 
المديريـــن المعينيـــن حديًثـــا بناًء علـــى توصية لجنة 
الترشـــيحات والمكافـــآت للمســـاهمين ، وذلـــك بعـــد 

مراجعة جميع طلبات الترشيحات المقدمة.

العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  التصويـــت  يقتصـــر 
العاديـــة الـــذي ســـوف ُيحدد الحًقـــا على هـــؤالء الذين 
ترشـــحوا لعضويـــة مجلـــس ا�دارة وفًقـــا للمتطلبات 
القانونيـــة، وعمـــًلا بالقوانين واللوائـــح المعمول بها، 
با�ضافـــة إلى الذيـــن تـــم الموافقة عليهـــم من ِقبل 
الســـلطات المختصة، باســـتخدام أســـلوب التصويت 

التراكمي.

ســـوف ُيعلـــن الحًقـــا تاريـــخ اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
النتخـــاب أعضـــاء مجلـــس ا�دارة بعـــد االنتهـــاء مـــن 
الموافقـــات  علـــى  والحصـــول  القانونيـــة  ا�جـــراءات 

الالزمة من السلطات المختصة. 

يعتقـــد مجلـــس ا�دارة أن كل مرشـــح مـــن أعضـــاء 
�عـــادة  والمترشـــحين  الحالييـــن  ا�دارة  مجلـــس 
النتخابهـــم  الخارجييـــن  المرشـــخين  أو  انتخابهـــم 
الالزمـــة  والمهـــارات  القـــدرت  لدهـــم  جميعاهـــم 
ويوصـــي  الشـــركة،  إدارة  فـــي  فّعاليـــن  لتجعلهـــم 
علـــى  بالتصويـــت  المســـاهمين  للســـادة  المجلـــس 
العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي  المقترحـــة  القـــرارات 
الســـنوي لعـــام ٢٠١٧ فيمـــا يتعلـــق بانتخـــاب أو إعادة 

انتخاب اعضاء مجلس ا�دارة.

حوكمة الشركة
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أعضاء مجلس ا�دارة
عّينـــت الجمعيـــة العامـــة غيـــر العادية المنعقدة بتاريـــخ ٢٥ أبريل ٢٠١٥ مجلـــس ا�دارة الحالي لمدة ثالث ســـنوات تنتهي في ٢٥ أبريل ٢٠١٨ باســـتخدام أســـلوب التصويت 
التراكمـــي. وتوضح الجداول التالية أســـماء ا�عضاء ومناصبهم الحالية والســـابقة، وعضويتهم في الشـــركات المســـاهمة ا�خرى، ونســـبة حضورهـــم اجتماعات مجلس 
ا�دارة التـــي انعقـــدت خـــالل عـــام ٢٠١٧، مع العلـــم أن هذه االجتماعات تم ا�عداد لهـــا من قبل رئيس مجلـــس ا�دارة ولم يتلَق رئيس مجلـــس ا�دارة أي طلب من عضوين 

أو أكثر من أعضاء المجلس لعقد اجتماعات طارئة خالل عام ٢٠١٧:

من هم أعضاء مجلس إدارة الشركة؟
يوضـــح الجـــدول التالـــي أســـماء أعضـــاء مجلـــس ا�دارة وخبراتهم ومناصبهـــم الحالية والســـابقة كما فـــي ديســـمبر ٢٠١٧، وللحصول علـــى مزيد من المعلومات بشـــأن 

مناصب أعضاء مجلس ا�دارة الحالية وخبراتهم، يرجى الرجوع إلى قسم السيرة الذاتية �عضاء مجلس ا�دارة.

المنصب والحالة اسم العضو
في الزوردي

المؤهالتالمناصب السابقة والخبراتالمناصب الحالية

السيد/ محمد 
ابراهيم الشروقي

رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي

الرئيس التنفيذي الُمشارك، بنك 
انفستكورب ش.م.ب.

رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء 
مجالس ا�دارات في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

مدير برنامج ولي العهد للمنح 
الدراسية العالمية.

عضو مجلس أمناء مركز البحرين 
للدراسات والبحوث.

مدير غرفة التجارة ا�مريكية العربية 
الوطنية.

رئيس قسم أعمال الخليج، بنك 
انفستكورب ش.م.ب.

الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب 
إنك، ا�مارات العربية المتحدة.

المدير التنفيذي لمنطقة الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا، سيتي جروب 

إنك.

رئيس قسم الخزينة والرئيس 
التنفيذي للبحرين والخليج - سيتي 

جروب إنك.

عضو مجلس الشورى البحريني

العضو التأسيسي لمؤسسة إنجاز 
العرب.

البرنامج التنفيذي، جامعة هارفارد، 
بوسطن، ماساتشوستس، الواليات 

المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٨٩م.

بكالوريوس التجارة، جامعة الكويت، 
مدينة الكويت، الكويت، عام ١٩٧٠ م.

السيد/ عبد اõ عبد 
العزيز صالح العثيم

رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي

الرئيس التنفيذي لشركة مدى 
لالستثمار.

عضو مجلس إدارة بشركة عبد العزيز 
العثيم وأبناءه القابضة.

عضو مجلس إدارة بشركة الزويد 
القابضة.

عضو مجلس إدارة - كليات الغد 
الدولية للعلوم الطبية التطبيقية.

قسم التخطيط االستراتيجي، شركة 
عبد العزيز العثيم وأبناءه القابضة، 

متخصصة في مجال االستثمارات.

عضو مجلس إدارة بشركة اسوار 
المتحدة للتطوير العقاري، وهي شركة 

متخصصة في مجال التطوير العقاري.

محلل مالي بشركة آر بي سي، وهي 
شركة مساهمة ومتخصصة في 

الخدمات المالية.

 õمحلل مالي بشركة أسواق عبد ا
العثيم، وهي شركة مساهمة وعاملة 

في مجال التجزئة.

محلل أعمال بشركة آر بي سي، 
وهي شركة متخصصة في الخدمات 

المصرفية والمالية.

محلل مالي لدى شركة العثيم القابضة 
(ذ.م.م) ، وهي شركة عاملة في قطاع 

االستثمار.

بكالوريوس ا�دارة المالية، 
جامعة سوفولك، بوسطن، 

ماساتشوستس، الواليات المتحدة 
ا�مريكية، عام ٢٠١٠م.

مجلس ا�دارة

حوكمة الشركة

80

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧



المنصب والحالة اسم العضو
في الزوردي

المؤهالتالمناصب السابقة والخبراتالمناصب الحالية

السيد/ جيمس 
ليونارد تانر

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة بمجموعة 
هيدراسون القابضة، وهي شركة 
متخصصة في مجال توفير حلول 

متكاملة لنقل السوائل.

عضو مجلس إدارة بشركة اليسر 
للمقاوالت الصناعية، وهي شركة 

متخصصة في مجال تقديم الخدمات 
الصناعية البتروكيميائية.

عضو مجلس إدارة بشركة ترياقي 
(TİRYAKİ AGRO)، وهي شركة 
متخصصة في مجال تجارة وتوريد 

المنتجات الزراعية.

عضو مجلس إدارة بشركة جالف كرايو 
القابضة، وهي شركة متخصصة في 

مجال إنتاج الغاز الصناعي.

عضو مجلس إدارة بمجموعة ترافلجار 
إنترتينمنت، وهي رائدة ا�نتاج 

المسرحي بالمملكة المتحدة، ومشغلة 
الفرق المسرحية، وراعية فعاليات البث 

المباشر.

مدير عام ورئيس قطاع االستثمارات 
المؤسسية لدى بنك انفستكورب، 

وهي شركة متخصصة في الخدمات 
المصرفية والمالية.

عضو مجلس إدارة بشركة أوركا 
القابضة، وهي شركة متخصصة في 
تجارة المالبس الرجالية بالتجزئة في 

تركيا.

عضو مجلس إدارة بشركة أرفنتو 
�نظمة الجوال، وهي شركة رائدة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات..

عضو مجلس إدارة بشركة خدمات 
منع التآكل «إن دي تي» للخدمات 

الصناعية محدودة المسؤولية، وهي 
شركة متخصصة في خدمات االختبارات 

غير ا�تالفية في المملكة العربية 
السعودية والشرق ا�وسط.

عضو مجلس إدارة بشركة 
انفستكورب السعودية لالستثمارات 

المالية.

عضو مجلس إدارة بشركة ريدنغتون 
الدولية القابضة المحدودة، وهي 

شركة خاصة وموزعة �جهزة الحاسوب 
والبرمجيات.

ماجستير إدارة ا�عمال المالية من 
جامعة إنديانا، بلومنجتون، إنديانا، 

الواليات المتحدة ا�مريكية، عام 
.١٩٨٣

بكالوريوس العلوم االقتصادية 
والمالية من جامعة إنديانا، 

بلومنجتون، إنديانا، الواليات المتحدة 
ا�مريكية، عام ١٩٨٢م.

السيد/ براين نورمان 
ديكي

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

رئيس مجلس إدارة شركة هايدراسون، 
وهي شركة متخصصة في توزيع 

وتصنيع اäالت وا�جهزة الهيدروليكية 
لصناعة النفط العالمي.

مدير بمؤسسة سيستيما المالية، 
لوكسمبورغ، شركة أوروبية تابعة 

لمؤسسة سيستيما جيه اس اف سي. 
وهي شركة مساهمة ومدرجة في 

موسكو ولندن.

كبير المستشارين بشركة ريدالين 
كابيتال، لوكسمبورغ، وهو صندوق 

رأس المال المخاطر والمتخصصة 
في مجال االستثمارات في ا�عمال 

التكنولوجيا.

كبير المستشارين بشركة 
انفستكورب انترناشيونال ليمتد، 

وهي شركة متخصصة في االستثمارات 
في حقوق الملكية الخاصة ا�وروبية، 

المملكة المتحدة.

العضو المنتدب بشركة انفستكورب 
انترناشيونال ليمتد، وهي شركة 

متخصصة في االستثمارات في حقوق 
الملكية الخاصة ا�وروبية.

رئيس فرع أمريكا الشمالية لشركة 
تي إكس يو إنرجي، وهي شركة 

متخصصة في مجال الكهرباء والغاز.

الرئيس ومدير العمليات التنفيذي 
بشركة بوز آلن هاملتون إنك، وهي 

شركة متخصصة في مجال الخدمات 
االستشارية.

المدير العام لفرع آسيا والمحيط 
الهادئ بشركة بوز آلن هاملتون إنك، 

وهي شركة متخصصة في مجال 
الخدمات االستشارية، سنغافورة.

المستشار ا�داري لشركة بوز آلن 
هاملتون إنك، وهي شركة متخصصة 

في مجال الخدمات االستشارية، 
كليفالند، الواليات المتحدة ا�مريكية.

نائب رئيس البنك الوطني المركزي في 
كليفالند، وهو بنك تجاري، كليفالند، 

الواليات المتحدة ا�مريكية.

ماجستير إدارة ا�عمال، جامعة 
هارفارد، بوسطن، ماساتشوستس، 

الواليات المتحدة ا�مريكية، عام 
١٩٧٨م.

ماجستير اäداب في اللغة ا�نجليزية 
وآدابها، جامعة أكسفورد، 

أكسفورد، إنجلترا، عام ١٩٧٦ م.

حوكمة الشركة
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المنصب والحالة اسم العضو
في الزوردي

المؤهالتالمناصب السابقة والخبراتالمناصب الحالية

السيد/ ربيع ميشيل 
خوري

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

عضو فريق االستثمار بمنطقة 
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، بنك 

انفستكورب ش.م.ب، وهي شركة 
متخصصة في الخدمات المصرفية 

والمالية، البحرين.

عضو مجلس إدارة في شركة ذيب 
لتأجير السيارات، وهي شركة مساهمة 

ومتخصصة في خدمات تأجير 
السيارات.

عضو مجلس إدارة في شركة لجام، 
وهي شركة مساهمة سعودية 

ومشغلة لمجموعة نوادي وقت اللياقة، 
المملكة العربية السعودية.

عضو لجنة المراجعة بشركة أوتو ماك، 
وهي شركة كويتية مساهمة وعاملة 

في مجال تأجير السيارات.

عضو لجنة المراجعة بشركة بن 
داود القابضة، وهي شركة مساهمة 

سعودية وعاملة في قطاع تجارة 
البقالة بالتجزئة.

مدير المحفظة االستثمارية في نورد 
إيست، وهو صندوق صناعي متنوع 

في فرنسا.

مدير بقسم عمليات االستثمار في 
شركة ماكنزي آند كومباني، وهي 

شركة تضامن متخصصة في الخدمات 
االستشارية ا�دارية بفرنسا وشمال 

أفريقيا.

مراجع أول بشركة آرثر آندرسن، وهي 
شركة تضامن ومتخصصة في خدمات 

تدقيق الحسابات والمعامالت بفرنسا.

ماجستير إدارة ا�عمال من جامعة 
كامبردج، المملكة المتحدة، عام 

١٩٩٩م.

ماجستير الهندسة، جامعة ايكول 
سنترال باريس، فرنسا، عام ١٩٩٥م.

السيد/ عادل عبد 
اõ الميمان

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات 
الخزينة بمجموعة الخزينة في البنك 

ا�هلي التجاري، المملكة العربية 
السعودية، منذ يناير ٢٠١٣.

رئيس قسم مبيعات مجموعة الخزينة 
للقطاعات المصرفية الخاصة والتجزئة 

والشركات، البنك ا�هلي التجاري، 
المملكة العربية السعودية.

رئيس مبيعات الخزينة في المناطق 
المركزية والشرقية، قسم الخزينة، 

البنك ا�هلي التجاري.

الرئيس المشارك لقسم إدارة الثروات، 
شركة جدوى لالستثمار.

الرئيس المشارك لفريق مديري الثروات، 
شركة جدوى لالستثمار.

رئيس إدارة ثروة العمالء من أصحاب 
الثروات الصافية العالية، خدمات 

االستثمار، ا�هلي كابيتال.

رئيس وحدة ا�عمال االستراتيجية، 
االستثمار ومبيعات المشتقات، الخزينة، 

البنك ا�هلي التجاري.

مدير قسم المبيعات والتسويق، 
الخزينة، البنك السعودي ا�مريكي 

.(SAMBA)

درجة البكالوريوس في ا�دارة 
المالية، جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن، ظهران، المملكة العربية 

السعودية.

 (AMP٧١) برنامج ا�دارة المتقدمة
كلية وارتون، فيالدلفيا.

برنامج القيادة التنفيذية. مدير عام 
برنامج القيادة: قائد متعدد المهام. 

كلية كولومبيا لëعمال، نيويورك.

مجلس ا�دارة

حوكمة الشركة
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المنصب والحالة اسم العضو
في الزوردي

المؤهالتالمناصب السابقة والخبراتالمناصب الحالية

 السيد/ عبد الكريم 
أسعد أبو النصر

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

مستقل

عضو مجلس إدارة بشركة ينبع 
الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، 

وهي شركة مساهمة سعودية.

عضو مجلس إدارة بشركة عبد 
اللطيف جميل المتحدة للتمويل، وهي 

شركة مساهمة مقفلة.

عضو مجلس إدارة بشركة الخطوط 
السعودية لهندسة وصناعة الطيران، 

وهي شركة مساهمة مغلقة.

عضو مجلس إدارة بشركة صفناد 
المحدودة، دبي، ا�مارات العربية 

المتحدة، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة.

عضو مجلس إدارة بشركة أحمد محمد 
صالح باعشن وشركاه، وهي شركة 

مساهمة مقفلة.

عضو مجلس إدارة بشركة حصانة 
وهي الذراع االستثمارية للمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.

عضو مجلس إدارة برنامج كفالة، وهو 
برنامج لتغطية الضمانات االئتمانية 

لقروض القطاع الحكومي والمصرفي 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عضو مجلس إدارة بمجموعة صافوال، 
وهي شركة مساهمة سعودية.

عضو مجلس إدارة بشركة كنان 
للتطوير العقاري، وهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

عضو مجلس إدارة بشركة محمد عبد 
العزيز الراجحي وأوالده القابضة، وهي 

شركة مساهمة مقفلة.

الرئيس التنفيذي ومدير البنك 
ا�هلي التجاري، وهي شركة مساهمة 

سعودية.

رئيس المجلس االستشاري ا�قليمي 
لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا.

رئيس مجلس إدارة شركة ا�هلي 
للتكافل، وهي شركة مساهمة وعاملة 

بالمملكة.

نائب رئيس مجلس ا�دارة بنك تركيا 
فاينانس كاتيليم بنكاسي.

ماجستير إدارة ا�عمال، الجامعة 
ا�مريكية، القاهرة، جمهورية مصر 

العربية، عام ١٩٨٩م.

بكالوريوس إدارة ا�عمال، جامعة 
والية كاليفورنيا، كاليفورنيا، الواليات 

المتحدة ا�مريكية، عام ١٩٨٥م.

السيد/ أمين محمد 
عاكف المغربي

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

مستقل

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
مغربي للتجزئة، وهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة وتعمل في مجال 
بيع النظارات والسلع البصرية بالتجزئة.

عضو مجلس إدارة إدارة مستشفيات 
ومراكز مغربي، وهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة وتعمل في مجال 
الرعاية الطبية.

عضو مجلس إدارة بشركة االمين 
للتجهيزات الطبية والعلمية (مجموعة 

أميكو)، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة وتعمل في مجال توزيع 

ا�جهزة والمعدات الطبية ومنتجات 
الرعاية الصحية.

المدير العام ا�قليمي لشركة مغربي 
للبصريات، وهي شركة ذات مسؤولية 

محدودة وتعمل في مجال بيع 
النظارات والسلع البصرية.

المدير عام التسويق بشركة مغربي 
للبصريات، وهي شركة ذات مسؤولية 

محدودة وتعمل في مجال بيع 
النظارات والسلع البصرية.

محلل عمليات االندماج واالستحواذ 
بشركة جي بي مورغن، نيويورك، 

الواليات المتحدة االمريكية، وهي شركة 
متخصصة في الخدمات المالية.

محلل مالي أول بمجموعة اراك المالية، 
وهي شركة عاملة في مجال البنوك.

كبير وسطاء التجزئة لدى بنك 
فليمنجس لالستثمار، وهو بنك 

متخصص في مجال االستثمار.

بكالوريوس في االقتصاد والعلوم 
السياسية، جامعة ريتشموند، لندن، 

المملكة المتحدة، عام ١٩٩٦ م.
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المنصب والحالة اسم العضو
في الزوردي

المؤهالتالمناصب السابقة والخبراتالمناصب الحالية

السيدة/ صباح خليل 
المؤيد

عضو مجلس ا�دارة

غير تنفيذي

مستقل

عضو مجلس إدارة بنك البحرين 
للتطوير، وهو إحدى المؤسسات 
المالية للتطوير ومتخصص في 

الخدمات المصرفية والمالية.

عضو مجلس إدارة بنك ا�بداع، لتمويل 
المشروعات الصغيرة، وهو بنك 

متخصص في الخدمات المصرفية 
والمالية.

عضو مجلس إدارة مجلس التعليم 
العالي، بمملكة البحرين، وهو 

مؤسسة حكومية.

شريك إداري في شركة إدارة الموارد 
الفكرية - ذ.م.م ، وهي شركة عاملة 

في مجال ا�دارة االستشارية والتدريب.

مدير عام وعضو مجلس إدارة تنفيذي 
في بنك ا�سكان بالبحرين، قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية.

رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة 
البنك ا�هلي المتحد بالبحرين، قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية.

مدير عام مساعد بقسم ا�عمال 
المصرفية للشركات ببنك البحرين 
الوطني، قطاع الخدمات المصرفية 

والمالية.

نائب رئيس بنك الخليج المتحد 
بالبحرين، قسم االستثمارات، قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية.

عضو مجلس إدارة سيتي بنك 
بالبحرين، قسم التجزئة، قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية.

درجة الماجستير في إدارة ا�عمال 
من كلية كيالستات �دارة ا�عمال 

في جامعة دي بول، عام ٢٠٠٥م.

برنامج القيادة التنفيذية، كلية 
داردن، جامعة فيرجينيا، عام ٢٠٠١.

 (AMP)برنامج ا�دارة المتقدمة
معهد وارتون �دارة ا�عمال، عام 

١٩٩٩م.

بكالوريوس في االقتصاد وإدارة 
ا�عمال من الجامعة ا�مريكية في 

بيروت، لبنان. 

العضوية في مجالس إدارات الشركات ا�خرى
يشـــغل بعض أعضاء مجلس ا�دارة بشـــركة الزوردي عضوية مجلس أو مناصب تنفيذية في شـــركات أخرى، ســـواء كانت داخل المملكة العربية الســـعودية أو خارجها، 

على النحو التالي:

مالحظةالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

سابًقاحالًيا

السيد/ محمد 
ابراهيم الشروقي

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةشركة بي أم أم آي

السيد/ عبد اõ عبد 
العزيز صالح العثيم

شركة ذات مسؤولية تنفيذيشركة مدى
محدودة

üü

شركة عبد العزيز العثيم وأبناءه 
القابضة

 شركة ذات مسؤولية  عضو مجلس ا�دارة
محدودة

üü

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة الزويد القابضة
محدودة

üü

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة الغد
محدودة

üü

السيد/ جيمس 
ليونارد تانر

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةمجموعة هايدراسون القابضة
محدودة

üü

مجلس ا�دارة
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مالحظةالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

سابًقاحالًيا

شركة اليسر للمقاوالت 
الصناعية

üü شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارة

 شركة ترياقي 
(TİRYAKİ AGRO)

üü شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارة

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةمجموعة ترافلجار إنترتينمنت
محدودة

üü

شركة مساهمة تنفيذيبنك انفستكورب
بحرينية

üü

üü شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارةشركة أوركا القابضة

üü شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارةشركة أرفنتو �نظمة الجوال

 شركة خدمات منع التآكل 
«إن دي تي»

üü شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارة

üü شركة خاصةعضو مجلس ا�دارةمختبرات البرج الطبية

شركة انفستكورب السعودية 
لالستثمارات المالية

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة
محدودة

üü

شركة ريدنغتون الدولية 
القابضة المحدودة

 شركة ذات مسؤولية  عضو مجلس ا�دارة
محدودة

üü

 انفستكورب لوكسمبورغ، 
وهي شركة مالية قابضة

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة
محدودة

üü

üüشركة مساهمةتنفيذيبنك انفستكورب

شركة ذات مسؤولية تنفيذيمورلي فاند مانجمينت ليمتد
محدودة

üü

شركة إتش إس بي سي 
القابضة

üüشركة عامة محدودةتنفيذي

شركة ذات مسؤولية تنفيذيشركة مورغان ستانلي وشركاه
محدودة

üü

بشركة مورغان ستانلي �دارة 
االستثمارات المحدودة

شركة ذات مسؤولية تنفيذي
محدودة

üü
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مالحظةالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

سابًقاحالًيا

السيد/ براين نورمان 
ديكي

 شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةمجموعة هايدراسون القابضة
محدودة

ü

ü شركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةشركة سيستيما المالية

شركة ذات مسؤولية تنفيذي ريدالين كابيتال
محدودة

ü

انفستكورب انترناشيونال 
ليمتد

شركة ذات مسؤولية تنفيذي
محدودة

ü

فرع أمريكا الشمالية لشركة تي 
إكس يو إنرجي

شركة ذات مسؤولية تنفيذي
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية تنفيذيشركة بوز آلن هاملتون إنك
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية تنفيذيشركة آلن هاملتون إنك
محدودة

üü

البنك الوطني المركزي في 
كليفالند

üü شركة مساهمةتنفيذي

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة ايكوبال ايه اس
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة مودي الدولية
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة ويلكم بريك ليمتد
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة هيلدنغ آندرز اس ايه
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة هيلي هانسن اس ايه
محدودة

üü

üü شركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةسيستيما جيه اس اف سي

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة مجموعة بولي كونسبت
محدودة

üü

üü شركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةالبنك الدولي ا�فغاني

Autodistribution شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة مجموعة
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةغيريشيمير جالس
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة سبكتروم للبرمجيات
محدودة

üü

مجلس ا�دارة
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مالحظةالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

سابًقاحالًيا

السيد/ ربيع ميشيل 
خوري،

üüشركة مساهمةتنفيذيانفستكورب

üüشركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارةشركة ذيب لتأجير السيارات

üüشركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارةشركة لجام للرياضة

نورد إيست، وهو صندوق 
صناعي متنوع

üüمؤسسةتنفيذي

 السيد/ عادل عبد 
اõ الميمان

üüشركة مساهمةتنفيذيالبنك ا�هلي التجاري

üüشركة مساهمةتنفيذيشركة جدوى لالستثمار

üüشركة مساهمةتنفيذيا�هلي كابيتال

üüشركة مساهمةتنفيذيالبنك السعودي ا�مريكي

السيد/ عبد الكريم 
أسعد أبو النصر

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات

شركة مساهمة عضو مجلس ا�دارة
سعودية

üü

شركة عبد اللطيف جميل 
المتحدة للتمويل

شركة مساهمة عضو مجلس ا�دارة
سعودية مقفلة

üü

شركة الخطوط السعودية 
لهندسة وصناعة الطيران

شركة مساهمة عضو مجلس ا�دارة
سعودية مقفلة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة صفناد المحدودة
محدودة

üü

أحمد محمد صالح باعشن 
وشركاه

شركة مساهمة عضو مجلس ا�دارة
سعودية مقفلة

üü

شركة حصانة، وهي الذراع 
االستثمارية

üüحكوميةعضو مجلس ا�دارة

 برنامج كفالة، وهو برنامج 
لتغطية الضمانات االئتمانية 

لقروض القطاع الحكومي 
والمصرفي

üüحكوميةعضو مجلس ا�دارة

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارة مجموعة صافوال

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة كنان للتطوير العقاري
محدودة

üü

محمد عبد العزيز الراجحي 
وأوالده القابضة

üüشركة مساهمة مقفلةعضو مجلس ا�دارة

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةالبنك ا�هلي التجاري

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةالمجلس االستشاري ا�قليمي
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةاتحاد المصارف العربية
محدودة

üü
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مالحظةالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

خارج المملكة 
العربية 

السعودية

سابًقاحالًيا

ا�كاديمية العربية للعلوم 
المالية والمصرفية

üüمنظمة مهنيةعضو مجلس ا�دارة

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارة شركة ا�هلي للتكافل

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةبنك تركيا فاينانس كاتيليم

الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني السعودية

üüحكوميةعضو مجلس ا�دارة

 الهيئة العامة لالستثمار في 
المملكة العربية السعودية

üüحكوميةعضو مجلس ا�دارة

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة شركة عبد اللطيف جميل
محدودة

üü

السيد/ أمين محمد 
عاكف المغربي

شركة ذات مسؤولية تنفيذيشركة مغربي للتجزئة
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةمستشفيات ومراكز مغربي
محدودة

üü

شركة االمين للتجهيزات الطبية 
والعلمية

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارة
محدودة

üü

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةإيكيا
محدودة

üü

üüمنظمة مهنيةعضو مجلس ا�دارةمؤسسة مغربي

شركة ذات مسؤولية تنفيذيمغربي للبصريات
محدودة

üü

السيدة/ صباح خليل 
المؤيد

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةبنك البحرين للتطوير

üüشركة مساهمةعضو مجلس ا�دارةبنك ا�بداع

مجلس التعليم العالي بمملكة 
البحرين

üüمنظمة حكوميةعضو مجلس ا�دارة

شركة ذات مسؤولية عضو مجلس ا�دارةشركة إدارة الموارد الفكرية
محدودة

üü

üüشركة مساهمةتنفيذيبنك ا�سكان بالبحرين

üüشركة مساهمةتنفيذيالبنك ا�هلي المتحد بالبحرين

üüشركة مساهمةتنفيذيبنك البحرين الوطني

üüشركة مساهمةتنفيذيبنك الخليج المتحد

üüشركة مساهمةتنفيذيسيتي بنك بالبحرين

مجلس ا�دارة
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سجل اجتماعات مجلس ا�دارة
عقـــد مجلـــس ا�دارة خـــالل عـــام ٢٠١٧ أربعـــة اجتماعات والعديد مـــن المكالمـــات الجماعية، عندما تطلـــب ا�مر، بناًء علـــى دعوة رئيس مجلـــس ا�دارة. وفيمـــا يلي بيانات 

الحضور وتواريخ اجتماعات مجلس ا�دارة خالل عام ٢٠١٧:

نسبة الحضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٧اسم العضو
منذ التعيين ٥ ديسمبر ٢٥٢٠١٧ سبتمبر ٢٤٢٠١٧ مايو ٢٣٢٠١٧ مارس ٢٠١٧

١٠٠٪üüüüالسيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي

٧٥٪Oüüüالسيد/ عبد اõ عبد العزيز صالح العثيم

١٠٠٪üüüüالسيد/ جيمس ليونارد تانر

١٠٠٪üüüüالسيد/ براين نورمان ديكي

١٠٠٪üüüüالسيد/ ربيع ميشيل خوري،

٧٥٪Oüüüوسيم محمد عاصم الخطيب 

١٠٠٪üüüüعبد الكريم أسعد أبو النصر

١٠٠٪üüüüأمين محمد عاكف المغربي

٧٥٪üOüüالسيدة/ صباح خليل المؤيد

                 تــم تعيينــه خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــي ٨ ينايــر ٢٠١٨السيد/ عادل عبد اõ الميمان 

١.  أصـــدر مجلـــس ا�دارة بتاريـــخ ٦ ديســـمبر ٢٠١٧، موافقتـــه على قبول خطاب االســـتقالة المـــؤرخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ والمقدم من الســـيد/ وســـيم الخطيب (عضو مجلـــس ا�دارة غير التنفيذي) مـــن عضوية مجلس 
ا�دارة ولجانه، وذلك �سباب شخصية. وتعد االستقالة سارية المفعول بموجب موافقة مجلس ا�دارة عليها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

٢.  وافقـــت الجمعيـــة العامـــة فـــي يـــوم االثنيـــن، الموافق ٨ ينايـــر ٢٠١٨، علـــى توصية لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت بتعيين الســـيد/ عادل الميمـــان في منصب عضـــو مجلـــس ا�دارة غير التنفيـــذي وعضو لجنة 
المراجعة. ويعد هذا التعيين سارًيا اعتباًرا من ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
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أ. لجان المجلس
يتحمـــل مجلـــس ا�دارة مســـؤولية تســـيير شـــؤون 
شـــركة الزوردي. ولتحقيـــق مزيـــًدا مـــن الكفـــاءة، يتم 
دعـــم المجلس في أداء أنشـــطته بعدد مـــن اللجان، 

كالتالي:

أ.  لجنة المراجعة.
ب. اللجنة التنفيذية.

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت.

لقـــد أســـس مجلـــس ا�دارة هـــذه اللجان، باســـتثناء 
ِقبـــل  مـــن  تأسيســـها  تـــم  التـــي  المراجعـــة  لجنـــة 
الجمعيـــة العامـــة بتاريـــخ ٢٢ نوفمبـــر ٢٠١٦. ويتـــراوح 
عـــدد ا�عضـــاء فـــي كل لجنـــة مـــن اللجان بيـــن ثالثة 
العامـــة  الجمعيـــة  واعتمـــدت  أعضـــاء.  خمســـة  إلـــى 
مواثيـــق عمـــل لجنـــة المراجعـــة ولجنـــة الترشـــيحات 

والمكافآت بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨.

ويحـــق للمجلـــس أن يؤســـس أي عـــدد مـــن اللجـــان 
الفّعالـــة  الحوكمـــة  لتحقيـــق  ضروريـــة  يراهـــا  التـــي 
مـــع  التشـــغيلية  الزوردي  عمليـــات  علـــى  وا�شـــراف 
تحديـــد صالحياتها وأهدافهـــا وآليات إعـــداد التقارير 
الخاصـــة بهـــا. ويقوم المجلس على أســـاس ســـنوي 
بمراجعـــة وإقـــرار أو تعديـــل صالحيات لجانـــه الفرعية 

لضمان أن تبقى هذه الصالحيات مناسبة لغرضها.

ا�دارة  مجلـــس  بإبـــالغ  المجلـــس  لجـــان  تقـــوم  كمـــا 
بنتائجهـــا وقرارتهـــا بشـــفافية تامـــة. ويتابع مجلس 
ا�دارة علـــى نحـــٍو منتظم أنشـــطة لجانـــه للتأكد من 

أداء الواجبات المسندة إليها.

خارجييـــن  بمستشـــارين  االســـتعانة  للجـــان  ويجـــوز 
ويمكنهـــم  مســـتقلين،  محترفيـــن  ومستشـــارين 
المســـتويات  بكافـــة  العامليـــن  مـــن  الدعـــم  طلـــب 
علـــى  لمســـاعدتهم  المجموعـــة  داخـــل  الوظيفيـــة 
المستشـــارون  يحضـــر  بمســـؤولياتهم.  االضطـــالع 
الخارجيـــون وبعـــض المديريـــن وأعضاء فريـــق ا�دارة 
العليـــا، أحياًنـــا، اجتماعـــات اللجنـــة مـــع أعضـــاء هـــذه 
اللجنـــة وأميـــن الشـــركة، ولكـــن ذلك بموجـــب دعوة 

رئيس اللجنة المعنية لهم.

تتحمـــل كل لجنـــة مـــن لجـــان المجلس المســـؤولية 
أمـــام مجلـــس ا�دارة فيمـــا يتعلق بأنشـــطتها، على 
الرغـــم مـــن أن هـــذه المســـؤولية ال تعفـــي مجلـــس 
ا�دارة من مســـؤوليته عن هذه ا�نشـــطة والواجبات 

والصالحيات التي قام بتفويضها إلى لجانه.

كمـــا تتحمـــل لجنة المراجعـــة مســـؤولية أداء أدوارها 
ومســـؤولياتها أمام الجمعية العامـــة العادية، وتقوم 
بإعـــداد تقريـــر لجنة المراجعـــة وملخصه الذي ســـوف 

تقرأه على الجمعية العامة.

أعضـــاء  مـــن  كافًيـــا  عـــدًدا  المجلـــس  لجـــان  تضـــم   
المجلـــس الغيـــر التنفيذيين والمســـتقلين. ويمكن 
أن يكـــون رئيـــس مجلـــس ا�دارة عضـــًوا فـــي لجـــان 
المجلـــس، باســـتثناء لجنـــة المراجعـــة وال يحـــق له أن 

يكون رئيًسا للجنة الترشيحات والمكافآت.

تتمتـــع اللجـــان بحـــق الوصـــول الكامـــل إلـــى جميـــع 
وا�نظمـــة  والســـجالت  العمـــل  ومقـــار  الموظفيـــن 
واالستشـــاريين القانونييـــن ومـــا إلـــى ذلـــك من أجل 

االضطالع بمسؤولياتها.

لجنة التدقيق 
 ُعينـــت لجنة المراجعـــة («اللجنة») مـــن ِقبل الجمعية 
العامـــة العاديـــة لمتابعـــة التقاريـــر الماليـــة للشـــركة 
للتقاريـــر  والخارجيـــة  الداخليـــة  المراجعـــة  وإعمـــال 
للقوانيـــن  الشـــركة  امتثـــال  مـــن  والتأكـــد  الماليـــة، 
واللوائـــح الســـارية. وعالوة على ذلـــك، قامت الجمعية 
العامـــة بتفويـــض اللجنة فـــي القيام بمســـؤولياتها 
علـــى  الشـــركة  مخاطـــر  إدارة  علـــى  ا�شـــراف   فـــي 
النحـــو الـــوارد في ميثـــاق العمـــل المعتمـــد بتاريخ ٨ 

يناير ٢٠١٨.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها
 تتكـــون اللجنـــة من ثالثـــة أعضاء بحٍد أدنـــى، بما في 
ذلـــك متخصص فـــي الشـــؤون المالية والمحاســـبية. 
ويتـــم تعييـــن أعضـــاء لجنـــة المراجعة بموجـــب قرار 
لفتـــرة  للمســـاهمين  العامـــة  الجمعيـــة  مـــن  صـــادر 
تتزامـــن مـــع فترة تعييـــن كل عضـــو كعضو مجلس 
إدارة، ويجـــوز عزلـــه أو اســـتبداله مـــن ِقبـــل الجمعيـــة 

العامة في أي وقت.

يجـــب اختيـــار أعضـــاء اللجنـــة بطريقـــة تضمـــن توافر 
والخبـــرات  والمهـــارات  الخلفيـــات  مـــن  مجموعـــة 
المختلفـــة، والفهـــم الســـليم للصناعة التـــي تعمل 
بهـــا الزوردي. ويجـــب أن يحظـــى عضـــو واحـــد علـــى 

ا�قل بخبرة محاسبية أو مالية معقولة.

ال يحـــق للمديرين التنفيذييـــن ورئيس مجلس ا�دارة 
�ي  يحـــق  ال  كمـــا  اللجنـــة.  عضويـــة  علـــى  الحصـــول 
شـــخص يعمـــل أو عمل في قســـم الشـــؤون المالية 
بالشـــركة أو ا�دارة التنفيذية أو لدي مدقق الحسابات 
الخارجي للشـــركة خالل العامين الســـابقين الحصول 
علـــى عضويـــة اللجنـــة. ويجـــب أن يكون عضـــو واحد 
مجلـــس  عضـــو  اللجنـــة  أعضـــاء  مـــن  ا�قـــل   علـــى 

إدارة مستقل. 

 وفـــي حالـــة شـــغور أي منصـــب فـــي اللجنـــة، يعيـــن 
مجلـــس ا�دارة عضـــًوا مؤقًتـــا للجنـــة المراجعـــة فـــي 
غضـــون ٤٠ يوًمـــا مـــن شـــغور المنصـــب، وذلـــك بنـــاًء 
علـــى توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت. ويتـــم 
تعييـــن عضًوا دائًما بعد ذلك من ِقبل المســـاهمين 
فـــي أثنـــاء الجمعيـــة العامة ا�ولـــى التـــي ُتعقد بعد 

شغور المنصب.

يتمثـــل الدور الرئيســـي للجنـــة المراجعـــة في ضمان 
دقـــة  دعـــم  بغـــرض  التدقيـــق  لمراقبـــة  آليـــة  توافـــر 
ونزاهـــة تقارير الشـــركة وقوائمها وبياناتهـــا المالية، 
وضمان نزاهـــة وكفاءة نظم الرقابـــة الداخلية ونظم 
إدارة المخاطـــر بالشـــركة، وضمـــان امتثـــال الشـــركة 
للوائـــح والقوانيين المعمول بها. فضال عن ا�شـــراف 

على معامالتها.

تمتلـــك اللجنة، بشـــكٍل عـــام، صالحيـــة التحقيق في 
مســـائل  أي  أو  اختصاصهـــا  ضمـــن  يقـــع  نشـــاط  أي 
يطلبهـــا مجلـــس ا�دارة علـــى وجـــه التحديـــد. ويحق 
للجنـــة االطـــالع علـــى جميـــع الســـجالت والتعامل مع 
موظفـــي الزوردي (بمـــا في ذلـــك المراجعـــة الداخلية) 
والمدققيـــن الخارجييـــن دون قيـــود. يصـــرح مجلس 
القانونيـــة  المشـــورة  بالحصـــول علـــى  للجنـــة  ا�دارة 
القانونيـــة  االستشـــارات  مـــن  غيرهـــا  أو  الخارجيـــة 
المســـتقلة علـــى النحو الـــالزم لمســـاعدة اللجنة في 

أداء عملها.

مجلس ا�دارة
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الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧



 ولضمـــان اســـتقاللية عمـــل لجنـــة المراجعة، يســـتطيع كل مـــن رئيس قســـم المراجعة الداخليـــة والمدققيـــن الخارجيين التواصل بشـــكٍل مباشـــر مع لجنـــة المراجعة 
دون أي وسيط.

لقد عقدت لجنة المراجعة خالل عام ٢٠١٧ ثمانية اجتماعات. وتوضح الجداول التالية أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

 تاريخ التعيينحالة عضوية المجلسالمنصبا�عضاء

١٠ /٠٤/ ٢٠١٧ غير تنفيذيرئيس لجنة المراجعةالسيد/ ربيع ميشيل خوري ٣

٢٠١٦/١١/٢٢غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ براين نورمان ديكي
٢٠١٦/١١/٢٢غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ وسيم عاصم الخطيب ٤

٢٠١٦/١١/٢٢مستقلعضو لجنة المراجعةالسيدة/ صباح خليل المؤيد
٢٠١٨/٠١/٠٨غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ عادل الميمان ٥

٣  السيد/ ربيع ميشيل خوري، متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية.
٤   أصـــدر مجلـــس ا�دارة بتاريـــخ ٦ ديســـمبر ٢٠١٧، موافقتـــه على قبول خطاب االســـتقالة المؤرخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ والمقدم من الســـيد/ وســـيم الخطيب (عضو مجلـــس ا�دارة غير التنفيـــذي) من عضوية مجلس 

ا�دارة ولجانه، وذلك �سباب شخصية. وتعد االستقالة سارية المفعول بموجب موافقة مجلس ا�دارة عليها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
٥   وافقـــت الجمعيـــة العامـــة فـــي يـــوم االثنيـــن، الموافـــق ٨ يناير ٢٠١٨، علـــى توصية لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت بتعيين الســـيد/ عادل الميمـــان في منصب عضـــو مجلـــس ا�دارة غير التنفيـــذي وعضو لجنة 

المراجعة. ويعد هذا التعيين سارًيا اعتباًرا من ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام ٢٠١٧

نسبة الحضور سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٧اسم العضو

٨ أغسطس ٤ مايو٧٢٠١٧ مارس١٧٢٠١٧ يناير١٦٢٠١٧ يناير٢٠١٧
٢٠١٧

٢٥ سبتمبر 
٢٠١٧

٨ نوفمبر١٢٠١٧ نوفمبر٢٠١٧

٧٥٪OOüüüüüüالسيد/ ربيع ميشيل خوري

١٠٠٪üüüüüüüüالسيد/ براين نورمان ديكي

٧٥٪üüüüüüOOالسيد/ وسيم عاصم الخطيب

١٠٠٪üüüüüüüüالسيدة/ صباح خليل المؤيد

بتاريـــخ ٧ فبرايـــر٢٠١٨، قـــام المجلـــس باالطـــالع والموافقـــة علـــى التقرير الســـنوي �نشـــطة لجنـــة المراجعـــة وتوصياتها خـــالل عـــام ٢٠١٧. (الرجـــاء الرجوع إلـــى تقرير لجنة 
المراجعة السنوي لعام ٢٠١٧ - مرفق)
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مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة
ومســـؤولياتها  بواجباتهـــا  المراجعـــة  لجنـــة  تقـــوم 
الكاملـــة علـــى النحـــو الموصـــي بـــه بموجـــب الئحـــة 
حوكمـــة الشـــركة، با�ضافـــة إلى ا�شـــراف علـــى إدارة 
مخاطـــر الشـــركة. وتقدم لجنـــة المراجعـــة توصياتها 
إلى مجلس ا�دارة أو المســـاهمين، حســـب االقتضاء، 

للموافقة عليها.

كمـــا تشـــرف لجنـــة المراجعـــة علـــى إعـــداد التقاريـــر 
الداخليـــة  والرقابـــة  المخاطـــر  إدارة  ونظـــم  الماليـــة 
وواجباتهـــا.  أداء مســـؤولياتها  أجـــل  مـــن  للشـــركة 

وتقوم لجنة المراجعة بما يلي:

فيما يتعلق بالمدققين القانونيين الخارجيين:
١.  تقديـــم توصياتها إلى مجلس ا�دارة بشـــأن تعيين 
مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن وعزلهـــم وتحديد 
مـــن  التحقـــق  بعـــد  أدائهـــم  وتقييـــم  أتعابهـــم 
اســـتقالليتهم ومراجعـــة نطـــاق أعمالهـــم وبنـــود 

عقود عملهم.

٢.  التحقق من اســـتقاللية المدقـــق القانوني الخارجي 
وموضوعيتـــه ونزاهتـــه وكفاءة أنشـــطة مراجعته، 
مـــع ا�خـــذ بعيـــن االعتبـــار القواعـــد والمعايير ذات 

الصلة.

المباشـــرة  المســـؤولية  وتحمـــل  إعمـــال  ٣.  ١مرقبـــة 
القانونييـــن  المدققيـــن  إعمـــال  علـــى  ل^شـــراف 
الخارجييـــن (بمـــا فـــي ذلك تســـوية الخالفـــات التي 
القانونييـــن  والمدققيـــن  ا�دارة  بيـــن  تنشـــأ  قـــد 
الخارجييـــن بشـــأن إعـــداد التقارير الماليـــة) بغرض 

إعداد تقارير المراجعة أو ا�عمال ذات الصلة.

العمـــل  ونطـــاق  المراجعـــة  خطـــة  علـــى  ٤.  ١االطـــالع 
والمنهـــج  الخارجييـــن  القانونييـــن  المدققيـــن 
المتبـــع للمراجعـــة، والتأكـــد مـــن عـــدم احتوائهم 
نطـــاق  تتجـــاوز  إداريـــة  أو  فنيـــة  أعمـــال  أي  علـــى 

عملهم، وتقديم رأي بشأنهم.

مراجعـــة  علـــى جميـــع خدمـــات  االطـــالع  ٥.  صالحيـــة 
الحســـابات التـــي يجـــب يتـــم تقديمهـــا مـــن ِقبـــل 
ومراجعتهـــا  الخارجييـــن  القانونييـــن  المدققيـــن 
وتقديـــم توصياتها لمجلـــس ا�دارة بشـــأنها (في 
حيـــن تقـــع مســـؤولية الموافقـــات النهائيـــة علـــى 

هذه الخدمات على عاتق مجلس ا�دارة).

٦.  المراجعـــة واالطـــالع علـــى جميـــع الخدمـــات ا�خري 
الغيـــر متعلقـــة ببأعمـــال مراجعة الحســـابات التي 
يتـــم تقديمهـــا مـــن ِقبـــل المدققيـــن القانونييـــن 
الخارجييـــن والموافقـــة عليها ( يجـــب ا�فصاح عن 

تلك الخدمات في التقارير الدورية).

٧.  تنفيذ تعليمات وتوجيهات هيئة الســـوق المالية، 
با�ضافـــة إلـــى أي تحديثـــات تصـــدر مـــن حيـــن äخر 
المدققيـــن  تعييـــن  بأجـــراءات  يتعلـــق  فيمـــا 

القانونيين الخارجيين.

٨.  مراجعـــة تقاريـــر المدققين القانونييـــن الخارجيين 
ومتابعـــة  الماليـــة،  القوائـــم  علـــى  وتعليقاتهـــم 

ا�جراءات المتخذة فيما يتعلق بتلك التقارير.

القانونييـــن  المدققيـــن  أداء  وتقييـــم  ٩.  مراجعـــة 
.Ùالخارجيين للشركة سنوي

فيما يتعلق بالقوائم المالية:
للشـــركة  المرحليـــة  الماليـــة  القوائـــم  ١.  مراجعـــة 
وقوائمهـــا المالية الســـنوية المدققة ومناقشـــتها 
مـــع ا�دارة والمدققيـــن القانونييـــن الخارجيين قبل 
للموافقـــة عليهـــا.  ا�دارة  إلـــى مجلـــس  تقديمهـــا 
وســـوف تبدي اللجنة رأيهـــا وتوصياتها إلى مجلس 
ا�دارة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه القوائـــم للتأكـــد مـــن 

نزاهتها وإنصافها وشفافيتها.

٢.  ١مراجعـــة ا�فصاحـــات الواجب إدراجها فـــي القوائم 
المتطلبـــات  جميـــع  مـــع  يتفـــق  بمـــا  الماليـــة 

التنظيمية.

٣.  إبـــداء رأيها الفنـــي، بموجب طلب مجلـــس ا�دارة، 
بشـــأن مـــا إذا كان تقريـــر مجلـــس ا�دارة والقوائم 
ومتوازنـــة  نزيهـــة  تتســـم  للشـــركة  الماليـــة 
تســـمح  معلومـــات  علـــى  وتحتـــوي  ومفهومـــة 
مركـــز  بتقييـــم  والمســـتثمرين  للمســـاهمين 
عملهـــا  ونمـــوذج  وأدائهـــا  المالـــي  الشـــركة 

واستراتيجيتها.

المديـــر  يثيرهـــا  قضايـــا  أي  فـــي  بدقـــة  ٤.  التحقيـــق 
المالي للشـــركة أو أي شـــخص آخـــر يتولى مهامه/

مدقـــق  أو  بالشـــركة  االمتثـــال  مســـؤول  أو  هـــا 
الحسابات الخارجي.

٥.  االطالع علـــى الشـــؤون القانونيـــة أو التنظيمية أو 
تتعلق باالمتثـــال مع ا�دارة والمدققين القانونيين 
الخارجيين وقســـم الشـــؤون القانونية بالشـــركة، 
حســـب االقتضـــاء، والتـــي قـــد يكـــون لهـــا تأثيـــًرا 
كبيـــًرا في القوائـــم المالية للشـــركة، بما في ذلك 
القواعـــد  أو  المعاييـــر  فـــي  الكبيـــرة  التغيـــرات 

المحاسبية.

٦.  دراســـة التقديـــرات والسياســـات المحاســـبية فيما 
يتعلـــق بالمســـائل المهمـــة الـــواردة فـــي التقاريـــر 

المالية.

٧.  الحصـــول على توضيحـــات مـــن ا�دارة فيما يتعلق 
بالفـــروق غير العادية في القوائم المالية للشـــركة 
مـــن ســـنة �خـــرى، واالطالع علـــى خطـــاب توصيات 
ورد  لـــ^دارة  الخارجييـــن  القانونييـــن  المدققيـــن 

ا�دارة عليه.

الداخليـــة  المراجعـــة  بمهمـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
والضوابط الداخلية

١.  ا�شـــراف على إعمـــال المراجعة الداخلية بالشـــركة 
ا�نشـــطة  تنفيـــذ  فـــي  فعاليتهـــا  مـــن  للتأكـــد 

والواجبات.

واســـتبدال  بتعييـــن  ا�دارة  لمجلـــس  ٢.  التوصيـــة 
أجره/هـــا.  واقتـــراح  الداخليـــة  المراجعـــة  رئيـــس 
ويجب أن تطلـــع اللجنة أيًضا علـــى مؤهالت رئيس 

المراجعة الداخلية.

الداخليـــة  المراجعـــة  إدارة  أداء وفعاليـــة  ٣.  مراجعـــة 
ســـنويÙ على نحٍو مســـتمر داخلًيا ومرة كل خمس 

(٥) سنوات خارجًيا.

٤.  التأكـــد من اســـتقاللية إدارة المراجعة الداخلية عن 
ا�دارة التنفيذيـــة، ويجـــب علـــى المدقـــق الداخلـــي 
تقديـــم التقاريـــر المتعلقـــة بالنواحـــٍي الوظيفيـــة 
إلـــى اللجنة بينمـــا المتعلقة بالنواحـــي ا�داري إلى 

الرئيس التنفيذي.

٥.  االجتمـــاع مـــع المراجـــع الداخلـــي بصفـــة مســـتمرة 
وعلـــى حـــدا لمناقشـــة أي أمـــور تعتقـــد اللجنـــة أو 
قســـم المراجعـــة الداخليـــة أنـــه يجب مناقشـــتها 

بشكٍل شخصي.

٦.  االطـــالع علـــى خطـــة المراجعـــة الداخليـــة وجميـــع 
التغيرات الرئيســـية التـــي تطرأ عليهـــا والموافقة 

عليهم.

مجلس ا�دارة
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٧.  االطـــالع على تقاريـــر المراجعـــة الداخليـــة ومتابعة 
يتعلـــق  فيمـــا  التصحيحيـــة  ا�جـــراءات  تنفيـــذ 

بالتعليقات الواردة على هذه التقارير.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر
١.  وضع اســـتراتيجية وسياسات شاملة �دارة المخاطر 
الشـــركة،  أنشـــطة  وحجـــم  طبيعـــة  مـــع  تتفـــق 
ومتابعـــة تنفيذها، واالطالع عليهـــا وتحديثها بناًء 

على عوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة.

٢.  ضمان جدوى اســـتمرار الشـــركة واســـتمرارية نجاح 
أنشـــطتها وتحديد المخاطر التـــي تهدد وجودها 

خالل االثني عشر (١٢) شهًرا المقبلة.

بالشـــركة  المخاطـــر  إدارة  نظـــام  علـــى  ٣.  ا�شـــراف 
وتقييم كفـــاءة ا�نظمة واäليـــات لتحديد ومراقبة 
المخاطـــر التـــي تهـــدد الشـــركة مـــن أجـــل تحديد 

مجاالت عدم الكفاية فيها.

٤.  التأكد مـــن االطالع علـــى المخاطر الرئيســـية على 
أساس ربع سنوي.

٥.  تقديم التوصيات لمجلس ا�دارة بشـــأن المســـائل 
المتعلقة بإدارة المخاطر.

٦.  التأكـــد من توافر الموارد وا�نظمة المناســـبة �دارة 
المخاطر.

المتعلقـــة  الســـنوية  نصـــف  التقاريـــر  ٧.  اســـتالم 
مالءمـــة  مـــن  والتأكـــد  والشـــكاوى  بالحـــوادث 
ا�جـــراءات التصحيحيـــة المتخـــذة بعد وقـــوع هذه 

الحوادث والشكاوى.

٨.  النظـــر فـــي أي إجـــراء ضـــروري يتـــم تحديـــده فـــي 
المراجعـــات التـــي تتـــم بعـــد الحـــوادث الخطيـــرة 
واالتفـــاق عليـــه، أو يتـــم تحديـــده مـــن المراجعـــات 
التـــي يتـــم إجرائها من خـــالل مراجعات الحســـابات 

الداخلية أو الخارجية.

فيما يتعلق باالمتثال للنظم والقوانين
١.  مراجعـــة كفـــاءة نظـــام مراقبـــة االمتثـــال للقوانين 
واللوائـــح ونتائـــج أي تحقيقـــات إداريـــة ومتابعـــة أي 
ا�جـــراءات  ذلـــك  فـــي  (بمـــا  امتثـــال  عـــدم  حـــاالت 

التأديبية).

ا�دارة  مـــن  منتظمـــة  تحديثـــات  علـــى  ٢.  الحصـــول 
يتعلـــق  فيمـــا  للشـــركة  القانونـــي  والمستشـــار 

بمسائل االمتثال.

ذات  ا�طـــراف  مـــع  والمعامـــالت  العقـــود  ٣.  مراجعـــة 
العالقـــة، وتقديـــم توصياتها لمجلـــس ا�دارة فيما 

يتعلق بذلك.

وفيمـــا يلـــي ملخـــص أنشـــطة لجنـــة المراجعـــة خالل 
عام ٢٠١٧: 

١.  قامـــت اللجنـــة بمراجعة القوائـــم الماليـــة المرحلية 
ا�دارة  مجلـــس  وتوصيـــة  واعتمادهـــا  الموحـــدة 

بالموافقة عليها.

٢.  قامـــت اللجنـــة بمراجعـــة القوائم المالية الســـنوية 
المدققيـــن  مـــع  بالتعـــاون   ٢٠١٧ لعـــام  الموحـــدة 
الخارجييـــن، جرانـــت ثورنتـــون («GT»). وبنـــاًء على 
هذه المراجعة والمناقشـــات التي تمـــت مع ا�دارة، 
أبـــدت لجنـــة المراجعـــة رأيهـــا بـــأن القوائـــم المالية 
الموحـــدة تـــم إعدادهـــا بمـــا يتفـــق مـــع المعاييـــر 
المحاســـبية المعمـــول بها فـــي المملكـــة العربية 
التقاريـــر  �عـــداد  الدوليـــة  (المعاييـــر  الســـعودية 
الماليـــة المعتمـــدة مـــن ِقبـــل الهيئة الســـعودية 
المركـــز  تمثـــل  وأنهـــا  القانونييـــن)،  للمحاســـبين 
للســـنة  عملياتهـــا  ونتائـــج  للمجموعـــة  المالـــي 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ بنزاهـــة. 
والجمعيـــة  ا�دارة  لمجلـــس  اللجنـــة  أوصـــت  كمـــا 
العامـــة بالموافقـــة علـــى القوائم الماليـــة الموحدة 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ 

بناًء على ذلك.

الســـنوي  ا�دارة  مجلـــس  تقريـــر  علـــى  ٣.  االطـــالع 
ا�دارة  لمجلـــس  قبـــل تقديمـــه  والموافقـــة عليـــه 

للموافقة عليه وإرساله للمساهمين بعد ذلك.

٤.  قامـــت اللجنـــة باالطالع علـــى تنفيذ خطـــة التحول 
الماليـــة  التقاريـــر  �عـــداد  الدوليـــة  المعاييـــر  إلـــى 
والموافقة وا�شـــراف عليها، وفًقـــا لتعميم الهيئة 
وهيئـــة  القانونييـــن  للمحاســـبين  الســـعودية 
الســـوق المالية بمطالبة جميع الشـــركات المدرجة 
في المملكة العربية الســـعودية بإصـــدار تقاريرها 
الماليـــة وفًقـــا للمعاييـــر الدوليـــة �عـــداد التقاريـــر 

المالية (IFRS) اعتباًرا من السنة المالية ٢٠١٧.

وتوصيـــة  ا�دراج  بقواعـــد  عمـــًلا  اللجنـــة  ٥.  حصلـــت 
هيئة الســـوق المالية على خطـــاب ضمان مكتوب 
من جرانـــت ثورنتـــون، باعتبارها مدقق الحســـابات 
علـــى  للتأكيـــد   ،٢٠١٧ أبريـــل   ١٠ بتاريـــخ  الخارجـــي، 
علـــى  اتفاقهـــا  اللجنـــة  أبـــدت  اســـتقالليتها. 
فـــي  الخارجييـــن  الحســـابات  اســـتقاللية مدققـــي 
الوقـــت الحالـــي وطـــوال فتـــرة ممارســـة مراجعـــة 
المتطلبـــات  وجميـــع  لشـــروط  وفًقـــا  الحســـابات 
قـــد  وأنهـــم  الصلـــة،  والتنظيميـــة ذات  المهنيـــة 

استوفوا معايير المالءمة.

المراجعـــة  إعمـــال  عمـــل  نطـــاق  اللجنـــة  ٦.  راجعـــت 
لجرانـــت ثورنتـــون خـــالل العاموالخـــاص بمراجعـــة 
القوائـــم الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة والخدمـــات 
غيـــر المتعلقـــة بأعمـــال المراجعـــة ووافقـــت علـــى 

االتعاب المهنية.

٧.  يتـــم تعييـــن المدققيـــن الخارجييـــن ســـنوًيا وفًقا 
لمتطلبـــات نظـــام الشـــركات والنظـــام ا�ساســـي 
للشـــركة، على أال تتجـــاوز إجمالي فتـــرة تعيينهم 
خمـــس ســـنوات متتالية. كما تقتضـــي المادة رقم 
٨١ مـــن الئحـــة الحوكمة المتعلقة بأجـــراءات تعيين 
المرشـــحين  عـــدد  يقـــل  بـــأال  الحســـابات  مراجـــع 
مـــن  اثنيـــن  عـــن  الحســـابات  مراجعـــة  لوظيفـــة 
مراجعـــة  مجـــل  فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات 
لجنـــة  طلبـــت  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاًء  الحســـابات، 
المراجعـــة مقترحـــات مـــن شـــركتين أخريين خالف 
الشـــركة الحاليـــة لمراجعـــة الحســـابات واســـتلمت 
عروضهما. وبعد المناقشـــة واالجتماع مع شركات 
تدقيق الحســـابات، قامت لجنة المراجعة بترشـــيح 
الحســـابات  مراجعـــة  مكاتـــب  مـــن  اثنيـــن 
إلـــى   âاســـتناد العامـــة  للجمعيـــة  واالتيــــأسمأهم 
خبرتهـــم وقدراتهـــم ومعقولته ا�تعـــاب المهنية 

المقترحة.
 («GT») شركة جرانت ثورنتون -

- مجموعة طالل أبو غزاله.

٨.  أبـــدت اللجنـــة رضائهـــا عـــن ســـابقة أعمـــال جرانت 
ثورنتون واســـتقالليتها وموضوعيتها، والتوصية 
بتعييـــن جرانت ثورنتون بناًء عليـــه لتكون مراجع 
الحســـابات الخارجـــي للشـــركة لعـــام ٢٠١٨ والربـــع 
ا�ول مـــن عام ٢٠١٩. وافـــق مجلس ا�دارة على هذه 
بالموافقـــة  العامـــة  الجمعيـــة  وأوصـــى  التوصيـــة 

وتحديد أجر مدقق الحسابات الخارجي. 

٩.  ال يوجـــد تعـــارض بيـــن توصيـــات لجنـــة المراجعـــة 
وقرارات مجلس ا�دارة خالل عام ٢٠١٧.
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حوكمة الشركة

فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
 مسئولية مجلس ا�دارة

 يلتـــزم مجلـــس ا�دارة بضمان ارتبـــاط إدارة المراجعة 
الداخليـــة بأعمـــال لجنـــة المراجعـــة باعتبـــار ذلك أحد 
ا�دوات الضروريـــة للرقابة وتحســـين ا�داء بالشـــركة 
وا�شـــراف عليه مـــن أجل تطوير النظم والسياســـات 
الوظائـــف  وتشـــتمل  الشـــركة.  وحوكمـــة  الداخليـــة 
الرقابـــة  مســـائل  فـــي  ا�دارة  لمجلـــس  ا�ساســـية 

الداخلية فيمايلي:

١.  ضمان ســـالمة النظم المالية والمحاســـبية، بما في 
ذلك ا�نظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٢.  ضمـــان تطبيق نظـــام رقابة شـــفاف �دارة المخاطر 
مـــن خالل تحديـــد التصور العـــام للمخاطر التي قد 

تواجه الزوردي والشركات التابعة لها.

الرقابـــة  إجـــراءات  لكفـــاءة  الســـنوية  ٣.  المراجعـــة 
والشـــركات  الزوردي  فـــي  المطبقـــة   الداخليـــة 

التابعة لها.

كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية
لقـــد أجـــرى مجلـــس ا�دارة من خـــالل لجنـــة المراجعة 
تواجـــه  التـــي  الرئيســـية  للمخاطـــر  صارًمـــا  تقييًمـــا 
المجموعـــة وإطار عمـــل الرقابة الداخليـــة بالمجموعة، 
ودراســـة كفـــاءة نظام الرقابـــة الداخليـــة المعمول به 
في المجموعة للســـنة المالية التـــي يغطيها التقرير 
الســـنوي والحســـابات وحتـــى تاريخ موافقـــة مجلس 

ا�دارة عليه.

تشـــمل تلـــك الضوابـــط وا�جـــراءات الماديـــة، بما في 
الماليـــة  بالجوانـــب  المتعلقـــة  الضوابـــط  ذلـــك 
والتشـــغيلية وضوابـــط وإجـــراءات االمتثـــال وترتيبات 
إدارة المخاطـــر. تـــم تصميـــم نظـــم ضوابـــط الرقابـــة 
الداخليـــة �دارة مخاطـــر بمـــا يمكن الشـــركة من إدارة 
المخاطـــر التـــي قـــد تعـــوق تحقيـــق أهـــداف، والـــذي 
يمكـــن أن يوفـــر ضماًنا معقوًلا وليـــس مطلًقا ضد أي 

خطأ أو خسارة مادية.

توجـــد مجموعـــة مـــن المســـؤوليات وخطـــوط إعداد 
الفّعـــال  التشـــغيل  ينطـــوي عليهـــا  التـــي  التقاريـــر 
لنظـــام إدارة المخاطـــر فـــي الزوردي. وتشـــرف لجنـــة 
التدقيـــق  علـــى عمليـــة  المراجعـــة بشـــكٍل مباشـــر 
المراجعـــة  قســـم  يقـــوم  الزوردي.  فـــي  الداخلـــي 
الداخليـــة بفحـــص كفـــاءة وفعاليـــة أنظمـــة الرقابـــة 

الداخلية وتقييمها على نحٍو منتظم.

وفيمـــا يلي نتائـــج المراجعة الســـنوية لكفاءة أنظمة 
لجنـــة  ورأي  للشـــركة  الداخليـــة  الرقابـــة  وإجـــراءات 
الرقابـــة  نظـــام  بكفايـــة  يتعلـــق  فيمـــا  المراجعـــة 
الداخليـــة للشـــركة للســـنة المالية المنتهيـــة في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٧:

١.  لقـــد كانت أنظمـــة إدارة المخاطـــر والرقابة الداخلية 
للشركة فّعالة.

٢.  اعتمـــدت المجموعـــة آليـــات الرقابة الالزمـــة لمراقبة 
عدم االمتثال وتصحيحه.

حوكمـــة  الئحـــة  لمتطلبـــات  المجموعـــة  ٣.  امتثلـــت 
المخاطـــر  إدارة  بأنظمـــة  يتعلـــق  فيمـــا  الشـــركة 
والرقابـــة الداخلية على نحـــٍو مرضي. وأقرت اللجنة 
تأكيـــد ا�دارة فيمـــا يتعلـــق بفعالية أنظـــم الرقابة 

الداخلية وقدمته إلى مجلس ا�دارة.

تأكيد مجلس ا�دارة 
يؤكـــد مجلـــس ا�دارة، بنـــاًء علـــى تقاريـــر وتوصيـــات 

لجنة المراجعة، ما يلي فيما يتعلق بعام ٢٠١٧:

١.  لـــم يســـترع انتبـــاه مجلـــس ا�دارة أي مســـائل مـــن 
شـــأنها أن تدفـــع المجلـــس إلـــى االعتقـــاد بافتقـــار 
النظـــم الماليـــة والمحاســـبية إلى معايير الســـالمة 

المطلوبة.

٢.  تعمـــل أنظمـــة الرقابـــة علـــى نحـــٍو فّعـــال يضمـــن 
تقليـــل المخاطـــر المحتملـــة التـــي قـــد تواجههـــا 
شـــركة الزوردي وشـــركاتها التابعـــة، ولـــم يســـترع 
تســـتوجب  مســـائل  أي  ا�دارة  مجلـــس  انتبـــاه 
الرقابـــة  بنظـــم  يتعلـــق  فيمـــا  عنهـــا  ا�فصـــاح 

الداخلية.

٣.  تـــم اتخاذ جميـــع التدابيـــر وا�جـــراءات التصحيحية 
والتوصيـــات  المالحظـــات  كافـــة  بشـــأن  الالزمـــة 
الداخلييـــن  المراجعيـــن  ِقبـــل  مـــن  المقدمـــة 

والخارجيين إلى لجنة المراجعة.

أنشطة المراجعة الداخلية
يتـــم إجـــراء جميـــع أنشـــطة المراجعـــة الداخلية على 
يد فريـــق المراجعة الداخلية أو با�ســـتعانة بالمصادر 
المراجعـــة  قســـم  رئيـــس  قيـــادة  تحـــت  الخارجيـــة 
الداخليـــة، الذي يقدم تقاريره إلـــى الرئيس التنفيذي، 
رئيـــس  إلـــى  مســـتقل  إبـــالغ  خـــط  لديـــه   ولكنـــه 

لجنة المراجعة. 

يعتمـــد قســـم المراجعـــة الداخليـــة نهج قائـــم على 
التـــي  الســـنوية  المراجعـــة  خطـــة  لوضـــع  المخاطـــر 
تنطـــوي علـــى إجـــراء تمريـــن «رســـم خريطـــة» تبيـــن 
المخاطـــر ا�ساســـية والتأثيـــر المحتمـــل فـــي تحقيق 

أهداف المجموعة االستراتيجية. 

تقـــوم وظيفـــة المراجعـــة الداخليـــة بتقييـــم تنفيـــذ 
الداخليـــة ومراقبتـــه، والتحقـــق مـــن  الرقابـــة  نظـــام 
واللوائـــح  للقوانيـــن  وموظفيهـــا  الشـــركة  امتثـــال 
والتعليمـــات المعمـــول بهـــا، با�ضافة إلى سياســـات 

وإجراءات الشركة.

إعداد التقارير المالية
تتحمـــل ا�دارة مســـؤولية وضع ضوابـــط رقابة داخلية 
مناســـبة على عملية إعـــداد التقاريـــر المالية والحفاظ 
عليهـــا. ويتـــم تصميم هذه الضوابـــط لتقديم ضماًنا 
معقـــوًلا فيما يتعلق بموثوقية إعـــداد التقارير المالية 

والقوائم المالية �غراض إعداد التقارير الخارجية.

وموازنـــة  تخطيـــط  عمليـــات  المجموعـــة  تمتلـــك 
حيـــث  شـــهرية.  تقاريـــر  وإعـــداد  شـــاملة   وتوقعـــات 
للمجموعـــة  الماليـــة  النتائـــج  ملخـــص  تقديـــم  يتـــم 
مدعومـــة با�يضاحـــات ومقاييـــس ا�داء إلـــى مجلس 

ا�دارة شهرًيا.

يتـــم دعـــم عمليـــة إعـــداد التقاريـــر من خـــالل النظم 
الماليـــة الموحدة الخاصـــة بالمعامالت. وتقـــوم ا�دارة 
الماليـــة العليـــا بمراجعة ضوابط الرقابـــة، بينما يقوم 
مجلـــس ا�دارة بدراســـة نتائج هـــذه المراجعات كجزء 
مـــن مراقبته �داء ضوابط الرقابـــة على إعداد التقارير 

المالية.

تطبيـــق معاييـــر  بمراجعـــة  المراجعـــة  لجنـــة  تقـــوم 
إعـــداد التقاريـــر الماليـــة وأي تقديرات محاســـبية تتم 
مـــن ِقبل ا�دارة. ويتم مناقشـــة هذه ا�مـــور أيًضا مع 

مدقق الحسابات الخارجي.

فـــي  الســـنوية  الماليـــة  البيانـــات  تتســـم  أن  يجـــب 
مجملهـــا بكونها نزيهة ومتوازنـــة ومفهومة وتقدم 
مركـــز  لتقييـــم  للمســـاهمين  الالزمـــة  المعلومـــات 
عملهـــا  ونمـــوذج  وأدائهـــا  المالـــي  المجموعـــة 
اقتناعـــه  ا�دارة  مجلـــس  ويبـــدي  واســـتراتيجيتها. 

باستيفائها لهذا االلتزام.

95



سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة

اللجنة التنفيذية
توصـــي لوائـــح حوكمة الشـــركات الصـــادرة عن هيئة 
الســـوق الماليـــة بأنـــه يجـــوز لمجلس ا�دارة تشـــكيل 
احتياجـــات  لتلبيـــة  المتخصصـــة  اللجـــان  مـــن  عـــدد 
العمـــل حســـب االقتضـــاء. وقد شـــّكل مجلـــس إدارة 

الزوردي لجنة تنفيذية («اللجنة») لëهداف التالية:

١.  تقديـــم التوصيـــات ومتابعـــة تنفيذ اســـتراتيجيات 
والسياســـات  المســـتقبلية  وخططهـــا  الشـــركة 

واللوائح الداخلية.

تنفيـــذ مشـــروعات  ومتابعـــة  التوصيـــات  ٢.  تقديـــم 
وأهداف الشركة االستثمارية.

٣.  متابعة ميزانيات الشركة وأدائها.

٤.  الموافقـــة على بعض المســـائل نيابـــة عن مجلس 
ا�دارة فـــى حـــدود الصالحيـــات الممنـــوح لهـــا مـــن 

ِقبل مجلس ا�دارة.

٥.  معالجـــة بعـــض المهـــام المحـــددة والمخولـــة إلى 
اللجنـــة مـــن ِقبـــل مجلـــس ا�دارة التي تحتـــاج إلى 

مزيٍد من الدراسة والتحليل.

تعـــد اللجنة التنفيذية إحدى لجـــان المجلس، وتقدم 
تقاريرها بشـــكٍل مباشـــر إلى مجلس ا�دارة من خالل 
رئيســـها. يســـترعى رئيـــس اللجنـــة انتبـــاه مجلـــس 
ا�دارة إلى أي مســـائل تتطلـــب موافقة المجلس و/أو 
مقـــرر  اجتمـــاع  أقـــرب  فـــي  ِقبلـــه  مـــن  إجـــراء  اتخـــاذ 
للمجلـــس. وفـــي ســـبيل تنفيـــذ واجباتهـــا، ويحـــق 
يالمســـتويات  العامليـــن  إلـــى  الوصـــول  للجنـــة 
الوظيفية المختلفة بالشـــركة بشـــكٍل مباشر وعلى 
قـــد تتطلبـــه مهـــام عملهـــا بشـــكٍل  الـــذي  النحـــو 
معقـــول، كمـــا تحافظ علـــى عالقـــات العمـــل الفّعالة 

مع ا�دارة.

ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة التنفيذية:

حالة عضوية المجلسالمنصبا�عضاء

غير تنفيذيرئيس اللجنة التنفيذية السيد/ براين ديكي

غير تنفيذيعضو اللجنة التنفيذية السيد/ جيمس تانر

غير تنفيذيعضو اللجنة التنفيذية السيد/ عبداõ العثيم

الرئيس التنفيذي عضو اللجنة التنفيذية السيد/ سليم شدياق

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام ٢٠١٧

نسبة سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٧اسم العضو
الحضور ١٥ نوفمبر ١٦٢٠١٧ أكتوبر٢٢٢٠١٧ أغسطس٦٢٠١٧ يونيو٢٤٢٠١٧ مايو٩٢٠١٧ مايو١١٢٠١٧ ابريل٢٦٢٠١٧ يناير٢٠١٧

١٠٠٪üüüüüüü السيد/ براين ديكي

١٠٠٪üüüüüüüü السيد/ جيمس تانر

٦٢٫٥٠٪üOüOüüü السيد/ عبداõ العثيم

١٠٠٪üüüüüüüü السيد/ سليم شدياق
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حوكمة الشركة

المسؤوليات والواجبات
الصالحيـــات  بجميـــع  التنفيذيـــة  اللجنـــة  تتمتـــع 
دون  التاليـــة  بالمهـــام  للقيـــام  الالزمـــة  والســـلطات 

ا�خالل بصالحيات مجلس ا�دارة:

المســـتقبلية  والخطـــط  االســـتراتيجيات  ١.  إعـــداد 
والسياســـات واللوائح الداخلية للشركة والشركات 
إلـــى  بشـــأنها  التوصيـــات  وتقديـــم  لهـــا،  التابعـــة 

مجلس ا�دارة وا�شراف على تنفيذها.

بشـــأن  ا�دارة  مجلـــس  إلـــى  التوصيـــات  ٢.  تقديـــم 
اعتماد المشـــاريع وا�هداف االســـتثمارية للشـــركة 

وا�شراف على تنفيذها.

٣.  تعييـــن مستشـــارين خارجيين لتقديـــم الخدمات 
االستشارية لمجموعة الزوردي.

٤.  إقرار فتح أو إغالق متاجر التجزئة الجديدة.

٥.  الموافقة على إنشاء شركات تابعة جديدة.

فـــي  المعتمـــدة  غيـــر  الرأســـمالية  النفقـــات  ٦.  إقـــرار 
تتجـــاوز  ال  بقيمـــة  للشـــركة  الســـنوية  الموازنـــة 
خمســـمائة ألف (٥٠٠٫٠٠٠) ريال ســـعودي، لـــكل حالة، 
وبقيمـــة إجماليـــة ال تتجاوز اثنـــان مليـــون (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) 

ريال سعودي لكل سنة مالية.

٧.  مراجعـــة أداء الشـــركة خـــالل كل اجتمـــاع للجنـــة 
التنفيذيـــة وتقييم ا�داء مقابل ا�هداف، ودراســـة 
وطـــرح االستفســـارات حـــول العوامـــل والتوجهات 
إلـــى  المشـــورة  وتقديـــم  الرئيســـية،  والتطـــورات 

ا�دارة على أساسها.

٨.  مراجعـــة أداء الشـــركة علـــى أســـاس شـــهري في 
ضوء ا�هـــداف والموازنات المعتمـــدة، وفقÙ لتقارير 
مؤشـــرات ا�ــــداء المحددة التي تقديمها من ِقبل 
ا�دارة التنفيذية للشـــركة شـــهريÙ، وإخطـــار ا�دارة 
تـــم  التـــي  المهمـــة  بالتطـــورات  ا�دارة  ومجلـــس 
إدارة  مـــن  تطلـــب  أن  للجنـــة  ويحـــق  مالحظتهـــا. 

الشركة عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.

٩.  مراجعـــة وتقييم خطة عمـــل الشـــركة والموازنات 
الســـنوية وتقديـــم التوصيـــات إلى مجلـــس ا�دارة 

بشأنها.

١٠.  تقديم المشـــورة إلى مجلس ا�دارة بشـــأن تحديد 
أي  االعتبـــار  بعيـــن  ا�خـــذ  مـــع  ا�ربـــاح،  توزيعـــات 

توصيات تقدمها لجنة المراجعة بهذا الشأن.

١١.  مراجعـــة السياســـات وا�جـــراءات التـــي وضعتهـــا 
ا�دارة التنفيذيـــة، ولكـــن دون إقـــرار أي أمر يتطلب 

موافقة مجلس ا�دارة.

١٢.  تنفيذ أي مهام أخرى يحددها مجلس ا�دارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت 
 تم تشـــكيل لجنة الترشـــيحات والمكافآت («اللجنة») 
من ِقبـــل مجلـــس ا�دارة، ويتمثل الغرض ا�ساســـي 
منهـــا فـــي تقديـــم التوصيـــات إلـــى مجلـــس ا�دارة 
وإعـــادة  ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء  ترشـــيح  بشـــأن 
سياســـة  بشـــأن  التوصيـــات  وتقديـــم  ترشـــيحهم، 
مكافـــآت وحزمـــة المزايـــا المكافـــآت الفرديـــة �عضاء 
مجلـــس ا�دارة وأعضـــاء اللجنـــة واللجنـــة التنفيذية، 
وغيرها من المســـائل المتعلقة بتقييم أداء مجلس 

ا�دارة ولجان الشركة وا�دارة التنفيذية.

لجـــان  إحـــدى  والمكافـــآت  الترشـــيحات  لجنـــة  تعـــد 
إلـــى  مباشـــر  بشـــكٍل  تقاريرهـــا  وتقـــدم  المجلـــس، 
مجلـــس ا�دارة مـــن خالل رئيســـها. يســـترعى رئيس 
اللجنـــة انتبـــاه مجلس ا�دارة إلى أي مســـائل تتطلب 
موافقـــة المجلـــس و/أو اتخـــاذ إجـــراء مـــن ِقبلـــه في 

أقرب اجتماع مقرر للمجلس.

تتكـــون اللجنـــة مـــن عـــدد أعضـــاء ال يقـــل عـــن ثالثة 
أعضـــاء؛ عضويـــن مـــن أعضـــاء مجلـــس ا�دارة غيـــر 
التنفذيـــن، وعضًوا آخر مســـتقًلا مـــن أعضاء مجلس 
ا�دارة. ويجـــب أن يكـــون رئيـــس اللجنـــة مـــن أعضـــاء 
مجلس ا�دارة المســـتقلين. وال يحق �عضاء المجلس 
التنفيذييـــن الحصـــول علـــى عضويـــة اللجنـــة. يعين 
أعضـــاء اللجنـــة من ِقبل مجلـــس ا�دارة لفترة تتزامن 

مع فترة عضوية مجلس ا�دارة.

وفي ســـبيل تنفيذ واجباتها، يحقـــق للجنة الوصول 
الوظيفيـــة  بالمســـتويات  العامليـــن  كافـــة  إلـــى 
المختلفة بالشـــركة بشكٍل مباشـــر على النحو الذي 
قـــد تتطلبه مهام عملها بشـــكٍل معقـــول، وتحافظ 
اللجنـــة على عالقات العمـــل الفّعالة مع ا�دارة. يتمثل 

دور اللجنة في ا�هداف الرئيسية التالية:

فيما يتعلق بالترشيحات
•  اقتراح السياسة ومعايير عضوية مجلس ا�دارة.

•  تقديـــم توصيـــات لمجلس ا�دارة بشـــأن المرشـــحين 
للتعيينـــات الجديـــدة أو إعـــادة التعييـــن في مجلس 

ا�دارة ولجان الشركة.

•  تقييـــم ا�مور المختلفة المتعلقة بالترشـــيحات وأداء 
مجلـــس ا�دارة ولجانـــه وا�دارة التنفيذيـــة، وتقديـــم 

التوصيات إلى مجلس ا�دارة.

•  مراجعة خطط احالل مجلس ا�دارة.

•  سياســـة التوظيف واالســـتبقاء وإنهاء خدمة أعضاء 
ا�دارة التنفيذية.

فيما يتعلق بالمكافآت
•  تقديـــم التوصيـــات لمجلس ا�دارة بشـــأن سياســـة 
وا�دارة  ولجانـــه  ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء  مكافـــآت 

التنفيذية.

•  تقديـــم التوصيات بشـــأن حزمـــة المكافـــآت والمزيا 
واللجنـــة  ا�دارة ولجانـــه  الفرديـــة �عضـــاء مجلـــس 

التنفيذية وفقÙ لسياسة المكافأت المعمول بها.

المكافـــأت  سياســـة  عـــن  انحـــراف  حـــاالت  أي  •  إبـــراز 
المعمـــول بهـــا، ومراجعـــة هـــذه السياســـة بصفـــة 

دورية.

•  وضع خطط الحوافز.

•  ترتيبات التقاعد.
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سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢٠١٧ ثالثة اجتماعات وثالثة مكالمات جماعية. ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

المنصبحالة عضوية المجلسا�عضاء

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتمستقلالسيد/ عبدالكريم أبو النصر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتغير تنفيذيالسيد/ براين ديكي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيالسيد/ عبداõ العثيم
عضو لجنة الترشيحات والمكافآتغير تنفيذيالسيد/ وسيم الخطيب ٦

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتغير تنفيذيالسيد/ عادل الميمان ٧

٦.  أصدر مجلس ا�دارة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ موافقته على قبول اســـتقالة الســـيد/ وســـيم الخطيب (المدير غير التنفيذي) من عضوية مجلس ا�دارة ولجانه، وذلك �ســـباب شـــخصية. وتعد االســـتقالة ســـارية 
المفعول بموجب موافقة مجلس ا�دارة عليها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

٧.  وافقـــت الجمعيـــة العامـــة فـــي يـــوم االثنيـــن، الموافـــق ٨ يناير ٢٠١٨، علـــى توصية لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت بتعيين الســـيد/ عادل الميمـــان في منصب عضـــو مجلـــس ا�دارة غير التنفيـــذي وعضو لجنة 
المراجعة. ويعد هذا التعيين سارًيا اعتباًرا من ٦ ديسمبر ٢٠١٧.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢٠١٧

نسبة سجل حضور االجتماعات خالل عام ٢٠١٧ا�عضاء
الحضور ٥ ديسمبر ٢٩٢٠١٧ نوفمبر٢٥٢٠١٧ سبتمبر٢٤٢٠١٧ مايو ١٦٢٠١٧ مارس١٥٢٠١٧  فبراير٢٠١٧

١٠٠٪üüüüüüعبدالكريم أبو النصر

١٠٠٪üüüüüüبراين ديكي

٦٦٫٦٧٪üOüüOüعبداõ العثيم

٨٣٫٣٣٪üüüüOüوسيم الخطيب

بتاريخ ٧ فبراير٢٠١٨، قام المجلس باالطالع والموافقة على التقرير السنوي �نشطة لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصياتها خالل عام ٢٠١٧.
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حوكمة الشركة

د.  مكافآت مجلس ا�دارة واللجنة 
التنفيذية

سياسة مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة 
والمسؤولين التنفيذيين

يتمثـــل الغرض مـــن سياســـة المكافآت فـــي تنظيم 
ووضع معاييـــر واضحة فيما يتعلـــق بمكافآت أعضاء 
بشـــركة  التنفيذيـــة  وا�دارة  ولجانـــه  ا�دارة  مجلـــس 

الزوردي للمجوهرات.

ا�دارة  مجلـــس  مكافـــآت  سياســـة  إعـــداد  تـــم  لقـــد 
ولجانـــه وا�دارة التنفيذيـــة وفًقـــا لمتطلبـــات نظـــام 
الشـــركات والئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن 

هيئة السوق المالية.

 ،٢٠١٦ عـــام  منـــذ  وُمطبقـــة  ســـارية  السياســـة  هـــذه 
سياســـة  علـــى  وافقـــت  العامـــة  الجمعيـــة  ولكـــن 
التنفيذيـــة  ا�دارة ولجانـــه وا�دارة  مكافـــآت مجلـــس 
بتاريـــخ ٨ ينايـــر ٢٠١٨ وفًقـــا لمتطلبـــات الئحـــة حوكمة 

الشركات الجديدة الصادرة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠١٧م.

١. أهداف ومبادئ السياسة
أ. يتـــم ُتحديـــد مكافـــآت أعضاء مجلـــس ا�دارة 
تحقيـــق  بغـــرض  التنفيذييـــن  والمســـؤولين 

ا�هداف التالية:
١.  تمكين الشـــركة من االحتفاظ بمجلس ا�دارة على 

مستوى مناسب من الخبرة والتأهيل.

الضغـــوط  مـــع  التكيـــف  فـــي  الشـــركة  ٢.  دعـــم 
التنافسية للقطاعات التي تعمل فيها.

٣.  تحفيـــز ا�عضـــاء علـــى تحقيـــق اســـتراتيجية عمل 
الشركة وأهدافها.

المصالـــح طويلـــة  مـــع  ا�عضـــاء  ٤.  مواءمـــة مصالـــح 
ا�جل للشركة ومساهميها.

والمســـؤولين  ا�عضـــاء  مكافـــآت  ب.  ُتحـــدد 
التنفيذيين بناًء على المبادئ التالية:

١.  يجـــب أن تكون المكافآت عادلة ومتناســـبة وكافية 
بشـــكٍل معقول لجذب واســـتبقاء وتحفيز ا�عضاء 
الخبـــرة  مـــن  مناســـب  مســـتوى  لديهـــم  ممـــن 

والتأهيل.

٢.  يجـــب أخذ القطاع الذي تعمل فيه الشـــركة وحجم 
الشـــركة وأهدافهـــا الســـنوية بعين االعتبـــار عند 

تحديد المكافآت.

٣.  يجـــب أن تتوافـــق المكافـــآت بالقـــدر المناســـب مع 
المكافـــآت التي يتقاضاها المديرون في الشـــركات 

المماثلة.

٤.  يجـــب أخـــذ خبرة كل عضـــو من ا�عضـــاء وكفاءاته 
وســـجل  عملـــه  ونطـــاق  ومســـاهماته  وجهـــوده 

حضوره بعين االعتبار عند تحديد المكافآت. 

والمســـؤولين  ا�عضـــاء  مكافـــآت  دفـــع  ٥.  يجـــوز 
التنفيذيين على أســـاس شـــهري أو ربع ســـنوي أو 

سنوي.

الشـــركات  ونظـــام  للشـــركة  ا�ساســـي  ٦.  النظـــام 
وتعليمـــات هيئـــة الســـوق الماليـــة فيمـــا يتعلـــق 

بالشركات المدرجة.

٢. قواعد تحديد المكافآت
مكافـــآت  بشـــأن  توصياتـــه  ا�دارة  مجلـــس  ١.  يقـــدم 
العامـــة  الجمعيـــة  إلـــى  المجلـــس  أعضـــاء  جميـــع 
للمســـاهمين للموافقـــة عليهـــا ســـنوًيا بنـــاًء على 

توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.

٢. يجـــب أن ُتحـــدد مكافـــآت أعضاء لجنة الترشـــيحات 
والمكافـــآت ومجلـــس ا�دارة وفًقا للقوانيـــن واللوائح 

المعمول بها والنظام ا�ساسي للشركة.

٣.  يمكـــن أن تكـــون مكافـــآت ا�عضـــاء فـــي شـــكل 
مدفوعـــات نقديـــة أو اســـتحقاقات عينيـــة أو بدالت 
الشـــركة  أربـــاح  صافـــي  مـــن  نســـبة  أو  حضـــور 

السنوية أو مزيج من أي مما سبق.

٤.  ُتحـــدد جميـــع المبالـــغ النقدية والبـــدالت وتوزيعات 
ا�رباح وما شـــابه، أو المكافآت الدورية أو الســـنوية، 
والواجبـــات  الوظيفيـــة  الدرجـــة  أســـاس  علـــى 
والخبـــرة  التعليميـــة  والمؤهـــالت  والمســـؤوليات 
وذلـــك  ا�داء،  ومســـتوى  والمهـــارات  العمليـــة 
باســـتثناء المصروفـــات والرســـوم الفعليـــة التـــي 
تتكبدهـــا الشـــركة علـــى نحـــٍو معقـــول لتمكيـــن 

أعضاء مجلس ا�دارة من أداء واجباتهم.

٥.  عندمـــا تـــوزع مكافـــآت ا�عضاء في شـــكل نســـبة 
مـــن صافـــي أرباح الشـــركة، ال يجوز أن يتجـــاوز الحد 
مـــن   ٪٥ الســـنوية  المكافـــآت  �جمالـــي  ا�قصـــى 
صافي أرباح الشـــركة بعد اســـتقطاع االحتياطيات 
ذات الصلة وتوزيع ا�رباح على مســـاهمي الشـــركة 
بنســـبة ٥٪ كحـــٍد أدنـــى مـــن رأس المـــال المدفوع 

للشركة.

٦.  ال تتجـــاوز مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس ا�دارة مقابـــل 
التـــي  واللجـــان  إدارة  مجلـــس  كعضـــو  دوره/هـــا 

شكلها المجلس خمسمائة ألف ريال سعودي.
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مكافـــآت  علـــى  الحصـــول  ا�دارة  لمجلـــس  ٧.  يجـــوز 
إضافيـــة، علـــى أال تخضـــع للحـــد ا�قصـــى بقيمـــة 
٥٠٠٫٠٠٠ ريال ســـعودي مقابـــل عضويته/ها في لجنة 
المراجعـــة التي شـــكلتها الجمعيـــة العامة. ويجب 
أن تكـــون أي واجبـــات تنفيذية أو فنيـــة أو إدارية أو 
أخـــرى يؤديهـــا عضـــو مجلـــس ا�دارة  استشـــارية 
مدفوعـــة ا�جـــر با�ضافـــة إلـــى المكافـــآت التي قد 
يتلقاهـــا بصفته عضو مجلـــس إدارة واللجان التي 
شـــكلها مجلـــس ا�دارة عمـــًلا بنظـــام الشـــركات 

والنظام ا�ساسي للشركة.

٨.  ال يجـــب أن تكـــون مكافـــآت ا�عضـــاء المســـتقلين 
في شـــكل نســـبة مـــن صافي أربـــاح الشـــركة، وال 
ُتحـــدد بشـــكٍل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر بنـــاًء على 

ربحية الشركة.

٩.  ال يصـــوت أعضـــاء مجلـــس ا�دارة على بنـــد جدول 
ا�عمـــال المتعلـــق بمكافآت أعضاء مجلـــس ا�دارة 

في اجتماع الجمعية العامة.

١٠.  قـــد تختلـــف مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس ا�دارة مـــن 
عضـــو �خر، بناًء علـــى خبرة أعضاء مجلـــس ا�دارة 
وعـــدد  واالســـتقاللية  يؤدونهـــا  التـــي  والواجبـــات 
بجانـــب  حضروهـــا  التـــي  المجلـــس  اجتماعـــات 

االعتبارات ا�خرى.

١١.  فـــي حـــال أن يثبـــت للجنـــة المراجعـــة أن المكافآت 
علـــى  ُحـــددت  ا�دارة  مجلـــس  لعضـــو  المدفوعـــة 
ُقدمـــت  مغلوطـــة  أو  خاطئـــة  معلومـــات  أســـاس 
للجمعيـــة العامـــة أو وردت فـــي التقريـــر الســـنوي 
للمجلـــس، يجـــب على عضـــو مجلـــس ا�دارة إرجاع 
المكافـــآت التـــي حصل عليها إلى الشـــركة، ويجوز 
هـــذه  بإرجـــاع  العضـــو  هـــذا  مطالبـــة  للشـــركة 

المكافآت.

مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس ا�دارة والمســـؤولين 
التنفيذيين لعام ٢٠١٧

عـــن  مكافـــآت  أي  ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء  يتلقـــى  ال 
دورهـــم فـــي إدارة الشـــركة، مـــا لـــم توافـــق عليهـــا 
ا�دارة  مجلـــس  أعضـــاء  أســـتحق  العامـــة.  الجمعيـــة 
المســـتقلين وعضـــو وحـــد فقـــط مـــن ا�عضـــاء غير 
التنفيذييـــن الحصـــول علـــى مكافآت عن عـــام ٢٠١٧. 

ويحتوي الجدول أدناه على المزيد من التفاصيل.

يتلقـــى ا�عضـــاء المســـتقلون مكافـــآت ثابتـــة بنـــاًء 
علـــى موافقة الجمعيـــة العامـــة بتاريخ ١٠ أبريـــل ٢٠١٧، 
النحـــو  علـــى  اســـتقالليتهم  علـــى  للحفـــاظ  وذلـــك 
الموصـــي بـــه فـــي الئحة هيئـــة الســـوق الماليـــة فيما 
يتعلـــق بتنفيـــذ حوكمة الشـــركات، حيـــث ينبغي أال 

ترتبط مكافآت العضو المستقل بأرباح الشركة.

يمتلـــك الســـيد/ براين ديكـــي، عضو مجلـــس ا�دارة 
لمـــدة  استشـــارية  أعمـــال  اتفاقيـــة  التنفيـــذي،  غيـــر 
العـــام والذي وافقت عليها الجمعيـــة العامة بتاريخ ١٠ 
أبريـــل ٢٠١٧م. للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن التفاصيـــل 
بشـــأن هـــذه االتفاقيـــة، الرجـــاء الرجـــوع إلـــى قســـم 

المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة.

يتلقـــى معظم كبـــار المســـؤولين التنفيذيين، بمن 
فيهـــم الرئيـــس التنفيـــذي والمدير المالـــي، مكافآت 
بمـــا يتفـــق مـــع عقـــود توظيفهـــم. ويوضـــح الجدول 
التالـــي تفاصيـــل المكافـــآت والتعويضـــات المدفوعة 
المســـؤولين  وكبـــار  ا�دارة  مجلـــس  �عضـــاء 

التنفيذيين:

سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة
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حوكمة الشركة

تفاصيل التعويضات والمكافأت المدفوعة �عضاء مجلس ا�دارة وكبار المســـؤولين التنفيذيين خالل عام ٢٠١٧:

أ. مكافآت مجلس ا�دارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أوًلا: ا�عضاء المستقلون

السيد/ عبد الكريم 
أسعد أبو النصر

 ٢٢٤٫٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢٤٫٠٠٠  -  -  -  - ٢٤٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  - 

السيد/ أمين محمد 
عاكف المغربي

 ٢١٣٫٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٣٫٥٠٠  -  -  -  - ١٣٫٥٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  - 

السيدة/ صباح خليل 
المؤيد

 ١٫٤٢٠  ٢١٥٫٠٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٥٫٠٠٠  -  -  -  - ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ 

 ١٫٤٢٠  ٦٥٢٫٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٦٥٢٫٥٠٠  -  -  -  - ٥٢٫٥٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠ ا�جمالي

ثانًيا: المديرون غير التنفيذيون

السيد/ محمد 
ابراهيم جمعة 

الشروقي

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

السيد/ عبد اõ عبد 
العزيز صالح العثيم

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

السيد/ جيمس 
ليونارد تانر

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 السيد/ براين 
نورمان ديكي

 ٩٠٢٫٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٩٠٢٫٥٠٠  -  ٥٠٢٫٥٠٠  -  -  -  ٤٠٠٫٠٠٠  - 

السيد/ ربيع ميشيل 
خوري

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

السيد/ وسيم 
محمد عاصم 

الخطيب

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

لسيد/ عادل عبد 
اõ الميمان

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  ٩٠٢٫٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٩٠٢٫٥٠٠  -  ٥٠٢٫٥٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠ا�جمالي
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ب. تعويضات ومكافأت كبار المسؤولين التنفيذيين
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تعويضات 
ومكافأت 

أعلى خمسة 
تنفيذيين، 

ومنهم الرئيس 
التنفيذي 

 ٩٫١٣٧٫٤٤٦- ٤٧٥٫٥٢٤ ١٫١٧٤٫٩٠٦-- ١٫١٧٤٫٩٠٦-- ٧٫٤٨٧٫٠١٦- ٧٧٨٫٣٢٠ ٦٫٧٠٨٫٦٩٦والمدير المالي
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 ج. مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة (باستثناء بدل 
حضور اجتماعات مجلس ا�دارة)

بدل حضور
اجتماعات مجلس ا�دارة

ا�جمالي

أعضاء لجنة المراجعة 

 -  -  - السيد/ براين نورمان ديكي

 -  -  - السيد/ ربيع ميشيل خوري

 -  -  - السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب

 ١١٣٫٥٠٠  ١٣٫٥٠٠  ١٠٠٫٠٠٠ السيدة/ صباح خليل المؤيد

 -  -  - لسيد/ عادل عبد اõ الميمان

 ١١٣٫٥٠٠  ١٣٫٥٠٠  ١٠٠٫٠٠٠ ا�جمالي

ا�جمالي
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت

 -  -  - السيد/ عبد اõ عبد العزيز صالح العثيم

 -  -  - السيد/ براين نورمان ديكي

 -  -  - السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب

 ١١٣٫٥٠٠  ١٣٫٥٠٠  ١٠٠٫٠٠٠ السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر

 -  -  - لسيد/ عادل عبد اõ الميمان

 ١١٣٫٥٠٠  ١٣٫٥٠٠  ١٠٠٫٠٠٠ ا�جمالي
أعضاء لجنة إدارة المخاطر

ال يوجد لجنة منفصلة �دارة المخاطر حيث تم اسناد مهمة ا�شراف على عملية إدارة المخاطر للجنة المراجعة 
أعضاء اللجنة التنفيذية

 -  -  - السيد/ عبد اõ عبد العزيز صالح العثيم

 -  -  - السيد/ جيمس ليونارد تانر

 -  -  - السيد/ براين نورمان ديكي

 -  -  - السيد/ سليم شدياق

 -  -  - ا�جمالي

وباســـتثناء المذكـــور آنًفـــا، لم تدفع الشـــركة أي تعويضات إلى بقيـــة أعضاء مجلس ا�دارة غيـــر التنفيذيين، حيث ال يتلقى ا�عضاء الذين يمثلون المســـاهم الرئيســـي 
أي مكافـــآت. وبخـــالف ذلـــك، ال توجـــد ترتيبـــات أو اتفاقـــات أخـــرى قـــد تنـــازل بموجبهـــا أي عضو أو مســـؤول مـــن كبـــار المســـؤولين التنفيذيين للشـــركة عـــن المرتب أو 

التعويض.
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ملكية أعضاء مجلس ا�دارة والمديرين التنفيذيين
أوًال: أعضاء مجلس ا�دارة

عدد ا�سهم في مالحظةاسم العضو
بداية العام

عدد ا�سهم في 
نهاية العام

التغيير بالنسبة صافي التغيير
المئوية

٨١٫٨٪٣٣٥،٠٣٥٦١،٠٠٠٢٧٤،٠٣٥ملكية شخصيةالسيد/ عبد اõ عبد العزيز صالح العثيم

يوجـــد نظـــام داخلـــي لرفـــع مســـتوى وعـــي أعضـــاء 
مجلـــس ا�دارة بشـــأن فتـــرات حظـــر التـــداول الـــذي ال 
يســـمح �عضـــاء مجلـــس ا�دارة التداول على أســـهم 
الشـــركة خالل هـــذه الفترات وفقـــÙ المنصوص عليها 
فـــي المـــادة رقـــم ٥٠ مـــن قواعـــد التســـجيل وا�دراج. 
وذلك با�ضافـــة إلى ا�خطـــارات المطلوبة عند امتالك 
أســـهم الشـــركة وفًقـــا للمـــادة رقـــم ٤٥ مـــن قواعـــد 

ا�دراج.

يرســـل قســـم المراجعة الداخلية واالمتثـــال تنبيهات 
بصـــورة منتظمـــة إلـــى أعضاء مجلـــس ا�دارة بشـــأن 

قواعد تداول ا�وراق المالية للشركة وفترات الحظر. 

كمـــا توجـــد سياســـة داخليـــة لرفـــع وعـــي موظفـــي 
الشـــركة بشـــأن قواعـــد العمل فـــي الســـوق المالية، 
وتوجـــه هـــذه السياســـة جميـــع ا�شـــخاص المحظـــور 
عليهم التعامل على أســـهم الشـــركة، إلـــى التوقف 
ا�وراق  مباشـــرعلى  غيـــر  أو  مباشـــر  تـــداول  أي  عـــن 
الماليـــة للشـــركة بنـــاًء علـــى المعلومـــات الداخليـــة، 
وتحظـــر ا�فصـــاح عـــن أي معلومات داخليـــة �ي طرف 
خارجـــي �غراض التـــداول في ا�وراق المالية للشـــركة. 
موظفـــي  جميـــع  المحظـــورون  ا�شـــخاص  ويشـــمل 
ا�دارة  موظفـــي  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الزوردي،  مجموعـــة 
الرئيســـيين والمديريـــن التنفيذيين وكبـــار موظفي 

الشركة وشركاتها التابعة.

ثانيÔ: ملكيـــة أعضـــاء ا�دارة العليـــا وزوجاتهم 
وأبناؤهم القصر

ليـــس لـــدى أي مـــن أعضـــاء ا�دارة العليـــا وزوجاتهـــم 
وأبنائهـــم القصـــر أي ملكية بأســـهم شـــركة الزوردي 
للشـــركة  الداخليـــة  للسياســـة   Ùووفقـــ المصـــدرة. 
الخاصة بـ «تداول ا�وراق المالية لشـــركة الزوردي»، يعد 
جميـــع الموظفيـــن وعائالتهـــم أشـــخاص محظـــورون 
بنـــاًء علـــى  تـــداول أســـهم الزوردي  وُيمنـــع عليهـــم 
المعلومـــات الداخليـــة، ســـواء بأنفســـهم أو من خالل 
أي مـــن أفـــراد عائلتهم، أو أي أطراف أخـــرى ذوي عالقة 

لديهم تأثير أو سيطرة عليها.

المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة
تشـــمل ا�طراف ذات العالقة، المساهمين الرئيسيين 
وأعضـــاء مجلـــس ا�دارة وموظفي ا�دارة الرئيســـيين 
بالمجموعـــة، والجهـــات الخاضعـــة للســـيطرة أو التي 

تمتلك هذه الجهات تأثيًرا هام عليها.

 تعمـــل الئحـــة حوكمـــة الشـــركة الخاصـــة بمجموعـــة 
الزوردي علـــى الحماية من تضـــارب المصالح وتالفي أي 
حـــاالت تعـــارض محتملـــة بيـــن أعضـــاء مجلـــس ا�دارة 
والمســـؤولين التنفيذييـــن والمســـاهمين. ويتعيـــن 
إخطـــار الجمعيـــة العامـــة بـــأي حـــاالت تنطـــوي علـــى 
تضارب فـــي المصالح وقـــد تتطلب موافقـــة الجمعية 

العامة.

أقامـــت الزوردي خـــالل عملياتهـــا فـــي عـــام ٢٠١٧ بعض 
النحـــو  علـــى  العالقـــة  ذات  ا�طـــراف  مـــع  المعامـــالت 

التالي:

أ.  اتفاقيـــة خدمـــات استشـــارية لمدة عام مع الســـيد/ 
برايـــن ديكـــي، عضو مجلـــس ا�دارة غيـــر التنفيذي، 
بإجمالـــي أتعـــاب ة قدرهـــا ٥٠٠<٥٠٢ ريـــال ســـعودي 
(مدرجة في قســـم مكافآت أعضاء مجلـــس ا�دارة). 
ويتمثـــل نطـــاق العمـــل الرئيســـي لالتفاقيـــة فـــي 
تقديـــم المشـــورة إلـــى الرئيـــس التنفيـــذي وا�دارة 
الشـــركة  اســـتراتيجيات  بشـــأن  للشـــركة  العليـــا 
وأدائهـــا المالي وعملياتها التشـــغيلية. كما تخضع 
هـــذه االتفاقيـــة إلـــى المراجعـــة الســـنوية وموافقـــة 

الجمعية العامة للمساهمين.

الزوردي  شـــركة  مـــع  المعامـــالت  بعـــض  ب.  هنـــاك 
القابضة في شكل خدمات ومدفوعات با�نابة.

ج.  ليـــس �عضـــاء مجلـــس ا�دارة أي مصلحـــة ســـواء 
كانـــت ماليـــة أو غيـــر مالية، بشـــكٍل مباشـــر أو غير 
مباشـــر في ا�عمـــال والعقـــود التي يتـــم تنفيذها 

لصالح الشركة.

د.  ال يمتلـــك جميع أعضاء مجلس ا�دارة أي مشـــاركة، 
بشـــكٍل مباشـــر أو غير مباشـــر، في أي مـــن ا�عمال 
التـــي قد تتنافس مع الشـــركة بشـــكل مباشـــر أو 

غير مباشر فيما يتعلق بأي من أنشطتها.
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فيما يلي بيان المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة خالل العام واالرصدة الناتجة في نهاية العام:

مبلغ المعاملة ا�رصدة طبيعة المعاملة

٢٠١٦
ريال سعودي

٢٠١٧
ريال سعودي

٢٠١٦
ريال سعودي

٢٠١٧
ريال سعودي

المبالغ المستحقة من ا�طراف ذات العالقة:

- - ٢٠٨٫٠٠٠ ١٤٤٫٠٠٠ شركة الزوردي القابضة  خدمات ومدفوعات با�نابة

- - ٣٤٣٫٣١٢ - شركة جلف فيفث جمستون السعودية المحدودة خدمات ومدفوعات با�نابة

- -

المبالغ المستحقة لíطراف ذات العالقة:

٣١٥٫٩٩٠ ٣٦٩٫٠٠٠ ٨٫٣٠٠٫٨٦٦ ٨٫٩٤٦٫٥١٦ مكافآت مكافأت مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية

١٢٥٫٦٢٥ ١٢٥٫٦٢٥ ٢٥١٫٢٥٠ ٥٠٢٫٥٠٠ خدمات استشارات عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي 

٤٤١٫٦١٥ ٤٩٤٫٦٢٥

سياسة ا�فصاح والشفافية
تســـعى الزوردي إلـــى تزويـــد جميع أصحـــاب المصلحة 
وا�طـــراف المعنية بمعلومـــات دقيقة ومحدثة بصورة 
منتظمة. وتشـــمل هذه السياســـة أنشـــطة الشركة 
المعلومـــات،  عـــن  با�فصـــاح  يتعلـــق  فيمـــا  الحاليـــة 

وسوف يتم تحديثها عند تغيير هذه ا�نشطة.

بهيكلهـــا  المرتبطـــة  المعلومـــات  الزوردي  تنشـــر 
واســـتثماراتها  وشـــركائها  وعملياتهـــا  التنظيمـــي 
وأنشـــطتها التجاريـــة ا�خرى وغيرها مـــن المعلومات 
ذات الصلـــة وُتحدثهـــا بصـــورة منتظمـــة. وباعتبارهـــا 
شـــركة مســـاهمة مدرجة، تلتـــزم الزوردي با�ســـتجابة 
بصورة مناســـبة على جميع االستفســـارات المطروحة 
مـــن ِقبـــل المســـتثمرين والمســـتهلكين والعمـــالء 
والجهـــات الحكوميـــة ووســـائل ا�عـــالم، وغيرهم من 

أصحاب المصلحة.

المســـاهمين  الحتياجـــات  بفهـــم  الزوردي  تحظـــى 
للحصول علـــى المعلومـــات التخاذ قرارات مســـتنيرة. 
النحـــو  علـــى  المعلومـــات  عـــن  الزوردي  تفصـــح  لـــذا، 
المطلـــوب وعندمـــا تســـمح لهـــا اللوائـــح ذات الصلـــة 
بذلـــك باســـتخدام طرق ا�فصـــاح المناســـبة لتمكين 
مـــن  اäخريـــن  المصلحـــة  وأصحـــاب  المســـاهمين 
الماليـــة  وغيـــر  الماليـــة  المعلومـــات  علـــى  الحصـــول 
المتعلقـــة بـــأداء الشـــركة، والمعلومـــات ذات الصلـــة 
شـــاملة  رؤيـــة  علـــى  والحصـــول  ا�ســـهم،   بملكيـــة 

لوضع الشركة.

المســـاهمين  إلـــى  ا�فصاحـــات  جميـــع  ُتقـــدم 
واضحـــة  وبطريقـــة  تمييـــز،  دون  والمســـتثمرين 
المناســـب،  الوقـــت  وفـــي  وصحيحـــة وغيـــر مضللـــة، 
تمكيـــن  بغـــرض  ودقيـــق  منتظـــم  نحـــٍو  وعلـــى 
المســـاهمين وأصحاب المصلحة اäخرين من ممارسة 

كامل حقوقهم إلى أقصى حد.

الزوردي  عنهـــا  تفصـــح  التـــي  المعلومـــات  وتتوافـــر 
المواقـــع  مختلـــف  عبـــر  السياســـة  هـــذه  بموجـــب 
الشـــركة  موقـــع  ذلـــك  فـــي  بمـــا   ا�لكترونيـــة، 
(http://www.lazurde.com) وموقع الســـوق المالية 

.(www.tadawul.com.sa) (تداول) السعودية

يتـــم تحديـــث ونشـــر المعلومـــات التاليـــة ســـنوًيا أو 
واللوائـــح  والقواعـــد  القوانيـــن  تقتضيـــه  حســـبما 
التنظيميـــة ذات الصلـــة. هـــذه ليســـت قائمة شـــاملة 
بطبيعـــة الحـــال، وإنما هنـــاك معلومـــات 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 ا�طراف ذات العالقة

• مراجعة ا�نشطة ا�ساسية
• تقرير مراجعي الحسابات
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النحـــو  تمتنـــع الزوردي عـــن نشـــر المعلومـــات علـــى 
المعتاد في الحاالت التالية:

•  عندمـــا يكـــون ا�فصـــاح عـــن المعلومات يضـــر - أو 
مـــن المحتمـــل أن يضـــر - بمصالـــح شـــركة الزوردي 
التجارية أو شـــركائها التجارييـــن أو أى أطراف معنية 
أخـــرى، أو عندما تفوق المصلحـــة العامة في الحفاظ 

على السرية على المصلحة العامة ل^فصاح.

•  عندمـــا تحصـــل الزوردي علـــى المعلومـــات بشـــكٍل 
ســـري، بحيـــث يكـــون ا�فصـــاح عنهـــا خرًقـــا لهـــذه 

السرية.

•  المعلومـــات الشـــخصية لموظفـــي الزوردي وأعضاء 
مجلـــس ا�دارة أو أي أفـــراد آخريـــن، بحيـــث يشـــكل 

القيام بذلك خرًقا لمبادئ حماية البيانات.

•  عندمـــا يكـــون ا�فصـــاح عـــن المعلومات يضـــر - أو 
مـــن المحتمـــل أن يضـــر - بالتحقيـــق فـــي جريمة أو 

منع وقوعها أو الكشف عنها أو تحقيق العدالة.

•  عندما تخضع المعلومات المتياٍز قانوني.

إقرارات مجلس ا�دارة 
أداء  مهنيـــة  ضمـــان  علـــى  ا�دارة  مجلـــس  حـــرص 
الشـــركة خـــالل عـــام ٢٠١٧، وبنـــاء عليه يؤكـــد مجلس 

ا�دارة ما يلي:

•  ععـــدم وجود حصـــص أســـهم أو أدوات دين صادرة 
عن الشركات التابعة للشركة.

•  علـــم يكن هنـــاك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي 
العـــام  لالكتتـــاب  تعاقديـــة  حقـــوق  أو  ماليـــة  أوراق 
ا�ولـــي أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا 
الزوردي خـــالل عـــام ٢٠١٧، ولم تحصل شـــركة الزوردي 

على تعويضات في المقابل.

•  علـــم يكـــن هنـــاك أي حقـــوق للتحويـــل أو االكتتاب 
العـــام ا�ولـــي بموجب أدوات دين قابلـــة للتحويل أو 
أي أوراق ماليـــة أو حقـــوق تعاقديـــة لالكتتـــاب العام 
ا�ولـــي أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا 

الزوردي أو شركاتها التابعة خالل عام ٢٠١٧.

•  ععدم قيـــام الزوردي أو إحدى شـــركاتها التابعة بأي 
اســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء �ي أدوات ديـــن قابلـــة 

لالسترداد حدثت خالل عام ٢٠١٧.

المصالـــح  فـــي  جوهـــري  تعـــارض  أي  توجـــد  •  عـــال 
التشـــغيلية خـــالل عـــام ٢٠١٧، بخالف ما تـــم ا�فصاح 

عنه.

•  علم نتلـــَق طلًبا من مدققي الحســـابات الخارجيين 
لعقد اجتماًعا للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١٧.

•  علـــم نتلَق طلًبـــا من المســـاهمين الذين يمتلكون 
٥٪ أو أكثـــر مـــن رأس مـــال الشـــركة لعقـــد اجتماًعا 

للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١٧.

•  ال توجـــد أي إجـــراءات قـــد تـــؤدي إلـــى عرقلـــة حقوق 
المساهمين في التصويت.

•  لـــم يكـــن هنـــاك أي أحداث مهمـــة تؤثر في ســـالمة 
المركـــز المالي للشـــركة بعـــد نهاية الســـنة المالية 
المعلومـــات  ٢٠١٧ تتطلـــب ا�فصـــاح عنهـــا، بخـــالف 

المتاحة والُمعلن عنها.

•  لم تقدم الشـــركة أي قروض أو تســـهيالت ائتمانية 
�ي عضو من أعضاء مجلس ا�دارة.

•  تـــم الحفـــاظ علـــى ســـجالت الحســـابات علـــى نحـــٍو 
مناسب.

•  يعمـــل نظام الرقابة الداخلية على أســـس ســـليمة 
وتم تنفيذه بشكٍل فّعال.

•  عدم وجود أي شـــكوك جوهرية فيمـــا يتعلق بقدرة 
الزوردي على االستمرار بممارسة أنشطتها.

•  تعتبـــر جميـــع المعلومـــات التي نشـــرتها الشـــركة، 
ســـواء بشـــكٍل مباشر أو غير مباشـــر، بيانات دقيقة 
وصحيحـــة حـــول حقائـــق جوهريـــة أو بيـــان رأي، وال 

تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
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 ا�حكام الُمنّفذة وغير الُمنّفذة من لوائح حوكمة الشركات وأسبابها:
يتضمـــن هـــذا التقريـــر منهجيـــة مجلس ا�دارة وا�نشـــطة التي تم انجازها خالل الســـنة الماليـــة ٢٠١٧، بما في ذلـــك ا�جراءات والسياســـات التي تـــم تطبيقها من جانب 
مجلـــس ا�دارة وا�دارة التنفيذيـــة لتحقيـــق التوافـــق مـــع مبـــادئ وأحكام الئحة حوكمة الشـــركات الصـــادرة بتاريـــخ ٢٢ أبريل٢٠١٧م واالمتثـــال لكافة متطلبـــات وتعليمات 
هيئـــة الســـوق الماليـــة ذات الصلة. يـــرى أعضاء مجلس ا�دارة أن الشـــركة قد امتثلت �حكام الئحة حوكمة الشـــركات الصادرة عن هيئة الســـوق الماليـــة بتاريخ ٢٢ أبريل 

٢٠١٧ بالكامل، باستثناء المواد التالية:

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصفالمادة/الموضوعم

مادة رقم (٥٤) - ١
تكوين لجنة المراجعة 

تنص فقرة (ب) من المادة (٥٤) أنه يجب أن يكون رئيس 
لجنة المراجعة عضًوا مستقًلا.

وفًقــا �فضــل ممارســات الحوكمــة والئحــة حوكمــة فقرة إرشادية
الشــركة المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة، يجــوز 
أن يكــون رئيــس لجنــة المراجعــة عضــًوا مســتقًلا 
ــا بنــاًء علــى توافــر الخبــرة والوقــت  أو غيــر تنفيذًي
رئيــس  ومســؤوليات  واجبــات  �داء  المطلوبيــن 

اللجنــة بالكفــاءة والفعاليــة المطلوبــة.

مادة رقم (٧٠) - ٢
تشكيل لجنة إدارة 

المخاطر

مادة رقم (٧١) - 
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر

مادة رقم (٧٢) - 
اجتماعات لجنة إدارة 

المخاطر

ُيشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة ُتســمى «لجنــة 
إدارة المخاطــر» يكــون رئيــس اللجنــة وغالبيــة أعضائهــا مــن 
ا�عضــاء غيــر التنفيذييــن. ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا 
والشــؤون  المخاطــر  بــإدارة  المفرفــة  مــن  مالئــم  مســتوى 

الماليــة.

تــم تعييــن لجنــة المراجعــة مــن ِقبــل الجمعيــة مواد إرشادية
إعــداد  عمليــة  علــى  وا�شــراف  للرقابــة  العامــة 
التقاريــر الماليــة للشــركة و نظــم الرقابــة الداخليــة 
وإعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة و إعمــال تدقيــق 
الحســابات مــن قبــل المراجــع الخارجــي، والتأكــد 
الســارية.  واللوائــح  للقوانيــن  االمتثــال  مــن 
العامــة  الجمعيــة  قامــت  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
بنــاًء علــى توصيــة مجلــس ا�دارة بأســناد مهــام 
ومســؤوليات ا�شــراف علــى إدارة مخاطــر الشــركة 
الُمشــكلة  للجــان  يجــوز  حيــث  المراجعــة.  للجنــة 
وفًقــا لممارســات الئحــة حوكمــة الشــركات ممارســة 
ا�خــرى  االختياريــة  اللجــان  ومســؤوليات  واجبــات 

ا�رشــادية. المــواد  فــي  عليهــا  المنصــوص 
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حوكمة الشركة

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصفالمادة/الموضوعم

مادة رقم (٧٤) - ٣
تأسيس وحدات 

أو إدارات مستقلة 
بالشركة

a)  تنشــئ الشــركة - �غــراض تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة 
المخاطــر  وإدارة  لتقييــم  إدرات  أو  وحــدات   - المعتمــد 

الداخليــة. المراجعــة  وإجــراء 

مهــام  �داء  خارجيــة  بجهــاٍت  االســتعانة  للشــركة  b)  يجــوز 
المخاطــر  وا�دارة  تقييــم  إدرات  أو  وحــدات  واختصاصــات 
أوالمراجعــة الداخليــة، وذلــك دون المســاس بمســؤولية 

الشــركة عــن تلــك المهــام واالختصاصــات.

ا�دارة مادة إلزامية تتحمــل  المخاطــر،  إدارة  لسياســة  وفًقــا 
التنفيذيــة مســؤولية تأســيس وتصميــم وتنفيــذ 
الصلــة،  ذات  وا�جــراءات  المخاطــر  إدارة  عمليــة 
وفًقــا  عليهــا  با�شــراف  المراجعــة  لجنــة  وتقــوم 
الجمعيــة  ِقبــل  مــن  المعتمــدة  عملهــا  الئحــة 
العامــة. ويســاعد قســم المراجعــة الداخليــة أيًضــا 
لجنــة المراجعــة علــى متابعــة قيــام ا�دارة بدورهــا 

بــإدارة المخاطــر. فيمــا يتعلــق 

خارجيــة  استشــارية  شــركات  الشــركة  توظــف 
�داء مهــام وحــدة تقييــم المخاطــر عنــد الحاجــة 
ولغــرض محــدد بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة 

ا�دارة. مجلــس  وموافقــة 

 وبنــاًء علــى ذلــك، ال توجــد حاجــة إلــى تأســيس 
المخاطــر. �دارة  أو قســم منفصــل  وحــدة 

مادة رقم (٨٥) - ٤
تحفيز العاملين

وا�داء  المشــاركة  وتحفيــز  تطويــر  برامــج  الشــركة  تضــع 
للعامليــن فــي الشــركة، علــى أن تتضمــن بصفــة خاصــة مــا 

يلــي:

١)  تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لســماع آراء 
العامليــن فــي الشــركة ومناقشــة المســائل والموضوعــات 

محــل القــرارات المهمــة.

أو  الشــركة  فــي  أســهم  العامليــن  لمنــح  برنامــج  ٢)  وضــع 
نصييــÙ مــن ا�ربــاح التــي تحققهــا الشــركة وبرامــج التقاعد، 

وإنشــاء صنــدوق مســتقل ل^نفــاق علــى تلــك البرامــج.

٣)  إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

 تقــوم الشــركة بتطويــر وتحفيــز مشــاركة وأداء مادة إرشادية
ورش  عقــد  خــالل  مــن  الشــركة  فــي  العامليــن 
عمــل متخصصــة لســماع آراء العامليــن بالشــركة 
ومناقشــة القضايــا والموضوعــات محــل القــرارات 

المهمــة.

 تمتثــل الشــركة لمتطلبــات قانــون العمــل فيمــا 
يتعلــق بنهايــة خدمــة الموظفيــن، ولكنــه حتــى 
٣١ ديســمبر ٢٠١٧، لــم تضــع الشــركة خطــة لمنــح 
الشــركة  أربــاح  مــن  نســبة  أو  الشــركة  أســهم 
وبرامــج التقاعــد للموظفيــن. وعلــى الرغــم مــن 
عمــل  خطــة  مــن  جــزًءا  الموضــوع  يمثــل  ذلــك، 
 ،٢٠١٨ عــام  خــالل  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 
حيــث ســيتم دراســته مــن قبــل اللجنــة وتقــدم 

ا�دارة. مجلــس  إلــى  توصياتهــا 
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سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصفالمادة/الموضوعم

مادة رقم (٨٧) - ٥
المسؤولية االجتماعية

مــن  اقتــراح  علــى  بنــاًء  العاديــة،  العامــة  الجمعيــة  تضــع 
بيــن  التــوازن  تحقيــق  تضمــن  سياســة  ا�دارة،  مجلــس 
ا�وضــاع  تطويــر  �غــراض  المجتمعيــة  وا�هــداف  أهدافهــا 

للمجتمــع. واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

 إن سياســة المســؤولية االجتماعيــة قيــد ا�عــداد مادة إرشادية
مــن  اعتمادهــا  المتوقــع  ومــن  ا�دارة،  ِقبــل  مــن 
ِقبــل مجلــس ا�دارة خــالل عــام ٢٠١٨، وتقديمهــا 
بعــد ذلــك إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا.

مادة رقم (٨٨) - ٦ 
مبادرات العمل 

االجتماعي

يضــع مجلــس ا�دارة البرامــج وُيحــدد الوســائل الالزمــة لطــرح 
مبــادرات الشــركة فــي العمــل االجتماعــي ، و يشــمل ذلــك مــا 

يلــي:

ومبادراتهــا  الشــركة  أداء  بيــن  تربــط  مؤشــرات  ١)  وضــع 
االجتماعيــة، ومقارنتهــا مــع الشــركات ا�خــرى التــي تعمــل 

الشــركة. �نشــطة  مماثلــة  أنشــطة  فــي 

للشــركة  االجتماعيــة  المســؤولية  أهــداف  عــن  ٢)  ا�فصــاح 
باهــداف  ومعرفتهــم  وعيهــم  ورفــع  لموظفيهــا، 

االجتماعيــة. المســؤولية 

٣)  ا�فصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي 
التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بأنشــطة الشــركة.

بالمســؤولية  لتعريفهــم  للمجتمــع  برامــج توعيــة  ٤)  وضــع 
للشــركة. االجتماعيــة 

المبــادرات مادة إرشادية  -  (٨٨) رقــم  المــادة  متطلبــات 
ا�دارة  ِقبــل  مــن  للدراســة  تخضــع   - االجتماعيــة 
واللجنــة التنفيذيــة، وســوف يقدمــون توصيتهــم 

.٢٠١٨ عــام  خــالل  ا�دارة  لمجلــس 

مادة رقم (٩٥) - ٧
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات

فــي حــال أن يقــوم مجلــس ا�دارة بتشــكيل لجنــة مختصــة 
بحوكمــة الشــركات، فعليــه أن يســند إليهــا االختصاصــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم (٩٤) مــن الئحــة الحوكمــة. 
المتعلقــة  المســائل  علــى  با�شــراف  اللجنــة  هــذه  تقــوم 
بتنفيــذ الحوكمــة، وتقــدم تقاريرهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس 

ا�دارة بشــكٍل ســنوي علــى ا�قــل.

لحوكمــة مادة إرشادية قواعــد  ا�دارة  مجلــس  وضــع  لقــد   
الئحــة  خــالل  مــن  توثيقهــا  تــم  وفقــد  الشــركة 
الحوكمــة الداخليــة وفًقــا �حــكام الئحــة حوكمــة 
الماليــة.  الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة  الشــركات 
والتحقــق  تنفيذهــا،  بمتابعــة  المجلــس  ويقــوم 
ــاًء  مــن فعاليتهــا، وتعديلهــا حســب االقتضــاء بن
علــى توصيــات لجنــة المراجعــة وقســم المراجعــة 
الداخليــة، كمــا يتــم توظــف شــركات استشــارية 
خارجيــة  بمراجعــة  للقيــام  متخصصــة  خارجيــة 
ا�مــر  يتطلــب  الشــركة عندمــا  لقواعــد حوكمــة 
وموافقــة  المراجعــة  لجنــة  توصيــة  علــى  بنــاًء 

ا�دارة. مجلــس 
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حقوق المساهمين ووسائل االتصال
أ. الجمعية العامة

عقـــدت الجمعيـــة العامـــة اجتماًعـــا واحًدا فقـــط خالل عـــام ٢٠١٧، وهو االجتماع الســـنوي للجمعية العامـــة لعام ٢٠١٦، والـــذي انعقد بتاريـــخ ١٠ أبريل ٢٠١٧ بمقر الشـــركة في 
مدينـــة الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وحصل عضوين مـــن أعضاء مجلـــس ا�دارة على فرصـــة حضور هذا االجتمـــاع، بينمـــا كان أعضاء مجلـــس ا�دارة اäخرين 

مسافرين خارج المملكة. لذ، لم يتمكنوا من حضور االجتماع.

وفيما يلي قائمة بتواريخ اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خالل عام ٢٠١٧ وأسماء أعضاء مجلس ا�دارة الذين حضروها:

سجل الحضور - الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٧االسم

 عضوية اللجانحالة عضوية المجلس

- عضو اللجنة التنفيذيةعضو مجلس إدارة غير تنفيذيالسيد/ عبد اõ عبد العزيز العثيم

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- رئيس لجنة المراجعةعضو مجلس إدارة غير تنفيذيالسيد/ ربيع ميشيل خوري

تســـتخدم الزوردي الجمعية العامة كفرصة للمشاركة 
والتواصـــل مـــع مســـاهميها والتماس مســـاهمتهم 

ومقترحاتهم في إدارة الشركة.

ب. حقوق المساهمين والجمعية العامة
الزوردي والئحـــة  لشـــركة  ا�ساســـي  النظـــام  يضمـــن 
كامـــل  علـــى  المســـاهمين  حصـــول  حوكمتهـــا 
حقوقهـــم المتعلقـــة با�ســـهم، وخاصـــة حقهم في 
الحصـــول علـــى حصـــة مـــن توزيعـــات ا�ربـــاح المتفق 
عليهـــا، وحقهـــم في الحصول على حصـــة من أصول 
اجتماعـــات  حضـــور  وحـــق  التصفيـــة،  عنـــد  الشـــركة 
فـــي  (المشـــاركة  للمســـاهمين  العامـــة  الجمعيـــة 
مناقشـــاتها والتصويت على قراراتها)، وحق التصرف 
في ا�ســـهم، وحق ا�شـــراف على عمل مجلس ا�دارة، 
ورفع دعوى مســـؤولية ضد أعضائه، وحق االستفســـار 
مصالـــح  علـــى  تؤثـــر  أال  شـــرط  المعلومـــات،  وطلـــب 
الشـــركة أو تتعـــارض مع أحكام هيئة الســـوق المالية 

ولوائحها التنفيذية. 

مـــن  ا�قصـــى  الحـــد  بمشـــاركة  الزوردي  وتســـمح 
مســـاهميها في اجتماعات الجمعيـــة العامة وتحرص 
علـــى ضمـــان اختيار المـــكان والزمـــان اللـــذان يتيحان 

المشاركة الكاملة.

كمـــا ينـــص النظام ا�ساســـي لشـــركة الزوردي والئحة 
حوكمتهـــا على ا�حـــكام المتعلقـــة بالجمعية العامة 
للمســـاهمين، والتـــي تشـــمل ا�جـــراءات والخطـــوات 
االحترازية الالزمة لضمان ممارســـة جميع المســـاهمين 

لحقوقهم على نحٍو منتظم.

وتعـــد الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين أعلى ســـلطة 
في الشـــركة، وتشـــتمل صالحياتهـــا الحصرية تعيين 
وإنهاء خدمـــة أعضاء مجلـــس ا�دارة، والموافقة على 
مدققـــي  وتعييـــن  الموحـــدة،  الماليـــة  القوائـــم 
الحســـابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وإقرار نســـبة 
توزيعـــات ا�رباح وفًقا لتوصيات مجلـــس ا�دارة، وزيادة 
اللوائـــح  وتعديـــل  الشـــركة،  مـــال  رأس  خفـــض  أو 

الداخلية والنظام ا�ساسي للشركة.

كمـــا تتيح الزوردي وصـــوًلا كافًيا للمســـاهمين لقراءة 
خـــالل  مـــن  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات  محاضـــر 
تحميلهـــا علـــى الموقـــع ا�لكتروني لشـــركة الزوردي، 
وتقـــدم نســـخة من هـــذه المحاضر إلى هيئة الســـوق 

المالية خالل (١٠) أيام فقط من تاريخ انعقاد االجتماع.

ج. أنشطة عالقات المستثمرين
المنتظـــم  الحـــوار  أهميـــة  ا�دارة  مجلـــس  يـــدرك 
المصلحـــة  وأصحـــاب  المســـاهمين  مـــع  والمفتـــوح 
اäخريـــن، ليـــس فقط قبـــل اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 

ولكن طوال العام.

بالمجموعـــة  المســـتثمرين  عالقـــات  قســـم  ويعمـــل 
وأميـــن ســـر مجلـــس ا�دارة بمثابـــة مركـــز للتواصـــل 
الدائم مـــع المســـاهمين والمســـتثمرين والمحللين. 
ويتلقـــى مجلس ا�دارة تحديثات منتظمة بشـــأن آراء 
مســـاهمي المجموعـــة واقتراحاتهـــم ومالحظاتهـــم 
عالقـــات  خـــالل قســـم  مـــن  وأدائهـــا  الشـــركة  حـــول 

المستثمرين وأمين سر المجلس.

يقـــوم الرئيـــس التنفيـــذي باطـــالع أعضـــاء مجلـــس 
ا�دارة علـــى آراء واقتراحـــات المســـاهمين، ويناقـــش 
هـــذه اäراء والمقترحـــات معهـــم في أثنـــاء اجتماعات 

مجلس ا�دارة.

حوكمة الشركة
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د. وسائل االتصال مع مساهمينا
تلتـــزم شـــركة الزوردي بالتواصـــل الفاعـــل والدائم مع 
جميـــع المســـاهمين، بمـــا يضمـــن أعلـــى مســـتويات 
االتســـاق والوضـــوح فـــي عمليـــات ا�فصاح فـــي جميع 
ا�وقـــات. ونتطلـــع إلـــى المشـــاركة مـــع المســـاهمين 
بشـــفافية وانتظـــام بهدف تيســـير الفهـــم المتبادل 
�هدافنـــا المعنيـــة، ونســـعى جاهديـــن للتواصل مع 
المســـتثمرين مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص على 
علـــى  المســـاهمين  نحـــّث جميـــع  كمـــا  حـــٍد ســـواء، 

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

تهـــدف شـــركة الزوردي إلـــى أن تكـــون بيـــن مصـــاف 
الشـــركات الرائدة في القطاع، وســـعًيا منها لتحقيق 
ذلـــك فإنهـــا تلتـــزم بتقديـــم مســـتويات أعلـــى مـــن 
ا�فصاح والشـــفافية فـــي تقاريرها المالية، ســـواء في 

البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية.

تتطلـــع الزوردي إلـــى توفيـــر جميـــع ُســـبل االتصـــاالت 
المالية واالســـتراتيجية بأســـلوب مفتوح ومتناغم، بما 
يضمـــن اســـتخدام اللغتيـــن العربيـــة وا�نجليزيـــة - 
حيثمـــا أمكـــن ذلـــك - لتعزيـــز وضـــوح ا�فصاحات من 
أجـــل توفيـــر تقييـــم عـــادل ومتـــوازن ومفهـــوم حول 

مكانة الشركة وآفاقها المستقبلية.

بتلقـــي مالحظاتكـــم ومقترحاتكـــم  ترحـــب الزوردي   
قســـم  إلـــى  تقديمهـــا  يمكـــن  حيـــث   البّنـــاءة، 
ا�لكترونـــي:  البريـــد  عبـــر  المســـتثمرين   عالقـــات 

.investors@lazurde.com

يســـتطيع المســـتثمرون االطالع على جميـــع التقارير 
ومحاضـــر  الشـــركة  حوكمـــة  وسياســـات  الماليـــة 
الدوريـــة  وا�عالنـــات  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
والمعلومـــات ذات الصلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك توضيحـــات 
وتعليقـــات ا�دارة، المتاحـــة على موقعنـــا ا�لكتروني 

lazurde.com في ا�وقات المحددة.

وانطالًقـــا مـــن إدراك الزوردي �همية التواصـــل الفّعال 
مـــن  البّنـــاءة  باالســـتفادة  نلتـــزم  المســـاهمين،  مـــع 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الســـنوي مـــن خـــالل لقـــاء 
مجلـــس ا�دارة ورئيســـه وأعضائـــه مـــع المســـاهمين 

لسماع آرائهم وا�جابة عن استفساراتهم.

لذلـــك نحـــرص علـــى تشـــجيع المســـاهمين مســـبًقا 
على المشـــاركة في اجتماع الجمعية العامة الســـنوي 
مـــن خـــالل الحضـــور والتصويـــت، ســـواء با�صالـــة عن 
أنفســـهم أو بالوكالـــة عنهـــم. تســـعى الشـــركة إلى 
تعظيـــم قـــدرة المســـاهمين علـــى المشـــاركة فـــي 

اجتماع الجمعية العامة من خالل:

•  الترتيبـــات المناســـبة للجمعية العامـــة لتحفيز عدد 
أكبـــر مـــن المســـاهمين علـــى المشـــاركة، بمـــا في 

ذلك تحديد المكان والزمان المناسبين.

التنفيذيـــة  وا�دارة  المجلـــس  أعضـــاء  •  إتاحـــة 
والمدققيـــن القانونييـــن الخارجييـــن للمســـاهمين 

في الجمعية العامة.

•  إتاحـــة فرصة معقولة للمســـاهمين في أثناء حضور 
اجتمـــاع الجمعية العامـــة لطرح االستفســـارات فيما 
يتعلـــق ببنـــود جـــدول ا�عمـــال، بما في ذلـــك طرح 
ا�ســـئلة علـــى المدقـــق القانونـــي الخارجـــي فيمـــا 
يخص ســـير عملية التدقيق وإعـــداد ومحتوى تقرير 

المدقق القانوني الخارجي.

•  يجـــوز للشـــركة الدعـــوة النعقـــاد الجمعيـــة العامـــة 
التقنيـــات  أســـاليب  باســـتخدام  للمســـاهمين 

المعاصرة.

المســـاهمين  العامـــة  الجمعيـــة  الشـــركة  •  تدعـــو 
للتصويـــت ا�لكترونـــي علـــى بنـــود جـــدول العمل 

من خالل بوابة خدمات تداوالتي.

فـــي  المشـــاركة  علـــى  المســـاهمين  تحفيـــز  •  يتـــم 
الجمعيـــة العامـــة أو تعييـــن وكالء عنهـــم للحضور 
ونيابـــة  لصالحهـــم  االجتماعـــات  فـــي  والتصويـــت 
حضـــور  علـــى  قدرتهـــم  عـــدم  حالـــة  فـــي  عنهـــم 

االجتماعات.

مشـــاركة  فـــي  التـــوازن  تحقيـــق  إلـــى  نهـــدف  إننـــا 
المســـتثمرين المســـتمرة طـــوال العـــام، وذلـــك مـــن 
خـــالل توفيـــر فـــرص متواصلـــة للتفاعـــل معهـــم من 
خـــالل مجموعـــة متنوعـــة مـــن اللقـــاءات، بمـــا فيهـــا 
الســـنوية،  ربـــع  الجماعيـــة  والمكالمـــات  االجتماعـــات 
التوضيحيـــة  والبيانـــات  المســـتثمرين،  ومؤتمـــرات 

ل^دارة. 

أربعـــة  قامـــت إدارة الشـــركة خـــالل عـــام ٢٠١٧ بعقـــد 
مؤتمـــرات هاتفيـــة جماعيـــة لشـــرح القوائـــم الماليـــة 
لعـــام ٢٠١٦ والنتائـــج التشـــغيلية ونتائـــج الربـــع ا�ول 
للمســـاهمين   ٢٠١٧ عـــام  مـــن  والثالـــث  والثانـــي 
دعـــوة  نشـــر  تـــم  وقـــد  والمحلليـــن.  والمســـتثمرين 
للمؤتمـــرات على المواقع ا�لكترونيـــة الخاصة بتداول 
البريـــد  عبـــر  دعـــوات  إرســـال  وكذلـــك  والزوردي. 
ا�لكترونـــي لكبـــار محللـــي منطقة الشـــرق ا�وســـط 
وشـــمال أفريقيـــا بهـــدف اســـتقطاب أكبـــر عـــدد من 

الحضور.

كمـــا عقـــدت ا�دارة التنفيذيـــة خـــالل عـــام ٢٠١٧ بعض 
المحلليـــن  مـــع  الجماعيـــة  الهاتفيـــة  المؤتمـــرات 
والمســـاهمين بنـــاًء علـــى طلبهـــم لفهـــم نمـــوذج 
أعمـــال الزوردي واســـتراتيجيتها، با�ضافـــة إلـــى طـــرح 
االستفســـارات المتعلقة بأداء الشـــركة وخطط ا�دارة 
واللوائـــح  البيئـــة  فـــي  الحاليـــة  التغيـــرات  �دارة 

االقتصادية.

التواصل مع المساهمين
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تواريخ هامة - إعالنات تداول
شـــهدت الزوردي عاًمـــا حافـــًلا با�نشـــطة والفعاليـــات االســـتراتيجية التـــي تـــم ا�عـــالن عنها للمســـاهمين خـــالل العـــام. وتم ا�عالن عـــن أبرز هـــذه الفعاليات وا�نشـــطة 
والقرارات االســـتراتيجية على الموقع الرســـمي للســـوق المالية الســـعودية (تداول) والموقع ا�لكتروني لشـــركة الزوردي. وفي المجمل، تم إصدار ثمانية وعشـــرون إعالًنا 

لمساهمي الزوردي في عام ٢٠١٧. ويلخص الجدول التالي هذه ا�عالنات بحسب التاريخ والموضوع:

ا�عالنات على موقع تداول 

عنوان ا�عالنالتاريخم

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطويرات ا�خيرة فيما يتعلق بإنشاء وحدة إنتاج جديدة في مصر١٢٠١٨/٢/٥

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين (االجتماع ا�ول)٢٢٠١٨/١/٩

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات (الزوردي) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع ا�ول) (تذكير)٣٢٠١٨/١/٨

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات (الزوردي) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ا�دارة للفترة المقبلة. (٢٠١٨-٢٠٢١)٤٢٠١٨/١/٧

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها بتاريخ بدء التصويت ا�لكتروني على بنود عمل اجتماع الجمعية العامة غير ٥٢٠١٨/١/٣
العادية (االجتماع ا�ول)

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية٦٢٠١٧/١٢/٢٧

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تصحيح ا�عالن السابق فيما يتعلق باستقالة عضو مجلس ا�دارة وتعيين عضو آخر.٧٢٠١٧/١٢/٧

إعالن شركة الزوردي عن استقالة عضو مجلس ا�دارة وتعيين عضو آخر.٨٢٠١٧/١٢/٦

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن أحدث التطورات فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم للحصول على متجر التجزئة ٩٢٠١٧/١١/٢٢
الرائد في قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

إعالن ألحقي من شركة الزوردي للمجوهرات فيما يتعلق بالنتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ (٩ أشهر)١٠٢٠١٧/١١/٥

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ (٩ أشهر)١١٢٠١٧/١١/٢

إعالن شركة الزوردي عن مذكرة التفاهم للحصول على متجر التجزئة الرائد في قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة ١٢٢٠١٧/٩/٢٦
في المملكة العربية السعودية.

إعالن شركة الزوردي عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع الشركة السعودية الفرنسية لëسواق الحرة للتوزيع في المطارات ١٣٢٠١٧/٨/١٣
الدولية بالرياض وجدة والدمام.

حوكمة الشركة
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عنوان ا�عالنالتاريخم

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ (٦ أشهر)١٤٢٠١٧/٨/٩

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تصحيح ا�عالن السابق فيما يتعلق بإطالق خط ا�نتاج ا�ول �كسسوارات الرجال في ١٥٢٠١٧/٥/١١
الشرق ا�وسط.

إعالن شركة الزوردي عن إطالق خط ا�نتاج ا�ول �كسسوارات الرجال في الشرق ا�وسط.١٦٢٠١٧/٥/١١

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ (٣ شهور)١٧٢٠١٧/٥/٩

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تاريخ وآلية توزيعات أرباح ا�سهم في حسابات المساهمين المستحقين.١٨٢٠١٧/٤/١٧

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين.١٩٢٠١٧/٤/١١

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع ا�ول) (تذكير).٢٠٢٠١٧/٤/٩

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية٢١٢٠١٧/٣/٢٨

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن اقتراح مجلس إدارتها لتوزيع أرباحها النقدية للسنة المالية ٢٢٢٠١٧/٣/٢٣.٢٠١٦

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٣٢٠١٧/٣/١٥٢٠١٦/١٢/٣١

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تصحيح ا�عالن السابق فيما يتعلق باستقالة عضو مجلس ا�دارة وتعيين عضو آخر.٢٤٢٠١٧/٢/٢٣

إعالن شركة الزوردي عن استقالة عضو مجلس ا�دارة وتعيين عضو آخر.٢٥٢٠١٧/٢/٢٣

إعالن شركة الزوردي عن خطة تحولها لتطبيق المعايير الدولية �عداد التقارير المالية (IFRS) - المرحلة الثالثة٢٦٢٠١٧/١/٢٦

إعالن شركة الزوردي �طالق امتيازها للعالمة التجارية «أميزينج جولري» في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا.٢٧٢٠١٧/١/١٨

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (١٢ شهًرا)٢٨٢٠١٧/١/١٨
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سجالت المساهمين
 يوجـــد عـــدد من طلبات الشـــركة خالل عام ٢٠١٧ لســـجالت المســـاهمين في تواريخ مختلفة و�ســـباب مختلفـــة منها اجتماعـــات الجمعية العامة وإجراءات الشـــركة. كما 

طلبت الشركة سجل المساهمين تسع مرات من خالل نظام تداوالتي على النحو التالي:

ا�سباب نوع الطلبتاريخ الطلبرقم الطلب

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية١٢٠١٧/١٢/٣١

 اجتماعات الجمعية العامةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٢٢٠١٨/١/٨

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٣٢٠١٧/١١/١

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٤٢٠١٧/٠٩/٣٠

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٥٢٠١٧/٠٦/٣٠

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٦٢٠١٧/٠٧/٢٣

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٧٢٠١٧/٠٦/٣٠

إجراءات الشركةتقري بكميات ا�سهم والقيود٨٢٠١٧/٤/١٠

 اجتماعات الجمعية العامةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٩٢٠١٧/٤/١٠

توصيات إلى الجمعية العامة
بعـــد مراجعـــة ا�نشـــطة التشـــغيلية والماليـــة ا�كثر أهمية للســـنة الماليـــة ٢٠١٧، يســـرنا أن نرفق تقرير لجنـــة المراجعـــة والقوائم المالية مـــع تقرير مدققي الحســـابات. 
ونوصـــي الجمعيـــة العامـــة بالموافقة علـــى تقرير مجلـــس ا�دارة والقوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحســـابات. ســـيتم ا�عالن عن مكان وموعـــد انعقاد الجمعية 

العامة وأي بنود أخرى ضمن جدول أعمال الجمعية في وقٍت الحق.

ســـوف ُينشـــر إعـــالن اجتمـــاع الجمعية العامة الســـنوي لعـــام ٢٠١٧ على موقـــع تداول والموقـــع ا�لكتروني للشـــركة وجريدة يوميـــة محلية في وقت الحـــق عند الحصول 
على الموافقات الالزمة من الهيئات التنظيمية وخالل ١٠ أيام عمل قبل االجتماع على ا�قل.

جديـــر بالذكـــر أنـــه مـــن المقـــرر أن يحضر االجتماع الســـنوي للجمعيـــة العامة لعـــام ٢٠١٧ جميع أعضـــاء مجلس ا�دارة والجـــان التابعة، بما في ذلك رؤســـاء لجـــان المراجعة 
والترشيحات والمكافآت، وسيكونون متاحين ل^جابة عن استفسارات المساهمين.
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١. تمهيد
•  تفـــوض الجمعيـــة العامة لجنة المراجعـــة («اللجنة») 
بمســـؤولية توفيـــر الرقابة المســـتقلة علـــى إعداد 
التقاريـــر المالية للمجموعة ونظـــم الرقابة الداخلية 
واالمتثـــال للقوانين واللوائـــح المعمول بها وضمان 
والداخليـــة.  الخارجيـــة  المراجعـــة  أنشـــطة  كفايـــة 
وعـــالوة علـــى ذلك، أســـندت الئحة العمـــل المعتمد 

للجنة المراجعة مهام إدارة المخاطر إليها.

•  لقـــد تم تزويد لجنـــة المراجعة خالل العـــام بالموارد 
الكافيـــة �داء واجباتها، بما فـــي ذلك تقديم الدعم 
لهـــا، حســـب االقتضـــاء، من ِقبـــل قســـم المراجعة 
(«جرانـــت  الخارجييـــن  والمدققيـــن  الداخليـــة 
ثورنتـــون») والمستشـــار القانونـــي وا�دارة لدراســـة 
كافـــة المســـائل المتعلقـــة بالمبـــادئ والممارســـات 
المحاســـبية للمجموعـــة واالطالع علـــى جميع نظم 

الرقابة المالية والتشغيلية والرقابة على االمتثال.

•  تتكـــون لجنـــة المراجعـــة مـــن أربعـــة أعضـــاء مـــن 
أعضـــاء مجلـــس ا�دارة، بما في ذلـــك عضة متخص 
بالشـــؤون المالية والمحاســـبية يتـــم تعيينهم من 
ِقبـــل الجمعيـــة العامـــة لفتـــرة تتزامـــن مـــع فتـــرة 
عضويـــة مجلـــس ا�دارة. ال يحـــق �عضـــاء المجلـــس 
التنفيذيين الحصول علـــى عضوية لجنة المراجعة. 
كمـــا يجـــب أن يكـــون أحـــد ا�عضـــاء مســـتقًلا على 

النحو المطلوب بمقتضى الئحة حوكمة الشركات.

لجنـــة  أعضـــاء  مـــن  عضـــو  أي  يكـــون  أن  يجـــوز  •  ال 
المراجعـــة قـــد تـــم توظيفـــه مـــن ِقبـــل مراجعـــي 
الحسابات الســـابقين أو الحاليين لمجموعة الزوردي 
المنتســـبين لمراجعـــي  وال يجـــوز تعييـــن أي مـــن 
الحســـابات الســـابقين أو الحالييـــن بعضويـــة لجنة 

المراجعة.

•  وفيمـــا يلي أســـماء الســـادة أعضاء لجنـــة المراجعة 
وقـــد تـــم ُســـرد ســـيرتهم الذاتيـــة ضمـــن قســـم 
الســـيرة الذاتية �عضاء مجلـــس ا�دارة واللجان من 

التقرير السنوي لعام ٢٠١٧.

الحالةالمنصبا�عضاء

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذيرئيس اللجنة  السيد/ ربيع ميشيل خوري ٨

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ براين نورمان ديكي

 عضو مجلس إدارة مستقل عضو اللجنةالسيدة/ صباح خليل المؤيد
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ وسيم عاصم الخطيب ٩

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذيعضو اللجنةالسيد/ عادل الميمان ١٠

٨.  السيد/ ربيع ميشيل خوري عضو متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية.
٩.  قدم السيد/ وسيم عاصم الخطيب استقالته بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧

١٠.  تم تعيين السيد/ عادل الميمان من ِقبل الجمعية العامة بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨.

تقرير لجنة المراجعة للسادة المساهمين عن 
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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٢. االجتماعات
•  تجتمـــع اللجنة على بشـــكل ربع ســـنوي على ا�قل 
مـــع انعقـــاد اجتماعـــات فعليـــة ومكالمـــات جماعية 
إضافيـــة حســـب الضرورة. عقـــدت اللجنـــة خالل عام 
خـــالل  مـــن  ســـواء  اجتماعـــات   (٨) ثمانيـــة   ٢٠١٧

االجتماعات الفعلية أو المكالمات الجماعية. 

المالـــي  والرئيـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  دعـــوة  وتـــم 
 بالشـــركة إلـــى حضـــور االجتماعـــات، عندمـــا تطلـــب 
ا�مـــر، لتســـهيل التواصـــل المباشـــر با�ضافـــة إلـــى 
تقديم توضيحـــات تتعلق بالحســـابات وا�مور المالية 

وغيرها من المسائل الخاصة.

وجدولتهـــا  االجتماعـــات  محاضـــر  توثيـــق   •  تـــم 
للجنـــة  المقبـــل  االجتمـــاع  فـــي  عليهـــا  للتأكيـــد 
المراجعـــة، وتقديمهـــا بعد ذلك إلـــى مجلس ا�دارة 

للموافقة عليها.

كافـــة  بتحويـــل  المراجعـــة  لجنـــة  رئيـــس  •  يقـــوم 
المســـائل ذات ا�هميـــة إلـــى مجلـــس ا�دارة والتـــي 
يتـــم إثارتهـــا مـــن ِقبـــل المدققيـــن الخارجييـــن أو 

قسم المراجعة الداخلية.

٤. ملخص ا�عمال
فيمـــا يلـــي بيـــان ا�نشـــطة التـــي قامـــت بهـــا لجنـــة 

المراجعة خالل السنة المالية:

١. إعداد التقارير المالية
•  راجعـــت لجنـــة المراجعة القوائـــم المالية الســـنوية 
اجتماعهـــا  فـــي   ٢٠١٧ الماليـــة  للســـنة  المدققـــة 

المنعقد بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٨.

•  تـــم مراجعـــة القوائـــم الماليـــة ربـــع الســـنوية للربع 
ا�ول والثانـــي والثالث من عـــام ٢٠١٧ في االجتماعات 
المنعقـــدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧ و٨ أغســـطس ٢٠١٧ و١ 

نوفمبر ٢٠١٧ على التوالي.

المتعلقـــة  توصياتهـــا  المراجعـــة  لجنـــة  •  قدمـــت 
بالقوائم المالية ربع الســـنوية والســـنوية للموافقة 
عليهـــا فـــي اجتمـــاع مجلـــس ا�دارة الالحـــق. وعلى 
الرغـــم مـــن ذلـــك، لم ينـــم إلى علـــم اللجنـــة أي أمر 

مهم يتطلب استرعاء انتباه مجلس ا�دارة.

•  راجعت اللجنـــة القوائم المالية الموحـــدة لعام ٢٠١٧ 
جرانـــت  الخارجييـــن،  المدققيـــن  مـــع  بالتعـــاون 
المراجعـــة  هـــذه  علـــى  وبنـــاًء   .(«GT») ثورنتـــون 
والمناقشـــات التـــي تمـــت مـــع ا�دارة، أبـــدت لجنـــة 
المراجعـــة رأيهـــا بإعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحدة 
بمـــا يتفق مـــع المعاييـــر المحاســـبية المعمول بها 
فـــي المملكة العربية الســـعودية (المعايير الدولية 
�عـــداد التقاريـــر المالية المعتمدة مـــن ِقبل الهيئة 
الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن)، وأنها تمثل 
المركـــز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها للســـنة 
الماليـــة المنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ بنزاهة. كما 
أوصـــت اللجنـــة مجلـــس ا�دارة والجمعيـــة العامـــة 
بالموافقـــة علـــى القوائـــم المالية الموحدة للســـنة 
الماليـــة المنتهيـــة في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ بنـــاًء على 

ذلك.

•  قامـــت اللجنـــة باالطـــالع علـــى تنفيذ خطـــة التحول 
الماليـــة  التقاريـــر  �عـــداد  الدوليـــة  المعاييـــر  إلـــى 
والموافقة وا�شـــراف عليها، وفًقـــا لتعميم الهيئة 
السعودية للمحاســـبين القانونيين وهيئة السوق 
الماليـــة بمطالبـــة جميـــع الشـــركات المدرجـــة فـــي 
تقاريرهـــا  بإصـــدار  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
التقاريـــر  الماليـــة وفًقـــا للمعاييـــر الدوليـــة �عـــداد 

المالية (IFRS) اعتباًرا من السنة المالية ٢٠١٧.

•  راجعـــت اللجنة امتثال القوائم المالية ربع الســـنوية 
والســـنوية الخاصـــة بالمجموعـــة لمتطلبـــات قواعد 
المحاســـبية  والمعاييـــر  الشـــركات  ونظـــام  ا�دارج 
المعتمـــدة والجديـــدة المعمول بهـــا والصادرة عن 
الســـعودي  الماليـــة  المحاســـبة  معاييـــر  مجلـــس 
وغيرهـــا مـــن المتطلبـــات القانونيـــة والتنظيميـــة 

ذات الصلة.

•  حـــددت اللجنـــة المعاييـــر المهمـــة �عـــداد التقاريـــر 
الماليـــة وغيرهـــا مـــن المعاييـــر التي كان لهـــا تأثير 
للســـنة  للمجموعـــة  الماليـــة  القوائـــم  فـــي  كبيـــر 

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

•  حـــددت اللجنـــة السياســـات المحاســـبية المهمـــة، 
التـــي  المحاســـبية  التقديـــرات  بدراســـة   وقامـــت 
كان لهـــا تأثير كبير في القوائـــم المالية للمجموعة 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧، 
فـــي  ا�دارة  لمجلـــس  توصياتهـــا   وقدمـــت 

هذا الصدد.

٣. عدد االجتماعات
• فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء اللجنة خالل السنة المالية ٢٠١٧:

عدد االجتماعات التي حضرها عضو لجنة المراجعةعدد اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة خالل العاما�عضاء

٨٦السيد/ ربيع ميشيل خوري

٨٨السيد/ براين نورمان ديكي
٨٦السيد/ وسيم عاصم الخطيب ١١

٨٨السيدة/ صباح خليل المؤيد

١١.  قدم السيد/ وسيم عاصم الخطيب استقالته بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧

120

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٧



حوكمة الشركة

•  راجعت اللجنة السياســـات المحاســـبية لقطاع البيع 
بالتجزئـــة واقترحت بعض التغييرات على سياســـة 
تكويـــن المخصصات للســـلع الجاهزة بطئ الحركة. 
وقدمـــت اللجنة توصياتها لمجلـــس ا�دارة لتحديث 
منهجيـــة تقييـــم الســـلع الجاهـــزة لتتماشـــى مـــع 

أفضل الممارسات في قطاع المجوهرات.

•  راجعـــت اللجنـــة ا�داء الربـــع ســـنوي مقابـــل الربـــع 
الســـابق له مـــن نفي العـــام وحتـــى تاريخـــه، والربع 
المقابـــل له من العام الســـابق والموازنـــة التقديرية 

في كل اجتماع.

•  راجعـــت اللجنـــة التقريـــر الســـنوي لمجلـــس ا�دارة 
ووافقـــت عليـــه قبـــل تقديمـــه إلـــى مجلـــس ا�دارة 
إلـــى  ذلـــك  بعـــد  وإرســـاله  عليـــه،  للموافقـــة 

المساهمين.

•  راجعـــت اللجنـــة على أســـاس ربـــع ســـنوي أي خالف 
القانونييـــن  والمدققيـــن  ا�دارة  بيـــن  جوهـــري 
الخارجييـــن فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد القوائـــم الماليـــة 
بشـــكٍل منفصـــل مـــع كٍل مـــن ا�دارة والمدققيـــن 
القانونييـــن الخارجييـــن على حـــدا، با�ضافة إلى أي 
صعوبـــات واجهتهـــم أثناء ســـير عمليـــة المراجعة 
نطـــاق  علـــى  المفروضـــة  القيـــود  ذلـــك  فـــي  (بمـــا 
العمـــل أو الحصـــول علـــى المعلومـــات المطلوبة)، 

وجاء رد ا�دارة على كٍل مما ُذكر آنًفا.

القانونييـــن  المدققيـــن  مـــع  اللجنـــة  •  ناقشـــت 
أرائهـــم   (١) ا�دارة:  حضـــور  دون  الخارجييـــن 
ومالءمـــة  بجـــودة  يتعلـــق  فيمـــا  وتقديرتهـــم 
ومقبولية المبادئ المحاســـبية للشركة وممارسات 
ا�فصـــاح المالـــي فـــي إعـــداد التقاريـــر الماليـــة، (٢) 
اكتمال ودقة القوائم المالية والمبادئ المحاســـبية 
للشـــركة، وتـــم النظـــر فـــي التغييـــرات المطلوبـــة 

والموافقة عليها، إن أمكن.

٢. المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة
•  قامـــت اللجنـــة باالطالع علـــى معامالت الشـــركة مع 
ا�طـــراف ذات العالقة. ولم ُتبلغ عـــن أي حالة تضارب 
مصالـــح داخل الشـــركة أو المجموعـــة، بما في ذلك 
أي معاملـــة أو إجـــراء أو مســـار عمـــل من شـــأنه إثارة 

تساؤالت حول نزاهة ا�دارة إلى مجلس ا�دارة.

المحـــدودة  المراجعـــة  تقريـــر  اللجنـــة  •  راجعـــت 
فيمـــا  ثورنتـــون)  (جرانـــت  الخارجييـــن  للمدققيـــن 
يتعلـــق بالمعامـــالت مـــع ا�طـــراف ذات العالقة خالل 

عام ٢٠١٧.

٣. المراجعة الخارجية
•  عمـــًلا بقواعد ا�دراج وتوصية هيئة الســـوق المالية 
حصلـــت اللجنـــة علـــى خطاب ضمـــان مكتـــوب من 
الحســـابات  مدقـــق  باعتبارهـــا  ثورنتـــون،  جرانـــت 
علـــى  للتأكيـــد   ،٢٠١٧ أبريـــل   ١٠ بتاريـــخ  الخارجـــي، 
اســـتقالليتها. أبدت اللجنة اتفاقها على استقاللية 
مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن في الوقـــت الحالي 
وطـــوال فتـــرة ممارســـة مراجعـــة الحســـابات وفًقـــا 
لشـــروط جميع المتطلبـــات المهنيـــة والتنظيمية 

ذات الصلة، وأنهم قد استوفوا معايير المالءمة.

•  أجـــرت اللجنة تقييًمـــا لمالءمة واســـتقاللية مدققي 
بسياســـة  يتعلـــق  فيمـــا  الخارجييـــن  الحســـابات 
وإجـــراءات تقييـــم مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن. 
تدقيـــق  شـــركة  قـــدرات  بدراســـة  اللجنـــة  قامـــت 
الحســـابات والفريـــق المهنـــي الُمعيـــن والمنهجية 

المقترحة واالستقاللية ورسوم المراجعة.

•  راجعـــت اللجنـــة خطـــة تدقيـــق حســـابات عـــام ٢٠١٧ 
الخاصـــة بمدققـــي الحســـابات الخارجييـــن، بمـــا في 
ذلك نطـــاق عملهـــم وا�تعاب المقترحـــة للمراجعة 
الداخليـــة  الرقابـــة  بيـــان  ومراجعـــة   القانونيـــة 

وإدارة المخاطر.

•  راجعـــت اللجنـــة نطـــاق عمـــل المراجعـــة للقوائـــم 
العـــام  الماليـــة الموحـــدة لجرانـــت ثورنتـــون خـــالل 
بأعمـــال  متعلقـــة  الغيـــر  الخدمـــات  مـــن  وغيراهـــا 
وبموجـــب  أتعابهـــم.  علـــى  ووافقـــت  المراجعـــة 
ا�جـــراءات المتابعـــة تمـــت الموافقـــة علـــى أتعـــاب 
تـــم  كمـــا  للشـــركة،  الحســـابات  تدقيـــق  خدمـــات 
تنســـيق جميع أتعـــاب التدقيق الخاصة بالشـــركات 
التابعة لشـــركة الزوردي وتقديمهـــا من ِقبل جرانت 
ثورنتـــون للجنـــة. ووافقـــت لجنـــة المراجعـــة علـــى 
لشـــركات  القانونيـــة  المراجعـــة  أتعـــاب  جميـــع 

المجموعة.

•  راجعـــت لجنة المراجعـــة مع مراجعة الحســـابات في 
الهاتفيـــة  والمكالمـــات  الفعليـــة  االجتماعـــات 
مراجعتهـــم  نتائـــج   ،٢٠١٧ عـــام  خـــالل  المنعقـــدة 
يتعلـــق  فيمـــا  وتوصياتهـــم  المراجعـــة  وتقريـــر 
الرقابـــة  إجـــراءات  علـــى  المطلوبـــة  بالتحســـينات 
الداخليـــة والتي تم مالحظتها أثنـــاء القيام بأعمال 

مراجعة الحسابات.

•  عقـــدت اللجنـــة اجتماًعـــا واحـــًدا خاًصـــا فـــي نهايـــة 
العـــام وثالثـــة مكالمات جماعية خاصـــة مع مراجعى 
الحســـابات الخارجييـــن خـــالل عـــام ٢٠١٧ دون حضور 
الرئيس التنفيـــذي وا�دارة والمراجع الداخلي. وكان 
الممارســـات، بحيـــث  ذلـــك بغـــرض ضمـــان أفضـــل 
مـــن  الراجعـــة  التغذيـــة  المراجعـــة  لجنـــة  تتلقـــى 
مراجعـــى الحســـابات الخارجييـــن في غيـــاب ا�دارة. 
وجاءت التغذيـــة الراجعة من جرانـــت ثورنتون خالل 
هذه الجلســـات متســـقة ولم ُتثر أي مخاوف بشـــأن 

إجراءات التدقيق وتعاون ا�دارة.

•  يتـــم تعييـــن المدققيـــن الخارجييـــن ســـنوًيا وفًقـــا 
للشـــركة،  ا�ساســـي  والنظـــام  الشـــركات  لنظـــام 
علـــى أال تتجـــاوز إجمالـــي فتـــرة تعيينهـــم خمـــس 
ســـنوات متتاليـــة. وبنـــاًء على ذلـــك، طالبـــت لجنة 
المراجعة مقترحات من شـــركتين أخريين لمراجعة 
الحســـابات واســـتلمت عروضهما. وبعد المناقشـــة 
واالجتمـــاع مـــع شـــركات تدقيـــق الحســـابات، أوصت 
جرانـــت  مـــع  التعامـــل  باســـتمرار  المراجعـــة  لجنـــة 
وقدراتهـــم  خبراتهـــم  علـــى  بنـــاًء  ثورنتـــون 

وتكلفتهم المعقولة.

•  أبـــدت اللجنـــة رضائهـــا عـــن ســـابقة أعمـــال جرانـــت 
ثورنتون واســـتقالليتها وموضوعيتهـــا، والتوصية 
بتعييـــن جرانت ثورنتـــون بناًء عليـــه ليكون مدقق 
الحســـابات الخارجي للشـــركة لعام ٢٠١٨ والربع ا�ول 
موافقـــة  علـــى  الحصـــول  يجـــب   .٢٠١٩ عـــام  مـــن 
اجتمـــاع  فـــي  النتائـــج  هـــذه  علـــى  المســـاهمين 
المقبـــل   ٢٠١٧ لعـــام  الســـنوي  العامـــة  الجمعيـــة 

والمقرر انعقاده بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨.

٤. المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر
الداخليـــة  الرقابـــة  نظـــم  كفـــاءة  اللجنـــة  •  راجعـــت 
للمجموعـــة من خـــالل مراجعة أعمـــال إدارة المخاطر 
تقريـــر  و  الداخليـــة  الرقابـــة  وإجـــراءات  بالمجموعـــة 
مدقـــق الحســـابات الخارجـــي، با�ضافة إلـــى التقارير 
المنتظمـــة مـــن ا�دارة، بما في ذلك تلـــك المتعلقة 
بـــإدارة المخاطـــر واالمتثـــال التنظيمـــي والشـــؤون 

القانونية.
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حوكمة الشركة

•  تشـــرف اللجنة علـــى نظام إدارة المخاطر بالشـــركة 
وتقييـــم كفاءة ا�نظمـــة واäليات لتحديـــد ومراقبة 
المخاطـــر التـــي تهـــدد الشـــركة مـــن أجـــل تحديـــد 
مجـــاالت عـــدم الكفايـــة فيهـــا، وتقديـــم توصيـــات 
لمجلـــس ا�دارة بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بإدارة 

المخاطر.

•  وخـــالل الربـــع الرابـــع مـــن عـــام ٢٠١٧، بـــدأت اللجنـــة 
بمســـاعدة قســـم المراجعـــة الداخليـــة فـــي وضـــع 
ا�ســـس العملية لتحديـــد المخاطر ورســـم خريطة 
للمخاطـــر المحيطـــة وإعـــداد ســـجل للمخاطر على 

مستوى المجموعة.

•  تقـــوم ا�دارة بتنفيـــذ نظام إدارة مخاطـــر، ومراجعة 
علـــى  بنـــاًء  باســـتمرار  وتحديثـــه  المخاطـــر  ســـجل 
المتغيـــرات الداخلية والخارجية، بينما يقوم قســـم 
المراجعـــة الداخلية بالتحقق من االمتثال لسياســـة 

إدارة المخاطر.

المجموعـــة  اســـتمرارية  اللجنـــة  •  اســـتعرضت 
علـــى  قدرتهـــا  مـــن  للتأكـــد  التابعـــة  وشـــركاتها 
االســـتمرار في ممارســـة أنشـــطتها بنجـــاح وتحديد 
المخاطـــر التـــي تهـــدد وجودهـــا خالل االثني عشـــر 

(١٢) شهًرا التالية.

بالســـنة  المتعلـــق  ا�دارة  تأكيـــد  اللجنـــة  •  راجعـــت 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ ووافقـــت 

عليه.

(i)     اتســـمت أنظمة إدارة المخاطـــر والرقابة الداخلية 
للشركة بفعاليتها.

(ii)    اعتمدت المجموعة آليـــات الرقابة الالزمة لمراقبة 
عدم االمتثال وتصحيحه.

(iii)  امتثلـــت المجموعـــة لمتطلبـــات الئحـــة حوكمـــة 
الشـــركة فيمـــا يتعلـــق بأنظمـــة إدارة المخاطـــر 
والرقابـــة الداخليـــة علـــى نحـــٍو مرضـــي. وأقـــرت 

اللجنة تأكيد ا�دارة وقدمته إلى مجلس ا�دارة.

•  لقد أجرى قســـم المراجعة الداخليـــة خالل عام ٢٠١٧ 
أنشـــطة المراجعة وفًقـــا لخطة المراجعـــة الداخلية 
المعتمـــدة لعام ٢٠١٧. قدم المراجـــع الداخلي تقارير 
المراجعة في اجتماعـــات اللجنة خالل العام. وافقت 
اللجنـــة على نتائـــج المراجعـــة الداخليـــة وا�جراءات 
الضعـــف  مواطـــن  علـــى  المقترحـــة  التصحيحيـــة 
المرجـــع  بشـــأنها  أوصـــى  والتـــي  عنهـــا  الُمبلـــغ 

الداخلي.

•  أســـندت اللجنة بعض المهام ذات ا�غراض الخاصة 
لقســـم المراجعـــة الداخليـــة فيما يتعلـــق بمراجعة 
أنشـــطة قطاعـــي التجزئـــة والبيـــع بالجملـــة علـــى 

النحو التالي:

الجاهـــزة  للســـلع  المشـــترايات  دروة  i.  مراجعـــة 
(مشـــغوالت الëلماس بقطاع التجزئة) وعملية إدارة 

المخزون.

ii.  التحقيـــق فـــي بعـــض الحـــاالت المتعلقـــة بالبيـــع 
بالجملة وموظفي المبيعات في مصر.

البيـــع  معـــرض  فـــي  النقديـــة  تحصيـــل  iii.  دورة 
بالتجزئة.

•  أجرى قســـم المراجعـــة الداخليـــة إجـــراءات مراجعة 
مالئمـــة وفًقا لبرنامـــج المراجعة المصمـــم لتغطية 
نتائـــج  إلـــى  والوصـــول  آنًفـــا  المذكـــورة  المهـــام 
وتوصيـــات مهنية للجنة. لم تكـــن النتائج جوهرية 
وتـــم مشـــاركتها مـــع مجلـــس ا�دارة. ومـــع ذلـــك، 
كانـــت هناك بعـــض المجاالت بحاجة إلى التحســـين 
فـــي نظام الرقابـــة الداخلية التي ظهـــرت خالل أداء 
العمـــل، وتم الموافقـــة على هذه التحســـينات من 

ِقبل ا�دارة. 

الداخليـــة خطـــة أنشـــطة  المراجعـــة  •  قـــدم قســـم 
المراجعـــة الداخليـــة المقترحـــة للســـنة المالية ٢٠١٨ 
المحـــدد  المراجعـــة  نطـــاق  ويتمثـــل  اللجنـــة.  إلـــى 
للســـنة المقبلة في مســـاعدة اللجنـــة وا�دارة على 
تقييم ممارســـات الحوكمـــة وإدارة المخاطر والرقابة 
االمتثـــال  إلـــى  با�ضافـــة  الشـــركة،  فـــي  الداخليـــة 
لالئحة حوكمة الشـــركة الجديدة وقواعد التسجيل 
وا�دراج وجميـــع القوانيـــن واللوائح ذات الصلة. وقد 
المراجعـــة  أنشـــطة  خطـــة  علـــى  اللجنـــة  وافقـــت 
الداخليـــة المقترحـــة، مـــع ا�خـــذ فـــي االعتبـــار مدى 
كفاية النطـــاق والموارد المتاحـــة وتغطية المجاالت 

المناسبة.

٥.  مراجعـــة المـــوارد المتاجـــة للقيـــام با�عمال 
الماليـــة  التقاريـــر  وإعـــداد  المحاســـبية 

والمراجعة الداخلية
•  راجعـــت اللجنـــة وأبـــدت اقتناعهـــا بكفايـــة الموارد 
والبرامـــج  وخبراتهـــم  الموظفيـــن  ومؤهـــالت 
بالمهـــام  لقيـــام  الëزمـــة  والموازنـــة  التدريبيـــة 
والمراجعـــة  الماليـــة  التقاريـــر  وإعـــداد  المحاســـبية 
الداخليـــة بالشـــركة. وكمـــا ُذكـــر أعـــاله، يتـــم دعـــم 
االســـتعانة  خـــالل  مـــن  الداخليـــة  المراجعـــة  إدارة 
بأعمـــال  متخصـــص  ومكاتـــب  خارجيـــة  بمصـــادر 
المراجعـــة الداخليـــة واالستشـــارات للمســـاعدة في 

تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة عند ا�قتضاء.

٦. االمتثال واالمور ا�خري  
•  خالل الســـنة، راجعـــت اللجنة النســـخة المحدثة من 
الئحة حوكمة الشـــركة الداخلية قبـــل عرضها على 
مجلـــس ا�دارة والجمعيـــة العامـــة للتحقق من انها 
تتماشـــى مـــع الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الجديـــدة 
الصـــادرة عن هيئة الســـوق الماليـــة بتاريخ ٢٢ أبريل 
والجمعيـــة  ا�دارة  لمجلـــس  اللجنـــة  وأوصـــت   .٢٠١٧
العامـــة بالموافقـــة على النســـخة المحدثـــة. وعالوة 
التغييـــرات  بمراجعـــة  اللجنـــة  قامـــت  ذلـــك،  علـــى 
المقترحـــة علـــى النظـــام ا�ساســـي ليتماشـــى مع 

نظام الشركات واللوائح الجديدة.

•  راجعت اللجنة امتثال الشـــركة لëحكام المنصوص 
عليهـــا بموجب الئحـــة حوكمـــة الشـــركات واللوائح 
الداخليـــة الُمطبقـــة بغرض إصـــدار راي عـــن فعالية 
حوكمة الشـــركة وإدارة المخاطـــر والرقابة الداخلية 
وفًقـــا لمتطلبات الئحة الحوكمة وقواعد التســـجيل 

ا�دراج.

خـــوري،  ميشـــيل  ربيـــع  الســـيد/  اللجنـــة  •  فوضـــت 
رئيـــس اللجنـــة، بالتوقيـــع على هـــذا التقريـــر نيابة 

عن أعضاء لجنة المراجعة.

رئيس لجنة المراجعة
السيد/ ربيع ميشيل خوري
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