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 رسالة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي

نرحب بكم في التقرير الســـنوي األول لشركة »الزوردي« كشركة 
مســـاهمة مدرجة؛ والذي يعتبر ثمرة رحلة طويلة تربعت 

»الزوردي« خاللهـــا على عرش تصميم المجوهرات المبتكرة عالية 
الجودة، وأرســـت خاللها معايير ذهبية في الحوكمة والشفافية 

للمســـاهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة بالشركة.

»تتمتع "الزوردي" بمكانة قوية تؤهلها لتحقيق طموحاتها المستقبلية في النمو«
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يعتبـــر عـــام ٢٠١٦ محطة رئيســـية بارزة في مســـيرة 
»الزوردي«، حيـــث أن عمليـــة االكتتاب العام للشـــركة 
فـــي ســـوق األوراق المالية الســـعودية- خالل شـــهر 
يونيـــو- كانـــت إحـــدى عمليـــات اإلدراج الثـــالث التي 
عـــدد  تمكـــن  األولـــى  للمـــرة  المملكـــة.  شـــهدتها 
كبيـــر مـــن المســـتثمرين مـــن امتـــالك حصـــة فـــي 
كبـــرى شـــركات تصميـــم وإنتـــاج وتوزيـــع الذهـــب 
أكبـــر  ورابـــع  األوســـط  الشـــرق  فـــي  والمجوهـــرات 

شـــركة منتجـــة للذهـــب حـــول العالم. 

ويعكـــس العـــدد المحدود فـــي االكتتابـــات العاّمة 
خـــالل عـــام ٢٠١٦ األوضـــاع االقتصاديـــة الصعبة التي 
فـــي منطقـــة دول  الرئيســـية  أســـواقنا  بهـــا  تمـــر 
أدى  حيـــث  ومصـــر.  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
االنخفـــاض المســـتمر في أســـعار النفط إلـــى تراجع 
كبيـــر في حجـــم اإلنفـــاق االســـتهالكي، إلـــى جانب 
انخفـــاض قيمـــة الجنيـــه المصـــري، مما أثر بشـــكل 

كبيـــر علـــى أعمالنا. 

بلغـــت اإليرادات التشـــغيلية للشـــركة 4٠5.4 مليون 
ريــــال ســـعودي للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 3١ 
ديســـمبر ٢٠١٦، وذلـــك بانخفـــاض قـــدره ٢3.5% عـــن 
العـــام الماضـــي. وســـجلت الشـــركة بذلـــك صافـــي 
 % بانخفـــاض ٢8.3  ريــــال  7٢.١ مليـــون  قـــدره  دخـــل 
مقارنـــة مع عـــام ٢٠١5. وبالرغم مـــن صعوبة األوضاع 
التجاريـــة، إال أن الشـــركة تمكنـــت مـــن الحفاظ على 
ريادتهـــا فـــي القطـــاع بتحقيق هامش ربـــح إجمالي 
الســـريعة  القـــرارات  ٦٠.٢%، وذلـــك بفضـــل  بنســـبة 

الصائبـــة التـــي اتخذها فريـــق اإلدارة.   

دأبنـــا خـــالل العـــام علـــى تطبيـــق برنامـــج لخفـــض 
المـــوارد  اســـتخدام  كفـــاءة  وتعزيـــز  التكاليـــف 
عـــاد علـــى أعمالنـــا بالعديـــد مـــن الوفـــورات. حيـــث 
انخفضـــت كل مـــن التكاليف التشـــغيلية لإليرادات 
بنســـبة ١5.3%، والنفقـــات العامـــة واإلداريـــة بنســـبة 
 .%٢.3 بنســـبة  والتســـويق  البيـــع  ونفقـــات   ،%١8.4
ويشـــمل بند المصاريف و اإليرادات األخرى مكاســـب 
تقييـــم  فـــروق  مـــن  واحـــدة  ولمـــرة  متكـــررة  غيـــر 
العمـــالت األجنبيـــة، نتيجة لتعويـــم الجنيه المصري 

فـــي نوفمبـــر ٢٠١٦.

وفـــي عـــام ٢٠١٦، بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة ألصـــول 
الشـــركة ١.5 مليـــار ريــــال ســـعودي مقارنـــة مـــع 8.١ 
بلغـــت نســـبته  بانخفـــاض   ،٢٠١5 فـــي  ريــــال  مليـــار 
١٢.9% يرجـــع بشـــكل رئيســـي إلـــى انخفـــاض قيمـــة 
العامـــل3٦7  المـــال  رأس  صافـــي  وبلـــغ  المخـــزون. 
مليـــون ريـــال ســـعودي، بانخفـــاض بلغـــت نســـبته 
١8.٢% يرجـــع بشـــكل رئيســـي إلـــى تراجـــع المخزون 
والســـيولة النقديـــة. كمـــا بلـــغ حجـــم التســـهيالت 
البنكية قصيرة األجل ١ مليار ريــــال ســـعودي مقارنة 
مـــع ١.١ مليـــار ريـــال ســـعودي فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١5، 
وهـــو مـــا يعـــادل انخفاضـــً بنســـبة 8.5% يرجـــع إلى 
مســـاعي الشـــركة لتخفيض حجـــم الديـــون ورأس 

العامل. المـــال 

مسيرة نمو واضحة 
اتخـــذت »الزوردي« علـــى مـــدار العـــام عـــّدة تدابيـــر 
اســـتباقية لمواجهـــة التحديات االقتصاديـــة الكلية 
إلـــى  تهـــدف  اســـتراتيجية  مبـــادرات  طـــرح  عبـــر 
ضمـــان اســـتمرار نمو اإليـــرادات وصافـــي الدخل في 
المســـتقبل. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أطلقنـــا مجموعات 
وخطـــوط منتجـــات جديـــدة ومنها طـــرح مجموعة 
ألول  قيراطـــً   ١4 عيـــار  الذهبيـــة  المشـــغوالت  مـــن 
مـــرة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وهـــي تقـــدم 
للمســـتهلكين تصاميـــم فريدة بأســـعار معقولة. 
 ١4 عيـــار  مـــن  الذهبيـــة  المجوهـــرات  وتحظـــى 
قيراطً بشـــعبية واســـعة حـــول العالـــم، وقد القت 
مجموعتنـــا الجديـــدة من عيـــار ١4 منها استحســـانً 
كبيـــرًا لدى تجار التجزئة والمســـتهلكين في مصر. 
ونحـــن نخطط إلدخال هـــذه المجموعة الجديدة من 
عيار ١4 إلى أســـواق جديدة في المســـتقبل القريب. 
عـــالوًة علـــى ذلـــك، عقـــدت »الزوري« شـــراكة جديدة 
مـــع شـــركة تركية بـــارزة في صناعـــة خواتـــم الزواج 
إلطـــالق خـــط مميـــز جديـــد لتصنيـــع هـــذه الخواتم 

فـــي مصـــر، والـــذي ســـجل أداًء جيـــدًا للغاية. 

%٦٠
هامش الربح اإلجمالي

%١7.8
صافي هامش الدخل
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وبدأنـــا أيضً بتوســـيع شـــبكتنا مـــن متاجـــر البيع 
بالتجزئـــة انطالقً مـــن إيماننا بوجـــود فرصة كبيرة 
للنمـــو فـــي هـــذا المجـــال، خصوصـــً وأننـــا نمتلك 
عـــددًا محدودًا مـــن متاجـــر التجزئة. ونحـــرص على 
انتقاء أبرز مراكز التســـوق والمواقـــع األكثر جاذبية 
الفتتـــاح متاجرنـــا الجديـــدة مـــع العمل فـــي الوقت 
وفـــي  منتجاتنـــا.  تشـــكيلة  تحســـين  علـــى  ذاتـــه 
ســـابقة جديـــدة، ســـتطلق »الزوردي« أول مجموعـــة 
منتجـــات للرجـــال ُتبـــاع حاليـــً بشـــكل حصـــري في 
متاجرنـــا للبيـــع بالتجزئـــة، وهـــي تتضمـــن أســـاور 
وخواتـــم وأزرار لألكمام وأقالم ومحافظ. وســـنعمل 
باســـتمرار على طـــرح مجموعات جديـــدة أخرى في 
إضافـــات  طـــرح  إمكانيـــة  إلـــى  باإلضافـــة  متاجرنـــا، 

جديـــدة لخطـــوط منتجات الشـــركة. 

وفـــي نهاية العـــام، أطلقنا عالمتنـــا التجارية الثانية 
»كينـــاز« فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهي 
توفـــر مجموعـــة واســـعة مـــن مجوهـــرات األلمـــاس 
بتصاميـــم جميلـــة وأســـعار معقولة. وينـــدرج ذلك 
ضمـــن إطـــار رؤيتنـــا لجعـــل »الزوردي« مجموعة ذات 
عالمـــات تجارية متنوعة تســـتهدف شـــرائح مختلفة 
شـــركات  غـــرار  علـــى  وذلـــك  المســـتهلكين،  مـــن 
نمـــوًا  »كينـــاز«  وتشـــهد  العالميـــة.  المجوهـــرات 
ملحوظـــً مع بيـــع منتجاتها في العديـــد من مراكز 
البيـــع بالتجزئـــة فـــي المملكـــة، ونخطـــط للتوســـع 

فـــى مراكـــز جديدة فـــي عـــّدة بلـــدان أخرى.

وللمـــرة األولـــى علـــى اإلطـــالق، وقعنـــا أول اتفاقيـــة 
امتيـــاز تجـــاري دولية مع عالمة مجوهـــرات »أميزينج« 
الدانماركيـــة، وحصلنا بموجبهـــا على حقوق امتياز 
مدتهـــا ٢5 عامـــً لبيـــع منتجـــات عالمـــة »أميزينـــج« 
في تســـعة أســـواق من بينهـــا الســـعودية ومصر. 
ويعتبـــر ذلـــك تطـــورًا مهمـــً فـــي نمـــوذج أعمـــال 
»الزوردي«، حيـــث نكـــرس إمكاناتنـــا لبيـــع منتجـــات 
ســـُتباع  البدايـــة  وفـــي  عالميـــة.  تجاريـــة  عالمـــات 
منتجـــات »أميزينـــج« في أربعة متاجر تابعة لشـــركة 
الســـعودية  فـــي  »أميزينـــج«  أســـم  تحمـــل  الزوردي 

ومصـــر، ومـــن ثـــم سنتوســـع تدريجيً.

تقنيـــات  توظيـــف  واصلنـــا  العـــام،  مـــدار  وعلـــى 
الشـــركة وقدراتهـــا التصنيعية إلطـــالق مجموعات 
األنيقـــة  الكالســـيكية  المجوهـــرات  مـــن  جديـــدة 
بـــأوزان خفيفـــة عبـــر جميع األســـواق بهـــدف توفير 
المجوهـــرات بأســـعار أقـــل للمســـتهلكين. ونحـــن 
واثقـــون بـــأن هـــذه المنتجـــات ســـتحقق مبيعـــات 

جيـــدة فـــي ظـــل األوضـــاع الراهنة. 

نتطلـــع حاليـــً للتوســـع مـــن خـــالل دراســـة عمليات 
األنشـــطة  لبعـــض  محتملـــة  واســـتحواذ  اندمـــاج 
لواقـــع  مستفيضــــة  قــــراءة  بعـــد  المســـتهدفة 

الســـوق.  ومتطلبـــات 

الذكـــر  آنفـــة  المبـــادرات  هـــذه  جميـــع  أخـــذ  ومـــع 
والمتطلبـــات األساســـية لدعـــم قطـــاع المجوهرات 
علـــى المـــدى الطويـــل، نؤمـــن أن "الزوردي" تتمتـــع 
بمكانـــة قويـــة تؤهلهـــا لتحقيـــق طموحاتهـــا فـــي 

النمـــو علـــى المـــدى الطويـــل.  

عمالئنـــا  إلـــى  الشـــكر  بجزيـــل  نتوجـــه  إذ  ونحـــن 
ومســـاهمينا وشـــركائنا الختيارهـــم شـــركتنا خالل 
العـــام الماضـــي، فإننا نتطلـــع إلى تقديـــم منتجات 
اســـتثنائية وقيمة عبـــر الزمن خالل عـــام ٢٠١7 أيضً. 

محمد ابراهيم جمعة الشروقي
رئيس مجلس اإلدارة 

سليم شدياق 
الرئيس التنفيذي

رسالة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

١.5 مليار
إجمالي قيمة الموجودات )ريـال سعودي(

7٢.١ مليون
صافي الدخل )ريـال سعودي(

لمحة عاّمة حول الشركة
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نبذة عن “الزوردي”

تأسست مجموعة »الزوردي« عام ١99٢ في المملكة العربية السعودية، وهي العالمة 
األبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغوالت الذهبية في منطقة 

الشرق األوسط، وتحتل المرتبة الرابعة بين أكبر مصنعي مشغوالت الذهب في العالم. 
تبيع »الزوردي« سنويً أكثر من مليون قطعة مجوهرات في أكثر من ٢5 بلدًا حول العالم. 

وأسست المجموعة لنفسها مكانة رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بفضل سفراء عالمتها التجارية واستراتيجياتها التسويقية الشاملة. وهي تشتهر 

بمجوهراتها االستثنائية واألنيقة ذات التصميم بالغ االتقان.

ويعمل لدى المجموعة أكثر من ٢5٠٠ موظف، وتنتج سنويً ما يزيد على 5 آالف تصميم 
مختلف من مجوهرات األلماس والذهب عيار ٢١ و١8 قيراطً. ويستخدم فريق التصميم 
الدولي لدى »الزوردي« أحدث تقنيات التصميم المعروفة باسم »CAM/ CAD« التي 
تعتمد على استخدام الحاسوب إلنتاج تصاميم عالية الدقة واالحترافية. وتتم صناعة 

قطع المجوهرات ضمن مصانع الشركة في المملكة العربية السعودية ومصر باستخدام 
أحدث المعدات التكنولوجية مثل طباعة الليزر ثالثية األبعاد، ومن ثم يتم توزيعها على 

أكثر من ٢٠٠٠ بائع تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وكذلك التصدير للواليات المتحدة األمريكية وأوروبا.

لمحة عاّمة حول الشركة
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الرؤية
تتطلـــع مجموعـــة »الزوردي« إلى رؤيـــة عالم تصبح 
فيـــه »الزوردي« بيـــت المجوهـــرات األكثـــر جاذبيـــة 
وثقة وإلهامً بين شـــركات المجوهـــرات العصرية 

األخـــرى العاملـــة في هـــذا المجال.

الرسالة
تســـعى مجموعـــة الزوردي إلـــى إضفـــاء البهجـــة 
على حيـــاة المرأة من خـــالل عالمـــات تجارية تقدم 
تـــم  وإبداعهـــا  أناقتهـــا  فـــي  فريـــدة  مجوهـــرات 
تصميمهـــا مـــن خـــالل أفـــكار مســـتلهمة قدمها 
بالتفانـــي  الـــذي يتميـــز  فريـــق مجموعـــة الزوردي 
ذلـــك  فـــي  وتدعمهـــم  العمـــل  فـــي  والموهبـــة 

أحـــدث إمكانيـــات الصناعـــة المتاحـــة.

االستراتيجية
تســـعى »الزوردي« ألن تغـــدو العالمة األبرز في مجال 
المشـــغوالت  قطـــع  وتصديـــر  وتصنيـــع  تصميـــم 
الذهبيـــة ومجوهرات األلمـــاس والمجوهرات الراقية 
وبيعهـــا بالتجزئـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
الدوليـــة  وشـــمال أفريقيـــا وغيرهـــا مـــن األســـواق 
التـــي تطـــرح بهـــا المجموعـــة منتجاتهـــا. وتعزيـــزًا 
اســـتراتيجيات  المجموعـــة  تبنـــت  الرؤيـــة،  لهـــذه 

التالية: العمـــل 

•  توســـيع نطـــاق عمـــل المجموعـــة فـــي مجـــال بيع 
مصوغـــات الذهـــب بالجملـــة مـــن خـــالل التصميم 
المنتجـــات،  خطـــوط  فـــي  والتطويـــر  واالبتـــكار 
وتعزيز الحصة الســـوقية خصوصً ضمن قطاعات 
الذهـــب عيـــار ١8 قيراطـــً، وإطـــالق خطـــوط إنتـــاج 
جديـــدة مثل منتجات الذهـــب عيار ١4 قيراطً التي 
توفـــر قيمة أكبـــر للمســـتهلكين، وتعزيـــز برامج 
االســـتراتيجيين،  للشـــركاء  التجـــاري  التســـويق 
والتعـــاون مع الشـــركات الدولية، وترســـيخ حضور 
»الزوردي« في األســـواق الخليجية، وتطوير خطوط 

منتجـــات جديـــدة لألســـواق الغربية.

•  توســـيع نطـــاق عمـــل المجموعة في قطـــاع البيع 
بالتجزئـــة عبر إطـــالق مجموعات جديـــدة، وتطوير 
»الزوردي«  خـــط  )مثـــل  جديـــدة  إنتـــاج  خطـــوط 
للمجوهـــرات الرجاليـــة(، وافتتـــاح متاجـــر جديـــدة 

للبيـــع بالتجزئـــة فـــي مواقـــع جذابة.

•  توســـيع وتطوير نطاق عالمة مجوهـــرات األلماس 
الجديدة »كيناز« فـــي المنطقة.

•  إطـــالق امتيـــاز بيـــع منتجـــات عالمـــة المجوهـــرات 
الدنماركيـــة »أميزينـــج« عبـــر العديـــد من األســـواق.

•  توســـيع نطـــاق بيـــع مجوهـــرات األلمـــاس بالجملة 
عبـــر إطالق مجموعات جديدة، وحشـــد المزيد من 

الموارد، وتوســـيع قاعـــدة العمالء.

قـــدرات  المســـتخدمة وتعزيـــز  التقنيـــات  •  تطويـــر 
التصنيـــع للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن التصاميـــم 
المبتكرة وإضفاء لمســـة من التميز على منتجات 
المجموعة في الســـوق، والمحافظة على الكفاءة 
مـــن حيث التكاليف، وتحســـين عمليات التصنيع، 
وتعزيـــز كفـــاءة رأس المـــال العامل لجعـــل أعمال 

المجموعـــة أكثر اســـتراتيجية وفاعليـــة وكفاءة.

قاعـــدة  وتوســـيع  المجموعـــة  مكانـــة  •  ترســـيخ 
عمالئهـــا مـــن خـــالل تبنـــي اســـتراتيجية تســـويق 
شـــاملة عبـــر جميـــع قنـــوات التســـويق الرئيســـية. 

تنميـــة  خـــالل  مـــن  المجموعـــة  قـــدرات  •  تعزيـــز 
المـــوارد البشـــرية، وتعزيـــز حوكمـــة الشـــركة عبر 
تطبيق سياســـات وإجراءات أفضـــل للرقابة وإدارة 

المخاطـــر.

لمحة عاّمة حول الشركة

9



أبرز التطورات

لمحة عاّمة حول الشركة

١99٢١994١995١997٢٠٠3٢٠٠5

"الزوردي"  شـــركة  تأسســـت 
مصنـــع   " اســـم  تحـــت  بدايـــًة 
الســـعودي"  واللؤلـــؤ  الذهـــب 
فـــي الرياض لصاحبها الســـيد 

العثيـــم. العزيـــز صالـــح  عبـــد 

"الزوردي"  عالمـــة  تســـجيل 
التجاريـــة ألول مـــرة.

المســـاهمة بتأسيس "الشركة 
الدوليـــة لتصنيـــع المجوهرات" 
ُتعـــرف  والتـــي  مصـــر  فـــي 
مصـــر  "الزوردي  باســـم  حاليـــً 

للمجوهـــرات".

فـــي  "الزوردي"  عالمـــة  إطـــالق 
مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربية 

لســـعودية ا

معـــرض  أول  تفتتـــح  الشـــركة 
العربيـــة  المملكـــة  خـــارج  لهـــا 
الســـعودية في مدينـــة أبوظبي 

اإلماراتيـــة.

تأســـيس شـــركة "أورو إيجيبت"، 
فـــي  "الزوردي"  لــــ  مصنـــع  كأول 

مصـــر بطاقـــة إنتاجيـــة ١٠ طـــن.

تغيير اســـم الشـــركة إلى "مصنع 
والمجوهـــرات"  للذهـــب  الزوردي 
وزيـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة إلـــى ١5 

الرياض. بمصنـــع  طنـــً 
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)حسب التقويم الميالدي(

لمحة عاّمة حول الشركة

٢٠٠٦٢٠٠7٢٠٠9٢٠١٢٢٠١5٢٠١٦

"الزوردي"  لمجموعـــة  معـــرض  افتتـــاح 
فـــي مدينـــة العيـــن اإلماراتيـــة.

تأســـيس مصنـــع ثـــان بطاقـــة إنتاجية  
١5 طـــن في مصر من خالل االســـتحواذ 
على حصـــة غير مباشـــرة بنســـبة ١٠٠% 
فـــي شـــركة "الزوردي مصـــر" )الدوليـــة 
ذات  ســـابقة(  المجوهـــرات  لتصنيـــع 

مســـؤولية محـــدودة.

انتهـــاء االكتتـــاب العـــام األولي على 
أسهم "الزوردي" بنجاح في ٢9 يونيو 
وبـــدء تـــداول أســـهم المجموعة في 

الســـوق المالية الســـعودية "تداول"

إطـــالق خط منتجـــات الذهـــب عيار ١4 
قيـــراط في مصـــر للمـــرة األولى على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط، مما يوفر 
للعمالء مجوهـــرات أنيقـــة التصميم 

بأســـعار معقولة

فـــي  ثانيـــة  تجاريـــة  عالمـــة  إطـــالق 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تحـــت 
اســـم "كيناز"توفر باقـــة متنوعة من 
أرقـــى تصاميـــم مجوهـــرات األلمـــاس 

بأســـعار معقولـــة

"الزوردي" تســـتحوذ علـــى امتيـــاز بيع 
مجوهرات عالمـــة "أميزينج " التي تم 
تأسيســـها في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن

تـــم تحويـــل شـــركة "مصنـــع الزوردى 
وخمســـة  والمجوهـــرات"  للذهـــب 
مـــن فروعهـــا إلى شـــركة مســـاهمة 
مقفلـــة تحـــت اســـم "شـــركة الزوردي 
 ٢٠٠ قـــدره  برأســـمال  للمجوهـــرات" 

مليـــون ريــــال ســـعودي.

شـــركات  يضـــم  تحالـــف  اســـتحواذ 
و"ايســـتجيت"  "إنفســـتكورب" 
علـــى  انفســـتور"  و"ناشـــيونال 
حصص غير مباشـــرة بنسبة %77.5 

القابضـــة". "الزوردي  فـــي 

مـــن  الشـــركة  مـــال  رأس  ارتفـــاع 
3٠٠ مليـــون إلـــى 43٠ مليـــون ريــــال 

ســـعودي.

قطـــر  الزوردي  شـــركة  تاســـيس 
للبيـــع  "الزوردي"  مكتـــب  وإطـــالق 

قطـــر. فـــي  بالجملـــة 

 ٢٠٠ مـــن  "الزوردي"  مـــال  رأس  ارتفـــاع 
مليون إلى 3٠٠ مليون ريــــال ســـعودي.

مجموعـــة "الزوردي" تتعاون مع النجمة 
إليسا. اللبنانية 
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السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

محمد ابراهيم جمعة الشروقي
المناصب الحالية

يتولـــى محمـــد ابراهيـــم جمعة الشـــروقي منصـــب رئيس 
عـــام  منـــذ  للمجوهـــرات  »الزوردي«  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
٢٠١3/5/١٢، وهـــو الرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك لمجموعـــة 

»إنفســـتكورب«. العالميـــة  االســـتثمار 

•  رئيـــس مجلـــس إدارة »معهـــد أعضـــاء مجالـــس اإلدارات 
لـــدول مجلس التعاون الخليجي« منـــذ عام ٢٠١5، المعهد 
مؤسســـة ربحيـــة تركـــز علـــى االرتقـــاء بمهنيـــة أعضـــاء 

مجالـــس اإلدارات وتعزيـــز كفاءتهـــم فـــي المنطقـــة 

•  الرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك فـــي بنـــك »إنفســـتكورب« 
منـــذ عـــام ٢٠١5، شـــركة مســـاهمة بحرينيـــة متخصصـــة 

بالخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة 

•  عضـــو مجلـــس إدارة »برنامج ولي العهد للمنح الدراســـية 
العالميـــة« منذ عام ٢٠٠٠

•  عضو مجلس أمنـــاء »مركز البحرين للدراســـات والبحوث« 
منـــذ عـــام ١995، مؤسســـة بحثيـــة بحرينيـــة متخصصـــة 
بإجـــراء البحـــوث التطبيقيـــة الخاصـــة وتقديـــم الخدمـــات 

االستشـــارية للقطاعيـــن العـــام والخاص

•  عضـــو مجلـــس إدارة »غرفـــة التجـــارة األمريكيـــة العربيـــة 
الوطنية« منـــذ عام ١995، والتي تهـــدف إلى دعم وتعزيز 

العمـــل والتعـــاون االقتصـــادي العربي-األمريكي

المؤهالت األكاديمية والمهنية
•  يحمل الشـــروقي شـــهادة البرنامج التنفيـــذي من جامعة 
هارفـــارد فـــي مدينة بوســـطن األمريكية منذ عـــام ١989، 
إضافًة إلى شـــهادة البكالوريوس فـــي التجارة من جامعة 

الكويت فـــي العاصمة الكويتية منـــذ عام ١97٠. 

جيمس ليونارد تانر 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

يشـــغل جيمـــس ليونـــارد تانر منصـــب عضو مجلـــس اإلدارة في 
شـــركة »الزوردي« للمجوهرات منـــذ ٢٠١٢/٢/٢٠ 

•  عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة »أرفنتـــو للنظـــم المتنقلة« شـــركة 
مســـاهمة مقفلـــة منذ عـــام ٢٠١5؛ وهي شـــركة تركيـــة رائدة في 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات تقـــوم بتصميـــم وتطويـــر وبيع 
مجموعتهـــا الخاصة من منتجـــات األجهزة والتطبيقـــات البرمجية

•  عضـــو مجلس إدارة شـــركة »هيدراســـون« منذ عام ٢٠١4، شـــركة 
قابضـــة ذات مســـؤولية محـــدودة رائـــدة ومتخصصة فـــي مجال 

الحلـــول المتكاملة لنقل الســـوائل 

•  عضـــو مجلـــس إدارة »شـــركة اليســـر للمقـــاوالت الصناعية« منذ 
عـــام ٢٠١3، شـــركة مســـاهمة مقفلـــة رائـــدة فـــي مجـــال تقديـــم 

الخدمـــات الصناعيـــة البتروكيماويـــة لقطـــاع النفـــط والغـــاز

•  عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة »ترياكـــي أغـــرو« شـــركة مســـاهمة 
مقفلـــة منـــذ عـــام ٢٠١١؛ وهـــي شـــركة تركيـــة تعمـــل فـــي مجال 

تجـــارة وتوريـــد المنتجـــات الزراعيـــة

•  عضو مجلس إدارة شـــركة »جلـــف كرايو« القابضة شـــركة خاصة 
منـــذ عـــام ٢٠١١، وهي شـــركة رائـــدة بمجـــال إنتاج الغـــاز الصناعي 

في منطقة الشـــرق األوســـط

•  مدير عام ورئيس قســـم استثمارات الشركات في منطقة الشرق 
األوســـط وشمال أفريقيا لدى بنك »إنفســـتكورب« منذ ٢٠١٠؛ شركة 

مســـاهمة بحرينية تعمل في قطاع الخدمات المصرفية والمالية

•  عضـــو مجلـــس إدارة »إنفســـتكورب الســـعودية لالســـتثمار« منذ 
٢٠١٠، وهـــي شـــركة خاصـــة تعمل في قطـــاع الخدمـــات المصرفية 

االســـتثمارية وتتبع لبنـــك »إنفســـتكورب« البحرين

•  عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة »أورو إيجيبـــت لتشـــغيل المعـــادن 
الثمينـــة« منـــذ عـــام ٢٠١٠، وهـــي شـــركة مســـاهمة مقفلة

٢٠١٢؛  عـــام  منـــذ  القابضـــة  »أوركا«  إدارة شـــركة  •  عضـــو مجلـــس 
وهـــي شـــركة مســـاهمة مقفلة رائـــدة في مجـــال تجـــارة التجزئة 

للمالبـــس الرجاليـــة فـــي تركيا

•  عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة NDT لخدمـــات منـــع التـــاكل، وهـــي 
شـــركة مســـاهمة مقفلة، أكبر شـــركة لخدمـــات اختبـــار المنتجات 
للقطـــاع الصناعي في المملكة العربية الســـعودية منـــذ أبريل ٢٠١٦

المؤهالت األكاديمية والمهنية
•  يحمـــل تانر شـــهادة البكالوريـــوس في علوم االقتصـــاد والمالية 
منذ عام ١98٢ وشـــهادة ماجســـتير إدارة األعمـــال منذ عام ١983، 
وكلتاهمـــا مـــن »جامعـــة إنديانا« فـــي مدينة بلومنجتـــون بوالية 

إنديانـــا األمريكية. 

براين نورمان ديكي 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

يشـــغل براين نورمـــان ديكي منصب عضـــو مجلس إدارة 
في شـــركة »الزوردي« للمجوهـــرات منذ ١٠/١5/٢٠١5

ذات  »هايدراســـون«  شـــركة  إدارة  مجلـــس  •  رئيـــس 
المســـؤولية المحـــدودة بريطانيـــة منذ عـــام ٢٠١3؛ وهي 
شـــركة متخصصـــة بتصنيـــع وتوزيـــع المنتجـــات واآلالت 
واألجهـــزة الهيدروليكيـــة الخاصـــة بإنتـــاج النفـــط تحـــت 

ســـطح البحـــر

شـــركة  فـــي   - تنفيـــذي  غيـــر   - إدارة  مجلـــس  •  عضـــو 
بمدينـــة  ٢٠١٠؛  عـــام  منـــذ  الماليـــة"   "سيســـتيم 
لوكســـمبورغ ، شركة تابعة لشـــركة سيستيم األوربية 
وهي شـــركة مســـاهمة مدرجـــة في بورصتي موســـكو 
ولنـــدن، وُتعـــد إحـــدى الشـــركات االســـتثمارية العشـــرة 

األكبـــر في االتحاد الروســـي

»إنفســـتكورب  بمجموعـــة  المستشـــارين  •  كبيـــر 
ذات  شـــركة  وهـــي  ٢٠٠3؛  عـــام  منـــذ  انترناشـــيونال« 
مســـؤولية محـــدودة تدير اســـتثماراٍت الملكيـــة الخاصة 
المتحـــدة مقـــرًا لهـــا،  المملكـــة  األوروبيـــة وتتخـــذ مـــن 
والماليـــة.  المصرفيـــة  الخدمـــات  بتقديـــم  وتتخصـــص 
وكبير المستشـــارين بشـــركة ردالين كابيتـــال، صندوق 

لوكســـمبورغ مدينـــة  فـــي  اســـتثماري  مشـــترك 

المؤهالت األكاديمية والمهنية 
•  يحمل ديكي شـــهادة الماجســـتير في إدارة األعمال منذ 
عـــام ١978 مـــن »جامعـــة هارفـــارد« في مدينة بوســـطن 
األمريكيـــة، كمـــا حصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير في 
أوكســـفورد«  »جامعـــة  مـــن  وآدابهـــا  اإلنجليزيـــة  اللغـــة 

بمدينـــة أوكســـفورد اإلنجليزية عـــام ١97٦.

لمحة عاّمة حول الشركة
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وسيم محمد عاصم الخطيب 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

منصـــب  الخطيـــب  عاصـــم  محمـــد  وســـيم  يشـــغل 
عضـــو مجلـــس إدارة غيـــر تنفيـــذي في شـــركة »الزوردي« 
للمجوهرات منذ ٢٠١5/١٠/١5. وهـــو عضو بلجنة المراجعة 

ولجنـــة الترشـــيحات والمكفـــاءت

المصرفيـــة  الخدمـــات  ورئيـــس  المنتـــدب  العضـــو   •
االســـتثمارية فـــي »األهلى كابيتـــال« منذ عـــام ٢٠١5؛ وهي 
شـــركة مســـاهمة ســـعودية متخصصة بتقديم الخدمات 

لية لما ا

•  عضـــو مجلـــس إدارة فـــي شـــركة »اتش ســـي لـــألوراق 
شـــركة  وهـــي  ٢٠١5؛  عـــام  منـــذ  واالســـتثمار«  الماليـــة 
وتتخصـــص  لهـــا  مقـــرًا  مصـــر  مـــن  تتخـــذ  مســـاهمة 

الماليـــة الخدمـــات  بتقديـــم 

•  شـــريك وعضو مجلس إدارة في شـــركة »مركز اي سي 
لزراعـــة وتجميل األســـنان الطبي المحـــدودة« منذ عام 
٢٠١٠. وهي شـــركة ذات مســـئولية محـــدودة متخصصة 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  تتخـــذ  الطبـــي  المجـــال  فـــي 

الســـعودية مقـــرًا لها 

المؤهالت األكاديمية والمهنية 
•  شـــهادة الدراســـات التنفيذية من كلية هرفرد بالواليات 

المتحـــدة األمريكية عام ٢٠١٦.

•  يحمـــل الخطيـــب شـــهادة البكالوريـــوس في هندســـة 
 الكمبيوتـــر مـــن »جامعـــة واليـــة بنســـلفانيا« األمريكية 

منذ عام ٢٠٠4. 

عبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشـــغل عبداهلل عبدالعزيز صالـــح العثيم منصب عضو 
مجلـــس إدارة في شـــركة »الزوردي« للمجوهرات منذ عام 

٢٠١3/9/5

•  عضـــو مجلـــس إدارة ومديـــر التخطيـــط االســـتراتيجي 
منـــذ عـــام ٢٠١٢ في »شـــركة عبدالعزيز العثيـــم وأوالده 
القابضة« شـــركة ذات مســـؤولية محدودة ومتخصصة 

االســـتثمارات مجال  في 

•  عضو مجلس إدارة »شركة ذات القابضة

•  عضـــو فـــي مجلـــس شـــباب رجـــال األعمـــال فـــي غرفـــة 
بالريـــاض للتجـــارة والصناعـــة 

المؤهالت األكاديمية والمهنية
فـــي  البكالوريـــوس  شـــهادة  علـــى  العثيـــم  •  حصـــل 
واليـــة  فـــي  ســـوفولك«  »جامعـــة  مـــن  الماليـــة  اإلدارة 

.٢٠١٠ عـــام  األمريكيـــة  ماساتشوســـتس 

هاني إبراهيم أحمد عبيد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشـــغل هاني إبراهيم أحمد عبيـــد منصب عضو مجلس 
إدارة في شـــركة »الزوردي« للمجوهرات منذ ٢4/٢٠١3/4

•  انضـــم إلـــى انفســـتكورب بمنصـــب شـــريك فـــي عـــام 
٢٠١٢ بعـــد أن عمـــل مـــع شـــركة مورجـــان ســـتانلي لمدة 
5 ســـنوات، حيـــث كان نائـــب الرئيـــس فـــي إدارة الثروات 
كمـــا عمل في البنك الســـعودي الفرنســـي بوحدة إدارة 

األصـــول لمدة ٦ ســـنوات.

•  مديـــر فـــي »بنـــك انفســـتكورب« منـــذ عـــام ٢٠١٢؛ وهـــو 
شـــركة مســـاهمة بحرينية متخصصة بتقديم الخدمات 

والمالية  المصرفيـــة 

الفرنســـي  الســـعودي  بالبنـــك  إدارة  مجلـــس  •  عضـــو 
الخاصـــة،  األســـهم  وصناديـــق  المـــال  رأس  صناديـــق   - 

منذ ٢٠١5

المؤهالت األكاديمية والمهنية
إدارة  فـــي  البكالوريـــوس  شـــهادة  عبيـــد  •  يحمـــل 
التكنولوجيـــا مـــن »معهـــد وينتـــورث للتكنولوجيا« في 
مدينة بوســـطن بوالية ماساتشوســـتس األمريكية منذ 

عـــام ٢٠٠٢.

لمحة عاّمة حول الشركة
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السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

عبدالكريم أسعد أبو النصر 
عضو مجلس إدارة مستقل

يشـــغل عبدالكريـــم أســـعد أبـــو النصـــر منصـــب عضـــو 
منـــذ  للمجوهـــرات  »الزوردي«  شـــركة  فـــي  إدارة   مجلـــس 

عام ١/3/٢٠١٦ 

الوطنيـــة  »ينبـــع  شـــركة  إدارة  مجلـــس  •  عضـــو 
وهـــي  ٢٠١3؛  مـــارس  منـــذ  )ينســـاب(  للبتروكيماويـــات« 
شـــركة مســـاهمة ســـعودية تعمـــل فـــي مجـــال تصنيع 

البتروكيماويـــة المنتجـــات 

•  عضو مجلس إدارة شـــركة »عبداللطيف جميل المتحدة 
أبريـــل ٢٠١5؛ وهـــي شـــركة مســـاهمة  للتمويـــل« منـــذ 
مغلقـــة متخصصة في توفير تمويل الســـيارات بموجب 

التمويلي التأجيـــر  قانون 

•  عضو مجلس إدارة شـــركة »السعودية لهندسة صناعة 
٢٠١4؛ وهـــي شـــركة مســـاهمة  مـــارس  الطيـــران« منـــذ 
مغلقـــة تعمـــل في مجـــال هندســـة وصناعـــة الطائرات

المؤهالت األكاديمية والمهنية
•  يحمل أبو النصر شـــهادة الماجســـتير فـــي إدارة األعمال 
عـــام ١989،  بالقاهـــرة« منـــذ  األمريكيـــة  »الجامعـــة  مـــن 
وكذلـــك شـــهادة البكالوريـــوس فـــي إدارة األعمـــال من 

»جامعـــة واليـــة كاليفورنيـــا« منذ عـــام ١985. 

أمين محمد عاكف المغربي 
عضو مجلس إدارة مستقل

يشـــغل أميـــن محمـــد عاكـــف المغربـــي منصـــب عضـــو 
منـــذ  للمجوهـــرات  »الزوردي«  شـــركة  فـــي  إدارة   مجلـــس 

عام ١/3/٢٠١٦

•  الرئيـــس التنفيذي لشـــركة »مغربـــي« للتجزئة منذ عام 
٢٠٠٦؛ وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة تعمل في 

مجال بيـــع النظارات والســـلع البصرية 

•  عضـــو مجلس إدارة »مستشـــفيات ومراكز مغربي« منذ 
يناير ٢٠٠8؛ وهي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تعمل 

في مجـــال الرعاية الصحية

•  عضـــو مجلس إدارة شـــركة »األمين للتجهيـــزات الطبية 
والعلميـــة« )مجموعـــة أميكـــو( منـــذ ينايـــر ٢٠١٠؛ وهـــي 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تعمل فـــي مجال توزيع 
األجهـــزة والمعـــدات الطبية ومنتجـــات الرعايـــة الصحية

 •   عضـــو مجلـــس إدارة »جمعيـــة مغربـــي الخيريـــة« منـــذ 
يناير ٢٠١3

المؤهالت األكاديمية والمهنية 
يحمـــل المغربـــي بكالوريـــوس فـــي االقتصـــاد والعلـــوم 
السياســـية من »جامعة ريتشـــموند« في لنـــدن؛ المملكة 

.١99٦ عـــام  المتحدة، 

صباح خليل المؤيد 
عضو مجلس إدارة مستقل

تشـــغل صباخ خليـــل المؤيد منصب عضـــو مجلس إدارة 
فـــي شـــركة »الزوردي« للمجوهرات منـــذ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦.

منـــذ  المـــوارد«  إلدارة  »إنتلكـــت  لشـــركة  إداري  •  شـــريك 
مجـــال  فـــي  تعمـــل  شـــركة  وهـــي  ٢٠١3؛  ســـبتمبر 

والتدريـــب اإلداريـــة  االستشـــارات 

•  عضو مجلـــس إدارة »بنك البحريـــن للتنمية« منذ مارس 
٢٠١٦؛ وهو مؤسســـة تعمل في مجـــال التنمية المالية 

•  عضو مجلـــس إدارة »بنـــك اإلبداع« لتمويل المشـــروعات 
الصغيرة منـــذ عام ٢٠١5

•  عضـــو مجلـــس أمنـــاء »مجلـــس التعليـــم العالـــي« فـــي 
مملكـــة البحريـــن منـــذ عـــام ٢٠١٢

المؤهالت األكاديمية والمهنية
وارتـــون  »كليـــة  مـــن   )AMP( المتقدمـــة  اإلدارة  •   برنامـــج 

لألعمـــال« عـــام ١999 

فـــي  داردن«  »كليـــة  مـــن  التنفيذيـــة  القيـــادة  •   برنامـــج 
٢٠٠١ عـــام  فيرجينيـــا«  »جامعـــة 

كلســـتات  »كليـــة  مـــن  األعمـــال  إدارة  فـــي  •   ماجســـتير 
٢٠٠5 عـــام  ديبـــول«  »جامعـــة  فـــي  لألعمـــال« 

•   بكالوريـــوس في االقتصـــاد وإدارة األعمال مـــن »الجامعة 
االمريكيـــة في بيـــروت« عام ١975. 

لمحة عاّمة حول الشركة

أن مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ األربعـــاء ٢٢ فبراير ٢٠١7، اعتمد توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد/ ربيع خوري 
عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفيذي مؤقت اعتبارا من ٢٢ فبراير ٢٠١7، كما تم ترشـــيحه لعضوية لجنـــة المراجعة،هذا التعين 
مؤقـــت لحيـــن موافقـــة الجمعيـــة العامـــة العادية فـــي أول اجتماع لها والمقـــرر عقده في أبريـــل ٢٠١7. وفي الوقت نفســـه، 
أصـــدر مجلـــس اإلدارة قـــرار قبول خطاب اســـتقالة بتاريخ ١ فبرايـــر ٢٠١7 من الســـيد/ هاني إبراهيم أحمـــد عبيد )عضو غير 

تنفيذي( من المجلس ألســـباب شـــخصية. تســـري االســـتقالة اعتبارا من تاريـــخ قبول المجلس فـــي ٢٢ فبراير ٢٠١7.

الســـيد/ ربيع خوري يشـــغل حاليا منصب المدير التنفيذي بادارة اســـتثمارات الشـــركات بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا فـــي انفســـتكورب، وهي شـــركة مدرجة فـــي البحرين. يعمل ربيـــع في مجال الخدمـــات الماليـــة والمصرفية منذ 
عام ٢٠٠7، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشـــركات مثل شـــركة ذيب اليجار الســـيارات وشـــركة ليجيم لشـــغيل 
النـــوادي الرياضيـــة تحـــت العالمـــة التجاريـــة وقت اللياقة. الســـيد/ ربيع خـــوري لديه أكثر مـــن ١5 عاما في قيـــادة المناصب 
اإلداريـــة فـــي البنوك والمؤسســـات المالية العالمية. وهو حاصل على ماجســـتير في إدارة األعمال مـــن جامعة كامبريدج، 

ودرجة الماجســـتير في الهندســـة من باريس.

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦

14





٢
األعمال االستراتيجية

١8. أنشطة »الزوردي« األساسية

٢٠. وصف األعمال

٢4. نموذج األعمال

3٠. هيكل الملكية

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦

16





أنشطة »الزوردي« األساسية

األعمال االستراتيجية

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦

18



»الزوردي«  لمجموعـــة  األساســـية  األنشـــطة  تتـــوزع 
بشـــكل رئيســـي علـــى ثالثة قطاعـــات تشـــغيلية:

بصـــورة  يتمحـــور  واإلنتـــاج:  التصنيـــع  •  قطـــاع 
أساســـية حول إنتاج وتصميم مجوهـــرات الذهب 

واأللمـــاس واألحجـــار الكريمـــة وشـــبه الكريمـــة.

•  قطـــاع البيـــع بالجملـــة: يتضمـــن عمليـــات بيع 
األلمـــاس  ومجوهـــرات  الذهبيـــة  المشـــغوالت 
بالجملـــة إلـــى أكثر مـــن ٢٢٠٠ تاجر تجزئة مســـتقل 
لبيع المشـــغوالت الذهبيـــة ومجوهـــرات األلماس 

فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط.

بشـــكل  يتركـــز  بالتجزئـــة:  البيـــع  •  قطـــاع 
رئيســـي حـــول عمليـــات بيـــع مجوهـــرات األلماس 
الموضـــة  التـــي تواكـــب  الذهبيـــة  والمشـــغوالت 
عبـــر متاجـــر التجزئـــة الخاصـــة بعالمـــات »الزوردي« 

جولـــري«. و«أميزينـــج  و«كينـــاز« 

وتتضمـــن عمليـــات البيـــع بالجملـــة لـــدى »الزوردي« 
تصميـــم وتصنيع المشـــغوالت الذهبيـــة وتوزيعها 
وبيعهـــا بالـــوزن إلـــى شـــبكة واســـعة تضـــم أكثـــر 
مـــن ٢٢٠٠ تاجر تجزئة مســـتقل في منطقة الشـــرق 
المجموعـــة  وتمـــول  أفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط 
مشـــترياتها مـــن الذهـــب الخـــام مـــن المؤسســـات 
الذهبيـــة  المجوهـــرات  وتبيـــع مشـــغوالت  الماليـــة 
بالـــوزن إلـــى تجـــار التجزئـــة الذيـــن يتعيـــن عليهم 
ســـداد مـــا يعـــادل الـــوزن الفعلـــي للذهـــب المباع، 
باإلضافـــة إلـــى إجور التشـــغيل بالريــــال الســـعودي 
أو العملـــة الُمســـتخدمة. وفـــي إطـــار اســـتراتيجية 
األســـعار،  تقلـــب  مخاطـــر  إلدارة  الزوردي  مجموعـــة 
تمـــول »الزوردي« كامـــل حاجتهـــا مـــن الذهـــب مـــن 
البنـــوك بشـــروطٍ مختلفـــة عوضـــً عـــن شـــرائه من 
الســـوق بشـــكل مباشـــر والتعرض لمخاطـــر تقلب 
علـــى  الزوردي  مجموعـــة  تحافـــظ  حيـــث  أســـعاره، 
تطابـــق موجوداتها من الذهب لـــدي العمالء والذي 
تحتفـــظ به كمخزون مع إلتزاماتها من التســـهيالت 
البنكيـــة للحصول علـــي الذهب في كافـــة األوقات. 

األعمال االستراتيجية

تصميم وتصنيع المشغوالت الذهبية وتوزيعها وبيعها 
إلى شبكة واسعة تضم أكثرمن ٢٢٠٠ تاجر تجزئة مستقل 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة 

أ. مصادر توريد الذهب
يتم توريد الذهب إلى المملكة العربية السعودية 

من ثالثة مصادر رئيسية:

•  البنوك والتجار: ُتعتبر البنوك المصدر الرئيســـي 
لشـــركات تصنيع الذهب، حيـــث يتم صهر الذهب 
المـــورد مـــن البنـــوك والتجار على شـــكل ســـبائك 

ليتم اســـتخدامه في عمليـــات اإلنتاج.

•  مناجم الذهـــب: ُتعد شـــركة التعديـــن العربية 
الســـعودية »معادن« أبرز شـــركات تعدين الذهب 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث تديـــر 
عمليـــات تنقيب في مختلف أرجـــاء المملكة. وقد 

بلـــغ حجم إنتـــاج الشـــركة 7 طن في عـــام ٢٠١٦.

•  معالجة الخـــام ومعايرة الذهب الكســـر: تتم 
معالجـــة الخام بشـــكل رئيســـي من قبل شـــركة 
»معـــادن«. وتـــزداد كميـــات الذهـــب الكســـر مـــع 
ارتفاع أســـعار الذهـــب، حيث يســـعى العمالء إلى 
االســـتفادة مـــن ذلـــك وتحقيـــق األربـــاح عبـــر البيع 

مرتفعة. بأســـعاٍر 

مـــن  المصقـــول  األلمـــاس  احجـــار  اســـتيراد  ويتـــم 
مصـــادر متعـــددة منهـــا بلجيـــكا والهنـــد وجنـــوب 
المســـتورد  األلمـــاس  يكـــون  مـــا  وعـــادًة  أفريقيـــا. 
خامـــً أو مصقـــوالً؛ حيـــث يتم شـــراء األلمـــاس الخام 
المـــزادات أو  أو  عـــن طريـــق عقـــود طويلـــة األجـــل 
البيـــع الفوري )على أســـاس عقـــد لمرة واحـــدة(. أما 
األلمـــاس المصقـــول، فغالبـــً مـــا يباع عبـــر معارض 

خاصـــة بهـــذه الصناعـــة.

ب. التصميم والتصنيع
•  التصميـــم: تختلـــف تصاميـــم المجوهـــرات مـــن 
منطقـــة إلى أخرى تبعـــً الختـــالف األذواق والموقع 
الجغرافـــي ودوافع الشـــراء. حيث يفضـــل العمالء 
فـــي المناطـــق الريفيـــة والتقليديـــة المجوهـــرات 
ذات التصاميـــم التقليديـــة عيار ٢١ قيـــراط، بخالف 
العمالء فـــي المناطق الحضرية والذين ينشـــدون 
مجوهـــراٍت ذات تصاميم عصريـــة موكبة للموضة 

وأوزان خفيفـــة من عيـــار)١8 قيـــراط و١4 قيراط(.

•  التصنيع: يعتمد التصنيع فـــي قطاع مجوهرات 
الذهـــب واأللماس على ثالث تقنيات رئيســـية:

•  الكبـــس: تعتمد هـــذه التقنيـــة على اســـتخدام 
لســـك  المخصصـــة  اليدويـــة  أو  اآلليـــة  المكنـــات 
الذهب والفضة باســـتخدام القوة الهيدروليكية، 
وعـــادًة مـــا تكـــون التصاميـــم المصنوعـــة بهـــذه 
التقنيـــة بســـيطة وغير مكلفـــة وقابلـــة للتنفيذ 

. عة بسر

•  ســـبك الذهـــب: تنطـــوي هـــذه العمليـــة علـــى 
صنـــع قالـــب شـــمعي يســـتخدام لحمـــل المعدن 
الســـاخن )ذهـــب، فضـــة، وغيـــره( لتشـــكيله في 
صـــورة نمـــوذج موحـــد مـــن التصميـــم »النمـــوذج 
األساســـي«. وتوفر هـــذه الطريقة مســـتوى أعلى 
الكبـــس،  طريقـــة  مـــع  بالمقارنـــة  الجـــودة  مـــن 
باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة إنتـــاج كميـــات كبيرة من 

األساســـي«.  القالـــب ذاته«النمـــوذج 

•  تقنيـــات متقدمة أخـــرى مثل الطباعـــة ثالثية 
األبعـــاد والتركيـــب بالمجهـــر: تعتمـــد تقنيـــة 
الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد علـــى نمـــوذج رقمي ثالثي 
األبعـــاد. أمـــا تقنيـــة التركيـــب بالمجهـــر، فتتمحور 
حـــول تركيـــب األحجار الكريمـــة من أحجـــار الزركون 
فـــي  الحجـــم  والمتســـاوية  الصغيـــرة  واأللمـــاس 
صفوف متشـــابكة باســـتخدام مجهر عالي الدقة. 
وتمكـــن هذه التقنيات جهـــات التصنيع من ضبط 
نســـبة الذهب في المجوهـــرات بدقة وكذلك زيادة 

إجور التشـــغيل بســـبب حصريـــة منتجاتها.

ويتـــم تصنيـــع المشـــغوالت الذهبيـــة و مجوهـــرات 
األلمـــاس فـــي المملكـــة العربية الســـعودية إما في 
ورش محليـــة صغيـــرة أو في مصانع كبيرة نســـبيً. 
التصنيـــع  تقنيـــات  علـــى  الـــورش  تعتمـــد  حيـــث 
األساســـية مثل الكبـــس والصب فـــي القوالب، في 
حين تســـتخدم الشـــركات المصنعة تقنيـــات أكثر 
تقدمـــً مثـــل )التركيـــب بالمجهـــر، القطـــع بالليـــزر، 
والطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد( والتي تمكن الشـــركات 

مـــن إنتـــاج كميات أكبـــر بتكلفـــة أقل.

األعمال االستراتيجية
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ج. عمليات البيع بالجملة والتوزيع 
تنشـــط اليـــوم عدة فئـــات مختلفـــة لتجـــارة الجملة 

فـــي أســـواق المجوهـــرات الرئيســـية وهي:

بشـــكل  يعمـــل  المتخصـــص:  الجملـــة  •  تاجـــر 
أساســـي مع تجار البيـــع بالتجزئة الذين ليس لهم 
اتصال مباشـــر مـــع شـــركات التصنيـــع المتواجدة 
خارجهـــا  أو  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
األقصـــى(.  أســـيا  شـــرق  فـــي  رئيســـي  )بشـــكل 
وبطبيعـــة الحـــال، يفضـــل تجـــار البيـــع بالتجزئـــة 
باعتبارهـــم  بالجملـــة  البيـــع  تجـــار  مـــع  التعامـــل 
يقدمـــون خصومـــات مجزيـــة ويقبلـــون الدفعـــات 

االئتمانيـــة )بـــدالً مـــن الدفـــع نقـــدًا(.

 •  شـــركات متكاملـــة تجمـــع أعمـــال التصنيع 
وتجـــارة التجزئـــة: وهـــي شـــركات تصنيـــع ذات 
تكامـــل رأســـي تمتلـــك شـــبكة خاصة مـــن متاجر 
التجزئـــة التـــي تبيـــع قطعـــً حصريـــة مـــن إنتـــاج 
يتنافـــس  وال  المصنعـــة.  الرئيســـية  الشـــركة 
تجارالبيـــع بالجملـــة فـــي هـــذه الفئـــة مـــع باقـــي 
ال  باعتبارهـــم  أخـــرى  مجـــاالت  فـــي  الجملـــة  تجـــار 
يســـتهدفون ســـوق التجزئـــة العـــام للمجوهـــرات.

•  الشـــركة المصنعـــة/ تاجـــر الجملـــة: تتولـــى 
الشـــركات المصنعة اإلشـــراف على قنـــوات البيع 
بالجملـــة الخاصـــة بهـــا، ممـــا يتيـــح لهـــا تحقيـــق 
التجزئـــة  منافـــذ  وأن  خصوصـــً  كبيـــرة  أربـــاٍح 
تحـــد مـــن الربـــح اإلجمالـــي للشـــركات المصنعة. 
وتســـعى الشـــركات ضمن هذه الفئـــة إلى تعزيز 
قدرتهـــا علـــى إمـــداد شـــبكة واســـعة مـــن تجـــار 
البيـــع بالتجزئـــة المســـتقلين فـــي مختلـــف أنحاء 

الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

د. تجارة التجزئة
المملكـــة  فـــي  بالتجزئـــة  البيـــع  عمليـــات  تنشـــط 

ضمـــن: الســـعودية  العربيـــة 

•  أســـواق الذهـــب: وهـــي أســـواق شـــعبية تضم 
متاجر عديـــدة لبيع المجوهرات الراقيـــة والتجارية 
علـــى حد ســـواء. وتعتبر من أبرز وجهـــات التجزئة 
اســـتقطابً للعمالء الراغبين بشـــراء المشـــغوالت 

الذهبيـــة بالوزن.

•  الشوارع الرئيســـية: تتوجد المعارض المستقلة 
فى الشـــوارع الرئيســـية في مركـــز المدينة. حيث 
تركـــز علـــى بيـــع مجوهـــرات األلمـــاس بالقطعـــة 
باعتبـــار أن هذا النـــوع من عمليات البيـــع بالتجزئة 

يتطلـــب تحقيق هامشـــً ربـــح أكبر.

•  مراكز التســـوق: توفـــر المتاجـــر المتواجـــدة في 
مراكـــز التســـوق المشـــغوالت الذهبيـــة التـــي قد 

تبـــاع بالقطعـــة أو بالوزن.

إلـــى  بالتجزئـــة  الذهـــب  شـــراء  عمـــالء   وتنقســـم 
أربع فئات:

االجتماعيـــة  المناســـبات  وبخاصـــة  •  المناســـبات: 
مثـــل حفـــالت الزفـــاف والـــوالدة واألعياد الســـنوية. 
وتنشـــط هـــذه العمليـــات خـــالل مواســـم معينة 
وتبلـــغ ذروتهـــا فـــي الربـــع الثانـــي من الســـنة، وال 

تقتصـــر علـــى طبقـــة اجتماعيـــة دون غيرهـــا.

•  الموضة: يعـــود هذا الدافـــع إلى انتشـــار التمدن 
وارتفـــاع مســـتوى الدخل لفئة الشـــباب ومعظمه 
المجوهـــرات  يقتنيـــن  اللواتـــي  الشـــابات  مـــن 
حضـــور  أو  اليوميـــة  الحيـــاة  خـــالل  الرتدائهـــا 
الشـــريحة  االجتماعيـــة. وتعـــد هـــذه   المناســـبات 

أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار الذهب.

•  االدخـــار: تعتبـــر هـــذه الفئـــة مشـــتريات الذهب، 
وتحديـــدًا من عيار ٢١ قيراط، وســـيلة لألدخار. حيث 
تعتبر المشـــغوالت الذهبية في المملكة العربية 
الســـعودية وســـيلًة للحفاظ على ثروة المرأة بعد 
الـــزواج. كما ُتســـتخدم كغطاء مالي فـــي األوقات 

العصيبـــة أو في حـــال ارتفاع معـــدالت التضخم.

•  االســـتثمار: عـــادة مـــا يكون علـــى شـــكل عمالٍت 
وســـبائك ذهبية عيـــار٢4 قيراط. حيث يســـتخدم 
التقلبـــات  فتـــرة  خـــالل  مالـــي  كغطـــاء  الذهـــب 

واألجتماعيـــة. والسياســـية  األقتصاديـــة 

وصف األعمال
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يتمحـــور نمـــوذج أعمـــال »الزوردي« األساســـي حـــول 
تصميـــم وتصنيـــع مشـــغوالت الذهـــب ومجوهرات 
الكريمـــة،  وشـــبه  الكريمـــة  واألحجـــار  األلمـــاس 
البيـــع  إلـــى عمـــالء أنشـــطة  وتســـويقها وبيعهـــا 
بالجملة وكذلك عبر شـــبكتها الخاصة من معارض 
البيـــع بالتجزئـــة، كمـــا تعمل فـــي مجـــال توزيع أالت 
تصنيع المشـــغوالت الذهبيـــة ومجوهرات األلماس. 
علـــى الرغـــم مـــن إن مجموعـــة الزوردي تعمـــل في 
الذهبيـــة  المشـــغوالت  صناعـــة  نشـــاط  مـــن  كل 
شـــبه  و  الكريمـــة  واألحجـــار  األلمـــاس  ومجوهـــرات 
الكريمـــة وتوزيع آالت تصنيع المشـــغوالت الذهبية، 
الـــى أن نشـــاط بيـــع المشـــغوالت الذهبيـــة يعتبـــر 
أســـاس عملياتهـــا الذي يســـتهلك أغلـــب مواردها 

إيرادتها.  معظـــم  ويحقـــق 

وبالتالـــي، يعتبـــر نشـــاط بيـــع مجوهـــرات األلمـــاس 
اآلت  وتوزيـــع  الكريمـــة  وشـــبه  الكريمـــة  واألحجـــار 
تصنيـــع المجوهرات تمثل نســـبًة أقل من أنشـــطة 
المجموعـــة لكونها ال تزال أنشـــطة جديدًة نســـبيً 

التطوير. وقيـــد 

وتتخصص »الزوردي« في عمليات تصنيع مشغوالت 
الذهـــب المذكـــورة آنفً من خالل نمـــوذج عمل خاص 
يتـــم تطويـــره واعتمـــاده وتنفيـــذه بحيـــث يكـــون 
عنصـــرًا رئيســـيً مـــن نهجهـــا التنافســـي. ويضـــم 
نمـــوذج العمل هذا دورة تشـــغيلية من ثالث مراحل 

رئيســـية تنطـــوي كل منهـــا على قيمـــة مضافة. 

حيـــث تقـــوم المرحلـــة األولـــى علـــى اعتمـــاد موارد 
غيـــر تقليديـــة مـــن الذهـــب، وتتمحـــور الثانية حول 
تصنيـــع المشـــغوالت الذهبية، والثالثـــة حول توزيع 
يلـــي شـــرح مفصـــل  النهائيـــة. وفيمـــا  المنتجـــات 

لنمـــوذج األعمـــال الخـــاص بالذهب:

 نموذج أعمال »الزوردي« لعمليات البيع بالجملة 

األعمال االستراتيجية

سداد قرض الذهب

تسهيالت الذهب الممنوحة 

عملية التصنيع
الذهب+ 

التصميم+ األحجار+ 
اإليراداتالمجوهرات 

رسوم خدمة العمل
)نقدًا( 

+
دفع القيمة ذاتها من الذهب 

 في المنتجات بما في ذلك 
وزن األحجار الكريمة وشبه 

الكريمة )نقدًا(

اإليرادات

اإليرادات

اإليرادات
رسوم خدمة العمل

)نقدًا( 
+

دفع القيمة ذاتها من الذهب 
في المنتجات بما في ذلك 
وزن األحجار الكريمة وشبه 

الكريمة )نقدًا(

البنك

 صاالت »الزوردي« 
للبيع بالتجزئة

 عمالء البيع 
بالجملة

اإليرادات
رسوم خدمة العمل

)نقدًا( 
+

 دفع القيمة ذاتها من 
الذهب في المنتجات بما في 

 ذلك وزن األحجار الكريمة 
وشبه الكريمة )نقدًا(

سداد القرض
 »مجموعة الزوردي« تسدد 

كميات الذهب التي اقترضتها
+

هامش السيولة النقدية 
المرتبط بعائدات البنك
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نموذج األعمال

متوازنـــة  بقاعـــدة  »الزوردي«  مجموعـــة  وتحظـــى 
بالجملـــة،  البيـــع  أنشـــطة  عمـــالء  مـــن  ومتنوعـــة 
باألضافـــة الـــى ذلـــك تولـــد جـــزء مـــن إيرادتهـــا مـــن 
أيضـــً مـــن خـــالل بيـــع منتجاتها إلـــى المســـتهلك 
النهائـــي مباشـــرة عبـــر شـــبكة مـــن متاجـــر البيـــع 

الزوردي.  لمجموعـــة  تابعـــة  بالتجزئـــة 

وتعمـــل المجموعـــة علـــى توســـيع نطـــاق أعمالها 
وزيـــادة إيراداتهـــا عبـــر تعزيز نشـــاطها فـــي قطاع 
البيـــع بالتجزئـــة مـــن خـــالل متاجرهـــا الخاصـــة. وال 
تتعـــارض خدمـــات البيـــع بالتجزئـــة فـــي المجموعة 
مع تجارة مشـــغوالت الذهب بالجملـــة بما أن األولى 
تركـــز علـــى بيـــع المجوهـــرات الماســـية بالقطعـــة، 
بينمـــا تركـــز الثانية علـــى البيع بالـــوزن. عالوة على 
ذلـــك، تتمركـــز معظـــم متاجـــر التجزئـــة المملوكة 
لمجموعـــة »الزوردي« فـــي مراكـــز التســـوق الكبـــرى 
بينمـــا تتواجـــد متاجـــر بيـــع الذهـــب بالجملـــة فـــي 

أســـواق بيـــع الذهب.

وفي إطار ســـعيها إلى توســـيع عملياتها وتحقيق 
عالمـــة  »الزوردي«  أطلقـــت  اإليـــرادات،  مـــن  المزيـــد 
وبينمـــا  »كينـــاز«.  الجديـــدة  األلمـــاس  مجوهـــرات 
توفـــر المشـــغوالت الذهبيـــة ومجوهـــرات األلمـــاس 
فاخـــرة  منتجـــات  »الزوردي«  عالمـــة  تحمـــل  التـــى 
عاليـــة الجـــودة، تتجـــه »كينـــاز« نحـــو توفيـــر القيمة 
عبـــر بيع مجوهـــرات أكثـــر مالءمـــة للحيـــاة اليومية 

المناســـبات.  والهدايافـــي 

عـــالوًة علـــى ذلـــك، اســـتحوذت مجموعـــة »الزوردي« 
»أميزينـــج  عالمـــة  مجوهـــرات  بيـــع  امتيـــاز  علـــى 
جولـــري« فـــي المملكة العربيـــة الســـعودية ومصر 
وســـبع دول أخـــرى فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا لمدة ٢5 عامً. وتوفـــر هذه العالمة 
الجديـــدة مـــن العاصمـــة الدانماركيـــة كوبنهاغـــن 
تعـــزز  كمـــا  للمجموعـــة،  جديـــدة  إيـــرادات  مصـــادر 
تنوعهـــا باعتبارها توســـع لعمليات البيـــع بالتجزئة 

وتســـتهدف شـــريحًة جديـــدة مـــن العمـــالء. 

المزايا التنافسية للشركة
تتمتع »الزوردي« بمجموعـــة من المزايا التي تمنحها 
أفضليًة على منافسيها الحاليين والمستقبليين، 
وتوفـــر منصـــًة للنمـــو المســـتدام والمثمـــر، وتمنح 

المســـاهمين قيمة مضافـــة. وتتضمن:

والتقنيـــات  »الزوردي«  أعمـــال  نمـــوذج  مرونـــة  أ.  إن 
المتطورة المســـتخدمة في العمليات والتسويق 
الذهـــب  أســـعار  تقلبـــات  عـــن  بمنـــأى  تجعلهـــا 
نســـبيً. إذ أن هـــذا النمـــوذج المدعـــوم بتقنيـــات 
التكنولوجيا والقـــدرات التصميمية والتصنيعية 
لهـــا  تتيـــح  للمجموعـــة  التجاريـــة  العالمـــة  وقـــوة 
حمايـــة حصتها في الســـوق مـــن تلـــك التقلبات، 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  لديهـــا  وأن  خصوصـــً 
مجوهـــرات  إلنتـــاج  الالزمـــة  الحرفيـــة  والمهـــارات 
ذهبيـــة بأوزان خفيفة وأســـعاٍر مقبولة. وباإلضافة 
نســـبة  بانخفـــاض  »الزوردي«  تتميـــز  ذلـــك،  إلـــى 
فاقـــد الذهـــب أثنـــاء عمليـــة التصنيـــع، ممـــا يحد 
مـــن الضغـــوط المالية خـــالل فترات ارتفاع أســـعار 
الذهـــب. وفي إطـــار اســـتراتيجية المجموعة إلدارة 
مخاطـــر أســـعار الســـلع وعوضً عن شـــراء الذهب 
»الزوردي«  تمـــول  أســـعاره،  لتقلبـــات  والتعـــرض 
كامـــل حاجتهـــا من الذهـــب من البنوك مباشـــرًة 
مـــن خـــالل تســـهيال ائتمانية وتنســـق دومـــً بين 
تلـــك التســـهيالت وأصولهـــا مـــن الذهـــب لتحـــد 
وتعتـــزم  األســـعار.  تقلـــب  مخاطـــر  مـــن  بالتالـــي 
تمويـــل  اتفاقيـــات  اعتمـــاد  مواصلـــة  المجموعـــة 
الذهـــب للحـــد مـــن تأثرهـــا بتقلبات الســـعر، فقد 
نمـــوذج  خـــالل  مـــن  »الزوردي«  تمكنـــت مجموعـــة 
األعمـــال المرن هذا مـــن زيادة إيراداتهـــا وربحيتها 

باســـتمرار علـــى مر الســـنوات.

عالمتهـــا  »الزوردي«  مجموعـــة  ســـوقت  ب.  لطالمـــا 
التجاريـــة كواحـــدة من أبـــرز عالمات المشـــغوالت 
منطقـــة  فـــي  األلمـــاس  ومجوهـــرات  الذهبيـــة 
خـــالل  مـــن  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
واإللكترونيـــة  التلفزيونيـــة  اإلعالنيـــة  الحمـــالت 
االجتماعـــي،  التوصـــل  ووســـائل  والمطبوعـــة 
واعتماد نخبٍة من المشـــاهير كسفراء لعالمتها 

التجاريـــة مثـــل النجمتيـــن إليســـا وبلقيـــس.

قطـــاع  فـــي  قـــوي  بحضـــوٍر  المجموعـــة  ج.  تتمتـــع 
البيـــع بالتجزئـــة مـــن خـــالل مجموعـــة متعـــددة 
مـــن المتاجـــر والعالمات التجارية وهـــي »الزوردي« 
و«كينـــاز« و«أميزينـــج جولري«، وتواصـــل نجاحها 
للبيـــع  جديـــدة  متاجـــر  علـــى  االســـتحواذ  فـــي 
واســـعة  شـــبكٍة  عبـــر  وتطويرهـــا  بالتجزئـــة 
التســـوق والمواقـــع. كمـــا تخطـــط  مـــن مراكـــز 
ذات  مجوهـــرات  وبيـــع  للتوســـع  المجموعـــة 
عالمـــات تجاريـــة جديـــدة بقطـــاع البيـــع بالتجزئة 
لالســـتفادة من كامـــل قدراتها وتقديـــم خيارات 
والعالمـــات  المنتجـــات  مـــن  ومجزيـــة  واســـعة 

العمـــالء. شـــرائح  لمختلـــف  التجاريـــة 

المرافـــق  مـــن  مجموعـــة  »الزوردي«  د.  تمتلـــك 
مـــن  تمكنهـــا  التـــي  المتطـــورة  التصنيعيـــة 
تصميم وإنتاج مجموعات واســـعة من المنتجات 
المتغيـــرة  العمـــالء  احتياجـــات  لتلبيـــة  الفريـــدة 
بمنتهـــى الكفاءة، حيـــث تقدم أكثـــر من 5 آالف 
تصميـــم ســـنويً بمـــا يرســـخ مكانتها كشـــركة 
رائدة ترســـي التوجهات األساســـية في الســـوق. 
ناحيـــة  مـــن  تتفـــوق  ذلـــك  علـــى  عـــالوًة  وهـــي 
 التكنولوجيـــا، حيـــث تســـتثمر في أكثـــر من 5٠٠ 

آلة حديثة لتصنيع المجوهرات.

قطـــاع  فـــي  تنافســـية  مكانـــة  »الزوردي«  ه.  تتبـــوأ 
المجوهـــرات الفاخـــرة بمنطقة الشـــرق األوســـط 
التشـــغيلي  أدائهـــا  بفضـــل  أفريقيـــا  وشـــمال 
التجاريـــة،  عالمتهـــا  وهويـــة  الناجـــح،  والمالـــي 
واصلـــت  حيـــث  المتميـــزة.  اإلعالنيـــة  وحمالتهـــا 
خـــالل  ارتفاعهـــا  للمجموعـــة  الســـوقية  الحصـــة 
 %٢5-٢٠ بيـــن  لتتـــراوح  الماضيـــة  الســـنوات 
ومصـــر،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
بيـــع  الرئيســـي لقطـــاع  المصـــدر  ممـــا يجعلهـــا 
األلمـــاس  ومجوهـــرات  الذهبيـــة  المشـــغوالت 

الســـوقين. هاتيـــن  فـــي  بالجملـــة 

األعمال االستراتيجية

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦
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ح.  يضـــم فريـــق اإلدارة العليـــا لـــدى »الزوردي« خبراء 
تنفيذييـــن ذوي ســـجٍل حافـــل بالنجاحـــات فـــي 
العمليـــات المالية والتشـــغيلية، وملمين بكافة 
مشـــغوالت  وبيـــع  وتســـويق  تصنيـــع  جوانـــب 
الذهـــب و مجوهـــرات األلمـــاس بالتجزئـــة، عـــالوة 
عـــن خبرتهـــم العميقـــة فـــي مجـــال التســـويق 
االســـتهالكي وتجـــارة التجزئـــة والتمويـــل؛ األمـــر 
واحـــد  كفريـــٍق  العمـــل  مـــن  يمكنهـــم  الـــذي 
وتنفيـــذ  وتقييـــم  لتحديـــد  الكفـــاءة  بمنتهـــى 

خطـــط التوســـع ومبـــادرات النمـــو.

مرونة نموذج األعمال واألداء المالي
والتقنيـــات  »الزوردي«  أعمـــال  نمـــوذج  مرونـــة  إن 
المتطورة المســـتخدمة فـــي العمليات التشـــغلية 
والتســـويقية توفر لمجموعة الزوردي حماية نسبية 
مـــن تقلبات أســـعار الذهب خالل عمليـــات التصنيع 
بتقنيـــات  المدعـــوم  النمـــوذج  هـــذا  أن  إذ  والبيـــع. 
التكنولوجيـــا والقـــدرات التصميميـــة والتصنيعية 
وقـــوة العالمـــة التجارية للمجموعة تتيـــح لها حماية 
حصتهـــا في الســـوق مـــن تلك التقلبـــات، خصوصً 
والمهـــارات  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  لديهـــا  وأن 
الحرفيـــة الالزمـــة إلنتـــاج مجوهـــرات ذهبيـــة بـــأوزان 

مقبولة. وأســـعاٍر  خفيفـــة 

وبالرغم من تقلب أســـعار الذهـــب، إال أن المجموعة 
إيراداتهـــا وربحيتهـــا بفضـــل  زيـــادة  تمكنـــت مـــن 
قدرتها علـــى التكيف مع ظروف الســـوق المتغيرة 
من خـــالل تصاميمها المبتكـــرة، وتقنيات التصنيع 
وقدرتهـــا  التجاريـــة،  عالمتهـــا  وقـــوة  المتنوعـــة، 

الكبيـــرة علـــى تنظيـــم عمليـــات البيـــع والتوزيع. 

وعنـــد ارتفاع أســـعار الذهـــب، تســـتعين المجموعة 
برصيدهـــا مـــن التكنولوجيـــا والمهـــارات الحرفيـــة 
إلنتـــاج مجوهـــرات ذهبيـــة بـــأوزان خفيفـــة وأســـعاٍر 
الصغيـــرة  الشـــركات  معظـــم  بخـــالف  مقبولـــة 
التـــي تمتلـــك تقنيـــات تصنيـــع أساســـية ال تتيـــح 
لهـــا القـــدرة علـــى زيـــادة اإلنتـــاج مـــن المشـــغوالت 
الذهبيـــة ومجوهـــرات األلماس خفيفة الـــوزن. عالوًة 
على ذلـــك، تتميـــز »الزوردي« بانخفاض نســـبة فاقد 
الذهـــب أثنـــاء عملية التصنيـــع، مما يمثـــل ضغطً 
ماليـــً محـــدودًا خـــالل ارتفـــاع أســـعار الذهـــب بخالف 
الجهات المنافســـة التـــي تفتقر إلى قـــدراٍت مماثلة 
فتخضـــع بذلـــك تحـــت الضغـــوط المالية خـــالل تلك 

الفترات. 

ويتيح أنخفاض أســـعار الذهب للشـــركات الصغيرة 
اســـتعادة بعٍض من قدراتها،بالرغم من متطلبات 
رأس المـــال العاليـــة وتحديـــات توطيـــن الوظائـــف 
في الســـعودية تزيـــد من صعوبة توســـعها، وتحد 
فـــي  زيـــادة حصتهـــا  مـــن قدرتهـــا علـــى  بالتالـــي 
الســـوق. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن انخفـــاض ســـعر 
الذهـــب يســـاعد على زيادة حجم الســـوق بشـــكل 
عـــام، ممـــا يتيـــح لمجموعـــة »الزوردي« تعويـــض أي 
خســـارة فـــي حصتها ناجمة عـــن ازدياد المنافســـة 

مـــع الشـــركات الصغيرة. 

وبجميـــع األحـــوال ومهمـــا كانـــت أســـعار الذهـــب، 
فـــإن مجموعـــة »الزوردي« تســـعى أن تكـــون جميـــع 
بحســـابات  والممثلـــة   - الذهـــب  مـــن  أصولهـــا 
العمـــالء وقيمة المخزون من المشـــغوالت الذهبية 
ومجوهرات األلماس - مســـاوية دومـــً لمطلوباتها 
التســـهيالت  طريـــق  عـــن  الممـــول  الذهـــب  مـــن 

األئتمانيـــة مـــن البنـــوك. 

إلـــى  المنافســـة  الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتفتقـــر 
القـــدرات المالية والجدارة االئتمانيـــة الالزمة لتمويل 
شـــراء الذهـــب مـــن البنـــوك، وتضطـــر بالتالـــي إلى 
حســـب  المفتوحـــة  الســـوق  مـــن  الذهـــب  شـــراء 
الســـعر الســـائد، مـــا يعـــرض أصولهـــا مـــن الذهب 
إلى تقلبات األســـعار. أما بالنســـبة لألحجـــار الكريمة 
وشـــبه الكريمة، فتشـــتريها »الزوردي« مباشـــرًة من 

الســـوق الخارجية بســـعر الســـوق. 

التسويق للمستهلك 
كعالمـــة  مكانتهـــا  ترســـيخ  »الزوردي«  اســـتطاعت 
تجاريـــة رائدة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا مـــن خالل التركيـــز المتواصل علـــى اإلنفاق 
فـــي مجالي اإلعالن والتســـويق. وواصلت المجموعة 
مـــع   ٢٠١٦ عـــام  مـــدار  علـــى  مجوهراتهـــا  تســـويق 
إطـــالق العديد مـــن اإلعالنـــات التجاريـــة التلفزيونية 
بالتعـــاون مع الفنانـــة اللبنانية إليســـا وجهً إعالنيً 
للعالمـــة إلـــى جانـــب شـــخصيات مشـــهورة أخـــرى، 
وترافقـــت هـــذه الحملة بتكثيـــف حضـــور »الزوردي« 
عبـــر جميـــع المجـــالت الرئيســـية المعنية بأســـاليب 
الحيـــاة العصرية بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي. 
وشـــهد النصـــف الثانـــي مـــن العـــام تركيـــزًا علـــى 
اإلعـــالن عبـــر المنصـــات الرقميـــة ومواقـــع التواصل 
»حلـــم«  لمجموعـــة  الترويـــج  وكذلـــك  االجتماعـــي، 
مـــن تصميـــم ليـــدي فـــوزازا “Lady Fozaza”. وفـــي 
أواخـــر العـــام، وقعـــت »الزوردي« عقـــدًا مـــع النجمـــة 
الشـــابة بلقيس فتحي لتكون نجمـــة حملة إعالنية 
لتشـــكيلة جديـــدة يتـــم إطالقهـــا مـــع بدايـــة عـــام 
٢٠١7. وال تـــزال »الزوردي« مـــن أكثـــر الشـــركات التـــي 
ُتنفـــق على اإلعالنات، وتســـهم حمالتهـــا الترويجية 
وتعاونهـــا مع العديد من المشـــاهير بمنحها ميزة 

تنافســـية علـــى الشـــركات األخـــرى في الســـوق. 

وترافـــق إطـــالق عالمـــة »كينـــاز« فـــي ســـوق البيـــع 
بالتجزئـــة مـــع مجموعـــة مـــن األنشـــطة الترويجيـــة 
المباشـــرة باســـواق البيـــع بالتجزئة، وكذلك إنشـــاء 
مواقـــع  علـــى  »كينـــاز«  للعالمـــة  خاصـــة  حســـابات 
التواصـــل االجتماعـــي. وفـــي إطـــار ســـعينا للترويج 
وزيـــادة معرفة العمالء بهـــذه العالمة والوصول إلى 
الجمهور المســـتهدف، قمنا بتطويـــر مجموعة من 
الشـــراكات الفاعلة والحمالت الترويجيـــة عبر مواقع 

االجتماعي.  التواصـــل 

األعمال االستراتيجية

5.٠٠٠
تصميم جديد سنويًا
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نموذج األعمال

الوسائل المتطورة للتصميم والتصنيع
تتيـــح مرافق التصنيـــع التابعة لمجموعـــة »الزوردي« 
أمكانيـــة تصميم وإنتاج باقة واســـعة من المنتجات 
الفريدة بفعالية كبيرة تســـاعد علـــى تلبية الطلب 
المتزايـــد للمســـتهلكين. وتقـــدم المجموعـــة أكثر 
مـــن 5 آالف تصميـــم ســـنويً، وهـــو مـــا يمكنها من 
الحفـــاظ علـــى مكانتهـــا كواحـــدة مـــن الشـــركات 
التـــي ترســـي معايير جديـــدة في الســـوق. وكذلك 
التكنولوجـــي  تفوقهـــا  علـــى  »الزوردي«  حافظـــت 
باالســـتثمار فـــي أكثر مـــن 5٠٠ آلة متطـــورة لتصنيع 
المجوهرات. فعلى ســـبيل المثـــال، كانت »الزوردي« 
الشـــركة األولى التـــي تطبق تقنيـــة الطباعة ثالثية 
األبعـــاد ضمـــن عمليتـــي التصميـــم والتصنيـــع في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية. عـــالوًة علـــى ذلـــك، 
للمجموعـــة  التوريـــد  سلســـلة  إدارة  كفـــاءة  تتيـــح 
المرونـــة الالزمـــة لتغييـــر التصاميم التـــي تقدمها. 
وأخيـــرًا، عمـــدت المجموعـــة إلـــى تبســـيط عمليـــة 
تصنيـــع القطـــع التـــي تتطلـــب عـــددًا كبيـــرًا مـــن 
اإلنتـــاج.  عمليـــة  كفـــاءة  تعزيـــز  بهـــدف  العمـــال 
وتتيـــح هـــذه المزايـــا للمجموعة تســـعير منتجاتها 
باســـعار معقولـــة مقابـــل خدمـــة إجـــور التصنيـــع، 
وتلبيـــة مختلـــف األذواق، وإنتـــاج قطـــع متميزة من 

المجوهـــرات. 

مرافق التصنيع وإمكاناتها 
تديـــر »الزوردي« أكثـــر مـــن 3٢ ألـــف متـــر مربـــع مـــن 
المشـــغوالت  لتصنيـــع  المخصصـــة  المســـاحات 
الذهبيـــة ومجوهرات األلماس. وبلـــغ عدد العاملين 
فـــي مصنـــع »الزوردي« بالريـــاض ١٠94 ِحرفيـــً حتـــى 
شـــهر ديســـمبر ٢٠١٦، وتـــم تأســـيس هـــذا المصنع 
١/ ١99٢(، وُتبـــاع  )الموافـــق ٢3/  بتاريـــخ ١8/ 7/ ١4١٢ 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  منتجاتـــه 
واألســـواق الدوليـــة علـــى حـــد ســـواء. كمـــا تمتلك 
فـــي  أحدهمـــا  مصـــر،  فـــي  المجموعـــة مصنعيـــن 
القاهـــرة وبلغ عـــدد العامليـــن فيـــه ٦3 ِحرفيً حتى 
شـــهر ديســـمبر ٢٠١٦، وتـــم تأسيســـه بتاريـــخ 5/ ١١/ 
المصنـــع  يقـــع  بينمـــا   .)٢٠٠3  /١  /8 )الموافـــق   ١4٢3
الثاني فـــي مدينـــة القليوبية وبلغ عـــدد عماله ٦7١ 
ِحرفيـــً حتى شـــهر ديســـمبر ٢٠١٦، وتم االســـتحواذ 
عليه بتاريخ ١١/ 9/ ١433 )الموافق 3٠/ 7/ ٢٠١٢(، وُتباع 
منتجات المصنعين بشـــكل رئيســـي في الســـوق 
المصريـــة المحليـــة. ويعمـــل لـــدى المجموعـــة أكثر 
مـــن ٢٠٠٠ موظف متمـــرس في صناعة المشـــغوالت 

الذهبيـــة و مجوهـــرات األلمـــاس. 

مكانة رائدة
القطـــاع  فـــي  تنافســـية  مكانـــة  »الزوردي«  حققـــت 
بمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا بفضل 
وهويتهـــا  الناجـــح،  والمالـــي  التشـــغيلي  أدائهـــا 
واإلعالنيـــة  التشـــغيلية  ومبادراتهـــا  المميـــزة، 
الفاعلـــة. وشـــهدت حصـــة المجموعـــة في الســـوق 
تناميـــً مســـتمرًا خـــالل الســـنوات الماضيـــة لتصل 
إلـــى ٢٠- ٢5% حاليـــً فـــي كّل من المملكـــة العربية 
الســـعودية ومصـــر، ممـــا يجعلهـــا مـــزودًا رائدًا في 
مجال بيع المشـــغوالت الذهبية بالجملة. وتســـعى 
مـــن  مجموعـــات  إطـــالق  إلـــى  باســـتمرار  »الزوردي« 
المنتجـــات الجديـــدة، واســـتخدام تقنيـــات مبتكرة 
لتســـتمر باســـتقطاب المزيـــد مـــن المســـتهلكين 

وتعزيـــز حصتهـــا فـــي الســـوق. 

المواقع الجغرافية والعمليات
فـــي  »الزوردي«  لمجموعـــة  الرئيســـي  المقـــر  يقـــع 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض. وبلـــغ عـــدد مكاتب 
البيـــع بالجملـــة التابعـــة للمجموعـــة ١8 مكتبـــً في 
كّل مـــن الســـعودية واإلمـــارات وقطـــر ومصـــر مع 3 
وحـــدات للتصنيـــع )واحدة في الســـعودية واثنتين 
فـــي مصر(، و١٦ صالة بيع بالتجزئـــة، و8 منافذ للبيع 
)تنتشـــر في كّل من الســـعودية واإلمـــارات ومصر( 
حتى 3١ ديســـمبر ٢٠١٦. وتبيـــع المجموعة منتجاتها 
فـــي 5٢ بلدًا عبر شـــبكة من الموزعيـــن الحصريين 
وغيـــر الحصريين، وتجـــار البيع بالجملـــة وتجار البيع 
بالتجزئـــة. ويتضمـــن الجـــدول التالـــي المواقع التي 

تعمـــل فيهـــا المجموعـــة حتى 3١ ديســـمبر ٢٠١٦:

تفاصيل التوزع الجغرافي لمجموعة "الزوردي" كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦:

طبيعة الحضورالشركة المشغلةالمدينةالبلد

 مقر المجموعة، ومصنع، ومكاتب للبيع بالجملة، "شركة الزوردي للمجوهرات"الرياضالمملكة العربية السعودية
ومتاجر للبيع بالتجزئة

مصنع ومكاتب للبيع بالجملةشركة "أورو إيجيبت"القاهرةمصر

مصنع، ومكاتب للبيع بالجملة، ومتاجر للبيع بالتجزئة"الزوردي مصر للمجوهرات"القاهرة

مكاتب البيع بالجملة، ومتاجر للبيع بالتجزئة"الزوردي دبي للمجوهرات"دبياإلمارات العربية المتحدة

مكتب البيع بالجملة"الزوردي أبوظبي للمجوهرات"أبوظبي

مكتب للبيع بالجملة"الزوردي قطر للمجوهرات"الدوحةقطر
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فرص النمو 
طرحـــت »الزوردي« مبـــادرات اســـتراتيجية تهدف إلى 
ضمـــان اســـتمرار نمو اإليـــرادات وصافـــي الدخل في 
المســـتقبل. وتتضمن هـــذه المبادرات: )١( توســـيع 
خطـــوط المنتجـــات عبـــر إطـــالق فئـــات ومجموعات 
أســـعار  توفيـــر  علـــى  العمـــل  ومواصلـــة  جديـــدة 
معقولـــة عبر تبني نهج االبتكار، )٢( توســـيع نطاق 
عمـــل المجموعـــة فـــي قطـــاع البيـــع بالتجزئـــة عبر 
افتتـــاح متاجـــر جديـــدة لعالمـــات »الزوردي« و«كيناز« 
فـــي  العالمـــات  مـــن  وغيرهـــا  جولـــري«  و«أميزينـــج 
مجوهـــرات  بيـــع  نطـــاق  توســـيع   )3( المســـتقبل، 
اندمـــاج  عمليـــات  دراســـة   )4( بالجملـــة،  األلمـــاس 

واســـتحواذ، )5( توســـيع حضورهـــا الجغرافـــي. 

نحـــن ملتزمـــون بتطوير الشـــركة كمـــا عملنا دائمً 
منـــذ عـــام ٢٠١٠. وقـــد كنـــا فعاليـــن حيـــث اتخذنـــا 
ســـرعة  خـــالل  مـــن  اســـتباقية  إجـــراءات  مجموعـــة 
إطـــالق اســـتراتيجيات ومبـــادرات جديـــدة لتطويـــر 
مســـتوي المبيعـــات والعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى 
معـــدل النمـــو. ونســـتعرض فيمـــا يلـــي العوامـــل 

االســـتراتيجية التـــي تعـــزز نمـــو الشـــركة: 

مشـــغوالت  بيـــع  نطـــاق  توســـيع  علـــى  ١.   العمـــل 
وفئـــات  خطـــوط  طـــرح  عبـــر  بالجملـــة  الذهـــب 
المشـــغوالت  منتجـــات  مثـــل  جديـــدة  منتجـــات 
الذهبيـــة مـــن عيـــار ١4 قيراطـــً و عيـــار١8 قيراطـــً 
وخواتـــم الزفـــاف وغيرهـــا. وقد طرحـــت »الزوردي« 
 ١4 عيـــار  مـــن  الذهبيـــة  المشـــغوالت  مجموعـــة 
قيـــراط ألول مـــرة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وهـــي تقـــدم للمســـتهلكين تصاميـــم فريـــدة 
بأســـعار معقولة. وتحظى المشـــغوالت الذهبية 
من عيار ١4 قيراط بشـــعبية واســـعة حول العالم، 
وقـــد القت تلك المجموعة من عيار ١4 استحســـانً 
كبيـــرًا لدى تجـــار البيع بالتجزئة والمســـتهلكين 
في مصـــر. ونحن نخطط إلدخال هـــذه المجموعة 
مـــن عيار ١4 إلى أســـواق أخـــرى. عـــالوًة على ذلك، 
عقـــدت »الزوري« شـــراكة جديدة مع شـــركة تركية 
بـــارزة في صناعة خواتم الزفـــاف إلطالق خط أنتاج 
فاخـــر جديـــد لتصنيـــع هـــذه الخواتم فـــي مصر. 

٢.  نحـــن اآلن بصـــدد توســـيع شـــبكة »الزوردي« مـــن 
متاجـــر البيع بالتجزئة انطالقً مـــن إيماننا بوجود 
فرصـــة كبيـــرة للنمو فـــي هذا المجـــال، خصوصً 
وأننـــا ال نـــزال نمتلك قاعـــدة متواضعـــة من هذه 
انتقـــاء  بالتجزئـــة. ونحـــرص علـــى  المتاجرللبيـــع 
أبـــرز مراكـــز التســـوق والمواقـــع المهمـــة الفتتاح 
متاجرنـــا الجديـــدة مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاته 
علـــى تحســـين مجموعـــة منتجاتنـــا المعروضـــة 

المتاجر.  بهـــذه 

أول  »الزوردي«  ســـتطلق  جديـــدة،  ســـابقة       وفـــي 
مجموعـــة منتجـــات للرجـــال ُتباع بشـــكل حصري 
فـــي متاجرنـــا للبيـــع بالتجزئـــة، وهـــي تتضمـــن 
أســـاور وخواتـــم وأزرار لألكمـــام وأقـــالم ومحافظ. 
تشـــكيالت  طـــرح  علـــى  باســـتمرار  وســـنعمل 
ومجموعـــات جديـــدة أخرى في متاجرنـــا، باإلضافة 
إلـــى إمكانيـــة إضافـــة خطـــوط النتـــاج منتجـــات 

كليً.  جديـــدة 

فـــي  »كينـــاز«  الثانيـــة  التجاريـــة  3.  أطلقنـــا عالمتنـــا 
المملكة العربية الســـعودية، وهي توفر مجموعة 
واســـعة من مجوهرات األلمـــاس بتصاميم جميلة 
إطـــار  ضمـــن  ذلـــك  وينـــدرج  معقولـــة.  وأســـعار 
عالمـــات  ذات  مجموعـــة  »الزوردي«  لجعـــل  رؤيتنـــا 
مختلفـــة  شـــرائح  تســـتهدف  متنوعـــة  تجاريـــة 
مـــن المســـتهلكين، وذلـــك علـــى غـــرار شـــركات 
نمـــوًا  »كينـــاز«  وتشـــهد  العالميـــة.  المجوهـــرات 
ملحوظـــً مع بيع منتجاتها فـــي العديد من مراكز 
البيـــع بالتجزئـــة في المملكـــة، ونخطط للتوســـع 
فـــي بيع منتجـــات العالمة التجارية »كينـــاز« بمراكز 

تجاريـــة جديـــدة فـــي عـــّدة بلـــدان أخرى.

4.  للمـــرة األولـــى علـــى اإلطـــالق، وقعنـــا أول اتفاقيـــة 
المجوهـــرات  عالمـــة  مـــع  دوليـــة  تجـــاري  امتيـــاز 
»أميزينج جولـــري« الدنماركيـــة، وحصلنا بموجبها 
على حقـــوق امتيـــاز مدتها ٢5 عامـــً لبيع منتجات 
العالمـــة »أميزينج جولري« في تســـعة أســـواق من 
بينهـــا الســـعودية ومصـــر. ويعتبـــر ذلـــك تطـــورًا 
مهمً في نمـــوذج أعمالنا، حيث نكـــرس إمكاناتنا 
لبيع منتجـــات عالمات تجارية عالميـــة. وفي البداية 
ســـُتباع منتجات »أميزينج جولري« في أربعة متاجر 
تابعة لمجموعـــة »الزوردي« في الســـعودية ومصر، 

ومـــن ثم سنتوســـع فـــي دول اخـــرى تدريجيً.

وقدراتهـــا  الشـــركة  تقنيـــات  بتوظيـــف  5.  نقـــوم 
مـــن  جديـــدة  تشـــكيالت  إلطـــالق  التصنيعيـــة 
المجوهـــرات الكالســـيكية األنيقة بـــأوزان خفيفة 
عبـــر جميـــع األســـواق بهـــدف توفيـــر المجوهرات 
بأســـعار أقل للمســـتهلكين. ونحـــن واثقون بأن 
هـــذه المنتجـــات ســـتحقق مبيعـــات جيـــدة فـــي 

الراهنة. األوضـــاع  ظـــل 

خيـــارات  عـــّدة  األولـــى  وللمـــرة  حاليـــً  ٦.  ونـــدرس 
اندمـــاج واســـتحواذ محتملـــة بعد قراءة ودراســـة 

الســـوق.  ومتطلبـــات  لواقـــع  مســـتفيضة 

ومـــع أخذ جميع هذه المبادرات آنفة الذكر واألســـس 
التـــي لطالمـــا دعمـــت قطـــاع المجوهـــرات، نؤمن أن 
»الزوردي« تتمتـــع بمكانـــة قويـــة تؤهلهـــا لتحقيـــق 

طموحاتهـــا فـــي النمو علـــى المـــدى الطويل.

األعمال االستراتيجية

وقد اتخذنا مجموعة 
إجراءات استباقية من خالل 
سرعة إطالق استراتيجيات 

ومبادرات جديدة لخلق 
فرص نمو جديدة.
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مجموعة »الزوردي« والشركات التابعة لها 
تمتلـــك شـــركة الزوردي للمجوهـــرات حصصـــً في ســـبع )7( شـــركات تابعة لها بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر على المســـتويين المحلـــي والدولي. ويوضح الرســـم 

البيانـــي التالـــي الهيكل الحالـــي للمجموعة: 

لمحة عاّمة حول الشركات التابعة 
تديـــر »الزوردي« أعمالهـــا مـــن خـــالل مجموعة من الشـــركات التابعة. حيـــث تحافظ المجموعـــة على اســـتثماراتها طويلة األجل بهذه الشـــركات التابعة مع ممارســـة 
كافة وســـائل الرقابة الفعالة عن طريق فريق اإلدارة للمجموعة بما يمكنها من الســـيطرة والتحكم المباشـــر في اإلداء األقتصادي والسياســـات المالية وعملياتها 

التشـــغلية للشركات التابعة. 

يتـــم توحيـــد القوائـــم المالية ونتائج اإلعمال التشـــغلية لمجموعة »الزوردي« كوحدة أقتصادية وحدة وإصدار قوائم موحدة على مســـتوى المجموعة بعد أســـتبعاد 
جميع األرصدة والمعامـــالت الهامة داخل المجموعة. 

»شركة المجوهرات 
الماسية«

تمتلك شركة »الزوردي 
أبوظبي« ٢% من أسهمها

»الزوردي للمجوهرات« 
)الزوردي قطر(

تمتلك وفيقة سلطان 
العيسى 5١% من أسهمها

»الزوردي للمجوهرات« 
)الزوردي أبوظبي(

تمتلك شركة »الزوردي 
دبي« ١% من أسهمها

»شركة الزوردي 
 للمجوهرات« 
)الزوردي دبي(

تمتلك »الزوردي أبوظبي 
للمجوهرات« ٠,33% منها

»أورو إيجيبت لتشغيل 
المعادن الثمينة«

تمتلك شركة المجوهرات 
الماسية ٠.75% منها

تمتلك شركة كيناز٠.١٢5% 
منها

»كيناز«
٢% منها مملوكة من 
قبل »الزوردي أبوظبي 

للمجوهرات«

شركة الزوردي 
للمجوهرات

شركة »الزوردي مصر للمجوهرات« 
)الزوردي مصر(

%98 %49 %99

%50

%99.67

%50

%99.1٢5 %98
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ويوضح الجدول التالي أســـماء الشـــركات التابعة، ورأس المال، وحصص الملكية، وأنشـــطة األعمال الرئيســـية، وبلد التأســـيس وبلد التشـــغيل، مع مالحظة عدم 
وجود أســـهم أو أدوات دين صادرة ألي من هذه الشـــركات.

رأس المال اسم الشركة التابعة
بالريـال 

السعودي
)الف(

أنشطة األعمال 
الرئيسية

بلد التأسيس 
والتشغيل 

نسبة الملكية 

٢016٢015

حصة مباشرة 
)%(

حصة غير 
مباشرة )%(

حصة مباشرة 
)%(

حصة غير 
مباشرة )%(

٢%98%٢%98%السعوديةمتاجر للبيع بالتجزئة5٠شركة المجوهرات الماسية 

٢%98%٢%98%السعوديةمتاجر للبيع بالتجزئة5٠شركة كيناز

مكاتب البيع بالجملة، 3٠٦شركة الزوردي للمجوهرات
ومتاجر للبيع بالتجزئة

٠.33%99.٦7%٠.33%99.٦7%اإلمارات، دبي

مصنع ومتاجر للبيع 44.٢٠٦الزوردي مصر للمجوهرات
بالتجزئة

١٠٠% ١٠٠% مصر

مكاتبالبيع بالجملة، 3٠٦شركة الزوردي للمجوهرات
ومتاجر للبيع بالتجزئة

١%99%١%99%اإلمارات، ابوظبي

مكاتب البيع بالجملة، ٢٠٦شركة الزوردي للمجوهرات
ومتاجر للبيع بالتجزئة

 49% 49%قطر

شركة »أورو إيجيبت لتشغيل 
المعادن الثمينة«

مصنع ومكاتب للبيع ٢٦٠.١9
بالجملة، ومتاجر للبيع 

بالتجزئة

٠.875%99.١٢5%٠.875%99.١٢5%مصر

شركة المجوهرات الماسية 
»شـــركة المجوهرات الماســـية« )المجوهرات الماســـية( هي شـــركة ذات مسؤولية محدودة ُمســـجلة في الرياض، المملكة العربية الســـعودية، بالسجل التجاري رقم 
١٠١٠٢3٦734 الصـــادر بتاريـــخ ٢5/ 7/ ١4٢8هــــ )الموافـــق 8/ 8/ ٢٠٠7م(؛ ويقـــع مقرها الرئيســـي فـــي مركز »طيبة« التجاري فـــي حي الملك فهد، وعنوان مســـجل برقم 
صندوق بريد 4١٢7٠ الرياض ١١5٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال »المجوهرات الماســـية« 5٠ ألف ريــــال ســـعودي مقســـمة إلى 5٠ حصة بقيمة إســـمية 

مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ ريــــال ســـعودي للحصـــة الواحدة. ويلخص الجـــدول التالي هيكل الملكية كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م: 

 عدد الشركاء
الحصص

القيمة اإلسمية لكل 
حصة )ريـال سعودي(

 قيمة الحصص 
)ريـال سعودي(

 نسبة 
الملكية

98%49١.٠٠٠49.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات
٢%١١.٠٠٠١.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات- ذات المسؤولية المحدودة ١

100%501.00050.000اإلجمالي

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

وتتضمـــن األنشـــطة الرئيســـية لــــ »شـــركة المجوهرات الماســـية« تجـــارة البيع بالجملـــة والتجزئة للمعادن واالكسســـوارات. وتأسســـت هذه الشـــركة في األســـاس 
بهـــدف إدارة حصـــص فـــي مجموعـــة من الشـــركات التابعـــة وال تمارس أي أنشـــطة تجاريـــة حتى 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م.

هيكل الملكية
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شركة كيناز 
»كينـــاز« هـــي شـــركه ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة فـــي الرياض، المملكـــة العربية الســـعودية، بالســـجل التجاري رقـــم ٠١٠35٢574، الصـــادر بتاريـــخ ٢١/ ١١/ ١4١١هـ 
)الموافـــق ١٠/7/ ٢٠١٢م(. ويقـــع المكتـــب الرئيســـي للشـــركة فـــي المنطقـــة الصناعية الثانيـــة، وعنوان مســـجل برقم صنـــدوق بريـــد:4١٢7٠، الريـــاض ١١5٢١، المملكة 
العربية الســـعودية. وتبلغ قيمة رأس المال الحالي للشـــركة 5٠ ألف ريــــال ســـعودي مقســـمة إلى 5٠ حصة بقيمة إســـمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ ريــــال ســـعودي لكل 

حصـــة. ويلخـــص الجدول التالـــي هيكل الملكية كمـــا في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م:

القيمة اإلسمية لكل عدد الحصصالشركاء
حصة )ريـال سعودي(

قيمة الحصص )ريـال 
سعودي(

نسبة الملكية

98%49١.٠٠٠49.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات
٢%١١.٠٠٠١.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - ذات المسؤولية المحدودة ١

100%501.00050.000اإلجمالي

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

وتتضمـــن األنشـــطة األساســـية للشـــركة تجـــارة الجملـــة والتجزئـــة واســـتيراد وتصديـــر النظـــارات الشمســـية والســـاعات، واإلكسســـوارات، واألقـــالم، والعطـــورات، 
الجلدية. والمنتجـــات 

»شركة الزوردي للمجوهرات« )دبي(
»شـــركة الزوردي للمجوهـــرات« )»الزوردي دبـــي«( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة فـــي مدينة دبي، اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، بالســـجل التجاري رقم 
١٠39١93 الصـــادر بتاريـــخ ٢٠٠8/١٢/٢3م )الموافـــق ١4٢9/١٢/٢5هــــ(. ويقـــع مكتبهـــا الرئيســـي فـــي منطقـــة الرأس، وعنوان مســـجل برقـــم صندوق بريـــد ٦٠843 دبي، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. ويبلـــغ رأس المـــال الحالـــي للشـــركة 3٠٠ ألف درهـــم إماراتي )ما يعادل 3٠٦.37١ ريــــال ســـعودي(، مقســـمة إلـــى 3٠٠ حصة بقيمة إســـمية 

مدفوعـــة بالكامـــل ١٠٠٠ درهـــم إماراتـــي )مـــا يعادل ١٠٢١ ريــــال ســـعودي( لـــكل حصة. ويلخص الجـــدول التالي هيـــكل الملكية كمـــا في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م:

القيمة االسمية عدد الحصصالشركاء
لكل حصة 

)بالدرهم اإلماراتي(

قيمة الحصص 
)بالدرهم اإلماراتي(

قيمة الحصص 
)بالريـال السعودي(

نسبة الملكية

99.٦7%3٠5.35٠ ٢99١.٠٠٠٢99.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات

 شركة الزوردي للمجوهرات - 
٠.33%١١.٠٠٠١.٠٠٠١.٠٢١ذات المسؤولية المحدودة١

100.00%3001.000300.000306.371اإلجمالي

 ١. شركة »الزوردي للمجوهرات« هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي، اإلمارت العربية المتحدة.

وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة »الزوردي دبـــي« تجـــارة المجوهـــرات، واللؤلـــؤ، واألحجـــار الكريمة وشـــبه الكريمة، والســـاعات وقطـــع غيارها وصياغـــة الذهب 
والمجوهـــرات. وتمتلـــك »الزوردي دبـــي« حصـــص ملكيـــة بقيمـــة 4٦.١4٢.5٠٠ جنيـــه مصـــري )مـــا يعـــادل ٢٢.١٠3.١3٢ ريال ســـعودي( فـــي »الزوردي مصر« )تمثـــل 5٠% من 

رأســـمالها( كمـــا في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م. 

األعمال االستراتيجية

33



شركة »الزوردي مصر للمجوهرات« 
شـــركة الزوردي مصرللمجوهـــرات »الزوردي مصـــر« هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في القاهرة، مصر، بالســـجل التجـــاري رقم ١4997 الصـــادر بتاريخ 
٢٠٠5/٦/8م )الموافـــق ١4٢٦/5/١هــــ(. ويقـــع المكتـــب الرئيســـي للشـــركة فـــي المنطقة الصناعيـــة األولى، وعنوان مســـجل برقم صنـــدوق بريد ٦٢ مدينـــة العبور، 
مصـــر. ويبلـــغ رأس المـــال الحالـــي المطـــروح والمدفوع للشـــركة 9٢.٢85.٠٠٠ جنيه مصـــري )ما يعادل 44.٢٠٦.٢٦4 ريال ســـعودي( مقســـم إلى حصـــص يبلغ عددها 
9٢.٢85.٠٠٠ حصـــة بقيمـــة أســـمية مدفوعـــة بالكامـــل قدرهـــا جنيـــه مصري واحـــد )بما يعـــادل ٠.479 ريال ســـعودي( لـــكل حصة. ويلخـــص الجـــدول التالي هيكل 

الملكيـــة كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م:

القيمة االسمية عدد الحصصالشركاء
 لكل حصة 

)بالجنيه المصري(

قيمة رأس المال 
)بالجنيه المصري(

قيمة رأس المال 
)بالريال السعودي(

نسبة الملكية

5٠%4٦.١4٢.5٠٠١4٦.١4٢.5٠٠٢٢.١٠3.١3٢شركة الزوردي للمجوهرات - ذات المسؤولية المحدودة١
5٠%4٦.١4٢.5٠٠١4٦.١4٢.5٠٠٢٢.١٠3.١3٢شركة الزوردي للمجوهرات - ذات المسؤولية المحدودة٢

100.00%9٢.٢85.00019٢.٢85.00044.٢06.٢64اإلجمالي

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

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

وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة »الزوردي مصـــر« تأســـيس وتشـــغيل مصنـــع لتصميم وتصنيـــع وتوزيـــع وبيع المشـــغوالت الذهبيـــة ومجوهـــرات األلماس. 
وتمـــارس »الزوردي مصـــر« عملياتهـــا عبـــر وحـــدة تصنيـــع وثالثـــة مكاتب للبيـــع بالجملة فـــي جميع أنحـــاء مصر حتـــى 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م. 

وفـــي إطـــار خطـــط النمـــو المســـتقبلية لمجموعـــة »الزوردي«،كانت قد بدأت الشـــركة ببناء مصنـــع جديد لها فـــي مصر. وكان من المتوقع تشـــغيل هـــذا المصنع 
بالكامـــل بحلـــول نهايـــة عـــام ٢٠١٦، ولكن انخفاض قيمـــة الجنيه المصري خالل النصف الثاني من العام ٢٠١٦ شـــكل عقبًة من حيث األســـعار وتوافـــر المعدات الالزمة 
الســـتكماله، ولذلـــك أجلـــت الشـــركة افتتاحـــه إلى النصـــف الثاني من عـــام ٢٠١7. ويتخصص المصنـــع الجديد بصناعـــة المشـــغوالت الذهبية من عيـــارات ٢١ و١8 و١4 
قيـــراط، ليصـــل بإجمالي القدرته اإلنتاجية إلى ١5 طن من المشـــغوالت الذهبية ســـنويً. ويبلغ إجمالي النفقات الرأســـمالية للمصنع حوالي ٦ مليون ريال ســـعودي.

شركة الزوردي للمجوهرات )أبوظبي(
شـــركة الزوردي للمجوهـــرات »الزوردي أبوظبـــي« هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة فـــي أبوظبـــي، اإلمـــارات العربية المتحدة، بالســـجل التجـــاري رقم 
١٠٦٠٢33 الصـــادر بتاريـــخ ٢٠٠4/٦/١م )الموافـــق ١4٢5/4/١3هــــ(. ويقـــع مكتبهـــا الرئيســـي في ســـوق الذهب بمدينـــة زايد، وعنوان مســـجل برقم صنـــدوق بريد 7٢١47 
أبوظبـــي، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. ويبلغ رأس المال الحالي لشـــركة »الزوردي أبوظبـــي« 3٠٠ ألف درهم إماراتي )ما يعادل 3٠٦.37١ ريال ســـعودي( مقســـمة إلى 3٠٠ 
ســـهم بقيمـــة إســـمية مدفوعـــة بالكامـــل ١٠٠٠ درهـــم إماراتي )مـــا يعادل ١٠٢١ ريال ســـعودي( للســـهم الواحد. ويلخـــص الجدول التالـــي هيكل الملكيـــة كما في 3١ 

٢٠١٦م: ديسمبر 

القيمة االسمية عدد الحصصالشركاء
لكل حصة 

)بالدرهم اإلماراتي(

قيمة الحصص 
)بالدرهم اإلماراتي(

قيمة الحصص 
)بالريال السعودي(

نسبة الملكية

99%٢97١.٠٠٠٢97.٠٠٠3٠3.3٠7شركة الزوردي للمجوهرات
١%3١.٠٠٠3.٠٠٠3.٠٦4شركة الزوردي للمجوهرات ذات المسؤولية المحدودة ١

100%3001.000300.000306.371اإلجمالي

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

وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة »الزوردي أبوظبي« تجارة البيع بالتجزئة للمجوهرات واأللماس واألحجار الكريمة وشـــبه الكريمة والســـاعات. وتمتلك الشـــركة 
حصـــة واحـــدة فـــي »شـــركة المجوهـــرات الماســـية« )تمثـــل ٢% مـــن رأســـمالها(، وحصـــة واحـــدة في شـــركة »كينـــاز« )٢% من رأســـمالها( وســـهمً واحدًا في شـــركة 
»الزوردي دبـــي« )٠.33% مـــن رأســـمالها(، وكذلـــك حصة ملكية بقيمة 4٦.١4٢.5٠٠ جنيه مصري )ما يعادل ٢٢.١٠3.١3٢ ريــــال ســـعودي( في شـــركة »الزوردي مصر« )5٠% من 

رأســـمالها( كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م. 

هيكل الملكية
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شركة »الزوردي للمجوهرات« )قطر(
»الزوردي للمجوهـــرات« )»الزوردي قطـــر«( هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في قطر بالســـجل التجاري رقـــم ٦٠7١٦ الصـــادر بتاريـــخ ٢٠١3/5/٢١م )الموافق 
١434/7/١١هــــ(. ويقـــع المكتـــب الرئيســـي للشـــركة في شـــارع جبر بـــن محمد، وعنوان مســـجل برقم صنـــدوق بريـــد ٢٠4٦4 الدوحة، قطـــر. ويبلغ رأس المـــال الحالي 
للشـــركة ٢٠٠ ألف ريــــال قطري )ما يعادل ٢٠٦.٠54 ريــــال ســـعودي( مقســـمة إلى ٢٠٠ حصة بقيمة إســـمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ ريــــال قطري )١٠3٠ ريال ســـعودي( لكل 

حصـــة. ويلخـــص الجدول التالـــي هيكل الملكيـــة كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م:

القيمة األسمية عدد الحصصالشركاء
للحصة )بالريال 

القطري(

قيمة الحصص 
)بالريال القطري(

قيمة الحصص 
)بالريال السعودي(

نسبة الملكية

5١%١٠5.٠87 ١٠٢١.٠٠٠١٠٢.٠٠٠وفيقة سلطان العيسى

49%98١.٠٠٠98.٠٠٠١٠٠.9٦7شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة عامة

100%٢001.000٢00.000٢06.054اإلجمالي

وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة »الزوردي قطر« تجارة الذهب، والمعادن الثمينة غير المشغولة، والمجوهرات، والمشـــغوالت والمشغوالت الفضية والذهبية، 
وصياغـــة الذهب والمعادن الثمينة والحلي، وصيانة وتعديل مشـــغوالت الذهـــب والمجوهرات والحلي.

أورو إيجيبت لتشغيل المعادن الثمينة
شـــركة أورو إيجيبـــت لتشـــغيل المعـــادن الثمينـــة »أورو إيجيبت« هي شـــركة مســـاهمة مقفلة مســـجلة فـــي مدينة القاهـــرة، مصر، بالســـجل التجـــاري رقم 7877 
الصـــادر بتاريـــخ ١4٢3/١١/١4هــــ )الموافق ٢٠٠3/١/١7م(. يقع المكتب الرئيســـي للشـــركة في ســـوق العبور، وعنوان مســـجل برقم صندوق بريـــد 3٠٦7 القليوبية، مصر. 
ويبلـــغ رأس المـــال الحالـــي للشـــركة 4٠ مليـــون جنيه مصري )ما يعادل ١9.١٦٠.٦7٦ ريال ســـعودي( مقســـمة على ١.٦٠٠.٠٠٠ ســـهم بقيمة إســـمية مدفوعـــة بالكامل ٢5 

جنيـــه مصـــري )١١.98 ريال ســـعودي( للســـهم الواحـــد. ويلخص الجـــدول التالي هيكل الملكيـــة كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦م:

القيمة االسمية عدد األسهمالمساهمون
لكل سهم 

)بالجنيه المصري(

قيمة األسهم 
)بالجنيه المصري(

قيمة األسهم 
)بالريال السعودي(

نسبة الملكية

99.١٢5%١.58٦.٠٠٠٢539.٦5٠.٠٠٠١8.993.٠٢١شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة عامة 

شركة المجوهرات الماسية - ذات المسؤولية 
٠.75٠%١٢.٠٠٠٢53٠٠.٠٠٠١43.7٠5المحدودة

٠.١٢5%٢.٠٠٠٢55٠.٠٠٠١١.975شركة كيناز - ذات المسؤولية المحدودة

100.00%1.600.000٢540.000.00019.160.676اإلجمالي

وتشـــمل األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة »أورو إيجيبت« تأســـيس وتشـــغيل مصنع لصناعة المجوهـــرات، والمشـــغوالت الذهبية، واألحجـــار الكريمة بكافـــة أنواعها، 
وكذلـــك تأســـيس مركـــز للتدريـــب. وحتى تاريخ إصدار هذه النشـــرة، ُتشـــغل »أورو إيجيبت« وحـــدة تصنيع في مدينة القلوبية وســـتة فروع في جميـــع أنحاء مصر.
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بيع المشغوالت الذهبية بالجملة
تعمـــل مجموعـــة »الزوردي« علـــى تصميـــم وتصنيع 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الذهبيـــة  المشـــغوالت 
 5٢ مـــن  أكثـــر  عبـــر  وبيعهـــا  ومصـــر،  الســـعودية 
دولة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
وتتـــم  مســـتقل.  تجزئـــة  تاجـــر   ٢.٢٠٠ مـــن  وأكثـــر 
عمليـــات البيـــع بشـــكل رئيســـي مـــن خـــالل فريـــق 
يســـعى  الجملـــة  بمبيعـــات  متخصـــص  احترافـــي 
باســـتمرار إلـــى تعزيـــز عالقـــات الشـــراكة والتعـــاون 
مع العمالء الرئيســـيين. ويســـعي فريـــق المبيعات 
بأســـتمرار إلى إغتنام الفرص لتوســـيع نطاق توزيع 
المجوهـــرات والمشـــغوالت الذهبيـــة علـــى عمـــالء 
جـــدد مـــع الحـــرص علـــى ترســـيخ واالرتقـــاء بمكانة 

العالمـــة التجاريـــة.

فـــي  قـــوي  بحضـــور  »الزوردي«  مجموعـــة  وتحتفـــظ 
الســـوق حيـــث يظهر ذلك بقـــوة في معـــارض تجار 
التجزئـــة من خـــالل المعروضـــات التي تحمـــل عالمة 
»الزوردي« التجاريـــة إضافـــة الـــى اتباع اســـتراتيجيات 

تســـويقية وتجاريـــة فعالة.

يعمل فريق التسويق على تقديم الدعم لتجار 
البيع بالتجزئة فيما يتعلق بتطورات السوق 

للمساعدة في زيادة مبيعات المشغوالت 
الذهبية لمجموعة »الزوردي«، ويعد تزويد العمالء 

بالمعلومات والتعاون الوثيق معهم احدى 
المميزات الرئيسية التنافسية لفريق التسويق.

وتوظـــف »الزوردي« فريقهـــا الخـــاص للبيـــع بالجملة 
فـــي المملكـــة ومصـــر واإلمـــارات وقطـــر. أمـــا فـــي 
األســـواق األخرى، فتجري عمليـــات البيع عبر موزعين 
حصرييـــن وغيـــر حصريين أو تبيع مباشـــرة للعديد 

التجزئة. تجـــار  من 

بيع مجوهرات األلماس بالجملة
ســـعيً منهـــا لتنميـــة إيراداتهـــا وترســـيخ عالمتها 
لبيـــع  التجاريـــة، أطلقـــت »الزوردي« عمليـــة جديـــدة 
 .٢٠١3 عـــام  فـــي  بالجملـــة  األلمـــاس  مجوهـــرات 
متخصـــص  مبيعـــات  فريـــق  المجموعـــة  وأسســـت 
لبيـــع مجوهـــرات األلماس التـــى تنتجهـــا المجموعة 
وتحمـــل العالمـــة التجاريـــة »الزوردي« أو«كينـــاز« لتجار 
البيـــع بالتجزئـــة المســـتقلين فـــي كبـــرى أســـواق 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصر. يتـــم تصنيع 
جـــزء من مجوهـــرات األلمـــاس التـــي تباع عبـــر هذه 
القنـــاة محليـــً مـــع االســـتعانة كذلـــك بمصنعيـــن 
بالمجموعـــة.  وثيقـــة  عالقـــات  تربطهـــم  خارجييـــن 
وحتى عندما تســـتعين المجموعـــة بأطراف خارجية 
لتصنيع مجوهراتها الماســـية، يحافظ فريق عملها 
على ســـرية التصاميم وأنواع المجوهرات المناسبة 

للســـوق قبـــل تقديـــم طلـــب اإلنتـــاج للمورد. 

تســـتعين المجموعة بمصـــادر خارجية لصناعة جزء 
من مجوهراتها بغية تحســـين القـــدرة التصنيعية 
وســـعيً  األمثـــل.  بالشـــكل  والتكاليـــف  والمـــوارد 
لضمـــان نجـــاح خط أعمالهـــا الجديد مـــن مجوهرات 
األلمـــاس بالجملة، قـــررت »الزوردي« التركيـــز بالدرجة 
األولـــى علـــى مكاتـــب البيـــع بالجملة فـــي المملكة 
ومصـــر قبـــل التوســـع إلـــى مناطـــق أخـــرى وإطالق 

خطـــوط إنتـــاج جديدة.

قطاع البيع بالتجزئة
بيع المشـــغوالت الذهبية والماســـية »الزوردي« 

ئة لتجز با
بهـــدف تنويع إيراداتها وترســـيخ عالمتهـــا التجارية، 
قـــررت »الزوردي« أن توســـع نطـــاق عملهـــا إلـــى بيـــع 
المجوهـــرات بالتجزئـــة مـــع التركيـــز مبدئيـــً علـــى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر. واعتبارًا من 
3١ ديســـمبر ٢٠١٦، باتـــت محفظـــة أعمـــال »الزوردي« 
تضـــم ١٦ متجـــرًا يبيـــع مجوهـــرات العالمـــة التجارية 
»الزوردي«، منهـــا ١3 متجـــرًا فـــي الســـعودية، و٢ في 

مصـــر، ومتجـــر واحد فـــي دولة اإلمـــارات.

وبـــدأت »الزوردي« خـــالل عـــام ٢٠١٦ بتوســـيع شـــبكة 
تجـــارة البيـــع بالتجزئـــة الخاصـــة بهـــا عبـــر افتتـــاح 
معـــارض بيـــع جديـــدة فـــي أهـــم مراكـــز التســـوق 

بمختلـــف أنحـــاء المملكـــة ومصـــر.

افتتـــاح  حـــول  المجموعـــة  اســـتراتيجية  وتتمحـــور 
باقة مـــن متاجر التجزئـــة الجديدة الخاصـــة بالعالمة 
فـــي مواقـــع مهمة ضمـــن أبـــرز مراكز التســـوق مع 
أنـــواع  مختلـــف  علـــى  رئيســـي  بشـــكل  التركيـــز 

الماســـية. المجوهـــرات 

وتتمثـــل رؤية »الزوردي« في تطوير سلســـلة مؤلفة 
مـــن 5٠ متجرًا خالل الســـنوات المقبلة، مـــع التركيز 
على ضمـــان الوصول ألبرز المواقـــع من أجل تحقيق 

أقصى قـــدر ممكن من اإليـــرادات واألرباح.

وأسســـت المجموعة فريق إدارة متفانيً ومتمرســـً 
بدعـــم  ويحظـــى  بالتجزئـــة  البيـــع  خدمـــات  إلدارة 
مؤسســـي قـــوي لتنميـــة مجـــال عملهـــا هـــذا. وال 
تتعـــارض خدمـــات البيـــع بالتجزئـــة فـــي المجموعة 
باعتبـــار  بالجملـــة  الذهـــب  مشـــغوالت  تجـــارة  مـــع 
أن األولـــى تركـــز علـــى بيـــع المجوهـــرات الماســـية 
بالقطعـــة، بينمـــا تركز الثانيـــة على البيـــع بالوزن. 
عـــالوة على ذلـــك، تتمركز معظـــم متاجـــر التجزئة 
المملوكـــة لمجموعة »الزوردي« في مراكز التســـوق 
بينمـــا تتواجـــد متاجـــر بيـــع الذهـــب بالجملـــة فـــي 

الذهب.  أســـواق 

بيـــع  متاجـــر  مواقـــع  التالـــي  الجـــدول  ويوضـــح 
المشـــغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس بالتجزئة 

»الزوردي«: لمجموعـــة  التابعـــة 

المعرفة الوثيقة بالعمالء و التعاون المشترك مع 
شركائنا من تجار التجزئة احد المميزات التنافسية 

الرئيسية لمجموعة الزوردي

قنوات التوزيع
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مواقع متاجر بيع مجوهرات »الزوردي« بالتجزئة كما في 31 ديسمبر ٢016م

الموقعالمنطقةالدولة

األندلس مولالرياضالمملكة العربية السعودية

سوق طيبةالرياض

نخيل مولالرياض

صحارى مول الرياض

شارع العلياالرياض

بانوراما مولالرياض

ظهران مول الدمام

الراشد مولالدمام

المركز العربياألحساء

رد سي مول جدة

سوق حراء الدوليجدة

ياسمين مولجدة

األندلس مولجدة

العين مولالعيناإلمارات

كايرو فستيفال سيتيالقاهرةمصر

مول العربالقاهرة

بيع مجوهرات األلماس »كيناز« بالتجزئة
»كينـــاز« هـــي عالمـــة تجاريـــة فاخـــرة لمجوهـــرات األلمـــاس تركز على تلبيـــة احتياجـــات المناســـبات اليوميـــة والهدايا، وتبـــاع منتجاتها لـــدى 5 منافذ بيع »أكشـــاك« 
موجـــودة في مراكز تســـوق رئيســـية فـــي الرياض والدمام وجدة. وتتطلع »الزوردي« إلى تســـريع عجلة توســـع منتجات »كيناز« الماســـية في المملكـــة ودول الخليج 

ومصر عبـــر افتتـــاح ١٠ منافذ بيع جديدة »أكشـــاك«.

مجوهرات »أميزينج جولري«
بحلـــول نهايـــة عـــام ٢٠١٦، وصلـــت »الزوردي« إلـــى المرحلـــة األخيرة مـــن إتمام صفقـــة امتيـــاز إقليمية مـــع مجوهـــرات »أميزينـــج جولـــري« )Amazing Jewellery( التي 
تأسســـت فـــي العاصمـــة الدنماركية كوبنهاجن على يد الســـيد/ جيســـبار نيلســـن، الشـــريك المؤســـس الســـابق لشـــركة »باندورا وســـط وغـــرب أوروبـــا« التابعة 
لمجموعـــة »بانـــدورا«. وتبـــاع منتجـــات »أميزينـــج جولـــري« حاليً في متاجـــر البيع بالتجزئـــة أحادية العالمـــة التجارية فـــي العديد من البلـــدان مثل الدانمـــارك وألمانيا 
والنرويـــج والســـويد والصيـــن. واســـتحوذت »الزوردي« على امتياز بيـــع منتجات هذه العالمة فـــي المملكة العربية الســـعودية ومصر باإلضافة الـــى 7 دول أخرى في 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا لمدة ٢5 ســـنة. وســـيوفر هذا االمتيـــاز مصادر إيرادات جديـــدة لمجموعـــة »الزوردي«، باإلضافة إلى تنويع هـــذه المصادر عبر 
توســـيع نطـــاق عمليـــات المجموعـــة للبيـــع بالتجزئة واســـتهداف شـــريحة جديدة من العمالء. وســـيم تدشـــين »أميزينج« خـــالل الربـــع األول من عـــام ٢٠١7 بافتتاح 4 

منافـــذ بيع بالتجزئة »أكشـــاك« فـــي المراكز التســـويقية الرئيســـية بالمملكة ومصر. 

وبـــدأت »الزوردي« خـــالل عـــام ٢٠١٦ بتوســـيع شـــبكة تجـــارة البيع بالتجزئـــة الخاصة بها عبر افتتـــاح نوعية جديدة مـــن منافذ البيع وهي » األكشـــاك« فـــي أهم مراكز 
التســـوق بمختلـــف أنحـــاء المملكة ومصر وتوفر قنـــاة التوزيع الجديدة هذه »األكشـــاك« منتجات »كيناز« للعمالء من الطبقة الوســـطى. واعتبارًا من ديســـمبر ٢٠١٦، 

و أميزينـــج جولـــري« خـــالل الربـــع األول لعام ٢٠١7م. باتـــت »الزوردي« تدير 8 أكشـــاك، 7 منها في الســـعودية وواحد في مصر على النحـــو الموضح إدناه:
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مواقع منافذ بيع »أكشاك« بيع مجوهرات »كيناز« و«أميزينج

الموقعالمنطقةالدولة

النخيل مولالرياضالمملكة العربية السعودية

بانوراما مولالرياض

ظهران مول الدمام

الراشد مولالدمام

مول العربجدة

مطار جدة - الداخليجدة

مطار جدة - الدوليجدة

مول سيتي ستارزالقاهرةمصر

توزيع معدات صناعة المجوهرات
تمثـــل مجموعـــة »الزوردي« باألضافـــة إلى أنشـــطة البيـــع بالجملة والتجزئة للمشـــغوالت الذهبية والمجوهرات األلماســـية، شـــركات متنوعة تعمل فـــي مجال صناعة 
آالت ومعـــدات تصنيـــع المشـــغوالت الذهبيـــة والمجوهـــرا مثـــل آالت الصـــب واللحـــام بالليـــزر واللحـــام باألمواج فـــوق الصوتيـــة، حيـــث تبيـــع »الزوردي« منتجات تلك 
الشـــركات في المملكة العربية الســـعودية إلى وراش وشـــركات تصنيع المشـــغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس. ويســـاعد هذا النشـــاط الذي يتســـم بمحدودية 
النطـــاق علـــى الرغـــم مـــن أهميتة االســـتراتيجية مجموعـــة »الزوردي« في تعزيز تعاونهـــا مع الشـــركات العالمية المتخصصة فـــي تصنيع آالت ومعـــدات المجوهرات 

العالميـــة ومواكبـــة أحدث تطورات وتوجهات الســـوق.

ويوضح الجدول التالي إيرادات مجموعة »الزوردي« من عملياتها حسب الفئة اإلنتاجية:

٢01٢٢013٢014٢015٢016

مليون
ريال 

سعودي

% من 
إجمالي 

اإليرادات

مليون
ريال 

سعودي

% من 
إجمالي 

اإليرادات

مليون
ريال 

سعودي

% من 
إجمالي 

اإليرادات

مليون
ريال 

سعودي

% من 
إجمالي 

اإليرادات

مليون
ريال 

سعودي

% من 
إجمالي 

اإليرادات

مبيعات المجوهرات 
79%853١9.١%85449.3%854٠٠.4%8538١.3%3٠3.4الذهبية

مبيعات المجوهرات 
١9%١3٦7.5%١37١.٦%١359.٢%١358.8%44.8الماسية

٢%٢7.8%٢9.٢%٢8.8%٢7.7%8.4اآلالت وغيرها

100%100405.4% 100530.1%100468.4%100447.9%356.7اإلجمالي

هيكل الملكية
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"الزودري للمجوهـــرات" هي شـــركة مســـاهمة عامة 
مســـجلة بموجب الســـجل التجـــاري رقـــم ١٠١٠٢٢١53١ 
 ٢٠٠٦/7/٢٢ )الموافـــق  هجريـــة   ١4٢7/٦/٢٦ بتاريـــخ 
ميالديـــة(، وتأسســـت بمقتضـــى القرار الـــوزاري رقم 
5٦5 بتاريـــخ 3/4/ ١4٢7 هجريـــة )الموافـــق ٢/4/ ٢٠٠٦ 
ميالديـــة( الـــذي يصـــادق على تأسيســـها كشـــركة 
مســـاهمة عامة بـــرأس مال قـــدره 43٠ مليون ريــــال 
ســـعودي مقســـمة علـــى 43 مليـــون حصـــة عاديـــة 
بقيمـــة اســـمية قدرهـــا ١٠ ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة. 
ويقـــع المكتـــب الرئيســـي للشـــركة فـــي المنطقة 
الصناعيـــة الثانيـــة شـــارع رقم ١98 في حـــي البنوك، 
والمســـجل برقـــم صنـــدوق بريـــد: 4١٢7٠، الريـــاض: 
وتشـــتمل  الســـعودية.  العربيـــة  المملكـــة   ،١١5٢١
األنشـــطة الرئيســـية للشـــركة على إنتـــاج وتصنيع 
والمشـــغوالت  المجوهـــرات،  وتشـــكيل  وصياغـــة 
الذهـــب  وســـبائك  الكريمـــة  واألحجـــار  الذهبيـــة، 
الكريمـــة  باألحجـــار  المرصعـــة  الذهـــب  وأطقـــم 
وشـــبه الكريمـــة، وتوزيـــع الذهـــب، واالكسســـوارات 
والنظارات والســـاعات واألقالم والعطور والمنتجات 
الجلديـــة، فضـــاًل عن تصديـــر المشـــغوالت الذهبية 
وســـبائك الذهـــب وصياغـــة وبيـــع وشـــراء المعادن 

الثمينة.  واألحجـــار 

بدايـــًة كمؤسســـة مســـتقلة  "الزودري"  وتأسســـت 
تحـــت اســـم "مصنـــع الذهـــب واللؤلـــؤ الســـعودي" 
لصاحبهـــا عبدالعزيـــز صالـــح العثيـــم فـــي الرياض، 
برأس مال قدره ١8.5٠٠.٠٠٠ ريــــال ســـعودي، ومســـجلة 
فـــي مدينة الريـــاض بموجب الســـجل التجـــاري رقم 
١٠١٠٠9١١34 بتاريـــخ ١4١٢/7/١8 هجريـــة )الموافـــق ١/٢3/ 

١99٢ ميالديـــة(.

 ١994/7/١3 )الموافـــق  هجريـــة   ١4١5  /٢/4 وبتاريـــخ 
تـــم تســـجيل عالمـــة "الزوردي" التجاريـــة  ميالديـــة(، 
ألول مـــرة؛ وفـــي يـــوم ١4١8/8/١8 هجريـــة )الموافـــق 
١٢/١9/ ١997 ميالديـــة( تم تغيير اســـم الشـــركة إلى 

"مصنـــع الزوردي للذهـــب والمجوهـــرات".

للذهـــب  الزوردي  "مصنـــع  شـــركة  تحويـــل  تـــم 
شـــركة  إلـــى  فروعهـــا  مـــن  وعـــدد  والمجوهـــرات" 
الزوردي  "شـــركة  اســـم  تحـــت  مقفلـــة  مســـاهمة 
للمجوهـــرات" مســـجلة في مدينة الريـــاض بموجب 
القـــرار الـــوزاري رقـــم 5٦5 بتاريـــخ ١4٢7/3/4 هجريـــة 
)الموافـــق ٢٠٠٦/4/٢( وبموجـــب ســـجل تجـــاري رقـــم 
)الموافـــق  هجريـــة   ١4٢7/٦/٢٦ بتاريـــخ   ١٠١٠٢٢١53١
٢٠٠٦/7/٢٢ ميالديـــة( الصـــادر عـــن مدينـــة الريـــاض، 
وبرأســـمال قدره ٢٠٠ مليون ريــــال سعودي مقسمة 
علـــى 4 مالييـــن حصة عاديـــة بقيمة اســـمية قدرها 

5٠ ريــــال للحصـــة الواحـــدة.

 ٢٠٠3  /١/8 )الموافـــق  هجريـــة   ١4٢3/١١/5 وفـــي 
ميالدية(، تأسســـت شـــركة "أورو إيجيبـــت" لتصنيع 
المعـــادن الثمينـــة كشـــركة مســـاهمة بـــرأس مال 
مدفـــوع قـــدره ٢٠ مليـــون جنيـــه مصري )مـــا يعادل 
9.578.٢٢7 ريــــال ســـعودي(. وتـــم تأسيســـها فـــي 
مصـــر مـــن قبل الســـيد عبدالعزيـــز صالـــح العثيم، 
المساهم الرئيسي في الشـــركة آنذاك، وبالتعاون 
مع مؤسســـين آخريـــن. وبـــدأت الشـــركة عملياتها 
التشـــغيلية يوم ١4٢3/١١/٢١ هجريـــة )الموافق ١/٢3/ 
الرئيســـية  أنشـــطتها  واقتصـــرت  ميالديـــة(؛   ٢٠٠3
آنـــذاك علـــى تصنيـــع وإنتـــاج وصياغـــة وتشـــكيل 
واألحجـــار  الذهبيـــة،  والمشـــغوالت  المجوهـــرات، 

الكريمـــة وشـــبه الكريمـــة. 

 ٢٠٠7/3/٢7 )الموافـــق  هجريـــة   ١4٢8/3/8 وفـــي 
حصـــة  علـــى  الشـــركة  اســـتحوذت  ميالديـــة(، 
مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة بنســـبة ١٠٠% فـــي شـــركة 
"أورو إيجيبـــت". لمزيـــد مـــن المعلومات حـــول "أورو 

إيجيبـــت".

الجمعيـــة  اجتمـــاع  خـــالل  صـــادر  قـــرار  وبموجـــب 
العموميـــة غيـــر العادي للشـــركة بتاريـــخ ١٠/١4٢8/9 
هجريـــة )الموافق ٢٠٠7/9/٢٢ ميالديـــة(، تم رفع رأس 
مال الشركة إلى 3٠٠ مليون ريــــال سعودي مقسمة 
علـــى 3٠ مليون حصـــة عادية بقيمة إســـمية قدرها 
١٠ ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة، وذلـــك من خـــالل إضافة 
١٠٠ مليون ريــــال ســـعودي إلى رأس المـــال من األرباح 

للشـــركة.  المحتجزة 

 ٢٠١٢/7/3٠ )الموافـــق  هجريـــة   ١433/9/١١ وفـــي 
ميالديـــة(، نجحـــت "الزوردي" بترســـيخ حضورها في 
مصر من خالل االســـتحواذ على حصة غير مباشـــرة 
بنســـبة ١٠٠% في شـــركة "الزوردي مصر للمجوهرات"  
ذات المســـؤولية المحـــدودة لتصبـــح بذلـــك ثانـــي 
وحـــدات اإلنتـــاج التابعـــة لها فـــي مصر. واشـــتملت 
األنشـــطة الرئيســـية آنذاك على تأسيس وتشغيل 
والمشـــغوالت  المجوهـــرات،  لصناعـــة  مصنـــع 

الذهبيـــة، واألحجـــار الكريمـــة.

وفـــي يـــوم ١43٦/7/4 هجريـــة )الموافـــق ٢3/٢٠١5/4 
 3٠٠ مـــن  الشـــركة  مـــال  زيـــادة رأس  تـــم  ميالديـــة(، 
ريــــال  مليـــون   43٠ إلـــى  ســـعودي  ريــــال  مليـــون 
ســـعودي مقســـمة علـــى 43 مليون حصـــة عادية - 
مـــن خـــالل إصـــدار ١3 مليـــون حصـــة جديـــدة بقيمة 
١٠ ريـــاالت للحصـــة الواحـــدة. وجـــاء ذلـــك مـــن خـــالل 
رســـملة 5٢.5٠9.١٢١ ريــــال ســـعودي مـــن االحتياطـــي 
النظامـــي للشـــركة، وكذلـــك رســـملة 879.77.49٠ 

ريــــال ســـعودي مـــن األربـــاح المحتجـــزة للشـــركة.

الماليـــة"  الســـوق  أعلنـــت "هيئـــة  وفـــي 5/9/٢٠١٦، 
الســـعودية عـــن االكتتـــاب العـــام األولـــي ألســـهم 
"الزوردي للمجوهـــرات"، حيث وافـــق مجلس الهيئة 
علـــى االكتتـــاب العـــام األولـــي لــــ١٢.9٠٠ ألـــف ســـهم 
تمثـــل 3٠% مـــن أســـهم رأس مـــال الشـــركة. وفـــي 
٢٠١٦/٦/٢9 ميالديـــة، بـــدأت عمليـــات تداول أســـهم 
الشـــركة في "الســـوق المالية الســـعودية" )تداول( 

تحـــت الرمـــز 4٠١١ مع نســـبة تأرجـــح ١٠%.

ومـــع نهاية يـــوم 3١ ديســـمبر ٢٠١٦، كانـــت مجموعة 
"الزوردي" تعمـــل مباشـــرًة من خـــالل ١8 مكتبً للبيع 
بالجملـــة في المملكة العربية الســـعودية واإلمارات 
وحـــدات  و3  ومصـــر،  وقطـــر  المتحـــدة  العربيـــة 
للتصنيـــع )واحـــدة فـــي الســـعودية واثنتيـــن فـــي 
مصـــر(، و١4 صالـــة بيـــع بالتجزئة )في مختلـــف أرجاء 
الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات ومصر(. وإضافـــًة لذلك 
تبيـــع "الزوردي" منتجاتهـــا فـــي 5٢ بلدًا عبر شـــبكة 
مـــن الموزعيـــن الحصرييـــن وغير الحصرييـــن وتجار 

البيـــع بالجملـــة والتجزئة. 

ووصـــل إجمالي عدد موظفـــي المجموعة مع نهاية 
ضمـــن  موظفـــً   ٢١3٢ إلـــى   ٢٠١٦ ديســـمبر   3١ يـــوم 

مختلـــف البلـــدان التـــي تعمـــل فيهـــا المجموعة. 

األعمال االستراتيجية

أهم التطورات في مسيرة الشركة منذ تأسيسها
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مؤشرات األداء المالي الرئيسية

األداء المالي

األصول المتداولة
)مليون ريـال سعودي(

المطلوبات المتداولة 
)مليون ريـال سعودي(

حقوق الملكية 
)مليون ريـال سعودي(

توزيعات األرباح 
)مليون ريـال سعودي(

اإليرادات التشغيلية 
للمجموعة حسب المنطقة 

)مليون ريـال سعودي(

المملكة العربية السعودية
خارج المملكة العربية السعودية

إجمالي أرباح المجموعة 
بحسب المنطقة 
)مليون ريـال سعودي(

اإليرادات التشغيلية 
للمجموعة بحسب قنوات 

التوزيع 
)مليون ريال سعودي( 

الجملة
التجزئة

قنوات أخرى
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األداء المالي

أبرز مؤشرات األداء المالي )مليون ريـال سعودي(
 ٢01٢٢013٢014٢015٢016

3574484٦853٠4٠5اإليرادات التشغيلية
)١٦٢()١9١()١٦7()١77()١4٠(تكاليف اإليرادات التشغيلية 

٢١٦٢7١3٠١339٢44إجمالي هامش الربح
)١34()١37()١٢٢()١١٢()94(مصروفات عمليات البيع والتسويق

)43()5٢()49()4١()33(المصاريف العمومية واإلدارية
8911813114967الدخل التشغيلي

)34()35()٢8()3٠()3٠(نفقات التمويل 
458)3()٢(٢مصادر الدخل األخرى )النفقات(

)١9()١8()١3()١٢()١٠(الزكاة والضريبة
5174861017٢صافي الدخل

المركز المالي
8٠٦ 97٦ 978 849 9٢٠ قيمة الموجودات

١89١74٢8٠39٠4٢5حسابات الذمم المدينة
١343٠٠3١43٢7٢4٠أصول متداولة أخرى

٦5٦٦٦٦75٦8الممتلكات،اآلالت والمعدات 
1.3081.3901.6371.7671.539إجمالي قيمة الموجودات

8٢38١٦١.٠5٠١.١١5١.٠٢١قروض قصيرة األجل
٦5837٦١٢983مطلوبات متداولة أخرى 

٢١٢4٢93٢3٢مطلوبات غير متداولة
9099٢31.1541.٢761.136إجمالي المطلوبات

53٠579 5٠4 48١ 4٠7 حقوق الملكية
)١7٦()39()٢١()١4()8(احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية 

491403 483 466 398 إجمالي حقوق الملكية 
1.539 1.767 1.637 1.390 1.308 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

التدفقات النقدية
١9٢47)4(١7٢)8(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)٢4()٢١(١)٢٦()١5(التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية
١7--)١7()٢٠(التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية )باستثناء توزيعات اإلرباح(

)55()43()٦3(--توزيعات األرباح 

المؤشرات الرئيسية
١7.8%١9.٠%١8.4%١٦.٦%١4.4%نسبة العائد إلى إيرادات التشغيل

 نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء إلى إيرادات التشغيل

%٢8.٢%١8.9%3٠.٠%3١%٠.١9.١

١٦.5%٢8.٢%٢7.9%٢٦.3%٢5.٠%نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى إيرادات التشغيل
4.7%5.7%5.3%5.3%3.9%العائد على األصول التشغيلية

١7.9%٢٠.5%١7.9%١5.9%١٢.9%العائد على حقوق الملكية
١33.٢%١3٦.٠%١39.٦%١47.٢%١39.8%نسبة السيولة

-٢3.5%١3.٢%4.٦%٢5.٦%١١.9%معدل نمو اإليرادات التشغيلية
1.7٢.5٢.0٢.31.7صافي األرباح للسهم الواحد
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ملخص بيانات قائمة الدخل والمركز المالي خالل السنوات الخمس األخيرة 
أوال: قائمة الدخل

٢01٢٢013٢014٢015٢016

مليون ريـال 
سعودي

% من 
المبيعات

مليون ريـال 
سعودي

% من 
المبيعات

مليون ريـال 
سعودي

% من 
المبيعات

مليون ريـال 
سعودي

% من 
المبيعات

مليون ريـال 
سعودي

% من 
المبيعات

١٠٠.٠% 4٠5 ١٠٠.٠% 53٠ ١٠٠% 4٦8 ١٠٠.٠%448 ١٠٠.٠%357 اإليرادات التشغيلية

٦٠.٢% ٢44 ٦4.٠% 339 ٦4.3% 3٠١ ٦٠.5%٢7١ ٦٠.٦%٢١٦ إجمالي االرباح

١٦.5% ٦7 ٢8.٢% ١49 ٢7.9% ١3١ ٢٦.3%١١8 ٢5.٠%89 الدخل التشغيلي

 مصادر الدخل 
األخرى )النفقات(

٠%٢.5٢(٦(%٠.45)3(%٠.٦54%٠.7558%١4

 صافي الدخل 
قبل الزكاة

 ١%٦١7.٢ 8١%٦9.١١ ٢١.٢% ١٠٠ ٢9 %٢٢.4 9٢٢% ١.4

١7.8%١9.٠7٢% ١٠١ ١8.4%8٦ ١٦.٦%74 ١4.4%5١ صافي الدخل

ارتفعـــت اإليـــرادات التشـــغيلية بنســـبة 48.٦% خالل الســـنوات الثالثـــة المنتهية فى عام ٢٠١5. فـــي حين انخفضت في عام ٢٠١٦ بنســـبة ٢3.5%، ويعزى ذلك بشـــكل 
رئيســـي إلـــى التباطـــؤ فـــي االنفاق االســـتهالكي عبـــر جميع األســـواق، باإلضافـــة إلى اإلجـــراءات التي اتخذتها الشـــركة لخفـــض المخزون لـــدى تجار التجزئـــة لضمان 
حصـــول المســـتهلكين علـــى أحـــدث المنتجـــات الجديـــدة لمواكبة توجهـــات الســـوق، باإلضافة إلى خفض حســـابات الذمـــم المدينـــة ورأس المال العامـــل وتكلفة 

التمويـــل. وينطبـــق الشـــيء ذاته على الدخـــل التشـــغيلي، وصافي الدخل قبـــل الزكاة، وصافـــي الدخل. 

وحقـــق إجمالـــي هامـــش األربـــاح نموًا بواقـــع 3.4  نقاط خالل الســـنوات الثالثة المنتهية فـــي ٢٠١5، بينما انخفض بواقـــع 3.8  نقاط في عام ٢٠١٦ تبعـــً لتراجع اإليرادات 
التشغيلية.

إجمالي النفقات واإليرادات األخرى بلغت 58 مليون ريــــال ســـعودي بفضل مكاســـب اســـتثنائية لفروق العملة األجنبية بعد القرار الرســـمي بتعويم الجنيه المصري 
خـــالل شـــهر نوفمبر ٢٠١٦. وترجع مكاســـب فروق العملة األجنبيـــة إلى ارتفاع قيمة األصول المقومة بالدوالر األمريكي في الشـــركات المصريـــة التابعة مقابل انخفاض 
قيمـــة المطلوبـــات المقومـــة بالجنيـــه المصـــري فـــي العمليـــات داخـــل المملكـــة العربية الســـعودية التي يحتفـــظ بها بهـــدف التحوط ضـــد مخاطر تقلبـــات الجنيه 

المصري.

بلغـــت نفقـــات الـــزكاة وضريبة الدخل ١8.9 مليون ريــــال ســـعودي بارتفاع قدره 3.١% بســـب زيادة مخصص الزكاة حيث فـــي  تاريخ 5 مارس ٢٠١7، حصلت الشـــركة على 
ربـــوط زكويـــة للســـنوات مـــن ٢٠٠5 حتـــى ٢٠١4 مع التزام زكـــوي إضافي قـــدره ١٠.٦ مليون ريال ســـعودي تقريبـــا. وبموجب نظام جباية الزكاة الســـعودي، فإن الشـــركة 

لديهـــا الحـــق في تقديم اعتراض بشـــأن هـــذه الربوط خالل ٦٠ يومـــً من تاريخ اســـتالم الربوط.

بلـــع صافـــي الدخـــل لعام ٢٠١٦ إلى 7٢.١ مليون ريــــال ســـعودي بانخفاض بلـــغ ٢8.5 مليون أو نســـبة ٢8.3% مقارنة مع ١٠١.٦ مليون ريــــال في العـــام الماضي. حيث يرجع 
بشـــكل اساســـي إلى أنخفاض حجم االنفاق للمســـتهكين بجميع االســـواق 

اإليرادات التشغيلية للمجموعة حسب المنطقة 

٢01٢٢013٢014٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

١٦9.7٢١٢.٢٢١١.7٢5٢.4٢١7.٠المملكة العربية السعودية

١87.٠٢35.7٢5٦.7٢77.7١88.4خارج المملكة العربية السعودية

356.7447.9468.4530.1405.4اإلجمالي

ارتفعـــت اإليـــرادات التشـــغيلية للمجموعة في المملكة العربية الســـعودية بنســـبة 48.7% خالل الســـنوات الثالثة المنتهيـــة في ٢٠١5. وفي المقابـــل، انخفضت في 
عام ٢٠١٦ بنســـبة ١4%، األمر الذي يعزى بشـــكل رئيســـي إلـــى التباطؤ في االنفاق االســـتهالكي.

أمـــا خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فقـــد ارتفعت اإليرادات التشـــغيلية بنســـبة 48.5% خـــالل الســـنوات الثالثـــة المنتهية فـــي ٢٠١5. وفي عـــام ٢٠١٦، انخفضت 
بنســـبة 3٢.٢% تبعـــً النخفـــاض المبيعات فـــي مصر واإلمـــارات العربيـــة المتحدة.

مؤشرات األداء المالي الرئيسية

األداء المالي
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إيرادات المجموعة بحسب قنوات التوزيع 

٢01٢٢013٢014٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

٢9٠37١39٦44٦3٢3إيرادات بيع الذهب و األلماس بالجملة

٦777738483إيرادات البيع بالتجزئة

405 357448468530إجمالي اإليرادات

إجمالي األرباح للمجموعة بحسب المنطقة 

٢01٢٢013٢014٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

9١.3١١4.٠١٢٠.5١45.3١٢3.٠المملكة العربية السعودية

١٢4.9١57.٠١8٠.7١94.٠١٢٠.9خارج المملكة العربية السعودية

٢16.٢٢71.0301.٢339.3٢43.9إجمالي األرباح 

ارتفـــع إجمالـــي األرباح في المملكة العربية الســـعودية بنســـبة 59.١% خالل الســـنوات الثالثـــة المنتهية في ٢٠١5. في حيـــن انخفض في عام ٢٠١٦ بنســـبة ١5.3% تبعً 
لتراجع اإليرادات التشـــغيلية. 

وارتفـــع إجمالـــي األربـــاح خـــارج المملكـــة خـــالل الســـنوات الثالثة المنتهيـــة في ٢٠١5 بنســـبة 55.3% خـــالل الســـنوات الثالثـــة المنتهية في عـــام ٢٠١5. وفـــي المقابل، 
انخفـــض بنســـبة 37.7% فـــي عـــام ٢٠١٦ بســـبب انخفاض اإليـــرادات التشـــغيلية والتكاليـــف الثابتة.

ثانيا: قائمة المركز المالى 

٢01٢٢013٢014٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

١.٢43١.3٢4١.57١١.٦9٢١.47٠األصول المتداولة

8899٠٠١.١٢5١.٢44١.١٠4المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية

٢01٢٢013٢014٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

53٠579 5٠4 48١ 4٠7 حقوق الملكية*

١3.٦١٦.٠١٦.8١٢.3١3.5حقوق الملكية للسهم الواحد

-٢٦374355توزيعات األرباح 

-٠.9٠١.٢١.4١.3األرباح الموزعة للسهم الواحد

* حقوق الملكية ال تشمل احتياطي فرق ترجمة العمالت األجنبية 
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مؤشرات األداء المالي الرئيسية

األداء المالي

ملخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة خالل عام ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١5.

التغيرات في قائمة الدخل
التغييرات٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

النسبة المئوية من ريـال سعودي
اإليرادات

النسبة المئوية من ريـال سعودي
اإليرادات

-٢3.5%١٠٠.٠% 4٠5.4 ١٠٠.٠% 53٠.١ اإليرادات التشغيلية

-٢8.١%٦٠.٢% ٢43.9 ٦4.٠% 339.3 إجمالي األرباح

-55.٢%١٦.5% ٦٦.9 ٢8.٢% ١49.5 الدخل التشغيلي

-٢8.3%١7.8%١9.٠7٢.١%١٠٠.٦ صافي الدخل

التغيرات في أنشطة الزوردي وفقًا للتوزيع الجغرافي داخل وخارج المملكة 
اإليرادات التشغيلية، وإجمالي األرباح، وصافي الدخل للمجموعة بحسب المنطقة ٢016 -٢015

٢015٢016بالمليون ريـال سعودي

صافي الدخلصافي األرباحاإليراداتصافي الدخلصافي األرباحاإليرادات

٢5٢.4١45.347.7٢١7.٠١٢3.٠8٦.3المملكة العربية السعودية

)١4.٢(٢77.7١94.٠5٢.9١88.4١٢٠.9خارج المملكة العربية السعودية

530.1339.3100.6405.4٢43.97٢.1اإلجمالي

وصلـــت اإليـــرادات التشـــغيلية للســـنة المنتهيـــة في 3١ ديســـمبر ٢٠١٦ إلى 4٠5.4 مليون ريــــال ســـعودي بانخفـــاٍض قدره ٢3.5% مقارنـــة مع 53٠.١ مليون ريــــال في 
العـــام الســـابق. ويرجـــع ذلـــك إلى انخفـــاض حجم اإلنفاق االســـتهالكي عبـــر جميع األســـواق. وبحســـب المنطقة الجغرافيـــة، انخفضـــت اإليرادات التشـــغيلية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بنســـبة ١4.٠%، وفي مصر بنســـبة 3١.8% وفي دول مجلـــس التعاون الخليجي بنســـبة ٢٦.8%، كما تراجعت الصادرات بنســـبة 4.%7٠. 

أمـــا بحســـب قنوات البيـــع، فقد تراجعـــت عمليات البيـــع بالجملة بنســـبة ٢7.٦%، فيمـــا انخفضت عمليـــات البيع بالتجزئـــة بواقع 9.١%.

وبلغ إجمالي األرباح لعام ٢٠١٦ نحو ٢43.9 مليون ريـــــال ســـعودي بانخفاٍض نســـبته ٢8.١% مقارنًة مع 339.3 مليون ريــــال للعام الســـابق. وعلى الرغم من تراجع حجم 
المبيعـــات، نجحت الشـــركة فـــي المحافظة على إجمالي هامش أرباح بنســـبة ٦٠.٢%، وهذا أقل من العام الســـابق.

وبلغ الدخل التشغيلي لعام ٢٠١٦ نحو ٦٦.9 مليون ريـال سعودي، بانخفاٍض قدره 55% مقارنة مع ١49.5 مليون ريـال للفترة ذاتها من العام السابق. 

أما صافي الدخل، فبلغ 7٢.١ مليون ريـال سعودي، بانخفاٍض ٢8.5 مليون ريال سعودي ونسبه ٢8.3 % مقارنة مع ١٠٠.٦ مليون للفترة ذاتها من العام السابق. 

وســـجل إجمالـــي أربـــاح المجموعـــة نســـبة ٦٠.٢% مقارنـــًة مـــع ٦4.٠% في العام الســـابق. في حين حقـــق الدخل التشـــغيلي نســـبة ١٦.5% بالمقارنة مـــع ٢8.٢%، وصافي 
الدخـــل نســـبة ١7.8% مقابل ١9.٠% المســـجلة في العام الســـابق.
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التمويل والتسهيالت البنكية  
بلغت قيمة التســـهيالت االئتمانية الخاصة بالذهب المســـتخدم من قبل الشـــركة حتى تاريخ حتى 3١ ديســـمبر إلى ١.٠٠3.٦ مليون ريــــال ســـعودي )٢3٠.٦8٦ أونصة( 

٢٠١٦، مقارنـــة مـــع ١.١١4.8 مليون ريــــال ســـعودي )٢79.59١ أونصة( في العام الســـابق. ويرجع هذا االنخفاض إلى تقليـــص رأس المال العامل. 

ارتفـــع هامـــش التامينـــات النقديـــة مقابـــل التســـهيالت االئتمانيـــة الخاصـــة بالذهـــب المســـتخدم مـــن قبل الشـــركة كمـــا فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١٦ إلـــى ١7٠.9 مليون 
ريــــال ســـعودي، مقارنـــة مـــع ١١٦.٦4 مليـــون ريــــال ســـعودي فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١5. وترجع هـــذه الزيادة إلـــى اتفاقيـــات المقايضـــة التي أبرمتها الشـــركة مـــع " البنك 
الصناعـــي التجاري الصيني" )آي.سي.بي.ســـي( حيث بلغت نســـبة الهامش ١٠5%. وتســـاعد اتفاقية المقايضة هذه على خفض متوســـط التكلفـــة المالية المرجحة 

للتســـهيالت االئتمانية الخاصـــة بالذهب.  

وفـــي عـــام ٢٠١٦، بلغـــت التكاليف المالية 34.4 مليون ريــــال ســـعودي مقارنة مع 34.9 مليون ريــــال للعام الســـابق، نتيجة لخفـــض رأس المال العامـــل، وذلك بالرغم 
مـــن وجود زيـــادة طفيفة في معـــدالت العائد للتســـهيالت االئتمانيـــة الخاصة بالذهب.

حركة التسهيالت االئتمانية الخاصة بالذهب والنقدية خالل عام ٢016
تتكـــون القـــروض النقدية والتســـهيالت االئتمانية قصيرة األجل، بشـــكل أساســـي، من مرابحات أســـالمية وتســـهيالت ائتمانية خاصة بالذهـــب ممنوحة من بعض 
البنـــوك، وتحمـــل معـــدل عائـــد وفقً لألســـعار التجارية. هذه التســـهيالت االئتمانية مضمونة بشـــكل رئيســـي بتأمينات نقديـــة مقيدة ومخزون الذهـــب. وكما في 

3١ ديســـمبر بيانهً كتالي: 

طبيعة التسهيالت االئتمانية 
٢015٢016

١.١١4.78٢.٦٦٠9٠٦.88١.9٠4مرابحات

٦8.7١٦.٦53-مقايضة

٢7.97٢.9١١-قروض ذهب 

1.114.78٢.6601.003.571.468إجمالى تسهيالت الذهب

١7.٠٠٠.٠٠٠-تسهيالت نقدية

1.114.78٢.6601.0٢0.571.468

حركة التسهيالت االئتمانية الخاصة بالذهب والنقدية خالل العام ٢016 على النحو التالي:

٢015٢016

١.٠49.٦١5.3١١١.١١4.78٢.٦٦٠الرصيد في بداية العام

١٠.453.7٦٠.٦939.739.٢٢٦.595تسهيالت ممنوحة خالل العام

)9.833.437.787()١٠.388.593.344(التسهيالت المدفوعة خالل العام

1.114.78٢.6601.0٢0.571.468الرصيد في نهاية العام

التوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
التزامً منها بمبادئ الشـــريعة اإلســـالمية الخاصة بتعامالت الذهب، تســـتخدم الشركة تســـهيالت بنكية لشراء الذهب متوافقة مع الشـــريعة اإلسالمية ومعتمدة 

من اللجان الشـــرعية الداخلية للبنوك، تأخذه هذه التســـهيالت شـــكل »تورق« أو«مرابحة« لتمويل عملية شـــراء الذهب من األســـواق المحلية والدولية. 

أكثـــر مـــن 9٠% مـــن تســـهيالت الذهب المســـتخدمة لتمويل الحصول علـــى الذهب متوافقة مـــع »معيار أيوفي الشـــرعي رقـــم )57( للذهب وضوابـــط التعامل به« 
 .)AAOIFI( الصـــادر عن هيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات المالية اإلســـالمية
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التمويل والتسهيالت البنكية

مخصصات الموظفين
حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٦ لم يكن هناك أي استثمارات أو احتياطيات لصالح الموظفين باستثناء تعويضات نهاية الخدمة طبقً لمقتضيات قانون العمل. 

وتـــم تكويـــن مخصص تعويضـــات نهاية الخدمة للموظفيـــن بحيث يغطي قيمة المطالبـــات بموجب قانون العمل في المملكة العربية الســـعودية والمســـتحقة 
عـــن مدد الخدمـــة المتراكمة لغاية تاريـــخ الميزانية الختامية. 

وفي ما يلي حركة مخصص نهاية الخدمة للموظفين خالل عام ٢٠١٦

٢015
ريال سعودي

٢016
ريال سعودي

٢8.938.8٦93١.398.٢43الرصيد في بداية العام

7.95٠.٢7٢4.٢35.554المخصص المكون خالل السنة

)١.١98.٢35()759.٠١٠(صافي فروق ترجمة العمالت األجنبية

)٢.7٢9.٢85()4.73١.888(المدفوعات خالل العام

31.398.٢4331.706.٢77الرصيد في نهاية العام

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات 
1. المدفوعات النظامية خالل عام ٢016

تلتـــزم »الزوردي« بدفـــع بعـــض الرســـوم والمصروفـــات القانونيـــة لجهات حكومـــة بالمملكة العربية الســـعودية وفقـــً للوائح واألنظمـــة المعمول بهـــا، ويتم فرض 
هـــذه الرســـوم والمصروفـــات نتيجـــة عمليات الشـــركة التشـــغيلية. ويوضح الجدول التالـــي قيمة الرســـوم المدفوعة للجهـــات الحكومية خالل عـــام ٢٠١٦ مع وصف 

موجز لها وأســـبابها: 

المدفوعات النظامية المدفوعة بالمملكة العربية السعودية خالل عام ٢٠١٦ )مليون ريـال سعودي(

السببالشرح ٢015٢016الجهة الحكومية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو 977.98١9٢3.١٦٢مصلحة الجمارك السعودية
المفروضة كنفقات رسوم جمركية وفقً 

ألنظمة االستيراد والتصدير

 متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة الجمارك 

الهيئة العامة للزكاة وضريب 
الدخل

تم احتساب المبالغ المفروضة كنفقات 933.3٢9.57٦.٦8٦١٢.١٢
زكاة وفقً ألحكام وقواعد الزكاة

متطلبات حكومية/ قوانين وأنظمة 
الزكاة وضريبة الدخل

المؤسسة العاّمة للتأمينات 
االجتماعية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٢١3٢.٦٦7.384.8٠4.٢
المفروضة كنفقات تأمينات اجتماعية 

وفقً لقانون العمل والتأمينات االجتماعية

متطلبات حكومية/ القوانين واألنظمة 
العمل والتأمينات االجتماعية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٢.٦4٠.988٢.983.٠5٦جهات حكومية أخرى
المفروضة وفقً لقوانين وأنظمه مختلفة

 متطلبات حكومية أخرى/ 
قوانين وأنظمة

18.999.86819.506.931اإلجمالي 
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والعقوبات والجزاءات 
لـــم تتعـــرض »الزوردي« ألي جـــزاء أو عقوبـــة أو تنبيه 
مـــن أي جهـــة تنظيمية رقابيـــة كانـــت أو قضائية. 

إعـــداد البيانـــات الماليـــة وخطـــة التحول 
الدولية  الماليـــة  التقاريـــر  معاييـــر  إلى 

يتـــم إصـــدار القوائم الماليـــة األوليـــة الموحدة التي 
والقوائـــم  محـــدود،  فحـــص  تقريـــر  عنهـــا  يصـــدر 
عنهـــا  يصـــدر  التـــي  الموحـــدة  الســـنوية  الماليـــة 
القانونـــي  المحاســـب  قبـــل  مـــن  مراجعـــة  تقريـــر 
للشـــركة وفقـــً لمعاييـــر المحاســـبة الصـــادرة عـــن 
القانونييـــن«.  للمحاســـبين  الســـعودية  »الهيئـــة 
وفـــي حالة وجـــود أي معالجة محاســـبية ال تغطيها 
المعاييـــر الســـعودية يتـــم الرجـــوع اَلـــي المعالجـــة 
المحاســـبية المطبقة في المعاييـــر الدولية إلعداد 
التقاريـــر المالية وبما يتوافق مـــع متطلبات الهيئة 

القانونييـــن.  للمحاســـبين  الســـعودية 

تـــم تعييـــن شـــركة »ارنســـت أنـــد يونـــغ« كمراقـــب 
حســـابات خارجـــي للســـنة الماليـــة ٢٠١٦ بنـــاًء علـــى 
التوصية التي قدمتهـــا لجنة المراجعة إلى مجلس 
اإلدارة، وذلـــك لتدقيـــق القوائـــم الماليـــة الســـنوية 
للشـــركة.  الموحـــدة  المرحليـــة  الماليـــة  والقوائـــم 
ترشـــيح  علـــى  الموافقـــة  اإلدارة  مجلـــس  وطلـــب 
»ارنســـت أنـــد يونـــغ« وتحديـــد أتعابـــه خالل جلســـة 
 الجمعيـــة العامـــة المنعقـــدة بتاريـــخ ١ مـــارس ٢٠١٦، 

وتم خاللها الموافقة على التعيين. 

وبعـــد أن تم االنتهاء مـــن عملية تدقيـــق القوائم 
أصـــدر   ،٢٠١٦ الماليـــة  للســـنة  الموحـــدة  الماليـــة 
يونـــغ«  أنـــد  »ارنســـت  شـــركة  الحســـابات  مراقـــب 
عـــن  متحفـــظ  غيـــر  مطلـــق  بـــرأي  عنهـــا  تقريـــره 
تمثيلهـــا العـــادل مـــن كافـــة النواحـــي الجوهريـــة 
للمركـــز المالـــي الموحـــد ونتائج األعمـــال الموحدة 
الماليـــة  للســـنة  الموحـــدة  النقديـــة  والتدفقـــات 
٢٠١٦ وتتماشـــى مـــع  3١ ديســـمبر  المنتهيـــة فـــي 

للشـــركات.  التنظيميـــة  المتطلبـــات 

»الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن« قـــد وافـــق 
علـــى تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر 
فـــي  الهيئـــة  قبـــل  مـــن  اعتمادهـــا  بعـــد  الماليـــة 
والمنعقـــد  الســـابعة  للـــدورة  الســـابع  اجتماعـــه 
بتاريـــخ ١8 يوليـــو ٢٠١3، علـــى أن يكـــون أقرب موعد 
لبـــداء التطبيق على إعـــداد القوائـــم المالية التي 
بســـوق  المدرجـــة  المســـاهمة  الشـــركات  تعدهـــا 
األوراق المالية الســـعودية عن الســـنة المالية التي 

تبـــدأ مـــن ١ ينايـــر ٢٠١7. 

وفـــي عـــام ٢٠١٦، أصـــدر مجلـــس إدارة »الزوردي« قرارًا 
بالموافقـــة علـــى خطـــة تطبيـــق المعاييـــر الدولية 
الخطـــة  هـــذه  وتتيـــح  الماليـــة.  التقاريـــر  إلعـــداد 
للشـــركة تطبيـــق المعاييـــر الدولية علـــى القوائم 
تدريجـــا  بانتقـــال  تســـمح  كمـــا  الموحـــدة،  الماليـــة 
ومنضبـــط إلى هـــذه المعاييـــر في الوقـــت المحدد 

معوقـــات.  ودون 

وتشمل خطة التطبيق المراحل التالية:
- تحليل الفروقات 

- تقييم التأثير المتوقع للتطبيق 
- تصميم وتنفيذ عملية التحول 

-  إعـــداد أول قوائـــم ماليـــة نظاميـــة متوافقـــة مـــع 
المعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة 

حتـــى اآلن تمكنـــت »الزوردي« مـــن تحقيـــق المراحـــل 
إصـــدار  لتضمـــن  التطبيـــق  خطـــة  فـــي  المحـــددة 
قوائمهـــا الماليـــة األوليـــة بمـــا يتوافـــق مـــع المعايير 
الدولية إلعداد التقاريـــر المالية بحلول 3١ مارس ٢٠١7. 

الرقابـــة  حـــول  الســـنوي  اإلدارة  تقريـــر 
المالية  التقاريـــر  الداخلية لعمليـــة إعداد 
تعمـــل إدارة »الزوردي« علـــى تصميـــم وتنفيـــذ نظم 
رقابـــة داخليـــة فعالـــة علـــى عمليـــة إعـــداد التقارير 
بشـــأن  توفيـــر ضمانـــات معقولـــة  بهـــدف  الماليـــة 
مصداقيـــة هـــذه التقاريـــر، وإعـــداد القوائـــم المالية 
»المبـــادئ  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الخارجيـــة  لألغـــراض 
المحاســـبية المقبولة عمومً« الصـــادرة عن »الهيئة 
وتتضمـــن  القانونييـــن«.  للمحاســـبين  الســـعودية 
عمليـــة الرقابـــة الداخليـــة التـــي تطبقهـــا »الزوردي« 
علـــى إعـــداد التقاريـــر المالية السياســـات واإلجراءات 

لية: لتا ا

١(   تتضمـــن الســـجالت بيانات تفصليـــة معقولة بما 
يعكـــس المعامـــالت التـــي تقـــوم بهـــا »الزوردي« 

وســـبل أســـتخدام أصولها بـــكل دقـــة ونزاهة.

٢(  توفيـــر ضمانـــات معقولـــة بـــأن المعامـــالت يتـــم 
تسجيلها حســـب األصول المهنية الالزمة إلعداد 
القوائـــم الماليـــة وفقـــً لــــ »المبـــادئ المحاســـبية 
ونفقـــات  إيـــرادات  وبـــأن  عمومـــً«،  المقبولـــة 
»الزوردي« تمت وفقـــً للصالحيات الممنوحة إلدارة 

الشـــركة وأعضـــاء مجلـــس إدارة. 

3(  توفيـــر ضمانـــات معقولـــة لمنـــع أو الكشـــف في 
الوقـــت المناســـب عن اســـتحواذ أو اســـتخدام أو 
إنفـــاق أصـــول »الزوردي« بشـــكل غيـــر مســـموح، 
وبمـــا قـــد يؤثـــر بشـــكل جوهـــري علـــى القوائم 

لية.  لما ا

ال تتمكـــن نظـــم  قـــد  المتأصلـــة،  القيـــود  بســـبب 
الرقابـــة الداخليـــة إلعداد التقاريـــر المالية من منع أو 
كشـــف األخطاء. أن التوقعـــات المتعلقة بأي تقييم 
للفاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة في المســـتقبل 
قـــد تكـــون عرضـــة لخطـــر أن تصبـــح نظـــم الرقابة 
أو  الظـــروف  تغيـــر  بســـبب  غيـــر كافيـــة  الداخليـــة 
انخفاض مســـتوى االمتثال للسياســـات واإلجراءات. 

تعمـــل إدارة "الزوردي" علـــى تقييـــم فاعليـــة نظـــم 
الرقابـــة الداخلية على عملية إعـــداد التقارير المالية 
باالســـتناد إلى إطـــار العمـــل المتخصـــص " النظام 
المتكامـــل للرقابـــة الداخليـــة" الصـــادر عـــن اللجنة 
المهتمـــه  المهنيـــة  للمنظمـــات  لراعيـــة  الدوليـــة 

بنظـــم الرقابـــة الداخلية.

إلـــى  اإلدارة  خلصـــت  التقييـــم،  هـــذا  علـــى  وبنـــاًء 
تطبقهـــا  التـــي  الداخليـــة  الرقابـــة  نظـــم  فعاليـــة 
»الزوردي« فـــي عمليـــة إعـــداد التقاريـــر المالية حتى 

.٢٠١٦ ديســـمبر   3١ تاريـــخ 

محاســـبة  شـــركة  يونـــغ«  أنـــد  »ارنســـت  وتعتبـــر 
قانونيـــة مســـجلة ومســـتقلة متخصصـــة بأعمـــال 
المحاســـبة العاّمـــة، وقـــد أجـــرت تدقيقـــً للقوائـــم 
الماليـــة الموحـــدة للشـــركة حتى تاريخ 3١ ديســـمبر 

التقريـــر. ٢٠١٦ والمرفقـــة بهـــذا 

األداء المالي
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المسؤولية االجتماعية 
لطالمـــا آمنـــت مجموعـــة »الزوردي« منذ تأسيســـها بمســـؤوليتها االجتماعيـــة، وأهميـــة رد الجميل للمجتمـــع، وتعزيز االلتزام األخالقي للشـــركات تجـــاه المجتمعات 

التي تعمـــل فيها. 

وتواصـــل »الزوردي« دعمهـــا للمؤسســـات االجتماعيـــة والخيريـــة داخل المملكة العربية الســـعودية عبـــر توفير الدعم المالـــي والعيني والمعنـــوي لمختلف القضايا 
االجتماعيـــة مثـــل األطفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصة ودعم المرأة. وتعاونت الشـــركة مؤخرًا مـــع الجمعية العربية لســـرطان الثدي - بالعالم العربـــي لجمع التبرعات 

ورفـــع الوعي بمرض ســـرطان الثدي.

البيئة والصحة والسالمة 
تحـــرص »الزودي« علـــى تعزيـــز قدراتهـــا األمنيـــة لضمان الســـيطرة التامـــة على مرافقهـــا اإلنتاجية، ومكاتـــب البيع بالجملـــة، ومتاجر البيـــع بالتجزئـــة، وعمليات نقل 

مجوهراتهـــا. وهـــي تتعاون بشـــكل دوري مع المستشـــارين األمنييـــن لمراجعـــة وتحديث إجراءاتهـــا ومعاييرها األمنيـــة الخاصة.

وتعنـــى الشـــركة إلـــى حـــد كبيـــر بجانب الســـالمة فيما يخـــص عمليات اإلنتـــاج والمحافظـــة علـــى معايير الســـالمة. ولهذا تتبنى شـــعار وسياســـة »الســـالمة أوالً«، 
ويكمـــن هدفهـــا األساســـي في »تفـــادي وقوع الحـــوادث«.

وتطبـــق »الزوردي« العديـــد مـــن اإلجراءات والضوابط التي تتماشـــى مع معايير الســـالمة العالمية إلبقاء موظفيهـــا آمنين، وتوفير معدات عمـــل عالية الجودة لهم، 
وتزويدهم بأدوات الســـالمة الشـــخصية التي تناســـب طبيعة عملهم والمخاطر المحيطة بهم.

وتبـــذل »الزوردي« مـــا بوســـعها لتوفيـــر بيئـــة ســـليمة وصحية لجميـــع موظفيها وحرفيـــي المجوهـــرات لديها. وقد تبنـــت نظامً متقدمـــً إلدارة الســـالمة والصحة 
المهنيـــة بهـــدف توفيـــر بيئة آمنة وصحية لســـائر موظفيها. ويوفر قســـم الســـالمة في الشـــركة خدمـــات التدريب والمراقبة مـــع ضبط اإلجـــراءات لضمان تطبيق 

نظـــام ســـالمة فاعـــل على يـــد فريق عمل متمـــرس بمجـــال الخدمات األمنية يســـتخدم أحـــدث األدوات واألنظمـــة ذات الصلة.

 وحصلـــت »الزوردي« علـــى العديـــد مـــن الشـــهادات لمطابقتهـــا المعايير العالميـــة للصحة والســـالمة والبيئة مثل شـــهادة نظـــام إدارة الصحة والســـالمة المهنية 
.)ISO 5٠٠٠١ : ١4٠٠١ ISO( وشهادة نظام إدارة الطاقة اآليزو )٢٠١١ : ١8٠٠١ OHSAS(، و شهادة نظم إدارة الشؤون البيئية، اآليزو )٢٠٠4 : ٢٠٠7(

رأس المال والمستثمرون والملكية 

أ. رأس المال
يلخص الجدول التالي رأسمال شركة »الزوردي« كما في 31 ديسمبر٢016

القيمة/ عدد األسهمبيان

43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعوديرأس المال المرخص

43.٠٠٠.٠٠٠ سهمرأس المال المصدر

١٢.9٠٠.٠٠٠ سهمأسهم التداول الحر

43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعوديرأس المال المدفوع

١٠ رياالت سعوديةالقيمة االسمية / السهم 

١٠ رياالت سعوديةالقيمة المدفوعة/ السهم 

التمويل والتسهيالت البنكية
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المساهمين وتغييرات الملكية 
بحلول نهاية عام ٢٠١٦، بلغ عدد مســـاهمي "الزوردي" 38.٢95 مســـاهمً. وتمثل الشـــركات نحو 74.5% من إجمالي ملكية األســـهم فيها، بينما يمثل المســـتثمرون 
األفـــراد ٢5.5%. وهنـــاك مســـاهم واحـــد فقـــط يملك مليون ســـهم أو أكثـــر ويمثل 7٠% من األســـهم الصادرة عـــن الشـــركة "الزوردي". وتقدم الجـــداول التالية وصفً 

"الزوردي": لمساهمين 

مساهمين شركة »الزوردي« وفقًا لطبيعتهم 

نسبة الملكيةعدد األسهمعدد المساهميننوع المساهم

74.5%353٢.٠٢8.١٦٢شركات

٢5.5%35٢٦٠١٠.97١.838أفراد

100%35.٢9543.000.000اإلجمالي 

مساهمين »الزوردي« بحسب الجنسية 

نسبة الملكيةعدد األسهمعدد المساهمينجنسية المساهم

99.٦8%35.٢١34٢.8٦١.47٦سعودي  

٠.٠3%4١4.٦٢5دول مجلس التعاون الخليجي

٠.٢9%79١٢3.899جنسيات أخرى

100%35٢9643.000.000اإلجمالي

ب. إخطارات الملكية 
وفقـــً للمـــادة )45( مـــن قواعد تســـجيل وإدراج الشـــركات الصـــادرة عن "هيئة األســـواق المالية"، لم تتلـــَق "الزوردي" خالل عـــام ٢٠١٦ أي إخطار بخصوص تجاوز نســـبة 
الملكيـــة 5% أو أكثـــر مـــن رأس المـــال المصـــدر، كما لـــم يحدوث أي تخفيض في النســـبة الملكيـــة التي تجـــاوز 5% أ أكثر من رأس المـــال المصدر مـــن بداية التداول 

بالســـوق الماليـــة الســـعودية الموافـــق ٢9 يونيو ٢٠١٦، كما هو مشـــار إليه في الجـــدول التالي.

المساهمين مالك 5% وأكثر من األسهم المصدرة

نهاية العامتاريخ اإلدراج ٢9 يونيو ٢016المساهم 

نسبة الملكيةعدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

70% تقريبا7030.099.000%30.099.000شركة الزوردي القابضة
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أ. سياسة توزيع األرباح
فـــي نهايـــة العـــام يقتـــرح مجلـــس إدارة »الزوردي« 
مشـــروع توزيعـــات األربـــاح علـــى المســـاهمين عـــن 
الســـنة الماليـــة وفقـــً للنظـــام األساســـي واللوائح 
الداخليـــة للشـــركة وبحســـب حـــاالت معينـــة مثـــل 
المفروضـــة  والقيـــود  المتغيـــرة  الســـوق  ظـــروف 
بموجـــب القوانين المطبقـــة في المملكـــة العربية 

الســـعودية )أن وجـــد(.

اإلدارة  مجلـــس  يوصـــي  عـــام،  كل  نهايـــة  وفـــي 
للجمعيـــة العامة بمشـــروع توزيع لألربـــاح المقترحة 
كنســـبة مئوية مـــن رأس المال. وتنـــص المادة )4٦( 
من النظام األساســـي للشـــركة علـــى أن يتم توزيع 
صافـــي األربـــاح الســـنوية كالتالي بعـــد خصم قيمة 
جميـــع المصروفـــات العموميـــة والتكاليـــف األخـــرى 

علـــى الوجـــه التالي:

١.  تخصيص ١٠% من صافي األرباح الســـنوية لتكوين 
احتياطـــي قانوني. ويجـــوز إيقاف هذه التخصيص 
خـــالل اجتمـــاع الجمعية العامـــة العادية للشـــركة 
 %3٠ إلـــى  االحتياطـــي  إجمالـــي  يصـــل  عندمـــا 
مـــن أســـهم رأس مـــال الشـــركة فـــي حـــال تجاوز 
هـــذا االحتياطـــي 3٠% مـــن رأس المـــال المدفـــوع، 
علـــى  الفائـــض  توزيـــع  العامـــة  للجمعيـــة  يحـــق 

المســـاهمين.

٢.  يمكـــن للجمعيـــة العامـــة العاديـــة، وبنـــاًء علـــى 
اقتـــراح مـــن مجلـــس اإلدارة، أن تخصـــص ١٠% مـــن 
صافـــي األربـــاح لتكوين احتياطيـــات أومخصصات 
يمكـــن  وال  معينـــة.  أهـــداف  أو  لهـــدف  أخـــري 
اســـتخدام االحتياطي لهدف أو أهـــداف أخرى غير 
تلـــك التي تـــم تحديدها إال بموجب قـــرار الجمعية 
العامـــة غيـــر العاديـــة بنـــاًء على توصيـــة مجلس 

اإلدارة.

3.  بعدهـــا، يمكـــن توزيع مـــن المبلـــغ المتبقي بين 
المســـاهمين كدفعة أولى تســـاوي 5% من رأس 

المـــال المدفوع.

النظـــام  مـــن   )٢٠( المـــادة  أحـــكام  مراعـــاة  4.  ومـــع 
األساســـي، والمـــادة )7٦( مـــن قانـــون الشـــركات، 
وباإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره؛ ال يجـــوز توزيـــع 
المتبقيـــة كمكافـــأة  األربـــاح  مـــن  مـــن %5  أكثـــر 
ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة على أن يكون اســـتحقاق 
هـــذا المكافـــأة بمـــا يتناســـب مع عدد الجلســـات 

التـــي حضرهـــا كل عضـــو.

5.  يوزيـــع باقي األربـــاح على المســـاهمين كحصص 
أربـــاح إضافية، أو تحويلها إلى األرباح المســـتبقاة 
وفقـــً لما تحـــدده الجمعيـــة العامة العاديـــة بناًء 

على توصيات مجلـــس اإلدارة.

     يجـــوز لمجلس اإلدارة أقتـــراح وتوزيع أرباح مرحلية 
ربـــع أو نصـــف ســـنوية علـــى أن يتـــم أعتمادهـــا 

الحقـــا مـــن الجمعية العامـــة العادية للشـــركة.

ب. أستحقاق توزيعات األرباح 
ووفقـــً للمـــادة )47( من النظام األساســـي لشـــركة 
»الزوردي«، يســـتحق كل مســـاهم حصة فـــي األرباح 
بتوزيعـــات  الخـــاص  اإلدارة  مجلـــس  لقـــرار  وفقـــً 
األربـــاح المرحليـــة أو وفقـــً لقـــرار الجمعيـــة العامـــة، 
حيـــث يبيـــن القـــرار تاريـــخ أســـتحقاق وتاريـــخ توزيع 
األربـــاح حيـــث تكون أحقيـــة األرباح لحاملي األســـهم 
نهايـــة  فـــي  المســـاهمين  بســـجالت  المســـجلين 

اليـــوم المحـــدد لالســـتحقاق.

علـــى  توزيعهـــا  المقـــرر  األربـــاح  دفـــع  يجـــب  كمـــا 
المســـاهمين في المواعيـــد واألماكن التي يحددها 
مجلـــس اإلدارة وفقـــً نظـــام الشـــركات وتعليمـــات 

المال. هيئـــة ســـوق 

فـــي  الموزعـــة  األربـــاح  مدفوعـــات  متوســـط  بلـــغ 
»الزوردي« 5٠% تقريبـــً مـــن صافي أرباحها الســـنوية 
لألعوام مـــن ٢٠١٢ إلى ٢٠١5. وبالرغم من أن الشـــركة 
تتوقـــع - كمـــا في األعـــوام الســـابقة - توزيـــع أرباح 
نقديـــة ســـنوية، إال أنـــه ال يوجـــد أي ضمانـــات لتوزيع 
هـــذه األربـــاح بصـــورة مســـتمرة. كمـــا أنـــه ال توجـــد 
ضمانـــات لقيمة ونســـبة األرباح المتوقعـــة توزيعها 
األربـــاح  توزيعـــات  اقتـــراح  أو  إقـــرار  ويتـــم  ســـنويً. 
النقديـــة وفقـــً لجوانب عدة مثـــل األربـــاح المحققة، 
المـــال  رأس  واســـتثمارات  النقديـــة،  والتدفقـــات 
الجديدة، والتوقعات المســـتقبلية للمـــوارد المالية 
الصـــادرة، مـــع األخذ بعيـــن االعتبـــار أهميـــة الحفاظ 

علـــى مـــالءة ماليـــة قوية للشـــركة.

وال توجـــد اتفاقيـــة أو ترتيبـــات يتنـــازل بموجبها أي 
مـــن مســـاهمي الشـــركة عـــن أي حقـــه بالحصـــول 

علـــى حـــص فـــي توزيعـــات األرباح.

ت. توزيعات األرباح النقدية
 يوضـــح الجـــدول التالـــي تفاصيـــل مدفوعـــات األربـــاح الموزعـــة فـــي »الزوردي« خـــالل الخمـــس ســـنوات األخيـــرة و نســـبة التوزيعـــات المدفوعـــة لصافـــي الدخـــل 

)مليون ريال سعودي(

حصة السهمتاريخ الدفعرأس المالنسبة التوزيعتوزيعات األرباح صافي الدخل العام

٢٠١٢5١.47٦.١39٢5.738.٠٦9%5٠3٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠١4/١٢/١4٠.8٦

٢٠١374.١77.97437.٠88.987%5٠3٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠١4/١٢/١4١.٢

٢٠١48٦.٢9٠.53943.١45.٢٦9%5٠3٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠١5/١٢/5١.4

٢٠١5١٠٠.5٦7.١9755.٠٠٠.٠٠٠%5543٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠١٦/3/٢9١.٢7
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عوامل المخاطرة واستمرارية األعمال

أ. عوامل المخاطرة في »الزوردي«
يتم توجيه عملية إدارة المخاطر في »الزودي« على أربع مستويات إدارية يتحدد دور كل منها على النحو التالي:

الدور والمسؤوليةالمستوى اإلداري

- مراقبة مدى فاعلية إدارة المخاطر.١. المستوى األول - مجلس اإلدارة

- مراجعة واقتراح التغييرات الالزمة في منهج »الزوردي« إلدارة المخاطر.

- مراقبة مدى فاعلية نظم إدارة المخاطر في الشركة.٢. المستوى الثاني - اإلدارة التنفيذية

- التأكد من إدارة المخاطر الرئيسية بالشكل المناسب.

- وضع نهج مالئم إلدارة مخاطر المجموعة.

- التأكد من وجود إجراءات مناسبة وفاعلة لتقييم وإدارة مخاطر وحدات األعمال.3. المستوى الثالث - إدارات وحدات األعمال

- العمل على تقليل المخاطر ووضع خطط العمل المناسبة لذلك.

- التأكد من تبني عملية مناسبة وفاعلة لتقييم وإدارة المخاطر عبر األقسام المختلفة.4. المستوى الرابع - أقسام المجموعة

- التنسيق بشأن تحديد وتقييم المخاطر المحيطة بالشركة.

- إعداد التقارير بشأن مبادرات إدارة المخاطر والمخاطر المحيطة.

اتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة للحـــد مـــن 
المخاطـــر

يتعيـــن علـــى »الزوردي« اتخـــاذ خطـــوات اســـتباقية 
إلدارة المخاطـــر المحتملة بوصفها الشـــركة الرائدة 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا بما 
لديهـــا مـــن مرافـــق إنتـــاج مركزيـــة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية ومصـــر، باإلضافـــة إلى شـــبكة 
توزيـــع ونقـــاط بيـــع فـــي مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة. 
يقـــوم مجلـــس اإلدارة بعمليـــات تقييـــم منتظمـــة 
بأعمـــال  المرتبطـــة  والخاصـــة  العامـــة  للمخاطـــر 
المخاطـــر  إدارة  لضمـــان  المجموعـــة  وعمليـــات 

اســـتباقية وفاعلـــة. الرئيســـية بطريقـــة 

كمـــا يقـــوم مجلـــس اإلدارة بمراجعة دوريـــة ألنظمة 
الرقابـــة الداخلية فـــي المجموعة، بما في ذلك جميع 
المهام والسياســـات واإلجـــراءات ذات الصلة لضمان 
مالءمتهـــا وفاعليتها في تحديـــد وتقليل المخاطر. 
وفي حالـــة الصفقـــات والعقود الهامـــة، نتعاون مع 

مستشـــارين مختصين للحد مـــن المخاطر.

حوكمة إدارة المخاطر
تســـاعد لجنة المراجعة مجلس اإلدارة في اإلشـــراف 
على إعـــداد التقارير المالية وضمـــان كفاءة األنظمة 
فـــي  المخاطـــر  وإدارة  الداخليـــة  للرقابـــة  المتبعـــة 
»الزوردي«. وتقوم لجنـــة المراجعة بمراجعة المخاطر 
الجوهريـــة المتعلقـــة بأعمـــال وأنشـــطة وعمليـــات 
المتعلقـــة  المخاطـــر  إلـــى  باإلضافـــة  المجموعـــة، 

المالية. بالتقاريـــر 

ضبـــط  مســـؤولية  التنفيذيـــة  اإلدارة  وتتولـــى 
وتيـــرة إدارة المخاطـــر. كمـــا تتولـــى اإلدارة بمختلف 
مســـتوياتها مســـؤولية تحديـــد المخاطـــر والنهـــج 
المالئـــم إلدارة المخاطـــر المتعلقـــة بمجـــال عملهـــا. 
وتســـهيل  بدعـــم  المجموعـــة  أقســـام  وتســـهم 

المخاطـــر. إدارة  عمليـــة 

أنشطة إدارة المخاطر
تـــم التركيـــز خـــالل عـــام ٢٠١٦ علـــى إدارة وتقليـــل 
المخاطـــر الرئيســـية التـــي تـــم تحديدهـــا فـــي عام 
مختصـــة  وظيفـــة  »الزوردي«  أنشـــأت  وقـــد   .٢٠١5
إطـــار قســـم  تعمـــل ضمـــن  واالمتثـــال  بالحوكمـــة 
التدقيـــق الداخلـــي لمواصلـــة إدارة المخاطـــر. كمـــا 
تـــم التركيـــز علـــى زيـــادة الوعـــي بأهميـــة دور إدارة 

المجموعـــة. علـــى مســـتوي  المخاطـــر 

أولويـــات  وترتيـــب  تحديـــد  علـــى  »الزوردي«  تعمـــل 
علـــى  التركيـــز  مواصلـــة  مـــع  المحيطـــة  المخاطـــر 
باألنشـــطة  المرتبطـــة  ذات  المخاطـــر  مواجـــه 
الرئيســـية بكافة أشـــكالها. وتســـتند الشركة في 
تقييـــم المخاطـــر إلـــى تحليـــل احتماليـــة الحدوث و 
اآلثـــار المترتبة عليهـــا التخاذ اإلجـــراءات الالزمة إلدارة 

أو تالفـــي المخاطـــر.

ويبـــدأ منهـــج »الزوردي« فـــي مجـــال إدارة المخاطـــر 
بتحديـــد المحيـــط التـــي تعمـــل الشـــركة ووحدات 
األعمـــال التابعـــة لها في نطاقه مـــع مراعاة األهداف 
االســـتراتيجية والتجاريـــة ذات الصلـــة. وعليـــه فـــإن 
جميـــع أنـــواع المخاطر تـــدار من خالل المنهـــج ذاته. 
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وتقـــع المســـؤولية الرئيســـية إلدارة المخاطـــر فـــي 
»الزوردي« علـــى عاتـــق وحـــدة األعمـــال وعلـــى اإلدارة 
بشـــكل خـــاص. حيث تتحمـــل اإلدارة مهـــام تحديد 
وتحليـــل ومراقبة وإدارة المخاطـــر المحيطة بإعمال 
الشـــركة ورفع تقارير عنها، وبالتالي تشـــكل اإلدارة 
بذلـــك جزءًا رئيســـيً من إطـــار عمـــل إدارة المخاطر 
و  العمليـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  »الزوردي«.  فـــي 
اإلجـــراءات التـــي تقـــوم بها الشـــركة التخـــاذ قرارات 
مبنيـــة على دراســـة وافية لمســـتوى المخاطر التي 
يتم قبولهـــا أو موجهتها، وبالتالـــي فإن العائدات 
الناتجـــة عـــن تالفـــي خطـــر معيـــن تفـــوق تكلفـــة 

مواجهـــة هـــذا الخطر. 

المخاطر الرئيسية
تعـــد المخاطـــر جـــزءًا ال يتجزأ مـــن أي نشـــاط تجاري، 
ولذلك تشـــكل إدارة المخاطر بالشـــكل المناســـب 

الحـــل األمثـــل لتحقيـــق النجاح في المســـتقبل. 

وقـــد طـــورت »الزوردي« منهجيـــة يديرهـــا مجلـــس 
بالحيويـــة  وتتســـم  التنفيذيـــة،  واإلدارة  اإلدارة 
والتطـــور المســـتمر بمـــا يمّكن الشـــركة مـــن إدارة 
المخاطـــر التي تواجهها بفاعليـــة وكفاءة، وبالتالي 
ضمـــان تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية والتجاريـــة 

المنشـــودة علـــى المـــدي القصيـــر والطويـــل.

بالســـوق  مدرجـــة  مســـاهمة  شـــركة  وبوصفهـــا 
ألرقـــى  معروفـــً  ومنتجـــً  الســـعودية  الماليـــة 
المجوهـــرات في المنطقـــة، تعمـــل »الزوردي« ضمن 
بيئـــة عالية التنظيـــم تزداد تطورا مع مـــرور الوقت. 
لهـــذا هنـــاك العديـــد مـــن المتطلبـــات التنظيمية 
والقانونيـــة يتوجـــب عليهـــا االلتـــزام بهـــا. وتخضع 
نشـــاطات الشـــركة لتنظيـــم العديـــد مـــن الجهات 
الرئيســـية مثـــل »هيئـــة الســـوق الماليـــة«، وســـوق 
األســـهم الســـعودية »تداول«، وغيرها من الهيئات 
كمـــا  واالســـتثمار.  التجـــارة  وزارة  مثـــل  الحكوميـــة 
القانونيـــة  األحـــكام  مـــن  لعـــدد  »الزوردي«  تخضـــع 
دول  فـــي  بهـــا  المعمـــول  األخـــرى  والتشـــريعات 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمنطقـــة عمومـــً.

وتتمثـــل المخاطـــر في احتمال وقوع حـــادث ما يؤثر 
علـــى األهـــداف االســـتراتيجية أو التجارية للشـــركة. 
كلتـــا  وقيـــاس  احتســـاب  يتـــم  »الزوردي«،  وفـــي 
المخاطـــر الكامنـــة والمتبقية من حيث انعكاســـات 
الحـــادث واحتماليـــة وقوعـــه. تمثـــل الفئـــات التالية 

المخاطـــر الرئيســـية التـــي تواجـــه »الزوردي«:

المخاطر الرئيســـية المتعلقـــة بالعمليات 
التشـــغيلية للمجموعة

1. تغير خيارات المستهلكين النهائيين
يتأثـــر قطـــاع المجوهـــرات بتغير توجهـــات الموضة 
المســـتهلكين  فيـــه وتطـــور تفضيـــالت  الســـائدة 
اســـتباق  إلـــى  »الزوردي«  وتســـعى  النهائييـــن. 
الموضـــة  توجهـــات  مـــن  واالســـتفادة  وتحديـــد 
الناشـــئة مـــن خـــالل تصميـــم وتطويـــر وتســـويق 
وتوفيـــر مجوهـــرات عصريـــة مبتكرة وكالســـيكية 
عاليـــة الجـــودة وبأســـعار مقبولة. ويمكن للفشـــل 
فـــي تحقيق كل هـــذه العناصر معً أن يتـــرك تأثيرًا 
»الزوردي«  منتجـــات  طلـــب  علـــى  ملحوظـــً  ســـلبيً 

وإيراداتهـــا.

٢.  تراجع إنفاق المستهلك النهائي
فـــي  المختلفـــة  االقتصاديـــة  للتقلبـــات  يمكـــن 
المملكة العربية الســـعودية والبلـــدان األخرى التي 
تنشـــط فيهـــا »الزوردي« أن يؤثـــر ســـلبً علـــى حجم 
إنفـــاق العميـــل وأنمـــاط شـــراء المنتجـــات الفاخـــرة 
والســـلع الترفيهيـــة، بمـــا فيها مشـــغوالت الذهب 
باإلضافـــة  »الزوردي«.  مـــن  األلمـــاس  ومجوهـــرات 
المتـــاح  الدخـــل  فـــي  االنخفـــاض  فـــإن  ذلـــك،  إلـــى 
فـــي  الزيـــادة  جانـــب  إلـــى  النهائـــي  للمســـتهلك 
أســـعار الذهب، وارتفاع معـــدل التضخم، والتغيرات 
فـــي اتجاهـــات الموضـــة وعوامـــل أخـــرى، قـــد يؤدي 
إلـــى إتجـــاة المســـتهلكين إلعـــادة بيعهـــا، أوإعادة 
المشـــغوالت الذهبية واســـترجاع قيمتهـــا أو حتي 
تبادلـــه مشـــغوالت الذهـــب والمجوهـــرات الخاصـــة 
لمجموعـــة  الداخليـــة  للسياســـات  ونظـــراء  بهـــم. 
الزوردي فـــي بعض البلـــدان تقبل بعض المرتجعات 
عمالئهـــا  مـــن  والمجوهـــرات  الذهـــب  وتبـــادل 
والمســـتهلكين فـــي حـــال تلبيـــة شـــروط معينة. 

إذا كانـــت هذه المرتجعات والتبـــادالت غير طبيعية 
المعتـــادة  المســـتويات  حـــاد  بشـــكل  وتتجـــاوز 
أعـــاله،  بســـبب التغييـــر فـــي العوامـــل المذكـــورة 
يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر ســـلبي جوهـــري على 
أعمـــال مجموعـــة »الزوردي« ومركزهـــا المالي ونتائج 

المســـتقبلية. عملياتهـــا 

3. تأثير المبيعات الموسمية على اإليرادات 
موســـميً  قطاعـــً  المجوهـــرات  قطـــاع  يعتبـــر 
منتجـــات  علـــى  الطلـــب  يتأثـــر  ولهـــذا  بطبيعتـــه، 
قـــد  وعليـــه،  والمناســـبات.  بالمواســـم  »الزوردي« 
تكـــون مقارنة المبيعـــات والنتائج التشـــغيلية بين 
فتـــرات مختلفـــة مـــن الســـنة الماليـــة الواحـــدة غير 
مجديـــة، وال يجب التعويـــل عليها كمؤشـــرات ألداء 
المجموعـــة الســـنوي. عـــالوًة علـــى ذلـــك، تؤثر هذه 
النتائـــج  علـــى  الموســـمية  االســـتهالكية  األنمـــاط 
التشـــغيلية والمركـــز المالـــي للمجموعـــة من فترة 

ألخرى.

4.  تأثير تقلبات أســـعار الذهب على مستويات 
الذهبية  المشغوالت  طلب 

تغيـــرات  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  شـــهدت 
أحيانـــً.  الذهـــب  أســـعار  فـــي  وتقلبـــات  ملحوظـــة 
مـــن  بالعديـــد  تتأثـــر  أن  الذهـــب  ألســـعار  ويمكـــن 
أو  األســـعار  هـــذه  الرتفـــاع  يمكـــن  كمـــا  العوامـــل. 
تقلباتهـــا المضطربـــة أن تؤثـــر بشـــكل كبيـــر على 
طلـــب مشـــغوالت الذهـــب وال ســـيما األعلـــى وزنـــً. 
وفـــي حـــال لم تكـــن المجموعة قـــادرة علـــى تغيير 
مزيـــج منتجاتهـــا أو توفيـــر مشـــغوالت ذهـــب أخف 
وزنـــً؛ أو فـــي حـــال وجـــد المســـتهلك النهائـــي أن 
هـــذه المجوهـــرات باهظـــة الثمـــن، ســـيكون لذلك 
جانـــب  مـــن  الشـــراء  علـــى طلبـــات  ســـلبي  تأثيـــر 
المجموعـــة، وكذلـــك  لـــدى  بالجملـــة  البيـــع  عمـــالء 
على مبيعات المجموعة المباشـــرة للمســـتهلكين 
النهائييـــن ومنافذهـــا الخاصة للبيـــع بالتجزئة، مما 
يؤثـــر ســـلبً على مركزهـــا المالي ونتائـــج عملياتها 

المســـتقبلية.
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5. األمن والنقل ومخاطر االحتيال:
ينطـــوي  مجـــال  فـــي  »الزوردي«  مجموعـــة  تعمـــل 
علـــى مخاطر الســـرقة، ومـــع ارتفاع قيمـــة مخزونها 
تصبـــح أكثر عرضة لذلك. كما أن نقل المشـــغوالت 
تنتجهـــا  التـــي  األلمـــاس  مجوهـــرات  و  الذهبيـــة 
بالجملـــة يعرضهـــا  البيـــع  إلـــى عمـــالء  المجموعـــة 
فـــإن أي  المخاطـــر. عـــالوًة علـــى ذلـــك،  إلـــى  أيضـــً 
خـــرق أمنـــي أو خطـــأ فـــي المعلومات اللوجســـتية 
المتعلقـــة بعمليـــات النقـــل قـــد يؤدي إلى خســـارة 
ماديـــة فـــي المخـــزون، وتبعا لذلـــك يكون لـــه تأثير 
ســـلبي جوهـــري على أعمـــال المجموعـــة ومركزها 

المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا المســـتقبلية. 

6.  القدرة على تنفيذ خطة األعمال المستهدفة 
واستراتيجية النمو:

»الزوردي«  لمجموعـــة  المســـتقبلي  األداء  يعتمـــد 
على التنفيـــذ الناجح لخطة أعمالها واســـتراتيجية 
المجموعـــة  أنشـــطة  لتنـــوع  ونظـــرًا  نموهـــا. 
وانتشـــارها الجغرافي على المســـتوى الدولي، فإن 
قدرتهـــا على التوســـع إلى أســـواق جديدة أو ضمن 
األســـواق التي تعمل فيها حاليـــا يعتمد على عدد 
مـــن العوامل بعضها خارج عن ســـيطرتها. وليس 
هنـــاك ما يضمـــن أن تتمكن المجموعـــة من تنفيذ 
خطـــة األعمـــال واســـتراتيجية النمـــو بنجـــاح، أن أي 
فشـــل في تحقيـــق ذلك ســـيكون له تأثير ســـلبي 
جوهـــري علـــى أعمالهـــا ومركزهـــا المالـــي ونتائـــج 

عملياتهـــا المســـتقبلية. 

7.  المخاطر التشـــغيلية والتسويقية المرتبطة 
الدولية: بالعمليات 

تحقـــق »الزوردي« جزء كبير من إيرادات التشـــغيلية 
مـــن أعمالهـــا خـــارج المملكـــة العربية الســـعودية. 
ولديهـــا أيضـــً عمليـــات تصنيـــع خارجية فـــي مصر 
ومـــع عـــدد مـــن الموردين األجانـــب، وهـــذا يعرضها 
بطبيعـــة الحال إلـــى مخاطر العمل خـــارج المملكة؛ 
فقـــد يترتـــب علـــى ذلـــك نتائـــج ســـلبية مـــن حيث 
الضرائـــب بما في ذلـــك تغير السياســـات الضريبية 
أو تطبيـــق هـــذه السياســـات بشـــكل مختلـــف عن 
المتوقـــع؛ وقـــد تخضـــع المجموعة لقوانيـــن ولوائح 
أو معقـــدة  وأنظمـــة محاكـــم مختلفـــة  تنظيميـــة 
القضائيـــة،  الســـلطات  مختلـــف  مـــن  متغيـــرة  أو 
وكذلـــك االمتثـــال لمجموعة واســـعة مـــن القوانين 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  األجنبيـــة  واألنظمـــة  والمعاهـــدات 
الشـــروط واللوائح التنظيمية لتراخيص االســـتيراد 
فـــي  المتوقعـــة  غيـــر  والتغيـــرات  والتصديـــر 
المتطلبـــات التنظيميـــة وفرض قيـــود على تحويل 
أرباح الشـــركات األجنبية التابعـــة للمجموعة. وعلى 
وجه الخصـــوص، قد تتأثـــر نتائج عمليـــات »الزوردي« 
ســـلبً أو إيجابـــً بتقلبـــات أســـعار صـــرف العمـــالت، 
معامـــالت  مخاطـــر  إدارة  علـــى  المجموعـــة  وقـــدرة 
يتعلـــق  فيمـــا  والســـيما  فعـــال،  بشـــكل  عملتهـــا 
بالجنيـــه المصري في ضوء التقلبـــات الحاصلة على 

الماضيين.  العاميـــن  مـــدى 

8. مخاطر االئتمان التي يتسبب بها العمالء:
مخاطـــر االئتمان هـــي مخاطر حدوث خســـارة مالية 
بســـبب عدم قدرة عمالء البيـــع بالجملة على الوفاء 
رئيســـي  وبشـــكل  »الزوردي«.  تجـــاه  بالتزاماتهـــم 
ترتبـــط المخاطـــر االئتمانيـــة التـــي قد تتعـــرض لها 
المجموعـــة بحســـاباتها التجارية المســـتحقة. ففي 
العمـــوم، ال تطلـــب »الزوردي« عادًة ضمانـــات لتوثيق 
مســـتحقاتها التجارية. وليس هناك أيضً ما يضمن 
قـــدرة المجموعة على تقييم الوضـــع المالي الحالي 
لعمـــالء البيع بالجملـــة وتحديد قدرة هـــذه األطراف 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــم الماليـــة ذات الصلة على 
نحـــو دقيق، فقـــد يكونـــون ذوي مديونيـــة مرتفعة 
ومرهونيـــن بمخاطر تشـــغيلية وتنظيمية عديدة، 
ممـــا قد يزيد نســـبة المخاطر التي قد تنشـــأ نتيجة 

تخلفهـــم عن الوفـــاء بالتزاماتهم تجـــاه »الزوردي«. 

الرئيســـيين  العمـــالء  قاعـــدة  فشـــل  أو  عجـــز  إن 
للبيـــع بالجملة لـــدى المجموعة الوفـــاء بالتزاماتهم 
ســـيكون  تصفيتهـــم  أو  إفالســـهم  أو  تجاههـــا 
لـــه تأثيـــر ســـلبي جوهـــري علـــى أعمـــال المجموعة 
ووضعهـــا المالـــي ونتائـــج عملياتها المســـتقبلية

9. التزامات الضرائب والزكاة:
حصلـــت شـــركة »أورو إيجيبـــت« علـــى إعفـــاء مـــن 
ضريبـــة الشـــركات مـــن تاريـــخ ١ ينايـــر ٢٠٠5 ولغايـــة 
»الزوردي مصـــر  ٢٠١4، وكذلـــك شـــركة  3١ ديســـمبر 
 3١ ولغايـــة   ٢٠٠9 ينايـــر   ١ تاريـــخ  مـــن  للمجوهـــرات« 
الشـــركتان  ســـتبدأ  وبالتالـــي،   .٢٠١8 ديســـمبر 
بســـداد هـــذه الضريبة بدءًا مـــن عامـــي ٢٠١5 و٢٠١9 
علـــى التوالـــي. ومـــع ذلك، ليـــس هناك مـــا يضمن 
عـــدم تغييـــر القوانيـــن واألنظمـــة الضريبيـــة فـــي 
مصـــر دون إشـــعار مســـبق، أو احتمـــال أن تطعـــن 
الســـلطات الضريبيـــة فـــي اإلعفاءات التـــي منحتها 
تخضعهـــا  وأن  للشـــركتين  المصريـــة  الجهـــات 
بالتالـــي للضرائـــب، وســـيكون لذلـــك حينهـــا تأثير 
ســـلبي جوهـــري علـــى أعمـــال مجموعـــة »الزوردي« 
ووضعهـــا المـــادي ونتائـــج أو آفاق عملياتهـــا. عالوًة 
علـــى ذلـــك، تدفـــع الشـــركة الـــزكاة بالنيابـــة عـــن 
مســـاهميها، وقامـــت فـــي هذا الســـياق بتســـليم 
ودفـــع إقـــرارات الـــزكاة فـــي األوقـــات الواجبـــة. ومـــع 
ذلـــك، هنـــاك خطـــر يتمثـــل فـــي أن تقـــوم »الهيئة 
العاّمـــة للـــزكاة والدخـــل« بمراجعة فعلية ألي ســـنة 
ســـابقة والطعـــن فـــي اإلقـــرارات المقدمـــة وفـــرض 
إجـــراء تقييم للشـــركة وطلـــب دفع مبالـــغ إضافية 
للـــزكاة، وســـيكون لذلـــك تأثيـــر ســـلبي جوهـــري 
علـــى أعمـــال المجموعـــة ومركزهـــا المالـــي ونتائـــج 

المســـتقبلية.  عملياتهـــا 
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استمرارية األعمال 
ضمـــان  علـــى  القـــدرة  عملنـــا  طبيعـــة  تتطلـــب 
والمجموعـــات  للمنتجـــات  الســـريع  االنتعـــاش 
والموديـــالت وخدمات ما بعد البيـــع في حالة ظهور 
معوقـــات لألعمـــال التشـــغيلية. وتعتمـــد »الزوردي« 
علـــى منهج عمـــل عالي الكفـــاءة إلدارة اســـتمرارية 
التوقـــف  أو  المعوقـــات  مواجهـــة  بغـــرض  األعمـــال 
المفاجـــئ ألي مـــن أنشـــطة األعمال، وكذلـــك حماية 
العمليـــات الرئيســـية في الشـــركة من آثـــار اإلخفاق 

الطبيعـــة.  والكـــوارث 

ولذلـــك ليس هنا شـــك بقدرة »الزوردي« والشـــركات 
التابعة لهـــا على ضمان اســـتمرارية عملياتها. 

بإعـــادة  مرتبطـــة  قـــرارات  أو  خطـــط  أي  يوجـــد  وال 
أو  الشـــركة  عمليـــات  عـــن  التوقـــف  أو  الهيكلـــة 

التابعـــة.  شـــركاتها 

المخاطر العامة:
يوضح الجدول التالي بعض المخاطر العامة التي تنطوي عليها بيئة عمل »الزوردي«

المخاطر االقتصادية والتنظيميةمخاطر السوقمخاطر األعمال

المخاطر االقتصادية والسياسيةتراجع الطلب على المجوهراتتوقف األعمال بصورة غير متوقعة

المخاطر التنظيميةالمخاطر المرتبطة بالعمالت األجنبيةالمخاطر المرتبطة باتفاقيات قروض الذهب

تنظيم القوى العاملةالبيئة التنافسيةكفاية تغطية التأمين

استراتيجية التوسعحماية الملكية الفكرية

االعتماد على عالمة "الزوردي"
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يضـــم مجلـــس اإلدارة )9( أعضـــاء، يتـــم أنتخابهـــم 
مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للشـــركة عـــن طريـــق 
التصويـــت التراكمي من بيـــن المتقدمين لعضوية 
المجلـــس بنـــاءا علـــى توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات 
والمكافـــآت لمـــدة ال تزيـــد عـــن ثـــالث ســـنوات قابلة 

 . يد للتجد

فيما يلي ملخص قواعد الجمعية العامة بخصوص 
إجراءات تعيين واســـتقالة أعضـــاء المجلس، وفترة 
 العضويـــة، والصالحيات الممنوحة، واالســـتحقاقات، 

و غيرها من المتطلبات األساسية:

فـــي  العليـــا  اإلداريـــة  الهيئـــة  هـــو  اإلدارة  مجلـــس 
الشـــركة، ويتم تعيينه من قبل المســـاهمين خالل 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة ليمثـــل الشـــركة ويحمي 
قيـــادة  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة  وهـــو  مصالحهـــا. 
الشـــركة وإدارة عملياتهـــا مـــن خالل اعتمـــاد تنفيذ 
اســـتراتيجياتها وتحقيق أهدافها. ويحرص مجلس 
اإلدارة على توجيه اإلدارة التنفيذية وتيسير أعمالها 
من خالل وضع معايير وسياســـات محـــددة ومراقبة 
الصالحيـــات  اإلدارة  مجلـــس  يمنـــح  الشـــركة.  أداء 
الالزمـــة إلـــى اإلدارة التنفيذية تحت إشـــراف و توجيه 
الرئيـــس التنفيـــذي لمتابعة ســـير األعمـــال اليومية 
بالمســـؤولية  اإلدارة  مجلـــس  يحتفـــظ  للشـــركة، 
القانونيـــة التي ائتمنه عليها المســـاهمون لضمان 

حســـن ســـير العمل في الشـــركة.

يتـــم تعيين مجلـــس اإلدارة من قبل المســـاهمين 
لتكون مســـؤوليته الرئيسية إدارة عمليات الشركة 
مـــع اإلخذ فـــي اإلعتبـــار مصلحـــة المســـاهمين في 
األجـــل القصيـــر والبعيد. كما أن المجلس مســـؤول 
عـــن تقديـــم توجيهات واضحـــة وتحديـــد أطار عمل 
اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة. وهـــذا يتضمـــن إرســـاء 
رؤيـــة واســـتراتيجية واضحـــة، وتحديـــد الصالحيـــات 
الممنوحـــة لإلدارة التنفيذية، والسياســـات والحدود 
تـــم تحقيـــق هـــذه  المســـموح العمـــل بهـــا. وقـــد 

خالل: مـــن  العملية 

١.  إعتماد الخطط االســـتراتيجية واألهداف الرئيسية 
للشـــركة واإلشـــراف على تنفيذها. وهذا يتضمن:

عمـــل  وخطـــط  شـــاملة،  اســـتراتيجية  •  إرســـاء 
رئيســـية، وسياســـة إدارة المخاطر، ومراجعة هذه 

وتحديثهـــا. السياســـة 

•  تحديـــد هيـــكل رأس المـــال المناســـب للشـــركة، 
واســـتراتيجياتها، وأهدافهـــا االقتصاديـــة، وإقـــرار 

الميزانيـــات الســـنوية.

•  اإلشـــراف على المصروفات الرأســـمالية الرئيســـية 
للشـــركة وتملـــك األصول أو التصـــرف فيها.

علـــى  تحقيقهـــا  يجـــب  التـــي  األهـــداف  •  تحديـــد 
صعيـــد األداء، واإلشـــراف على تنفيذهـــا، ومراقبة 

للشـــركة. العـــام  األداء 

•  مراجعـــة وإقـــرار الهيـــكل التنظيمـــي والوظيفي 
دوري. بشـــكل  للشركة 

٢.  وضـــع قواعد لنظـــم الرقابـــة الداخلية واإلشـــراف 
علـــى تنفيـــذ هذه النظـــم. ويتضمـــن ذلك:

•  تطوير سياســـة واضحة لتنظيم تضارب المصالح 
ومعالجـــة أي حالـــة نـــزاع ممكنـــة من قبـــل أعضاء 
مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، والمســـاهمين. 
ويشـــمل ذلـــك ســـوء اســـتخدام أصول الشـــركة 
عـــن  الناتجـــة  العشـــوائية  واإلدارة  ومرافقهـــا، 

صفقـــات مـــع أطـــراف ذات عالقة.

•  ضمـــان نزاهـــة اإلجـــراءات المالية والمحاســـبية بما 
فـــي ذلـــك اإلجـــراءات المتعلقـــة بإعـــداد التقاريـــر 

لية. لما ا

•  ضمـــان تنفيـــذ إجـــراءات الرقابـــة المناســـبة إلدارة 
 المخاطـــر من خـــالل التنبؤ بالمخاطـــر التي يمكن 

أن تواجه الشركة والكشف عنها بشفافية.

•  إجـــراء مراجعـــة ســـنوية لتحديـــد كفـــاءة وفعالية 
نظـــم الرقابـــة الداخلية.

3.  صياغـــة الئحة الحوكمة للشـــركة بمـــا ال يتعارض 
القائمـــة،  التنظيميـــة  واللوائـــح  القوانيـــن  مـــع 
وفعاليتهـــا  تنفيذهـــا  علـــى  العـــام  واإلشـــراف 

الضـــرورة. حســـب  وتحديثهـــا 

محـــددة  ومعاييـــر  وإجـــراءات  سياســـات  4.  وضـــع 
وتطبيقهـــا  اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة  وواضحـــة 
الجمعيـــة  قبـــل  مـــن  عليهـــا  المصادقـــة  بعـــد 

العامـــة.

5.  صياغـــة سياســـة مكتوبـــة تنظـــم العالقـــات مع 
حقوقهـــم.  حمايـــة  بهـــدف  المصلحـــة  أصحـــاب 
ويتعّيـــن أن تغطـــي هـــذه السياســـة الجوانـــب 

التاليـــة:

حـــال  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب  لتعويـــض  •  آليـــات 
تعارضـــت حقوقهـــم بموجـــب القانـــون وعقودهم. 

•  آليـــات لتســـوية الشـــكاوى والنزاعـــات المحتمـــل 
وقوعهـــا بيـــن الشـــركة وأصحـــاب المصلحـــة.

جيـــدة  عالقـــات  علـــى  للحفـــاظ  مناســـبة  •  آليـــات 
مـــع العمـــالء والمورديـــن، والحفـــاظ علـــى ســـرية 

بهـــم. المتعلقـــة  المعلومـــات 
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المهنـــي لمســـؤولي  الســـلوك  •  سياســـة قواعـــد 
الشـــركة التنفيذييـــن والموظفيـــن بما ينســـجم 
وينظـــم  واألخالقيـــة،  المهنيـــة  المعاييـــر  مـــع 

المصلحـــة. أصحـــاب  مـــع  عالقاتهـــم 

•  يحدد مجلس اإلدارة اإلجراءات المناســـبة لإلشـــراف 
على هذه السياســـة وضمـــان تطبيقها.

•  المساهمات االجتماعية للشركة.

٦.  إعتمـــاد السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة لضمـــان 
امتثـــال الشـــركة للقوانين واللوائـــح التنظيمية، 
والتزامهـــا باألفصـــاح عـــن المعلومـــات المهمـــة 
للمســـاهمين والدائنيـــن وغيرهـــم مـــن أصحاب 

المصلحـــة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة
المتخصصيـــن  مـــن  نخبـــة  اإلدارة  مجلـــس   يضـــم 
ذوي الخبـــرة العاليـــة، حيـــث يتولـــى اإلشـــراف علـــى 
أعمال الشـــركة وعالقاتها وإدارة أعمالها بصالحيات 
ويمنحهـــا  التنفيذيـــة  اإلدارة  يوجـــه  كمـــا  تامـــة. 
اإلدارة  بمســـؤولية  للقيـــام  الالزمـــه   الصالحيـــات 

اليومية ألعمال الشركة.

يتبـــع مجلـــس اإلدارة لجنتيـــن يتـــم تكوينهـــم من 
بيـــن إعضـــاء المجلـــس ترفـــع تقاريرهـــا إليـــه همـــا 
لجنـــة المراجعة ولجنة الترشـــيحات والمكافآت )معً 
»اللجـــان«(، باإلضافـــة إلى عـــدد من األقســـام اإلدارية 
المســـؤولة عن التعامل مع مجموعة من المســـائل 

والتجارية.  التشـــغيلية 

يمتلـــك مجلس اإلدارة الصالحية لتشـــكيل أي عدد 
مـــن اللجـــان الضروريـــة لضمـــان مســـتويات فاعلـــة 
مـــن الحوكمة واإلشـــراف على عمليات الشـــركة مع 
إمكانيـــة نقـــل بعـــض صالحياتـــه إلى أطـــراف ثالثة.

تنفيذيـــة  لجنـــة  بتشـــكيل  اإلدارة  مجلـــس  قـــام 
لتقديـــم المشـــورة إلـــى المجلس بخصـــوص أعمال 
وأنشـــطة »الزوردي«، واتخاذ بعض القـــرارات بالنيابة 
متـــى  التفويـــض  علـــى  بنـــاًء  اإلدارة  مجلـــس  عـــن 
تطلـــب األمر ذلـــك. وبالرغم مـــن أي تفويـــض يقوم 
بـــه المجلـــس، تبقـــى المســـؤولية األساســـية إلدارة 

الشـــركة ملقـــاة علـــى عاتقه.

أعضاء مجلس اإلدارة
تـــم أعادة انتخاب مجلـــس اإلدارة الحالـــي لمدة ثالث 
ســـنوات أعتبـــار مـــن ٢5 /٢٠١5/4 من قبـــل الجمعية 
العامة الغيـــر عادية المنعقدة بتاريـــخ ٢5 /٢٠١5/4م 

باســـتخدام أســـلوب التصويت التراكمي 

ويوضح الجدول التالي أســـماء األعضاء ومناصبهم، 
األخـــرى،  المســـاهمة  الشـــركات  فـــي  وعضويتهـــم 
اإلدارة  مجلـــس  اجتماعـــات  حضورهـــم  ونســـبة 
األربعـــة التـــي انعقـــدت خالل عـــام ٢٠١٦ مـــع العلم أن 
هـــذه االجتماعـــات تم األعـــداد لها ولم يتلـــَق رئيس 
مجلـــس اإلدارة أي طلـــب مـــن عضويـــن أو أكثـــر من 
المجلـــس لعقـــد اجتماعـــات طارئـــة خالل عـــام ٢٠١٦:

مجلس اإلدارة

حوكمة الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة 
يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما في ديسمبر ٢٠١٦:

مسجلة/ حالة العضويةالجنسيةالمنصباسم العضو
غير مسجلة

عضوية الشركات المساهمة األخرى

غير تنفيذيبحرينيرئيس مجلس اإلدارةمحمد ابراهيم جمعة الشروقي

غير مستقل

-  ليس عضوًا في مجلس إدارة أي شركة سعودية -
أخرى مدرجة أو غير مدرجة

غير تنفيذيبريطانيعضو مجلس اإلدارةجيمس ليونارد تانر

غير مستقل

-  إنفستكورب السعودية لالستثمار - شركة غير مدرجة
استثمارات مالية، خدمات مصرفية استثمارية، شركة 

قابضة مساهمة سعودية منذ يناير ٢٠١٠.

-  »شركة اليسر للمقاوالت الصناعية« وهي شركة 
مساهمة مقفلة رائدة في مجال تقديم الخدمات 

الصناعية لقطاعي النفط والغاز، منذ ديسمبر ٢٠١3.

-  شركة خدمات منع التآكل »إن دي تي« للخدمات 
الصناعية محدودة المسؤولية، منذ شهر أبريل ٢٠١٦.

غير تنفيذيإيرلنديعضو مجلس اإلدارةبراين نورمان ديكي

غير مستقل

-  ليس عضوًا في مجلس إدارة أي شركة سعودية -
أخرى مدرجة أو غير مدرجة

عبد اهلل عبد العزيز صالح 
العثيم

غير تنفيذيسعوديعضو مجلس إدارة

غير مستقل

-  »شركة عبدالعزيز العثيم وأوالده القابضة« ذات غير مدرجة
المسؤولية المحدودة والمتخصصة في مجال 

االستثمارات، منذ أغسطس عام ٢٠١٢.

غير تنفيذيسعوديعضو مجلس إدارةوسيم محمد عاصم الخطيب

غير مستقل

-  شركة »تدريس« القابضة المتخصصة في التعليم غير مدرجة
وهي شركة مساهمة مقفلة، منذ شهر مايو ٢٠١٦. 

غير تنفيذيسعوديعضو مجلس إدارةهاني إبراهيم أحمد عبيد

غير مستقل

-  ليس عضوًا في مجلس إدارة أي شركة سعودية -
مدرجة أو غير مدرجة

غير تنفيذيسعوديعضو مجلس إدارةعبد الكريم أسعد أبو النصر

مستقل

مدرجة

غير مدرجة

-  »شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات« وهي شركة 
مساهمة مدرجة تعمل في مجال تصنيع المنتجات 

البتروكيماوية، منذ شهر مارس ٢٠١4.

-  شركة »السعودية لهندسة وصناعة الطيران« 
محدودة المسؤولية، منذ شهر أبريل ٢٠١٦.

-  شركة »عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل« وهي 
شركة مساهمة مغلقة، منذ يناير ٢٠١5.

غير تنفيذيسعوديعضو مجلس إدارةأمين محمد عاكف المغربي

مستقل

-  ليس عضوًا في مجلس إدارة أي شركة سعودية -
مدرجة أو غير مدرجة

غير تنفيذيبحرينيعضو مجلس إدارةصباح خليل المؤيد

مستقل

-  ليس عضوًا في مجلس إدارة أي شركة سعودية -
مدرجة أو غير مدرجة
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سجل اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ٢016

نسبة الحضورتاريخ االجتماعاتاسم العضو

13 ديسمبر ٢1٢016 سبتمبر 4٢016 مايو 3٢016 فبراير ٢016

١٠٠%üüüüمحمد إبراهيم جمعة الشروقي

١٠٠%üüüüجيمس ليونارد تانر

١٠٠%üüüüبراين نورمان ديكي

١٠٠%üüüüعبداهلل عبدالعزيز صالح العثيم

١٠٠%üüüüوسيم محمد عاصم الخطيب

١٠٠%üüüüهاني ابراهيم أحمد عبيد

٦٦%üüOليس عضوعبدالكريم أسعد أبو النصر

٦٦%üüOليس عضوأمين محمد عاكف المغربي

١٠٠%üليست عضوصباح خليل المؤيد

١.  تم تعيين السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر خالل اجتماع الجمعية العامة في ١ مارس ٢٠١٦.

٢. تم تعيين السيد/ أمين محمد عاكف المغربي خالل اجتماع الجمعية العامة في ١ مارس ٢٠١٦.

3. تم تعيين السيدة/ صباح خليل المؤيد خالل اجتماع الجمعية العامة في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦.

لجان المجلس
يحـــق للمجلـــس فـــي أي وقت كان، وبموجب قرار رســـمي، أن يؤســـس لجانً فرعية أخرى مـــع تحديد صالحياتها وأهدافهـــا وآليات إعداد التقاريـــر الخاصة بها. ويقوم 

المجلـــس على أســـاس ســـنوي بمراجعة أو إقـــرار أو تعديل صالحيات لجانه لضمـــان أن تبقى هذه الصالحيات مواكبة ألحدث المســـتجدات. 

اللجنة التنفيذية
يســـمح النظام األساســـي للشـــركة )المادة ١9( ودليل حوكمة الشـــركات لمجلس اإلدارة بإنشـــاء لجنة تنفيذية. بناءا عليه، قام المجلس بتشـــكيل لجنة تنفيذية 

بتاريخ 5 نوفمبر ٢٠١5. 

يوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة التنفيذية.

المنصباألعضاء

رئيس اللجنة التنفيذيةبراين ديكي

عضو اللجنة التنفيذيةجيمس تانر

عضو اللجنة التنفيذيةعبداهلل العثيم

عضو اللجنة التنفيذيةسليم شدياق

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام ٢016

نسبة الحضوراالجتماعاتاسم العضو

٢0 سبتمبر٢5 يوليو30 يونيو٢6 يونيو٢4 فبراير٢0 يناير

١٠٠%üüüüüüبراين ديكي

٦7%OüüOüüجيمس تانر

üOüüüü%83عبداهلل العثيم

١٠٠%üüüüüüسليم شدياق

مجلس اإلدارة
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الصالحيـــات  بجميـــع  التنفيذيـــة  اللجنـــة  تتمتـــع 
والســـلطات الالزمـــة للقيـــام بالمهـــام التاليـــة دون 

اإلدارة: مجلـــس  بصالحيـــات  األخـــالل 

المســـتقبلية  والخطـــط  االســـتراتيجيات   أ.    إعـــداد 
للمجموعـــة  الداخليـــة  واللوائـــح  والسياســـات 
التوصيـــات  لهـــا، وتقديـــم  التابعـــة  والشـــركات 
علـــى  واإلشـــراف  اإلدارة  مجلـــس  إلـــى  بشـــأنها 

تنفيذهـــا.

ب.  تقديـــم التوصيـــات إلـــى مجلـــس اإلدارة بشـــأن 
االســـتثمارية  واألهـــداف  المشـــاريع  اعتمـــاد 

تنفيذهـــا. علـــى  واإلشـــراف 

لتقديـــم  خارجييـــن  مستشـــاريين  ت.  تعييـــن 
للمجموعـــة. االستشـــارية  الخدمـــات 

ث.  إقـــرار فتـــح أو إغـــالق متاجـــر التجزئـــة أو انشـــاء 
تابعـــة جديـــدة. شـــركات 

الموازنـــة  عـــن  الزائـــدة  رأســـمالية  ج.   إقـــرار نفقـــات 
الســـنوية للمجموعـــة بقيمـــة ال تتجـــاوز 5٠٠ ألـــف 
ريـــال ســـعودي لـــكل حالـــة، وبقيمـــة إجماليـــة ال 
تتجـــاوز ٢ مليـــون ريـــال ســـعودي لكل ســـنة مالية.

ح.   مراجعـــة وتقييم أداء الشـــركة خـــالل اجتماعات 
المســـتهداف.  اإلداء  مـــع  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
ودراســـة وطـــرح االستفســـارات حـــول العوامـــل 
وتقديـــم  الرئيســـية،  والتطـــورات  والتوجهـــات 

المشـــورة إلـــى اإلدارة علـــى أساســـها.

شـــهري  أســـاس  علـــى  الشـــركة  أداء  خ.  مراجعـــة 
في ضـــوء األهـــداف والموزنـــات المعتمـــدة، وفقً 
لتقاريـــر مؤشـــرات اإلداء المحددة التـــي تقديمها 
وأخطـــار  شـــهريً،  للشـــركة  التنفيذيـــة  اإلدارة 
اإلدارة  ومجلـــس   - التنفيذيـــة  اإلدارة  أعضـــاء 
بالتطـــورات. ويحـــق للجنـــة أن تطلـــب مـــن إدارة 
الشـــركة عقـــد اجتماعـــات إضافيـــة عنـــد الحاجـــة.

د.  مراجعة وتقييم وتقديـــم التوصيات إلى مجلس 
اإلدارة بشـــأن اعتماد الموزنات السنوية.

بشـــأن  اإلدارة  مجلـــس  إلـــى  المشـــورة  ذ.  تقديـــم 
تحديـــد توزيعـــات األرباح مـــع األخذ بعيـــن االعتبار 
بهـــذا  المراجعـــة  لجنـــة  تقدمهـــا  توصيـــات  أي 

الشـــأن.

ر.   مراجعـــة السياســـات واإلجـــراءات التـــي طورتهـــا 
يتطلـــب  أمـــر  أي  إقـــرار  دون  التنفيذيـــة  اإلدارة 

اإلدارة.  مجلـــس  موافقـــة 

ز. تنفيذ المهام التي يحددها مجلس اإلدارة.

لجنة المراجعة 
خـــالل عـــام ٢٠١3، بـــادر مجلـــس إدارة »الزوردي« إلـــى 
تشـــكيل لجنـــة المراجعة وفقـــً لمتطلبـــات للمادة 
عـــن  الصـــادرة  الشـــركات  الئحـــة حوكمـــة  مـــن   )١4(

»هيئـــة الســـوق الماليـــة«. 

»الزوردي«  إدارة  مجلـــس  مـــن  مقتـــرح  علـــى  بنـــاًء 
إعتمـــدت الجمعيـــة العامة غيـــر العاديـــة المنعقدة 
بتاريـــخ ٢٢ نوفمبـــر ٢٠١٦، تشـــكيل لجنـــة المراجعـــة 
ومـــدة  أعضاءهـــا  الختيـــار  الواجبـــة  القواعـــد  و 
عضويتهـــم وفقا للمـــادة )١٠١( من نظام الشـــركات.

واجبـــات  بجميـــع  القيـــام  المراجعـــة  لجنـــة  تتولـــى 
الشـــركات  حوكمـــة  لالئحـــة  وفقـــا  والمســـئوليات 
المخاطـــر  إدارة  عمليـــة  علـــى  اإلشـــراف  وكذلـــك 
بهـــذا  التوصيـــات  بتقديـــم  وتقـــوم  بالشـــركة، 
القـــرارات  واتخـــاذ  اإلدارة  مجلـــس  إلـــى   الخصـــوص 

في ضوء الصالحيات الممنوحة. 

فـــي  المراجعـــة  للجنـــة  الرئيســـي  الـــدور  يتمثـــل 
مراجعـــة ومراقبـــة نزاهـــة إعـــداد البيانـــات الماليـــة 
المخاطـــر  إدارة  ونظـــم  الداخليـــة  الرقابـــة  ونظـــم 
المدققيـــن  تعييـــن  إلـــى  باألضافـــة  بالشـــركة، 
الداخلييـــن والخارجيـــن وتفعيـــل ادوارهـــم. وتقوم 
اللجنـــة مـــن وقت آلخـــر بمراجعـــة سياســـات عملها 
توصيتهـــا  وتقديـــم  بهـــا  خاصـــة  والصالحيـــات 
لمجلس اإلدارة، ومن ثـــم الجمعية العامة للموفقة.

تشـــرف لجنة المراجعـــة على إدارة المخاطـــر المالية 
والجوانـــب المتعلقة بنظـــم الرقابـــة الداخلية على 
عمليـــات الشـــركة. باإلضافة إلى مســـؤوليتها عن:

والســـنوية  األوليـــة  الماليـــة  القوائـــم  •  مراجعـــة 
للمجموعـــة والتوصيـــة لمجلـــس اإلدارة باعتمادها.

•  دراســـة ومراجعـــة نطـــاق عمـــل وتقارير وأنشـــطة 
مراجع الحســـابات الخارجي، ومناقشة مالحظاتهم 

الضرورية علـــى التقاريرم مراجع الحســـابات.

•  وضـــع السياســـات المناســـبة لضمـــان اســـتقاللية 
مراجـــع الحســـابات الخارجي، وتحديـــد مدي تحقق 
هذه االســـتقاللية بنـــاء علـــى المعلومـــات الواردة 
من مراجـــع الحســـابات الخارجـــي واإلدارة التنفيذية.

مراجـــع  بتعييـــن  اإلدارة  لمجلـــس  •  التوصيـــة 
الحســـابات الخارجـــي وفصلة وتحديـــد أتعابه وأذا 
امكـــن إجـــراء مناقصـــة حـــول ترشـــيحات مراجـــع 
حســـابات الشـــركة ورفـــع التوصيـــة إلـــى مجلس 
المناســـب  الحســـابات  مراجـــع  بأختيـــار  اإلدارة 
للجمعيـــة  التوصيـــة  المجلـــس  علـــى  ويتعيـــن 
العامـــة الختيـــار مراجـــع الحســـابات المقتـــرح مـــن 

المراجعـــة. لجنـــة 
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الداخليـــة  الرقابـــة  وسياســـات  نظـــم  •  مراجعـــة 
تنفيذهـــا. وإجـــراءات 

الداخليـــة،  المراجعـــة  عمـــل  خطـــط  فـــي  •  النظـــر 
الداخليـــة  المراجعـــة  تقاريـــر  موجـــز  ومراجعـــة 
ومراقبـــة مدي اســـتجابة اإلدارة التنفيذية بشـــأنها.

•  تلقـــي التقاريـــر والمعلومات حول عمليـــات اإلدارة 
وإدارة  ومراقبـــة  تحديـــد  بخصـــوص  التنفيذيـــة 

مخاطـــر األعمـــال.

نطـــاق  ضمـــن  يقـــع  نشـــاط  أي  فـــي  •  التحقيـــق 
اختصـــاص لجنـــة المراجعـــة أو في مهـــام معينة 

اإلدارة. بنـــاًء علـــى طلـــب مجلـــس 

•  التحقق من أســـتخدام اإلدارة الألساليب المناسبة 
إلدارة المخاطر األساســـية والحد منها.

•  التحقق من توفر نظم الرقابة الداخلية المناســـبة 
لحماية الشركة من الخسائر الجوهرية.

فـــي  الصالحيـــات  لمصفوفـــة  الدوريـــة  •  المراجعـــة 
الشـــركة وتقديـــم التوصيـــات حول أي تحســـينات 

ضرورية.

الخارجييـــن  المراجعييـــن  أعمـــال  علـــى  •  اإلشـــراف 
أعمـــال  نطـــاق  خـــارج  أي عمـــل  علـــى  والموافقـــة 
المراجعـــة الموكلـــة إليهـــم أثنـــاء أدائهـــم اعمال 

المراجعـــة.

•  مراجعـــة مالحظـــات المراجعييـــن الخارجيين حول 
المتخـــذة  اإلجـــراءات  ومتابعـــة  الماليـــة  القوائـــم 

لمعالجتهـــا.

•  مراجعة السياسات المحاسبة المعتمدة والمتبعة 
وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

وتتمتـــع اللجنـــة عمومـــً بصالحيـــة التحقيـــق فـــي 
النشـــاطات التـــي تندرج ضمـــن نطـــاق اختصاصها 
أو فـــي مســـائل معينـــة بنـــاًء علـــى طلـــب محـــدد 
مـــن مجلـــس اإلدارة. وتتمتـــع اللجنة بحـــق الوصول 
واالطـــالع علـــى جميـــع الســـجالت بما فيها ســـجالت 
الموظفيـــن )ومنهم المراجعـــة الداخلية( والمراجع 
أيـــة  عـــن  واألستفســـار  التحـــري  بغـــرض  الخارجـــي 
معلومـــات. ولهـــا الحـــق في األســـتعانة بالمشـــورة 
القانونية أو المهنية من أي جهة خارجية مســـتقلة 

عنـــد اقتضـــاء الحاجة. 

تبحـــث اللجنـــة فـــي كل اجتماعاتهـــا عـــن مواطـــن 
الخـــالل أو الضعف في إدارة المخاطـــر ونظم الرقابة 
والقونيـــن  للنظـــم  االمتثـــال  قضايـــا  أو  الداخليـــة 
)التـــي تســـترعي انتبـــاه اللجنـــة( علـــى أن يتم رفع 

تقاريـــر بهذا الشـــأن إلـــى مجلـــس اإلدارة.

تجـــاوزات،  أو  احتيـــال  أي حـــاالت  فـــي حـــال وجـــود   
يتوجـــب على اإلدارة إبالغ رئيـــس المراجعة الداخلية 

أو لجنـــة المراجعـــة بهـــا حســـب درجـــة خطورتها. 

ولضمان اســـتقاللية عمل لجنـــة المراجعة، فإن كل 
مـــن مديـــر المراجعـــة الداخليـــة ومراجع الحســـابات 
الخارجـــي، يســـتطيع التواصـــل مباشـــرًة مـــع لجنـــة 
المراجعة دون وســـيط. ويتم تشـــكيل اللجنة وفقً 

للقواعـــد التالية:

•  يتـــم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من المســـاهمين 
خـــالل اجتماع الجمعيـــة العامة ولفتـــرة تتزامن مع 
مـــدة عضوية مجلـــس األدارة، مع إمكانيـــة عزله أو 
اســـتبداله من قبـــل الجمعية العامة فـــي أي وقت.

•  تضـــم اللجنـــة 3 أعضـــاء بالحـــد األدنـــى علـــى أن 
الماليـــة  بالشـــؤون  متخصصـــً  أحدهـــم  يكـــون 

والمحاســـبية.

•  ال يحـــق لرئيـــس مجلـــس اإلدارة أو أعضاء المجلس 
التنفيذييـــن أن يكونـــوا أعضاء في لجنـــة المراجعة.

بخلفيـــات  اللجنـــة  أعضـــاء  يتمتـــع  أن  •  ينبغـــي 
ومهـــارات وخبـــرات متنوعة وفهم واســـع للقطاع 
الـــذي تنشـــط فيـــه »الزوردي«. ويتعّيـــن أن تضـــم 
اللجنـــة عضـــوًا واحـــدًا علـــى األقـــل مـــن أصحـــاب 

الماليـــة والمحاســـبية. الشـــؤون  فـــي  الخبـــرة 

 3 أقصاهـــا  لمـــدة  اللجنـــة  أعضـــاء  تعييـــن  •  يتـــم 
مـــع  العامـــة  الجمعيـــة  ترتأيـــه  حســـبما  ســـنوات 
لمتطلبـــات  وفقـــً  تعيينهـــم  إعـــادة  إمكانيـــة 

اللجنـــة. تشـــكيل 
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وعقدت اللجنة خالل عام ٢٠١٦ أربع اجتماعات. ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

المالحظاتالمنصباألعضاء

تم إعادة تعيينه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢رئيس لجنة المراجعةوسيم عاصم الخطيب

تم إعادة تعيينه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢عضو لجنة المراجعةبراين ديكي 

استقال من منصبه بتاريخ ٢7 /١١/ ٢٠١٦عضو لجنة المراجعةياسر فيصل الشريف

تم تعيينها بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢عضو لجنة المراجعةصباح خليل المؤيد

اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام ٢016

معدل الحضوراالجتماعاتاسم العضو

13 ديسمبر٢1 سبتمبر4 مايو3 فبراير

١٠٠%üüüüبراين نورمان ديكي

١٠٠%üüüüوسيم محمد عاصم الخطيب

١٠٠%لم يكن عضوüüüياسر فيصل الشريف*

١٠٠%ü                       لم تكن عضوصباح خليل المؤيد**

* السيد ياسر الشريف متخصص في األمور المالية والمحاسبية، واستقال من منصبه في ٢7 نوفمبر ٢٠١٦.

** السيدة صباح خليل المؤيد تم تعيينها من قبل الجمعية العاّمة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦.

بتاريخ ٢٠١7/3/١٢، قام مجلس اإلدارة باالطالع والموافقة على تقرير السنوي ألنشطة للجنة المراجعة وتوصياتها خالل عام ٢٠١٦.
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وفيمـــا يلـــي ملخص ألنشـــطة لجنـــة التدقيق خالل 
:٢٠١٦ عام 

التقارير المالية
المرحليـــة  الماليـــة  القوائـــم  واعتمـــاد  •  مراجعـــة 
بالموافقـــة.  اإلدارة  لمجلـــس  والتوصيـــة  الموحـــدة. 

•  مراجعة ومناقشـــة القوائـــم الماليـــة الموحدة مع 
مراقـــب الحســـابات مكتـــب »ارنســـت أنـــد يونـــغ« 
واإلدارة. وبنـــاًء علـــى هـــذه المراجعة تمـــت إعتماد 
القوائـــم الماليـــة الموحدة الُمعّدة وفقـــً للمعايير 
العربيـــة  بالمملكـــة  بهـــا  المعمـــول  المحاســـبية 
لمجلـــس  توصيـــة  اللجنـــة  وقدمـــت  الســـعودية، 
اإلدارة والجمعيـــة العاّمـــة بالموافقـــة على القوائم 
المالية الموحدة للســـنة الماليـــة المنتهية بتاريخ 

3١ ديســـمبر ٢٠١٦.

•  مراجعـــة تقرير مجلس اإلدارة الســـنوي والموافقة 
عليـــه قبـــل عرضـــه علـــى مجلـــس اإلدارة إلقـــراره 

وإرســـاله الحقـــً الجمعيـــة العامة.

•  المراجعـــة واإلشـــراف علـــى تطبيق خطـــة التحول 
الدوليـــة،  الماليـــة  التقاريـــر  معاييـــر  لتطبيـــق 
وذلـــك تماشـــيً مـــع تعميـــم »الهيئة الســـعودية 
للمحاســـبين القانونيين« و«هيئة السوق المالية« 
الـــذي يفـــرض على جميـــع الشـــركات المدرجة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أن تصـــدر تقاريرها 
الماليـــة وفقـــً للمعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر 

الماليـــة اعتبـــارًا من الســـنة الماليـــة ٢٠١7. 

•  وفقـــً لتوصيـــات »هيئة الســـوق الماليـــة« وقواعد 
التسجيل واإلدراج للشركات، تلقت لجنة المراجعة 
تأكيد مكتوبة من مراقب الحســـابات »ارنســـت أند 
يونـــغ« بتاريـــخ ١٢ يوليـــو ٢٠١٦ لتاكيـــد االســـتقاللية 
ذات  والتنظيميـــة  المهنيـــة  للمتطلبـــات  وفقـــً 

الصلـــة واســـتيفائهم معيـــار الجدارة.

•  وخالل العـــام، راجعت لجنة المراجعـــة نطاق عمل 
مراقـــب حســـابات المجموعـــة »ارنســـت أنـــد يونغ« 
وخدماتهـــا األخـــرى خارج إطـــار المراجعـــة، ووافقت 

المقترحة.  األتعـــاب  على 

االساســـي  والنظـــام  الشـــركات  لقانـــون  •  ووفقـــً 
للشـــركة، يتـــم تعيين مراقب الحســـابات ســـنويً 
بشـــرط أن ال تتجاوز إجمالي فتـــرة التعيين خمس 
ســـنوات متتاليـــة. ومع بلوغ فترة تعيين »ارنســـت 
أنـــد يونـــغ« مـــدة خمس ســـنوات حتـــى عـــام ٢٠١٦، 
طلبـــت اللجنة مقترحات من شـــركات مراجعة من 
شـــركات مراجعة أخرى وتلقت عـــّدة عروض. وبعد 
الدراســـة، أوصـــت اللجنـــة بتعييـــن شـــركة الـــدار 
لتدقيق الحســـابات »جرانت ثورنتون« اســـتنادًا إلى 

خبرتهـــم وإمكاناتهـــم وتكاليفهـــم المعقولة. 
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كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة 
يلتـــزم مجلس اإلدارة بضمان ارتبـــاط إدارة المراجعة 
الداخليـــة بأعمال لجنـــة المراجعة باعتبـــار ذلك أحد 
األدوات الضرورية لمراقبة وتحســـين األداء بالشركة 
مـــن خـــالل تطويـــر النظـــم والسياســـات الدخليـــة 

وتاكيـــد حوكمة الشـــركة.

وتشـــتمل الوظائف األساســـية لمجلـــس اإلدارة في 
مســـائل التدقيـــق الداخلي على:

والمحاســـبية  الماليـــة  النظـــم  ســـالمة  •  ضمـــان 
الماليـــة. التقاريـــر  بإعـــداد  المتعلقـــة  واألنظمـــة 

•  ضمـــان تطبيق نظام رقابة شـــفاف إلدارة المخاطر 
عبـــر تحديـــد التصـــور العـــام للمخاطـــر التـــي قـــد 

تواجـــه »الزوردي« والشـــركات التابعـــة لها.

•  المراجعة الســـنوية لكفاءة إجراءات ونظم الرقابة 
والشـــركات  »الزوردي«  فـــي  المطبقـــة  الداخليـــة 

لها. التابعـــة 

المراجعـــة  إلدارة  الرئيســـية  المســـؤولية  وتتمحـــور 
الداخليـــة حـــول إجراء عمليـــات المراجعـــة بناء على 
تقـــوم  الحصـــر  ال  المثـــال  علـــى ســـبيل   المخاطـــر، 

إدارة المراجعة:

»الزوردي«  فـــي  الماليـــة  التقاريـــر  إعـــداد  •  عمليـــات 
واإلداريـــة  الماليـــة  المعلومـــات  أن  مـــن  )التأكـــد 
دقيقـــة  التقاريـــر  فـــي  الـــواردة  والتشـــغيلية 
المناســـب(. الوقـــت  فـــي  ومســـجلة  وموثوقـــة 

•  االمتثال للسياســـات الداخليـــة والمعايير الدولية 
واللوائـــح  واألنظمـــة  والقوانيـــن  واإلجـــراءات 

المعمـــول بهـــا.

وثّمـــة مجموعـــة مـــن المســـؤوليات وآليـــات اإلبـــالغ 
ومســـتويات التقاريـــر المختلفـــة المرتبطـــة بكفاءة 
عمـــل نظـــام إدارة المخاطـــر في »الزوردي«. وتشـــرف 
لجنـــة المراجعـــة مباشـــرًة علـــى عمليـــات المراجعة 
الداخليـــة فـــي الشـــركة. ويقـــوم قســـم المراجعـــة 
الداخليـــة دوريـــً باختبـــار وتقييـــم كفـــاءة وفعالية 

الداخلية. الرقابـــة  نظـــم 

المراجعـــة،  لجنـــة  وتوصيـــات  تقاريـــر  علـــى  بنـــاء 
يؤكـــد   ،٢٠١٦ لعـــام  العمـــل  خطـــط  مـــع  وتماشـــيً 

يلـــي: مـــا  علـــى  اإلدارة  مجلـــس 

•  لـــم يشـــهد عـــام ٢٠١٦ أي مســـائل مـــن شـــأنها أن 
النظـــم  بافتقـــار  لالعتقـــاد  اإلدارة  مجلـــس  تدفـــع 
معاييـــر  إلـــى  للشـــركة  والمحاســـبية  الماليـــة 

المطلوبـــة. الســـالمة 

•  تعمـــل أنظمـــة الرقابـــة علـــى نحـــو فعـــال يضمن 
»الزوردي«  تواجـــه  قـــد  التـــي  المخاطـــر  تقليـــل 
انتبـــاه  يســـترِع  ولـــم  لهـــا.  التابعـــة  والشـــركات 
اإلفصـــاح  يســـتوجب  أمـــٍر  أي  اإلدارة  مجلـــس 

الداخليـــة. الرقابـــة  نظـــم  بخصـــوص 

•  تـــم اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر الضروريـــة واإلجـــراءات 
والتوصيـــات  المالحظـــات  بشـــأن  التصحيحيـــة 
المقدمـــة إلى لجنة المراجعـــة من قبل المراجعين 

والخارجييـــن. الداخلييـــن 

لجنة الترشيحات والمكافآت 
 تم تشـــكيل لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت بتاريخ 
5 نوفمبـــر ٢٠١5، حيـــث تتولـــى تقديـــم التوصيـــات 
إلى مجلس اإلدارة بشـــأن ترشـــيح أعضاء المجلس، 
أعضـــاء  لمكافـــآت  واضحـــة  سياســـات  وتطويـــر 
فـــي  التنفيذييـــن  المســـؤولين  وكبـــار  المجلـــس 
المجموعـــة والشـــركات التابعـــة لهـــا، باإلضافـــة إلى 
نقـــاط  وتحديـــد  اإلدارة،  مجلـــس  هيـــكل  مراجعـــة 
الضعـــف والقـــوة لدى أعضائـــه، وضمان اســـتقاللية 
األعضـــاء المســـتقلين وعـــدم تضـــارب مصالحهـــم 
إدارات  مجالـــس  إلـــى  ينتمـــون  كانـــوا  حـــال  فـــي 
شـــركات أخـــرى. وفـــي العمـــوم ينطـــوي دور اللجنة 

علـــى المهـــام التاليـــة:

وفتـــرة  وعضويـــة  وأداء  هيكليـــة   •  مراجعـــة 
الفرعيـــة  واللجـــان  »الزوردي«  إدارة  مجلـــس  عمـــل 

المنبثقـــة عنـــه.

•  تقديم التوصيات بشـــأن التعيينـــات الجديدة في 
مجلـــس اإلدارة لضمـــان تعيين األفـــراد األقدر على 
تحمـــل المســـؤوليات اإلدارية المتعلقة بالشـــؤون 

القانونيـــة وأعلى معاييـــر الحوكمة.

المجلـــس  إلـــى  التوصيـــات  وتقديـــم  •  مراجعـــة 
أعضائـــه. مكافـــآت  بخصـــوص 

•  مراجعـــة وتقديـــم التوصيـــات إلى المجلـــس إلقرار 
التوجه العام الســـتراتيجيات وسياســـات »الزوردي« 
فيما يتعلـــق بالمكافـــآت واالســـتحقاقات، وتقدير 
أداء المســـؤولين التنفيذييـــن، وتخطيـــط التدرج 

الوظيفـــي، والتطويـــر التنفيذي.

حوكمة الشركة
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•  مراجعـــة وتقديـــم التوصيـــات إلى مجلـــس اإلدارة 
فيهـــم  بمـــا  العليـــا  اإلدارة  مســـتحقات  بشـــأن 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة »الزوردي« والمديرين 
إليـــه  تقاريرهـــم  يرفعـــون  الذيـــن  التنفيذييـــن 

مباشـــرة.

ألعضـــاء  والمطلوبـــة  الالزمـــة  الكفـــاءات  •  تقييـــم 
مجلـــس اإلدارة وتقييـــم أداء المجلـــس. ويتضمن 
ذلـــك إجـــراء مراجعة ســـنوية لتشـــكيل المجلس 
االســـتقاللية  االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  مـــع  اإلدارة 
والمهـــارة والخبـــرة االزمة إلعضـــاء المجلس ومدى 
خدمتهـــم للشـــركة. وتقوم اللجنـــة، بالتعاون مع 
المجلـــس، بتحديـــد ومراجعـــة المهـــارات والمزايـــا 

الواجـــب تواجدهـــا لـــدى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة.

•  الحـــرص بشـــكل خـــاص علـــى خلـــو ســـجل جميع 
المرشـــحين لمنصـــب عضو مجلـــس اإلدارة من أي 
إدانة ســـابقة بارتـــكاب أعمـــال احتياليـــة أو جنائية.

•  مراجعـــة وتقديـــم التوصيـــات إلى مجلـــس اإلدارة 
بشـــأن تعييـــن أو إنهـــاء خدمة األعضـــاء مع األخذ 
بعيـــن االعتبـــار إجـــراءات ترشـــيح عضـــو مجلـــس 

اإلدارة ومكافـــآت األعضـــاء.

الالزميـــن  والتدريـــب  التوجيـــه  توفيـــر   •  ضمـــان 
يتعلـــق  فيمـــا  الجـــدد  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
بعالقـــات وأعمـــال المجموعة لتمكينهـــم من أداء 

واجباتهـــم بشـــكل صحيـــح.

•  مراجعـــة وتقديـــم التوصيـــات إلى مجلـــس اإلدارة 
بشـــأن المكافـــآت بمـــا فـــي ذلـــك الحوافـــز التـــي 
يتـــم تقديمهـــا للرئيـــس التنفيـــذي علـــى المدى 
الطويـــل أو القصيـــر، وأهـــداف األداء المرتبطة بها.

•  المراجعـــة والموافقـــة علـــى التوصيـــات الصـــادرة 
كبـــار  مكافـــآت  بشـــأن  التنفيـــذي  الرئيـــس  عـــن 
يرفعـــون  الـــذي  التنفيذييـــن   المســـؤولين 

تقاريرهم إليه.

المســـؤولين  لكبـــار  األداء  أهـــداف  •  مراجعـــة 
إلـــى  تقاريرهـــم  يرفعـــون  الذيـــن   التنفيذييـــن 

الرئيس التنفيذي.

وسياســـات  البشـــرية  المـــوارد  أداء  •  مراجعـــة 
وممارســـات المكافآت في الشـــركة حسبما يوجه 
التوصيـــات  وتقديـــم  التنفيـــذي،  الرئيـــس  بهـــا 
اإلدارة  مجلـــس  إلـــى  اللـــزوم  عنـــد  بشـــأنها 

العتمادهـــا.

•  مراجعـــة تخطيط التـــدرج الوظيفي في الشـــركة 
بشـــكل عـــام، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمجلـــس 
المســـؤولين  وكبـــار  التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة 

التنفيذييـــن الذيـــن يرفعـــون تقاريرهـــم إليه.

•  المراجعـــة والموافقـــة علـــى التوصيـــات الصـــادرة 
عـــن الرئيـــس التنفيذي بخصـــوص تعيين وإعفاء 
كبـــار المســـؤولين التنفيذييـــن الذيـــن يرفعـــون 
تقاريرهـــم إليـــه، وذلـــك باســـتثناء المديـــر المالي 
تعيينهـــم  يتطلـــب  الذيـــن  الشـــركة  وســـكرتير 
وإعفائهم من مناصبهـــم موافقة مجلس اإلدارة، 
وكذلـــك رئيـــس المراجعة الداخلية الـــذي يتطلب 

إعفـــاءه مـــن منصبه موافقـــة لجنـــة المراجعة.

•  التأكيد بشـــكل سنوي على اســـتمرار استقاللية 
أعضاء مجلس اإلدارة المســـتقلين.

تعـــارض  عـــدم  علـــى  ســـنوي  بشـــكل  •  التأكيـــد 
مصالـــح أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بحكـــم المناصب 

التـــي يشـــغلونها فـــي شـــركات أخـــرى.

وتقديـــم  اإلدارة  مجلـــس  هيكليـــة  •  مراجعـــة 
ضروريـــة. تغييـــرات  أي  إجـــراء  بشـــأن  التوصيـــات 

خالل عام ٢٠١٦ عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 7 اجتماعات. ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة:

المنصباألعضاء

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتبراين ديكي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتوسيم عاصم الخطيب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتعبداهلل العثيم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتعبدالكريم أبو النصر

سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢٠١٦

معدل االجتماعاتاألعضاء
الحضور  3 

فبراير 
 9 

فبراير 
 14 

أبريل
 4 

مايو
 ٢5 

يوليو
 ٢0 

سبتمبر
 13 

ديسمبر

١٠٠%üüüüüüüبراين نورمان ديكي

üOüüüüü%8٦وسيم محمد عاصم الخطيب

١٠٠%üüüüüüüعبداهلل العثيم

١٠٠%üلم يكن عضوعبدالكريم أبو النصر*

* تم تعيين الســـيد/ عبد الكريم أســـعد أبو النصر عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠/9/٢٠١٦

بتاريخ ٢٠١7/3/١٢، قام مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على تقرير األنشطة السنوية للجنة الترشيحات والمكافآت وتوصياتها خالل عام ٢٠١٦.

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين 
ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت مقابل عملهم في إدارة الشركة إال بموافقة الجمعية العاّمة.

يتلقـــى أعضـــاء مجلس اإلدارة المســـتقلين مكافـــآت ثابتة بناًء على اتفاقية التعيين بعـــد موافقة الجمعية العاّمة، للمحافظة على اســـتقالليتهم وفقً للتوصيات 
االسترشـــادية بدليل هيئة الســـوق المالية فيما يتعلق بحوكمة الشـــركات، حيث ال ينبغي أن ترتبط مكافآت العضو المســـتقل بأرباح الشـــركة.

يتلقـــى كبـــار المســـؤولين التنفيذييـــن، بمـــا فيهـــم الرئيس التنفيـــذي والمديـــر المالي، مكافـــآت وتعويضـــات وفقً لعقـــود توظيفهـــم. ويوضح الجـــدول التالي 
تفاصيـــل المكافـــآت والتعويضـــات المدفوعـــة ألعضاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار المســـؤولين التنفيذيين فـــي »الزوردي«:

المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين خالل عام ٢٠١٦:

 التنفيذيين الخمسة األعلى أجرًا/ أعضاء مجلس اإلدارة
 بما فيهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي

ريال سعودي

السيد/ براين ديكي
عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي

أعضاء 
مجلس االدارة 

المستقلين

٢015٢016٢015٢016

٦77.4٦٦5.39٦.١7٢5.39٦.١7٢-٢٠٠.٠٠٠477.4٦٦الرواتب والتعويضات

١4١.٦٢4٢.٠9٠.844٢.٠9٠.844-89.١٢45٢.5٠٠األتعاب

3.795.٦٦5١.5١8.٢٦٦----العالوات السنوية والدورية

--٢5١.٢5٠--٢5١.٢5٠الخدمات االستشارية

1.070.34011.٢8٢.6819.005.٢8٢-540.3745٢9.966اإلجمالي

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتخلى بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة عن مكافآت وتعويضات الخاص به.

باستثناء المذكورة أعاله لم تدفع الشركة أي تعويضات لبقية أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

حوكمة الشركة
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين 
تبين الجداول التالية األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر وجميع التغييرات التي طرأت عليها خالل عام ٢٠١٦. 

النسبة المئويةنهاية العامالتغيير بتاريخ اإلدراجالموضوعاسم العضو

٠.78%١٠٠٠334.٠35335٠35ملكية شخصيةعبداهلل عبد العزيز صالح العثيم

وضعت »الزوردي« نظام داخلي لرفع مســـتوى وعي أعضاء مجلس اإلدارة بشـــأن أي تداول مباشـــر أو غير مباشـــر على أســـهم الشـــركة بناًء على معلومات داخلية، 
حيـــث يتولـــى قســـم المراجعـــة الداخليـــة واالمتثال إرســـال التنبيهات واإلشـــعارات بصورة منتظمـــة إلى أعضاء مجلـــس االدارة بشـــأن قواعد تـــداول األوراق المالية 

للشـــركة وفتـــرات حظر التـــدوال المنصوص عليهـــاً  بالمادة 5٠ من قواعد التســـجيل واإلدراج. 

ملكية أعضاء اإلدارة العليا وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
ليـــس لـــدى أي مـــن أعضـــاء اإلدارة العليـــا أو زوجاتهـــم أو أبنائهـــم القصر أي ملكية بأســـهم الشـــركة. ووفقً للسياســـة الداخلية للشـــركة الخاصة بتـــداول األوراق 
الماليـــة للشـــركة، ُيمنـــع علـــى جميع الموظفيـــن وعائالتهم التـــداول على أســـهم الزوردي بناًء على معلومات داخلية ســـواء بأنفســـهم، أو من خـــالل أي من أفراد 

عائلتهـــم، أو أي أطراف أخـــرى ذوي عالقة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تشـــمل الجهـــات ذات العالقـــة على المســـاهمين الرئيســـيين وأعضاء مجلـــس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمنشـــأت الخاضعة للســـيطرة أويمـــارس عليها تأثير 

هام مـــن قبل هـــذه الجهات.

تهـــدف الئحـــة الحوكمـــة لشـــركة الزوردي إلى حماية تضارب المصالح وتالفي أي خالف قد ينشـــأ بين أعضاء مجلس اإلدارة والمســـؤولين التنفيذيين والمســـاهمين. 
ويتعيـــن إخطـــار الجمعية العامة بأي مســـألة تنطوي على تضارب فـــي المصالح وتتطلب موافقـــة الجمعية العامة.

واشـــتملت عمليـــات "الزوردي" خـــالل عـــام ٢٠١٦ علـــى معاملـــة واحـــدة فقـــط مع طـــرٍف ذو عالقة مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وتمثلت فـــي اتفاقية استشـــارات فنية 
مـــع الســـيد/ برايـــن ديكـــي - عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفيـــذي. يإجمالـــي أتعاب مدفوعـــة خالل عـــام ٢٠١٦ مبلغ ٢5١.٢5٠ ريــــاالً ســـعوديً )تـــم إدراجها ضمـــن أفصاح 
تعويضـــات مجلـــس اإلدارة(. ويتمحـــور نطـــاق األعمال وفقا لهذه األتفاقية بصورة رئيســـية حول تقديم المشـــورة للرئيس التنفيذي واإلدارة العليا للشـــركة بشـــأن 

اســـتراتيجياتها وأدائهـــا وعملياتهـــا الماليـــة. وتخضـــع هـــذه االتفاقية للمراجعـــة الســـنوية والموافقة من قبـــل الجمعية العامة للمســـاهمين.

فيما يلي بيان المعامالت مع اإلطراف ذات العالقة واالرصدة الناتجة

األرصدةمبلغ المعاملةطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقة

٢015٢016٢015٢016

--٢٠8.٠٠٠-تكاليف معاد تحميلها ومبالغ محصلة من قبل الشركةشركة الزوردي القابضة 

مبالغ مخصومة من قبل الشركة من الموظفين نيابة عن 
الشركة األم فيما يتعلق بالبرنامج التحفيزي

٢.8٢7.55٢(١.8٢7.55٢)١.8٢7.55١-

شركة جلف فيفث 
جمستون السعودية 

--343.3١٢-تكاليف معاد تحميلها ومبالغ محصلة من قبل الشركة

8١9.٠9٠3١5.99٠الرواتب والتعويضاتأعضاء مجلس اإلدارة

٢5١.٢5٠١٢5.٦٢5أتعاب استشارات

سياسات الحوكمة
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سياسة اإلفصاح والشفافية
أصحـــاب  جميـــع  تزويـــد  إلـــى  »الزوردي«  تســـعى 
المصلحـــة واألطـــراف المعنيـــة بمعلومـــات دقيقـــة 
ومحدثة بصورة منتظمة. وتشـــمل هذه السياســـة 
أنشـــطة الشـــركة الحالية، حيث يتـــم تحديثها عند 

تغييـــر هذه األنشـــطة.

المعلومـــات  وتحديـــث  بنشـــر  »الزوردي«  وتلتـــزم 
وعملياتهـــا،  التنظيميـــة  بهيكليهـــا  المرتبطـــة 
التجاريـــة  وشـــركائها، واســـتثماراتها، وأنشـــطتها 
األخـــرى وغيرها مـــن المعلومـــات ذات الصلة بصورة 
منتظمـــة. وباعتبارهـــا شـــركة عامة مدرجـــة، تلتزم 
»الزوردي« بالـــرد بصـــورة الئقـــة علـــى جميع األســـئلة 
المســـتثمرين،  قبـــل  مـــن  المطروحـــة  المشـــروعة 
والمســـتهلكين، والعمـــالء، والجهـــات الحكوميـــة، 
ووســـائل اإلعـــالم وغيرهم مـــن أصحـــاب المصلحة.

وتتوافـــر المعلومـــات التـــي تفصح عنهـــا »الزوردي« 
المواقـــع  مختلـــف  عبـــر  السياســـة  هـــذه  بموجـــب 
الشـــركة  موقـــع  ذلـــك  فـــي  بمـــا   اإللكترونيـــة 
)http://www.lazurde.com( وموقع »الســـوق المالية 

.)www.tadawul.com.sa( )السعودية« )تداول

يتـــم تحديـــث ونشـــر المعلومـــات التالية ســـنويً أو 
واللوائـــح  والقواعـــد  القوانيـــن  تقتضيـــه  حســـبما 
التنظيمية ذات الصلة. هذه ليســـت قائمة شـــاملة 
بطبيعـــة الحـــال، وإنمـــا هنـــاك معلومـــات مفيـــدة 

أخـــرى يتـــم اإلفصـــاح عنهـــا عنـــد الحاجة:

• أعضاء مجلس اإلدارة
• عضوية لجان مجلس اإلدارة

• تقارير مجلس اإلدارة
• التقارير والبيانات المالية الربع سنوية

• التقارير والبيانات المالية السنوية
• السياسات المحاسبية

• معامالت األطراف ذات العالقة
• األنشطة األساسية

• تقرير مراقب الحسابات

تمتنـــع »الزوردي« عـــن نشـــر المعلومـــات بالصـــورة 
المعتـــادة فـــي الحـــاالت التاليـــة:

•  عندمـــا يكـــون اإلفصاح عـــن المعلومـــات يمس - 
أو مـــن المحتمـــل أن يمـــس - المصالـــح التجاريـــة 
للشـــركة أو شـــركائها التجاريين أو أطراف معنية 
أخـــرى، أو عندمـــا يكـــون اإلفصاح عـــن المعلومات 
ليـــس لـــه تأثيـــر علـــى الســـوق ويســـتلزم األمـــر 

الحفـــاظ على ســـريتها.

•  عندمـــا تحصل الشـــركة عـــن معلومات فـــي أطار 
أتفـــاق عدم األفصـــاح بحيث يكون الكشـــف عنها 

خرقً لهـــذا األتفاق.

•  عندما يشـــكل اإلفصاح عن المعلومات الشخصية 
لموظفـــي »الزوردي« وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو أي 

أفـــراٍد آخريـــن خرقً لمبادئ حمايـــة البيانات.

•  عندمـــا يكون اإلفصـــاح عن المعلومـــات يضر - أو 
مـــن الممكن أن يضـــر - بحكم قضائـــي والعدالة 

أو التحقيـــق بجريمٍة ما.

•  عندما تخضع المعلومات المتياٍز قانوني.

إقرارات مجلس اإلدارة
حـــرص مجلس اإلدارة على ضمـــان المهنية في أداء 
الشـــركة بجميـــع القـــرارات و التصرفـــات خـــالل عـــام 

٢٠١٦، وبنـــاء عليـــه يقـــر مجلـــس اإلدارة بما يلي:

•  عـــدم وجود حصـــص أســـهم أو أدوات دين صادرة 
عن الشـــركات التابعة للشركة.

•  لـــم يكـــن هنـــاك أي أدوات دين قابلـــة للتحويل أو 
أي أوراق ماليـــة أو حقوق تعاقديـــة لالكتتاب العام 
األولـــي أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتها 
»الزوردي« خـــالل عـــام ٢٠١٦ ولـــم تحصـــل الشـــركة 

على تعويضـــات فـــي المقابل.

•  لـــم يكـــن هنـــاك أي حقـــوق للتحويـــل أو االكتتاب 
بموجـــب أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل أو أي أوراق 
ماليـــة أو حقـــوق تعاقديـــة لالكتتاب العـــام األولي 
أو حقوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتها »الزوردي« 

خالل عـــام ٢٠١٦. 

•  عـــدم قيـــام »الزوردي« أو إحـــدى شـــركاتها التابعة 
بـــأي اســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء ألي أدوات ديـــن 

قابلـــة لألســـترداد حدثـــت خـــالل عـــام ٢٠١٦.

•  التوجـــدات أي معامـــالت أو عمليات تعـــارض مصالح 
جوهريـــة خـــالل عام ٢٠١٦ بخـــالف ما تـــم األفصاح عنه. 

•  لـــم نتلـــَق طلبـــً مـــن مراقـــب الحســـابات لعقـــد 
.٢٠١٦ عـــام  خـــالل  العاّمـــة  للجمعيـــة  اجتمـــاع 

•  لم نتلـــَق طلبً من المســـاهمين الذين يمتلكون 
5% أو أكثـــر مـــن أســـهم رأس مال الشـــركة لعقد 

اجتمـــاع للجمعية العاّمة خـــالل عام ٢٠١٦.

•  التوجـــد أي إجـــراءات قـــد تـــؤدي إلى عرقلـــة حقوق 
المســـاهمين فـــي التصويت. 

•  لـــم يكن هنـــاك أي أحداث الحقة مهمـــة تؤثر على 
ســـالمة المركز المالي للشـــركة بعد نهاية السنة 
الماليـــة ٢٠١٦، أوغيرهـــا مـــن المعلومـــات المتاحـــة 

تســـتلزم األفصاح عنها. 

تســـهيالت  أو  قـــروض  أي  الشـــركة  تقـــدم  •  لـــم 
اإلدارة. مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  عضـــو  ألي  ائتمانيـــة 

•  تم إعداد السجالت المحاسبية بالشكل الصحيح.

•  نظـــام الرقابـــة الداخلية تعمل بكفـــاءة وتطبيقه 
بفعالية.

•  عـــدم وجـــود أي شـــكوك جوهريـــة فيمـــا يتعلـــق 
بممارســـة  االســـتمرار  علـــى  »الزوردي«  بقـــدرة 

بنجـــاح. أنشـــطتها 

•  تعتبـــر جميع المعلومات التي نشـــرتها الشـــركة، 
ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، بيانـــات 
وال  جوهريـــة  حقائـــق  تقـــدم  وصحيحـــة  دقيقـــة 

تهـــدف إلـــى التأثيـــر علـــى ســـعر الســـهم. 

حوكمة الشركة
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الئحة الحوكمة
تهـــدف هذا الألئحة إلـــى تحديد منهجيـــة »الزوردي« 
فـــي حوكمـــة الشـــركة، حيـــث تحـــرص المجموعـــة 
علـــى االلتـــزام بمعاييـــر عاليـــة للحوكمـــة. وتعتبـــر 
أكبـــر  لتحقيـــق  محوريـــة  أداة  الجيـــدة  الحوكمـــة 
قيمة ممكنـــة للمســـاهمين على المـــدى الطويل، 
وضمـــان التزامها الدائم بعامـــل بالجودة عبر جميع 
عملياتهـــا ومنتجاتهـــا. وتعـــد السياســـات الـــواردة 
فـــي دليل الحوكمـــة الخاص بالشـــركة ملزم لجميع 
مديـــري وموظفـــي »الزوردي«، وال يجـــوز تعديلهـــا إال 

بموجـــب قـــرار صادر مـــن مجلـــس اإلدارة.

»النظـــام  أنهـــا  علـــى  الحوكمـــة  تعريـــف  ويمكـــن 
الشـــركة«.  أعمـــال  وقيـــادة  لتوجيـــه  المســـتخدم 
ويحـــدد هيـــكل الحوكمـــة كيفية توزيع الســـلطات 
أو  المســـتويات  مختلـــف  بيـــن  والمســـؤوليات 
أعضـــاء الشـــركة مثـــل مجلـــس اإلدارة والمديريـــن 
التنفيذييـــن والمســـاهمين وغيرهـــم، كمـــا تحدد 
القواعـــد واإلجـــراءات المتبعـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات 
المتعلقـــة بشـــؤون الشـــركة. وبذلـــك، فهـــي توفر 
هيكليـــة تبنـــى عليهـــا أهـــداف الشـــركة وســـبل 
تحقيقها إلـــى جانب مراقبـــة األداء، ويعتبر مجلس 
إدارة »الزوردي« مســـؤوالً عـــن وضـــع الئحـــة الحوكمة.

ويتمثل دور المســـاهمين في الحوكمة في تعيين 
المراجعـــة  لجنـــة  وأعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
هيكليـــة  تطبيـــق  وضمـــان  الحســـابات  ومراقـــب 
مجلـــس  مســـؤولية  وتتضمـــن  مالئمـــة.  حوكمـــة 
للشـــركة،  االســـتراتيجية  األهـــداف  وضـــع  اإلدارة 
هـــذه  لتحقيـــق  الـــالزم  القيـــادي  الدعـــم  وتوفيـــر 
األهـــداف، واإلشـــراف علـــى إدارة عمليـــات الشـــركة، 
وتقديـــم التقاريـــر للمســـاهمين حســـب رغبتهـــم 
وفقـــً لمتطلبـــات قانون الشـــركات والئحـــة حوكمة 
الشـــركات الصادرة عن هيئة ســـوق المـــال. وتخضع 
أعمال مجلـــس اإلدارة للقوانين واللوائح التنظيمية 
والمســـاهمين فـــي اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة. 

وقـــد تم إعـــداد الئحة الحوكمـــة فـــي »الزوردي« تبعً 
لتعليمـــات مـــواد الئحـــة حوكـــة الشـــركات الصادرة 
عن هيئة ســـوق المـــال و وفقـــا للمعاييـــر العالمية 
ذات الصلـــة، ويمكـــن اعتبارهـــا بمثابـــة إطـــار عمـــل 
إليهـــا  النظـــر  وينبغـــي  بالشـــركة.  للحوكمـــة 
ضمن اإلطـــار التشـــريعي العـــام للمملكـــة العربية 
الســـعودية. وفـــي الحـــاالت التاليـــة بشـــكل خـــاص، 
يجـــب أخـــذ المتطلبـــات التـــي لـــم يتـــم تضمينهـــا 
جميعـــً فـــي هـــذا القانـــون بعيـــن االعتبـــار عندمـــا 

يتعلـــق األمـــر بمســـائل الحوكمـــة:

-  متطلبات »هيئة الســـوق الماليـــة« في المملكة و 
الســـوق المالية السعودية »تداول«.

-  نظام الشـــركات الســـعودية والتعاميم الرسمية 
الصـــادرة عن وزارة التجارة واالســـتثمار.

- النظام األساسي لشركة »الزوردي«.

ويقـــوم مجلـــس اإلدارة بالموافقة علـــى أي تعديالت 
فـــي إطار عمل الئحـــة الحوكمة من وقـــت آلخر بغية 
مواكبـــة المتطلبـــات القانونيـــة وذلك بما ينســـجم 

مع ممارســـات الحوكمة واإلدارة الســـليمة.

فـــي أطار نظـــام الحوكمة فـــي »الزوردي« تم تطبيق 
كافـــة مـــواد الئحـــة حوكمة الشـــركات الصـــادرة عن 
»هيئـــة الســـوق الماليـــة« كلهـــا ما عـــدا الفقـــرة »د« 
مـــن المـــادة )٦( والتـــي تنص علـــى أنه »يجـــب على 
المســـتثمرين من األشـــخاص ذوي الصفة االعتبارية 
عـــن غيرهـــم - مثـــل  بالنيابـــة  الذيـــن يتصرفـــون 
صناديـــق االســـتثمار - اإلفصـــاح عـــن سياســـاتهم 
في التصويـــت وتصويتهم الفعلي فـــي تقاريرهم 
الســـنوية، وكذلك اإلفصاح عـــن كيفية التعامل مع 
أي تضـــارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارســـة 
باســـتثماراتهم«.  الخاصـــة  األساســـية  الحقـــوق 
ويرجـــع ســـبب عـــدم تطبيـــق هـــذا البند فـــي أطار 
حوكمـــة الشـــركة إلـــى أن »الزوردي« ال تملـــك الصفة 
القانونيـــة إللـــزام المســـتثمرين أو األشـــخاص ذوي 
الصفـــة االعتباريـــة والذيـــن يتصرفـــون بالنيابة عن 
غيرهـــم - مثـــل صناديق االســـتثمار - باإلفصاح عن 

سياســـاتهم فـــي التصويت. 

حقوق المساهمين ووسائل االتصال 

أ. حقوق المساهمين والجمعية العامة
يضمن النظام األساســـي لشـــركة »الزوردي« ودليل 
كامـــل  علـــى  المســـاهمين  حصـــول  حوكمتهـــا 
حقوقهـــم المتعلقة باألســـهم، وخاصة حصصهم 
مـــن توزيعـــات األربـــاح المتفـــق عليهـــا، وحصصهم 
مـــن أصـــول الشـــركة عنـــد التصفية، وحـــق حضور 
للمســـاهمين  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
علـــى  والتصويـــت  مناقشـــاتها  فـــي  )المشـــاركة 
قراراتهـــا(، وحرية التصرف باألســـهم، وحق اإلشـــراف 
علـــى عمـــل مجلـــس اإلدارة، ورفع دعوى مســـؤولية 
ضـــد أعضائـــه، وحـــق الســـؤال والمطالبـــة ببعـــض 
المعلومـــات شـــرط أال تؤثر على مصالح الشـــركة أو 

تتعـــارض مـــع أحـــكام »هيئـــة الســـوق المالية«. 

مـــن  األقصـــى  الحـــد  »الزوردي« بمشـــاركة  وتســـمح 
المســـاهمين فـــي اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة مع 
الحرص علـــى ضمان اختيـــار المكان والزمـــان الذين 

الكاملة. المشـــاركة  يتيحـــان 

كمـــا يتضمـــن النظام األساســـي لشـــركة »الزوردي« 
بالجمعيـــة  متعلقـــة  أحكامـــً  حوكمتهـــا  ودليـــل 
اإلجـــراءات  وتشـــمل  للمســـاهمين،  العامـــة 
والخطـــوات االحترازية الالزمة لضمـــان حصول جميع 
المســـاهمين علـــى حقوقهـــم الشـــرعية. وتعتبـــر 
الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين أعلى ســـلطة في 
علـــى  الحصريـــة  صالحياتهـــا  وتشـــتمل  الشـــركة، 
اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء  خدمـــة  وإنهـــاء  تعييـــن 
والموافقـــة على القوائم الماليـــة الموحدة، وتعيين 
المدققيـــن الخارجييـــن وتحديـــد أتعابهـــم، وإقـــرار 
نســـبة توزيعـــات األربـــاح تبعـــً لتوصيـــات مجلـــس 
اإلدارة، وزيادة أو خفض رأس مال الشـــركة، وتعديل 
اللوائح الداخلية ومواد النظام األساســـي للشركة. 
كمـــا تتيـــح »الزوردي« وصـــوالً كافيـــً للمســـاهمين 
لقـــراءة محاضـــر اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة عبـــر 
تحميلهـــا على موقـــع »الزوردي« االلكتروني، وتقدم 
نســـخة مـــن هـــذه المحاضـــر إلـــى »هيئـــة األســـواق 
الماليـــة« خـــالل ١٠ أيـــام فقـــط مـــن انعقـــاد االجتماع. 

سياسات الحوكمة

حوكمة الشركة

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦

80



 المدير العام 
التنفيذي السعودية 

المراجعة الداخلية

الرئيس التنفيذي 
للتسويق

الرئيس التنفيذي 
للشئون المالية 

 مدير عام 
قطاع التجزئة

مدير الشئون اإلدارية 
والقانونية

مجلس اإلدارة 

الجمعية العامة 
للمساهمين

الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة 
لجنة الترشيحات 

والمكافآت اللجنة التنفيذية أمين سر المجلس

 المدير العام 
التنفيذي - مصر 
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وسائل االتصال مع مساهمينا
تحـــرص »الزوردي« على التواصـــل الفاعل والدائم مع 
جميـــع المســـاهمين بمـــا يضمـــن أعلى مســـتويات 
التناغـــم والوضوح في عمليات اإلفصـــاح في جميع 
األوقـــات. ونتطلـــع إلـــى التفاعـــل مـــع المســـاهمين 
بشـــفافية وانتظـــام بهـــدف بلـــورة فهـــم متبـــادل 
ســـبل  لتيســـير  جاهديـــن  ونســـعى  ألهدافنـــا، 
جانـــب  مـــن  معنـــا  والتواصـــل  إلينـــا  الوصـــول 
المســـتثمرين ســـواء المؤسســـات المالية أواإلفراد، 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  المســـاهمين  نحـــّث  كمـــا 

الجمعيـــة العامـــة الســـنوية.

الوزردي  شـــركة  إدراج  تـــم   ٢٠١٦ يونيـــو   ٢9 بتاريـــخ 
إطـــار  وفـــي  اســـهمها.  علـــى  التـــداول  وبدايـــة 
برنامجنـــا للتحـــول إلـــى شـــركة مدرجـــة - اعتمدنـــا 
توفيـــر مســـتويات أعلـــى مـــن اإلفصاح والشـــفافية 
فـــي إعـــداد تقاريرنـــا الماليـــة لنكـــون بيـــن مصـــاف 

القطـــاع. فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 

ونتطلـــع إلـــى اعتمـــاد أســـلوب مفتـــوح ومتناغـــم 
للقيـــام بجميـــع أنشـــطة االتصـــال والتواصـــل مـــع 
المســـاهمين مـــن الجانـــب االســـتراتيجي والمالـــي 
من خالل اســـتخدام - اللغتيـــن العربية واإلنجليزية 
للتوصـــل وتعزيـــز ســـهولة وضـــوح اإلفصاحات من 
أجـــل توفيـــر تقييم عـــادل ومتـــوازن ومفهوم حول 

مكانـــة الشـــركة وآفاقها المســـتقبلية. 

ومقترحاتكـــم  مالحظاتكـــم  بأســـتقبال  ونرحـــب 
قســـم  إلـــى  تقديمهـــا  يمكـــن  حيـــث  البّنـــاءة، 
اإللكترونـــي: البريـــد  عبـــر  المســـتثمرين   عالقـــات 

 .investors@lazurde.com

األوقـــات  وفـــي  دائمـــا  المســـتثمرون  ويســـتطيع 
المحـــددة تحميـــل جميع التقاريـــر الماليـــة واالعالات 
فيهـــا  بمـــا  الصلـــة  ذات  والمعلومـــات  الدوريـــة 
توضيحـــات وتعليقـــات اإلدارة عـــن النتائـــج الماليـــة، 

 .lazurde.com اإللكترونـــي  موقعنـــا  عبـــر 

وانطالقـــً مـــن إدراكنـــا ألهميـــة التواصـــل الفعـــال 
مـــع المســـاهمين، نلتـــزم باالســـتفادة مـــن إجتماع 
الجمعيـــة العامـــة الســـنوي مـــن خـــالل لقـــاء رئيس 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــع المســـاهمين لالطـــالع 

علـــى آرائهـــم واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم.

لذلـــك نحرص على تشـــجيع المســـاهمين مســـبقً 
للمشـــاركة فـــي إجتمـــاع الجمعية العامة الســـنوية 
عبـــر الحضـــور والتصويـــت شـــخصيً أو عبـــر وكالء 

. عنهم

ونهـــدف إلـــى تحقيـــق التـــوازن فـــي التواصـــل مـــع 
المســـتثمرين  مشـــاركة  بتمكيـــن  المســـاهمين 
المســـتمرة خـــالل العـــام، مـــن خـــالل توفيـــر الفرص 
لمواصلـــة التفاعل معهم وعقـــد مجموعة متنوعة 
مـــن اللقـــاءات بمـــا فيهـــا االجتماعـــات والمؤتمـــرات 
الربع ســـنوية عبر الهاتف، ومؤتمرات المســـتثمرين 

لـــإلدارة.  التوضيحية  والبيانـــات 

بعقـــد   ٢٠١٦ عـــام  خـــالل  الشـــركة  إدارة  قامـــت 
مؤتمريـــن عبـــر الهاتف لشـــرح نتائـــج الربـــع الثالث 
والرابـــع للمســـاهمين والمســـتثمرين والمحلليـــن. 
وقـــد تـــم نشـــر دعـــوة للمؤتمريـــن علـــى المواقـــع 
اإللكترونيـــة الخاصة بـ »تـــداول« و«الزوردي« و«أرقام«، 
وكذلـــك إرســـال دعـــوات عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 
لكبـــار محللـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا بهدف اســـتقطاب أكبر عدد مـــن الحضور. 

وفـــي يـــوم ٢٠ أكتوبـــر ٢٠١٦، عقـــدت إدارة »الزوردي« 
أول اجتمـــاع للمحلليـــن فـــي مقـــر الشـــركة بهدف 

شـــرح وتغطيـــة نتائـــج الربـــع الثالث.

 

حوكمة الشركة

نتطلع إلى التفاعل مع 
المساهمين بشفافية 

وانتظام بهدف بلورة فهم 
متبادل ألهدافنا و نسعى 

جاهدين لتيسير سبل 
الوصول إلينا والتواصل معنا 
من جانب المستثمرين سواء 
المؤسسات المالية أواإلفراد، 
كما نحّث جميغ المساهمين 
على المشاركة في الجمعية 

العامة السنوية.
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التواصل مع المساهمين

تواريخ هامة 
إعالنات الشركة على موقع السوق المالية السعودية »تداول«

شـــهدت »الزوردي«، منذ إدراجها في ٢9 يونيو ٢٠١٦، ســـتة أشـــهر حافلة باألنشـــطة والفعاليات االســـتراتيجية التي تم اإلعالن عنها للمســـاهمين خالل العام. وتم 
اإلعـــالن عـــن أبـــرز هـــذه الفعاليات واألنشـــطة والقـــرارات االســـتراتيجية على الموقع الرســـمي للســـوق المالية الســـعودية )تـــداول( والموقع اإللكترونـــي لمجموعة 
»الزوردي«. وفـــي المجمـــل، تـــم إصـــدار ١3 بيانـــً لمســـاهمي »الزوردي« في غضون ســـبعة أشـــهر منذ تاريـــخ اإلدراج. ويلخـــص الجـــدول التالي هذه البيانات بحســـب 

التاريخ والنـــوع والموضوع:

اإلعالنات على موقع »تداول« 

عنوان اإلعالننوع البيانالتاريخالرقم

إعالن شركة »الزوردي« للمجوهرات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل شواغر إشعار للمساهمين٢١/7/١٢٠١٦
مقاعد األعضاء المستقلين في المجلس

إعالن شركة »الزوردي« عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 3٠-٠٦-٢٠١٦ )٦ أشهر(نتائج مالية٢7/7/٢٢٠١٦

إعالن شركة »الزوردي« عن خطتها في التحّول إلى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير إشعار للمساهمين8/3٠/3٢٠١٦
)IFRS( المالية

إعالن شركة »الزوردي« عن إطالق أول خط إلنتاج المشغوالت الذهبية من عيار ١4 قيراط بمنطقة إشعار للمساهمين4٢٠١٦/١٠/١٦
الشرق األوسط

 إعالن شركة »الزوردي« عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 3٠-٠9-٢٠١٦ نتائج مالية٢٠١٦/١٠/١9 5
)9 أشهر(

دعوة إلى الجمعية العامة ٢٠١٦/١٠/٢4 ٦
السنوية

دعوة شركة »الزوردي« مساهميها إلى حضور الجمعية العامة غير العادية

إصدار شركة »الزوردي« إعالنً ملحقً بخصوص خطتها في التحّول لتطبيق المعايير الدولية اإلعالن الملحق٢٠١٦/١٠/٢٦ 7
إلعداد التقارير المالية )IFRS( - المرحلة الثانية

إعالن شركة »الزوردي« عن األثر المالي المتوقع لتعويم الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية إشعار للمساهمين٢٠١٦/١١/٠9 8
على نتائج أعمالها

إعالن شركة »الزوردي« عن نتائج الجمعية العامة غير العاديةنتائج الجمعية العامة السنوية٢٠١٦/١١/٢3 9

 إعالن شركة »الزوردي« عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 3١-١٢-٢٠١٦نتائج مالية١/١8/١٠٢٠١7
)١٢ شهرًا(

إعالن شركة »الزوردي« عن حصولها على امتياز تجاري لبيع منتجات عالمة »أميزينج« في منطقة إشعار للمساهمين١/١8/١١٢٠١7
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

إعالن شركة »الزوردي« عن خطة التحول إلى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إشعار للمساهمين١/٢٦/١٢٢٠١7
)IFRS( - المرحلة الثالثة.

تعلن شركة الزوردي استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو آخرإشعار للمساهمين٢/٢3/١3٢٠١7

توصيات إلى الجمعية العاّمة 
بعـــد مراجعة األنشـــطة التشـــغيلية والمالية للســـنة المالية ٢٠١٦، يســـرنا أن نرفـــق القوائم الماليـــة الموحدة مع تقرير مراقب الحســـابات. ونوصـــي الجمعية العاّمة 

بالموافقـــة علـــى تقرير مجلـــس اإلدارة والقوائم الماليـــة الموحدة وتقرير مراقب الحســـابات. 

سيتم الحقً اإلعالن عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العاّمة وأي بنود أخرى ضمن أجندة أعمال الجمعية.

حوكمة الشركة

الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١٦
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