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السيد /محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس اإلدارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

“
6

تقــوم شــركة الزوردي بتنفيــذ تغييــرات كبيــرة علــى نمــوذج أعمالهــا
لتلبيــة اتجاهــات المســتهلكين الحديثــة ،وفــي نفــس الوقــت تتابــع دعمها
وعملهــا الــدؤوب لتطويرعالمتهــا التجاريــة القويــة ولصقــل خبرتهــا
الممتــدة علــى مــدى أربعــة عقــود فــي مجــال صناعــة الذهــب
والمجوهــرات .تتضمــن هــذه اإلســتراتيجية توســيع نطــاق وجــود الشــركة
فــي مجــال البيــع بالتجزئــة فــي أفضــل مراكــز التســوق ،وزيــادة التركيــز
علــى قطاعــات المجوهــرات الرائجــة وذات األســعار المعقولــة المقبولــة
وتحقيقــا لهــذه الغايــة،
ً
نظــرا لكونهــا األســرع نمـ ًـوا فــي الســوق اليــوم.
حصلــت الزوردي علــى امتيــاز عالمــة تــوس  Tousللمجوهــرات فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وأطلقــت عالمتهــا التجاريــة الجديــدة مــس
أل  ،‹ Miss Lالتــي تســتهدف قطــاع الموضــة بمجوهــرات ذهبيــة
مقبولــة التكلفــة وحققــت مبيعــات بقيمــة  44مليــون ريــال ســعودي فــي
ووســعت مجموعتــي الزوردي وكينــاز ضمــن قطــاع البيــع
عــام 2020م،
ّ
بالتجزئــة ،كمــا قامــت بتطويــر خــط جديــد هــو L›azurde Instyle
الزوردي ٳنســتايل ،ليتــم بيعــه مــن خــال قنــوات الشــركة التقليديــة فــي
أيضــا مــوارد كبيــرة للتجــارة اإللكترونيــة،
أســواق الذهــب .لقــد خصصــت ً
وحققــت فــي عــام 2020م مبيعــات بقيمــة  6.6مليــون ريــال ســعودي منــذ
إطالقها في أبريل 2020م.
فــي الوقــت نفســه ،وكفريــق عمــل متجانــس ،لم نهمل أعمالنــا التقليدية
التــي تتمحــور حــول بيــع الذهــب بالــوزن مــن خــال أســواق الذهــب .كان
صعبــا بالنســبة لعمالئنــا بســبب تفشــي وبــاء كورونــا،
عامــا
ً
عــام 2020م ً
وارتفــاع أســعار الذهــب ،وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة .لذلــك اتخذنــا
ـرارا بســحب كميــة كبيــرة مــن المنتجــات مــن هــذه القنــاة هــذا القطــاع
قـ ً
لمســاعدة عمالئنــا علــى تجــاوز هــذه األوقــات الصعبــة ،وعلــى ٳعــادة
تموضعهــم ليتمكنــوا مــن تســجيل نمــو جديــد فــي المــدى المنظــور.
أيضــا إلــى تقليــل مخاطــر االئتمــان لدينــا وخفــض رأس
وقــد أدى ذلــك ً
المال العامل بشكل جوهري.
فــي الوقــت نفســه ،قمنــا بتبســيط وترشــيد فريــق المبيعــات لدينــا
وتجديــد تصاميــم منتجاتنــا .وفــي مبــادرة جديــدة ،قدمنــا عالمــة الزوردي
ٳنســتايل ،التــي تنتمــي لخــط جديــد مــن المجوهــرات التــي تبــاع بالقطعــة
وليــس بالــوزن عبــر قنــوات البيــع التقليديــة الخاصــة بنــا .ستســاعد هــذه
المجموعــة الجديــدة والمكملــة لكافــة تشــكيلتنا مجموعاتنــا عمالئنــا
القدامى على االنهوض والتعافي من صدمات السوق للعام 2020م.

السيد /سليم شادق
الرئيس التنفيذي

مختلفــا عــن أي عــام آخــر .مــع الوبــاء العالمــي واإلغــاق التــام فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ً
كان عــام 2020م
كان العــام الماضــي ً
أيضــا
مليئــا بالتحديــات للجميــع .بالنســبة إلــى شــركة الزوردي ،شــهد عــام 2020م ً
ـادا فــي أســعار الذهــب وتضاعــف ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ارتفاعــا حـ ً
ً
ثــاث مــرات حيــث وصلــت النســبة الــى . 15%ونتيجــة لهــذه الصدمــات الكبيــرة فــي الســوق  ،ســجلت
شــركة الزوردي خســارة كبيــرة فــي عــام 2020م .وعلــى الرغــم مــن ذلــك  ،يســعدنا أن نكــون قــد حققنــا
كبيرا في تنفيذ برنامج التحول الذي تم األعالن عنه في عام 2019م.
إيجابيا
نقديا
تدفقا
ً
وتقدما ً
ً
ً
ً

“

صافي الدخل وأداء األعمال لعام 2020م
انخفاضــا فــي إيــرادات قنــوات
ً
فــي عــام 2020م ،شــهدت شــركة الزوردي
البيــع بالجملــة فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،انخفضــت عائــدات البيــع بالجملــة بنســبة
ـلبا باإلغــاق الكامــل ألســواق
 %2.45عــن العــام الماضــي ،متأثــرة سـ ً
الذهــب ومراكــز التســوق مــن منتصــف مــارس إلــى نهايــة أبريــل ،وبخفــض
ســاعات العمــل فــي مايــو ويونيــو بســبب جائحــة فيــروس كورونــا،
وبتضاعــف ضريبــة القيمــة المضافــة ثــاث مــرات لتبلــغ  15%اعتبـ ًـارا مــن 1
يوليــو 2020م ،وأخيــرا بالزيــادة الحــادة فــي أســعار الذهــب .كمــا تراجعــت
إيــرادات البيــع بالجملــة فــي مصــر بنســبة  24.0%مقارنــة بالعــام الماضــي،
بســبب انخفــاض ســاعات العمــل المفروضــة فــي مراكــز التســوق
واألســواق المصريــة فــي النصــف األول مــن العــام بســبب جائحــة
فيروس كورونا المستجد والزيادة الحادة في أسعار الذهب.
وبينمــا انخفضــت عائــدات البيــع بالتجزئــة بنســبة  37.5%فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،إال أنهــا زادت فــي مصــر بنســبة  24.4%نتيجــة الفتتــاح
خمســة مواقــع جديــدة لبيــع مجوهــرات مــس أل  ‹ Miss Lوالمجوهــرات
الماسية في عام 2020م.
علــى الرغــم مــن صافــي خســارة الشــركة الناتجــة عــن جميــع العوامــل
المذكــورة أعــاه  ،تمكنــت المجموعــة مــن تســجيل تدفــق نقــدي إيجابــي
كبيــر مــن عملياتهــا بلــغ  58.7مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م .وقــد

تحقــق ذلــك مــن خــال زيــادة التحصيــل مــن عمــاء الجملــة وزيــادة
المبيعــات عبــر قطــاع البيــع بالتجزئــة .كمــا خفضــت المجموعــة رأس
مالهــا العامــل مــن الذهــب بنســبة مــن  ،36%أي مــن  6.6طــن فــي
ديسمبر 2019م إلى  4.2طن في ديسمبر 2020م.
مــن بيــن اإليجابيــات التــي ســجلت فــي عــام 2020م ،حققــت أعمــال
التجــارة اإللكترونيــة الجديــدة للشــركة ،والتــي تــم إطالقهــا فــي أبريــل
2020م ،إيــرادات بلغــت  6.6مليــون ريــال ســعودي  ،وقــد مثلــت  %2مــن
إجمالــي اإليــرادات التشــغيلية للمجموعــة .بلغــت هــذه اإليــرادات %15
مــن منتجــات مــس أل  Miss Lالتــي تــم بيعهــا عبراإلنترنــت وكذلــك خــارج
منصــة التجــارة االلكترونيــة .علــى أســاس معــدل التشــغيل  ،شــكلت
مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة  %5مــن إجمالــي مبيعــات التجزئــة فــي الربــع
الرابع من العام.
بعــد أن أعيــد إطالقهــا بتوجــه إبداعــي جديــد ،وتطويرالتغليــف بشــكل
مبــدع ،ومجموعــة منتجــات عصريــة حديثــة  ،زادت مــس أل مــن قيمــة
عالمتهــا التجاريــة وحصلــت علــى مكانــة قويــة فــي الســوق ،ممــا أدى
إلــى زيــادة كبيــرة فــي اإليــرادات مــن  14مليــون ريــال ســعودي فــي العــام
2019م إلى  44مليون ريال سعودي في العام 2020م.
األنشطة واإلنجازات الرئيسية لعام 2020
ألول مــرة فــي العــام 2020م ،بــدأت الزوردي ببيــع المجوهــرات الذهبيــة
بالقطعــة عبــر قنــاة قطــاع البيــع بالجملــة الرئيســي والخــاص بهــا ،بهــدف
تعزيــز وتحســين هامشــها اإلجمالــي ،وتخفيــض رأس مالهــا العامــل .فتــم
إطــاق المجموعــة األولــى المباعــة بالقطعــة فــي قنــاة قطــاع البيــع
بالجملــة تحــت ٳســم الزوردي ٳنســتايل  L’azurde Instyleفــي الربــع
الرابــع مــن 2020م .كانــت االنطالقــة جيــدة نســبيا وتبشــر بإمكانــات
واعــدة .والجديــر بالذكــر أنــه مــع ٳنســتايل  ، Instyleلــم تصبــح الزوردي
تبيــع المجوهــرات الذهبيــة بالقطعــة فــي قنــاة قطــاع البيــع بالجملــة
أيضــا فــي صناعــة المجوهــرات
للمــرة االولــى فقــط ،بــل أضحــت تســتخدم ً
أحــدث تقنيــات تكنولوجيــا القــراءة الالســلكية ألســتيكرالقطعة ،والتــي
ستســمح للشــركة بزيــادة المبيعــات ،وتحســين اســتثمارها فــي رأس
المال العامل للذهب ،وخفض التكاليف.
تقــدم عالمــة ٳنســتايل التجاريــة قطعــا رائعــة مــن المجوهــرات المرصعــة
بالمــاس واللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة .وكمــا يوحــي اســمها  ،تعــد هــذه
المجموعــة كل عشــاق عالمــة الزوردي الفاخــرة بتقديــم مجوهــرات
وحلــي عصريــة وحديثــة تواكــب ﺁخــر صيحــات الموضــة ،والتــي مــن الممكن
اســتعمالها الضفــاء مظهــر ســاحر يتناســب مــع أحــدث االتجاهــات فــي
التصاميم واأللوان في عالم الموضة والمجوهرات.
ناجحــا فــي العــام 2020م،
أداء
ً
حققــت العالمــة التجاريــة الجديــدة مــس أل ً
اتجاهــا إبداعيــاً
ـدة علــى موقعهــا الجديــد كعالمــة تجاريــة تشــكل
معتمـ ً
ً
جديــداً وتقــدم تشــكيلة مجموعــة منتجــات جذابــة .مــع إطــاق
المجموعــات الجديــدة بانتظــام ،ارتفعــت إيــرادات هــذه العالمــة التجاريــة
بشــكل ملحــوظ علــى الرغــم مــن الظــروف الحاليــة الصعبــة .ونظـ ًـرا
للتعــاون المنتظــم مــع كبارالمشــاهيرالمؤثرين فــي كل مــن المملكــة
العربيــة الســعودية ومصــر  ،تمكنــت مــس أل مــن اجتــذاب قاعــدة وفيــة
مــن الزبائــن الشــباب بفضــل مجموعــة أنيقــة مــن المجوهــرات العصريــة
الملونة المصنوعة من الذهب العالي الجودة وبأسعار مذهلة.
فــي حيــن أن تجــارة الجملــة التقليديــة لبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن
مثلــت حصــة أقــل مــن اإليــرادات فــي العــام 2020م مقارنــة بالعــام 2019م،
تتوقــع الشــركة أن تســتمر حصــة مجوهــرات الذهــب المبــاع بالقطعــة
فــي النمــو بســرعة  ،ممــا سيســاهم فــي تحســين الهوامــش اإلجماليــة و
خفض رأس المال العامل للمجموعة.
مــن ناحيــة أخــرى  ،عملــت الزوردي علــى تطويــر شــبكة البيــع بالتجزئــة
الخاصــة بهــا طــوال العــام المنصــرم ،مــن خــال افتتــاح خمســة مواقــع
لبيــع عالمــة مــس أل الشــبابية والمجوهــرات الماســية فــي مصــر خــال
عــام 2020م .أســهمت هــذه الخطــوة فــي التغلــب علــى األثرالســلبي
الناتــج عــن تخفيــض عــدد ســاعات العمــل عقــب اتخــاذ اإلجــراءات
االحترازية الالزمة للتصدي لجائحة كورونا.
7
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ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭة ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
أيضــا إطــاق أعمــال التجــارة اإللكترونيــة الجديــدة والســريعة النمــو فــي شــهر نيســان الماضــي.
كخطــوة رئيســية وغيــر مســبوقة ،شــهد عــام 2020م ً
عصريــا
ـلوبا
ً
وخطــة العمــل الجديــدة هــذه التــي قــد حققــت إيــرادات بلغــت  6.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،أصبحــت توفرللعمــاء أسـ ً
مريحا وآمنً ا للتسوق ،خاصة في الوقت الذي لزم فيه الناس منازلهم بسبب تفشي جائحة كورونا.
ً
أخيـ ًـرا وليــس آخـ ًـرا ،أعــادت الشــركة هيكلــة عملهــا فــي العــام 2020م مــن خــال ســحب المنتجــات مــن عمــاء البيــع بالجملــة العــادة هيكلــة قطــاع
البيع بالجملة ومن ثم اعداده للنمو في العام 2021م  ،بهدف تقليل المخاطر ودعم عمالء الزوردي في مواجهة جائحة كورونا.

توقعات العام 2021
تتميــز الزوردي بكونهــا عالمــة تجاريــة قويــة ،تتمتــع بتــراث متأصــل،
ومعرفــة عميقــة بصناعــة الذهــب والمجوهــرات ،وفريــق إداري متمــرس،
ومجلــس إدارة ملتــزم .كل هــذه العوامــل ســوف تضمــن التحــول الناجــح
للشــركة وتألقهــا فــي المســتقبل .فــي عــام 2021م ،ســنركز علــى
المحركات الرئيسية التالية:
 )1تطويرمجموعــة مــس أل الســريعة النمــو إلــى أقصــى إمكاناتهــا مــن
خــال نقــاط البيــع بالتجزئــة الخاصــة بنــا ،والتجــارة اإللكترونيــة ،وتجــار
التجزئة المتخصصين في التسويق الحديث.
 )2توســيع نطــاق العمــل الناجــح لشــركة الزوردي فــي ســوق البيــع
بالتجزئــة فــي مصــر مــن خــال اســتحداث نقــاط بيــع جديــدة وطــرح
مجموعات أقوى.
 )3توســيع نطــاق انتشــارعالمة تــوس العالميــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة والمزيــد مــن
االســتثمارات فــي التســويق ومجموعــات متنوعــة مــن المنتجــات  .ونحــن
بصــدد التخطيــط لتوســيع قاعــدة المســتخدمين فــي المملكــة العربيــة
الســعودية وتحويــل عالمــة تــوس إلــى عالمــة تجاريــة قويــة فــي المملكــة

العربية السعودية  ،على غرار ما فعلناه مع عالمة الزوردي.
 )4إعــادة بنــاء حجــم االنتــاج وتحســين تجــارة الجملــة التقليديــة لبيــع
مجوهــرات الذهــب بالــوزن مــن خــال تخفيــض رأس المــال العامــل
والعمل على كفاءة التكاليف.
 )5االســتفادة مــن شــبكة عمالئنــا القويــة فــي ســوق المجوهــرات
الذهبيــة التقليديــة لتطويــر خــط مجوهــرات الزوردي ٳنســتايل L’azurde
 Instyleالــذي تــم إطالقــه مؤخـ ًـرا والــذي يبــاع بالقطعــة .بصفتهــا
الشــركة الرائــدة فــي الســوق  ،ستســاعد الزوردي فــي إعــادة تشــكيل
وتحويــل قطــاع المجوهــرات الذهبيــة التقليديــة مــن خــال تقديــم خــط
مجوهــرات جديــد يلبــي أحــدث اتجاهــات المســتهلكين ويقــدم لتجــار
شروطا تجارية جذابة للغاية.
ً
التجزئة
 )6توســيع نطــاق أعمــال التجــارة اإللكترونيــة الواعــد والســريع النمــو مــن
خــال المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة
واألنظمة وأحدث المؤسسات الرقمية.
 )7الحفــاظ علــى مركزنــا النقــدي القــوي وعالقاتنــا المصرفيــة الدائمــة
لدعم تحول الشركة.
 )8رقمنــة ســوق البيــع بالجملــة بيــن الشــركات مــن خــال تطبيــق تقنيــات
تكنولوجيــا القــراءة الالســلكية ألســتيكرالقطعة وتطويــر اســتراتيجية
البيع بالتجزئة للقنوات المتعددة.

ـاء علــى المبــادرات التصحيحيــة التــي اتخذتهــا الزوردي خــال الفتــرة الماضيــة ،وبالنظــر إلــى األساســيات الجوهريــة التــي تدعــم صناعــة المجوهــرات
بنـ ً
علــى المــدى الطويــل ،نعتقــد أن المجموعــة فــي وضــع جيــد لمواصلــة قيــادة ســوق المجوهــرات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
كأكبر مصمم ومصنع وموزع للذهب والمجوهرات ،وإحدى العالمات التجارية المشهورة في العالم العربي.
فــي الختــام ،نتطلــع إلــى بدايــة جديــدة وقويــة فــي عــام 2021م ،ونــود أن نعــرب عــن شــكرنا لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا وشــركائنا علــى ثقتهــم
المستمرة والتزامهم في نجاحنا.

السيد /سليم شادق
الرئيس التنفيذي
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السيد /محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس اإلدارة – عضو مجلس
إدارة غير تنفيذي
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نبـ ـ ـ ـ ــذة ع ـ ـ ـ ـ ــن الزوردي

نبذة عن الزوردي
ومصنِ ــع
شــركة الزوردي ،هــي شــركة تأسســت فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام  ،1992وهــي أكبــر ُمصمــم ُ
وتاجــر جملــة وتجزئــة للذهــب والمجوهــرات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ورابــع أكبــر ُمصنِ ــع للذهــب
والمجوهــرات علــى مســتوى العالــم .وصلــت مبيعــات شــركة الزوردي إلــى مــا يزيــد عــن مليــون قطعــة مــن المجوهــرات
مألوفــا فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق
ً
كل عــام فــي أكثــر مــن  20دولــة حــول العالــم .وقــد خلقــت شــركة الزوردي اسـ ًـما
األوســط وشــمال أفريقيا بفضل مجوهراتها العالية الجودة ،وســمعتها الطيبة ،وســفراء عالمتها التجارية واســتراتيجياتها
التســويقية المبتكــرة .وتتميــز منتجــات الشــركة بقطــع مجوهراتهــا الفريــدة واالســتثنائية واألنيقــة .وقــد مثّ ــل العــام 2018
إنجــازاً رئيســياً شــهد علــى انتهــاج الشــركة الســتراتيجية نمـ ّـو جديــدة بانتقالهــا مــن مؤسســة ذات عالمــة تجاريــة واحــدة إلــى
ـدد مــن المــاركات
دار للعالمــات التجاريــة .وســتركز الشــركة فــي إطــار اســتراتيجيتها الجديــدة علــى الزوردي وعلــى عـ ٍ
العالميــة التــي حصلــت علــى امتيازهــا .وتمثلــت الخطــوة األولــى فــي العــام  2018باالســتحواذ علــى حــق االمتيــاز التجــاري
في المملكة العربية السعودية لعالمة المجوهرات العالمية «توس» ذات األسعار المعقولة.
تماشــياً مــع اســتراتيجيتها بــأن تصبــح «داراً للعالمــات التجاريــة» ،اســتحوذت الزوردي ،فــي عــام  ،2018علــى امتيــاز عالمــة
تــوس فــي المملكــة العربيــة الســعودية .و تــوس هــي عالمــة تجاريــة عالميــة ألنمــاط الحيــاة العصريــة وتقـ ّـدم مجوهــرات
فاخــرة ذات قيمــة مقبولــة  ،ومشــغوالت ذهبيــة وألمــاس ،وحقائــب وعطــور وأكسســوارات .تتواجــد تــوس فــي المملكــة
تضم اليوم  27متجراً في كافة أنحاء المملكة.
العربية السعودية منذ عام  2008مع شبكة متاجر
ّ
وفــي العــام  ،2019أطلقــت الزوردي عالمــة مــس أل مــن المجوهــرات ذات القيمــة المقبولــة المصنعــة مــن الذهــب عيــار
ـات متنوعــة مــن التصاميــم الرائجــة والمواكبــة للموضــة،
 18قيــراط وفقــاً ألعلــى معاييــر اإلنتــاج .تضـ ّـم مــس أل مجموعـ ٍ
الموجهــة للمــرأة العصريــة العاشــقة للتجـ ّـدد .تبــاع منتجــات مــس أل بالقطعــة اليــوم فــي متاجــر الزوردي ،وفــي األكشــاك
و في نقاط البيع لدى تجار التجزئة في المراكز التجارية في السعودية ومصر.
ـف
بلــغ عــدد موظفــي مجموعــة الزوردي فــي عــام  2020حوالــى  1,500موظفــاً  ،وأنتجــت أكثــر مــن  4,000موديـ ًـل مختلـ ً
مــن المجوهــرات والذهــب عيــار  21و 18قيــراط ،إضافــة إلــى مجوهــرات األلمــاس الكالســيكية والعصريــة .يســتخدم فريــق
تصميــم الزوردي العالمــي أحــدث تقنيــات التصميم/التصنيــع بمســاعدة الحاســوب إلنتــاج تصميمــات المجوهــرات األكثــر
تعقيـ ًـدا .وتُ صنــع المجوهــرات فــي مصانــع الشــركة بالمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر باســتخدام المعــدات المتقدمــة
وذات التقنيــات العاليــة ،والتــي تشــمل الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،واإلعــداد الدقيــق ،والقطــع بالليــزر ،وغيرهــا مــن التقنيــات
األخــرى .تُ ـ ّـوزع المجوهــرات علــى أكثــر مــن  1300تاجــر تجزئــة فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما تُ صدر إلى وأوروبا.
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ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
• نصــت المــادة ( )3مــن نظامهــا األساســي علــى األغــراض التــي
تمارســها الشــركة ومنهــا انتــاج وتصنيــع وتشــكيل وصياغــة
المشــغوالت الذهبيــة والمجوهــرات وســبائك ذهبيــة واالحجــار
الكريمــة واطقــم الذهــب المشــغولة باالحجــار الكريمــة وتجــارة
الجملــة والتجزئــة فــي المعــادن الثمينــة واالحجــار الكريمــة
والمجوهــرات الذهبيــة والمشــغوالت الذهبيــة ،المشــاركة فــي
تأســيس الشــركات بنســبة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا ،تجــارة
الجملــة والتجزئــة فــي مكائــن الذهــب والمجوهــرات ،انتــاج وتوزيــع
النظــارات والســاعات والمنتجــات الجلديــة ،تصديــر المشــغوالت
الذهبيــة وســبائك الذهــب والفضــة ،انتــاج وتصنيــع وبيــع األلمــاس
والمشــغوالت االلماســية ،مقــاوالت الصيانــة والنظافــه والتشــغيل
للمبانــي والمصانــع ومكائــن الذهــب ،الحصــول علــى حقــوق ملكيــة
فكريــة واتفاقيــات االمتيــاز والــوكاالت التجاريــة وحقــوق النســخ ،
تجــارة وتوزيــع واســتيراد وتصديــر المالبــس الجاهــزة واالشــمغة،
تجــارة وتوزيــع المنتجــات المصنوعــة مــن الفضــة ومســتلزمات
وكماليــات مالبــس الرجــال المصنوعــه مــن الفضــه والمعــادن
األخــرى ،اعمــال تصفيــة وتكريــر الذهــب الصافــي مــن المعــادن
والشــوائب العالقــة بإســتخدام الوســائل التكنولجيــة والكيميائيــة
المتقدمة للحصول على الذهب الخالص في شكل سبائك.
• وتشــير بيانــات الســجل التجــاري للشــركة بــان النشــاط المرخــص لهــا
بممارســته هــو (انتــاج المعــادن الثمينــة الخــام مــن الذهــب ،انتــاج
المعــادن الثمينــة الخــام مــن المعــادن الثمينــة الداحلــة في مجموعة
البالتيــن  ،انتــاج الذهــب المشــغول ،انتــاج األحجــار الكريمــة او شــبه
الكريمــة ،صناعــة المعــادن الثمينــة واالحجــار الكريمــة ،انتــاج األلماس
المشغول).
• يجــوز للشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــات داخــل
المملكــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي.
ويتطلــب تأســيس فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــات خــارج المملكــة
قــرار مــن مجلــس اإلدارة .وكمــا بتاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه،
قامــت الشــركة بتأســيس تســعة (  ) 9فــروع موزعــة علــى مناطــق
المملكة اإلقليمية (الرياض والدمام وجدة).
• كذلــك ،يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية
محــدودة أو مســاهمة مقفلــة بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن ()5
مليــون ريــال .كمــا يجــوز للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة  ،أو تشــترك
ـاال
بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الهيئــات أو الشــركات التــي تــزاول أعمـ ً
شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا كمــا
يجــوز لهــا أن تتملــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة
أو تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس
الشــركات المســاهمة أو ذات المســؤولية المحــدودة وذلــك بعــد
اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن.
كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى
أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
الرؤية
تتطلع مجموعة «الزوردي» إلى رؤية عالم تصبح فيه «الزوردي»
بيــت العالمــات التجاريــة للمجوهــرات األكثــر جاذبيــة وثقــة وإلهامــاً
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الرسالة
تســعى مجموعــة الزوردي إلــى إضفــاء البهجــة علــى حيــاة المــرأة
مــن خــال عالمــات تجاريــة تقــدم مجوهــرات فريــدة فــي أناقتهــا
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وإبداعهــا وعصريــة ال مثيــل لهــا ،مــن خــال أحــدث إمكانــات
التصميم والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة.
الحوكمة
تلتــزم شــركة الزوردي بالحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الحوكمــة
باعتبارهــا جوهــر حمايــة حقــوق المســاهمين ،وتحقيــق أعلــى قيمــة
ممكنــة لالســتثمارات طويلــة األجــل ،وتعزيــز آليــات الرقابــة
واإلشــراف مــن خــال تفعيــل دور مجلــس اإلدارة ولجانــه وضمــان
تنفيذ رؤيتنا ورسالتنا.
االستراتيجية
ـدة إلــى أن تصبــح المصمــم
تســعى مجموعــة الزوردي جاهـ ً
والمصنــع والمــوزع والبائــع الرائــد للذهــب واأللمــاس والمجوهــرات
ذات األســعار المعقولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
وتحقيقــا لهــذه الرؤيــة ،اعتمــدت مجموعــة الزوردي
ً
أفريقيــا.
استراتيجية العمل التالية:
 -1تطويــر العالمــة التجاريــة مــس أل ( )Miss Lمــن المجوهــرات
العصريــة ســريعة النمــو للوصــول إلــى أقصــى إمكاناتهــا وتحقيــق
االســتفادة الكاملــة منهــا مــن خــال إنشــاء نقــاط بيــع بالتجزئــة
خاصــة بنــا ،وعبــر التجــارة اإللكترونيــة ،و كذلــك الــوكالء مــن تجــار
التجزئة.
 -2العمــل علــى توســيع نطــاق أعمالنــا الناجحــة للبيــع بالتجزئــة فــي
الزوردي في مصر من خالل نقاط بيع جديدة وتشكيلة أقوى.
 -3تعزيــز ربحيــة قطــاع تجــارة التجزئــة الخــاص بــازوردي فــي المملكة
العربيــة الســعودية مــن خــال ترشــيد شــبكة األعمــال  ،وتطويــر
االنشــطة التجاريــة فــي المتاجــر الرائــدة  ،وتكثيــف تدريــب الموظفين
وتخفيض المخزون.
 -4العمــل علــى تحســين إداء قطــاع االعمــال لتجــارة الجملــة
التقليديــة وبيــع المشــغوالت الذهبيــة بالــوزن مــن خــال خفــض
رأس المال العامل و رفع الكفاءة التشغيلية.
 -5تعزيــز االســتفادة مــن شــبكة عمالئنــا القويــة فــي االســواق
التقليديــة لبيــع للمشــغوالت الذهبيــة مــن خــال بيــع المشــغوالت
الذهبيــة بالقطعــة .وبصفتهــا شــركة رائــدة فــي الســوق ،ستســاعد
الزوردي مــن خــال بيــع المشــغوالت الذهبيــة بالقطعــة فــي إعــادة
هيكلــة وتحويــل مســار قطــاع بيــع المشــغوالت الذهبيــة التقليديــة
عــن طريــق تقديــم مجموعــات متنوعــة جديــدة مــن المشــغوالت
الذهبيــة تلبــي أحــدث اتجاهــات المســتهلكين وتقــدم لتجــار التجزئــة
عروضا جذابة للغاية.
ً
 -6توســيع نطــاق أعمــال الشــركة عبــر التجــارة اإللكترونيــة الواعــدة
ســريعة النمــو مــن خــال المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــا
والبنيــة التحتيــة واألنظمــة والتعــاون مــع المؤسســات الرقميــة ذات
الخبرة
 -7توســيع نطــاق أعمــال العالمــة التجاريــة العالميــة  TOUSفــي
المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة والمزيــد
مــن االســتثمارات فــي أنشــطة التســويق وتنويــع المنتجات .وكذلك
نخطــط لتوســيع قاعــدة عمــاء العالمــة التجاريــة TOUSفــي
المملكــة العربيــة الســعودية علــى غــرار اســتراتيجية العالمــة التجاريــة
الزوردي.
 -8مواصلــة المحافظــة علــى التدفقــات النقديــة اإليجابيــة للشــركة
وعالقاتنا المصرفية القوية لدعم الشركة.
 -9مواصلــة البحــث عــن فــرص اســتثمارية جديــدة تضيــف إلــى ربحيتنــا
وتعــزز موقعنــا االســتراتيجي فــي االســواق مثلمــا تحقــق
باالستحواذ على العالمة التجارية .Tous

نموها:
تبلورت استراتيجية الشركة على أساس ( )6محاور لتعزيز ّ
والتوســع فــي مجــال بيــع المشــغوالت الذهبيــة
التحوليــة للنمــو
 .1بتاريــخ  16نوفمبــر2020م ،أعلنــت شــركة الزوردي للمجوهــرات عــن اســتراتيجيتها
ّ
ّ
ـعار مقبولــة ،مــن خــال عالماتهــا ومجموعاتهــا الجديــدة ،مــس أل ( )Miss Lوالزوردي ان ســتايل ( ،)Lazurde In Styleفــي أســواق
بالقطعــة ،بأسـ ٍ
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .وتأتــي هــذه الخطــوة عقــب الجهــود التــي بذلتهــا الشــركة فــي تنويــع تدفقــات إيراداتهــا مــن خــال إضافــة
ـاد فــي أســعار
عالمــات جديــدة وعبــر دخــول قنـ ٍ
ـوات جديــدة ،فــي ســياق تلبيــة التغيــرات فــي أذواق العمــاء ،وفــي ســلوكيات الشــراء واالرتفــاع الحـ ّ
لتوســع كبيــر
الذهــب .كمــا ســبق للشــركة أن أطلقــت بنجــاح منصتهــا للتجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بمــس أل( ،)Miss Lوهــي علــى أهبــة األســتعداد
ّ
عبــر المجــال اإللكترونــي مــن خــال مزيــد مــن العالمــات التجاريــة وعبــر دخــول األســواق الرائــدة .ويعـ ّـد هــذا التطـ ّـور هامــاً فــي اســتراتيجية الشــركة
بشكل أساسي على بيع المجوهرات الذهبية بالوزن في أسواق الذهب التقليدية.
عولت في الماضي
التي ّ
ٍ
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر ،باإلضافــة لبيعهــا فــي
 .2تُ بــاع عالمــة مــس أل ( )Miss Lحاليــاً فــي متاجــر الزوردي ،وفــي األكشــاك فــي ّ
ـت تعتــزم فيــه الشــركة افتتــاح متاجــر لبيــع منتجــات مــس أل( )Miss Lبالتجزئــة فــي المملكــة
نقــاط البيــع المعتمــدة فــي المراكــز التجاريــة ،فــي وقـ ٍ
العربية السعودية ومصر في عام  .2021وسينعكس األثر المالي الفتتاح متاجر وأكشاك جديدة بدءاً من الربع األول من عام 2021م.
ـبكة
 .3مــن المقـ ّـرر أن تبــاع مجموعــة الزوردي ان ســتايل ( )Lazurde In Styleالجديــدة بالقطعــة فــي أســواق الذهــب التقليديــة مــن خــال شـ ٍ
مخصصــة لمجموعــة الزوردي إن ســتايل (Lazurde In
أي خطــط فــي الوقــت الراهــن الفتتــاح متاجــر
واسـ ٍ
ّ
ـعة مــن تجــار التجزئــة .وإن لــم توضــع ّ
إال ّان األثــر المالــي إلدخــال وبيــع منتجــات الزوردي ان ســتايل ()Lazurde In Styleســيثمر أيضــاً اعتبــاراً مــن الربــع األول مــن عــام ،2021
ّ ،)Style
ولكن يصعب التقدير بدقة حالياً.
ـتمر الشــركة بتطويــر نطــاق عمليــات الجملــة لبيــع المجوهــرات بالــوزن والــذى مــن المتوقــع أن تنخفــض نســبة مشــاركته فــي إيــرادات الشــركة
 .4ستسـ ّ
ـكاس لعمليــة تحـ ّـول ســلوكيات الشــراء لــدى العمــاء مــن شــراء الذهــب بالــوزن إلــى شــراء المجوهــرات الذهبيــة
وأرباحهــا مــن هــذا القطــاع ،فــي انعـ ٍ
الكالســيكية والمواكبــة للموضــة بالقطعــة .وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد شــركة الزوردي علــى خفــض رأســمالها العامــل ومــا يرافقــه مــن تكلفــة
تمويل عالية.
ـكل
 .5أمــا منصــة التجــارة اإللكترونيــة فقــد ُأطلقــت بنجــاح خــال عــام 2020م ومــا زالــت قيــد التطويــر .وهــي
ّ
مخصصــة فــي الوقــت الحالــي وبشـ ٍ
رئيســي لبيــع مجوهــرات عالمــة مــس أل( )Miss Lوبعــض المنتجــات األخــرى .وإن كان معلومــا ّان مســاهمة التجــارة اإللكترونيــة فــي اإليــرادات
توســعها وتطـ ّـور تجارتهــا اإللكترونيــة وحضورهــا فــي الســوق
إال انهــا تنمــو بوتيـ ٍ
والدخــل ليســت كبيـ ً
ـرة ســريعة .وستســتكمل الشــركة عمليــة ّ
ـرة بعــدّ ،
المتسوقين نحو الشراء عبر المواقع اإللكترونية.
التغير الكبير في سلوك
اإلقليمية نظراً إلى
ّ
ّ
 .6تتمتــع الزوردي اليــوم بعالمــة تجاريــة قويــة وتــراث عريــق ،وبدرايــة فــي مجــال صياغــة المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة ،وفريــق إداري مــن ذوي
تحول الشركة نحو استراتيجيتها الجديدة.
الخبرة ،ومجلس مدراء من أصحاب الخبرات العالية ملتزمين بتحقيق النجاح في ّ
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أبــــرز إنجـــــــازات الشـــــــركة
����
استحواذ اتحاد الشركات الذي
يضم شركات إنفستكورب
وإيستجيت والمستثمر
الوطني على حصة غير مباشرة
بنسبة  %77.5في شركة

����
استحوذت مجموعة الزوردي
على  %100من ملكية شركة
أورو إيجيبت لتشغيل المعادن
الثمينة.
وقعت مجموعة الزوردي
عقد عمل مع النجمة اللبنانية
إليسا.

����

����
تغيير الكيان القانوني إلى
شركة مساهمة مغلقة
تحت اسم «شركة الزوردي
للمجوهرات» برأس مال
قيمته  200,000,000ريال

المساهمة في تأسيس الشركة
الدولية لصناعة المجوهرات في
مصر (والمعروفة اآلن باسم
الزوردي مصر للمجوهرات
ش.ذ.م.م).

����
أسس السيد /عبد العزيز
العثيم شركة أورو إيجيبت
كأول مصنع لشركة الزوردي
في مصر.

����

����

����

إطالق عالمة «الزوردي» في
جدة ،المملكة العربية
السعودية.

تسجيل عالمة
«الزوردي» التجارية.

تأسست الشركة تحت اسم «مصنع
الذهب واللؤلؤ السعودي
المملوك للسيد /عبد العزيز صالح
العثيم» في الرياض.

زيادة رأس مال الزوردي من
 200مليون ريال سعودي إلى
 300مليون ريال عن طريق
رسملة أرباح الشركة غير
الموزعة.

����
التحولية للنمو
إعالن االستراتيجية
ّ
والتوسع في مجال بيع
ّ
المشغوالت الذهبية بالقطعة،
بأسعار مقبولة في أسواق
ٍ
المملكة العربية السعودية ومصر
إطالق منصة الزوردي للتجارة
اإللكترونية بنجاح
إطالق مجموعة الزوردي ان
ستايل ()Lazurde In Style
الجديدة من المجوهرات المواكبة
للموضة ذات األسعار المعقولة،
تباع بالقطعة في أسواق الذهب
واسعة
ٍ
شبكة
ٍ
التقليدية من خالل
من تجار التجزئة
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����
إطالق عالمة  ’Miss Lمن
المجوهرات المواكبة للموضة
ذات األسعار المعقولة ،تباع
بالقطعة.

����

����

����

االستحواذ على مشغل امتياز العالمة التجارية
العالمية «توس» في المملكة العربية
السعودية والمتخصصة بقطاع المجوهرات ذات
محركاً
األسعار المعقولة ،ما منح الشركة ّ
أساسياً للنمو من خالل دخول القطاع المتنامي
للمجوهرات ذات األسعار المعقولة والرفاهية.

توقيع اتفاقية توزيع حصرية
مع الشركة السعودية
الفرنسية لألسواق الحرة
للتوزيع في المطارات الدولية
بالرياض وجدة والدمام.

استكمال شركة الزوردي
لطرحها األولي لالكتتاب العام
بتاريخ  29يونيو وبدأت التداول
في السوق المالية السعودية
(تداول).

افتتاح ست صاالت بيع
بالتجزئة جديدة لشركة
الزوردي في السعودية
ومصر.

مجوهرات كيناز  -إطالق
العالمة التجارية الثانية لشركة
الزوردي في المملكة العربية
السعودية والتي تقدم
مجوهرات األلماس بأسعار
معقولة.

إنشاء وحدة إنتاجية جديدة في مصر.
افتتاح  7متاجر للبيع بالتجزئة لالزوردي في مصر.
افتتاح مكتب لمبيعات الجملة في سلطنة
عمان من أجل تدعيم قطاع مبيعات الذهب
بالجملة.
سفيرة للعالمة
ً
اختيار النجمة ميريام فارس
التجارية.

توقيع مذكرة تفاهم
لالستحواذ على حقوق امتياز
ومتاجز تجزئة رائد تعمل في
قطاع المجوهرات الفاخرة
ذات األسعار المعقولة
بالمملكة العربية السعودية.

حصول شركة الزوردي على
حق امتياز «أميزينج
للمجوهرات» ،وهي عالمة
االمتياز التجارية الدولية في
كوبنهاغن ،الدنمارك.

����
زيادة رأس مال الشركة إلى
 430مليون ريال سعودي
عن طريق إصدار  13مليون
جديدا.
سهما
ً
ً
توقيع اتفاقية تعاون مع
شركة « »BMAإلنتاج
خواتم الزفاف الذهبية في
مصر بغرض بيعها في
أسواق منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا،
وهي الشركة الرائدة في
قطاع الخواتم الخاصة
بحفالت الزفاف حيث تتمتع
بخبرة واسعة في تصميم
وإنتاج مجموعات متنوعة
من خواتم الزفاف في تركيا.

����
ثان بسعة إجمالية تبلغ
إنشاء
ٍ
مصنع ٍ
 15طنا في مصر تحت اسم
الزوردي مصر للمجوهرات ذ.م.م
(والمعروفة سابقاً باسم الشركة
الدولية لصناعة المجوهرات).
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السيرة الذاتية
ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد /محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس اإلدارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
تــم أنتخــاب الســيد /محمــد ابراهيــم جمعــة الشــروقي ،كعضــو مجلــس إدارة لمــدة لثــاث ســنوات
بقــرار مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  22أبريل 2018م ،وذلك للفترة الحالية لمجلــس اإلدارة،
التي بدأت في  26أبريل 2018م وتنتهي بتاريخ  25أبريل 2021م.
المناصبالحالية:
• عضو مجلس إدارة شركة  ، APM Terminalsشركة مساهمة بحرينية  ،متخصصة في قطاع
النقل والخدمات اللوجستية بمملكة البحرين ،منذ عام 2010م
• نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة البركــة للخدمــات المصرفيــة ،وهــي شــركة مســاهمة عامــة
بحرينية ،متخصصة في الخدمات المالية والمصرفية بمملكة البحرين ،منذ عام 2010م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة وصايــة لالســتثمار ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة
بالكامل لشركة أرامكو السعودية متخصصة في إدارة األستثمارت بالمملكة العربية السعودية،
منذ عام 2018م.
• رئیــس مجلــس إدارة معھــد أعضــاء مجالــس اإلدارات لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي ،مؤسســة
غیر ربحیة ،تركز عملھا على نشر الوعي عن أھمیة االرتقاء بمھنیة أعضاء مجالس اإلدارات وتعزيز
كفاءتھم في المنطقة  ،منذ عام 2015م.
• عضــو مجلــس إدارة فــي غرفــة التجــارة األمريكیــة العربیــة الوطنیــة ،ھدفھــا تعزيــز ودعــم العمــل
العربي األمريكي والتعاون االقتصادي  ،منذ عام .1995
الخبرةالمهنيةالسابقة:
• مستشــار ،بنــك انفســتكورب البحريــن ،شــركة مســاهمة عامــة بحرينيــة ،متخصصــة فــي خدمــات
مصرفية ومالية ،بمملكة البحرين  ،من اغسطس 2018م حتي 2020م.
• الرئیــس التنفیــذي المشــارك ،بنــك انفســتكورب  -ش.م.ب ،وهــي شــركة مســاھمة بحرينیــة،
متخصصة في الخدمات المصرفیة والمالیة و االستثمارات الخاصة بمملكة البحرين ،من 2015م
حتي 2018م.
•عضو مجلس إدارة برنامج ولي العھد لمملكة البحرين للمنح الدراســیة العالمیة ،مؤسســة غير
ربحية بمملكة البحرين ،من عام 2000م حتي 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة شــركة البحريــن للمالحــة والتجــارة الدوليــة ،وهــي شــركة مســاهمة بحرينيــة ،
متخصصة في تجارة التجزئة والتوزيع ،بمملكة البحرين من عام 2012م حتي 2016م.
• رئيس مجلس إدارة شــركة إنفســتكورب الســعودية لالســتثمارات المالية ،شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،متخصصــة فــي الخدمــات الماليــة ،بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام 2013م حتــي
2017م.
• الرئيــس التنفيــذي ألعمــال منطقــة الخليــج ،بنــك انفســتكورب ش.م.ب ،وهــي شــركة مســاھمة
بحرينیة ،متخصصة في الخدمات المصرفیة والمالیة و االستثمارات الخاصة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا بمملكة البحرين من عام 2009م حتي 2015م.
• عضــو مؤســس فــي مجلــس إدارة إنجــاز العــرب ،وهــي منظمــة غير ربحية تعمل على تعزيز تعليم
الشباب وتدريبهم في العالم العربي بمملكة البحرين من عام 2006م حتي 2009م.
• المديــر التنفيــذي ألعمــال منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وباكســتان ،شــركة ســيتي
جــروب ،وهــي شــركة متخصصــة فــي الخدمــات المصرفیــة والبنكیــة بالمملكــة العربية الســعودية،
من عام 2004م حتي 2009م.
• رئيس مجلس إدارة ستي جروب بنك لالستثمار اإلسالمي  ،شركة مساهمة بحرينية ،متخصص
الخدمات المصرفية والمالية األسالمية من عام 1996م حتي 2006م.
• رئیس قســم الخزينة والرئیس التنفیذي لقطاع إعمال البحرين والخليج العربي بشــركة ســيتي
جروب المحدودة ،وهي شركة متخصصة في الخدمات المصرفیة والبنكیة 1986م حتي 2004م.
•عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ،وهي مؤسسة بحثیة بحرينیة تقوم بإجراء
البحــوث التطبیقیــة الخاصــة علــى أســاس تقاعــدي وتقديــم الخدمــات االستشــارية للقطاعیــن
الخاص والعام ،من عام 1995م حتي1999م.
المؤهالتاألكاديميةوالمهنية:
•البرنامــج التنفيــذي ،جامعــة هارفــارد ،بوســطن ،ماساتشوســتس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
1989م.
• بكالوريوس التجارة ،جامعة الكويت ،مدينة الكويت ،الكويت1970 ،م.
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السيد /عبد الله عبد العزيز صالح العثيم
نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
تــم أنتخــاب الســيد /عبــد اللــه عبــد العزيــز صالــح العثيــم كعضــو مجلــس إدارة لمــدة
لثــاث ســنوات بقــرار مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  22أبريــل 2018م ،وذلــك
للفتــرة الحاليــة لمجلــس اإلدارة ،التــي بــدأت فــي  26أبريــل 2018م وتنتهــي بتاريــخ 25
أبريل 2021م.
المناصب الحالية:
• رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة مضــاء لالســتثمار ،شــركة محــدودة المســؤولية
متخصصة في استثمارات البناء والعقارات منذ عام 2017م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبــد العزيــز العثيــم وأبنائــه القابضــة ،وهــي شــركة ذات
مســؤولية محــدودة ،متخصصــة فــي االســتثمارات المباشــرة فــي قطاعــات عــدة ،منــذ
عام 2010م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة ســمارت ميــد الطبيــة ،وهــي شــركة ذات مســؤولية
محدودة متخصصة بالخدمات الطبية الخاصة ،منذ عام 2017م.
• عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة أركان األعمــال المحــدودة ،وهــي شــركة ذات
مسؤولية محدودة  ،متخصصة بالخدمات ،منذ عام 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة فاميلــي ماركــت فنتشــرز المحــدودة ،وهــي شــركة ذات
مســؤولية محــدودة متخصصــة فــي إدارة وتوزيــع منتجــات الرعايــة األبويــة واألطفــال
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة التعليــم المبكــر والرعايــة بالطفولــة ،وهــي شــركة ذات
مسؤولية محدودة ،منذ عام 2016م.
• شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة اي اس اس  ، ISSشــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،متخصصــة فــي مجــال االعالنــات وخدمــات التســويق بدولــة لبنــان منــذ
2019م
• شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة هايبــر بــي ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة،
متخصصــة فــي حلــول و أنظمــة المدفوعات،بالمملكــة العربيــة الســعودية منــذو يونيــو
2017م
• شــريك ورئيــس مجلــس إدارة ،بشــركة مركــز بجــوار الطبــي ،شــركة ذات مســؤولية
متخصصة بالخدمات الطبية الخاصة بالمملكة العربية السعودية منذ 2019م
• شــريك ورئيــس مجلــس إدارة بشــركة نقلــة التســويقة ،شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،متخصصــة فــي خدمــات التســويق بالمملكــة العربيــة الســعودية ،منــذا
2017م
الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر التخطيــط االســتراتيجي بشــركة عبــد العزيــز العثيــم وأبنــاءه القابضــة ،شــركة
ذات مســؤولية محــدودة ،متخصصــة فــي مجــال االســتثمارات مــن عــام 2012م وحتــى
عام 2017م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة اســوار المتحــدة للتطويــر العقــاري ،وهــي شــركة ذات
مســؤولية محــدودة متخصصــة فــي مجــال التطويــر العقــاري مــن عــام 2012م وحتــى
عام 2016م.
• عضــو لجنــة إعــادة هيكلــة وتصميــم النظــام األساســي واإلجــراءات الداخليــة لشــركة
منــازل للمقــاوالت ،وهــي شــركة متخصصــة فــي البنــاء والعقــارات ،خــال الفتــرة مــن
ينايرعام 2012م حتى يوليو عام 2013م.
• محلل أعمال بشــركة آر بي ســي (لالســتثمار المباشــر) ،وهي شــركة مســاهمة عاملة
فــي قطــاع التمويــل ومتخصصــة فــي الخدمــات المصرفيــة والمالية،مــن عــام 2011م
حتى عام 2012م.
• محلــل مالــي لــدى شــركة العثيــم القابضــة (ذات مســؤولية محــدودة) ،وهــي شــركة
عاملة في قطاع االستثمار ،من عام 2010م حتى عام 2011م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• بكالوريــوس اإلدارة الماليــة ،جامعــة ســوفولك ،بوســطن ،ماساتشوســتس ،الواليــات
المتحدة األمريكية ،عام 2010م.
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السيد /براين نورمان ديكي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد /عادل عبد الله الميمان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تــم أنتخــاب الســيد /برايــن نورمــان ديكــي ،كعضــو مجلــس إدارة لمــدة لثــاث ســنوات بقــرار مــن
الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  22أبريــل 2018م ،وذلــك للفتــرة الحاليــة لمجلــس اإلدارة ،التــي
بدأت في  26أبريل 2018م وتنتهي بتاريخ  25أبريل 2021م.

تــم أنتخــاب الســيد /عــادل عبــد اللــه الميمــان  ،كعضــو مجلــس إدارة لمــدة لثــاث
ســنوات بقــرار مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  22أبريــل 2018م ،وذلــك للفتــرة
الحاليــة لمجلــس اإلدارة ،التــي بــدأت فــي  26أبريــل 2018م وتنتهــي بتاريــخ  25أبريــل
2021م.

المناصب الحالية:
• رئيــس مجلــس إدارة بشــركة هايدراســون ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة
المتحــدة ،تعمــل فــي مجــال توزيــع وتصنيــع اآلالت واألجهــزة الهيدروليكيــة والمنتجــات ذات الصلــة
لقطاع صناعة النفط العالمي ،منذ 2013م.
• رئيــس مجلــس إدارة بشــركة أكــس بريكــس أي جــي ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وهــي شــركة
متخصصة باالستثمارات العقارية ،ألمانيا ،منذ يوليو 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة اس ســي بــي القابضــة ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة
تعمــل فــي مجــال االســتثمارات الخاصــة العالميــة ومقرهــا مدينــة لوكســمبورغ ،ألمانيــا ،متخصصــة
في قطاع االستثمارات منذا عام 2016م
• عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بشــركة أن دي تــي لخدمــات منــع التــآكل ،وهــي شــركة متخصصــة
في خدمات الفحص التقني بالمملكة العربية السعودية ،منذ أبريل 2018م.
• كبيــر المستشــارين بشــركة ريداليــن كابيتــال ،لوكســمبورغ(،صندق اســتثماري) وهــو صنــدوق رأس
المال المخاطر والمتخصصة في مجال االستثمارات في األعمال التكنولوجيا ،منذ عام .2012
• كبير المستشــارين بشــركة انفســتكورب انترناشــيونال ليمتد ،وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة
ومتخصصــة فــي االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة األوروبيــة ،المملكــة المتحــدة ،منــذ عــام
2010م.
الخبرة المهنية السابقة:
• رئيــس مجلــس إدارة شــركة ايكوبــال ايــه اس ،الدنمــارك ،شــركة قابضــة ملكيــة خاصــة  ،وهــي
الشركة المصنعة لمنتجات البناء .منذ عام  2007م وحتى عام 2016م.
• عضــو مجلــس إدارة مجموعــة بولــي كونســبت الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،شــركة أشــخاص
تضامن  ،وهي المزود العالمي للمنتجات الترويجية ,الدعائية  ،منذ عام  2006م وحتى عام .2016
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة سيســتيما الماليــة جيــه اس اف ســي الروســية ،وهــي شــركة مســاهمة
عامــة مدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــى بموســكو ولنــدن ،متخصصــة فــي قطــاع االاســتثمارات
منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
• العضــو المنتــدب بشــركة انفســتكورب انترناشــيونال ليمتــد ،وهــي شــركة متخصصــة فــي
االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة األوروبيــة ،لنــدن ،بالمملكــة المتحــدة ،منــذ عــام 2003م
وحتى عام 2010م.
• رئيــس شــركة تــي إكــس يــو إنرجــي بمنطقــة أمريــكا الشــمالية ،وهــي شــركة متخصصــة فــي مجــال
الطاقــة  ،تقــدم خدماتهــا لألماكــن الســكنية والتجاريــة ،مقرهــا مدينــة داالس ،الواليــات المتحــدة
األمريكية ،منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.
• الرئيــس ومديــر العمليــات التنفيــذي بشــركة بــوز آلــن هاملتــون إنــك ،وهــي شــركة متخصصــة فــي
مجــال الخدمــات االستشــارية الدوليــة ،بمدينــة ســنغافورة و مدينــة نيويــورك ،منــذ عــام 1981م وحتــى
عام 1999م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• ماجســتير إدارة األعمال ،جامعة هارفارد ،بوســطن ،ماساتشوســتس ،الواليات المتحدة األمريكية،
عام 1978م.
• ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية وآدابها ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد ،إنجلترا ،عام 1976م.
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المناصب الحالية:
• رئيــس المكتــب القــاري بالبنــك األهلــي التجــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،قطــاع
الخدمات المالية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،منذ يناير 2019م.
• الرئيــس التنفيــذي لمبيعــات الخزينــة بمجموعــة الخزينــة فــي البنــك األهلــي
التجاري ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،منذ يناير 2013م.
الخبرة المهنية السابقة:
• رئيــس قســم مبيعــات مجموعــة الخزينــة للقطاعــات المصرفيــة الخاصــة والتجزئــة
والشــركات ،البنــك األهلــي التجــاري ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن ينايــر
2013م حتي ديسمبر 2013م
• رئيــس مبيعــات الخزينــة فــي المناطــق المركزيــة والشــرقية ،قســم الخزينــة ،البنــك
األهلــي التجــاري ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،منــذ ينايــر 2010م وحتــى
ديسمبر 2012م.
• الرئيــس المشــارك لقســم إدارة الثــروات بشــركة جــدوى لالســتثمار ،وهــي شــركة
مســاهمة مقفلــة متخصصصــة فــي مجــال االســتثمارات بالمملكــة العربيــة
السعودية ،منذ نوفمبر2008م وحتى يناير 2010م.
• رئيــس إدارة ثــروة العمــاء مــن أصحــاب الثــروات الصافيــة العاليــة ،خدمــات
االســتثمار ،األهلــي كابيتــال ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،منــذ يوليــو 2006م
وحتى نوفمبر2008م.
• رئيــس وحــدة األعمــال االســتراتيجية ،االســتثمار ومبيعــات المشــتقات ،الخزينــة،
البنــك األهلــي التجــاري ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،منــذ يوليــو 2005م
وحتى يوليو 2006م.
• مديــر قســم المبيعــات والتســويق ،الخزينــة ،البنــك الســعودي األمريكــي
( ،)SAMBAالريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،منــذ يونيــو 2000م وحتــى
مايو2003م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة ،جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،
ظهران ،المملكة العربية السعودية 1995محتى 2000م.
• برنامــج اإلدارة المتقدمــة ( )AMP71كليــة وارتــون ،فيالدلفيــا ،أكتوبر-نوفمبــر
2016م.
• برنامــج القيــادة التنفيذيــة .مديــر عــام برنامــج القيــادة :قائــد متعــدد المهــام .كليــة
كولومبيا لألعمال ،نيويورك .أكتوبر2015م.
• برنامــج القيــادة التنفيذيــة ،محــاذاة المبيعــات واالســتراتيجيات ،جامعــة هارفــارد،
بوسطن ،ديسمبر2012م.
خصيصــا لمجموعــة مكونــة مــن  30مديــر مــن
• برنامــج القيــادة التنفيذيــة المصمــم
ً
كبار المديرين بالبنك األهلي التجاري،مدرسة  NSEADلألعمال ،ديسمبر2007م.

السيد /عبد الكريم أسعد أبو النصر
عضو مجلس إدارة مستقل
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم أنتخــاب الســيد /عبــد الكريــم أبــو النصــر ،كعضــو مجلــس إدارة لمــدة لثــاث ســنوات بقــرار مــن
الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  22أبريــل 2018م ،وذلــك للفتــرة الحاليــة لمجلــس اإلدارة ،التــي
بدأت في  26أبريل 2018م وتنتهي بتاريخ  25أبريل 2021م.
المناصب الحالية:
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبــد اللطيــف جميــل المتحــدة للتمويــل ،وهــي شــركة مســاهمة
مقفلة ،منذ أبريل 2015م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة صفنــاد المحــدودة ،دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي شــركة ذات
مسؤولية محدودة ،منذ مايو 2015م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة حصانــة وهــي الــذراع االســتثمارية للمؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعية ،منذ عام 2017م.
• عضــو مجلــس إدارة برنامــج كفالــة ،وهــو برنامــج الضمانــات االئتمانيــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوسطة ،منذ عام 2016م.
• عضــو مجلــس إدارة شــركة تعبئــة الميــاه الصحيــة المحــدودة ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ،منــذ
سبتمبر 2018م.
• رئيــس مجلــس إدارة شــركة صلــة للتطويــر ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،منــذ ديســمبر
2017م.
الخبرة المهنية السابقة:
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويــات (ينســاب) ،وهــي شــركة مســاهمة
سعودية ،منذ مارس 2013م حتي مارس 2020م.
• عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة صافــوال ،وهــي شــركة مســاهمة ســعودية ،منــذ عــام 2013م وحتــى
عام 2016م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة كنــان للتطويــر العقــاري ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،منــذ
عام 2015م وحتى عام 2016م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة محمــد عبــد العزيــز الراجحــي وأوالده القابضــة ،وهــي شــركة مســاهمة
مقفلة ،منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة الخطــوط الســعودية لهندســة وصناعــة الطيــران ،وهــي شــركة
مساهمة مغلقة ،من مارس 2014م حتى سبتمبر 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة أحمــد محمــد صالــح باعشــن وشــركاه ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة،
من عام 2017م حتى يوليو 2018م.
• الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة بالبنــك األهلــي التجــاري ،وهــي شــركة مســاهمة ســعودية،
منذ عام 2007م وحتى عام 2013م.
• رئيــس المجلــس االستشــاري اإلقليمــي لشــركة ماســتركارد لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيا ،منذ عام 2007م وحتى عام 2013م.
• مدير اتحاد المصارف العربية ،لبنان ،منذ عام 2006م وحتى عام 2013م.
• عضــو مجلــس أمنــاء األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة ،األردن ،منــذ عــام 2006م
وحتى عام 2013م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• ماجستير إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،عام 1989م.
• بكالوريــوس إدارة األعمــال ،جامعــة واليــة كاليفورنيــا ،ســاكرامنتو ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
عام 1985م.

السيد /أمين محمد عاكف المغربي
عضو مجلس إدارة مستقل
انضــم الســيد أميــن المغربــي إلــى شــركة الزوردي للمجوهــرات بتاريــخ  1مــارس 2016م
كعضــو مجلــس إدارة .أعيــد انتخابــه عضــو مجلــس إدارة لثــاث ســنوات إضافيــة بقــرار
مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي  22أبريــل 2018م للفتــرة الحاليــة لمجلــس اإلدارة
التي بدأت في  26أبريل 2018م وتنتهي بتاريخ  25أبريل 2021م.
المناصب الحالية:
• الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة مغربــي للتجزئــة ،وهــي شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتعمــل فــي مجــال بيــع النظــارات والســلع البصريــة بالتجزئــة ،وهــو يشــغل
هذا المنصب منذ عام 2003مم.
• عضــو مجلــس إدارة مستشــفيات ومراكــز مغربــي ،وهــي شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتعمــل فــي مجــال الرعايــة الطبيــة ،وهــو يشــغل هــذا المنصــب منــذ ينايــر
عام 2008م.
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة االميــن للتجهيــزات الطبيــة والعلميــة (مجموعــة
أميكــو) ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال توزيــع األجهــزة
والمعــدات الطبيــة ومنتجــات الرعايــة الصحيــة ،وهــو يشــغل هــذا المنصــب منــذ ينايــر
2010م.
• عضــو مجلــس إدارة مســتقل بشــركة شــركة غســان أحمــد الســليمان لتجــارة
المفروشــات المحــدودة .إيكيــا الســعودية وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،
المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر2016م.
• شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة مغربــي للبصريــات المحــدودة وهــي شــركة
ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال التجزئة ،منذ مايو 2003م
• عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بشــركة إيــه آر بــي جلوبــال كابيتــال المحــدودة
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال األســتثمار ،األمــارات
العربية المتحدة ،منذ ديسمبر 2010م
• عضــو مجلــس إدارة مؤسســة مغربــي  ،منظمــة غيــر هادفــة للربــح  ،مصــر  -منــذ
عام يناير2012م.
• عضــو مجلــس إدارة يمؤسســة عيــن أفريقيــا  ،منظمــة غيــر هادفــة للربــح  ،سويســرا
 منذ عام 2010م.الخبرة المهنية السابقة:
• رئيس القسم المالي لشركة مغربي للتجزئة من عام 2004م حتى عام 2008م.
• المدير العام اإلقليمي لشركة مغربي ،منذ عام 2002م وحتى عام 2004م.
• مديــر عــام التســويق بشــركة مغربــي  ،القاهــرة ،جمهوريــة مصــر العربيــة ،منــذ عــام
1999م وحتى عام 2002م.
• محلــل عمليــات االندمــاج واالســتحواذ بشــركة جــي بــي مورغــن ،نيويــورك،
الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،وهــي شــركة متخصصــة فــي الخدمــات الماليــة ،منــذ
عام 1998م وحتى عام 1999م.
• كبيــر وســطاء التجزئــة لــدى بنــك فليمنجــس لالســتثمار،القاهرة ،جمهوريــة مصــر
العربيــة ،وهــو بنــك متخصــص فــي مجــال االســتثمار ،منــذ عــام 1995م وحتــى عــام
1998م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• بكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية ،جامعــة ريتشــموند ،لنــدن،
المملكة المتحدة ،عام 1996م.
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لسيدة /صباح خليل المؤيد
عضو مجلس إدارة مستقل
رئيسة لجنة المراجعة ومختصة بالشؤون المالية والمحاسبية

السيد /بندر طلعت حموه
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضمــت الســيدة صبــاح المؤيــد إلــى شــركة الزوردي للمجوهــرات منــذ  22نوفمبــر
2016م كعضــو مجلــس إدارة .أعيــد انتخابهــا عضــو مجلــس إدارة لثــاث ســنوات إضافيــة
بقــرار مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي  22أبريــل 2018م للفتــرة الحاليــة لمجلــس
اإلدارة والتي بدأت في  26أبريل 2018م وتنتهي بتاريخ  25أبريل2021م.

انضـ ّـم الســيد بنــدر طلعــت حمــوه إلــى شــركة الزوردي للمجوهــرات كعضــو مســتقل بمجلــس اإلدارة
ـداء مــن تاريــخ تعيينــه فــي  18مــارس 2020م،
بنــاءا علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .ابتـ ً
إلكمــال دورة المجلــس حتــى تاريــخ انتهــاء الــدورة الحاليــة فــي  25إبريــل2021م وتــم الموافقــة علــى
تعينة من الجمعية العامة المنعقدة في  11شوال  1441هـ الموافق  3يونيو 2020م.

المناصب الحالية:
• عضــو مجلــس إدارة ورئيســة لجنــة االســتثمارات والقــروض بنــك البحريــن للتنميــة،
وهــو إحــدى المؤسســات الماليــة للتطويــر ومتخصــص فــي الخدمــات المصرفيــة
والمالية منذ مارس 2016م؛ منذ عام 2016م.
• عضــو لجنــة المخاطــر فــي بنــك البحريــن الوطنــي ،شــركة مســاهمة بحرينيــة ،قطــاع
الخدمات المالية منذ عام 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة مجلــس و رئيســة لجنــة المــال واإلدارة بمجلــس التعليــم العالــي،
بمملكة البحرين ،وهو مؤسسة حكومية ،منذ عام 2012م.
• شــريك إداري فــي شــركة إدارة المــوارد الفكريــة – ذات مســؤولية محــدودة -وهــي
شركة عاملة في مجال اإلدارة االستشارية والتدريب ،منذ 2013م.
• رئيســة مجلــس إدارة شــركة فــات  6البــز البحريــن ،ذات المســؤولية المحــدودة ،وهــي
عبارة عن برنامج لتسريع نمو المؤسسات الناشئة ،منذ عام 2016م.
• عضــو مجلــس إدارة و عضــو لجنــة المراجعــة والمخاطــر بشــركة إنفســتكورب للخدمات
المالية ،شركة مساهمة بحرينية ،.قطاع الخدمات المالية من شهر مايو 2019م.
• شــريك فــي شــركة دروب لالستشــارات ،وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة
متخصص في االستشارات المالية منذ عام 2019م.

المناصب الحالية:
• الرئيــس التنفيــذي بشــركة بنــده للتجزئــة  -تعمــل شــركة بنــده للتجزئــة تحــت مظلّ ــة قطــاع التجزئــة
في مجموعة صافوال ،منذا 2017م.
• عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بمجموعــة شــركات الكبيــر ،شــركة مســاهمة مغلقــة بالمملكــة
العربية السعودية ،متخصصة في الصناعات الغذئية منذا 2018م.
• عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــاءت بشــركة جمجــوم فارمــا
للصناعــات الدوائيــة ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،بالمملكــة العربيــة الســعودية ،متخصصــة فــي
الصناعات الدوائية منذا 2018م
• رئيــس مجلــس إدارة بشــركة مــداواة الطبيــة ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة
السعودية ،متخصصة في الرعاية الصحية منذا 2013م.
• عضــو مجلــس إدارة شــركة الســام للخدمــات الطبيــة المنزليــة  ،وهــي شــركة ذات مســؤولية
محدودة .بالمملكة العربية السعودية ،متخصصة في الخدمات الطبية منذ عام 2015
• عضــو اإلدارة التنفيذيــة للتجمــع الصحــي األول بــوزراة الصحــة ،مؤسســة حكوميــة غيــر هادفــة للربــح
بالمملكة العربية السعودية ،متخصصة في الرعاية الصحية منذا 2018م
• عضــو مجلــس إدارة بشــركة زهيــر فايــز وشــركائه ،شــركة مهنيــة محاصــة بالمملكــة العربيــة
السعودية ،متخصصة في األعمال الهندسية وإدارة المشاريع منذا 2017م

الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي فــي بنــك اإلســكان بالبحريــن ،قطــاع
الخدمات المصرفية والمالية ،من عام 2004م وحتى عام 2013م.
• رئيــس تنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد بالبحريــن ،قطــاع
الخدمات المصرفية والمالية ،من عام 1996م وحتى 2014م.
• مديــر عــام مســاعد بقســم األعمــال المصرفيــة للشــركات ببنــك البحريــن الوطنــي،
قطاع الخدمات المصرفية والمالية ،من عام 1988م وحتى 1996م.
• نائــب رئيــس بنــك الخليــج المتحــد بالبحريــن ،قســم االســتثمارات ،قطــاع الخدمــات
المصرفية والمالية ،من 1982م وحتى 1987م.
• مديــر ســيتي بنــك بالبحريــن ،قســم التجزئــة ،قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة ،مــن
1977م وحتى 1981م.

الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر عــام ونائــب الوزيــر بــوزارة الصحــة الســعودية – جهــة حكوميــة متخصصــة فــي الرعايــة الصحيــة
من 2014م حتي 2015م.
• الرئيــس التنفيــذي بشــركة النهــدي الطبيــة متخصصــة فــي إدارة سلســلة صيدليــات بقطــاع التجزئــة
بالمملكة العربية السعودية من 2006م حتي 2014م.
• الرئيــس التنفيــذي بشــركة جالكســو ســميث كاليــن الســعودية المحــدودة متخصصــة فــي الرعايــة
الصحية 1996م حتي 2006م
• مســاعد المديــر العــام للمبيعــات والتســويق بشــركة تبــوك للصناعــات الدوائيــة متخصصــة بتطويــر
وتصنيع وتسويق وتوزيع األدوية من 1995م حتي 1996م

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة كيالســتات إلدارة األعمــال فــي جامعــة
دي بول ،شيكاغو ،الواليات المتحدة األميركية ،عام 2005م.
• بكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة بمدينــة بيــروت،
جمهورية لبنان ،عام 1975م.
• برنامج القيادة التنفيذية ،كلية داردن ،جامعة فيرجينيا ،عام 2001م.
• برنامــج اإلدارة المتقدمــة مــن مدرســة وارتــون إلدارة األعمــال بجامعــة بنســلفانيا
،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1999م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• بكالوريوس علوم الصيدلة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية،عام 1989م.

السيد /خليفة الجالهمة
ّ
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عضو لجنة المراجعة
عضو الجنة التنفيذية
ـكل مؤقــت كعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي بتاريــخ  10ديســمبر 2019م ،بنــاء علــى
تـ ّـم تعيينــه بشـ ٍ
توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .يســري هــذا التعييــن اعتبــاراً مــن  10ديســمبر 2019م وحتــى
انتهــاء فتــرة المجلــس الحاليــة فــي  25أبريــل 2021موتمــت الموافقــة علــى تعينــه عضــو مجلــس
إدارة غيــر تنفيــذي مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي  11شــوال  1441ه ـ الموافــق  3يونيــو
2020م.
.
المناصب الحالية:
• نائــب رئيــس قســم الملكيــة الخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي
«شــركة إنفســتكورب للخدمــات الماليــة» ،البحريــن والمتخصصــة فــي االســتثمار فــي معامــات
الملكية الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ أكتوبر 2010م.
• عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي شــركة البــرج للمختبــرات الطبيــة ،وهــي شــركة ذات
متخصصــة فــي الخدمــات الطبيــة ،بالمملكــة العربيــة الســعوديةمنذ أبريــل
مســؤولية محــدودة ،
ّ
2019م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة الفــرص المســتهدفة للتجــارة المحــدودة وهــي شــركة ذات
مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال إالنشــاءات العامــة وخدمــات الصيانــة واالســتيراد
والتصدير والتسويق بالمملكة العربية السعودية ،منذ يوليو 2013م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة شــركة الفــرص التنمويــة للتجــارة وهــي شــركة ذات مســؤولية
محدودة بالمملكة العربية السعودية  ،منذ يونيو 2013م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة شــركة الفــرص التنمويــة للتجــارة وهــي شــركة ذات مســؤولية
محدودة بالمملكة العربية السعودية  ،منذ يونيو 2013م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة جــوف الخدمــات الصناعيــة القابضــة وهــي شــركة ذات مســؤولية
محدودة بالمملكة العربية السعودية ،منذ سبتمبر2013م.
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة جلــف فــورث جمســتون الســعودية المحــدودة وهــي شــركة ذات
مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية ،منذ ديسمبر2008م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة جلــف فيفــث جمســتون الســعودية المحــدودة (وهــي شــركة
ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية ،منذ ديسمبر2008م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة الزوردي القابضــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة
بالمملكة العربية السعودية ،منذ ديسمبر2019م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة الرعايــة واألبتكاروهــي شــركة مســاهمة مغلقــة بالمملكــة
العربية السعودية ،منذ أكتوبر 2016م
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة تنميــة التوســعة التجاريــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة
بالمملكة العربية السعودية  ،منذ ديسمبر 2015م.
• عضــو مجلــس اإلدارة بصنــدوق قطــاع الرعايــة الســعودي ،صنــدوق اســتثماري ،متخصصــة
باالستثمار منذ سبتمبر 2016م.
• عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة حلــول المجاليــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة
العربية السعودية ،منذ يونيو 2015م.
الخبرة المهنية السابقة:
• محلّ ــل خدمــات مصرفيــة واســتثمارية فــي ســيتي غــروب غلوبــال ماركيتــس ليميتــد ،فــرع دبــي،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،المتخصصــة فــي استشــارات االســتحواذ واالندمــاج ،بيــن 2008م
و2010م؛
• محلّ ــل خدمــات مصرفيــة واســتثمارية – مجموعــة الصناعييــن األساســية ،فــي ســيتي غــروب
غلوبــال ماركيتــس ليميتــد ،فــرع لنــدن ،المملكــة المتحــدة ،المتخصصــة فــي استشــارات
االستحواذ واالندماج في القطاع الصناعي ،من أبريل 2010م إلى أغسطس 2010م؛
• محلّ ــل خدمــات مصرفيــة للخزينــة والشــركات ،فــي بنــك البحريــن والكويــت ،المنامــة ،البحريــن
المتخصص في الخدمات المصرفية للعمالء2006 ،م.
المؤهالت األكاديمية والمهنية
ّ
• بكالوريــوس فــي تمويــل الشــركات والمحاســبة مــن جامعــة بنتلــي بالواليــات المتحــدة
األميركية2006 ،م؛
• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة بنتلي بالواليات المتحدة األميركية2007 ،م.

22

23

نـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــذة عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة | 01

السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

السيرة الذاتية
لكبار التنفيذيين
السيد /سليم شدياق
ّ
الرئيس التنفيذي

السيد /أيمن جميل
ّ
الرئيس التنفيذي للشئون المالية

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في  8فبراير 2010م .
ّ

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في  22سبتمبر 2014م.
ّ

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة ،المدرســة العليــا للكيميــاء والفيزيــاء
وااللكترونيات ،ليون ،فرنسا.1995 ،
كل مــن :كليــة إنســياد ،كليــة
• حاصــل علــى برامــج اإلدارة التنفيذيــة مــن ّ
هارفــارد لألعمــال ،المعهــد الدولــي لتطويــر اإلدارة ( )IMDفــي لــوزان ،كليــة
لندن إلدارة األعمال.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• بكالوريوس تجارة ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية1991،م
• محاســب قانونــي معتمــد ،جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن،
المملكة المتحدة1999 ،م.
• مراجــع داخلــي معتمــد ،معهــد المدققيــن الداخلييــن ،الواليــات المتحــدة،
2001م.
• شــهادة مديــر الخزانــة المعتمــد ،جمعيــة المهنييــن المالييــن ،الواليــات
المتحدة2002 ،م.
• شهادة التخصص فى إدارة اإلستثمار من جامعة جنيفا ،سويسرا2020 ،م.
• ماجيســتير مصغــر فــى قيــادة التحــول الرقمــي  ،جامعــة بوســطن ،الواليــات
المتحدة2020 ،م.
• ماجيســتير مصغــر فــى إدارة المنتجــات الرقميــة  ،جامعــة بوســطن ،الواليــات
المتحدة2020 ،م.

المنصب الحالي:
• الرئيــس التنفيــذي ،شــركة الزوردي للمجوهــرات شــركة مســاهمة ،منــذ
2010م.
• عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة ذيــب لتأجيــر الســيارات ،وهــي شــركة مســاهمة
سعودية متخصصة في خدمات تأجير السيارات منذ فبراير 2020م
الخبرة المهنية السابقة:
• عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي ،شــركة الزوردي للمجوهــرات شــركة مســاهمة،
منذ ديسمبر 2018م حتي مارس 2020م
• الرئيــس التنفيــذي ،شــركة ريــد ُبــل نــورث أمريــكا ،وهــي شــركة تعمــل فــي
قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع االســتهالكية ،منــذ 2007م وحتــى
2010م
• الرئيــس التنفيــذي والرئيــس اإلقليمــي (آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق
األوســط وأفريقيــا) ،شــركة ريــد ُبــل اليابــان كــي كــي ،الســلع االســتهالكية ،منــذ
2006م وحتى 2007م
• الرئيــس اإلقليمــي (آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق األوســط وأفريقيــا)،
شــركة ريــد ُبــل أف زي إي ،وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة
في السلع االستهالكية ،منذ 2004م وحتى 2005م
• مديــر منطقــة (الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا واليونــان) ،شــركة ريــد ُبــل
جــي أم بــي أتــش ،وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي
السلع االستهالكية ،منذ 1999م وحتى 2003م
• مديــر التســويق (سويســرا والنمســا) ،شــركة بروكتــر آنــد جامبــل آي جــي ،شــركة
عامــه ،وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع
االستهالكية ،منذ 1997م حتى 1999م
• مديــر عالمــة تجاريــة (سويســرا) ،شــركة بروكتــر آنــد جامبــل آي جــي ،شــركة
عامــه ،وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة فــي الســلع
االستهالكية ،منذ 1995م حتى 1997م.
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المنصب الحالي:
• الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة لشــركة الزوردي للمجوهــرات منــذ عــام
2014م.
الخبرة المهنية السابقة:
• الرئيــس المالــى للمجموعــة ،الشــركة الوطنيــة للطباعــة ،شــركة مســاهمة
للتعبئة والتغليف ،منذ عام  2012وحتى 2014م.
• المراقــب المالــي لألســواق الدوليــة (ألســواق أفريقيــا والشــرق األوســط
واألدنــى ورابطــة الــدول المســتقلة وتركيــا وباكســتان) ،شــركة اس ســي
جونســون ،مجموعــة شــركات للســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران ،منــذ عــام
2010م وحتى 2012م.
• المديــر المالــي اإلقليمــي (الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا) ،اس ســي
جونســون ،مجموعــة شــركات للســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران منــذ عــام
2006م وحتى 2010م.
• المديــر المالــي ،شــركة اس ســي جونســون (مصــر) ،مجموعــة شــركات للســلع
االستهالكية سريعة الدوران  ،منذ عام 2004م وحتى 2006م.
• مديــر الشــؤون الماليــة ،فروماجيــري بيــل ايجيبــت ،شــركة مســاهمة محــدودة
وتعمــل فــي مجــال الســلع االســتهالكية ســريعة الــدوران ،منــذ عــام 2001م
وحتى 2004م.
• مراقــب مالــي ،غالكسوســميثكلين ،شــركة مســاهمة محــدودة وتعمــل فــي
مجال األدوية ،منذ عام 1997م وحتى 2001م.
• محاســب أول ،إرنســت آنــد يونــغ ،شــركة تضامــن ،تدقيــق قانونــي ،منــذ عــام
1994م وحتى 1997م.
• مدير حســابات ،شــركة ســي آر آند إس ،شــركة تضامن ،تكنولوجيا المعلومات،
منذ عام 1992م وحتى 1994م.
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السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

السيد /محمد أيمن حفار
ّ
المدير العام التنفيذي بالمملكة والعمليات الدولية

السيدة /مي قاننجي
ّ
الرئيس التنفيذي للعمالء والتسويق الرقمي

عبد الله العبيد
مدير إداري

إيهاب إبراهيم
المدير العام التنفيذي

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في  22فبراير 1994م.

انضمت إلى شركة الزوردي للمجوهرات في أكتوبر 2018م.

انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في  1سبتمبر 1995م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• البرنامج التنفيذي ،جامعة هارفارد  ،والية ماساتشوستس ،الواليات المتحدة2007 ،م.
• البرنامــج االســتراتيجي الدارة االبــداع ،معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،واليــة
ماساتشوستس ،الواليات المتحدة.2006 ،
• دبلــوم التســويق االســتراتيجي مــن جامعــة توليــدو ،أوهايــو ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
.1998
• بكالوريوس إدارة األعمال .1991 ،

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• شــهادة ماجســتير فــي االقتصــاد المالــي ،مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت،
لبنان ،من عام 2003م حتى .2005م
• إجــازة فــي االقتصــاد ،مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،لبنــان ،مــن عــام
2000م حتى 2003م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• دبلــوم إدارة األعمــال ،معهــد الخليــج ،الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية،
عام .1995

بجموريــة مصرالعربيــة ،انضــم إلــى شــركة الزوردي مصــر للمجوهــرات فــي 1
مايو 2005م.

المنصب الحالي:
المدير العام التنفيذي لشركة الزوردي للمجوهرات منذ يناير .2006
الخبرة المهنية السابقة:
• نائب الرئيس للتسويق والمبيعات ،شركة الزوردي للمجوهرات.2005 ،
• مدير عام التسويق والمبيعات ،شركة الزوردي للمجوهرات ،منذ عام  2002وحتى .2004
• مدير تسويق أول ،شركة الزوردي للمجوهرات منذ عام  1995وحتى .2002
• مدير مبيعات أول ،شركة الزوردي للمجوهرات منذ عام  1994وحتى .1995
• مدير المبيعات ،متاجر العربية ،مؤسسة فردية ،صناعة األزياء ،منذ عام  1990وحتى .1993
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المنصب الحالي:
• الرئيــس التنفيــذي للعمــاء والتســويق الرقمــي فــي شــركة الزوردي
للمجوهــرات ،شــركة مســاهمة عامــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،مــن يونيــو
 2020م.
الخبرة المهنية السابقة:
• رئيســة تنفيذيــة لقســم التســويق فــي شــركة الزوردي للمجوهــرات ،شــركة
مساهمة ،منذ العام 2018م حتى يونيو .٢٠٢٠

• مديــرة قســم التســويق فــي مجموعــة زهــور الريــف لصناعــة وبيــع العطــور ،مــن
عام 2013م حتى 2018م
• رئيســة قســم التســويق فــي مجموعــة الحكيــر ألزيــاء التجزئــة ،مــن عــام 2010م حتــى
2013م؛
• مديــرة مشــروع األبحــاث التســويقية ،فــي شــركة إيبســوس العالميــة ألبحــاث
السوق ،من عام 2008م حتى 2010م
• مديــرة مشــروع األبحــاث التســويقية ،فــي شــركة ٳنتيغرايشــن العالميــة ألبحــاث
السوق ،من عام  2005حتى 2007م

المنصب الحالي:
• المدير اإلداري لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام .2006
الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر العالقــات العامــة ،شــركة الزوردي للمجوهــرات منــذ عــام  1995وحتــى
.2000
• مديــر العالقــات الحكوميــة ،شــركة االتصــاالت الحكوميــة (اس تــي ســي)،
وهــي شــركة مســاهمة ومتخصصــة فــي مجــال االتصــاالت ،منــذ عــام 1990
وحتى .1994

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
• بكالوريــوس تجــارة  -قســم إدارة األعمــال ،جامعــة حلــوان ،جمهوريــة مصــر
العربية ،عام .1990
• دبلــوم علــوم الحاســب اآللــي ،الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ،جمهوريــة مصــر
العربية  ،عام .1990
• دبلــوم التســويق مــن معهــد تشــارترد للتســويق ،الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة،
القاهرة ،مصر ،عام .2007
المنصب الحالي:
المديــر العــام التنفيــذي – بجمهوريــة مصــر العربيــة ،شــركة الزوردي مصــر
للمجوهرات منذ عام .2011
الخبرة المهنية السابقة:
• مديــر تجــاري بشــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة ،وهــي شــركة
مســاهمة وعاملــة فــي مجــال تصنيــع وصياغــة وبيــع أعمــال المجوهــرات
والذهب ،منذ عام  2009م وحتى عام .2011
• مديــر التســويق والمبيعــات بشــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة،
وهــي شــركة مســاهمة وعاملــة فــي مجــال تصنيــع وصياغــة وبيــع أعمــال
المجوهرات والذهب ،منذ عام  2003وحتى عام .2009
• نائــب المديــر العــام وكبيــر مديــري المبيعــات والمديــر اإلقليمــي بالشــركة
العربية للتجارة والتوزيع  ،وهي شركة مساهمة ،منذ عام  1992وحتى .2003
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أنشطة الزوردي األساسية
تتألف األنشطة األساسية لمجموعة الزوردي من القطاعات األربعة التشغيلية الرئيسية التالية:
قطاع تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب واأللماس:
يتكون بصورة أساسية من تصميم وإنتاج مجوهرات الذهب واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة.
ّ
قطاع البيع بالجملة:
يتضمــن عمليــات البيــع بالجملــة إلــى أكثــر مــن  1600تاجــر تجزئــة مســتقل لبيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشمال أفريقيا ،وبخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر.
قطاع البيع بالتجزئة:
يتركــز بشــكل رئيســي حــول عمليــات بيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس الكالســيكية والعصريــة عبــر متاجــر التجزئــة الخاصــة بالعالمــات
التجاريــة لــكل مــن الزوردي و»تــوس» العالمــة التجاريــة العالميــة التــي اســتحوذت الزوردي علــى حـ ّـق امتيازهــا باالضافــة الــى أكشــاك
ومعــارض البيــع بالتجزئــة للعالمــة التجاريــة الجديــدة «مــس ال» و أكشــاك ونقــاط البيــع بالتجزئــة للعالمــة التجاريــة «كنــاز» المتواجــدة فــي
مطارات المملكة العربية السعودية.
التجارة اإللكترونية:
أطلقــت الشــركة فــي عــام  ،2020وللمــرة األولــى  ،بيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس علــى منصــات التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بهــا
 L’azurde.comو  Miss L’.comوتوســعت هــذه القنــاة الجديــدة بســرعة خــال انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا  ،وانتهــى بهــا األمــر لتســجل
إيــرادات بلغــت  6.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  ،2020تمثــل  ٪2مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة .تعمــل الشــركة علــى توســيع منصــات
التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بهــا مــن خــال المزيــد مــن االســتثمارات فــي مجموعــات المنتجــات  ،وتحســين تجربــة المســتهلك UX / UI
وتوسيع نطاق الوصول والحركة والتحويل إلى المبيعات.
وتضــم أنشــطة البيــع بالجملــة لــدى مجموعــة الزوردي توزيــع وبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن إلــى شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن  1600تاجــر
تجزئــة مســتقل فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتمــول المجموعــة مشــترياتها مــن الذهــب الخــام مــن
المؤسســات الماليــة مــن خــال التســهيالت المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وتبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن إلــى تجــار التجزئــة
الذيــن يتعيــن عليهــم ســداد مــا يعــادل الــوزن الفعلــي للذهــب المبــاع ،إضافــة إلــى أجــور التشــغيل بالريــال الســعودي ،الــدوالر األمريكــي أو
الجنيــه المصــري .وفــي إطــار اســتراتيجية مجموعــة الزوردي إلدارة مخاطــر تقلــب أســعار الذهــب ،تُ مــول الزوردي احتياجاتهــا الكاملــة مــن
ـكل مباشــر والتعــرض لمخاطــر تقلــب أســعاره ،وبذلــك
ً
الذهــب مــن البنــوك بشــروط مختلفــة
عوضــا عــن شــراء الذهــب مــن الســوق بشـ ٍ
تحافــظ مجموعــة الزوردي علــى أن تكــون موجوداتهــا مــن الذهــب ،الممثلــة فــي الذمــم المدينــة والمخــزون ،مســاوية اللتزاماتهــا مــن
القــروض البنكيــة الخاصــة بتمويــل الذهــب فــي كافــة األوقــات .أطلقــت المجموعــة مبــادرة كبــرى لبيــع  L’azurde Instyleالزوردي
ٳنســتايل ألول مــرة  ،وهــو خــط مجوهــرات جديــد مــن الذهــب والمــاس يتــم بيعــه بالقطعــة ضمــن شــبكة العمــاء بالجملــة .سيســاهم هــذا
الخط الجديد في تحسين إجمالي الهامش وتقليل رأس المال العامل.

توزيــع وبيــع مجوهــرات الذهــب إلــى شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن  1600تاجــر تجزئة مســتقل فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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نظرة استراتيجية لألعمال
نظرة عامة عن السوق
تعتمــد اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل كبيــر علــى
عائــدات النفــط والغــاز وقــد أثــر تباطــؤ أســعار النفــط منــذ منتصــف
عــام  2014بشــكل ســلبي علــى النشــاط االقتصــادي اإلقليمــي.
وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي  ،انخفــاض معــدل نمــو الناتــج المحلي
ً
اإلجمالــي للمنطقــة مــن  3.2%فــي  2013إلــى  0.5%فــي2020
ونتيجــة لذلــك  ،اتخــذت حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي
عــدة تدابيــر تقشــفية مثــل خفــض الدعــم وخفــض اإلنفــاق  ،إلــى
جانــب إصالحــات ماليــة تتــراوح بيــن إدخــال ضرائــب جديــدة (مثــل
ضريبــة القيمــة المضافــة) واالتجــاه نحــو خصخصــة الشــركات
المملوكــة للدولــة .علــى ســبيل المثــال  ،تخطــط المملكــة العربيــة
الســعودية لجمــع مــا يقــرب مــن  200مليــار دوالر أمريكــي بحلــول
عــام ( 2030باســتثناء االكتتــاب العــام األولــي ألرامكــو) مــن خصخصــة
الكيانــات الحكوميــة فــي مختلــف القطاعــات  ،بمــا فــي ذلــك الرعايــة
الصحيــة والتعليــم والمطــارات وصوامــع الحبــوب .بينمــا تــم توجيــه
هــذه اإلجــراءات لضمــان التنويــع االقتصــادي علــى المــدى الطويــل ،
أيضا تأثير قصير المدى على الطلب المحلي.
كان لها ً
تعــد منطقــة الشــرق األوســط  ،التــي تمثلهــا دول مجلــس التعــاون
الخليجــي فــي المقــام األول  ،واحــدة مــن أغنــى المناطــق فــي
العالــم حيــث يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي  18,961دوالر أمريكــي مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ
 11,670دوالر أمريكــي وفقــا ألحصــاءات صنــدوق النقــد الدولــي.
أدى ارتفــاع القــوة الشــرائية للمجتمــع إلــى تحســين نمــط حيــاة
المســتهلكين  ،ممــا أدى إلــى إقبــال قــوي علــى الســلع الفاخــرة
عالية القيمة على مر السنين.
أدى التحــول الســريع نحــو التجــارة اإللكترونيــة إلــى تراجــع نمــاذج
البيــع بالتجزئــة التقليديــة وأجبــر تجــار الســلع الفاخــرة علــى تبنــي
اســتراتيجيات متعــددة القنــوات تســتهدف جيــل األلفيــة .أدرك تجــار
التجزئــة المحلييــن المزايــا التنافســية للتجــارة اإللكترونيــة  ،وال ســيما
ترشــيد تكاليــف التشــغيل  ،وتحســين الكفــاءات والقــدرة علــى
توســيع نطــاق انتشــارها داخــل المنطقــة .ونتيجــة لذلــك  ،قــام تجــار
الســلع الفاخــرة بتجديــد نمــاذج أعمالهــم ويتعاونــون بنشــاط مــع
منصــات الدفــع اإللكترونيــة لزيــادة المبيعــات وزيــادة مــرور
المستهلكين في منصات البيع اإللكترونية.
تــم إعــداد هــذا الملخــص عــن الســوق مــن قبــل الشــركة  -دراســات
تحليــل قطــاع المجوهــرات – وتقريــر تحليــل قطــاع التجزئــة بــدول
مجلس التعاون الخليجي 2019م.
المملكة العربية السعودية
المملكــة العربيــة الســعودية هــي أكبــر ســوق للبيــع بالتجزئــة فــي
أساســا إلــى قاعدتهــا
دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،ويرجــع ذلــك
ً
الســكانية الكبيــرة التــي تشــكل حوالــي  58.7%مــن إجمالــي ســكان
المنطقــة .تســاهم عوامــل عديــدة فــي دعــم الصناعــة وأبرزهــا:
تزايــد عــدد الســكان مــن جيــل األلفيــة  ،توســيع ،توظيــف ،وتمكيــن
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قاعــدة المســتهلكين مــن اإلنــاث  ،زيــادة التحضــر  ،نوســع الســياحة ،
واالرتفــاع فــي األفــراد أصحــاب الثــروات الفائقــة .إن غالبيــة
المســتهلكين فــي المملكــة مدركــون للعالمــة التجاريــة  ،ويتأثــرون
بأنمــاط االســتهالك العالميــة  ،ممــا يدفــع الطلــب علــى المنتجــات
الفاخــرة العالميــة الراقيــة ذات الطبيعــة الترفيهيــة .فقــد أدى
التعــرض المتزايــد لالتجاهــات العالميــة إلــى أن تشــهد المملكــة
تدفقــا للعالمــات التجاريــة العالميــة بينمــا يواصــل الصنــاع والتجــار
ً
المحلييــن التوســع واالنتشــار لتلبيــة الطلــب المتزايــد مــن الطبقــة
الغنية.
أدت التغيــرات فــي البيئــة األقتصاديــة المحليــة والعالميــة إلــى
تباطــؤ معــدالت النمــو لقطــاع المجوهــرات ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك
إلــى تباطــؤ النشــاط االقتصــادي الــذي أدى إلــى ارتفــاع طفيــف فــي
معــدالت البطالــة  ،وخفــض األجــور فــي القطــاع العــام ،وإلغــاء دعــم
عــن منتجــات الطاقــة والخدمــات األساســية .أدت هــذه العوامــل
بشــكل تراكمــي إلــى إضعــاف ثقــة المســتهلك ممــا أدى إلــى تباطــؤ
الحــق فــي إنفــاق المســتهلكين .ونتيجــة لذلــك ،حــدث تغييــر فــي
التفضيــات العامــة للمســتهلكين مــن المنتجــات الفاخــرة إلى الســلع
ذات األســعار المعقولــة  ،ممــا أجبــر المصنعييــن وتجــار الجملــة
والتجزئــة علــى تجديــد محافظهــم ومخزونــات العالمــات التجاريــة
بأســعار مقبولــة للمســتهلكين المهتميــن باألســعار والقيمــة علــى
الرغــم مــن أن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة منــذ بدايــة عــام 2018
وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي عــام  2020كان لهمــا تأثيــر علــى
اإلنفــاق االســتهالكي .إال أن اســتقرار أســعار النفــط وزيــادة عــدد
السياح الوافدين من شأنه أن يدفع النمو العام في المستقبل.
باســتثناء عــام 2020م والــذي شــهد انتشــار جائحــة غيــر مســبوقة
(كوفيــد 19-المســتجد) فقــد شــهد قطــاع المجوهــرات
والمشــغوالت الذهبيــة ســواء بالجملــة أو التجزئــة فــي المملكــة
ـاطا جيـ ًـدا فــي حجــم العمليــات
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي نشـ ً
عبــر نقــاط البيــع المختلفــة  ،مــع التركيــز بشــكل كبيــر علــى التجــارة
اإللكترونيــة ومســاحات البيــع بالتجزئــة عبــر اإلنترنــت .وعلــى الرغــم
مــن األوقــات الصعبــة الحاليــة ،فــإن األساســيات طويلــة األجــل مثــل
االنتعــاش االقتصــادي وتوســيع قاعــدة المســتهلكين وزيــادة عــدد
الســياح الوافديــن والفعاليــات الدوليــة الضخمــة وســوق التجــارة
اإللكترونيــة المتنامــي ســتؤدي إلــى نمــو معتــدل فــي قطــاع
المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة فــي المملكــة ودول مجلــس
التعاون الخليجي.
تعــد صناعــة المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أحــد األركان
األساســية للتنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي المنطقــة .علــى
الرغــم مــن أن القطــاع قــد شــهد أوقاتً ــا صعبــة فــي الســنوات
األخيــرة وســط تقلبــات أســعار النفــط ،وارتفــاع أســعار الذهــب
العالميــة وبدايــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ،فمــن المرجــح أن
مدفوعــا فــي المقــام األول بالتوســع فــي القاعــدة
يســتعيد زخمــه ،
ً
الســكانية وارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
والقطاعــات اإلقتصاديــة األخــرى المتناميــة .عــاوة علــى ذلــك ،
التدابيــر التــي اتخذتهــا حكومــات المملكــة ودول مجلــس التعــاون

الخليجــي فــي إعــادة هيكلــة وتنظيــم البنيــة التحتيــة لكافــة األنشــطة
األقتصاديــة وتعزيزهــا ومنهــا قطــاع المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة .
ومــن المتوقــع أن يجتــذب قطــاع المجوهــرات مزيــد مــن االســتثمارات
فضــا عــن أنتشــار عالمــات تجاريــة إقليميــة وعالميــة .وستســاهم هــذه
المبــادرات االســتباقية واألحــداث الكبــرى القادمــة مثــل معــرض دبــي
إكســبو  2021بشــكل إيجابــي فــي هــذا القطــاع وتعــزز مكانتــه علــى خلفيــة
حصريــا ،
زيــادة عــدد الشــباب ،وتوافــر المجوهــرات األنيقــة المصممــة
ً
والتنميــة االقتصاديــة المتزايــدة فــي المملكــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن
المتوقــع أن يســاعد انتشــار التجــارة اإللكترونيــة وتوســع أنشــطة البيــع عبــر
األنترنــت مــن قبــل العديــد مــن مصنعــي المجوهــرات العالمييــن والمحلييــن
الــرواد فــي صناعــة المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة فــي جميــع أنحــاء
المملكــة العربيــة الســعودية علــى النمــو لســوق المجوهــرات والمشــغوالت
الذهبية وااللماس في السنوات القادمة.
دول مجلس التعاون الخليجي
شــهدت صناعــة التجزئــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أوقاتً ــا صعبــة
فــي الســنوات األخيــرة  ،لكــن أساســيات هــذا القطــاع علــى المــدى الطويــل
ال تــزال ســليمة .وقــد قــوض النمــو اإلقليمــي بفعــل فتــرة ممتــدة مــن
انخفــاض أســعار النفــط وضعــف الطلــب المحلــي .ومــع ذلــك  ،شــهد عامــي
ـتقرارا فــي أســعار النفــط والتدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــات
 2019و 2020اسـ ً
اإلقليميــة مثــل تنظيــم وهيكلــة البنيــة التحتيــة لقطــاع البيــع بالتجزئــة وتعزيــز
االســتثمار للقطــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن المتوقــع أن يكــون لألحــداث
الضخمــة المتوقعــة علــى المــدي القصيــر تأثيــر إيجابــي علــى قطــاع التجزئــة.
إن االتجاهــات المتغيــرة فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي  ،مثــل تبنــي التحــول الرقمــي  ،والعالمــات التجاريــة

المواكبــة ٱلخــر صيحــات الموضــة  ،والتفضيــات المتزايــدة لنمــط حيــاة
صحــي والترفهــي  ،ســتوفر تدفقــات جديــدة لإليــرادات لتجــار قطــاع
زخمــا
المجوهــرات .وبالتالــي  ،مــن المتوقــع أن يســتعيد قطــاع المجوهــرات ً
إيجابيــا علــى خلفيــة اإلجــراءات الحكوميــة االســتباقية لدعــم النشــاط
ً
اإلقتصــادي ،تكملهــا عوامــل مثــل توســع القاعــدة الســكانية وارتفــاع نصيــب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وقطاع السياحة المتنامي.
جمهورية مصر العربية
بــدأ االقتصــاد المصــري يظهــر عالمــات تعافــي منــذ عــام 2014م بعــد فتــرة
مــن االضطرابــات السياســية .وعــاوة علــى ذلــك ،تمكنــت مصــر مــن تخفيــف
اآلثار الســلبية الواقعة على ســوق الســلع االســتهالكية بســبب االضطرابات
السياســية إلــى الحــد األدنــى ،وذلــك بفضــل الزيــادة الســكانية الســريعة التــي
تشــهدها مصــر ،حيــث تضيــف هــذه الزيــادة مــا يقــرب مــن مليــون مســتهلك
جديــد كل عــام .عــدد ســكان مصــر الكبيــر يجعلهــا أكبــر ســوق فــي العالــم
العربي
تطــور قطــاع البيــع بالتجزئــة و قطــاع البيــع بالجملــة فــي مصــر بشــكل
ملحــوظ فــي الســنوات األخيــرة .ارتفعــت مبيعــات التجزئــة بســبب عــدد
الســكان الكبيــر والتــي تمثــل نســبة الشــباب فيهــا النســبة األكبــر  ،وظهــور
ـراء  ،وصناعــة ســياحة نابضــة بالحيــاة والقبــول المتزايــد
طبقــة وســطى أكثــر ثـ ً
لمفاهيم البيع بالتجزئة الحديثة.
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 -5قيود دخول السوق السعودي
يتســم ســوق المجوهــرات فــي المملكــة بوجــود قيــود أمــام الشــركات
الجديــدة نظــراً لمتطلبــات رأس المــال العامــل الكبيــرة ،ووجــود
المســتهلكين المنجذبيــن للعالمــات التجاريــة ،إلــى جانــب متطلبــات
المعرفــة العميقــة بالســوق المحليــة وأذواق المســتهلكين وارتفــاع حــدة
المنافســة بيــن الشــركات المتميــزة مــن حيــث إمكانياتهــم التكنولوجيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،تفــرض أنظمــة العمــل الســعودية وخاصـ ًـة أنظمــة
ـعودة قيــوداً قانونيــة وإداريــة أمــام ارتقــاء وتوســع الشــركات الصغيــرة
السـ َ
َّ
في المستقبل.

خصائص قطاع المجوهرات
يعـ َّـرف قطــاع المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة الســعودية علــى أنــه تضــم مشــغوالت الذهــب ومجوهــرات األلمــاس ،فهــو تتســم بأربــع خصائــص
مبينة في القسم أدناه.
أساسية َّ
 -1أهميتها من الناحية االجتماعية والثقافية
ال يــزال معــدل اســتهالك الســعوديين للذهــب مــن بيــن أعلــى المعــدالت قياســاً علــى مســتوى األفــراد ،وذلــك مدفوعــاً بالتقــارب الثقافــي القــوي للذهــب
وأهميتــه االجتماعيــة فــي مناســبات الــوالدة وحفــات الزفــاف وغيرهــا مــن المناســبات الخاصــة .حيــث تحظــى المجوهــرات بأهميــة خاصــة لــدى النســاء،
بوصفها متماشية مع الموضة ومخزناً للثروة .وباإلضافة إلى ذلك يعتبر الذهب استثماراً آمناً للثروة.
 -2تقاليد متبعة
ـدال مــن أن تبــاع بالقطعــة كمــا جــرى عليــه العــرف فــي األســواق
ال تــزال المشــغوالت الذهبيــة تبــاع إلــى حــد كبيــر حســب الــوزن فــي جميــع أنحــاء المملكــة بـ ً
الغربيــة .ويبــاع الذهــب بشــكل أساســي فــي األســواق التقليديــة الموجــودة فــي المناطــق الحضريــة والقرويــة والتــي يتركــز بهــا بائعــو التجزئــة علــى مقربــة
ـواء علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي) ،حيــث تضــم معارضهــم مجوهــرات
مــن بعضهــم البعــض .ويعــد معظــم هــؤالء البائعــون شــركات محليــة عريقــة (سـ ً
صيغــت مــن قبــل العديــد مــن جهــات التصنيــع ذات العالمــات التجاريــة المحــدودة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يــزال تجــار التجزئــة التقليدييــن مــن العائــات
يضطلعون بدور هام في تجارة المجوهرات (وخاصة األلماس) ،حيث يتسم هؤالء التجار باألمانة والثقة.
 -3صناعة مدفوعة بالمهارة والتكنولوجيا
تضــم صناعــة المشــغوالت الذهبيــة ومجوهــرات األلمــاس فــي المملكــة عــدداً قليـ ًـا مــن شــركات التصنيــع الكبيــرة التــي تتمتــع بمنشــآت متقدمــة
للتصميــم والتصنيــع ،كمــا تضــم نســبة كبيــرة مــن ورش صغيــرة مملوكــة مــن قبــل عائــات والتــي تتوفــر بهــا إمكانيــات محــدودة .وقــد جــرت العــادة أن
ـوال رئيســية للشــركات المصنعــة ،حيــث يوفــرون لهــم فرصــة إنتــاج تصميمــات متميــزة مــن خــال إنتــاج قطــع فريــدة
ُيشــكل العمــال والحرفيــون المهــرة أصـ ً
مــن المجوهــرات يصعــب تقليدهــا .أمــا فــي الوقــت الحالــي ،فتســتفيد الشــركات الكبــرى مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي إضفــاء نــوع مــن التميــز علــى منتجاتهــا
وضمان تفردها في سوق سلعية  -على سبيل المثال ،تعد الزوردي حالياً الشركة الوحيدة التي تطبق أحدث إمكانيات الطباعة ثالثية األبعاد.
 -4قطاع متقلب بالنسبة لشركات التصنيع الصغيرة
علــى عكــس شــركات التصنيــع الكبيــرة التــي تتمتــع بالقــدرة علــى حمايــة اســتهالك الذهــب مــن التقلبــات فــي أســعار الذهــب (مثــل الزوردي) ،فــإن شــركات
التصنيــع الصغيــرة تتعــرض لضغــوط ماليــة شــديدة خــال ارتفــاع أســعار الذهــب .هــذا ويكــون لــدى شــركات تصنيــع المجوهــرات الصغيــرة وتجــار الجملــة الذيــن
يســتخدمون تقنيــات تصنيــع أساســية ســيطرة محــدودة علــى حجــم محتــوى الذهــب فــي المجوهــرات التــي ينتجونهــا ،ممــا يعيقهــم عــن إنتــاج المجوهــرات
ذات الــوزن الخفيــف مــن أجــل الحفــاظ علــى النفقــات النقديــة للعمــاء ،والــذي يعرضهــم لمزيــد مــن خطــر التعــرض لتقلبــات األســعار .وعلــى العكــس مــن
ذلــك ،تســتطيع الشــركات غيــر النشــطة فــي الســابق اســتعادة جــزء مــن قدرتهــا علــى العمــل أثنــاء فتــرات انخفــاض أســعار الذهــب .ومــع ذلــك ،تزيــد
متطلبــات رأس المــال العاليــة ولوائــح العمــل المحليــة مــن صعوبــة قابليــة التوســع ،ممــا يجبــر الشــركات الصغيــرة علــى خســارة حصتهــم الســوقية نتيجــة
لذلك .فهذا التقلب بالسوق يعيق دخول الشركات الصغيرة.
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دوافع نمو قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية
مــن المتوقــع أن ينمــو عــدد ســكان المملكــة و دول مجلــس التعــاون
الخليجــي بمعــدل ســنوي قــدره  ٪2.3بيــن عــام  .2025 - 2021وتعتبــر
قاعــدة المســتهلكين المتزايــدة ،التــي تهيمــن عليهــا نســبة عاليــة مــن
المغتربين والشباب وسكان الطبقة العاملة المحرك الرئيسي.
زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمعــدل ثابــت فــي
المملكــة العربيــة الســعودية وفقــاً للخطــة المســتهدفة ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب نســبته  ٪0.4خــال
الســنوات الخمــس القادمــة .لذلــك مــن المرجــح أن يــؤدي االنتعــاش
المتوقــع فــي الظــروف االقتصاديــة إلــى تحســين معنويــات المســتهلكين
واإلنفاق.
تشــهد صناعــة المشــغوالت والبيــع بالتجزئــة فــي المملكــة ودول مجلــس
ـول كبيـ ًـرا خــال الســنوات القادمــة مــع احتمــال طــرح
التعــاون الخليجــي تحـ ً
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي  ،والواقــع االفتراضــي والتعــرف علــى الصــور
وتقنيــات الرؤيــة االلكترونيــة مــن خــال اجهــزة الحاســب اآللــي .ســوف
يــؤدي هــذا التحســين للتكنولوجيــا إلــى تحســين هوامــش الربحيــة والتركيــز
علــى العمــاء مــن خــال فهــم أفضــل لتفضيــات المســتهلك المتغيــرة
باستخدام تحليالت البيانات.
تكتســب العالمــات التجاريــة الوطنيــة شــعبية كبيــرة واظهــرت حضــور
قوي بين العالمات التجارية العالمية.
حاليــا تطويــر العديــد مــن مراكــز التســوق الكبــرى ومراكــز التســوق
يجــري ً
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،وســط اســتثمارات الحكومــات
والجهــات الخاصــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الســتكمال النمــو الســكاني ،
وقطاع السياحة المتزايد  ،وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد.
اســتمر نمــو ســوق تجــارة التجزئــة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي فــي التوســع نظـ ًـرا لتزايــد انتشــار الهواتــف الذكيــة
واســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي .عــاوة علــى ذلــك  ،يــؤدي
توفيــر الوصــول إلــى بوابــات الدفــع اآلمنــة والتحســين التدريجــي فــي
القــدرات اللوجســتية إلــى زيــادة مســتويات األنتشــار ممــا يــؤدي إلــى نمــو
الصناعة.
تشــجيع المــرأة الســعودية علــى العمــل وارتفــاع مســتويات نصيــب الفــرد
مــن الثــروة والدخــل المتــاح ،فضـ ًـا عــن ارتفــاع معــدالت التحضــر فــي
جميع أنحاء المملكة
وجود طلب محلي ودولي كبير ومتزايد على المجوهرات والمشغوالت
الذهبيــة يوفــر ســوق كبيــر وقــوي لمنتجــات الرفاهيــة والفخامــة
والمجوهرات والمشغوالت الذهبية في األسواق الرئيسية للمجموعة.
مدفوعــا بأنمــاط وســلوكيات الشــراء المتكــررة القويــة
معــدل نمــو الســوق
ً
ـال مــن التعــرض لألســواق ومنافــذ
ـ
ع
ـتوى
ـ
س
بم
ـتهلكين
حيــث يتمتــع المسـ
ٍ
البيــع الخاصــة بالمجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة باالضافــة الــي زيــادة
مستويات الفهم والتعليم حول علم األحجار الكريمة.

قطاع التجارة اإللكترونية
تشــهد صناعــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون
مدفوعــا بشــكل أساســي بتزايــد عــدد الســكان
ـريعا ،
ً
ـورا سـ ً
الخليجــي تطـ ً
المتمرســين بالتكنولوجيــا ،وزيــادة انتشــار اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة
والطلــب علــى المنتجــات العالميــة الفاخــرة .اكتســب ســوق التجــارة
زخمــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة ودول مجلــس التعــاون
اإللكترونيــة ً
ـول منتظــم فــي أنمــاط الشــراء
الخليجــي حيــث شــهد قطــاع التجزئــة تحـ ً
مــن المتاجــر التقليديــة إلــى التســوق عبــر اإلنترنــت .نتيجــة لذلــك  ،يقــوم
تجــار التجزئــة التقليديــون باالســتعانة بشــركات تكنولوجيــا المعلومــات
لبنــاء منصاتهــم الخاصــة للبيــع عبــر اإلنترنــت واالســتثمار فيهــا أو التعــاون
معهــا لتعزيــز حضورهــم الرقمــي وقدراتهــم اللوجســتية .علــى الرغــم مــن
أن ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ال يــزال
في مرحلة النشوء ،إال أنه بدأ في االزدهار.
دفعــت جائحــة فيــروس كوفيــد  19-العمــاء والمســتهلكين للتســوق عبــر
اإلنترنــت حيــث اصبــح يشــعر المســتهلكون براحــة متزايــدة عنــد التســوق
عبــر اإلنترنــت لشــراء المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة ،ومــن المرجــح
أن يقــوم المســتهلك النهائــي بعمليــات شــراء بقيمــة عاليــة عبــر اإلنترنــت
أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل خمــس ســنوات .فقــد أدت قيــود اإلغــاق
جنبــا إلــى جنــب مــع جهــود
الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كوفيــد 19-
ً
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية نحــو التحــول الرقمــي للمملكــة و
زيــادة نشــاط التســوق عبــر اإلنترنــت ،فمنــذ بدايــة تفشــي فيــروس كوفيــد
مزدوجــا فــي مبيعــات
 ، 19شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية نمـ ًـواً
التجزئــة عبــر اإلنترنــت لمنتجــات معينــة .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،لوحظــت
زيــادة هائلــة فــي الطلبــات المقدمــة عبــر اإلنترنــت خــال عــام ، 2020
مقارنة بالطلبات عبر اإلنترنت في .2019
تحديات قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية
تزايــد أعــداد العالمــات التجاريــة العالميــة العاملــة فــي المملكة والمنطقة
إلــى تكثيــف المنافســة داخــل ســوق الذهــب والمجوهــرات خصوصــا
لقطــاع البيــع بالتجزئــة .ممــا دفــع تجــار التجزئــة لالعتمــاد علــى حمــات
ترويجيــة قويــة مــن خــال تقديــم خصومــات كبيــرة لدعــم زيــادة اإليــرادات.
علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه االســتراتيجيات يجــب أن تزيــد مــن نمــو
األرباح  ،إال أنها أدت إلى ضغوط على الهامش.
كان لبدايــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة تأثيــر ســلبي علــى القــوة
الشــرائية للمســتهلكين خصوصــا مــع مضاعفــة ســعر الضريبــة لثــاث
أضعــاف ابتــداً مــن  1يوليــو 2020م؛ لــذا قــرر العديــد مــن تجــار التجزئــة
اســتيعاب الضريبــة لمواصلــة جــذب المبيعــات إال أنهــا أدت إلــى ضغــوط
على الهامش.
ال تــزال المنتجــات المقلــدة للعالمــات التجاريــة األصليــة تشــكل مصــدر
قلــق لصناعــة المشــغوالت الذهبيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعاون
الخليجــي ،ممــا يــؤدي إلــى تــآكل هامــش الربــح وصــورة العالمــات التجاريــة
العالمية.
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• الكبــس :هــو عبــارة عــن اســتخدام المكنــات اآلليــة أو اليدويــة المخصصــة
ـادة مــا تكــون
لســك الذهــب والفضــة باســتخدام القــوة الهيدروليكيــة ،وعـ ً
التصاميــم المصنوعــة بهــذه التقنيــة بســيطة وغيــر ُمكلفــة وقابلــة للتصنيــع
بسرعة.
• الســبك :هــي عمليــة صنــع قالــب شــمعي يســتخدم لحمــل المعــدن
الســاخن (ذهــب ،فضــة ،وغيــره) لتشــكيله فــي صــورة نمــوذج تصميــم
موحــد بنـ ًـاء علــى النمــوذج األساســي .وتوفــر هــذه الطريقــة مســتوى أعلــى
مــن الجــودة مقارنـ ًـة بالكبــس ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة إنتــاج كميــات كبيــرة
من القالب ذاته.
• تقنيــات متقدمــة أخــرى مثــل الطباعــة ثالثيــة األبعــاد والتركيــب بالمجهــر:
تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد هــي عمليــة صنــع المجوهــرات باســتخدام
نمــوذج رقمــي ثالثــي األبعــاد .أمــا تقنيــة التركيــب بالمجهــر ،فتتمحــور حــول
تركيــب األحجــار الكريمــة الصغيــرة والمتســاوية الحجــم فــي صفــوف
متشــابكة باســتخدام مجهــر عالــي الدقــة .وتمكــن هــذه التقنيــات شــركات
التصنيــع مــن ضبــط نســبة الذهــب فــي المجوهــرات بدقــة ،وكذلــك زيــادة
أجور التشغيل بفضل حصرية تصميماتها.
• وتُ صنــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
ســواء فــي ورش محليــة صغيــرة أو فــي مصانــع كبيــرة نسـ ًـبيا .حيــث تعتمــد
الــورش علــى تقنيــات التصنيــع األساســية ،مثــل الكبــس والصــب فــي
تقدمــا (مثــل
المصنعــة تقنيــات أكثــر
ً
القوالــب؛ فــي حيــن تســتخدم الشــركات ُ
التركيــب بالمجهــر ،والقطــع بالليــزر ،والطباعــة ثالثيــة األبعــاد) ،والتــي تُ مكــن
الشركات من إنتاج كميات أكبر بتكلفة أقل.
• تطبيــق تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي التصنيــع علــى نحـ ٍـو يتيــح
ً
أقل.
قيمة أفضل للعميل بتكلفة ّ
تقدم
تصاميم عالية الدقة ومتميزة ّ
(ج) البيع بالجملة والتوزيع
توجــد اليــوم العديــد مــن الفئــات المختلفــة لتجــارة الجملــة فــي أســواق
المجوهرات الرئيسية ،وهي:
• تاجــر الجملــة المتخصــص :يعمــل بشــكل أساســي مــع تجــار البيــع بالتجزئــة
الذيــن ليــس لهــم اتصــال مباشــر مــع شــركات التصنيــع ،ســواء كانــت هــذه
الشركات موجودة في المملكة العربية السعودية أو خارجها
(بشــكل رئيســي فــي أقصــى شــرق آســيا) .وعــاوة علــى ذلــكُ ،يفضــل تجــار
البيــع بالتجزئــة التعامــل مــع تجــار البيــع بالجملــة باعتبارهــم يقدمــون
نقدا.
خصومات مجزية ويقبلون الدفعات االئتمانيةً ،
بدل من الدفع ً
• شــركات متكاملــة تجمــع أعمــال التصنيــع وتجــارة التجزئــة :هــي شــركات
تصنيــع ذات تكامــل رأســي وتمتلــك شــبكة خاصــة مــن متاجــر التجزئــة التــي
المصنِ عــة .وال يتنافــس تجــار
تبيــع قطــع حصريــة مــن إنتــاج الشــركة الرئيســية ُ
البيــع بالجملــة فــي هــذه الفئــة مــع باقــي تجــار الجملــة فــي مجــاالت أخــرى
باعتبارهم ال يستهدفون سوق التجزئة العام للمجوهرات\.
المصنعة/تاجــر الجملــة :هــي الشــركات المصنعــة التــي تقــوم
• الشــركة ُ
بتشــغيل وإدارة قنــوات البيــع بالجملــة الخاصــة بهــا ،ممــا يتيــح لهــا تحقيــق
هوامــش ربــح أعلــى ،حيــث أن منافــذ بيــع المجوهــرات بالتجزئــة يمكــن أن
تحــد مــن الربــح اإلجمالــي للشــركات المصنعــة .وتركــز الشــركات فــي هــذه
الفئــة علــى تعزيــز قدراتهــا علــى تزويــد شــبكة واســعة مــن تجــار البيــع
بالتجزئة المستقلين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة
(أ) المصادر
يتــم الحصــول علــى مصــادر الذهــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن
ثــاث قنــوات )1( :البنــوك والتجــار؛ و( )2مناجــم الذهــب؛ و( )3معالجــة الخــام
واسترداد الكسر.
ويتــم اســتيراد األلمــاس مــن مصــادر متعــددة ،منهــا بلجيــكا والهنــد وجنــوب
ـول بالفعل الســتخدامه
ـادة مــا يكــون األلمــاس المســتورد مصقـ ً
أفريقيــا .وعـ ً
مباشرة في تصنيع المجوهرات.
ً
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(ب) التصميم والتصنيع
• التصميــم :تختلــف تصاميــم المجوهــرات مــن منطقــة إلــى أخــرى نظـ ًـرا
الختــاف األذواق بحســب الموقــع الجغرافــي ودوافــع الشــراء ،حيــث
يفضــل العمــاء فــي المناطــق الريفيــة والتقليديــة المجوهــرات مــن الذهــب
عيــار  21قيــراط ،بخــاف العمــاء فــي المناطــق الحضريــة والذيــن ينشــدون
مجوهرات ذات تصاميم عصرية مواكبة للموضة بعيار  18قيراط.
ٍ
• التصنيــع :يعتمــد التصنيــع فــي قطــاع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس علــى
ثالث تقنيات رئيسية ،وهي:

(د) تجارة التجزئة
ترتكز عمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية في:
• أســواق الذهــب :وهــي أســواق تُ شــبه البــازارات وتضــم متاجــر عديــدة لبيــع
المجوهــرات المتدنيــة والعاليــة الرفاهيــة علــى حـ ٍـد ســواء .وتعتبــر مــن أبــرز
ـتقطابا للعمــاء الراغبيــن فــي شــراء مجوهــرات الذهــب
وجهــات التجزئــة اسـ
ً
التي تباع بالوزن.
• الشــوارع الرئيســية :توجــد المعــارض المســتقلة فــي الشــوارع الرئيســية
فــي مركــز المدينــة ،حيــث تركــز هــذه الفئــة مــن متاجــر البيــع بالتجزئــة علــى
بيــع مجوهــرات األلمــاس بالقطعــة باعتبــار أن هــذا النــوع مــن عمليــات
التجزئة يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.

• مراكــز التســوق :تبيــع المتاجــر الموجــودة فــي مراكــز التســوق مجوهــرات
الذهب التي قد تُ باع بالقطعة باإلضافة الى بيعها بالوزن.
وعادة ما ينقسم عمالء شراء الذهب بالتجزئة إلى أربع فئات:
• االســتهالك بدافــع المناســبات :وبخاصــة المناســبات االجتماعيــة ،مثــل
حفــات الزفــاف والــوالدة والمناســبات مثــل االحتفــال بــاألم أو الحــب
واألعياد السنوية.
• االســتهالك بدافــع الموضــة :يعــود هــذا الدافــع إلــى انتشــار التمــدن
وارتفــاع مســتوى الدخــل لفئــة الشــباب ،ومعظمــه مــن الشــابات اللواتــي
يقتنيــن المجوهــرات الرتدائهــا خــال الحيــاة اليوميــة لحضــور المناســبات
االجتماعية.
• االســتهالك بدافــع االدخــار :تعتقــد هــذه الفئــة أن مشــتريات الذهــب،
وتحديـ ًـدا مــن عيــار  21قيــراط ،هــي وســيلة لالدخــار ،حيــث تعــد مجوهــرات
الذهــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وسـ ً
ـيلة للحفــاظ علــى
ثــروة المــرأة بعــد الــزواج .كمــا تُ ســتخدم كغطــاء مالــي فــي األوقــات
العصيبة أو في حال ارتفاع معدالت التضخم.
ـات
• االســتهالك بدافــع االســتثمار :عــادة مــا يكــون علــى شــكل عمـ ٍ
وســبائك ذهبيــة عيــار  24قيــراط .ويســتخدم الذهــب كغطــاء ضــد التقلبــات
خالل فترة التقلبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
(هـ) التجارة االلكترونية
تشــهد صناعــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون
مدفوعــا بشــكل أساســي بتزايــد عــدد الســكان
ـريعا ،
ً
ـورا سـ ً
الخليجــي تطـ ً
المتمرســين بالتكنولوجيــا ،وزيــادة انتشــار اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة
والطلــب علــى المنتجــات العالميــة الفاخــرة .اكتســب ســوق التجــارة
زخمــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة ودول مجلــس التعــاون
اإللكترونيــة ً
ـول منتظــم فــي أنمــاط الشــراء مــن
الخليجــي حيــث شــهد قطــاع التجزئــة تحـ ً
المتاجــر التقليديــة إلــى التســوق عبــر اإلنترنــت .نتيجــة لذلــك  ،يقــوم تجــار
التجزئــة التقليديــون باالســتعانة بشــركات تكنولوجيــا المعلومــات لبنــاء
منصاتهــم الخاصــة للبيــع عبــر اإلنترنــت واالســتثمار فيهــا أو التعــاون معهــا
لتعزيــز حضورهــم الرقمــي وقدراتهــم اللوجســتية .علــى الرغــم مــن أن ســوق
التجــارة اإللكترونيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ال يــزال فــي مرحلــة
النشوء ،إال أنه بدأ في االزدهار.
دفعــت جائحــة فيــروس كوفيــد  19-العمــاء والمســتهلكين للتســوق عبــر
اإلنترنــت حيــث اصبــح يشــعر المســتهلكون براحــة متزايــدة عنــد التســوق عبــر
اإلنترنــت لشــراء المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة ،ومــن المرجــح أن
يقــوم المســتهلك النهائــي بعمليــات شــراء بقيمــة عاليــة عبــر اإلنترنــت أكثــر
ممــا كانــت عليــه قبــل خمــس ســنوات .فقــد أدت قيــود اإلغــاق الناتجــة
جنبــا إلــى جنــب مــع جهــود حكومــة
عــن انتشــار فيــروس كوفيــد 19-
ً
المملكــة العربيــة الســعودية نحــو التحــول الرقمــي للمملكــة و زيــادة نشــاط
التســوق عبــر اإلنترنــت ،فمنــذ بدايــة تفشــي فيــروس كوفيــد  ، 19-شــهدت
المملكــة العربيــة الســعودية نمـ ًـوا مــزدوج الرقــم فــي مبيعــات التجزئــة عبــر
اإلنترنــت لمنتجــات معينــة .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،لوحظــت زيــادة هائلــة فــي
الطلبــات المقدمــة عبــر اإلنترنــت خــال عــام  ، 2020مقارنــة بالطلبــات عبــر
اإلنترنت في .2019
(ج) قطاع التجارة االلكترونية:
يتركــز قطــاع التجــارة االلكترونيــة ( :)e-commerceبشــكل رئيســي حــول
عمليــات بيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس الكالســيكية والعصريــة عبــر
المنصــة االلكترونيــة التابعــة للشــركة ()Lazurde.com) (MissL.com
والشــركة التابعــة شــركة كينــاز ( )www.kenazjewelry.comوهــي
موثقة لدى وزارة التجارة تماشياً مع متطلبات نظام التجارة اإللكترونية.
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نموذج األعمال

توزيع منتجات الذهب النهائية

نموذج األعمال
يركــز نمــوذج أعمــال مجموعــة الزوردي األساســي علــى تصميــم وتصنيــع
مجوهــرات الذهــب بالــوزن ضمــن شــبكة معــارض الجملــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،لــازوردي شــبكتها الخاصــة مــن معــارض البيــع بالتجزئــة حيــث تبــاع
عالماتهــا التجاريــة األحاديــة المتعــددة ،وعالمــة تجاريــة عالميــة أخــرى
اســتحوذت علــى امتيازهــا وهــي تــوس للمجوهــرات الذهبيــة والماســية
والتــي تبــاع بشــكل أساســي بالقطعــة لضمــان هامــش إجمالــي أعلــى
وانعدام المنافسة مع قنوات البيع بالجملة الخاصة بها.
تمثــل أنشــطة الزوردي المتعلقــة بتصنيــع وبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن
مــن خــال شــبكة عمــاء البيــع بالجملــة ،نســبة كبيــرة مــن أعمالهــا األساســية
والتــي تســتخدم معظــم مواردهــا وتحقــق الزوردي مــن خاللهــا نصــف
تقريبــا .فــي حيــن أن مجوهــرات األلمــاس المباعــة بالقطعــة
إيــرادات الشــركة
ً
زخمــا وتســتحوذ علــى حصــة
ـب
ـ
س
تكت
ـة
ـ
م
الكري
ـبه
ـ
ش
و
ـة
ـ
م
 ،واألحجــار الكري
ً
أكبر من األعمال بمرور الوقت.
كمــا تجــري مجموعــة الزوردي عمليــات تصنيــع مجوهــرات الذهــب مــن
خــال نمــوذج عمــل خــاص راســخ وفعــال يكــون عنصـ ًـرا أساسـ ًـيا مــن نهجهــا

التنافسي.
ويضــم هــذا النمــوذج دورة تشــغيلية مــن ثــاث مراحــل رئيســية تنطــوي كل
منهــا علــى قيمــة مضافــة .تضــم المرحلــة األولــى اعتمــاد سلســلة فريــدة
للذهــب الصافــي ،وتتضمــن الثانيــة تصنيــع مجوهــرات الذهــب و األلمــاس،
والثالثة توزيع المنتجات النهائية من مجوهرات الذهب واأللماس.
مفصل لنموذج األعمال الخاص بعمليات الذهب:
وفي ما يلي شرح
ّ
سلسلة توريد فريدة للذهب الصافي
تتجنّ ــب الزوردي التعـ ّـرض المخاطــر لتقلّ بــات أســعار الذهــب فــي األســواق
العالميــة حيــث تكــون األصــول والخصــوم المتعلقــة بالذهــب متسـ ً
ـاوية
دوماً.
وهــي تحصــل علــى موجوداتهــا مــن الذهــب وفقــاً التفاقــات ماليــة متســقة
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بشــكل عقــود المرابحــة والتــورق مــع
المصــارف المحليــة ،وجــزء صغيــر مــن الذهــب فقــط يأتــي نتيجــة اتفاقــات
التمويل مع بعض المصارف الدولية.

تعتمــد الزوردي قناتيــن للتوزيــع ،األولــى بالجملــة والثانيــة بالتجزئــة .تقــوم
ـكل أساســي علــى عمليــات البيــع بالجملــة إلــى
عمليــة التوزيــع بالجملــة بشـ ٍ
أكثــر مــن  1600تاجــر تجزئــة مســتقل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،مــع وجــود الغالبيــة العظمــى منهــم فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ومصــر .يتكــون البيــع بالجملــة بشــكل أساســي فــي الزوردي
مــن بيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن .ومــع ذلــك  ،وفــي عــام  ، 2020أطلقــت
الشــركة ألول مــرة عالمــة تجاريــة جديــدة وواعــدة هــي الزوردي ٳنســتايل،
التــي تبيــع مجوهــرات الذهــب والمــاس بالقطعــة ضمــن شــبكة البيــع
بالجملــة .جــاءت هــذه الخطــوة كجــزءٍ مــن تحــول الشــركة لتخفيــض رأس
المــال العامــل ،وزيــادة هامــش الربــح اإلجمالــي مــن خــال االســتفادة مــن
قــوة العالمــة التجاريــة .تتمتــع الزوردي ٳنســتايل ببدايــة واعــدة وقبــول
قــوي ودعــم مــن تجــار التجزئــة الحريصيــن علــى ابتــكار وتعزيــز اقتصاديــات
سوق مجوهرات الذهب التقليدية بالجملة.
تقــوم عمليــة البيــع بالجملــة علــى منــح عمــاء الشــركة مــن تجــار الجملــة
تســهيالت باألجــل لســداد التزاماتهــم ،بمــا فــي ذلــك التزاماتهــم مــن شــراء
الذهــب ،وتقتصــر الشــركة فــي التعامــل اآلجــل مــع عمالئهــا فــي قطــاع
الجملــة اســتجابة لمتطلبــات التعامــل فــي تجــارة الذهــب ،وقــد صــدرت
إجــازة هــذه المعاملــة مــن عــدد مــن علمــاء الشــريعة المتقدميــن

وفقــا لمــا جــاء فــي توصيــات حلقــة النقــاش الشــرعية التــي
ً
والمعاصريــن،
نظمهــا مجلــس الغــرف الســعودية بعنــوان :التعامــل باألجــل فــي تجــارة
الذهــب ،بحضــور عــدد مــن كبــار علمــاء الشــريعة والخبــراء فــي تجــارة
وصناعــة الذهــب و وفقــاً إلــى الــرأي الشــرعي الصــادر عــن اللجنــة
االستشــارية الشــرعية التابعــة لمجلــس الغــرف الســعودية .مــع العلــم بأنــه
تقتصــر المجموعــة فــي تعاملهــا بالبيــع اآلجــل علــى مبيعــات الجملــة فقــط،
وال تتعامل باألجل في مبيعات التجزئة.
فــي نهايــة عــام  ،2020صنّ فــت تســع مصــارف أســهم الزوردي علــى أنهــا
متوافقــة مــع الشــريعة وأدرجــت فــي قائمــة تصنيــف أســهم الشــركات
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ،وهــذه المصــارف هــي بنــك البــاد ،وبنــك
اإلنمــاء ،وبنــك الجزيــرة ،والبنــك الســعودي الفرنســي ،والبنــك األهلــي
التجــاري ،وبنــك الريــاض ،والبنــك العربــي ،وبنــك ســامبا ،وبنــك االســتثمار
الســعودي .هــذا باإلضافــة إلــى احــد كبــار العلمــاء فضيلــة الشــيخ /محمــد
العثيمــي األخصائــي فــي فقــه المعامــات الماليــة اإلســامية الــذي يعمل
علــى إصــدار قائمــة باألســهم المتوافقــة مــع الشــريعة لجميــع الشــركات
المدرجة ،على أساس ربع سنوي.
أمــا قنــاة التوزيــع الثانيــة التــي تعتمدهــا الزوردي فهــي قنــاة البيــع بالتجزئــة
التــي تقــوم علــى بيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس وغيرهــا ،الكالســيكية
منهــا والعصريــة المواكبــة للموضــة ،فــي متاجــر التجزئــة لعالمــة الزوردي
الخاصــة ،ومتاجــر تــوس ،وأكشــاك كينــاز ،ومحــات وأكشــاك مــس أل،
ونقاط البيع في المطارات في السعودية.
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يظهر المخطط التالي جميع العالمات التجارية لقطاعات الزوردي من مبيعات الجملة مقابل مبيعات التجزئة

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
تتمتــع الزوردي بمجموعــة مــن المزايــا التــي تمنحهــا أفضليــةً علــى منافســيها
والمثمــر ،وتمنــح
المســتدام ُ
الحالييــن والمســتقبليين ،وتوفــر منصــةً للنمــو ُ
المساهمين قيمة مضافة .وتتضمن هذه المزايا:
تحظــى مجموعــة الزوردي بقاعــدة متوازنــة ومتنوعــة مــن عمــاء البيــع
أيضــا مــن خــال بيــع
ـزء مــن إيراداتهــا ً
بالجملــة ،إضافــة إلــى تحقيقهــا جـ ً
منتجاتهــا إلــى المســتهلك النهائــي مباشــرة عبــر شــبكة مــن متاجــر البيــع
ـعيا منهــا لتوســيع نطــاق أعمالهــا
بالتجزئــة تابعــة لمجموعــة الزوردي .سـ ً
وزيــادة إيراداتهــا ،توســع مجموعــة الزوردي نشــاطها فــي قطــاع البيــع
بالتجزئــة مــن خــال اســتحواذها علــى حــق امتيــاز العالمــات التجاريــة
العالميــة الكبــرى ،وتطويــر المجموعــات والعالمــات التجاريــة الخاصــة بهــا.
وبالفعــل ،بــدأت اســتراتيجية النمــو الجديــدة فــي العــام  2018مــع شــراء
حــق امتيــاز عالمــة تــوس للمجوهــرات ذات األســعار المعقولــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية .وباإلضافــة إلــى تــوس ،لــدى الزوردي
شــبكتها الخاصــة مــن متاجــر التجزئــة لعالمتهــا التجاريــة .كمــا تختلــف
أعمــال البيــع بالتجزئــة لعالمــة الزوردي وحدهــا عــن أعمــال تجــارة
مجوهــرات الذهــب بالجملــة ،حيــث تركــز المجموعــة فــي متاجرهــا علــى
بيــع مجوهــرات األلمــاس بالقطعــة .عــاوة علــى ذلــك ،تتمركــز معظــم
متاجــر التجزئــة التــي تبيــع منتجــات عالمــة الزوردي التجاريــة فــي مراكــز
التســوق ،بينمــا يوجــد غالبيــة عمــاء تجــارة الذهــب بالجملــة فــي أســواق
الذهب أومتاجر الشوارع.
اغتنمــت مجموعــة الزوردي الفرصــة فــي العــام  2017الطــاق عالمــة
مجوهــرات األلمــاس الجديــدة تحــت عالمــة تجاريــة منفصلــة تُ ســمى
«كينــاز» .وبينمــا تتســم عالمــة الزوردي بأنهــا عالمــة تجاريــة فاخــرة
قيمــة تســتهدف بيــع
وعاليــة الجــودة ،تعـ ّـد عالمــة «كينــاز» عالمــة تجاريــة ّ
مجوهــرات أكثــر مالءمــة للحيــاة اليوميــة والهدايــا فــي مختلــف
المناســبات ،وتبــاع بشــكل أساســي فــي األكشــاك ،وفــي المراكــز التجاريــة
الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

مفهوم عالمة ’Miss L
في العــام ،2019أطلقــت الزوردي عالمــةً جديــدةً مــن المجوهــرات المواكبــة
ـرات كالســيكية
للموضــة تحــت اســم  .’Miss Lتقـ ّـدم العالمــة الجديــدة مجوهـ ٍ
ومواكبــة للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة فــي الســعودية ومصــر
وعلــى منصــات التجــارة اإللكترونيــة للمجموعــة  ،وهــي قــد انطلقــت مــن النمـ ّـو
المتســارع لقطــاع المجوهــرات المعاصــرة ذات األســعار المعقولــة عالمي ـاً،
وفــي أرجــاء المنطقــة أيضـاً .تبــاع منتجــات  ’Miss Lاليــوم فــي متاجــر الزوردي،
وفــي األكشــاك ،ومــن خــال متاجــر وأكشــاك  ’Miss Lالمخصصــة ،وعبــر
منصــات التجــارة اإللكترونيــة  ،ونقــاط البيــع لــدى تجــار التجزئيــة فــي المراكــز
التجاريــة .تمثّ ــل العالمــة الجديــدة فرصــة نمـ ّـو هامــة بالنســبة إلــى الزوردي مــع
دخــول الشــركة للمــرة األولــى قطاع ـ ًا بــارز ًا بعالمــة فرعيــة منفصلــة ذات
ـدن وقيمــة مغريــة للعمــاء .تتــراوح
هامــش إجمالــي مرتفــع ،ورأس مــال متـ ّ
أسعار مجوهرات  L’ Missبين  475و 5000ريال سعودي.
ّأمــا رؤيــة الشــركة حيــال  ’Miss Lفجريئــة وتعكــس طموحــات «الزوردي» فــي
ـبوق بحيــث ســتعمل علــى إنتــاج وبيــع المجوهــرات عاليــة
ـال غيــر مسـ ٍ
خــوض مجـ ٍ
معولــةً فــي نشــاطاتها الجديــدة علــى اســمها
ـبة،
ـ
س
منا
ـعار
ـ
س
الرفاهيــة بأ
ّ
المتميــزة وخبرتهــا الممتـ ّـدة علــى مــدى أربعيــن عام ـ ًا فــي
العريــق وعالمتهــا
ّ
مجال صياغة الذهب والمجوهرات.
منوعـ ًـة مــن التصاميــم األنيقــة والرائجــة،
تضـ ّـم « ’»’Miss Lمجموعـ ٍ
ـات ّ
المشــغولة مــن الذهــب عيــار  18قيــراط ،وفق ـ ًا ألعلــى معاييــر صياغــة
المجوهــرات .ترافــق  ’Miss Lالمــرأة التــي ترتديهــا ،فتعكــس شــخصيتها،
كل األوقــات ،كمــا تتيــح لهــا التعبيــر عــن أســلوبها
وتتناســب مــع مزاجهــا فــي ّ
ـإن مجوهــرات  ’Miss Lهــي الهديــة
وتمدهــا بالطاقــة اإليجابيــة .لذلــك ،فـ ّ
ّ
والتجدد.
المثالية للمرأة العصرية ،العاشقة للموضة
ّ

أ) نمــوذج أعمــال مجموعــة الزوردي الــذي يتســم بمرونتــه والتقنيــات المتطورة
المســتخدمة فــي العمليــات والتســويق تجعلهــا بمنــأى عــن تقلبــات أســعار
الذهــب نسـ ًـبيا .إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذا النمــوذج ،المدعــوم بقــدرات
المجموعــة التقنيــة والتصنيعيــة والتصميميــة فضـ ًـا عــن قــوة العالمــة التجاريــة
جميعــا مــن حمايــة حصتهــا فــي الســوق مــن ظــل
للمجموعــة ،والتــي تمكنهــا
ً
خصوصــا وأن لديهــا التكنولوجيــا الحديثــة والمهــارات الحرفيــة
تلــك التقلبــات.
ً
ـعار مقبولــة ،ومــن ثَ ـ ّـم تســتطيع
الالزمــة إلنتــاج مجوهــرات بــأوزان خفيفــة وأسـ ٍ
تلبيــة األســعار االســتهالكية المناســبة خــال أوقــات ارتفــاع أســعار الذهــب.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تحقــق الزوردي نســبة ضعيفــة مــن الذهــب الفاقــد فــي
عمليــة التصنيــع ،ممــا يحــد مــن الضغــوط الماليــة خــال فتــرات ارتفــاع أســعار
وعوضا
ً
الذهب .وفي إطار اســتراتيجية المجموعة إلدارة مخاطر أســعار الســلع
عــن شــراء الذهــب والتعــرض لتقلبــات أســعاره ،تُ مــول الزوردي احتياجاتهــا
دومــا بيــن موجوداتهــا مــن
الكاملــة مــن الذهــب مــن البنــوك مباشــرةً وتنســق ً
الذهــب والقــروض البنكيــة الخاصــة بتمويــل الذهــب ،لتحــد بذلــك مــن مخاطــر
تقلــب أســعار الذهــب .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تعتــزم المجموعــة مواصلــة
اعتماد اتفاقيات قروض تمويل الذهب للحد من تأثرها بتقلبات أسعاره.
ب) لقــد ســوقت مجموعــة الزوردي لعالمتهــا التجاريــة لتصبــح أبــرز العالمــات
الرائدة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ،خالل الســنوات الســابقة
وذلــك مــن خــال الحمــات اإلعالنيــة التلفزيونيــة واإللكترونيــة والمطبوعــة
وعبــر اإلنترنــت ،إضافــة إلــى اعتمــاد نخبـ ٍـة مــن المشــاهير كســفراء لعالمتهــا
التجاريــة ،مثــل النجمــة ميريــام فــارس والفنانــة نيللــي كريــم ،وغيرهمــا مــن
النجمــات .كمــا تطـ ّـورت مجموعــة الزوردي اســتراتيجية التســويق الخاصــة بهــا
حولت أكثرية استثماراتها إلى التسويق اإللكتروني.
حيث ّ
ج) لــدى المجموعــة تســهيالت مرابحــة إســامية للحصــول علــى الذهــب مــن
بنــوك مختلفــة لهــا فتــرات اســتحقاق تتــراوح بيــن شــهر  1إلــى  3أشــهر ولغــرض
تمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل بمعــدالت ربــح متفــق عليهــا .إن جميــع
هــذه التســهيالت تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وفقــا لشــهادات
الشــريعة المصــدرة مــن لجــان الشــريعة الداخليــة لتلــك البنــوك بمــا فــي ذلــك
ـلعا
تســهيالت المرابحــة (تــورق) لتمويــل شــراء الذهــب  ،حيــث تشــتري البنــوك سـ ً

غيــر الذهــب أو الفضــة ثــم تبيعهــا للمجموعــة علــى أســاس ائتمانــي .تبيــع
المجموعــة البضائــع إلــى طــرف ثالــث  ،ويقــوم البنــك علــى الفــور بشــراء الذهــب
باســتخدام عائــدات المبيعــات النقديــة للســلعة .لقــد ســوقت مجموعــة
الزوردي لعالمتهــا التجاريــة لتصبــح أبــرز العالمــات الرائــدة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،وذلــك مــن خــال الحمــات اإلعالنيــة التلفزيونيــة
واإللكترونيــة والمطبوعــة وعبــر اإلنترنــت ،إضافــة إلــى اعتمــاد نخبـ ٍـة مــن
المشــاهير كســفراء لعالمتهــا التجاريــة .كمــا تطـ ّـورت مجموعــة الزوردي
حولــت أكثريــة اســتثماراتها إلــى
اســتراتيجية التســويق الخاصــة بهــا حيــث ّ
التســويق اإللكترونــي وقطــاع البيــع بالتجزئــة مــن حــال بيــع المشــغوالت
ـعار مقبولــة ،مــن خــال عالماتهــا ومجموعاتهــا
الذهبيــة بالقطعــة ،بأسـ ٍ
الجديــدة ،مــس أل( )Miss Lوالزوردي ان ســتايل ( ،)Lazurde In Styleفــي
المملكة العربية السعودية ومصر.
د) تتمتــع مجموعــة الزوردي بقــدرات قويــة فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة مــن
خــال مجموعــة متعــددة مــن المتاجــر والعالمــات التجاريــة فــي محفظتهــا،
وهــي :الزوردي وتــوس وكينــاز و ،’Miss Lونقــاط البيــع فــي المطــارات.
وتواصــل المجموعــة نجاحهــا فــي االســتحواذ علــى متاجــر البيــع بالتجزئــة
ـبكة واســعة مــن مراكــز التســوق والمواقــع .كمــا تخطــط
وتطويرهــا عبــر شـ ٍ
المجموعــة للتوســع وبيــع مجوهــرات ذات عالمــات تجاريــة جديــدة بقطــاع
البيــع بالتجزئــة لالســتفادة مــن قدراتهــا بالكامــل وتقديــم خيــارات واســعة
ومجزية من المنتجات والعالمات التجارية لمختلف شرائح العمالء.
هــ) تمتلــك الزوردي مجموعــة مــن المرافــق التصنيعيــة المتطــورة التــي تُ مكنهــا
مــن تصميــم وإنتــاج مجموعــات واســعة مــن المنتجــات الفريــدة لتلبيــة احتياجــات
ـنويا
العمــاء المتغيــرة بمنتهــى الكفــاءة ،حيــث تقــدم أكثــر مــن  5,000تصميــم سـ ً
بمــا يرســخ مكانتهــا كشــركة رائــدة تحــدد توجهــات الموضــة األساســية فــي
الســوق .وعــاوةً علــى ذلــك ،تحافــظ مجموعــة الزوردي علــى ميزتهــا التقنيــة
المهمة ،من خالل أكثر من  500آلة لتصنيع المجوهرات.
و) احتلــت مجموعــة الزوردي مكانــة تنافســية فــي قطــاع المجوهــرات الراقيــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بفضــل أدائهــا التشــغيلي الناجــح
وهويــة عالمتهــا التجاريــة وحمالتهــا التشــغيلية واإلعالنيــة المتميــزة .حيــث
واصلــت الحصــة الســوقية للمجموعــة ارتفاعهــا خــال الســنوات الماضيــة لتصــل
إلــى  %25 -20فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر ،ممــا يجعلهــا المــزود
الرئيسي للمجوهرات بالجملة في هذين السوقين.
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ز) يضــم فريــق اإلدارة العليــا لــدى مجموعــة الزوردي خبــراء تنفيذييــن ذوي
ـجل حافــل بالنجاحــات فــي العمليــات الماليــة والتشــغيلية ،ولديهــم خبــرة
سـ ٍ
وفهــم لكافــة جوانــب تصنيــع وتســويق وبيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس
بالجملــة والتجزئــة .ومــن خــال خبــرة هــذه اإلدارة العليــا العميقــة فــي تصنيــع
مجوهــرات الذهــب واأللمــاس والتســويق االســتهالكي وتجــارة التجزئــة
والتمويــل ،تمكنــوا مــن العمــل كفريـ ٍـق واحــد بمنتهــى الكفــاءة لتحديــد وتقييــم
وتنفيــذ خطــط التوســع ومبــادرات النمــو التــي تســعى إليهــا مجموعــة
الزوردي.
ح .توزيع منتجات الذهب النهائية:
تعتمــد الزوردي قناتيــن للتوزيــع ،األولــى بالجملــة والثانيــة بالتجزئــة .تقــوم
ـكل أساســي علــى عمليــات البيــع بالجملــة إلــى أكثــر
عمليــة التوزيــع بالجملــة بشـ ٍ
مــن  1600تاجــر تجزئــة مســتقل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
وتقــوم عمليــة البيــع بالجملــة علــى منــح عمــاء الشــركة مــن تجــار الجملــة
تســهيالت باألجــل لســداد التزاماتهــم ،بمــا فــي ذلــك التزاماتهــم مــن شــراء
الذهــب ،وتقتصــر الشــركة فــي التعامــل اآلجــل مــع عمالئهــا فــي قطــاع
الجملــة اســتجابة لمتطلبــات التعامــل فــي تجــارة الذهــب ،وقــد صــدرت إجــازة
وفقــا
هــذه المعاملــة مــن عــدد مــن علمــاء الشــريعة المتقدميــن والمعاصريــنً ،
لمــا جــاء فــي توصيــات حلقــة النقــاش الشــرعية التــي نظمهــا مجلــس الغــرف
الســعودية بعنــوان :التعامــل باألجــل فــي تجــارة الذهــب ،بحضــور عــدد مــن كبــار
علمــاء الشــريعة والخبــراء فــي تجــارة وصناعــة الذهــب و وفق ـ ًا إلــى الــرأي
الشــرعي الصــادر عــن اللجنــة االستشــارية الشــرعية التابعــة لمجلــس الغــرف
الســعودية .مــع العلــم بأنــه تقتصــر المجموعــة فــي تعاملهــا بالبيــع اآلجــل علــى
مبيعــات الجملــة فقــط ،وال تتعامــل باألجــل فــي مبيعــات التجزئــة .أمــا قنــاة
التوزيــع الثانيــة التــي تعتمدهــا الزوردي فهــي قنــاة البيــع بالتجزئــة التــي تقــوم
علــى بيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس فــي متاجــر التجزئــة لعالمــة الزوردي

الخاصــة ،متاجــر وأكشــاك «مــس أل» و «تــوس» ،أكشــاك كينــاز ،ونقــاط البيــع
في المطارات في السعودية.
خ .تحظــى مجموعــة الزوردي بقاعــدة متوازنــة ومتنوعــة مــن عمــاء البيــع
أيضــا مــن خــال بيــع منتجاتهــا
ـزء مــن إيراداتهــا ً
بالجملــة ،إضافــة إلــى تحقيقهــا جـ ً
إلــى المســتهلك النهائــي مباشــرة عبــر شــبكة مــن متاجــر البيــع بالتجزئــة تابعــة
ـعيا منهــا لتوســيع نطــاق أعمالهــا وزيــادة إيراداتهــا
لمجموعــة الزوردي ،سـ ً
توســع مجموعــة الزوردي نشــاطها فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة مــن خــال
اســتحواذها علــى حــق امتيــاز العالمــات التجاريــة العالميــة الكبــرى .وبالفعــل،
بــدأت اســتراتيجية النمــو الجديــدة فــي العــام  2018مــع شــراء حــق امتيــاز عالمــة
تــوس للمجوهــرات ذات األســعار المعقولــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وباإلضافــة إلــى تــوس ،لــدى الزوردي شــبكتها الخاصــة مــن متاجــر التجزئــة
لعالمتهــا التجاريــة .كمــا تختلــف أعمــال البيــع بالتجزئــة لعالمــة الزوردي
وحدهــا عــن أعمــال تجــارة مجوهــرات الذهــب بالجملــة ،حيــث تركــز المجموعــة
فــي متاجرهــا علــى بيــع مجوهــرات األلمــاس بالقطعــة .عــاوة علــى ذلــك،
تتمركــز معظــم متاجــر التجزئــة التــي تبيــع منتجــات عالمــة الزوردي التجاريــة
فــي مراكــز التســوق ،بينمــا يوجــد غالبيــة عمــاء تجــارة الذهــب بالجملــة فــي
أسواق الذهب وأسواق ومتاجر الشوارع.
ك .أطلقــت مجموعــة الزوردي فــي العــام  2017عالمــة مجوهــرات األلمــاس
الجديــدة تحــت عالمــة تجاريــة منفصلــة تُ ســمى «كينــاز» .وبينمــا تتســم عالمــة
الزوردي بأنهــا عالمــة تجاريــة فاخــرة وعاليــة الجــودة ،تعـ ّـد عالمــة «كينــاز»
قيمــة تســتهدف بيــع مجوهــرات أكثــر مالءمــة للحيــاة اليوميــة
عالمــة تجاريــة ّ
والهدايــا فــي مختلــف المناســبات ،وتبــاع فــي األكشــاك ،وفــي بعــض المتاجــر
ضمن المراكز التجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

نموذج األعمال المرن واألداء المالي
يوفــر نمــوذج أعمــال مجموعــة الزوردي المــرن حمايــة نســبية مــن تقلبــات أســعار الذهــب خــال عمليــات التصنيــع والبيــع .إذ أن هــذا النمــوذج المدعــوم بتقنيــات
جميعا حماية حصتها في السوق في حال تقلبات أسعار الذهب.
التصنيع والتكنولوجيا وقوة العالمات التجارية والقدرات التصميمية تتيح لها
ً
وبالرغــم مــن تقلــب أســعار الذهــب فــي الماضــي ،إال أن المجموعــة تمكنــت مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق وضمــان التدفــق المســتمر إليراداتهــا
وربحيتهــا بفضــل قدرتهــا علــى التكيــف مــع ظــروف الســوق المتغيــرة باســتخدام تصاميمهــا المبتكــرة ،وتقنيــات التصنيــع المتنوعــة ،وقــوة عالمتهــا التجاريــة،
وقدرتهــا الكبيــرة علــى تنظيــم عمليــات التوزيــع والبيــع .وفــي أثنــاء فتــرات ارتفــاع أســعار الذهــب ،تســتعين المجموعــة بتفوقهــا فــي التكنولوجيــا والمهــارات الحرفيــة
ـعار مقبولــة ،ومــن ثَ ـ ّـم تســتطيع تلبيــة األســعار االســتهالكية المناســبة خــال أوقــات ارتفــاع أســعار الذهــب .وذلــك
إلنتــاج مجوهــرات ذهبيــة بــأوزان خفيفــة وأسـ ٍ
بخــاف معظــم الشــركات الصغيــرة التــي تمتلــك فقــط تقنيــات تصنيــع أساســية ال تتيــح لهــا القــدرة علــى زيــادة اإلنتــاج مــن مجوهــرات الذهــب واأللمــاس خفيفــة
الــوزن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تحقــق الزوردي نســبة ضعيفــة مــن الذهــب الفاقــد فــي عمليــة التصنيــع ،ممــا يحــد مــن الضغــوط الماليــة خــال فتــرات ارتفــاع أســعار
قدرات مماثلة فتخضع بذلك إلى ضغوط مالية خالل فترات ارتفاع أسعار الذهب.
ٍ
الذهب بخالف الجهات المنافسة التي تفتقر إلى
ـودا اســتعادة بعـ ٍـض مــن قدراتهــا ،بالرغــم مــن متطلبــات رأس المــال العاليــة وتحديــات
وتتيــح فتــرات انخفــاض أســعار الذهــب للشــركات الصغيــرة التــي شــهدت ركـ ً
توطيــن الوظائــف فــي الســعودية التــي تزيــد مــن صعوبــة توســعها ،وتُ حــد بالتالــي مــن قدرتهــا علــى زيــادة حصتهــا فــي الســوق .ومــن ناحيــة أخــرى ،يســاعد انخفــاض
ـكل عــام ،ممــا يتيــح لمجموعــة الزوردي تعويــض أي خســارة فــي حصتهــا ناجمــة عــن ازديــاد المنافســة مــع الشــركات
ســعر الذهــب علــى زيــادة حجــم الســوق بشـ ٍ
الصغيرة.
وأيــا كانــت أســعار الذهــب ،فــإن مجموعــة الزوردي تســعى أن تكــون جميــع موجوداتهــا مــن الذهــب  -والممثلــة فــي الذمــم المدينــة وقيمــة
وفــي جميــع األحــوال ً
دومــا اللتزاماتهــا مــن الذهــب الممــول عــن طريــق التســهيالت االئتمانيــة مــن البنــوك .تفتقــر العديــد مــن الشــركات المنافســة األخــرى إلــى
المخــزون  -مســاوية ً
القــدرات الماليــة والجــدارة االئتمانيــة الالزمــة لتمويــل شــراء الذهــب مــن البنــوك .لــذا ،تضطــر إلــى شــراء الذهــب مــن الســوق المفتوحــة حســب الســعر الســائد ،األمــر
ـرة مــن الســوق
الــذي يعــرض أصولهــا مــن الذهــب إلــى مخاطــر تقلبــات األســعار .أمــا بالنســبة لألحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة ،فتشــتريها مجموعــة الزوردي مباشـ ً
الخارجية بسعر السوق.
األنشطة التسويقية
وتتيــح اســتراتيجية دار العالمــات التجاريــة التــي تنتهجهــا الزوردي للشــركة مزيــداً مــن المرونــة مــع تنويــع المجموعــة لمصــادر إيراداتهــا وتســويق
عالماتها التجارية المختلفة باعتماد مواقع وأسعار مختلفة.
دار الزوردي للعالمات التجارية
اســتطاعت الزوردي ،منــذ تأسيســها قبــل عقــود مــن الزمــن ،أن تصنــع لهــا اســم ًا مرادفـ ًا للمجوهــرات المذهلــة التــي تجمــع بيــن الجاذبيــة األنيقــة والحرفيــة العاليــة.
كمــا اســتطاعت ترســيخ مكانتهــا كعالمــة تجاريــة رائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .تقــوم رؤيــة الزوردي اليــوم علــى بنــاء عالمتهــا القويــة كــدار

لعالمات تجارية من المجوهرات الموثوق فيها ،والمرغوبة والملهمة.
ولمــا كان العمــاء يســعون باســتمرار إلــى شــراء عالمــات تجاريــة تحاكــي أســلوب حياتهــم ،فقــد وضعــت الزوردي نصــب عينيهــا وفــي صلــب نشــاطاتها مصلحــة
ـكل منهــا شــخصيتها الفريــدة
ـب تركيزهــا علــى بنــاء وترســيخ مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة ،لـ ّ
العميــل قبــل ّ
كل شــيء .وتحقيقـ ًا لهــذه الغايــة ،اختــارت أن تصـ ّ
وطابعهــا األنيــق مــن أجــل جــذب العمــاء الموجوديــن والمحتمليــن .تعمــل الزوردي فــي ســبيل تقديــم عالمــات تجاريــة تــروق للعمــاء مــن مختلــف األعمــار
مصممــةً وفقـ ًا الحتياجاتــه .ومــن خــال تطويــر مجموعــات عالمتهــا التجاريــة الخاصــة والعالمــات التــي اســتحوذت
ـدة
ـكل عميــل تجربــةً فريـ ً
فتوفــر لـ ّ
ّ
واألذواق،
ّ
على حقوق امتيازها ،تهدف الزوردي إلى توسيع نطاق أعمالها وزيادة إيراداتها.
وتتيــح اســتراتيجية دار العالمــات التجاريــة التــي تنتهجهــا الزوردي للشــركة مزيــد ًا مــن المرونــة مــع تنويــع المجموعــة لمصــادر إيراداتهــا وتســويق عالماتهــا
التجارية المختلفة باعتماد مواقع وأسعار مختلفة.

تقييم نموذج أعمال الزوردي
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عالمة الزوردي الخاصة
تشــتهر عالمــة الزوردي فــي الشــرق األوســط ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي وخارجهــا كعالمــة تجاريــة ذات اســم راســخ  ،وتــراث قــوي يمتــد إلــى
عامــا مــن الخبــرة  ،وحرفيــة تقليديــة عاليــة الجــودة ممزوجــة بتصميــم
ً 40
المجوهــرات العصريــة المبهــرة باســتخدام أحــدث التقنيــات الدقيقــة .وقــد
اســتطاعت ترســيخ مكانتهــا الرائــدة مــن خــال التركيــز المتواصــل علــى
االســتثمار فــي مجــال التســويق ،ســواء عبــر الوســائل التقليديــة فــي اإلعــام
ـكل متزايــد عبــر اإلعــام الرقمــي
المرئــي والمســموع والمطبــوع ،وبشـ ٍ
واالجتماعــي ،ومــن خــال ســفراء العالمــة التجاريــة مــن المشــاهير والمختاريــن
بعنايــة وذلــك كجــزء مــن إســتراتيجيتها التســويقية القائمــة علــى التعامــل مــع
العديد من المشاهير.
فــي عــام  ، 2020احتفلــت الزوردي بعيدهــا األربعيــن عبرحملــة إبداعيــة تحمــل
عامــا مــن الكمــال» .كجــزء مــن الحملــة  ،أطلقــت الشــركة مجموعــة
شــعار «ً 40
مــن القطــع المميــزة المحفــورة باســم العالمــة التجاريــة والمرصعــة بااللمــاس
فوريــا بيــن عشــاق هــذه العالمــة التجارية.غيــر أن هــذه
نجاحــا
والتــي القــت
ً
ً
الذكــرى األربعيــن تزامنــت مــع انتشــار جائحــة كوفيــد 19-المســتجد غيــر
المســبوقة والتــي اجتاحــت كل دول العالــم ،لــذا اختــارت الزوردي إظهــار
تقديرهــا والتزامهــا تجــاه عمالئهــا وشــركائها فــي هــذه المناســبة مــن خــال
دعــم مجتمعهــا .نفــذت الشــركة العديــد مــن الحمــات التوعويــة لنشــر
المعلومــات حــول فيــروس كورونــا واإلجــراءات االحترازيــة التــي يجــب االلتــزام
بهــا للحــد مــن انتشــاره .كمــا تــم تنظيــم حمــات توعيــة فــي المتاجــر ومــن ثــم
نشــرها علــى منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي التابعــة لشــركة الزوردي و
منصات أخرى مختلفة.
تزامنــا مــع انتشــار وبــاء كورونــا ،قــررت المملكــة العربيــة الســعودية مضاعفــة
ضريبــة القيمــة المضافــة ثــاث مــرات لتبلــغ  15%اعتبـ ًـارا مــن شــهر أبريــل .2020
وبهــدف دعــم زبائنهــا ،أطلقــت الشــركة حملــة تجميــد ضريبــة القيمــة المضافــة
لتشجيعهم على شراء قطع المجوهرات المفضلة لديهم بنفس السعر.
مــع عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا  ،ورجــوع المتاجــر إلــى ســاعات عملهــا
المعتــادة  ،حققــت المبيعــات فــي األســواق الرئيســية فــي كل مــن مصــر
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رقمــا قياسـ ًـيا مميــز ًا فــي شــهر نوفمبــر،
والمملكــة العربيــة الســعودية ً
مدعومــة بحملــة ترويجيــة ناجحــة بعنــوان «جمعــة الذهــب» ،وعــروض جذابــة
وملفتة في نوافذ المتاجر وعبر االعالم الرقمي.
فــي شــهر رمضــان مــن العــام الماضــي  ،ظهــرت مجوهــرات الزوردي فــي
المسلســل الــذي قامــت ببطولتــه ســفيرة العالمــة التجاريــة النجمــة نيللــي
كريــم  ،ويعــود الفضــل كلــه للشــركة فــي ذلــك .ممــا ســاهم فــي الترويــج
أصال في المنطقة العربية.
للعالمة التجارية و في دعم حضورها القوي ً
تنوعــا  ،أطلقــت الشــركة العديد
كجــزء مــن الســعي لجــذب قاعــدة عمــاء أكثــر ً
ترحيبــا كبيـ ًـرا مــن
مــن المجموعــات الجديــدة فــي عــام  2020والتــي القــت
ً
الزبائــن والمؤثريــن علــى حــد ســواء .تــم إطــاق مجموعــة خاصــة مــن الذهــب
قيراطــا واعتمدتهــا ســفيرة العالمــة التجاريــة ميريــام فــارس فــي الكثيــر
ً
عيــار 18
مــن اطالالتهــا فــي بدايــة العــام .حــذت شــخصيات إعالميــة نســائية بــارزة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية حذوهــا أيض ـ ًا  ،بعــد أن كشــفن عــن أســباب
قيراطا كخيارهن الحالي في انتقاء المجوهرات.
ً
تفضيلهن الذهب عيار 18
فــي يــوم عيــد الحــب  ، 2020كشــفت الزوردي النقــاب عــن مجموعــة خاصــة
تضــم قطــع مجوهــرات رائعــة مرصعــة بااللمــاس والياقــوت علــى شــكل قلــب.
كان نجــاح المجموعــة وشــيك ًا حيــث وجــد عشــاق الزوردي فيهــا طريقــة
للتعبير عن حبهم وشغفهم ألحبائهم وتوأم روحهم.
أيضــا إطــاق «الزوردي إنســتايل» ، L’azurde Instyle
شــهد عــام ً 2020
وهــو خــط مــن مجوهــرات الذهــب يتســم بهويــة خاصــة  ،وبتغليــف مميــز،
وطريقــة عــرض مختلفــة  ،وقــد حظــي بدعم تســويقي كبير .تم صنعمجوهرات
خصيصــا ليتــم بيعهــا بالقطعــة فــي أســواق الذهــب التقليديــة فــي
«إنســتايل»
ً
المملكــة العربيــة الســعودية .تــم القــت هــذه المجموعــة الجديــدة مــن
المجوهــرات دعم ـ ًا كبيــر ًا مــن قبــل المؤثريــن الســعوديين الذيــن بــادروا الــى
زيارة شركاءنا في البيع بالجملة وأيدوا المبادرة.

امتياز عالمة توس التجارية
حــددت الزوردي الفــرص لالســتفادة مــن خبراتهــا وقدراتهــا الراســخة فــي
جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال الحصــول
علــى أو تقديــم عالمــات تجاريــة عالميــة اســتحوذت علــى امتيازهــا فــي
المنطقــة .ضمــن هــذا المنظــور  ،اســتحوذت الشــركة علــى االمتيــاز الحصــري
لعالمــة تــوس فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،كعالمــة بــارزة فــي
اســتراتيجية المجموعــة المتعــددة العالمــات التجاريــة  ،والتــي ســاهمت فــي
تأســيس وجــود قــوي فــي القطــاع األســرع نمـ ًـوا فــي صناعــة المجوهــرات
وإضافــة مصــدر جديــد للنمــو والربحية.تعتبــر تــوس عالمــة تجاريــة عالميــة
لمجوهــرات الموضــة ولهــا تــراث طويــل األمــد فــي تقديــم منتجــات فاخــرة
بأســعار معقولــة .فــي عــام  ،2020اســتثمرت الزوردي فــي تســويق تــوس ،ممــا
عزز تنظيمها وقدراتها لتأمين إمكانات نمو قوية في المستقبل.
بهــدف الترويــج لهــذه العالمــة التجاريــة ،تعاونــت تــوس للمــرة االولــى مــع
المؤثــرة نــور عريضــة  ،وهــي شــخصية محليــة مشــهورة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ولديهــا أكثــر مــن  8مالييــن متابــع والتــي ظهــرت فــي عــدد كبيــر
مــن الحمــات التســويقية لعالمــات تجاريــة عالميــة أخــرى .تــم إجــراء جلســة
تصويــر خاصــة فــي إســبانيا ظهــرت فيهــا نورعريضــة مــع زوجهــا وابنتهــا بهــدف
الترويــج لحملتــي يــوم عيــد الحــب وعيــد األم ،باعتبارهمــا فتــرات االســتهالك
الرئيســية لهــذا العــام .تــم اســتخدام صــور ومقاطــع مــن الفيديــو الخاصــة لنــور
عريضــة لنشــرها عبراإلعالنــات الرقميــة ،وفــي معــارض تــوس وشاشــات
العــرض فــي المتاجــر ونوافــذ التســوق ،وعبــر البوســتات التقليديــة عبــر منصات
ومواقع التواصل ،ضمن حملة أصابت هدفها بالكامل.
اعتبــرت الحملــة بصيــص أمــل فــي الفتــرة التــي أعقبــت اإلغــاق المفــروض
كإجــراء احتــرازي الحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا .تــم تنفيــذ حملــة نورعريضــة
للتســويق لتــوس مــع العديــد مــن مبــادرات التوعيــة األخــرى عقــب تفشــي
جائحــة كوفيــد 19-كوســيلة لنشــر الرســائل اإليجابيــة فــي الســوق الســعودية.
أيضــا حملــة «أفضــل يــوم علــى االطــاق»(
وبنفــس الــروح ،أطلقــت تــوس ً
 ) Best Day Everفــي شــهر أغســطس  ، 2020لتحفيــز النــاس علــى العــودة
إلى روتينهم الطبيعي في حملة حققت الغرض المقصود منها بالكامل.
فــي عــام  ، 2020ركبــت تــوس موجــة التيــك تــوك الشــهيرة وابتكــرت حملــة
خاصــة لهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن مشــاهير التيــك تــوك ،ممــا أدى إلــى ابتــكار
تيــك تــوك جديــد حــول هــذه العالمــة التجاريــة .نفــذت تــوس هــذه الحملــة
وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،لجمهورهــا
ومحبيها في جميع أنحاء العالم.
كمبــادرة أخــرى هــي االولــى مــن نوعهــا مــن قبــل تــوس فــي المملكــة  ،تــم
تنظيــم حملــة ســحب ســيارة بالتعــاون مــع شــركة فيــات للســيارات .تحــت
شــعار «اشـ ِـتر تــوس واحصــل علــى فرصــة للفــوز بســيارة» ،كانــت الحملــة
نجاحــا باهـ ًـرا بيــن عشــاق
ممتعــة وواســعة االنتشــار فــي ٍآن واحــد وســجلت ً
العالمة التجارية وزبائنها.
أخيـ ًـرا وليــس آخـ ًـرا  ،وكجــزء مــن امتــداد عالمــة تــوس فــي المملكــة العربيــة
خاصــا لنخيــل مــول  -الدمــام ،تــم
الســعودية  ،نظمــت الزوردي حدثً ــا
افتتاحيــا ً
ً
خاللــه اتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا .ســلط
هــذا الحــدث الضــوء علــى تشــكيلة مــن المنتجــات المذهلــة التــي قدمتهــا
تــوس وســاهم فــي ترســيخ نجاحهــا القــوي والمتنامــي فــي المملكــة العربيــة
السعودية.

خطــا جديـ ًـدا مــن مجوهــرات الذهــب ليتــم
فــي عــام  ، 2020أطلقــت الزوردي ً
بيعهــا بالقطعــة للمــرة االولــى فــي أســواق الذهــب التقليديــة مــن خــال
شــبكة كبيــرة مــن تجــار التجزئــة .تتميــز المجموعــة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا
تحــت اســم «الزوردي إنســتايل» بقطــع رائعــة مــن المجوهــرات المصنوعــة
بدقــة مــن الذهــب العالــي الجــودة والمرصعــة باأللمــاس واللؤلــؤ واألحجــار
ووفقــا ألعلــى المعاييــر فــي صناعــة المجوهــرات.
ً
الكريمــة وشــبه الكريمــة،
كمــا يوحــي اســمها ،تعــد «الزوردي إنســتايل» جميــع عشــاق مجوهــرات
الزوردي بتقديــم موديــات عصريــة وجديــدة للغايــة يمكــن تنســيقها لتضفــي
ـاحرا يواكــب أحــدث اتجاهــات التصاميــم واأللــوان فــي عالــم
مظهـ ًـرا سـ ً
الموضــة والمجوهــرات .تــم إطــاق هــذا الخــط الجديــد بالتعــاون مــع ســفيرة
عالمــة الزوردي التجاريــة ،ملكــة المســرح ،ميريــام فــارس فــي حملــة إعالنيــة
جريئــة وحديثــة وأنيقــة تســتهدف النســاء اللواتــي يســعين إلــى الظهــور
والشعور بالفخامة والثقة والفرادة في أي وقت من األوقات.
بــدأ خــط «الزوردي إنســتايل» للمجوهــرات بشــكل جيــد وأظهــر إمكانــات
واعــدة لبيــع مجوهــرات الذهــب بالقطعــة فــي قنــاة البيــع بالجملــة  ،مــع
تقديــم قطــع متعــددة االســتخدامات تجســد الجوانــب المختلفــة لــكل امــرأة
عصريــة .تنبــض هــذه المجوهــرات الفريــدة بالحيــاة وباأللــوان  ،وتعكــس نظــرة
ســعيدة وواثقــة للحيــاة ،مــع تصاميــم مصنوعــة بشــكل مبــدع ،ومرصعــة
باألحجــار الكريمــة واأللمــاس واللؤلــؤ والزركونيــا ،بحيــث تجــد كل امــرأة مــا
يطابق شخصيتها بالكامل.
مجوهرات كيناز
تعـ ّـد مجوهــرات كينــاز اليــوم مــن العالمــات التجاريــة األســرع نمــو ًا بيــن
المجوهــرات الماســية المواكبــة للموضــة اليــوم فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،رغــم ّأن إطالقهــا مــن قبــل الزوردي كعالمــة قائمــة بذاتهــا
حديــث نســبي َا يعــود للعــام  .2017تعــد العالمــة التجاريــة بــأن تضــع «الرفاهيــة
فــي متنــاول أيديكــم» فتعمــل علــى جــذب شــريحة جديــدة مــن العمــاء إلــى
أســرة الزوردي كمــا تســهم أيضـ ًا بتوســيع نطــاق وصــول عالمــة الزوردي إلــى
عمالئهــا الموجوديــن .لعالمــة كينــاز اليــوم  16موقعـ ًا ألكشــاك البيــع بالتجزئــة
في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية ،في أهم المراكز التجارية.
ولدعــم نســبة تحـ ّـول أعلــى ،فقــد اشــتملت نشــاطات التســويق الخاصــة بكينــاز
علــى مــواد تســويق جذابــة لدعــم نقــاط البيــع مــع رســائل تتعلــق بفتــرة
االســتهالك أو إطــاق األحجــار الملونــة أو تشــكيلة اللؤلــؤ المبتكــرة التــي
ـكل امــرأة راغبــة فــي امتــاك األلمــاس بميزانيــة
تقـ ّـدم بأســعار مدروســة لـ ّ
محدودة.

وتواصــل مجموعــة الزوردي بحثهــا عــن المزيــد مــن العالمــات التجاريــة القويــة
لالســتحواذ علــى حقــوق امتيازهــا ال ســيما فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
التوســع
لتوســع فــي أرجــاء المنطقــة .وقــد يحــدث هــذا
ومصــر ،مــع احتمــال ا
ّ
ّ
مــن خــال االســتحواذ لــى حقــوق االمتيــاز الموجــودة أو مــن خــال إطــاق
امتيازات جديدة في السوق.
الزوردي إ نستايل
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’Miss L
عالمــة «مــس أل» التــي أطلقتهــا الزوردي فــي العــام ، 2019هــي
مجموعــة مــن المجوهــرات الكالســيكية والعصريــة الرائجــة التــي تُ بــاع
بالقطعــة فــي مراكــز التســوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر.
انطالقــا مــن النموالســريع الــذي تســجله المجوهــرات العصريــة ذات
األســعار المعقولــة ،تبــاع «مــس أل» اليــوم فــي متاجــر الزوردي أحاديــة
العالمــات التجاريــة ،ومــن خــال أكشــاكها المخصصــة للبيــع بالتجزئــة أو
لــدى تجــار التجزئــة المعتمديــن وعلــى االنترنــت عبــر الموقــع االلكترونــي
missl.com
قيراطــا
ً
تمتلــك «مــس أل» مجموعــة متنوعــة مــن الذهــب عيــار 18
المصنوعــة مــن األحجارالكريمــة وشــبه الكريمــة األنيقــة والتــي تــم إنتاجهــا
وفقــا ألعلــى المعاييــر فــي صناعــة المجوهــرات .مــن خــال مجوهــرات
ً
«مــس أل» ،يمكــن للمــرأة العصريــة التعبيــر عــن أســلوبها ونظرتهــا للحيــاة
بطرق خالقة وممتعة.
رائعــا ل ــعالمة «مــس أل» ،تــوج باطــاق الموقــع
كان العــام ً 2020
االلكترونــي الخــاص بهــا باســتخدام تصاميــم تجربــة وواجهــة المســتخدم
 .UI/UXوقــد تــا ذلــك تخصيــص العالمــة بهويــة مرئيــة جديــدة
ولوغو(عالمــة دعائيــة) مســتحدث تحــت ٳدارة وكالــة BETC ETOILE
 ROUGEالمبدعــة التــي تقــع فــي فرنســا ،والتــي تعنــى بالترويــج ألهــم
المــاركات العالميــة الفاخــرة عبــر تزويدهــا بأســاليب اتصــال وتواصــل خالقــة
وفريدة.
فــي عــام  ، 2020أطلقــت «مــس أل» مجموعــات جديــدة بانتظــام وفــي
الوقــت المناســب الــذي يتزامــن مــع العطــات والمناســبات الخاصــة.
واحتفاال باليوم الوطني الســعودي  ،أزدلت الســتار عن عقد «مملكتي»
ً
المحــددو الكميــة والــذي يصــور خريطــة المملكــة العربيــة الســعودية
بتصميــم ثالثــي األبعــاد مبتكــر ومصمــم بإتقان باســتخدام ذهب الزوردي
األصفــر الخالــص مــن عيــار  18قيــراط .يعبــر االســم بحــد ذاتــه عــن شــعور
الفخــر بملكيــة وطــن ملتــزم بتقديــم األفضــل لشــعبه .ظهــرت حملــة
«مملكتــي» علــى موقــع فيســبوك كنمــوذج ناجــح لحمــات اليــوم
الوطني السعودي.
مــن بيــن الحمــات الناجحــة التــي تــم إطالقهــا ل ــمجوهرات «مــس أل»
هــي مجموعــة «عالمــي»  My Worldالتــي كشــفت النقــاب عــن عقــد
«أنســتوبوبل»  Unstoppableالشــهير كجزء من حملة التوعية لســرطان
الثــدي خــال شــهر أكتوبــر .العقــد موجــه للنســاء المقاتــات كطريقــة
إلظهــار الدعــم والتقديــر لجهودهــن فــي المحافظــة علــى صالبتهــن فــي
مواجهــة التحديــات  ،وقــد تــم إهــداء العقــد للنســاء اللواتــي يكافحــن
الســرطان فــي «مؤسســة بهيــة لالكتشــاف المبكــر وعــاج ســرطان
الثــدي» فــي مصــر  ،فــي حــدث توعــوي تــم تنظيمــه بالتعــاون مــع ســفيرة
عالمــة الزوردي النجمــة المصريــة نيللــي كريــم .كمــا تــم التبــرع بأجــزاء مــن
مبيعــات العقــد إلــى «جمعيــة زهــرة لســرطان الثــدي» فــي المملكــة
العربيــة الســعودية كمســاهمة فــي جهودهــا المتفانيــة فــي مكافحــة
هذا المرض.
فــي العــام المنصــرم ،أطلقــت «مــس أل» مجموعــة “My Jewels My
 ”Wayوهــي أول مجموعــة قابلــة للتعديــل حســب الطلــب ومصنوعــة
مــن القطــع الذهبيــة التــي تمكــن الزبائــن مــن نقــش األحــرف األولــى مــن
أســمائهم أو ت ــواريخ ورمــوز خاصــة بهــم .القــت هــذه المجموعــة حــب
واعجــاب محبــي «مــس أل» فــور اطالقهــا ،وخاصــة جيــل األلفيــة الذيــن
دائما للتعبير عن أنفسهم بطرق مرحة وفريدة من نوعها.
يسعون ً
بمناســبة األعيــاد واحتفــاالت نهايــة العــامُ ،أضيئــت شــجرة عيــد الميــاد
الخاصــة بـ»مــس أل» فــي مــول مصــر .وجذبــت شــجرة عيــد الميــاد
الخاصــة بـ»مــس أل» األنظــار وتــم التعــرف عليهــا مباشــرة خاصــة وأنهــا
زينــت بالكامــل بعلــب الهدايــا الخاصــة بعالمــة «مــس أل» .كمــا تمــت
دعــوة الزبائــن ليديــروا عجلــة رقميــة للحصــول علــى مكافــأت وهدايــا
قيمة من منتجات «مس أل».
ـددا كبيــراً مــن المشــاهير بمنطقــة
علــى مــدار العــام الماضــي  ،ارتــدى عـ ً
الشــرق األوســط والمؤثريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مجوهرات
«مس أل» المميزة،

تعاون الزوردي مع المشاهير
المصمــم والمصنّ ــع والمــوزّ ع األكبــر
تعتمــد الزوردي ،باعتبارهــا
ّ
للمشــغوالت الذهبيــة والمجوهــرات فــي الشــرق األوســط ،اســتراتيجة
تســويق مركّ ــزة تســعى مــن خاللهــا إلــى الحفــاظ علــى مكانتهــا وتعزيــز
حضورهــا فــي المنطقــة .ويمثّ ــل تعــاون الزوردي مــع كبــار النجمــات فــي
عالــم الموضــة والموســيقى واألفــام أحــد الدوافــع الرئيســية المؤديــة
المستمر لهذه االستراتيجية.
إلى النجاح
ّ
وتعتبــر هــذه المقاربــة التــي تنتهجهــا الشــركة والتــي تقــوم علــى التعــاون
مــع عــدة مشــاهير ،منسـ ً
ـكل مثالــي مــع قاعــدة عمــاء الزوردي
ـجمة بشـ ٍ
المنوعــة والمتعـ ّـددة االهتمامــات .إذ تســعى الزوردي لجــذب األمهــات،
ّ
كل
والبنــات ،وسـ ّـيدات األعمــال ،والنجمــات المتألّ قــات ،والسـ ّـيدات مــن ّ
ـجيعهن علــى إبــراز جمالهـ ّـن
األعمــار ومــن مختلــف جوانــب الحيــاة وتشـ
ّ
نجاحاتهن
وتألقهـ ّـن .مــن هنــا ،تختــار الزوردي النجمــات بدقــة ،انطالقــاً من
ّ
فــي مجاالتهـ ّـن ،وتحــرص علــى التنويــع فــي اختيارهــا بحيــث تتعــاون مــع
قائمــة مــن ســفيرات العالمــة التجاريــة اللواتــي يرقــن لمختلــف الجماهيــر
في العالم العربي.
إال ّأن النجمــات اللواتــي تتعــاون معهـ ّـن الزوردي
ورغــم ّ
تنوعهـ ّـنّ ،
تجمعهـ ّـن قواســم عديــدة مشــتركة ،فهـ ّـن مثــل العالمــة التجاريــة نفســها،
يتحليــن بالجاذبيــة والثقــة ويتمتعــن
يتحـ ّـدرن مــن الشــرق األوســط،
ّ
باالســتقاللية والفخــر .ولذلــك ،فهـ ّـن خيــر ســفيرات للعالمــة التجاريــة
أدوارهن.
كل
وتألقهن في ّ
سيدات العالم العربي
ّ
ّ
تنوع ّ
يمثّ لن ّ
تعمــل الزوردي علــى تنظيــم حمــات إعالنيــة وإعــداد خطــط تعــاون
ـكل مــن المشــاهير ،عبــر وســائل اإلعــام االجتماعــي والرقمــي،
متميــزة لـ ّ
باإلضافــة إلــى اإلعالنــات التقليديــة والظهــور اإلعالمــي مــا يتيــح للشــركة
تقديــم مجموعاتهــا الفريــدة مــن المجوهــرات الراقيــة إلــى أكبــر شــريحة
مــن السـ ّـيدات .وكان لهــذه الشــراكات فضــل فــي نجــاح شــركة الزوردي
نمو إيراداتها.
للمجوهرات في تعزيز مكانة عالمتها التجارية ودعم ّ

وسائل التصميم والتصنيع المتطورة
تمتلــك الزوردي مجموعــة مــن المرافــق التصنيعيــة المتطــورة التــي
تُ مكنهــا مــن تصميــم وإنتــاج مجموعــات واســعة مــن المنتجــات الفريدة
لتلبيــة احتياجــات العمــاء المتغيــرة بمنتهــى الكفــاءة ،حيــث تقــدم أكثــر
ـنويا بمــا ُيمكنهــا مــن ترســيخ مكانتهــا كشــركة
مــن  5000تصميــم سـ ً
مؤثــرة تحــدد توجهــات الموضــة األساســية فــي الســوق .وتحافــظ
مجموعــة الزوردي علــى ميزتهــا التقنيــة المهمــة ،ر مــن خــال أكثــر مــن
 500آلــة حديثــة لتصنيــع المجوهــرات .فعلــى ســبيل المثــال ،كانــت
المصنعــة األولــى التــي تُ طبــق تقنيــة
مجموعــة الزوردي الشــركة ُ
ـزءا من عمليتــي التصميم والتصنيع
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد باعتبارهــا جـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،تتيــح كفــاءة إدارة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .عـ ً
سلســلة التوريــد للمجموعــة المرونــة الالزمــة لتغييــر التصاميــم التــي
تقدمهــا .وأخيــراً  ،عمــدت المجموعــة إلــى تبســيط عمليــة تصنيــع
ـددا كبيـ ًـرا مــن العمــال بهــدف تعزيــز كفــاءة
القطــع التــي تتطلــب عـ ً
عمليــة اإلنتــاج .وتتيــح هــذه المزايــا للمجموعــة تســعير منتجاتها بأســعار
معقولــة مقابــل خدمــة أجــور التصنيــع ،وتلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن
األذواق ،وإنتاج قطع متميزة من المجوهرات.
مرافق التصنيع وإمكاناتها
تديــر مجموعــة الزوردي أكثــر مــن  32ألــف متــر مربــع مــن المســاحات
المخصصــة لتصنيــع مجوهــرات الذهــب واأللمــاس .وبلــغ عــدد
العامليــن فــي مصنــع الزوردي بالريــاض  470بيــن ِحرفييــن وموظفيــن
حتــى  31ديســمبر  ،2020والــذي تــم تأسيســه بتاريــخ  1412/07/18ه
(الموافــق  1992/01/23م) ،وتُ بــاع منتجاتــه فــي المملكــة العربيــة
حد ســواء .كما تمتلك المجموعة
الســعودية واألســواق الدولية على ٍ
ثــاث مصانــع فــي مصــر ينتجــان بشــكل رئيســي للبيــع فــي الســوق
المحلــى والتصديــر أيضــاً  ،أحدهمــا فــي القاهــرة وبلــغ عــدد العامليــن
فيــه  130بيــن ِحرفييــن وموظفيــن حتــى  31ديســمبر  ،2020والــذي تــم
تأسيســه بتاريــخ  1423/11/05ه (الموافــق  2003/01/08م) .بينمــا يقــع
المصنــع الثانــي والثالــث فــي مدينــة القليوبيــة ،وبلــغ عــدد العامليــن
فيــه ِ 922حرفيــاً وموظفــاً حتــى  31ديســمبر  ،2020وتــم االســتحواذ
عليــه بتاريــخ  1433/09/11ه (الموافــق  2012/07/30م) ،وتُ بــاع منتجــات
المصنعين بشكل رئيسي في السوق المصرية المحلية.

المكانة الرائدة
احتلّ ــت مجموعــة الزوردي مكانـ ًـة تنافسـ ً
ـية فــي قطــاع المجوهــرات
الراقيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بفضــل أدائهــا
التشــغيلي الناجــح وقــوة عالمتهــا التجاريــة وحمالتهــا التشــغيلية
واإلعالنيــة المتميــزة .حيــث واصلــت الحصــة الســوقية للمجموعــة
ارتفاعهــا خــال الســنوات الماضيــة لتصــل إلــى  %25 -20تقريبــاً فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر علــى حـ ٍـد ســواء ،ممــا يجعلهــا
ـورد الرئيســي للمجوهــرات فــي هاتيــن الســوقين .وتعمــل مجموعــة
المـ ّ
الزوردي باســتمرار علــى إطــاق مبــادرات جديــدة مــن المنتجــات،
ومجموعــات جديــدة ،واســتخدام تقنيــات مبتكــرة لتواصــل اســتقطاب
المزيد من المستهلكين وتعزيز حصتها في السوق.
المواقع الجغرافية والعمليات
يقــع المقــر الرئيســي لمجموعــة الزوردي فــي العاصمــة الســعودية
الريــاض .كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019تعمــل مجموعــة الزوردي بشــكل
مباشــر فــي ( )16مكتبــاً للبيــع بالجملــة داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومصــر ،إضافــة إلــى أربــع
وحــدات تصنيــع (واحــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وثالثــة فــي
مصــر) ،و عــدد ( )22صالــة بيــع بالتجزئــة ،ومتاجــر الزوردي المنتشــرة فــي
كل مــن الســعودية ومصــر ،وعــدد ( )15منفــذ بيــع (أكشــاك) لعالمــة
ّ
كينــاز وعــدد ( )6منفــذ بيــع لعالمــة «مــس أل» باإلضافــة إلــى ( )6نقــاط
بيع في المطارات في السعودية.
أضافــت الشــركة الجديــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا «شــركة إزديــاد
التجاريــة العربيــة « المشــغل ل ــلعالمة التجاريــة الدوليــة «تــوس» إلــى
شــبكة أعمــال «الزوردي» للتجزئــة عــدد ( )30صالــة عــرض إضافيــة
لعالمــة تــوس فــي المملكــة العربيــة الســعودية .كمــا تبيــع المجموعــة
منتجاتهــا فــي ( )10دولــة عبــر شــبكة مــن الموزعيــن الحصرييــن وغيــر
الحصريين ،وتجار البيع بالجملة وتجار البيع بالتجزئة.

CORE BUSINESS GOLD WHOLESALE
RE ACHING 1,5 0 0 3RD PA R T Y RE TA IL ER S

مصر

اإلمارات

السعودية

Total

UAE

Egypt

KSA

L’azurde Locations

3

-

2

1

Factories

16

1

11

4

Wholesale offices
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قنوات التوزيع

EGYPT

KSA

مواقع البيع بالتجزئة لمجموعة الزودي

اسم العالمة التجارية

جمهورية
مصر
العربية

منافذ البيع في
المطارات

-

18

الزوردي

المملكة العربية
السعودية
4

المجموع

متخصــص فــي مبيعــات الجملــة ،والــذي يســعى باســتمرار إلــى تعزيــز عالقــات الشــراكة والتعــاون مــع
وتتـ ّـم عمليــات البيــع بشــكل رئيســي مــن خــال فريــق احترافــي
ّ
مختلــف العمــاء والحســابات الرئيســيين .كذلــك ،يســعى فريــق المبيعــات باســتمرار إلــى اغتنــام الفــرص لتوســيع نطــاق توزيــع المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة علــى
عمــاء ُجــدد مــع الحــرص علــى ترســيخ مكانــة العالمــة التجاريــة واالرتقــاء بهــا .تحتفــظ مجموعــة الزوردي بحضــور قــوي فــي الســوق ،حيــث يظهــر ذلــك بقــوة فــي منافــذ
فعالة.
بيع تجار التجزئة من خالل المعروضات التي تحمل عالمة الزوردي التجارية ،اضافة إلى اتباع استراتيجيات تسويقية وتجارية ّ

22

6

6

-

27

27

كيناز

-

14

١٤

مس أل

6

-

٦

توس

قنوات التوزيع
بيع مجوهرات الذهب بالجملة
تعمــل مجموعــة الزوردي علــى تصميــم وتصنيــع مجوهــرات الذهــب فــي مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية ،وبيعهــا عبــر أكثــر مــن  10دولــة أغلبهــا منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ألكثــر مــن  1600تاجــر تجزئــة مســتقل .وتعمــل مجموعــة الزوردي بشــكل مباشــر فــي  16مكتــب للبيــع بالجملــة داخــل المملكــة العربيــة
السعودية ومصر واإلمارات العربية المتحدة.

يعمــل فريــق التســويق علــى تقديــم الدعــم لتجــار البيــع بالتجزئــة فــي فعاليــات الســوق للمســاعدة فــي زيــادة مبيعــات المشــغوالت الذهبيــة لمجموعــة الزوردي ،ويعــد
خاصــا
تزويــد العمــاء بالمعلومــات والتعــاون الوثيــق معهــم إحــدى المميــزات التنافســية الرئيســية لفريــق تســويق مجموعــة الزوردي .تمتلــك مجموعــة الزوردي ً
فريقــا ً
للبيــع بالجملــة فــي المملكــة ومصــر واإلمــارات ،بينمــا تجــري عمليــات البيــع فــي األســواق األخــرى عبــر موزعيــن حصرييــن وغيــر حصرييــن أو البيــع مباشــرة للعديــد مــن تجــار
التجزئة.

تفاصيل التوزع الجغرافي لمجموعة الزوردي كما في  31ديسمبر 2020م:
المدينة

المشغلة
الشركة ُ

طبيعة الحضور

الدولة

الرياض

شركة الزوردي للمجوهرات  ،شركة مساهمة مدرجة في
سوق األوراق المالية السعودي «تداول»

ومصنع ،ومكاتب للبيع بالجملة ،ومتاجر للبيع بالتجزئة

الرياض

شركة المجوهرات الماسية ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة واألحجار
الكريمة

الرياض

شركة كيناز ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة واألحجار
الكريمة

الرياض

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

تجارة بالتجزئة

القاهرة

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة ،شركة مساهمة
مغلقة.

مصنع ومكاتب للبيع بالجملة

مدينة العبور

شركة الزوردي مصر ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

مصنع ،ومكاتب للبيع بالجملة ،ومتاجر للبيع بالتجزئة

دبي

شركة الزوردي للمجوهرات دبي – ذات مسؤولية محدودة-شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س

مكاتب للبيع بالجملةتجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهراتوالمشغوالت الذهبية

أبو ظبي

شركة الزوردي للمجوهرات ،شركة ذات مسؤولية محدودة

متاجر للبيع بالتجزئة

دولة قطر

الدوحة

شركة الزوردي للمجوهرات ،شركة ذات مسؤولية محدودة

مكتب للبيع بالجملة

سلطنة عمان

مسقط

شركة الزوردي للمجوهرات ،شركة ذات مسؤولية محدودة

مكتب للبيع بالجملة

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

48

49
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بيع المجوهرات بالتجزئة
قررت مجموعة الزوردي ،بهدف تنويع إيراداتها وتعزيز هامش ربحها وترسيخ قدراتها اإلدارية ،توسيع نطاق عملها إلى البيع بالتجزئة.
ّ
ومتمرســا إلدارة خدمــات البيــع بالتجزئــة ويحظــى بدعــم مؤسســي قــوي لتنميــة مجــال عملهــا فــي قطــاع
متفانيــا
أسســت المجموعــة فريــق إدارة
ً
ً
التجزئة.
أ .متاجــر التجزئــة الخاصــة بعالمــة الزوردي :تركّ ــز هــذه الشــبكة علــى المجوهــرات الماســية ومجوهــرات  ’Miss Lالتــي تبــاع فــي المتاجــر الخاصــة
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .واعتبـ ًـارا مــن  31ديســمبر  ،2020أصبحــت محفظــة أعمــال مجموعــة الزوردي تضــم  22منفــذ
بالشــركة فــي ّ
بيــع يبيــع مجوهــرات العالمــة التجاريــة «الزوردي» ،منهــا  4متاجــر فــي الســعودية 18 ،متجــراً فــي مصــر ،منهــا  17متجــراً و 5أكشــاك .هــذا وعملــت
الزوردي علــى توســيع شــبكتها مــن متاجــر التجزئــة فــي العــام  2020مــن خــال افتتــاح  6معــارض جديــدة فــي أهــم المواقــع فــي مصــر والســعودية
وتــم اغــاق  3متاجــر عاجزيــن عــن تحقيــق أربــاح فــي الســعودية وعــدد متجــر واحــد فــي مصــر لنفــس الســبب .وال تتعــارض خدمــات البيــع بالتجزئــة فــي
المجموعــة مــع تجــارة مجوهــرات الذهــب بالجملــة ،حيــث تُ ركــز خدمــات التجزئــة فــي مجموعــة الزوردي علــى بيــع المجوهــرات الماســية بالقطعــة،
بينمــا تُ ركــز تجــارة مجوهــرات الذهــب بالجملــة علــى بيــع المشــغوالت الذهبيــة بالــوزن .عــاوة علــى ذلــك ،تتمركــز معظــم متاجــر التجزئــة المملوكــة
لمجموعة الزوردي في مراكز التسوق ،بينما يتواجد غالبية عمالء تجارة الذهب بالجملة في أسواق الذهب.

ب .مواقع معارض بيع العالمة التجارية «الزوردي» بالتجزئة كما في  31ديسمبر 2020م

الدولة

المملكة العربية السعودية

المنطقة
ال ري اض

نخيل مول

عالمة الزوردي األحادية

الدمام

ظهران مول

جدة

جدة مول

جدة

2015/03/25

عالمة الزوردي األحادية

2011/01/02

عالمة الزوردي األحادية

2017/03/29

رد سي مول

عالمة الزوردي األحادية

القاهرة

كايرو فستيفال سيتي

عالمة الزوردي األحادية

2014/07/01

القاهرة

مول العرب

عالمة الزوردي األحادية

2015/07/01

القاهرة

مول مصر

عالمة الزوردي األحادية

2017/03/01

القاهرة

الكوربة

القاهرة
جمهورية مصر العربية

الموقع

العالمة التجارية

تاريخ االفتتاح

القاهرة
القاهرة
الجيزة

الغربية

سيتي ستارز

عالمة الزوردي األحادية

داون تاون

عالمة الزوردي األحادية

المعادي

عالمة الزوردي األحادية

المهندسين

2017/12/01
2017/12/01
2018/08/01
2018/06/01

مول العروبة

عالمة الزوردي األحادية

المنصورة

عالمة الزوردي األحادية

2019/03/01

عالمة الزوردي األحادية

2019/12/01

اإلسكندرية
القاهرة

سيتي سنتر ألماظة

طنطا

عالمة الزوردي األحادية

2016/04/01

2018/07/01

سيتي سنتر

المنصورة

عالمة الزوردي األحادية

2011/01/03

مول طنطا

عالمة الزوردي األحادية

عالمة الزوردي األحادية

2018/03/01

2019/10/01

ت .مواقع أكشاك بيع العالمة التجارية «الزوردي» بالتجزئة كما في  31ديسمبر 2020م
الدولة

أكشاك مصر

المنطقة

الموقع

العالمة التجارية

كايروفيستيفال مول

عالمة الزوردي األحادية

القاهرة

مول بوينت 90

عالمة الزوردي األحادية

2019/03/01

القاهرة

سيتي سنتر المعادي

عالمة الزوردي األحادية

2020/10/01

القاهرة

القاهرة
القاهرة

مول سيتي ستارز
داندي مول

عالمة الزوردي األحادية

عالمة الزوردي األحادية

تاريخ االفتتاح
2018/04/01

2019/02/01
2020/10/01
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ث .توس:
فخصصــت لهــا  26متجــر ًا للتجزئــة ،مــا أتــاح للشــركة الدخــول
فــي عــام  ،2018اســتحوذت المجموعــة علــى امتيــاز عالمــة تــوس التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ّ
إلــى القطــاع المتنامــي للمجوهــرات ذات األســعار المعقولــة .وتــوس عبــارة عــن عالمــة تجاريــة دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات األســعار المعقولــة ،لديهــا خبــرة أعمــال
تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن  620متجــر ًا فــي أكثــر مــن  53دولــة .تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع وبيــع المجوهــرات والحقائــب واألكسســوارات للنســاء والرجــال،
وتشــمل معروضاتهــا مجموعــةً واســعةً مــن الســلع منهــا المجوهــرات الماســية والذهــب والفضــة ،وذلــك فــي صلــب أعمالهــا ،باإلضافــة إلــى حقائــب اليــد والعطــور
واألكسســوارات .العالمــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العــام  2008وقــد أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة تمتـ ّـد علــى  27متجــر ًا فــي مختلــف أرجــاء المملكــة.
وتســعى الزوردي مــن خــال عالمــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر تنويــع اإليــرادات وتكملــة تشــكيلتها .وتفتخــر إدارة الشــركة أيضـ ًا
بشراكتها مع توس الرائدة عالمي ًا في صناعة المجوهرات.

ج) نقاط البيع في المطارات  -اتفاق التوزيع الحصري مع المطارات السعودية
فــي خــال العــام 2020م ،جـ ّـددت الزوردي اتفــاق التوزيــع الحصــري مــع الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحــرة (وهــي قســم مــن
الغارديــر ترافيــل ريتيــل) بحيــث تصبــح الزوردي المــورد الحصــري للمجوهــرات والذهــب فــي الصالــة الدوليــة فــي المطــارات فــي الريــاض وجــدة والدمــام،
مــا مــن شــأنه توفيــر مصــادر دخــل جديــدة للشــركة وتنويــع إيراداتهــا ،مــن خــال توســيع عمليــات البيــع بالتجزئــة واســتهداف شــريحة جديــدة مــن العمــاء.
في  31ديسمبر 2020م يوجد  6منافذ بيع بمطارات المملكة العربية السعودية
د) بيع مجوهرات األلماس «كيناز» بالتجزئة:
«كينــاز» هــي عالمــة تجاريــة ذات قيمــة تهــدف إلــى التزيــن بهــا فــي المناســبات اليوميــة والتهــادي بهــا ،وتبــاع منتجاتهــا لــدى ( )12منفــذ بيــع حصــري
(أكشــاك) للعالمــة التجاريــة كينــاز فــي مراكــز تســوق رئيســية فــي الريــاض والدمــام وجــدة وعــدد ( )2صالــة عــرض فــي الريــاض .وتتطلــع مجموعــة الزوردي
إلــى تســريع عجلــة توســيع منافــذ بيــع (أكشــاك) منتجــات كينــاز الماســية بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة فــي البدايــة ،ثــم مصــر ودول الخليــج بعــد
ذلك.

مواقع تواجد منافذ بيع مجوهرات العالمات التجارية «توس» كما في  31ديسمبر :2019
الدولة

المملكة العربية السعودية

الموقع

جدة

جدة

شارع التحلية

العالمة التجارية

2008/01/01

شارع الخيتط

2008/٠٣/٢٥

الرياض

النخيل مول

بانوراما مول

2009/١١/17
2010/٠٨/13

جدة

ستارز أفينيو

2012/٠٦/21

الخبر

الرياض
جدة

الراشد مول

2008/٠٩/22

رد سي مول

2013/0٦/0٥

اإلحساء

سكوير مول

2015/0٣/0٧

المدينة

النور مول

ظهران
الرياض
جدة
جدة

ظهران مول
حياة مول

مول العرب

الياسمين مول
شارع بولفارد

2017/07/٢٧

الشيخ أفينيو

2017/1٢/1٥

مكة
جدة

جوري مول

جدة

جدة

الخبر

الرياض

جراندا مول

ظهران

ظهران  2مول

2018/0٢/0١

الرياض

مركز المملكة

2018/١٢/31

أبراج البيت مول

٢٠٢٠/١٢/31

الرياض
تبوك

بارك مول

تبوك بارك

القصيم

النخيل بالزا

دمام

النخيل مول

مكة

2017/١٢/14
2018/06/١١
2018/١٢/26

2018/١٢/31
٢٠٢٠/٠١/٠٧

المعرفة الوثيقة بالعمالء والتعاون المشترك مع شركائنا من تجار التجزئة إحدى المميزات
التنافسية الرئيسية لمجموعة الزوردي.

الموقع

مول العرب
الحمراء مول

2017/09/22

الرياض
جدة

األندلس مول

الجبيل
أبها

جازان

الدمام
تبوك

الرياض

منافذ كيناز (متاجر)

الرياض

منافذ بيع المطارات (أكشاك)

جدة

الرياض
جدة

الرياض

الرياض

الدمام

الدمام

تاريخ االفتتاح

2016/11/17

حياة مول

المدينة

2016/١٢/30

2017/١٠/٢٦

جدة

جدة

2016/٠٤/23

2017/٠٦/21

المنطقة

الرياض

2015/١٠/07

2017/06/١٣

مكة مول

السعودية

2015/04/١٧

السالم مول

الرياض

الدولة

2014/1١/1٧

2016/١٢/29

الحمراء مول

فيما يلي بيان بمواقع معارض وأكشاك بيع العالمة التجارية «كيناز» بالتجزئة ونقاط البيع بالمطارات

2017/03/30

2017/04/27

الياسمين مول

2017/08/05

النور مول

2017/03/05

جاليريا مول

2017/06/20

كادي مول

2017/08/22

عسير مول

وست أفينيو
تبوك بارك

الرياض بارك
حياة

بانوراما

الصالة الدولية الجنوبية

الصالة الدولية الشمالية

المطار الدولي – صالة 1

المطار الدولي – صالة 2

المطار الدولي – صالة 1

المطار الدولي – صالة 2

2017/07/30
2018/09/23

2018/10/13

2018/07/18

2019/05/29

2019/06/30

2017/12/20

2017/١٠/٠٧

2017/08/23

2017/08/24

2017/08/23

2017/10/16
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فيما يلي قائمة صاالت العرض التي افتتحت في جمهورية مصر العربية في العام 2020م:
الدولة

ه) ’Miss L
ـرات كالســيكية ومواكبــة للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة فــي الســعودية ومصــر ،وهــي قــد انطلقــت مــن النمـ ّـو
.تقـ ّـدم عالمــة  ’Miss Lالجديــدة مجوهـ ٍ
المتســارع لقطــاع المجوهــرات المعاصــرة ذات األســعار المعقولــة عالميـاً ،وفــي أرجــاء المنطقــة أيضـاً .تبــاع منتجــات  ’Miss Lاليــوم فــي متاجــر الزوردي ،وفــي األكشــاك،
وعلــى منصــات التجــارة االلكترونيــة للمجموعــة ،وفــي نقــاط البيــع لــدى تجــار التجزئيــة فــي المراكــز التجاريــة .تمثّ ــل العالمــة الجديــدة فرصــة نمـ ّـو هامــة بالنســبة إلــى
ـدن وقيمــة مغريــة للعمــاء .تتــراوح أســعار
الزوردي مــع دخــول الشــركة للمــرة األولــى قطاعـ ًا بــارز ًا بعالمــة فرعيــة منفصلــة ذات هامــش إجمالــي مرتفــع ،ورأس مــال متـ ّ
مجوهرات  ’Miss Lبين  475و 5000ريال سعودي.
منوعــةً مــن التصاميــم األنيقــة والرائجــة ،المشــغولة مــن الذهــب عيــار  18قيــراط ،وفقـ ًا ألعلــى معاييــر
أطلقــت  ’Miss Lفــي أواخــر عــام  ،2019وهــي تضـ ّـم مجموعـ ٍ
ـات ّ
وتمدهــا
كل األوقــات ،كمــا تتيــح لهــا التعبيــر عــن أســلوبها
صياغــة المجوهــرات .ترافــق « »’Miss Lالمــرأة التــي ترتديهــا ،فتعكــس شــخصيتها ،وتتناســب مــع مزاجهــا فــي ّ
ّ
ـإن مجوهــرات « »’Miss Lهــي الهديــة المثاليــة للمــرأة العصريــة ،العاشــقة للموضــة والتجـ ّـدد .تُ عتمــد للعالمــة اســتراتيجية تســويق رقميــة
بالطاقــة اإليجابيــة .لذلــك ،فـ ّ
ـاق واســع
مركــزة يتمثــل الهــدف منهــا فــي الوصــول إلــى أبنــاء جيــل األلفيــة الشــغوفين بالتكنولوجيــات الجديــدة واألفــكار المبتكــرة .وتتـ ّـم اإلســتعانة بالمؤثريــن علــى نطـ ٍ
ومصغــر فــي آن مــن أجــل دعــم قيــم العالمــة التجاريــة .هــذا وتُ طلــق المجموعــات الجديــدة فــي فتــرات االســتهالك الرئيســية مــع تقديــم تجربــة تسـ ّـوق فريــدة ،ســواء
ّ
فــي متاجــر  ’Miss Lنفســها أو لــدى تجــار التجزئــة المعتمديــن ،بغيــة نشــر روح المــرح فــي أوســاط العمــاء ،مــع المحافظــة فــي الوقــت نفســه علــى حـ ّـس الرفاهيــة
المرافق للعالمة التجارية.
مواقع أكشاك بيع العالمة التجارية « »’Miss Lبالتجزئة كما في  31ديسمبر 2020م
الدولة

أكشاك جمهورية مصر العربية

المنطقة
القاهرة

القاهرة

الموقع

العالمة التجارية

تاريخ اإلفتتاح

مول مصر

ميس ل

2019/12/01

سيتي سنتر ألماظة

ميس ل

اإلسكندرية

سيتي سنتر اسكندرية

ميس ل

القاهرة

مول بوينت 90

ميس ل

القاهرة

القاهرة

مول العرب

كايروفيستيفال مول

ميس ل

ميس ل

2019/10/01

2020/01/01

2020/01/01

الدولة

المملكة العربية السعودية

المنطقة
جدة

دمام

الرياض

الموقع

العالمة التجارية

األندلس مول

عالمة الزوردي األحادية

2020/06/03

الراشد مول

كيناز

2020/07/01

بانوراما مول

كيناز

2020/03/01

فيما يلي قائمة صاالت العرض التي افتتحت في جمهورية مصر العربية في العام 2020م:
الدولة

جمهورية مصر العربية

المنطقة
القاهرة

الموقع

سيتي ستار مول

العالمة التجارية

عالمة الزوردي األحادية

تاريخ االغلق
٢٠٢٠/٠٦/٠٢

بينمــا تــم أفتتــاح عــدد  5صــاالت عــرض فــي مصــر خــال عــام 2020م ،بينمــا تــم أفتتــح معــرض وحــد بالمملكــة العربيــة الســعودية بفضــل نمـ ّـو عمليــات البيــع بالتجزئــة بعــد
أداء قوي لعدة سنوات.

القاهرة

مول العرب

ميس ل

2020/01/01

القاهرة

داندي مول

القاهرة

كايروفيستيفال مول

عالمة الزوردي األحادية

مول بوينت 90

2020/10/01

2020/10/01

عالمة الزوردي األحادية

2020/01/01

ميس ل

فيما يلي قائمة صاالت العرض التي افتتحت في المملكة العربية السعودية في العام 2020م:
الدولة

المنطقة

الموقع

العالمة التجارية

تاريخ اإلفتتاح

دمام

النخيل مول

توس

2020/07/01

توزيع آالت تصنيع المجوهرات
باإلضافــة إلــى تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المجوهــرات واأللمــاس  ،تمثــل مجموعــة الزوردي العديــد مــن الشــركات المصنعــة لمعــدات آالت المجوهــرات وتبيــع
أجهزتهــا  ،مثــل صــب المجوهــرات وآالت اللحــام بالليــزر والموجــات فــوق الصوتيــة  ،فــي المملكــة لمختلــف الشــركات المصنعــة المحليــة للذهــب والمــاس
مجوهــرات .تســاعد هــذه األعمــال الصغيــرة واالســتراتيجية الزوردي علــى تعزيــز تعاونهــا مــع مصنعــي معــدات المجوهــرات العالمييــن والبقــاء علــى اطــاع بأحــدث
التطورات في السوق.
يوضح الجدول التالي إيرادات مجموعة الزوردي من عملياتها حسب فئة المنتج:
٢٠١٦

2020/07/01

تاريخ االغلق

اإلسكندرية

سيتي سنتر اسكندرية

ميس ل

2020/01/01

القاهرة

2020/01/01

التغيرات في منافذ البيع خالل 2020م
أمــام اإلدارة خطــة لتحســين ربحيــة قطــاع الزوردي للبيــع بالتجزئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال ترشــيد بصنتنــا ،وإعــادة إنعــاش متاجرنــا ،واالســتفادة مــن
عمليــات التجزئــة الحصريــة فــي المطــارات ،وتدريــب الموظفيــن مــع العمــل علــى توجيــه عالمــة  ’Miss Lالواعــدة مــن خــال تجــار البيــع بالتجزئــة ،والمتاجــر واألكشــاك
الخاصة بعالمة .’Miss L
وكجــزء مــن الخطــة المذكــورة أعــاه ،تــم أغــاق عــدد  3صــاالت عــرض فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال 2020م كمــا تــم أغــاق منفــذ للبيــع (كشــك) واحــد فــي
مصر بسبب األثر السلبي على ربحية الزوردي ،ما دفع اإلدارة إلى اتخاذ هذا القرار لتحسين أداء الشركة.
فيما يلي قائمة صاالت العرض التي أغلقت في المملكة العربية السعودية و منفذ البيع (كشك) الذي أغلق في جمهورية مصرالعربية عام 2020م:

المنطقة

الموقع

العالمة التجارية

تاريخ االفتتاح

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠٢٠

٢٠١٩

مليون ريال
سعودي

 %من
اإليرادات

مليون ريال
سعودي

 %من
اإليرادات

مليون ريال
سعودي

 %من
اإليرادات

مليون ريال
سعودي

 %من
اإليرادات

مليون ريال
سعودي

 %من
اإليرادات

مبيعات مجوهرات الذهب

316.0

%78

266.2

%75

315.9

%78

313.2

%65

217.3

63%

مبيعات مجوهرات األلماس

80.2

%20

77.1

%22

67.3

%17

83.5

%17

67.9

20%

مبيعات المجوهرات العصرية

0.0

%0

2.0

%1

12.6

%3

74.1

%15

50.2

14%

اآلالت وغيرها

9.2

%2

10.1

%3

10.7

%3

10.4

%2

12.0

3%

اإلجمالي

405.4

%100

355.4

%100

406.4

%100

481.2

%100

347.4

100%

نموذج األعمل
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البيئة والصحة والسالمة
تحــرص «الزوردي» علــى تعزيــز قدراتهــا األمنيــة لضمــان الســيطرة التامة
علــى مرافقهــا اإلنتاجيــة ،ومكاتــب البيــع بالجملــة ،ومواقــع البيــع
بالتجزئــة ،وعمليــات نقــل مجوهراتهــا .وهــي تتعــاون بشــكل دوري مــع
المستشــارين األمنييــن لمراجعــة وتحديــث إجراءاتهــا ومعاييرهــا األمنيــة
الخاصة.
وتعنــى الشــركة إلــى حــد كبيــر بجانــب الســامة فيمــا يخــص عمليــات
اإلنتاج والمحافظة على معايير الســامة .ولهذا تتبنى شــعار وسياســة
أوال» ،ويكمــن هدفهــا األساســي فــي «تفــادي وقــوع
«الســامة ً
الحوادث».
وتطبــق «الزوردي» العديــد مــن اإلجــراءات والضوابــط التــي تتماشــى
مــع معاييــر ونظــم الســامة المحليــة ( )PME, MODONوالعالميــة
إلبقــاء موظفيهــا آمنيــن ،وتوفيــر معــدات عمــل عاليــة الجــودة لهــم،
وتزويدهــم بــأدوات الســامة الشــخصية التــي تناســب طبيعــة عملهــم
والمخاطر المحيطة بهم.
وتبــذل «الزوردي» مــا بوســعها لتوفيــر بيئــة ســليمة وصحيــة لجميــع
موظفيهــا وحرفيــي المجوهــرات لديهــا .وقــد تبنــت نظامــاً متقدمــاً
إلدارة الســامة والصحــة المهنيــة بهــدف توفيــر بيئــة آمنــة وصحيــة
لســائر موظفيهــا .ويوفــر قســم الســامة فــي الشــركة خدمــات التدريــب
والمراقبــة مــع ضبــط اإلجــراءات لضمــان تطبيــق نظــام ســامة فاعــل
علــى يــد فريــق عمــل متمــرس بمجــال الخدمــات األمنيــة يســتخدم
أحــدث األدوات واألنظمــة ذات الصلــة .تحــرص الزوردي علــى توفيــر
الرعايــة الطبيــة الالزمــة مــن خــال تأســيس عيــادة طبيــة فــي مصانعهــا
لتوفير الرعاية الطبية االحترافية الفورية ومراقبة الصحة لموظفيها.
وحافظــت «الزوردي» علــى العديــد مــن الشــهادات لمطابقتهــا
المعاييــر العالميــة للصحــة والســامة والبيئــة مثــل شــهادة نظــام إدارة
الصحــة والســامة المهنيــة اآليــزو ( ،)45001:2018 ISOوشــهادة نظــم
إدارة الشــؤون البيئيــة اآليــزو ( )14001:2015 ISOوشــهادة نظــام إدارة
الجــودة اآليــزو ( ، )9001:2015 ISOوشــهادة نظــام إدارة الطاقــة اآليــزو
(. )ISO 50001:2011
المسؤولية االجتماعية والمساهمات
كجــزء مــن جهودهــا المســتمرة إلظهــار التقديــر لبلدهــا وعمالئهــا ،
دائمــا إلــى رد الجميــل لمجتمعهــا  ،وتعزيــز التزاماتهــا
تســعى الزوردي
ً
األخالقية تجاه األشخاص الذين تخدمهم.
فــي العــام  ، 2020وخاصــة عقــب تفشــي جائحــة كورونــا ،كان تقديــم
الدعــم المالــي والمعنــوي للمنظمــات االجتماعيــة والخيريــة أكثــر أهميــة
من أي وقت مضى.
نظـ ًـرا ألن مكافحــة فيــروس كوفيــد 19-كانــت الشــغل الشــاغل ألفــراد
المجتمــع  ،ومــع كــون المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة فــي طليعــة
المتصديــن لهــذا الوبــاء  ،ركــزت المبــادرات االجتماعيــة لــازوردي علــى
دعــم القــوى الطبيــة العاملــة وإبــداء التقديــر واالمتنــان ألولئــك األبطــال
كل يــوم .فــي هــذا الســياق  ،وكبــادرة تقديــر لتفانــي الممرضــات
وعملهــم الجــاد  ،فكــرت الزوردي فــي طريقــة لرســم بســمة علــى
شــفاههم .فســاهمت الشــركة عبــر تقديــم هدايــا شــكر للممرضــات
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العامالت في مختلف المستشفيات في المملكة العربية السعودية.
وفــي عيــد األم تعاونــت الشــركة مــع وزارة الصحــة الســعودية فــي لفتــة
صادقــة تجــاه األمهــات المصابــات بفيــروس كورونــا والمعــزوالت فــي
مراكــز الحجــر الصحــي بالريــاض .نظـ ًـرا ألن هــؤالء األمهــات كانــوا بعيديــن
عــن عائالتهــم وفــي وضــع ال يســمح لهــن باالحتفــال بهــذه المناســبة
مــع أطفالهــم  ،فقــد أرســلت لهــن الزوردي هدايــا خاصــة بمناســبة عيــد
األم فــي محاولــة منهــا للتخفيــف قليـ ًـا مــن آالمهــم ومعاناتهــم
والتمني لهم بالشفاءالعاجل ومستقبل أفضل.
فــي شــهر أكتوبــر ،وكجــزء مــن حملــة التوعيــة لســرطان الثــدي ،أطلقــت
«مــس أل» العقــد الموجــه إلــى الصابــات المقاتــات كوســيلة إلظهــار
الدعــم والتقديــر لجهودهــن فــي الصمــود فــي مواجهة كافــة التحديات.
تــم تقديــم عشــرات القالئــد كهدايــا للنســاء اللواتــي يكافحــن ســرطان
الثــدي فــي جمعيــة بهيــة لالكتشــاف المبكــر وعــاج ســرطان الثــدي فــي
مصــر ،ضمنحــدث توعــوي نظــم بالتعــاون مــع ســفيرة الزوردي النجمــة
المصريــة نيللــي كريــم .كمــا تــم التبــرع بقســم مــن أربــاح المبيعــات إلــى
جمعيــة زهــرة لســرطان الثــدي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
كمساهمة في جهودها المتفانية في مكافحة هذا المرض.
تــم تنفيــذ مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة والمســاهمات الصــادرة عــن
الزوردي كجــزء مــن جهودهــا للوقــوف إلــى جانــب النســاء ،وتشــجيعهن
علــى التألــق فــي ظــل األيــام الصعبــة والمشــقات ،وتمكينهــن مــن ايجــاد
القوة الالزمة في سبيل تحقيق أهدافهن في الحياة.

أحداث هامة خالل 2020م
تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد – كوفيــد 19-علــى إعمــال
الزوردي
تــم تأكيــد وجــود فيــروس كورونــا (كوفيــد –  )19فــي أوائــل عــام 2020م
وانتشــر عبــر مناطــق جغرافيــة متعــددة ،ممــا تســبب فــي اضطرابــات
فــي األنشــطة التجاريــة والنشــاط االقتصــادي .اســتجابة النتشــار
كوفيــد 19 -ومــا ينتــج عنــه مــن اضطرابــات فــي األنشــطة االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،قامــت إدارة المجموعــة بتعبئــة فريــق إدارة األزمــات
لتقييــم التأثيــر المحتمــل علــى أعمالهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والمناطــق الجغرافيــة األخــرى حيــث تقــوم المجموعــة بممارســة
انشــطتها .كمــا اتخــذت اإلدارة سلســلة مــن اإلجــراءات الوقائيــة لضمــان
صحــة وســامة موظفيهــا وعمالئهــا ومجتمعهــا األوســع وكذلــك
لضمان استمرارية عملياتها.
نظـ ًـرا لتأثيــر الظــروف األقتصاديــة و غيرهــا مــن العوامــل غيــر المعتــادة
وغيــر المســبوقة الناتجــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد –
جنبــا إلــى جنــب مــع الزيــادة الحــادة فــي أســعار الذهــب
كوفيــدً ، 19-
بنســبة  ٪28.3فــي األســواق العالميــة خــال عامــي  ، 2020-2019فقــد
تأثــر أداء الشــركة بشــكل كبيــر نتيجــة واإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بــه
والتــي تــم اتخاذهــا الحتــواء انتشــار هــذه الجائحــة مــن قبــل حكومــة
المملكــة العربيــة الســعودية ،وحكومــات الــدول األخــرى التــي تمتلــك
فيها شركة الزوردي عمليات كبيرة على النحو التالي:

• أنخفــاض حجــم المبيعــات واإليــرادات فــي بدايــة العــام  2020نتيجــة
للتغيــر فــي أنمــاط اإلنفــاق االســتهالكي ،ممــا أدى إلــى انخفــاض
أيضــا
الطلــب علــى الســلع الكماليــة مثــل المجوهــرات التــي تأثــرت ً
بمضاعفــة ضريبــة القيمــة المضافــة ثــاث مــرات فــي المملكــة العربيــة
اعتبارا من  20يوليو ؛
السعودية إلى ٪15
ً
• اغــاق المصانــع فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر
لمــدة  3أشــهر مــن مــارس حتــى يونيــو  2020لحمايــة ســامة الموظفيــن
 ،ممــا أدى إلــى انخفــاض إجمالــي هامــش الربــح بســبب اســتمرار تكبــد
التكلفة الثابتة لإليرادات ؛
• بتاريــخ  16مــارس 2020م ،بنــاء علــى توجيهــات الحكومــة الســعودية
لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن ،واحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا
المســتجد (كوفيــد )19-فــي المملكــة ،أغلقــت شــركة الزوردي
للمجوهــرات مؤقتً ــا معارضهــا للبيــع بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة
العربية السعودية.
• بتاريــخ  25مــارس 2020م ،بعــد اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا
الحكومــة المصريــة فيمــا يتعلــق بفيــروس كورونــا ( ،)19-COVIDقامــت
شــركة الزوردي للمجوهــرات بتخفيــض ســاعات العمــل فــي متاجــر البيــع
بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء مصــر مؤقتً ــا أبتــداً مــن اليــوم األربعــاء 25
مــارس  2020م حتــى إشــعار آخــر .خــال هــذه الفتــرة ،ســتعمل المتاجــر
ـاء فــي أيــام األســبوع
مــن الســاعة 10:00
ً
صباحــا حتــى الســاعة  5:00مسـ ً
من األحد إلى الخميس بينما ستغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت.
• إغــاق مراكــز التســوق واألســواق فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ومصــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لمــدة  3أشــهر فــي العــام 2020
بســبب اإلغــاق واإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بــه والتــي تــم اتخاذهــا
الحتــواء انتشــار هــذه الجائحــة مــن قبــل حكومــة المملكــة العربيــة
الســعودية وبالتالــي اإلغــاق الكامــل لجميــع متاجــر الزوردي ومتاجــر
الجملــة لعمــاء الزوردي طــوال فتــرات اإلغــاق  ،ممــا نتــج عنــه
انخفــاض فــي الكميــات المباعــة خاصــة أن المجموعــة لــم يكــن لديهــا
وفقــا لذلــك  ،وجــدت
ً
أي قنــاة بيــع أخــرى مثــل المنصــات الرقميــة.
 L’Azurdeنفســها بــدون أي قنــوات مبيعــات عاملــة أثنــاء هــذا
اإلغــاق .ومــع ذلــك  ،فقــد تــم منــح المجموعــة فتــرات بــدون إيجــار
وتخفيضــات فــي تكاليــف اإليجــار مــن قبــل هــؤالء البائعيــن كتعويــض ؛
أيضــا المجموعــة إلــى إطــاق منصــة مبيعــات للتجــارة
دفــع هــذا ً
اإللكترونية من أجل الوصول إلى العمالء في أوقات تقييد الحركة،
• االنخفــاض فــي عــدد الموظفيــن بســبب تقلــص العمليــات أثنــاء
جائحــة  19-COVIDممــا أدى إلــى زيــادة القــوى العاملــة التــي تــم
االستغناء عنها.
• تعليــق جميــع الرحــات الداخليــة والدوليــة ممــا أثــر علــى مبيعــات
منافذ البيع بالمطارات.
مــن جانــب آخــر ،اســتفادت الزوردي مــن بعــض المبــادرات الحكوميــة
لدعــم شــركات القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن تداعيــات مكافحــة فيروس
كورونا  ،ال سيما المبادرات التالية:
 .1مبــادرة نظــام «ســاند» حيــث تحملــت المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة  ٪60مــن رواتــب الموظفيــن الســعوديين مــا ال يتجــاوز
نسبة  ٪70من إجمالي عدد العمال السعوديين .

 .2برنامــج هــدف لدعــم  ٪30مــن الراتــب أو  3,000ريــال ســعودي أيهمــا
أقــل لدعــم الموظفيــن الســعوديين الذيــن تــم توظيفهــم فــي القطــاع
الخاصاعتباراً من بداية شهر يوليو .2019
 .3تخفيــض أجــور الموظــف بمــا يتناســب مــع عــدد ســاعات العمــل
الفعلي حسب تعديالت نظام العمل.
قــد يمتــد األثــر المالــي لهــذا الجائحــة العالميــة (فيــروس كورونــا) حتــى
الربــع األول مــن عــام 2021م ولكــن بســبب حالــة عــدم التأكــد الخاصــة
بالظــروف الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة لتداعيــات هــذا الجائحــة ،
فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثيرها المالي الكامل.
اتخــذت إدارة الزوردي بشــكل اســتباقي سلســلة مــن اإلجــراءات
للتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها ،على النحو التالي:
 .1تطويــر منتجــات المشــغوالت الذهبيــة العصريــة ســريعة النمــو (Miss
 )‹ Lللوصــول إلــى أقصــى إمكاناتهــا وتحقيــق االســتفادة الكاملــة منهــا
مــن خــال أنشــاء نقــاط بيــع بالتجزئــة خاصــة بنــا ،وعبــر التجــارة اإللكترونية
و كذلك التعاون مع الوكالء من تجار التجزئة.
 .2توســيع نطــاق أعمالنــا الناجحــة للبيــع بالتجزئــة فــي الزوردي مصــر
مــن خــال نقــاط بيــع جديــدة ومجموعــة منتجــات عصريــة تتناســب مــع
أحدث صيحات الموضة.
 .3تحســين قطــاع األعمــال لتجــارة الجملــة التقليديــة وبيــع المشــغوالت
الذهبيــة بالــوزن مــن خــال خفــض رأس المــال العامــل و رفــع كفــاءة
استخدام الموارد المتاحة.
 .4توســيع نطــاق أعمالنــا عبــر التجاريــة اإللكترونيــة الواعــدة ســريعة
النمــو مــن خــال المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــا والبنيــة
التحتية واألنظمة والتعاون مع المؤسسات الرقمية ذات الخبرة.
 .5توســيع نطــاق أعمــال العالمــة التجاريــة العالميــة  TOUSفــي
المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة والمزيــد مــن
االســتثمارات فــي أنشــطة التســويق وتنويــع المنتجــات بيمــا يتناســب
مــع أحــدث صيحــات الموضــة .وكذلــك نخطــط لتوســيع قاعــدة عمــاء
العالمــة التجاريــة  TOUSفــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى غــرار
استراتيجية العالمة التجارية الزوردي..
 .6تعزيــز االســتفادة مــن شــبكة عمالئنــا القويــة فــي األســواق التقليدية
لبيــع المشــغوالت الذهبيــة مــن خــال بيــع المشــغوالت الذهبيــة
بالقطعــة (بــدال مــن الــوزن) .وكشــركة رائــدة فــي الســوق ،ستســاعد
الزوردي مــن خــال بيــع المشــغوالت الذهبيــة بالقطعــة فــي إعــادة
هيكلــة وتحــول قطــاع بيــع المشــغوالت الذهبيــة التقليديــة عــن طريــق
تقديــم مجموعــات متنوعــة جديــدة مــن المشــغوالت الذهبيــة تلبــي
أحــدث اتجاهــات المســتهلكين وتقــدم لتجــار التجزئــة عــروض تجاريــة
جذابة للغاية.
 .7مواصلــة المحافظــة علــى التدفقــات النقديــة اإليجابيــة للشــركة
وعالقاتنا المصرفية القوية لدعم تحول الشركة.
 .8اتبــاع جميــع اإلجــراءات الوقائيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة مــع
االلتــزام بكافــة اللوائــح اإلرشــادية والتوجيهــات الحكوميــة المتعلقــة
بممارسات الصحة والسالمة العامة.
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أرتفــاع اســعار الذهــب العالميــة وتأثيــر زيــادة ضريبــة القيمــة
المضافة
عامــا منــذ
نجحــت الزوردي فــي اجتيــاز العديــد مــن التحديــات علــى مــدار ً 40
تأسيســها .ومــع بدايــة عــام 2020م ،أدت أزمــة كوفيــد  19-التــي أثــرت ســلبا
علــى معظــم الشــركات حــول العالــم باإلضافــة إلــى الزيــادة الســريعة
والحــادة فــي أســعار الذهــب وتضاعــف ضريبــة القيمــة المضافــة ثالثــة
أضعــاف ،إلــى أصعــب المواقــف التــي واجهناهــا .وفــي واقــع األمــر ،تســبب
قطــاع البيــع بالجملــة الــذي يعتمــد علــى بيــع المنتجــات بالــوزن بالضغــط
علــى أعمــال الشــركة علــى المــدى القصيــر ،بمــا أنــه يتأثــر بشــكل كبيــر بزيــادة
أســعار الذهــب وارتفــاع ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاءت فــي نفــس
الوقــت مــع أنتشــار جائحــة كوفيــد .19-لكنّ نــا مــع ذلــك متفائلــون بشــأن
المســتقبل ألننــا بدأنــا بشــكل اســتباقي نحــو تغيــر مســار إعمــال الشــركة منــذ
عــام إلدخــال نمــوذج أعمــال جديــد لبيــع المجوهــرات الذهبيــة بالقطعــة
بدال من الوزن وذلك في مراكز التسوق وعبر قنوات التجارة االلكترونية.

 .1بتاريــخ  16نوفمبــر2020م ،أعلنــت شــركة الزوردي للمجوهــرات عــن
والتوســع فــي مجــال بيــع المشــغوالت
التحوليــة للنمــو
اســتراتيجيتها
ّ
ّ
ـعار مقبولــة ،مــن خــال عالماتهــا ومجموعاتهــا
الذهبيــة بالقطعــة ،بأسـ ٍ
الجديــدة ،مــس أل ( )Miss Lوالزوردي ان ســتايل (،)Lazurde InStyle
فــي أســواق المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .وتأتــي هــذه الخطــوة
عقــب الجهــود التــي بذلتهــا الشــركة فــي تنويــع تدفقــات إيراداتهــا مــن خــال
ـوات جديــدة ،فــي ســياق تلبيــة
إضافــة عالمــات جديــدة وعبــر دخــول قنـ ٍ
ـاد فــي
التغيــرات فــي أذواق العمــاء ،وفــي ســلوكيات الشــراء واالرتفــاع الحـ ّ
أســعار الذهــب .كمــا ســبق للشــركة أن أطلقــت بنجــاح منصتهــا للتجــارة
اإللكترونيــة الخاصــة بمــس أل( ،)Miss Lوهــي علــى أهبــة األســتعداد
لتوســع كبيــر عبــر المجــال اإللكترونــي مــن خــال مزيــد مــن العالمــات
ّ
التجاريــة وعبــر دخــول األســواق الرائــدة .ويعـ ّـد هــذا التطـ ّـور هامــاً فــي
ـكل أساســي علــى بيــع
اســتراتيجية الشــركة التــي ّ
عولــت فــي الماضــي بشـ ٍ
المجوهرات الذهبية بالوزن في أسواق الذهب التقليدية.

التحــول فــي االســتراتيجية مــن البيــع بالجملــة إلــى التركيــز علــى
قطاع التجزئة والبيع بالقطعة.
بتاريــخ  16نوفمبــر2020م ،أعلنــت شــركة الزوردي للمجوهــرات عــن
والتوســع فــي مجــال بيــع المشــغوالت
التحوليــة للنمــو
اســتراتيجيتها
ّ
ّ
ـعار مقبولــة ،مــن خــال عالماتهــا ومجموعاتهــا
ـ
س
بأ
ـة،
ـ
ع
بالقط
الذهبيــة
ٍ
الجديــدة ،مــس أل ( )Miss Lوالزوردي ان ســتايل (،)Lazurde In Style
فــي أســواق المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .نتيجــة التحــول فــي
اإلنفــاق االســتهالكي مــن األســواق التقليديــة إلــى مراكــز التســوق ،ومــن
ثــم بــدأت المجموعــة فــي تركيــز متاجرهــا للبيــع بالتجزئــة فــي مراكــز التســوق
الرئيســية فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر .كمــا ســعت
المجموعــة بنشــاط لتحســين مبيعاتهــا مــن خــال إغــاق المتاجــر منخفضــة
األداء فــي مواقــع معينــة مــع التوســع فــي مناطــق الســوق الرئيســية مــن
خــال المتاجــر الجديــدة ،ال ســيما فــي مصر.لــذا فقــد أدى التركيــز المتزايــد
علــى إيــرادات التجزئــة إلــى تســهيل تركيــز المجموعــة علــى المبيعــات
ـدال مــن المبيعــات التقليديــة مــن حيــث الــوزن .حيــث تتماشــى
بالقطعــة  ،بـ ً
المبيعــات بالقطعــة مــع تفضيــات المســتهلكين واتجاهــات الشــراء فــي
المستقبل  ،ال سيما في المملكة العربية السعودية.

تُ بــاع عالمــة مــس أل ( )Miss Lحاليــاً فــي متاجــر الزوردي ،وفــي األكشــاك
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر ،وعلــى منصــات التجــارة
فــي ّ
االلكترونيــة للمجموعــة ،باإلضافــة لبيعهــا فــي نقــاط البيــع المعتمــدة فــي
المراكــز التجاريــة ،فــي وقـ ٍـت تعتــزم فيــه الشــركة افتتــاح متاجــر لبيــع منتجــات
مــس أل( )Miss Lبالتجزئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر فــي
عــام  .2021وســينعكس األثــر المالــي الفتتــاح متاجــر وأكشــاك جديــدة بــدءاً
من النصف األول من عام 2021م.

المهمة
الخطط والقرارات
ّ
المهمــة
ـرارات
ـ
ق
وال
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ـ
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ـض
ـ
ع
ب
2020
ـام
ـ
ع
ال
ـال
ّنفــذت الشــركة خـ
ّ
لتحقيــق المزيــد مــن النمـ ّـو ،و لضمــان تطويــر مســتدام إليراداتهــا وأرباحهــا
علــى خــال الســنوات القادمــة .وفــي مــا يلــي لمحــة عــن بعــض هــذه
المبادرات ذات الصلة بالخطط والقرارات الهامة:
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مــن المقـ ّـرر أن تبــاع مجموعــة الزوردي ان ســتايل ()Lazurde InStyle
ـعة
ـبكة واسـ ٍ
الجديــدة بالقطعــة فــي أســواق الذهــب التقليديــة مــن خالل شـ ٍ
أي خطــط فــي الوقــت الراهــن الفتتــاح
مــن تجــار التجزئــة .وإن لــم توضــع ّ
إال ّان
،)Lazurde
(InStyle
ستايل
إن
مخصصة لمجموعة الزوردي
متاجر
ّ
ّ
األثــر المالــي إلدخــال وبيــع منتجــات الزوردي ان ســتايل (Lazurde
)InStyleســيثمر أيضــاً اعتبــاراً مــن الربــع األول مــن عــام  ،2021ولكــن يصعــب
التقدير بدقة حالياً.
ـتمر الشــركة بتطويــر نطــاق عمليــات البيع بالجملــة لبيع المجوهرات
 .2ستسـ ّ
بالــوزن ،باإلضافــة إلــى التركيــز الجديــد علــى بيــع المجوهــرات بالقطعــة.
يوجــد ســوق كبيــر فــي المنطقــة لبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن  ،حيــث
تحتــل الشــركة مكانــة رائــدة .وســيتغلب التركيز الجديد علــى بيع المجوهرات
بالقطعــة علــى بيــع المجوهــرات ،وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد شــركة
الزوردي على خفض رأسمالها العامل وزيادة هامش الربح.
 .3أمــا منصــة التجــارة اإللكترونيــة فقــد ُأطلقــت بنجــاح خــال عــام 2020م
ـكل رئيســي لبيــع
ولديهــا قــدرة هائلــة للتطــور .كانــت
ّ
مخصصــة بشـ ٍ
مجوهــرات عالمــة مــس أل( ،)Miss Lبينمــا اطلقــت الشــركةفي نهايــة

العــام  2020منصتهــا اإللكترونيــة الثانيــة  L’azurde.comالتــي
تقدممحفظــة واســعة مــن مجوهــرات الذهــب و األلمــاس .وإن كان
معلومــا ّان مســاهمة التجــارة اإللكترونيــة فــي اإليــرادات والدخــل هــي 2 %
بوتيرة ســريعة .وستســتكمل الشــركة
ٍ
إال انهــا تنمــو
مــن مجمــوع اإليــراداتّ ،
توســعها وتطـ ّـور منصــات تجارتهــا اإللكترونيــة لحيــن تغييــر ســلوك
عمليــة ّ
المتسوقين نحو الشراء عبر المواقع اإللكترونية.
ّ
 .4نظــراً لتأثيــر العديــد مــن العوامــل الغيــر عاديــة والغيــر مســبوقة النتجــة
عــن جائحــة كوفيــد –  ،19والزيــادة الحــادة فــي أســعار الذهــب وكذلــك
بســبب زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة ثــاث أضعــاف إلــى  ٪15اعتبـ ًـارا مــن
 1يوليــو  ،2020كل هــذه العوامــل دفعــت الشــركة نحــو اتخــاذ قــراراً بقبــول
تكلفــة لمــرة واحــدة بقيمــة  34.7مليــون ريــال ســعودي تتعلــق بســحب
بعــض منتجاتهــا مــن المشــغوالت الذهبيــة والتــي قــد ال تتناســب أوزانهــا
مــع أذواق المســتهلكين ،بغــرض ترشــيد وتحســين اســتثمار الشــركة فــي
رأس المال العامل للذهب وتخفيض تكاليف التمويل.
 .5بتاريــخ  11أكتوبــر 2020م ،صــدرت توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال
الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة بمبلــغ  145مليــون ريــال
ســعودي لدعــم عمليــات التوســع فــي أنشــطة الشــركة المســتقبلية
وتوفيــر رأس المــال العامــل لتمكيــن الشــركة مــن زيــادة طاقتهــا التشــغيلية
وخفــض نســبة الديــون إلــى حقــوق المســاهمين .علــى أن تكــون االحقيــة
للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
التــي قــررت زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح اســهم حقــوق اولويــة
والذيــن تظهــر اســمائهم فــي ســجل مســاهمي المصــدر لــدى مركــز االيــداع
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ الجمعيــة ،مشــروط بموافقــات
الجهات الرسمية ذات العالقة والجمعية العامة غير العادية
 .6بتاريــخ  20أكتوبــر2020م ،تــم تعييــن شــركة ســامبا كابيتــال لألصــول وإدارة
االســتثمار (شــركة ســامبا كابيتــال) ،مستشــاراً ماليــاً إلدارة االكتتــاب فــي
طــرح أســهم حقــوق األولويــة ويكــون التعييــن بتاريــخ اليــوم 1442-03-03ه ـ
الموافق 2020-10-20م
 .7بتاريــخ  24ديســمبر 2020م ،تــم تقديــم ملــف طلــب زيــادة رأس مــال
الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق األولويــة إلــى هيئــة الســوق
الماليــة ،موضــع الطلــب زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم
حقــوق أولويــة ،بزيــادة مقترحــة لــرأس مــال الشــركة بمبلــغ  145,000,000ريــال
ســعودي ،مــن خــال طــرح حقــوق أولويــة لعــدد ( )14,500,000أســهم
عاديــة جديــدة لتكــون الزيــادة لــرأس المــال مــن  430مليــون ريــال ســعودي
إلى  575مليون ريال سعودي.
 .8االســتثمار فــي مبــادرات التســويق والترويــج الخاصــة بعالمــة تــوس
بهــدف زيــادة التوعيــة حــول العالمــة وترقيــة مكانتهــا ،وتطويرهــا مــن خــال
المواهب الجديدة والتدريب المستمر.
 .9افتتــاح  7صــاالت عــرض جديــدة فــي مصــر بهــدف تعزيــز أعمــال الزوردي
بقطــاع تجــارة البيــع بالتجزئــة وتحقيــق الحـ ّـد األمثــل مــن قدراتهــا علــى
سجل إنجازات حافل لهذا القطاع بمصر.
ّ
تحقيق الربحية بعد
 .10تغييــر تدريجــي فــي تصاميــم ووزن المجوهــرات والمشــغوال الذهبيــة
لضمــان تلبيــة المنتجــات الجديــدة للتغيــر بــأذواق والقــدرات الشــرائية
المتغيرة للمستهلكين.
ّ
 .11قبــول مــردودات مبيعــات مــن المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة
ذات الــوزن الثقيــل فــي قطــاع البيــع بالجملــة يالمملكــة العربيــة الســعودية،
وتجــار التجزئــة والــوكالء
ولمـ ّـرة واحــدة ،حرصــاً علــى ضمــان حصــول العمــاء ّ
على المنتجات المناسبة.

النمو والخطط المستقبلية
فرص
ّ
تواصل الشركة تركيزها على تنفيذ مبادراتها االستراتيجية التالية:
 .1تطويــر العالمــة التجاريــة مــس أل ( )Miss Lمــن المجوهــرات العصريــة
ســريعة النمــو للوصــول إلــى أقصــى إمكاناتهــا وتحقيــق االســتفادة الكاملة
منهــا مــن خــال إنشــاء نقــاط بيــع بالتجزئــة خاصــة بنــا ،وعبــر التجــارة
اإللكترونية ،و كذلك الوكالء من تجار التجزئة.
 .2العمــل علــى توســيع نطــاق أعمالنــا الناجحــة للبيــع بالتجزئــة فــي الزوردي
في مصر من خالل نقاط بيع جديدة وتشكيلة أقوى.
 .3تعزيــز ربحيــة قطــاع تجــارة التجزئــة الخــاص بــازوردي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال ترشــيد شــبكة األعمــال  ،وتطويــر االنشــطة
التجاريــة فــي المتاجــر الرائــدة  ،وتكثيــف تدريــب الموظفيــن وتخفيــض
المخزون.
 .4العمــل علــى تحســين إداء قطــاع االعمــال لتجــارة الجملــة التقليديــة وبيــع
المشــغوالت الذهبيــة بالــوزن مــن خــال خفــض رأس المــال العامــل و رفــع
الكفاءة التشغيلية.
 .5تعزيــز االســتفادة مــن شــبكة عمالئنــا القويــة فــي االســواق التقليديــة
لبيــع للمشــغوالت الذهبيــة مــن خــال بيع المشــغوالت الذهبيــة بالقطعة.
وبصفتهــا شــركة رائــدة فــي الســوق ،ستســاعد الزوردي مــن خــال بيــع
المشــغوالت الذهبيــة بالقطعــة فــي إعــادة هيكلــة وتحويــل مســار قطــاع
بيــع المشــغوالت الذهبيــة التقليديــة عــن طريــق تقديــم مجموعــات
متنوعــة جديــدة مــن المشــغوالت الذهبيــة تلبــي أحــدث اتجاهــات
عروضا جذابة للغاية.
ً
المستهلكين وتقدم لتجار التجزئة
 .6توســيع نطــاق أعمــال الشــركة عبــر التجــارة اإللكترونيــة الواعــدة ســريعة
النمــو مــن خــال المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة
واألنظمة والتعاون مع المؤسسات الرقمية ذات الخبرة
 .7توســيع نطــاق أعمــال العالمــة التجاريــة العالميــة  TOUSفــي المملكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة والمزيــد من االســتثمارات
فــي أنشــطة التســويق وتنويــع المنتجــات .وكذلــك نخطــط لتوســيع قاعــدة
عمــاء العالمــة التجاريــة TOUSفــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى غــرار
استراتيجية العالمة التجارية الزوردي.
 .8مواصلــة المحافظــة علــى التدفقــات النقديــة اإليجابيــة للشــركة
وعالقاتنا المصرفية القوية لدعم الشركة.
 .9تحســين القــدرة اإلنتاجيــة للتصنيــع مــن خــال خفــض التكاليــف،
واالســتفادة مــن قــدرات الشــركة فــي اعتمــاد التقنيــات الجديــدة
والتكنولوجيا الحديثة والطباعة الثالثية األبعاد؛
 .10خفــض رأس المــال العامــل مــن خــال إضفــاء الطابــع الرقمــي علــى
اســتراتيجية الطريــق إلــى الســوق فــي قطــاع الجملــة ،وخفــض المخــزون
والذمم المدينة؛
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هيكل مجموعة الزوردي للملكية

هيكل مجموعة الزوردي والشركات التابعة لهاالتابعة لها
حصصــا ملكيــة مســيطرة فــي عشــرة ( )10شــركات تابعــة لهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي
تمتلــك شــركة الزوردي للمجوهــرات
ً
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل الحالي لمجموعة الزوردي:

شركة الزوردي للمجوهرات
شركة سعودية مدرجة

100%

98%

شركة ازدياد العربية
التجارية -شركة ذات
مسؤولية محدودة
(ازدياد) يمتلكها شخص
واحد
تمتلك شركة الزوردي
للمجوهرات (شركة
سعودية مدرجة) %100
من أسهمها

شركة كيناز -شركة
ذات مسؤولية
محدودة
تمتلك شركة الزوردي
أبو ظبي  %2من
أسهمها

99.125%

99.67%

99%

شركة أورو إيجبت
لتشغيل المعادن
الثمينة – شركة
مساهمة مقفلة
تمتلك شركة
المجوهرات الماسية
 %0.75من أسهمها
وتمتلك شركة كيناز
 %0.125من أسهمها

شركة الزوردي
للمجوهرات -شركة ذات
مسؤولية محدودة
(الزوردي دبي)
تمتلك شركة الزوردي
أبو ظبي  %0.33من
أسهمها

شركة الزوردي
للمجوهرات -شركة
ذات مسؤولية محدودة
(الزوردي أبو ظبي)
تمتلك شركة الزوردي
دبي  %1من أسهمها

100%

99%

شركة الزوردي جروب
فور جولد أند جوالري
– شركة ذات مسؤولية
محدودة
تمتلك شركة الزوردي
دبي  %100من
أسهمها

شركة الزوردي
للمجوهرات -شركة
ذات مسؤولية محدودة
سلطنة عمان
تمتلك شركة الزوردي
دبي  %99من أسهمها
وتمتلك شركة الزوردي
أبو ظبي  %1من
أسهمها

50%

49%

98%

شركة الزوردي
للمجوهرات -شركة ذات
مسؤولية محدودة
(الزوردي قطر)
السيدة وفيقة
تمتلك
ّ
سلطان العيسى %51
من أسهمها

المجوهرات الماسية
 شركة ذاتمسؤولية محدودة
تمتلك شركة
الزوردي أبو ظبي
 %2من أسهمها

50%

شركة الزوردي مصر
للمجوهرات -شركة
ذات مسؤولية محدودة
(الزوردي مصر)
تمتلك شركة الزوردي
أبو ظبي  %50من
أسهمها وتمتلك شركة
الزوردي دبي  %50من
أسهمها

لمحة عامة حول الشركات التابعة
تديــر الزوردي أعمالهــا مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات التابعــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .كمــا تحافــظ الشــركة علــى اســتثماراتها طويلــة
األجــل مــع ممارســة كافــة وســائل الرقابــة الفعالــة عــن طريــق قدرتهــا الكاملــة علــى الســيطرة والتحكــم المباشــر فــي األداء االقتصــادي والسياســات الماليــة
والعمليــات التشــغيلية .تُ وحــد الزوردي عملياتهــا الماليــة ونتائجهــا التشــغيلية كوحــدة اقتصاديــة واحــدة عــن طريــق إصــدار قوائــم ماليــة موحــدة علــى مســتوى
المجموعة بعد استبعاد جميع األرصدة والمعامالت المهمة داخل المجموعة.
ويوضــح الجــدول التالــي أســماء الشــركات التابعــة ،ورأس المــال ،وحصــص الملكيــة ،وأنشــطة األعمــال الرئيســية ،وبلــد التأســيس ،وبلــد التشــغيل .الرجــاء مالحظــة
عدم وجود أسهم أو أدوات دين صادرة ألي من هذه الشركات.
ال توجــد أي فئــة أو عــدد مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويــل أو األوراق الماليــة التعاقديــة أو حقــوق الشــفعة أو أي حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا شــركة
الزوردي للمجوهرات واال اي من الشركات التابعة لمجموعة الزوردي خالل عام 2020م.
ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة أو الشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
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أي مــن الشــركات التابعــة لمجموعــة الزوردي مــن تاريــخ  31ديســمبر
ال ينطبــق مــا يلــي علــى شــركة الزوردي للمجوهــرات واال ّ
2020م:
.1ال توجــد أي فئــة أو عــدد مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويــل أو األوراق الماليــة التعاقديــة أو حقــوق الشــفعة أو أي حقــوق مشــابهة أصدرتهــا
أو منحتها الشركات التابعة لمجموعة الزوردي خالل العام المالي ،كما ولم تتلق الشركة أي تعويض بهذا الشأن.
.2لــم يكــن هنــاك أي حقــوق للتحويــل أو االكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة أو حقــوق تعاقديــة لالكتتــاب أو حقــوق
مشابهة أصدرتها أو منحتها الزوردي.
.3عدم قيام الزوردي أو إحدى شركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد،
.4ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تخلّ ى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح.
نسبة الملكية
اسم الشركة التابعة

رأس المال
رأس المال
بالعملة األجنبية بالريال السعودي

1

شركة المجوهرات الماسية
()1

2

شركة كيناز ()2

3

شركة الزوردي للمجوهرات

4

شركة الزوردي للمجوهرات درهم إماراتي

شــركة المجوهــرات الماســية (“المجوهــرات الماســية”) هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ُمســجلة فــي الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،بالســجل
التجــاري رقــم  1010236734الصــادر بتاريــخ 1428/07/25ه ـ (الموافــق 2007/08/08م) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض ،ص.ب رقــم  ،41270الريــاض
 ،11521المملكــة العربيــة الســعودية .ويبلــغ رأس مــال شــركة المجوهــرات الماســية الحالــي  300ألــف ريــال ســعودي مقســمة إلــى  50حصــة بقيمــة اســمية
مدفوعة بالكامل  6000ريال سعودي للحصة الواحدة.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية كما في  31ديسمبر 2020م:
ّ

المساهمون

٢٠١٩م

حصة غير مباشرة
حصة غير مباشرة
حصة مباشرة ()%
حصة مباشرة ()%
()%
()%

تجارة األحجار الكريمة
والمجوهرات والمشغوالت

المملكة العربية
السعودية

%98

%2

%98

%2

تجارة األحجار الكريمة
والمجوهرات والمشغوالت

المملكة العربية
السعودية

%98

%2

%98

%2

300,000

مكاتب البيع بالجملة

اإلمارات العربية
المتحدة ،دبي

%99.67

%0.33

%99.67

%0.33

3000,000

معارض للبيع بالتجزئة

اإلمارات العربية
المتحدة ،أبوظبي

%99

%1

%99

%1

-

300,000

أنشطة األعمال الرئيسية

بلد التأسيس والتشغيل

2020م

شركة المجوهرات الماسية

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة

قيمة الحصص (ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة

49

(ريال سعودي)

294,000

%98

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة ذات مسؤولية محدودة 1

1

6,000

6,000

%2

50

6,000

300,000

%100

اإلجمالي

 1شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية قبل زيادة رأس المال السهمي كما في  31ديسمبر 2020م:
ّ

5

شركة الزوردي للمجوهرات

300,000

306,000

مكاتب البيع بالجملة

قطر

%49

-

%49

-

المساهمون

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة

قيمة الحصص (ريال سعودي)

6

شركة الزوردي مصر
للمجوهرات ()3

درهم إماراتي

306,000

مصنع ومكاتب البيع بالجملة

مصر

-

%100

-

%100

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة

49

(ريال سعودي)

49,000

%98

7

شركة اورو ايجيبت لتشغيل
المعادن الثمينة

200,000

206,044

مصنع ومكاتب البيع بالجملة
ومتاجر للبيع بالتجزئة

مصر

%99.125

%0.875

%99.125

%0.875

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة

1

1,000

1,000

%2

اإلجمالي

50

1,000

50,000

8

شركة الزوردي جروب فور
جولد أند جوالري

ريال قطري

33,463,370

تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة
والمجوهرات والمشغوالت

اإلمارات العربية
المتحدة ،دبي

-

%100

-

%100

9

شركة الزوردي للمجوهرات 143,250,000

8,436,006

سلطنة عمان

--

%100

--

--

10

شركة ازدياد العربية التجارية
شركة ذات مسؤولية

المملكة العربية
السعودية

%100

--

%100

--

جنيه مصري

مصنع ومكاتب بيع بالجملة

 .1وافــق الشــركاء بتاريــخ  23أبريــل  2017علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي عــن طريــق دفــع المبلــغ المطلــوب نقـ ًـدا مــن خــال
الحوالــة البنكيــة وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة ،ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع
وتم االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة ونظامها األساسي في  24يونيو .2019
حصصهم الحاليةّ .
 .2وافــق الشــركاء بتاريــخ  23أبريــل  2017علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره  3.0مليــون ريــال ســعودي (ثالثــة مليــون ريــال ســعودي) عــن طريــق دفــع المبلــغ
المطلــوب مــن خــال الحســاب الجــاري للشــركاء فــي عــام  ،2017وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة ،ويلــزم علــى جميــع الشــركاء
دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحاليــة .وتـ ّـم االنتهــاء مــن اإلجــراءات التنظيميــة المتعلقــة بتحديــث الســجل التجــاري للشــركة ونظامهــا
األساسي في  17يونيو .2019
 .3وافــق الشــركاء بتاريــخ  22ديســمبر  2019علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ وقــدره  143.25مليــون جنيــه مصــري (أي  33.46مليــون ريــال ســعودي) عــن طريــق
دفــع المبلــغ المطلــوب نقــد ًا وإصــدار أســهم جديــدة مســاوية للزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة ،ويلــزم علــى جميــع الشــركاء دفــع قيمــة زيــادة رأس المــال
وتم االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة ونظامها األساسي في  29ديسمبر .2019
بالتناسب مع حصصهم الحاليةّ .
 .4بتاريــخ  31اكتوبــر  ،2018اســتحوذت الشــركة علــى  %100مــن األســهم فــي شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة بمــا يتفــق مــع الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة
شــراء األســهم الموقعــة فــي  5أغســطس  .2018وازديــاد هــي الشــركة الممنوحــة االمتيــاز والمشـ ّـغلة لعالمــة تــوس العالميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وتــوس عبــارة عــن عالمــة تجاريــة دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات األســعار المعقولــة ،لديهــا خبــرة أعمــال تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن  620متجــر ًا فــي أكثــر مــن 53
دولــة .تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع وبيــع المجوهــرات والحقائــب واألكسســوارات للنســاء والرجــال ،وتشــمل معروضاتهــا مجموعــةً واســعةً مــن الســلع منهــا
المجوهــرات الماســية والذهــب والفضــة ،وذلــك فــي صلــب أعمالهــا ،باإلضافــة إلــى حقائــب اليــد والعطــور واألكسســوارات .العالمــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية منــذ العــام  2008وقــد أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة تمتـ ّـد علــى  26متجــر ًا فــي مختلــف أرجــاء المملكــة .وتســعى الزوردي مــن خــال عالمــة تــوس التجاريــة
إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر تنويــع اإليــرادات واســتكمال تشــكيلتها .وتفتخــر إدارة الشــركة أيضـ ًا بشــراكتها مــع تــوس الرائــدة عالميـ ًا فــي
صناعــة المجوهــرات .وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية مجموعــة الزوردي الســاعية إلــى دخــول قطــاع مجوهــرات الرفاهيــة ذات األســعار المحــدودة التــي
تقدم هامش أرباح قوي وتسهم في تنويع محفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كلياً.
ّ

نسبة الملكية

%100

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة المجوهــرات الماســية تجــارة المشــغوالت الذهبيــة ومنتجــات الفضــة واألحجــار الكريمــة .وقــد تأسســت هــذه
الشركة في األساس بهدف امتالك حصص في مجموعة من الشركات التابعة ،وال تمارس أي أنشطة تجارية حتى  31ديسمبر 2019م.

هيكل الملكية

نبذة عن استراتيجية العمل | 02

شركة كيناز
شــركة كينــاز هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ُمســجلة فــي الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،بالســجل التجــاري رقــم  ،1010352574الصــادر بتاريــخ
 1433/11/21ه ـ (الموافــق  2012/10/06م) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض ،المنطقــة الصناعيــة الثانيــة ،ص.ب رقــم  ،41270الريــاض  ،11521المملكــة
العربيــة الســعودية .ويبلــغ رأس مــال شــركة كينــاز الحالــي  3مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى  50حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل  60,000ريــال ســعودي
للحصة الواحدة.
يلخّ ص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز كما في  31ديسمبر 2020م:
عدد الحصص

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة

49

49

60,000

2,940,000

%98

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة ذات مسؤولية محدودة 1

1

1

60,000

60,000

%2

50

50

60,000

3,000,000

%100

المساهمون

اإلجمالي

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مساهمة

49

1,000

49,000

%98

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة ذات مسؤولية محدودة

1

1,000

1,000

%2

50

1,000

50,000

%100

اإلجمالي

شركة الزوردي للمجوهرات ( -اإلمارات العربية المتحدة – دبي)
شــركة الزوردي للمجوهــرات («الزوردي دبــي») هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بالســجل التجــاري رقــم
 1039193بتاريــخ 2008/12/23م (الموافــق 1429/12/25هــ) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة الــرأس ،ص.ب رقــم  ،60843دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي دبــي الحالــي  300ألــف درهــم إماراتــي (مــا يعــادل  306ألــف ريــال ســعودي) مقســمة إلــى  300حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة
بالكامــل  1,000درهــم إماراتــي (مــا يعــادل  1.02ريــال ســعودي) للحصــة الواحــدة .يلخــص الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة شــركة الزوردي دبــي كمــا فــي  31ديســمبر
2020م:

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة

299

1,000

299,000

304,980

%99.67

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة ذات مسؤولية محدودة 1

1

1,000

1,000

1,020

%0.33

300

1,000

300,000

306,000

%100

اإلجمالي

شركة الزوردي للمجوهرات

297

1,000

297,000

302,940

%99

شركة الزوردي للمجوهرات-شركة ذات مسؤولية محدودة 1

3

1,000

3,000

3,060

%1

300

1,000

300,000

306,000

%100

المساهمون

اإلجمالي

 1شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

شركة الزوردي مصر للمجوهرات
شــركة الزوردي مصــر هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي القاهــرة ،مصــر ،بالســجل التجــاري رقــم  ،14997الصــادر بتاريــخ  2005/06/08م (الموافــق
 1426/05/01هــ) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي المنطقــة الصناعيــة األولــى ،ص.ب رقــم  ،62مدينــة العبــور ،مصــر .ويبلــغ رأس المــال الحالــي المدفــوع لشــركة
وفقا لسعر الصرف كما في  31ديسمبر 2020م).
الزوردي مصر  143,250,000جنيه مصري ،مقسم إلى  143,250,000حصة (ما يعادل  33,463,370ريال سعودي ً
يلخّ ص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر كما في  31ديسمبر 2020م:

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة

71,625,000

1

71,625,000

16,731,685

%50

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة 2

71,625,000

1

71,625,000

16,731,685

%50

143,250,000

1

143,250,000

33,463,370

% 100

المساهمون

تتضمن األنشطة األساسية لشركة كيناز تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة واألحجار الكريمة.

المساهمون

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي أبوظبي تجارة البيع بالتجزئة للمجوهرات واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات.
وتمتلــك الزوردي أبوظبــي حصــص ملكيــة بقيمــة 71,625,500جنيــه مصــري (مــا يعــادل  16,731,685ريــال ســعودي) فــي شــركة الزوردي مصــر (وتمثــل  %50مــن
رأسمالها) كما في  31ديسمبر 2020م.

يلخّ ص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز قبل زيادة رأس المال السهمي كما في  31ديسمبر 2020م:
المساهمون

شركة الزوردي للمجوهرات (أبوظبي)
شــركة الزوردي للمجوهــرات («الزوردي أبوظبــي») هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بالســجل
التجــاري رقــم  1060233بتاريــخ  2003/10/19م والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق الذهــب ،مدينــة زايــد ،ص.ب رقــم  ،72147أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ويبلــغ رأس المــال الســهمي شــركة الزوردي أبوظبــي الحالــي  300ألــف درهــم إماراتــي (مــا يعــادل  306ألــف ريــال ســعودي) مقســمة إلــى  300حصــة بقيمــة اســمية
مدفوعة بالكامل  1000درهم إماراتي (ما يعادل  1.02ريال سعودي) للحصة الواحدة.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في  31ديسمبر 2020م:

 1شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي دبي تجارة المجوهرات واللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات وقطع غيارها وصياغة الذهب
والمجوهرات.
وتمتلك الزوردي دبي حصص ملكية بقيمة 71,625,500جنيه مصري (ما يعادل  16,731,685ريال سعودي) في شركة الزوردي مصر (وتمثل  %50من
رأسمالها) كما في  31ديسمبر 2020م .كما تمتلك الزوردي دبي  %100من حصص شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري )DMCC(،وهي شركة
ذات مسؤولية محدودة.

اإلجمالي

 1شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 2شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

يلخّ ص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر قبل زيادة رأس المال كما في  31ديسمبر 2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة

46,142,500

1

46,142,500

9,714,211

%50

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

46,142,500

1

46,142,500

9,714,211

%50

92,285,000

1

92,285,000

19،428،422

% 100

المساهمون-

اإلجمالي

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي مصر تأسيس وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع مجوهرات الذهب واأللماس.

هيكل الملكية
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شركة الزوردي للمجوهرات (قطر)
شــركة الزوردي للمجوهــرات (“الزوردي قطــر”) هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي قطــر ،بالســجل التجــاري رقــم  60716بتاريــخ
 2013/05/21م (الموافــق  1434/07/11هــ) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي شــارع جبــر بــن محمــد ،ص.ب رقــم  ،20464الدوحــة ،قطــر .ويبلــغ رأس
مــال شــركة الزوردي قطــر الحالــي  200ألــف درهــم إماراتــي (مــا يعــادل  206,054ريــال ســعودي) مقســمة إلــى  200حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة
بالكامــل  1000ريــال قطــري (مــا يعــادل  1,030ريــال ســعودي) للحصــة الواحــدة .يلخــص الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة شــركة الزوردي قطــر كمــا
في  31ديسمبر 2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(ريال قطري)

قيمة الحصص
(ريال قطري)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

وفيقة سلطان العيسى

102

1,000

102,000

105,082

%51

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مدرجة

98

1,000

98,000

100,962

%49

200

1,000

200,000

206,044

%100

المساهمون

اإلجمالي

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي قطــر تجــارة الذهــب والمعــادن الثمينــة غيــر المشــغولة والمجوهــرات والمشــغوالت الفضيــة والذهبيــة وصياغــة الذهــب والمعــادن
والحلي ،وصيانة وإصالح المشغوالت الذهبية والمجوهرات والحلي وتعديلها.
الثمينة
ُ

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة
شــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي القاهــرة ،مصــر ،بالســجل التجــاري رقــم  ،7877الصــادر
بتاريــخ  1423/11/14ه ـ (الموافــق  2003/01/17م) ،والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق العبــور ،ص.ب رقــم  ،3067القليوبيــة ،مصــر .ويبلــغ رأس
مــال شــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة الحالــي  40,000,000جنيــه مصــري (مــا يعــادل  9،344،047ريــال ســعودي) مقســمة إلــى
 1,600,000حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  25جنيه مصري (ما يعادل  5.84ريال سعودي) للحصة الواحدة.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة اورو ايجيبت كما في  31ديسمبر 2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة الحصص
(جنيه مصري)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مدرجة

1,586,000

25

39,650,000

9،262،287

%99.125

شركة المجوهرات الماسية  -ش.ذ.م.م

12,000

25

300,000

70،080

%0.750

شركة كيناز  -ش.ذ.م.م

2,000

25

50,000

11،680

%0.125

اإلجمالي

1,600,000

25

40,000,000

9،344،047

%100

المساهمون

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة اورو ايجيبــت تأســيس وتشــغيل مصنــع لصناعــة المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة واألحجــار الكريمــة بكافــة أنواعها،وكذلــك تأســيس
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»
شــركة الزوردي م.د.م.س شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة لــدى مركــز دبــي للســلع المتعــددة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بموجــب الترخيــص التجــاري رقــم  108442 DMCCبتاريــخ  26فبرايــر 2015م ويتمثــل النشــاط الرئيســي لشــركة الزوردي م.د.م.س فــي تجــارة اللؤلــؤ
واألحجــار الكريمــة والمجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة .وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة الزوردي للمجوهــرات – دبــي فــى
تاريخ  31ديسمبر .2019

شركة الزوردي للمجوهرات (سلطنة عمان)
شــركة الزوردي للمجوهــرات («الزوردي عمــان») هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي ســلطنة عمــان ،بالســجل التجــاري رقــم
 1320525بتاريــخ  30مايــو  ،2018والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق الســيب ،مســقط ،ص.ب رقــم  ،122مســقط  ،125ســلطنة عمــان .ويبلــغ
رأس مــال شــركة الزوردي عمــان الحالــي  20ألــف ريــال عمانــي (مــا يعــادل  195ألــف ريــال ســعودي) مقســمة إلــى  20ألــف حصــة بقيمــة اســمية
مدفوعة بالكامل  1ريال عماني (ما يعادل  9،75ريال سعودي للحصة الواحدة).
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي عمان كما في  31ديسمبر 2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(ريال عماني)

قيمة الحصص
(ريال عماني)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردى للمجوهرات (االمارات – دبى )

19800

1

19،800

193،050

%51

شركة الزوردي للمجوهرات (أبو ظبى)

200

1

200

1،950

%49

20،000

1

20،000

195،000

%100

المساهمون

اإلجمالي

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي عمان صناعة وتجارة المجوهرات المشغولة من المعادن أو األحجار الكريمة.
شركة ازدياد العربية التجارية («ازدياد»)
شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة («ازديــاد») هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة مــن شــخص واحــد مســجلة فــي الريــاض ،المملكــة
العربيــة الســعودية ،بالســجل التجــاري رقــم  1010458294بتاريــخ  5ســبتمبر  ،2015والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض ،ص.ب رقــم ،41270
الريــاض  ،11521المملكــة العربيــة الســعودية .ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي أبوظبــي الحالــي  12ألــف ريــال ســعودي مقســمة إلــى  100حصــة
بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تعادل  120ألف ريال سعودي.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدياد العربية التجارية كما في  31ديسمبر 2020م:

المساهمون
شركة الزوردي للمجوهرات –

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

100

120,000

12,000,000

%100

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة تجــارة المجوهــرات ،والعطــور ،وأكسســوارات الرجــال والنســاء ،والمنتجــات الجلديــة ،وإدارة حقــوق
االمتياز والعالمات التجارية.

بتاريــخ  31أكتوبــر  ،2018اســتحوذت الشــركة علــى  %100مــن األســهم فــي شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة بمــا يتفــق مــع الشــروط واألحــكام الــواردة
فــي اتفاقيــة شــراء األســهم الموقعــة فــي  5أغســطس  .2018وازديــاد هــي الشــركة الممنوحــة االمتيــاز والمشـ ّـغلة لعالمــة تــوس العالميــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية .وتــوس عبــارة عــن عالمــة تجاريــة دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات األســعار المعقولــة ،لديهــا خبــرة أعمــال تقــارب
المئة عام وبأكثر من  620متجراً في أكثر من  53دولة.
تعمــل تــوس علــى تصميــم وتصنيــع وبيــع المجوهــرات والحقائــب واألكسســوارات للنســاء والرجــال ،وتشــمل معروضاتهــا مجموعـ ًـة واسـ ً
ـعة مــن
الســلع منهــا المجوهــرات الماســية والذهــب والفضــة ،وذلــك فــي صلــب أعمالهــا ،باإلضافــة إلــى حقائــب اليــد والعطــور واألكسســوارات.
العالمــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العــام  2008وقــد أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة تمتـ ّـد علــى  26متجــراً فــي مختلــف أرجــاء
المملكــة .وتســعى الزوردي مــن خــال عالمــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع قاعــدة عمالئهــا عبــر تنويــع اإليــرادات واســتكمال
تشكيلتها .وتفتخر إدارة الشركة أيضاً بشراكتها مع توس الرائدة عالمياً في صناعة المجوهرات.
وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية مجموعــة الزوردي الســاعية إلــى دخــول قطــاع مجوهــرات الرفاهيــة ذات األســعار المحــدودة التــي
تقدم هامش أرباح قوي وتسهم في تنويع محفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كلياً.
ّ
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مؤشرات األداء المالي الرئيسية

مؤشرات األداء المالي الرئيسية

الربح اإلجمالي
للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي
(مليون ريال سعودي)

توزيعات األرباح
(مليون ريال سعودي)

70

اإليرادات التشغيلية
للمجموعة حسب قنوات التوزيع
(مليون ريال سعودي)

حقوق الملكية
(مليون ريال سعودي)

المطلوبات المتداولة
(مليون ريال سعودي)

اإليرادات التشغيلية
للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي
(مليون ريال سعودي)

األصول المتداولة
(مليون ريال سعودي)

71
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مؤشرات األداء المالي الرئيسية لمجموعة الزوردي (مليون ريال سعودي)
قائمة الدخل والمركز المالي للسنوات الخمس الماضية

قائمة الدخل

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

إيرادات الذهب

1,613

1,397

1,506

1,495

931

اإليرادات التشغيلية

405

355

406

481

347

تكلفة اإليرادات

()1,774

()1,535

()1,668

()1,689

()1,095

الربح اإلجمالي

245

٢١٧

244

288

183

مصاريف البيع والتسويق

()134

()105

()132

()180

()165

مصاريف عمومية وإدارية

()43

()38

()42

()43

()42

()18

اإلنخفاض في قيمة المخزون
خسارة في سحب المنتجات

72

()35

الربح التشغيلي

68

75

70

47

()59

تكاليف تمويل  -بالصافي

()36

()31

()36

()51

()50

إيرادات ( /مصاريف) أخرى  -بالصافي

58

()1

()4

1

0

الزكاة وضريبة الدخل

()19

()12

()12

()14

()12

صافي الربح ( /الخسائر)

72

32

18

()18

()120

مخزون

806

915

789

859

818

ذمم مدينة

425

460

570

٦٢٥

264

موجودات متداولة أخرى

29

27

39

٩٩

101

ضمانات نقدية

171

110

102

100

70

النقد وما في حكمه

39

57

48

54

141

مجموع الموجودات المتداولة

1,469

1,569

1,548

1,737

1,394

موجودات غير متداولة

70

79

236

278

٢٥٦

مجموع الموجودات

1,539

1,648

1,783

2,015

1,650

تسهيالت مرابحة قصيرة األجل

1,021

1,134

1,106

1,137

858

مطلوبات متداولة أخرى

83

69

73

280

386

مجموع المطلوبات المتداولة

1,104

1,203

1,179

1,417

1,244

مطلوبات غير متداولة

33

38

178

180

109

مجموع المطلوبات

1,137

1,241

1,357

1,597

1,353

حقوق الملكية

578

582

602

584

462

احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية

()176

()175

()176

()166

()165

مجموع حقوق الملكية

402

406

426

418

297

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1,539

1,648

1,783

2,015

1,650

قائمة التدفقات النقدية:
النقد الناتج عن ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

()8

()12

()20

30

59

النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()24

()20

()144

()12

10

النقد )المستخدم في( /الناتج عن األنشطة التمويلية
(باستثناء توزيعات األرباح)

()37

()72

()156

()14

38

توزيعات أرباح مدفوعة

()55

()22

-

-

-

المؤشرات الرئيسية
نسبة العائد إلى اإليرادات التشغيلية

%17.7

%8.9

%4.3

%3.6-

%34.7-

نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك

%19.3

%24.0

%20.0

%19.0

%3.9-

نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى اإليرادات

%16.8

%21.2

%17.2

%9.7

%16.9-

العائد على األصول التشغيلية

%4.7

%1.9

%1.0

%0.9-

%7.3-

العائد على حقوق الملكية

%17.9

%7.8

%4.1

%4.2-

%40.5-

نسبة السيولة

1.3

1.3

1.3

1.2

1.1

%12.3-

%14.4

%18.4

%27.8-

0.73

0.41

()0.41

()2.80

نمو اإليرادات التشغيلية
معدل ّ
ّ
األرباح ( /الخسائر) للسهم الواحد

1.67

73
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اإليرادات
تشــمل اإليــرادات األجماليــة كال مــن إيــرادات مبيعــات الذهــب وإيــرادات التشــغيل  .تمثــل إيــرادات الذهــب قيمــة وزن الذهــب المســتخدم فــي تحقيــق
أي
إالّ ،
ألن المجموعــة التحقــق ّ
اإليــرادات التشــغيلية مــن قنــوات البيــع بالجملــة .يتــم عــرض إيــرادات الذهــب بالتقاريــر الماليــة كمعلومــات إحصائيــة ليــس ّ
أربــاح أو خســائر مــن بيــع معــدن الذهــب عبــر قنــوات البيــع بالجملــة .أمــا اإليــرادات التشــغيلية فترتبــط بعنصــر القيمــة المضافــة علــى قطعــة المجوهــرات،
خصوصــاً إيــرادات أجــور التصنيــع ،وقيمــة اإلضافــات وأيــة مصــادر إيــرادات أخــرى تسـ ّـجل عبــر قنــوات البيــع بالجملــة ومجوهــرات الذهــب واأللمــاس وغيرهــا
من المنتجات التي تباع في قنوات البيع بالتجزئة ،وهو ما يشكّ ل اإليرادات الفعلية للمجموعة.
تحليل إيرادات الذهب للمجموعة:
مليون ريال

2020

2019

نسبة االختالف

931

1,495

%37.7-

إيرادات
الذهب

فــي الســعودية ،انخفضــت إيــرادات قنــوات البيــع بالجملــة بنســبة  %45.2مقارنــةً بالعــام الماضــي ،متأثــرة سـ ًـلبا باإلغــاق الكامــل ألســواق الذهــب والمراكــز التجاريــة منــذ
منتصــف شــهر مــارس وحتــى نهايــة أبريــل ،وبانخفــاض ســاعات العمــل بعــد ذلــك فــي شــهري مايــو ويونيــو بســبب جائحــة كوفيــد .19-كمــا نتــج هــذا االنخفــاض أيضـ ًا عــن
زيادة ضريبة الضريبة على القيمة المضافة ثالثة أضعاف حيث وصلت النسبة الى نسبة  %15اعتبار ًا من  1يوليو  ،2020و كذلك الزيادة الحادة في أسعار الذهب.
كمــا تراجعــت إيــرادات قطــاع الجملــة فــي مصــر بنســبة  %24.0مقارنــة بالعــام الماضــي بســبب انخفــاض ســاعات العمــل فــي المراكــز التجاريــة واألســواق المصريــة فــي
جراء جائحة كوفيد 19-واالرتفاع الحاد في أسعار الذهب.
النصف األول من العام ّ
وانخفضــت إيــرادات قطــاع البيــع بالتجزئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنســبة  %37.5نتيجــة اإلغــاق الكامــل للمراكــز التجاريــة منــذ منتصــف شــهر مــارس وحتــى
نهايــة أبريــل  ،2020وبانخفــاض ســاعات العمــل بعــد ذلــك فــي شــهري مايــو ويونيــو بســبب جائحــة كوفيــد .19 -كمــا أثــرت زيــادة ضريبــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة
ثالثــة أضعــاف حيــث وصلــت النســبة الــى لنســبة  %15علــى إيــرادات مجوهــرات األلمــاس فــي الفتــرة الحاليــة ،وإن عوضتهــا جزئيـ ًا النتائــج الواعــدة التــي حققتهــا عالمــة
مس أل الجديدة.
بينمــا فــي مصــر ،ارتفعــت إيــرادات قطــاع البيــع بالتجزئــة بنســبة  %24.4نتيجــة نمــو مبيعــات المعــارض الحاليــة و بفضــل افتتــاح خمســة مواقــع جديــدة فــي عــام 2020
لعالمة مس أل ومجوهرات األلماس ،مما ساهم في تخطي أثر انخفاض ساعات العمل بعد اإلجراءات االحترازية المرافقة لجائحة كوفيد.19-
يمكن تحليل اإليرادات التشغيلية على النحو التالي:

بلغــت إيــرادات مبيعــات الذهــب للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة  31ديســمبر  2020مبلغــاً وقــدره  931مليــون ريــال ســعودي ،بانخفــاض قــدره %37.7
ً
مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت إيرادات الذهب  1,495مليون ريال سعودي.
اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي
2020

النسبة من اإليرادات

2019

النسبة من اإليرادات

نسبة االختالف

مليون ريال سعودي
المملكة العربية السعودية

160

%46

260

%54

%38.3-

مصر

186

%54

209

%43

%10.8-

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

1

%0

13

%3

%91.6-

اإلجمالي

347

%100

481

%100

%27.8-

بلغــت اإليــرادات التشــغيلية للمجموعــة للســنة الماليــة المنتهيــة  31ديســمبر  2020مبلغــاً وقــدره  347مليــون ريــال ســعودي والتــي تعتبــر اإليــرادات الحقيقيــة
للمجموعــة بعــد اســتبعاد قيمــة معــدن الذهــب ، ،بانخفــاض قــدره  %27.8مقارنــة بالســنة الماضيــة حيــث بلغــت اإليــرادات التشــغيلية  481مليــون ريــال
سعودي .

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

ريال سعودي

نسبة من االجمالي

ريال سعودي

نسبة من االجمالي

مبيعات نقدية

197,753,562

%56.9

223,989,004

%37.7

مبيعات آجلة

149,662,776

%43.1

257,215,707

%62.3

إجمالي
اإليرادات

347,416,338

%100.0

481,204,711

%100.0

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي
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2020

النسبة من اإليرادات

2019

النسبة من اإليرادات

نسبة االختالف

الجملة (الذهب
واأللماس)

172

%50

267

%55

%35.5-

التجزئة

175

%50

214

%45

%18.2-

اإلجمالي

481

%100

481

%100

%27.8-

ريال سعودي

ريال سعودي

الذمم المدينة  -إجمالي

298,336,378

644,391,062

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()34,271,778

()19,323,187

الذمم المدينة  -صافي

264,064,600

625,067,875

تنشــأ الذمــم المدينــة مــن منــح عمــاء المجموعــة مــن تجــار الجملــة تســهيالت باألجــل لســداد إلتزاماتهــم ،بمــا فــي ذلــك إلتزاماتهــم مــن شــراء الذهــب .وتعــد
هــذه المبيعــات اآلجلــة إســتجابة لمتطلبــات تعامــل شــركات الذهــب مــع عمالئهــا فــي قطــاع الجملــة ،وتعــد هــذه المعاملــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية وفقــاً لمــا ذهــب إليــه عــدد مــن علمــاء الشــريعة المتقدميــن والمعاصريــن طبقــاً لمــا توصلــت إليــه المجموعــة مــن إجتماعاتهــا معهــم .وتقتصــر
المجموعة في تعاملها بالبيع اآلجل على مبيعات الجملة فقط ،وال تتعامل باألجل في مبيعات التجزئة.

في ما يلي تحليل اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع:

اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع

الذمم المدينة

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

2019

2020

نسبة االختالف

ريال سعودي

النسبة من

ريال سعودي

النسبة من

اإليرادات التشغيلية

347

%100.0

481

%100.0

%27.8-

تكلفة اإليرادات التشغيلية

()164

%47.3-

()193

%40.2-

%15.0-

الربح اإلجمالي

183

%52.7

288

%59.8

%36.4-

المصاريف التشغيلية

()207

%59.6-

()223

%46.4-

%7.4-

اإلنخفاض في قيمة
المخزون

0

%0.0

()18

%3.7-

%100.0-

خسارة سحب المنتجات

()35

%10.0-

-

-

(الخسارة)  /الربح التشغيلية

()59

%16.9-

47

%9.7

%225.4-

صافي الخسارة

()120

%34.7-

()18

%3.6-

%586.6
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بلغــت اإليــرادات التشــغيلية للمجموعــة  347مليــون ريــال ســعودي للعــام
 ، 2020بانخفــاض قــدره  %27.8مقارنــة ب ـ  481مليــون ريــال ســعودي العــام
الماضي.
وسـ ّـجلت تكلفــة اإليــرادات التشــغيلية انخفاضــاً بنســبة  %15مقارنـ ًـة بالعــام
الماضي ،نتيجة تدني اإليرادات التشغيلية.
بلــغ إجمالــي الربــح  183.0مليــون ريــال ســعودي للعــام  2020بانخفــاض
بنســبة  %36.4مــن العــام الماضــي والــذي بلــغ  287.8مليــون ريــال ســعودي
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض اإليرادات التشغيلية.
بلغــت الخســارة التشــغيلية  58.6مليــون ريــال ســعودي للعــام  2020مقارنــة
بأربــاح تشــغيلية بلغــت  46.7مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الماضــي،
بســبب انخفــاض اإليــرادات التشــغيلية رغــم انخفــاض النفقــات التشــغيلية

بنســبة  %11.8فــي العــام  ،2020نتيجــة عوامــل غيــر معهودة وغير مســبوقة
مثــل جائحــة كوفيــد ،19-وزيــادة ضريبــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة
ثالثــة أضعــاف والزيــادة الحــادة فــي أســعار الذهــب .وكذلــك نتيجــة قــرار
الشــركة قبــول التكاليــف غيــر المتكـ ّـررة وقيمتهــا  34.7مليــون ريــال ســعودي
والمرتبطــة بقبــول إرجــاع المجوهــرات المصنوعــة مــن الذهــب ثقيلــة الــوزن
التــي ال تلبــي اتجاهــات العمــاء وميزانياتهــم .وتمثــل الهــدف مــن هــذا
القــرار فــي ترشــيد اســتثمار الشــركة فــي الرأســمال العامــل للذهــب مــن أجــل
خفض تكاليف التمويل.
بلــغ صافــي الخســارة خــال العــام  2020مبلغــاً وقــدره  120.5مليــون ريــال
ســعودي مقابــل  17.5مليــون ريــال العــام الماضــي .نتيجــة انخفــاض
اإليــرادات التشــغيلية بســبب كوفيــد 19-وأســباب أخــرى كمــا تـ ّـم شــرحه
أعاله.

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل
تلخص التفاصيل كاآلتي:
حتى  31ديسمبرّ ،
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كانت حركة التسهيالت قصيرة األجل خالل العام على النحو التالي:
٢٠٢٠

2019

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية العام

1,117,990,648

1,091,731,614

التسهيالت الممنوحة خالل العام

12,098,810,690

14,746,524,188

التسهيالت المدفوعة خالل العام

()12,379,201,069

()14,720,265,154

في نهاية العام

837,600,269

1,117,990,648

أي مــن الشــركات
األم ،شــركة الزوردي للمجوهــرات ،ولــم تحصــل ّ
تـ ّـم الحصــول علــى جميــع تســهيالت المرابحــة قصيــرة األجــل مــن قبــل الشــركة ّ
التابعة على أي تسهيالت بنكية.

المالحظات

 31ديسمبر ٢٠٢٠
ريال سعودي

 31ديسمبر ٢٠١٩
ريال سعودي

تسهيالت المرابحة (الذهب)

a

709,354,312

1,024,049,730

(تورق)
تسهيالت نقدية ّ

b

128,245,957

93,940,918

837,600,269

1,117,990,648

مالحظات:
أ -بلــغ إجمالــي المســتخدم مــن تســهيالت شــراء الذهــب للمجموعــة فــي
 31ديســمبر 2020م مــا قيمتــه  0.71مليــار ريــال ســعودي مقارنــة ب ـ  1.0مليــار
ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م .إن جميــع اتفاقيــات التســهيالت
الماليــة القائمــة فــي شــكل اتفاقيــات مرابحــة وتــورق لتمويــل توريــد الذهب
الخالص.

أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وفقــا لشــهادات الشــريعة المصــدرة مــن لجــان
الشــريعة الداخليــة لتلــك البنــوك بمــا فــي ذلــك تســهيالت المرابحــة (تــورق)
ـلعا غيــر الذهــب أو الفضــة
لتمويــل شــراء الذهــب  ،حيــث تشــتري البنــوك سـ ً
ثــم تبيعهــا للمجموعــة علــى أســاس ائتمانــي .تبيــع المجموعــة البضائــع إلــى
طــرف ثالــث  ،ويقــوم البنــك علــى الفــور بشــراء الذهــب باســتخدام عائــدات
المبيعات النقدية للسلعة.

لــدى المجموعــة تســهيالت مرابحــة إســامية للحصــول علــى الذهــب مــن
بنــوك مختلفــة لهــا فتــرات اســتحقاق تتــراوح بيــن شــهر  1إلــى  3أشــهر
ولغــرض تمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل (2019م 1 :إلــى  3أشــهر)
بمعــدالت ربــح متفــق عليهــا .إن جميــع هــذه التســهيالت تتوافــق مــع

ب -تمثــل تســهيالت مرابحــة إســامية نقديــة (تــورق) مــن بنــوك مختلفــة
بغــرض تمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل فقــط وبمعــدالت ربــح متفــق
عليها وبفترات استحقاق تتراوح من  1الى  9شهور
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التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وفقــا للمعيــار الشــرعي رقــم ( )21بشــأن األوراق الماليــة «األســهم و
الســندات» والصــادر عــن المجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية ( .)AAOIFIوفيمــا يلــي فقــرات اســتنتاج
إدارة الشركة:
 .1أن نشــاط المجموعــة الرئيــس فــي صناعــة الذهــب والمجوهــرات مــن
األنشطة المشروعة من حيث المبدأ.
 .2أن التســهيالت االئتمانيــة والتمويــات التــي حصلــت عليــه المجموعــة
من البنوك خالل فترة المراجعة ،تتفق وأحكام الشرعية اإلسالمية.
 .3المبيعــات النقديــة عبــر منافــذ بيــع المجموعــة بقطــاع التجزئــة ومبيعــات
الجملة النقدية واآلجلة متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وتعتمــد المجموعــة فــي سياســتها فــي بيــع الذهــب بالجملــة علــى بيــع
الذهــب المصــوغ مــع التأجيــل مقابــل ذهــب خــام أو مكســر مســاو لــه فــي
المقــدار مــع مبلــغ إضافــي مقابــل الصنعــة ،عمـ ًـا بقــول مــن قــال بجــواز بيــع
حلــي الذهــب باألجــل ،وهــو قــول جماعــة مــن علمــاء الفقــه اإلســامي
ومنهــم اإلمــام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم ،وقــال بــه عــدد مــن العلمــاء
المعاصريــن ،ومنهــم عــدد مــن أعضــاء المجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ( ،)AAOIFIوبــه صــدر الــرأي

المؤسسات المالية
بنك البالد
بنك االنماء
البنك األهلي التجاري
بنك الجزيرة
البنك السعودي الفرنسي
بنك سامبا
البنك العربي الوطني
فالكم كابيتال للخدمات المالية
جدوى لالستثمار
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الشــرعي عــن اللجنــة االستشــارية الشــرعية والمشــكلة مــن مجلــس الغــرف
الســعودية للنظــر فــي عــدد مــن االستفســارات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة
الوطنيــة للمعــادن الثمينــة والحجــار الكريمــة بشــأن التعامــل فــي حلــي
الذهــب مــن قبــل تجــار الذهــب وصنّ اعــه وإبــداء الــرأي الشــرعي بشــأنها،
والــذي تضمــن فــي خالصتــه :جــواز بيــع حلــي الذهــب والفضــة بثمــن مؤجل،
بين المصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة ،بعد تحقق الضوابط اآلتية:
• أن تكون الصناعة في الحلي مباحة.
• أن تكــون الصناعــة فــي الحلــي ذات قيمــة معتبــرة ،وليســت ألجــل
االحتيال على أحكام الربا.
• أن تكــون الصناعــة فــي الحلــي مقصــودة بالشــراء وليــس مــادة الذهــب
فقط.
وهــو أحــد االجتهــادات الشــرعية المعتبــرة بشــأن التعامــل فــي تجــارة حلــي
ـاال بالتــزام المجموعــة بالضوابــط الشــرعية،
الذهــب ،وال يعــد العمــل بــه إخـ ً
وال يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة.
اعتبـ ًـارا مــن  31ديســمبر  ، 2020وباســتثناء اللجنــة الشــرعية فــي مصــرف
الراجحــي التــي ادرجــت شــركة الزوردي فــي قائمــة المؤسســات
غيرالمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ،صنّ فــت المؤسســات الماليــة التاليــة
شركة الزوردي على أنها متوافقة مع أحكام الشريعة:

الوكاالت الدولية

كابيتال نتليجنس للتصنيفات االئتمانية
وكالة ستاندرد ﺁند بورز للتصنيفات االئتمانية

المختصين المستقلين

دار المراجعة الشرعية
الشيخ محمد العثيمي
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
في ما يلي حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

الرصيد في بداية العام

29,334,858

32,645,186

المكون خالل العام
المخصص
ّ

5,518,008

3,243,699

المدفوعات خالل السنة

()6,746,642

()4,991,328

خسائر إكتوارية

()609,656

()1,705,537

فروقات تحويل العمالت األجنبية

11,973

142,838

الرصيد في نهاية السنة

27,508,541

29,334,858

إعداد القوائم المالية الموحدة
لقــد طبقــت الشــركة جميــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
المعتمــدة مــن ِقبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،دون
اعتبارا من  31ديسمبر .2020
استثناء ،والتي أصبحت سارية المفعول
ً
تُ صــدر القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة مــع تقريــر المراجعــة المحــدود،
بينمــا تُ صــدر القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة مــع تقريــر المراقبــة الــذي
يصدره مراقب الحسابات الخارجي.

نظامــا لمنــح حصصهــا
تقــدم المجموعــة مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة لجميــع موظفيهــا بمــا يتفــق مــع قوانيــن العمــل .ولــم تضــع المجموعــة بعـ ُـد
ً
أو نســبة مــن أرباحهــا لموظفيهــا ،باســتثناء موظفــي الشــركات التابعــة فــي مصــر والذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى  %10مــن األربــاح الموزعــة عمـ ًـا بقانــون
الشــركات المصــري .غيــر ّأن الجمعيــة العامــة قــد اقترحــت تعديـ ًـا فــي النظــام الداخلــي يمكّ ــن الشــركة مــن إعــادة شــراء حصصهــا بغــرض إعــادة تخصيصهــا
لموظفــي الشــركة كجــزء مــن خطــة حصــص الموظفيــن .كمــا لــم تضــع المجموعــة بعـ ُـد أي برنامــج تقاعــد للموظفيــن أو إنشــاء صنــدوق مســتقل لهــذا
البرنامج ،بخالف برامج التأمين االجتماعي اإللزامي الحكومي.
المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
أ) المدفوعات خالل عام :2020
وفقــا للوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا،
ً
تلتــزم الزوردي بدفــع بعــض الرســوم والمصروفــات القانونيــة للجهــات الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية
يوضــح الجــدول التالــي قيمــة المدفوعــات النظاميــة خــال عــام  2020مــع وصــف
ويتــم فــرض هــذه المصروفــات نتيجــة عمليــات الشــركة التشــغيليةّ .
موجز لها وأسبابها:

نوع المدفوعات

الجهة الحكومية

2020
(مليون ريال سعودي)

2019
(مليون ريال سعودي)

الزكاة والضريبة على القيمة
المضافة

الهيئة العامة للزكاة وضريبة
الدخل

15.7

18.6

تم احتساب المبالغ المدفوعة
كنفقات زكاة ورسوم على القيمة
المضافة وفقاً للقوانين

متطلّ بات حكومية /قوانين
وأنظمة الزكاة والضريبة على
القيمة المضافة

تأشيرات وجوازات السفر

وزارة الداخلية

0.2

0.7

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو
ّ
المفروضة كنفقات استخراج

متطلّ بات حكومية

نفقات اإلقامة

وزارة العمل

1.9

3.3

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو
ّ
المفروضة كنفقات إقامة

متطلّ بات حكومية

التأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2.4

3.6

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو
ّ
المفروضة كنفقات تأمينات
وفقا لقانون العمل
ً
اجتماعية

متطلّ بات حكومية /قوانين
وأنظمة العمل والتأمينات
االجتماعية

20.2

26.2

اإلجمالي

ب) العقوبات والجزاءات
رقابية كانت أو قضائية.
ٍ
لم تتعرض الزوردي ألي جزاء أو عقوبة أو تنبيه من أي جهة تنظيمية
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الوصف

السبب

تــم تعييــن شــركة بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون  ،كمراقــب حســابات
ـاء علــى
خارجــي للســنة الماليــة  2020والربــع األول مــن الســنة  ،2021بنـ ً
التوصيــة التــي قدمتهــا لجنــة المراجعــة إلــى مجلــس اإلدارة .وطلــب مجلــس
اإلدارة الموافقــة علــى ترشــيح شــركة بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون
وتحديــد أتعابهــا ،خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  3يونيــو
 ،2020وتم خاللها الموافقة على هذا التعيين.
وبعــد أن تـ ّـم االنتهــاء مــن عمليــة تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2020أصــدر مراقــب الحســابات ،شــركة
بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون لتدقيــق الحســابات ،تقريــره عنهــا بــرأي
ُمطلــق غيــر ُمتحفــظ عــن تمثيلهــا العــادل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة
للمركــز المالــي للمجموعــة ،وأدائهــا المالــي ،والتدفقــات النقديــة الموحــدة
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن ِقبــل الهيئــة
ً
الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،وغيرهــا مــن المعاييــر والتصريحــات
ـاوة علــى ذلــك ،نـ ّـص تقريــر المراجعــة علــى
الصــادرة عــن هــذه الهيئــة .وعـ ً
عمومــا ،بالمتطلبــات التنظيميــة للوائــح
امتثــال القوائــم الماليــة الموحــدة،
ً
الشــركات والنظــام األساســي للمجموعــة بقــدر تأثيرهــا فــي إعــداد وتمثيــل
القوائم المالية الموحدة.
تقرير مراقب الحسابات الخارجي
تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديسمبر  2020االعتبارات األخرى التالية:
المعلومات األخرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة
تتألــف المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات المدرجــة فــي التقريــر الســنوي
للمجموعــة لعــام  ،2020بخــاف القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر المراجــع
عنهــا .واإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى الــواردة فــي
تقريرهــا الســنوي .ومــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متاحــاً بعــد تاريــخ
تقرير المراجعة هذا.
وال يغطــي رأينــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى ،ونحــن
ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيمــا يتصــل بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن مســؤوليتنا تتمثــل
في قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله ،والنظر عند القيام
ـكل جوهــري مــع
بذلــك فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشـ ٍ
القوائــم الماليــة الموحــدة أو مــع المعرفــة التــي حصلنا عليهــا أثناء المراجعة،
ـكل جوهــري بأيــة
أو مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تبــدو ُم َّ
حرفــة بشـ ٍ
صــورة أخــرى .وإذا توصلنــا إلــى وجــود تحريــف جوهــري في هــذه المعلومات
األخــرى ،اســتناداً إلــى العمــل الــذي قمنــا بتنفيــذه ،فإننــا مطالبــون بالتقريــر
عن تلك الحقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.
مســؤوليات اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة عــن القوائــم الماليــة
الموحدة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا
بشــكل عــادل وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي

المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ووفقــاً لنظــام الشــركات والنظــام
األساســي للشــركة ،وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى أنهــا
ضروريــة لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن التحريــف
سواء بسبب غش أو خطأ.
الجوهري،
ً
وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن
تقييــم قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح
بحســب مقتضــى الحــال ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية ،واســتخدام
أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة ،مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى اإلدارة
لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا ،أو مــا لــم يكــن لديهــا أي خيــار آخــر
واقعي سوى القيام بذلك.
والمكلفــون بالحوكمــة ،أي مجلــس اإلدارة ،هــم المســؤولون عــن اإلشــراف
على آلية التقرير المالي في المجموعة.
تقريــر اإلدارة الســنوي حــول الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد
التقارير المالية
فعالــة علــى عمليــة
تتحمــل إدارة الزوردي مســؤولية وضــع رقابــة داخليــة ّ
إعــداد التقاريــر الماليــة والحفــاظ عليهــا .والرقابــة الداخليــة علــى إعــداد
مصممــة بهــدف توفيــر ضمانــات معقولــة بشــأن
التقاريــر الماليــة عمليــة
ّ
مصداقيــة هــذه التقاريــر ،وإعــداد القوائــم الماليــة لألغــراض الخارجيــة بمــا
عمومــا والمعتمــدة مــن ِقبــل
يتماشــى مــع المبــادئ المحاســبية المقبولــة
ً
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن .وتتضمــن عمليــة الرقابــة الداخليــة
التــي تطبقهــا الزوردي علــى إعــداد التقاريــر الماليــة السياســات واإلجــراءات
التالية:
 )1الحفــاظ علــى الســجالت التــي تضـ ّـم بيانــات تفصيليــة معقولــة بمــا يعكس
المعامــات التــي تقــوم بهــا الزوردي وســبل اســتخدام أصولهــا بــكل دقــة
ونزاهة؛
 )2توفيــر ضمانــات معقولــة بتســجيل المعامــات حســب األصــول المهنيــة
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
ً
الالزمــة إلعــداد القوائــم الماليــة
وفقــا للصالحيــات الممنوحــة
ً
الماليــة ،وبــأن إيــرادات ونفقــات الزوردي تتـ ّـم
إلدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة؛ و
 )3توفيــر ضمانــات معقولــة للمنــع أو الكشــف فــي الوقــت المناســب عــن
االســتحواذ أو االســتخدام أو إنفــاق أصــول الزوردي بشــكل غيــر مســموح،
بشكل جوهري على القوائم المالية الموحدة.
وبما قد يؤثر
ٍ
المتأصلــة ،قــد ال تتمكــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر
ونظـ ًـرا للقيــود
ّ
الماليــة مــن منــع أو الكشــف عــن األخطــاء .كمــا ّأن التوقعــات المتعلقــة
بــأي تقييــم لفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة فــي المســتقبل قــد تكــون عرضـ ًـة
لخطــر أن تصبــح غيــر كافيــة بســبب تغيــر الظــروف أو انخفــاض مســتوى
االمتثال للسياسات واإلجراءات.
تقييمــا لفعاليــة الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد
أجــرت إدارة الزوردي
ً
ـاء علــى هــذا التقييــم خلصــت اإلدارة إلــى فعاليــة الرقابــة
التقاريــر الماليــة ،وبنـ ً
الداخليــة التــي تطبقهــا الزوردي علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة حتــى 31
ديسمبر .2020
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رأس المال والمستثمرون والمساهمون
أ .رأس المال
يلخص الجدول أدناه رأس مال شركة الزوردي للمجوهرات كما هو في  31ديسمبر 2020م
قيمة  /عدد األسهم

الوصف
رأس المال المصرح به

 430,000,000ريال سعودي

األسهم المصدرة

43,000,000

األسهم الحرة المتاحة للتداول

43,000,000

رأس المال المدفوع

 430,000,000ريال سعودي

القيمة/األسهم االسمية

 10ريال سعودي

القيمة/األسهم المدفوعة

 10ريال سعودي

اعتبـ ًـارا مــن يــوم االثنيــن  18نوفمبــر  ، 2020باعــت شــركة الزوردي القابضــة كامــل حصتهــا فــي شــركة الزوردي للمجوهــرات  ،مــن خــال سلســلة مــن المعامــات
في سوق األسهم السعودية.
نــود أن نكــرر أننــا ال نتوقــع أي تأثيــر مــن هــذا التغييــر فــي هيــكل الملكيــة علــى المركــز المالــي لشــركة الزوردي للمجوهــرات وعملياتهــا وخطــط النمــو
المستقبلية .شركة الزوردي للمجوهرات هي كيان قانوني منفصل يديره فريق إدارة ومجلس إدارة محترف ومتميز ومستقل.
ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المساهمين بما يساوي  %5أو أكثر من األسهم الصادرة حتى  31ديسمبر 2020م:

المساهمون الرئيسون وتغييرات الملكية خالل 2020م
بنهايــة عــام 2020م وصــل عــدد المســاهمين فــي شــركة الزوردي  31,708مســاهم ،ويمثــل المســتثمرون مــن األفــراد (الشــخص الطبيعــي)
الغالبية العظمة منهم بنسبة .%99.4
كمــا يمتلــك مســاهم واحــد أكثــر مــن مليــون ســهمم مــن أســهم شــركة الزوردي للمجوهــرات ،بنســبة ملكيــة  %14.89مــن األســهم المصــدرة
وصفا للمستثمرين في الزوردي:
ً
لشركة الزوردي للمجوهرات .تقدم الجداول التالية
المساهمون وفقاً لطبيعتهم
نوع المساهم

عدد المساهمين

عدد األسهم

نسبة الملكية

أفراد

31,687

42,721,276

%99.4

شركات

21

278,724

%0.6

31,708

43,000,000

%100

المجموع

إخطارات ملكية المساهمين
وفقــا للمــادة ( )68مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والخاصــة بتعامــات كبــار المســاهمين فــي األســهم وأدوات الديــن القابلــة
ً
للتحويــل والمــادة ( )33مــن قواعــد التســجيل واإلدراج الخــاص باإلشــعارات المتعلقــة بملكيــة األوراق الماليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،لــم تتلــق
شــركة الزوردي أي إخطــار ملكيــة جديــد مــن أي مســاهم يخطــر الشــركة بالحصــول علــى نســبة ملكيــة تســاوي أو أكثــر مــن  %5مــن األســهم الصــادرة للشــركة
وفقـ ًا ألنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ،كمــا لــم تتضمــن القائمــة الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة مــا يفيــد وجــود تغيــر بالزيــادة لملكيــة أحــد المســاهمين بمــا
يساوي أويزيد عن  %5بينما تضمنت قائمة التغير في ملكية كبار المساهمين خالل 2020م أنخفاض ملكية شركة الزوردي القابضة لما دون الـ .%5

التغير في ملكية كبار المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر بشكل مباشر من األسهم المصدرة خالل عام 2020م
عدد األسهم في بداية العام
المستثمر

صافي التغيير

عدد األسهم في نهاية العام

عدد األسهم

نسبة الملكية
%

عدد األسهم

نسبة الملكية
%

عدد األسهم

نسبة التغير في نسبة التغير لمجموع
األسهم المصدرة
ملكية األسهم
%
%

شركة الزوردي القابضة

23,673,976

55,05

23,673,976

55,05

()23,673,976

()100

()55.05

السيد /عبد العزيز صالح العثيم
ّ

6,404,850

14.89

6,404,850

14.89

--

--

--

وفقا لجنسيتهم
ً
المساهمون
عدد المساهمين

عدد األسهم

نسبة الملكية

جنسية المساهم
سعوديون

30,946

41,964,413

%97.59

خليجيون

7

41,248

%0.02

جنسيات أخرى

755

994,339

%2.39

المجموع

31,708

43,000,000

%100

*قامت الزوردي بتحميل تقارير المساهمين من تداول ما مجموعه  14مرة خالل السنة
المالية  2020لدواعي إجراءات الشركة الداخلية وألغراض الجمعية العامة.
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ج .اخطارات ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم
خــال عــام 2020م ،ال يوجــد ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقاربهــم أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو حقــوق إصــدار علــى األســهم أو
أدوات الديــن التــي تصدرهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة ،وذلــك باســتثناء الســيد /عبــد اللــه عبــد العزيــز صالــح العثيــم ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو غيــر
التنفيذي .يوضح الجدول التالي األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القاصرون في العام 2019م.
اسم العضو
السيد /عبد الله عبد العزيز صالح العثيم

عدد األسهم في بداية
العام

عدد األسهم في نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير

41,000

41,000

-

-

خــال عــام 2020م ،ال توجــد أي فئــة أو عــدد مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويــل أو األوراق الماليــة التعاقديــة أو حقــوق الشــفعة أو أي حقــوق مشــابهة أصدرتهــا
الشــركة أو منحتهــا كمــا ال توجــد أي أســهم خزينــة غيــر موزعــة أو اســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد تمتلكهــا الشــركةلم تجــر أي ترتيبــات
أو اتفاقــات تنــازل بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن رواتــب أو تعويضــات ،كمــا ال توجــد ترتيبــات أو اتفاقيــة تخلّ ــى بموجبهــا أحــد مســاهمي الشــركة عــن
حقوقه في الحصول على األرباح.

أعضاء مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1439/08/6ه
(الموافق 2018/04/22م)
األسهم المملوكة

84

غير مباشر

مباشر

االسم

المنصب

صفة العضوية

تاربخ التعيين

الجنسية

العمر

السيد /محمد إبراهيم
جمعة الشروقي

رئيس مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
غير مستقل

2018/04/26م

بحريني

68

السيد /عبدالله عبدالعزيز
صالح العثيم

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
غير مستقل

2018/04/26م

سعودي

32

السيد /خليفة حسن
خليفة الجالهمة

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
غير مستقل

2019/12/10م

بحريني

35

ال يوجد

السيد /براين نورمان
ديكي

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
غير مستقل

2018/04/22م

ايرلندي

65

ال يوجد

ال يوجد

السيد /عادل عبدالله
صالح الميمان

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
غير مستقل

2018/04/22م

سعودي

45

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد /بندر طلعت حسين
حموه

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
مستقل

2020/03/18م

سعودي

53

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد /عبدالكريم اسعد
أبو النصر

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
مستقل

2018/04/22م

سعودي

59

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد /امين محمد
عاكف المغربي

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
مستقل

2018/04/22م

سعودي

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيدة /صباح خليل
إبراهيم المؤيد

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
مستقل

2018/04/22م

بحرينية

66

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

العدد

النسبة

العدد

النسبة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

41،000

0,095348 %

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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سياسة توزيع األرباح

أهداف السياسة
تهــدف هــذه السياســة إلــى التأكــد مــن أن عمليــة تحديــد األربــاح واإلعــان
عنهــا وتوزيعهــا فــي شــركة الزوردي تتســم بالوضــوح والشــفافية ،وتصــب
في مصلحة كل من الشركة ومساهميها.
وفقــا لقــرار
ً
كمــا يحــق للمســاهمين الحصــول علــى حصتهــم مــن األربــاح
وفقــا لقــرار
الجمعيــة العامــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين أو ً
مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح المرحلية.
وفقــا
ً
يحــدد القــرار تاريــخ التســجيل وتاريــخ التوزيــع ،علــى أن ُينفــذ القــرار
للقواعــد واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة طبقــاً لقانــون الشــركات المتعلــق
بالشركات المساهمة المدرجة.
توزيع األرباح
ـنويا توزيــع األربــاح عــن كل عــام ،والتــي
ـ
س
اإلدارة
ـس
ـ
ل
مج
قيــم
ً
ســوف ُي ّ
ـاء علــى النظــام
ـ
ن
ب
ـام
ـ
ع
كل
ـة
ـ
ي
نها
ـي
ـ
ف
ـادة
ـ
ي
الز
أو
ـض
ـ
ي
للتخف
ســتخضع
ً
األساســي للشــركة وبعــض الظــروف ،بمــا فــي ذلــك تغييــر ظــروف الســوق
والقيــود المفروضــة بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة (عنــد
االقتضاء).
ســيوصي مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة بتوزيــع األربــاح كنســبة مئويــة مــن
رأس المــال علــى أســاس ســنوي وفــي نهايــة العــام ،حيــث ينــص النظــام
األساســي للشــركة علــى أن صافــي األربــاح الســنوية ،بعــد خصــم جميــع
النفقات العامة ،يجب توزيعها كما يلي:
 .1تخصــص نســبة  %10مــن صافــي األربــاح الســنوية لتكويــن االحتياطــي
النظامــي .كمــا يمكــن إيقــاف التخصيــص مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة العاديــة
متــى بلــغ إجمالــي هــذا االحتياطــي مبلــغ يســاوي  %30مــن رأس مال الشــركة.
وفــي حــال تجــاوز االحتياطــي المذكــور  %30مــن رأس المــال المدفــوع ،يجــوز
للجمعية العامة أن تقرر توزيع الفائض على المساهمين.
 .2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة ،بموجــب اقتــراح مجلــس اإلدارة ،تخصيــص
 %10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي االتفاقــي لتخصيصــه لغــرض أو
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أغــراض معينــة .ال يجــوز اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي لغــرض أو أغــراض
أخــرى بخــاف الغــرض أو األغــراض الــذي تكـ ّـون مــن أجلهــا هــذا االحتياطــي
بناء على توصية مجلس اإلدارة.
دون قرار من الجمعية العامة غير العادية ً
 .3تــوزّ ع النســبة المتبقيــة بعــد ذلــك بيــن المســاهمين كدفعــة أولــى تســاوي
 %5من رأس المال المدفوع.
 .4دون اإلخــال بأحــكام المــادة ( )20مــن النظــام األساســي والمــادة ()76
آنفــا ،تــوزع نســبة ال تزيــد عــن ()%5
مــن قانــون الشــركات ،إضافــة إلــى المذكــور ً
مــن األربــاح المتبقيــة كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،علــى أن تتناســب
المكافأة مع عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من األعضاء.
 .5يــوزع الباقــي علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح أو تُ حــول إلــى
ـاء
أربــاح محتجــزة ،علــى النحــو الــذي قــد تقــرره الجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ً
على توصية مجلس اإلدارة.
 .6يجــوز لمجلــس اإلدارة التوصيــة بتوزيــع األربــاح علــى نحـ ٍـو ربــع ســنوي أو
الحقــا .ويجــب إخطــار
ً
نصــف ســنوية ،علــى أن تقرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة
هيئة السوق المالية بهذه القرارات واإلفصاح عنها في السوق المالية.
 .7تقــر الجمعيــة العامــة توزيــع األربــاح وتاريــخ توزيعهــا .تُ منــح هــذه األربــاح،
ـواء كانــت نقـ ًـدا أو أســهم مجانيــة ،باعتبارهــا حــق إلــى المســاهمين
سـ ً
المدرجيــن فــي الســجالت المحفوظــة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة
حاليــا) كمــا تظهــر فــي نهايــة جلســة التــداول
(الــذي تديــره الســوق الماليــة ً
في يوم انعقاد الجمعية العامة.
 .8تُ دفــع األربــاح المعلنــة مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة أو مجلــس اإلدارة (مــن
أجــل األربــاح المؤقتــة) مــن جانــب الزوردي للمســاهمين المعنييــن فــي
غضون  15يوم عمل من تاريخ إصدار القرار.
يحــق للمســاهمين الحصــول علــى أرباحهــم خــال الفتــرة المحــددة مــن إقــرار
الجمعيــة العامــة لنســبة رأس المــال التــي يجــب توزيعهــا فــي شــكل أربــاح.
تامــا
يتعيــن علــى مجلــس إدارة الشــركة التأكــد مــن االلتــزام بالوقــت
التزامــا ً
ً
مسبقا.
ً
واإلعالن عن التاريخ المحدد للدفع
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أ .توزيعات األرباح
يحــق لــكل مســاهم الحصــول علــى حصــة مــن األربــاح بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتــوزع األربــاح المؤقتــة أو قــرار الجمعيــة العامــة وذلــك
وفقــا للمــادة ( )47مــن النظــام األساســي لشــركة الزورديُ .يرفــق قــرار مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة بتاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع ،ويحــق
ً
للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الحصول عل األرباح في نهاية يوم االستحقاق.
وفقا لقانون الشركات وتعليمات هيئة السوق المالية.
ً
تُ دفع األرباح الموزعة على المساهمين بالطريقة واألوقات التي يحددها مجلس اإلدارة
تقريبا من صافي األرباح السنوية عن السنوات من 2012م إلى 2016م.
حققت شركة الزوردي متوسط نسبة توزيع أرباح تبلغ %50
ً
وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع األرباح عن السنوات من 2017م حتي 2019م ،وذلك لدعم الوضع المالي للشركة.
وفقــا لممارســتها الســابقة فــي توزيعــات األربــاح ،إال أنــه ال توجــد ضمانــات
ً
علــى الرغــم مــن الحقيقــة التــي تتوقعهــا الشــركة لتوزيــع األربــاح النقديــة الســنوية
على توزيع األرباح على أساس مستمر .كما ال توجد ضمانات على قيمة األرباح المتوقعة ونسبتها المئوية كل سنة.
وفقــا لسياســة توزيــع األربــاح وعــدد مــن الجوانــب التــي تشــمل األربــاح المحققــة
تُ عتمــد توزيعــات األربــاح النقديــة أو يــم التوصيــة بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارةً ،
مــن التدفقــات النقديــة واســتثمار رأس المــال الجديــد والتوقعــات المســتقبلية للدفعــات الخارجــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة الحفــاظ علــى وضعهــا
المالي القوي.
ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تخلى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح.
ب .سجل توزيعات األرباح
يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مدفوعــات توزيــع أربــاح شــركة الزوردي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،وهــي عبــارة عــن األربــاح المدفوعــة مقارنــة بصافــي
الدخل ورأس المال (مليون ريال سعودي).

بيان

األرباح الموزعة
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

صافي الربح للسنة

74,177,974

86,290,539

100,567,197

71,951,900

31,543,923

17,665,938

()17,547,550

األرباح المدفوعة

37,088,987

43,145,269

55,000,000

21,500,00

--

--

--

نسبة توزيع األرباح السنوية في نهاية
العام

%50

%50

%55

%30

--

--

--

رأس المال

300,000,000

300,000,000

430,000,000

430,000,000

430,000,000

430,000,000

430,000,000

عائدات رأس المال

%12

%14

%13

%5

--

--

ـاء علــى تقييــم الوضــع المالــي للشــركة
يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة سياســة توزيــع األربــاح علــى أســاس ســنوي ويقــدم توصيــة إلــى الجمعيــة العامــة بنـ ً
وفــرص االســتثمار المتاحــة .بالنســبة لعــام 2020م ،فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بعــدم إجــراء توزيعــات أربــاح نقديــة فــي  30مــارس .2021
وسوف تعرض هذه التوصية على الجمعية العامة السنوية للتصويت عليها.
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أ.سياسة إدارة المخاطر
علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة ،أثــرت العديــد مــن التغيــرات التشــريعية
واالقتصاديــة والتجاريــة العالميــة ،ال ســيما فــي الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،فــي بيئــة األعمــال وجميــع األنشــطة التجاريــة ،األمــر الــذي جعلهــا
عرضة للمزيد من عناصر المخاطر.
عملــت شــركة الزوردي علــى تحديــد عمليــات الرقابــة وإدارة المخاطــر وفقــاً
ألفضــل المبــادئ الممارســات العالميــة .ويســتند مجلــس إدارة الزوردي
وإدارتهــا العليــا إلــى هــذه المبــادئ فــي ســياق وضــع اســتراتيجية الشــركة
وفــي عمليــة صنــع القــرارات .ثــم تقــوم اإلدارة بعمليــات التخطيــط والتنظيــم
والتوجيــه مــن أجــل ضمــان التأكيــد المعقــول علــى إمكانيــة تحقيــق أهــداف
الشــركة ،مــع الحــرص علــى أن تكــون المخاطــر ذات الصلــة ضمــن مــدى إقبــال
الشركة على المخاطرة.
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية الرقابــة علــى نظــام إدارة مخاطــر
المجموعــة والضوابــط الداخليــة ومراجعــة مــدى فعاليتــه ،حيــث ُيصمــم
النظــام لتحديــد مخاطــر الفشــل وإدارتهــا ،وليــس القضــاء عليهــا؛ وذلــك
لتحقيــق أهــداف المجموعــة االســتراتيجية وتقديــم ضمانــات معقولــة،
وليست مطلقة ،ضد األخطاء أو الخسارة الجسيمة.
كمــا يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة عــن تحديــد طبيعــة المخاطــر
تحقيقــا ألهدافــه االســتراتيجية
ً
الرئيســة ومداهــا الــذي يرغــب فــي تحملــه
فعــال.
ـو
ـ
ح
ن
ـى
ـ
ل
ع
ـر
ـ
ط
المخا
ـذه
ـ
ه
(إقبالــه علــى المخاطــرة) ،والتأكــد مــن إدارة
ٍ ّ
وقــد فـ ّـوض المجلــس مســؤولية مراجعــة فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة
ومنهجيــة إدارة المخاطــر بالمجموعــة إلــى لجنــة المراجعــة .تقــوم عمليــات
الرقابة الداخلية على العناصر الخمسة التالية المترابطة في ما بينها:
أ .البيئة الرقابية
ب .تقييم المخاطر
ج .نشاطات الرقابة
د .تبادل معلومات
المستمرة
ه .المتابعة
ّ
اهتمامــا لعمليــة إدارة المخاطــر باعتبارهــا وســيلة
الزوردي
ـركة
ـ
ش
تولــي إدارة
ً
لتحديــد المخاطــر وتقييمهــا ووضــع أولويــة لهــا والحــد منهــا ،وذلــك مــن
وفعــال مــن
خــال شــركاتها التابعــة وكل وحــدة عمــل ،مــع تطبيــق منسـ ٍـق ّ
حيــث التكلفــة للمــوارد بغــرض تقليــل احتماليــة أو تأثيــر أي آثــار ســلبية ورصدهــا
والتحكم بها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص.
كمــا تُ ــدار المخاطــر بفعاليــة مــن ِقبــل شــركة الزوردي عــن طريــق التطبيــق
الفعال للضوابط المتنوعة ،والتي تشمل:
ّ
• إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من ِقبل مجلس اإلدارة.
• السياسات واإلجراءات الموثقة.
• الحفاظ على السجالت.
• المراقبة المستمرة لاللتزامات التنظيمية.
• إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

خــال لجنــة المراجعــة المســؤولة عــن مراجعــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر
ويحــدد جميــع مجــاالت المخاطــر
ـليما ُ
للتأكــد بنفســها مــن أنــه ال يــزال سـ ً
فعــال .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم اللجنــة بمراجعــة
المحتملــة علــى نحـ ٍـو ّ
مــدى كفايــة السياســات والعمليــات التــي ُصممــت ونُ فــذت مــن ِقبــل اإلدارة
بغــرض إدارة المخاطــر المحــددة ،وتقديــم تقاريــر ســنوية بهــا إلــى مجلــس
اإلدارة والجمعية العامة.
كذلــك ،تقــوم لجنــة المراجعــة بإجــراء مراجعــات منتظمــة ألنظمــة الرقابــة
الداخليــة المعمــول بهــا فــي المجموعــة -بمــا فــي ذلــك جميــع المهــام
والسياســات واإلجــراءات ذات الصلــة للتأكــد مــن أنهــا ال تــزال مناســبة وكافية
لتحديــد المخاطــر والحــد منهــا .وفــي حالــة المعامــات والعقــود التــي
تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد ،نعمــل مــع مستشــارين للتقليــل مــن
أخطارها.
تتحمــل اإلدارة التنفيذيــة مســؤولية تحديــد طبيعــة إدارة المخاطــر ،وتعــد
اإلدارة علــى جميــع مســتوياتها مســؤولة عــن تحديــد المخاطــر وذات الصلــة
بمجــال عملهــا وإدارتهــا علــى النحــو المناســب .كمــا تعمــل المهــام الوظيفيــة
للمجموعة على دعم تنفيذ عملية إدارة المخاطر وتيسيرها.
ج .أنشطة إدارة المخاطر
لقــد ركزنــا فــي العــام 2020م علــى تخفيــف المخاطــر الرئيســة التــي ُأبلــغ عنهــا
فــي عــام 2019م وإدارتهــا .وركــزت شــركة الزوردي علــى زيــادة الوعــي بــإدارة
المخاطــر فــي جميــع أقســام الشــركة وشــركاتها التابعــة ،وتحديــد األدوار
والمسؤوليات لتحديد مخاطر األعمال.
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كمــا أننــا فــي شــركة الزوردي نعطــي
ً
قيــم المخاطــر علــى أســاس األثــر
تُ
ـث
ـ
ي
علــى أكثــر المخاطــر ذات الصلــة ،ح
ّ
المحتمــل وتحليــل االحتماليــة ،وتُ نفــذ اإلجــراءات المتعلقــة بذلــك إلدارة
المخاطر أو التخفيف منها.
يبــدأ نهــج شــركة الزوردي إلدارة المخاطــر بتحديــد النطــاق الــذي تعمــل فيــه
الشــركة ووحــدات العمــل المعنيــة ،بمــا فــي ذلــك مراعــاة األهــداف
االســتراتيجية والتجاريــة ذات الصلــة .وتُ ــدار جميــع أنــواع المخاطــر عــن طريــق
العملية ذاتها.
تقــع المســؤولية األساســية إلدارة المخاطــر فــي شــركة الزوردي علــى عاتــق
وحــدة العمــل ،وهــي اإلدارة علــى وجــه التحديــد ،حيــث تتحمــل اإلدارة
مســؤولية تحديــد المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا العمــل وتحليلهــا ورصدهــا
ـزءا أساسـ ًـيا مــن إطــار إدارة
ومراقبتهــا واإلبــاغ عنهــا .لــذا ،فــإن ذلــك ُيمثــل جـ ً
المخاطر بشركة الزوردي

ب .حوكمة إدارة المخاطر
لقــد فـ ّـوض المجلــس مســؤولية مراجعــة فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة
ومنهجية إدارة المخاطر بالمجموعة إلى لجنة المراجعة.
كمــا ُيشــرف مجلــس إدارة شــركة الزوردي علــى عمليــة إدارة المخاطــر مــن
ضروريــا لتنفيــذ اســتراتيجيات المجموعــة ،وتحقيــق القيمــة المســتدامة للمســاهمين ،وحمايــة العالمــة التجاريــة،
تعــد إدارة المخاطــر الفعالــة أمـ ًـرا
ً
وضمان الحوكمة الرشيدة.
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د .عوامل المخاطر بشركة الزوردي
تعــد إدارة المخاطــر علــى نحـ ٍـو مالئــم أمـ ًـرا حاسـ ًـما لنجــاح شــركة الزوردي
المباشــر ونجاحهــا فــي المســتقبل .لــذا ،طــورت الشــركة منهجيــة إدارة المخاطــر
المواتيــة لمجلــس اإلدارة والتــي تُ ديرهــا اإلدارة التنفيذيــة .وتتســم هــذه
فعالــة وتُ تطــور باســتمرار ،ممــا يســمح لشــركة الزوردي بــإدارة
المنهجيــة بكونهــا ّ
مخاطرهــا بفعاليــة وكفــاءة ،وضمــان تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتجاريــة
قصيرة وطويلة األجل.
وبصفتهــا شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل الزوردي فــي بيئــة منظمــة للغايــة،
والمتزايــدة فــي التعقيــد والصعوبــة .لــذا ،فــإن الشــركة ُمطالبــة باالمتثــال
لعــدد مــن المتطلبــات التنظيميــة وااللتزامــات القانونيــة .وتتمثــل الجهــات
التنظيميــة األساســية ألنشــطة شــركة الزوردي فــي هيئــة الســوق الماليــة
( )CMAوالســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،وغيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة،
ـدد
أيضــا لعـ ٍ
مثــل وزارة التجــارة واالســتثمار ( .)MOCIكمــا تخضــع شــركة الزوردي ً
من المتطلبات التشريعية الخليجية واإلقليمية األخرى.
تمثــل المخاطــر الــواردة أدنــاه المخاطــر والشــكوك األساســية التــي قــد تؤثــر
سلبا في أداء المجموعة وتنفيذ استراتيجياتها الرئيسة:
ً
 .1مخاطر جائحة كورونا () 19-COVID
بــدء انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ( )19-COVIDفــي ديســمبر 2019م،
وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة الفيــروس وبـ ًـاء عالميــاً فــي مــارس 2020م،
وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن 194
دولــة حــول العالــم ،ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل.
وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م ،عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ
الكثيــر مــن الــدول حــول العالــم ،بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء
صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي ،وقــد أدى تطــور
الوضــع بهــذا الشــكل إلــى توقــف مفاجــيء فــي األنشــطة االقتصاديــة
وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة .ونتيجــة لذلــك كان النتشــار الفيــروس
تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطــاً علــى األفــراد والشــركات
والحكومات.
قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة
الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم والمنطقــة،
وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض اإلغــاق الكامــل والجزئــي لالنشــطة
االقتصاديــة والحكوميــة ،والحجــر الصحــي ،و تقييــد الســفر أو منعــه .بينمــا
تضمنــت التدابيــر االقتصاديــة الدعــم المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن مــن
جائحــة كورونــا ،واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة ،والتوســع
فــي تعويضــات البطالــة ،وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب ،وتدابيــر أخــرى لدعــم
الشركات.
وكغيرهــا مــن الشــركات تأثــرت أنشــطة الشــركة خــال عــام 2020م حيــث
أنخفضــت مبيعــات الجملــة والتجزئــة بنســبة كبيــرة مقارنــة بعــام 2019م  ،نتيجــة
اإلغــاق المؤقــت لمعــارض البيــع بالتجزئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وإغــاق كافــة األنشــطة داخــل المجمعــات التجاريــة مــا عــدا الســوبر ماركــت
والصيدليــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتعليــق جميع الرحــات الداخلية
والدوليــة ممــا أثــر علــى مبيعــات منافــذ البيــع فــي المطــارات وفــرض حظــر
التجــول الكامــل والجزئــي خــال الفتــرة مــن  23مــارس إلــى  21يونيــو 2020م وتأثــر
عمليــات اإلنتــاج بســبب تقليــص ســاعات العمــل وعــدد الموظفيــن .ممــا
انعكــس ســلباً علــى أداء الشــركة وبالتالــي تأثيــر ســلبي جوهــري علــى عملياتهــا
وأعمالهــا نتيجــة تفشــي جائحــة كورونــا .قــد يمتــد األثــر المالــي لهــذا الجائحــة
العالميــة (فيــروس كورونــا) حتــى الربــع األول مــن عــام 2021م ولكــن بســبب
حالــة عــدم التأكــد الخاصــة بالظــروف الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة لتداعيــات
هذا الجائحة  ،فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثيرها المالي الكامل.
.2مخاطر االعتماد على موردين رئيسيين
لــدي الشــركة التابعــة للمجموعــة أزديــاد العربيــة للتجــارة ،حــق امتيــاز تجــاري
حصــري لعالمــات ومنتجــات «تــوس »TOUS/وهــي تعتمــد علــى مانــح االمتيــاز
(شــركة تــوس اإلســبانية) بشــكل رئيســي حيــث تمثــل المشــتريات منهــا  %90مــن
مشــتريات وبمبلــغ  12.8مليــون ريــال ســعودي حيــث أن شــركة تــوس األســبانية
هــي المــورد الحصــري لمعظــم منتجــات تــوس التــى تبــاع عــن طريــق الشــركة
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التابعــة إزديــاد العربيــة للتجــارة .وإن حصــول أي تغييــر فــي بنــود أو أســعار أو
جــودة المــواد المــوردة أو حصــول انقطــاع مفاجــئ بالتوريــد ألي ســبب ســيؤثر
بشــكل ســلبي ومباشــر علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا التشــغيلية .ممــا يــؤدي
بــدوره إلــى انخفــاض ربحيــة المجموعــة وزيــادة خســائرها وتأثــر مركزهــا المالــي
بشكل سلبي جوهري.
 .3تغير تفضيالت المستهلك النهائي:
تتســم صناعــة المجوهــرات بتغيــر اتجاهــات الموضــة بهــا وتغيــر أو تطــور
تفضيــات المســتهلك النهائــي .لــذا ،تســعى شــركة الزوردي جاهــدة لتوقــع
اتجاهــات الموضــة المســتجدة وتحديدهــا واالســتفادة منهــا مــن خــال تصميــم
وتطويــر وتســويق وتســليم مجوهــرات مبتكــرة وجيــدة الجــودة والســعر وتمــزج
بيــن الكالســيكية والعصريــة .وقــد يــؤدي اإلخفــاق فــي تحقيــق ذلــك إلــى التأثيــر
السلبي الجسيم على طلب المستهلك لمنتجات الزوردي وإيراداتها.
 .4انخفاض إنفاق المستهلك النهائي:
قــد تؤثــر التقلبــات االقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة وغيرهــا مــن الــدول
ـلبيا فــي نســبة اســتهالك
التــي تمــارس فيهــا شــركة الزوردي نشــاطها تأثيـ ًـرا سـ ً
المســتخدم النهائــي وأنمــاط ســلوكه تجــاه المنتجــات الفاخــرة والســلع
الترفيهيــة ،والتــي تشــمل الذهــب ومجوهــرات األلمــاس التــي تبيعهــا شــركة
الزوردي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه مــع انخفــاض الدخــل المتــاح للمســتهلك
النهائــي والمقتــرن بزيــادة أســعار الذهــب وارتفــاع معــدل التضخــم والتغيــرات
المســتمرة فــي اتجاهــات الموضــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى ،أدت إلــى
توجــه المســتهلكين لبيــع مجوهــرات الذهــب أو إرجاعهــا أو اســتبدالها .لــذا،
تقبــل سياســات مجموعــة الزوردي الداخليــة فــي بعــض البلــدان بعــض عمليــات
اإلرجــاع أو االســتبدال لمجوهــرات الذهــب مــن عمالئهــا والمســتهلكين
الخاضعيــن الســتيفاء شــروط معينــة .وفــي حــال تجــاوزت عمليــات اإلرجــاع أو
االســتبدال المذكــورة المســتويات المعتــادة علــى نحـ ٍـو غيــر طبيعــي نتيجــة لتغيــر
ـلبيا كبيـ ًـرا فــي أعمــال
المبينــة أعــاه ،فقــد يؤثــر ذلــك تأثيـ ًـرا سـ ً
أحــد العوامــل ُ
مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا
المستقبلية.
 .5تأثير التغيرات الموسمية في إيرادات مجموعة الزوردي:
تتســم صناعــة المجوهــرات بطبيعتهــا الموســمية ويعتمــد طلــب منتجــات
مجموعــة الزوردي علــى مناســبات معينــة .ونتيجــة لذلــك ،تخضــع مبيعــات
مجموعــة الزوردي للتقلبــات الموســمية .ونظـ ًـرا لهــذه العوامــل الموســمية،
قــد ال تُ جــدي مقارنــة المبيعــات والنتائــج التشــغيلية بيــن فتــرات مختلفــة مــن
نفعــا ،وال يجــب االعتمــاد عليهــا كمؤشــرات لــأداء
الســنة الماليــة الواحــدة ً
الســنوي لمجموعــة الزوردي .إضافــة إلــى ذلــك ،تــؤدي أنمــاط االســتهالك
الموســمية المبينــة إلــى تقلــب النتائــج التشــغيلية لمجموعــة الزوردي ووضعهــا
المالي من فترة إلى أخرى.

النقــدي .وفــي حــال عــدم مقــدرة مجموعــة الزوردي علــى تخفيــض
ـإن تكاليــف
رأســمالها التشــغيلي ،واســتخدامها لمرافــق الذهــب ،فـ ّ
وكل مــا ســبق لــه تأثيـ ٌـر
التمويــل ومعاييــر الهامــش النقــدي قــد ترتفــعّ .
ـلبي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو نتائــج
سـ ٌ
عملياتها أو توقعاتها.
 .7المخاطر المتعلقة باألصول غير الملموسة والشهرة
قامــت الشــركة بتاريــخ 2018/08/05م باالســتحواذ علــى مــا نســبته %100
مــن مشــغل امتيــاز العالمــة التجاريــة العالميــة «تــوس» فــي المملكــة
العربيــة الســعودية بمقابــل مــادى مقيــم ب  185.5مليــون ريــال ســعودي.
وقــد تــم تســجيل شــهرة بمبلــغ  109.9مليــون ريــال ســعودى ضمــن
األصــول طويلــة األجــل الغيــر ملموســة بالقوائــم الماليــة للشــركة أعتبــارا
مــن ديســمبر 2019م .وتخضــع هــذه الشــهرة وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر
الدولــة ألعــداد التقاريــر الماليــة الــى أختبــار إنخفــاض قيمــة الشــهرة
بشــكل ســنوي وهــو مــن األمــور الصعبــة بســبب التقديــرات و المتطلبات
المحاســبية المعقــدة واألحــكام الهامــة المطلوبــة فــي تحديــد
االفتراضــات التــي مــن الواجــب اســتخدامها لتقديــر المبلــغ القابــل
لالســترداد .أن أي تغيــر أو تخفيــض جوهــري فــى التقديــرات واألفتراضات
المســتقبلية لنتائــج أعمــال العالمــة تــوس ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا
النقديــة ،بمــا فــي ذلــك تقديــرات معــدالت نمــو المبيعــات المســتقبلية
ومعــدالت نمــو القيمــة النهائيــة والمتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال
(معــدل الخصــم) ،قــد يــؤدى إلــى تخفيــض قيمــة الشــهرة ممــا قــد يكــون
له تأثير على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
 .8مخاطــر متعلقــة بقيمــة األحجــار المرتجعــة مــع متحصــات
المشغوالت الذهبية
تقــوم الشــركة بالتحصيــل مــن عمالئهــا فــى نشــاط الجملــة ذهبــا مقابــل
ذهــب وذلــك لتجنــب تأثيــر إختــاف ســعر الذهــب بيــن تاريخــى البيــع
والتحصيــل .ويكــون التحصيــل المســتلم مــن العمــاء فــى شــكل إمــا
مشــغوالت ذهبيــة مســتعملة مباعــة مــن المســتهلكين للعمــاء أو فــى
شــكل ســبائك ذهبيــة .وفــى حــال كونهــا مشــغوالت ذهبيــة مســتعملة
فقــد تكــون هــذه المشــغوالت متضمنــة بعــض االحجــار والتــى عنــد
صهرهــا تفقــد مــا يعــادل وزنهــا ذهبــا .إن زيــادة نســبة التحصيــل مــن
المشــغوالت الذهبيــة المســتعملة والتــى تحتــوى علــى نســبة عاليــة مــن

األحجــار يزيــد مــن التكاليــف التــى تتكبدهــا الشــركة فــى هــذا الشــأن .إن
الشــركة حاليــا تقبــل التحصيــل بمشــغوالت ذهبيــة باألحجــار ،وعليــه فــإذا
قــررت الشــركة عــدم قبــول هــذه األحجــار مــن العمــاء أو المســتهلكين
مســتقبال فــإن ذلــك ســوف يخفــض التكاليــف المتعلقــة باالحجــار ولكــن
قــد يكــون لهــذا تأثيــرا علــى العالقــات مــع العمــاء والمســتهلكين األمــر
الــذى قــد يؤثــر ســلبيا علــى المبيعــات والتحصيــل المســتقبلية .وال
تســتطيع الشــركة التنبــؤ بكميــة أو نســبة األحجــار التــى ســوف ترتجــع مــن
العمــاء والمســتهلكين مســتقبال لخضــوع ذلــك للعديــد مــن العوامــل
األقتصادية واألجتماعية والتى من الصعب التنبؤ بها.
 .9مخاطر األمن والنقل واالحتيال:
تعمــل مجموعــة الزوردي فــي نشــاط ُمعــرض للســرقة ،إضافــة إلــى أن
القيمــة العاليــة لمخزونهــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للســرقة .كمــا تتعــرض
مجموعــة الزوردي للمخاطــر الناجمــة عــن نقــل منتجاتهــا مــن مجوهــرات
الذهــب واأللمــاس إلــى عمــاء الجملــة ومنافــذ التجزئــة التابعيــن لهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد يــؤدي أي انتهــاك أمنــي فــي مصنــع الشــركة أو
مكاتبهــا أو منافذهــا أو اإلخفــاق فــي خدمــات النقــل اللوجســتية إلــى
خســارة جســيمة فــي المخــزون والتأثيــر الســلبي الفــادح فــي أعمــال
مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا
المستقبلية.
 .10القــدرة علــى تنفيــذ خطــة العمــل المســتهدفة واســتراتيجية
النمو:
يعتمــد أداء مجموعــة الزوردي المســتقبلي علــى نجــاح تنفيــذ خطــة
عملهــا واســتراتيجية النمــو .ونظـ ًـرا لطبيعــة أنشــطة مجموعــة الزوردي
المتنوعــة وانتشــارها الجغرافــي العالمــي ،فــإن قدرتهــا علــى التوســع
بنجــاح فــي األســواق الجديــدة أو توســيع نطــاق انتشــارها فــي األســواق
القائمــة بالفعــل يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل ،والتــي يخــرج بعضهــا
عــن ســيطرة مجموعــة الزوردي .لــذا ،ال يمكــن ضمــان قــدرة مجموعــة
الزوردي علــى تنفيــذ خطــة عملهــا واســتراتيجية نموهــا بنجــاح .وقــد يؤثــر
أي اخفــاق فــي تنفيــذ خطــة عمــل مجموعــة الزوردي أو اســتراتيجية
ـلبيا كبيـ ًـرا فــي أعمالهــا أو وضعهــا المالــي أو نتائــج
نموهــا تأثيـ ًـرا سـ ً
عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

.6تأثير تقلبات أسعار الذهب وارتفاعها:
شــهدت أســعار الذهــب العالميــة تقلبــات كبيــرة علــى مــدى الســنوات القليلــة
الماضيــة وكانــت ســريعة التقلــب هــذا العــام .يمكــن أن تتسـ ّـبب الفتــرات التــي
تشــهد تقلّ بــات كبيــرة فــي أســعار الذهــب بانعــدام الثقــة ،وتأجيــل قــرارات الشــراء
إلــى حيــن اســتقرار أســعار الذهــب .كمــا مــن شــأن أســعار الذهــب المرتفعــة أن
تجــار الجملــة
ّ
تخفــض مــن كميــات مجوهــرات الذهــب التــي يشــتريها ّ
والمســتهلكون النهائيــون ،وخاصــة طلــب مجوهــرات الذهــب ذات الــوزن
الثقيــل .ففــي حــال عــدم مقــدرة مجموعــة الزوردي علــى تغييــر مزيــج منتجاتهــا
وزن خفيــف ،ضمــن فتــرة زمنيــة
لتصنيــع وعــرض مجوهــرات ذهــب ذات ٍ
معقولــة ،فــإن هــذا مــن شــأنه التأثيــر سـ ًـلبا فــي طلبــات شــراء عمــاء الجملــة
لــدى مجموعــة الزوردي أو التأثيــر فــي مبيعــات مجموعــة الزوردي المباشــرة
للمســتهلكين النهائييــن فــي منافــذ التجزئــة التابعــة لهــا .باإلضافــة إلــى
االنخفــاض المحتمــل فــي مبيعــات مجوهــرات الذهــب عنــد تقلّ ــب أســعار
الذهــب وارتفاعهــا ،تســهم زيــادة أســعار الذهــب أيضــاً فــي زيــادة قيمــة مرافــق
الذهــب المســتخدمة والتــي تســتحصل عليهــا مجموعــة الزوردي مــن
المصــارف ،األمــر الــذي يزيــد بــدوره مــن تكاليــف التمويــل ومعاييــر الهامــش
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R I S K FA CTO R S A N D B U S I N E SS C O N T I N U I T Y

 .11مخاطر التشغيل والسوق المتعلقة بالعمليات الدولية:
تُ حقــق مجموعــة الزوردي إيــرادات كبيــرة خــارج المملكــة حيــث تمتلــك عمليــات
تصنيــع أجنبيــة فــي مصــر فضــا عــن العديــد مــن التعامــات مــع الموردييــن
الخارجييــن ،ونتيجــة لذلــك ،تخضــع مجموعــة الزوردي لمخاطــر ممارســة نشــاطها
خــارج المملكــة ،مثــل اآلثــار الضريبيــة الســلبية المحتملــة ،والتــي تشــمل تلــك
الناجمــة عــن التغيــرات فــي السياســات الضريبيــة أو عــن التنفيــذ غيــر المتســق
لهــا ،حيــث تخضــع الشــركة للقوانيــن واللوائــح المختلفــة والمعقــدة والمتغيــرة
وأنظمــة المحاكــم ذات االختصاصــات المتعــددة واالمتثــال لمجموعــة واســعة
مــن القوانيــن والمعاهــدات واألنظمــة األجنبيــة ،بمــا فــي ذلــك شــروط وأنظمــة
ترخيــص االســتيراد والتصديــر ،إضافــة إلــى التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي
المتطلبــات التنظيميــة وفــرض القيــود علــى إعــادة أربــاح الشــركات التابعــة
األجنبيــة إلــى مجموعــة الزوردي .وقــد تتأثــر نتائــج عمليــات تشــغيل مجموعــة
إيجابــا بتقلــب أســعار صــرف العمــات
الزوردي ،علــى وجــه التحديــد ،سـ ًـلبا أو
ً
وقــدرة مجموعــة الزوردي علــى إدارة مخاطــر معامــات العمــات بفعاليــة ،ال
ســيما فيمــا يتعلــق بالجنيــه المصــري فــي ظــل تقلبــه علــى مــدار العاميــن
الماضيين.
 .12مخاطر العميل االئتمانية:
تتمثــل المخاطــر االئتمانيــة فــي مخاطــر الخســارة الماليــة الناتجــة عــن تقصيــر
عمــاء تجــارة الجملــة لــدى مجموعــة الزوردي فــي الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة
أساســا بذممهــا
تجــاه الزوردي .كمــا ترتبــط مخاطــر مجموعــة الزوردي االئتمانيــة
ً
التجاريــة المدينــة ،وقــد ال تحصــل مجموعــة الزوردي علــى ضمانــات إضافيــة
لدعــم ذممهــا التجاريــة المدينــة .كذلــك ،يمكــن أال يوجــد أي ضمــان علــى مقــدرة
مجموعــة الزوردي علــى تقييــم الوضــع المالــي الحالــي لعمــاء تجــارة الجملــة
وتحديــد قــدرة هــذه األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة ذات الصلــة بدقــة.
كمــا قــد تكــون اســتدانة بعــض العمــاء عاليــة ويخضعون لمخاطرهم التشــغيلية
والتنظيميــة الخاصــة ،والتــي قــد تزيــد مــن مخاطــر تخلفهــم عــن الوفــاء
بالتزاماتهــم تجــاه مجموعــة الزوردي .وربمــا يكــون لعجــز أو تقصيــر عمــاء تجــارة
الجملــة األكثــر أهميــة لــدى مجموعــة الزوردي فــي الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه
ـلبيا كبيـ ًـرا فــي
مجموعــة الزوردي أو إعســارهم أو تصفيــة أعمالهــم تأثيـ ًـرا سـ ً
أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا
المستقبلية.
.13المخاطــر المتعلقــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية أو ضرائــب األربــاح
التجارية للشركات التابعة
تخضــع الشــركة فــي الوقــت الراهــن لعــدة أنــواع مــن الضرائــب بخــاف الــزكاة
الشــرعية مثــل الضريبــة علــى األربــاح التجاريــة والصناعيــة فــى مصــر وغيرهــا مــن
الضرائــب األخــرى .وفــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم
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بخــاف المطبقــة حاليــاً  ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي مباشــر علــى أربــاح
الشركة الصافية.
كانــت شــركة اورو ايجيبــت معفــاة مــن الضرائــب منــذ  1ينايــر  2005م وحتــى 31
ديســمبر  2014مُ ،
وأعفــت شــركة الزوردي مصــر مــن الضرائــب فــي الفتــرة مــن 1
ينايــر  2009م وحتــى  31ديســمبر  2018م .وعليــه ،ســوف تبــدأ شــركتي اورو
ايجيبــت والزوردي مصــر دفــع ضرائــب الشــركات فــي عامــي  2015م و 2019م،
علــى التوالــي .مــع ذلــك ،ال يوجــد أي ضمــان علــى أن تقــوم الســلطات الضريبيــة
بتعديــل األقــرارات الضربيــة المقدمــة عــن الســنوات الســابقة و التــي قــد يكــون
لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي ووضعهــا المالــي ونتائــج
أيضــا الــزكاة للهيئــة
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .كمــا تدفــع الشــركة ً
العامــة للــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة الســعودية ،بنــاء علــى األقــرارات
الزكويــة ودفعــت قيمــة الــزكاة المســتحقة بنــاء علــى تلــك األقــرارات فــي الوقــت
المحــدد .علــى الرغــم مــن ذلــك ،ال زال هنــاك خطــر أن تعــود الهيئــة العامــة
للــزكاة والدخــل إلــى أي ســنة تاريخيــة واالعتــراض علــى أقــرارات الــزكاة المقدمــة
وفــرض إعــادة تقييــم علــى الشــركة ومطالباتهــا بدفــع التزامــات زكاة إضافيــة،
وقــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا
المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
 .14المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT
أصبحــت الئحــة ضريبــة القيمــة المضافــة ( )VATســارية فــي المملكــة العربيــة
الســعودية اعتبـ ًـارا مــن  1ينايــر  .2018وتعتبــر ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة
ـدءا مــن
غيــر مباشــرة تُ فــرض علــى كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريــد بـ ً
اإلنتــاج والتوزيــع وحتــى البيــع النهائــي للســلعة أو الخدمــة ،مــع بعــض
االســتثناءات .وتفــرض المملكــة العربيــة الســعودية ضريبــة القيمــة المضافــة
بمعــدل قياســي قــدره  %5علــى جميــع منتجــات الذهــب ومجوهــرات األلمــاس.
عمومــا ،وبخاصــة
لــذا ،فهنــاك خطــر يتمثــل فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة
ً
علــى قطــاع المجوهــرات والمنتجــات األنيقــة ،والــذي قــد يؤثــر علــى طلــب
المستهلك في المملكة العربية السعودية وبالتالى على حجم المبيعات

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

F. G E N E R A L R I S K C AT E G O R I E S

The following are some of the general risks that affect L’azurde Group’s business environment:
المخاطر التجارية

مخاطر السوق

انقطاع األعمال غير المتوقع

تقلبات أسعار الذهب

اتفاقيات تسهيالت قروض الذهب

التباطؤ العام في االقتصاد

كفاية غطاء التأمين

صرف العمالت األجنبية

حماية الملكية الفكرية

البيئة التنافسية

االعتماد على عالمة "الزوردي"

انخفاض الطلب على المجوهرات

عدم تجديد عقود اإليجار

استراتيجية التوسع

المخاطر االقتصادية والتنظيمية
Economic and Regulatory Risks

Market Risks

Business Risks

المخاطر االقتصادية والسياسية
Economic and political risk

Gold prices fluctuations

Regulatory risk

General slowdown in economy

Labor force regulation

Foreign exchange rates

Unexpected business interruption

المخاطر التنظيمية والتشرعية
Gold facility agreements

مخاطر نظم وقوانين العمل
Adequacy of insurance coverage

Competitive environment

Protection of intellectual property

Fall in demand of jewelry

Dependence on “L’azurde” brand

Expansion strategy

Lease agreements not renewed

G. BUSINESS CONTINUIT Y

و .استمرارية
األعمال The nature of our business requires our ability to provide rapid recovery of key products, models, designs
and after-sale-services
theـ in
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Therefore, there are no significant doubts concerning L’azurde and its subsidiaries’ ability to continue their operations. There are no
plansعــة
ـركاتها التاب
التجاريــة المهمــة مــن آثــار اإلخفاقــات الكبيــرة أو الكــوارث الجســيمة .لــذا ،ليســت هنــاك شــكوك حقيقيــة فيمــا يتعلــق بقــدرة شــركة الزوردي وشـ
or decisions related to restructuring or discontinuing the operations of the company or its subsidiaries.
على استمرار عملياتها التشغيلية .كما ال توجد خطط أو قرارات فيما يتعلق بإعادة هيكلة أو إيقاف عمليات الشركة أو شركاتها التابعة.

بتاريــخ 1441/10/17ه الموافــق 2020/06/09م صــدر قــرار مجلــس إدارة الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل رقــم ( )2-3-20بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة
لكــي تصبــح  %15مــن ســعر البيــع ابتــداء مــن تاريــخ 2020/07/01م .وبمــا أن ضريبــة
القيمــة المضافــة بطبيعتهــا يتــم تحملهــا مــن قبــل المســتهلك النهائــي ،فقــد
قامــت الشــركة بإضافــة قيمــة الضريبــة المضافــة علــى أســعارها ممــا أدى إلــى
زيــادة أســعار منتجــات الشــركة ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تراجــع المبيعــات بشــكل
كبيــر ممــا قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو
وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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تشكيل مجلس اإلدارة
الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

سكرتير مجلس اإلدارة

أ .الئحة حوكمة الشركة
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى وضــع منهجيــة شــركة الزوردي فيمــا يتعلــق بحوكمــة
الشــركة .وتلتــزم المجموعــة بالحفــاظ علــى معاييــر عاليــة للحوكمــة ،وتعتبــر
الحوكمــة الجيــدة أداة محوريــة لتحقيــق أكبــر قيمــة ممكنــة للمســاهمين علــى
المــدى الطويــل وضمــان التزامهــا الدائــم بالجــودة فــي جميع عملياتهــا ومنتجاتها.
وتعــد السياســات والقواعــد الــواردة فــي الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة
ُملزمــة لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الزوردي ،وال يجــوز تعديلهــا إال
بموجــب قــرار صــادر مــن مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة علــى النحــو المناســب
والمطلوب بموجب الئحة حوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ويمكــن تعريــف حوكمــة الشــركة علــى أنهــا «النظــام المســتخدم لتوجيــه وقيــادة
أعمــال الشــركة» .ويحــدد هيــكل حوكمــة الشــركة كيفيــة توزيــع الســلطات
والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة ،مثــل أعضــاء مجلــس اإلدارة
ةاإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين وغيرهــم مــن األطــراف ذات العالقــة؛ كمــا
تحــدد القواعــد واإلجــراءات المتبعــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون
الشــركة .وبذلــك ،فهــي توفــر هيــكل تُ حــدد مــن خاللــه أهــداف الشــركة وســبل
تحقيقهــا إلــى جانــب مراقبــة األداء .ويتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية وضــع
وتطبيق الئحة حوكمة شركة الزوردي.
ويتمثــل دور المســاهمين فــي الحوكمــة فــي تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
وأعضــاء لجنــة المراجعــة ومدققــي الحســابات ،وضمــان تطبيــق هيــكل حوكمــة
مالئــم .وتتضمــن مســؤولية مجلــس اإلدارة وضــع األهــداف االســتراتيجية
للشــركة ،وتوفيــر الدعــم القيــادي الــازم لتحقيــق هــذه األهــداف ،واإلشــراف
ووفقــا
ً
علــى إدارة أعمــال الشــركة ،وتقديــم التقاريــر للمســاهمين إلرشــادهم
لمتطلبــات نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق
المالية.
ويخضــع إطــار عمــل وإجــراءات مجلــس اإلدارة للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة
والمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة .وقد تم إعداد الئحة
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حوكمــة شــركة الزوردي بمــا يتفــق مــع تعليمــات الئحــة حوكمــة الشــركات
ووفقــا للمبــادئ وأفضــل الممارســات الدوليــة
ً
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة
لحوكمــة الشــركات ،ويجــب اعتبارهــا بمثابــة إطــار عمــل للحوكمــة بالشــركة .وفــي
ـكل
جميــع األمــور يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة االتيــة وبشـ ٍ
خــاص مــا لــم ياتــي بشــانه نــص فــي الئحــة حوكمــة الشــركة عندمــا يتعلــق األمــر
بمسائل حوكمة الشركة:
كال مــن هيئــة الســوق الماليــة
النظــم واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــنً
«الهيئة» والسوق المالية السعودية «تداول» في المملكة.
نظــام الشــركات الســعودي والتعاميــم الرســمية ذات الصلــة الصــادرة عــن وزارةالتجارة واالستثمار.
النظام األساسي لشركة الزوردي.ســوف يعتمــد مجلــس اإلدارة أي تعديــات علــى إطــار عمــل الئحــة الحوكمــة مــن
حيـ ٍـن آلخــر أو يدعــو النعقــاد الجمعيــة العامــة للموافقــة علــى أي تعديــات
تتطلــب موافقــة المســاهمين ،وذلــك لالمتثــال للمتطلبــات القانونيــة وضمــان
ممارسات سليمة في اإلدارة والحوكمة.
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ب .مجلس اإلدارة

 .1تشكيل مجلس اإلدارة
يتــم تعييــن مجلــس اإلدارة مــن ِقبــل المســاهمين لتكــون مســؤوليته الرئيســية إدارة عمليــات الشــركة مــع األخــذ فــي االعتبــار مصلحــة المســاهمين علــى
المدى البعيد.
ـاء علــى توصيــة لجنــة
يضــم مجلــس اإلدارة تســعة أعضــاء ،يتــم انتخابهــم مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة لشــركة الزوردي عــن طريــق التصويــت التراكمــي وبنـ ً
الترشــيحات والمكافــآت لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد .يمثــل األعضــاء غيــر التنفيذييــن غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون ثالثــة
منهم على األقل أعضاء مستقلين.
كمــا ينتخــب أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ســنوات .ويمكــن إعــادة انتخــاب جميــع أعضــاء مجلــس
اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب الرئيــس .وفــي حــال شــغور أحــد المقاعــد بالمجلــس ،يجــوز للمجلــس تعييــن عضــو مجلــس إدارة مؤقــت ،علــى أن يتــم
عرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه في أول اجتماع للجمعية العامة.
وفــي خــال الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة يــوم 2018/04/22م أعيــد انتخــاب مجلــس اإلدارة بأســلوب التصويــت التراكمــي لمــدة ثــاث ســنوات
اعتباراً من 2018/04/25م .ويوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب األعضاء ،وشكل عضويتهم وجنسياتهم:
المنعقــدة يــوم 2018/04/22م أعيــد انتخــاب مجلــس اإلدارة بأســلوب التصويــت التراكمــي لمــدة ثــاث ســنوات اعتبــاراً مــن 2018/04/25م .ويوضــح الجــدول
أدناه أسماء ومناصب األعضاء ،وشكل عضويتهم وجنسياتهم:

االسم

الجنسية

المنصب

شكل العضوية

تاريخ التعيين

السيد /محمد ابراهيم الشروقي

بحريني

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيد /عبدالله عبد العزيز العثيم

سعودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيد /براين نورمان ديكي

إيرلندي

عضو مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيد /عادل عبد الله الميمان

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيد /خليفة حسن الجالهمة

بحريني

عضو مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

 10ديسمبر 2019م

السيد /بندر طلعت حسين حموه

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

 18مارس 2020م

السيد /عبد الكريم أبو النصر

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيد /أمين محمد المغربي

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

السيدة /صباح خليل المؤيد

بحرينية

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

 26أبريل 2018م

كال من السيد /محمد إبراهيم
وفي خالل االجتماع األول لمجلس اإلدارة بواليته الحالية بعد إعادة انتخابه في  26أبريل 2018م ،انتخب األعضاء ً
الشروقي والسيد عبد الله عبد العزيز العثيم رئيساً لمجلس اإلدارة ونائباً للرئيس .كما تم تعيين  /السيد أيمن جميل أميناً للمجلس.
وبتاريخ 2020/03/18م وافق مجلس اإلدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافئات بزيادة عدد األعضاء المستقلين وتعيين السيد /بندر طلعت
حموه عضو مجلس إدارة مستقل ،ونظراً لمتطلبات النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الذي يجب أال يتجاوز تسعة أعضاء ،
فقد وافق المجلس على قرار السيد /سليم شدياق ،عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة باالستقالة من مجلس اإلدارة.
وبتاريخ 1441/10/11ه (الموافق 2020/06/03م) اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين كل من خليفة حسن خليفة الجالهمة ،عضواً غير تنفيذي
ابتداء من تاريخ تعيينه في 2019/12/10م  ،إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/04/25م ،خلفاً للعضو
بمجلس اإلدارة
ً
السابق السيد /سونيل بيلوترا ،عضو غير تنفيذي .كذلك وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد /بندر طلعت حموه ،عضواً
ابتداء من تاريخ في 2020/03/18م إلكمال دورة المجلس خلفاً للعضو السابق السيد /سليم شدياق (عضو تنفيذي)
مستقل بمجلس اإلدارة
ً
ابتداء من تاريخ
والموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد /خليفة حسن خليفة الجالهمة ،عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة
ً
بدال من عضو اللجنة السابق السيد /سونيل بيلوترا ،عضواً غير تنفيذي،
2019/12/10م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/04/25م وذلك ً
ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/12/10م  ،ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.
على أن يسري التعيين
ً
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 .2مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية األشــراف علىــاإلدارة التنفيذيــة للشــركة
ودعــم فــي أهدافهــا االســتراتيجية لتمكيــن الشــركة مــن االســتمرار فــي أداء
عملهــا بنجــاح وعلــى نحـ ٍـو مســتدام مــن أجــل تحقيــق مصالــح مســاهمينا
بشكل أوسع.
وأصحاب المصلحة
ٍ
كمــا يقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية تعزيــز نجــاح المجموعــة علــى
المــدى البعيــد .ويتحمــل المجلــس مســؤولية تقديــم توجيهــات واضحــة
لــإدارة التنفيذيــة للشــركة ،وهــذا يتضمــن وضــع اســتراتيجية واضحــة
أيضــا مســؤولية
واإلشــراف علــى تنفيذهــا مــن ِقبــل اإلدارة .ويتحمــل ً
اإلشــراف علــى أنظمــة حوكمــة الشــركة والضوابــط ونظــم الرقابــة الداخليــة
وإدارة المخاطر.
يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ويــؤدي واجباتــه في إدارة شــؤون
الشــركة وأداء جميــع األعمــال بمــا يصــب فــي الصالــح العــام للشــركة وتطويــر
قيمتها وزيادتها بكل العناية والوالء التام.
أيضــا فــي حمايــة مصالــح المســاهمين
وتتمثــل مســؤولية مجلــس اإلدارة ً
وتحقيــق أقصــى اســتفادة لهــم علــى المــدى البعيــد .ولهــذا الغــرض ،يتحمــل
مجلــس اإلدارة كامــل مســؤولية حوكمــة الشــركة ،وهــذا يتضمــن إرســاء
رؤيــة واســتراتيجية للشــركة ،ووضــع أهــداف لــإدارة التنفيذيــة واإلشــراف
على تنفيذ اإلدارة لتحقيق هذه األهداف.
كمــا يضــع مجلــس اإلدارة أهــداف الشــركة االســتراتيجية ،باإلضافــة إلــى
اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة .تقــع مســؤولية إدارة الشــؤون
اليوميــة للشــركة علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة ،إال أن مجلــس اإلدارة ككل
يضمــن ويتحقــق مــن فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة وامتثــال
أنشــطة الشــركة لالســتراتيجية ُ
وأطــر العمــل والسياســات واإلجــراءات
الداخليــة التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة وعلــى النحــو الــذي يتطلبــه النظــام
أو اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
.3صالحيات مجلس اإلدارة
يشــرف علــى الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن نخبــة مــن المتخصصيــن
ويمنــح مجلــس اإلدارة كامــل الصالحيــات الالزمــة
ذوي الخبــرة العاليــةُ .
إلدارة أعمــال الشــركة واإلشــراف علــى ســير شــؤونها .ويفــوض مجلــس
اإلدارة مسؤولية اإلدارة اليومية للشركة إلى اإلدارة التنفيذية بالشركة.
كمــا يمنــح مجلــس اإلدارة الصالحيــة إلــى لجنتيــن مكونتيــن مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،تقــدم كال منهــم تقريــر عــن أعمالهــا وأنشــطتها الســنوية
إلــى مجلــس اإلدارة ،وهاتيــن اللجنتيــن همــا اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة
(والمشــار إليهمــا مجتمعتــان باســم «لجــان مجلــس
الترشــيحات والمكافــآت
ُ
اإلدارة»).
ويجــوز للجــان مجلــس اإلدارة االســتعانة بمستشــارين خارجييــن ومستشــارين
محترفيــن مســتقلين ،ويمكنهــم طلــب الدعــم مــن المســتويات العاملــة
بالمجموعــة األخــرى لمســاعدتهم علــى القيــام بمســؤولياتهم وفقــاً لألئحــة
العمل الخاصة بكل لجنة.
يحضــر المستشــارون الخارجيــون وبعــض المديريــن وأعضــاء فريــق اإلدارة
التنفيذيــة العليــا ،أحيانً ــا ،اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن
السر ،ولكن ذلك بموجب دعوة رئيس اللجنة المعنية لهم.
يمتلــك مجلــس اإلدارة صالحيــة تشــكيل أى عــدد مــن اللجــان التــي يراهــا
ضروريــة للحوكمــة الفعالــة واإلشــراف وإدارة عمليــات الشــركة التشــغيلية،
أو تفويــض بعـ ٍـض مــن صالحياتــه إلــى الغير.ومــع ذلــك ،تــم االحتفــاظ
لمجلــس اإلدارة بصالحيــة اتخــاد القــرارات الهامــة والمســائل الرئيســية
المحــددة التــي تتطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا .ويشــمل ذلــك
القــرارات المتعلقــة باســتراتيجية المجموعــة والتقاريــر الماليــة الســنوية
والخطــط التشــغيلية والنفقــات والمعامــات الرأســمالية الرئيســية والنتائــج
الماليــة وتوزيعــات األربــاح ،وغيرهــا مــن العائــدات الرأســمالية األخــرى،
وكذلــك الموافقــة علــى إقبــال المجموعــة علــى المخاطــرة وغيرهــا مــن
أمور الحوكمة األخرى.

 .4فعالية مجلس اإلدارة
لقــد عمــل مجلــس اإلدارة بكفــاءة عاليــة خــال هــذا العــام ،ال ســيما فيمــا
يتعلــق بدعــم المهمــة التــي اتخذتهــا الشــركة ،وإدارة التغيــرات الحاســمة
فــي البيئــة التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة فــي ظــل جائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد ومــا ترتــب عليهــا مــن تغيــرات جوهرايــة فــي البيئــة
التشريعية واالقتصادية والتجارية.
كمــا عمــل رئيــس مجلــس اإلدارة علــى نحـ ٍـو متعــاون مــع الرئيــس التنفيــذي
فــي وضــع جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة بمــا يضمــن تنفيــذ القــرارات
فعال.
نحو ّ
واإلجراءات المعتمده من مجلس اإلدارة على ٍ
باإلضافــة إلــى ذلــك حافــظ رئيــس مجلــس اإلدارة خــال هــذا العــام علــى
االتصــال المنتظــم واالجتمــاع بإعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وغيرههم
مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن حيــث يتــم تخصيــص جلســة خاصــة بيــن رئيــس
المجلس واألعضاء المستقليين واألعضاء غير التنفيذيين كالعلى حدا.
.5أمين سر المجلس
تتمثــل مســؤوليات أميــن ســر المجلــس الرئيســية فــي تقديــم خدمــات
الســكرتارية لمجلــس اإلدارة .ويشــمل ذلــك المســاعدة فــي وضــع جــدول
مواعيــد اجتماعــات المجلــس وإخطاراتهــا وجــداول أعمالهــا ومجموعــة
إجــراءات المجلــس ومحاضــر االجتماعــات ،ومتابعــة القــرارات وبنــود العمــل
الناتجــة عــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة .وتشــمل هــذه اصالحيــات أميــن ســر
المجلــس جميــع المهــام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة(أ) مــن المــادة  37مــن
الئحة حوكمة الشركات .ومنها
.1توثيــق اجتماعــات مجلــس اإلدارة وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار مــن
نقاشات ومداوالت ،وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها.
.2حفــظ التقاريــر التــي ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة والتقاريــر التــي يعدهــا
المجلس.
.3تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بجــدول أعمــال المجلــس وأوراق العمــل
والوثائق والمعلومات المتعلقة بها.
.4التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.
.5تبليــغ أعضــاء اإلدارة بمواعيــد اجتماعــات المجلــس قبــل التاريــخ المحــدد
بمدة كافية.
.6عــرض مســودات المحاضــر علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إلبــداء مرئياتهــم
حيالها قبل توقيعها.
.7التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.
.8تنظيــم ســجل إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا
لمــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة والتســعون مــن ألئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن
هيئة السوق المالية.
كما ال يجوز فصل أمين سر المجلس إال بقرار يصدر عن المجلس .
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 .٦تقييم األداء
ييتــم تقيــم أداء مجلــس اإلدارة وأداء لجــان الشــركة واإلدارة التنفيذيــة علــى
أســاس ســنوي مقابــل الصالحيــات المعنيــة ومؤشــرات األداء الرئيســية ()KPIs
الماليــة وغيــر الماليــة المحــددة فــي بدايــة العــام .يجــب إجــراء تقييــم األداء مــن
ِقبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،ويجــوز األخــذ بعيــن االعتبــار الحاجــة إلــى
استشاريين خارجيين.
قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت باألســتعانة بشــركة استشــارية خارجيــة
متخصصــة فــي أفضــل الممارســات المتعلّ قــة بحوكمــة الشــركات وتقييــم أداء
مجالــس اإلدارة ،لتقييــم أداء مجلــس اإلدارة عــن عــام 2019م .جــاءا رأيهــا العــام
من خالل التغذية الراجعة على النحو التالي:
سليمة في اإلدارة والحوكمة.
.1أن مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة ،قــد عملــوا بفعاليــة كبيــرة خــال العــام ،ال
ســيما فــي دعــم التغيــرات المهمــة التــي طــرأت علــى بيئــة العمــل االقتصاديــة و
التنظيمية والتشريعية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
.2تألــف المجلــس مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن ومســتقلين ذوي كفــاءة عاليــة
مزيجــا مناسـ ًـبا مــن المهــارات والخبــرات والتركيــز الصحيــح علــى إعمــال
ويمتلكــون ً
الشــركة وإجــراءات الحوكمــة .كمــان أن هنــاك إجمــاع بــأن التفاعــات بيــن أعضــاء
المجلس وبين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كانت إيجابية للغاية.
.3يجــب علــى مجلــس اإلدارة خــال العــام المقبــل التأكــد مــن اســتمرار التركيــز
علــى القضايــا االســتراتيجية المهمــة ومواصلــة رصــد تقــدم وتطــور المجموعــة
من خالل استراتيجياتها الرئيسية وخطة عمل إنتاجها وكفاءتها.
باإلضافــة الــى التقييــم الخارجــي ،أجــرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال
الربــع الرابــع مــن عــام 2020م مناقشــات مــع كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لمناقشــة أدائهــم الفــردي والتعــرف علــى
مقترحاتهــم بشــان أي مســائل متعلقــة بفعاليــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة.
وكانــت ردود الفعــل إيجابيــة .حيــث جــاء التقييــم العــام أن أعضــاء مجلــس اإلدارة
قامــوا بعمــل جيــد فــي قيــادة الشــركة خــال هــذه الفتــرة مــن التغييــرات الهامــة
في المملكة العربية السعودية.
ناقشــت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت مــع أعضــاء المجلــس إداء الســيد /رئيــس
المجلــس وأعربــوا عــن وجهــة نظــر مفادهــا أن رئيــس مجلــس اإلدارة قــد أدى
عملــه علــى الوجــه األكمــل فــي قيــادة المجلــس مــن خــال القيــادة الفعالــة
وتقديــم الحافــز ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،حيــث أدات قيــادة الرئيــس
لتحقيق االستقرار االلزام في سياق التغيرات االقتصادية المحيطه.
.7إدارة تضارب المصالح
واجبــا بمقتضــى سياســة تضــارب المصالــح الداخليــة
يتحمــل جميــع المديريــن
ً
تضاربــا مباشـ ًـرا أو غيــر مباشـ ًـر فــي
وهــو تجنــب أي وضــع يمثــل ،أو قــد يمثــل،
ً
المصالــح أو التضــارب المحتمــل مــع مصالــح الشــركة والمجموعــة ،باســتثناء التــي
يحصلــون فيهــا علــى موافقــة مســبقة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة ،والتــي
سنويا.
يجب تجديدها
ً
ـواء
ـ
س
ـة،
ـ
ح
مصل
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ـ
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ـون
ـ
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ي
أن
اإلدارة،
ـس
ـ
ل
مج
ـاء
ـ
ض
أع
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ض
ع
ال يجــوز ألي
ً
كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،فــي المعامــات أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا
لصالــح الشــركة ،وذلــك بخــاف أن يتــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن
سنويا.
الجمعية العامة العادية ،والتي يجب تجديدها
ً
يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة اإلفصــاح لمجلــس اإلدارة عــن أي مصلحــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يحصــل عليهــا فــي المعامــات أو العقــود التــي يتــم
إبرامهــا لصالــح الشــركة .وال ُيشــارك هــذا العضــو فــي التصويــت علــى القــرار
سيتخذ في هذا الصدد في اجتماعات مجلس اإلدارة والمساهمين.
الذي ُ
ال تعـ ّـد األعمــال والعقــود مــع عضــو مجلــس اإلدارة لتلبيــة احتياجاتــه الخاصــة
بمثابــة مصلحــة تتطلــب إذنـ ًا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة ،شــرط أن تكــون هــذه
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األعمــال والعقــود منفــذةً وفــق الشــروط واألحــوال نفســها التــي تتبعهــا
الشــركة مــع كافــة المتعاقديــن وأن تكــون ضمــن المســار العــادي لتنفيــذ
نشاطات الشركة.
ُيبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العادية،عنــد انعقادها ،بالمعامالت
والعقــود التــي يحصــل بموجبهــا أي عضــو مجلــس اإلدارة علــى مصلحــة مباشــرة
مصحوبــا بتقريــر خــاص مــن
أو غيــر مباشــرة فيهــا .ويجــب أن يكــون هــذا اإلبــاغ
ً
مدقق حسابات الشركة الخارجي.
.8إنهاء عضوية مجلس اإلدارة
تنتهــي عضويــة مجلــس اإلدارة بموجــب انتهــاء مــدة المجلــس .ويتــم إنهــاء
وفقــا للنظــام أو اللوائــح
أيضــا إذا أصبــح العضــو غيــر مناســب للعضويــة ً
العضويــة ً
ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبموجــب قــرار
يصــدره مجلــس اإلدارة ،علــى أن يســبقه طلــب مكتــوب مــن عضــو مجلــس
اإلدارة إلى رئيس المجلس.
كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة ،فــي أي وقــت ،عــزل جميــع أو أي مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة حتــى لــو نــص النظــام األساســي للشــركة علــى خــاف ذلــك،
ولكــن دون المســاس بحــق العضــو المعــزول فــي الحصــول علــى تعويــض إذا
كان العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب .كمــا يجــوز للجمعيــة
أيضــا ،بموجــب توصيــة مجلــس اإلدارة ،إنهــاء عضويــة العضــو الــذي
العامــة ً
تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون سبب مشروع.
.9انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
تــم أنتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
التــي عقــدت فــي  22أبريــل 2018م عــن طريــق التصويــت المتراكــم لمــدة ثــاث
سنوات تنتهي في  25أبريل 2021م.
وفــي خــال االجتمــاع األول للمجلــس بعــد األنتخــاب فــي  26أبريــل 2018م،
انتخــب أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيس ـ ًا ونائب ـ ًا للرئيــس وقامــوا بتشــكيل اللجــان
للوالية الحالية.
بــدات عمليــة اإلعــداد إلعــادة االنتخــاب لــدورة مجلــس اإلدارة المقبلــة فــي
ديســمبر 2020م باألعــان علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة تــداول عــن فتــح
بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة للــدورة القادمــة التــي تبــدأ أعمالهــا
اعتبار ًا من  26أبريل 2021م ولمدة ثالث سنوات.
أعلنــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ  30نوفمبــر 2020م علــى موقــع
تــداول عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة للفتــرة القادمــة التــي
تبــدأ أعمالهــا اعتبــار ًا مــن  26أبريــل 2021م وحتــى  25أبريــل 2024م ،حيــث ســتنتهي
الفترة الحالية لمجلس اإلدارة في  25أبريل 2021م.
ســيكون الترشــح لعضويــة المجلــس وفقـ ًا لألحــكام الــواردة فــي نظــام الشــركات
الصــادر عــن وزارة التجــارة والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة ســوق
الماليــة ،باإلضافــة إلــى سياســات ومعاييــر وإجــراءات عضويــة مجلــس اإلدارة
والمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة  ،حيــث ســيتم انتخــاب األعضــاء المرشــحين
خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم للشــركة والــذي ســيعلن عــن موعــده
الحق ـ ًا بمشــيئة اللــه بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات
المختصة.
ســوف تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت دراســة طلبــات المرشــحين الــواردة
إليهــا وتقديــم توصياتهــم وقائمــة المرشــحين المؤهليــن لعضويــة المجلــس
للــدورة القادمــة ،علم ـ ًا بأنــه ســيقتصر التصويــت فــي الجمعيــة العامــة العاديــة
علــى مــن رشــحوا أنفســهم لعضويــة المجلــس وفق ـ ًا للضوابــط والمعاييــر
الموضحــة بسياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي مجلــس اإلدارة والذيــن
ســتعلن الشــركة عــن معلوماتهــم وفق ـ ًا للفقــرة (أ) مــن المــادة الثامنــة مــن
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة .باإلضافــة إلــى
الذيــن تــم الموافقــة عليهــم مــن ِقبــل الســلطات المختصــة ،باســتخدام أســلوب
التصويت التراكمي.

الحقــا تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العامــة النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة والحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن
ســوف ُيعلــن ً
السلطات المختصة.
يعتقــد مجلــس اإلدارة أن كل مرشــح مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمترشــحين إلعــادة انتخابهــم أو المرشــخين الخارجييــن النتخابهــم جميعاهــم لديهــم
القــدرت والمهــارات الالزمــة لتجعلهــم مســاهمين بشــكل فعــال فــي إدارة الشــركة ،ويوصــي المجلــس للســادة المســاهمين بالتصويــت علــى انتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة للــدورة القادمــة والتــي تبــدء مــن  26أبريــل 2021م ولمــدة ثــاث ســنوات مــن بيــن قائمــة المشــحين المؤهليــن والمعلــن عنهــم ضمــن جــدول أعمــال
في الجمعية العامة السنوي لعام 2020م.
العضوية في مجالس إدارات الشركات األخرى
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومناصبهم وعضويتهم في شركات مساهمة أخرى وحضورهم الجتماعات المجلس التي عقدت خالل العام 2020م
ّ
مع العلم ّأن هذه االجتماعات كان مخططاً لها ولم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء المجلس لعقد اجتماعات طارئة خالل العام
2020م.
يشغل بعض أعضاء مجلس اإلدارة بشركة الزوردي عضوية مجلس أو مناصب تنفيذية في شركات ومؤسسات أخرى ،سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو
خارجها ،على النحو التالي:
اسم العضو

السيد /محمد إبراهيم
الشروقي

اسم الشركة

المنصب

الشكل القانوني

الموقع

ً
سابقا
حاليا/

بنك إنفستكورب البحرين

مستشار

شركة مساهمة بحرينية

البحرين

حالياً

بنك االستثمار اإلسالمي

رئيس مجلس إدارة

شركة مساهمة بحرينية

البحرين

حالياً

مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس اإلدارات في
دول مجلس التعاون الخليجي

رئيس

مؤسسة غير ربحية

البحرين

حالياً

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

عضو مجلس إدارة

مؤسسة غير ربحية

البحرين

حالياً

مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث

عضو

مؤسسة غير ربحية

البحرين

حالياً

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

عضو مجلس إدارة

مؤسسة غير ربحية

البحرين

حالياً

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية

عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة

البحرين

سابقاً

بنك انفستكورب

الرئيس التنفيذي المشارك

شركة مساهمة بحرينية

البحرين

سابقاً

بنك انفستكورب

رئيس قسم أعمال الخليج،

شركة مساهمة بحرينية

البحرين

سابقاً
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اسم العضو

السيد /عبد الله عبد العزيز العثيم
ّ

السيد /براين نورمان ديكي
ّ

السيد عادل عبد الله الميمان
ّ
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الموقع

اسم الشركة

المنصب

الشكل القانوني

شركة مضاء لالستثمار

رئيس مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة سمارت ميد الطبية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة صفناد المحدودة

شركة فاميلي سوق فنتشرز المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة حصانة االستثمارية -المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

بشركة اي تس اس المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

برنامج كفالة لتغطية الضمانات االئتمانية لقروض
القطاع الحكومي والمصرفي

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

حكومية

بشركة هايبر بي

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

شركة مساهمة سعودية مقفلة

بشركة مركز جوار الطبي

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة صلة للتطوير

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة النقلة التسويقية لتقنية المعلومات

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي رئيس لجنة المراجعة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

مجموعة أركان األعمال المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

شركة مساهمة سعودية

المملكة العربية السعودية

سابقاً

حالياً

عبد العزيز العثيم وأبناؤه القابضة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حالياً

مجموعة صافوال

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

شركة أسوار المتحدة للتطوير العقاري

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

سابقاً

شركة كنان للتطوير العقاري

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

مجموعة هايدراسون القابضة

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة المتحدة

حالياً

شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

حالياً

شركة أكس بريكس أي جي

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

ألمانيا

حالياً

شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة
الطيران

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة سعودية مقفلة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

حالياً

شركة سيستيما المالية

عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة عامة

ألمانيا

حالياً

شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة سعودية مقفلة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

حالياً

مجموعة أس سي بي القابضة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

ألمانيا

حالياً

البنك األهلي التجاري

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

حالياً

شركة أن دي تي لخدمات منع التآكل

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

شركة ماستركارد

رئيس المجلس االستشاري
اإلقليمي

فرع

المملكة العربية
السعودية

سابقاً

حالياً

ريد الين كابيتال

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

ألمانيا

حالياً

اتحاد المصارف العربية

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي Director

لبنان

سابقاً

سابقاً

إيكوبال أي أس

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

الدانمارك

سابقاً

شركة مغربي للتجزئة

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

سابقاً

مجموعة بولي كونسبت

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة ذات مسؤولية محدودة

هولندا

سابقاً

مستشفيات ومراكز مغربي

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

سابقاً

شركة سيستيما المالية جي أس أف سي

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة مدرجة

روسيا

سابقاً

شركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

سابقاً

مودي إنترناشونال

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة المتحدة

سابقاً

المملكة العربية
السعودية

حالياً

اسم العضو

اسم الشركة

المنصب

الشكل القانوني

شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

شركة مساهمة سعودية مقفلة

حالياً

عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي رئيس لجنة المراجعة

شركة ذات مسؤولية محدودة

اإلمارات العربية
المتحدة

حالياً

شركة مساهمة سعودية مقفلة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

المملكة العربية
السعودية

حالياً

المملكة العربية
السعودية

حالياً

المملكة العربية
السعودية

حالياً
حالياً

السيد عبد الكريم أسعد أبو النصر

السيد أمين محمد عاكف المغربي

الموقع

المملكة العربية
السعودية

حالياً

حالياً
حالياً

بشركة شركة غسان أحمد السليمان لتجارة
المفروشات المحدودة – إيكيا السعودية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

سابقاً

بشركة توزيع السيارات الفرنسية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

فرنسا

سابقاً

شركة مغربي للبصريات المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية
السعودية

حالياً

سابقاً

بوز آلن أند هاميلتون إنك

عضو مجلس إدارة تنفيذي

شركة ذات مسؤولية محدودة

الواليات المتحدة
األميركية

سابقاً

شركة إيه آر بي جلوبال كابيتال المحدودة

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

األمارات العربية
المتحدة

حالياً

سابقاً

تي إكس يو إنرجي فرع أميركا الشمالية

رئيس مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

الواليات المتحدة
األميركية

سابقاً

السيد عادل عبد الله الميمان أي منصب أو عضوية في شركات أخرى.
ال يشغل
ّ
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اسم العضو

السيدة صباح خليل المؤيد

السيد /خليفة حسن الجالهمة

السيد /بندر طلعت حموه

106

اسم الشركة

المنصب

الشكل القانوني

الموقع

حالياً

بنك البحرين للتطوير

عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة

مملكة البحرين

حالياً

بنك انفستكورب ش.م.ب

عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة بحرينية

مملكة البحرين

حالياً

بنك البحرين الوطني

عضو لجنة مراجعة

شركة مساهمة

مملكة البحرين

حالياً

شركة فالت  6البز البحرين

رئيسة مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

مملكة البحرين

حالياً

بشركة إنفستكورب للخدمات المالية

عضو مجلس إدارة و عضو لجنة
المخاطر

شركة مساهمة بحرينية

مملكة البحرين

حالياً

شركة دروب لالستشارات

شريك

شركة ذات مسؤولية محدودة

مملكة البحرين

حالياً

مجلس إدارة مجلس التعليم العالي،
بمملكة البحرين

عضو مجلس إدارة

منظمة حكومية

مملكة البحرين

حالياً

شركة إدارة الموارد الفكرية

شريك إداري

شركة ذات مسؤولية محدودة

مملكة البحرين

حالياً

بنك اإلسكان بالبحرين

عضو مجلس إدارة  -تنفيذي

شركة مساهمة

مملكة البحرين

سابقاً

البنك األهلي المتحد

عضو مجلس إدارة -تنفيذي

شركة مساهمة

مملكة البحرين

سابقاً

شركة البرج للمختبرات الطبية

عضو مجلس إدارة

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة الفرص المستهدفة للتجارة
المحدودة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

شركة الفرص التنموية للتجارة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة جوف الخدمات الصناعية
القابضة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة جلف فورث جمستون
السعودية المحدودة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة جلف فيفث جمستون
السعودية المحدودة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة الزوردي القابضة

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

شركة الرعاية واألبتكار

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

شركة تنمية التوسعة التجارية

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

صندوق قطاع الرعاية

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

مجموعة شركات الكبير

عضو مجلس إدارة

مساهمة مغلقة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة جمجوم فارما للصناعات
الدوائية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة مداواة الطبية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

شركة السالم للخدمات الطبية
المنزلية

عضو مجلس إدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية

حالياً

بشركة زهير فايز وشركائه

عضو مجلس إدارة

شركة مهنية محاصة

المملكة العربية السعودية

حالياً

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة
بناء على
قصيرة،
االفتراضية
واجتماعات
الجماعية
مكالمات
وسبعة
كامل
ليوم
مطولة
ربعية
اجتماعات
أربعة
2020م
عقد مجلس اإلدارة خالل عام
ً
دعوة من رئيس مجلس اإلدارة .وفيما يلي بيانات الحضور وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م:
اسم العضو

سجل حضور االجتماعات خالل عام 2020م

العضوية

نسبة الحضور منذ
التعيين

 19فبراير 2020م

 19أبريل 2020م

 30سبتمبر 2020م

 07ديسمبر 2020م

السيد /محمد إبراهيم الشروقي
ّ

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد لله عبد العزيز العثيم
ّ

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عادل عبد الله الميمان
ّ

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد الكريم أبو النصر
ّ

مستقل

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /أمين محمد عاكف المغربي
ّ

مستقل

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيدة /صباح خليل المؤيد

مستقل

حاضرة

حاضرة

حاضرة

حاضرة

%100

بندر طلعت حموه

مستقل

الينطبق

حاضرة

حاضرة

حاضرة

%100

السيد /خليفة حسن الجالهمة
ّ

غير تنفيذي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /براين نورمان ديكي
ّ

بتاريــخ 2020/03/18م وافــق مجلــس اإلدارة علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافئــات بزيــادة عــدد األعضــاء المســتقلين وتعييــن الســيد /بنــدر طلعــت
حمــوه عضــو مجلــس إدارة مســتقل ،ونظــر ًا لمتطلبــات النظــام األساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بعــدد أعضــاء المجلــس الــذي يجــب أال يتجــاوز تســعة أعضــاء
 ،فقــد وافــق المجلــس علــى قــرار الســيد /ســليم شــدياق ،عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للشــركة باالســتقالة مــن مجلــس اإلدارة .وبتاريــخ
1441/10/11ه (الموافــق 2020/06/03م) اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة تعييــن كل مــن خليفــة حســن خليفــة الجالهمــة ،عضــو ًا غيــر تنفيــذي بمجلــس
ـداء مــن تاريــخ تعيينــه فــي 2019/12/10م  ،إلكمــال دورة المجلــس حتــى تاريــخ انتهــاء الــدورة الحاليــة فــي 2021/04/25م ،خلف ـ ًا للعضــو الســابق
اإلدارة ابتـ ً
الســيد /ســونيل بيلوتــرا ،عضــو غيــر تنفيــذي .كذلــك وافقــت الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن الســيد /بنــدر طلعــت حمــوه ،عضــو ًا
ابتــداء مــن تاريــخ فــي 2020/03/18م إلكمــال دورة المجلــس خلفــ ًا للعضــو الســابق الســيد /ســليم شــدياق (عضــو تنفيــذي)
مســتقل بمجلــس اإلدارة
ً
ـداء مــن تاريــخ
والموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن الســيد /خليفــة حســن خليفــة الجالهمــة ،عضــو ًا غيــر تنفيــذي عضــو ًا فــي لجنــة المراجعــة ابتـ ً
ـدال مــن عضــو اللجنــة الســابق الســيد /ســونيل بيلوتــرا ،عضــو ًا غيــر
2019/12/10م وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 2021/04/25م وذلــك بـ ً
ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/12/10م  ،ويأتي هذا التعيين وفق ًا لالئحة عمل لجنة المراجعة.
تنفيذي ،على أن يسري التعيين
ً
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مرة في الشهر أو عند الضرورة لمتابعة العمليات والنتائج المالية الشهرية والربع سنوية واإلشراف على اإلدارة التنفيذية .وفيما يلي
يجتمع مجلس اإلدارة ً
بيانات وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة من خالل المكالمات الجماعية والجتماعات االفتراضية خالل عام 2020م

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة عبر الهاتف خالل عام 2020م

اسم العضو

نسبة الحضور
منذ التعيين

 12مارس 2020م

 23مارس 2020م

 2أبريل 2020م

 20مايو 2020م

 13يوليو 2020م

 18أغسطس 2020

 04نوفمبر 2020م

السيد /محمد إبراهيم الشروقي
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد لله عبد العزيز العثيم
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عادل عبد الله الميمان
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد الكريم أبو النصر
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /أمين محمد عاكف المغربي
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيدة /صباح خليل المؤيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

بندر طلعت حموه

حاضرة

حاضرة

حاضرة

حاضرة

حاضرة

حاضرة

حاضرة

%100

السيد /خليفة حسن الجالهمة
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /براين نورمان ديكي
ّ
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ج .لجان مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية تســيير شــؤون شــركة الزوردي .ولتحقيــق
مزيـ ًـدا مــن الكفــاءة ،يتــم دعــم المجلــس فــي أداء أنشــطته بعــدد مــن اللجــان
الداخلية التي يتم تشكيلها من المجلس أو من الجمعية العامة كالتالي:
 .١لجنة المراجعة
 .٢اللجنة التنفيذية
 .٣لجنة الترشيحات والمكافآت

لقــد تــم تكويــن هــذه اللجــان الدخليــة مــن مجلــس اإلدارة  ،باســتثناء لجنــة
المراجعــة التــي تــم انتخابهــا مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة .يتــراوح عــدد األعضــاء
فــي كل لجنــة مــن اللجــان مــن ثالثــة إلــى خمســة أعضــاء .وقــد تــم اعتمــاد الئحــة
عمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت من الجمعية العامة .
ويحــق للمجلــس أن يؤســس أي عــدد مــن اللجــان التــي يراهــا ضروريــة لتحقيــق
الفعالــة واإلشــراف علــى عمليــات الزوردي التشــغيلية مــع تحديــد
الحوكمــة ّ
صالحياتهــا وأهدافهــا وآليــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا .يقــوم المجلــس علــى
أســاس ســنوي بمراجعــة وإقــرار أو تعديــل صالحيــات لجانــه الفرعيــة لضمــان أن
تبقى هذه الصالحيات مناسبة لغرضها.
كمــا تقــوم لجــان المجلــس بتقديــم تقريرهــا الســنوية لمجلــس اإلدارة يشــمل
أنشــطة اللجنــة ونتائــج أعمالهــا وقرارتهــا وتوصياتهــا بشــفافية تامــة .ويتابــع
مجلــس اإلدارة علــى نحــو منتظــم أنشــطة لجانــه للتأكــد مــن أداء الواجبــات
المســندة إليهــا حيــث يقــوم رؤســاء اللجــان الداخليــة بتقديــم تقريــر ربــع ســنوي
للمجلس.
يجــوز للجــان الداخليــة للمجلــس االســتعانة بمستشــارين خارجييــن ومستشــارين
محترفيــن مســتقلين ،ويمكنهــم طلــب الدعــم مــن العامليــن بكافــة المســتويات
الوظيفيــة داخــل المجموعــة لمســاعدتهم علــى القيــام بمســؤولياتهم .يحضــر
المستشــارون الخارجيــون وبعــض المديريــن وأعضــاء فريــق اإلدارة العليــا ،عنــد
الحاجــة ،اجتماعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن الســر ،ولكــن ذلــك
بموجب دعوة رئيس اللجنة .
تتحمــل كل لجنــة مــن لجــان المجلــس المســؤولية أمــام مجلــس اإلدارة فيمــا
يتعلــق بأنشــطتها ،علــى الرغــم مــن أن هــذه المســؤولية ال تعفــي مجلــس
اإلدارة مــن مســؤوليته عــن هــذه األنشــطة والواجبــات والصالحيــات التــي قــام
بتفويضها إلى لجانه.
كمــا تتحمــل لجنــة المراجعــة مســؤولية أداء أدوارهــا ومســؤولياتها أمــام
الجمعيــة العامــة  ،وتقــوم لجنــة المراجعــة بإعــداد وعــرض تقريــر ســنوي عــن
أعمال لجنة المراجعة على الجمعية العامة.
كافيــا مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيــر
ـددا
ً
تضــم لجــان المجلــس عـ ً
التنفيذييــن والمســتقلين .ويمكــن أن يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة عضـ ًـوا فــي
رئيســا للجنــة
لجــان المجلــس ،باســتثناء لجنــة المراجعــة وال يحــق لــه أن يكــون ً
الترشيحات والمكافآت.
تتمتــع اللجــان بحــق الوصــول الكامــل إلــى جميــع الموظفيــن ومقــار العمــل
والســجالت واألنظمــة واالستشــاريين القانونييــن بمــا يمكنهــا مــن القيــام
بمسؤولياتها.

لمتابعــة نظــم الرقابــة الداخليــة ،والتقاريــر الماليــة للشــركة وإعمــال المراجعــة
الداخليــة والخارجيــة للتقاريــر الماليــة ،والتأكــد مــن امتثــال الشــركة للقوانيــن
واللوائــح المطبقــة .وعــاوة علــى ذلــك ،قامــت الجمعيــة العامــة بتفويــض
اللجنــة فــي القيــام بمســؤولياتها فــي اإلشــراف علــى إدارة مخاطــر الشــركة علــى
النحــو الــوارد فــي الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة المعتمــد مــن الجمعيــة العامــة
بتاريخ  8يناير 2018م.
تشكيل لجنة المراجعة ودورها
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء بحـ ٍـد أدنــى وال يتجــاوز خمســة أعضــاء ،بمــا فــي
ذلــك متخصــص فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية .ويتــم تعييــن أعضــاء لجنــة
المراجعــة باألنتخــاب مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين لفتــرة تتزامــن مــع فتــرة
تعييــن كل عضــو كعضــو مجلــس إدارة ،ويجــوز عزلــه أو اســتبداله مــن ِقبــل
الجمعية العامة في أي وقت.
يجــب اختيــار أعضــاء اللجنــة بطريقــة تضمــن توافــر مجموعــة مــن الكفــاءات
والمهــارات والخبــرات المختلفــة ،والفهــم الســليم للصناعــة التــي تعمــل بهــا
الزوردي .ويجــب أن يحظــى عضــو واحــد علــى األقــل بخبــرة محاســبية أو ماليــة
معقولة.
ال يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ورئيــس مجلــس اإلدارة الحصــول
علــى عضويــة لجنــة المراجعــة .كمــا ال يحــق ألي شــخص يعمــل أو عمــل فــي
قســم الشــؤون المالية بالشــركة أو اإلدارة التنفيذية أو لدي مدقق الحســابات
الخارجــي للشــركة خــال العاميــن الســابقين الحصــول علــى عضويــة اللجنــة.
ويجــب أن يكــون عضــو واحــد علــى األقــل مــن أعضــاء اللجنــة عضــو مجلــس إدارة
مستقل.

فــي حالــة وجــود معقــد شــاغر فــي اللجنــة ،يعيــن مجلــس اإلدارة عضـ ًـوا مؤقتً ــا
يومــا مــن شــغور المقــد ،وذلــك بنـ ًـاء علــى
بلجنــة المراجعــة فــي غضــون ً 40
توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،ثــم يتــم عــرض التعييــن علــى الجمعيــة
دائمــا مــن ِقبــل المســاهمين فــي أول أجتمــاع
العامــة ألقــرار تعيينــه عضـ ًـوا ً
للجمعية العامة يعقد بعد شغور المقعد.

يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة المراجعــة فــي ضمــان توافــر آليــة للرقابــة والتدقيــق
بغــرض دعــم دقــة ونزاهــة التقاريــر الصــادرة عــن الشــركة وقوائمهــا وبياناتهــا
الماليــة ،وضمــان نزاهــة وكفــاءة نظــم الرقابــة الداخليــة ونظــم إدارة المخاطــر
بالشــركة ،وضمــان امتثــال الشــركة للوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا .فضــا عــن
اإلشراف على أعمال الشركة
ـكل عــام ،صالحيــة تدقيــق ومراجعــة أي نشــاط يقــع ضمــن
تمتلــك اللجنــة بشـ ٍ
اختصاصهــا أو أي مهــام أخــري قــد يطلبهــا مجلــس اإلدارة علــى وجــه التحديــد.
ويحــق للجنــة االطــاع علــى جميــع الســجالت والتعامــل مــع موظفــي الزوردي
(بمــا فــي ذلــك المراجعــة الداخليــة) والمدققيــن الخارجييــن دون قيــود .يمنــح
مجلــس اإلدارة للجنــة صالحيــة الحصــول علــى المشــورة القانونيــة الخارجيــة أو
غيرهــا مــن االستشــارات القانونيــة المســتقلة علــى النحــو الــازم لمســاعدة
اللجنة في أداء عملها.

ولضمــان اســتقاللية عمــل لجنــة المراجعــة ،يكــون هنــاك قنــوات اتصــال مباشــرة
مــع رئيــس المراجعــة الداخليــة ومراجعــي الحســابات الخارجييــن ،حيــث يمكنهــم
بشكل مباشر مع لجنة المراجعة دون أي وسيط.
التواصل
ٍ

وتوضح الجداول التالية أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضور األعضاء ألجتماعت اللجنة.
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عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي
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ّ

عضو لجنة المراجعة
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 10ديسمبر 2019م

سيدة /صباح خليل المؤيد عضو مجلس إدارة مستقل ،رئيسة لجنة المراجعة و أخصائية في شؤون المحاسبة والمالية.
ـداء مــن تاريــخ تعيينــه فــي 2019/12/10م  ،إلكمــال
اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة تعييــن الســيد /خليفــة حســن خليفــة الجالهمــة ،عضــواً غيــر تنفيــذي بمجلــس اإلدارة ابتـ ً
دورة المجلــس حتــى تاريــخ انتهــاء الــدورة الحاليــة فــي 2021/04/25م ،خلفــاً للعضــو الســابق الســيد /ســونيل بيلوتــرا ،عضــو غيــر تنفيــذي .والموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة
ـداء مــن تاريــخ 2019/12/10م وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ
بتعييــن الســيد /خليفــة حســن خليفــة الجالهمــة ،عضــواً غيــر تنفيــذي عضــواً فــي لجنــة المراجعــة ابتـ ً
ـداء مــن تاريخ قــرار التوصية الصادر فــي 2019/12/10م
ـ
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ـدال مــن عضــو اللجنــة الســابق الســيد /ســونيل بيلوتــرا ،عضــواً غيــر تنفيــذي ،علــى
2021/04/25م وذلــك بـ ً
ً
 ،ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.
فــي العــام 2020م ،عقــدت لجنــة المراجعــة عشــرة اجتماعــات منهــا أثنيــن فعاليــة وثمانيــة اجتماعــات افتراضيــة مــن خــال وســائل التقنيــة الحديثــة .تعقــد لجنــة المراجعــة
اجتماعاتها فصلياً أو عند الضرورة لمتابعة نشاطاتها ومراجعة البيانات المالية المرحلية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
يوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة.
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بتاريخ  30مارس 2020م ،قام مجلس اإلدارة باالطالع والموافقة على التقرير السنوي ألنشطة لجنة المراجعة لعام 2020م.

 .1لجنة المراجعة
يتــم أنتخــاب لجنــة المراجعــة («اللجنــة») مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة العاديــة
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مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة
تقــوم لجنــة المراجعــة بواجباتهــا ومســؤولياتها الكاملــة وفقــا لألئحــة
عمــل لجنــة المراجعــة وعلــى النحــو الموصــي بــه بموجــب الئحــة حوكمــة
الشــركة ،باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى إدارة مخاطــر الشــركة .تقــدم لجنــة
المراجعة توصياتها إلى مجلس اإلدارة أو المساهمين ،حسب االقتضاء.
كمــا تشــرف لجنــة المراجعــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة ونظــم إدارة
المخاطــر والرقابــة الداخليــة للشــركة مــن أجــل أداء مســؤولياتها وواجباتها.
وتقوم لجنة المراجعة بما يلي:
في ما يتعلق بالمدققين الخارجيين
.1تقديــم توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن مدققــي الحســابات
الخارجييــن وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن
اســتقالليتهم ومراجعــة نطــاق أعمالهــم وبنــود التعاقــدات الخــاص
بأعمالهم المهنية.
.2التحقــق مــن اســتقاللية المراجــع الخارجــي وموضوعيتــه ونزاهتــه
وكفــاءة أنشــطة مراجعتــه ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار القواعــد والمعاييــر
ذات الصلة.
.3مرقبــة إعمــال وتحمــل المســؤولية المباشــرة لإلشــراف علــى إعمــال
المدققيــن القانونييــن الخارجييــن (بمــا فــي ذلــك تســوية الخالفــات التــي
قــد تنشــأ بيــن اإلدارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن بشــأن إعــداد
التقارير المالية) بغرض إعداد تقارير المراجعة أو األعمال ذات الصلة.
.4االطــاع علــى خطــة المراجعــة ونطــاق العمــل المدققيــن القانونييــن
الخارجييــن والمنهــج المتبــع للمراجعــة ،والتأكــد مــن عــدم احتوائهــم علــى
أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق عملهم ،وتقديم رأي بشأنهم.
.5صالحيــة االطــاع علــى جميــع خدمــات مراجعــة الحســابات التــي يجــب
يتــم تقديمهــا مــن ِقبــل المدققيــن القانونييــن الخارجييــن ومراجعتهــا
وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة بشأنها.
.6المراجعــة واالطــاع علــى جميــع الخدمــات األخــري الغيــر متعلقــة
بأعمــال مراجعــة الحســابات التــي يتــم تقديمهــا مــن ِقبــل المدققيــن
القانونييــن الخارجييــن والموافقــة عليهــا (يجــب اإلفصــاح عــن تلــك
الخدمات في التقارير الدورية).
.7مراجعــة تقاريــر المدققيــن القانونييــن الخارجييــن وتعليقاتهــم علــى
القوائم المالية ،ومتابعة اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بتلك التقارير.
في ما يتعلق بالقوائم المالية

.3إبــداء رأيهــا الفنــي ،بموجــب طلــب مجلــس اإلدارة ،بشــأن مــا إذا كان
تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة تتســم نزيهــة ومتوازنــة
ومفهومــة وتحتــوي علــى معلومــات تســمح للمســاهمين والمســتثمرين
بتقييم مركز الشركة المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
.4االطــاع علــى األمــور القانونيــة أو التنظيميــة أو التــي تتعلــق باالمتثــال
للوائــح والقونيــن المطبقــة مــع اإلدارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن
وقســم الشــؤون القانونيــة بالشــركة ،حســب االقتضــاء ،والتــي قــد يكــون
لهــا تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا فــي القوائــم الماليــة للشــركة ،بمــا فــي ذلــك التغيــرات
الكبيرة في المعايير أو القواعد المحاسبية.
.5دراســة التقديــرات والسياســات المحاســبية فيمــا يتعلــق بالمســائل
المهمة الواردة في التقارير المالية.
.6الحصــول علــى توضيحــات مــن اإلدارة فيمــا يتعلــق بالفــروق غيــر العاديــة
فــي القوائــم الماليــة للشــركة مــن ســنة ألخــرى ،واالطــاع علــى خطــاب
توصيات المدققين القانونيين الخارجيين لإلدارة ورد اإلدارة عليه.
في ما يتعلق بمهمة المراجعة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية
.1اإلشــراف علــى إعمــال المراجعــة الداخليــة بالشــركة للتأكــد مــن فعاليتهــا
في تنفيذ األنشطة والواجبات.
 .2التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن واســتبدال رئيــس المراجعــة الداخليــة
أيضــا علــى مؤهــات رئيــس
واقتــراح أجــره .ويجــب أن تطلــع اللجنــة ً
المراجعة الداخلية.
داخليــا ومــرة كل
 .3مراجعــة أداء وفعاليــة إدارة المراجعــة الداخليــة ســنوياً
ً
خارجيا.
خمس ( )5سنوات
ً
 .4التأكــد مــن اســتقاللية إدارة المراجعــة الداخليــة عــن اإلدارة التنفيذيــة،
ويجــب علــى المدقــق الداخلــي تقديــم التقاريــر المتعلقــة بالنواحـ ٍـي
الوظيفيــة إلــى اللجنــة بينمــا المتعلقــة بالنواحــي اإلداري إلــى الرئيــس
التنفيذي.
 .5االجتمــاع مــع المراجــع الداخلــي بصفــة مســتمرة وعلــى حــدا لمناقشــة
أي أمــور تعتقــد اللجنــة أو قســم المراجعــة الداخليــة أنــه يجــب مناقشــتها
بشكل شخصي.
ٍ
 .6االطــاع علــى خطــة المراجعــة الداخليــة وجميــع التغيــرات الرئيســية
التي تطرأ عليها والموافقة عليهم.
 .7االطــاع علــى تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات
التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة على هذه التقارير.

.1مراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة للشــركة وقوائمهــا الماليــة الســنوية
المدققــة ومناقشــتها مــع اإلدارة والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن قبــل
تقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا .ومــن ثمــا تبــدي اللجنــة
رأيهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بهــذه القوائــم للتأكــد
من نزاهتها وإنصافها وشفافيتها.
.2مراجعــة اإلفصاحــات الواجــب إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة بمــا يتفــق
مع جميع المتطلبات التنظيمية.
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في ما يتعلق بإدارة المخاطر

 .8مراجعــة ورصــد اســتقاللية المدققيــن الخارجييــن واألعمــال الخاصــة
بتقديم خدمات غير خدمات التدقيق.

 .1وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر تتفــق مــع طبيعــة
ـاء
وحجــم أنشــطة الشــركة ،ومتابعــة تنفيذهــا ،واالطــاع عليهــا وتحديثهــا بنـ ً
على المتغيرات الداخلية والخارجية.

 .9مراجعــة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن لعــام 2020م وخطابــات االرتبــاط
بعملية المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه.

 .2ضمــان جــدوى اســتمرار الشــركة واســتمرارية نجــاح أنشــطتها وتحديــد
شهرا المقبلة.
المخاطر التي تهدد وجودها خالل االثني عشر ()12
ً

 .10مراجعــة خطــة التدقيــق ونطــاق األعمــال الخــاص بالمدققيــن الخارجييــن
لعام 2020م .

.3اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم كفــاءة األنظمــة
واآلليــات لتحديــد ومراقبــة المخاطــر التــي تهــدد الشــركة مــن أجــل تحديــد
مجاالت عدم الكفاية فيها.

 .11مراجعــة المبــادئ والمعاييــر والممارســات المحاســبية المقترحــة مــن
قبل اإلدارة

.4تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إدارة المخاطر.
.5اســتالم التقاريــر نصــف الســنوية المتعلقــة بالحــوادث والشــكاوى والتأكــد
مــن مالءمــة اإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة بعــد وقــوع هــذه الحــوادث
والشكاوى.
في ما يتعلق باالمتثال للنظم والقوانين
 .1مراجعــة كفــاءة نظــام مراقبــة االمتثــال للقوانيــن واللوائــح ونتائــج أي
تحقيقــات إداريــة ومتابعــة أي حــاالت عــدم امتثــال (بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات
التأديبية).
 .2الحصــول علــى تحديثــات منتظمــة مــن اإلدارة والمستشــار القانونــي
للشركة فيما يتعلق باالمتثال للنظم واللوائح.
 .3مراجعــة العقــود والمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة ،وتقديــم
توصياتها لمجلس اإلدارة.
وفي ما يلي ملخص أنشطة لجنة المراجعة خالل عام 2020م:
 .1مراجعة النتائج والقوائم المالية الربع السنوية والسنوية للمجموعة.
 .2مراجعــة محتــوى التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة وأخطــار مجلس اإلدارة
بــأن التقريــر الســنوي ككل عــادل ومتــوازن ومفهــوم ويوفــر المعلومــات
الالزمة للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.
 .3مراجعــة األســتراتيجية والمنهجيــة المعتمــدة ألعمــال المراجعــة مــع
المدققيــن الخارجييــن واإلدارة ،وال ســيما مــا يتعلــق بأمــور المراجعــة
الرئيسية الوردة ضمن تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.
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وفقــا لمتطلبــات نظــام الشــركات
ً
ـنويا
يتــم تعييــن المدققيــن الخارجييــن سـ ً
والنظــام األساســي للشــركة ،علــى أال تتجــاوز إجمالــي فتــرة تعيينهــم خمــس
سنوات متتالية.

ublic

وفقــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات ،يجــب أن يتــم ترشــيح علــى
األقــل عــدد ( )2مــن الشــركات المتخصصــة فــي مراجعــة الحســابات للجمعية
العامــة ،لــذا قامــت لجنــة المراجعــة بمراجعــة عــروض الخدمــات المهنيــة
لمراجعــة الحســابات لعــام 2021م والمقدمــة مــن بعــض الشــركات
المتخصــص .وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بترشــيح ثتيــن مــن مكاتــب مراجعــة
الحسابات واالتية أسمأهم:

mpany

s and

 شــركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشــركاه (المحاســبون المتحدون)محاسبون ومراجعون قانونيون.
 شــركة ( – )PKFإبراهيــم أحمــد البســام وشــركاه – محاســبون قانونيــونمعتمدون
 شــركة بايكــر تيللــي وشــركاه ( ––)MKMمحاســبون قانونيــون معتمــدون.7ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة
خالل عام 2020م.
 ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارةخالل عام 2020م.

توصــل إليهــا قســم المراجعــة
 .4مراجعــة تقاريــر المراجعــة والنتائــج التــي ّ
الداخليــة ،والمدققيــن الخارجييــن والمنظميــن ،واســتجابة اإلدارة
لتوصياتهم.
 .5مراجعــة التقاريــر الربــع ســنوية حــول شــؤون االمتثــال القانونيــة
والتنظيميــة ،بمــا فيهامكافحــة الرشــوة والفســاد واإلبــاغ عــن هــذه
الحاالت.
 .6مراجعة مالءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
 .7اإلشــراف علــى وظيفــة إدارة المخاطــر وتقييــم فعاليــة أنظمــة وآليــات
تحديــد ومراقبــة المخاطــر  ،بمــا فــي ذلــك مراقبــة تنفيــذ سياســات وإجــراءات
المخاطر.
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سياسات الحوكمة

• تحــدد مكافــآت مديــر إدارة المراجعــة الداخيــة بنـ ًـاء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة
وفقا لسياسات الشركة.
ً
• يجــب منــح إدارة المراجعــة الداخيــة حــق الوصــول إلــى المعلومــات والوثائــق ،
ويمكنها الحصول عليها دون أي قيود.
خطة المراجعة الداخلية
وفقــا لخطــة مراجعــة شــاملة معتمــدة مــن لجنــة
تعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة ً
المراجعــة .يتــم تحديــث الخطــة ســنويا .يجــب مراجعــة األنشــطة والعمليــات
ـنويا علــى
الرئيســية  ،بمــا فــي ذلــك أنشــطة إدارات إدارة المخاطــر واالمتثــال  ،سـ ً
األقل.
االحتفاظ بتقارير المراجعة الداخلية
تحتفــظ الشــركة بســجالت لتقاريــر المراجعــة ووثائــق العمــل توضــح مــا حققتــه مــن
إنجازات ونتائج أعمالها وتوصيات وكافة اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن.
تأكيد مجلس اإلدارة

تشــمل تلــك الضوابــط واإلجــراءات الماديــة ،بمــا فــي ذلــك الضوابــط المتعلقــة
بالجوانــب الماليــة والتشــغيلية وضوابــط وإجــراءات االمتثــال وترتيبــات إدارة
المخاطــر .تــم تصميــم نظــم ضوابــط الرقابــة الداخليــة إلدارة مخاطــر بمــا يمكــن
الشــركة مــن إدارة المخاطــر التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف ،والــذي يمكــن أن
مطلقا ضد أي خطأ أو خسارة مادية.
ً
معقول وليس
ً
يوفر ضمانً ا
توجــد مجموعــة مــن المســؤوليات وخطــوط إعــداد التقاريــر التــي ينطــوي عليهــا
الفعــال لنظــام إدارة المخاطــر فــي الزوردي .وتشــرف لجنــة المراجعــة
التشــغيل ّ
ـكل مباشــر علــى عمليــة التدقيــق الداخلــي فــي الزوردي .يقــوم قســم المراجعة
بشـ ٍ
الداخليــة بفحــص كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وتقييمهــا علــى نحـ ٍـو
منتظم.
وفــي مــا يلــي نتائــج المراجعــة الســنوية لكفــاءة أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة
للشــركة ورأي لجنــة المراجعــة فيمــا يتعلــق بكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م:
فعالة.
 .1لقد كانت أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة ّ
.2اعتمــدت المجموعــة آليــات ونظــم الرقابــة الالزمــة لمراقبــة عــدم االلتــزام
وتصحيحه فوراَ.
 .3التزمــت المجموعــة لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركة فيمــا يتعلــق بأنظمــة
نحو مرضي..
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية على ٍ

تشــرف لجنــة المراجعــة بشــكل مباشــر علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة فيمــا تقــوم
إدارة المراجعــة الداخليــة بشــكل دوري بالتحقــق مــن كفــاءة وفعاليــة نظــم الرقابــة
الداخاليــة فــي الشــركة لــذا وبنــاء علــى مــا تقــدم ووفق ـ َا للتقاريــر والتوصيــات
الــواردة مــن لجنــة المراجعــة وخطــط العمــل الموضوعــة ،فــأن مجلــس اإلدارة
يؤكد النقاط التالية:
• لــم يصــل إلــى علــم المجلــس أيــة أمــور يمكــن أن تــؤدي بالمجلــس لالعتقــاد
بوجــود قصــور جوهــري يقتضــي اإلفصــاح عنــه فيمــا يخــص ســامة النظــم الماليــة
والمحاسبية
• تعمــل أنظمــة الرقابــة بفعاليــة وتســهل العمــل علــى تخفيــف المخاطــر المحتملــة
التــي قــد توجههــا الشــركة الزوردي والشــركات التابعــة لهــا .وأنــه لــم يصــل الــي
علــم مجلــس اإلدارة أيــة أمــور ترتبــط بعمــل الضوابــط الداخليــة ذات أهميــة جوهريــة
أو تقتضي اإلفصاح عنها
• تــم اتخــاذ جميــع التدابيــر واإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة بشــأن كافة المالحظات
والتوصيات المقدمة من ِقبل إدارة المراجعة الدخلية إلى لجنة المراجعة.
مسؤولية مجلس اإلدارة في ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية

نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية
نظام الرقابة الداخلية
يوافــق المجلــس علــى نظــام رقابــة داخليــة للشــركة بغيــة تقييــم السياســات
واإلجــراءات المتعلّ قــة بــإدارة المخاطــر ،وتطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركة
المتفــق عليهــا واالمتثــال للقوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة .ومــن شــأن هــذا
النظــام أن يضمــن االمتثــال لمعاييــر المســاءلة عنــد جميــع المســتويات
التنفيذيــة للشــركة وتطبيــق معامــات األطــراف بمــا يتســق مــع األحــكام
وعمليات الرقابة ذات الصلة.
أنشاء إدرات مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
ألغــراض تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة المعتمــد ،أنشــأت الشــركة إدارة لتقييــم
وإدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة .يجــوز للشــركة اســتخدام مستشــاريين
ومتخصصيــن خارجيــة ألداء واجبــات واختصاصــات وحــدات أو إدارات تقييــم
وإدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة دون المســاس بمســؤولية الشــركة عــن
تلك الواجبات واالختصاصات.
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واجبات إدارة المراجعة الداخلية
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بتقييــم ومراقبــة تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة
 ،والتحقــق مــن امتثــال الشــركة وموظفيهــا للقوانيــن واللوائــح والتعليمــات
المعمول بها وسياسات الشركة وإجراءاتها.
تكوين إدارة المراجعة الداخلية
تتكــون إدارة المراجعــة الداخليــة مــن مديــر المراجعــة الداخليــة حيــث توصــي
ـؤوال أمــام لجنــة
لجنــة المراجعــة بتعيينــه .يكــون هــذا المراجــع الداخلــي مسـ ً
المراجعــة وعــدد مــن الموظفيــن األكفــاء .يراعــى فــي تشــكيل وتشــغيل إدارة
المراجعة الداخلية ما يلي:
• يجــب أن يكــون العامليــن بــإدارة المراجعــة الداخليــة أكفــاء ومســتقلين
ومدربيــن تدريب ـ ًا كافي ـ ًا  ،وال يجــوز تكليفهــم بــأي مهــام أخــرى غيــر مهــام
المراجعة الداخلية ووالتقيمم المستمرة لنظام الرقابة الداخلية.
• ترفــع إدارة المراجعــة الداخيــة تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة وتكــون تابعــة لهــا
وخاضعة للمساءلة أمامها

يلتــزم مجلــس اإلدارة بضمــان ارتبــاط إدارة المراجعــة الداخليــة بأعمــال لجنــة
المراجعــة باعتبــار ذلــك أحــد األدوات الضروريــة للرقابــة وتحســين األداء بالشــركة
واإلشــراف عليــه مــن أجــل تطويــر النظــم والسياســات الداخليــة وحوكمــة الشــركة.
وتشــتمل الوظائــف األساســية لمجلــس اإلدارة فــي مســائل الرقابــة الداخليــة
فيمايلي:
.1ضمــان ســامة النظــم الماليــة والمحاســبية ،بمــا فــي ذلــك األنظمــة المتعلقــة
بإعداد التقارير المالية.
.2ضمــان تطبيــق نظــام رقابــة شــفاف إلدارة المخاطــر مــن خــال تحديــد التصــور
العام للمخاطر التي قد تواجه شركة الزوردي والشركات التابعة لها.
.3المراجعــة الســنوية لكفــاءة أنظمــة وسياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة
المطبقة في الزوردي والشركات التابعة لها.
كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية
تقييمــا للمخاطــر الرئيســية
لقــد أجــرى مجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة المراجعــة
ً
التــي تواجــه المجموعــة وإطــار عمــل الرقابــة الداخليــة بالمجموعــة ،ودراســة كفــاءة
نظــام الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي المجموعــة للســنة الماليــة 2020م التــي
يغطيها التقرير السنوي والحسابات وحتى تاريخ موافقة مجلس اإلدارة عليه.
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سياسات وقوانين الحوكمة
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EXECUTIVE COMMITTEE

mayالتنفيذية
اللجنة
The Corporate Governance (CGR) issued by the Capital Market Authority (CMA) recommend that the Board of Directors
form
specializedمــن
تشــكيل عــدد
لمجلــس اإلدارة
businessـة يجــوز
needsـة للحوكمـ
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وفقــاً
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of Directors
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an Executive
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)”“Committee
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لألهداف
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objectives:مجلس
اللجان المتخصصة لتلبية احتياجات العمل حسب االقتضاء .وقد شكّ ل

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2020م

عضو اللجنة

 19فبراير 2020م

 19أبريل 2020م

 30سبتمبر 2020م

 7ديسمبر 2020م

السيد/براين نورمان ديكي
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبدالله العثيم
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حاضر
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السيد /سليم شدياق
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حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

حاضر

%100

1. To recommend and monitor implementation of Company’s strategies, future plans, policies and internal regulations.

.1تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية والسياسات واللوائح الداخلية.

واالستثمارية.
الشركة التشغلية
وأهداف
 .2تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ مشروعات
2. To recommend and monitor implementation of Company’s
investment
projects
and objectives.

 .3االشراف على خطة الموزانة ومتابعة أداء الشركة.
 .4الموافقة على بعض المسائل نيابة عن مجلس اإلدارة فى حدود الصالحيات الممنوح لها من ِقبل مجلس اإلدارة.
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theــة علــى
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مجلــس اإلدارة أي موضوعــات او مســائل تتطلــب موافقــة المجلســأو اتخــاذ إجــراء مــن ِقبــل المجلــس فــي أقــرب اجتمــاع مقــرر للمجلــس .وفــي ســبيل
5. To address specific tasks delegated to the Committee by the Board where further study and analysis are needed.
ـكل مباشــر وعلــى النحــو الــذي
تنفيــذ واجبــات اللجنــة التنفيذية،يحــق للجنــة التنفيذيــة الوصــول إلــى العامليــن يالمســتويات الوظيفيــة المختلفــة بالشــركة بشـ ٍ
Theــب
ومناص
Committeeـي أســماء
consideredــح isالجــدول التالـ
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Chairman.بــه
قــد تتطل
Executive
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andمــل ّ
The Committee’s Chairman brings to the attention of the Board any matters requiring Board approval
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ونسبة the
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اللجنة التنفيذية:
 inأعضاء
حضور
3. To monitor Company’s budgets and performance.

scheduled Board meeting. In performing its duties, the Executive Committee shall have direct access to the resources of the
Company, as it may reasonably require, and shall seek to maintain effective working relationships with management.
األعضاء

The following table illustrates the names, positions and attendance
حالة of
the Executive Committee
members:
عضوية المجلس
المنصب

السيد /براين نورمان ديكي
ّ
السيد /خليفة حسن خليفة الجالهمة
ّ

غير تنفيذي

رئيس اللجنة التنفيذية

Board Membership Status

غير تنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية

Non-Executive
السيد /سليم شدياق
ّ

عضو اللجنة التنفيذية

Position

Chairman of the Executive Committee

عضو من خارج المجلس

Members

Mr. Brian Norman Dickie

Non-Executive

Member of the Executive Committee

Mr. Khalifa Hassan Khalifa
Al-Jalahma

A member from outside the Board

Member of the Executive Committee

Mr. Selim Chidiac

أن مجلــس اإلدارة قــد وافــق خــال جلســته المنعقــدة فــي  7أكتوبــر 2020م فــي تمــام الســاعة الخامســة بعــد العصــر ،علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات
During the meeting held on 7 October, 2020 at 5 pm sharp, the Board of Directors approved the recommendation of the N&RC to
appointللعضــو
اإلدارة خلفــا
memberـس
التابعــة لمجلـ
التنفيذيــة
Committee,الجنــة
 ،andكعضــو فــي
الجالهمــة
theـنofخليفــة
 resigningحسـ
ســيد /خليفــة
Mr.اإلدارة ال
Abdullahــس
ـن عضــو مجل
 Azizبتعييـ
والمكافــآت
Board
of the
Executive
successor
member
Abdul
Al-Othaim,
to the
Executiveـةthe
October,عب7ــدfrom
Committee’sـة the
end
of term,
 accordingمــن 7
التعييــن اعتبــاراً
internalتاريــخ
regulationsســيكون
للجنـofـة التنفيذيــة .و
Committee.حــة الداخليـ
Effectiveبنــاء علــى الالئ
العزيــز العثيــم،
 2020عبــد اللــه
untilســيد/
اللجنــة ال
ـتقيل مــن عضويـ
المسـ
on April 25, 2021.
أكتوبر 2020م وحتى نهاية فترة الجنة التنفيذية الحالية في  25أبريل 2021م.
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سجل حضور االجتماعات خالل عام 2020م

نسبة الحضور

السيد/خليفة حسن خليفة الجالهمة
ّ

الينطبق – تم التعيين ابتدا من  7أكتوبر 2020م

أن مجلــس اإلدارة قــد وافــق خــال جلســته المنعقــدة فــي  7أكتوبــر
2020م فــي تمــام الســاعة الخامســة بعــد العصــر ،علــى اســتقالة الســيد/
عبــد اللــه عبــد العزيــز العثيــم  ،مــن عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــأت
واللجنــة التنفيذيــة التابعييــن لمجلــس اإلدارة ،بنــاءا علــى خطــاب
االســتقالته المقــدم لرئيــس مجلــس اإلدارة مــع اســتمرارية الســيد /عبــد
اللــه عبــد العزيــز العثيــم ،فــي منصبــه الحالــي كعضــو مجلــس إدارة غيــر
تنفيذي وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافأت.
تعقــد اللجنــة التنفيذيــة اجتماعاتهــا فصليــاً كل ثالثــل أشــهر أو عنــد
الضــرورة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس اللجنــة لمتابعــة نشــاطاتها
والعمليــات التشــغلية الخاصــة بالشــركة وغيــر ذلــك مــن األمــور ذات
الصلة.
بتاريــخ  ٣٠مــارس 20201م ،قــام المجلــس باالطــاع والموافقــة علــى
التقريــر الســنوي ألنشــطة اللجنــة التنفيذيــة وتوصياتهــا خــال عــام
2020م.
المسؤوليات والواجبات
تتمتــع اللجنــة التنفيذيــة بجميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة للقيــام
بالمهام التالية دون اإلخالل بصالحيات مجلس اإلدارة:
.1إعــداد االســتراتيجيات والخطــط المســتقبلية والسياســات واللوائــح
الداخليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا ،وتقديــم التوصيــات بشــأنها
إلى مجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذها.
. 2تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن اعتمــاد المشــاريع
واألهداف االستثمارية للشركة واإلشراف على تنفيذها.
 .3تعييــن مستشــارين خارجييــن لتقديــم الخدمــات االستشــارية لمجموعــة
الزوردي.
.4إقرار فتح أو إغالق متاجر التجزئة الجديدة.
.5الموافقة على إنشاء شركات تابعة جديدة.
 .6إقــرار النفقــات الرأســمالية غيــر المعتمــدة فــي الموازنــة الســنوية
للشــركة بقيمــة ال تتجــاوز خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال ســعودي ،لــكل
حالــة ،وبقيمــة إجماليــة ال تتجــاوز اثنــان مليــون ( )2,000,000ريــال ســعودي
لكل سنة مالية.
.7مراجعــة أداء الشــركة خــال كل اجتمــاع للجنــة التنفيذيــة وتقييــم األداء

مقابــل األهــداف ،ودراســة وطــرح االستفســارات حــول العوامــل
والتوجهــات والتطــورات الرئيســية ،وتقديــم المشــورة إلــى اإلدارة علــى
أساسها.
.8مراجعــة أداء الشــركة علــى أســاس شــهري فــي ضــوء األهــداف
والموازنــات المعتمــدة ،وفقــاً لتقاريــر مؤشــرات األـــداء المحــددة التــي
تقديمهــا مــن ِقبــل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة شــهرياً  ،وإخطــار اإلدارة
ومجلــس اإلدارة بالتطــورات المهمــة التــي تــم مالحظتهــا .ويحــق للجنــة
أن تطلب من إدارة الشركة عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة.
.9مراجعــة وتقييــم خطــة عمــل الشــركة والموازنــات الســنوية وتقديــم
التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأنها.
.10تقديــم المشــورة إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن تحديــد توزيعــات األربــاح،
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أي توصيــات تقدمهــا لجنــة المراجعــة بهــذا
الشأن.
.11مراجعــة السياســات واإلجــراءات التــي وضعتهــا اإلدارة التنفيذيــة،
ولكن دون إقرار أي أمر يتطلب موافقة مجلس اإلدارة.
.12تنفيذ أي مهام أخرى يحددها مجلس اإلدارة.
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 .٣لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت («اللجنــة») مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة،
ويتمثــل الغــرض األساســي منهــا فــي تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة
بشــأن ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم ،وتقديــم التوصيــات
بشــأن سياســة مكافــآت وحزمــة المزايــا والمكافــآت الفرديــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة وأعضــاء اللجنــة واللجنــة التنفيذيــة ،وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة
بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجان الشركة واإلدارة التنفيذية.
تعــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إحــدى لجــان المجلــس ،وتقــدم تقاريرهــا
ـكل مباشــر إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــال رئيســها .يســترعى رئيــس اللجنــة
بشـ ٍ
انتبــاه مجلــس اإلدارة إلــى أي مســائل تتطلــب موافقــة المجلــس و/أو اتخــاذ
إجراء من ِقبله في أقرب اجتماع مقرر للمجلس.
تتكــون اللجنــة مــن عــدد أعضــاء ال يقــل عــن ثالثــة أعضــاء؛ عضويــن مــن أعضــاء
ـتقل مــن أعضــاء مجلــس
مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن  ،وعضـ ًـوا آخــر مسـ ً
اإلدارة .ويجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين.
وال يحــق ألعضــاء المجلــس التنفيذييــن الحصــول علــى عضويــة اللجنــة .يعيــن
أعضــاء اللجنــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة لفتــرة تتزامــن مــع فتــرة عضويــة مجلــس
اإلدارة.
وفــي ســبيل تنفيــذ واجباتهــا ،يحقــق للجنــة الوصــول إلــى كافــة العامليــن
ـكل مباشــر علــى النحــو الــذي قــد
بالمســتويات الوظيفيــة المختلفــة بالشــركة بشـ ٍ
الفعالــة مــع
تتطلبــه مهــام عملهــا  ،وتحافــظ اللجنــة علــى عالقــات العمــل ّ
اإلدارة التنفيذية .يتمثل دور اللجنة في األهداف الرئيسية التالية:

في ما يتعلق بالترشيحات
• اقتراح سياسة ومعايير عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• تقديــم توصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن المرشــحين للتعيينــات الجديــدة أو
إعادة التعيين في مجلس اإلدارة ولجان الشركة.
• تقييــم األمــور المختلفــة المتعلقــة بالترشــيحات وأداء مجلــس اإلدارة ولجانــه
واإلدارة التنفيذية ،وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
• مراجعة خطط تعاقب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• مراجعــة سياســة التوظيــف وأنهــاء الخدمــات وإنهــاء خدمــة أعضــاء اإلدارة
التنفيذية.
في ما يتعلق بالمكافآت
• تقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.
• تقديــم التوصيــات بشــأن حزمــة المكافــآت والمزايــا الفرديــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة ولجانه واللجنة التنفيذية وفق ًا لسياسة المكافأت المعمول بها.
• إبــراز أي حــاالت انحــراف عــن سياســة المكافــأت المعمــول بهــا ،ومراجعــة هــذه
السياسة بصفة دورية.
• وضع خطط الحوافز.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2020م سبعة اجتماعات .يوضح الجدول التالي بيان
باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور خالل عام 2020م
سجل حضور االجتماعات خالل عام 2020م
األعضاء
 16فبراير 2020م

 19مارس 2020م

 19أبريل 2020م

 20يوليو 2020م

 4نوفمبر 2020م

 18نوفمبر 2020م

نسبة الحضور

السيد/عبد الكريم أسعد إبو النصر
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد/براين نورمان ديكي
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد/عادل عبد الله صالح الميمان
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /بندر طلعت حموه
ّ

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد الله العثيم
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

الينطبق

الينطبق

%100

تعقد اللجنة اجتماعاتها فصلياً كل ثالث أشهر أو عند الضرورة لمتابعة نشاطاتها وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
بتاريخ  ٣٠مارس 2021م ،قام المجلس باالطالع والموافقة على التقرير السنوي ألنشطة لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصياتها خالل عام 2020م.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة

حالة عضوية المجلس

المنصب

األعضاء
السيد /عبد الكريم أسعد إبو النصر
ّ

مستقل

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /براين نورمان ديكي
ّ

غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /بندر طلعت حموه
ّ

مستقل

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /عادل عبد الله صالح الميمان
ّ

غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

وافق مجلس اإلدارة خالل جلسته المنعقدة في  7أكتوبر 2020م ،على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين عضو مجلس اإلدارة السيد /بندر

طلعت حموه ،كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة خلفا للعضو المستقيل من عضوية اللجنة السيد /عبد الله عبد العزيز
العثيم ،بناء على الالئحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافأت .وسيكون تاريخ التعيين اعتباراً من  7أكتوبر 2020م وحتى نهاية فترة لجنة الترشيحات
والمكافأت الحالية في  25أبريل 2021م.
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بدات لجنة الترشيحات والمكافآت عملية اإلعداد النتخاب مجلس اإلدارة للدورة المقبلة في ديسمبر 2020م ،باألعالن على موقع شركة السوق
المالية تداول عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من  26أبريل 2021م ولمدة ثالث سنوات.
حيث أعلنت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ  30نوفمبر 2020م على موقع تداول عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة التي
تبدأ أعمالها اعتباراً من  26أبريل 2021م وحتى  25أبريل 2024م ،حيث ستنتهي الفترة الحالية لمجلس اإلدارة في  25أبريل 2021م.
قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة طلبات الترشح لعضوية المجلس وفقاً لألحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة
والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية ،باإلضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة والمعتمدة من الجمعية
العامة  ،حيث سيتم انتخاب األعضاء المرشحين خالل اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده الحقاً بمشيئة الله بعد
الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.
بناء على ما قامت به لجنة الترشيحات والمكافآت من دراسة ومراجعة لطلبات المرشحين الواردة إليها تقدمت بتوصياتها لمجلس اإلدارة وباالضافة
الي قائمة المرشحين المؤهلين لعضوية المجلس للدورة القادمة ،علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة العادية على من رشحوا أنفسهم
لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم
وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .باإلضافة إلى الذين تم الموافقة عليهم من ِقبل
السلطات المختصة ،باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
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تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2020م
لجنة الترشيحات والمكافآت

ملخص األعمال
ّ

فــي مــا يلــي بيــان األنشــطة التــي قامــت بهــا لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال
عام 2020م:
تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة وهي تعمل بتفويض منه ،وفقاً للمعاييير المنصوص عليها في الئحة عملها الذي صادق
ّ
عليه مجلس اإلدارة بما يتوافق مع التعليمات والنظم الصادرة عن هيئة السوق المالية.
في ما يلي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2020م:

األعضاء

	•أتمــام عمليــة التقييــم الذاتــي ألداء مجلــس اإلدارة وتقييــم رئيــس مجلــس
اإلدارة لعام 2020م وإعداد التقارير بنتائج عملية التقييم الذاتي.
	• الموافقة على اإلجراءات والتغيرات الخاصة بتعويضات كبار التنفيذيين.

حالة عضوية المجلس

المنصب

السيد /عبد الكريم أسعد إبو النصر
ّ

مستقل

رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /براين نورمان ديكي
ّ

غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /بندر طلعت حموه*
ّ

مستقل

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /عادل عبد الله صالح الميمان
ّ

غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد /عبد الله العثيم *
ّ

غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت

	• الموافقــة علــى اإلرشــادات والمبــادئ التوجيهيــة المتعلّ قــة بالرواتــب
الموظفيــن واعتمــاد المكافــآت التشــجيعية للموظفيــن بخــاف كبــار
التنفيذيين.
	• مراجعــة مــدى االمتثــال لمتطلّ بــات الســعودة والتوطيــن بالمملكــة العربيــة
السعودية.
	• مراجعــة التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة لوقايــة الموظفيــن والعمالء
أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (.)19-Covid
	• مراجعــة تدابيــر التعويضــات الطارئــة التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء جائحــة فيــروس
كورونا المستجد ،بما في ذلك تعليق برنامج المكافآت خالل عام 2020م.
	•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة ،وفقــاً لسياســة
مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

	• المراجعــة والتوصيــة بتعديــل النظــام األساســي للشــركة ،بتخفيــض عــدد
أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تســعة إلــى ســبعة بعــد خــروج اثنيــن مــن
المســتثمرين ذوي اســتثمارات الملكيــة الخاصــة والتوصيــة بذلــك إلــى مجلــس
اإلدارة.
	• بدء عملية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لعام 2021م.
وقــد ّأدت اللجنــة مهامهــا كافــة وفقــاً لمعاييــر الئحــة الحوكمة الخاصة بالشــركة،
وفــي الحــاالت التــي تســتوجب تعويضــات ،فقــد تــم ذلــك بمــا يتوافــق مــع
السياســات واالجــراءات الداخليــة المعمــول بهــا فــي هــذا الشــان ومراعــاة أفضــل
ممارسات السوق.
التغيرات على لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2021م
بتاريــخ  25أبريــل 2021م تنتهــي دورة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة ومــن ضمنهــا
لجنــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،لــذا ســيتم إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات
والمكافآت مع بداية الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة بتاريخ  26أبريل2021م.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عبد الكريم أبو النصر

	• مواصلــة العمــل علــى تحديــث خطــط التعاقــب لــكال مــن كبــار الموظفيــن
باإلدارة التنفيذية و أعضاء مجلس اإلدارة.

* أستقال السيد /عبد الله العثيم من عضوية اللجنة في  7أكتوبر 2020م  ،وانضم السيد /بندر حموه إلى اللجنة في ذات التاريخ.

االجتماعات

ـات إضافيــة ومكالمــات جماعيــة عبــر الهاتــف وباســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة
تجتمــع اللجنــة مرتيــن فــي الســنة علــى األقـ ّـل ،وتعقــد اللجنــة اجتماعـ ٍ
حســب مــا تقتضيــه الضــرورة .عقــدت اللجنــة خــال عــام 2020م ســبعة اجتماعــات ســواء مــن خــال االجتماعــات الفعليــةأو وباســتخدام الوســائل التكنولوجيــة
وتمــت دعــوة الرئيــس التنفيــذي للشــركة إلــى حضــور االجتماعــات عندمــا يتطلّ ــب األمــر ،مــن أجــل تســهيل التواصــل
الحديــث أو المكالمــات الجماعيــة عبــر الهاتــف ّ .
الخاصة ذات الصالة.
المباشر ،باإلضافة إلى تقديم توضيحات تتعلّ ق بالتعويضات والمرتبات ومزايا العاملين وغيرها من المسائل
ّ
وقــد تـ ّـم توثيــق محاضــر االجتماعــات وجدولتهــا علــى أن يتـ ّـم اعتمادهــا فــي االجتمــاع المقبــل للجنــة الترشــيحات والمكافــآت وتقديمهــا بعــد ذلــك إلــى مجلــس
اإلدارة للموافقة عليها.
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور األعضاء
في ما يلي تفاصيل حضور أعضاء اللجنة خالل السنة المالية 2020م:
سجل حضور االجتماعات خالل عام 2020م
األعضاء
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	•مراجعــة الترشــيحات لمناصــب وعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان الدخليــة
والموافقــة عليهــا وإحالتهــا إلــى المجلــس للنظــر فيهــا ،بمــا فــي ذلــك
التعيينات المؤقتة للمناصب والمقاعد التي شغرت خالل العام.

متخصصــة لتحديــد المرشــحين
	•تعييــن شــركة بحــث استشــارية تنفيذيــة
ّ
المحتمليــن للمناصــب اإلدارة التنفيذيــة العليــا المختــارة ومراجعــة المرشــحين
المحتملين.

نسبة الحضور

 16فبراير 2020م

 19مارس 2020م

 19أبريل 2020م

 20يوليو 2020م

 4نوفمبر 2020م

 18نوفمبر 2020م

السيد/عبد الكريم أسعد إبو النصر
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد/براين نورمان ديكي
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد/عادل عبد الله صالح الميمان
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

%100

السيد /بندر طلعت حموه
ّ

الينطبق

الينطبق

الينطبق

الينطبق

حاضر

حاضر

%100

السيد /عبد الله العثيم
ّ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

الينطبق

الينطبق

%100

	• تعييــن شــركة توظيــف استشــارية تنفيذيــة بهــدف تحديــد ومراجعــة
المرشــحين المحتمليــن لعضويــة مجلــس اإلدارة الــذي مــن المحتمــل
انضمامهم للشركة في المستقبل كأعضاء مجلس إدارة مستقلين.

د .مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة

يتمثــل الغــرض مــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن
بالشــركة فــي تنظيــم ووضــع معاييــر واضحــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت أعضــاء
مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بشركة الزوردي للمجوهرات.
لقــد تــم إعــداد سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة
وفقــا لمتطلبــات نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن
ً
هيئة السوق المالية.
ومطبقــة منــذ عــام 2016م ،وقــد قامــت الجمعيــة
هــذه السياســة ســارية ُ
العامــة باعتمــاد والموافقــة علــى سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه
وفقــا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة
ً
واإلدارة التنفيذيــة بتاريــخ  8ينايــر 2018م
الشركات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
.1أهداف ومبادئ السياسة
أ .يتــم تُ حديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بغــرض
تحقيق األهداف التالية:

1 .تمكيــن الشــركة مــن االحتفــاظ بمجلــس اإلدارة علــى مســتوى
مناسب من الخبرة والتأهيل.
2 .دعــم الشــركة فــي التكيــف مــع الضغــوط التنافســية للقطاعــات
التي تعمل فيها.
3 .تحفيــز األعضــاء علــى تحقيــق اســتراتيجية عمــل الشــركة
وأهدافها.
4 .مواءمــة مصالــح األعضــاء مــع المصالــح طويلــة األجــل للشــركة
ومساهميها.
 ب .يتــم تُ حــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بنـ ًـاء
على المبادئ التالية:
ـكل
1 .يجــب أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة وكافيــة بشـ ٍ
معقــول لجــذب واســتبقاء وتحفيــز األعضــاء ممــن لديهــم مســتوى
مناسب من الخبرة والتأهيل.
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حوكمة
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 .2يجــب أخــذ القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة وحجــم الشــركة وأهدافهــا
الســنوية بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار
التنفيذيين.

مبلغ معين

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

مجموع بدالت حضور اجتماعات اللجان

مزايا عينية
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بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو
إداريين أو أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

 .7يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــآت إضافيــة ،علــى أال
تخضــع للحــد األقصــى بقيمــة  500,000ريــال ســعودي مقابــل عضويتــه فــي
لجنــة المراجعــة التــي شــكلتها الجمعيــة العامــة .ويجــب أن تكــون أي واجبات
تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية أخــرى يؤديهــا عضــو مجلــس اإلدارة
مدفوعــة األجــر باإلضافــة إلــى المكافــآت التــي قــد يتلقاهــا بصفتــه عضــو
مجلــس إدارة واللجــان التــي شــكلها مجلــس اإلدارة عمـ ًـا بنظــام الشــركات

بخــاف مكافــأة الســيد /برايــن نورمــان ديكــي ،عضــو مجلــس اإلدارة غيــر التنفيــذي،
لم يتلق سائر األعضاء غير التنفيذيين أي مكافآت خالل العام 2020م.

المجموع

 .6ال تتجــاوز مكافــآت عضــو مجلــس اإلدارة مقابــل عضويتــه يمجلــس
اإلدارة و اللجــان التــي شــكلها المجلــس خمســمائة ألــف ريــال ســعودي
سنوياَ.

لــدى الســيد /برايــن ديكــي ،عضــو مجلــس اإلدارة غيــر التنفيــذي ،اتفاقيــة أعمــال
استشــارية لمــدة العــام والــذي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة بتاريــخ  03يونيــو
2020م .للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه االتفاقيــة ،الرجــاء الرجــوع
إلى قسم المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

نسبة من األرباح

 .5عندمــا تــوزع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــكل نســبة مــن
صافــي أربــاح الشــركة ،ال يجــوز أن يتجــاوز الحــد األقصــى إلجمالــي المكافــآت
الســنوية  %5مــن صافــي أربــاح الشــركة بعــد اســتقطاع االحتياطيــات ذات
الصلــة وتوزيــع األربــاح علــى مســاهمي الشــركة بنســبة  %5كحـ ٍـد أدنــى مــن
رأس المال المدفوع للشركة.

ـاء علــى
يتلقــى األعضــاء المســتقليين مكافــآت ثابتــة عــن عضويــة مجلــس اإلدارة بنـ ً
موافقــة الجمعيــة العامــة بتاريــخ  24أبريــل 2019م ،وذلــك للحفاظ على اســتقالليتهم
علــى النحــو الموصــي بــه فــي الئحــة هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ
مبــادي حوكمــة الشــركات ،حيــث ينبغــي أال ترتبــط مكافــآت العضــو المســتقل بأربــاح
الشركة.

المكافآت الدورية

 .4تُ حــدد جميــع مســتحقات أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ســواء
مــن المبالــغ النقديــة والبــدالت وتوزيعــات األربــاح ومــا شــابه ،أو المكافــآت
الدوريــة أو الســنوية ،علــى أســاس الدرجــة الوظيفيــة والواجبــات
والمســؤوليات والمؤهــات التعليميــة والخبــرة العمليــة والمهــارات
ومســتوى األداء ،وذلــك باســتثناء المصروفــات والرســوم الفعليــة التــي
تتكبدهــا الشــركة علــى نحـ ٍـو معقــول لتمكيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار
التنفيذيين من أداء واجباتهم.

خــال عــام 2020م ،أســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وعضــو واحــد فقــط
مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن الحصــول علــى مكافــآت عــن عــام 2020م بنــاء علــى
سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وتوصية لجنة الترشــيحات
والمكافآت .ويحتوي الجدول أدناه على المزيد من التفاصيل.

خطط الحوافز قصيرة األجل

 .3يمكــن أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــكل مدفوعــات
نقديــة أو اســتحقاقات عينيــة أو بــدالت حضــور أو نســبة مــن صافــي أربــاح
الشركة السنوية أو مزيج من أي مما سبق.

ال يتلقــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أي مكافــآت ســنوية عــن دورهــم في إدارة الشــركة،
ما لم توافق عليها الجمعية العامة.

خطط الحوافز طويلة األجل

 .2يجــب أن تتوافــق توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومجلــس اإلدارة
الخاصــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول
بها والنظام األساسي للشركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لعام 2020م

األسهم الممنوحة

.1يقــدم مجلــس اإلدارة توصياتــه بشــأن مكافــآت جميــع أعضــاء المجلــس
ـاء علــى
إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين للموافقــة عليهــا سـ ً
ـنويا بنـ ً
توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.

 .11فــي حــال أن يثبــت للجنــة المراجعــة أن المكافــآت المدفوعــة لعضــو
مجلــس اإلدارة ُحــددت علــى أســاس معلومــات خاطئــة أو مغلوطــة ُقدمت
للجمعيــة العامــة أو وردت فــي التقريــر الســنوي للمجلــس ،يجــب علــى عضــو
مجلــس اإلدارة إرجــاع المكافــآت التــي حصــل عليهــا إلــى الشــركة ،ويجــوز
للشركة مطالبة هذا العضو بإرجاع هذه المكافآت.

المجموع

 .2قواعد تحديد المكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين

ـاء علــى
 .10قــد تختلــف مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن عضــو ألخــر ،بنـ ً
خبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة والواجبــات التــي يؤدونهــا واالســتقاللية وعــدد
اجتماعات المجلس التي حضروها بجانب االعتبارات األخرىلتقيمم اإلدارء.

المكافآت المتغيرة

 .6نصــوص ومــواد النظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات وتعليمــات
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بقواعــد تُ حديــد مكافــآت
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركات المدرجة.

المكافآت الثابتة

.9ال يصــوت أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى بنــد جــدول األعمــال المتعلــق
بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.

المكافآت المتغيرة

مكافأة نهاية الخدمة

 .5يجــوز دفــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن علــى
أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

 .8ال يجــب أن تكــون مكافــآت األعضــاء المســتقلين فــي شــكل نســبة مــن
ـاء علــى
صافــي أربــاح الشــركة ،وال تُ حــدد بشـ ٍ
ـكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنـ ً
ربحية الشركة.

المجموع الكلي

 .4يجــب أخــذ خبــرة كل عضــو مــن األعضــاء وكفاءاتــه وجهــوده ومســاهماته
ونطاق عمله وسجل حضوره بعين االعتبار عند تحديد المكافآت.

والنظام األساسي للشركة.

يتلقــى كبــار المســؤولين التنفيذييــن ،بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ،مكافــآت بمــا يتفــق مــع عقــود توظيفهــم وسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
وكبار التنفيذيين .ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين خالل عام 2020م:

مكافآت رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب
عضوا
أو أمين السر ،إذا كان
ً

 .3يجــب أن تتوافــق المكافــآت بالقــدر المناســب مــع المكافــآت التــي
يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات المماثلة.

سياسات وقوانين الحوكمة

أوال :األعضاء المستقلون
ً
السيد /عبد الكريم أسعد أبو
ّ
النصر

200,000

24,000

محمد عاكف
السيد /أمين
ّ
ّ
المغربي

200,000

21,000

السيد /بندر طلعت حموه
ّ

16.500 150,000

السيدة /صباح خليل المؤيد
ّ

24,000

اإلجمالي

200,000
٧٥٠٫٠٠٠

85,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224,000

-

-

-

-

-

-

221,000

-

-

-

-

-

-

166,500

-

-

-

-

-

-

224,000

-

-

-

-

-

-

835,500

-

-

-

-

-

224,000

-

221,000

-

-

166,500
224,000
835,500

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
محمد إبراهيم جمعة
السيد/
ّ
ّ
الشروقي

225,000

21,000

-

-

-

-

246,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502,500

-

-

السيد /خليفة حسن الجالهمة
ّ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

السيد /عادل عبد الله الميمان
ّ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي

625,000

21,000

-

-

502,500

-

1,148,500

-

-

السيد /عبدالله عبد العزيز صالح
ّ
العثيم
السيد /براين نورمان ديكي
ّ

400,000

-

902,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246,000
902,500
1,148,500

تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
	•ال يوجــد أي إنحــراف جوهــري بيــن المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن عــن سياســة مكافــآت
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة المعمول بها

ـاء علــى سياســة المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء التنفيذيــن وتوصيــة لجنــة
	• تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنـ ً
الترشــيحات والمكافــآت وال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفاقــات قــام بموجبهــا أي عضــو مجلــس إدارة وال أي مــن أعضــاء اللجــان وكبــار
المسؤولين التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافآت.

	•ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقهم في األرباح
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ب .مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين
	•يتلقى كبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي مكافآت وفقاً لسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين
التنفيذيين وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين خالل عام ( 2019بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي).

كبار المسؤولين التنفيذيين

رواتب

البدالت

مزايا العينية

مجموع المكفآت الثابتة

المكافآت الدورية

أرباح

خطط الحوافز قصيرة األجل

خطط الحوافز طويلة األجل

االسهم الممنوحة

مجموع المكفآت المتغيرة

مكافأة نهاية الخدمة

مجموع مكافآت
التنفيذيين عن المجلس  ،إن
وجدت

المجموع الكلي

مالحظة

4,532,194

2,393,940

-

7.709.820

-

-

1,861,880

-

-

1.861.880

477,588

5,315,880

2,410,083

-

6.942.277

-

-

1,078,005

-

-

1.078.005

525,376

8,545,658
10,049,288

تتحمل الشركة مصاريف السيارة والهاتف
الجوال لكبار التنفيذيين

-

إجمالي المكافآت المدفوعة
ألول خمسة من كبار التنفذيين
لعام 2019

-

المكافآت الثابتة

إجمالي المكافآت المدفوعة
ألول خمسة من كبار التنفذيين
لعام 2020

المكافآت المتغيرة

وفقا للمتطلبات النظامية الوردة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )4للمادة رقم ()93
ً
التزمت الشركة باإلفصاح عن إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين باإلدارة التنفيذية
من الئحة حوكمة الشركات .ولكن من أجل حماية مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها ،ولتجنب إلحاق أي ضرر قد ينجم عن اإلفصاح بشكل مفصل حسب
المسميات الوظيفية وفقاً للمنصب ،لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق رقم ( )1من الئحة حوكمة الشركات والخاص بمكافآت كبار التنفيذيين.
ج.مكافآت أعضاء اللجان
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

-1السيد /براين نورمان ديكي

-

-

-

أعضاء لجنة المراجعة

 -2السيد /خليفة حسن الجالهمة

-

-

-

-3السيدة /صباح خليل المؤيد

200,000

19,500

219,500

 -4السيد  /عادل عبدالله الميمان

-

-

-

اإلجمالي

200,000

19,500

219,500

السيد /بندر طلعت حموه

٢٥٫٠٠٠

٤٫٥٠٠

٢٩٫٥٠٠

السيد /عبدالله عبد العزيز العثيم

-

-

-

السيد /براين نورمان ديكي

-

-

-

السيد /عادل عبدالله الميمان

-

-

-

السيد /عبد الكريم أسعد أبو النصر
ّ

200,000

10.500

٢١٠٫٥٠٠

225,000

15,000

240,000

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

اإلجمالي
أعضاء اللجنة التنفيذية
السيد /عبدالله عبد العزيز العثيم

-

-

-

السيد /خليفة حسن الجالهمة

-

-

-

السيد /براين نورمان ديكي

-

-

-

السيد /سليم شدياق

-

-

-

اإلجمالي

-

-

-

ه .ملكيــة أعضــاء مجلس اإلدارة والمديرين
التنفيذيين
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة
ً
يوضــح الجــدول التاليــة األســهم التــي يمتلكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وزوجاتهم
وأبناؤهــم القصــر وجميــع التغييــرات التــي طــرأت عليهــا خــال عــام 2020م
بخــاف عضــو مجلــس اإلدارة الســيد /عبــد اللــه عبــد العزيــز صالــح العثيــم ،ال
يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أسهم بشركة الزوردي للمجوهرات.

اسم العضو

السيد /عبد الله عبد العزيز صالح العثيم

مالحظة

عدد األسهم في بداية العام

عدد األسهم في نهاية
العام

صافي التغيير

التغيير بالنسبة المئوية

ملكية شخصية

41,000

41,000

--

%0

يوجــد نظــام داخلــي لرفــع مســتوى وعــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن فتــرات حظــر
التــداول الــذي ال يســمح ألعضــاء مجلــس اإلدارة بالتــداول علــى أســهم الشــركة
خــال هــذه الفتــرات وفقــاً لنــص المــادة رقــم ( )69مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة
وااللتزامات المستمرة.
يرســل قســم المراجعــة الداخليــة واأللتــزام تنبيهــات بصــورة منتظمــة إلــى أعضــاء
مجلس اإلدارة بشأن قواعد تداول األوراق المالية للشركة وفترات الحظر.
كمــا توجــد سياســة داخليــة لرفــع وعــي موظفــي الشــركة بشــأن قواعــد العمــل فــي
الســوق الماليــة ،وتوجــه هــذه السياســة جميــع األشــخاص المحظــور عليهــم التعامــل
علــى أســهم الشــركة ،إلــى التوقــف عــن أي تــداول مباشــر أو غيــر مباشــرعلى األوراق
ـاء علــى المعلومــات الداخليــة ،وتحظــر اإلفصاح عــن أي معلومات
الماليــة للشــركة بنـ ً
داخليــة ألي طــرف خارجــي ألغــراض التــداول فــي األوراق الماليــة للشــركة .ويشــمل
األشــخاص المحظــورون جميــع موظفــي مجموعــة الزوردي ،بمــا فــي ذلــك
موظفــي اإلدارة الرئيســيين والمديريــن التنفيذييــن وكبــار موظفــي الشــركة
وشركاتها التابعة.
ثانياً  :ملكية أعضاء اإلدارة العليا وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
ليــس لــدى أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر أي ملكيــة
بأســهم شــركة الزوردي المصــدرة .ووفقــاً للسياســة الداخليــة للشــركة الخاصــة ب ـ
«التــداول علــى األوراق الماليــة لشــركة الزوردي» ،يعــد جميــع الموظفيــن
ـاء علــى
وعائالتهــم أشــخاص محظــورون ُ
ويمنــع عليهــم تــداول أســهم الزوردي بنـ ً
معلومــات داخليــة ،ســواء بأنفســهم أو مــن خــال أي مــن أفــراد عائلتهــم ،أو أي
أطراف أخرى ذوي عالقة لديهم تأثير أو سيطرة عليها.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ) تشــمل األطــراف ذات العالقــة ،المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة
وكبــار المســؤولين التنفيذييــن بالمجموعــة ،والجهــات الخاضعــة للســيطرة أو التــي
تأثيرا هام عليها.
تمتلك هذه الجهات ً
ب) تعمــل الئحــة حوكمــة الشــركة الخاصــة بمجموعــة الزوردي علــى الحمايــة مــن
تضــارب المصالــح وتالفــي أي حــاالت تعــارض محتملــة بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
والمســؤولين التنفيذييــن والمســاهمين .ويتعيــن إخطــار الجمعيــة العامــة بــأي
حاالت تنطوي على تضارب في المصالح وقد تتطلب موافقة الجمعية العامة.

ت) خــال عــام 2020م ،لــدى الشــركة اتفاقيــة استشــارات مــع الســيد /برايــن نورمــان
ديكــي ،عضــو مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا  502,500ريــال
ســعودي حيــث تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،ويتمثــل نطــاق
العمــل الرئيســي لهــذه االتفاقيــة فــي تقديــم المشــورة واالستشــارات الفنيــة
للرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة للشــركة فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات الشــركة
واألداء المالــي والعمليــات التشــغلية .تخضــع هــذه االتفاقيــة إلــى المراجعــة
السنوية والموافقة عليها من الجمعية العامة للمساهمين.
ث) خــال عــام 2020م ،هنــاك مكافــآت ثابتــة مدفوعــة لبعــض أعضــاء مجلــس
ـاء علــى سياســة المكافــآت الداخليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة و وكبــار
اإلدارة بنـ ً
التنفيذييــن .تــم االفصــاح عــن تفاصيــل هــذه المكافــآت فــي القســم الخــاص
بمكافــأت مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ،كمــا هــو مطلــوب بموجــب المــادة ()76
من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
ج) خــال العــام أســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين مكافــأة ثابتــة اســتنادا
إلــى سياســة مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن المعتمــدة مــن
الجمعيــة العامــة بتاريــخ  8ينايــر 2018م ،للحفــاظ علــى اســتقالليتهم وفقــا إلرشــادات
هيئــة الســوق الماليــة ،حيــث ال يجــب ربــط مكافــأة أعضــاء مجلس اإلدارة المســتقلين
بأربــاح الشــركة .وباســتثناء المكافــأة الخاصــة بالســيد /برايــن نورمــان ديكــي  -كعضــو
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي -لــم يحصــل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين
اآلخرين على أي مكافأت مالية عن عام 2020م
ح) وفقــاً لألفصاحــات الســنوية المقدمــة مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام
2020م فيمــا يتعلــق تضــارب المصالــح واألمــور الخــاص باالســتقاللية ،وباســتثناء
أتفاقيــة االستشــارات الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة الســيد /برايــن نورمــان ديكــي،
الــوردة أعــاه ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أي مصلحــة ســواء كانــت ماليــة أو غيــر
ـكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي األعمــال والعقــود التــي يتــم تنفيذهــا
ماليــة ،بشـ ٍ
لصالح الشركة.
ـكل مباشــر أو غيــر
خ) ال يمتلــك جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أي مشــاركة ،بشـ ٍ
مباشــر ،فــي أي مــن األعمــال التــي قــد تتنافــس مــع الشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشر فيما يتعلق بأي من أنشطتها.

* أستقال السيد /عبد الله العثيم من عضوية اللجنة في  7أكتوبر 2020م  ،وانضم السيد /بندر حموه إلى اللجنة في ذات التاريخ.
آنفا ،لم تدفع الشركة أي تعويضات إلى بقية أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ،ال توجد ترتيبات أو اتفاقات أخرى مكتوبة قد تنازل بموجبها أي
وباستثناء المذكور ً
عضو أو مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة عن المرتب أو التعويض.
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في ما يلي بيان المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام واالرصدة الناتجة في نهاية العام:
مبلغ المعاملة
طبيعة المعاملة

2020
ريال سعودي

االستقاللية ومراقبة الجودة :
لقــد التزمنــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخــرى وفقــاً لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتضمــن المبــادئ األساســية
للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

األرصدة
٢٠١٩
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

٢٠١٩
ريال سعودي

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة:

شركة الزوردي القابضة

ملخص اإلجراءات المنفذة:
خدمات ومدفوعات باإلنابة

-

333,746

-

-

إن اإلجــراءات المطبقــة فــي ارتبــاط التأكيــد المحــدود تختلــف فــي طبيعتهــا وتوقيتهــا وأقــل فــي نطاقهــا عــن تلــك المطبقــة فــي ارتبــاط التأكيــد المعقــول .ونتيجــة لذلــك،
فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة:
أعضاء مجلس اإلدارة
السيد /براين نورمان ديكي

كمــا نقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي لرقابــة الجــودة ( )1المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وبالتالــي نحافــظ علــى نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة بمــا فــي ذلــك
السياسات واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

مكافآت

1,984,000

1,485,500

-

-

أتعاب استشارات

502,500

502,500

-

-

تقرير تأكيد محدود حول التعامل واالرصدة بين الشركة والجهات ذات العالقة
إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض  -المملكة العربية السعودية
لقــد قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد محــدود لبيــان فيمــا إذا كان قــد لفــت انتباهنــا أمــر يجعلنــا نعتقــد بــأن مــا تــم تفصيلــه فــي فقــرة الموضــوع ادنــاه («الموضــوع») لــم يتــم التقريــر
عنه وعرضه بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقاً للضوابط ذات الصلة («الضوابط») المشار إليها أدناه.
الموضوع :
يتعلــق موضــوع ارتبــاط التأكيــد المحــدود حــول الخطــاب المقــدم والمعتمــد مــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة الزوردي للمجوهــرات والشــركات التابعــة لهــا حــول األعمــال
والعقود التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020كما هو مرفق بهذا التقرير.
الضوابط ذات الصلة:
المادة ( )71من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها  -لكنها لم تقتصر  -على ما يلي:
	•الحصــول علــى الخطــاب المرفــق والــذي يتضمــن قائمــة باألعمــال والعقــود التــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا خــال الســنة المنتهيــة
في  31ديسمبر .2020
	•الحصــول علــى فهــم لطبيعــة المعامــات التــي تمــت خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020بيــن الشــركة والجهــات التــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة
مباشرة أو غير مباشرة فيها.
	•الحصــول علــى كشــف حســاب للجهــات التــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا والمذكــورة فــي الخطــاب ومقارنــة اجمالــي حجــم التعامــل
مع ما تم ذكره في الخطاب المقدم والمعتمد من رئيس مجلس اإلدارة.
	•اجراء فحص على اساس العينة وفقاً للمستندات المؤيدة للمعامالت للتحقق من صحتها.
	•االطالع على محاضر اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة والتي تضمنت موافقتها على األعمال والعقود التي ستتم خالل العام .2020
	•اختبار توافق األعمال والعقود المدرجة في الخطاب مع اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة المراجعة.

نتيجة التأكيد المحدود:
بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها واألدلة التي تم الحصول عليها ،لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعاله
ً
والمبين في الخطاب المرفق لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقاً للضوابط ذات الصلة.
تقييد االستخدام :
تم إعداد هذا التقرير ،بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة ( )71من نظام
الشركات وال يجوز استخدام التقرير ألي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى بإستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة ،أو االقتباس منه أو
االشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

مسؤولية اإلدارة :
إن إدارة الشــركة هــي المســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للمعلومــات الــواردة فــي فقــرة الموضــوع أعــاه وفقــاً للضوابــط ذات الصلــة .كمــا إن اإلدارة هــي المســؤولة
ـواء كانــت
عــن تطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد وعــرض المعلومــات الــواردة فــي فقــرة الموضــوع اعــاه وخلوهــا مــن أي تحريفــات جوهريــة ،سـ ً
ناتجة عن غش أو خطأ ،واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف واألحداث ذات الصلة.
مسؤوليتنا :
إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعاله بناءاً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد (« )3000ارتباطات
التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية» ،المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والشروط واألحكام المتعلقة بهذا االرتباط
التي تم االتفاق عليها مع إدارة الشركة.
لقد ُصممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس إلبداء استنتاجنا ،وعليه لم نقم بالحصول على جميع األدلة المطلوبة لتوفير
سواء كانت ناتجة عن غش أو
مستوى معقول من التأكيد .تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع،
ً
خطأ .كما أخذنا باالعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا ،ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك األنظمة.
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بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

ماجد منير النمر
(محاسب قانوني  -ترخيص رقم )381
الرياض في  23رجب 1442هـ
الموافق  7مارس 2021م
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سياسة اإلفصاح والشفافية
تســعى شــركة الزوردي إلــى تزويــد جميــع أصحــاب المصلحــة واألطــراف المعنيــة
بمعلومــات دقيقــة ومحدثــة بصــورة منتظمــة .وتشــمل هــذه سياســة اإلفصــاح
والشــفافية أنشــطة الشــركة الحاليــة فيمــا يتعلــق باألفصــاح عــن المعلومــات ،والتــي
يتم تحديثها عند حدوث تغيير على هذه األنشطة.
تُ فصــح الزوردي مــن خــال نشــرالمعلومات المرتبطــة بهيكلهــا التنظيمــي وعملياتهــا
وشــركائها واســتثماراتها وأنشــطتها التجاريــة األخــرى وغيرهــا مــن المعلومــات ذات
الصلــة وتُ حدثهــا بصــورة منتظمــة .وباعتبارهــا شــركة مســاهمة مدرجــة ،تلتــزم
الزوردي باألجابــة بصــورة مناســبة علــى جميــع االستفســارات المطروحــة مــن ِقبــل
المســتثمرين والمســتهلكين والعمــاء والجهــات الحكوميــة ووســائل اإلعــام،
وغيرهم من أصحاب المصلحة.
تحظــى الزوردي بفهــم الحتياجــات المســاهمين للحصــول علــى المعلومــات التخــاذ
قــرارات مســتنيرة .لــذا ،تفصــح الزوردي عــن المعلومــات علــى النحــو المطلــوب
وعندمــا تســمح لهــا اللوائــح ذات الصلــة بذلــك باســتخدام طــرق اإلفصــاح المناســبة
لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن الحصــول علــى المعلومــات
الماليــة وغيــر الماليــة المتعلقــة بــأداء الشــركة ،والمعلومــات ذات الصلــة بملكيــة
األسهم ،والحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة.
تُ قــدم جميــع اإلفصاحــات إلــى المســاهمين والمســتثمرين دون تمييــز ،وبطريقــة
واضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة ،وفــي الوقــت المناســب ،وعلــى نحـ ٍـو منتظــم
ودقيــق بغــرض تمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن ممارســة
كامل حقوقهم إلى أقصى حد.
وتتوافــر المعلومــات التــي تفصــح عنهــا الزوردي بموجــب هــذه السياســة «سياســة
اإلفصــاح والشــفافية» عبــر مختلــف المواقــع اإللكترونيــة ،بمــا فــي ذلــك موقــع
الشــركة ( )http://www.lazurde.comوموقــع الســوق الماليــة الســعودية
(تداول) (.)www.tadawul.com.sa
ـنويا أو حســبما تقتضيــه القوانيــن والقواعــد
يتــم تحديــث ونشــر المعلومــات التاليــة سـ ً
واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة .هــذه القائمــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر
بطبيعــة الحــال ،وغيرهــا مــن المعلومــات المفيــدة األخــرى يتــم اإلفصــاح عنهــا عنــد
الحاجة:
	•أعضاء مجلس اإلدارة
	•عضوية لجان مجلس اإلدارة
	•تقارير مجلس اإلدارة
	•التقارير والقوائم المالية الربع سنوية
	•التقارير والقوائم المالية السنوية
	•السياسات المحاسبية
	•المعامالت مع األطراف ذات العالقة
	•مراجعة األنشطة األساسية
	•تقرير مراجعي الحسابات
	•التغيرات الجوهراية على أنشطة الشركة
	•األحداث الجوهرية التي يكون لها تأثير جوهراي على أعمال الشركة
تمتنع الزوردي عن نشر المعلومات على النحو المعتاد في الحاالت التالية:
	•عندما يكون اإلفصاح عن المعلومات يضر  -أو من المحتمل أن يضر
بمصالح شركة الزوردي التجارية أو شركائها التجاريين أو أى أطراف معنية
أخرى ،أو عندما تفوق المصلحة العامة في الحفاظ على السرية على
المصلحة العامة لإلفصاح.
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 .١٤بأنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض

بشكل سري ،بحيث يكون اإلفصاح
	•عندما تحصل الزوردي على المعلومات
ٍ
خرقا لهذه السرية.
عنها ً
	•المعلومات الشخصية لموظفي الزوردي وأعضاء مجلس اإلدارة أو أي
خرقا لمبادئ حماية البيانات.
أفراد آخرين ،بحيث يشكل القيام بذلك ً
	•عندما يكون اإلفصاح عن المعلومات يضر  -أو من المحتمل أن يضر -
بالتحقيق في جريمة أو منع وقوعها أو الكشف عنها أو تحقيق العدالة.
المتياز قانوني.
	•عندما تخضع المعلومات
ٍ

الشركة وتحديد أتعابه للعام المالي  2020م.

إقرارات مجلس اإلدارة

وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ً

حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء الشركة خالل عام 2020م ،وبناء عليه
يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي:

مباشر ،بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ،وال تهدف إلى

.

.

.

1التوجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة للشركة.

2اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية أو حقوق تعاقدية

لالكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الزوردي خالل عام 2020م،

أخرى.

 .١٥بأنه ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة،

كما تم األخذ بشأن توصية لجنة المراجعة المتضمنة تعيين مراجع حسابات

 .١٦بأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خالل العام المالي  2019م

بشكل مباشر أو غير
 .١٧تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة ،سواء
ٍ

التأثير في سعر السهم.

.
.
.
.
.
.
.

1تطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه :
2بأنه ال توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي
أدوات دين قابلة لالسترداد.
3بأنه ليست هناك أية أعمال ،ولم تبرم الشركة أية عقود ،فيها مصلحة
جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو كبار التنفيذيين ،أو أي شخص له
المفصح عنها ضمن قسم األطراف ذات العالقة.
عالقة بأي منهم خالف ُ
4بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو مكافآت.
5بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي
الشركة عن حقوقه في األرباح.
6بأن تقرير مراجعي الحسابات يظهر أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية
أخطاء جوهرية ،وليست هناك أية تحفظات تجاهها.
7بأن مجلس اإلدارة لم يصدر توصية بتغيير ُمراجع الحسابات قبل انتهاء فترته
التي ُعين لها.

ولم تحصل شركة الزوردي على تعويضات في المقابل.

3اليوجد أي حقوق للتحويل أو االكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل
أو أي أوراق مالية أو حقوق تعاقدية لالكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها

أو منحتها الزوردي أو شركاتها التابعة خالل عام 2020م.

.

4عدم قيام الزوردي أو إحدى شركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء

.

5ال توجد أي تعارض جوهري في المصالح خالل عام 2020م ،بخالف ما تم

.

العامة
طلبا من مراجعي الحسابات الخارجيين لدعوة الجمعية
6لم َ
ّ
نتلق ً

.

طلبا من المساهمين الذين يمتلكون  %5أو أكثر من رأسمال
7لم َ
نتلق ً

.

8ال توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.

.

على الشركة من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

إقرارات الشركة
تقر الشركة بما يلي:

ألي أدوات دين قابلة لالسترداد حدثت خالل عام 2020م.

اإلفصاح عنه.

لألنعقاد خالل عام 2020م.

العامة لألنعقاد خالل عام 2020م.
الشركة لدعوة الجمعية
ّ

9بخالف تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد،لم يكن هناك أي أحداث
مهمة تؤثر في سالمة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية

والمعلن عنها.
2020م تتطلب اإلفصاح عنها ،بخالف المعلومات المتاحة ُ

	10.لم تقدم الشركة أي قروض أو تسهيالت ائتمانية ألي عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة.

	11.تم إعداد السجالت المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح.

	12.تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بناء على أسس سليمة وتم تطبيقه
بعفالية.

	13.أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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نفذة من لوائح حوكمة الشركات وأسبابها :
الم ّ
الم ّ
نفذة وغير ُ
األحكام ُ

يتضمن هذا التقرير منهجية مجلس اإلدارة واألنشطة التي تم انجازها خالل السنة المالية 2020م ،بما في ذلك اإلجراءات والسياسات التي تم تطبيقها من جانب
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحقيق التوافق مع مبادئ وأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة السوق المالية واالمتثال لكافة متطلبات
وتعليمات هيئة السوق المالية ذات الصلة .يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قد ألتزمت بجميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
بالكامل ،باستثناء المواد التالية :

م

المادة/الموضوع

مادة رقم ( - )71اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

ُيشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تُ سمى "لجنة إدارة
المخاطر" يكون رئيس اللجنة وغالبية أعضائها من األعضاء غير
التنفيذيين .ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من
المفرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.
صالحيات لجنة إدارة المخاطر
كل ستة أشهر على
تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعات دورية مرة ّ
األقل ،ووفق ما ترتئية الضرورة.

2

مادة رقم ( - )85تحفيز العاملين

مادة رقم ( - )70تشكيل لجنة إدارة المخاطر
1
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مادة رقم ( - )72اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

مالحظة

مادة إرشادية

أسباب عدم التنفيذ
تم تعيين لجنة المراجعة من ِقبل الجمعية العامة
للرقابة واألشراف على عملية إعداد التقارير
المالية للشركة و نظم الرقابة الداخلية وإعمال
إدارة المراجعة الداخلية و إعمال تدقيق الحسابات
من قبل المراجع الخارجي ،والتأكد من االمتثال
للقوانين واللوائح السارية .وعالوة على ذلك،
بناء على المادة رقم 71
قامت الجمعية العامة ً
بأسناد مهام ومسؤوليات اإلشراف على إدارة

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في
الشركة ،على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:
 )1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لسماع آراء العاملين
في الشركة ومناقشة المسائل والموضوعات محل القرارات
المهمة.

مادة إرشادية

تقوم الشركة بتطوير وتحفيز مشاركة وأداء
العاملين في الشركة من خالل عقد ورش عمل
متخصصة لسماع آراء العاملين بالشركة ومناقشة
القضايا والموضوعات محل القرارات المهمة.
لم تضع الشركة خطة لمنح أسهم الشركة أو
نسبة من أرباح الشركة وبرامج التقاعد للموظفين.

3

مادة رقم ( - )87المسؤولية االجتماعية

بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة،
تضع الجمعية العامة العاديةً ،
سياسة تضمن تحقيق التوازن بين أهدافها واألهداف المجتمعية
ألغراض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

مادة إرشادية

إن سياسة المسؤولية االجتماعية قيد اإلعداد
من ِقبل اإلدارة ،ومن المتوقع اعتمادها من ِقبل
مجلس اإلدارة خالل عام 2021م ،وتقديمها بعد
ذلك إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.

4

مادة رقم ( – )88مبادرات العمل االجتماعي

ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات
يضع مجلس اإلدارة البرامج ُ
الشركة في العمل االجتماعي  ،و يشمل ذلك ما يلي:

مادة إرشادية

متطلبات المادة رقم ( - )88المبادرات االجتماعية
 تخضع للدراسة من ِقبل اإلدارة واللجنةالتنفيذية ،وسوف يقدمون توصيتهم لمجلس
اإلدارة خالل عام 2021م.

5

مادة رقم ( - )95تشكيل لجنة حوكمة الشركات

في حال أن يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة مختصة بحوكمة
الشركات ،فعليه أن يسند إليها االختصاصات المنصوص عليها في
المادة رقم ( )94من الئحة الحوكمة .تقوم هذه اللجنة باإلشراف
على المسائل المتعلقة بتنفيذ الحوكمة ،وتقدم تقاريرها
بشكل سنوي على األقل.
وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة
ٍ

مادة إرشادية

لقد وضع مجلس اإلدارة قواعد لحوكمة الشركة
وفقد تم توثيقها من خالل الئحة الحوكمة
وفقا ألحكام الئحة حوكمة الشركات
ً
الداخلية
الصادرة عن هيئة السوق المالية .ويقوم المجلس
بمتابعة تنفيذها ،والتحقق من فعاليتها ،وتعديلها
بناء على توصيات لجنة المراجعة
حسب االقتضاء ً
وإدارة المراجعة الداخلية ،كما يتم توظيف شركات
استشارية خارجية متخصصة للقيام بمراجعة خارجية
بناء
لقواعد حوكمة الشركة عندما يتطلب األمر ً
على توصية لجنة المراجعة وموافقة مجلس
اإلدارة.
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حقوق المساهمين ووسائل االتصال

أ .الجمعية العامة
عقــدت الجمعيــة العامــة اجتمــاع واحــد خــال عــام 2020م ،وهــو اجتمــاع جمعيــة عامــة عاديــة « األجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة» الــذي عقــد بمقــر الشــركة بمدينــة
الريــاض فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء يــوم  03يونيــو 2020م (الموافــق  11شــوال 1440هــ) بنــاءاً علــى الدعــوة الموجهــة مــن مجلــس اإلدارة للســادة
مســاهمي الشــركة لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة والــذي تــم إعالنهــا بموقــع شــركة الســوق الماليــة «تــداول» بتاريــخ 2020/05/07م ،حيــث تــم عقــد االجتمــاع عــن
بعــد مــن مقــر الشــركة مــن خــال وســائل التقنيــة الحديثــة فــي ضــوء التعميــم الصــادر عــن هيئــة الســوق الماليــة المتضمــن االكتفــاء بعقــد الجمعيــات العموميــة عبــر وســائل
التقنيــة الحديثــة التــي تمكــن المســاهمين مــن االشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى جــدول أعمالهــا عــن بعــد ،وذلــك فــي إطــار دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة
واالحترازية من الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
وقد حضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة هذا االجتماع ،وقد تغيب السيد /أمين محمد عاكف المغربي – عضو مجلس اإلدارة ،نظراً ألسباب طارئة.
بتاريــخ  25نوفمبــر2020م ،أعلنــت شــركة الزوردي للمجوهــرات عــن دعــوة مســاهميها إلــى حضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ( االجتمــاع األول) عــن طريــق وســائل
التقنيــة الحديثــة مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق 1442-05-07ه ـ الموافــق 2020-12-22م ،وذلــم للمناقشــة والتصويــت علــى تعديــل المــادة ( )18مــن نظــام الشــركة األســاس،
المتعلقــة ب ـ (أعضــاء مجلــس اإلدارة) مــن خــال تخفيــض عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء إلــى ســبعة أعضــاء ،وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ بدايــة دورة المجلــس
التالية بتاريخ  26أبريل 2021م .
لــم ينعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة االجتمــاع األول واالجتمــاع الثانــي والتــي كان مــن المقــرر المقــرر إنعقادهــا فــي تمــام الســاعة ( )6.30و ( )7:30مــن
مســاء يــوم الثالثــاء الموافــق 1442-05-07ه ـ الموافــق 2020-12-22م ،عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة باســتخدام منظومــة تداوالتــي ،وذلــك نظــراً لعــدم اكتمــال النصــاب
القانونــي الــازم النعقــاد كل مــن االجتماعيــن ،حيــث بلغــت نســبة الحضــور لالجتمــاع األول ( )%20.98وبلغــت نســبة الحضــور لالجتمــاع الثانــي ( )%21.03وعليــه فقــد تقــرر
تأجيل الجمعية والدعوة الجتماع ثالث بتاريخ  20يناير2021م.
فيما يلي قائمة بتواريخ اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خالل عام 2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين حضروها:
المنصب

 24يونيو ٢٠١٩م
 ٣أبريل ٢٠٢٠م

 22ديسمبر2020م
(لم ينعقد لعدم اكتمال
النصاب القانوني)

السيد /محمد إبراهيم جمعه الشروقي

رئيس مجلس اإلدارة

حاضر

حاضر

السيد /عبد الله عبد العزيز صالح العثيم

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

حاضر

حاضر

السيد  /براين نورمان ديكي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية

حاضر

حاضر

السيد /عادل عبد الله صالح الميمان

عضو مجلس اإلدارة

حاضر

حاضر

السيد /بندر طلعت حموه

عضو مجلس اإلدارة

حاضر

حاضر

السيد  /عبد الكريم أسعد أبو النصر

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت

حاضر

حاضر

السيدة /صباح خليل المؤيد

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة المراجعة

حاضر

حاضر

السيد /خليفة حسن الجالهمة

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

حاضر

حاضر

أمين محمد عاكف المغربي

عضو مجلس اإلدارة

لم يحضر

حاضر

االسم

اإلدارة التنفيذية
السيد /أيمن جميل عمار
ّ
السيد /سليم شدياق
ّ

رئيس الشئون المالية

حاضر

حاضر

الرئيس التنفيذي

حاضر

حاضر

تستخدم الزوردي الجمعية العامة كفرصة للمشاركة والتواصل مع مساهميها والتماس مساهمتهم ومقترحاتهم في إدارة الشركة.
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حوكمة الشركة

التواصل مع المساهمين

| 04

ب .حقوق المساهمين والجمعية العامة

يضمــن النظــام األساســي لشــركة الزوردي والئحــة حوكمتهــا حصــول المســاهمين

علــى كامــل حقوقهــم المتعلقــة باألســهم ،وخاصــة حقهــم فــي الحصــول علــى
حصــة مــن توزيعــات األربــاح المتفــق عليهــا ،وحقهــم فــي الحصــول علــى حصــة مــن
أصــول الشــركة عنــد التصفيــة ،وحــق حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين

(المشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى قراراتهــا) ،وحــق التصــرف في األســهم،

وحــق اإلشــراف علــى عمــل مجلــس اإلدارة ،ورفــع دعــوى مســؤولية ضــد أعضائــه،

وحــق االستفســار وطلــب المعلومــات ،شــرط أال تؤثــر علــى مصالــح الشــركة أو

تتعارض مع أحكام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتســمح الزوردي بمشــاركة الحــد األقصــى مــن مســاهميها فــي اجتماعــات الجمعية

يقــوم الرئيــس التنفيــذي باطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء واقتراحــات
المســاهمين ،ويناقــش هــذه اآلراء والمقترحــات معهــم فــي أثنــاء اجتماعــات مجلــس
اإلدارة.
إننــا نهــدف إلــى تحقيــق التــوازن فــي مشــاركة المســتثمرين المســتمرة طــوال العــام،
وذلــك مــن خــال توفيــر فــرص متواصلــة للتفاعــل معهــم مــن خــال مجموعــة
متنوعــة مــن اللقــاءات ،بمــا فيهــا االجتماعــات والمكالمــات الجماعيــة الربــع الســنوية
والســنوية لمناقشــة نتائــج األعمــال ،وحضــور العديــد منمؤتمــرات المســتثمرين ،و
أصــدار البيانــات التوضيحيــة لــإدارة عــن أنشــطة الشــركة ونتائــج أعمالهــا .كمــا
عقــدت اإلدارة التنفيذيــة خــال عــام 2020م مجموعــة مــن المؤتمــرات الهاتفيــة
ـاء علــى طلبهــم لفهــم نمــوذج أعمــال
الجماعيــة مــع المحلليــن والمســاهمين بنـ ً
الزوردي واســتراتيجيتها ،باإلضافــة إلــى طــرح االستفســارات المتعلقــة بــأداء الشــركة
وخطط اإلدارة إلدارة التغيرات الحالية في البيئة واللوائح االقتصادية.

العامــة وتحــرص علــى ضمــان اختيــار المــكان والزمــان اللــذان يتيحــان المشــاركة د .وسائل االتصال مع مساهمينا

الكاملــة .كمــا ينــص النظــام األساســي لشــركة الزوردي والئحــة حوكمتهــا علــى

األحــكام المتعلقــة بالجمعيــة العامــة للمســاهمين ،والتــي تشــمل اإلجــراءات
والخطــوات االحترازيــة الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم علــى
نحـ ٍـو منتظم.باالضافــة ألمكانيــة عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن خالل وســائل

التقنية الحديثة.

وتعــد الجمعيــة العامــة للمســاهمين أعلــى ســلطة فــي الشــركة ،وتشــتمل

صالحياتهــا الحصريــة تعييــن وإنهــاء خدمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والموافقــة علــى
القوائــم الماليــة الموحــدة ،وتعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم،

وفقــا لتوصيــات مجلــس اإلدارة ،وزيــادة أو خفــض رأس
وإقــرار نســبة توزيعــات األربــاح ً

مال الشركة ،وتعديل اللوائح الداخلية والنظام األساسي للشركة.

كافيــا للمســاهمين لقــراءة محاضــر اجتماعــات الجمعيــة
ـول
كمــا تتيــح الزوردي وصـ ً
ً

العامــة مــن خــال تحميلهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة الزوردي ،وتقــدم

نســخة مــن هــذه المحاضــر إلــى هيئــة الســوق الماليــة خــال ( )10أيــام فقــط مــن تاريــخ
انعقاد االجتماع.

ّإن عالقــات المســتثمرين هــي قنــاة التواصــل المســتمرة مــع المســتثمرين وتجيــب

علــى أســئلتهم أثنــاء أيــام العمــل وتعتبــر كقنــاة تواصــل متبادلــة بيــن المســتثمرين

ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

ج.أنشطة عالقات المستثمرين
يــدرك مجلــس اإلدارة أهميــة الحــوار المنتظــم والمفتــوح مــع المســاهمين وأصحــاب
المصلحة اآلخرين ،ليس فقط قبل اجتماع الجمعية العامة ولكن طوال العام.
ويعمــل قســم عالقــات المســتثمرين بالمجموعــة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة بمثابــة
مركــز للتواصــل الدائــم مــع المســاهمين والمســتثمرين والمحلليــن .ويتلقــى مجلــس
اإلدارة تحديثــات منتظمــة بشــأن آراء مســاهمي المجموعــة واقتراحاتهــم
ومالحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا مــن خــال قســم عالقــات المســتثمرين وأميــن
سر المجلس.
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تلتــزم شــركة الزوردي بالتواصــل الفاعــل والدائــم مــع جميــع المســاهمين ،بمــا
يضمــن أعلــى مســتويات االتســاق والوضــوح فــي عمليــات اإلفصــاح فــي جميــع
األوقــات .ونتطلــع إلــى المشــاركة مــع المســاهمين بشــفافية وانتظــام بهــدف
تيســير الفهــم المتبــادل ألهدافنــا المعنيــة ،ونســعى جاهديــن للتواصــل مــع
ـث جميــع
المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى حـ ٍـد ســواء ،كمــا نحـ ّ
المساهمين على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي.
تهــدف شــركة الزوردي إلــى أن تكــون بيــن مصــاف الشــركات الرائــدة فــي القطــاع،
ـعيا منهــا لتحقيــق ذلــك فإنهــا تلتــزم بتقديــم مســتويات أعلــى مــن اإلفصــاح
وسـ ً
والشــفافية فــي تقاريرهــا الماليــة ،ســواء فــي البيانــات الماليــة ربــع الســنوية أو
السنوية.
تتطلــع الزوردي إلــى توفيــر جميــع ُســبل االتصــاالت الماليــة واالســتراتيجية بأســلوب
مفتــوح ومتناغــم ،بمــا يضمــن اســتخدام اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة  -حيثمــا أمكــن
ذلــك  -لتعزيــز وضــوح اإلفصاحــات مــن أجــل توفيــر تقييــم عــادل ومتــوازن ومفهــوم
حول مكانة الشركة وآفاقها المستقبلية.
ترحــب الزوردي بتلقــي مالحظاتكــم ومقترحاتكــم البنّ ــاءة ،حيــث يمكــن تقديمهــا
إلــى قســم عالقــات المســتثمرين عبــر البريــد اإللكترونــيinvestors@lazurde. :
.com
يســتطيع المســتثمرون االطــاع علــى جميــع التقاريــر الماليــة وسياســات حوكمــة
الشــركة ومحاضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة واإلعالنــات الدوريــة والمعلومــات
ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك توضيحــات وتعليقــات اإلدارة ،المتاحــة علــى موقعنــا
اإللكتروني  lazurde.comفي األوقات المحددة.

الفعــال مــع
وانطالقــا مــن إدراك الزوردي ألهميــة التواصــل
ً
ّ
المســاهمين ،نلتــزم باالســتفادة البنّ ــاءة مــن اجتمــاع الجمعيــة العامــة
الســنوي مــن خــال لقــاء مجلــس اإلدارة ورئيســه وأعضائــه مــع
المساهمين لسماع آرائهم واإلجابة عن استفساراتهم.

ويلخص الجدول التالي هذه اإلعالنات بحسب التاريخ والموضوع:
م

التاريخ

عنوان اإلعالن

1

 27ديسمبر 2020م

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( االجتماع
الثالث )

2

 27ديسمبر 2020م

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق
األولوية إلى هيئة السوق المالية

3

 23ديسمبر 2020م

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ( االجتماع األول والثاني
بعد ساعة)

4

 20ديسمبر 2020م

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة
غير العادية (االجتماع األول) (إعالن تذكيري)
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التواصل مع المساهمين

التاريخ

عنوان اإلعالن

سجالت المساهمين
تقوم الشركة بتحليل ودراسة سجل المساهمين شهريا بهداف التواصل مع المساهمين أز ألغراض أجتماعات الجمعية العامة .خالل
عام 2020م ،تم تقديم  14طلب لشركة السوق المالية تداول للحصول على سجالت المساهمين في تواريخ مختلفة وألسباب مختلفة
منها:
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تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن آخر التطورات المتعلقة باإلغالق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في
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35

 18مارس 2020م
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توصيات إلى الجمعية العامة
بعــد مراجعــة األنشــطة التشــغيلية والماليــة األكثــر أهميــة للســنة الماليــة 2020م ،يســرنا أن نرفــق تقريــر لجنــة المراجعــة والقوائــم الماليــة مــع
تقريــر مدققــي الحســابات .ونوصــي الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدققــي
وقت الحق.
ٍ
الحسابات .سيتم اإلعالن عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى ضمن جدول أعمال الجمعية في
ســوف ُينشــر إعــان اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي لعــام 2020م علــى موقــع تــداول والموقــع اإللكترونــي للشــركة وجريــدة يوميــة محليــة
في وقت الحق عند الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئات التنظيمية وخالل  21يوم عمل قبل االجتماع على األقل.
جديــر بالذكــر أنــه مــن المقــرر أن يحضــر االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة لعــام 2020م جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة والجــان التابعــة ،بمــا
في ذلك رؤساء لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت ،وسيكونون متاحين لإلجابة عن استفسارات المساهمين.
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التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 2020م

الرياض 10 ،فبراير 2020م
.1تمهيد
فوضــت الجمعيــة العامــة للشــركة لجنــة المراجعــة («اللجنــة») بمســؤولية القيــام بالرقابــة المســتقلة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة ونظــم الرقابــة الداخليــة
واالمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وضمــان كفايــة أنشــطة المراجعــة الخارجيــة والداخليــة .وعــاوة علــى ذلــك ،أســندت الئحــة العمــل المعتمــدة مهمــة اإلشــراف
على إدارة المخاطر للجنة المراجعة.
لقــد تــم تزويــد لجنــة المراجعــة خــال العــام بالمــوارد الكافيــة ألداء واجباتهــا ،بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم الــازم ،حســب االقتضــاء مــن ِقبــل قســم المراجعــة الداخليــة
والمدققيــن الخارجييــن («بيكــر تيلــي «) والمستشــار القانونــي واإلدارة التنفيذيــة لدراســة كافــة المســائل المتعلقــة بالمبــادئ والممارســات المحاســبية للمجموعة واالطالع
علــى جميــع نظــم الرقابــة الماليــة والتشــغيلية ونظــم الرقابــة علــى االمتثــال للنظــم واللوائــح المعمــول بهــا .ويمكــن االطــاع علــى اختصاصــات والئحــة عمــل لجنــة المراجعــة
على الموقع اإللكتروني لمجموعة الزوردي /https://lazurde.com
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن أربعــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك عضــو مختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية ،يتــم تعيينهــم مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة
لفترة تتزامن مع فترة عضوية مجلس اإلدارة.
ال يجــوز أن يكــون أي عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة قــد تــم توظيفــه مــن ِقبــل مراجعــي الحســابات الســابقين أو الحالييــن لمجموعــة الزوردي وال يجــوز تعييــن أي مــن
المنتسبين لمراجعي الحسابات السابقين أو الحاليين بعضوية لجنة المراجعة.
وفيمــا يلــي أســماء الســادة أعضــاء لجنــة المراجعــة وقــد تمســرد ســيرتهم الذاتيــة ضمــن قســم الســيرة الذاتيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن التقريــر الســنوي لعــام
2020م.
حالة العضوية

تاريخ التعيين

األعضاء

المنصب

السيدة /صباح خليل المؤيد

رئيسة لجنة المراجعة

مستقلة

 22أبريل 2018م

السيد /براين نورمان ديكي
ّ

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي

 22أبريل 2018م

السيد /عادل الميمان
ّ

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي

 22أبريل 2018م

السيد /خليفة حسن الجالهمة
ّ

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي

 10ديسمبر 2019م

السيدة /صباح المؤيد عضو مجلس إدارة مستقل ،رئيسة لجنة المراجعة وهي أخصائية في شؤون المحاسبة والمالية
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 .4المراجعة الخارجية

.2االجتماعات
تجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل مــع انعقــاد اجتماعــات فعليــة
ومكالمــات جماعيــة إضافيــة حســب الضــرورة .عقــدت اللجنــة خــال عــام 2020م
عشــرة ( )10اجتماعــات ســواء مــن خــال االجتماعــات الفعليــة بعــدد أثنيــن ( )2أجتمــاع
أو المكالمــات الجماعيــة عبــر الهاتــف بعــدد ثمانيــة ( )8اجتماعــات عبــر الهاتــف،
وذلــك بســبب جائحــة كورونــا واالجــراءات الوقائيــة التــي اتخــذت للحــد مــن انتشــارها.
تــم االفصــاح عــن ســجل حضــور األعضــاء ألجتماعــات اللجنــة ضمــن تقريــر حوكمــة
الشــركات الــوارد فــي ســياق التقريــر الســنوي ،وكانــت نســبة معــدل الحضــور تقريبــاً
.100%
يتــم دعــوة الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي بالشــركة إلــى حضــور االجتماعــات،
عندمــا يتطلــب األمــر ،لتســهيل التواصــل المباشــر باإلضافــة إلــى تقديــم توضيحــات
تتعلق بالحسابات واألمور المالية وغيرها من المسائل الخاصة.
يتــم توثيــق محاضــر االجتماعــات وجدولتهــا علــى أن يتــم اعتمادهــا فــي االجتمــاع
المقبل للجنة المراجعة ،وتقديمها بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة.
تقــوم رئيســة لجنــة المراجعــة بعــرض كافــة المســائل ذات األهميــة علــى مجلــس
اإلدارة والتــي يتــم التنويــه عنهــا مــن ِقبــل المدققيــن الخارجييــن أو قســم المراجعــة
الداخلية.
ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات الصــادرة عــن مجلــس
اإلدارة خالل العام.
ملخص األعمال
	•مراجعة النتائج والقوائم المالية الربع السنوية والسنوية للمجموعة.
	•مراجعة محتوى التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وأخطار مجلس اإلدارة بأن
التقرير السنوي ككل عادل ومتوازن ومفهوم ويوفر المعلومات الالزمة
للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.
	•مراجعة األستراتيجية والمنهجية المعتمدة ألعمال المراجعة مع المدققين
الخارجيين واإلدارة ،وال سيما ما يتعلق بأمور المراجعة الرئيسية الوردة
ضمن تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.
توصل إليها قسم المراجعة الداخلية،
	•مراجعة تقارير المراجعة والنتائج التي ّ
والمدققين الخارجيين والمنظمين ،واستجابة اإلدارة لتوصياتهم.
	•مراجعة التقارير الربع سنوية حول شؤون االمتثال القانونية والتنظيمية ،بما
فيهامكافحة الرشوة والفساد واإلبالغ عن هذه الحاالت.
	•مراجعة مالءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
	•اإلشراف على وظيفة إدارة المخاطر وتقييم فعالية أنظمة وآليات تحديد
ومراقبة المخاطر  ،بما في ذلك مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات المخاطر.
	•مراجعة ورصد استقاللية المدققين الخارجيين واألعمال الخاصة بتقديم
خدمات غير خدمات التدقيق.
	•مراجعة أتعاب المدققين الخارجيين لعام 2020م وخطابات االرتباط بعملية
المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه.
	•مراجعة خطة التدقيق ونطاق األعمال الخاص بالمدققين الخارجيين لعام
2020م .
	•مراجعة المبادئ والمعايير والممارسات المحاسبية المقترحة من قبل
اإلدارة .
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في ما يلي بيان األنشطة المتعلقة بأبرز المواضيع التي قامت بها لجنة المراجعة
خالل السنة المالية:
.1إعداد التقارير المالية
	•راجعــت لجنــة المراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة الربــع ســنوية للربــع األول
والثاني والثالث من عام 2020م
	• راجعــت اللجنــة القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 2020م بالتعــاون مــع
ـاء علــى هــذه المراجعــة
المدققيــن الخارجييــن ،بايكــر تيللــي (« .)»BTوبنـ ً
والمناقشــات التــي تمــت مــع اإلدارة ،ومــا جــاء بتقريــر المراجــع المســتقل بايكــر
تيللــي ،فــأن القوائــم الماليــة الموحــدة تــم إعدادهــا بمــا يتفــق مــع المعاييــر
المحاســبية المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية (المعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن ِقبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن) ،وأنهــا تمثــل بعــدل المركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا
ـاء علــى ذلــك أوصــت اللجنــة
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2020بنـ ً
لمجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
 .2مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية
مهمــا فــي نجــاح أي شــركة .لــذا تلتــزم الزوردي
دورا
ً
يلعــب نظــام الرقابــة الداخليــة ً
بضمــان نظــام رقابــة داخلــي فعــال لتحقيــق األهــداف التنظيميــة  ،وحمايــة األصــول،
وإعــداد تقاريــر داخليــة وخارجيــة دقيقــة ،وإدارة فعالــة للمخاطــر ،وااللتــزام
بالمتطلبات التنظيمية.
راجعــت اللجنــة كفــاءة سياســات المجموعــة وإجراءاتهــا الخاصــة بنظــم الرقابــة
الداخليــة (بمــا فــي ذلــك األعمــال الماليــة والتشــيغلية ،وتكنولوجيــا المعلومــات
وإدارة المخاطــر ،وأمــن المعلومــات ،واالمتثــال للنظــم القانونيــة واللوائــح التنظيمية
المصممــة للكشــف عــن األعمــال االحتياليــة) مــن خــال
ذات الصلــة  ،ونظــم الرقابــة
ّ
مراجعــة أعمــال وتقاريــر قســم المراجعــة الداخليــة والمراجــع المســتقل الخارجــي،
والتقاريــر الدوريــة مــن اإلدارة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بــإدارة المخاطــر واالمتثــال
للنظم القانونية والتنظيمية.
أجــرت لجنــة المراجعــة تقييمــاً للنظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م ،اعتمــدت تأكيــد اإلدارة بــأن نظــم الرقابــة الداخليــة
وعبــرت لجنــة
وإدارة المخاطــر التــي تتبعهــا المجموعــة فعالـ ًـة وتعمــل بشــكل جيــدّ .
المراجعــة عــن رضاهــا حيــال آليــات ونظــم الرقابــة الداخليــة التــي اعتمدتهــا الشــركة
لرصــد وتصحيــح عــدم االمتثــال ،كمــا أكــدت اللجنــة عــن رضاهــا عــن التــزام الشــركة
وامتثلهــا لمعاييــر ومتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات فــي مــا يتعلــق بتطبيــق نظــم
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وبما يتفق مع أفضل الممارسات.

	•تشــمل صالحيــات لجنــة المراجعــة القيــام برصــد اســتقاللية المدققيــن
الخارجييــن شــركة بايكــر تيللــي ،وقــد حصلــت اللجنــة علــى خطــاب تأكيــد خطــي
منهــا باعتبارهــا مدقــق الحســابات الخارجــي ،بتاريــخ  24يونيــو 2020م ،للتأكيــد
علــى اســتقالليتها .أبــدت اللجنــة اتفاقهــا علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات
الخارجييــن فــي الوقــت الحالــي وطــوال فتــرة ممارســة مراجعــة الحســابات
وفقــا لشــروط جميــع المتطلبــات المهنيــة والتنظيميــة ذات الصلــة ،وأنهــم قــد
ً
استوفوا معايير المالءمة.
تقييمــا لمالءمــة واســتقاللية مدققــي الحســابات الخارجييــن
	•أجــرت اللجنــة
ً
وفقاً لسياسة وإجراءات تقييم مدققي الحسابات الخارجيين.
	•راجعــت لجنــة المراجعــة مــع مراجعــى الحســابات فــي االجتماعــات الفعليــة
والمكالمــات الهاتفيــة المنعقــدة خــال عــام  ،2020نتائــج مراجعتهــم وتقريــر
المراجعــة وتوصياتهــم فيمــا يتعلــق بالتحســينات المقترحــة علــى إجــراءات
الرقابة الداخلية والتي تم مالحظتها أثناء القيام بأعمال مراجعة الحسابات.
	•عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خاصــة مــع مراجعــى الحســابات الخارجييــن
خــال عــام  2020دون حضــور الرئيــس التنفيــذي واإلدارة والمراجــع الداخلــي.
وجــاءت التغذيــة المرتــدة مــن بايكــر تيللــي خــال هــذه الجلســات متســقة
بشــأن إجــراءات التدقيــق وتعــاون اإلدارة حيــث لــم يبــدي مراجعــي الحســابات
اي مالحظات.

.6مراجعة الموارد المتاحة للقيام باألعمال المحاسبية وإعداد التقارير
المالية والمراجعة الداخلية
راجعــت لجنــة المراجعــة وكانــت راضيــة عــن مــدى كفايــة المــوارد ومؤهــات وخبــرات
الموظفيــن وبرامــج التدريــب والميزانيــة المتاحــة لــإدارة الماليــة وقســم المحاســبة
وأعداد التقارير المالية للمجموعة.
كجــزء مــن خطــة تعاقــب الموظفيــن ،أوصــت لجنــة المراجعــة بتعييــن مديــر للجنــة
المراجعــة الداخليــة خلفــاً للمديــر الحالــي ،علمــاً أن منصــب المديــر الحالــي ســيخلو
فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021م .كمــا اوصــت اللجنــة االســتعانة بمصــادر خارجيــة
فــي بعــض المشــاريع ،لضمــان ســير العمــل بشــكل مناســب ودعــم متطلبــات إدارة
المراجعة الداخلية.

رئيسة لجنة المراجعة
السيدة /صباح المؤيد

.5إعادة تعيين المدققين الخارجيين
	•موفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات ،يجب أن يتم ترشيح على األقل
عدد ( )2من الشركات المتخصصة في مراجعة الحسابات للجمعية العامة،
لذا قامت لجنة المراجعة بمراجعة عروض الخدمات المهنية لمراجعة
الحسابات لعام 2021م والمقدمة من بعض الشركات المتخصص .وبناء
عليه قامت اللجنة بترشيح ٳثتين من مكاتب مراجعة الحسابات واالتية
أسمأهم:
	•شركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون)
محاسبون ومراجعون قانونيون.
	•شركة بايكر تيللي وشركاه ( – )MKMمحاسبون قانونيون معتمدون
	•شركة ( – )PKFإبراهيم أحمد البسام وشركاه – محاسبون قانونيون
معتمدون

 .3المعامالت مع األطراف ذات العالقة
قامــت اللجنــة باالطــاع علــى معامــات الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة .ولــم
ينــم لعلــم اللجنــة أي حالــة تضــارب مصالــح داخــل الشــركة أو المجموعــة ،بمــا فــي
ذلــك أي معاملــة أو إجــراء أو مســار عمــل مــن شــأنه إثــارة تســاؤالت حــول نزاهــة
اإلدارة وتستدعي اخطار مجلس اإلدارة.
راجعــت اللجنــة تقريــر المراجعــة المحــدودة للمدققيــن الخارجييــن (بايكــر تيللــي) فيمــا
يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2020م.
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تقرير المراجع المستقل | ٥
 -2اإلعتراف باإليراد

تقرير المراجع المستقل

يرجى اإلطالع على إيضاح ( )5حول السياسات المحاسبية لإلعتراف باإليراد ،وإيضاح ( )21حول اإلفصاحات ذات العالقة
األمور الرئيسية للمراجعة
اعترفــت المجموعــة بإجمالــي إيــرادات  1,278مليــون ريــال ســعودي (:2019
 1,976مليــون ريــال ســعودي) .نظــراً ألن المجموعــة تقــوم بشــكل
أساســي بتصنيــع والمتاجــرة بالمجوهــرات الذهبيــة والفضيــة ،فــإن جميــع
تقريبــا تعتبــر مباشــرة ،حيــث يتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس
ترتيبــات البيــع
ً
نقطة زمنية محددة والتي تتطلب قدراً أقل من الحكم.
يعتبــر اإلعتــراف باإليــراد أمــر رئيســي نظــراً إلــى المخاطــر حــول إمكانيــة
قيــام اإلدارة بتخطــي أنظمــة الرقابــة مــن خــال التحريــف المتعمــد فــي
معامــات اإليــرادات وكذلــك نظــراً إلــى أهميــة مبلــغ اإليــرادات والمخاطر
المتأصلة.

السادة المساهمين المحترمين

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض – المملكة العربية السعودية

تقريرعن مراجعة القوائم المالية الموحدة
الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الزوردي للمجوهرات (“الشركة”) والشركات التابعة لها (ويشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”) ،والتي تشمل
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2020م ،وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة ،وقائمة التغيرات في
حقوق الملكية الموحدة ،وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة ،بما
في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
في رأينا ،فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر
2020م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى التي إعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في قسم
(مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة) في تقريرنا .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة
وفينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد .وفي
في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة .وقد ّ
إعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
األمور الرئيسية للمراجعة

األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها ،بحسب حكمنا المهني ،األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية.
منفصال في هذه األمور .وفيما
وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند تكوين رأينا فيها ،ونحن ال نقدم رأياً
ً
يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته خالل عملية المراجعة التي قمنا بها:

يرجى اإلطالع على إيضاح ( )5حول السياسات المحاسبية للشهرة ،وإيضاح ( )9حول الشهرة
بلغــت القيمــة الدفتريــة للشــهرة كمــا فــي  31ديســمبر  2020مبلــغ 110
مليون ريال سعودي ( 110 :2019مليون ريال سعودي).
يعتبــر تقييــم اإلنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة مــن أمــور المراجعــة الهامــة،
نظــراً ألن عمليــة احتســابه تتطلــب اجتهــادات وتقديــرات محاســبية هامــة
مــن قبــل اإلدارة بمــا يتعلــق بمعــدالت نمــو المبيعــات ومعــدالت نمــو
القيمة النهائية ومعدالت الخصم.
تقــوم إدارة المجموعــة ســنوياً بإجــراء إختبــار إنخفــاض فــي القيمــة القابلــة
لالســترداد للشــهرة وتقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المــدرة
للنقديــة التــي تتعلــق بهــا الشــهرة وذلــك مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان
هناك أي إنخفاض في القيمة.

146

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى:
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة
باإليرادات مع مراعاة متطلبات معايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.
• تقييم الترتيبات التعاقدية الرئيسية من خالل الرجوع إلى الوثائق
واالتفاقيات ذات الصلة مع العمالء،
• تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية للمجموعة ،وإختبار مدى
فعاليتها من حيث اإلعتراف باإليراد وفقاً لسياسة المجموعة.
• فحص عينة من معامالت المبيعات التي تتم قبل وبعد نهاية السنة
لتقييم ما إذا كان قد تم االعتراف باإليراد في الفترة المحاسبية
الصحيحة.
• تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة بما
يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.

 -3تقييم المخزون
يرجى اإلطالع على إيضاح ( )5حول السياسات المحاسبية لتقييم المخزون ،وإيضاح ( )10حول اإلفصاحات ذات العالقة
األمور الرئيسية للمراجعة
بلــغ رصيــد المخــزون للمجموعــة  842مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر  889 :2019( 2020مليــون ريــال ســعودي) ،والــذي تــم إدراجــه
بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل.
تــم اعتبــار تقييــم المخــزون مــن األمــور الرئيســية للمراجعــة بســبب األحكام
الهامة في تحديد المخصص المناسب للمخزون.
تشــتمل العوامــل التــي تــم أخذهــا باالعتبــار عنــد تحديــد هــذا المخصــص
على ما يلي:
• تحديــد صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق اســتناداً إلــى التوقعــات
المستقبلية.
• تقييــم مســتوى المخــزون بطــيء الحركــة والمخصــص المطلــوب للصهــر
باســتخدام تحليــل العمــر والخبــرة فــي المبيعــات التاريخيــة فــي كل فئــة
عمرية،

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى:
• تقييــم تصميــم وتنفيــذ الضوابــط الرقابيــة الرئيســية المتعلقــة بإجــراءات
المجموعــة بشــأن تحديــد ومراقبــة مخصــص المخــزون ،واختبــار فعاليتهــا
التشغيلية
• إعــادة احتســاب مخصــص الصهــر ومخصــص البضاعــة البطيئــة الحركــة
وفقا لسياسة المجموعة.
ً
• تقييــم منهجيــة مخصــص المخــزون واالفتراضــات الرئيســية المســتخدمة
من قبل اإلدارة في تقدير مخصص المخزون.
• تحديــد صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للمخــزون مــن خــال فحــص
المبيعــات الالحقــة لنهايــة الســنة وذلــك مــن خــال عينــة مــن البنــود
ومقارنــة صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق مــع القيمــة الدفتريــة للمخــزون
في نهاية السنة للتحقق من مدى مالءمة المخصص المرتبط بها.
• تقييــم مــدى كفايــة إفصاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة
بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.

أمور أخرى

-1تقييم إنخفاض قيمة الشهرة
األمور الرئيسية للمراجعة

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى:
• تقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة القابلة
لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام.
• تقييم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت الرئيسية
مثل معدالت نمو المبيعات ومعدالت الخصم ومعدالت النمو على
المدى الطويل ،وإجراء تحليل الحساسية على تلك االفتراضات الرئيسية.
• مشاركة المختصين في التقييم لدينا في المساعدة في تقييم مدى
مالءمة معدالت الخصم المطبقة ،والتي تضمنت مقارنة متوسط
التكلفة المرجح لرأس المال بمتوسطات قطاعات األسواق ذات الصلة
التي تعمل فيها الوحدة المدرة للنقدية.
• تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة بما
يتماشى مع متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل حول
تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ  16مارس .2020
المعلومات األخرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة

تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  ،2020بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها.
واإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي .ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً بعد تاريخ تقرير
المراجعة هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى ،ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله ،والنظر عند القيام بذلك
بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة ،أو ما
فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة
ٍ
بشكل جوهري بأية صورة أخرى .وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات األخرى،
حرفة
إذا كانت المعلومات األخرى تبدو ُم َّ
ٍ
استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه ،فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.
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الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــاً عــن التحريــف الجوهــري عنــد وجــوده .ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن
غــش أو خطــأ ،وتُ َعــد التحريفــات جوهريــة إذا كان يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أنهــا قــد تؤثــر ،منفــردة أو فــي مجملهــا ،علــى القــرارات االقتصاديــة التــي
يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني
ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة .ونقوم أيضاً بما يلي:
ـواء بســبب ﻏش أو خطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة تســتجيب لتلــك
• تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،سـ ً
ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف التحريــف الجوهــري الناتــج عــن غــش أعلــى
ـا.
ـ
ن
رأي
المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس إلبــداء
ُ
من الخطر الناتج عن خطأ ،نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• التوصــل إلــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات المراجعــة المناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة ،وليــس لغــرض إبــداء
رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
• تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة.
• التوصــل إلــى اســتنتاج بشــأن مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة ،واســتناداً إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا،
مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري متعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبيــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة .وإذا خلصنــا
إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري ،فــإن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو علينــا
أن نقــوم بتعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة .وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع.
ومع ذلك ،فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
• تقويــم العــرض العــام والهيــكل والمحتــوى للقوائــم الماليــة الموحــدة ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة تعبــر عــن
عادال.
المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً
ً
• الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة ضمــن المجموعــة ،إلبــداء رأي
حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .ونحــن مســؤولون عــن توجيــه عمليــة مراجعــة المجموعــة واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا .ونظــل وحدنــا المســؤولين عــن رأي
المراجعة
ونحــن نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق بجملــة أمــور مــن بينهــا نطــاق المراجعــة وتوقيتهــا المخطــط لهمــا والنتائــج المهمــة للمراجعــة ،بمــا
في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.
ونقــدم أيضــاً للمكلفيــن بالحوكمــة بيانــاً يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقاللية ،ونبلغهــم بجميــع العالقــات
واألمور األخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا ،ونبلغهم أيضاً عند االقتضاء بضوابط اإللتزام ذات العالقة.
ومــن بيــن األمــور التــي نتواصــل بشــأنها مــع المكلفيــن بالحوكمــة ،فإننــا نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة البالغــة أثنــاء مراجعــة القوائــم الماليــة
الموحــدة للفتــرة الحاليــة ،ومــن ثـ ّـم تُ َعــد هــذه األمــور هــي األمــور الرئيســية للمراجعــة .ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم تمنــع األنظمــة أو
اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر ،أو عندمــا نــرى ،فــي ظــروف نــادرة للغايــة ،أن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلبــاغ عنــه فــي تقريرنــا ألن التبعــات الســلبية للقيــام
بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة عن هذا اإلبالغ.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ووفقــاً لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة،
ـواء بســبب غــش أو
وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى أنهــا ضروريــة لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن التحريــف الجوهــري ،سـ ً
خطأ.
وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب
مقتضــى الحــال ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية ،واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة ،مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة المجموعــة
أو إيقاف عملياتها ،أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
ماجد منير النمر
(محاسب قانوني – ترخيص رقم )381
الرياض في  ١٧شعبان 1442هـ
الموافق ٣٠مارس 2021

والمكلفون بالحوكمة ،أي مجلس اإلدارة ،هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
ـواء بســبب غــش أو خطــأ،
تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول ّ
عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل تخلــو مــن التحريــف الجوهــري ،سـ ً
ـال مــن التأكيــد ،لكنــه ال يضمــن أن المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــاً للمعاييــر
ـ
ع
ـتوى
ـ
س
م
ـو
ـ
ه
ـول
ـ
ق
المع
وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا .والتأكيــد
ٍ
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
اي ض اح

 31دي س م ب ر ٢٠٢٠

 31دي س م ب ر ٢٠١٩

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

مطلوبات متداولة

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

7

80,923,715

87,426,984

حق استخدام األصول

8

33,696,747

48,574,644

االصول غير الملموسة والشهرة

9

139,167,816

140,688,956

موجودات غير متداولة أخرى

1,798,095

1,562,326

مجموع الموجودات غير المتداولة

255,586,373

278,252,910

موجودات متداولة
مخزون

10

817,847,122

858,623,747

ذمم مدينة

11

264,064,600

625,067,875

موجودات متداولة أخرى

12

100,834,394

99,540,466

ضمانات ذهب

37,407,396

-

ضمانات نقدية

32,935,190

99,974,368

141,363,622

53,575,209

مجموع الموجودات المتداولة

1,394,452,324

1,736,781,665

مجموع الموجودات

1,650,038,697

2,015,034,575

النقد وما في حكمه

اي ض اح

 31دي س م ب ر ٢٠٢٠

 31دي س م ب ر ٢٠١٩

13

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

19

309,722,808

236,812,062

الجزء المتداول لتسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

16

20,000,000

19,000,000

الجزء المتداول إللتزامات التأجير

8

15,872,614

21,251,209

الجزء المتداول لذمم دائنة طويلة اآلجل

33

40,845,560

-

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

20

837,600,269

1,117,990,648

مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل

27

19,537,082

22,024,926

مجموع المطلوبات المتداولة

1,243,578,333

1,417,078,845

مجموع المطلوبات

1,352,712,291

1,596,823,514

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1,650,038,697

2,015,034,575

اي م ن ج م ي ل

رئ ي س ال ش وؤن ال م ال ي ة

س ل ي م ش دي اق
ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي

ص ب اح ال م ؤي د

ع ض و م ج ل س اإلدارة ال م ف وض

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

14

430,000,000

430,000,000

احتياطي نظامي

15

22,186,724

22,186,724

9,911,958

132,123,563

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

()164,772,276

()166,099,226

مجموع حقوق الملكية

297,326,406

418,211,061

أرباح مبقاة

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
تسهيالت مرابحات طويلة األجل

16

55,000,000

75,000,000

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

17

27,508,541

29,334,858

إلتزامات تأجير

8

13,581,649

22,631,499

إلتزامات ضريبة مؤجلة

18

1,725,119

1,403,075

ذمم دائنة طويلة اآلجل

33

11,318,649

51,375,237

109,133,958

179,744,669

مجموع المطلوبات غير المتداولة
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قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
اي ض اح

قائمة الدخل الشامل الموحدة في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

 31دي س م ب ر ٢٠٢٠

 31دي س م ب ر ٢٠١٩

 31دي س م ب ر ٢٠٢٠

 31دي س م ب ر ٢٠١٩

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

()120,488,372

()17,547,550

صافي الخسارة للسنة

اإليرادات
الذهب

32

931,024,057

1,495,209,023

العمليات

32

347,416,338

481,204,711

تكلفة اإليرادات

1,278,440,395

1,976,413,734

الذهب

()931,024,057

()1,495,209,023

()164,436,396

()193,394,537

182,979,942

287,810,174

الدخل الشامل األخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً في قائمة الربح أو الخسارة

إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

البنود التي سيعاد تصنيفها الحقاً في قائمة الربح أو الخسارة

فروقات ترجمة العمليات األجنبية

22

العمليات
الربح اإلجمالي

الدخل الشامل األخر للسنة – صافي من الضريبة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

المصاريف التشغيلية
مصاريف البيع والتسويق

23

()150,778,855

مصاريف إدارية وعمومية

24

()41,756,306

()43,373,761

مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة

11

()14,354,980

()5,060,150

اإلنخفاض في قيمة المخزون

10

1,936,606

11,635,087

()118,551,766

()5,912,463

()118,551,766

()5,912,463

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

-

()17,764,781

رأس ال م ال

اإلح ت ي اط ي ال ن ظ ام ي

األرب اح ال م ب ق اة

إح ت ي اط ي ت رج م ة
ع م الت أج ن ب ي ة

ال م ج م وع

خسارة سحب المنتجات

()34,692,433

-

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

(الخسارة)  /الربح من العمليات التشغيلية

()58,602,632

46,735,429

430,000,000

22,186,724

132,123,563

()166,099,226

418,211,061

صافي الخسارة للسنة

-

-

()120,488,372

-

()120,488,372

الدخل الشامل األخر للسنة

-

-

609,656

1,326,950

1,936,606

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

()119,878,716

1,326,950

()118,551,766

توزيعات أرباح (إيضاح )34

-

-

()2,332,889

-

()2,332,889

430,000,000

22,186,724

9,911,958

()164,772,276

297,326,406

الرصيد كما في  1يناير 2020م

مصاريف أخرى
إيرادات ( /مصاريف) أخرى  -بالصافي

25

428,816

1,012,214

تكاليف تمويل  -بالصافي

26

()50,437,672

()50,872,646

()108,611,488

()3,125,003

الزكاة

27

()8,092,933

()11,306,499

ضريبة الدخل

27

()3,783,951

()3,116,048

()120,488,372

()17,547,550

صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة

صافي الخسارة للسنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

الرصيد كما في  1يناير 2019م

صافي خسارة السنة العائد لـ :
حقوق الملكية للشركة األم

()120,488,372

()17,547,550

الخسارة للسهم :
األساسي

28

()2.80

()0.41

المخفض

28

()2.80

()0.41

430,000,000

22,186,724

149,927,579

()176,028,776

426,085,527

صافي الخسارة للسنة

-

-

()17,547,550

-

()17,547,550

الدخل الشامل األخر للسنة

-

-

1,705,537

9,929,550

11,635,087

إجمالي الخسارة الشفاملة للسنة

-

-

()15,842,013

9,929,550

()5,912,463

توزيعات أرباح (إيضاح )34

-

-

()1,962,003

-

()1,962,003

430,000,000

22,186,724

132,123,563

()166,099,226

418,211,061

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

اي م ن ج م ي ل

رئ ي س ال ش وؤن ال م ال ي ة

س ل ي م ش دي اق
ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي

ص ب اح ال م ؤي د

ع ض و م ج ل س اإلدارة ال م ف وض

اي م ن ج م ي ل

رئ ي س ال ش وؤن ال م ال ي ة

152

1,326,950

9,929,550

مجموع الخسارة الشاملة للسنة العائد لـ :
حقوق الملكية للشركة األم

()174,876,053

609,656

1,705,537

س ل ي م ش دي اق
ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي

ص ب اح ال م ؤي د

ع ض و م ج ل س اإلدارة ال م ف وض
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

ريال سـعودي

ريال سـعودي

ريال سـعودي

األنشطة االستثمارية

األنشطة التشغيلية

()9,635,533

()11,668,077

المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

848,686

1,090,295

استهالك ممتلكات ومعدات

16,111,912

16,681,918

شراء موجودات غير ملموسة

()683,051

()635,183

إستهالك حق إستخدام األصول

26,677,602

25,940,026

موجودات غير متداولة أخرى

()235,769

()486,874

إطفاء األصول غير الملموسة

2,206,205

2,148,081

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()9,705,667

()11,699,839

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5,518,008

3,243,699

األنشطة التمويلية

الخسارة قبل الزكاة والضريبة

()108,611,488

شراء ممتلكات ومعدات

()3,125,003

تعديالت لتسوية الخسارة قبل الزكاة والضريبة إلى صافي النقد من
األنشطة التشغيلية:

مخصص خسائر االئتمانية المتوقعة

14,354,980

5,060,150

تسهيالت مرابحة نقدية (تورق)

34,305,038

26,940,918

تكاليف تمويل  -بالصايف

46,228,987

45,080,720

تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

()19,000,000

()14,000,000

()77,329

2,450,580

سداد إلتزامات اإليجار

()29,659,249

()28,096,672

تكاليف صهر الذهب والمخزون بطيء الحركة

13,793,057

27,312,838

تكاليف تمويل مدفوعة  -تسهيالت مرابحة نقدية

()12,553,597

()15,012,556

فروقات ترجمة العمالت األجنبية  -بالصافي

()1,670,133

()5,487,996

ضمانات نقدية

67,039,178

1,554,422

الدخل من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

14,531,801

119,305,013

توزيعات أرباح مدفوعة

()2,332,889

()1,962,003

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

37,798,481

()30,575,891

(ارباح)  /خسائر بيع ممتلكات ومعدات و األصول غير الملموسة

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

28,055,887

()91,508,977

ذمم مدينة

346,863,525

()86,477,106

صافي التغير في النقد وما في حكمه للسنة

86,772,690

2,636,179

موجودات متداولة أخرى

2,851,970

()29,737,065

النقد وما في حكمه في بداية السنة

53,575,209

47,733,037

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

8,585,087

()8,601,489

أثر التغير في سعر الصرف للنقد وما في حكمه

1,015,723

3,205,993

ذمم دائنة  -ذهب

63,039,727

193,896,938

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

141,363,622

53,575,209

ضمانات ذهب

()37,407,396

-

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

()314,695,417

()681,884

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

111,825,184

96,195,430

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

()6,746,642

()4,991,328

تكاليف تمويل مدفوعة  -ذهب

()32,220,565

()30,682,844

ضريبة دخل مدفوعة

()2,958,056

()308,494

زكاة مدفوعة

()11,220,045

()15,300,855

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

58,679,876

44,911,909

اي م ن ج م ي ل

رئ ي س ال ش وؤن ال م ال ي ة
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معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية
شركة الزوردي للمجوهرات (“الشركة” “الشركة األم”) ،هي شركة مساهمة
سعودية مسجلة في الرياض ،بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  ،1010221531والصادر بتاريخ  26جمادى الثاني 1427هـ (الموافق
 22يوليو 2006م) .إن عنوان المقر الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية
الثانية ،ص.ب  ،41270الرياض  ،11521المملكة العربية السعودية.

يتمثل نشاط الشركة األم والشركات التابعة لها (المشار إليهما معاً “
بالمجموعة”) في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغوالت الذهبية
والمجوهرات واألحجار الكريمة وأطقم الذهب المشغولة باألحجار الكريمة
بموجب القرار الوزاري رقم /1354ص ،والصادر بتاريخ  15ربيع الثاني 1429هـ
الموافق  21أبريل 2008م .كما تقوم الشركة بتوزيع النظارات الشمسية
والساعات واإلكسسوارات واألقالم والعطور والمنتجات الجلدية وتصدير
المشغوالت الذهبية وسبائك الذهب والفضة.
تمارس الشركة عملياتها من خالل فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء
المملكة العربية السعودية ،وفي الكويت ومن خالل شركاتها التابعة في
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر
العربية ودولة قطر و سلطنة عمان .تزاول كافة هذه الفروع والشركات
التابعة تجارة وصناعة المجوهرات والذهب والفضة.
وتمتلك الشركة ما نسبته  ٪100بشكل مباشر أو غير مباشر من حصة رأس
المال في كل شركة تابعة باستثناء شركة الزوردي للمجوهرات شركة
ذات مسؤولية محدودة “ الزوردي قطر” في دولة قطر .وتبلغ الملكية
بناء على
المباشرة للشركة األم في الزوردي قطر نسبة  ،٪49ومع ذلكً ،
االتفاق المبرم مع المساهم المرشح لشركة الزوردي قطر فإن الشركة
مخولة للحصول على نسبة أرباح تبلغ  ٪98من المنافع اإلقتصادية لشركة
الزوردي قطر.
وتزاول المجموعة أنشطتها من خالل الشركات التابعة الموضحة بياناتها
كما يلي:
)١شركة أورو إيجيبت لتشغيل المعادن الثمينة (“أورو”)

أورو ،هي شركة مساهمة تأسست في جمهورية مصر العربية بموجب
السجل التجاري رقم  ، 7877والصادر بتاريخ  27يناير 2003م  ،وتتمثل األنشطة
الرئيسية للشركة في إنتاج وتجارة الذهب .
 )٢شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م (“ الزوردي مصر”)

الزوردي أبو ظبي ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بدولة
اإلمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) بموجب السجل التجاري رقم ،1060233
والصادر بتاريخ  1يونيو 2004م ،ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي أبو ظبي
في تجارة المشغوالت الذهبية.
الزوردي قطر ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بدولة قطر
بموجب السجل التجاري رقم  60716والصادر بتاريخ  21مايو 2013م ،ويتمثل
النشاط الرئيسي لالزوردي قطر في تجارة المشغوالت الذهبية.

 -3أسس اإلعداد

المجوهرات الماسية ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تاسست في
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010236734
والصادر بتاريخ  25رجب 1428هـ (الموافق  8أغسطس 2007م) ،وتتمثل
األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة
واألحجار الكريمة.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة
التاريخية كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصله
وأسس القياس الملخصة أدناه بإستثناء مخصص تعويضات نهاية
الخدمة للموظفين والذي تم تقدير قيمته من قبل خبير إكتواري
مستقل.

المشغوالت الذهبية.

د) شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م (“الزوردي أبو ظبي”)

هـ) شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي قطر»)

و) شركة المجوهرات الماسية ذ.م.م («المجوهرات الماسية»)

ز) شركة كيناز ذ.م.م («كيناز»)

كيناز ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في المملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ،1010352574والصادر بتاريخ  21ذو
القعدة 1433هـ (الموافق  6أكتوبر 2012م) وتتمثل األنشطة الرئيسية
للشركة في تجارة المشغوالت الذهبية والفضية واألحجار الكريمة.

ح) شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري د.م.س.س ״ الزوردي
د.م.س.س ״

شركة الزوردي م.د.م.س شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى مركز
دبي للسلع المتعددة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب الترخيص
التجاري رقم  108442 DMCCبتاريخ  26فبراير 2015م ويتمثل النشاط الرئيسي
لشركة الزوردي م.د.م.س في تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات
والمشغوالت الذهبية.
ط) شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي ُعمان»)

الزوردي ُعمان ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سلطنة
ُعمان بموجب السجل التجاري رقم 1320525
بتاريخ  30مايو 2018م وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تصنيع وتجارة
المجوهرات المصنوعة من األحجار الكريمة.

الزوردي دبي ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بدولة اإلمارات
العربية المتحدة (دبي) بموجب السجل التجاري رقم  ، 620369والصادر
بتاريخ  23ديسمبر 2008م ،ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي دبي في تجارة

شركة ازدياد التجارية (« إزدياد») هي شركة ذات مسؤولية محدودة
مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010458294بتاريخ  25ذو الحجة 1439هـ (الموافق  5سبتمبر 2018م)
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كال من قائمة المركز المالي
تشمل القوائم المالية الموحدةً ،
الموحدة ،وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،وقائمة الدخل
الشامل الموحدة ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة،
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة ،واإليضاحات حول القوائم
المالية الموحدة .تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً
للمعاييرالدولية إلعداد للتقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الزوردي مصر ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جمهورية
مصر العربية بموجب السجل التجاري رقم  ، 14997والصادر بتاريخ  8يونيو
2005م ،وتتمثل األنشطة الرئيسية لالزوردي مصر في تصنيع وتجارة
الذهب.
جـ) شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م (“الزوردي دبي”)

وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة المجوهرات والعطور
واكسسوارات الرجال والنساء والمنتجات الجلدية وإدارة االمتيازات
والعالمات التجارية.

ي) شركة ازدياد التجارية (« إزدياد»)

تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة وإعتمادها للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2020م لإلصدار من قبل مجلس إدارة
الشركة بتاريخ
أسس القياس

وبعض الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة.
وتستند التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمبلغ
المدفوع مقابل الحصول على السلع والخدمات.

أسس توحيد القوائم المالية

كال من القوائم
إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تشمل ً
المالية للشركة االم والقوائم المالية لجميع الشركات التابعة
لها في تاريخ إعداد التقارير المالية .وتنتهي السنة المالية لجميع
الشركات التابعة في  31ديسمبر.

تسيطر المجموعة على الشركة عندما تكون لديها الحق في
عوائد متغير من مشاركتها في الشركة ولديها القدرة على التأثير
على تلك العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة
المستثمر بها .يتم تضمين البيانات المالية للشركة التابعة في
القوائم المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى
تاريخ فقدان السيطرة.

 .3قدرة المستثمرعلى استخدام تلك السلطة على الجهة
المستثمر فيها.
تدرج نتائج أعمال الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل السنة في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة
إلى الشركة.

يتم إستبعاد كافة المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة
عند إجراء توحيد القوائم المالية ،بما في ذلك األرباح والخسائر
غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .حيث
يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة الناتجة من بيع األصول عند
عملية التوحيد ،ويتم إختبار األصول أيضاً إلنخفاض القيمة من
منظور المجموعة .يتم تعديل المبالغ المثبتة في القوائم المالية
للشركات التابعة إذا تطلب االمر وذلك للتأكد من مدى المالئمة
مع السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة.

الربح أو الخسارة والدخل الشامل للشركات التابعة المستحوذ
عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إثباتها من التاريخ الفعلي
للشراء أو من التاريخ الفعلي لإلستبعاد حسب اإلقتضاء.
تقوم المجموعة باإلفصاح عن توزيع إجمالي الدخل الشامل
أو الخسارة الشاملة للشركات التابعة بين مالكي الشركة االم
والحصص غير المسيطر عليها على أساس حصص ملكية كل من
المالكين إذا كانت قيمة تلك الحصص جوهرية.
تجميع األعمال

تقوم المجموعة باالعتراف بتوحيد األعمال باستخدام طريقة
اإلندماج وذلك عندما تنتقل السيطرة إلى المجموعة .ويتم
قياس المنافع المنقولة من عملية اإلندماج بالقيمة العادلة .ويتم
تحديدها بصافي قيمة الموجودات.

المنافع الناتجة من عملية اإلندماج ال تشمل المبالغ الناتجة عن
تسوية العالقات التي كانت قائمة قبل عملية اإلندماج ،ويتم
إدراج هذه المبالغ في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل.
يتم قياس اإللتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ
إذا تم تصنيفها حقوق ملكية .ويتم معالجة أية معامالت ضمن
حقوق الملكية واإلعتراف الالحق في التغير في القيمة العادلة
لإللتزامات المحتملة ليتم إثباتها في بيان الربح أو الخسارة والدخل
الشامل

عملة العرض والنشاط

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر
عملة العرض والنشاط للشركة االم .تم تقريب جميع المبالغ إلى
أقرب ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك.

يتضح مفهوم السيطرة عند تحقق ثالث عناصر ،وهي:

 .1سلطة المستثمر على الشركة المستثمر بها.

 .2تعرض المستثمرللعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة
المستثمر بها ،أو حقوقه فيها ،و
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وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
ً
تطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
المعمول بها في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات
واالفتراضات الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المعروضة
واإلفصاحات عن الموجودات واإللتزامات المحتملة في تاريخ إعداد التقارير
المالية والقيمة المثبتة لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقارير المالية .إن
النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالستناد إلى الخبرة السابقة
وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها
معقولة في ظل الظروف الحالية .تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات
تتعلق بالمستقبل .ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع
النتائج الفعلية.

المجاالت التي تنطوي على درجة أعلى من الحكم أو التقدير أو المجاالت ذات
األهمية النسبية حيث تكون اإلفتراضات والتقديرات ذات تأثيرات هامة للقوائم
المالية الموحدة هي كما يلي:
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
للحسابات المستحقة .تستند معدالت المخصصات إلى مستحقات متأخرة
السداد بسبب تجميع قطاعات مختلفة من العمالء لها أنماط خسارة مماثلة.

تستند مصفوفة المخصصات في البداية إلى معدالت العجزعن السداد التي
تراعيها المجموعة تاريخياً .ستقوم المجموعة بتعديل المصفوفة لتعديل تجربة
خسارة االئتمان التاريخية مع معلومات تطلعية .على سبيل المثال  ،إذا كان من
المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة خالل العام المقبل  ،مما قد
يؤدي إلى زيادة عدد حاالت العجز عن السداد في قطاع التصنيع  ،يتم تعديل
معدالت العجز عن السداد .في تاريخ كل تقرير  ،يتم تحديث معدالت العجز عن
السداد المرصودة تاريخي ًا ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
يعتبر تقييم العالقة المتبادلة بين معدالت العجز عن السداد التي تمت
مالحظتها تاريخياً ،والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية
المتوقعة من التقديرات الهامة .إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة دقيق
بالنسبة للتغيرات في الظروف واالوضاع االقتصادية المتوقعة .قد ال تكون
أيضا
تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية ً
تمثل العجزالفعلي للعميل عن السداد في المستقبل.
العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك للممتلكات
والمعدات

تقوم إدارة المجموعة بتحديد العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات.
ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان اإلستخدام المتوقع لألصل أو
التلف واإلهتراء الطبيعي.
تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك
للمتلكات والمعدات سنوياً ،حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي حينما
تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف
عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.
إطفاء الموجودات غير الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بتحديد العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير
الملموسة سنوياً ،ويتم التحقق من الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير
المحدود سنوي ًا من أجل اإلنخفاض .ويتم مراجعة اإلطفاء سنوي ًا ويتم التعديل
حينما تعتقد اإلدارة أن التقديرات المستقبلية سوف تختلف عن تلك التي
خدمت في الفترات السابقة.
إستُ ِ
المخزون

تقوم اإلدارة بتقدير قيم المخزون القابلة للتحقيق ،وتأخذ بالحسبان الدليل
األكثر موثوقية والمتوفر في كل تاريخ إعداد التقارير المالية .والتحقيق
المستقبلي للقيمة القابلة للتحقق لهذا المخزون قد تتأثر باألحداث المستقبلية
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أو لتغيرات األخرى في ضوء أحوال السوق والتي قد تخفض أو تزيد أسعار البيع
في المستقبل.

وعندما تصبح مواد المخزون قديمة أو غير صالحة لإلستخدام ،يتم عمل تقدير
لقيمتها السوقية .أما المواد الهامة فيتم إجراء هذا التقدير لها على أساس
فردي ،ومواد المخزون التي ليست هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو غير
صالحة يتم تقديرها مجتمعة ويتم تكوين المخصص الالزم إستناد ًا إلى نوع
المخزون ودرجة التقادم والتهالك وسعر البيع المتوقع.

في تاريخ إعداد التقارير المالية ،كانت قيمة المخزون  842.4مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر 2019م 889.4 :مليون ريال سعودي) يقابلها مخصص صهر ذهب
ومخزون بطيئ الحركة يبلغ  24.6مليون ريال سعودي (  31ديسمبر 2019م 30.8 :
مليون ريال سعودي) .والفروقات بين المبالغ التي تم تحقيقها فعلي ًا والمبالغ
المتوقع تحقيقها في الفترات المستقبلية سوف يتم اإلعتراف بها في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة.
إنخفاض الموجودات غير المالية

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية بشكل
دوري لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات تعاني من أي
خسارة إنخفاض .وفي حالة وجود أي مؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد
لألصل من أجل تحديد مدى خسارة اإلنخفاض .وعندما ال يكون ممكن ًا تقدير
المبلغ القابل لإلسترداد ألصل منفرد تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل
لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل.

وإذا تم تقدير مبلغ األصل القابل لإلسترداد بحيث يكون أقل من قيمته الدفترية
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد ،ويتم اإلعتراف
باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

مخصص الزكاة والضريبة

عند القيام بتقدير قيمة الزكاة وضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبل المجموعة،
تأخذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السابقة للهيئة
العامة للزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك األنظمة
المعمول بها في السلطات الغريبة ذات الصلة في البلدان التي تعمل بها
المجموعة.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد المطلوبات المتعلقة بخطط المنافع المحددة بإستخدام طريقة
وحدة اإلئتمان المتوقعة مع التقييمات اإلكتوارية التي تم إجراءها في
نهاية فترة التقرير السنوي .وتشمل الطريقة عمل إفتراضات حول معدالت
الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدل الوفيات ،ونظر ًا لطبيعة هذه
المنافع الطويلة األجل فإن تلك التقديرات تخضع لبعض حاالت عدم التأكد.
واإلفتراضات الهامة المستخدمة إلجراء التقييم اإلكتواري تم اإلقصاح عنها في
اإليضاح  17من هذه القوائم المالية الموحدة.

قياس القيمة العادلة

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية  .لدى المجموعة إطار
رقابي فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .يتضمن ذلك فريق تقييم تقع على
عاتقه المسؤولية الشاملة لإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الهامة،
بما في ذلك المستوى  3من قياس القيمة العادلة ،مع تقديم تقارير مباشرة
إلى المدير التنفيذي للشؤون المالية .يقوم فريق التقييم بانتظام ،بمراجعة
المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها والتعديالت الخاصة بالتقييم .إذا تم
استخدام معلومات من طرف ثالث ،مثل عروض أسعار الوسيط أو خدمات
التسعير لقياس القيمة العادلة ،عندها يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة التي
تم الحصول عليها من الطرف الثالث لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي
متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ،بما في ذلك المستوى في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة الذي ينبغي فيه تصنيف التقييمات .عند قياس القيمة
العادلة ألصل أو التزام ،تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها
بقدر اإلمكان.

يتم تصنيف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي
بناء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على
للقيمة العادلةً ،
النحو التالي:

المستوى  :1أسعار مدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أومطلوبات مماثلة.

المستوى  :2المدخالت من غير األسعار المدرجة في المستوى  1التييمكن تحديدها لألصل أو االلتزام  ،إما بشكل مباشر (أي األسعار) أو بشكل
غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).

المستوى  :3مدخالت األصول أو المطلوبات التي ال تستند إلى بياناتالسوق التي يمكن مالحظتها (مدخالت غير قابلة للرصد) .إذا كانت
المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في
عندئذ يتم تصنيف
ٍ
مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،
قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى من المدخالت التي مهم للقياس
بأكمله .تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير
-5السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020هي نفسها التي
طبقتها المجموعة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2019باستثناء التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التي
أصبحت سارية المفعول بعد  1يناير :2020
 -تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي.

 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية “ 3تجميع االعمال” لتوضيحتعريف األعمال.

 تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  - 7األدوات المالية :اإلفصاحاتوالمعايير الدولية للتقارير المالية  - 9األدوات المالية التعديالت المتعلقة
بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين البنوك.

 تعديالت معيار المحاسبة الدولي  - 1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبةالدولي  - 8التغييرات في التقديرات المحاسبية وتعريف األخطاء الجوهرية

 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار والتي تمنحإعفاء من التقييم وامتيازات إيجار للمستأجرين نتيجة لوباء كورونا
المستأجرين
ً
(كوفيد  )19-وتعديالت على عقود اإليجار.

اعتبارا من  1يناير 2020
تعتقد إدارة المجموعة أن المعايير الجديدة السارية
ً
ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص ًا االستهالك المتراكم وخسائر
انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن التكلفة أي تكاليف متعلقة
مباشرة إلى وضع األصول في الموقع والحالة الالزمة لتكون قادرة على
العمل بالطريقة التي حددتها إدارة المجموعة.

يتم إحتساب اإلستهالك بطرح القيمة المتبقية لألصل من التكلفة األصلية
على مدى العمر اإلنتاجي المقدر وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت،
ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي ،والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك في
نهاية فترة التقرير السنوية مع مراعاة تأثير أي تغييرات في التقديرات
المحتسبة على أساس مستقبلي.

يتم إحتساب استهالك التحسينات على مباني مؤجرة على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقل.
يتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة على بيان الربح أو الخسارة المجمع
عند تكبدها باستثناء التكاليف التي تطيل العمر اإلنتاجي لألصل أو تزيد من
قيمته  ،والتي تتم رسملتها بعد ذلك.

يتم رسملة تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات ضمن القيمة
الدفترية إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية في هذا
البند سوف تتدفق للمجموعة ،ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به.
والتكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات يتم اإلعتراف بها في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم شطب  /حذف بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد او عندما
ال تكون هنالك منافع إقتصادية مستقبلية يتوقع ان تنشأ من االستخدام
المستمر لألصل ،الربح أو الخسارة التي قد تنشأ عن بيع أو إستبعاد بند
الممتلكات والمعدات ،يتم قياسها بالفرق بين صافي المحصل من اإلستبعاد
والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم إحتساب إستهالك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت
على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات.
تطبق المجموعة معدالت اإلستهالك السنوية وفقا لألعمار االنتاجية
التالية للممتلكات والمعدات:
تصنيف الموجودات

العمر اإلنتاجي بالسنوات

مباني

50

آالت ومعدات

10

أثاث ومفروشات

6-7

سيارات

4

معدات مكتبية

7

أدوات وصبغات وموجودات أخرى
تحسينات على مباني مؤجرة

4-7
مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقصر
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المشاريع تحت التنفيذ
يتم إظهار المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً خسائراالنخفاض في
القيمة .يتم تسجيل جميع النفقات المتكبدة أثناء فترة التركيب واإلنشاء،
ويتم تحميلها إلى بند المشاريع تحت التنفيذ ،ثم تحول تكلفة المشاريع
تحت التنفيذ إلى الفئة المناسبة من بند الممتلكات والمعدات عندما
تكون جاهزة لالستخدام .وتشمل تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تكاليف
الشراء والتكاليف التي تعزى بشكل مباشر إلى جلب المشاريع تحت التنفيذ
للغرض أو االستخدام المقصود منه.
حق إستخدام األصول والتزامات اإليجار
عرف عقد اإليجار بأنه «عقد  ،أو جزء من عقد  ،ينقل الحق في استخدام
ُي َّ
األصل (األصل األساسي) لفترة زمنية مقابل عوض» .ولتطبيق هذا
التعريف ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة متطلبات
رئيسية وهي:
 يحتوي العقد على أصل محدد ،والذي تم تحديده صراحة في العقد أوضمنيا وقتما يكون األصل متاحاً للمجموعة.
تم تحديده
ً
 للمجموعة الحق في الحصول بشكل جوهري على جميع المزايااالقتصادية من استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام ،مع
مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد ؛ و
 للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصول المحددة خالل فترةاالستخدام .تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان لديها الحق في توجيه
الغرض من إستخدام األصل.
القياس واالعتراف بعقود اإليجار
في تاريخ بدء التأجير  ،تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام
اإليجار في قائمة المركز المالي .يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة
 ،والذي يتكون من القياس األولي اللتزام اإليجار وأي تكاليف مباشرة
وتقديرا ألي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل
مبدئية تتكبدها المجموعة ،
ً
في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار تتم قبل تاريخ بدء عقد اإليجار
(ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة).
تقوم المجموعة بإهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت
من تاريخ بدء التأجير إلى نهاية العمراإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية
مدة عقد اإليجار .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎً ﺑﺗﻘﯾﯾم أصول ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺧدام
عند وجود مؤشرات ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻘﯾﻣﺔ هذه األصول.
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بقياس التزام عقد اإليجار
بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ  ،ويتم
معدل العائد الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن
خصمها باستخدام
ً
معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
تحديد ذلك المعدل بسهولة أو
ً
تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار من دفعات
ثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوهرها) ،دفعات متغيرة تعتمد علي
معدل ،مبالغ متوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية
مؤشر أو
ً
ومدفوعات التي تنشأ إذا كان من المؤكد ممارسة هذا اإلختيار بصورة
معقولة.
بعد القياس األولي ،سيتم تخفيض اإللتزامات لتعكس دفعات اإليجار،
وزيادتها لتعكس العائد علي عقد اإليجار .إعادة القياس اإللتزام ليعكس
أي إعادة تقييم أو تعديالت أو إذا كانت هناك تغيرات دفعات األيجار
الثابتة في جوهرها.
قامت المجموعة بإختيار المحاسبة عن عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود
بدال من
اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات العملية.
ً
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االعتراف بحق استخدام األصول وإلتزامات عقود اإليجار ،يتم االعتراف
بالمدفوعات المتعلقة بتلك اإليجارات كمصروف في الربح أو الخسارة
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
األصول غير الملموسة والشهرة
األصول غير الملموسة
يتم اإلعتراف باألصل غير الملموس بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة
للمبلغ المدفوع وقت االستحواذ على األصل.
تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية وفقا لألعمار االنتاجية
المقدرة التالية لالصول الغير ملموسة:
تصنيف الموجودات

العمر اإلنتاجي بالسنوات

تراخيص إمتياز
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يتم إلغاء إثبات األصول غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يوجد
منافع مستقبلية يتوقع أن تنشأ من اإلستخدام .الربح أو الخسارة التي قد
تنشأ عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي
المحصل من اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة عندما يلغي إثبات األصل.

الشهرة
تمثل الشهرة المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن تجميع األعمال
التي لم يتم تحديدها بشكل فردي ومعترف بها بشكل منفصل .يتم
ناقصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن
تسجيل الشهرة بالتكلفة
ً
وجدت.
وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة ،يتم تخصيص الشهرة
لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة
للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.
يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد
االنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على
االنخفاض في قيمة الوحدة .وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد
للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم تخصيص خسارة
أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم
االنخفاض في القيمة ً
تخصيصها للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة
والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة .تسجل أي
خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة
في الفترات الالحقة.
وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة ،يدرج المبلغ العائد على
الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.
تدرج خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية
لألصل (أو وحدة توليد النقد) المبلغ القابل لإلسترداد  ،وهو أعلى
من القيمة العادلة ناقصا تكاليف اإلستبعاد وقيمة االستخدام.
لتحديد القيمة في اإلستخدام  ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة من كل وحدة مولدة للنقد وتحديد معدل خصم
مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .ترتبط
مباشرا بأخر
ارتباطا
ً
البيانات المستخدمة إلجراءات فحص انخفاض القيمة
ً
ميزانية معتمدة للمجموعة  ،ويتم تعديلها عند الضرورة الستبعاد تأثيرات
عمليات تحسينات األصول وإعادة الهيكلة المستقبلية .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد عناصر
اﻟﺧﺻم ﺑﺷﮐل ﻓردي ﻟﮐل وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد وﺗﻌﮐس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻟﻧﻘود وﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻول.
المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل،
تمثل القيمة القابلة للتحقق السعر البيعي المقدر للمخزون بعد خصم
كافة التكاليف المقدرة لإلتمام والبيع ،ويتم تحديد تكاليف البنود
االخرى للمخزون كما يلي:
• يتم تحديد تكاليف مواد الخام في تشكيل الذهب باستخدام طريقة
أوال ،ويتم تحديد تكلفة المواد الخام األخرى والمواد
أوال صادر ً
الوارد ً
المستهلكة على أساس المتوسط المرجح.
• البضاعة قيد التصنيع والبضاعة الجاهزة يتم تحديدها بتكلفة المواد
المباشرة ،باإلضافة إلى أجور العمالة والمصاريف غير المباشرة طبقاً إلى
معدل النشاط العادي.
• البضاعة المعاد بيعها يتم تحديدها طبقاً ألسس محددة.
النقد وما في حكمه
يتشكل النقد وما في حكمه من البنود التي يمكن تحويلها بسهولة
إلى مبالغ نقدية والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة.

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد
بالصندوق واالرصدة لدى البنوك ويتم تسجيلها مبدئياً والحقاً بالقيمة
العادلة.
وألغراض قائمة التدفقات النقدية :يتشكل النقد وما في حكمه من
النقد بالصندوق ومن األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى البنوك ولها
تاريخ استحقاق يبلغ  90يوما أو أقل ،وهي متاحة لالستخدام من قبل
المجموعة ما لم ينص على خالف ذلك.
األدوات المالية
اإلعتراف واإلستبعاد
يتم اإلعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في
األحكام التعاقدية لهذه األدوات .يتم قياس األصول والخصوم المالية
مبدئيا بالقيمة العادلة.
ً
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ صالحية اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﻟﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر والمنافع .يتم استبعاد االلتزام المالي عند
إطفاءه أو سداده أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.
التصنيف والقياس المبدئي لألصول المالية
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ھذه اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻟﯽ ﻣﮐون ﺗﻣوﯾﻟﻲ
ﮐﺑﯾر وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم
 ، ١٥ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
ﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ  ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ذﻟك
يتم تصنيف الموجودات المالية ،بخالف تلك المخصصة والفعالة
كأدوات تحوط ،في الفئات التالية:
• التكلفة المطفأة
• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى
في الفترات المعروضة ليس لدى المجموعة أي أصول مالية مصنفة
على أنها القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى .يتم تحديد
تصنيف الموجودات من خالل كال:
• نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية
• خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.
يتم عرض جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية
المعترف بها في الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات
التمويل أو البنود المالية األخرى  ،باستثناء انخفاض قيمة الذمم المدينة
التي يتم عرضها ضمن مصاريف البيع والتسويق.
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القياس الالحق لألصول المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات
مستوفية للشروط التالية (ولم يتم تصنيفها على أنها موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) :
• يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات
المالية وتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
• الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي
فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.
بعد اإلعتراف المبدئي  ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
العائد الفعلية .يتم حذف التخفيض عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.
إن النقد وما في حكمه لدى المجموعة والذمم المدينة التي يتم تحصيلها
نقدا ومعظم الذمم المدينة األخرى والضمانات النقدية المودعه لدى
ً
البنوك تندرج ضمن هذه الفئة من األدوات المالية.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻟف
ﺧﻼف « المحتفظ بها ﻟﻟﺗﺣﺻﯾل» أو «اﻻﺣﺗﻔﺎظ للتحصيل واﻟﺑﯾﻊ» ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج األعمال ،ﻓﺈن ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ويتم تحديد العائد ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو
الخسائر في الربح أو الخسارة .يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية
في هذه الفئة بالرجوع إلى معامالت السوق النشطة أو باستخدام أساليب
التقييم عندما ال يوجد سوق نشط .يتم تصنيف الذمم المدينة التي يتم
تحصيلها بالذهب تحت بند القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقوم المجموعة باحتساب أصول مالية في بند القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخرى إذا كانت الموجودات مستوفية للشروط التالية:
• يتم االحتفاظ بها بموجب نموذج األعمال هدفه هو «االحتفاظ للتحصيل»
التدفقات النقدية المرتبطة وبيعها ،و
• الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي
فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.
أي أرباح أو خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر سيتم إعادة معالجتها
عند التوقف عن االعتراف باألصل.
انخفاض قيمة األصول المالية
تقوم المجموعة بتقييم الخسائر المستقبلية لالئتمان على أساس تطلعي
لتحديد انخفاض قيمة األصول المالية.
لم يعد االعتراف بخسائر االئتمان يعتمد على قيام المجموعة بتحديد حدث
وبدال من ذلك  ،تأخذ المجموعة في االعتبار مجموعة
أوال.
ً
خسارة االئتمان ً
أوسع من المعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان
المتوقعة  ،بما في ذلك األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات
بصورة معقولة وقابلة للدعم والتي تؤثر على إمكانية تحصيل التدفقات
النقدية المستقبلية لألداة.
في تطبيق هذا النهج التطلعي  ،يتم التمييز بين:
• األدوات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ
االعتراف المبدئي أو التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة («المرحلة  )»1و
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• األدوات المالية التي تدهورت بشكل كبير في جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف
المبدئي والتي لم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة (المرحلة .)2
«المرحلة  »3سوف تغطي األصول المالية التي لديها دليل موضوعي على
انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.
يتم اإلعتراف بـ « 12شهراً من الخسائر االئتمانية المتوقعة» للفئة األولى
بينما يتم تسجيل «خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة» للفئة الثانية.
يتم تحديد قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة من خالل تقديرمتوسط مرجح
لخسائر اإلئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
ذمم تجارية مدينة وأخرى
مبسطا في المحاسبة للذمم التجارية مدينة
ً
نهجا
تستخدم المجموعة
ً
وذمم اخرى  ،والذي يتطلب االعتراف بالخسائر علي مدي العمرالمتوقع
من االعتراف األولي للذمم المدينة .ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة
 ،تم تجميع الحسابات المدينة ً
و عدد األيام المستحقة .وقد استمدت معدالت الخسائر المتوقعة من
المعلومات التاريخية للمجموعة ،ويتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية
أيضا معلومات تطلعية لعوامل االقتصاد الكلي
المتوقعة والتي تتضمن ً
مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
األصول المالية األخرى  ،مثل المستحقات من الموظفين واألرصدة
المصرفية وودائع الهامش النقدية  ،تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة
وتأثير تطبيق نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة عليها غير جوهري.
تصنيف وقياس المطلوبات المالية
تشمل المطلوبات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة التسهيالت
النقدية قصيرة اآلجل والذمم الدائنه الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى.
يتم تخصيص تسهيالت الذهب طويلة اآلجل تحت بند القيمة العادلة خالل
األرباح والخسائر .
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻟﮭﺎ  ،حسب
اإلقتضاء  ،ﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
بعد ذلك  ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
العائد الفعلية فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تدرج الحقاً بالقيمة العادلة مع
األرباح أو الخسائر المعترف بها في الربح أو الخسارة (بخالف األدوات المالية
المشتقة التي تم تحديدها و فعاليتها كأدوات التحوط).
يتم إدراج جميع التكاليف المتعلقة بالعائد والتغيرات في القيمة العادلة
ألداة والتي يتم اإلبالغ عنها في الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل أو
الدخل التمويلي  ،حسب اإلقتضاء.
مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط
مبدئيا باألدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة في التاريخ
يتم االعتراف
ً
الحقا بالقيمة
ً
الذي يتم فيه إبرام عقد األدوات المالية المشتقة ويعاد قياسها
العادلة .يتم إدراج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة
موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
ﯾﺗم المحاسبة عن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل القيمة
العادلة لألرباح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﮐﺄدوات ﺗﺣوط ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣوط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣددة .للتحفظ
لمحاسبة التحوط  ،يجب أن تستوفي عالقة التحوط جميع المتطلبات التالية:
• هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط به وأداة التحوط
• ﻻ ﯾﮭﯾﻣن أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻟﯽ ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
• نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط

فعليا وكمية أداة التحوط التي
له والتي يقوم الكيان بتغطيتها
ً
فعليا لتغطية تلك الكمية من البند المتحوط له.
يستخدمها الكيان
ً
تحوطات القيمة العادلة
تحوطات التدفق النقدي
عندما يتم تخصيص مشتقة كأداة تحوط ،يتم االعتراف بالجزء الفعال
من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة في الدخل الشامل اآلخر ويتم
تجميعها في احتياطي التحوط .يقتصر الجزء الفعال للتغيرات في القيمة
العادلة للمشتقات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على التغير
التراكمي في القيمة العادلة للبند المحوط ،والذي تم تحديده على
أساس القيمة الحالية ،منذ بداية التحوط .يتم اثبات أي جزء غير فعال
في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة فوراً في الربح أو الخسارة.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة في المستقبل مقابل البضائع
أو الخدمات المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم
لم تقدم بها فواتير.
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات
(قانونية أو ضمنية) ناتجة عن حدث سابق ،وتكون تكاليف تسوية االلتزام
محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به .تتم مراجعة المخصصات
بتاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
اإللتزامات المحتملة
يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون لدى المجموعة التزام
محتمل نتيجة لحدث سابق لن يتم تأكيد وجوده إال بوقوع أو عدم
وقوع حدث أو أكثر ألحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تكون بالكامل
ضمن سيطرة المجموعة ،أو ان يكون لدى المجموعة التزامات قانونية
أو ضمنية حالية تنشأ عن أحداث سابقة ،ولكن ليس من المحتمل أن
يتطلب ذلك تدفق للموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية
االلتزام أو أن مبلغ االلتزام ال يمكن قياسه بشكل موثوق به بصورة
كافية.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقا لنظام العمل
في المملكة العربية السعودية .ويستند استحقاق هذه المكافآت إلى
الراتب النهائي للموظف ومدة الخدمة ،مع إتمام الحد األدنى من فترة
الخدمة للموظف .يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت
على مدى فترة الخدمة ،ويتم عمل مخصص سنوي بناء على تقييم
خبير اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 19
«منافع الموظفين» على اساس المنهجية اإلكتوارية لوحدة االئتمان
المتوقعة .وقد أجري التقييم األخير بتاريخ  31ديسمبر 2020م.
يتم إثبات جميع تكاليف الخدمة السابقة كمصروف فوراً .ويتم إثبات
جميع األرباح والخسائر اإلكتوارية المتعلقة بالتزامات المنافع والمزايا
المحددة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
الزكاة والضرائب
يتم احتساب الزكاة بإسم المجموعة والشركات التابعة لها ،المملوكة
بالكامل وفقا لألنظمة المالية السعودية .تقوم الشرکات التابعة
األجنبية بإحتساب التزامات ضریبة الدخل ،إن وجدت ،وفقا لألنظمة
الضریبیة للدولة التي تعمل فیه .يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة

الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل
الموحدة.
یتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة للشرکات التابعة األجنبیة الخاضعة
للضريبة باستخدام طریقة األلتزام علی جمیع الفروقات المؤقتة في
تاریخ التقریر بین االوعية الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا
الدفتریة.
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقا للمعدالت
الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقق األصل أو تسوية
اإللتزام ،استنادا لألنظمة التي تم سنها في البلدان المعنية في تاريخ
التقرير.
توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند الموافقة عليها
من قبل الجمعية العمومية ،ويتم تسجيل توزيعات األرباح األولية عند
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
اإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات المتأنية عندما تقوم المجموعة بنقل المنافع
والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضائع إلى المشتري ومن
المحتمل استرداد عائدها النقدي ،وعندما يكون من الممكن احتساب
التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها من عملية البيع بشكل
موثوق ،وعندما ال تكون المجموعة في وضع تمارس فيه حكم فعلي
على البضاعة.
بناء على اإلعتبارات المحددة في العقد مع العميل
اإليرادات
يتم قياس
ً
وبما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15وكما يلي :
 -1تحديد العقد مع العميل.
 -2تحديد التزامات األداء في العقد.
 -3تحديد سعر المعاملة.
 -4تخصيص سعر المعامالت إلى التزامات األداء في العقد.
 -5االعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام (االلتزامات)
األداء في وقت معين أو بمرور الوقت.
غالبا ًما تدخل المجموعة في معامالت تتضمن مجموعة من منتجات
وخدمات المجموعة .في جميع الحاالت  ،يتم تحديد إجمالي سعر
بناء على أسعار البيع
المعاملة للعقد بين التزامات األداء المختلفة ً
النسبية القائمة بذاتها .سعر المعاملة للعقد يستثني أي مبالغ يتم
تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى.
يتم اإلعتراف باإليرادات في وقت معين ،عندما تستوفي المجموعة
التزامات األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات الموعودة إلى
عمالئها.
اإليرادات من الذهب
تشير اإليرادات من بيع الذهب إلى قيمة وزن الذهب المباع إلى
عمالء البيع بالجملة .يتم إثبات اإليرادات في وقت إصدار الفواتير
وتسليم كميات المشغوالت الذهبية الواردة في الفواتير ،عندما تقوم
المجموعة بتنفيذ التزامها كما هو متفق عليه في العقد  ،ووفق سعر
الذهب في األسواق الدولية.
إن اإليرادات من الذهب وتكلفة اإليرادات من الذهب متساوية ويعوض
بعضها البعض أي عمل مقاصه لها حيث أن الذهب المستخدم في
يقيم بسعر الذهب العالمي السائد في تاريخ كل
الحلي المباعة للعمالء ّ
معاملة ،دون إضافة أي هامش ربح.
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اإليرادات من العمليات
تشــير اإليــرادات مــن العمليــات إلــى مكــون القيمــة المضافــة فــي قطعــة
المجوهــرات وهــي رســم خدمــة العمالــة  ،وقيمــة اإلضافــات  ،ومبيعــات
مجوهــرات األلمــاس واإليــرادات األخــرى الناتجــة عــن قنــوات البيــع بالجملــة
والتجزئة.
وفقــا للقيمــة العادلــة للمقابــل
ً
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن العمليــات
المســتلم أو المســتحق فــي وقــت اســتيفاء التــزام األداء .يتــم تنفيــذ التــزام
األداء عنــد تســليم البضائــع الموعــودة إلــى العمــاء .يتــم تخفيض اإليرادات
بقيمة الخصومات المطبقة و المتعلقة بالبضاعة المباعة.
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتــم ترجمــة المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الريال الســعودي
بأســعار الصــرف الســائدة فــي وقــت المعامــات ذات الصلــة .يتــم ترجمــة
الموجــودات والمطلوبــات بالعملــة األجنبيــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة
فــي ذلــك التاريــخ .يتــم إثبــات فروقــات الترجمــة المحققــة وغيــر المحققــة
من العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ترجمة العمليات األجنبية
يتــم ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات بالقوائــم الماليــة للشــركات التابعــة
األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ اعــداد
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،بينمــا يســتخدم متوســط أســعار الصــرف
لــكل فتــرة لترجمــة اإليــرادات والمصروفــات واألربــاح والخســائر .يتــم ترجمــة
ـاء علــى األســعار
مكونــات حقــوق الملكيــة ،مــا عــدا األربــاح المبقــاة ،بنـ ً
الســائدة فــي تاريــخ حــدوث كل منهــا .يتــم تســجيل التعديــات الناتجــة عــن
ترجمــة العمليــات األجنبيــة ،إذا كانــت جوهريــة ،فــي قائمــة الدخــل الشــامل
الموحدة بإعتبارها مكون منفصل لحقوق الملكية.
المصاريف
إن مصاريــف البيــع والتســويق هــي تلــك التــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد
باألنشــطة التســويقية والترويجيــة .يتــم تصنيــف كافــة المصاريــف األخــرى
كمصروفات عمومية وإدارية وتكلفة الخدمات.
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 -6تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
ربحية السهم األساسية والمخفضة
تعــرض المجموعــة الربحيــة االساســية و المخفضــة للســهم الواحــد
لمســاهميها .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة
صافــي الدخــل أو الخســارة العائــدة إلــى المســاهمين العادييــن فــي الشــركة
األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة.
يتــم تحديــد ربحيــة الســهم الواحــد المخفضــة مــن خــال تســوية صافــي
الدخــل أو الخســارة العائــدة إلــى المســاهمين العادييــن والمتوســط المرجــح
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لتأثيــر األســهم العاديــة المحتملــة
المخفضة ،إن وجدت.
تقارير القطاعات التشغيلية
قطــاع التشــغيل هــو عنصــر فــي المجموعــة يرتبــط بأنشــطتها التــي مــن
خاللهــا تحصــل علــى إيــرادات وتتكبــد مصاريــف بمــا فــي ذلــك اإليــرادات
والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات مــع أي عناصــر أخــرى فــي المجموعــة.
يتــم مراجعــة كافــة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل بصــورة منتظمــة
بواســطة رؤســاء قطــاع األعمــال فــي المجموعــة والذيــن يتخــذون قــرارات
بشــأن المــوارد التــي يتــم توزيعهــا علــى القطاعــات وتقييــم أداءهــا والتــي
تتوفــر معلوماتهــا الماليــة المفصلــة .تشــتمل نتائــج القطــاع علــى بنــود
منســوبة مباشــرة إلــى القطــاع وكذلــك تلــك التــي يمكــن توزيعهــا علــى
أساس معقول.

لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية بعد:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة
الدولي  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المتعلق بمعالجة البيع

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى

أو المساهمة في األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات.
المعيار الدولي للتقارير المالية  17عقود التأمين والذي يوضح مبادئ االعتراف بعقود التأمين،
قياسها ،عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية  4عقود التأمين.

 1يناير 2023
 1يناير 2023

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  3تجميع األعمال لتحديث مراجع اإلطار المفاهيمي.

 1يناير ٢٠٢٢

تمنع الشركة من الخصم من تكلفة الممتلكات ،المصنع والمعدات المبالغ المستلمة

 1يناير ٢٠٢٢

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  16الممتلكات ،المصنع والمعدات التي
من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة األصول لالستخدام المقصود منها.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37المخصصات ،االلتزامات المحتملة واألصول
المحتملة المتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم العقود المخسرة.

 1يناير 2022

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  4عقود التأمين والمعيار الدولي
للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية
 9األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار المتعلقة

 1يناير ٢٠٢١

بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين البنوك.
تعديالت سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  2020-2018دورة
معدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية  1و 9و 16و.41

 1يناير ٢٠٢٢

هذا وتتوقع إدارة المجموعة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت عند إعداد القوائم المالية الموحدة في التواريخ المحددة أعاله والتي قد لن يكون
لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

إعادة تقييم الذهب
يتــم تســجيل المعامــات التــي تتــم بالذهــب بالريــال الســعودي بأســعار
الســوق ذات العالقــة الســائدة فــي وقــت المعامــات المعنيــة .يتــم إعــادة
تقييــم أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات التــي تتــم بالذهــب مــا عدا مخزون
الذهــب ،بســعر الســوق الســائد بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .يتــم
إثبــات جميــع المكاســب والخســائر المحققــة وغيــر المحققــة الناتجــة عــن
إعــادة تقييــم البنــود المتعلقــة بالذهــب فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحدة.
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 -٧الممتلكات والمعدات

أراضي

مباني

مكائن ومعدات

أثاث وتجهيزات

سيارات

معدات مكتبية

أدوات وقوالب
وأصول أخرى

تحسينات عقارات
مستأجرة

مشاريع إنشائية
تحت التنفيذ

المجموع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
في بداية السنة

344,482

84,839,632

68,711,277

26,058,716

7,978,164

24,986,885

13,602,693

44,310,600

1,941,169

272,773,618

إعادة تصنيف

-

2,912,511

()130

368,167

230

2,297

-

900,974

()2,076,644

2,107,405

إضافات

-

666,499

3,689,179

890,838

434,219

1,871,948

34,580

1,534,215

514,055

9,635,533

إستبعادات

-

-

()650,936

()523,849

()391,553

()1,182,985

-

()1,240,113

-

()3,989,436

فروقات ترجمة عمالت

4,881

308,917

294,013

43,845

28,062

187,245

37,754

218,588

25,076

1,148,381

في نهاية السنة

349,363

88,727,559

72,043,403

26,837,717

8,049,122

25,865,390

13,675,027

45,724,264

403,656

281,675,501

إستهالكات متراكمة:
في بداية السنة

-

46,285,095

55,092,475

20,437,132

6,838,232

20,237,052

11,764,017

24,692,631

-

185,346,634

إعادة تصنيف

-

1,270,818

()133

()9,651

218

12,390

-

833,763

-

2,107,405

المحمل لإلستهالك عن السنة

-

1,603,852

2,773,118

2,136,081

498,743

2,209,330

221,574

6,669,214

-

16,١١١,٩١٢

متعلق باإلستبعادات

-

-

()355,714

()383,707

()330,822

()1,156,061

-

()991,775

-

()3,218,079

فروقات ترجمة عمالت

-

26,924

97,802

24,631

14,141

125,581

24,641

90,194

-

403,914

في نهاية السنة

-

49,186,689

57,607,548

22,204,486

7,020,512

21,428,292

12,010,232

31,294,027

-

200,751,786

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

166

349,363

39,540,870

14,435,855

4,633,231

1,028,610

4,437,098

1,664,795

14,430,237

403,656

80,923,715
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 .8حق إستخدام األصول و إلتزامات اإليجار

أراض ي

م ب ان ي

م ك ائ ن
وم ع دات

أث اث
وت ج ه ي زات

س ي ارات

م ع دات
مكتبية

أدوات
وق وال ب
وأص ول أخ رى

ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي

ت ح س ي ن ات
ع ق ارات
م س ت أج رة

م ش اري ع
إن ش ائ ي ة ت ح ت
ال ت ن ف ي ذ

ال م ج م وع

ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي ري ال س ع ودي

319,874

94,237,231

66,561,023

21,363,512

8,108,952

23,828,959

13,059,422

40,140,805

()13,357,565

254,262,213

إع ادة ت ص ن ي ف

-

()10,403,760

13,652

3,796,978

230

()928,817

75,013

6,672,008

13,390,276

12,615,580

إض اف ات

-

-

1,491,340

857,059

717,771

1,690,888

302,698

4,752,683

1,855,638

11,668,077

إس ت ب ع ادات

-

()500,000

()699,026

()136,654

()961,643

()471,507

-

()8,245,935

()27,607

()11,042,372

ف روق ات ت رج م ة ع م الت

24,608

1,506,161

1,344,288

177,821

112,854

867,362

165,560

991,039

80,427

5,270,120

ف ي ن ه اية ال س نة

344,482

84,839,632

68,711,277

26,058,716

7,978,164

24,986,885

13,602,693

44,310,600

1,941,169

272,773,618

إس ت ه الك ات م ت راك مة:
ف ي ب داي ة ال س ن ة

-

43,468,213

52,877,333

14,435,094

7,183,869

17,516,609

11,388,132

15,278,308

-

162,147,558

إع ادة ت ص ن ي ف

-

1,270,818

()133

3,814,749

217

443,535

-

7,086,394

-

12,615,580

ال م ح م ل ل إلس ت ه الك
ع ن ال س ن ة

-

1,551,103

2,508,154

2,211,196

545,795

2,063,121

268,470

7,534,079

-

16,681,918

م ت ع ل ق ب اإلس ت ب ع ادات

-

()103,750

()672,346

()132,207

()961,636

()307,852

-

()5,546,590

-

()7,724,381

ف روق ات ت رج م ة ع م الت

-

98,711

379,467

108,300

69,987

521,639

107,415

340,440

-

1,625,959

ف ي ن ه اية ال س نة

-

46,285,095

55,092,475

20,437,132

6,838,232

20,237,052

11,764,017

24,692,631

-

185,346,634

ص اف ي ال ق ي مة
ك م ا ف ي 31

344,482

38,554,537

13,618,802

5,621,584

1,139,932

4,749,833

1,838,676

19,617,969

1,941,169

2,622,593

45,952,051

48,574,644

-

11,799,705

11,799,705

اإلستبعادات

()193,667

()26,483,935

()26,677,602

نهاية الفترة

2,428,926

31,267,821

33,696,747

كما في  1يناير

ال ت ك لفة:
ف ي ب داي ة ال س ن ة

األراض ي
ري ال س ع ودي

ال م ب ان ي
ري ال س ع ودي

إج م ال ي ح ق إس ت خ دام األص ول
ري ال س ع ودي

87,426,984

المحمل عن السنة

فيما يلي تسوية إلجمالي ارتباطات اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر  2019مع التزامات اإليجار المعترف بها
في  1يناير :2020
 31دي س م ب ر 2020م
ري ال س ع ودي

 31دي س م ب ر 2019م
ري ال س ع ودي

إي ض اح

43,882,708

67,315,054

المحمل عن السنة

-

11,799,705

269,920

تكاليف التمويل

26

3,431,099

4,394,406

المدفوعات  /المستحقات

()29,659,249

()28,096,672

نهاية الفترة

29,454,263

43,882,708

كما في  1يناير

فيما يلي إلتزامات اإليجار في نهاية العام:
 31دي س م ب ر 2020م
ري ال س ع ودي

 31دي س م ب ر 2019م
ري ال س ع ودي

الجزء الغير المتداول إللتزامات التأجير

13,581,649

22,631,499

الجزء المتداول إللتزامات التأجير

15,872,614

21,251,209

مجموع إلتزامات التأجير

29,454,263

43,882,708

بلغ الدخل المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل  3.6مليون ريال سعودي ( :2019مصروف  2.9مليون ريال سعودي).
 .9الموجودات غير الملموسة والشهرة

تم توزيع تكلفة االستهالك المحملة للسنة علي النحو التالي:
 31دي س م ب ر 2020

 31دي س م ب ر 2019

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

تكلفة المبيعات

22

5,444,975

5,316,819

مصاريف البيع والتسويق

23

9,546,664

10,196,419

المصاريف العمومية واإلدارية

24

1,120,273

1,168,680

16,111,912

16,681,918

اي ض اح

168

 31دي س م ب ر 2020م
ري ال س ع ودي

 31دي س م ب ر 2019م
ري ال س ع ودي

إتفاقية اإلمتياز وبرامج حاسب الشهرة

١.٩

29,189,965

30,711,105

الشهرة

٢.٩

109,977,851

109,977,851

139,167,816

140,688,956
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 1.9إمتياز وبرامج حاسب آلي:

9 . 1 . Franchise agreement and computer software:
 31دي س م ب ر
2020م
 2019ري ال س ع
ودي31
December

إجمالي القيمة الدفترية:
كما في  1يناير

39,529,483

اإلستبعادات
فروقات تحويل العملة األجنبية
كما في  31ديسمبر
اإلطفاء المتراكم:

ع ودي
ري ال
Decemberس31
2020

683,051
39,267,525
635,183
13,002

)(431,330

40,225,536

58,105

39,529,483

SAR

39,267,525
635,18339,529,483
)431,330( 683,051
13,002

58,105
39,529,483

40,225,536

كما في  1يناير

8,818,378

المحمل عن السنة

2,206,205

2,148,081

اإلستبعادات
كما في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

تتعلق الشهرة باإلستحواذ على شركة إزدياد العربية للتجارة في 2018م .فيما يلي الحركة في صافي القيمة الدفترية للشهرة:

 31دي س م ب ر
2019م

6,830,669

فروقات تحويل العملة األجنبية

 2.9الشهرة

Notes
SAR

إضافات

القوائم المالية

6,830,669

-

2,148,081
10,988

11,035,571
)(208,446
29,189,965

48,074

8,818,378

()208,446

48,074 2,206,205
10,988

8,818,378
30,711,105

Gross carrying amount:
As at 1 January
Additions
Disposals
Foreign exchange differences
As at 31 December

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

إجمالي القيمة الدفترية:
في  1يناير و  31ديسمبر

109,977,851

109,977,851

اإلنخفاض المتراكم:
في  1يناير و  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

-

-

109,977,851

109,977,851

Accumulated amortization:
As at 1 January
Charge for the year
Disposals
Foreign exchange differences

8,818,378

11,035,571

As at 31 December

30,711,105

29,189,965

Net carrying amount as at 31 December

تخضــع الشــهرة إلختبــار إنخفــاض القيمــة ســنويا ً.يتــم إجــراء إختبــار للموجــودات للتأكــد مــن وجــود أنخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك بمقارنــة القيمــة
الدفتريــة لــكل وحــدة مــدرة للنقــد مــع القيمــة القابلــة لإلســترداد والتــي تــم تحديدهــا علــى أســاس المعلومــات المســتخدمة فــي إحتســاب القيمــة
الحاليــة التــي تســتخدم التدفقــات النقديــة المتوقعــة المبنيــة علــى توقعــات ماليــة معتمــدة مــن اإلدارة العليــا لمــدة  10ســنوات .تــم اســتخدام فتــرة
توقعــات مدتهــا  10ســنوات ألنهــا كانــت متوافقــة مــع مــدة اتفاقيــة االمتيــاز .معــدل الخصــم المســتخدم فــي إحتســاب التدفقــات النقديــة المتوقعــة
هــو  )٪7.5 :2019( ٪ ٧٫٥بمــا يالئــم كل وحــدة مــدرة للنقــد والقيمــة النهائيــة .يتــم اســتقراء القيمــة النهائيــة والتدفقــات النقديــة بعــد فتــرة  10ســنوات
باستخدام معدل نمو .)٪2 :2019(٪ 2
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة قيد االستخدام وحساسية التغييرات في االفتراضات:
(أ) إفتراضــات نمــو المبيعــات :يســتند نمــو اإليــرادات الســنوي المتوقــع والمــدرج فــي توقعــات التدفــق النقــدي إلــى الخبــرة التاريخيــة وتوقعــات
التغيرات المستقبلية في ظروف السوق.
(ب) معــدل الخصــم :يعكــس معــدل الخصــم التقييــم الحالــي للســوق للمخاطــر الخاصــة بالوحــدة المــدرة للنقــد .ويتــم تقديــر معــدل الخصــم علــى
أساس متوسط المرجح لتكلفة رأس المال (.)WACC
(ت) معــدل النمــو المســتخدم الســتقراء التدفقــات النقديــة لمــا بعــد الفتــرة المتوقعــة :معــدل النمــو الدائــم المتوقــع علــى المــدى الطويــل هــو ٪ 2
 ،وهو معدل التضخم المتوقع كما نشره صندوق النقد الدولي ( ، )IMFوخاصة للبلد التي بها عمليات خاصة بالوحدة المدرة للنقد.
تعتقد اإلدارة أن التغييرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية لن تؤدي إلى االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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 -11الذمم المدينة

 ١٠المخزون
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

حسب العناصر األساسية:
خام الذهب

701,225,633

725,440,465

الماس واحجار كريمة ولؤلؤ

111,848,589

137,608,030

مواد أخرى ومستلزمات أنتاج

29,402,753

26,359,540

842,476,975

889,408,035

()24,629,853

()30,784,288

817,847,122

858,623,747

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ناقص :مخصص صهر ومواد بطيئة الحركة

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

الذمم المدينة  -إجمالي

298,336,378

644,391,062

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()34,271,778

()19,323,187

الذمم المدينة  -صافي

264,064,600

625,067,875

تنشأ الذمم المدينة من منح عمالء المجموعة من تجار الجملة تسهيالت باألجل لسداد إلتزاماتهم ،بما في ذلك إلتزاماتهم من شراء
الذهب .وتعد هذه المبيعات اآلجلة إستجابة لمتطلبات تعامل شركات الذهب مع عمالئها في قطاع الجملة ،وتعد هذه المعاملة
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً لما ذهب إليه عدد من علماء الشريعة المتقدمين والمعاصرين طبقاً لما توصلت إليه
المجموعة من إجتماعاتها معهم (إيضاح  .)35وتقتصر المجموعة في تعاملها بالبيع اآلجل على مبيعات الجملة فقط ،وال تتعامل باألجل
في مبيعات التجزئة.
تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية  9لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة .وتستخدم مخصصات الخسائر
المتوقعة علي مر الزمن لجميع الذمم المدينة .راجع اإليضاح (1.31ب) حول تحليل التقادم ومخاطر اإلئتمان للذمم المدينة والتي توضح
كيف تقوم المجموعة بمعالجة و قياس جودة اإلئتمان للذمم المدينة.
الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:

حسب مرحلة اإلستكمال:
بضاعة جاهزة

436,823,735

457,211,614

مواد خام

404,453,707

431,572,140

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

1,199,533

624,281

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

842,476,975

889,408,035

الرصيد في بداية السنة

19,323,187

12,189,152

()24,629,853

()30,784,288

المحمل عن السنة

14,354,980

5,060,150

817,847,122

858,623,747

المبالغ المستردة خالل السنة

331,905

1,164,604

فروقات تحويل العملة األجنبية

261,706

909,281

34,271,778

19,323,187

أعمال قيد التنفيذ

ناقص :مخصص صهر ومواد بطيئة الحركة

الحركة في مخصص الصهر ومواد المخزون بطيء الحركة هي كما يلي:

إي ض اح
الرصيد كما في  1يناير
المحمل عن السنة
المستخدم خالل السنة
فروقات تحويل العملة األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر

22

الرصيد في نهاية السنة

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

30,784,288

13,246,470

13,793,057

27,312,838

()19,985,250

()10,010,382

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

37,758

235,362

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

24,629,853

30,784,288

الدفعات المقدمة

14,023,760

19,834,581

المدفوع مقدماً للموردين

14,475,765

9,990,734

المدفوع مقدماً للموظفين

3,580,254

3,196,459

ضريبة القيمة المضافة المستردة و أرصدة أخرى

16,204,107

15,938,237

ذمم مدينة أخرى

52,550,508

50,580,455

100,834,394

99,540,466

إنخفاض استثنائي لعناصر المخزون بقيمة  17.8مليون ريال سعودي خاصة بالصهر و مواد المخزون بطيء الحركة:
يشمل مبلغ مخصص الصهر ومواد المخزون بطيء الحركة المحمل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م والبالغ  27.3مليون
ريال سعودي ،مخصص إنخفاض استثنائي في قيمة المخزون بقيمة  17.8مليون ريال سعودي يتعلق بشكل رئيسي ببنود بعناصر
المخزون الخاصة بالمتاجر التي تم إغالقها في المملكة العربية السعودية خالل العام.
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 -17مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -13النقد وما في حكمه
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

نقدية في الصندوق

11,562,003

17,308,267

نقدية لدي البنوك

111,051,619

36,266,942

ودائع قصيرة األجل

18,750,000

-

141,363,622

53,575,209

الوصف العام
تنص سياسة المجموعة على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين الذين يكملون فترة الخدمة المستوفية للشروط بموجب
نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ويستند المخصص السنوي على التقييم االكتواري .وتم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل مجموعة الخوارزمي للخدمات االكتوارية ،خبير
اكتواري مستقل ،باستخدام المنهجية االكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة كما في  31ديسمبر 2020م.
حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

في بداية السنة

29,334,858

32,645,186

المحمل للسنة

5,518,008

3,243,699

المدفوعات خالل السنة

()6,746,642

()4,991,328

()609,656

()1,705,537

11,973

142,838

27,508,541

29,334,858

تتمثل الودائع قصيرة األجل في مبالغ لدى بنك تجاري بفترة استحقاق ثالثة أشهر.

 -14رأس المال
رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع كما في  31ديسمبر 2020م يبلغ  430.000.000ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م 430.000.000 :ريال
سعودي) مقسم إلى  43.000.000سهم ( 31ديسمبر 2019م 43.000.000 :سهم ) وبقيمة إسمية تبلغ  10ريال سعودي للسهم.

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

وفقاً لنظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام االساسي للمجموعة فإن  %10من صافي الدخل للسنة تم
تحويلها إلى اإلحتياطي النظامي .وقد تقرر المجموعة التوقف عن التحويالت عندما يصل مجموع اإلحتياطي إلى  %30من رأس المال.
واإلحتياطي غير متاح للتوزيع إلى المساهمين.

االفتراضات المالية
معدل الخصم
الزيادة في الراتب

%1.6 - %1.4

٪5.15 - ٪2.7

%1.6 - %0

٪5.15 - ٪0

افتراضات ديموغرافية

 -16تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

معدالت الدوران للموظفين

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

75,000,000

94,000,000

ناقصاً  :الجزء المتداول

()20,000,000

()19,000,000

55,000,000

75,000,000

حصلت الشركة على تسهيالت تمويل مرابحة طويلة االجل من إحدى البنوك لتمويل اإلستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية تبلغ مدة
تلك التسهيالت  7سنوات بمعدل العائد السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى معدل متفق عليه مع البنك علي
أن يتم السداد بأقساط نصف سنوية.

174

فروقات تحويل العمالت األجنبية
في نهاية السنة

 -15اإلحتياطي النظامي

الجزء غير المتداول

خسائر إكتوارية

ليقث

ثقيل

ثقيل

تم تسجيل التكلفة في قائمة الربح والخسارة الموحدة كما يلي:
تكلفة الخدمة:
 تكلفة الخدمة الحالية -نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

26

4,740,422

1,846,179

777,586

1,397,520

5,518,008

3,243,699

تحليل الحساسية:
لن تؤدي الزيادة أو النقص بنسبة  ٪0.5في االفتراضات االكتوارية الهامة ،مثل معدل الخصم والزيادة في
الرواتب إلى زيادة أو نقص جوهري في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
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 -20تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

 -18التزام الضريبة المؤجلة  -بالصافي
إلتزام الضريبة المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة هي كما يلي:

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

إي ض اح

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

تسهيالت مرابحة (ذهب)

1-20

709,354,312

1,024,049,730

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

تسهيالت نقدية (تورق)

2-20

128,245,957

93,940,918

في بداية السنة

1,403,075

982,726

837,600,269

1,117,990,648

المحمل للسنة

292,596

296,914

فروقات تحويل العملة األجنبية

29,448

123,435

1,725,119

1,403,075

في نهاية السنة

1-20
بلغ إجمالي المستخدم من تسهيالت شراء الذهب للمجموعة في  31ديسمبر 2020م ما قيمته  0.71مليار ريال سعودي مقارنة بـ  1.0مليار
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .إن جميع اتفاقيات التسهيالت المالية القائمة في شكل اتفاقيات مرابحة وتورق لتمويل توريد الذهب
الخالص.

 -19الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

28,175,172

22,243,121

256,936,665

193,896,938

مصاريف مستحقة

12,109,544

11,076,548

تكاليف تمويل مستحقة

1,838,184

1,172,331

ذمم الموظفين الدائنة

1,671,906

1,869,805

273,575

493,625

8,717,762

6,059,694

309,722,808

236,812,062

إي ض اح
ذمم دائنة
ذمم دائنة عن الذهب

مبالغ مستحقة ألطراف ذو عالقة
ذمم دائنة أخرى

١-١٩

29

لدى المجموعة تسهيالت مرابحة إسالمية للحصول على الذهب من بنوك مختلفة لها فترات استحقاق تتراوح بين شهر  1إلى  3أشهر
ولغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل (2019م 1 :إلى  3أشهر) بمعدالت ربح متفق عليها .إن جميع هذه التسهيالت تتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،وفقا لشهادات الشريعة المصدرة من لجان الشريعة الداخلية لتلك البنوك بما في ذلك تسهيالت المرابحة (تورق)
سلعا غير الذهب أو الفضة ثم تبيعها للمجموعة على أساس ائتماني .تبيع المجموعة البضائع
لتمويل شراء الذهب  ،حيث تشتري البنوك
ً
إلى طرف ثالث  ،ويقوم البنك على الفور بشراء الذهب باستخدام عائدات المبيعات النقدية للسلعة.
2-20
تمثل تسهيالت مرابحة إسالمية نقدية (تورق) من بنوك مختلفة بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل فقط وبمعدالت ربح متفق عليها
وبفترات استحقاق تتراوح من  1الى  9شهور.
 -21إيرادات
يشمل بند اإليرادات على كال من إيرادات بيع الذهب وإيرادات العمليات .تمثل إيرادات بيع الذهب قيمة وزن الذهب المستخدمة في توليد
إيرادات العمليات لقطاع الجملة ويتم عرض إيرادات بيع الذهب كمعلومات إحصائية فقط حيث أن المجموعة ال تحقق أي ربح أو خسارة
من بيع الذهب بالجملة .بينما ترتبط اإليرادات من العمليات بالقيمة المضافة في قطع المجوهرات والتي تشمل إيرادات أجور التصنيع،
وقيمة اإلضافات ومصادر اإليرادات األخرى لقطاع الجملة ،وإيرادات بيع مشغوالت الذهب ومجوهرات األلماس بقطاع التجزئة ،والتي تمثل
اإليرادات الفعلية للمجموعة.

يمكن تحليل اإليرادات من العمليات على النحو التالي:
1-19

 31ديسمبر 2020م

قدمت المجموعة خطاب ائتمان احتياطي بقيمة  500مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  200 :2019مليون ريال سعودي) كضمان
مقابل الذهب مما يسمح للمورد الحصول على قيمة الذهب في أي وقت.

176

 31ديسمبر 2019م

ريال سعودي

نسبة من االجمالي

ريال سعودي

نسبة من االجمالي

مبيعات نقدية

197,753,562

%56.9

223,989,004

%46.5

مبيعات آجلة

149,662,776

%43.1

257,215,707

%53.5

إجمالي اإليرادات من العمليات

347,416,338

%100

481,204,711

%100
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 -22تكلفة العمليات
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

مواد خام مستهلكة

104,377,256

133,302,373

الرواتب ومكافآت الموظفين

37,827,854

43,546,792

تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء الحركة

10

13,793,057

9,548,057

إستهالك ممتلكات ومعدات

1-7

5,444,975

5,316,819

2,993,254

1,680,496

164,436,396

193,394,537

إي ض اح

أخرى

 -23مصاريف البيع والتسويق
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

أتعاب معايرة الذهب

40,056,364

34,849,965

رواتب ومكافآت موظفين

28,635,698

34,733,735

استهالك حق إستخدام األصل

25,776,473

24,894,749

أنشطة دعايات وترويج

22,042,070

34,256,992

عموالت مبيعات

13,198,876

16,387,634

9,546,664

10,196,419

إطفاء موجودات غير ملموسة

1,966,052

1,964,703

مصاريف سفر

1,138,151

2,020,795

مصاريف تأمين

835,878

740,786

إيجار

()3,564,095

2,921,395

مصاريف أخرى

11,146,724

11,908,880

150,778,855

174,876,053

إي ض اح

إستهالك ممتلكات ومعدات
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 -27الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة المحملة

 -24مصاريف إدارية وعمومية

بلغت الزكاة المحملة للسنة مبلغ  8.1مليون ريال سعودي (2019م 11.3 :مليون ريال سعودي).
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

إن الوعاء الزكوي كما يلي:

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

رواتب ومكافآت موظفين

28,744,257

29,650,733

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

رسوم إستشارية ومهنية

3,933,296

3,376,510

حقوق الملكية

581,977,399

600,152,300

1,120,273

1,168,680

المخصصات اإلفتتاحية وتعديالت أخرى

218,578,812

74,705,017

مصاريف طباعة وقرطاسية وإتصاالت

978,427

1,021,915

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

()420,358,649

()278,252,910

مصاريف سفر

623,062

2,036,177

380,197,562

396,604,407

مصاريف إصالحات وصيانة

489,216

497,518

اإليرادات الخاضعة للزكاة للسنة

()74,945,443

32,496,672

إستهالك حق إستخدام األصل

120,991

41,510

الوعاء الزكوي

305,252,119

429,101,079

5,746,784

5,580,718

41,756,306

43,373,761

إي ض اح

7

إستهالك ممتلكات ومعدات

مصاريف أخرى

 -25إيرادات ( /مصاريف) أخرى  -بالصافي

الربح من فروقات تحويل العملة األجنبية  -بالصافي
الربح ( /الخسارة) من إستبعاد اآلالت والمعدات
رسوم بنكية
أخرى

حالة الربط الزكوي
قدمت الشركة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى عام  2019وحصلت على شهادات الزكاة ذات الصلة .في مايو  ،2020تلقت الشركة ربطة زكوية
عن عام  2018مع التزام زكوي إضافي بحوالي  26.4مليون ريال سعودي والتي استأنفت الشركة ضدها .في وقت الحق بعد المناقشات مع
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،تم تخفيض الربط إلى  0.1مليون ريال سعودي والذي تم االتفاق عليه وتسويته من قبل الشركة في سبتمبر .2020
ال توجد مطالبات أو تقييمات مستحقة للزكاة على الشركة عن جميع السنوات حتى  2014و  .2018ما زالت السنوات  2015إلى  2017و  2019قيد
المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم استالم أي تقييم حتى اآلن.

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

2,070,122

4,866,177

77,329

()2,450,580

()1,218,571

()1,682,527

()500,064

279,144

ضريبة الدخل

428,816

1,012,214

الضريبة المؤجلة

رسوم ضريبة الدخل
تتكون رسوم ضريبة الدخل للسنة من التالي:
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

3,491,355

2,819,134

292,596

296,914

3,783,951

3,116,048

 -26تكاليف تمويل  -بالصافي
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

46,228,987

45,080,720

نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

17

777,586

1,397,520

نسبة العائد علي إلتزامات اإليجار

8

3,431,099

4,394,406

50,437,672

50,872,646

إي ض اح
تكاليف التمويل

تتعلق ضريبة الدخل بشركة أورو إيجيبت وشركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م (« الزوردي مصر») حيث تم استحقاق الضريبة على أرباحهما الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة . ٪22.5
شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي قطر») و شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي ُعمان») تم إستحقاق الضريبة علي أرباحهم الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة
 ٪10و  %15على التوالي.
حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية

تم إعفاء شركة أورو ايجيبت المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل حتى  31ديسمبر 2014م وفقا للقانون المصري رقم  8لسنة 1997م .حصلت شركة اورو ايجيبت على
اقرارات ضريبية وسددت مطلوباتها الضريبية على أنشطتها الغير معفاة حتى عام 2014م .قامت شركة اورو ايجيبت بسداد جميع الضرائب المستحقة على أنشطتها غير المعفاة
حتى تاريخه.

تم إعفاء شركة الزوردي مصر المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل على نتائج أعمالها التجارية والصناعية لمدة  10سنوات انتهت في ديسمبر 2019م.

قدمت شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة («الزوردي ُعمان») ،المسجلة في سلطنة عمان ،إقراراتها الضريبية لعام  ،2020ولم يتم بعد حتى اآلن االنتهاء
من الربوط الضريبية للشركة.

قدمت شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة («الزوردي قطر») ،المسجلة في دولة قطر ،إقراراها الضريبي لعام 2019م ،وتم اإلنتهاء من الربوط الزكوية
للشركة حتى السنة المنتيهة في  31ديسمبر 2015م

شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة («الزوردي دبي») وشركة الزوردي للمجوهرات ذات مسؤولية محدودة («الزوردي أبو ظبي») ،الزوردي جروب جولد
اند جوالري م.د.م.س «الزوردي م.د.م.س» المسجلون في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يعملون في بلد معفي من الضرائب ،لذلك لم يتم تقديم أي إقرارات ضريبية.
180
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 -30التعهدات واإللتزامات

 -28أرباح السهم – األساسية والمخفضة

ربحية السهم االساسية والمخفضة

تعهدات:

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

()120,488,372

()17,547,550

إلتزامات رأسمالية:

43,000,000

43,000,000

ليس لدى المجموعة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  :2019ال شيء).

()2.80

()0.41

الخسارة للسنة العائد لحقوق ملكية الشركة األم (بالريال السعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة
خسارة األسهم األساسية والمخفضة (بالريال السعودي)

قدمت المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  7.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  1.6 :2019مليون ريال سعودي) فيما
يتعلق بعملياتها..

 -31األدوات المالية
 1-31إدارة مخاطر األدوات المالية

ال يوجد تأثير مخفض على العائد األساسي للسهم في المجموعة حيث أنه ال يوجد لدى المجموعة أسهم عادية محتملة قابلة
للتحويل كما في  31ديسمبر 2020م (ديسمبر 2019م :صفر).
 -29معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة في المجموعة هم المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،اإلدارة العليا للمجموعة ،والشركات التي يكونون فيها
المالك الرئيسيين .تمت الموافقة علي شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة .تدخل المعامالت
مع األطراف ذات العالقة في السياق اإلعتيادي ألعمال المجموعة .ومن المتوقع أن يتم تسديد هذه األرصدة في السياق
اإلعتيادي لألعمال .شروط و سياسات التسعير لهذه المعامالت تتم وفقا لشروط التعامل العادل مع الغير.

تتعرض أنشطة المجموعة لمجموعة من المخاطر المالية المتنوعة :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر سعر الذهب ومخاطر العمالت
ومخاطر سعر العائد) ،ومخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان .ويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إمكانية التنبؤ بالمخاطر المالية
والسعي لتقليل الضرر المحتمل على األداء المالي للمجموعة .وتتولى اإلدارة العليا للمجموعة إدارة المخاطر في إطار الحوكمة.
أ) مخاطر سعر الذهب
مخاطر سعر الذهب هي مخاطر أن قيمة الموجودات والمطلوبات المعبر عنها بالذهب سوف تتقلب نظراً للتغيرات في أسعار الذهب.
واإلدارة تقلل من مخاطر الذهب عن طريق اإلحتفاظ بكمية مساوية من الذهب في المطلوبات والموجودات حيثما كان يعتبر ذلك عملياً.
وكانت حسابات الذهب في  31ديسمبر كما يلي:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة في نهاية السنة كما يلي:
 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

جرام ( 24قيراط)

ريال سعودي

جرام ( 24قيراط)

مخزون ذهب (أصل غير مالي)

646,861,344

2,837,146

659,191,983

3,590,032

أصول ذهب  -ضمانات

37,407,396

164,198

-

-

ذمم مدينة  -ذهب

242,403,689

1,063,187

518,450,969

2,823,541

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافأت

1,941,000

1,485,500

147,950

368,000

ذهب  -أصول متداولة أخرى

39,734,410

174,276

40,189,426

218,876

عضو مجلس اإلدارة

إستشارات

502,500

502,500

125,625

125,625

مطلوبات ذهب – دائنون عن ذهب

()256,936,665

()1,126,929

()193,896,938

()1,055,981

2,443,500

1,988,000

273,575

493,625

تسهيالت ذهب

()709,354,312

()3,111,234

()1,024,049,730

()5,577,046

115,862

644

()114,290

()578

طبيعة المعامالت

مبالغ المعامالت
ديسمبر 2020م
ريال سعودي

صافي موجودات(/مطلوبات) ذهب

األرصدة

ديسمبر 2019م
ريال سعودي

ديسمبر 2020م
ريال سعودي

ديسمبر 2019م
ريال سعودي

المستحق إلى األطراف ذات العالقة:

صافي موجودات(/مطلوبات) ذهب

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

رواتب

4,532,194

5,315,880

عالوات

2,410,083

2,393,940

خطط حوافز قصيرة األجل

1,078,005

1,861,880

8,020,282

9,571,700

أجور موظفي اإلدارة العليا
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 31ديسمبر 2019م
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ب) مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئنمان تنطوي على مخاطر فشل أحد طرفي األداة المالية في تسديد إلتزام وسوف يتسبب في أن يتكبد الطرف اآلخر
الخسارة المالية.
تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود إئتمان للعمالء الفرديين وعن طريق
مراقبة الذمم المدينة غير المسددة واإلحتفاظ بحسابات في بنوك مرموقة وموثوقة.
أسست المجموعة سياسات وإجراءات من أجل إسترداد الذمم المدينة في الوقت المناسب وتخفيف تعرضها لمخاطر اإلئتمان عن
طريق تطبيق ضوابط محددة وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة.
القائمة أدناه تظهر الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة:

إن التوزيع الجغرافي لحسابات الذمم المدينة للمجموعة هي كما يلي:
 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

المملكة العربية السعودية

64,097,121

328,028,680

جمهورية مصر العربية

195,849,454

269,217,214

اإلمارات العربية المتحدة

1,701,807

22,270,159

أخرى

2,416,218

5,551,822

264,064,600

625,067,875

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

1,798,095

1,562,326

264,064,600

625,067,875

72,334,869

69,715,151

جـ) مخاطر العمالت
مخاطر العمالت تنطوي على مخاطر أن قيمة األداة المالية سوف تتقلب نظراً لتغيرات أسعار تحويل العمالت األجنبية.

129,801,619

36,266,942

ضمانات نقدية

32,935,190

99,974,368

ضمانات ذهب

37,407,396

-

538,341,769

832,586,662

تخضع المجموعة لتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية في سياق أعمالها اإلعتيادية .وخالل السنة ،أجرت المجموعة
معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي مثل الدوالر األمريكي واليورو والجنيه المصري .وتراقب اإلدارة بإنتظام التقلبات في
أسعار تحويل العمالت األجنبية وقد تم إحتساب تأثير أسعار العمالت في القوائم المالية الموحدة .وحيث ان الريال السعودي في
ترابط ثابت مع الدوالر األمريكي وليس لدى المجموعة أصول صافية مادية باليورو فإن المجموعة معرضة لمخاطر العملة بسبب
الجنية المصري فقط.

إي ض اح
موجودات غير متداولة أخرى
ذمم مدينة

11

موجودات متداولة أخرى
النقد لدى البنوك

13

يتم االحتفاظ بالنقد لدى بنوك ذات تصنيفت ائتماني جيد .تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
تطبق المجموعة المنهج المبسط للمعيارالدولي للتقرير المالي  9لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،وتستخدم مخصص الخسارة
بناء على
المتوقع علي مر الوقت لجميع الذمم المدينة .من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة ً
خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد األيام المستحقة .يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية
استنادا إلى عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الرصيد المدين.
والمستقبلية
ً
يبين الجدول التالي معلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر:

ليست متأخرة السداد وال مخفضة

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

177,125,947

399,363,743

الذمم المدينة  -بالصافي

إن البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناتج عن الجنيه المصري هي كما يلي:

 31دي س م ب ر
2020م

 31دي س م ب ر
2019م

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

نقد وما في حكمه

44,948,267

28,269,631

ذمم مدينة

10,512,242

27,234,104

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

()11,203,653

()6,078,934

صافي المخاطر على قائمة المركز المالي

44,256,856

49,424,801

متأخرة السداد لكن غير مخفضة:

184

أ) أقل من  180يوم

40,456,326

209,629,396

ب)  270-181يوم

21,899,161

11,558,943

ج)  360-271يوم

5,053,881

1,264,147

د)  540-361يوم

17,656,973

1,180,817

هـ) أكثر من  540يوم

1,872,312

2,070,829

264,064,600

625,067,875

إن ارتفاع ( /هبوط) الجنيه المصري بنسبة  ٪1مقابل الريال السعودي كان سيؤثر على قياس األدوات المالية المقومة بالجنيه
المصري ،وكان سيؤدي إلى زيادة ( /نقص) حقوق الملكية بمقدار  0.4مليون ريال سعودي في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
( 31ديسمبر) 0.5 :2019 .مليون ريال سعودي).
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د) مخاطر سعر السوق
مخاطر سعر السوق تنطوي على مخاطر ان القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسعار
السوق (عدا عن تلك التي تنشأ من مخاطر الذهب أو مخاطر العمالت) سواء كانت تلك التغيرات قد تسببت عن طريق عوامل
بالتحديد ألداة مالية منفردة أو من يصدرها ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتعامل بها في السوق .وتعتقد
اإلدارة ان تعرض المجموعة لمخاطر سعر السوق محدود جداً .خالل العام الحالي ،أبرمت المجموعة اتفاقية مبادلة ألسعار تكلفة
التمويل بهدف التحوط للتغير في أسعار تكلفة التمويل المتغيرة مع أحد البنوك المحلية لمبادلة معدل تكلفة التمويل المتغير
بمعدل تكلفة تمويل ثابت.
هـ) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة تنطوي على مخاطر ان مؤسسة سوف تواجه صعوبة في الحصول على تمويل لتلبية إلتزامات مرتبطة بالمطلوبات
المالية .ويتم مراقبة متطلبات السيولة على أسس منتظمة وتتأكد اإلدارة أن التمويل الكافي متاح لتلبية أي إلتزامات حينما تنشأ.
تمثل القائمة التالية إستحقاقات المطلوبات المالية كمايلي:

 31ديسمبر 2020م

إي ض اح

 12 - 0ش ه ر

أك ث ر م ن  12ش ه ر

ال م ج م وع

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

 2-31القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة إلى ثالثة مستويات من التسلسل
بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة
الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذا التجميع ً
العادلة كما يلي:
• المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
• المستوى  :2مدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،إما مباشرة (مثل
األسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
• المستوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات لألصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (المدخالت
غير الملحوظة)
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة
الدفترية مقاربة للقيمة العادلة بدرجة معقولة.

 31ديسمبر 2020م

المطلوبات المالية
تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

16

20,000,000

55,000,000

75,000,000

ذمم دائنه طويلة اآلجل

33

40,845,560

11,318,649

52,164,209

إلتزامات اإليجار

8

15,872,614

13,581,649

29,454,263

ذمم دائنه ومطلوبات متداولة اخرى

19

309,722,808

-

309,722,808

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

20

837,600,269

-

837,600,269

1,224,041,251

79,900,298

1,303,941,549

 12 - 0ش ه ر

أك ث ر م ن  12ش ه ر

ال م ج م وع

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

ري ال س ع ودي

المجموع

 31ديسمبر 2019م

إي ض اح

ال ق ي مة ال ع ادلة (ب ال ري ال ال س ع ودي)
ال م س ت وى االول

ال م س ت وى ال ث ان ي

ال م س ت وى ال ث ال ث

ال م ج م وع

الموجودات المالية
الذمم المدينة

242,403,689

-

-

242,403,689

الموجودات المتداولة األخرى

39,734,410

-

-

39,734,410

ضمانات ذهب

37,407,396

-

-

37,407,396

مطلوبات مالية
ذمم دائنة للذهب

256,936,665

-

-

256,936,665

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

709,354,312

-

-

709,354,312

ال ق ي مة ال ع ادلة (ب ال ري ال ال س ع ودي)

 31ديسمبر 2019م

المطلوبات المالية

ال م س ت وى االول

تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل

16

19,000,000

75,000,000

94,000,000

الموجودات المالية

ال م س ت وى ال ث ان ي

ال م س ت وى ال ث ال ث

ال م ج م وع

ذمم دائنه طويلة اآلجل

33

-

51,375,237

51,375,237

الذمم المدينة

518,450,969

-

-

518,450,969

إلتزامات اإليجار

8

21,251,209

22,631,499

43,882,708

الموجودات المتداولة األخرى

40,189,426

-

-

40,189,426

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

19

236,812,062

-

236,812,062

مطلوبات مالية

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

20

1,117,990,648

-

1,117,990,648

ذمم دائنة للذهب

1,395,053,919

149,006,736

1,544,060,655

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

المجموع

193,896,938

-

-

193,896,938

1,024,049,730

-

-

1,024,049,730

و) إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال مناسبة للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق وإدامة
التطوير المستقبلي لألعمال .ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستغل ومستوى توزيع األرباح إلى المساهمين.
أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي:
 )1حماية قدرة المؤسسة على اإلستمرار كمنشاة مستمرة ،و
 )2توفير عائد مناسب للمساهمين.

186

187

القوائم المالية

تقرير المراجع المستقل | ٥

 -32معلومات القطاعات التشغيلية
يتم اإلقرارعن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانعي القرار الرئيسيين في الشركة .إن اإلدارة
التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة هم صانعي القرار الرئيسيين ،وهم المسؤولين عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات
التشغيلية .ألغراض إدارية ،تم تنظيم الشركة الى القطاعات التشغيلية والقطاعات الجغرافية التالية:
أ-قطاع التشغيل
بالجملة

بالتجزئة

المجموع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

931,024,057

-

931,024,057

172,234,135

175,182,203

347,416,338

إجمالي الربح

102,290,673

80,689,269

182,979,942

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

66,111,163

14,812,552

80,923,715

إجمالي الموجودات

1,324,280,591

325,758,106

1,650,038,697

إجمالي المطلوبات

()1,183,631,188

()169,081,103

()1,352,712,291

 31ديسمبر 2020م:
اإليرادات  -ذهب
اإليرادات  -تشغيلية

بالجملة

بالتجزئة

المجموع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

1,495,209,023

-

1,495,209,023

266,914,983

214,289,728

481,204,711

إجمالي الربح

190,901,680

96,908,494

287,810,174

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

66,224,725

21,202,259

87,426,984

إجمالي الموجودات

1,636,967,604

378,066,971

2,015,034,575

إجمالي المطلوبات

()1,394,625,194

()202,198,320

()1,596,823,514

 31ديسمبر 2019م:
اإليرادات – ذهب
اإليرادات  -تشغيلية

ب -القطاع الجغرافي:
مجلس التعاون الخليجي

جمهورية مصر العربية

المجموع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

اإليرادات

218,099,102

1,060,341,293

1,278,440,395

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

36,793,390

44,130,325

80,923,715

مجلس التعاون الخليجي

جمهورية مصر العربية

المجموع

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

اإليرادات

719,646,444

1,256,767,290

1,976,413,734

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

51,395,777

36,031,207

87,426,984

 31ديسمبر ٢٠٢٠م:

 31ديسمبر 2019م:
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 -33ذمم دائنة طويلة اآلجل
في  30أكتوبر  ، 2018استحوذت المجموعة على  ٪100من أدوات حقوق الملكية وحصلت
على السيطرة الكاملة على شركة ازداد التجارية العربية («ازدياد»)  ،صاحب االمتياز الوحيد
والمشغل المتياز  TOUSالدولي في المملكة العربية السعودية.
بلغت القيمة العادلة للمقابل المحول  185.5مليون ريال سعودي وصافي األصول
المقتناة  44.6مليون ريال سعودي .أقرت الشركة بموجودات غير ملموسة التفاقية
االمتياز بمبلغ  30.9مليون ريال سعودي (انظر إيضاح  )1-9مع عمر إنتاجي محدد يبلغ 20
وأيضا رصيد الشهرة المعترف به  110.0مليون ريال سعودي (انظر إيضاح .)2-9
ً
سنة
نقدا من خالل تسهيالت مرابحة نقدية بقيمة 108
قامت الشركة بتسوية مقابل الشراء ً
مليون ريال سعودي مأخوذة من مؤسسة مالية وتم تسوية  27مليون ريال سعودي
من الموارد النقدية الخاصة بالشركة .تم تسجيل مبلغ  50.5مليون ريال سعودي كمقابل
مؤجل في تاريخ االستحواذ ،ويستحق الدفع خالل أربع سنوات من تاريخ الشراء على
قسطين .بلغت القيمة العادلة للدفع طويل األجل كما في  31ديسمبر  2020مبلغ 52.1
مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  51.4 :2019مليون ريال سعودي).
 -34توزيع األرباح
خالل عام  ، 2020قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة  ،وهي شركة أورو مصر لتصنيع
المعادن الثمينة ،بتوزيعات أرباح معلنة ومدفوعة بمبلغ  2،332،889ريال سعودي والتي
تعادل  9،785،536جنيه مصري ( 1،962،003 :2019ريال سعودي أي ما يعادل 9،000،000
جنيه مصري).
 -35التوافق مع أحكام الشريعة االسالمية
وفقا للمعيار الشرعي رقم ( )21بشأن األوراق المالية «األسهم و السندات» والصادر عن
المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (.)AAOIFI
وفيما يلي فقرات استنتاج إدارة الشركة:
 .1أن نشاط المجموعة الرئيس في صناعة الذهب والمجوهرات من األنشطة المشروعة
من حيث المبدأ.
 .2أن التسهيالت االئتمانية والتمويالت التي حصلت عليه المجموعة من البنوك خالل
فترة المراجعة ،تتفق وأحكام الشرعية اإلسالمية.
 .3المبيعات النقدية عبر منافذ بيع المجموعة بقطاع التجزئة ومبيعات الجملة النقدية
واآلجلة متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وتعتمد المجموعة في سياستها في بيع الذهب بالجملة على بيع الذهب المصوغ
مع التأجيل مقابل ذهب خام أو مكسر مساو له في المقدار مع مبلغ إضافي مقابل
عمل بقول من قال بجواز بيع حلي الذهب باألجل ،وهو قول جماعة من
ً
الصنعة،
علماء الفقه اإلسالمي ومنهم اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وقال به عدد من
العلماء المعاصرين ،ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية ( ،)AAOIFIوبه صدر الرأي الشرعي عن اللجنة االستشارية
الشرعية والمشكلة من مجلس الغرف السعودية للنظر في عدد من االستفسارات التي
تقدمت بها اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والحجار الكريمة بشأن التعامل في حلي
الذهب من قبل تجار الذهب وصنّ اعه وإبداء الرأي الشرعي بشأنها ،والذي تضمن في
خالصته :جواز بيع حلي الذهب والفضة بثمن مؤجل ،بين المصانع وتجار الجملة وتجار
التجزئة ،بعد تحقق الضوابط اآلتية:
• أن تكون الصناعة في الحلي مباحة.
• أن تكون الصناعة في الحلي ذات قيمة معتبرة ،وليست ألجل االحتيال على أحكام الربا.
• أن تكون الصناعة في الحلي مقصودة بالشراء وليس مادة الذهب فقط.
وهو أحد االجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب ،وال يعد
إخالال بالتزام المجموعة بالضوابط الشرعية ،وال يؤثر على التصنيف الشرعي
العمل به
ً
لنشاط المجموعة.
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 -36أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 31ديسمبر 2019م:
ذمم مدينة
الموجودات المتداولة األخرى

190

كما ذكرت سابقا

إعادة التصنيف

كما أعيد تصنيفها

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

665,257,301

()40,189,426

625,067,875

59,351,040

40,189,426

99,540,466
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