
التقــــــــــرير

السنوي

2021



ي
رد

زو
 ال

كة
شر

ت
هرا

جو
لم

ل

استدامٌة بريادٍةاستدامٌة بريادٍة
 ونمــــــــــــــــــــــــاء ونمــــــــــــــــــــــــاء

3

التقرير السنوي 2021 2021



4

التقرير السنوي 2021 2021

5

التقرير السنوي 2021 2021

س
هر

الف

تقرير مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
أعضاء مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  
أعضاء اإلدارات التنفيذية

المخلص التنفيذي

مؤشرات األداء
زيادة رأس المال  

أبرز إنجازات 2021م 
التحديات العام 2021م

قصتنا

الزوردي في سطور
استراتيجية الشركة وركائز تطبيقها  

المزايا التنافسية للشركة  
محطات هامة في مسيرة النجاح

حضور الزوردي الجغرافي  
نطاق العمل والمنتجات  

نموذج األعمال
هيكل مجموعة الزوردي والشركات التابعة 

مبادرات المسؤولية المجتمعية 

األنشطة التسويقية

08

10
22
76
109

116

118
122
124
126

130

132
138
140
144
147
166
172
181

204

206

01

02

03

04



س
هر

الف

05

06

07

08

09

االستدامة  

إدارة الجودة والسالمة  
) GSE (  حوكمة العالقات البيئية والمجتمعية

سياسة إدارة المخاطر واستمرارية األعمال 

األداء المالي

مؤشرات األداء المالي للعام 2021م 
توافق نشاط الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
إقرارات مجلس اإلدارة   

حقوق المساهمين  

الجمعيات العامة للمساهمين  
أنشطة عالقات المستثمرين  

سجالت المساهمين 
سياسة توزيع األرباح 

الحوكمة وااللزتام   

مقدمة  
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واللجان

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق  

القوائم المالية

216

218
220
222

242

244
248
251
263

264

266
269
276
279

284

286
288
298

302

6

التقرير السنوي 2021 2021

7

التقرير السنوي 2021 2021



8

التقرير السنوي 2021 2021

9

التقرير السنوي 2021 2021

س
جل

 م
رير

تق
رة

دا
اإل

01

إلهام الريادة 
والنجاح



مساهمينا الكرام ،

انــه مــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم لكــم تقريرنــا الســنوي لعــام 2021 ، وهــو العــام الــذي نأمــل أن يكــون بدايــة متجــددة 

لتحقيــق نمــو مســتدام فــي إيراداتنــا وأرباحنــا وتوزيــع أرباحنــا . كان عــام 2021 عاًمــا قوًيــا للشــركة. لقــد أكملنــا عمليــة 

التحــول التــي اســتغرقت عاميــن وأنهينــا العــام بأعلــى إيــرادات منــذ 2015 وأعلــى دخــل صــاٍف منــذ 2018. ويســعدنا أن 

نبلغكــم بالعــودة إلــى الربحيــة بعــد عاميــن صعبيــن لألســواق ولشــركتنا. وفــي الوقــت نفســه ، يســعد مجلــس اإلدارة 

التوصيــة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتوزيــع أربــاح عــن عــام 2021 ، وهــي المــرة األولــى منــذ عــام 2017.

لقــد اســتفدنا مــن أزمــة كورونــا لتغييــر مســار الشــركة وإعــادة هيكلــة أعمالنــا حــول اســتراتيجية جديــدة وأســس أقــوى 

بكثيــر لدعــم النمــو المســتقبلي. تركــز اإلســتراتيجية علــى أربــع ركائــز أساســية:

تحديــث أعمــال البيــع بالجملــة لدينــا مــن خــال منتجــات اخــف وزنــا ومــن خــال مجموعــة مجوهــرات إنســتيل  	

المباعــة بالقطعــة مــع رأس مــال عامــل أقــل

تسريع التطوير والتوزيع لقسم المجوهرات الجديدة ذات االسعار المعقولة 	

توسيع وجودنا في مجال البيع بالتجزئة في أفضل مراكز التسوق 	

السيد/ محمد الشروقي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

بيان رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

إنشاء أعمال رقمية رائدة. خال العام. 	

عززنــا أيًضــا مركزنــا المالــي مــن خــال إصــدار حقــوق األولويــة التــي تلقــت استحســانًا وســتدعم 

إســتراتيجية النمــو لدينــا. نريــد أن نبنــي علــى تــراث عامتنــا التجاريــة ، وســجلنا الحافــل باإلنجــازات علــى 

مــدار األربعيــن عاًمــا الماضيــة ، والتحــول الكبيــر الــذي تمــت هندســته وتنفيــذه بســرعة علــى مــدار 

العاميــن الماضييــن. نحــن اآلن جاهــزون لتســريع فصــل جديــد فــي قصــة الزوردي مــن خــال متابعــة 

التحــول الناجــح الــذي بــدأ ينعكــس فــي نتائــج عــام 2021 . خرجــت شــركة الزوردي مــن أزمــة كورونــا فــي 

موقــف أقــوى ممــا كانــت عليــه قبــل األزمــة . لقــد انتهزنــا الموقــف لتســريع انتقالنــا إلــى مجوهــرات 

عصريــة ذات األســعار المعقولــة بهوامــش ربــح أعلــى ورأس مــال عامــل أقــل . فــي الوقــت نفســه ، 

ــدت بســرعة نســبة واعــدة مــن  ــي ول ــة الت ــر منصــة التجــارة اإللكتروني ــا هــذا العــام بتســريع تطوي قمن

أعمــال البيــع بالتجزئــة لدينــا مــع إمكانــات نمــو كبيــرة. تابعنــا تحســين قنــوات البيــع بالجملــة لدينــا مــن 

خــال توســيع الزوردي إنســتايل ، مجموعــة مجوهراتنــا المباعــة بالقطعــة فــي القنــاة التقليديــة. لقــد 

حققنــا أيًضــا فــي عــام 2021 تحســًنا كبيــًرا فــي أداء متاجــر التجزئــة التابعــة لنــا فــي الزوردي مــع نمــو 

قــوي فــي اإليــرادات ومؤشــرات أداء رئيســية رائــدة.

ــا لشــركة الزوردي. لقــد ســّرعنا عمليــة التحــول التــي اســتمرت عاميــن ،  " كان عــام 2021 عاًمــا تاريخًي

ومّهدنــا الطريــق للمســتقبل باســتراتيجية نمــو جديــدة وأنهينــا العــام بأعلــى إيــرادات منــذ عــام 2015  

وأعلــى دخــل صــاٍف منــذ 2018 "

يكمــن نجاحنــا فــي توســيع محفظــة أعمالنــا مــن خــال االبتكار المســتمر والتحســين المســتمر وتحســين 

عملياتنــا. فــي الوقــت نفســه ، نواصــل تكييــف وتعديــل توزيعنــا وتشــكيلة منتجاتنــا بنــاًء علــى اتجاهــات 

الشــراء االســتهاكية المتطــورة والتغيــرات التــي تحــدث فــي بيئــة البيــع بالتجزئــة داخــل أســواقنا. تســتمر 

عامــة الزوردي التجاريــة فــي النمــو والبنــاء علــى إرثهــا الكبيــر ، وصورتهــا القويــة ، وثقــة المســتهلك 

العاليــة ، والوعــي الــذي يدعــم توســعنا فــي قنــوات جديــدة. كان هــذا واضًحــا مــن ارتفــاع الطلــب مــن 

المتســوقين لشــراء أحــدث تصميماتنــا المقدمــة عبــر جميــع القنــوات بمــا فــي ذلــك أحــدث مراكــز 

التســوق ومنصــة التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بنــا.
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ويسرنا أن نعلمكم بأن المجموعة قد حققت نجاحات كبيرة تجسدت في أدائها المالي والتشغيلي 

المتصاعد، حيث بلغ إجمالي إيرادات المجموعة، بما في ذلك

 ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة ال تحقــق أي أربــاح أو خســائر مــن بيــع الذهــب كمعــدن. 

 تمثل اإليرادات التشغيلية للمجموعة اإليرادات الفعلية للمجموعة بعد خصم قيمة الذهب 

والمعدن.

1,971.5 

54.2%

مليون ريال سعودي

2021

505.3

45.4%

مليون ريال سعودي

2021
2020

2020

1,278.4

347.4

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

وهنــــا ال بــــد مــــن اإلشــارة إلــى أن جميــع المبــادرات االســتراتيجية والتجاريــة التــي اتخذتهــا الشــركة ســابقًا بمــا 

فيهـــا خفــض رأس المــال العامــل للذهــب وإصــدار حقــوق األولويــة فــي يونيــو 2021، قــد أّدت إلــى انخفــاض 

ملحــوظ فــي التكاليــف الماليــة. 

واســتمرارًا للنجاحــات التــي حققتهــا الشــركة بإطاقهــا لقطــاع التجــارة اإللكترونيــة فــي شــهر مــارس مــن عــام 

2020م، وّســعت المجموعــة مــن نطــاق أعمالهــا فــي هــذه التجــارة الواعــدة الســريعة النمــّو

مؤشرات األداء لعام 2021م
ضمنة 

ت المجموعة مت
اجمالي ايرادا

ب والمعدن
قيمة الذه

ف المالية للمجموعة
التكالي

ت التجارة االلكترونية
إيرادا

شغيلية للمجموعة
ت الت

إيرادا

31.2

6.2

50.4

24.3

38.1%

2020
2020

2021
2021

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

10.8%

عائدات التجارة اإللكترونية كنسبة 
مئوية من عائدات التجزئة للمجموعة

4.8%

"إيرادات التجارة اإللكترونية كنسبة 
مئوية من إيرادات تشغيل المجموعة" 
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كما استمر أداء عامتي "مس أل" و "الزوردي إنستايل" بمنحًى تصاعدي، بحيث ساهمتا معًا بإيرادات 

صافي خسارةصافي ربح

سبة 
شغيلية كن

ف الت
صار

الم
شغيلية 

ت الت
من االيرادا

ش الربح
إجمالي هام

60.9%

52.7%

20212020120.5
مليون ريال سعودي

22.0
مليون ريال سعودي

45%

2021
2020

70%

2021
2020

اإليرادات التشغيلية للمجموعة

مليون ريال سعودي106.3 2021
202014٪

21%

47.8 مليون ريال سعودي

ي 
س آل و الزورد

ت م
إيرادا

ستايل
ان

اجمالي الربح للمجموعة

2021
2020

307.7

183.0

مليون ريال سعودي

زيادة عن العام مليون ريال سعودي
السابق

68%
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ــا" أحــد أهــم أصــول شــركتنا  ــا ، يظــل "موظفون ــا لخطــط النمــو اإلســتراتيجية الخاصــة بن ــاء تنفيذن أثن

وفــي طليعــة أولوياتنــا. نســعى لجــذب أفضــل المواهــب ، فريــق مــن األفــراد ذوي المهــارات العاليــة 

ــا  ــق قيادتن ــا فري ــام 2021 ، عززن ــا. فــي ع ــة منظمتن ــة تنمي ــة لمواصل ــاءات اإلبداعي ــرة مــع الكف والخب

المتزايــد  تركيزنــا  لدعــم  وآخريــن  التقنــي  القطــاع  ورئيــس  التجزئــة  لقطــاع  جلــب مديــر  خــال  مــن 

علــى تجــارة التجزئــة والتجــارة اإللكترونيــة. تمنحنــا ثقافــة العمــل فــي الزوردي ميــزة تنافســية ألننــا 

قادريــن  ويكونــون   ، نموهــم  أثنــاء  كبيــر  بشــكل  األشــخاص  فيهــا  يشــارك  بيئــة  خلــق  فــي  ننجــح 

علــى مشــاركة آرائهــم والعمــل بفعاليــة عبــر الوظائــف ، مــع التركيــز بشــدة علــى التنفيــذ األعلــى.

نمــت الزوردي وأطلقــت مبــادرات جديــدة مهمــة مثــل المجوهــرات العصريــة ذات االســعار المعقولــة ، 

والتجــارة اإللكترونيــة وتقليــل رأس المــال العامــل. ويســعد مجلــس اإلدارة أن يوصــي للجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة بتوزيــع األربــاح لعــام 2021

بينمــا نتطلــع إلــى المســتقبل ، نــرى نمــًوا واعــًدا للشــركة مــن خــال التوســع فــي المبــادرات الرئيســية التــي تــم إنشــاؤها 

علــى مــدار العاميــن الماضييــن. وهذا يشــمل بشــكل أساســي بيع المجوهــرات بالقطعة ، وتقديــم المجوهرات العصرية 

بأســعار معقولــة ، والتوســع فــي البيــع بالتجزئــة ، وتعزيــز ربحيــة البيــع بالجملة ، وإجراء األعمــال التجارية برأس مال عامل 

أقــل. عــاوة علــى ذلــك ، تنتهــج الشــركة إســتراتيجيتها لتطويــر ونمو العديد مــن العامات التجاريــة للمجوهرات. بدأ هذا 

مــن خــال االســتحواذ علــى امتيــاز عامــة تــوس واســتمر مــع اإلطــاق الناجــح لمــاركات مــس إل و والزوردي إنســتايل.

ستســاهم خطــوة الشــركة األخيــرة فــي زيــادة رأس مالهــا مــن خــال إصــدار حقــوق أولويــة ، مــن 430 مليــون 

قامــت  القادمــة.  الســنوات  خــال  نمونــا  مســار  دعــم  فــي   ، ســعودي  ريــال  مليــون   575 إلــى  ســعودي  ريــال 

المســتقبلية واألربــاح  اإليــرادات  لتنميــة  التاليــة  االســتراتيجيات  فــي  متقدمــة  خطــوات  باتخــاذ  المجموعــة 

ريــال  مليــون   430 مــن  األولويــة  حقــوق  إصــدار  خــال  مــن  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  إن 

للشــركة والنمــو  التحــول  عمليــة  لدعــم  طموحــة  خطــوة  هــي  ريــال  مليــون   575 إلــى 

إستراتيجية الشركة لعام 2202
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 توســيع خــط مجوهــرات األزيــاء مــس إل ســريع النمــو إلــى أقصــى إمكاناتــه مــن خــال نقــاط البيــع 

بالتجزئــة ، والتجــارة اإللكترونيــة ، وتجــار التجزئــة مــن األطــراف الثالثــة.

تنميــة أعمالنــا الناجحــة للبيــع بالتجزئــة فــي الزوردي مــن خــال نقــاط بيــع جديــدة وتشــكيلة أقــوى. 

علــى وجــه التحديــد ، فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، لدينــا فرصــة كبيــرة لزيــادة الشــبكة الحاليــة 

للتجزئــة لــازوردي، والتــي توجــد حالًيــا فــي 3 متاجــر ، إلــى شــبكة أكبــر بكثيــر وأكثــر ربحيــة .

إعــادة بنــاء مبيعــات الجملــة وتحســين تجــارة الجملــة التقليديــة لبيــع المجوهــرات بالــوزن مــن خــال 

خفــض رأس المــال العامــل وخفــض التكاليــف.

االســتفادة مــن شــبكة عمائنــا القويــة فــي ســوق المجوهــرات الذهبيــة التقليديــة لتطويــر خــط 

مجوهــرات إنســتيل المبــاع بالقطعــة الــذي تــم إطاقــه مؤخــًرا. وبصفتهــا الشــركة الرائــدة فــي 

الســوق، تعيــد الزوردي تشــكيل وتحويــل قطــاع المجوهــرات الذهبيــة التقليديــة مــن خــال تقديــم 

مجوهــرات تلبــي تطلعــات المســتهلكين الحديثــة وتقــدم لشــروط تجاريــة جذابــة للغايــة.

توســيع نطــاق أعمــال التجــارة اإللكترونيــة الواعــدة الســريعة النمــو مــن خــال المزيد من االســتثمارات 

فــي التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة واألنظمــة والعمليــات الرقميــة المتطــورة ذات الخبرة .

توســيع نطــاق أعمــال تــوس العالميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة 

والمزيــد مــن االســتثمارات فــي التســويق وتشــكيلة المنتجات.

تعزيــز مركزنــا النقــدي القــوي مــع االســتمرار فــي توليــد تدفقــات نقديــة إيجابيــة وتعزيــز عاقاتنــا 

المصرفيــة القويــة لدعــم تحــول الشــركة 

01
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أخيًرا ، نود أن نعرب عن تقديرنا العميق للوالء والثقة التي يتمتع بها مساهمينا وعمائنا في الزوردي. نحن 

ملتزمون تماًما بإثراء إرث الزوردي الراسخ باإلنجازات والنجاحات العالية المستمرة . نود دائًما أن نعرب عن امتناننا 

لجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة على دعمهم المكثف وتوجيههم الحكيم لنا . نريد أن نعترف بالتفاني والوالء 

والجهود الدؤوبة لموظفي الزوردي اللتزامهم وعملهم الجاد لارتقاء بازوردي إلى آفاق جديدة وتعزيز مكانة 

الزوردي القيادية.

حفظ الله الجميع.

الرئيس التنفيذي                                                                                                                                                                                     رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

األعضاء المنتخبين خالل العام 2021م

السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي 
رئيس مجلس اإلدارة – مستقل وغير تنفيذي

السيد/ عبد هللا عبد العزيز العثيم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير مستقل وغير تنفيذي 

السيد / سليم مارون فاخوري

عضو مجلس اإلدارة
 مستقل وغير تنفيذي 

السيد / سامر محمد إسحاق احمد الخواشكي 

عضو مجلس اإلدارة
مستقل وغير تنفيذي 

السيد / / سعود غسان أحمد السليمان

عضو مجلس اإلدارة
مستقل وغير تنفيذي  

السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد                                            

عضو مجلس اإلدارة
مستقل وغير تنفيذي  

السيد/ براين نورمان ديكي

عضو مجلس اإلدارة 
 غير مستقل وغير تنفيذي  

األعضـــاء المنتهيـــة واليتهم بتاريخ 25 أبريل 2021م

السيد/ عادل عبد هللا الميمان                                     

عضو مجلس اإلدارة
 غير  مستقل وغير تنفيذي 

السيد/ خليفة حسن خليفة محمد الجالهمة                                  

عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل وغير تنفيذي 

السيد/ بندر طلعت حموه                                            

عضو مجلس اإلدارة
 مستقل وغير تنفيذي 

السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر                         

عضو مجلس اإلدارة
 مستقل وغير تنفيذي 

السيد/ أمين محمد عاكف المغربي                           

عضو مجلس اإلدارة
مستقل وغير تنفيذي 
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يتــم تعييــن مجلــس اإلدارة مــن ِقبــل المســاهمين لتكــون مســؤوليته الرئيســية إدارة عمليــات الشــركة مــع األخــذ فــي 
االعتبــار مصلحــة المســاهمين علــى المــدى البعيــد. 

يضــم مجلــس اإلدارة ســبعة أعضــاء، يتــم انتخابهــم مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة لشــركة الزوردي عــن طريــق التصويــت 
التراكمــي وبنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد. يمثــل 
األعضــاء غيــر التنفيذييــن غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون ثاثــة منهــم علــى األقــل أعضــاء مســتقلين.

كمــا ينتخــب أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيــس مجلــس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة لمدة ثاث ســنوات . 

ويمكــن إعــادة انتخــاب جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب الرئيــس. وفــي حــال شــغور 
أحــد المقاعــد بالمجلــس، يجــوز للمجلــس تعييــن عضــو مجلــس إدارة مؤقــت، علــى أن يتــم عــرض هــذا التعييــن 

علــى الجمعيــة العـــــامـــــــة للمســـــاهميـــــــن للموافقـــــة عليـــــه فــي أول اجتمـــــــــاع للجمعيـــــــة العـــــامــــــــة.
وتم إعادة انتخاب مجلس اإلدارة خال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 2021/03/24م، بأسلوب التصويت 

التراكمي لمدة ثاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 2021/04/26م وتنتهي بتاريخ 2024/04/25م. 

ويوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين، وتصنيف عضويتهم وجنسياتهم:

تكوين مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين تصنيف العضوية المنصب الجنسية االسم

26 أبريل 2021م غير تنفيذي مستقل رئيس مجلس 
اإلدارة بحريني محمد ابراهيم الشروقي

26 أبريل 2021م غير تنفيذي غير مستقل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة سعودي عبد الله عبد العزيز العثيم

26 أبريل 2021م غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس 
اإلدارة إيرلندي براين نورمان ديكي

26 أبريل 2021م غير تنفيذي مستقل عضو مجلس 
اإلدارة بحرينية صباح خليل إبراهيم المؤيد

26 أبريل 2021م غير تنفيذي مستقل عضو مجلس 
اإلدارة لبناني سليم مارون فاخوري

26 أبريل 2021م غير تنفيذي مستقل عضو مجلس 
اإلدارة سعودي سامر محمد إسحاق احمد 

الخواشكي

26 أبريل 2021م غير تنفيذي مستقل عضو مجلس 
اإلدارة سعودي سعود غسان أحمد 

السليمان

ــر تنفيــذي بمجلــس اإلدارة  ــة بتاريــخ 3 يونيــو 2020م تعييــن الســيد/ خليفــة حســن خليفــة محمــد الجاهمــة، عضــوًا غي * اعتمــدت الجمعيــة العامــة العادي

اعتبــارًا مــن تاريــخ تعيينــه فــي 2019/12/10م، إلكمــال دورة المجلــس حتــى تاريــخ انتهــاء الــدورة فــي 2021/04/25م، خلفــًا للعضــو الســابق الســيد/ ســونيل 

بيلوتــرا، عضــو غيــر تنفيــذي، وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة. ، ويأتــي هــذا التعييــن وفقــًا لائحــة عمــل لجنــة المراجعــة. كمــا اعتمــدت الجمعيــة بــذات 

التاريــخ توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن الســيد/ بنــدر طلعــت حمــوه، عضــوًا مســتقل بمجلــس اإلدارة ابتــداًء مــن تاريــخ تعيينــه فــي 18 مــارس 2020م، إلكمــال 

دورة المجلــس حتــى تاريــخ انتهــاء الــدورة الحاليــة فــي 25 إبريــل 2021م، خلفــًا للعضــو الســابق الســيد/ ســليم شــدياق، عضــو تنفيــذي.

أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم بتاريخ 25 أبريل 2021م - السابقين

تاريخ التعيين تصنيف العضوية المنصب الجنسية االسم

26 أبريل 2018م غير تنفيذي غير مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

عادل عبد الله صالح 

الميمان

26 أبريل 2018م غير تنفيذي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

عبد الكريم أسعد أبو 

النصر

26 أبريل 2018م غير تنفيذي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

أمين محمد عاكف 

المغربي

10 ديسمبر 2019م غير تنفيذي غير مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
بحريني

خليفة حسن خليفة محمد 

الجاهمة *

18 مارس 2020م غير تنفيذي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي بندر طلعت حموه *
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وقــد أبــدى رئيــس المجلــس رضــاه التــام عــن تقييــم الجهــة االستشــارية الخارجيــة الســنوي عــن أداء اإلدارة 

تضــاف  مميــزة،  وقــدرات  واحترافيــة  تنــوع  مــن  القــوة  نقــاط  مــن  بالعديــد  تميــز  الــذي  العمــل،  وفريــق 

القــوي  وحضورهــم  التزامهــم  فــي  البالــغ  األثــر  لــه  كان  والــذي  القطــاع.  هــذا  فــي  الكبيــرة  خبراتهــم  إلــى 

بهــا  تمــر  التــي  التحــول  مرحلــة  فــي  وخاصــة  بهــا  قامــوا  التــي  المســؤوليات  جميــع  أداء  فــي  وتميزهــم 

العمــل.  بيئــات  جميــع  فــي  اإلنجــاز  وأثــر  األداء  جــودة  علــى  إيجابــي  بشــكل  انعكــس  الــذي  األمــر  الشــركة. 

والــذي تجلــى بأحــد أوجهــه مــن خــال قدرتهــم علــى تحويــل التحديــات إلــى فــرص نمــو ونجاحــات حقيقيــة. 

الشــركة بمســارات عملهــا  علــى مســتقبل  دائــم  ركــزت بشــكل  التــي  المجلــس  باجتماعــات  أشــاد  فــي حيــن 

الواعــدة. فيمــا حــّث علــى ضــرورة قيــادة مجلــس اإلدارة الجديــد، بأعضائهــا الجــدد الذيــن يتميــزون بخبــرات 

كبــرى، مســتفيدين  حقيقيــة  نجاحــات  لتحقيــق  الشــركة  توجهــات  دعــم  فــي  تســهم  عاليــة،  مهنيــة  وقــدرات 

مــن نقــاط القــوة التــي تمتلكهــا الشــركة وحضورهــا الريــادي الفاعــل، إلضافــة مزيــد مــن اإلنجــازات التــي 

والشــركاء. المســاهمين  لجميــع  والفائــدة  القيمــة  مــن  مزيــد  وتضمــن  الشــركة  ومكانــة  قــوة  مــن  تعــزز 

العامــة اإلدارةالجمعيــة  مجلــس 

المراجعــة لجنــة 

التنفيــذي الرئيــس 

التنثفيذيــة اللجنــة 

الترشــيحات  لجنــة 
تيروالمكافحــات ســكر

اإلدارة مجالــس 

الداخليــة المراجعــة 

فــي  ودعــم  للشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  علــى  األشــراف  مســؤولية  اإلدارة  مجلــس  يتحمــل 

وعلــى  بنجــاح  عملهــا  أداء  فــي  االســتمرار  مــن  الشــركة  لتمكيــن  االســتراتيجية  أهدافهــا 

أوســع. بشــكٍل  المصلحــة  وأصحــاب  مســاهمينا  مصالــح  تحقيــق  أجــل  مــن  مســتدام  نحــٍو 

البعيــد.  المــدى  علــى  المجموعــة  نجــاح  تعزيــز  مســؤولية  اإلدارة  مجلــس  عاتــق  علــى  يقــع  كمــا 

يتضمــن  وهــذا  للشــركة،  التنفيذيــة  لــإدارة  واضحــة  توجيهــات  تقديــم  مســؤولية  المجلــس  ويتحمــل 

مســؤولية  أيًضــا  ويتحمــل  اإلدارة.  ِقبــل  مــن  تنفيذهــا  علــى  واإلشــراف  واضحــة  اســتراتيجية  وضــع 

المخاطــر. وإدارة  الداخليــة  الرقابــة  ونظــم  والضوابــط  الشــركة  حوكمــة  أنظمــة  علــى  اإلشــراف 

جميــع  وأداء  الشــركة  شــؤون  إدارة  فــي  واجباتــه   ويــؤدي  المســاهمين  جميــع  اإلدارة  مجلــس  يمثــل 

التــام. والــوالء  العنايــة  بــكل  وزيادتهــا  قيمتهــا  وتطويــر  للشــركة  العــام  الصالــح  فــي  يصــب  بمــا  األعمــال 

وتتمثــل مســؤولية مجلــس اإلدارة أيًضــا فــي حمايــة مصالــح المســاهمين وتحقيــق أقصــى اســتفادة لهــم علــى 

المدى البعيد. ولهذا الغرض، يتحمل مجلس اإلدارة كامل مســؤولية حوكمة الشــركة، وهذا يتضمن إرســاء رؤية 

واســتراتيجية للشــركة، ووضــع أهــداف لــإدارة التنفيذيــة واإلشــراف علــى تنفيــذ اإلدارة لتحقيــق هــذه األهــداف.

اإلدارة  علــى  اإلشــراف  إلــى  باإلضافــة  االســتراتيجية،  الشــركة  أهــداف  اإلدارة  مجلــس  يضــع  كمــا 

التنفيذيــة،  اإلدارة  عاتــق  علــى  للشــركة  اليوميــة  الشــؤون  إدارة  مســؤولية  تقــع  للشــركة.  التنفيذيــة 

وامتثــال  للشــركة  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  فعاليــة  مــن  ويتحقــق  يضمــن  ككل  اإلدارة  مجلــس  أن  إال 

مجلــس  اعتمدهــا  التــي  الداخليــة  واإلجــراءات  والسياســات  العمــل  وُأطــر  لاســتراتيجية  الشــركة  أنشــطة 

المختصــة. الجهــات  عــن  الصــادرة  والتعليمــات  اللوائــح  أو  النظــام  يتطلبــه  الــذي  النحــو  وعلــى  اإلدارة 

مسؤوليات
مجلس اإلدارة
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 يشــرف علــى الشــركة مجلــس إدارة يتكــون 

مــن نخبــة مــن المتخصصيــن ذوي الخبــرة 

كامــل  اإلدارة  مجلــس  وُيمنــح  العاليــة. 

الصاحيــات الازمــة إلدارة أعمــال الشــركة 

ــى ســير شــؤونها. ويفــوض  واإلشــراف عل

مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلدارة اليوميــة 

للشــركة إلــى اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة.

ــى  ــة إل ــح مجلــس اإلدارة الصاحي كمــا يمن

ثــاث لجــان مكونيــن مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، تقــدم كل منهــم تقريــر عــن أعمالهــا 

وأنشــطتها الســنوية إلــى مجلــس اإلدارة، 

المراجعــة  لجنــة  هــم  اللجــان  وهــؤالء 

الترشــيحات  ولجنــة  التنفيذيــة  واللجنــة 

إليهمــا مجتمعتــان  )والُمشــار  والمكافــآت 

اإلدارة"(. مجلــس  "لجــان  باســم 

االســتعانة  اإلدارة  مجلــس  للجــان  ويجــوز 

بمستشــارين خارجيين ومستشــارين محترفين 

مــن  الدعــم  طلــب  ويمكنهــم  مســتقلين، 

األخــرى  بالمجموعــة  العاملــة  المســتويات 

بمســؤولياتهم  القيــام  علــى  لمســاعدتهم 

وفقــًا لائحــة العمــل الخاصــة بــكل لجنــة.

صالحيات
مجلس اإلدارة

لقــد عمــل مجلــس اإلدارة بكفــاءة عاليــة خــال هــذا العــام، ال ســيما فيمــا يتعلق بدعــم المهمة التــي اتخذتها 
الشــركة، وإدارة التغيــرات الحاســمة فــي البيئــة التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة فــي ظــل جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد ومــا ترتــب عليهــا مــن تغيــرات جوهرايــة فــي البيئــة التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة.
كمــا عمــل رئيــس مجلــس اإلدارة علــى نحــٍو متعــاون مــع الرئيــس التنفيــذي فــي وضــع جــدول أعمــال 
مجلــس اإلدارة بمــا يضمــن تنفيــذ القــرارات واإلجــراءات المعتمــده مــن مجلــس اإلدارة علــى نحــٍو فّعــال.

باإلضافــة إلــى ذلــك حافــظ رئيــس مجلــس اإلدارة خــال هــذا العــام علــى االتصــال المنتظــم واالجتمــاع 
تخصيــص  يتــم  حيــث  التنفيذييــن  غيــر  األعضــاء  مــن  وغيرههــم  المســتقلين  اإلدارة  مجلــس  بإعضــاء 
حــدا. كاعلــى  التنفيذييــن  غيــر  واألعضــاء  المســتقليين  واألعضــاء  المجلــس  رئيــس  بيــن  خاصــة  جلســة 

فعالية مجلس اإلدارة

يحضــر المستشــارون الخارجيــون وبعــض المديريــن وأعضــاء فريــق اإلدارة التنفيذيــة العليــا، أحياًنــا، اجتماعــات 

اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأميــن الســر، ولكــن ذلــك بموجــب دعــوة رئيــس اللجنــة المعنيــة لهــم.

الفعالــة  للحوكمــة  ضروريــة  يراهــا  التــي  اللجــان  مــن  عــدد  أى  تشــكيل  صاحيــة  اإلدارة  مجلــس  يمتلــك 

واإلشــراف وإدارة عمليــات الشــركة التشــغيلية، أو تفويــض بعــٍض مــن صاحياتــه إلــى الغير.ومــع ذلــك، تــم 

االحتفــاظ لمجلــس اإلدارة بصاحيــة اتخــاد القــرارات الهامــة والمســائل الرئيســية المحــددة التــي تتطلــب 

موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا. ويشــمل ذلــك القــرارات المتعلقــة باســتراتيجية المجموعــة والتقاريــر الماليــة 

وتوزيعــات  الماليــة  والنتائــج  الرئيســية  الرأســمالية  والمعامــات  والنفقــات  التشــغيلية  والخطــط  الســنوية 

علــى  المجموعــة  إقبــال  علــى  الموافقــة  وكذلــك  األخــرى،  الرأســمالية  العائــدات  مــن  وغيرهــا  األربــاح، 

المخاطــرة وغيرهــا مــن أمــور الحوكمــة األخــرى.
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أمين
سر المجلس

المجلــس  ســر  أميــن  مســؤوليات  تتمثــل 
الرئيســية فــي تقديــم خدمــات الســكرتارية 
لمجلــس اإلدارة. ويشــمل ذلــك المســاعدة 
اجتماعــات  مواعيــد  جــدول  وضــع  فــي 
أعمالهــا  وجــداول  وإخطاراتهــا  المجلــس 
ومحاضــر  المجلــس  إجــراءات  ومجموعــة 
وبنــود  القــرارات  ومتابعــة  االجتماعــات، 
مجلــس  اجتماعــات  عــن  الناتجــة  العمــل 
اإلدارة. وتشــمل هــذه اصاحيــات أميــن ســر 
المجلــس جميــع المهــام المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرة)أ( مــن المــادة 37 مــن الئحــة 

ومنهــا  الشــركات.  حوكمــة 

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، 

وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها.

حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات 

المتعلقة بها.

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.

تبليغ أعضاء اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.

عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه المادة 

الثانية والتسعون من ألئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما ال يجوز فصل أمين سر المجلس إال بقرار يصدر عن المجلس.
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يتــم تقيــم أداء مجلــس اإلدارة وأداء لجــان الشــركة واإلدارة التنفيذيــة علــى 
أســاس ســنوي مقابــل الصاحيــات المعنيــة ومؤشــرات األداء الرئيســية 
)KPIs( الماليــة وغيــر الماليــة المحــددة فــي بدايــة العــام. يجــب إجــراء تقييــم 
األداء مــن ِقبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ويجــوز األخــذ بعيــن االعتبــار 

الحاجــة إلــى استشــاريين خارجييــن.
)كويســت(  بشــركة  باألســتعانة  والمكافــأت  الترشــيحات  لجنــة  قامــت 
متخصصــة فــي أفضــل الممارســات المتعّلقــة بحوكمــة الشــركات وتقييــم 
أداء مجالــس اإلدارة، لتقييــم أداء مجلــس اإلدارة عــن عــام 2021م.  جــاءا 

ــي: ــى النحــو التال ــة الراجعــة عل ــا العــام مــن خــال التغذي رأيه

أن مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة، قــد عملــوا بفعاليــة كبيــرة خــال العــام، 
العمــل  بيئــة  التــي طــرأت علــى  المهمــة  التغيــرات  ال ســيما فــي دعــم 
االقتصاديــة و التنظيميــة والتشــريعية فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا 

المســتجد. 

تألــف المجلــس مــن أعضــاء غيــر تنفيذييــن ومســتقلين ذوي كفــاءة عاليــة 
ويمتلكــون مزيًجــا مناســًبا مــن المهــارات والخبــرات والتركيــز الصحيــح علــى 
إعمــال الشــركة وإجــراءات الحوكمــة. كمــان أن هنــاك إجمــاع بــأن التفاعــات 
بيــن أعضــاء المجلــس وبيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة كانــت إيجابيــة 

للغايــة.

اســتمرار  مــن  التأكــد  المقبــل  العــام  خــال  اإلدارة  مجلــس  علــى  يجــب 
تقــدم  رصــد  ومواصلــة  المهمــة  االســتراتيجية  القضايــا  علــى  التركيــز 
وتطــور المجموعــة مــن خــال اســتراتيجياتها الرئيســية وخطــة عمــل إنتاجهــا 

وكفاءتهــا.

تقييم األداء

02

03
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باإلضافــة الــى التقييــم الخارجــي، أجــرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مناقشــات مــع كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لمناقشــة أدائهــم الفــردي والتعــرف علــى مقترحاتهــم بشــان أي مســائل متعلقــة 

ــم العــام أن أعضــاء مجلــس  ــة. حيــث جــاء التقيي ــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة. وكانــت ردود الفعــل إيجابي بفعالي

اإلدارة قامــوا بعمــل جيــد فــي قيــادة الشــركة خــال هــذه الفتــرة مــن التغييــرات الهامــة في المملكــة العربية الســعودية. 

ــوا عــن وجهــة نظــر   ناقشــت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت مــع أعضــاء المجلــس أداء الســيد/ رئيــس المجلــس وأعرب

مفادهــا أن رئيــس مجلــس اإلدارة قــد أدى عملــه علــى الوجــه األكمــل فــي قيــادة المجلــس مــن خــال القيــادة الفعالــة 

وتقديــم الحافــز ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، حيــث أدات قيــادة الرئيــس لتحقيــق االســتقرار االلــزام فــي ســياق 

التغيــرات االقتصاديــة المحيطــه.

ــل، أو قــد  ــة وهــو تجنــب أي وضــع يمث ــح الداخلي ــا بمقتضــى سياســة تضــارب المصال ــن واجًب ــع المديري يتحمــل جمي

يمثــل، تضارًبــا مباشــًرا أو غيــر مباشــًر فــي المصالــح أو التضــارب المحتمــل مــع مصالــح الشــركة والمجموعــة، 

باســتثناء التــي يحصلــون فيهــا علــى موافقــة مســبقة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة، والتــي يجــب تجديدهــا ســنوًيا.

ــر مباشــرة، فــي  ــت مباشــرة أو غي ــه مصلحــة، ســواًء كان ــس اإلدارة، أن يكــون ل ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجل

المعامــات أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا لصالــح الشــركة، وذلــك بخــاف أن يتــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن 

الجمعيــة العامــة العاديــة، والتــي يجــب تجديدهــا ســنوًيا.

 يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة اإلفصــاح لمجلــس اإلدارة عــن أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يحصــل عليهــا 

فــي المعامــات أو العقــود التــي يتــم إبرامهــا لصالــح الشــركة. وال ُيشــارك هــذا العضــو فــي التصويــت علــى القــرار 

الــذي ســُيتخذ فــي هــذا الصــدد فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمســاهمين.

ال تعــّد األعمــال والعقــود مــع عضــو مجلــس اإلدارة لتلبيــة احتياجاتــه الخاصــة بمثابــة مصلحــة تتطلــب إذنــًا مــن 

الجمعيــة العامــة العاديــة، شــرط أن تكــون هــذه األعمــال والعقــود منفــذًة وفــق الشــروط واألحــوال نفســها التــي تتبعهــا 

الشــركة مــع كافــة المتعاقديــن وأن تكــون ضمــن المســار العــادي لتنفيــذ نشــاطات الشــركة.

ُيبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العادية،عنــد انعقادهــا، بالمعامــات والعقــود التــي يحصــل بموجبهــا أي 

عضــو مجلــس اإلدارة علــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا. ويجــب أن يكــون هــذا اإلبــاغ مصحوًبــا بتقريــر خــاص 

مــن مدقــق حســابات الشــركة الخارجــي.

إدارة تضارب المصالح
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تنتهــي عضويــة مجلــس اإلدارة بموجــب انتهــاء مــدة المجلــس. ويتــم إنهــاء العضويــة أيًضــا إذا أصبــح العضــو غيــر 

مناســب للعضويــة وفًقــا للنظــام أو اللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبموجــب 

ــس. ــس المجل ــى رئي ــس اإلدارة إل ــوب مــن عضــو مجل ــب مكت ــى أن يســبقه طل ــس اإلدارة، عل ــرار يصــدره مجل ق

كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة، فــي أي وقــت، عــزل جميــع أو أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة حتــى لــو نــص النظــام 

األساســي للشــركة علــى خــاف ذلــك، ولكــن دون المســاس بحــق العضــو المعــزول فــي الحصــول علــى تعويــض 

إذا كان العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب. كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة أيًضــا، بموجــب توصيــة 

ــة دون ســبب مشــروع. ــات متتالي ــة اجتماع ــن حضــور ثاث ــب ع ــذي تغي ــة العضــو ال ــاء عضوي ــس اإلدارة، إنه مجل

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي خــال اجتمــاع  الجمعيــة العامــة العاديــة التــي عقــدت فــي 24 مــارس 2021م 
عــن طريــق التصويــت التراكمــي لمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي فــي 25 ابريــل 2024م. 

بعد انتخاب المجلس، انتخب مجلس اإلدارة رئيسًا ونائبًا للرئيس وقاموا بتشكيل اللجان للدورة الحالية. 
بــدات عمليــة اإلعــداد إلعــادة االنتخــاب لــدورة مجلــس اإلدارة المقبلــة فــي ديســمبر 2020م باألعــان علــى موقــع 

الشــركة .

إنهاء عضوية مجلس اإلدارة

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
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محمد ابراهيم جمعة الشروقي

السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية

رئيــس مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
2021م حتــى 25 أبريــل 2024م.

مســاهمة  	 شــركة   ،APM Terminals شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
بحرينيــة، متخصصــة فــي قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية بمملكــة 

البحريــن، منــذ عــام 2010م

إدارة بشــركة وصايــة لاســتثمار، وهــي شــركة ذات  	 عضــو مجلــس 
الســعودية  أرامكــو  لشــركة  بالكامــل  مملوكــة  محــدودة،  مســؤولية 
متخصصــة فــي إدارة االســتثمارات بالمملكــة العربيــة الســعودية، منــذ 

2018م. عــام 

رئيــس مجلــس إدارة معبــد أعضــاء مجالــس اإلدارات لــدول مجلــس  	
التعــاون الخليجــي، مؤسســة غیــر ربحيــة، تركــز عملھــا علــى نشــر الوعــي 
عــن أھمیــة االرتقــاء بمھنیــة أعضــاء مجالــس اإلدارات وتعزيــز كفاءاتهــم 

فــي المنطقــة، منــذ عــام 2015م.

عضــو مجلــس إدارة فــي غرفــة التجــارة األمريكيــة العربيــة الوطنيــة،  	
ھدفھــا تعزيــز ودعــم العمــل العربــي األمريكــي والتعــاون االقتصــادي، 

ــام 1995. ــذ ع من

الوظائف السابقة

مستشــار، بنــك انفســتكورب البحريــن، شــركة مســاهمة عامــة بحرينيــة،  	
متخصصــة فــي خدمــات مصرفيــة وماليــة، بمملكــة البحريــن، مــن 

اغســطس 2018م حتــى 2020م.

الرئيــس التنفيــذي المشــارك، بنــك انفســتكورب - ش.م.ب، وهــي  	
المصرفيــة  الخدمــات  فــي  متخصصــة  بحرينيــة،  مســاهمة  شــركة 

المصرفيــة،  	 للخدمــات  البركــة  إدارة مجموعــة  رئيــس مجلــس  نائــب 
الخدمــات  فــي  متخصصــة  بحرينيــة،  عامــة  شــركة مســاهمة  وهــي 

2010م. عــام  منــذ  البحريــن،  بمملكــة  والمصرفيــة  الماليــة 

والمالیــة واالســتثمارات الخاصــة بمملكــة البحريــن، مــن 2015م 
2018م. حتــى 

ــح  	 ــن للمن عضــو مجلــس إدارة برنامــج ولــي العھــد لمملكــة البحري
ــن، مــن  ــة البحري ــة بمملك ــر ربحي ــة، مؤسســة غي الدراســية العالمي

عــام 2000م حتــى 2018م.

عضــو مجلــس إدارة شــركة البحريــن للماحــة والتجــارة الدوليــة،  	
وهــي شــركة مســاهمة بحرينيــة، متخصصــة فــي تجــارة التجزئــة 

والتوزيــع، بمملكــة البحريــن مــن عــام 2012م حتــى 2016م.
 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة إنفســتكورب الســعودية لاســتثمارات  	

فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شــركة  الماليــة، 
الخدمــات الماليــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام 2013م 

2017م. حتــى 

الرئيــس التنفيــذي ألعمــال منطقــة الخليــج، بنــك انفســتكورب  	
فــي  متخصصــة  بحرينيــة،  مســاهمة  شــركة  وهــي  ش.م.ب، 
فــي  الخاصــة  واالســتثمارات  والمالیــة  المصرفيــة  الخدمــات 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا بمملكــة البحريــن 

2015م. 2009م حتــى  عــام  مــن 

عضــو مؤســس فــي مجلــس إدارة إنجــاز العــرب، وهــي منظمــة  	
غيــر ربحيــة تعمــل علــى تعزيــز تعليــم الشــباب وتدريبهــم فــي العالــم 

العربــي بمملكــة البحريــن مــن عــام 2006م حتــى 2009م.

وشــمال  	 األوســط  الشــرق  منطقــة  ألعمــال  التنفيــذي  المديــر   
أفريقيــا وباكســتان، شــركة ســيتي جــروب، وهــي شــركة متخصصــة 
فــي الخدمــات المصرفيــة والبنكيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 

ــى 2009م. ــام 2004م حت مــن ع

رئيــس مجلــس إدارة ســتي جــروب بنــك لاســتثمار اإلســامي،  	
المصرفيــة  الخدمــات  متخصــص  بحرينيــة،  مســاهمة  شــركة 

2006م. حتــى  1996م  عــام  مــن  اإلســامية  والماليــة 

رئيــس قســم الخزينــة والرئيــس التنفيــذي لقطــاع أعمــال البحريــن  	
ــي بشــركة ســيتي جــروب المحــدودة، وهــي شــركة  ــج العرب والخلي
حتــى  1986م  والبنكيــة  المصرفيــة  الخدمــات  فــي  متخصصــة 

2004م.

عضــو مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، وهــي  	
مؤسســة بحثيــة بحرينیــة تقــوم بإجــراء البحــوث التطبيقيــة الخاصــة 
ــم الخدمــات االستشــارية للقطاعيــن  ــى أســاس تقاعــدي وتقدي عل

ــى 1999م. ــام 1995م حت الخــاص والعــام، مــن ع

المؤهالت العلمية

البرنامــج التنفيــذي، جامعــة هارفــارد، بوســطن، ماساتشوســتس،  	
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 1989م. 

ــت،  	 ــت، الكوي ــة الكوي ــوس التجــارة، جامعــة الكويــت، مدين بكالوري
1970م.

عبد هللا عبد العزيز صالح العثيم  

الوظائف الحالية

نائــب رئيــس مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26  	
ابريــل 2021م  حتــى 25 أبريــل 2024م..

محــدودة  	 شــركة  لاســتثمار،  مضــاء  لشــركة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
المســؤولية متخصصــة فــي اســتثمارات البنــاء والعقــارات منــذ عــام 

2017م.

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

المباشــرة فــي قطاعــات عــدة، منــذ عــام 2010م.

ــة، وهــي شــركة ذات  	 ــد الطبي عضــو مجلــس إدارة بشــركة ســمارت مي
مســؤولية محــدودة متخصصــة بالخدمــات الطبيــة الخاصــة، منــذ عــام 

2017م.

عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة أركان األعمــال المحــدودة، وهــي شــركة  	
ذات مســؤولية محــدودة، متخصصــة بالخدمــات، منــذ عــام 2018م.

عضــو مجلــس إدارة بشــركة فاميلــي ماركــت فنتشــرز المحــدودة، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة متخصصــة فــي إدارة وتوزيــع منتجــات 
الرعايــة األبويــة واألطفــال فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ 

عــام 2018م. 

عضــو مجلــس إدارة بشــركة التعليــم المبكــر والرعايــة بالطفولــة، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة، منــذ عــام 2016م.

شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة اي اس اس ISS، شــركة ذات  	
وخدمــات  االعانــات  مجــال  فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية 

2019م. منــذ  لبنــان  بدولــة  التســويق 

شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة هايبــر بــي، شــركة ذات مســؤولية  	
بالمملكــة  المدفوعــات  وأنظمــة  حلــول  فــي  متخصصــة  محــدودة، 

العربيــة الســعودية منــذ يونيــو 2017م.

شــريك ورئيــس مجلــس إدارة، بشــركة مركــز بجــوار الطبــي، شــركة ذات  	
مســؤولية متخصصــة بالخدمــات الطبيــة الخاصــة بالمملكــة العربيــة 

ــذ 2019م.  الســعودية من

شــريك ورئيــس مجلــس إدارة بشــركة نقلــة التســويقية، شــركة ذات  	
بالمملكــة  التســويق  فــي خدمــات  مســؤولية محــدودة، متخصصــة 

2017م. الســعودية، منــذ  العربيــة 

الوظائف السابقة

وأبنــاءه  	 العثيــم  العزيــز  عبــد  بشــركة  االســتراتيجي  التخطيــط  مديــر 
القابضــة، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، متخصصــة فــي مجــال 

2017م. عــام  وحتــى  2012م  عــام  مــن  االســتثمارات 

عضــو مجلــس إدارة بشــركة اســوار المتحــدة للتطويــر العقــاري،  	
مجــال  فــي  متخصصــة  محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  وهــي 

2012م وحتــى عــام 2016م. التطويــر العقــاري مــن عــام 

عضــو لجنــة إعــادة هيكلــة وتصميــم النظــام األساســي واإلجــراءات  	
الداخليــة لشــركة منــازل للمقــاوالت، وهــي شــركة متخصصــة فــي 
البنــاء والعقــارات، خــال الفتــرة مــن ينايــر عــام 2012م حتــى يوليــو 

عــام 2013م.

محلــل أعمــال بشــركة آر بــي ســي )لاســتثمار المباشــر(، وهــي  	
شــركة مســاهمة عاملــة فــي قطــاع التمويــل ومتخصصــة فــي 
2012م. 2011م حتــى عــام  الخدمــات المصرفيــة والمالية،مــن عــام 

مســؤولية  	 )ذات  القابضــة  العثيــم  شــركة  لــدى  مالــي  محلــل 
ــام  ــة فــي قطــاع االســتثمار، مــن ع محــدودة(، وهــي شــركة عامل

2011م. عــام  حتــى  2010م 

المؤهالت العلمية

بوســطن،  	 ســوفولك،  جامعــة  الماليــة،  اإلدارة  بكالوريــوس 
2010م. عــام  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  ماساتشوســتس، 
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براين نورمان ديكي 

الوظائف الحالية:

عضــو مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
ــل 2024م. 2021م  حتــى 25 أبري

رئيــس مجلــس إدارة بشــركة هايدراســون، وهــي شــركة ذات مســؤولية  	
محــدودة بالمملكــة المتحــدة، تعمــل فــي مجــال توزيــع وتصنيــع اآلالت 
واألجهــزة الهيدروليكيــة والمنتجــات ذات الصلــة لقطــاع صناعــة النفــط 

العالمــي، منــذ 2013م.

ذات  	 شــركة  جــي،  أي  بريكــس  أكــس  بشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
مســؤولية محــدودة، وهــي شــركة متخصصــة باالســتثمارات العقاريــة، 

2018م. ألمانيــا، منــذ يوليــو 

عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة اس ســي بــي القابضــة، وهــي شــركة  	
الخاصــة  االســتثمارات  مجــال  فــي  تعمــل  محــدودة  مســؤولية  ذات 
العالميــة ومقرهــا مدينــة لوكســمبورغ، ألمانيــا، متخصصــة فــي قطــاع 

االســتثمارات منــذا عــام 2016م

عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بشــركة أن دي تــي لخدمــات منــع  	
التقنــي  الفحــص  خدمــات  فــي  متخصصــة  شــركة  وهــي  التــآكل، 

2018م. أبريــل  منــذ  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 

كبيــر المستشــارين بشــركة ريداليــن كابيتــال، لوكســمبورغ، )صنــدوق  	
اســتثماري( وهــو صنــدوق رأس المــال المخاطــر والمتخصصــة فــي 

مجــال االســتثمارات فــي األعمــال التكنولوجيــا، منــذ عــام 2012.

كبيــر المستشــارين بشــركة انفســتكورب إنترناشــيونال ليمتــد، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ومتخصصــة فــي االســتثمارات فــي 
عــام  منــذ  المتحــدة،  المملكــة  األوروبيــة،  الخاصــة  الملكيــة  حقــوق 

2010م.

الوظائف السابقة والخبرات

رئيــس مجلــس إدارة شــركة ايكوبــال ايــه اس، الدنمــارك، شــركة قابضــة  	
ملكيــة خاصــة، وهــي الشــركة المصنعــة لمنتجــات البنــاء. منــذ عــام 

2007 م وحتــى عــام 2016م.

المتحــدة  	 الواليــات  كونســبت  بولــي  مجموعــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
األمريكيــة، شــركة أشــخاص تضامــن، وهــي المــزود العالمــي للمنتجــات 

ــام 2016. ــى ع ــام 2006 م وحت ــذ ع ــة، من ــة الدعائي الترويجي

جيــه إس إف ســي  	 الماليــة  إدارة بشــركة سيســتيما  عضــو مجلــس 
الروســية، وهــي شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي ســوق األوراق 
ــذ  ــدن، متخصصــة فــي قطــاع االاســتثمارات من ــي بموســكو ولن المال

عــام 2012م وحتــى عــام 2016م.

العضو المنتدب بشــركة انفســتكورب إنترناشــيونال ليمتد، وهي شــركة  	
متخصصــة فــي االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة األوروبيــة، 

لنــدن، بالمملكــة المتحــدة، منــذ عــام 2003م وحتــى عــام 2010م.

ــكا الشــمالية، وهــي  	 ــو إنرجــي بمنطقــة أمري ــي إكــس ي رئيــس شــركة ت
شــركة متخصصــة فــي مجــال الطاقــة، تقــدم خدماتها لألماكن الســكنية 
والتجاريــة، مقرهــا مدينــة داالس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، منــذ 

عــام 1999م وحتــى عــام 2003م.

الرئيــس ومديــر العمليــات التنفيــذي بشــركة بــوز آلن هاملتون إنــك، وهي  	
ــة  ــة، بمدين ــال الخدمــات االستشــارية الدولي شــركة متخصصــة فــي مج

ســنغافورة ومدينــة نيويــورك، منــذ عــام 1981م وحتــى عــام 1999م.

المؤهالت

ماجســتير إدارة األعمــال، جامعــة هارفــارد، بوســطن، ماساتشوســتس،  	
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، عــام 1978م.

ماجســتير اآلداب فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، جامعــة أكســفورد،  	
عــام 1976م. إنجلتــرا،  أكســفورد، 

صباح خليل إبراهيم المؤيد

الوظائف الحالية

عضــو مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
2021م  حتــى 25 أبريــل 2024م..

عضــو مجلــس إدارة ورئيســة لجنة االســتثمارات والقــروض بنك البحرين  	
للتنميــة، وهــو إحــدى المؤسســات الماليــة للتطويــر ومتخصــص فــي 
الخدمــات المصرفيــة والماليــة منــذ مــارس 2016م؛ منــذ عــام 2016م.

عضــو لجنــة المخاطــر فــي بنــك البحريــن الوطنــي، شــركة مســاهمة  	
بحرينيــة، قطــاع الخدمــات الماليــة منــذ عــام 2018م.

 عضــو مجلــس إدارة مجلــس ورئيســة لجنــة المــال واإلدارة بمجلــس  	
التعليــم العالــي، بمملكــة البحريــن، وهــو مؤسســة حكوميــة، منــذ عــام 

2012م.

مســؤولية  	 ذات   – الفكريــة  المــوارد  إدارة  شــركة  فــي  إداري  شــريك 
االستشــارية  اإلدارة  مجــال  فــي  عاملــة  شــركة  وهــي  محــدودة-  

2013م. منــذ  والتدريــب، 

رئيســة مجلــس إدارة شــركة فــات 6 البــز البحريــن، ذات المســؤولية  	
المحــدودة، وهــي عبــارة عــن برنامــج لتســريع نمو المؤسســات الناشــئة، 

منــذ عــام 2016م.

بشــركة  	 والمخاطــر  المراجعــة  لجنــة  وعضــو  إدارة  مجلــس  عضــو 
إنفســتكورب للخدمــات الماليــة، شــركة مســاهمة بحرينيــة.، قطــاع 

2019م. مايــو  شــهر  مــن  الماليــة  الخدمــات 

شــريك فــي شــركة دروب لاستشــارات، وهــي شــركة ذات مســؤولية  	
محــدودة متخصــص فــي االستشــارات الماليــة منــذ عــام 2019م.

الوظائف والخبرات السابقة

مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي فــي بنــك اإلســكان بالبحريــن،  	
قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة، مــن عــام 2004م وحتــى عــام 

2013م.

رئيــس تنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي المتحــد بالبحريــن،  	
قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة، مــن عــام 1996م وحتــى 2014م.

مديــر عــام مســاعد بقســم األعمــال المصرفيــة للشــركات ببنــك البحريــن  	
1988م  عــام  مــن  والماليــة،  المصرفيــة  الخدمــات  الوطنــي، قطــاع 

وحتــى 1996م.

نائــب رئيــس بنــك الخليــج المتحــد بالبحريــن، قســم االســتثمارات،  	
قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة، مــن 1982م وحتــى 1987م.

 مديــر ســيتي بنــك بالبحريــن، قســم التجزئــة، قطــاع الخدمــات  	
1981م. وحتــى  1977م  مــن  والماليــة،  المصرفيــة 

المؤهالت العلمية

ــة كياســتات إلدارة  	 ــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كلي درج
المتحــدة  الواليــات  شــيكاغو،  بــول،  دي  جامعــة  فــي  األعمــال 

2005م. عــام  األميركيــة، 
بكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة  	

بمدينــة بيــروت، جمهوريــة لبنــان، عــام 1975م.  

برنامــج القيــادة التنفيذيــة، كليــة داردن، جامعــة فيرجينيــا، عــام  	
2001م.

األعمــال  	 وارتــون إلدارة  مــن مدرســة  المتقدمــة  اإلدارة  برنامــج 
1999م. عــام  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  بنســلفانيا،  بجامعــة 
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سليم مارون فاخوري

الوظائف الحالية:

عضــو مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
ــل 2024م.. ــى 25 أبري 2021م  حت

رئيــس القطــاع التجــاري فــي شــركة الحكيــر ألزيــاء التجزئــة منــذ عــام  	
2021م.

الوظائف السابقة والخبرات

رئيــس قطــاع األزيــاء فــي مجموعــة أزاديــا القابضــة، وهــي شــركة لبنانيــة  	
التجزئــة،  قطــاع  فــي  متخصصــة   ، محــدودة  مســؤولية  ذات  خاصــة 
تعمــل المجموعــة كمشــغل للعديــد مــن االمتيــازات والعامــات التجاريــة 

العالميــة حــول العالــم، لبنــان، منــذ عــام 2006م.

مستشــار أعمــال بشــركة المشــاريع التجاريــة القابضــة، وهــي شــركة  	
لبنانيــة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة، أنشــطتها الرئيســية تطويــر 
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  خاصــة  شــركات  فــي  اســتثمارات  وتملــك 
ــرة  ــان ، خــال الفت ومتخصصــة فــي قطــاع االســتثمارات الخاصــة ، لبن

2011م. حتــى  2009م  مــن 

مديــر األســواق اإلقليميــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بمجموعــة  	
أزاديــا القابضــة ، وهــي شــركة لبنانيــة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ، 
متخصصــة فــي قطــاع التجزئــة، تعمــل المجموعــة كمشــغل للعديــد مــن 
االمتيــازات والعامــات التجاريــة العالميــة حــول العالــم، لبنــان، خــال 

الفتــرة مــن 2008م حتــى 2009م.

لبنانيــة  	 وهــي شــركة  القابضــة،  أزاديــا  بمجموعــة  المالــي  المراقــب 
التجزئــة،  خاصــة ذات مســؤولية محــدودة ، متخصصــة فــي قطــاع 
تعمــل المجموعــة كمشــغل للعديــد مــن االمتيــازات والعامــات التجارية 
العالميــة حــول العالــم، لبنــان ، خــال الفتــرة مــن 2006م حتــى 2008م.

ــع، وهــي شــركة  	 ــة لاســتيراد والتوزي ــي للشــركة الحديث المراقــب المال
قطــاع  فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات  خاصــة  لبنانيــة 
التجزئــة، تتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي بيــع األجهــزة المنزليــة، لبنــان، 

خــال الفتــرة مــن 2002م حتــى 2006م.

المراقــب المالــي لـــنادي الفروســية المشــرف، وهــي شــركة لبنانيــة  	
التطويــر  قطــاع  فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات  خاصــة 
الفيــات  وتطويــر  بنــاء  فــي  الرئيســية  أنشــطتها  تتمثــل  العقــاري، 
والنــوادي الراقيــة فــي األحيــاء والمناطــق الســكنية الراقيــة فــي لبنــان ، 

لبنــان ، خــال الفتــرة مــن 2001م  حتــى 2002م.

التابعــة  	 الشــركات  أحــدي  بلبنــان  روتانــا  لشــركة  المالــي  المراقــب 
ذات  خاصــة  لبنانيــة  شــركة  وهــي  القابضــة،  المملكــة  لمجموعــة 
مســؤولية محــدودة، متخصصــة فــي قطــاع اإلنتــاج الفنــي، تتمثــل 
والتلفزيونيــة  الموســيقية  العــروض  إنتــاج  فــي  الرئيســية  أنشــطتها 
ــع  ــاج وتوزي ــة ، وإنت ــم األحــداث الفني ــن العــرب، وتنظي ــة المطربي ورعاي

1996حتــى2001.  ، لبنــان  الفنيــة،  األعمــال 

المؤهالت

دبلــوم محاســبة ومراجعــة مــن الكليــة الســياحية / التربيــة الوطنيــة  	
1994م. عــام  بلبنــان  الجميلــة  والفنــون 

ماجيستر إدارة أعمال من كلية إدارة األعمال بمدريد إسبانيا 2019م. 	

محاسب عام من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 1999م. 	

برنامــج اإلدارة التفيذيــة تخصــص إدارة أعمــال مــن جامعــة اشــريدج  	
2012م. المتحــدة  بالمملكــة 

سامر محمد إسحاق احمد الخواشكي

الوظائف الحالية

عضــو مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
2021م  حتــى 25 أبريــل 2024م.

ــة لاســتثمار القابضــة، وهــي  	 ــة الوطني ــذي لشــركة رؤي الرئيــس التنفي
شــركة ذات مســئولية محــدودة، أحــدي شــركات مجموعــة بــن الدن 
العالميــة القابضــة متخصصــة فــي قطــاع االســتثمار بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

ــن، وهــي شــركة ذات  	 ــات ســعد الدي ــس إدارة بشــركة حلوي عضــو مجل
مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي صناعــة الحلويــات العربيــة والبيــع 

ــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية. بالتجزئ

الوظائف والخبرات السابقة

المديــر التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة شــركة كــوكا كــوال الســعودية  	
لتعبئــة المرطبــات، وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة 
بالمملكــة  واالســتثمار  والمشــروبات  الغذائّيــة  المــواد  قطــاع  فــي 

العربيــة الســعودية، مــن عــام 2015 وحتــى 2020م.

عضــو مجلــس إدارة بشــركة جريــر للتســويق، وهــي شــركة مســاهمة  	
المدرســية،  واللــوازم  المكتبيــة  األدوات  فــي  متخصصــة  عامــة، 
العربيــة  بالمملكــة  بالتجزئــة  البيــع  قطــاع  التعليميــة  والوســائل 

2019م. وحتــى   2010 عــام  مــن  الســعودية، 

عضــو مجلــس إدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة بشــركة تعبئــة الميــاه  	
الصحيــة المحــدودة، وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة 
العربيــة  بالمملكــة  والمشــروبات،  الغذائّيــة  المــواد  قطــاع  فــي 

2018م. 2010 وحتــى  عــام  مــن  الســعودية، 

الرئيــس التنفيــذي لشــركة العليــان الســعودية القابضــة، وهــي شــركة  	
ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي االســتثمار التجاري و لصناعي 

بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2017 وحتــى 2018م.

الطبيــة  	 المنتجــات  لتصنيــع  العربيــة  بشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
وشــركة  ســبيماكو،  شــركة  بيــن  مشــترك  مشــروع  وهــي  "عنايــه"، 
ــة واســعة مــن  ــع مجموع أوفــك، وشــركة كك، متخصصــة فــي تصني
منتجــات الرعايــة الصحيــة ذات االســتخدام الواحــد، قطــاع المســتلزمات 
الطبيــة، بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2016 وحتــى 2018م.

رئيس مجلس إدارة شــركة حلويات الرشــيدى الميزان، شــركة مســاهمة  	
والمشــروبات،  الغذائّيــة  المــواد  قطــاع  فــي  متخصصــة  مصريــة، 

بجمهوريــة مصــر العربيــة، مــن عــام 2015 وحتــى 2018م.

عضــو مجلــس إدارة باكســتر المحــدودة، وهــي شــركة ذات مســئولية  	
ــة،  ــة الصحي ــة والرعاي ــة األدوي محــدودة، متخصصــة فــي قطــاع صناع

بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2016 وحتــى 2018م.

العالميــة،  	 لاســتقدام  اإلمــداد  جســور  بشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
وهــي شــركة مســاهمة مغلقــة، متخصصــة، متخصصــة فــي اســتقدام 
العمالــة للغيــر وتقديــم الخدمــات العماليــة للمنــازل والقطــاع العــام 
والخــاص وتطويــر اســتخدام المــوارد البشــرية الغيــر ســعودية، بالمملكة 

ــى 2018م. ــة الســعودية، مــن عــام 2016 وحت العربي

عضــو مجلــس إدارة ورئيــس اللجنــة التنفيــذي بشــركة اتحــاد الخليــج  	
لألغذيــة، وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي قطــاع 
ــة والمشــروبات بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام  المــواد الغذائّي

2015 وحتــى 2018م.

العربيــة  	 - كارك  العليــان كمبرلــي  إدارة بشــركة  عضــو مجلــس 
المحــدودة، وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي 
ــلع  إنتــاج المنتجــات الورقيــة الصحيــة ومــواد التجميــل، قطــاع السِّ
 2015 عــام  مــن  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  االســتهاكّية، 

2018م. وحتــى 

عضــو مجلــس إدارة شــركة كولجيــت بالموليــف العربيــة المحــدودة،  	
وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي مجــال إنتــاج 
ــلع االســتهاكّية  ــة الشــخصية لقطــاع السِّ ــل والعناي مــواد التجمي

بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2015 وحتــى 2018م.

رئيــس قطــاع المنتجــات االســتهاكية لشــركة العليــان الماليــة،  	
وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي الخدمــات 
العربيــة  بالمملكــة  والصناعــي  التجــاري  واالســتثمار  الماليــة 

2017م. وحتــى   2015 الســعودية، 

نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة العليــان الماليــة وهــي شــركة ذات  	
مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي الخدمــات الماليــة واالســتثمار 
التجــاري والصناعــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2005 

وحتــى 2015م.

وفروعهــا  	 الغذائيــة  للخدمــات  العليــان  بشــركة  العــام  المديــر 
ــة المتحــدة،  ــة اإلمــارات العربي ــة الســعودية ودول بالمملكــة العربي
وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة، متخصصــة فــي قطــاع 
المــواد الغذائيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن عــام 2003 

2006م. وحتــى 

المؤهالت العلمية

بكالوريــوس اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول  	
1987م. بالســعودية  والمعــادن 

ماجيســتر التســويق الدولــي مــن جامعــة ســتراثكايد بالمملكــة  	
1991م. المتحــدة 

	 
إلدارة  	 هارفــارد  كليــة  مــن  المتقدمــة  التنفيذيــة  اإلدارة  برنامــج 

2015م. األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات  األعمــال 
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عادل عبد هللا صالح الميمانسعود غسان أحمد السليمان

أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية 
واليتهم بتاريخ 25 ابريل 2021م

الوظائف الحالية

رئيــس المكتــب القــاري بالبنــك األهلــي التجــاري، شــركة مســاهمة  	
عامــة، قطــاع الخدمــات الماليــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــر 2019م. ــذ يناي من

الرئيــس التنفيــذي لمبيعــات الخزينــة بمجموعــة الخزينــة فــي البنــك  	
األهلــي التجــاري، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ ينايــر 

2013م.

الوظائف والخبرات السابقة

رئيــس قســم مبيعــات مجموعــة الخزينــة للقطاعــات المصرفيــة الخاصة  	
المملكــة  الريــاض،  التجــاري،  األهلــي  البنــك  والشــركات،  والتجزئــة 

ــي ديســمبر 2013م. ــر 2013م حت ــة الســعودية، مــن يناي العربي

رئيــس مبيعــات الخزينــة فــي المناطــق المركزيــة والشــرقية، قســم  	
الخزينــة، البنــك األهلــي التجــاري، الريــاض، المملكة العربية الســعودية، 

ــر 2010م وحتــى ديســمبر 2012م. ــذ يناي من

 الرئيــس المشــارك لقســم إدارة الثــروات بشــركة جــدوى لاســتثمار،  	
وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة متخصصصــة فــي مجــال االســتثمارات 
ينايــر  وحتــى  نوفمبــر2008م  منــذ  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 

2010م.

رئيــس إدارة ثــروة العمــاء مــن أصحــاب الثــروات الصافيــة العاليــة،  	
العربيــة  المملكــة  الريــاض،  كابيتــال،  األهلــي  االســتثمار،  خدمــات 

نوفمبــر2008م. وحتــى  2006م  يوليــو  منــذ  الســعودية، 

رئيــس وحــدة األعمــال االســتراتيجية، االســتثمار ومبيعــات المشــتقات،  	
الخزينــة، البنــك األهلــي التجــاري، الريــاض، المملكة العربية الســعودية، 

منــذ يوليــو 2005م وحتــى يوليــو 2006م.
مديــر قســم المبيعــات والتســويق، الخزينــة، البنك الســعودي األمريكي  	

)SAMBA(، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ يونيــو 2000م 
وحتى مايــو 2003م.

المؤهالت العلمية

فهــد  	 الملــك  جامعــة  الماليــة،  اإلدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
للبتــرول والمعــادن، ظهــران، المملكــة العربيــة الســعودية 1995م 

2000م. حتــى 

فيادلفيــا،  	 وارتــون،  كليــة   )AMP71( المتقدمــة  اإلدارة  برنامــج 
2016م. أكتوبر-نوفمبــر 

 برنامــج القيــادة التنفيذيــة. مديــر عــام برنامــج القيــادة: قائــد متعــدد  	
المهــام. كليــة كولومبيــا لألعمــال، نيويــورك. أكتوبر2015م.

برنامــج القيــادة التنفيذيــة، محــاذاة المبيعــات واالســتراتيجيات،  	
جامعــة هارفــارد، بوســطن، ديســمبر2012م.

ــة  	 ــة مكون ــا لمجموع ــة المصمــم خصيًص ــادة التنفيذي برنامــج القي
مــن 30 مديــر مــن كبــار المديريــن بالبنــك األهلــي التجاري،مدرســة    

NSEAD لألعمــال، ديســمبر2007م.

الوظائف الحالية:

عضــو مجلــس إدارة الزوردي عــن دورة المجلــس الحاليــة مــن 26 ابريــل  	
ــل 2024م. 2021م  حتــى 25 أبري

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الســليمان، شــركة غســان أحمــد الســليمان  	
لتجــارة المفروشــات ، شــركة ذات مســؤولية محــدودة ، متخصصــة 
ــن  ــة لهذي ــة الممكن ــة، الخدمــات اللوجســتية والرقمن ــع بالتجزئ فــي البي

ــذ عــام 2019م. ــة الســعودية ، من ــن بالمملكــة العربي القطاعي

وهــي  	 المحــدودة،  القابضــة  لشــركة ساســة  االدارة  رئيــس مجلــس 
مبيعــات  تنفيــذ  فــي  متخصصــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شــركة 
التجــارة اإللكترونيــة وخدمــات الميــل االخيــر، ســوق أبوظبــي العالمــي، 

بالمملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ عــام 2020م.

عضــو مجلــس إدارة بمجلــس االســتدامة االســتراتيجية العالميــة فــي  	
ايكيــا، Inter ايكيــا المتخصصــة فــي تأثيــث المنــزل، هولنــدا، منــذ عــام 

2017م.

عضــو مجلــس إدارة مجلــس األعمــال االســتراتيجي العالمــي فــي ايكيــا،  	
Inter ايكيــا المتخصصــة فــي تأثيــث المنــزل، هولنــدا، منــذ 2018م.

عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مســتثمرو الســعودية الــرواد القابضــة،  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة، متخصصــة فــي االســتثمارات ، ســوق 

أبوظبــي العالمــي ، المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ 2020م.

ــة  	 ــة التجاري ــة الخدمــات اللوجســتية فــي الغرف ــس إدارة لجن عضــو مجل
بالريــاض، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية منــذ 

عــام 2020م.

عضــو مجلــس إدارة المجلــس القطاعــي للتجــارة والتجزئــة فــي الغرفــة  	
التجاريــة بجــده، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

منــذ عــام 2020م.

النقــل  	 لــوزارة  التابــع  اللوجســتية  الشــراكة  بمجلــس  لجنــة  عضــو 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة بالمملكــة 

2018م. عــام  منــذ  الســعودية  العربيــة 

القنصــل الفخــري للســويد التابــع لســفارة دولــة الســويد بالمملكــة  	
عــام 2016م. الســعودية، منــذ  العربيــة 

ــة،  	 ــة تعاوني ــة، وهــي جمعي ــاث التعاوني ــة أث ــس إدارة جمعي عضــو مجل
متخصصــة فــي تدويــر األثــاث، بالمملكــة العربيــة الســعودية، منــذ عــام 

2019م.

نائــب رئيــس مجلــس االعمــال الســعودي الســويدي ، اتحــاد الغــرف  	
الســعودية ،  بالمملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ عــام 2021م

الوظائف السابقة والخبرات

الرئيــس التنفيــذي لشــركة ايكيــا المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن،  	
ذات  شــركة  المفروشــات،  لتجــارة  الســليمان  أحمــد  غســان  شــركة 
مســؤولية محــدودة، متخصصــة فــي تأثيــث المنــزل، المملكــة العربيــة 

الســعودية، منــذ عــام 2013م حتــى ابريــل 2021م.

المؤهالت

ماجستير في التغيير من معهد إنسياد ، باريس ، فرنسا ، 2017. 	

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة|،  	
.2008

درجة البكالوريوس في التصميمات الداخلية من معهد التصميم في  	
سان دييغو بالواليات المتحدة األمريكية، 2003.
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الوظائف الحالية:

عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبــد اللطيــف جميــل المتحــدة للتمويــل،  	
وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة، منــذ أبريــل 2015م.

عضــو مجلــس إدارة بشــركة صفنــاد المحــدودة، دبــي، اإلمــارات العربيــة  	
المتحــدة، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، منــذ مايــو 2015م.

عضو مجلس إدارة بشــركة حصانة وهي الذراع االســتثمارية للمؤسســة  	
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، منذ عام 2017م.

عضــو مجلــس إدارة برنامــج كفالــة، وهــو برنامــج الضمانــات االئتمانيــة  	
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، منــذ عــام 2016م.

عضــو مجلــس إدارة شــركة تعبئــة الميــاه الصحيــة المحــدودة، وهــي  	
شــركة مســاهمة مقفلــة، منــذ ســبتمبر 2018م.

رئيــس مجلــس إدارة شــركة صلــة  للتطويــر، وهــي شــركة ذات مســؤولية  	
محــدودة، منذ ديســمبر 2017م.

الوظائف السابقة والخبرات

ــات )ينســاب(،  	 ــة للبتروكيماوي ــع الوطني عضــو مجلــس إدارة بشــركة ينب
وهــي شــركة مســاهمة ســعودية، منــذ مــارس 2013م حتــي مــارس 

2020م.

مســاهمة  	 شــركة  وهــي  صافــوال،  بمجموعــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
2016م. عــام  وحتــى  2013م  عــام  منــذ  ســعودية، 

عضــو مجلــس إدارة بشــركة كنــان للتطويــر العقــاري، وهــي شــركة ذات  	
مســؤولية محــدودة، منــذ عــام 2015م وحتــى عــام 2016م.

وأوالده  	 الراجحــي  العزيــز  عبــد  محمــد  بشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
القابضــة، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة، منــذ عــام 2013م وحتــى 

2015م. عــام 

عضــو مجلــس إدارة بشــركة الخطــوط الســعودية لهندســة وصناعــة  	
الطيــران، وهــي شــركة مســاهمة مغلقــة، مــن مــارس 2014م حتــى 

2018م. ســبتمبر 

عضــو مجلــس إدارة بشــركة أحمــد محمــد صالــح باعشــن وشــركاه،  	
وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة، مــن عــام 2017م حتــى يوليــو 2018م.

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة بالبنــك األهلــي التجــاري، وهــي  	
شــركة مســاهمة ســعودية، منــذ عــام 2007م وحتــى عــام 2013م.

ــة  	 ــس االستشــاري اإلقليمــي لشــركة ماســتركارد لمنطق ــس المجل رئي
عــام  وحتــى  2007م  عــام  منــذ  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 

2013م.

ــذ عــام 2006م وحتــى عــام  	 ــان، من ــة، لبن ــر اتحــاد المصــارف العربي مدي
2013م.

عضــو مجلــس أمنــاء األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة،  	
األردن، منــذ عــام 2006م وحتــى عــام 2013م.

المؤهالت

ماجستير إدارة األعمال، الجامعة األمريكية، القاهرة، جمهورية مصر  	
العربية، عام 1989م.

بكالوريوس إدارة األعمال، جامعة والية كاليفورنيا، ساكرامنتو،  	
الواليات المتحدة األمريكية، عام 1985م.

أمين محمد عاكف المغربيعبد الكريم أسعد أبو النصر

الوظائف الحالية:

الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة مغربــي للتجزئــة، وهــي شــركة  	
ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال بيــع النظــارات والســلع 
البصريــة بالتجزئــة، وهــو يشــغل هــذا المنصــب منــذ عــام 2003م.

عضــو مجلــس إدارة مستشــفيات ومراكــز مغربــي، وهــي شــركة ذات  	
مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال الرعايــة الطبيــة، وهــو يشــغل 

هــذا المنصــب منــذ ينايــر عــام 2008م.

والعلميــة  	 الطبيــة  للتجهيــزات  االميــن  إدارة بشــركة  عضــو مجلــس 
)مجموعــة أميكــو(، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل 
الرعايــة  ومنتجــات  الطبيــة  والمعــدات  األجهــزة  توزيــع  مجــال  فــي 

2010م.  الصحيــة، وهــو يشــغل هــذا المنصــب منــذ ينايــر 

عضــو مجلــس إدارة مســتقل بشــركة شــركة غســان أحمــد الســليمان  	
شــركة  وهــي  الســعودية  إيكيــا  المحــدودة.  المفروشــات  لتجــارة 
منــذ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  محــدودة،  مســؤولية  ذات 

2016م. نوفمبــر

شــريك وعضــو مجلــس إدارة بشــركة مغربــي للبصريــات المحــدودة  	
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال التجزئــة، 

منــذ مايــو 2003م.

ــال  	 ــال كابيت ــي جلوب ــه آر ب ــذي بشــركة إي ــر تنفي ــس إدارة غي عضــو مجل
المحــدودة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتعمــل فــي مجــال 

األســتثمار، األمــارات العربيــة المتحــدة، منــذ ديســمبر 2010م .

ــح ،  	 ــة للرب ــر هادف ــي ، منظمــة غي ــس إدارة مؤسســة مغرب عضــو مجل
ــر2012م. ــام يناي ــذ ع مصــر - من

عضــو مجلــس إدارة يمؤسســة عيــن أفريقيــا ، منظمــة غيــر هادفــة  	
للربــح ، سويســرا - منــذ عــام 2010م.

الوظائف السابقة والخبرات

رئيــس القســم المالــي لشــركة مغربــي للتجزئــة مــن عــام 2004م حتــى  	
عــام 2008م.

المديــر العــام اإلقليمــي لشــركة مغربــي، منــذ عــام 2002م وحتــى عــام  	
2004م.

مصــر  	 جمهوريــة  القاهــرة،   ، مغربــي  بشــركة  التســويق  عــام  مديــر 
2002م. عــام  وحتــى  1999م  عــام  منــذ  العربيــة، 

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

الخدمــات الماليــة، منــذ عــام 1998م وحتــى عــام 1999م.

لاســتثمار،القاهرة،  	 فليمنجــس  بنــك  لــدى  التجزئــة  وســطاء  كبيــر 
جمهوريــة مصــر العربيــة، وهــو بنــك متخصــص فــي مجــال االســتثمار،  

منــذ عــام 1995م وحتــى عــام 1998م.

المؤهالت

بكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة ريتشــموند،  	
لنــدن، المملكــة المتحــدة، عــام 1996م.
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الوظائف الحالية:

ــة  	 ــده للتجزئ ــة - تعمــل شــركة بن ــده للتجزئ ــذي بشــركة بن الرئيــس التنفي
ــذا 2017م. ــة فــي مجموعــة صافــوال، من ــة قطــاع التجزئ تحــت مظّل

عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي بمجموعــة شــركات الكبيــر، شــركة  	
فــي  متخصصــة  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  مغلقــة  مســاهمة 

2018م. منــذا  الغذئيــة  الصناعــات 

عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــاءت  	
الدوائيــة، شــركة ذات مســؤولية  بشــركة جمجــوم فارمــا للصناعــات 
محــدودة، بالمملكــة العربيــة الســعودية، متخصصــة فــي الصناعــات 

الدوائيــة منــذا 2018م.

رئيــس مجلــس إدارة بشــركة مــداواة الطبيــة، شــركة ذات مســؤولية  	
محــدودة بالمملكــة العربيــة الســعودية، متخصصــة فــي الرعايــة الصحيــة 

ــذا 2013م. من

	  ، المنزليــة  الطبيــة  للخدمــات  الســام  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
ــة الســعودية،  وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة. بالمملكــة العربي

متخصصــة فــي الخدمــات الطبيــة منــذ عــام 2015م.

عضــو اإلدارة التنفيذيــة للتجمــع الصحــي األول بــوزراة الصحة، مؤسســة  	

حكوميــة غيــر هادفــة للربــح بالمملكــة العربيــة الســعودية، متخصصــة 
فــي الرعايــة الصحيــة منــذا 2018م.

عضــو مجلــس إدارة بشــركة زهيــر فايــز وشــركائه، شــركة مهنيــة محاصــة  	
الهندســية  الســعودية، متخصصــة فــي األعمــال  العربيــة  بالمملكــة 

وإدارة المشــاريع  منــذا 2017م

الوظائف السابقة والخبرات

مديــر عــام ونائــب الوزيــر بــوزارة الصحــة الســعودية – جهــة حكوميــة  	
متخصصــة فــي الرعايــة الصحيــة  مــن 2014م حتــي 2015م.

إدارة  	 فــي  متخصصــة  الطبيــة  النهــدي  بشــركة  التنفيــذي   الرئيــس 
سلســلة صيدليــات بقطــاع التجزئــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن 

2014م. حتــي  2006م 

الســعودية  	 كايــن  ســميث  جاكســو  بشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
2006م. حتــي  1996م  الصحيــة  الرعايــة  فــي  متخصصــة  المحــدودة 

مســاعد المديــر العــام للمبيعــات والتســويق بشــركة تبــوك للصناعــات  	
ــر وتصنيــع وتســويق وتوزيــع األدويــة مــن  الدوائيــة متخصصــة  بتطوي

1995م حتــي 1996م.

المؤهالت

بكالوريــوس علــوم الصيدلــة مــن جامعــة الملــك ســعود بالمملكــة  	
1989م. الســعودية،عام  العربيــة 

السيد / خليفة حسن خليفة محمد الجالهمةالسيد / بندر طلعت حموه

الوظائف الحالية:

نائــب رئيــس قســم الملكيــة الخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط  	
وشــمال أفريقيــا فــي "شــركة إنفســتكورب للخدمــات الماليــة"، البحريــن 
والمتخصصــة فــي االســتثمار فــي معامــات الملكيــة الخاصــة بمنطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا منــذ أكتوبــر 2010م.

عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي شــركة البــرج للمختبــرات الطبيــة،  	
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ، متخّصصــة فــي الخدمــات 

الطبيــة، بالمملكــة العربيــة الســعوديةمنذ أبريــل 2019م.

عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة الفــرص المســتهدفة للتجــارة  المحــدودة  	
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال إالنشــاءات 
العامــة وخدمــات الصيانــة واالســتيراد والتصديــر والتســويق بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، منــذ يوليــو 2013م.

ــة للتجــارة وهــي  	 عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة شــركة الفــرص التنموي
شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ 

يونيــو 2013م.

ــة للتجــارة وهــي  	 عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة شــركة الفــرص التنموي
شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ 

يونيــو 2013م.

عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة جــوف الخدمــات الصناعيــة القابضــة  	
ــة الســعودية،  ــة العربي وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملك

منــذ ســبتمبر2013م.

الســعودية  	 جمســتون  فــورث  جلــف  بشــركة  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
المحــدودة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة 

ديســمبر2008م. ،منــذ  الســعودية 

الســعودية  	 جمســتون  فيفــث  جلــف  بشــركة  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
المحــدودة )وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة 

ديســمبر2008م. منــذ  الســعودية، 

القابضــة وهــي شــركة ذات  	 اإلدارة بشــركة الزوردي  عضــو مجلــس 
مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة الســعودية، منــذ ديســمبر2019م.

عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة الرعايــة واألبتكاروهــي شــركة مســاهمة  	
مغلقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، منــذ أكتوبــر 2016م.

عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة تنميــة التوســعة التجاريــة وهــي شــركة  	
ذات مســؤولية محــدودة بالمملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ ديســمبر 

2015م.

عضــو مجلــس اإلدارة بصنــدوق قطــاع الرعايــة الســعودي، صنــدوق  	
اســتثماري، متخصصــة باالســتثمار منــذ ســبتمبر 2016م.

ذات  	 شــركة  وهــي  المجاليــة  حلــول  بشــركة  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
يونيــو  منــذ  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  محــدودة  مســؤولية 

2015م. 

الوظائف السابقة والخبرات

غلوبــال  	 غــروب  ســيتي  فــي  واســتثمارية  مصرفيــة  خدمــات  محّلــل 
ماركيتــس ليميتــد، فــرع دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المتخصصــة 

فــي استشــارات االســتحواذ واالندمــاج، بيــن 2008م و2010م.

الصناعييــن  	 مجموعــة   – واســتثمارية  مصرفيــة  خدمــات  محّلــل 
األساســية، فــي ســيتي غــروب غلوبــال ماركيتــس ليميتــد، فــرع لنــدن، 
المملكــة المتحــدة، المتخصصــة فــي استشــارات االســتحواذ واالندماج 
فــي القطــاع الصناعــي، مــن أبريــل 2010م إلــى أغســطس 2010م.

البحريــن  	 بنــك  فــي  والشــركات،  للخزينــة  مصرفيــة  خدمــات  محّلــل 
والكويــت، المنامــة، البحريــن المتخصــص فــي الخدمــات المصرفيــة 

2006م. للعمــاء، 

المؤهالت

بنتلــي  	 الشــركات والمحاســبة مــن جامعــة  بكالوريــوس فــي تمويــل 
2006م. األميركيــة،  المتحــدة  بالواليــات 
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أسمــــــــــــــــــــــاء الشركـــــــــــــات داخـــــــــل المملكــة أو خــــــــــــــــــــارجها التــي
فـــي  عضــوًا  الشــــــــــركة  إدارة  مجلــــــــــــــــــــــس  عضـــــــــــــــــــــو  يكـــــــــــــــــــون 
مـــــــــــديريهـــا  مـــــــــــــن  أو  والسـابقــــــــــــــــة  الحاليـــة  إدارتهـــــــــــــا  مجالــــــــــــس 
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محمد إبراهيم جمعة الشروقي

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة مساهمة خارج المملكة .APM Terminals عضو مجلس إدارة شركة شركة مساهمة خارج المملكة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة اإلسامية

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة شركة وصاية لاستثمار شركة مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة في شركة إنفستكورب المالية

مؤسسة غير ربحية خارج المملكة رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس اإلدارات لدول مجلس التعاون الخليجي جهة حكومية خارج المملكة عضو مجلس إدارة في صندوق الضمان الصحي في البحرين

غرفة تجارة خارج المملكة عضو مجلس إدارة غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

شركة مساهمة عامة خارج المملكة مستشار بنك إنفستكورب البحرين - - -

شركة مساهمة عامة خارج المملكة الرئيس التنفيذي المشارك لبنك إنفستكورب البحرين - - -

مؤسسة غير ربحية خارج المملكة عضو مجلس إدارة برنامج ولي العهد لمملكة البحرين - - -

شركة مساهمة خارج المملكة عضو مجلس إدارة شركة البحرين للماحة والتجارة الدولية - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس  إنفستكورب السعودية لاستثمارات المالية - - -

شركة مساهمة خارج المملكة الرئيس التنفيذي ألعمال منطقة الخليج – بنك إنفستكورب - - -

منظمة غير ربحية خارج المملكة عضو مؤسس في مجلس إدارة إنجار العرب - - -

شركة مساهمة داخل المملكة المدير التنفيذي ألعمال منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان – شركة 
سيتي غروب

شركة مساهمة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة سيتي غروب بنك لاستثمار اإلسامي

شركة مساهمة خارج المملكة الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال البحرين للدراسات والبحوث – شركة سيتي غروب

مؤسسة بحثية خارج المملكة عضو مجلس أمناء مركزالبحرين للدراسات والبحوث
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عبد هللا عبد العزيز صالح العثيم

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة مجموعة أركان األعمال المحدودة شركة محدودة المسؤولية داخل المملكة رئيس مجلس إدارة شركة مضاء لاستثمار

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة فاميلي مارت فنتشرز المحدودة شركة محدودة المسؤولية داخل المملكة عضو مجلس إدارة رشكة عبدالعزيز العثيم وأبنائه القابضة

شركة ذات 
مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة التعليم المبكر والرعاية بالطفولة شركة محدودة المسؤولية داخل المملكة رئيس مجلس إدارة رشكة سامرت ميد الطبية

شركة ذات 
مسؤولية محدودة خارج المملكة ISS عضو مجلس إدارة وشريك بشركة إي إس إس شركة محدودة المسؤولية داخل المملكة عضو مجلس إدارة ورشيك برشكة هايرب يب

شركة ذات 
مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة وشريك بشركة مركز بجوار الطبي شركة محدودة المسؤولية داخل المملكة ITS رئيس مجلس إدارة رشكة إي يت إس

شركة ذات 
مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة وشريك بشركة نقلة التسويقية - - -

شركة ذات 
مسؤولية محدودة داخل المملكة مدير التخطيط االستراتيجي لشركة عبد العزيز العثيم وأبنائه القابضة - - -

شركة ذات 
مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة أسوار المتحدة للتطوير العقاري - - -

- - - - - -
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براين نورمان ديكيبراين نورمان ديكي

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة شركة هايدراسون شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة شركة إكس بريكس أي جي

شركة قابضة ملكية خاصة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة شركة إيكوبال إي إس الدانمارك شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة مجموعة إس سي بي القابضة

شركة أشخاص 

تضامن
خارج المملكة عضو مجلس إدارة مجموعة بولي كونسبت الواليات المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة أن دي تي لخدمات منع التآكل

شركة مساهمة 

عامة
خارج المملكة رئيس مجلس إدارة شركة سيستيما المالية جي إس إف سي الروسية - - -

شركة ذات 

مسؤولية 

محدودة

خارج المملكة عضو مجلس إدارة منتدب بشركة إنفستكورب إنترناشونال ليمتد - - -

شركة ذات 

مسؤولية 

محدودة

خارج المملكة الرئيس التنفيذي لشركة تي إكس يو إنرجي بمنطقة أمريكا الشمالية - - -
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صباح خليل إبراهيم المؤيد

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

منظمة حكومية خارج المملكة عضو مجلس إدارة مجلس بمجلس التعليم العالي، بمملكة البحرين شركة مساهمة خارج المملكة
عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة االستثمارات والقروض 

بنك البحرين للتنمية

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة رئيسة مجلس إدارة شركة فات 6 البز البحرين شركة مساهمة خارج المملكة
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر بشركة 

إنفستكورب للخدمات المالية – البحرين

شركة مساهمة 

عامة
خارج المملكة

مدير عام وعضو مجلس إدارة تنفيذي في بنك اإلسكان بالبحرين - قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية
شركة مساهمة  خارج المملكة

ومستشارة  بالبحرين  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  عضو 

والمالية المصرفية  الخدمات  قطاع   - للمجلس 

شركة مساهمة 

عامة
خارج المملكة

نائب رئيس بنك الخليج المتحد بالبحرين، قسم االستثمارات، قطاع الخدمات 

المصرفية والمالية
- - -
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سليم مارون فاخوري

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة مدير األسواق اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة أزاديا القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس القطاع التجاري في شركة الحكير ألزياء التجزئة 

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة

رئيس قطاع األزياء في مجموعة أزاديا القابضة، وهي شركة لبنانية خاصة ذات 

مسؤولية محدودة، متخصصة في قطاع التجزئة، تعمل المجموعة كمشغل 

للعديد من االمتيازات والعامات التجارية العالمية حول العالم، لبنان

- - -
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سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة شركة كوكا كوال السعودية لتعبئة المرطبات شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية لاستثمار القابضة

شركة مساهمة عامة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة حلويات سعد الدين

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية ا لمحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس بشركة تعبئة المياه  الصحية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عنايه" - - -

شركة مساهمة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدى الميزان - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة - - -

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة جسور اإلمداد لاستقدام العالمية - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي بشركة اتحاد الخليج لألغذية - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي كارك العربية المحدودة - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس قطاع المنتجات االستهاكية لشركة العليان المالية - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية وفروعها بالمملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة - - -
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سعود غسان أحمد السليمان

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة IKEA Forward رئيس مجلس إدارة مسرعة اعمال ايكيا شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان، شركة غسان أحمد السليمان 
لتجارة المفروشات

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس التنفيذي لشركة إيكيا - المملكة العربية السعودية والبحرين، شركة غسان 
أحمد السليمان لتجارة المفروشات شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس االدارة لشركة ساسة القابضة المحدودة

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة بمجلس االستدامة االستراتيجية العالمية في 
ايكيا

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة مجلس األعمال االستراتيجي العالمي في ايكيا

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة في شركة مستثمرو السعودية الرواد القابضة

- - - منظمة غير ربحية داخل المملكة عضو مجلس إدارة لجنة الخدمات اللوجستية في الغرفة التجارية 
بالرياض

- - - منظمة غير ربحية داخل المملكة عضو مجلس إدارة المجلس القطاعي للتجارة والتجزئة في الغرفة 
التجارية بجدة

- - - جمعية تعاونية داخل المملكة عضو مجلس إدارة جمعية أثاث التعاونية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة فلو للخدمات اللوجستية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة شركة  Livspace )بالمملكة العربية السعودية 
ودول مجلس التعاون(

- - - منظمة حكومية داخل المملكة عضو مجلس إدارة في االكاديمية اللوجستية السعودية التابع لوزارة 
النقل بالمملكة العربية السعودية

--

--
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عادل عبد هللا الميمان

أعضاء مجلس اإلدارة 
المنتهية واليتهم بتاريخ 

25 أبريل2021م – السابقون

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة مساهمة عامة داخل المملكة رئيس قسم مبيعات الخزينة للقطاعات المصرفية الخاصة التجزئة والشركات للبنك 
األهلي التجاري شركة مساهمة عامة داخل المملكة رئيس المكتب القاري بالبنك األهلي التجاري

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة الرئيس المشارك لقسم إدارة الثروات بشركة جدوى لاستثمار شركة مساهمة عامة داخل المملكة الرئيس التنفيذي لمبيعات الخزينة بمجموعة الخزينة في البنك 
األهلي التجاري

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة رئيس إدارة ثروة العماء من أصحاب الثروات الصافية العالية – األهلي كابيتال - - -

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة SAMBA مدير قسم المبيعات والتسويق، الخزينة، البنك السعودي األمريكي - - -
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عبد الكريم أبو النصر

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة مساهمة عامة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بمجموعة صافوال شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة صفناد المحدودة بدبي، اإلمارات العربية 
المتحدة

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة كنان للتطوير العقاري شركة مساهمة عامة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة حصانة – المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة منظمة حكومية داخل المملكة عضو مجلس إدارة برنامج كفالة – الهيئة العامة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة

شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة شركة صلة للتطوير

شركة مساهمة عامة داخل المملكة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بالبنك األهلي التجاري - - -

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا - - -

منظمة حكومية خارج المملكة مدير اتحاد المصارف العربية بلبنان - - -

منظمة حكومية خارج المملكة عضو مجلس أمناء األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - - -
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أمين محمد عاكف المغربي

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس القسم المالي لشركة مغربي للتجزئة شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مغربي للتجزئة

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة المدير العام اإلقليمي لشركة مغربي شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة مستشفيات ومراكز مغربي

شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة مدير عام التسويق بشركة مغربي شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية 
)مجموعة أميكو(

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة شركة غسان أحمد السليمان لتجارة 
المفروشات المحدودة - إيكيا السعودية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة وشريك بشركة مغربي للبصريات المحدودة

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة بشركة إيه آر بي جلوبال كابيتال المحدودة – 
اإلمارات العربية المتحدة

- - - مؤسسة غير ربحية خارج المملكة عضو مجلس إدارة مؤسسة مغربي

- - - مؤسسة غير ربحية خارج المملكة عضو مجلس إدارة مؤسسة عين أفريقيا
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خليفة حسن خليفة محمد الجالهمة

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة البرج للمختبرات الطبية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة الفرص المستهدفة للتجارة  المحدودة

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة جوف الخدمات الصناعية القابضة

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة جلف فورث جمستون السعودية 
المحدودة

- - - شركة مساهمة مغلقة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة الرعاية واالبتكار

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة تنمية التوسعة التجارية

- - - صندوق استثماري داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بصندوق قطاع الرعاية السعودي

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس اإلدارة بشركة حلول المجالية
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بندر طلعت حموه

الكيان القانوني داخل أو خارج
 المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو  مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها الكيان القانوني داخل أو خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها

منظمة حكومية داخل المملكة مدير عام ونائب الوزير بوزارة الصحة السعودية شركة مساهمة داخل المملكة الرئيس التنفيذي بشركة بنده للتجزئة – صافوال

شركة مساهمة داخل المملكة الرئيس التنفيذي بشركة النهدي الطبية شركة مساهمة مغلقة داخل المملكة عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الكبير

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة الرئيس التنفيذي بشركة جاكسو سميث كاين السعودية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة جمجوم فارما للصناعات الدوائية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة بشركة مداواة الطبية

- - - شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة السام للخدمات الطبية المنزلية

- - - مؤسسة حكومية غير ربحية داخل المملكة عضو اإلدارة التنفيذية للتجمع الصحي األول بوزارة الصحة

- - - شركة مهنية محاّصة داخل المملكة عضو مجلس إدارة بشركة زهير فايز وشركائه

السّيد/ محمد إبراهيم الشروقي

السّيد/ عبد لله عبد العزيز العثيم

السّيد/ براين نورمان ديكي

السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد

السيد/  سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي

السيد/ سليم مارون فاخوري

السيد/ سعود غسان أحمد السليمان

=

السّيد/ عادل عبد هللا صالح الميمان

السّيد/ عبد الكريم أبو النصر

السّيد/ أمين محمد عاكف المغربي

السّيد/ خليفة حسن خليفة محمد الجالهمة

بندر طلعت حموه
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حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

حاضر لم يحضر حاضر حاضر حاضر لم يحضر لم يحضر

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

حاضر حاضر حاضر حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

حاضر حاضر حاضر حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

حاضر حاضر حاضر حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

السّيد/ محمد إبراهيم الشروقي

السّيد/ عبد لله عبد العزيز العثيم

السّيد/ براين نورمان ديكي

السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد

السيد/  سامر محمد إسحاق أحمد الخواشكي

السيد/ سليم مارون فاخوري

السيد/ سعود غسان أحمد السليمان

=

السّيد/ عادل عبد هللا صالح الميمان

السّيد/ عبد الكريم أبو النصر

السّيد/ أمين محمد عاكف المغربي

السّيد/ خليفة حسن خليفة محمد الجالهمة

بندر طلعت حموه

يجتمــع مجلــس اإلدارة مــرًة فــي الشــهر أو عنــد الضــرورة لمتابعــة العمليــات والنتائــج الماليــة الشــهرية والربــع 

ســنوية واإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة. وفيمــا يلــي بيانــات وتواريــخ اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــال عــام 2021م

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خال عام 2021م

اجتماعات مجلس إدارة الشركة 

25 ابريل 2021م24 فبراير 2021

أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم بتاريخ 25 أبريل 2021م – السابقون

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين التي بدات عضويتهم بتاريخ 26 أبريل 2021م

8 ديسمبر 282021 سبتمبر 62021 يوليو 52021 مايو 2021م11 يناير 2021م

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لم يحضر لم يحضر لم يحضر

100%

100%

100%

57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%
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ســعيًا لتحقيــق مزيــدًا مــن الكفــاءة، تــم دعــم مجلــس اإلدارة لمســاعدته فــي أداء أنشــطته 
بعــدد مــن اللجــان الداخليــة التــي يتــم تشــكيلها مــن المجلس أو مــن الجمعية العامــة كالتالي: 

حيــث تــم تكويــن هــذه اللجــان الداخليــة مــن مجلــس اإلدارة، باســتثناء لجنــة المراجعــة التــي 
تــم انتخابهــا مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة. يتراوح عـــدد األعضــــاء فـــــي كل لجنــــــة من اللجــــــــان
إلــى خمســة أعضــاء. وقــد تــم اعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة ولجنــة  مــن ثاثــة 
ــة العامــة. كمــا يحــق للمجلــس أن يؤســس أي عــدد  الترشــيحات والمكافــآت مــن الجمعي
مــن اللجــان التــي يراهــا ضروريــة لتحقيــق الحوكمــة الفّعالــة واإلشــراف علــى عمليــات 
الزوردي التشــغيلية مــع تحديــد صاحياتهــا وأهدافهــا وآليــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا.  
يقــوم المجلــس علــى أســاس ســنوي بمراجعــة وإقــرار أو تعديــل صاحيــات لجانــه الفرعيــة 

لضمــان أن تبقــى هــذه الصاحيــات مناســبة لغرضهــا.

كمــا تقــوم لجــان المجلــس بتقديــم تقريرهــا الســنوية لمجلــس اإلدارة يشــمل أنشــطة 

ــس اإلدارة  ــع مجل ــا بشــفافية تامــة. ويتاب ــا وتوصياته ــا وقرارته ــج أعماله ــة ونتائ اللجن
إليهــا حيــث  المســندة  الواجبــات  أداء  مــن  للتأكــد  لجانــه  أنشــطة  نحــو منتظــم  علــى 

ــس. ــع ســنوي للمجل ــر رب ــم تقري ــة بتقدي يقــوم رؤســاء اللجــان الداخلي

اللجان المنبثــقـــة عـــــن 
مجلـس اإلدارة وأعضائها 

010203 ــةلجنــة المراجعــة ــة التنفيذي لجنــة الترشــيحات والمكافــآتاللجن
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01

خارجييــن  بمستشــارين  االســتعانة  للمجلــس  الداخليــة  للجــان  يجــوز 
ومستشــارين محترفيــن مســتقلين، ويمكنهــم طلــب الدعــم مــن العامليــن 
علــى  لمســاعدتهم  المجموعــة  داخــل  الوظيفيــة  المســتويات  بكافــة 
المديريــن  وبعــض  الخارجيــون  المستشــارون  يحضــر  بمســؤولياتهم.  القيــام 
اللجنــة مــع أعضــاء  اجتماعــات  الحاجــة،  العليــا، عنــد  وأعضــاء فريــق اإلدارة 
اللجنــة. رئيــس  دعــوة  بموجــب  ذلــك  ولكــن  الســر،  وأميــن  اللجنــة  هــذه 

تتحمــل كل لجنــة مــن لجــان المجلــس المســؤولية أمــام مجلــس اإلدارة فيمــا 
يتعلــق بأنشــطتها، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســؤولية ال تعفــي مجلــس 
اإلدارة مــن مســؤوليته عــن هــذه األنشــطة والواجبــات والصاحيــات التــي 
أداء  مســؤولية  المراجعــة  لجنــة  تتحمــل  كمــا  لجانــه.  إلــى  بتفويضهــا  قــام 
أدوارهــا ومســؤولياتها أمــام الجمعيــة العامــة، وتقــوم لجنــة المراجعــة بإعــــــداد 
وعــرض تقريــــــر ســنوي عــن أعمــــــال لجنــــــة المراجعــة علــى الجمعيــة العــــــامة.

 تضــم لجــان المجلــس عــدًدا كافًيــا مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيــر 
اإلدارة عضــًوا  رئيــس مجلــس  يكــون  أن  ويمكــن  والمســتقلين.  التنفيذييــن 
يكــون  أن  لــه  يحــق  وال  المراجعــة  لجنــة  باســتثناء  المجلــس،  لجــان  فــي 
الوصــول  بحــق  اللجــان  تتمتــع  والمكافــآت.  الترشــيحات  للجنــة  رئيًســا 
واألنظمــة  والســجات  العمــل  ومقــار  الموظفيــن  جميــع  إلــى  الكامــل 
بمســؤولياتها. القيــام  مــن  يمكنهــا  بمــا  القانونييــن  واالستشــاريين 

لجنة المراجعة

تــم انتخــاب لجنــة المراجعــة )"اللجنــة"( مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة العاديــة 

وأعمــال  للشــركة  الماليــة  والتقاريــر  الداخليــة،  الرقابــة  نظــم  لمتابعــة 

امتثــال  مــن  والتأكــد  الماليــة،  للتقاريــر  والخارجيــة  الداخليــة  المراجعــة 

قامــت  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المطبقــة.  واللوائــح  للقوانيــن  الشــركة 

فــي  بمســؤولياتها  القيــام  فــي  اللجنــة  بتفويــض  العامــة  الجمعيــة 

اإلشــراف علــى إدارة مخاطــر الشــركة علــى النحــو الــوارد فــي الئحــة عمــل 

ــر 2018م. ــخ 8 يناي ــة بتاري ــة العام ــة المعتمــدة مــن الجمعي ــة المراجع لجن

تشكيل لجنة المراجعة ودورها

 تتكون اللجنة من ثاثة أعضاء بحٍد أدنى وال يتجاوز خمسة أعضاء، بما 
فــي ذلــك متخصــص فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية. ويتــم تعييــن 
أعضــاء لجنــة المراجعــة باالنتخــاب مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين 
لفتــرة تتزامــن مــع فتــرة تعييــن كل عضــو كعضــو مجلــس إدارة، ويجــوز 
عزلــه أو اســتبداله مــن ِقبــل الجمعيــة العامــة فــي أي وقــت. كمــا يتــم 
ترشــيح أعضــاء لجنــة المراجعــة لانتخــاب مــن قبــل الجمعيــة العامــة  
وفقــا  لسياســة معاييــر وشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة، حيــث تتبــع 
الشــركة عنــد انتهــاء دورة عمــل لجنــة المراجعــة الكيفيــة المنصــوص 
ــة مجلــس اإلدارة واللجــان. ــر الترشــح لعضوي ــا بسياســة ومعايي عليه
مجموعــة  توافــر  تضمــن  بطريقــة  اللجنــة  أعضــاء  اختيــار  يجــب 
والفهــم  المختلفــة،  والخبــرات  والمهــارات  الكفــاءات  مــن 
يحظــى  أن  ويجــب  الزوردي.  بهــا  تعمــل  التــي  للصناعــة  الســليم 
معقولــة. ماليــة  أو  محاســبية  بخبــرة  األقــل  علــى  واحــد  عضــو 
ال يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ورئيــس مجلــس اإلدارة 
الحصــول علــى عضويــة لجنــة المراجعــة. كمــا ال يحــق ألي شــخص 
اإلدارة  أو  بالشــركة  الماليــة  الشــؤون  قســم  فــي  عمــل  أو  يعمــل 
التنفيذيــة أو لــدي مدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة خــال العاميــن 
الســابقين الحصــول علــى عضويــة اللجنــة. ويجــب أن يكــون عضــو 
ــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل. ــى األقــل مــن أعضــاء اللجن واحــد عل

فــي حالــة وجــود معقــد شــاغر فــي اللجنــة، يعيــن مجلــس اإلدارة عضــًوا 
المقعــد،  شــغور  مــن  يوًمــا   40 غضــون  فــي  المراجعــة  بلجنــة  مؤقًتــا 
وذلــك بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ثــم يتــم عــرض 
ِقبــل  مــن  دائمــًا  تعيينــه عضــوًا  إلقــرار  العامــة  الجمعيــة  علــى  التعييــن 
المســاهمين فــي أول اجتمــاع للجمعيــة العامــة يعقــد بعــد شــغور المقعــد.
يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة المراجعــة فــي ضمــان توافــر آليــة للرقابــة 
الشــركة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  ونزاهــة  دقــة  دعــم  بغــرض  والتدقيــق 
الرقابــة  نظــم  وكفــاءة  نزاهــة  وضمــان  الماليــة،  وبياناتهــا  وقوائمهــا 
ــال الشــركة للوائــح  الداخليــة ونظــم إدارة المخاطــر بالشــركة، وضمــان امتث
الشــركة. أعمــال  عــن اإلشــراف علــى  بهــا. فضــا  المعمــول  والقوانيــن 
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تمتلــك اللجنــة بشــكٍل عــام، صاحيــة تدقيــق ومراجعــة 

أي نشــاط يقــع ضمــن اختصاصهــا أو أي مهــام أخــرى 

قــد يطلبهــا مجلــس اإلدارة علــى وجــه التحديــد.  ويحــق 

ــع الســجات والتعامــل مــع  ــى جمي ــة االطــاع عل للجن

موظفــي الزوردي )بمــا فــي ذلــك المراجعــة الداخليــة( 

مجلــس  يمنــح  قيــود.  دون  الخارجييــن  والمدققيــن 

المشــورة  علــى  الحصــول  صاحيــة  للجنــة  اإلدارة 

االستشــارات  مــن  غيرهــا  أو  الخارجيــة  القانونيــة 

لمســاعدة  الــازم  النحــو  علــى  المســتقلة  القانونيــة 

اللجنــة فــي أداء عملهــا. ولضمــان اســتقالية عمــل 

اتصــال  قنــوات  هنــاك  يكــون  المراجعــة،  لجنــة 

ومراجعــي  الداخليــة  المراجعــة  رئيــس  مــع  مباشــرة 

التواصــل  يمكنهــم  حيــث  الخارجييــن،  الحســابات 

بشــكٍل مباشــر مــع لجنــة المراجعــة دون أي وســيط.

أعضاء  لجنة المراجعة

تاريخ التعيين حالة العضوية المنصب االسم

مستقلة وغير تنفيذية 26 ابريل 2021م رئيسة لجنة المراجعة الســيدة/ صبــاح خليــل إبراهيــم المؤيــد 1

غير مستقل وغير تنفيذي 26 ابريل 2021م عضو لجنة المراجعة السّيد/ برايــــــــــــــن نورمـــــــــــــــــــان ديـــــــكـــــــــــــــــــــــــــي

26 ابريل 2021م مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة المراجعة السيد/ سليم مارون فاخوري 2

تاريخ التعيين حالة العضوية المنصب االسم

22 ابريل 2018م مستقلة وغير تنفيذية
رئيس لجنة المراجعة ومختص 

بالشؤون المالية والمحاسبية
الســيدة/ صبــاح خليــل إبراهيــم المؤيــد

22 أبريل 2018م
غير مستقل وغير 

تنفيذي
عضو لجنة المراجعة السيد/ براين نورمان ديكي

22 ابريل 2018م
غير مستقل  و  غير 

تنفيذي
عضو لجنة المراجعة السيد/ عادل عبد هللا صالح الميمان  

10 ديسمبر 2019م
غير مستقل وغير 

تنفيذي
عضو لجنة المراجعة

محمــد  خليفــة  حســن  خليفــة  الســيد/ 
همــة لجال ا

1 السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة وأخصائية في شؤون المحاسبة والمالية

2 السيد / سليم مارون فاخوري عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المراجعة وأخصائي في شؤون المحاسبة والمالية

أعضاء اللجنة خال الفترة من 26 ابريل 2021م حتى 25 ابريل 2024م

أعضاء اللجنة خال الفترة من 1 يناير 2021م حتى 25 أبريل 2021م
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حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة السيدة / صباح خليل إبراهيم المؤيد

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/ برايــــــــــــــــــــن نــــــــــورمــــــــــــــــــــان ديكــــــــــــــــــــي

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر لم يحضر حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق السيد/ ســـــــلـــــــيــــــــــــــــم مــــــــــــارون فـــــــــاخــــــــــوري

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لم يحضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر حاضر حاضر حاضر السّيد/ عـــــادل عبد هللا صــــالــــــح الميمــــان

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/ خليفة حسن خليفة الجالهمة

تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل مع انعقاد اجتماعات إضافية حسب الضرورة. عقدت اللجنة خال عام 2021م 

أربعــة عشــر )14( اجتماعــا مــن خــال المكالمــات المرئيــة الجماعية، وذلك بســبب االجراءات الوقائية مــن جائحة كورونا . 

يتــم دعــوة الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي بالشــركة إلــى حضــور االجتماعــات، عندمــا يتطلــب األمــر، لتقديــم أى 

توضيحــات تتعلــق بالحســابات واألمــور الماليــة ويتــم توثيــق محاضــر االجتماعــات وتقديمهــا بعــد ذلــك إلــى مجلــس 

اإلدارة. وحضــر الرئيــس التنفيــذى و الرئيــس المالــى بالشــركة جميــع اإلجتماعــات ما عدا اإلجتماعــات المنفردة بين لجنة 

المراجعــة و المدقــق الخارجــى للحصــول منــه علــى رأيــه فــى أداء اإلدارة خــال عمليــة المراجعــة و الــذى جاء دائمــا إيجابيًا.

تقــــوم رئيســـة لجنــــة المراجعــــة بعــرض كافـــــة المسائـــــل ذات األهميـــــة علــى مجلـــــس اإلدارة والتــي يتــم التنويــه 

عنهــا مــن ِقبــل المدققيــن الخارجييــن أو رئيــس قســم المراجعــة الداخليــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه ال يوجــد تعــارض بيــن توصيات لجنة المراجعة وقرارات الصــادرة عن مجلس اإلدارة خال العام. 

اجتماعات لجنة المراجعة

28 مارس 2021م 23 مارس 2021م 16 مارس 2021م 02 مارس 2021م 10 يناير 2021م 27 مايو 2021م05 يناير 2021م 23 نوفمبر 2021م17 يونيو 2021م22 ابريل 2021م

100%

85.7%

100%

42.85%

100%

28 اكتوبر 2021م 17 اغسطس 2021م 9 اغسطس 2021م 3 اغسطس 2021م
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ملخص أعمال لجنة المراجعة لعام 2021 

والســنوية  الســنوية  الربــع  الماليــة  والقوأيــم  النتأيــج  مراجعــة 
. عــة للمجمو

مراجعــة محتــوى التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة للتٔاكــد بٔانــه 
يعبــر فعليــا عــن نتأيــج انشــطة الشــركه بشــكل مفهــوم ويوفــر 
المعلومــات الازمــة للمســاهمين لتقييــم ٔاداء الشــركة ونمــوذج 

ٔاعمالهــا واســتراتيجيتها.

ــن  ــة المعتمــدة ألعمــال المراجعــة مــع المدققي مراجعــة المنهجي
الخارجييــن واإلدارة الــواردة ضمــن تقريــر المراجــع المســتقل لنهايــة 

العــام. 

مراجعــة تقاريــر المراجعــة والنتأيــج التــي تــو ّصــل ٕاليهــا قســم 
اإلدارة  واســتجابة  الخارجييــن،  والمدققيــن  الداخليــة،  المراجعــة 

لتوصياتهــم.

مراجعــة التقاريــر حــول شــؤون االمتثــال القانونيــة والتنظيميــة، 
بمــا فيهــا مكافحــة الرشــوة والفســاد واإلبــاغ عــن هــذه الحــاالت. 

مراجعة طريقة تقييم عامة توس.

مراجعة ماءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 

اإلشــراف علــى وظيفــة إدارة المخاطــر وتقييــم فعاليــة أنظمــة 
ــذ  ــة تنفي ــة المخاطــر، بمــا فــي ذلــك مراقب ــد ومراقب وآليــات تحدي

سياســات وإجــراءات المخاطــر.

الخاصــة  واألعمــال  الخارجييــن  المدققيــن  اســتقالية  مراجعــة 
التدقيــق. غيــر خدمــات  بتقديــم خدمــات 

مراجعــة أتعــاب المدققيــن الخارجييــن لعــام 2021م وخطابــات 
االرتبــاط بعمليــة المراجعــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة 

عليــه.
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قــام مجلــس اإلدارة باالطــاع والموافقــة علــى التقريــر الســنوي ألنشــطة لجنــة المراجعــة لعــام 2021م. فيمــا قامــت 

لجنــة المراجعــة بالمجموعــة بإجــراء المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراء ات الرقابــة الداخليــة فــي المجموعــة، وأصــدرت 

النتائــج والتوصيــات الخاصــة بهــذه المراجعــة الســنوية، كمــا يلــي: 

02

ٕاعداد التقارير المالية 

ــع األول والثانــي والثالــث مــن عــام 2021م. 	 ــع ســنوية للرب ــة الرب ــم المالي ــة المراجعــة القوائ راجعــت لجن

الخارجييــن،  	 المدققيــن  مــع  بالتعــاون  2021م  لعــام  المجمعــة  الماليــة  القوائــم  اللجنــة  راجعــت 
جــاء  ومــا  اإلدارة،  مــع  تمــت  التــي  والمناقشــات  المراجعــة  هــذه  علــى  وبنــاء   .)"BT"( تيللــي  بايكــر 
يتفــق  بمــا  إعدادهــا  تــم  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  فــأن  تيللــي،  بايكــر  المســتقل  المراجــع  بتقريــر 
مــع المعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية )المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
تمثــل  وأنهــا  القانونييــن(،  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  ِقبــل  مــن  المعتمــدة  الماليــة  التقاريــر 
بعــدل المركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج أعمالهــا للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

بنــاء علــى ذلــك أوصــت اللجنــة لمجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى القوائــم الماليــة  	
الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م. 

مراجعة ٔانظمة الرقابة الداخلية 

راجعت اللجنة كفاءة سياسات المجموعة وٕاجراءاتها الخاصة بنظم الرقابة الداخلية )بما في ذلك األعمال  	
ــات، واالمتثــال للنظــم  الماليــة والتشــيغلية، وتكنولوجيــا المعلومــات وٕادارة المخاطــر، ؤامــن المعلوم
القانونيــة واللوأيــح التنظيميــة ذات الصلــة، ونظــم الرقابــة المصممــة للكشــف عــن األعمــال االحتياليــة( 
مــن خــال مراجعــة ٔاعمــال وتقاريــر قســم المراجعــة الداخليــة والمراجــع المســتقل الخارجــي، والتقاريــر 
الدوريــة مــن اإلدارة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بــٕادارة المخاطــر واالمتثــال للنظــم القانونيــة والتنظيميــة. 

ٔاجــرت لجنــة المراجعــة تقييمــا لنظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31  	
ديســمبر 2021م، اعتمــدت تٔاكيــد اإلدارة بــٔان نظــم الرقابــة الداخلية وٕادارة المخاطــر التي تتبعها المجموعة 
فعالة وتعمل بشــكل جيد وتتوافق مع معايير ومتطلبات الٔيحة حوكمة الشــركات. وعّبرت لجنة المراجعة 
عــن رضاهــا حيــال ٓاليــات ونظــم الرقابــة الداخليــة التــي اعتمدتهــا الشــركة لرصــد وتصحيــح عــدم االمتثــال. 
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03

04

المعامات مع األطراف ذات العاقة 

قامــت اللجنــة باالطــاع علــى معامــات الشــركة مــع األطــراف ذات العاقــة. ولــم ينــم لعلــم اللجنــة أي  	

حالــة تضــارب مصالــح داخــل الشــركة أو المجموعــة، بمــا فــي ذلــك أي معاملــة أو إجــراء أو مســار عمــل مــن 

شــأنه إثــارة تســاؤالت حــول نزاهــة اإلدارة وتســتدعي اخطــار مجلــس اإلدارة. 

راجعــت اللجنــة تقريــر المراجعــة المحــدودة للمدققيــن الخارجييــن )بايكــر تيللــي( فيمــا يتعلــق بالمعامــات  	

مــع األطــراف ذات العاقــة خــال عــام 2021م. 

المراجعة الخارجية 

حصلــت اللجنــة علــى خطــاب تأكيــد خطــي مــن المدقــق الخارجــى )شــركة بايكــر تيللــى( ، بتاريــخ 19- يونيــو  	

2021، للتأكيــد علــى اســتقاليتها. أبــدت اللجنــة اتفاقها على اســتقالية مدققي الحســابات الخارجيين في 

الوقــت الحالــي وطــوال فتــرة ممارســة مراجعــة الحســابات وفقــا لشــروطالمتطلبات المهنيــة والتنظيميــة 

ذات الصلــة، وأنهــم قــد اســتوفوا معاييــر الماءمــة. 

عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خاصــة مــع مراجعــى الحســابات الخارجييــن خــال عــام 2021 دون حضــور  	

الرئيــس التنفيــذي واإلدارة .وكان رأي بايكــر تيللــي خــال هــذه الجلســات متســق بشــأن إجــراءات التدقيــق 

وتعــاون اإلدارة حيــث لــم يبــدي مراجعــي الحســابات اي ماحظــات. 

ٕاعادة تعيين المدققين الخارجيين 

ــدد )2( مــن الشــركات  	 ــى األقــل ع ــم ترشــيح عل ــة حوكمــة الشــركات، يجــب أن يت ــات الئح ــا لمتطلب وفق
المتخصصــة فــي مراجعــة الحســابات للجمعيــة العامــة، لــذا قامــت لجنــة المراجعــة بمراجعــة عــروض 
الخدمــات المهنيــة لمراجعــة الحســابات لعــام 2022م والمقدمــة مــن بعــض الشــركات المتخصصــة. وبنــاء 

ــة أســمااؤهم:  ــة بترشــيح ثــاث مكاتــب مراجعــة الحســابات واآلتي ــه قامــت اللجن علي

شركة بايكر تيللي وشركاه )MKM(محاسبون قانونيون معتمدون 	

 شركة كراو هوارث )Crowe Howarth( العظيم، السديرى، الشيخ و شركاه- محاسبون قانونين معتمدون  	

شركة RSM السعودية – عضو فى RSM العالمية. 	

مراجعــة المــوارد المتاحــة للقيــام باألعمــال المحاســبية واعــداد التقاريــر الماليــة 0506
والمراجعــة الداخلية 

راجعــت لجنــة المراجعــة وكانــت راضيــة عــن مــدى كفايــة المــوارد ومؤهــات وخبــرات الموظفيــن وبرامــج  	
التدريــب والميزانيــة المتاحــة لــإدارة الماليــة وقســم المحاســبة وأعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة.

 
تــم تعييــن رئيــس الدارة المراجعــة الداخليــة خلفــا للرئيــس الســابق بتاريــخ 17 ينايــر 2021م، واالســتعانة  	

بمصــادر خارجيــة فــي بعــض المشــاريع خــال العــام حتــى اكتمــال تعيينــات فريــق التدقيــق الداخلــي 
بأكملــه .
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تقــوم لجنــة المراجعــة بواجباتهــا ومســؤولياتها الكاملــة وفقــا 

بــه  الموصــي  النحــو  المراجعــة وعلــى  لجنــة  لائحــة عمــل 

ــى اإلشــراف  بموجــب الئحــة حوكمــة الشــركة، باإلضافــة إل

علــى إدارة مخاطــر الشــركة. تقــدم لجنــة المراجعــة توصياتهــا 

إلــى مجلــس اإلدارة أو المســاهمين، حســب االقتضــاء. كمــا 

ــة ونظــم  ــر المالي ــة المراجعــة علــى إعــداد التقاري تشــرف لجن

أداء  أجــل  مــن  للشــركة  الداخليــة  والرقابــة  المخاطــر  إدارة 

ــي: ــة المراجعــة بمــا يل ــا. وتقــوم لجن مســؤولياتها وواجباته

مسؤوليات وواجبات لجنة 
المراجعة 

تقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مدققي . 	
ــم  ــد أتعابهــم وتقيي ــن وعزلهــم وتحدي الحســابات الخارجيي
أدائهــم بعــد التحقــق مــن اســتقاليتهم ومراجعــة نطــاق 
أعمالهــم وبنــود التعاقــدات الخــاص بأعمالهــم المهنيــة.

التحقــق مــن اســتقالية المراجــع الخارجــي وموضوعيتــه . 	
األخــذ  مــع  مراجعتــه،  أنشــطة  وكفــاءة  ونزاهتــه 
الصلــة. ذات  والمعاييــر  القواعــد  االعتبــار  بعيــن 

فيما يتعلق بالمدققين 01
الخارجيين

ــة إعمــال وتحمــل المســؤولية المباشــرة لإشــراف . 	 مراقب
علــى أعمــال المدققيــن القانونيين الخارجيين )بما في ذلك 
تســوية الخافــات التــي قــد تنشــأ بيــن اإلدارة والمدققيــن 
الماليــة(  التقاريــر  إعــداد  بشــأن  الخارجييــن  القانونييــن 
بغــرض إعــداد تقاريــر المراجعــة أو األعمــال ذات الصلــة.

االطــاع علــى خطــة المراجعــة ونطــاق عمــل المدققيــن . 	
للمراجعــة،  المتبــع  والمنهــج  الخارجييــن  القانونييــن 
والتأكــد مــن عــدم احتوائهــم علــى أي أعمـــــال فنيــة أو 
إداريــة تتجـــــاوز نطــاق عملهــم، وتقديمـــــ رأي بشـــــأنهم.

صاحيــة االطــاع علــى جميــع خدمــات مراجعــة الحســابات . 	
التي يتم تقديمها من ِقبل المدققين القانونيـــين الخارجييـــن 
ومراجعتهــــا وتقديـــم توصياتهـــا لمجلـــس اإلدارة بشأنهـــا.

ــر . 	 ــع الخدمــات األخــرى الغي ــى جمي المراجعــة واالطــاع عل
متعلقــة بأعمــال مراجعــة الحســابات التي يتــم تقديمها من 
ِقبــل المدققيــن القانونييــن الخارجييــن والموافقــة عليهــا 
)يجــب اإلفصــاح عــن تلــك الخدمــات فــي التقاريــر الدوريــة(.

الخــــــارجيين . 	 القانونييــــن  المدققيــن  تقـــــارير  مراجعــــة 
ــراءات  ــة اإلج ــة، ومتابع ــم المالي ــى القوائ ــم عل وتعليقاته

المتخــذة فيمــا يتعلــق بتلــك التقاريــر
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مراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية للشــركة وقوائمهــا الماليــة الســنوية المدققة ومناقشــتها مــع اإلدارة . 	
والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن قبــل تقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليها. ومن ثــم تبدي اللجنة 
رأيهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بهــذه القوائــم للتأكــد مــن نزاهتهــا وإنصافها وشــفافيتها.

مراجعــة اإلفصاحــات الواجــب إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة بمــا يتفــق مــع جميــع المتطلبــات التنظيميــة.. 	

اإلدارة . 	 مجلــس  تقريــر  كان  إذا  مــا  بشــأن  اإلدارة،  مجلــس  طلــب  بموجــب  الفنــي،  رأيهــا  إبــداء 
تســمح  معلومــات  علــى  وتحتــوي  ومفهومــة  ومتوازنــة  نزيهــة  تتســم  للشــركة  الماليــة  والقوائــم 
واســتراتيجيتها. عملهــا  ونمــوذج  وأدائهــا  المالــي  الشــركة  مركــز  بتقييــم  والمســتثمرين  للمســاهمين 

أو . 	 التنظيميــة  أو  القانونيــة  األمــور  علــى  االطــاع 
التــي تتعلــق باالمتثــال للوائــح والقوانيــن المطبقــة مــع اإلدارة 
والمدققيــن القانونييــن الخارجييــن وقســم الشــؤون القانونيــة 
بالشــركة، حســب االقتضــاء، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــًرا كبيــًرا فــي 
ــرة فــي  ــرات الكبي ــة للشــركة، بمــا فــي ذلــك التغي ــم المالي القوائ

المعاييــر أو القواعــد المحاســبية.

دراســة التقديــرات والسياســات المحاســبية فيمــا يتعلــق . 	
بالمســائل المهمــة الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.

يتعلــق . 	 فيمــا  اإلدارة  مــن  توضيحــات  علــى  الحصــول 
بالفــروق غيــر العاديــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة مــن ســنة 
ألخــرى، واالطــاع علــى خطــاب توصيــات المدققيــن القانونييــن 

الخارجييــن لــإدارة ورد اإلدارة عليــه.

03فيما يتعلق بالقوائم المالية02
اإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة بالشــركة للتأكــد مــن فعاليتهــا . 	

فــي تنفيــذ األنشــطة والواجبــات.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن واســتبدال رئيــس المراجعــة الداخليــة . 	
رئيــس  مؤهــات  علــى  أيًضــا  اللجنــة  تطلــع  أن  ويجــب  أجــره.  واقتــراح 

الداخليــة. المراجعــة 
 مراجعــة أداء وفعاليــة إدارة المراجعــة الداخليــة ســنويًا داخليــًا ومــرة كل . 	

ــا. ــس )5( ســنوات خارجًي خمــــ

التأكــد مــن اســتقالية إدارة المراجعة الداخلية عــن اإلدارة التنفيذية، ويجب . 	
علــى المدقــق الداخلــي تقديــم التقاريــر المتعلقــة بالنواحــي الوظيفيــة إلــى 

اللجنــة بينمــا المتعلقــة بالنواحــي اإلداري إلــى الرئيــس التنفيذي.

االجتمــاع مــع المراجــع الداخلــي بصفــة مســتمرة وعلــى حــدا لمناقشــة أي . 	
أمــور تعتقــد اللجنــة أو قســم المراجعــة الداخليــــــة أنــه يجــــــــب مناقشتهــــا 

ــكٍل شخصي. بشـ

االطــاع علــى خطــة المراجعــة الداخليــة وجميــع التغيــرات الرئيسيــــــة التــي . 	
تطــــــرأ عليهــــا والموافقــــة عليهـــم.

اإلجــراءات . 	 تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  علــى  االطــاع 
التقاريــر. هــذه  علــى  الــواردة  بالتعليقــات  يتعلــق  فيمــا  التصحيحيــة 

فيما يتعلق بمهمة المراجعة 
الداخلية ونظم الرقابة الداخلية
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فيما يتعلق بإدارة المخاطر04

وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر تتفــق مــع . 	
طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، ومتابعــة تنفيذهــا، واالطــاع عليهــا 

ــة. ــة والخارجي ــرات الداخلي ــى المتغي ــاًء عل وتحديثهــا بن

ضمــان جــدوى اســتمرار الشــركة واســتمرارية نجــاح أنشــطتها وتحديــد . 	
المخــــاطـــــــــر التــي تهددهـــــــا خــال االثنــي عشــــــــر )12( شهــــــــرًا 

المقبلـة.

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم كفــاءة األنظمة . 	
واآلليــات لتحديــد ومراقبــة المخاطــر التــي تهــدد الشــركة مــن أجــل 

تحديــد مجــاالت عــدم الكفايــة فيهــا.

تقديــــــم التوصيــــــــات لمجــــــلـــــس اإلدارة بشـــــــــأن إدارة المخــاطــر.. 	

اســتام التقاريــر نصــف الســنوية المتعلقــة بالحــوادث والشــكاوى . 	
والتأكــد مــن ماءمــة اإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة بعــد وقــوع هذه 

الحــوادث والشــكاوى.

مراجعــة كفــاءة نظــام مراقبــة االمتثــال للقوانيــن واللوائــح ونتائــج أي تحقيقــات إداريــة ومتابعة . 	
أي حــاالت عــدم امتثــال )بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التأديبيــة(.

ــق . 	 ــي للشــركة فيمــا يتعل ــات منتظمــة مــن اإلدارة والمستشــار القانون ــى تحديث الحصــول عل
ــح. ــال للنظــم واللوائ باالمتث

مراجعة العقود والمعامات مع األطراف ذات العاقة، وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة.. 	

فيما يتعلق باالمتثال للنظم والقوانين05
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يقــوم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بتقييــم المخاطــر بشــكل 
ــي: ــا يل مســتمر كم

تقييم المخاطر
علــى  المخاطــر  بتقييــم  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  يقــوم 
أســاس مســتمر، بمــا فــي ذلــك المخاطــر المتعلقــة بإعــداد التقاريــر 
الماليــة، وتقييــم التدابيــر الازمــة إلدارة أو تقليــل أو القضــاء علــى 

المخاطــر المحــددة.
تســاعد إدارة المراجعــة الداخليــة اإلدارة التنفيذيــة فــي الزوردي ولجنــة 
ــة والتخفيــف مــن حدتهــا فــي  ــد المخاطــر المالي المراجعــة فــي تحدي

عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة.
التــي  األعمــال  مخاطــر  مناطــق  بمراجعــة  المراجعــة  لجنــة  تقــوم 
تتســم بأنهــا عاليــة المخاطــر وتحــدث بشــكل متكــرر، بمــا فــي ذلــك 
التقديــرات المحاســبية الهامــة والتغييــرات الجوهريــة فــي السياســات 

المحاســبية.
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أنشطة الرقابة

وأنظمــة  	 الداخليــة  الرقابــة  إجــراءات  تخضــع 
بمــا   ، الزوردي  مجموعــة  فــي  المخاطــر  إدارة 
 ، المخالفــات  عــن  المبلغيــن  وظيفــة  ذلــك  فــي 
مســتمر. بشــكل  والتوثيــق  واالختبــار  للمراقبــة 

الرقابــة  	 ونظــم  الضوابــط  المراجعــة  لجنــة  تراقــب 
الداخليــة وعمليــة إدارة المخاطــر لضمــان التخفيــف 
مراقبــة  إلــى  باإلضافــة  المحــددة.  المخاطــر  مــن 
اإلجــراءات واألنظمــة، تتــم مراجعــة المخاطــر الماليــة 
وعمليــات  الشــهرية  األداء  مراجعــات  خــال  مــن 
التدقيــق التــي تقــوم بهــا وظيفــة المراجعــة الداخليــة.

المعلومات واالتصال

يتــم تعييــن مراقبيــن مالييــن للمجموعــة داخــل اإلدارة 
الماليــة للشــركات التابعــة لضمــان وجــود خــط اتصــال 
الماليــة  الشــؤون  لقســم  تبعيتهــم  وتكــون  مباشــر، 
للمجموعــة.  المالــي  المديــر  ويراســهم  للمجموعــة 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن وظيفــة المراجعــة الداخليــة 
موجــودة وحاضــرة فــي جميــع اجتماعــات لجنــة المراجعــة 
وبيئــة  أنظمــة  عــن  منتظمــة  وتحديثــات  تقريــر  وتوفــر 
الرقابــة الداخليــة. عــاوة علــى ذلــك، يعقــد رئيــس إدارة 
المراجعــة الداخليــة اجتماعــات منتظمــة مــع المديــر المالي 
وتبــادل  الشــفافية  التنظيــم  هــذا  يضمــن  للمجموعــة. 
ــة المراجعــة فــي الوقــت المناســب. االتصــاالت مــع لجن

اعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة عاقــات المســتثمرين  	
أصحــاب  مــع  االتصــاالت  جميــع  تتطلــب  التــي 
ليتــم  الماليــة،  التقاريــر  المصلحــة، بمــا فــي ذلــك 
المناســب  الوقــت  إجراؤهــا بشــكل مناســب وفــي 
وبشــكل مفتــوح - داخلًيــا وخارجًيــا - وأن يتــم إجراؤهــا 
ــح  ــن واللوائ ــا للقواني بشــكل واقعــي وصــادق ووفًق

المعمــول بهــا.

أنشطة إعداد
التقارير المالية

لشــركة  	 الماليــة  والتقاريــر  المعلومــات  إعــداد  يتــم 
الزوردي والشــركات التابعــة لهــا وفقًا لعملية ُمحكمة 
التحكــم فيهــا مــن قبــل مراقبيــن  ومنظمــة ويتــم 
محلييــن لديهــم معرفــة بالســوق المحلــي باإلضافــة 
يتــم  للمجموعــة.  الداخليــة  المراجعــة  وظيفــة  إلــى 
الداخليــة  الرقابــة  عــن وظيفــة  المســئولين  تدريــب 
متطلبــات  علــى  مســتمر  بشــكل  بالمجموعــة 
المحاســبة وإعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة وتراقــب 
الصلــة بشــكل مســتمر. بالتشــريعات ذات  االلتــزام 

تعتمــد عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة علــى أنظمــة  	
يتــم  بالمجموعــة.  الخاصــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
التخفيــف مــن أي نقــاط ضعــف فــي ضوابــط النظــام 
والمخاطــر ذات الصلــة للتقاريــر الماليــة عــن طريــق 

الضوابــط اليدويــة.
ــة مــن خــال  	 ــه الرقابي ــم بيئت تقــوم المجموعــة بتقيي

ــوم  ــذة. تق ــط المنف ــة الضواب ــي لفعالي ــم الذات التقيي
البيئــة  الداخليــة بتقييــم فعاليــة  وظيفــة المراجعــة 
ــج  ــع النتائ ــة بشــكل مســتمر وترف ــة للمجموع الرقابي

ــة. ــة المراجع ــى لجن ــا إل ــت إليه ــي توصل الت
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نظام الرقابة الداخلية
يوافــق المجلــس علــى نظــام رقابــة داخليــة للشــركة بغيــة 
تقييــم السياســات واإلجــراءات المتعّلقــة بــإدارة المخاطــر، 
وتطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركة المتفق عليهــا واالمتثال 
للقوانين واألنظمة ذات الصلة. ومن شأن هذا النظام أن 
يضمن االمتثال لمعايير المساءلة عند جميع المستويات 
بمــا  األطــراف  معامــات  وتطبيــق  للشــركة  التنفيذيــة 
الصلــة. ذات  الرقابــة  وعمليــات  األحــكام  مــع  يتســق 

إنشاء إدارات مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
ألغــراض تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة المعتمــد، أنشــأت الشــركة إدارة لتقييــم وإدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة. يجــوز  	

للشــركة استخـــــدام مستشــــــــارين ومتخصصيــن خارجييــن ألداء واجبــــــــات واختصاصـــــات وحــدات أو إدارات تقييــــــــم وإدارة 
المخـــاطــــــــر والرقابــــــــة الداخلية دون المســــــــاس بمسؤوليــــــــة الشركــــــــة عن تلــــــــك الواجبـــــات واالختصاصات.

واجبات إدارة المراجعة الداخلية
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بتقييــم ومراقبــة تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة، والتحقــق مــن امتثــال الشــركة وموظفيهــا  	

للقوانيــن واللوائــح والتعليمــات المعمــول بهــا وسياســات الشــركة وإجراءاتهــا.

تكوين إدارة المراجعة الداخلية

ــس  	 ــه. يكــون هــذا رئي ــة المراجعــة بتعيين ــث توصــي لجن ــة حي ــس المراجعــة الداخلي ــة مــن رئي تتكــون إدارة المراجعــة الداخلي
المراجعــة الداخليــة مســؤواًل أمــام لجنــة المراجعــة وعــدد مــن الموظفيــن األكفــاء. يراعــى فــي تشــكيل وتشــغيل إدارة المراجعة 

الداخليــة مــا يلــي:

ــة  ــة الداخلي ــإدارة المراجع ــن ب يجــب أن يكــون العاملي
أكفــاء ومســتقلين ومدربيــن تدريبــًا كافيــًا، وال يجــوز 
تكليفهــم بــأي مهــام أخــرى غيــر مهــام المراجعــة 
الداخلية والتقييم المســتمرة لنظام الرقابة الداخلية.

ترفــع إدارة المراجعــة الداخليــة تقاريرهــا إلــى لجنــة 
ــة للمســاءلة  ــا وخاضع ــة له المراجعــة وتكــون تابع

أمامهــا.

تحــدد مكافــآت رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة بنــاًء 
على توصية لجنة المراجعة وفًقا لسياســات الشــركة.

ــة حــق الوصــول  ــح إدارة المراجعــة الداخلي يجــب من
الحصــول  ويمكنهــا  والوثائــق،  المعلومــات  إلــى 

عليهــا دون أي قيــود.



خطة
المراجعة الداخلية

لخطــة  وفقــًا  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  تعمــل 
يتــم  المراجعــة.  مراجعــة شــاملة معتمــدة مــن لجنــة 
األنشــطة  مراجعــة  يجــب  ســنويا.  الخطــة  تحديــث 
إداراة  أنشــطة  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية،  والعمليــات 
األقــل. علــى  ســنوًيا  واالمتثــال،  المخاطــر  إدارة 

االحتفاظ بتقارير
المراجعة الداخلية

تحتفــظ الشــركة بســجات لتقاريــر المراجعــة ووثائــق 
العمــل توضــح مــا حققتــه مــن إنجــازات ونتائــج أعمالهــا 
وتوصيــات وكافــة اإلجــراءات المتخــذة فــي هــذا الشــأن.

مسؤولية مجلس اإلدارة
فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية

يلتــزم مجلــس اإلدارة بضمــان ارتبــاط إدارة المراجعــة 
أحــد  ذلــك  باعتبــار  المراجعــة  لجنــة  بأعمــال  الداخليــة 
بالشــركة  األداء  للرقابــة وتحســين  الضروريــة  األدوات 
واإلشــراف عليــه مــن أجــل تطويــر النظــم والسياســات
الداخلية وحوكمة الشركة. وتشتمل الوظائف األساسية 
لمجلــس اإلدارة فــي مســائل الرقابــة الداخلية فيما يلي:

ضمــان ســامة النظــم الماليــة والمحاســبية، 
بمــا فــي ذلــك األنظمــة المتعلقــة بإعــداد 

التقاريــر الماليــة.
ضمــان تطبيــق نظــام رقابــة شــفاف إلدارة 
العــام  المخاطــر مــن خــال تحديــد التصــور 
الزوردي  شــركة  تواجــه  قــد  التــي  للمخاطــر 

لهــا. التابعــة  والشــركات 
المراجعــة الســنوية لكفاءة أنظمة وسياســات 
فــي  المطبقــة  الداخليــة  الرقابــة  وإجــراءات 

الزوردي والشــركات التابعــة لهــا.

كفاءة أنظمة
وإجراءات الرقابة الداخلية

لقــد أجــرى مجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة المراجعــة 
المجموعــة  تواجــه  التــي  الرئيســية  للمخاطــر  تقييًمــا 
ودراســة  بالمجموعــة،  الداخليــة  الرقابــة  عمــل  وإطــار 
فــي  بــه  المعمــول  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  كفــاءة 
المجموعــة للســنة الماليــة 2021م التـــــي يغطيهـــــــا 

التقريــــــر السنـــــــوي والحسابـــــات وحتــى تاريــــــخ موافقــــــة مجلـــــس اإلدارة عليـــــه. تشــمل تلــك الضوابــط واإلجــراءات 
الماديــة، بمــا فــي ذلــك الضوابــط المتعلقــة بالجوانــب الماليــة والتشــغيلية وضوابــط وإجــراءات االمتثــال 
وترتيبــات إدارة المخاطــر. تــم تصميــم نظــم ضوابــط الرقابــة الداخليــة إلدارة مخاطــر بمــا يمكــن الشــركة مــن 
إدارة المخاطــر التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف، والــذي يمكــن أن يوفــر ضماًنــا معقــواًل وليــس مطلًقــا ضــد 

أي خطــأ أو خســارة ماديــة.

توجــد مجموعــة مــن المســؤوليات وخطــوط إعــداد التقاريــر التــي ينطــوي عليهــا التشــغيل الفّعــال لنظــام إدارة 
المخاطــر فــي الزوردي. وتشــرف لجنــة المراجعــة بشــكٍل مباشــر علــى عمليــة التدقيــق الداخلــي فــي الزوردي. 
يقــوم قســم المراجعــة الداخليــة بفحــص كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وتقييمهــا علــى نحــٍو منتظم.

وفيمــا يلــي نتائــج المراجعــة الســنوية لكفــاءة أنظمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة ورأي لجنــة المراجعــة 

لقــد كانــت أنظمــة إدارة المخاطــر 
والرقابــة الداخليــة للشــركة فّعالة

التزمــت المجموعــة لمتطلبــات 
فيمــا  الشــركة  حوكمــة  الئحــة 
المخاطــر  إدارة  بأنظمــة  يتعلــق 
نحــٍو  علــى  الداخليــة  والرقابــة 

ضــي مر

آليــات  المجموعــة  اعتمــدت 
ونظــم الرقابــة الازمــة لمراقبــة 
عــدم االلتــزام وتصحيحــه فــورَا.
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إعداد التقارير المالية

ــداد  	 ــة إع ــى عملي ــة عل ــة مناســبة وفعال ــة داخلي ــراءات رقاب ــط وإج تتحمــل اإلدارة مســؤولية وضــع ضواب
ــا معقــواًل فيمــا يتعلــق  ــة والحفــاظ عليهــا. ويتــم تصميــم هــذه الضوابــط لتقديــم ضماًن ــر المالي التقاري

ــة. ــر الخارجي ــداد التقاري ــراض إع ــة ألغ ــم المالي ــة والقوائ ــر المالي ــداد التقاري ــة إع بموثوقي

تمتلــك المجموعــة حزمــة شــاملة مــن العمليــات واإلجــراءات والبرامــج الازمــة للتخطيــط وإعــداد الموازنــة  	
وإدارة التوقعــات ونظــام إعــداد التقاريــر الماليــة الشــهرية. حيــث يتــم تقديــم ملخــص النتائــج الماليــة 

ًيا. شــهر اإلدارة  مجلــس  لــى  إ ء  األدا ومقاييــس  باإليضاحــات  للمجموعــة مدعومــة 

يتــم دعــم عمليــة إعــداد التقاريــر مــن خــال النظــم الماليــة الموحــدة الخاصــة بالمعامــات. وتقــوم اإلدارة  	
الماليــة بمراجعــة ضوابــط الرقابــة الخاصــة بإعــداد التقاريــر الماليــة، بينمــا يقــوم مجلــس اإلدارة بدراســة 

نتائــج هــذه المراجعــات كجــزء مــن مراقبتــه ألداء وفعاليــة ضوابــط الرقابــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة.

تأكيد مجلس اإلدارة

ــة المراجعــة بشــكل مباشــر علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة فيمــا تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بشــكل  تشــرف لجن
ــر  ــَا للتقاري ــا تقــدم ووفق ــى م ــاء عل ــذا وبن ــة فــي الشــركة ل ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب ــاءة وفعالي دوري بالتحقــق مــن كف
والتوصيــات الــواردة مــن لجنــة المراجعــة وخطــط العمــل الموضوعــة، فــإن مجلــس اإلدارة يؤكــد النقــاط التاليــة:

ــة  ــم المجلــس أي ــى عل ــم يصــل إل ل
أمــور يمكــن أن تــؤدي بالمجلــس 
لاعتقــاد بوجــود قصــور جوهــري 
فيمــا  عنــه  اإلفصــاح  يقتضــي 
الماليــة  النظــم  ســامة  يخــص 

والمحاســبية.

بفعاليــة  الرقابــة  أنظمــة  تعمــل 
تخفيــف  علــى  العمــل  وتســهل 
قــد  التــي  المحتملــة  المخاطــر 
تواجهها شــركة الزوردي والشركات 
التابعــة لهــا. وأنــه لــم يصــل الــي 
أمــور  أيــة  اإلدارة  مجلــس  علــم 
الداخليــة  ترتبــط بعمــل الضوابــط 
تقتضــي  أو  أهميــة جوهريــة  ذات 

عنهــا اإلفصــاح 

تــم اتخاذ جميــع التدابيــر واإلجراءات 
الازمــة بشــأن كافــة  التصحيحيــة 
الماحظــات والتوصيــات المقدمــة 
ــة  ــة الداخلي ــل إدارة المراجع مــن ِقب

إلــى لجنــة المراجعــة.
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تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة تطبيــق معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة وأي تقديــرات محاســبية تتــم مــن ِقبــل  	
اإلدارة. ويتــم مناقشــة هــذه األمــور أيًضــا مــع مراجعــي الحســابات الخارجييــن.

يجــب أن تتســم البيانــات الماليــة الســنوية فــي مجملهــا بكونها نزيهــة ومتوازنة ومفهومة وتقــدم المعلومات  	
الازمــة للمســاهمين لتقييــم المركــز المالــي للمجموعة وأدائها ونموذج عملها واســتراتيجيتها. 

ويبــــــدي مجلـــــــــس اإلدارة اقتنــــاعـــــه باستيفــــــاء البيــانـــــــات المـــاليـــــــة لهــــــــــذا االلتــــــــزام. 	

تختــص اللجنــة بتقديــم التوصيــات ومتابعــة تنفيــذ اســتراتيجيات الشــركة وخططهــا المســتقبلية والسياســات  	
واللوائــح الداخليــة، وتقديــم التوصيــات ومتابعــة تنفيــذ مشــروعات وأهــداف الشــركة االســتثمارية. باإلضافــة 
إلــى اإلشــراف علــى خطــة الموازنــة ومتابعــة أداء الشــركة، والموافقــة علــى بعــض المســائل نيابــة عــن 
مجلــس اإلدارة فــي حــدود الصاحيــات الممنوحــة لهــا مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة. كمــا تقــوم للجنــة معالجــة 
بعــض المهــام المحــددة والمخولــة إلــى اللجنــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة التــي تحتــاج إلــى مزيــٍد مــن الدراســة 

والتحليــل.
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لجــــــنــــــــــــــــــــة
02الترشيحات والمكافآت

تختــص اللجنــة فــي تطويــر سياســات وضوابط 
بمــا  واللجــان  المجلــس  لعضويــة  الترشــح 
يتماشــى مــع النظــم والقوانيــن ذات العاقــة 
والصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية علــى أعمــال 
ومراجعــة  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  الشــركة. 
وتحديــث السياســات المتعلقــة بتعويضــات 
ومكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان واإلدارة 
حيالهــا  توصيــات  بأيــة  والرفــع  التنفيذيــة 
علــى  لعرضهــا  تمهيــدًا  اإلدارة  مجلــس  إلــى 
تقــوم  كمــا  العتمادهــا.  العامــة  الجمعيــة 
بالتأكــد مــن اإلفصــاح المائــم عــن المكافــآت 
والتعويضــات فــي التقريــر الســنوي للشــركة 
العاقــة،  ذات  والقوانيــن  للنظــم  وفقــًا 
اللجنــة  إلــى  المحولــة  المواضيــع  ودراســة 
حيالهــا. التوصيــات  وتقديــم  المجلــس  مــن 
والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تشــكيل  تــم 
مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة، ويتمثــل الغــرض 
ــى  ــات إل ــم التوصي ــا فــي تقدي األساســي منه
مجلــس اإلدارة بشــأن ترشــيح أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم، وتقديــم التوصيــات 
المزايــا  وحزمــة  مكافــآت  سياســة  بشــأن 
والمكافــآت الفرديــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
وأعضــاء اللجنــة واللجنــة التنفيذيــة، وغيرهــا 
مــن المســائل المتعلقــة بتقييــم أداء مجلــس 
التنفيذيــة. واإلدارة  الشــركة  ولجــان  اإلدارة 
إحــدى  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تعــد 
بشــكٍل  تقاريرهــا  وتقــدم  المجلــس،  لجــان 
مباشــر إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــال رئيســها.

يســترعى رئيــس اللجنــة انتبــاه مجلــس اإلدارة إلــى أي مســائل تتطلــب موافقــة المجلــس و/أو اتخــاذ إجــراء مــن ِقبلــه 
فــي أقــرب اجتمــاع مقــرر للمجلــس.

تتكــون اللجنــة مــن عــدد أعضــاء ال يقــل عــن ثاثــة أعضــاء؛ عضويــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن، وعضــًوا 
آخــر مســتقًا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. ويجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين. وال 
ــل مجلــس اإلدارة  ــة مــن ِقب ــن أعضــاء اللجن ــة. يعي ــة اللجن ــى عضوي ــن الحصــول عل يحــق ألعضــاء المجلــس التنفيذيي

لفتــرة تتزامــن مــع فتــرة عضويــة مجلــس اإلدارة.
وفــي ســبيل تنفيــذ واجباتهــا، يحــق للجنــة الوصــول إلــى كافــة العامليــن بالمســتويات الوظيفيــة المختلفــة بالشــركة 
بشــكٍل مباشــر علــى النحــو الــذي قــد تتطلبــه مهــام عملهــا ، وتحافــظ اللجنــة علــى عاقــات العمــل الفّعالــة مــع اإلدارة 

التنفيذيــة. يتمثــل دور اللجنــة فــي األهــداف الرئيســية التاليــة:

التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  عضويــة  ومعاييــر  سياســة  اقتــراح 

للتعيينـــــات  المرشحيـــــن  بشــــأن  اإلدارة  لمجلـــــس  توصيـــــات  تقديـــــم 
الشركـــــة. اإلدارة ولجــــــان  التعييـــــن فــي مجلـــــس  إعـــــادة  أو  الجديـــــدة 

اإلدارة  مجلــس  وأداء  بالترشــيحات  المتعلقــة  المختلفــة  األمــور  تقييــم 
اإلدارة. مجلـــــس  إلــى  التوصيــات  وتقديــم  التنفيذيــة،  واإلدارة  ولجانــه 

التنفيذيــــة. واإلدارة  اإلدارة  مجلــــــــس  تعــــــاقــــــــب  خطــــــــط  مراجعــــــــة 

مراجعــة سياســة التوظيــف وأنهــاء الخدمــات وإنهــاء خدمــة أعضــاء اإلدارة 
ــة. التنفيذي

فيما يتعلق بالترشيحات

سياســة  	 بشــأن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــات  تقديــم 
واإلدارة  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت 

يــة لتنفيذ ا
المكافــآت  	 سياســة  عــن  انحــراف  حــاالت  أي  إبــراز 

المعمــول بهــا، ومراجعــة هــذه السياســة بصفــة دوريــة

تقديــم التوصيــات بشــأن حزمــة المكافــآت والمزايا  	
الفرديــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واللجنــة 
التنفيذيــة وفقــًا لسياســة المكافــأت المعمــول بها

ترتيبــــات التقــــاعـــد 	
وضع خطط الحوافز 	

فيما يتعلق بالمكافآت

01

02

102

التقرير السنوي 2021 2021

103

التقرير السنوي 2021 2021



يوضــح الجــدول التالــي تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافآت،ويوضــح أســماء ومناصــب أعضــاء اللجنــة الترشــيحات 

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خال عام 2021م أحد عشر اجتماعًا. حيث يوضح الجدول التالي بيان باجتماعات لجنة الترشيحات 

والمكافآت ونسبة حضور خال عام 2021م

أعضاء اللجنة خال الفترة من 26 ابريل 2021م حتى 25 ابريل 2024م

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/براين نورمان ديكي

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق السيد/ سليم مارون فاخوري

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ال ينطبق حاضر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق السيد/ سامر الخواشكي

حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/عبد الكريم أسعد أبو النصر 

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حاضر حاضر لم يحضر حاضر السّيد/عادل عبد هللا صالح الميمان

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لم يحضر لم يحضر حاضر لم يحضر السّيد/ بندر طلعت حموه

19 مايو 2021م8 مارس 2021م9 فبراير 2021م28 يناير 2021م4 يناير 2021م

حالة العضوية المنصب االسم

مستقل وغير تنفيذي رئيس  لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ سليم مارون فاخوري

مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ سامر الخواشكي

مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد

غير مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ براين نورمان ديكي

أعضاء اللجنة خال الفترة من 1 يناير 2021م حتى 25 أبريل 2021م 

29 نوفمبر 2021م28 اكتوبر 2021م15 سبتمبر 2021م13 يوليو 2021م23 يونيو 2021م25 مايو 2021م

100%

100%

83.3%

100%

100%

75%

25%

حالة العضوية المنصب االسم

مستقل وغير تنفيذي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السّيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر

غير مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت السّيد/ براين نورمان ديكي

مستقل وغير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت السّيد/ بندر طلعت حموه

غير مستقل وغير تنفيذي عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت السّيد/ عادل عبد هللا الميمان
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اللجنة03
التنفيذية

ــة  ــة الســوق المالي وفقــًا لائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ
والائحة الداخلية للحوكمة، ولتلبية احتياجات العمل حسب االقتضاء. 
ــة: ــة لألهــداف التالي ــة التنفيذي ــس إدارة الزوردي اللجن شــّكل مجل

اســتراتيجيات  تنفيــذ  ومتابعــة  التوصيــات  تقديــم 
الشــركة وخططها المســتقبلية والسياســات واللوائح 

الداخليــة.

مشــروعات  تنفيــــذ  ومتابعــة  التوصيــات  تقديــم 
واالستثمـــــارية التشغيلـــيــــة  الشركــــة  وأهــداف 

االشراف على خطـــة الموازنة ومتـــابعة أداء الشركـــة

ــس  ــة عــن مجل ــى بعــض المســائل نياب الموافقــة عل
لهــا مــن  الممنــوح  الصاحيــات  حــدود  فــى  اإلدارة 

ِقبــل مجلــس اإلدارة

إلــى  والمخولــة  المحــددة  المهــام  بعــض  معالجــة 
اللجنــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة والتــي تحتــاج إلــى 

مزيــٍد مــن الدراســة والتحليــل

ــس، وتقــدم  ــان المجل ــة إحــدى لج ــة التنفيذي ــد اللجن تع
تقاريرهــا بشــكٍل مباشــر إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــال 
رئيســها. يعــرض رئيــس اللجنــة التنفيذيــة علــى مجلــس 
موافقــة  تتطلــب  مســائل  او  موضوعــات  أي  اإلدارة 
المجلــس أو اتخــاذ إجــراء مــن ِقبــل المجلــس فــي أقــرب 
اجتمــاع مقــرر للمجلــس. وفــي ســبيل تنفيــذ واجبــات 
الوصــول  التنفيذيــة  للجنــة  يحــق  التنفيذيــة،  اللجنــة 
المختلفــة  الوظيفيــة  بالمســتويات  العامليــن  إلــى 
قــد  الــذي  النحــو  وعلــى  مباشــر  بشــكٍل  بالشــركة 
تتطلبــه مهــام عملهــا، كمــا تحافــظ اللجنــة التنفيذيــة 
علــى عاقــات العمــل الفّعالــة مــع اإلدارة التنفيذيــة.

أعضاء اللجنة خال الفترة من 26 ابريل 2021م حتى 25 ابريل 2024م

أعضاء اللجنة خال الفترة من 1 يناير 2021م حتى 25 أبريل 2021م   

حالة العضوية المنصب االسم

غير مستقل وغير تنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية السيد/ براين نورمان ديكي

عضو من خارج المجلس 

/الرئيس التنفيذي
السيد/ سليم  شديـاق عضو اللجنة التنفيذية

غير مستقل وغير تنفيذي السيد/ عبد هللا عبـــــــد العزيــــز العثيـــــــــــم عضو اللجنة التنفيذية

مستقل وغير تنفيذي السيد/ سعـــــــــــــود غســـــــــــــــان السليمــــــان عضو اللجنة التنفيذية

حالة العضوية المنصب االسم

غير مستقل وغير تنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية براين نورمان ديكي

عضو من خارج 

المجلس /الرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية سليم  شدياق

غير مستقل وغير تنفيذي عضو اللجنة التنفيذية
خليفة حسن خليفة محمد 

الجالهمة

أعضاء اللجنة التنفيذية
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حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/براين نورمان ديكي

حاضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر حاضر حاضر السّيد/ عبـــــــــــــد هللا العثيـــــــــــــم

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السّيد/ سليم  شدياق
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المسؤوليات وواجبات

تتمتــع اللجنــة التنفيذيــة بجميــع الصاحيــات والســلطات الازمــة للقيــام بالمهــام التاليــة دون اإلخــال 
اإلدارة: مجلــس  بصاحيــات 

إعداد االســتراتيجيات والخطط المســتقبلية والسياسات 
لهــا،  التابعــة  والشــركات  للشــركة  الداخليــة  واللوائــح 
اإلدارة  مجلــس  إلــى  بشــأنها  التوصيــات  وتقديــم 

تنفيذهــا. علــى  واإلشــراف 

تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن اعتمــاد 
المشــاريع واألهــداف االســتثمارية للشــركة واإلشــراف 

ــى تنفيذهــا. عل

الخدمــات  لتقديــم  خارجييــن  مستشــارين  تعييــن 
الزوردي. لمجموعــة  االستشــارية 

إقرار فتح أو إغاق متاجر التجزئة الجديدة.

الموافقة على إنشاء شركات تابعة جديدة.

إقــرار النفقــات الرأســمالية غيــر المعتمــدة فــي الموازنــة 
ألــف  تتجــاوز خمســمائة  ال  بقيمــة  للشــركة  الســنوية 
)500.000( ريــال ســعودي، لــكل حالــة، وبقيمــة إجماليــة 
ريــال ســعودي   )2.000.000( اثنــان مليــون  تتجــاوز  ال 

لــكل ســنة ماليــة.

مراجعــة أداء الشــركة خــال كل اجتمــاع للجنــة التنفيذيــة 
وطــرح  ودراســة  األهــداف،  مقابــل  األداء  وتقييــم 
ــات والتطــورات  االستفســارات حــول العوامــل والتوجه
الرئيســية، وتقديــم المشــورة إلــى اإلدارة علــى أساســها.

فــي  شــهري  أســاس  علــى  الشــركة  أداء  مراجعــة 
وفقــًا  المعتمــدة،  والموازنــات  األهــداف  ضــوء 
تقديمهــا  التــي  المحــددة  األـــداء  مؤشــرات  لتقاريــر 
للشــركة شــهريًا، وإخطــار  التنفيذيــة  اإلدارة  ِقبــل  مــن 
التــي  المهمــة  بالتطــورات  اإلدارة  ومجلــس  اإلدارة 
إدارة  مــن  تطلــب  أن  للجنــة  ويحــق  ماحظتهــا.  تــم 
الحاجــة. عنــد  إضافيــة  اجتماعــات  عقــد  الشــركة 

والموازنــات  الشــركة  عمــل  خطــة  وتقييــم  مراجعــة 
الســنوية وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشــأنها.

تحديــد  بشــأن  اإلدارة  مجلــس  إلــى  المشــورة  تقديــم 
أي  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  األربــاح،  توزيعــات 
الشــأن. بهــذا  المراجعــة  لجنــة  تقدمهــا  توصيــات 

التــي  واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة 
إقــرار  دون  ولكــن  التنفيذيــة،  اإلدارة  وضعتهــا 
اإلدارة. مجلــس  موافقــة  يتطلــب  أمــر  أي 

اإلدارة. مجلــس  يحددهــا  أخــرى  مهــام  أي  تنفيــذ 
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تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها فصليًا كل ثاثة أشهر أو عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس اللجنة لمتابعة نشاطاتها والعمليات 
التشغيلية الخاصة بالشركة وغير ذلك من األمور ذات الصلة.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

السيد / سليم شدياق  

الرئيس التنفيذي

السيد / رزوان راجبوت                                       

رئيس القطاع التقني 

السيد / أيمن جميل عمار

الرئيس التنفيذي للشؤون 

المالية للمجموعة

السيد / محمد عكوم

رئيس قطاع التجزئة 

السيد / عبد هللا أحمد العبيد

رئيس الشؤون اإلدارية والموارد 

البشرية

السيد / باسل أبو شامي

رئيس قطاع الجملة

السيد / إيهاب إبراهيم إسحق

رئيس العمليات التنفيذي 
الزوردي مصر
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السيد / سليم شدياق  

الرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية:
للمجوهــرات  	 الزوردي  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

2010م. منــذ  مســاهمة،  شــركة 

عضو مجلس إدارة في شــركة ذيب لتأجير الســيارات،  	
وهــي شــركة مســاهمة ســعودية متخصصــة فــي 

خدمــات تأجيــر الســيارات منــذ فبرايــر2020م.

الزوردي  	 لشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  عضــو 
. ت ا هــر للمجو

الوظائف السابقة والخبرات
الزوردي  	 شــركة  تنفيــذي،  إدارة  مجلــس  عضــو 

للمجوهــرات شــركة مســاهمة، منــذ ديســمبر2018 
م.  2020 مــارس  حتــى  م 

الرئيــس التنفيــذي لشــركة ريــد ُبــل أمريــكا الشــمالية ،  	
ســانتا مونيــكا ، الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، مــن 

2006م إلــى 2010م 

ــط  	 ــذي والرئيــس اإلقليمــي )آســيا والمحي الرئيــس التنفي
الهــادئ والشــرق األوســط وأفريقيا(شــركة ريــد ُبــل اليابــان 

، طوكيــو ، اليابــان ، مــن 2005م إلــى 2006م.

الرئيــس اإلقليمــي )آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق  	  
األوســط وأفريقيــا)APMEA( )، شــركة ريــد ُبــل أف زي 
إي، وهــي شــركة تعمــل فــي قطــاع التجزئــة ومتخصصــة 
فــي الســلع االســتهاكية، منــذ 2004 م وحتــى 2005 م.

الرئيــس اإلقليمــي )APMEA( ، دبــي ، اإلمــارات العربيــة  	
المتحــدة ، 2004م إلــى 2005م .

مديــر منطقــة الشــرق األوســط ، شــمال أفريقيــا، ريــد  	
بــول اليونــان ، النمســا ، مــن 1999م إلــى 2004م.

	  ، جنيــف   ، غامبــل  انــد  بروكتــر  فــي  التســويق  مديــر 
1998م إلــى  1994م  مــن  سويســرا، 

المؤهالت
درجــة الماجســتير فــي الهندســة. المدرســة العليــا للكيمياء  	

والفيزيــاء واإللكترونيــات ، ليون ، فرنســا.

حاصــل علــى برامــج اإلدارة التنفيذيــة مــن كًا مــن: كليــة  	
إنســياد – باريــس، وكليــة لنــدن إلدارة األعمــال، والمعهــد 
سويســرا،  لــوزان  فــي   )IMD( اإلدارة  لتطويــر  الدولــي 
وكليــة هارفــارد لألعمــال، وجامعــة كاليفورنيــا ومعهــد 

مجلــس إدارة دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

السيد / أيمن جميل عمار  

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون 
الماليــة

الوظائف الحالية:
ــة لشــركة الزوردي للمجوهــرات  ــذي للشــؤون المالي ــس التنفي الرئي

منــذ 2014م.

الوظائف السابقة والخبرات
الرئيــس المالــي للمجموعــة، الشــركة الوطنيــة للطباعــة، شــركة  	

مســاهمة للتعبئــة والتغليــف، منــذ عــام 2012 وحتــى 2014م.

أفريقيــا  	 )ألســواق  الدوليــة  لألســواق  المالــي  المراقــب 
ــا  ــدول المســتقلة وتركي ــى ورابطــة ال والشــرق األوســط واألدن
وباكســتان(، شــركة اس ســي جونســون، مجموعــة شــركات 
للســلع االســتهاكية ســريعة الــدوران، منــذ عــام 2010م وحتــى 

2012م.

المديــر المالــي اإلقليمــي )الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا(،  	
اس ســي جونســون، مجموعــة شــركات للســلع االســتهاكية 

ــى 2010م. ــذ عــام 2006م وحت ــدوران من ســريعة ال

ــر المالــي، شــركة اس ســي جونســون )مصــر(، مجموعــة  	 المدي
عــام  منــذ   ، الــدوران  ســريعة  االســتهاكية  للســلع  شــركات 

2006م. وحتــى  2004م 

شــركة  	 ايجيبــت،  بيــل  فروماجيــري  الماليــة،  الشــؤون  مديــر 
مســاهمة محــدودة وتعمــل فــي مجــال الســلع االســتهاكية 

2004م. وحتــى  2001م  عــام  منــذ  الــدوران،  ســريعة 

مراقــب مالــي، غاكسوســميثكلين، شــركة مســاهمة محــدودة  	
وتعمــل فــي مجــال األدويــة، منــذ عــام 1997م وحتــى 2001م.

تدقيــق  	 تضامــن،  شــركة  يونــغ،  آنــد  إرنســت  أول،  محاســب 
1997م. وحتــى  1994م  عــام  منــذ  قانونــي، 

تضامــن،  	 شــركة  إس،  آنــد  آر  ســي  شــركة  حســابات،  مديــر 
1994م. وحتــى  1992م  عــام  منــذ  المعلومــات،  تكنولوجيــا 

المؤهالت
مصــر  	 جمهوريــة  القاهــرة،  جامعــة  تجــارة،  بكالوريــوس 

1991م ، بيــة لعر ا

المحاســبين  	 جمعيــة  معتمــد،  قانونــي  محاســب 
القانونييــن المعتمديــن، المملكــة المتحــدة، 1999م.

2001م. المتحــدة،  الواليــات  خلييــن، 

المهنييــن  	 جمعيــة  المعتمــد،  الخزانــة  مديــر  شــهادة 
2002م. المتحــدة،  الواليــات  المالييــن، 

شــهادة التخصــص فــى إدارة االســتثمار مــن جامعــة  	
2020م. سويســرا،  جنيفــا، 

ماجيســتير مصغــر فــى قيــادة التحــول الرقمــي، جامعــة  	
بوســطن، الواليــات المتحــدة، 2020م.

	  ، الرقميــة  المنتجــات  إدارة  فــى  مصغــر  ماجيســتير 
2020م. المتحــدة،  الواليــات  بوســطن،  جامعــة 

وارتــون،  	  - اإلســتراتيجية  اإلدارة  فــي  مهنيــة  شــهادة 
2020 بنســلفانيا،  جامعــة. 

بنســلفانيا،  	 جامعــة   - التنظيمــي  االلتــزام  تخصــص 
2021
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السيد / عبد هللا أحمد العبيد  

رئيس الشؤون اإلدارية 
والموارد البشرية

السيد /إيهاب إبراهيم إسحق

رئيس العمليات التنفيذي

 الزوردي مصر

الوظائف الحالية:
الزوردي  لشــركة  البشــرية  والمــوارد  اإلداريــة  الشــؤون  رئيــس 

.2006 عــام  منــذ  للمجوهــرات 

الوظائف السابقة والخبرات
مديــر العاقــات العامــة، شــركة الزوردي للمجوهــرات منــذ  	

.2000 1995 وحتــى  عــام 

الحكوميــة  	 االتصــاالت  شــركة  الحكوميــة،  العاقــات  مديــر 
فــي  تــي ســي(، وهــي شــركة مســاهمة ومتخصصــة  )اس 

.1994 وحتــى   1990 عــام  منــذ  االتصــاالت،  مجــال 

المؤهالت
المملكــة  	 الريــاض،  الخليــج،  معهــد  األعمــال،  إدارة  دبلــوم 

.1995 عــام  الســعودية،  العربيــة 

الوظائف الحالية:
شــركة  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة   – التنفيــذي  العــام  المديــر 

.2011 عــام  منــذ  للمجوهــرات  مصــر  الزوردي 

الوظائف السابقة والخبرات
مديــر تجــاري بشــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة،  	

وهي شــركة مســاهمة وعاملة في مجال تصنيع وصياغة وبيع 
أعمال المجوهرات والذهب، منذ عام 2009 م وحتى عام 2011.

ايجيبــت  	 اورو  بشــركة  والمبيعــات  التســويق  مديــر 
مســاهمة  شــركة  وهــي  الثمينــة،  المعــادن  لتشــغيل 
أعمــال  وبيــع  وصياغــة  تصنيــع  مجــال  فــي  وعاملــة 
المجوهــرات والذهــب، منــذ عــام 2003 وحتــى عــام 2009.

والمديــر  	 المبيعــات  مديــري  وكبيــر  العــام  المديــر  نائــب 
وهــي  والتوزيــع،  للتجــارة  العربيــة  بالشــركة  اإلقليمــي 
.2003 وحتــى   1992 عــام  منــذ  مســاهمة،  شــركة 

المؤهالت
حلــوان،  	 جامعــة  األعمــال،  إدارة  قســم   - تجــارة  بكالوريــوس 

جمهورية مصر العربية، عام 1990. 

دبلــوم علــوم الحاســب اآللــي، الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة،  	
جمهوريــة مصــر العربيــة ، عــام 1990.

الجامعــة  	 للتســويق،  تشــارترد  مــن معهــد  التســويق  دبلــوم 
.2007 عــام  مصــر،  القاهــرة،  بالقاهــرة،  األمريكيــة 

السيد / محمد عكوم  

رئيس قطاع التجزئة 

الوظائف الحالية:
الزوردي  شــركة  فــي  التجزئــة  مبيعــات  قطــاع  رئيــس 

. 2021م  مــارس  منــذ  للمجوهــرات، 

الوظائف السابقة والخبرات
مديــر لوجســتيات منســوجات لشــركة بيــه إتــش أدمــك، بيــروت،  	

لبنــان منــذ مــارس 2002م وحتــى ســبتمبر 2007م.

المديــر التجــاري لشــركة الحكيــر ألريــاء التجزئــة، الريــاض، المملكــة  	
العربيــة الســعودية، منــذ يونيــو 2011م وحتــى ينايــر 2017م.

مديــر مبيعــات التجزئــة لشــركة الحكيــر ألزيــاء التجزئــة، منــذ ينايــر  	
2017م وحتــى مــارس 2021م.

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة من جامعة بيروت العربية، لبنان عام  	

2003م.

السيد / رزوان راجبوت  

رئيس القطاع التقني 

الوظائف الحالية:
منــذ  للمجوهــرات،  الزوردي  شــركة  فــي  التقنــي  القطــاع  رئيــس 

2021 ســبتمبر 

الوظائف السابقة والخبرات
الرقميــة  	 التكنولوجيــا  الخبــرة  مــن  عاًمــا   20 مــن  أكثــر 

آســيا  شــرق  وجنــوب  وأســتراليا  أوروبــا  أنحــاء  جميــع  فــي 
والشــرق األوســط، مــن خــال العمــل مــع العديــد مــن تجــار 
الرياضيــة  والســلع  األزيــاء  عبــر  القنــوات،  متعــددي  التجزئــة 
اليدويــة. واألعمــال  والمنــزل  واالتصــاالت  واإللكترونيــات 

المؤهالت
بكالوريوس هندســة شــبكات الكومبيوتر )مرتبة شــرف(. 	
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السيد / باسل أبو شامي

رئيس قطاع الجملة

الوظائف الحالية:
رئيــس قطــاع مبيعــات الجملــة فــي شــركة الزوردي 

ــذ  2021م. للمجوهــرات، من

الوظائف السابقة والخبرات

مديــر مبيعــات شــركة الزوردي للمجوهــرات منــذ  	
عــام 2011م وحتــى عــام 2020م.

شــركة  	 للمجموعــة،  األعمــال  تطويــر  مديــر 
الزوردي للمجوهــرات منــذ عــام 2008م وحتــى 

2011م. عــام 
المراقــب المالــي للمجموعــة، شــركة الزوردي  	

عــام  وحتــى  2008م  عــام  منــذ  للمجوهــرات 
2010م.

الزوردي  	 شــركة  الفــروع،  حســابات  رئيــس 
عــام  وحتــى  2003م  عــام  منــذ  للمجوهــرات، 

2008م.

المؤهالت 	

بكالوريــوس اقتصــاد مــن جامعــة حلــب، ســورية  	
عــام 2002م

.
الدوليــة،  األعمــال  فــي  أعمــال  إدارة  ماجســتير 
2020م. عــام  لألعمــال،  السويســرية  المدرســة 

)المعهــد  	  GIA الكريمــة  األحجــار  خريــج معهــد 
الكريمــة( معمــل تصنيــف  األمريكــي لألحجــار 

المــاس.

إدارة  مجلــس 
عــة لمجمو ا

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

الحكومــة  إدارة 
المســتثمرين وعالقــات 

إدارة الشــؤون اإلداريــة 
البشــرية والمــوارد 

إدارة مبيعــات 
التجزئــة للمجموعــة

العمليــات  إدارة 
ية  د للســعو

تقنيــة  إدارة 
ت مــا لمعلو ا

العمليــات إدارة 
لمصــر 

الماليــة  اإلدارة 
عــة للمجمو

الهيكل اإلداري 
للمجموعة
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مؤشرات األداء
مجموع إيرادات المجموعة 
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مليون ريال سعودي

106.3106.3
مليون ريال سعودي

45.5%38.1%

50.450.4
مليون ريال سعودي

6.26.2
مليون ريال سعودي

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

اإليرادات
التشغيلية للمجموعة 

اإليرادات
التجارة اإللكترونية للمجموعة  

اإليرادات
عالمتي )مس إل والزوردي إن ستايل( 

التكاليف
المالية للمجموعة  

استمرارية 
األعمال

علــى الرغــم من التداعيات الســلبية 
التــي خلفتهــا إجــراءات الحــد مــن 
انتشــار كوفيــد-19 علــى المجتمــع 
واألســواق بكافــة قطاعاتهــا فــي 
بينهــا  ومــن  ومصــر،  المملكــة 
والمجوهــرات،  الذهــب  قطــاع 
فلــم تواجــه الشــركة أي تعليــق أو 
انقطــاع فــي أعمالهــا خــال عــام 
2021م، بــل تمكنــت إدارة الشــركة 

الناجمــة  التحديــات  تحويــل  مــن 
عــن هــذه التداعيــات إلــى فــرص 
حقيقيــة فتحــت آفــاق اســتثمارية 
واعــدة ونتائــج ماليــة جيــدة. وقــد 
ــد  خرجــت الشــركة مــن أزمــة كوفي
-19 فــي وضــع أقــوى بكثيــر ممــا 
ــاء وبأســس  ــل الوب ــه قب ــت علي كان
اإليــرادات  لزيــادة  واعــدة  جديــدة 
والربحيــة بشــكل أســرع علــى مــدى 

القادمــة. الســنوات 

0.440.44

* بسبب مبادرات مراقبة التكاليف

2.802.8045%45%

70%70%

2021

2021

2020

2020

إجمالي
أرباح المجموعة 

صافي )خسارة( 
المجموعة / الربح

مصاريف تشغيل 
المجموعة كنسبة 

مئوية من إيرادات تشغيل 
المجموعة

عائد / )خسارة( 
 )EPS(  السهم

2021

2020

صافي أرباح 
المجموعة

صافي خسارة 
المجموعة

22
مليون ريال سعودي

120.5
مليون ريال سعودي

	0	0

		0

	00
SAR 183

million

	0		

 SAR 307.7 
million
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زيادة رأس المال

مليون ريال سعودي مليون ريال سعودي 

145145أعلنت "الزوردي" عن زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 
ــرأس  ــادة المقترحــة ل ــدة، لتكــون الزي ــة جدي ــة بعــدد )14,500,000( أســهم عادي عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولوي
المــال مــن 430 مليــون ريــال ســعودي إلــى 575 مليــون ريــال ســعودي. وذلــك بهــدف ســداد التســهيات اإلئتمانيــة 
ــذ اســتراتيجتها  ــة لتنفي ــة الرامي ــز جهودهــا الحثيث ــا الشــركة ســابقًا، ومــن أجــل تعزي ــت عليه ــي حصل ــة األجــل الت طويل
الطموحــة بالتوســع فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة الواعــد بمزيــد مــن االزدهــار والنمــو، مــن خــال افتتــاح متاجــر جديــدة فــي 
المراكــز التجاريــة األكثــر أهميــة وتطــورًا. والعمــل علــى تطويــر منصــات التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بالشــركة، والتــي 

حققــت إنجــازات كبيــرة منــذ إطاقهــا عــام 2020م وحتــى اآلن.

كمــا أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ7  أبريــل 2021م، الموافقــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق 
ــة العامــة  ــدًا، مشــروطة بأخــذ موافقــة الجمعي ــًا جدي ــة بعــدد )14,500,000( ســهمًا عادي طــرح أســهم حقــوق األولوي
ــة.  ــة الســوق المالي ــى موقــع هيئ ــة عل ــم نشــر نشــرة إصــدار حقــوق األولوي ــخ 2021-05-18م، ت ــة. وبتاري ــر العادي غي

ــال  باســتخدام  ــون ري ــدار 75 ملي ــة األجــل بمق ــة طويل قامــت شــركة الزوردي للمجوهــرات بســداد تســهيات ائتماني
متحصــات زيــادة رأس المــال والمعلــن عنهــا ســابقًا ضمــن نشــرة إصــدار حقــوق األولويــة. حيــث أن الغــرض األساســي 
ــة الســوق  ــى موقــع هيئ ــًا للنشــرة المنشــورة عل ــة وفق ــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولوي مــن زي
الماليــة، هــو اســتخدام حصيلــة الطــرح لتمويــل خطــط التوســع فــي أنشــطة التجزئــة وتخفيــض الديــون وتطويــر منصات 
التجــارة اإللكترونيــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم )2-6( مــن نشــرة إصــدار حقــوق األولويــة.

 هــذا وســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عنــد وجــود اختــاف 
بنســبة )٪5( أو أكثــر بيــن االســتخدامات الفعليــة لمتحصــات الطــرح مقابــل مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار 
فــور علمهــا بذلــك وفقــًا للفقــرة )ب( مــن المــادة )55( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

علمــًا بأنــه لغايــة 31 ديســمبر 2021م لــم يوجــد اختــاف بنســبة %5 أو أكثــر بيــن االســتخدامات الفعليــة لمتحصــات 
الطــرح مقابــل مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار.
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تطويــر العامــة التجاريــة الجديــدة مــس أل “Miss L” مــن خــال المزيــد مــن حمــات التوزيــع 
والتســويق وتشــكيلة أوســع مــن المنتجــات.

التحســن الملحــوظ فــي أداء متاجــر التجزئــة الخاصــة بــازوردي فــي جميــع أنحــاء المملكــة 
ومصــر.

اإلطــاق الناجــح لـــلعامة التجاريــة الزوردي إنســتايل “L’azurde Instyle”، التــي تعتبــر خــط 
المجوهــرات ذات القيمــة المعقولــة الــذي يتــم بيعهــا بالقطعــة في أســواق الذهــب التقليدية، 

لتعزيــز تجــارة الجملــة.

افتتاح نقاط بيع تجزئة جديدة تخص الزوردي ومس أل في المملكة ومصر.

تطويــر امتيــاز تــوس “TOUS” الجديــد مــن خــال تحســين العمليــات وطــرح تشــكيلة منتجــات 
قويــة جديــدة.

التوســع الســريع فــي أعمــال التجــارة اإللكترونيــة للمجموعة وإطاق منصة التجــارة اإللكترونية 
تــوس الجديدة.

الخفــض الجوهــري لــرأس المــال العامــل ممــا ســاعد علــى تقليــل تكاليــف التمويــل ونســبة 
الديــن إلــى حقــوق الملكيــة.

ــة  ــة، وإطــاق المجوهــرات العصري ــا المبتكــرة، والتوســع فــي تجــارة التجزئ ــر برامجه ــت الزوردي تطوي واصل
ذات األســعار المعقولــة، ونشــاط التجــارة اإللكترونيــة لتعزيــز األداء وتحقيــق أقصــى قــدر مــن النتائــج فــي عــام 
2021، األمــر الــذي عــزز هــذا مــن التواجــد اإلقليمــي الرائــد للشــركة بصفتهــا العامــة التجاريــة والمرموقــة 
واألكثــر شــهرة فــي العالــم العربــي. العالميــة. وقــد مضــت الزوردي فــي طريقهــا لتعزيــز مكانتهــا كأكبــر مصمم 
ومصنــع وتاجــر جملــة وتاجــر تجزئــة لمجوهــرات الذهــب والمــاس فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا. وفيمــا يلــي أهــم النجاحــات واإلنجــازات التــي حققتهــا الزوردي:

أبرز انجازات 2021 م
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توفيــر تدفــق نقــدي تشــغيلي قــوي لدعــم التوصيــة بدفــع توزيعــات األربــاح للمســاهمين فــي عــام 
.2021

ــح  ــع اللوائ ــزام بجمي ــجائحة كوفيد19-الصــادرة عــن وزارة الصحــة وااللت ــة لـ ــاع اإلجــراءات االحترازي اتب
ــة الصحــة والســامة العامــة. ــة لحماي اإلرشــادية والتوجيهــات الحكومي

زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح حقــوق أولويــة والتــي هدفــت إلى ســداد تســهيات ائتمانية 
طويلــة األجــل و التوســع فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة وافتتــاح متاجــر جديــدة و تطويــر منصــات التجــارة 

اإللكترونية.
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تواصــل الشــركة خطــة التحــّول الناجحــة بوتيــرة قويــة انعكســت فــي النتائــج منــذ الربــع األول مــن عــام 2021. 
وفــي واقــع األمــر، خرجــت الزوردي مــن أزمــة كوفيــد-19 فــي وضــع أقــوى بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل تلــك 
القيمــة  ذات  العصريــة  المجوهــرات  لبيــع  الشــركة  تحــّول  عمليــة  لتســريع  األزمــة  مــن  اســتفدنا  فقــد  األزمــة. 
المعقولــة بهوامــش ربــح أعلــى ورأس مــال عامــل أقــل. فــي الوقــت نفســه، أطلقنــا منصــة التجــارة اإللكترونيــة 
التــي ســرعان مــا حققــت نســبًة واعــدًة مــن الحصــة الســوقي لتجــارة التجزئــة، األعمــال وقــدرة نمــو كبيــرة. ومــن 
كبيــرة. نمــو  إمكانيــات  مــع  فحســب،  إضافيــة  جديــدة  إيــرادات  تحقــق  ال  اإللكترونيــة  التجــارة  أّن  بالذكــر  الجديــر 

في حين تواجه جهود شركة الزوردي الحثيثة لتطبيق استراتيجية نموها على المدى الطويل، بعض التحديات التي يمكن 
أن تؤثر على تسارع وتيرة التطور المستقبلية، والتي تمكنت إدارتها من تحديدها بدقة وتحاول بشكل متواصل إيجاد أفضل 
الحلول والخيارات التي تستطيع من خالها أن تحول هذه التحديات إلى فرص حقيقية، وفيما يلي أهم تلك التحديات:

ــي  ــة والت ــة والدولي ــة اإلقليمي ــد مــن العامــات التجاري ــدة بســبب العــدد المتزاي المنافســة المتزاي
ــح. ــد مــن الضغــط علــى الحصــة الســوقية وهوامــش الرب أدت إلــى المزي

تقلــب أســعار الذهــب والزيــادة المحتملــة فــي األســعار والتــي يمكــن أن يؤثــر علــى حجــم مبيعــات 
الجملــة وتكاليــف التمويــل وبعــض النفقــات التشــغيلية.

االســتثمار فــي تطويــر خطــوط المنتجــات مــن المجوهــرات العصريــة ذات األســعار المعقولــة مثــل 
ــدة ورفــع  الزوردي إنســتايل ومــس ال مــن خــال اطــاق الحمــات التســويقية والمنتجــات الجدي

معــدالت التوزيــع.

قامــت شــركة الزوردي للمجوهــرات بســداد تســهيات ائتمانيــة طويلــة األجــل بمقــدار 75 مليــون 
ريــال  باســتخدام متحصــات زيــادة رأس المــال والمعلــن عنهــا ســابقًا ضمــن نشــرة إصــدار حقــوق 

األولويــة. لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع لقســم زيــادة رأس المــال فــي التقريــر الســنوي.

قامــت الشــركة خــال العــام 2021م بتنفيــذ العديــد مــن الخطــط والقــرارات الحاســمة بهــدف تحقيــق النمــو 
فــي اإليــرادات واألربــاح. وفيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن بعــض المبــادرات المتعلقــة بهــذه الخطــط والقــرارات 

الهامــة:

الخطط والقرارات الهامة

تحّديات العام 		0	 م

01

01

02

02

افتتــاح عــدد 8 متجــر جديــد للبيــع بالتجزئــة فــي مصــر و 7 فــي المملكــة لمواصلــة تطويــر هــذا العمــل لبلــوغ 
أقصــى إمكاناته.

إغــاق بعــض المتاجــر فــي المملكــة ومصــر تماشــيًا مــع اســتراتيجية الشــركة لتعديــل شــبكة متاجــر البيــع 
بالتجزئــة بشــكل مســتمر مــن خــال الفتــح واإلغــاق المــدروس بنــاًء علــى تطــورات الســوق.

افتتــاح ثاثــة صــاالت عــرض لمنتجــات تــوس فــي جــدة وابهــا وخميــس مشــيط لزيــادة اإليــرادات واألربــاح 
مــن منتجــات العامــة التجاريــة تــوس.

االســتثمار فــي تســويق وترويــج العامــات التجاريــة الزوردي وميــس إل وتــوس وكينــاز والزوردي إنســتايل 
ــن  ــد مــن المؤثري ــت والتســويقية بالتعــاون مــع العدي ــر اإلنترن ــة عب ــة الرقمي مــن خــال الحمــات اإلعاني

والنــوم المشــهورة.

تطويــر تصاميــم جديــدة للمجوهــرات الذهبيــة والماســة عبــر تشــكيلة متنوعــة مــن الفئــات ونطاقــات 
ــارة  ــة والتج ــة والتجزئ ــارة الجمل ــع فــي تج ــوات التوزي ــة وقن ــة للمجموع ــع العامــات التجاري األســعار لجمي

اإللكترونيــة.

الدفــع فــي اتجــاه تطويــر عمليــات البيــع بالجملــة للمجوهــرات بالــوزن، باإلضافــة إلــى التركيــز حديثــًا علــى 
بيــع المجوهــرات بالقطعــة. وســيكون التركيــز الجديــد علــى بيــع المجوهــرات بالقطعــة علــى رأس بيــع 
المجوهــرات بالــوزن وسيســهم ذلــك فــي تقليــل رأس المــال العامــل للشــركة وتعزيــز هوامــش الربــح 

اإلجمالــي.

توســيع أعمــال التجــارة اإللكترونيــة مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا والخدمــات الجديــدة والتنظيــم األوســع 
للمهــارات وتوفيــر تشــكيلة أوســع مــن المنتجــات وتنفيــذ المزيــد مــن اســتراتيجيات القنــوات الشــاملة.
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تواصل الشركة التركيز على تنفيذ المبادرات االستراتيجية التالية خال العام 2022م:

تطويــر خــط مجوهــرات األزيــاء "ميــس ال" ســريعة النمــو لتصــل إلــى كامــل إمكاناتهــا مــن خــال نقــاط 
البيــع بالتجزئــة والتجــارة اإللكترونيــة الخاصــة بنــا وتجــار التجزئــة اآلخريــن.

توســيع أعمــال الزوردي الناجحــة للبيــع بالتجزئــة فــي مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال نقــاط 
بيــع جديــدة وتشــكيلة متنوعــة أقــوى. 

تحســين أداء قطــاع التجــارة التقليديــة للبيــع بالجملــة، وبيــع مجوهــرات الذهــب بالــوزن عــن طريــق تقليــل 
رأس المــال العامــل وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية.

االســتفادة مــن الشــبكة القويــة لعمائنــا فــي ســوق المجوهــرات الذهبيــة التقليديــة مــن خــال إطــاق 
خــط مجوهراتنــا التــي تبــاع بالقطعــة. وبالنظــر لمكانتهــا الســوقية الرائــدة، ستســاعد الزوردي فــي إعــادة 
تشــكيل وتحويــل الجــزء التقليــدي للمجوهــرات الذهبيــة مــن خــال تقديــم خــط مجوهــرات جديــد يلبــي 

أحــدث توجهــات المســتهلكين ويقــدم لتجــار التجزئــة عروضــا تجاريــة جــذاب للغايــة.

االرتقــاء بأعمالنــا الواعــدة فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة ســريعة النمــو مــن خــال القيــام بالمزيــد مــن 
التكنولوجيــة  الخبــرات  التحتيــة واألنظمــة والمنظمــات ذات  التكنولوجيــا والبنيــة  االســتثمارات فــي 

المتطــورة.  

ــاز العالمــي لماركــة "تــوس" فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال التجــارة  توســيع أعمــال االمتي
اإللكترونيــة والمزيــد مــن االســتثمارات فــي مجــاالت التســوق وتنــوع التشــكيلة والمنتجــات. هــذا علمــًا 
بأنــن نخطــط لتنميــة قاعــدة المســتخدمين لدينــا، وتحويــل عامــة "تــوس" إلــى اســم قــوي للعامــة 

ــاه مــع منتجــات الزوردي.  ــة الســعودية، علــى غــرار مــا فعلن ــة المنزليــة فــي المملكــة العربي التجاري

الحفاظ على وضعنا النقدي القوي وعلى عاقاتنا المصرفية الرائعة لدعم تحّول الشركة.

تحســين إنتاجيــة عمليــات التصنيــع عــن طريــق تقليــل التكاليــف، واالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة 
وقــدرات الطباعــة ثاثيــة األبعــاد.

ــة،  ــى الســوق فــي قطــاع الجمل ــق إل ــة اســتراتيجية الطري تحســين رأس المــال العامــل مــن خــال رقمن
وخفــض المخــزون القديــم والذمــم المدينــة. 

فرص النمو والخطط المستقبلية
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الزوردي في سطورالزوردي في سطور

ُمــــــْنــــــــــــــــُذ
1980

تأسســت شــركة الزوردي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1992م، وتعتبــر الزوردي للمجوهــرات )"الزوردي"( 
ــة الشــرق  ــة والماســية فــي منطق ــة للمجوهــرات الذهبي ــة والتجزئ ــارة الجمل ــع وتج ــم وتصني ــر شــركة فــي تصمي أكب
ــا، ورابــع أكبــر مصنــع للمجوهــرات الذهبيــة علــى مســتوى العالــم. وتصــل مبيعــات شــركة  األوســط وشــمال إفريقي
الزوردي إلــى أكثــر مــن مليــون قطعــة مــن المجوهــرات كل عــام، وذلــك بفضــل مجوهراتهــا عاليــة الجــودة وســمعتها 
ــع الواســعة واســتراتيجيات تســويق مبتكــرة. وتشــتهر الشــركة  ــة المرموقــة وشــبكة التوزي ــه التجاري ــازة وعامات الممت
ــة عامــة فارقــة رئيســية  ــر العــام 2018 بمثاب ــزة واالســتثنائية واألنيقــة والمعقــدة. ويعتب بقطــع المجوهــرات الممي
حيــث أطلقــت الشــركة اســتراتيجية نمــو جديــدة مــن خــال االنتقــال مــن منظمــة أحاديــة العامــة التجاريــة إلــى إدارة 
العديــد مــن العامــات التجاريــة، حيــث تركــز الشــركة علــى عامــة الزوردي وعــدد قليــل مــن العامــات التجاريــة الكبــرى 
األخــرى التــي حصلــت علــى امتيازهــا. وتمثلــت الخطــوة األولــى فــي عــام 2018م باالســتحواذ علــى حــق االمتيــاز 

التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية لعامــة المجوهــرات العالميــة "تــوس" ذات األســعار المعقولــة.

تصبــح  بــأن  اســتراتيجيتها  مــع  وتماشــيا 

التجاريــة،  العامــات  متعــددة  شــركة 

شــهر  فــي  الزوردي  شــركة  اســتكملت 

أكتوبــر 2018م وضــع اللمســات األخيــرة 

االمتيــاز  صاحبــة  لتصبــح  لاســتحواذ 

الحصــري لـــ "تــوس" فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. علمــًا أن "تــوس" هــي عامــة 

تركــز  الحيــاة  ألســلوب  عالميــة  تجاريــة 

ــة، وتغطــي  ــة بأســعار معقول علــى الرفاهي

بمــا  المنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة 

ــة المرصعــة  ــك المجوهــرات الراقي فــي ذل

بالمــاس والذهــب والفضــة وحقائــب اليــد 

والعطــور وخطــوط اإلكسســوارات. تتواجــد 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  تــوس 

منــذ عــام 2008 وتبــاع منتجاتهــا اليــوم مــن 

خــال شــبكة مــن 26 متجــًرا فــي جميــع 

المملكــة. أنحــاء 

 ، MissL`وخــال عــام 2019، أطلقــت الزوردي خــط جديــد فــي موضــة المجوهــرات عالــي اإلمكانيــات مــس إل

التــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن تشــكيات الذهــب عيــار 18 التــي تتميــز باألناقــة العفويــة والتــي تــم إنتاجهــا 

ــة  ــق للمــرأة العصري ــر مجوهــرات 'Miss L هــي أفضــل رفي ــة المجوهــرات. وتعتب ــر صناع ــى معايي ــا ألعل وفًق

اليــوم، ألنهــا تعكــس شــخصيتها وتســمح لهــا بالتعبيــر عــن مزاجهــا فــي أي وقــت مــن اليــوم. وتقــدم مــس إل 

'منتجــات المجوهــرات الكاســيكية واألزيــاء التــي تبــاع بالقطعــة فــي العديــد مــن مراكــز التســوق فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية ومصــر.
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نصــت المــادة )3( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى األغــراض التــي تمارســها الشــركة، والتــي تشــمل أساســا  	

إنتــاج وتصنيــع وتشــكيل وصياغــة المشــغوالت الذهبيــة والمجوهــرات والســبائك الذهبيــة واألحجــار الكريمــة 

وأطقــم الذهــب المشــغولة باألحجــار الكريمــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة 

ــة. ــة والمشــغوالت الذهبي والمجوهــرات الذهبي

ــام مــن الذهــب،  	 ــة الخ ــادن الثمين ــاج المع ــا بممارســته )إنت ــه مرخــص له ــاري للشــركة فإن وبحســب الســجل التج

وإنتــاج المعــادن الثمينــة الخــام مــن المعــادن الثمينــة الداخلــة فــي مجموعــة الباتيــن، وإنتــاج الذهــب المشــغول، 

ــاج األلمــاس المشــغول(. الحجــارة الكريمــة أو شــبه الكريمــة، وتصنيــع المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة، وإنت

يجــوز للشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــا أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو  	

الرئيــس التنفيــذي. ويتطلــب تأســيس فــروع أو مكاتــب أو وكاالت خــارج المملكــة قــرارا مــن مجلــس اإلدارة. وقــد 

قامــت الشــركة بتأســيس تســعة )9( فــروع موزعــة علــى مناطــق المملكــة اإلقليميــة )الريــاض والدمــام وجــدة(.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

وصــل عــدد الموظفيــن فــي شــركة الزوردي خــال عــام 2021 مــا يزيــد عــن 1,700 موظــف، وتنتــج الشــركة فــي 

ــى  ــة إل ــراط باإلضاف ــراط و 18 قي ــار 21 قي ــف مــن المجوهــرات والذهــب عي ــم مختل ــر مــن 5000 تصمي ــام أكث كل ع

المجوهــرات الماســية الكاســيكية والعصريــة. ويســتخدم فريــق الزوردي العالمــي أحــدث تقنيــات التصميــم والتصنيــع 

بمــا فــي ذلــك الطباعــة ثاثيــة األبعــاد والضبــط الدقيــق والقطــع بالليــزر وغيرهــا مــن التقنيــات الحديثــة. ويتــم تصنيــع 

مجوهــرات الزوردي فــي مصانــع الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، ويتــم توزيعهــا علــى أكثــر من 1،300 

متجــر للبيــع بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .

إنتاج تصاميم مختلفة من 
5,000المجوهرات والذهب

كذلــك، يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفرهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مغلقــة، شــريطة أال يقــل  	

رأســمالها عــن )5( مليــون ريــال. كمــا يجــوز للشــركة أيضــا أن يكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي شــكل من األشــكال 

مــع الشــركات التــي تــزاول أعمــااًل شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا. كما يجوز لهــا أيضا أن 

تتملك األســهم والحصص في شــركات األخرى قائمة أو تندمج معها، ولها حق االشــتراك مع الغير في تأســيس 

الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا 

الشــأن. كما يجوز للشــركة التصرف في هذه األســهم أو الحصص شــريطة أال يشــمل ذلك الوســاطة في تداولها. 
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الـــــرؤيــــــــــــــــــــــة

الرســــــالـــــــــــــة

تهدف الزوردي إلى أن تصبح األكثر ثقة 

وإلهامًا في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة 

لماركات المجوهرات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 

ــار جمالهــن  ــم إلظه ــام النســاء فــي العال إله

واســاليبهن  شــخصياتهن  عــن  والتعبيــر 

األنيقــة  مجوهراتنــا  خــال  مــن  المختلفــة 

تجربــة  طريــق  عــن  والمبتكــرة  العصريــة 

. المتعــددة  التســوق  طــرق  مــن  ممتعــة 

الحوكمة
أعلــى  علــى  بالحفــاظ  الزوردي  تلتــزم 

معاييــر الحوكمــة باعتبارهــا جوهــر حمايــة 

أعلــى  وتحقيــق  المســاهمين  حقــوق 

طويلــة  لاســتثمارات  ممكنــة  قيمــة 

األجــل، وتعزيــز آليــات الرقابــة واإلشــراف 

اإلدارة  مجلــس  دور  تفعيــل  خــال  مــن 

ولجانــه وضمــان تنفيــذ رؤيتنــا ورســالتنا.
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استراتيجية الشركة وركائز
تطبيقها

تطوير العامة التجارية مس أل )'Miss L( من المجوهرات العصرية سريعة النمو للوصول إلى 

أقصى إمكاناتها.

توسيع نطاق أعمالنا الناجحة للبيع بالتجزئة في الزوردي في مصر والمملكة العربية السعودية من 

خال نقاط بيع جديدة.

تحسين أداء قطاع األعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغوالت الذهبية بالوزن من خال خفض 

رأس المال العامل ورفع الكفاءة التشغيلية.

تعزيز تجارة الجملة من خال تطوير خط مجوهرات الزوردي إنستايل الجديد لبيع المجوهرات قطعة.

توسيع نطاق أعمال الشركة عبر التجارة اإللكترونية الواعدة سريعة النمو من خال المزيد من 

االستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية واألنظمة وتبني استراتيجيات القنوات المتعددة.

توسيع نطاق أعمال العامة التجارية العالمية "توس" في المملكة العربية السعودية من خال 

التجارة اإللكترونية والمزيد من االستثمارات في أنشطة التسويق وتنويع المنتجات.

مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية اإليجابية للشركة وعاقاتنا المصرفية القوية لدعم 

الشركة.

فــي  والمرموقــة  الرائــدة  الشــركة  بصفتهــا  الريــادي  حضورهــا  لتعزيــز  الزوردي  مجموعــة  تســعى 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  بالتجزئــة  والمجوهــرات  واأللمــاس  الذهــب  وبيــع  وتوزيــع  تصميــم  مجــاالت 
التاليــة: العمــل  اســتراتيجية  الزوردي  مجموعــة  اعتمــدت  الرؤيــة،  لهــذه  وتحقيقــًا  أفريقيــا.  وشــمال 
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01

01

المزايا
التنافسية للشركة 

تتمتــع الزوردي بمجموعــة مــن المزايــا التــي تمنحهــا حضــورًا ومكانــة رياديــة فاعلــة تميزهــا عــن باقــي المنافســين 
والُمثمــر،  الُمســتدام  للنمــو  آمنــة  منصــًة  فيهــا  المســاهمين  يمنــح  الــذي  األمــر  والمســتقبليين،  الحالييــن 

وتتضمــن هــذه المزايــا:

مــن  الكاملــة  احتياجاتهــا  الزوردي  ُتمــول   

دومــًا  وتنســق  مباشــرًة  البنــوك  مــن  الذهــب 

والقــروض  الذهــب  مــن  موجوداتهــا  بيــن 

البنكيــة الخاصــة بتمويــل الذهــب، لتحــد بذلــك 

وتعتــزم  الذهــب.  أســعار  تقلــب  مخاطــر  مــن 

المجموعــة مواصلــة اعتمــاد اتفاقيــات قــروض 

بتقلبــات  تأثرهــا  مــن  للحــد  الذهــب  تمويــل 

أســعاره. وقــد قامــت الزوردي بتســويق عامتهــا 

الرائــدة فــي  التجاريــة  العامــة  لتكــون  التجاريــة 

مجــال المجوهــرات فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا، حيــث تــم تحقيــق ذلــك علــى 

اإلعانيــة  الحمــات  خــال  مــن  الســنين  مــر 

وعلــى  والخارجيــة  والمطبوعــة  التلفزيونيــة 

ــد مــن  ــى اســتخدام العدي اإلنترنــت، باإلضافــة إل

مثــل  التجاريــة،  للعامــة  كســفراء  المشــاهير 

كريــم  نيللــي  والفنانــة  فــارس  ميريــام  النجمــة 

وغيرهمــا. وبمــوازاة ذلــك، طــورت المجموعــة 

اســتراتيجيتها التســويقية، إذ أنهــا حولــت غالبيــة 

اســتثماراتها إلــى التســويق عبــر اإلنترنــت، ودعــم 

لتعزيــز  التجزئــة،  وقطــاع  اإللكترونيــة،  التجــارة 

بالقطعــة،  الذهبيــة  المجوهــرات  بيــع  عمليــات 

التجاريــة  عاماتهــا  عبــر  معقولــة،  وبأســعار 

الجديــدة ومجموعــات مس إل والزوردي إنســتايل 

ومصــر. الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

األمــر  بمرونتــه،  الزوردي  مجموعــة  أعمــال  نمــوذج  يتميــز 
الــذي يجعلهــا أقــل عرضــة للخطــر مــن تقلبــات أســعار الذهــب 
نســبيًا. فضــًا عــن أنــه مدعــوم بقــدرات المجموعــة التقنيــة 
والتصنيعيــة والتصميميــة وقــوة العامــة التجاريــة للمجموعــة، 
بشــكل يمكنهــا مــن حمايــة حصتهــا فــي الســوق فــي ظــل 
التقلبــات بأســعار الذهــب. خصوصــًا وأن لديهــا التكنولوجيــا 
الحديثــة والمهــارات الحرفيــة الازمــة إلنتــاج مجوهــرات بــأوزان 
خفيفــة، بالشــكل الــذي يمكنهــا مــن تلبية األســعار االســتهاكية 
الذهــب  المناســبة. كمــا تحقــق الزوردي نســبة ضئيلــة مــن 
الفاقــد فــي عمليــة التصنيــع، ممــا يحــد مــن الضغــوط الماليــة 
خــال فتــرات ارتفــاع أســعار الذهــب. وفــي إطــار اســتراتيجية 
الســلع وعوضــًا عــن شــراء  المجموعــة إلدارة مخاطــر أســعار 

الذهــب والتعــرض لتقلبــات أســعاره، 

02

03

تمتلــك المجموعــة تســهيات مرابحــة إســامية 
مختلفــة  بنــوك  مــن  الذهــب  علــى  للحصــول 
بفتــرات اســتحقاق تتــراوح بيــن شــهر واحــد1 إلــى 
ــات رأس المــال  ــل متطلب 3 أشــهر ولغــرض تموي
هــذا  عليهــا.  متفــق  ربــح  بمعــدالت  العامــل 
تتوافــق مــع  التســهيات  أن جميــع هــذه  علمــًا 
لشــهادات  وفقــا  اإلســامية،  الشــريعة  أحــكام 
ــة  ــان الشــريعة الداخلي الشــريعة الصــادرة مــن لج
تســهيات  ذلــك  فــي  بمــا  البنــوك  لتلــك 
المرابحــة )تــورق( لتمويــل شــراء الذهــب، حيــث 
الفضــة  أو  الذهــب  البنــوك ســلعًا غيــر  تشــتري 
ائتمانــي.  أســاس  علــى  للمجموعــة  تبيعهــا  ثــم 
ثالــث،  طــرف  إلــى  البضائــع  المجموعــة  تبيــع 
الذهــب  بشــراء  الفــور  علــى  البنــك  ويقــوم 
ــة للســلعة.   ــات النقدي ــدات المبيع باســتخدام عائ

البيــع  فــي  قويــة  بقــدرات  الزوردي  تتمتــع 
بالتجزئــة مــن خــال عامتهــا التجاريــة والمتاجــر 
وهــي: محفظتهــا،  فــي  والمتنوعــة  المختلفــة 
ونقــاط  إل،  ومــس  وكينــاز،  وتــوس،  الزوردي، 
المجموعــة  وتواصــل  المطــارات.  فــي  البيــع 
البيــع  متاجــر  علــى  االســتحواذ  فــي  نجاحهــا 
واســعة  شــبكٍة  عبــر  وتطويرهــا  بالتجزئــة 
المجموعــة  وتخطــط  التســوق.  مراكــز  مــن 
مــن  بهــا  الخاصــة  التجزئــة  أعمــال  لتوســيع 
بالتجزئــة  البيــع  الفتــات  مــن  المزيــد  خــال 
ــة مــن قدراتهــا فــي التصميــم  لاســتفادة الكامل
وتزويــد  للمســتهلكين  والمعرفــة  والتســويق 
واســعة  بعــروض  المختلفيــن  المتســوقين 
والمنتجــات. التجاريــة  العامــات  مــن  جذابــة 
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المجموعــة  تمتلكهــا  التــي  المتطــورة  اإلنتــاج  وخطــوط  التصنيعيــة   المرافــق 
ــة  ــدة لتلبي ــات الفري ــات واســعة مــن المنتج ــاج مجموع ــم وإنت ــا مــن تصمي تمكنه
 5,000 مــن  أكثــر  تقــدم  حيــث  الكفــاءة،  بمنتهــى  المتغيــرة  العمــاء  احتياجــات 
الموضــة  توجهــات  تحــدد  رائــدة  كشــركة  مكانتهــا  يرســخ  بمــا  ســنويًا  تصميــم 
األساســية فــي الســوق. وعــاوًة علــى ذلــك، تحافــظ مجموعــة الزوردي علــى 
ميزتهــا التقنيــة المهمــة، مــن خــال أكثــر مــن 500 آلــة لتصنيــع المجوهــرات.

التجاريــة  العامــة  وهويــة  الناجــح،  والمالــي  التشــغيلي  أدائهــا   بفضــل 
موقــع  تحقيــق  مــن  الزوردي  تمكنــت  واإلعانيــة،  التشــغيلية  والمبــادرات 
إذ  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  القطــاع  فــي  تنافســي 
الماضيــة  الســنوات  خــال  باســتمرار  لــازوردي  الســوقية  الحصــة  نمــت 
ممــا  ومصــر،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي   25٪ إلــى   20٪ إلــى  لتصــل 
الســوقين. هذيــن  فــي  بالجملــة  للمجوهــرات  الرئيســي  المــزود  يجعلهــا 

تتميــز اإلدارة العليــا لمجموعــة الزوردي بنخبــة مــن الخبــراء التنفيذييــن ذوي الســجل 
الحافــل بالنجاحــات فــي العمليــات الماليــة والتشــغيلية، وخبــرات ومعــارف وفهــم 
واأللمــاس  الذهــب  مجوهــرات  وبيــع  وتســويق  تصنيــع  جوانــب  لكافــة  واســع 
بالجملــة والتجزئــة والتســويق االســتهاكي والتمويــل، تمكنــوا مــن العمــل كفريــق 
واحــد بمنتهــى الكفــاءة لتحديــد وتقييــم وتنفيــذ خطــط التوســع ومبــادرات النمــو.

تصميمتصميم5,000
منتجات سنويًا منتجات سنويًا 

نسبةنسبة
الحصة السوقيةالحصة السوقية

20%
25%

06

05

04

بائع تجزئة مستقل 
1,300للمجوهرات الذهبية 

تمتلــك الزوردي ثــاث قنــوات توزيــع رئيســية: البيــع بالجملــة والتجزئــة والتجــارة اإللكترونيــة. تتكــون مبيعــات الجملــة 
فــي المقــام األول مــن البيــع بالجملــة ألكثــر مــن 1300 بائــع تجزئــة مســتقل للمجوهــرات الذهبيــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تتضمــن مبيعــات الجملــة تقديــم تســهيات ألجــل لعمــاء الجملــة للمجموعــة 
لدفــع التزاماتهــم، بمــا فــي ذلــك قيمــة الذهــب المشــتراة. وتأتــي شــروط االئتمــان هــذه اســتجابة لطلــب عمــاء 
الجملــة للمجموعــة، وهــي مصــرح بهــا مــن قبــل عــدد مــن علمــاء الشــريعة المعاصريــن، وذلــك وفًقــا للتوصيــات 
التــي عقدهــا مجلــس الغــرف الســعودية تحــت عنــوان: شــروط االئتمــان  الصــادرة عــن حلقــة النقــاش الشــرعية 
الشــرعي  للــرأي  الذهــب، ووفقــًا  وتجــارة  الشــريعة وخبــراء صناعــة  علمــاء  مــن  عــدد  الذهــب بحضــور  تجــارة  فــي 
فقــط  االئتمــان  مبيعــات  تقديــم  يتــم  الســعودية.  الغــرف  بمجلــس  الشــرعية  االستشــارية  اللجنــة  عــن  الصــادر 
البيــع  وهــي  الزوردي  لشــركة  الثانيــة  التوزيــع  قنــاة  أمــا  التجزئــة.  لعمــاء  وليــس  بالجملــة  المجموعــة  لعمــاء 
بالتجزئــة فتتكــون أساًســا مــن بيــع الذهــب بأشــكاله الكاســيكية أو المجوهــرات العصريــة والمجوهــرات الماســية 
للمســتهلكين النهائييــن عبــر متاجــر البيــع بالتجزئــة ذات العامــات التجاريــة الخاصــة بــازوردي ومتاجــر وأكشــاك 
مــس إل' ومتاجــر تــوس وأكشــاك كينــاز ومواقــع بيــع التجزئــة للمســافرين فــي المطــارات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. أمــا بالنســبة لقنــاة التوزيــع الثالثــة لــدى الزوردي وهــي قنــاة التجــارة اإللكترونيــة فهــي تبيــع المجوهــرات 
الذهبيــة والماســية مــن خــال lazurde.com  و missl.com  و TOUS.com  وأماكــن الســوق الخاصــة بالغيــر.

 أطلقــت مجموعــة الزوردي فــي عــام 2017 عامــة تجاريــة قّيمــة للمجوهــرات الماســية تحــت عامــة تجاريــة منفصلــة 
بمســمى كينــاز "Kenaz". فــي حيــن أن الزوردي هــي عامــة تجاريــة متميــزة عاليــة الجــودة، فــإن Kenaz هــي عامــة 
تجاريــة ذات قيمــة عاليــة تســتهدف المناســبات اليوميــة أو الهدايــا، وتبــاع فــي األكشــاك وبعــض المتاجــر فــي مراكــز 

التســوق الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

إيــرادات   تحافــظ مجموعــة الزوردي علــى قاعــدة متوازنــة ومتنوعــة مــن عمــاء الجملــة، كمــا أنهــا تحصــل علــى 
تطويــر  بهــدف  الزوردي.  لمجموعــة  التابعــة  التجزئــة  متاجــر  مــن  النهائييــن  للمســتهلكين  المبيعــات  خــال  مــن 
ــاز  ــى االمتي ــة مــن خــال االســتحواذ عل ــع بالتجزئ ــى توســيع قطــاع البي ــا. وتعمــل الزوردي عل ــادة إيراداته ــا وزي أعماله
ألفضــل العامــات التجاريــة العالميــة. وقــد بــدأت اســتراتيجية النمــو الجديــدة هــذه فــي عــام 2018 باالســتحواذ 
علــى امتيــاز تــوس )TOUS( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي عامــة تجاريــة عالميــة للمجوهــرات بأســعار 
العامــات  التجزئــة ذات  الخاصــة مــن متاجــر  تــوس، تمتلــك مجموعــة الزوردي شــبكتها  معقولــة. وعــاوة علــى 
تجــارة  عــن  بــازوردي  الخاصــة  األحاديــة  التجاريــة  العامــة  ذات  التجزئــة  تجــارة  وتختلــف  بهــا.  الخاصــة  التجاريــة 
فــي  بالقطعــة  ُتبــاع  التــي  الماســية  المجوهــرات  علــى  المجموعــة  تركــز  حيــث  بالجملــة،  الذهبيــة  المجوهــرات 
تقريًبــا  التــي تحمــل عامــة الزوردي  بالتجزئــة  البيــع  تقــع جميــع متاجــر  ذلــك،  إلــى  الخاصــة. باإلضافــة  متاجرهــا 
ــر الشــوارع. ــة فــي أســواق الذهــب وفــي متاج ــارة الذهــب بالجمل ــة عمــاء تج ــز التســوق بينمــا يوجــد غالبي فــي مراك

توزيع منتجات المجوهرات الذهبية الجاهزة

البيع بالجملة                             التجزئة                             التجارة اإللكترونية 010203
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محطات هامة
في مسيرة النجاح 

1994

2005

2009

1995

2006

1992

2003

2007

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

تسجيل عامة "الزوردي" التجارية

إطــاق عامــــــــــــة "الزوردي" فــي جـــــــــــــدة، المملكــــــــة العربيـــــــــــــــة السعوديــــــــــــة

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

المســاهمة فــي تأســيس الشــركة الدوليــة لصناعــة المجوهــرات فــي مصــر )والمعروفــة اآلن باســم الزوردي مصــر 
ش.ذ.م.م(. للمجوهــرات 

تغييــر الكيــان القانونــي إلــى شــركة مســاهمة مغلقــة تحــت اســم "شــركة الزوردي للمجوهــرات" بــرأس مــال قيمتــه 
ســعودي. ريــال   200,000,000

ــة. ــادن الثمين ــت لتشــغيل المعــــ ــركة أورو إيجيب ــة شـــ ــى %100 مــن ملكي ــة الزوردي عل اســتحوذت مجموعـــ
وقعــت مجموعــة الزوردي عقــد عمــل مــع النجمــة اللبنانيــة إليســا.

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

اســتحواذ اتحــاد الشــركات الــذي يضــم شــركات إنفستكــــــورب وإيســتجيت والمســتثمر الوطنــي علــى حصـــــة غيــر 
مباشــرة بنسبـــــــــة %77.5 فــي شركـــــــــــــة الزوردي القـــــــــابضة.
افتتاح المزيد من معارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية

2015

2018

2021

2016

2019

2012

2017

2020

ــًا فــي مصــر تحــت اســم الزوردي مصــر للمجوهــرات ذ.م.م )والمعروفــة  ــغ 15 طن ــة تبل ــاٍن بســعة إجمالي ــٍع ث إنشــاء مصن
ــة لصناعــة المجوهــرات(. ســابقًا باســم الشــركة الدولي

زيادة رأس مال الشركة إلى 430 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار 13 مليون سهمًا جديدًا.
توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة "BMA" إلنتــاج خواتــم الزفــاف الذهبيــة فــي مصــر بغــرض بيعهــا فــي أســواق منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وهــي الشــركة الرائــدة فــي قطــاع الخواتــم الخاصــة بحفــات الزفــاف حيــث تتمتــع بخبــرة 

واســعة فــي تصميــم وإنتــاج مجموعــات متنوعــة مــن خواتــم الزفــاف فــي تركيــا.

استكمال شركة الزوردي لطرحها األولي لاكتتاب العام بتاريخ 29 يونيو وبدأت التداول في السوق المالية السعودية.
مجوهــرات كينــاز - إطــاق العامــة التجاريــة الثانيــة لشــركة الزوردي فــي المملكــة العربية الســعودية والتي تقــدم مجوهرات 

األلمــاس بأســعار معقولة.
حصول شركة الزوردي على حق امتياز "أميزينج للمجوهرات"، وهي عامة االمتياز التجارية الدولية في كوبنهاغن، الدنمارك

توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع الشركة السعودية الفرنسية لألسواق الحرة للتوزيع في المطارات الدولية بالرياض وجدة والدمام.
افتتاح ست صاالت بيع بالتجزئة جديدة لشركة الزوردي في السعودية ومصر.

توقيــع مذكــرة تفاهــم لاســتحواذ علــى حقــوق امتيــاز ومتاجــز تجزئــة رائــد تعمــل فــي قطــاع المجوهــرات الفاخــرة ذات األســعار 
المعقولــة  بالمملكــة العربية الســعودية

ــة الســعودية والمتخصصــة بقطــاع  ــوس" فــي المملكــة العربي ــة "ت ــة العالمي ــاز العامــة التجاري ــى مشــغل امتي االســتحواذ عل
المجوهــرات ذات األســعار المعقولــة، مــا منــح الشــركة محــّركًا أساســيًا للنمو من خال دخول القطاع المتنامي للمجوهــرات ذات 

األســعار المعقولــة والرفاهيــة.
إنشـــــاء وحــــدة إنتــــاجية جديـــــدة في مصـــــــر.
افتتاح 7 متاجر للبيع بالتجزئة لازوردي في مصر.

اختيار النجمة ميريام فارس سفيرًة للعامة التجارية.
افتتاح مكتب لمبيعات الجملة في سلطنة عمان من أجل تدعيم قطاع مبيعات الذهب بالجملة.

اعــان اســتراتيجية التحّوليــة للنمــو والتوّســع فــي مجــال بيــع المشــغوالت الذهبيــة بالقطعــة، بأســعاٍر مقبولــة فــي أســواق 
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر.

أطاق منصته الزوردي للتجارة اإللكترونية بنجاح.
إطــاق مجموعــة الزوردي ان ســتايل )Lazurde In Style( الجديــدة مــن المجوهــرات المواكبــة للموضــة ذات األســعار 

ــة.  ــة مــن خــال شــبكٍة واســعٍة مــن تجــار التجزئ ــاع بالقطعــة فــي أســواق الذهــب التقليدي ــة، تب المعقول

إطاق عامة 'Miss L  من المجوهرات المواكبة للموضة ذات األسعار المعقولة، تباع بالقطعة.

زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145,000,000 ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد )14,500,000( 
أسهم عادية جديدة، لتكون الزيادة المقترحة لرأس المال من 430 مليون ريال سعودي إلى 575 مليون ريال سعودي.

إنشاء نقاط )معارض( بيع بالتجزئة خاصة بعامة مس أل من المجوهرات العصرية سريعة النمو و عبر منصة التجارة اإللكترونية.
التطويــر الكامــل لمجموعــة إنســتايل التــي أطلقتهــا الزوردي مؤخــرًا والتــي تبــاع بالقطعــة.
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الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل  بالجملــة  للبيــع  مكتبــًا 
ومصــر. المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 

وحــدات تصنيــع )واحــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وثاثة 
فــي مصر(.

ــر الزوردي المنتشــرة فــي كّل مــن  ــة، ومتاج ــع بالتجزئ ــة بي صال
الســعودية ومصــر.

منفذ بيع )أكشاك( لعامة كيناز.

منفذ بيع لعامة "مس أل".

نقاط بيع في المطارات في السعودية.

 أضافــت الشــركة الجديــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا "شــركة إزديــاد التجاريــة العربيــة " 
المشــغل لـــلعامة التجاريــة الدوليــة "تــوس" إلــى شــبكة أعمــال "الزوردي" للتجزئــة عــدد 

)26( صالــة عــرض إضافيــة لعامــة تــوس فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 يقــع المقــر الرئيســي لمجموعــة الزوردي فــي العاصمــة الســعودية الريــاض. كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2021، تعمــل مجموعــة الزوردي مــن خــال: 

16

4
21
15
10
5

مصر
3 مصانع

11 مكتب مبيعات الجملة

 مواقع مبيعات التجزئة

السعودية
1 مصنع

 4 مكاتب مبيعات الجملة  

اإلمارات
1 مكتب مبيعات الجملة

المجموع جمهورية مصر العربية المملكة العربية السعودية العالمة التجارية

21 18 3 الزوردي

5 - 5
منافذ البيع في 

المطارات

26 - 26 نوس

15 - 15 كناز

10 8 2 ميس إل

حضور "الزوردي"
الجغرافي



طبيعة الحضور الشركة المشغلة المدينة الدولة 

المصنع ومكاتب البيع 
بالجملة ومحات البيع 

بالتجزئة
شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة مدرجة في تداول الرياض

المملكة العربية السعودية

تجارة الذهب والفضة 
واألحجار الكريمة

شركة المجوهرة الماسية، شركة ذات مسؤولية محدودة الرياض

تجارة الذهب والفضة 
واألحجار الكريمة

كيناز، شركة ذات مسؤولية محدودة الرياض

تجزئة
شركة ازدياد التجارية العربية - شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة 

لشخص واحد
الرياض

المصنع ومكاتب البيع 
بالجملة

شركة أورو ايجيبت لتصنيع المعادن الثمينة، شركة مساهمة مقفلة القاهرة

مصر
المصنع ومكاتب البيع 
بالجملة ومحات البيع 

بالتجزئة
شركة الزوردي مصر للمجوهرات، شركة ذات مسئولية محدودة العبور

مكاتب البيع بالجملة-
تجارة الآللئ واألحجار 
الكريمة والمشغوالت 

الذهبية

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودة
مجموعة الزوردي للذهب والمجوهرات، المنطقة الحرة في دبي، شركة 

ذات مسؤولية محدودة
دبي

اإلمارات العربية المتحدة

تجزئة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودة أبو ظبي

مكتب البيع بالجملة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودة الدوحة دولة قطر

مكتب البيع بالجملة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودة مسقط سلطنة عمان

قنوات التوزيعالتوزع الجغرافي لمجموعة الزوردي كما في 31 ديسمبر 2021م

بيع الجملة لمجوهرات الذهب

فــي مصــر  الذهــب  مجوهــرات  وتصنيــع  تصميــم  علــى  الزوردي  مجموعــة  تعمــل 

والمملكــة العربيــة الســعودية، وبيعهــا عبــر أكثــر مــن 10 دولــة أغلبهــا منطقــة الشــرق 

ــر مــن 1300 تاجــر تجزئــة مســتقل.  وتعمــل مجموعــة  ــا ألكث األوســط وشــمال أفريقي

العربيــة  المملكــة  داخــل  بالجملــة  للبيــع  مكتــب   16 فــي  مباشــر  بشــكل  الزوردي 

الســعودية ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتتــّم عمليــات البيــع بشــكل رئيســي مــن خــال فريــق احترافــي متخّصــص فــي مبيعــات 

الجملــة، والــذي يســعى باســتمرار إلــى تعزيــز عاقــات الشــراكة والتعــاون مــع مختلــف 

العمــاء والحســابات الرئيســيين.  كذلــك، يســعى فريــق المبيعــات باســتمرار إلــى اغتنام 

الفــرص لتوســيع نطــاق توزيــع المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة علــى عمــاء ُجــدد 

ــة  ــا. تحتفــظ مجموع ــاء به ــة واالرتق ــة العامــة التجاري ــى ترســيخ مكان مــع الحــرص عل

الزوردي بحضــور قــوي فــي الســوق، حيــث يظهــر ذلــك بقــوة فــي منافــذ بيــع تجــار 

التجزئــة مــن خــال المعروضــات التــي تحمــل عامــة الزوردي التجاريــة، اضافــة إلــى 

اتبــاع اســتراتيجيات تســويقية وتجاريــة فّعالــة. 

يعمــل فريــق التســويق علــى تقديــم الدعــم لتجــار البيــع بالتجزئــة فــي فعاليــات الســوق 

للمســاعدة فــي زيــادة مبيعــات المشــغوالت الذهبيــة لمجموعــة الزوردي، ويعــد تزويــد 

العمــاء بالمعلومــات والتعــاون الوثيــق معهــم إحــدى المميــزات التنافســية الرئيســية 

لفريــق تســويق مجموعــة الزوردي. تمتلــك مجموعــة الزوردي فريًقــا خاًصــا للبيــع 

بالجملــة فــي المملكــة ومصــر واإلمــارات، بينمــا تجــري عمليــات البيــع فــي األســواق 

األخــرى عبــر موزعيــن حصرييــن وغيــر حصرييــن أو البيــع مباشــرة للعديــد مــن تجــار 

التجزئــة.
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بيع المجوهرات بالتجزئة 

قّررت مجموعة الزوردي، بهدف تنويع إيراداتها وتعزيز هامش ربحها وترسيخ قدراتها اإلدارية، توسيع نطاق عملها إلى البيع 

بالتجزئة.

أسست المجموعة فريق إدارة متفانًيا ومتمرًسا إلدارة خدمات البيع بالتجزئة ويحظى بدعم مؤسسي قوي لتنمية مجال عملها 

في قطاع التجزئة. 

ــاع فــي  ــي تب ــى المجوهــرات الماســية ومجوهــرات`MissL الت ــز هــذه الشــبكة عل ــة الخاصــة بعامــة الزوردي: ترّك ــر التجزئ متاج

المتاجــر الخاصــة بالشــركة فــي كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. واعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2021، أصبحــت محفظــة 

ــر فــي الســعودية،  ــا 3 متاج ــة "الزوردي"، منه ــع مجوهــرات العامــة التجاري ــع يبي ــة الزوردي تضــم 21 منفــذ بي أعمــال مجموع

18 متجــرًا فــي مصــر، منهــا 13 متجــرًا و 5 أكشــاك. هــذا وعملــت الزوردي علــى توســيع شــبكتها مــن متاجــر التجزئــة فــي العــام 

2021 مــن خــال افتتــاح 6 معــارض جديــدة فــي أهــم المواقــع فــي مصــر وتــم اغــاق متجــر واحــد عاجــز عــن تحقيــق أربــاح فــي 

الســعودية وعــدد 4 متاجــر فــي مصــر لنفــس الســبب. وال تتعــارض خدمــات البيــع بالتجزئــة فــي المجموعــة مــع تجــارة مجوهــرات 

الذهــب بالجملــة، حيــث ُتركــز خدمــات التجزئــة فــي مجموعــة الزوردي علــى بيــع المجوهــرات الماســية بالقطعــة، بينمــا ُتركــز 

ــة  ــى ذلــك، تتمركــز معظــم متاجــر التجزئ ــوزن. عــاوة عل ــة بال ــع المشــغوالت الذهبي ــى بي ــة عل تجــارة مجوهــرات الذهــب بالجمل

ــة فــي أســواق الذهــب. ــة عمــاء تجــارة الذهــب بالجمل المملوكــة لمجموعــة الزوردي فــي مراكــز التســوق، بينمــا يتواجــد غالبي

مواقع معارض بيع العامة التجارية "الزوردي" بالتجزئة كما في 31 ديسمبر 2021م 

تاريخ االفتتاح العامة التجارية الموقع المدينة الدولة 

2015/03/25 العامة التجارية الزوردي  نخيل مول الرياض

2011/1/2المملكة العربية السعودية العامة التجارية الزوردي  ظهران مول الدمام

2011/1/3 العامة التجارية الزوردي  مول البحر األحمر جدة

2015/7/1 العامة التجارية الزوردي  مول العرب القاهرة

مصر

2016/4/1 العامة التجارية الزوردي  سيتي ستارز مول القاهرة

2017/3/1 العامة التجارية الزوردي مول مصر القاهرة

2017/12/1 العامة التجارية الزوردي منطقة وسط المدينة القاهرة

2017/12/1 العامة التجارية الزوردي حي الكوربة القاهرة

2018/8/1 العامة التجارية الزوردي حي المعادي القاهرة

2018/6/1 العامة التجارية الزوردي حي المهندسين الجيزة

2018/3/1 العامة التجارية الزوردي مركز المدينة اإلسكندرية

2019/3/1 العامة التجارية الزوردي متجر الشارع اإلسكندرية

2019/10/1 العامة التجارية الزوردي الماظة سيتي سنتر القاهرة

2019/12/1 العامة التجارية الزوردي مول طنطا طنطا

2021/04/22 العامة التجارية الزوردي معادى سيتى سنتر القاهرة

2021/9/4 العامة التجارية الزوردي اركان مول القاهرة
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مواقع أكشاك بيع العامة التجارية "الزوردي" بالتجزئة كما في 31 ديسمبر 2021م 

TOUS توس
 

اســتحوذت المجموعــة فــي عــام 2018،  علــى شــركة ازديــاد العربيــة للتجــارة، صاحبــة االمتيــاز الحصــري فــي المملكــة للعامــة 

التجاريــة تــوس )TOUS( )عامــة تجاريــة إســبانية(، ولهــا شــبكة مكونــة مــن 26 متجــرا للبيــع بالتجزئــة ممــا أتــاح للشــركة الدخــول 

الــى قطــاع ســريع النمــو أال وهــو المجوهــرات ذات األســعار المعقولــة.

ــة فــي هــذا المجــال  ــرة عملي ــة، ولديهــا خب ــة ذات األســعار المعقول ــة لمنتجــات الرفاهي ــة دولي ــوس TOUS هــي عامــة تجاري ت

تقــرب مــن100 عــام ولهــا أكثــر مــن 620 معرضــًا تجاريــًا فــي أكثــر مــن 53 دولــة. وكمانحــة لامتيــاز، تعمــل تــوس علــى تصميــم 

وتصنيــع وبيــع المجوهــرات، والحقائــب، واالكسســوارات للنســاء والرجــال. وتشــمل معروضاتهــا مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 

منهــا حقائــب اليــد والعطــور واالكسســوارات والمجوهــرات الجميلــة المرصعــة بالمــاس والذهــب والفضــة. هــذا علمــًا بــأن عامــة 

تــوس التجاريــة حاضــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2008م وقــد أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة مكونــة مــن 26 صالــة 

عــرض فــي مختلــف أنحــاء المملكــة كمــا فــي نهايــة 2021م. وتســعى الزوردي مــن خــال العامــة التجاريــة تــوس TOUS إلــى 

تدعيــم محفظتهــا مــن المجوهــرات وتوســيع قاعــدة عمائهــا عبــر تنويــع اإليــرادات وتكملــة تشــكيلتها. وتفتخــر إدارة الشــركة أيضــا 

بالشــراكة مــع تــوس الرائــدة عالميــا فــي صناعــة المجوهــرات.

تاريخ االفتتاح العامة التجارية الموقع المدينة الدولة 

2018/4/1 العامة التجارية الزوردي  مول كايرو فيستيفال القاهرة

جمهورية مصر العربية

2019/3/1 العامة التجارية الزوردي  مول بوينت 09 القاهرة

2019/2/1 العامة التجارية الزوردي  سيتي ستارز مول القاهرة

2021/11/9 العامة التجارية الزوردي  مول مصر القاهرة

2021/11/15 العامة التجارية الزوردي  كايرو فيستيفال 2 القاهرة

TOUS

مواقع تواجد منافذ بيع مجوهرات العامات التجارية "توس" كما في 31 ديسمبر2021م 

تاريخ االفتتاح الموقع المدينة الدولة 

2008/1/1 شارع التحلية جدة

المملكة العربية السعودية

2008/3/25 شارع الخياط جدة

2008/9/22 الراشد مول الخبر

2009/7/17 النخيل مول الرياض

2010/8/13 بانوراما مول الرياض

2013/5/6 رد سي مول جدة

2014/11/17 الظهران مول ظهران

2015/4/17 حياة مول الرياض

2015/7/10 نور مول المدينة

2016/4/23 مول العرب جدة

29/12/2016 السام مول جدة

2016/12/30 الحمرا مول الرياض

2017/6/13 ياسمين مول جدة

2017/6/21 مكة مول مكة

2017/7/27 شارع بوليفارد جدة

2017/10/26 جوري مول جدة

2017/12/14 غرناطة مول الرياض

2018/6/11 الرياض بارك مول الرياض
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مواقع تواجد منافذ بيع مجوهرات العامات التجارية "توس" كما في 31 ديسمبر2021م 

تاريخ االفتتاح الموقع المدينة الدولة 

2018/1/2 الظهران مول ظهران

المملكة العربية السعودية

2018/12/26 تبوك بارك تبوك

2018/12/31 نخيل بازا القصيم

2020/7/1 النخيل مول الدمام

2021/12/23 موجان مول خميس مشيط

2020/7/1 النخيل مول الدمام

2021/5/12 الراشد مول أبها

2021/12/2 جدة بارك جدة

نقاط البيع في المطارات - اتفاقية التوزيع الحصري مع المطارات السعودية
 

ــع الحصــري مــع الشــركة الســعودية الفرنســية للتشــغيل وإدارة األســواق  ــة التوزي خــال العــام 2021م، جــددت الزوردي اتفاقي

ــح الزوردي المــورد الحصــري  ــث تصب ــل Lagardère Travel Retail(( بحي ــل ريتي ــر ترافي ــرة )وهــي قســم مــن شــركة الغاردي الح

للمجوهــرات والذهــب فــي الصالــة الدوليــة فــي المطــارات فــي الريــاض وجــدة والدمــام، وهــذا مــن شــأنه توفيــر مصــادر دخــل 

جديــدة للشــركة وتنويــع إيراداتهــا، مــن خــال توســيع عمليــات البيــع بالتجزئــة واســتهداف شــريحة جديــدة مــن العمــاء. وكمــا فــي 

31 ديســمبر 2021م، هنــاك 5 منافــذ بيــع )أكشــاك( تــم افتتاحهــا فــي مختلــف مطــارات المملكــة العربيــة الســعودية

بيع مجوهرات االلماس "كيناز Kenaz" بالتجزئة 

"كينــاز" هــي عامــة تجاريــة لمجوهــرات ماســية ذات قيمــة تهــدف إلــى التزيــن بهــا فــي المناســبات اليوميــة والتهــادي بهــا، وتبــاع 

منتجاتهــا لــدى 13 منفــذ بيــع )كشــك( حصــري للعامــة التجاريــة كينــاز فــي مراكــز التســوق الرئيســية فــي الريــاض والدمــام وجــدة. 

وهنــاك صالتــي عــرض فــي الريــاض. وتتطلــع الزوردي إلــى تســريع عجلــة التوســع فــي منافــذ البيــع )األكشــاك( لبيــع منتجــات كيناز 

الماســية فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية فــي البدايــة، ثــم بعــد ذلــك فــي مصــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

مواقع معارض وأكشاك بيع العامة التجارية "كيناز" بالتجزئة ونقاط البيع بالمطارات كما في 31 ديسمبر2021م
تاريخ االفتتاح الموقع المدينة الدولة 

2016/11/17 مول العرب جدة

األكشاك

2017/03/30 حياة مول الرياض

2017/09/22 الحمرا مول الرياض

2017/04/27 األندلس مول جدة

2017/8/5 ياسمين مول جدة

2017/3/5 نور مول المدينة

2017/06/20 جاليريا مول الجبيل

2017/7/30 عسير مول أبها

2017/8/22 كادي مول جازان

2021/9/23 ويست أفينيو مول الجمام

2021/10/13 تبوك بارك مول تبوك

2021/01/18 الراشد مول أبها

2021/09/18 غرناطة مول  الرياض

2021/09/18 حياة مول الرياض

المعارض

2019/5/29 بانوراما مول الرياض
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 )MissL`( مس ال

)`MissL( منتجــات مجوهــرات كاســيكية ومواكبــة  ال  تقــدم عامــة مــس 

للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي مراكــز التســوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ومصــر. وتعــول مــس ال علــى النمــو المتســارع لقطــاع المجوهــرات المعاصــرة 

ذات األســعار المعقولــة عالميــا، وفــي أرجــاء المنطقــة أيضــا. تبــاع منتجات مس 

إل حاليــًا فــي متاجــر الزوردي أحاديــة العامــات التجاريــة، ومــن خــال أكشــاكها 

المخصصــة، وعبــر اإلنترنــت علــى مواقــع الزوردي اإللكترونيــة وبائعــي التجزئــة 

الرئيســيين لألزيــاء التابعيــن لجهــات خارجيــة فــي مراكــز التســوق. تتمتــع منتجــات 

مــس إل بإمكانيــات عاليــة للنمــو ألنهــا شــريحة ســريعة النمــو بهــا عامــة تجاريــة 

فرعيــة منفصلــة بهامــش إجمالــي مرتفــع، وتتطلــب رأس مــال عامــل منخفــض 

للغايــة، وتقــدم عرًضــا ذا قيمــة جذابــة للغايــة للمســتهلكين. تتــراوح أســعار 

منتجــات مــس أل مــن 549 ريــال ســعودي إلــى 3.000 ريــال ســعودي..

تــم إطــاق مــس ال " فــي عــام 2019م، وهــي تضــم مجموعــات متنوعــة مــن 

التصاميــم األنيقــة والرائجــة مــن الذهــب عيــار 18 قيــراط، وفقــا ألعلــى معاييــر 

صناعــة المجوهــرات. وترافــق مجوهــرات مــس ال المــرأة العصريــة التــي ترتديهــا 

فتعكــس شــخصيتها وتتناســب مــع مزاجهــا فــي كل األوقــات. كمــا تتيــح لهــا 

التعبيــر عــن أســلوبها وتمدهــا بالطاقــة اإليجابيــة فــي الحيــاة بطــرق مبتكــرة 

ــة المثاليــة للمــرأة  ــر هــي الهدي وممتعــة. لذلــك فــإن مجوهــرات مــس ال تعتب

العصريــة العاشــقة للموضــة والتجديــد. ويتــم تبنــي اســتراتيجية تســويق رقمــي 

مركــزة يتمثــل الهــدف منهــا فــي الوصــول إلــى أبنــاء جيــل األلفيــة الشــغوفين 

بالتكنولوجيــات الجديــدة واألفــكار المبتكــرة. وتتــم االســتعانة بالمؤثريــن علــى 

نطــاق واســع ومصغــر فــي آن واحــد مــن أجــل دعــم قيــم العامــة التجاريــة. هــذا 

ــم  ــرات االســتهاك الرئيســية مــع تقدي ــدة فــي فت ــات الجدي ــق المجموع وُتطل

تجربــة تســوق فريــدة، ســواء فــي متاجــر مــس ال مــس ال نفســها أو لــدى 

ــة غــرس روح المــرح فــي أوســاط العمــاء، مــع  ــن، بغي ــة المعتمدي تجــار التجزئ

المحافظــة فــي الوقــت نفســه علــى حــس الرفاهيــة المرافقــة للعامــة التجاريــة.

M
is

s
 L

'

مواقع المحات التجارية وأكشاك بيع العامة التجارية "'Miss L” بالتجزئة كما في 31 ديسمبر 2021م

تاريخ االفتتاح العامة التجارية الموقع المدينة الدولة 

المملكة العربية السعودية

2021/02/24 مس ال الظهران مول الدمام األكشاك

2021/06/23 مس ال الراشد مول أبها المحات التجارية

جمهوريــة مصر العربية

2019/10/1 مس ال سيتي سنتر الماظة القاهرة

األكشاك

2020/1/1 مس ال سيتي سنتر مول اإلسكندرية

2020/1/1 مس ال مول العرب القاهرة

1/7/2020 مس ال مول كايرو فيستيفال القاهرة

2021/1/5 مس ال سانستيفانو اإلسكندرية

2021/02/15 مس ال مول مصر القاهرة

2021/03/18المحات التجارية مس ال مول سيتي سنتر اإلسكندرية

2021/12/19 مس ال مول بوينت 09 القاهرة
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2021l قائمة صاالت العرض واألكشاك العرض التي أغلقت في المملكة العربية السعودية عام

قائمة صاالت العرض واألكشاك التي أغلقت في جمهورية مصر العربية عام 2021م

تاريخ اإلغاق الموقع المدينة الدولة 

2021/08/22 جدة مول جدة

المملكة العربية السعودية

2021/08/13 الرياض بارك الرياض

2021/03/31 ستارز افنيوز مول جدة

2021/12/16 سكوير مول األحساء

2021/10/31 شارع الشيخ الخبر

2021/12/18 مركز المملكة الرياض

تاريخ اإلغاق الموقع المدينة الدولة 

31/12/2021 كايرو فيستيفال سيتي القاهرة

جمهورية مصر العربية

09/10/2021 العروبة مول محافظة الغربية

21/04/2021 سيتي سنتر المعادي القاهرة

05/05/2021 داندي مول القاهرة

08/11/2021 مول مصر القاهرة

17/12/2021 مول بوينت 90 القاهرة

التغيرات في منافذ البيع خال 		0	 م
أمـــام اإلدارة خطـــة لتحســـين ربحيـــة قطـــاع الزوردي للبيـــع بالتجزئـــة فـــي المملكـــة العربيـــة السـعودية مـن خال ترشـــيد بصمتنـا، 

وإعـادة إنعـاش متاجرنـا، واالستفادة مـن عمليـات التجزئـة الحصريـة فـي المطـارات، وتدريـب الموظفيـن مـع العمـل علـى توجيـه 

.MissL` الواعـــدة مـــن خال تجـــار البيـــع بالتجزئـــة، والمتاجـــر واألكشاك الخاصة بعامة Miss L'  عامة

وكجـــزء مـــن الخطـــة المذكـــورة أعــاه، تـــم إغــاق صــاالت العــرض التاليــة  بســبب األثــر الســلبي علــى ربحيــة الزوردي، مــا دفــع 

ــم حقــوق المســاهمين ــى اتخــاذ هــذا القــرار لتحســين أداء الشــركة و وتعظي اإلدارة إل

قائمة صاالت العرض واألكشاك التي افتتحت في المملكة العربية السعودية في العام 2021م

قائمة صاالت العرض واألكشاك التي افتتحت في جمهورية مصر العربية في العام 2021م

تاريخ اإلغاق العامة التجارية الموقع المدينة الدولة 

2021/12/5 توس الراشد مول أبها

المملكة العربية 
السعودية

2021/12/2 توس جدة بارك مول جدة

2021/12/23 توس موجان مول خميس مشيط

2021/01/18 كيناز الراشد مول أبها

2021/09/18 كيناز غرناطة مول الرياض

2021/02/24 مس ال الظهران مول الدمام

2021/06/23 مس ال الراشد مول أبها

تاريخ اإلغاق العامة التجارية الموقع المدينة الدولة 

2021/04/22
العامة التجارية 

الزوردي
معادى سيتى سنتر القاهرة

جمهورية مصر 
العربية

2021/9/4
العامة التجارية 

الزوردي
اركان مول القاهرة

2021/11/9
العامة التجارية 

الزوردي
مول مصر القاهرة

2021/11/15
العامة التجارية 

الزوردي
مول كايرو فيستيفال القاهرة

2021/1/5 مس ال سانستيفانو اإلسكندرية

2021/02/15 مس ال مول مصر القاهرة

2021/03/18 مس ال سيتي سنتر مول اإلسكندرية

2021/12/19 مس ال مول بوينت 90 القاهرة
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أهميتها من الناحية 

االجتماعية والثقافية 

تقاليد متبعة

ال يزال معدل اســتهاك الســعوديين للذهب من بين أعلى المعدالت 
قياســًا علــى مســتوى األفــراد، وذلــك مدفوعــًا بالتقــارب الثقافــي 
القــوي للذهــب وأهميتــه االجتماعيــة فــي مناســبات الــوالدة وحفــات 
الزفــاف وغيرهــا مــن المناســبات الخاصــة. حيــث تحظــى المجوهــرات 
بأهميــة خاصــة لــدى النســاء، بوصفهــا متماشــية مــع الموضــة ومخزنــًا 

للثــروة. وباإلضافــة إلــى ذلــك يعتبــر الذهــب اســتثمارًا آمنــًا للثــروة.

ف قطــاع المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة الســعودية علــى  يعــرَّ
أنــه تضــم مشــغوالت الذهــب ومجوهــرات األلمــاس، فهــو تتســم 

ــاه: ــة فــي القســم أدن ن ــص أساســية مبيَّ ــع خصائ بأرب

ــوزن فــي  ــر حســب ال ــى حــد كبي ــاع إل ــة تب ــزال المشــغوالت الذهبي ال ت
جميــع أنحــاء المملكــة بــداًل مــن أن تبــاع بالقطعــة كمــا جــرى عليــه 
العــرف فــي األســواق الغربيــة. ويبــاع الذهــب بشــكل أساســي فــي 
والقرويــة  الحضريــة  المناطــق  فــي  الموجــودة  التقليديــة  األســواق 
ــم البعــض.  ــة مــن بعضه ــى مقرب ــة عل ــو التجزئ ــا بائع ــز به ــي يترك والت
ويعــد معظــم هــؤالء البائعــون شــركات محليــة عريقــة )ســواًء علــى 
ــم مجوهــرات  ــث تضــم معارضه ــي(، حي ــي أو الوطن المســتوى المحل
صيغــت مــن قبــل العديــد مــن جهــات التصنيــع ذات العامــات التجاريــة 
المحــدودة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال تجــار التجزئــة التقليدييــن 
مــن العائــات يضطلعــون بــدور هــام فــي تجــارة المجوهــرات )وخاصــة 

ــة. ــة والثق ــار باألمان ــث يتســم هــؤالء التج األلمــاس(، حي

خصائــص قطاع
المجوهرات

02

01

صناعة مدفوعة بالمهارة والتكنولوجيا

قيود  دخول السوق  السعودي

قطاع متقلب بالنسبة لشركات التصنيع الصغيرة 

تضــم صناعــة المشــغوالت الذهبيــة ومجوهــرات األلمــاس فــي المملكــة عــددًا قليــًا مــن شــركات التصنيــع 
الكبيــرة التــي تتمتــع بمنشــآت متقدمــة للتصميــم والتصنيع، كما تضم نســبة كبيرة مــن ورش صغيرة مملوكة 
مــن قبــل عائــات والتــي تتوفــر بهــا إمكانيــات محــدودة. وقــد جــرت العــادة أن ُيشــكل العمــال والحرفيــون المهــرة 
أصــواًل رئيســية للشــركات المصنعــة، حيــث يوفــرون لهــم فرصــة إنتــاج تصميمــات متميــزة مــن خــال إنتــاج 
قطــع فريــدة مــن المجوهــرات يصعــب تقليدهــا. أمــا فــي الوقــت الحالــي، فتســتفيد الشــركات الكبــرى مــن 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي إضفــاء نــوع مــن التميــز علــى منتجاتهــا وضمــان تفردهــا فــي ســوق ســلعية - علــى 

ســبيل المثــال، تعــد الزوردي حاليــًا الشــركة الوحيــدة التــي تطبــق أحــدث إمكانيــات الطباعــة ثاثيــة األبعــاد. 

علــى عكــس شــركات التصنيــع الكبيــرة التــي تتمتــع بالقــدرة علــى حمايــة اســتهاك الذهــب مــن التقلبــات فــي 
أســعار الذهــب )مثــل الزوردي(، فــإن شــركات التصنيــع الصغيــرة تتعــرض لضغــوط ماليــة شــديدة خــال ارتفــاع 
ــن يســتخدمون  ــة الذي ــرة وتجــار الجمل ــع المجوهــرات الصغي ــدى شــركات تصني أســعار الذهــب. هــذا ويكــون ل
تقنيــات تصنيــع أساســية ســيطرة محــدودة علــى حجــم محتــوى الذهــب فــي المجوهــرات التــي ينتجونهــا، ممــا 
يعيقهــم عــن إنتــاج المجوهــرات ذات الــوزن الخفيــف مــن أجــل الحفــاظ علــى النفقــات النقديــة للعمــاء، والــذي 
ــر  ــك، تســتطيع الشــركات غي ــى العكــس مــن ذل ــات األســعار. وعل ــد مــن خطــر التعــرض لتقلب يعرضهــم لمزي
النشــطة فــي الســابق اســتعادة جــزء مــن قدرتهــا علــى العمــل أثنــاء فتــرات انخفــاض أســعار الذهــب. ومــع ذلــك، 

يتســم ســوق المجوهــرات فــي المملكــة بوجــود قيــود أمــام الشــركات الجديــدة نظــرًا لمتطلبــات رأس المــال 
إلــى جانــب متطلبــات المعرفــة  التجاريــة،  الكبيــرة، ووجــود المســتهلكين المنجذبيــن للعامــات  العامــل 
العميقــة بالســوق المحليــة وأذواق المســتهلكين وارتفــاع حــدة المنافســة بيــن الشــركات المتميــزة مــن حيــث 
ــعَودة  إمكانياتهــم التكنولوجيــة. وعــاوة علــى ذلــك، تفــرض أنظمــة العمــل الســعودية وخاصــًة أنظمــة السَّ

قيــودًا قانونيــة وإداريــة أمــام ارتقــاء وتوســع الشــركات الصغيــرة فــي المســتقبل.
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مــن المتوقــع أن ينمــو عــدد ســكان المملكــة و دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمعــدل ســنوي قــدره ٪2.3 بيــن عــام 

ــن والشــباب  ــة مــن المغتربي ــدة، التــي تهيمــن عليهــا نســبة عالي ــر قاعــدة المســتهلكين المتزاي 2021 - 2025. وتعتب

وســكان الطبقــة العاملــة المحــرك الرئيســي.

زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمعــدل ثابــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفقــًا للخطــة 

ــاون الخليجــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب نســبته ٪0.4 خــال الســنوات الخمــس  ــس التع المســتهدفة ودول مجل

القادمــة. لذلــك مــن المرجــح أن يــؤدي االنتعــاش المتوقــع فــي الظــروف االقتصاديــة إلــى تحســين معنويــات 

واإلنفــاق. المســتهلكين 

تشــهد صناعــة المشــغوالت والبيــع بالتجزئــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجي تحواًل كبيًرا خال الســنوات 

القادمــة مــع احتمــال طــرح تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ، والواقــع االفتراضــي والتعــرف علــى الصــور وتقنيــات الرؤيــة 

االلكترونيــة مــن خــال اجهــزة الحاســب اآللــي. ســوف يــؤدي هــذا التحســين للتكنولوجيــا إلــى تحســين هوامــش الربحيــة 

والتركيــز علــى العمــاء مــن خــال فهــم أفضــل لتفضيــات المســتهلك المتغيــرة باســتخدام تحليــات البيانــات.

تكتســب العامــات التجاريــة الوطنيــة شــعبية كبيــرة واظهــرت حضــور قــوي بيــن العامــات التجاريــة العالميــة.

يجــري حالًيــا تطويــر العديــد مــن مراكــز التســوق الكبــرى ومراكــز التســوق فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، وســط 

اســتثمارات الحكومــات والجهــات الخاصــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الســتكمال النمــو الســكاني ، وقطــاع الســياحة 

المتزايــد ، وزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد.

اســتمر نمــو ســوق تجــارة التجزئــة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي التوســع نظــًرا لتزايــد 

انتشــار الهواتــف الذكيــة واســتخدام منصــات التواصــل االجتماعي. عاوة على ذلك ، يــؤدي توفير الوصول إلى بوابات 

الدفع اآلمنة والتحســين التدريجي في القدرات اللوجســتية إلى زيادة مســتويات األنتشــار مما يؤدي إلى نمو الصناعة.

ــاح، فضــًا عــن  ــروة والدخــل المت ــب الفــرد مــن الث ــى العمــل وارتفــاع مســتويات نصي تشــجيع المــرأة الســعودية عل

ــى المجوهــرات  ــد عل ــر ومتزاي ــي كبي ــي ودول ــب محل ــود طل ــة وج ــاء المملك ــع أنح ــاع معــدالت التحضــر فــي جمي ارتف

والمشــغوالت الذهبيــة يوفــر ســوق كبيــر وقــوي لمنتجــات الرفاهيــة والفخامــة والمجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة 

فــي األســواق الرئيســية للمجموعــة.

دوافع نمو قطاع
المجوهرات والمشغوالت الذهبية 

معــدل نمــو الســوق مدفوًعــا بأنمــاط وســلوكيات الشــراء المتكــررة القوية حيث يتمتع المســتهلكين بمســتوى 

ــي  ــة ال ــة باالضاف ــع الخاصــة بالمجوهــرات والمشــغوالت الذهبي ــذ البي ــاٍل مــن التعــرض لألســواق ومناف ع

زيــادة مســتويات الفهــم والتعليــم حــول علــم األحجــار الكريمــة.

قطاع التجارة اإللكترونية

ــا  تشــهد صناعــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي تطــوًرا ســريًعا ، مدفوًع

بشــكل أساســي بتزايــد عــدد الســكان المتمرســين بالتكنولوجيــا، وزيــادة انتشــار اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة 

والطلــب علــى المنتجــات العالميــة الفاخــرة. اكتســب ســوق التجــارة اإللكترونيــة زخًمــا فــي جميــع أنحــاء 

المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث شــهد قطــاع التجزئــة تحــواًل منتظــم فــي أنمــاط الشــراء مــن 

ــون باالســتعانة  ــة التقليدي ــك ، يقــوم تجــار التجزئ ــت. نتيجــة لذل ــر اإلنترن ــى التســوق عب ــة إل المتاجــر التقليدي

بشــركات تكنولوجيــا المعلومــات لبنــاء منصاتهــم الخاصــة للبيــع عبــر اإلنترنــت واالســتثمار فيهــا أو التعــاون 

معهــا لتعزيــز حضورهــم الرقمــي وقدراتهــم اللوجســتية. علــى الرغــم مــن أن ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ال يــزال فــي مرحلــة النشــوء، إال أنــه بــدأ فــي االزدهــار.

دفعــت جائحــة فيــروس كوفيــد -19 العمــاء والمســتهلكين للتســوق عبــر اإلنترنــت حيــث اصبــح يشــعر 

المســتهلكون براحــة متزايــدة عنــد التســوق عبــر اإلنترنــت لشــراء المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة، ومــن 

المرجــح أن يقــوم المســتهلك النهائــي بعمليــات شــراء بقيمــة عاليــة عبــر اإلنترنــت أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل 

خمــس ســنوات. فقــد أدت قيــود اإلغــاق الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كوفيــد -19  جنًبــا إلــى جنــب مــع جهــود 

حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية نحــو التحــول الرقمــي للمملكــة و زيــادة نشــاط التســوق عبــر اإلنترنــت، 

فمنــذ بدايــة تفشــي فيــروس كوفيــد -19 ، شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية نمــًوا مزدوًجــا فــي مبيعــات 

التجزئــة عبــر اإلنترنــت لمنتجــات معينــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، لوحظــت زيــادة هائلــة فــي الطلبــات المقدمــة 

عبــر اإلنترنــت خــال عــام 2020 ، مقارنــة بالطلبــات عبــر اإلنترنــت فــي 2019. 
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تزايــد أعــداد العامــات التجاريــة العالميــة العاملــة فــي المملكــة والمنطقــة إلــى تكثيــف المنافســة 

داخــل ســوق الذهــب والمجوهــرات خصوصــا لقطــاع البيع بالتجزئــة. مما دفع تجــار التجزئة لاعتماد 

علــى حمــات ترويجيــة قويــة مــن خال تقديم خصومات كبيرة لدعم زيادة اإليرادات. على الرغم من 

أن مثل هذه االستراتيجيات يجب أن تزيد من نمو األرباح ، إال أنها أدت إلى ضغوط على الهامش.

كان لبداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي على القوة الشرائية للمستهلكين خصوصا 

مــع مضاعفــة ســعر الضريبــة لثــاث أضعــاف ابتــدًا مــن 1 يوليــو 2020م؛ لــذا قــرر العديــد مــن تجــار 

التجزئــة اســتيعاب الضريبــة لمواصلــة جــذب المبيعــات إال أنهــا أدت إلــى ضغــوط علــى الهامــش.

قلــق  مصــدر  تشــكل  األصليــة  التجاريــة  للعامــات  المقلــدة  المنتجــات  تــزال  ال 

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول  المملكــة  فــي  الذهبيــة  المشــغوالت  لصناعــة 

العالميــة. التجاريــة  العامــات  وصــورة  الربــح  هامــش  تــآكل  إلــى  يــؤدي  ممــا 

تحديات قطاع
المجوهرات والمشغوالت الذهبية
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المعــادن  إنتــاج  قطــاع  فــي  التابعــة،  وشــركاتها  وفروعهــا  الرئيــس  مقرهــا  خــال  مــن  الزوردي،  تنشــط 
ــة  ــة فــي مجموع ــة الداخل ــادن الثمين ــام مــن المع ــة الخ ــادن الثمين ــاج المع ــام مــن الذهــب، وإنت ــة الخ الثمين
ــة  ــاج األحجــار الكريمــة أو شــبه الكريمــة، وصناعــة المعــادن الثمين ــاج الذهــب المشــغول، وإنت الباتيــن، وإنت
ــا يلـــــي:  ــة فيمـــ ــة الرئيســـ واألحجــار الكريمــة، وإنتــاج األلمـــــاس المشغـــــول. حيـــــث تتمثــل أنشــطة الشركـــ

نطاق العمل
والمنتجات

قطاع تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب واأللماس

يتــم الحصــول علــى مصــادر الذهــب فــي المملكــة العربية الســعودية من ثــاث قنوات هي:

الكبس 	

البنوك والتجار 	
مناجم الذهب 	
معالجة الخام واسترداد الكسر 	

وعــادًة  أفريقيــا.  وجنــوب  والهنــد  بلجيكـــــا  منهــا  متعـــــددة،  مصــادر  مــن  األلماـــــس  استيـــــراد  يتــم 
المجوهـــــرا تصنيـــــع  فــي  مباشـــــرًة  بالفعــل الستخـــــدامه  المستـــــورد مصقــواًل  األلمــاس  يكــون  مــا 

تختلــف تصاميــم المجوهــرات مــن منطقــة إلى أخرى نظًرا الختاف األذواق بحســب الموقــع الجغرافي ودوافع 
الشــراء، حيث يفضل العماء في المناطق الريفية والتقليدية المجوهرات من الذهب عيار 21 قيراط، بخاف 
العماء في المناطق الحضرية والذين ينشدون مجوهراٍت ذات تصاميم عصرية مواكبة للموضة  بعيار 18 قيراط. 

يعتمد التصنيع في قطاع مجوهرات الذهب واأللماس على ثاث تقنيات رئيسية، وهي:

هــو عبــارة عــن اســتخدام المكنــات اآلليــة أو اليدويــة المخصصــة لســك الذهــب والفضــة باســتخدام القــوة 
الهيدروليكية، وعادًة ما تكون التصاميم المصنوعة بهذه التقنية بسيطة وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.

المصادر

التصميم

التصنيع

01النشاط الصناعي
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هــي عمليــة صنــع قالــب شــمعي يســتخدم لحمــل المعــدن الســاخن )ذهــب، فضــة، وغيــره( لتشــكيله فــي 
ــى مــن  ــر هــذه الطريقــة مســتوى أعل ــى النمــوذج األساســي. وتوف ــاًء عل ــد بن ــم موح صــورة نمــوذج تصمي

ــه. ــرة مــن القالــب ذات ــات كبي ــاج كمي ــة إنت ــًة بالكبــس، باإلضافــة إلــى إمكاني الجــودة مقارن

تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد هــي عمليــة صنــع المجوهــرات باســتخدام نمــوذج رقمــي ثاثــي األبعــاد. أمــا 
تقنيــة التركيــب بالمجهــر، فتتمحــور حــول تركيــب األحجــار الكريمــة الصغيــرة والمتســاوية الحجــم فــي صفــوف 
متشــابكة باســتخدام مجهــر عالــي الدقــة. وتمكــن هــذه التقنيــات شــركات التصنيــع مــن ضبــط نســبة الذهــب 

فــي المجوهــرات بدقــة، وكذلــك زيــادة أجــور التشــغيل بفضــل حصريــة تصميماتهــا.

يعمــل بشــكل أساســي مــع تجــار البيــع بالتجزئــة الذيــن ليــس لهــم اتصــال مباشــر مــع شــركات التصنيــع، ســواء 
كانــت هــذه الشــركات موجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا 

)بشــكل رئيســي فــي أقصــى شــرق آســيا(. وعــاوة علــى ذلــك، ُيفضــل تجــار البيــع بالتجزئــة التعامــل مــع تجــار 
البيــع بالجملــة باعتبارهــم يقدمــون خصومــات مجزيــة ويقبلــون الدفعــات االئتمانيــة، بــداًل مــن الدفــع نقــًدا.

شركات متكاملة تجمع أعمال التصنيع وتجارة التجزئة 	

هــي شــركات تصنيــع ذات تكامــل رأســي وتمتلــك شــبكة خاصــة مــن متاجــر التجزئــة التــي تبيــع قطــع حصريــة 
ــة مــع باقــي تجــار  ــة فــي هــذه الفئ ــع بالجمل ــاج الشــركة الرئيســية الُمصِنعــة. وال يتنافــس تجــار البي مــن إنت

الجملــة فــي مجــاالت أخــرى باعتبارهــم ال يســتهدفون ســوق التجزئــة العــام للمجوهــرات.

الشركة الُمصنعة/تاجر الجملة 	

هــي الشــركات المصنعــة التــي تقــوم بتشــغيل وإدارة قنــوات البيــع بالجملــة الخاصــة بهــا، ممــا يتيــح لهــا 
تحقيــق هوامــش ربــح أعلــى، حيــث أن منافــذ بيــع المجوهــرات بالتجزئــة يمكــن أن تحــد مــن الربــح اإلجمالــي 
للشــركات المصنعــة. وتركــز الشــركات فــي هــذه الفئــة علــى تعزيــز قدراتهــا علــى تزويــد شــبكة واســعة مــن 

تجــار البيــع بالتجزئــة المســتقلين فــي مختلــف أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية.

ــة فــي  ــارة الجمل ــات المختلفــة لتج ــد مــن الفئ ــوم العدي ــد الي توج

البيع بالجملة والتوزيع

السبك 	

تقنيات متقدمة أخرى مثل الطباعة ثاثية األبعاد والتركيب بالمجهر 	

تاجر الجملة المتخصص 	

02

تجارة التجزئة

ترتكز عمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية في:

أسواق الذهب:  	

وهــي أســواق ُتشــبه البــازارات وتضــم متاجــر عديــدة لبيــع المجوهــرات المتدنيــة والعاليــة الرفاهيــة علــى حــٍد 
ســواء. وتعتبــر مــن أبــرز وجهــات التجزئــة اســتقطاًبا للعمــاء الراغبيــن فــي شــراء مجوهــرات الذهــب التــي تبــاع 

بالــوزن.

الشوارع الرئيسية:  	

ــة مــن متاجــر  ــة، حيــث تركــز هــذه الفئ توجــد المعــارض المســتقلة فــي الشــوارع الرئيســية فــي مركــز المدين
البيــع بالتجزئــة علــى بيــع مجوهــرات األلمــاس بالقطعــة باعتبــار أن هــذا النــوع مــن عمليــات التجزئــة يتطلــب 

تحقيــق هامــش ربــح أكبــر.

مراكز التسوق: 	

: تبيع المتاجر الموجودة في مراكز التسوق مجوهرات الذهب التي قد ُتباع بالقطعة باإلضافة الى بيعها بالوزن.

عماء شراء الذهب
وعادة ما ينقسم عماء شراء الذهب بالتجزئة إلى أربع فئات:

والــوالدة  	 الزفــاف  حفــات  مثــل  االجتماعيــة،  المناســبات  وبخاصــة  المناســبات:  بدافــع  االســتهاك 
بــاألم أو الحــب واألعيــاد الســنوية.  والمناســبات مثــل االحتفــال 

االســتهاك بدافــع الموضــة: يعــود هــذا الدافــع إلــى انتشــار التمــدن وارتفــاع مســتوى الدخــل لفئــة  	
الشــباب، ومعظمــه مــن الشــابات اللواتــي يقتنيــن المجوهــرات الرتدائهــا خــال الحيــاة اليوميــة لحضــور 

المناســبات االجتماعيــة. 

االستهاك بدافع االدخار: تعتقد هذه الفئة أن مشتريات الذهب، وتحديًدا من عيار 21 قيراط، هي وسيلة  	
لادخــار، حيــث تعــد مجوهــرات الذهــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وســيلًة للحفــاظ علــى ثروة 
المرأة بعد الزواج. كما ُتســتخدم كغطاء مالي في األوقات العصيبة أو في حال ارتفاع معدالت التضخم.

االســتهاك بدافــع االســتثمار: عــادة مــا يكــون علــى شــكل عمــاٍت وســبائك ذهبيــة عيــار 24 قيــراط.  	
ويســتخدم الذهــب كغطــاء ضــد التقلبــات خــال فتــرة التقلبــات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة.
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التجارة االلكترونية

تشــهد صناعــة التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
المتمرســين  الســكان  عــدد  بتزايــد  أساســي  بشــكل  مدفوًعــا   ، ســريًعا  تطــوًرا 
بالتكنولوجيــا، وزيــادة انتشــار اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة والطلــب علــى المنتجــات 
العالميــة الفاخــرة. اكتســب ســوق التجــارة اإللكترونية زخًما في جميــع أنحاء المملكة 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث شــهد قطاع التجزئة تحــواًل منتظم في أنماط 
الشــراء مــن المتاجــر التقليديــة إلــى التســوق عبــر اإلنترنــت. نتيجــة لذلــك ، يقــوم تجار 
التجزئــة التقليديــون باالســتعانة بشــركات تكنولوجيــا المعلومــات لبنــاء منصاتهــم 
الخاصــة للبيــع عبــر اإلنترنــت واالســتثمار فيهــا أو التعــاون معهــا لتعزيــز حضورهــم 
الرقمــي وقدراتهــم اللوجســتية. علــى الرغــم مــن أن ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ال يــزال فــي مرحلــة النشــوء، إال أنــه بدأ فــي االزدهار.

دفعــت جائحــة فيــروس كوفيــد -19 العمــاء والمســتهلكين للتســوق عبــر اإلنترنــت 
حيــث اصبــح يشــعر المســتهلكون براحــة متزايــدة عنــد التســوق عبــر اإلنترنــت لشــراء 
المجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة، ومــن المرجــح أن يقــوم المســتهلك النهائــي 
بعمليــات شــراء بقيمــة عاليــة عبــر اإلنترنــت أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل خمــس 
ســنوات. فقــد أدت قيــود اإلغــاق الناتجــة عــن انتشــار فيروس كوفيــد -19  جنًبا إلى 
جنــب مــع جهــود حكومــة المملكــة العربية الســعودية نحــو التحول الرقمــي للمملكة 
و زيــادة نشــاط التســوق عبــر اإلنترنــت، فمنــذ بدايــة تفشــي فيــروس كوفيــد -19 ، 
شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية نمــًوا مــزدوج الرقــم فــي مبيعــات التجزئــة عبــر 
اإلنترنــت لمنتجــات معينــة. باإلضافــة إلــى ذلك ، لوحظت زيــادة هائلة في الطلبات 
المقدمة عبر اإلنترنت خال عام 2020 ، مقارنة بالطلبات عبر اإلنترنت في 2019.

 مــن المتوقــع أن يصــل عــدد المتســوقين عبــر اإلنترنــت إلــى 2.1 مليــار متســوق في 
جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2021 ، مقارنــة بـ 1.66 مليار متســوق في عام 2016. 
مــن المتوقــع أن يصــل عــدد المتســوقين عبــر اإلنترنــت إلــى 2.1 مليــار متســوق فــي 
جميــع أنحــاء العالــم فــي عــام 2021 ، مقارنــة بـ 1.66 مليار متســوق في عام 2016.
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ساعات يوميا

المصادر
ستاتيستا - وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين( ووفقا 

للتقارير الصادرة عن تلك المصادر أيضا: 

%85 من مســتخدمي اإلنترنت )3.4 مليار شــخص(  يقضي 

المواقــع، ممــا يعنــي  ســت ســاعات يوميــًا فــي تصفــح 

أن المســتهلكين باتــوا يقضــون المزيــد مــن الوقــت علــى 

اإلنترنــت. ومــع ازديــاد ســهولة االتصــال باإلنترنــت وانتشــار 

البيــع  لشــركات  الضــروري  مــن  أصبــح  الذكيــة،  الهواتــف 

بالتجزئــة إنشــاء موقــع للتجــارة اإللكترونيــة إذا أراد أن يطلــع 

ــا مــن أجــل شــرائها. ــي يعرضه ــى المنتجــات الت عمــاؤه عل

خــال عــام 2019م ضاعفــت حصــة التجــارة اإللكترونيــة مــن 
إجمالــي مبيعــات التجزئــة العالميــة مــن %7.4 فقــط فــي 
2015 إلــى %14.1 فــي عــام 2019، بمبيعــات إجماليــة تقدر 

بنحــو 3.5 تريليــون دوالر. 
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التجزئة

حصة التجارة 
االلكترونية

ت
ترن

الن
ي ا

دم
تخ

س
م

ية
ون

كتر
الل

ة ا
جار

الت
ة 

ص
ح

171

التقرير السنوي 2021 2021

170

التقرير السنوي 2021 2021



باإلضافــة إلــى تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المجوهــرات واأللمــاس ، تمثــل مجموعــة الزوردي العديــد مــن 
الشــركات المصنعــة لمعــدات آالت المجوهــرات وتبيــع أجهزتهــا ، مثــل صــب المجوهــرات وآالت اللحــام 
بالليــزر والموجــات فــوق الصوتيــة ، فــي المملكــة لمختلــف الشــركات المصنعــة المحليــة للذهــب والمــاس 
مجوهــرات. تســاعد هــذه األعمــال الصغيــرة واالســتراتيجية الزوردي علــى تعزيــز تعاونهــا مــع مصنعــي معــدات 

المجوهــرات العالمييــن والبقــاء علــى اطــاع بأحــدث التطــورات فــي الســوق.

 يركــــز نمــــوذج أعمــــال مجموعــــة الزوردي األساسي علــــى تصميــــم وتصنيــــع مجوهــــرات الذهــــب بالــــوزن 
ضمــــن شــــبكة معــــارض الجملــــة. باإلضافة إلــــى ذلــــك، لازوردي شــــبكتها الخاصــــة مــــن معــــارض البيــــع 
بالتجزئــــة حيــــث تبــــاع عامتها التجاريــــة األحادية المتعــــددة، وعامة تجاريــــة عالميــــة أخــرى اســتحوذت علــى 
امتيازهــــا وهــــي تــــوس للمجوهــــرات الذهبيــــة والماســــية والتــــي تبــاع بشــــكل أساســــي بالقطعــة لضمــان 

هامــــش إجمالــــي أعلــــى وانعــدام المنافســة مــع قنــوات البيــع بالجملــة الخاصــة بهــا.

 تمثـــل أنشـــطة الزوردي المتعلقـــة بتصنيـــع وبيـــع مجوهـــرات الذهـــب بالـــوزن مـــن خال شـــبكة عماء البيـــع 
بالجملـــة، نســـبة كبيـــرة مـــن أعمالهـــا األساســية والتــــي تســــتخدم معظــــم مواردهــــا وتحقــــق الزوردي مــــن 
خالهــا نصــــف إيـــرادات الشـــركة تقريبـــًا. فـــي حيـــن أن مجوهـــرات األلمــاس المباعـــة بالقطعـــة ً ، واألحجــار 

الكريمــــة وشــــبه الكريمــــة تكتســــب زخمــــا وتســــتحوذ علــــى حصــــة أكبــر مــن األعمــال بمــرور الوقــت.
 

كمــــا تجــــري مجموعــــة الزوردي عمليــــات تصنيــــع مجوهــــرات الذهــب مــن خال نمـــوذج عمـل خـاص راسـخ 
وفعـــال يكـــون عنصرًا أساســـيا مـــن نهجهـــا التنافسي. ويضـــم هـذا النمـــوذج دورة تشـغيلية مـن ثاث مراحـل 

رئيســـية تنطـــوي كل منهــــا علــى قيمــة مضافــة. تضــم :

قطاع توزيع آالت تصنيع المجوهرات

نموذج األعمال

04

0203

المرحلة األولى: 
اعتماد سلسلة فريدة للذهب 

الصافي

المرحلة الثانية: 
تصنيع مجوهرات الذهب و 

األلماس

المرحلة الثالثة: 
توزيع المنتجات النهائية من 
مجوهرات الذهب واأللماس

01

تتجنب الزوردي التعــــرض لمخاطــــر تقلبات أســــعار الذهــــب فــــي األسواق العالميــــة حيــــث تكــــون األصول 

والخصــوم المتعلقــة بالذهــب متســاوية دومًا. وهـي تحصـل علـى موجوداتهـا مـن الذهـب وفقـًا التفاقات 

ماليـــة متســـقة مــــع أحــــكام الشــريعة اإلسامية بشــكل عقــود المرابحــة والتــورق مــع المصــارف المحليــة، 

وجــــزء صغيــــر مــــن الذهــــب فقــــط يأتــــي نتيجــــة اتفاقــــات التمويل مع بعض المصارف الدولية

بالجملـــة  للتوزيـــع، األولــى  تعتمـــد الزوردي قناتيـــن 

بالجملــة  التوزيــع  عمليــة  تقـــوم  بالتجزئـــة.  والثانيـــة 

إلــى  بالجملــة  البيــع  بشــكل أساســي علــى عمليــات 

ــة  ــي منطقـ ــتقل فـ ــة مسـ ــر تجزئـ ــن 1300 تاجـ ــر مـ أكثـ

الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا مــــع وجــــود الغالبية 

العظمــــى منهــــم فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية 

ومصــــر. يتكــــون البيــــع بالجملـــة بشـــكل أساســـي في 

الزوردي مـن بيـع مجوهـرات الذهـب بالـوزن. ومـع ذلـك 

، وفـي عـام 2020 ، أطلقـت الشـركة ألول مـرة عامة 

تجاريـــة جديـــدة وواعـــدة هـــي الزوردي ٳنســـتايل، التــــي 

تبيــع مجوهــرات الذهــب واأللماس بالقطعــة ضمــن 

شــــبكة البيــــع بالجملــــة. جــــاءت هــــذه الخطــــوة كجــــزء 

مــــن تحــــول الشــــركة لتخفيــــض رأس المـــال العامـــل، 

وزيـــادة هامـــش الربـــح اإلجمالي مـــن خال االســتفادة 

مـــن قــــوة العامة التجاريــــة. تتمتــع الزوردي ٳنســتايل 

ببدايــــة واعــــدة وقبــــول قـــوي ودعـم مـن تجـــار التجزئـة 

الحريصيـــن علـــى ابتـــكار وتعزيـــز اقتصاديـــات ســوق 

مجوهــرات الذهــب التقليديــة بالجملــة 

وفي ما يلي شرح مفصل لنموذج األعمال الخاص بعمليات الذهب :

 سلسلة توريد فريدة للذهب الصافي

 توزيع منتجات الذهب النهائية
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تقـوم عمليـة البيـع بالجملـة علـى منـح عمـاء الشـركة مـن تجـار الجملـة تسهيات باألجل لسـداد التزاماتهـم، 
بمـــا فـــي ذلـــك التزاماتهـــم مـــن شـــراء الذهــــب، وتقتصــــر الشــــركة فــــي التعامــــل اآلجل مــــع عمائها فــــي 
قطــــاع الجملــــة اســــتجابة لمتطلبــــات التعامــــل فــــي تجــــارة الذهــــب، وقــــد صــــدرت إجــازة هــــذه المعاملــة 
مــــن عــــدد مــــن علمــــاء الشــــريعة المتقدميــــن والمعاصريـــن، وفقًا لمـــا جـــاء فـــي توصيـــات حلقـــة النقـــاش 
الشـــرعية التـــي نظمهــــا مجلــــس الغــرف الســعودية بعنــوان: التعامــل باألجل فــي تجــارة الذهــب، بحضــور 
عــــدد مــــن كبــــار علمــــاء الشــــريعة والخبــــراء فــــي تجــــارة وصناعــــة الذهــــب و وفقــــًا إلــــى الــــرأي الشــــرعي 
الصــــادر عــــن اللجنــــة االستشارية الشـــرعية التابعـــة لمجلـــس الغـــرف الســـعودية. مـــع العلـــم بأنـــه تقتصـــر 
المجموعـــة فـــي تعاملهـــا بالبيـــع اآلجل علـــى مبيعـات الجملـة فقـط، وال تتعامل باألجل في مبيعات التجزئة
 أمـا قنـاة التوزيـع الثانيـة التـي تعتمدهـا الزوردي فهـي قنـاة البيـع بالتجزئـة التـي تقـوم علـى بيـع مجوهـرات 

الذهـــب واأللماس وغيرهـــا، الكاسيكية منهـــا والعصريـــة المواكبـــة للموضـــة، فـــي متاجـــر التجزئـــة لعامة 
ــع فــي  ــاط البي ــس أل، ونق ــاك مــ ــات وأكشــ ــاز، ومحــ ــاك كينــ ــوس، وأكشــ ــر تــ ــة، ومتاجــ الزوردي الخاصــ

ــي الســعودية. المطــارات ف

ــع بالجملــة، إضافــة إلــى تحقيقهــا  ــن عمــاء البيـ ــة مـ ــة ومتنوعـ ــدة متوازنـ ــة الزوردي بقاعـ ــى مجموعـ تحظـ
جــــزء مــن إيراداتهــا أيضــًا مــن خــال بيــع منتجاتهـــا إلـــى المســـتهلك النهائـــي مباشـــرة عبـــر شـــبكة مـــن متاجـــر 
البيـــع بالتجزئـــة تابعـــة لمجموعـــة الزوردي. ســـعيًا منهـــا لتوســـيع نطـــاق أعمالهـــا وزيــــادة إيراداتهــــا، توســــع 
مجموعــة الزوردي نشــاطها فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة مــن خال اســتحواذها علــى حــق امتيــاز العامات 
ــدأت  ــل، بــ ــا. وبالفعــ ــة بهـ ــة الخاصـ ــات والعامــات التجاريـ ــر المجموعـ ــرى، وتطويـ ــة الكبـ ــة العالميـ التجاريــ
اســــتراتيجية النمــــو الجديــــدة فــــي العــــام 2018 مــــع شــــراء حــــق امتيــــاز عامــة تــــوس للمجوهــــرات ذات 
األســعار المعقولــــة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية. وباإلضافــة إلــــى تــــوس، لــــدى الزوردي شــــبكتها 
الخاصــــة مــــن متاجــــر التجزئــــة لعامتهــا التجاريــــة. كمــــا تختلــــف أعمــــال البيــــع بالتجزئــــة لعامــة الزوردي 
وحدهــــا عــــن أعمــــال تجــــارة مجوهــــرات الذهــــب بالجملــة، حيــث تركــز المجموعــة فــــي متاجرهــا علــى بيــع 
مجوهــــرات األلمــــاس بالقطعــــة. عــــاوة علــــى ذلــــك، تتمركــــز معظــــم متاجــــر التجزئــــة التــي تبيــــع منتجــات 
عالمــــة الــزوردي التجاريــــة فــــي مراكــــز التســـوق، بينمـــا يوجـــد غالبيـــة عمــاء تجـــارة الذهـــب بالجملـــة فـــي 
أســـواق الذهب أومتاجر الشوارع. اغتنمــــت مجموعــــة الزوردي الفرصــــة فــــي العــــام 2017 إلطاق عامة 
ــم عامــة  ــا تتســ ــاز(. وبينمــ ــة ُتســــمى )كينــ ــة منفصلــ ــدة تحــــت عامــة تجاريــ ــرات األلمــاس الجديــ مجوهــ
الزوردي بأنهــــا عالمــــة تجاريــــة فاخــــرة وعاليـــة الجـــودة، تعـــدّ  عالمـــة «كينـاز» عامة تجاريـــة قيمـة تسـتهدف 
بيـــع مجوهــــرات أكثــــر مائمة للحيــــاة اليوميــــة والهدايــــا فــــي مختلــــف المناسـبات، وتبـــاع بشـكل أساسـي 

فـــي األكشــاك، وفـــي المراكـــز التجاريـــة الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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مفهوم عامة مس إل

المواكبــة  المجوهــرات  مــن  أطلقــت الزوردي عامــًة جديــدًة  العــام2019،  فــي 

للموضــة تحــت اســم 'Miss L. تقــّدم العامــة الجديــدة مجوهــراٍت كاســيكية 

ومواكبــة للموضــة تبــاع بالقطعــة فــي المراكــز التجاريــة في الســعودية ومصر وعلى 

منصــات التجــارة اإللكترونيــة للمجموعــة ، وهــي قــد انطلقــت مــن النمــّو المتســارع 

لقطاع المجوهرات المعاصرة ذات األســعار المعقولة عالميًا، وفي أرجاء المنطقة 

أيضًا. تباع منتجات 'Miss L اليوم في متاجر الزوردي، وفي األكشاك، ومن خال 

متاجــر وأكشــاك 'Miss L  المخصصــة، وعبــر منصــات التجــارة اإللكترونيــة ، ونقــاط 

البيــع لــدى تجــار التجزئيــة فــي المراكــز التجاريــة. تمّثــل العامــة الجديــدة فرصــة نمــّو 

هامــة بالنســبة إلــى الزوردي مــع دخــول الشــركة للمــرة األولــى قطاعــًا بــارزًا بعامــة 

فرعيــة منفصلــة ذات هامــش إجمالــي مرتفــع، ورأس مــال  متــدّن وقيمــة مغريــة 

للعمــاء. تتــراوح أســعار مجوهــرات 'Miss L بيــن 475 و5000 ريــال ســعودي.

أّمــا رؤيــة الشــركة حيــال 'Miss L فجريئــة وتعكــس طموحــات "الزوردي" فــي خــوض 

مجاٍل غير مسبوٍق بحيث ستعمل على إنتاج وبيع المجوهرات عالية الرفاهية بأسعار 

مناســبة، معّولــًة فــي نشــاطاتها الجديــدة علــى اســمها العريــق وعامتهــا المتمّيــزة 

وخبرتهــا الممتــّدة علــى مــدى أربعيــن عامــًا فــي مجــال صياغــة الذهــب والمجوهــرات.

تضــّم 'Miss L مجموعــاٍت منّوعــًة مــن التصاميــم األنيقــة والرائجــة، المشــغولة مــن 

 Miss L'  الذهــب عيــار 18 قيــراط، وفقــًا ألعلــى معاييــر صياغــة المجوهــرات. ترافــق

المــرأة التــي ترتديهــا، فتعكــس شــخصيتها، وتتناســب مــع مزاجهــا فــي كّل األوقــات، 

كمــا تتيــح لهــا التعبيــر عن أســلوبها وتمّدها بالطاقة اإليجابية. لذلــك، فإّن مجوهرات 

Miss L'M هــي الهديــة المثاليــة للمــرأة العصريــة، العاشــقة للموضــة والتجــّدد.
IS

S 
L'
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تجارة الذهب بالجملة

تجارة الذهب بالجملـة
مبيعـــات التجزئة لازوردي

تجارة الذهب بالجملة
مبيعات التجزئة لازوردي

مس إل
توس
كيناز

الزوردي إنستايل

1
2

3

مجموعة الزودي

قطاع البيع التجارة اإللكتروني
بالتجزئة

قطاع البيع 
بالجملة

العامة التجارية إنستايل بالقطعة
الزوردي

العامة التجارية 
الزوردي

العامة التجارية 
كنازالزوردي

مس إل مس إل توستوس

كناز

تطور نموذج 
األعمال 
لازوردي

هيكل مجموعة الزوردي والشركات التابعة

تديــر الزوردي أعمالهــا مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات التابعة في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.  

كمــا تحافــظ الشــركة علــى اســتثماراتها طويلــة األجــل مــع ممارســة كافــة وســائل الرقابــة الفعالــة مــن خــال 

ــات  ــة والعملي ــم المباشــر فــي األداء االقتصــادي والسياســات المالي ــى الســيطرة والتحك ــة عل ــا الكامل قدرته

التشــغيلية.  كمــا توّحــد الزوردي عملياتهــا الماليــة ونتائجهــا التشــغيلية كوحــدة اقتصاديــة واحــدة عــن طريــق 

إصــدار قوائــم ماليــة موحــدة علــى مســتوى المجموعــة بعــد اســتبعاد جميــع األرصــدة والمعامــات المهمــة 

داخــل المجموعــة.    فيمــا تمتلــك شــركة الزوردي للمجوهــرات حصصــًا ملكيــة مســيطرة فــي شــركات تابعة لها 

بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي الهيــكل الحالــي لمجموعــة الزوردي 

شركة الزوردي 
للمجوهرات شركة 
مساهمة سعودية

شركة ازدياد العربية التجارية 
- شركة ذات مسؤولية

 )ازدياد( يمتلكها شخص 
واحد
   

تمتلك شركة الزوردي 
للمجوهرات )شركة 

سعودية مدرجة( 100% 
من أسهمها

شركة كيناز - شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تمتلك شركة الزوردي أبو 
ظبي %2 من أسهمها

شركة إورو إيجبت 
لتشغيل المعادن الثمينة 
- شركة مساهمة مقفلة

تمتلك شركة المجوهرات 
ألمالية %0.75 من 

أسهمها وتمتلك شركة 
كيناز %0.125 من 

أسهمها

شركة الزوردي للمجوهرات 
- شركة ذات مسؤولية 
محدودة ) الزوردي أبو 

ظبي (
تمتلك شركة الزوردي دبي 

%1 من أسهمها

شركة الزوردي مصر 
للمجوهرات - شركة 

ذات مسؤولية محدودة ) 
الزوردي مصر (

تمتلك شركة الزوردي أبو 
ظبي %50 من أسهمها 
و تمتلك شركة الزوردي 

%50 من أسهمها

شركة الزوردي جروب فور 
جولد أند جوالري - شركة 
ذات مسؤولية محدودة

تمتلك شركة الزوردي 
%100 من أسهمها

شركة الزوردي للمجوهرات 
- شركة ذات مسؤولية 
محدودة - سلطنة عمان 

تمتلك شركة الزوردي دبي 
%99 من أسهمها وتمتلك 

شركة الزوردي أبو ظبي 
%1 من أسهمها 

شركة الزوردي للمجوهرات 
- شركة ذات مسؤولية 
محدودة ) الزوردي قطر (

تمتلك شركة السيدة وفيقة 
سلطان عيسى %51 من 

أسهمها

المجوهرات ألماسية - شركة 
ذات مسؤولية محدودة

تمتلك شركة الزوردي أبو 
ظبي %2 من أسهمها

98% 98%

99%

99% 99.67% 99.125%49%

50%

100%

100%

شركة الزوردي للمجوهرات 
- شركة ذات مسؤولية 
محدودة ) الزوردي دبي (

تمتلك شركة الزوردي أبو 
ظبي %0.33 من أسهمها
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وصف أنواع نشاط الشركة الرئيسة والشركات التابعة لها

ويوضح الجدول التالي أســماء الشــركات التابعة، ورأس المال، وحصص الملكية، وأنشــطة األعمال الرئيســية، 

وبلــد التأســيس، وبلــد التشــغيل. مــع ماحظــة عــدم وجــود أســهم أو أدوات دين صادرة ألي من هذه الشــركات

حصة مباشرة ٪

رأس المال
بالعملة األجنبية

بلد
التأسيس والتشغيل أنشطة األعمال الرئيسية

رأس المال 

بالعملة األجنبية
2020اسم الشركة التابعة 2020

حصة غير 
مباشرة ٪

حصة مباشرة٪ حصة غير 
مباشرة ٪

حصة مباشرة٪

2% 98% 2% 98% تجارة األحجار الكريـــــــــــمـة والمجوهــرات والمشغــوالت الذهبيــــــــــــــــــــــــة المملكــــة العربيــــــــــــــــــة السعودية
تجارة األحجار الكريمة والمجوهرات 

والمشغوالت الذهبية - شركة المجوهرات الماسية )1(

2% 98% 2% 98% تجارة األحجار الكريـــــــــــمــة والمجوهــرات والمشغــوالت الذهبيــــــــــــــــــــــــة المملكــــة العربيــــــــــــــــــة السعودية
تجارة األحجار الكريمة والمجوهرات 

والمشغوالت الذهبية - شركة كيناز )2(

0.33% 99.67% 0.33% 99.67% مكاتب البيع بالجملة
اإلمـارات العربيــة المتحدة، دبـي

مكاتب البيع بالجملة 3.000.000 درهم شركة الزوردي للمجوهرات

1% 99% 1% 99% معارض للبيع بالتجزئة اإلمــــــــارات العربيـــــــــــــــة المتحدة،
أبو ظبي

معارض للبيع بالتجزئة 3.000.000 درهم شركة الزوردي للمجوهرات

- 49% - 49% مكاتب البيع بالجملة
قطر

مكاتب البيع بالجملة 200.000 ريال قطري شركة الزوردي للمجوهرات

100% - 100% - مصنع ومكاتب البيع بالجملة
مصر

مصنع ومكاتب البيع بالجملة 323.250.000 جنيه مصري شركة الزوردي مصر للمجوهرات )3(

0.88% 99.13% 0.88% 99.13% مصنع ومكاتب البيع بالجملة ومتاجر للبيع بالتجزئة

مصر

مصنع ومكاتب البيع بالجملة ومتاجر للبيع 
بالتجزئة 40.000.000 جنيه مصري

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن 

الثمينة

100% - 100% - تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية اإلمــــــــارات العربيـــــــــــــــة المتحدة، 
دبـــــــــــــــــــــــــــي

تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات 
والمشغوالت الذهبية 50.000 درهم

شركة الزوردي جروب فور جولد أند 

جوالري

100% - 100% - مصنع ومكاتب بيع بالجملة
سلطنة
عمــــــــــــان

مصنع ومكاتب بيع بالجملة 20.000 ريال عماني شركة الزوردي للمجوهرات

- 100% - 100% معارض للبيع بالتجزئة المملكــــة العربيــــــــــــــــــة السعودية معارض للبيع بالتجزئة -
شركة ازدياد العربية التجارية شركة 

ذات مسؤولية محدودة )4(
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3
مليون ريار سعودي

ــة  ــال ســعودي )مليــون وثاثمائ ــون ري ــادة رأس مــال الشــركة إلــى 1.3 ملي ــر 2021، وافــق الشــركاء علــى زي ) 1 ( فــي 28 فبراي

ألــف ريــال ســعودي( عــن طريــق دفــع مبلــغ إضافــي قــدره مليــون ريــال ســعودي واحــد بحوالــة مصرفيــة وإصــدار أســهم جديــدة 

تعــادل الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة. يلتــزم جميــع الشــركاء بدفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم 

ــر 2021. ــث الســجل التجــاري والنظــام األساســي للشــركة فــي 5 أكتوب ــة لتحدي ــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات التنظيمي ــة. ت الحالي

 ) 2 ( فــي 23 أبريــل 2017، وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 3.0 مليــون ريــال ســعودي )ثاثــة ماييــن ريــال 

ســعودي( عــن طريــق دفــع المبلــغ المطلــوب مــن خــال الحســاب الجــاري للشــركاء فــي عــام 2017 وإصــدار أســهم جديــدة تعــادل 

الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة. ويلتــزم جميــع الشــركاء بدفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم 

الحاليــة. تــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات التنظيميــة لتحديــث الســجل التجــاري والنظــام األساســي للشــركة فــي 17 يونيــو 2019.

2021

1,3
مليون ريار سعودي

زيـــادة رأس
مال الشركة 2021

زيـــادة رأس
مال الشركة 2017

2017

) 3 ( فــي 9 مايــو 2021، وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 223.25 مليــون جنيــه مصــري، عــن طريــق دفع المبلغ 

المطلــوب نقــًدا وإصــدار أســهم جديــدة تعــادل الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة. فــي 4 أكتوبــر 2021، وافــق الشــركاء 

علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 323.25 مليــون جنيــه مصــري، مــن خــال دفــع المبلــغ المطلــوب نقــًدا وإصــدار أســهم جديــدة 

تعــادل الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة. يلتــزم جميــع الشــركاء بدفــع قيمــة زيــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم 

ــر 2021. ــث الســجل التجــاري والنظــام األساســي للشــركة فــي 4 أكتوب ــة لتحدي ــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات التنظيمي ــة. ت الحالي

ــا  ــة العربيــة، وفًق ــاد التجاري ــر 2018، أكملــت الشــركة االســتحواذ علــى ٪100 مــن األســهم فــي شــركة ازدي ) 4 ( فــي 31 أكتوب

ــد  ــاز والمشــغل الوحي ــة االمتي ــاد هــب صاحب ــة شــراء األســهم الموقعــة فــي 5 أغســطس 2018. ازدي لشــروط وأحــكام اتفاقي

المتيــاز تــوس )TOUS( الدولــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. علمــا أن )تــوس( هــي عامــة تجاريــة عالميــة ألســلوب الحيــاة 

تركــز علــى وســائل الرفاهيــة ذات األســعار المعقولــة والتــي تــزاول أعمالهــا منــذ مــا يقــرب مــن 100 عــام، ولديهــا أكثــر مــن 620 

متجــًرا فــي أكثــر مــن 53 دولــة. وبصفتهــا مانــح امتيــاز، تقــوم تــوس TOUS بتصميــم وتصنيــع وبيــع المجوهــرات، والحقائــب، 

واإلكسســوارات للنســاء، والرجــال. تغطــي عروضهــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات بمــا فــي ذلــك المجوهــرات الفاخــرة مــع 

المــاس والذهــب والفضــة، كجــزء مــن أعمالهــا األساســية، باإلضافــة إلــى حقائــب اليــد والعطــور واإلكسســوارات. تتواجــد تــوس 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2008، إذ تضــم شــبكتها حاليــًا 26 متجــًرا فــي جميــع أنحــاء المملكــة. مــن خــال عامة 

)تــوس( التجاريــة، ســتعمل الزوردي علــى تعزيــز محفظــة مجوهراتهــا وتنمية قاعــدة عمائها من خال تنويع اإليرادات واســتكمال 

تشــكيلتها المتنوعــة. تفخــر إدارة الشــركة بالشــراكة مــع )تــوس(، الشــركة العالميــة الرائــدة فــي مجــال المجوهــرات. تمثــل هــذه 

الصفقــة توافًقــا اســتراتيجًيا رائًعــا مــع مجموعــة الزوردي، التي تســعى جاهــدة لدخول قطاع المجوهرات الفاخرة بأســعار معقولة 

والتــي تنطــوي علــى هوامــش وأربــاح قويــة، وتســاعد علــى تنويــع محفظــة الشــركة، والتعامــل مــع عــروض منتجــات جديــدة تماًما

223.25
مليون جنيه مصري

زيـــادة رأس
مال الشركة 2021

نسبة اكتمال
استحواذ الشركة

2018

2021

100%
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شركة المجوهرات الماسية
شــركة المجوهــرات الماســية )"ا المجوهــرات الماســية"( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010236734 بتاريــخ 25/7/1428 هـــ )08/08/2007 م(. يقــع المقــر الرئيســي لشــركة المجوهــرات 

الماســية فــي مدينــة الريــاض ص.ب. 41270 الريــاض 11521 المملكــة العربيــة الســعودية. يبلــغ رأس مــال شــركة "ا المجوهــرات الماســية" 

الحالــي 1.300.000 ريــال ســعودي، مقســم إلــى 50 ســهًما بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل تبلــغ 26،000 ريــال ســعودي لــكل ســهم.

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية كما في 31 ديسمبر 2021م:

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية قبل زيادة رأس المال السهمي كما في 31 ديسمبر 2021م: 

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة المجوهــرات الماســية تجــارة المشــغوالت الذهبيــة ومنتجــات الفضــة واألحجــار 

الكريمــة.  وقــد تأسســت هــذه الشــركة فــي األســاس بهــدف امتــاك حصــص فــي مجموعــة مــن الشــركات التابعــة، 

وال تمــارس أي أنشــطة تجاريــة حتــى 31 ديســمبر 2021م.

*شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص )ريال 
سعودي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)ريال سعودي(

عدد 
الحصص المساهمون

98% 1,274,000 26,000 49 مســـــــــــــاهمــــــــــــة شركــــــــــــــــة   - للمجوهـــــــــــــــرات  الزوردي  شركــــــــــة 

2% 26,000 26,000 1 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة*

100% 1,300,000 26,000 50 اإلجمالـــــــــــــــي

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص )ريال 
سعودي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)ريال سعودي(

عدد 
الحصص المساهمون

98% 294,000 6,000 49 مســـــــــــــاهمــــــــــــة شركــــــــــــــــة   - للمجوهـــــــــــــــرات  الزوردي  شركــــــــــة 

2% 6,000 6,000 1 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة*

100% 300,000 6,000 50 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة كيناز 
شــركة كينــاز هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ُمســجلة فــي الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، بالســجل التجــاري رقــم 1010352574، 

الصــادر بتاريــخ 21/11/1433 هـــ )الموافــق 06/10/2012 م(، والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض، المنطقــة الصناعيــة الثانيــة، ص.ب 

رقــم 41270، الريــاض 11521، المملكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال شــركة كينــاز الحالــي 3 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى 50 

حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 60,000 ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة.

وقــد قامــت الزوردي بتاريــخ  23 أبريــل 2017 بنــاء علــى قــرار مجلــس الشــركاء تقديــم خطــاب دعــم واســتمرارية عمــل الشــركة التابعــة )شــركة 

كينــاز(  وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 3.0 مليــون ريــال ســعودي )ثاثــة ماييــن ريــال ســعودي( عــن طريــق دفــع المبلــغ 

المطلــوب مــن خــال الحســاب الجــاري للشــركاء فــي عــام 2017 وإصــدار أســهم جديــدة تعــادل الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة. ويلتــزم 

ــث الســجل  ــة لتحدي ــم االنتهــاء مــن اإلجــراءات التنظيمي ــة. ت ــادة رأس المــال بالتناســب مــع حصصهــم الحالي ــع الشــركاء بدفــع قيمــة زي جمي

التجــاري والنظــام األساســي للشــركة فــي 17 يونيــو 2019.

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز قبل زيادة رأس المال: 

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

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز كما في 31 ديسمبر 2021م:  

* شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص )ريال 
سعودي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)ريال سعودي(

عدد 
الحصص المساهمون

98% 2,940,000 60,000 49 مســـــــــــــاهمــــــــــــة شركــــــــــــــــة   - للمجوهـــــــــــــــرات  الزوردي  شركــــــــــة 

2% 60,000 60,000 1 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة*

100% 3,000,000 60,000 50 اإلجمالـــــــــــــــي

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص )ريال 
سعودي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)ريال سعودي(

عدد 
الحصص المساهمون

98% 2,940,000 60,000 49 مســـــــــــــاهمــــــــــــة شركــــــــــــــــة   - للمجوهـــــــــــــــرات  الزوردي  شركــــــــــة 

2% 60,000 60,000 1 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة*

100% 3,000,000 60,000 50 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة الزوردي للمجوهرات، )اإلمارات العربية المتحدة – دبي(

شــركة الزوردي للمجوهــرات )"الزوردي دبــي"( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــرأس،  ــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي منطقــة ال ــخ 23/12/2008م )الموافــق 25/12/1429هـــ(، والت بالســجل التجــاري رقــم 1039193 بتاري

ص.ب رقــم 60843، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي دبــي الحالــي 300 ألــف درهــم إماراتــي )مــا يعــادل 

306 ألــف ريــال ســعودي( مقســمة إلــى 300 حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 1,000 درهــم إماراتــي )مــا يعــادل 1.02 ريــال ســعودي( 

للحصــة الواحــدة. 

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي دبــي تجــارة المجوهــرات واللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة 

والســاعات وقطــع غيارهــا وصياغــة الذهــب والمجوهــرات. 

ــل  ــه مصــري  فــي شــركة الزوردي مصــر )وتمث ــة بقيمــة   161,625,000 جني ــي حصــص ملكي ــك الزوردي دب وتمتل

%50 مــن رأســمالها( كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م. كمــا تمتلــك الزوردي دبــي %100 مــن حصــص شــركة الزوردي 

جــروب فــور جولــد أنــد جــوالري، )DMCC( وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في 31 ديسمبر 2021م: 

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

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص 
)درهم اماراتي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)درهم اماراتي(

عدد 
الحصص المساهمون

99.67% 299,000 1,000 299 مســـــــــــــاهمــــــــــــة شركــــــــــــــــة   - للمجوهـــــــــــــــرات  الزوردي  شركــــــــــة 

0.33% 1,000 1,000 1 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة*

100% 300,000 1,000 300 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة الزوردي للمجوهرات )أبو ظبي(

شــركة الزوردي للمجوهــرات )"الزوردي أبوظبــي"( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي مدينــة أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، بالســجل التجــاري رقــم 1060233 بتاريــخ 19/10/2003 م والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق الذهــب، مدينــة زايــد، ص.ب 

رقــم 72147، أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويبلــغ رأس المــال الســهمي شــركة الزوردي أبوظبــي الحالــي 300 ألــف درهــم إماراتــي 

)مــا يعــادل 306 ألــف ريــال ســعودي( مقســمة إلــى 300 حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 1000 درهــم إماراتــي )مــا يعــادل 1.02 ريــال 

ســعودي( للحصــة الواحــدة.

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي أبوظبــي تجــارة البيــع بالتجزئــة للمجوهــرات واأللمــاس واألحجــار الكريمــة 

وشــبه الكريمــة والســاعات.

 وتمتلــك الزوردي أبــو ظبــي حصــص ملكيــة بقيمــة 161,625,500 جنيــه مصــري فــي شــركة الزوردي مصــر )وتمثــل 

%50 مــن رأســمالها( كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي للمجوهرات أبو ظبي كما في 31 ديسمبر 2021م: 

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

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص 
)درهم اماراتي(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)درهم اماراتي(

عدد 
الحصص المساهمون

99% 297,000 1,000 297 شــركة الزوردي للمجوهــرات

1% 3,000 1,000 3 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة *

100% 300,000 1,000 300 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة الزوردي مصر للمجوهرات

ــخ  ــم 14997، الصــادر بتاري ــاري رق شــركة الزوردي مصــر هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي القاهــرة، مصــر، بالســجل التج

08/06/2005 م )الموافــق 01/05/1426 هـــ(، والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي المنطقــة الصناعيــة األولــى، ص.ب رقــم 62، مدينــة العبــور، 

مصــر. ويبلــغ رأس المــال الحالــي المدفــوع لشــركة الزوردي مصــر 323,250,000 جنيــه مصــري، مقســم إلــى 323,250,000 حصــة .

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر كما في 31 ديسمبر 2021م :

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر قبل زيادة رأس المال كما في 31 ديسمبر 2021م: 

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

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

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي مصــر تأســيس وتشــغيل مصنــع لتصميــم وتصنيــع وتوزيــع وبيــع 

واأللمــاس. الذهــب  مجوهــرات 

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص 
)جنيه مصري(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)جنيه مصري(
عدد الحصص المساهمون

50% 161,625,000 1 161,625,000 شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة *

50% 161,625,000 1 161,625,000 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة**

100% 323,250,000 1 323,250,000 اإلجمالـــــــــــــــي

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص 
)جنيه مصري(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)جنيه مصري(
عدد الحصص المساهمون

50% 71,625,000 1 71,625,000 شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

50% 71,625,000 1 71,625,000 شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

100% 143,250,000 1 143,250,000 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة الزوردي للمجوهرات "الزوردي قطر"

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي قطــر، بالســجل التجــاري رقــم 60716 بتاريــخ 21/05/2013 م )الموافــق 11/07/1434 هـــ(، 

والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي شــارع جبــر بــن محمــد، ص.ب رقــم 20464، الدوحــة، قطــر. ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي قطــر الحالــي 

200 ألــف درهــم إماراتــي )مــا يعــادل 206,054 ريــال ســعودي( مقســمة إلــى 200 حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 1000 ريــال قطــري 

)مــا يعــادل 1,030 ريــال ســعودي( للحصــة الواحــدة. 

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي قطر كما في 31 ديسمبر 2021م:

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي قطــر تجــارة الذهــب والمعــادن الثمينــة غيــر المشــغولة والمجوهــرات والمشــغوالت الفضيــة 

والذهبيــة وصياغــة الذهــب والمعــادن الثمينــة والُحلــي، وصيانــة وإصــاح المشــغوالت الذهبيــة والمجوهــرات والحلــي وتعديلهــا.

نسبة الملكية
قيمة 

الحصص )ريال 
قطري(

القيمة االسمية 
لكل حصة

)ريال قطري(
عدد الحصص المساهمون

51% 102,000 1,000 102 وفيقة سلطان العيسى

49% 98,000 1,000 98 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

100% 200,000 1,000 200 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة أورو إيجيبت لتشغيل المعادن الثمينة

شــركة اورو ايجيبــت لتشــغيل المعــادن الثمينــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي القاهــرة، مصــر، بالســجل التجــاري رقــم 7877، 

الصــادر بتاريــخ 14/11/1423 هـــ )الموافــق 17/01/2003 م(، والتــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق العبــور، ص.ب رقــم 3067، القليوبيــة، 

ــال  ــه مصــري )مــا يعــادل 9،344،047 ري ــي 40,000,000 جني ــة الحال ــت لتشــغيل المعــادن الثمين ــغ رأس مــال شــركة اورو ايجيب مصــر. ويبل

ــال ســعودي( للحصــة  ــه مصــري )مــا يعــادل 5.84 ري ــة بالكامــل 25 جني ــى 1,600,000 حصــة بقيمــة اســمية مدفوع ســعودي( مقســمة إل

الواحــدة.

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

شــركة الزوردي م.د.م.س شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة لــدى مركــز دبــي للســلع المتعــددة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

بموجــب الترخيــص التجــاري رقــم DMCC 108442 بتاريــخ 26 فبرايــر 2015م ويتمثــل النشــاط الرئيســي لشــركة الزوردي م.د.م.س فــي تجــارة 

اللؤلــؤ واألحجــار الكريمــة والمجوهــرات والمشــغوالت الذهبيــة. وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة الزوردي للمجوهــرات – دبــي 

فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2021.

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة أورو إيجيبت كما في 31 ديسمبر 2021م:

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة اورو ايجيبــت تأســيس وتشــغيل مصنــع لصناعــة المجوهــرات والمشــغوالت 

الذهبيــة واألحجــار الكريمــة بكافــة أنواعهــا، وكذلــك تأســيس مركــز للتدريــب. كمــا تديــر اورو ايجيبــت وحــدة تصنيــع فــي 

مدينــة القليوبيــة، وســتة فــروع فــي جميــع أنحــاء مصــر.

نسبة 
الملكية

قيمة الحصص 
)جنيه مصري(

القيمة االسمية لكل 
حصة )جنيه مصري( عدد الحصص المساهمون

99.13% 39,650,000 25 1,586,000 شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

0.75% 300,000 25 12,000 شركة المجوهرات الماسية - ش.ذ.م.م

0.13% 50,000 25 2,000 شركة كيناز - ش.ذ.م.م

100% 40,000,000 25 1,600,000 اإلجمالـــــــــــــــي
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شركة الزوردي للمجوهرات )سلطنة ُعمان(

شــركة الزوردي للمجوهــرات )الزوردي ُعمــان( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي ســلطنة ُعمــان، بالســجل التجــاري رقــم 

ــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي ســوق الســيب، مســقط، ص.ب رقــم 122، مســقط 125، ســلطنة  ــو 2018، والت ــخ 30 ماي 1320525 بتاري

ُعمــان. ويبلــغ رأس مــال شــركة الزوردي ُعمــان الحالــي 20 ألــف ريــال عمانــي )مــا يعــادل 195 ألــف ريــال ســعودي( مقســمة إلــى 20 ألــف حصــة 

بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل 1 ريــال ُعمانــي )مــا يعــادل 9،75 ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة(. 

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي للمجوهرات ) سلطنة ُعمان ( كما في 31 ديسمبر 2021م : 

تتضمــن األنشــطة الرئيســية لشــركة الزوردي  للمجوهــرات ) ســلطنة ُعمــان ( صناعــة وتجــارة المجوهــرات المشــغولة 

مــن المعــادن أو األحجــار الكريمــة.

نسبة 
الملكية

قيمة الحصص 
)ريال ُعماني(

القيمة االسمية لكل 
حصة )ريال ٌعماني(

عدد 
الحصص المساهمون

51% 19,800 1 19,800  شركة الزوردى للمجوهرات )االمارات – دبي(

49% 200 1 200 شركة الزوردي للمجوهرات )أبو ظبى(

100% 20,000 1 20,000 المجموع
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شركة ازدياد العربية التجارية "ازدياد"

شــركة ازديــاد العربيــة التجاريــة )"ازديــاد"( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة مــن شــخص واحــد مســجلة فــي 

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، بالســجل التجــاري رقــم 1010458294 بتاريــخ 5 ســبتمبر 2015، والتــي يقــع 

مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض، ص.ب رقــم 41270، الريــاض 11521، المملكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال 

ــاد العربيــة التجاريــة الحالــي 12 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى 100 حصــة بقيمــة اســمية مدفوعــة  شــركة ازدي

بالكامــل تعــادل 120 ألــف ريــال ســعودي.

نسبة 
الملكية

قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

القيمة االسمية لكل 
حصة )ريال سعودي( عدد الحصص المساهمون

100% 12,000,000 120,000 100 شركة الزوردي للمجوهرات –مساهمة عامة مدرجة 

والعطــــــور،  المجوهــرات،  تجــــــارة  التجــــــارية  العربيــــــة  ازديــــاد  لشــركة  الرئيســة  األنشــطة  تتضمــن 
واكسســــــوارات الرجــــــال والنســـــــاء، والمنتجــــــات الجــــــلدية، وإدارة حقوق االمتيـــــــــاز والعامـــــــات التجاريـــــة. 

فيمــا اســتحوذت الشــركة بتاريــخ 31 أكتوبــر 2018 

علــى %100 مــن األســهم فــي شــركة ازديــاد العربيــة 

التجاريــة بمــا يتفق مع الشــروط واألحــكام الواردة في 

اتفاقيــة شــراء األســهم الموقعــة فــي 5 أغســطس 

االمتيــاز  الممنوحــة  الشــركة  هــي  وازديــاد   .2018

والمشــّغلة لعامــة تــوس العالميــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية. وتــوس عبــارة عــن عامــة تجاريــة 

دوليــة لمنتجــات الرفاهيــة ذات األســعار المعقولــة، 

لديهــا خبــرة أعمــال تقــارب المئــة عــام وبأكثــر مــن 

620 متجــرًا فــي أكثــر مــن 53 دولــة. تعمــل تــوس 

علــى تصميــم وتصنيــع وبيــع المجوهــرات والحقائــب 

وتشــمل  والرجــال،  للنســاء  واإلكسســوارات 

منهــا  الســلع  مــن  واســعًة  مجموعــًة  معروضاتهــا 

وذلــك  والفضــة،  والذهــب  الماســية  المجوهــرات 

فــي صلــب أعمالهــا، باإلضافــة إلــى حقائــب اليــد 

فــي  حاضــرة  العامــة  اإلكسســوارات.  والعطــور 

المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العــام 2008 وقــد 

أصبــح لديهــا اليــوم شــبكة تمتــّد علــى 26 متجــرًا فــي 

 يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدياد العربية التجارية كما في 31 ديسمبر 2021م

مختلــف أرجــاء المملكــة. وتســعى الزوردي مــن خــال 

عامــة تــوس التجاريــة إلــى تدعيــم محفظتهــا وتوســيع 

واســتكمال  اإليــرادات  تنويــع  عبــر  عمائهــا  قاعــدة 

تشــكيلتها. وتفتخــر إدارة الشــركة أيضــًا بشــراكتها مــع 

المجوهــرات.  فــي صناعــة  عالميــًا  الرائــدة  "تــوس" 

وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية مجموعــة 

مجوهــرات  قطــاع  دخــول  إلــى  الســاعية  الزوردي 

الرفاهيــة ذات األســعار المحــدودة التــي تقــّدم هامــش 

أربــاح قــوي وتســهم فــي تنويــع محفظــة الشــركة مــن 

خــال تقديــم منتجــات جديــدة كليــًا.
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مبادرات المسؤولية 
المجتمعية

مبادرة هدايا ممرضات مستشفيات المملكة

يحتــــل نشــــاط مكافحــــة فيــــروس كوفيــــد-19 أهميـــة بالغـــة لـدى جميع أفـــراد المجتمع في 
المملكـــة، ويأتي الناشـــطون والمتخصصون فــــي تقديــــم خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة فــــي 
الخــط األول لمواجهــة هــذا الوبــاء، ولذلــك ركـزت المبـادرات االجتماعية لازوردي علـى دعـم 
القـوى الطبيـة العاملـة وإبـداء التقديـر واالمتنان ألولئك األبطال كل يوم. في هذا السـياق، 
وكبـادرة تقديـر لتفانـي الممرضـات وعملهـم الجـاد، فكـرت الزوردي فـي طريقـة لرســم بســمة 
علــــى شــــفاههم. فســــاهمت الشـــركة عبـــر تقديـــم هدايـا شـــكر للممرضـــات العامات فـي 

مختلـف المستشـفيات فـي المملكـة العربيـة السـعودية.

ــاركة  ــتمرة لمشــ ــا المســ ــن جهودهــ ــزء مــ ــة كجــ ــادرات فعالــ ــزوردي بإطــاق مبــ ــزم ال تلتــ
مجتمعهــــا وعمائها فـــي العديـــد مـــن المناســـبات التـــي تسـهم فـي دعمهـــم انسـجامًا مع 
قيمهـــا األخاقيــة تجاههـــم. ســابقًا قامــت الشــركة بمبــادرات مختلفــة، نبيــن أدنــاه بعــض 

مبادرة هدايا يوم األم01

بالتعــــاون  الزوردي،  شــــركة  قامــــت 
مــــع وزارة الصحــة الســعودية، بلفتــة 
ــات  ــاه األمهــات المصابــ ــة تجــ صادقــ
بفيــــروس كورونــــا والمعــزوالت فــــي 
ــاض، و  ــي بالريــ ــر الصحــ ــز الحجــ مراكــ
ّهــــن البعيــــدات عــــن عائاتهن، وفــــي 
باالحتفــال  لهــــن  يســــمح  ال  وضــــع 
أطفالهـــن،  مـــع  المناســـبة  بهـــذه 
باالحتفــاء  الزوردي  بــــادرت  فقــــد 
خاصــــة  هدايــــا  وتقديــــم  بهــــن 
محاولــــة  فــــي  األم  يــوم  بمناســــبة 
ــا للتخفيــــف قليــًا مــــن آالمهــن  منهــ
ومعاناتهــــن والتمنــــي لهــــم بالشــــفاء 

أفضــــل. ومســتقبل  العاجــل 
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ُنلهُم المحبّين للتعبير 
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ماركات مجوهرات مجموعة 
الزوردي 

اســتطاعت الزوردي، منــذ تأسيســها قبــل عقــود مــن الزمــن، أن تصنــع لهــا اســمًا 

مرادفــًا للمجوهــرات المذهلــة التــي تجمــع بيــن الجاذبيــة األنيقــة والحرفيــة العاليــة. 

رائــدة فــي منطقــة الشــرق  كمــا اســتطاعت ترســيخ مكانتهــا كعامــة تجاريــة 

األوســط وشــمال أفريقيــا. تقــوم رؤيــة الزوردي اليــوم علــى بنــاء عامتهــا القويــة 

ــة والملهمــة.  ــوق فيهــا، والمرغوب ــة مــن المجوهــرات الموث كــدار لعامــات تجاري

ولمــا كان العمــاء يســعون باســتمرار إلــى شــراء عامــات تجاريــة تحاكــي أســلوب 

حياتهــم، فقــد وضعــت الزوردي نصــب عينيهــا وفــي صلــب نشــاطاتها مصلحــة 

العميــل قبــل كّل شــيء. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، اختــارت أن تصــّب تركيزهــا علــى 

ــدة  ــكّل منهــا شــخصيتها الفري ــة، ل ــاء وترســيخ مجموعــة مــن العامــات التجاري بن

تعمــل  والمحتمليــن.  الموجوديــن  العمــاء  جــذب  أجــل  مــن  األنيــق  وطابعهــا 

الزوردي فــي ســبيل تقديــم عامــات تجاريــة تــروق للعمــاء مــن مختلــف األعمــار 

واألذواق، فتوّفــر لــكّل عميــل تجربــًة فريــدًة مصّممــًة وفقــًا الحتياجاتــه. ومــن خال 

ــة الخاصــة والعامــات التــي اســتحوذت علــى  ــر مجموعــات عامتهــا التجاري تطوي

ــا. ــادة إيراداته ــا وزي ــى توســيع نطــاق أعماله حقــوق امتيازهــا، تهــدف الزوردي إل

تشــتهر عامــة الزوردي فــي الشــرق األوســط ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 

وخارجهــا كعامــة تجاريــة ذات اســم راســخ ، وتــراث قــوي يمتــد إلــى 40 عاًمــا مــن 

الخبــرة ، وحرفيــة تقليديــة رائعــة عاليــة الجــودة ممزوجــة بتصميــم المجوهــرات 

المعاصــرة الحديثــة وأحــدث فــي مجــال التقنيــات الدقيقــة. يتــم تعزيــز هــذا المكانــة 

من خال االستثمارات المستمرة في التسويق من خال الوسائل التقليدية مثل 

البــث ووســائل اإلعــام المطبوعــة ، ومــن خــال الوســائط الرقميــة واالجتماعيــة ، 

جنًبــا إلــى جنــب مــع مجموعــة متنوعــة مــن ســفراء العامــات التجاريــة المشــهورين 

المشــاهير متعــددة  التســويقية  إســتراتيجيتها  مــن  كجــزء  بعنايــة   المختاريــن 

01عالمة الزوردي الخاصة

ــة تحــت شــعار  ــة إبداعي ــن بحمل ــًرا بعيدهــا األربعي ــت الزوردي مؤخ احتفل

"40 عاًمــا مــن الكمــال". كجــزء مــن الحملــة ، أطلقــت الشــركة مجموعــة 

الزوردي  التجاريــة  العامــة  باســم  المحفــورة  المميــزة  القطــع  مــن 

 والمرصعــة بالمــاس والتــي القــت نجاًحــا فورًيــا بيــن عشــاق الزوردي.

فــي  التجاريــة  العامــات  بنــاء  حمــات  مــن  العديــد  الزوردي  أطلقــت 

عــام 2021 عبــر اإلنترنــت لدعــم مجموعاتهــا الجديــدة المتنوعــة التــي 

ُتبــاع فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة وعلــى منصــة التجــارة اإللكترونيــة. 

ــا، أطلقــت الزوردي  ــر تنوًع ــدة عمــاء أكث ــزء مــن الســعي لجــذب قاع كج

مــن  كبيــًرا  ترحيًبــا  القــت  التــي  الجديــدة  المجموعــات  مــن  العديــد 

ــة خاصــة مــن  ــم إطــاق مجموع ــى حــد ســواء. ت ــن عل العمــاء والمؤثري

الذهــب عيــار 18 قيــراط واعتمادهــا مــن قبــل ســفيرة عامــة الزوردي 

الذهــب  قطــع  مرتديــة  مــرات  عــدة  ظهــرت  التــي   ، فــارس  ميريــام   ،

البــارزة  اإلعاميــة  الشــخصيات  مــن  العديــد  حــذت  قيراًطــا.   18 عيــار 

ــث كشــفت عــن أســباب  ــة الســعودية حذوهــا ، حي ــة العربي فــي المملك

 تفضيلهــن الذهــب عيــار 18 قيراًطــا كخيــار الذهــاب إلــى المجوهــرات

خاصــة  مجموعــة  عــن  النقــاب  الزوردي  كشــفت   ، الحــب  عيــد  فــي 

علــى  والياقــوت  بالمــاس  مرصعــة  رائعــة  مجوهــرات  قطــع  تضــم 

عشــاق  وجــد  حيــث  وشــيًكا  المجموعــة  نجــاح  كان  قلــب.  شــكل 

ألحبائهــم.  وشــغفهم  حبهــم  عــن  للتعبيــر  طريقــة  فيهــا   الزوردي 

في عام 2021 ، شهدت الشركة تطوير الزوردي إنستايل ، وهو خط من 

المجوهــرات الذهبيــة بهويــة بصريــة خاصــة ، والتغليــف ، ومــواد العــرض 

، ودعــم التســويق. تــم صنــع إنســتايل خصيًصــا ليتــم بيعــه بالقطعــة فــي 

ــم  ــم دع ــة الســعودية. ت ــة العربي ــي المملك ــة ف أســواق الذهــب التقليدي

ــن زاروا  ــن الســعوديين الذي ــل المؤثري ــر مــن قب ــد بشــكل كبي الخــط الجدي

شــركاء الجملــة لشــركة الزوردي وأيــدوا المبــادرة.
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امتياز عالمة توس التجارية
خبراتهــا  مــن  لاســتفادة  الفــرص  الزوردي  حــددت 
وقدراتهــا الراســخة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال الحصــول علــى أو 
تقديــم عامــات تجاريــة عالمية اســتحوذت علــى امتيازها 
اســتحوذت   ، المنظــور  هــذا  ضمــن  المنطقــة.  فــي 
فــي  تــوس  لعامــة  الحصــري  االمتيــاز  علــى  الشــركة 
فــي  بــارزة  كعامــة   ، الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــة ،  اســتراتيجية المجموعــة المتعــددة العامــات التجاري
والتــي ســاهمت فــي تأســيس وجــود قــوي فــي القطــاع 
األســرع نمــًوا فــي صناعــة المجوهــرات وإضافــة مصــدر 
تجاريــة  عامــة  تــوس  والربحية.تعتبــر  للنمــو  جديــد 
طويــل  تــراث  ولهــا  الموضــة  لمجوهــرات  عالميــة 
األمــد فــي تقديــم منتجــات فاخــرة بأســعار معقولــة.

في عام 2021، اســتثمرت الزوردي في تســويق توس، 
مــن خــال حمــات مختلفــة خــال فتــرات االســتهاك 
الرئيســية وفــي متاجــر مختلفــة فــي المملكــة. باإلضافــة 
مجموعــات  إطــاق  عــن  الشــركة  أعلنــت  ذلــك،  إلــى 
ــف  ــع والصي ــي الربي ــدة لفصل ــب جدي مجوهــرات وحقائ
التجــارة  منصــة  دعــم  تــم  كمــا  والشــتاء.  والخريــف 
توعيــة  بحملــة  الجديــدة   TOUS.Com اإللكترونيــة 
ــم إطاقهــا. ــع مــن عــام 2021 عندمــا ت ــع الراب فــي الرب

02

الزوردي إنستايل
فــي عــام 2021 ، أطلقــت الزوردي خًطــا جديــًدا 
مــن مجوهــرات الذهــب ليتــم بيعهــا بالقطعــة 
التقليديــة  الذهــب  أســواق  فــي  االولــى  للمــرة 
التجزئــة.  تجــار  مــن  كبيــرة  شــبكة  خــال  مــن 
إطاقهــا  تــم  التــي  الجديــدة  المجموعــة  تتميــز 
رائعــة  ٳإنســتايل" بقطــع  تحــت اســم "الزوردي 
مــن المجوهــرات المصنوعــة بدقــة مــن الذهــب 
العالــي الجــودة والمرصعــة باأللمــاس واللؤلــؤ 
ووفًقــا  الكريمــة،  وشــبه  الكريمــة  واألحجــار 
المجوهــرات.  صناعــة  فــي  المعاييــر  ألعلــى 
كمــا يوحــي اســمها، تعــد "الزوردي ٳإنســتايل"  
بتقديــم  الزوردي  مجوهــرات  عشــاق  جميــع 
يمكــن  للغايــة  وجديــدة  عصريــة  موديــات 
تنســيقها لتضفــي مظهــًرا ســاحًرا يواكــب أحــدث 
اتجاهــات التصاميــم واأللــوان فــي عالــم الموضــة 
الجديــد  الخــط  هــذا  إطــاق  تــم  والمجوهــرات. 
بالتعــاون مــع ســفيرة عامــة الزوردي التجاريــة، 
حملــة  فــي  فــارس  ميريــام  المســرح،  ملكــة 
إعانيــة جريئــة وحديثــة وأنيقــة تســتهدف النســاء 
اللواتــي يســعين إلــى الظهــور والشــعور بالفخامــة 
والثقــة والفــرادة فــي أي وقــت مــن األوقــات.

بــدأ خــط "الزوردي ٳإنســتايل" للمجوهرات بشــكل 
مجوهــرات  لبيــع  واعــدة  إمكانــات  وأظهــر  جيــد 
الذهــب بالقطعــة فــي قنــاة البيــع بالجملــة ، مــع 
تجســد  االســتخدامات  متعــددة  قطــع   تقديــم 
الجوانب المختلفة لكل امرأة عصرية. تنبض هذه 
المجوهــرات الفريــدة بالحيــاة وباأللــوان ، وتعكس 
تصاميــم  مــع  للحيــاة،  وواثقــة  ســعيدة  نظــرة 
باألحجــار  ومرصعــة  مبــدع،  بشــكل  مصنوعــة 
الكريمــة واأللمــاس واللؤلــؤ والزركونيــا، بحيــث 
تجــد كل امــرأة مــا يطابــق شــخصيتها بالكامــل.

03

مجوهرات كيناز

تعــّد مجوهــرات كينــاز اليــوم مــن العامــات التجاريــة 
المواكبــة  الماســية  المجوهــرات  بيــن  نمــوًا  األســرع 
للموضــة اليــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، رغــم 
أّن إطاقهــا مــن قبــل الزوردي كعامــة قائمــة بذاتهــا 
حديــث نســبيَا يعــود للعــام 2017. تعــد العامــة التجاريــة 
بــأن تضــع "الرفاهيــة فــي متنــاول أيديكــم" فتعمــل علــى 
ــدة مــن العمــاء إلــى أســرة الزوردي  جــذب شــريحة جدي
عامــة  وصــول  نطــاق  بتوســيع  أيضــًا  تســهم  كمــا 
الزوردي إلــى عمائهــا الموجوديــن. لعامــة كينــاز اليــوم 
16 موقعــًا ألكشــاك البيــع بالتجزئــة فــي مختلــف أرجــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية، فــي أهــم المراكــز التجارية.

ولدعــم نســبة تحــّول أعلــى، فقــد اشــتملت نشــاطات 
تســويق  مــواد  علــى  بكينــاز  الخاصــة  التســويق 
بفتــرة  تتعلــق  البيــع مــع رســائل  نقــاط  لدعــم  جذابــة 
تشــكيلة  أو  الملونــة  األحجــار  إطــاق  أو  االســتهاك 
لــكّل  بأســعار مدروســة  تقــّدم  التــي  المبتكــرة  اللؤلــؤ 
امــرأة راغبــة فــي امتــاك األلمــاس بميزانيــة محــدودة.

04
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عامــة "مــس أل" التــي أطلقتهــا الزوردي فــي العــام 2019 ،هــي مجموعــة مــن المجوهــرات الكاســيكية والعصريــة 
الرائجــة التــي ُتبــاع بالقطعــة فــي مراكــز التســوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصر.انطاقــا مــن النموالســريع 
الــذي تســجله المجوهــرات العصريــة ذات األســعار المعقولــة، تبــاع "مــس أل" اليــوم فــي متاجــر الزوردي أحاديــة 
العامــات التجاريــة، ومــن خــال أكشــاكها المخصصــة للبيــع بالتجزئــة أو لــدى تجــار التجزئــة المعتمديــن وعلــى االنترنــت 

missl.com ــر الموقــع االلكترونــي عب

ــا المصنوعــة مــن األحجارالكريمــة وشــبه الكريمــة  ــار 18 قيراًط تمتلــك "مــس أل" مجموعــة متنوعــة مــن الذهــب عي
األنيقــة والتــي تــم إنتاجهــا وفًقــا ألعلــى المعاييــر فــي صناعــة المجوهــرات. مــن خــال مجوهــرات "مــس أل"، يمكــن 

للمــرأة العصريــة التعبيــر عــن أســلوبها ونظرتهــا للحيــاة بطــرق خاقــة وممتعــة.

كان عــام 2021 عاًمــا رائًعــا بالنســبة لـــعامة "مــس إل" حيــث تميــز بنمــو منصــة التجــارة اإللكترونيــة الجديــدة لمــس 
إل ، ونمــو الوعــي بعامــة "مــس إل" وتبينــت ســمات صــورة العامــة التجاريــة. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــال حمــات 
تســويقية كبــرى اســتهدفت المتســوقين عبــر اإلنترنــت وفــي مراكــز التســوق فــي المملكــة ومصــر. تتمتــع "مــس إل" 

بنمــو مرتفــع للغايــة وُتظهــر إمكانــات كبيــرة للمســتقبل .

في عام 2021 ، أطلقت مس إل العديد من المجموعات بانتظام في أوقات العطات والمناسبات الخاصة.
 

ــى مواقــع  ــن عل ــة الشــرق األوســط والمؤثري ــرًا مــن المشــاهير بمنطق ــدًدا كبي ــدى ع ــام الماضــي ، ارت ــى مــدار الع عل
التواصــل االجتماعــي مجوهــرات "مــس أل" المميــزة، 

05مس إل

تعاون الزوردي مع المشاهير06
تعتمــد الزوردي، باعتبارهــا المصّمــم والمصّنــع والمــوّزع األكبــر للمشــغوالت الذهبيــة والمجوهــرات فــي الشــرق 

األوســط، اســتراتيجة تســويق مرّكــزة تســعى مــن خالهــا إلــى الحفــاظ علــى مكانتهــا وتعزيــز حضورهــا فــي المنطقــة. 

ويمّثــل تعــاون الزوردي مــع كبــار النجمــات فــي عالــم الموضــة والموســيقى واألفــام أحــد الدوافــع الرئيســية المؤديــة 

إلــى النجــاح المســتمّر لهــذه االســتراتيجية.

وتعتبــر هــذه المقاربــة التــي تنتهجهــا الشــركة والتــي تقــوم علــى التعــاون مــع عــدة مشــاهير، منســجمًة بشــكٍل مثالــي 

مــع قاعــدة عمــاء الزوردي المنّوعــة والمتعــّددة االهتمامــات. إذ تســعى الزوردي لجــذب األمهــات، والبنــات، وســّيدات 

األعمال، والنجمات المتأّلقات، والســّيدات من كّل األعمار ومن مختلف جوانب الحياة وتشــجيعهّن على إبراز جمالهّن 

وتألقهــّن. مــن هنــا، تختــار الزوردي النجمــات بدقــة، انطاقــًا مــن نجاحاتهــّن فــي مجاالتهــّن، وتحــرص علــى التنويــع فــي 

اختيارهــا بحيــث تتعــاون مــع قائمــة مــن ســفيرات العامــة التجاريــة اللواتــي يرقن لمختلــف الجماهير في العالــم العربي.

ورغــم تنّوعهــّن، إاّل أّن النجمــات اللواتــي تتعــاون معهــّن الزوردي تجمعهــّن قواســم عديــدة مشــتركة، فهــّن مثــل 

ــن بالجاذبيــة والثقــة ويتمتعــن باالســتقالية والفخــر.  العامــة التجاريــة نفســها، يتحــّدرن مــن الشــرق األوســط، يتحلّي

ولذلــك، فهــّن خيــر ســفيرات للعامــة التجاريــة يمّثلــن تنــّوع ســّيدات العالــم العربــي وتألقهــّن فــي كّل أدوارهــّن.

لــكّل مــن المشــاهير، عبــر وســائل  تعمــل الزوردي علــى تنظيــم حمــات إعانيــة وإعــداد خطــط تعــاون متميــزة 

للشــركة  يتيــح  مــا  اإلعامــي  والظهــور  التقليديــة  اإلعانــات  إلــى  باإلضافــة  والرقمــي،  االجتماعــي  اإلعــام 

الشــراكات  لهــذه  وكان  الســّيدات.  مــن  أكبــر شــريحة  إلــى  الراقيــة  المجوهــرات  مــن  الفريــدة  تقديــم مجموعاتهــا 

إيراداتهــا. نمــّو  ودعــم  التجاريــة  عامتهــا  مكانــة  تعزيــز  فــي  للمجوهــرات  الزوردي  شــركة  نجــاح  فــي  فضــل 
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ــاج  ــة المتطــورة التــي ُتمكنهــا مــن تصميــم وإنت تمتلــك الزوردي مجموعــة مــن المرافــق التصنيعي

ــرة بمنتهــى الكفــاءة،  ــة احتياجــات العمــاء المتغي ــدة لتلبي مجموعــات واســعة مــن المنتجــات الفري

حيــث تقــدم أكثــر مــن 5000 تصميــم ســنوًيا بمــا ُيمكنهــا مــن ترســيخ مكانتهــا كشــركة مؤثــرة 

تحــدد توجهــات الموضــة األساســية فــي الســوق. وتحافــظ مجموعــة الزوردي علــى ميزتهــا التقنيــة 

المهمــة، ر مــن خــال أكثــر مــن 500 آلــة حديثــة لتصنيــع المجوهــرات. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت 

مجموعــة الزوردي الشــركة الُمصنعــة األولــى التــي ُتطبــق تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد باعتبارهــا 

جــزًءا مــن عمليتــي التصميــم والتصنيــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية. عــاوًة علــى ذلــك، تتيــح 

كفــاءة إدارة سلســلة التوريــد للمجموعــة المرونــة الازمــة لتغييــر التصاميــم التــي تقدمهــا. وأخيــرًا، 

عمــدت المجموعــة إلــى تبســيط عمليــة تصنيــع القطــع التــي تتطلــب عــدًدا كبيــًرا مــن العمــال بهــدف 

تعزيــز كفــاءة عمليــة اإلنتــاج. وتتيــح هــذه المزايــا للمجموعــة تســعير منتجاتهــا بأســعار معقولــة مقابل 

خدمــة أجــور التصنيــع، وتلبيــة مجموعــة متنوعــة مــن األذواق، وإنتــاج قطــع متميزة مــن المجوهرات.

07وسائل التصميم والتصنيع 

تشــغل الزوردي أكثــر مــن 32,000 متــر مربــع مــن مســاحة تصنيــع المجوهــرات الذهبيــة والماس. 

المجموعــة لديهــا أربعــة مصانــع ، واحــد فــي المملكــة وثاثــة فــي مصــر. تــم إنشــاء مصنــع 

المملكــة الواقــع فــي مدينــة الريــاض فــي 23 ينايــر 1992 وتقــوم بتصنيــع الذهــب والمجوهــرات 

الماســية لبيعهــا فــي كل مــن أســواق المملكــة واألســواق العالميــة. أول مصنــع فــي مصــر 

يصنــع منتجــات بشــكل رئيســي للبيــع فــي مصــر المحليــة، كمــا تــم إنشــاء المصنــع الثانــي فــي 

مصــر ، الواقــع فــي القليوبيــة ، فــي 30 يوليــو 2012. المصنــع الثالــث فــي مصــر هــو مصنــع 

المدينــة المنــورة ، ويقــع أيًضــا فــي القليوبيــة. 

احتّلــت مجموعــة الزوردي مكانــًة تنافســيًة فــي قطــاع المجوهــرات الراقيــة فــي منطقــة الشــرق 

ــا بفضــل أدائهــا التشــغيلي الناجــح وقــوة عامتهــا التجاريــة وحماتهــا  األوســط وشــمال أفريقي

ــت الحصــة الســوقية للمجموعــة ارتفاعهــا خــال  ــث واصل ــزة. حي ــة المتمي التشــغيلية واإلعاني

الســنوات الماضيــة لتصــل إلــى -20 %25 تقريبــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر علــى 

حــٍد ســواء، ممــا يجعلهــا المــوّرد الرئيســي للمجوهــرات فــي هاتيــن الســوقين. وتعمــل مجموعــة 

الزوردي باســتمرار علــى إطــاق مبــادرات جديــدة مــن المنتجــات، ومجموعــات جديــدة، واســتخدام 

تقنيــات مبتكــرة لتواصــل اســتقطاب المزيــد مــن المســتهلكين وتعزيــز حصتهــا فــي الســوق.

مرافق التصنيع وإمكاناتها

المكانة الرائدة
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إدارة الجودة والسالمة

الزتامنا المستقبلي تجاه 
البيئة والمجتمع والحوكمة

تلتــزم "الزوردي" بتعزيــز قدراتهــا فــي إدارة األمــن والســامة فــي جميــع بيئــات العمــل ومرافــق اإلنتــاج المتنوعــة لديهــا، 

وفــي مكاتــب البيــع بالجملــة ومواقــع البيــع بالتجزئــة، وأثنــاء عمليــات نقــل ومناولــة مجوهراتهــا. وهــي تتعــاون بشــكل 

دوري مــع المستشــارين األمنييــن لمراجعــة وتحديــث إجراءاتهــا ومعاييرهــا األمنيــة الخاصــة.

وتعنــى الشــركة كذلــك إلــى حــد بعيــد بتعزيــز االلتــزام بجميــع ضوابــط وإجــراءات الحفــاظ علــى الصحــة والســامة فــي 

عمليــات اإلنتــاج، تماشــيًا مــع شــعارها "الســامة أواًل"، والــذي يمثــل سياســتها المســتدامة، ســعيًا لتحقيــق هدفهــا 

األساســي فــي "تفــادي وقــوع الحــوادث".

وتطبــق "الزوردي" العديــد مــن اإلجــراءات والضوابــط التــي تتماشــى مــع معاييــر ونظــم الســامة المحليــة بــي أم ئــي 

ومــدن )PME, MODON( والعالميــة إلبقــاء موظفيهــا آمنيــن، وتوفيــر معــدات عمــل عاليــة الجــودة لهــم، وتزويدهــم 

بــأدوات الســامة الشــخصية التــي تناســب طبيعــة عملهــم والمخاطــر المحيطــة بهــم.

كمــا تبــذل "الزوردي" مــا بوســعها لتوفيــر بيئــة مهنيــة ســليمة وصحيــة لجميــع موظفيهــا وحرفيــي المجوهــرات لديهــا. 

حيــث تلتــزم بتطبيــق نظــام متقــدم إلدارة الســامة والصحــة المهنيــة بهــدف توفيــر بيئة آمنــة وصحية لســائر موظفيها. 

ويقدم قســم الســامة في الشــركة خدمات التدريب والمراقبة مع ضبط اإلجراءات لضمان تطبيق نظام ســامة فاعل 

علــى يــد فريــق عمــل متمــرس بمجــال الخدمــات األمنيــة، مدعــوم بأحــدث المعــدات والتجهيــزات واألنظمــة ذات الصلــة.

 

فيمــا تحــرص الزوردي علــى توفيــر الرعايــة الطبيــة الازمــة مــن خــال توفيرهــا لعيــادة طبيــة مجهــزة فــي مصانعهــا، 

لتوفيــر الرعايــة الطبيــة االحترافيــة الفوريــة، ومراقبــة الصحــة لموظفيهــا.  وفــي هــذا الســياق حصلــت "الزوردي" علــى 

العديــد مــن الشــهادات العالميــة لمطابقتهــا المعاييــر العالميــة للصحــة والســامة والبيئــة مثــل:

0204

شهادة نظام إدارة الصحة والسامة المهنية

)ISO 45001:2018(  اآليزو

شهادة نظم إدارة الشؤون البيئية

 )ISO 14001:2015( اآليزو 

شهادة نظام إدارة الجودة

 )ISO 9001:2015( اآليزو 

شهادة نظام إدارة الطاقة

)ISO 50001: 2011( اآليزو 
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حوكمــة العالقــات البيئيــة 
)GSE( والمجتمعيــة

حوكمة العالقات البيئية

يلتــزم مجلــس اإلدارة بــأن تقــوم الزوردي بممارســة كافــة أنشــطتها وأعمالهــا التجاريــة وفقــًا 
للمبادئ واألســس التي تتوافق مع قيم الشــركة المعمول بها، مع األخذ بعين االعتبار مصالح 
المجتمــع بشــكل عــام. كمــا يــدرك المجلــس كافــة اآلثــار الناجمــة عــن أنشــطة الشــركة وأعمالهــا 
التجاريــة، ســواًء علــى الموظفيــن، أو المســاهمين، أو المجتمــع، أو الجهــات المعنية األخرى ذات 
المصلحــة، أو علــى البيئــة التــي تعمــل بهــا، والتقيــد باألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن الجهــات 
الرســمية. فيمــا يلتــزم مجلــس اإلدارة بمبــادرة الزوردي التخــاذ خطــوات اســتباقية، تهــدف إلــى 
تحســين مســتويات المعيشــة لدى العاملين وأســرهم، والمساهمة في تحقيق رفاهية المجتمع 
المحلــي، وبالتالــي المســاهمة المســتدامة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

تطبق الزوردي مجموعة من التدابير تجاه البيئة بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة، والسعي 
الجاد للحد من الملوثات التي يمكن أن تكون ضارة على صحة اإلنسان والبيئة معا. باإلضافة إلى 
اهتمامها الجاد بمبدأ الحد من اســتهاك الطاقة والحد من االنبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. 

تعتمــد الشــركة علــى معاييــر مهنيــة صارمــة لضبــط ممارســاتها البيئيــة بشــكل مســتدام، 
والتزامهــا بــكل ممــا يلــي:

كما يعتمد نظام اإلدارة البيئية لدى الشركة على المبادئ والممارسات الدولية التالية:

االمتثــال للقوانيــن واللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا فــي جميــع بيئــات العمــل التصنيعيــة 
والتشــغيلية.

 وضــع المعاييــر واإلجــراءات وضوابــط اإلدارة البيئيــة والحفــاظ عليهــا، لضمــان تــوازن 
االعتبــارات البيئيــة بالتســاوي مــع األولويــات التنافســية واألنشــطة التجاريــة الرئيســة 

األخــرى.

والجمهــور  التنظيميــة  والهيئــات  الموظفيــن  مــع  ووضــوح  شــفافية  بــكل  التواصــل 
مســتمر. بشــكل  وتحســينها  البيئيــة  القضايــا  بشــأن  والمســاهمين، 

01

تـقـيـيـم األثـر الـبـيـئي والحـفـاظ عـلى الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي .

إدارة مخلفات العمليات التصنيعية واإلنتاجية الضارة باإلنسان والبيئة .

إدارة معالجة المياه وتلوث الهواء والمخلفات الكيميائية .

الـــعـــمــل عـــلى الــحــفــاظ عــلــى الــطاقة .

حوكمة ضوابط وإجراءات الصحة والسالمة

تطبــق الزوردي أعلــى معاييــر الصحــة والســامة، لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة للموظفيــن 
والمورديــن والشــركاء، وتلتــزم دائمــًا باتبــاع الضوابــط والمعاييــر التاليــة:

دمج مفهومي الصحة والسامة كقيم أساسية للشركة.

اعتماد وتنفيذ نظم الصحة والسامة االستباقية القابلة للتطبيق.

ألداء  الازمــة  والتجهيــزات  والوســائل  بــاألدوات  وتزويدهــم  الموظفيــن  تدريــب 
بأمــان. أعمالهــم 

اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات لتشغيل المعدات وصيانتها المستدامة.

االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المجتمعات التي تعمل فيها.

توفير بيئة عمل آمنة من خال تقليل أو إزالة جميع المخاطر.

متابعة وتنفيذ برامج الوقاية من الحوادث.

إجــراء مراجعــات منتظمــة وإبــاغ مجلــس اإلدارة بالنتائــج أواًل بأول، لضمــان االلتزام 

بسياســات وإجــراءات الشــركة الخاصــة بالصحــة والســامة، والتأكــد مــن وجــود 

اآلليــات التــي تعــزز مشــاركة الموظفيــن فــي تطويــر معاييــر الصحــة والســامة، 

لتشــجيعهم علــى تحمــل مســؤولية تطبيقهــا وأخذهــا علــى عاتقهــم بجديــة مطلقــة.

02
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واســتمرارية  المخاطــر  عوامــل 
األعمــال

01سياسة إدارة المخاطر
 تعــد إدارة المخاطــر الفعالــة أمــًرا ضرورًيــا لتنفيذ اســتراتيجيات المجموعة، وتحقيق القيمة المســتدامة للمســاهمين، 

وحمايــة العامــة التجارية، وضمان الحوكمة الرشــيدة.

 علــى مــدار العقــود الثاثــة الماضيــة، أثــرت العديــد مــن التغيــرات التشــريعية واالقتصاديــة والتجاريــة العالميــة، ال 

ــذي جعلهــا  ــة، األمــر ال ــع األنشــطة التجاري ــة األعمــال وجمي ــا، فــي بيئ ســيما فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

عرضــة للمزيــد مــن عناصــر المخاطــر.

عملــت شــركة الزوردي علــى تحديــد عمليــات الرقابــة وإدارة المخاطــر وفقــًا ألفضــل المبــادئ الممارســات العالميــة. 

ويستند مجلس إدارة الزوردي وإدارتها العليا إلى هذه المبادئ في سياق وضع استراتيجية الشركة وفي عملية صنع 

القــرارات. ثــم تقــوم اإلدارة بعمليــات التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه مــن أجــل ضمــان التأكيــد المعقــول علــى إمكانيــة 

تحقيــق أهــداف الشــركة، مــع الحــرص علــى أن تكــون المخاطــر ذات الصلــة ضمن مدى إقبال الشــركة علــى المخاطرة.

 يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية الرقابــة علــى نظــام إدارة مخاطــر المجموعــة والضوابــط الداخليــة ومراجعــة مــدى 

ــق أهــداف  ــد مخاطــر الفشــل وإدارتهــا، وليــس القضــاء عليهــا؛ وذلــك لتحقي ــه، حيــث ُيصمــم النظــام لتحدي فعاليت

المجموعــة االســتراتيجية وتقديــم ضمانــات معقولــة، وليســت مطلقــة، ضــد األخطــاء أو الخســارة الجســيمة.

المخاطــر  طبيعــة  تحديــد  عــن  العامــة  المســؤولية  اإلدارة  مجلــس  يتحمــل  كمــا 
الرئيســة ومداهــا الــذي يرغــب فــي تحملــه تحقيًقــا ألهدافــه االســتراتيجية )إقبالــه 
علــى المخاطــرة(، والتأكــد مــن إدارة هــذه المخاطــر علــى نحــٍو فّعــال. وقــد فــّوض 
المجلــس مســؤولية مراجعــة فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومنهجيــة إدارة المخاطر 
بالمجموعــة إلــى لجنــة المراجعــة. تقــوم عمليــات الرقابــة الداخليــة علــى العناصــر 

ــا: ــا بينه ــة المترابطــة فــي م الخمســة التالي

البيئة الرقابيــــــــــــة 	

تقييم المخاطــــــــــر 	

نشاطات الرقابـــــــة 	

تبادل معلومـــــــات 	

المتابعة المستمّرة 	

تولــي إدارة شــركة الزوردي اهتماًمــا لعمليــة إدارة المخاطــر باعتبارهــا وســيلة لتحديــد 
المخاطــر وتقييمهــا ووضــع أولويــة لهــا والحــد منهــا، وذلــك مــن خــال شــركاتها 
ــال مــن حيــث التكلفــة للمــوارد  التابعــة وكل وحــدة عمــل، مــع تطبيــق منســٍق وفّع
بغــرض تقليــل احتماليــة أو تأثيــر أي آثــار ســلبية ورصدهــا والتحكــم بهــا لتحقيــق 

أقصــى اســتفادة مــن الفــرص.

ــال  ــدار المخاطــر بفعاليــة مــن ِقبــل شــركة الزوردي عــن طريــق التطبيــق الفّع كمــا ُت
ــي تشــمل: ــط المتنوعــة، والت للضواب

إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من ِقبل مجلس اإلدارة. 	

السياسات واإلجراءات الموثقة. 	

الحفاظ على السجات. 	

المراقبة المستمرة لالتزامات التنظيمية. 	

إعداد التقارير الداخلية والخارجية. 	
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أنظمــة  فعاليــة  مراجعــة  مســؤولية  المجلــس  فــّوض  لقــد 

إلــى  بالمجموعــة  المخاطــر  إدارة  الداخليــة ومنهجيــة  الرقابــة 

المراجعــة. لجنــة 

كمــا ُيشــرف مجلــس إدارة شــركة الزوردي علــى عمليــة إدارة 

ــة المراجعــة المســؤولة عــن مراجعــة  المخاطــر مــن خــال لجن

إطــار عمــل إدارة المخاطــر للتأكــد بنفســها مــن أنــه ال يــزال 

ســليًما وُيحــدد جميــع مجــاالت المخاطــر المحتملــة علــى نحــٍو 

فّعــال. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم اللجنــة بمراجعــة مــدى 

كفايــة السياســات والعمليــات التــي ُصممــت وُنفــذت مــن 

ــر  ــم تقاري ــل اإلدارة بغــرض إدارة المخاطــر المحــددة، وتقدي ِقب

ســنوية بهــا إلــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة.

منتظمــة  مراجعــات  بإجــراء  المراجعــة  لجنــة  تقــوم  كذلــك، 

ألنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي المجموعــة -بمــا 

فــي ذلــك جميــع المهــام والسياســات واإلجــراءات ذات الصلــة 

للتأكــد مــن أنهــا ال تــزال مناســبة وكافيــة لتحديــد المخاطــر 

ــي تنطــوي  ــة المعامــات والعقــود الت والحــد منهــا. وفــي حال

علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد، نعمــل مــع مستشــارين للتقليل 

مــن أخطارهــا.

إدارة  طبيعــة  تحديــد  مســؤولية  التنفيذيــة  اإلدارة  تتحمــل 

المخاطــر، وتعــد اإلدارة علــى جميــع مســتوياتها مســؤولة عــن 

تحديــد المخاطــر وذات الصلــة بمجــال عملهــا وإدارتهــا علــى 

النحــو المناســب. كمــا تعمــل المهــام الوظيفيــة للمجموعــة 

علــى دعــم تنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر وتيســيرها.

02حوكمة  إدارة المخاطر
 لقــد ركزنــا فــي العــام 2021 م علــى تخفيــف المخاطــر الرئيســة التــي ُأبلــغ 

عنهــا فــي عــام 2020 م وإدارتهــا. وركــزت شــركة الزوردي علــى زيــادة الوعــي 

بــإدارة المخاطــر فــي جميــع أقســام الشــركة وشــركاتها التابعــة، وتحديــد 

األدوار والمســؤوليات لتحديــد مخاطــر األعمــال.

كمــا أننــا فــي شــركة الزوردي نعطــي األولويــة للمخاطــر إلبقــاء التركيــز 

منصًبــا علــى أكثــر المخاطــر ذات الصلــة، حيــث ُتقّيــم المخاطــر علــى أســاس 

األثــر المحتمــل وتحليــل االحتماليــة، وُتنفــذ اإلجــراءات المتعلقــة بذلــك 

إلدارة المخاطــر أو التخفيــف منهــا.

يبــدأ نهــج شــركة الزوردي إلدارة المخاطــر بتحديــد النطــاق الــذي تعمــل 

فيــه الشــركة ووحــدات العمــل المعنيــة، بمــا فــي ذلــك مراعــاة األهــداف 

االســتراتيجية والتجاريــة ذات الصلــة.  وُتــدار جميــع أنــواع المخاطــر عــن 

طريــق العمليــة ذاتهــا.

تقــع المســؤولية األساســية إلدارة المخاطــر فــي شــركة الزوردي علــى 

عاتــق وحــدة العمــل، وهــي اإلدارة علــى وجــه التحديــد، حيــث تتحمــل اإلدارة 

مســؤولية تحديــد المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا العمــل وتحليلهــا ورصدهــا 

ــل جــزًءا أساســًيا مــن إطــار  ــك ُيمث ــذا، فــإن ذل ــاغ عنهــا. ل ومراقبتهــا واإلب

إدارة المخاطــر بشــركة الزوردي.  

03أنشطة إدارة المخاطر
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 تعــد إدارة المخاطــر علــى نحــٍو مائــم أمــًرا حاســًما لنجاح شــركة الزوردي المباشــر ونجاحها في المســتقبل. 
لــذا، طــورت الشــركة منهجيــة إدارة المخاطــر المواتيــة لمجلــس اإلدارة والتــي ُتديرهــا اإلدارة التنفيذيــة. 
وتتســم هــذه المنهجيــة بكونهــا فّعالــة وُتتطــور باســتمرار، ممــا يســمح لشــركة الزوردي بــإدارة مخاطرهــا 

بفعاليــة وكفــاءة، وضمــان تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتجاريــة قصيــرة وطويلــة األجــل.

عوامل المخاطر بشركة الزوردي

04

	 ) COVID-19( مخاطر جائحة كورونا

وبصفتهــا شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل الزوردي فــي بيئــة منظمــة للغايــة، والمتزايــدة فــي التعقيــد والصعوبــة.  
ــل الجهــات  ــة.  وتتمث ــة وااللتزامــات القانوني ــات التنظيمي ــال لعــدد مــن المتطلب ــة باالمتث ــذا، فــإن الشــركة ُمطالب ل
التنظيميــة األساســية ألنشــطة شــركة الزوردي فــي هيئــة الســوق الماليــة )CMA( والســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول(، وغيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة، مثــل وزارة التجــارة واالســتثمار )MOCI(. كمــا تخضــع شــركة الزوردي أيًضــا 

لعــدٍد مــن المتطلبــات التشــريعية الخليجيــة واإلقليميــة األخــرى.
تمثــل المخاطــر الــواردة أدنــاه المخاطــر والشــكوك األساســية التــي قــد تؤثــر ســلًبا فــي أداء المجموعــة وتنفيــذ 

الرئيســة: اســتراتيجياتها 

بــدء انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( فــي ديســمبر 2019م، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة 
الفيــروس وبــاًء عالميــًا فــي مــارس 2020م، وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن 
194 دولــة حــول العالــم، ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل. وفــي النصــف الثانــي مــن 
شــهر فبرايــر 2020م، عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن الــدول حــول العالــم، بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض 
تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي، وقــد أدى تطــور الوضــع بهــذا الشــكل إلــى 
ــة. ونتيجــة لذلــك كان النتشــار  ــة وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصادي توقــف مفاجــيء فــي األنشــطة االقتصادي

الفيــروس تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطــًا علــى األفــراد والشــركات والحكومــات. 

قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس 
مثــل كثيــر مــن دول العالــم والمنطقــة، وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض اإلغــاق الكامــل والجزئــي لانشــطة 
ــم  ــة الدع ــر االقتصادي ــت التدابي ــه. بينمــا تضمن ــد الســفر أو منع ــر الصحــي، و تقيي ــة، والحج ــة والحكومي االقتصادي
المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، واإلجــازات العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة، والتوســع 

فــي تعويضــات البطالــة، وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب، وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات. 

وكغيرهــا مــن الشــركات تأثــرت أنشــطة الشــركة خــال عــام 2020م حيــث أنخفضــت مبيعــات الجملــة والتجزئــة بنســبة 
ــة الســعودية  ــة فــي المملكــة العربي ــع بالتجزئ ــة بعــام 2019م ، نتيجــة اإلغــاق المؤقــت لمعــارض البي ــرة مقارن كبي
وإغــاق كافــة األنشــطة داخــل المجمعــات التجاريــة مــا عــدا الســوبر ماركــت والصيدليــات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وتعليــق جميــع الرحــات الداخليــة والدوليــة ممــا أثــر علــى مبيعــات منافــذ البيــع فــي المطــارات وفــرض 
ــر عمليــات اإلنتــاج بســبب  ــرة مــن 23 مــارس إلــى 21 يونيــو 2020م وتأث حظــر التجــول الكامــل والجزئــي خــال الفت
تقليــص ســاعات العمــل وعــدد الموظفيــن. ممــا انعكــس ســلبًا علــى أداء الشــركة وبالتالــي تأثيــر ســلبي جوهــري علــى 
عملياتهــا وأعمالهــا نتيجــة تفشــي جائحــة كورونــا. قــد يمتــد األثــر المالــي لهــذا الجائحــة العالميــة )فيــروس كورونــا( حتــى 
الربــع األول مــن عــام 2021م ولكــن بســبب حالــة عــدم التأكــد الخاصــة بالظــروف الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة 

لتداعيــات هــذا الجائحــة ، فإنــه يتعــذر علــى الشــركة حاليــًا تحديــد تأثيرهــا المالــي الكامــل.
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قــد تؤثــر التقلبــات االقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة وغيرهــا مــن الــدول التــي تمــارس فيهــا شــركة الزوردي نشــاطها 

تأثيــًرا ســلبًيا فــي نســبة اســتهاك المســتخدم النهائــي وأنمــاط ســلوكه تجــاه المنتجــات الفاخــرة والســلع الترفيهيــة، 

والتــي تشــمل الذهــب ومجوهــرات األلمــاس التــي تبيعهــا شــركة الزوردي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مــع انخفــاض 

الدخــل المتــاح للمســتهلك النهائــي والمقتــرن بزيــادة أســعار الذهــب وارتفــاع معــدل التضخــم والتغيــرات المســتمرة 

فــي اتجاهــات الموضــة والعديــد مــن العوامــل األخــرى، أدت إلــى توجــه المســتهلكين لبيــع مجوهــرات الذهــب أو 

إرجاعهــا أو اســتبدالها. لــذا، تقبــل سياســات مجموعــة الزوردي الداخليــة فــي بعــض البلــدان بعــض عمليــات اإلرجــاع أو 

االســتبدال لمجوهــرات الذهــب مــن عمائهــا والمســتهلكين الخاضعيــن الســتيفاء شــروط معينــة. وفــي حــال تجــاوزت 

ــد العوامــل  ــر أح ــة لتغي ــر طبيعــي نتيج ــٍو غي ــى نح ــادة عل ــورة المســتويات المعت ــاع أو االســتبدال المذك ــات اإلرج عملي

الُمبينــة أعــاه، فقــد يؤثــر ذلــك تأثيــًرا ســلبًيا كبيــًرا فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا 

أو توقعاتهــا المســتقبلية.

ــوس/ ــاز تجــاري حصــري لعامــات ومنتجــات "ت ــارة، حــق امتي ــة للتج ــاد العربي ــة أزدي ــدي الشــركة التابعــة للمجموع ل

TOUS" وهــي تعتمــد علــى مانــح االمتيــاز )شــركة تــوس اإلســبانية( بشــكل رئيســي حيــث تمثــل المشــتريات منهــا 

%90 مــن مشــتريات حيــث أن شــركة تــوس األســبانية هــي المــورد الحصــري لمعظــم منتجــات تــوس التــى تبــاع عــن 

طريــق الشــركة التابعــة إزديــاد.  وإن حصــول أي تغييــر فــي بنــود أو أســعار أو جــودة المــواد المــوردة أو حصــول انقطــاع 

مفاجــئ بالتوريــد ألي ســبب ســيؤثر بشــكل ســلبي ومباشــر علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا التشــغيلية. ممــا يــؤدي 

بــدوره إلــى انخفــاض ربحيــة المجموعــة وزيــادة خســائرها وتأثــر مركزهــا المالــي بشــكل ســلبي جوهــري. 

مخاطر  االعتماد عىل موردين رئيسيين  	

انخفاض إنفاق المستهلك النهائي 	

تغير تفضيالت المستهلك النهائي 	

تتســم صناعــة المجوهــرات بتغيــر اتجاهــات الموضــة بهــا وتغيــر أو تطــور تفضيــات المســتهلك النهائــي. لــذا، 

تســعى شــركة الزوردي جاهــدة لتوقــع اتجاهــات الموضــة المســتجدة وتحديدهــا واالســتفادة منهــا من خــال تصميم 

وتطويــر وتســويق وتســليم مجوهــرات مبتكــرة وجيــدة الجــودة والســعر وتمــزج بيــن الكاســيكية والعصريــة. وقــد 

يــؤدي اإلخفــاق فــي تحقيــق ذلــك إلــى التأثيــر الســلبي الجســيم علــى طلــب المســتهلك لمنتجــات الزوردي وإيراداتهــا.
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تتســم صناعــة المجوهــرات بطبيعتهــا الموســمية ويعتمــد طلــب منتجــات مجموعــة 

الزوردي علــى مناســبات معينــة. ونتيجــة لذلــك، تخضــع مبيعــات مجموعــة الزوردي 

للتقلبــات الموســمية. ونظــًرا لهــذه العوامــل الموســمية، قــد ال ُتجــدي مقارنــة 

المبيعــات والنتائــج التشــغيلية بيــن فتــرات مختلفــة مــن الســنة الماليــة الواحــدة 

نفًعــا، وال يجــب االعتمــاد عليهــا كمؤشــرات لــألداء الســنوي لمجموعــة الزوردي. 

تقلــب  إلــى  المبينــة  الموســمية  االســتهاك  أنمــاط  تــؤدي  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

أخــرى. إلــى  فتــرة  مــن  المالــي  التشــغيلية لمجموعــة الزوردي ووضعهــا  النتائــج 

القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  كبيــرة  تقلبــات  العالميــة  الذهــب  أســعار  شــهدت 

الماضيــة وكانــت ســريعة التقلــب هــذا العــام. يمكــن أن تتســّبب الفتــرات التــي تشــهد 

تقّلبــات كبيــرة فــي أســعار الذهــب بانعــدام الثقــة، وتأجيــل قــرارات الشــراء إلــى حيــن 

ــض مــن  اســتقرار أســعار الذهــب. كمــا مــن شــأن أســعار الذهــب المرتفعــة أن تخّف

ــون،  ــة والمســتهلكون النهائي ــار الجمل ــي يشــتريها تّج ــات مجوهــرات الذهــب الت كمي

الــوزن الثقيــل. ففــي حــال عــدم مقــدرة  وخاصــة طلــب مجوهــرات الذهــب ذات 

مجموعــة الزوردي علــى تغييــر مزيــج منتجاتهــا لتصنيــع وعــرض مجوهــرات ذهــب 

ــر ســلًبا  ــإن هــذا مــن شــأنه التأثي ــة، ف ــة معقول ــرة زمني ــف، ضمــن فت ذات وزٍن خفي

فــي طلبــات شــراء عمــاء الجملــة لــدى مجموعــة الزوردي أو التأثيــر فــي مبيعــات 

مجموعــة الزوردي المباشــرة للمســتهلكين النهائييــن فــي منافــذ التجزئــة التابعــة لهــا. 

ــب  ــد تقّل ــى االنخفــاض المحتمــل فــي مبيعــات مجوهــرات الذهــب عن ــة إل باإلضاف

أســعار الذهــب وارتفاعهــا، تســهم زيــادة أســعار الذهــب أيضــًا فــي زيــادة قيمــة مرافــق 

الذهــب المســتخدمة والتــي تســتحصل عليهــا مجموعــة الزوردي مــن المصــارف، 

األمــر الــذي يزيــد بــدوره مــن تكاليــف التمويــل ومعاييــر الهامــش النقــدي. وفــي حــال 

ــض رأســمالها التشــغيلي، واســتخدامها  ــى تخفي ــة الزوردي عل ــدرة مجموع ــدم مق ع

لمرافــق الذهــب، فــإّن تكاليــف التمويــل ومعاييــر الهامــش النقــدي  قــد ترتفــع. وكّل 

مــا ســبق لــه تأثيــٌر ســلبٌي كبيــر فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي أو 

ــا. ــا أو توقعاته ــج عملياته نتائ

تأثير التغيرات الموسمية في إيرادات  	
مجموعة الزوردي

تأثير تقلبات أسعار الذهب وارتفاعها 	

قامــت الشــركة بتاريــخ  05/08/2018م  باالســتحواذ علــى مــا نســبته %100 مــن 

ــة الســعودية  ــة العربي ــي المملك ــوس" ف ــة "ت ــة العالمي ــة التجاري ــاز العام مشــغل امتي

بمقابــل مــادى مقيــم ب 185.5 مليــون ريــال ســعودي. وقــد تــم تســجيل شــهرة بمبلــغ 

109.9 مليــون ريــال ســعودى ضمــن األصــول طويلــة األجــل الغيــر ملموســة بالقوائــم 

الماليــة للشــركة أعتبــارا مــن ديســمبر 2019م. وتخضــع هــذه الشــهرة وفقــًا لمتطلبــات 

ــار إنخفــاض قيمــة الشــهرة بشــكل  ــى أختب ــة ال ــر المالي ــداد التقاري ــة ألع ــر الدول المعايي

ســنوي وهــو مــن األمــور الصعبــة بســبب التقديــرات و المتطلبــات المحاســبية المعقــدة 

واألحــكام الهامــة المطلوبــة فــي تحديــد االفتراضــات التــي مــن الواجــب اســتخدامها 

لتقديــر المبلــغ القابــل لاســترداد. أن أي تغيــر أو تخفيــض جوهــري فــى التقديــرات 

واألفتراضــات المســتقبلية لنتائــج أعمــال العامــة تــوس ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا 

النقديــة، بمــا فــي ذلــك تقديــرات معــدالت نمــو المبيعــات المســتقبلية ومعــدالت 

ــة والمتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال )معــدل الخصــم(، قــد  نمــو القيمــة النهائي

يــؤدى إلــى تخفيــض قيمــة الشــهرة ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر علــى ربحيــة الشــركة ونتائــج 

ــا المســتقبلية. ــا وتوقعاته عملياته

المخاطر المتعلقة باألصول غير  	
الملموسة والشهرة

مخاطر األمن والنقل واالحتيال 	

تعمــل مجموعــة الزوردي فــي نشــاط ُمعــرض للســرقة، إضافــة إلــى أن القيمــة العاليــة 

لمخزونهــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للســرقة. كمــا تتعــرض مجموعــة الزوردي للمخاطــر 

الناجمــة عــن نقــل منتجاتهــا مــن مجوهــرات الذهــب واأللمــاس إلــى عمــاء الجملــة 

ومنافــذ التجزئــة التابعيــن لهــا. عــاوة علــى ذلــك، قــد يــؤدي أي انتهــاك أمنــي فــي 

مصنــع الشــركة أو مكاتبهــا أو منافذهــا أو اإلخفــاق فــي خدمــات النقــل اللوجســتية إلــى 

خســارة جســيمة فــي المخــزون والتأثيــر الســلبي الفــادح فــي أعمــال مجموعــة الزوردي 

ــا المســتقبلية. ــا أو توقعاته ــج عملياته ــي أو نتائ ــا المال أو وضعه
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يعتمــد أداء مجموعــة الزوردي المســتقبلي علــى نجــاح تنفيــذ خطــة عملهــا واســتراتيجية النمــو. ونظــًرا 

ــى التوســع  ــا عل لطبيعــة أنشــطة مجموعــة الزوردي المتنوعــة وانتشــارها الجغرافــي العالمــي، فــإن قدرته

بنجــاح فــي األســواق الجديــدة أو توســيع نطــاق انتشــارها فــي األســواق القائمــة بالفعــل يعتمــد علــى عــدد 

مــن العوامــل، والتــي يخــرج بعضهــا عــن ســيطرة مجموعــة الزوردي. لــذا، ال يمكــن ضمــان قــدرة مجموعــة 

الزوردي علــى تنفيــذ خطــة عملهــا واســتراتيجية نموهــا بنجــاح. وقــد يؤثــر أي اخفــاق فــي تنفيــذ خطــة عمــل 

مجموعــة الزوردي أو اســتراتيجية نموهــا تأثيــًرا ســلبًيا كبيــًرا فــي أعمالهــا أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتها 

أو توقعاتهــا المســتقبلية.

القدرة عىل تنفيذ خطة العمل المستهدفة  	
واستراتيجية النمو

تقــوم الشــركة بالتحصيــل مــن عمائهــا فــى نشــاط الجملــة ذهبــا مقابــل ذهــب وذلــك لتجنــب تأثيــر تقلبــات 

أســعار الذهــب بيــن تواريــخ البيــع والتحصيــل. ويكــون التحصيــل المســتلم مــن العمــاء إمــا في شــكل ســبائك 

ذهبيــة أو مجوهــرات ومشــغوالت  ذهبيــة مســتعملة. وفــى حــال كونهــا مشــغوالت ذهبيــة مســتعملة فقــد 

تكــون هــذه المشــغوالت متضمنــة بعــض األحجــار والتــى تفقــد وزنهــا عنــد صهرهــا بمــا يعــادل الذهــب.  إذا 

كان معــدل جمــع المشــغوالت الذهبيــة المســتعملة التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األحجــار مرتفًعــا ، 

فســتحدث زيــادة فــي التكلفــة التــي تتكبدهــا الشــركة. تأخــذ الشــركة حاليــا المشــغوالت الذهبيــة بالحجــارة. 

ومــع ذلــك ، إذا قــررت عــدم قبــول هــذه األحجــار مــن العمــاء أو المســتهلكين فــي المســتقبل ، فــإن 

التكاليــف المتعلقــة بالحجــارة ســتنخفض ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ، قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى العاقــات مــع 

كل مــن العمــاء والمســتهلكين. فــي هــذه الحالــة ، قــد تتأثــر المبيعــات المســتقبلية وتحصيــل الذهــب ســلًبا. 

ال تســتطيع الشــركة التنبــؤ بكميــة أو نســبة األحجــار التــي ســيتم إرجاعهــا مــن العمــاء والمســتهلكين فــي 

المســتقبل ألنهــا تخضــع للعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يصعــب التنبــؤ بهــا.

 مخاطر متعلقة بقيمة األحجار المرتجعة  	
مع متحصالت المشغوالت الذهبية 
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مخاطر التشغيل والسوق المتعلقة  	
بالعمليات الدولية

ُتحقــق مجموعــة الزوردي إيــرادات كبيــرة خــارج المملكــة حيــث تمتلــك عمليــات تصنيــع أجنبيــة فــي مصــر فضــا عــن 

العديــد مــن التعامــات مــع الموردييــن الخارجييــن، ونتيجــة لذلــك، تخضــع مجموعــة الزوردي لمخاطــر ممارســة نشــاطها 

خــارج المملكــة، مثــل اآلثــار الضريبيــة الســلبية المحتملــة، والتــي تشــمل تلــك الناجمــة عــن التغيــرات فــي السياســات 

الضريبيــة أو عــن التنفيــذ غيــر المتســق لهــا، حيــث تخضــع الشــركة للقوانيــن واللوائــح المختلفــة والمعقــدة والمتغيــرة 

وأنظمــة المحاكــم ذات االختصاصــات المتعــددة واالمتثــال لمجموعــة واســعة مــن القوانيــن والمعاهــدات واألنظمــة 

ــر المتوقعــة فــي  ــرات غي ــى التغي ــر، إضافــة إل ــك شــروط وأنظمــة ترخيــص االســتيراد والتصدي ــة، بمــا فــي ذل األجنبي

المتطلبــات التنظيميــة وفــرض القيــود علــى إعــادة أربــاح الشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى مجموعــة الزوردي. وقــد تتأثــر 

نتائــج عمليــات تشــغيل مجموعــة الزوردي، علــى وجــه التحديــد، ســلًبا أو إيجاًبــا بتقلــب أســعار صــرف العمــات وقــدرة 

مجموعــة الزوردي علــى إدارة مخاطــر معامــات العمــات بفعاليــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالجنيــه المصــري فــي ظــل 

تقلبــه علــى مــدار العاميــن الماضييــن.

مخاطر العميل االئتمانية 	

ــدى مجموعــة  ــة ل ــر عمــاء تجــارة الجمل ــة الناتجــة عــن تقصي ــة فــي مخاطــر الخســارة المالي ــل المخاطــر االئتماني تتمث

الزوردي فــي الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة تجــاه الزوردي. كمــا ترتبــط مخاطــر مجموعــة الزوردي االئتمانيــة أساًســا 

بذممهــا التجاريــة المدينــة، وقــد ال تحصــل مجموعــة الزوردي علــى ضمانــات إضافيــة لدعــم ذممهــا التجاريــة المدينــة. 

كذلــك، يمكــن أال يوجــد أي ضمــان علــى مقــدرة مجموعــة الزوردي علــى تقييــم الوضــع المالــي الحالــي لعمــاء تجــارة 

ــة بدقــة.  كمــا قــد تكــون اســتدانة  ــة ذات الصل ــى الوفــاء بالتزاماتهــا المالي ــد قــدرة هــذه األطــراف عل ــة وتحدي الجمل

بعــض العمــاء عاليــة ويخضعــون لمخاطرهــم التشــغيلية والتنظيميــة الخاصــة، والتــي قــد تزيــد مــن مخاطــر تخلفهــم 

عــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه مجموعــة الزوردي. وربمــا يكــون لعجــز أو تقصيــر عمــاء تجــارة الجملــة األكثــر أهميــة لــدى 

مجموعــة الزوردي فــي الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه مجموعــة الزوردي أو إعســارهم أو تصفيــة أعمالهــم تأثيــًرا ســلبًيا كبيــًرا 

فــي أعمــال مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية   	
أو ضرائب األرباح التجارية للشركات التابعة

تخضــع الشــركة فــي الوقــت الراهــن لعــدة أنــواع مــن الضرائب بخــاف الزكاة الشــرعية 

ــة والصناعيــة  فــى مصــر وغيرهــا مــن الضرائــب  ــاح التجاري مثــل الضريبــة علــى األرب

األخــرى. وفــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــاف 

المطبقــة حاليــًا، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي مباشــر على أربــاح الشــركة الصافية.

وحتــى  م   2005 ينايــر   1 منــذ  الضرائــب  مــن  ايجيبــت معفــاة  اورو  كانــت شــركة 

31 ديســمبر 2014 م، وُأعفــت شــركة الزوردي مصــر مــن الضرائــب فــي الفتــرة 

ايجيبــت  يــورو  وان شــركتي  م.   2018 ديســمبر   31 وحتــى  م   2009 ينايــر   1 مــن 

والزوردي مصــر يدفعــون اآلن ضرائــب الشــركات، مــع ذلــك، ال يوجــد أي ضمــان 

المقدمــة  الضربيــة  األقــرارات  بتعديــل  الضريبيــة  الســلطات  تقــوم  أن  علــى 

أعمــال  فــي  كبيــر  ســلبي  تأثيــر  لهــا  يكــون  قــد  التــي  و  الســابقة  الســنوات  عــن 

المســتقبلية.  وتوقعاتهــا  عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الزوردي  مجموعــة 

ــة  ــزكاة والدخــل بالمملكــة العربي ــة العامــة لل ــزكاة  للهيئ ــا ال كمــا تدفــع الشــركة أيًض

الســعودية، بنــاء علــى األقــرارات الزكويــة ودفعــت قيمــة الــزكاة المســتحقة بنــاء 

علــى تلــك األقــرارات فــي الوقــت المحــدد. علــى الرغــم مــن ذلــك، ال زال هنــاك 

خطــر أن تعــود الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل إلــى أي ســنة تاريخيــة واالعتــراض 

الشــركة ومطالباتهــا  تقييــم علــى  إعــادة  المقدمــة وفــرض  الــزكاة  أقــرارات  علــى 

أعمــال  فــي  كبيــر  ســلبي  تأثيــر  لهــا  يكــون  وقــد  إضافيــة،  زكاة  التزامــات  بدفــع 

ــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية. ــي أو نتائ مجموعــة الزوردي أو وضعهــا المال
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المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة  	
)VAT( المضافة

الســعودية  العربيــة  المملكــة  القيمــة المضافــة )VAT( ســارية فــي  أصبحــت الئحــة ضريبــة 

مباشــرة  غيــر  ضريبــة  هــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  وتعتبــر   .2018 ينايــر   1 مــن  اعتبــاًرا 

وحتــى  والتوزيــع  اإلنتــاج  مــن  بــدًءا  التوريــد  مراحــل سلســلة  مــن  مرحلــة  كل  علــى  ُتفــرض 

العربيــة  المملكــة  وتفــرض  االســتثناءات.  بعــض  مــع  الخدمــة،  أو  للســلعة  النهائــي  البيــع 

منتجــات  جميــع  علــى   5% قــدره  قياســي  بمعــدل  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  الســعودية 

القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  فــي  يتمثــل  خطــر  فهنــاك  لــذا،  األلمــاس.  ومجوهــرات  الذهــب 

المضافــة عموًمــا، وبخاصــة علــى قطــاع المجوهــرات والمنتجــات األنيقــة، والــذي قــد يؤثــر 

المبيعــات الســعودية وبالتالــى علــى حجــم  العربيــة  المملكــة  علــى طلــب المســتهلك فــي 

 بتاريخ 1441/10/17هـ الموافق 2020/06/09م صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 

والدخل رقم )2-3-20( بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح %15 من سعر البيع 

ابتداء من تاريخ 2020/07/01م. وبما أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها يتم تحملها من 

قبل المستهلك النهائي، فقد قامت الشركة بإضافة قيمة الضريبة المضافة على أسعارها 

مما أدى إلى زيادة أسعار منتجات الشركة، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع المبيعات بشكل كبير 

مما قد يكون لها تأثير سلبي كبير في أعمال مجموعة الزوردي أو وضعها المالي أو نتائج 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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فئات المخاطر العامة

نورد فيما يلي بعض المخاطر العامة التي ُتحيط ببيئة أعمال مجموعة الزوردي:

المخاطر االقتصادية والتنظيمية مخاطر السوق المخاطــر التجارية

المخاطر االقتصادية والسياسية تقلبات أسعار الذهب انقطــــاع األعمـــــال غير المتوقــــــــع

المخاطـــــــر التنظيميـــــة والتشرعيــــــة التباطؤ العام في االقتصاد اتفاقيات تسهيات قروض الذهب

مخــــاطـــــــــر نظــــــم وقوانيـــــــن العمـــــل صرف العمالت األجنبية كفاية غطـــاء التــــأميـــن

البيئة التنافسية حماية الملكية الفكرية

انخفاض الطلب عىل المجوهرات االعتمــــــــاد على عامـــــة "الزوردي"

استراتيجية التوسع عدم تجديد عقود اإليجار

استمرارية األعمال05

 تتطلــب طبيعــة أعمالنــا أن نكــون قادريــن علــى توفيــر انتعــاش ســريع للمنتجــات الرئيســية والموديــات والتصميمــات 

وخدمــات مــا بعــد البيــع فــي حــاالت انقطــاع األعمــال. تســتخدم شــركة الزوردي منهجيــة إدارة اســتمرارية األعمــال علــى 

نحــٍو فّعــال لمواجهــة حــاالت انقطــاع أنشــطة العمــل وحمايــة العمليــات التجاريــة المهمــة مــن آثــار اإلخفاقــات الكبيــرة 

أو الكــوارث الجســيمة. لــذا، ليســت هنــاك شــكوك حقيقيــة فيمــا يتعلــق بقــدرة شــركة الزوردي وشــركاتها التابعــة علــى 

اســتمرار عملياتهــا التشــغيلية. 

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

06
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مؤشرات األداء 
المالي للعام 2021م

الربح اإلجمالي

للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي

 ) مليون ريال سعودي (

اإليرادات التشغيلية

للمجموعة حسب التوزيع الجغرافي
) مليون ريال سعودي (

اإليرادات التشغيلية
للمجموعة حسب قنوات التوزيع

) مليون ريال سعودي (

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

بالجملة خارج المملكة العربية السعودية

أخرىمصر

بالتجزئة
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قائمة الدخل والمركز المالي 
للسنوات الخمس الماضية

قائمة الدخل والمركز المالي للسنوات الخمس الماضية

 20172018201920202021

قائمة الدخل:

1,3971,5061,4959311,466إيرادات الذهب

355406481347505اإليرادات التشغيلية

)1,664()1,095()1,689()1,668()1,535(تكلفة اإليرادات

217244288183308الربح اإلجمالي

)181()165()180()132()105(مصاريف البيع والتسويق

)45()42()43()42()38(مصاريف عمومية وإدارية

--)18(--االنخفاض في قيمة المخزون

0)35(---خسارة في سحب المنتجات 

81)59(757047الربح التشغيلي

)31()50()51()36()31(تكاليف تمويل – بالصافي

)10(10)4()1(إيرادات / )مصاريف( أخرى – بالصافي

)18()12()14()12()12(الزكاة وضريبة الدخل

22)120()18(3218صافي الربح / )الخسارة(

قائمة المركز المالي:

915789859818840المخزون

460570665264249الذمم مدينة

27395910182موجودات متداولة أخرى

1101021007036هوامش نقدية 

57485414175النقد وما في حكمه

1,5691,5481,7371,3941,283إجمالي الموجودات المتداولة

79236278256267موجودات غير متداولة

1,6481,7832,0151,6501,550إجمالي الموجودات

1,1341,1061,137858530تسهيات مرابحة قصيرة األجل

6973280386509مطلوبات متداولة أخرى

1,2031,1791,4171,2441,039إجمالي المطلوبات المتداولة

3817818010957مطلوبات غير متداولة

1,2411,3571,5971,3531,096إجمالي المطلوبات

582602584462619حقوق الملكية

)165()165()166()176()175(احتياطي فروق ترجمة العمات األجنبية

406426418297454إجمالي حقوق الملكية للمساهمين

1,6481,7832,0151,6501,550إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة التدفقات النقدية

305978)20()12(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)14()10()12()144()20(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

)131.5(37.8)15.6(50.3153.8التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

المؤشرات الرئيسية

%4.40)%34.70()%3.60(%4.30%8.90نسبة العائد إلى اإليرادات التشغيلية

نسبة األرباح بعد خصم الفوائد والضرائب واالستهاك 

واإلطفاء إلى اإليرادات التشغيلية
24.00%20.00%19.00%)3.90%(25.30%

نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 

اإليرادات التشغيلية
21.20%17.20%9.70%)16.90%(16.10%

%1.40)%7.30()%0.90(%1.00%1.90العائد على األصول التشغيلية

%4.90)%40.50()%4.20(%4.10%7.80العائد على حقوق الملكية

1.31.31.21.11.2نسبة التداول

%45.40)%27.80(%18.40%14.40)%12.30(نمّو اإليرادات التشغيلية

0.44)2.8()0.41(0.730.41األرباح / )الخسائر( للسهم الواحد
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توافق نشاط الشركة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية 

وفقــا للمعيــار الشــرعي رقــم )21( بشــأن األوراق الماليــة "األســهم والســندات" والصــادر عــن المجلــس الشــرعي لهيئــة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المــــــالية اإلساميـــــــة )AAOIFI(. وفيمـــــــا يلي فقــــــرات استنتـــــاج إدارة الشركــــة: 

23 1

بيــع  منافــذ  عبــر  النقديــة  المبيعــات 
المجموعــة بقطــاع التجزئــة ومبيعــات 
الجملــة النقديــة واآلجلــة متوافقــة مــع 

الشــرعية الضوابــط 

أن التســهيات االئتمانية والتمويات 
ــموعة  ــيه الــمجــ ــت عــلـــ ــي حصـــلــ الت
مــن البنــوك خــال فتــرة المراجعــة، 
 تتفــق وأحــكام الشــرعية اإلســامية.

أن نشــاط المجموعــة الرئيــس فــي 
صناعــة الذهــب والمجوهــرات مــن 
حيــث  مــن  المشــروعة  األنشــطة 

المبــدأ

وتعتمــد المجموعــة فــي سياســتها فــي بيــع الذهــب بالجملــة علــى بيــع الذهــب المصــوغ مــع التأجيــل مقابــل ذهــب 

خــام أو مكســر مســاو لــه فــي المقــدار مــع مبلــغ إضافــي مقابــل الصنعــة، عمــًا بقــول مــن قــال بجــواز بيــع حلــي 

الذهــب باألجــل، وهــو قــول جماعــة مــن علمــاء الفقــه اإلســامي ومنهــم اإلمــام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم، 

وقــال بــه عــدد مــن العلمــاء المعاصريــن، ومنهــم عــدد مــن أعضــاء المجلــس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة 

للمؤسســات الماليــة اإلســامية )AAOIFI(، وبــه صــدر الــرأي الشــرعي عــن اللجنــة االستشــارية الشــرعية والمشــكلة 

مــن مجلــس الغــرف الســعودية للنظــر فــي عــدد مــن االستفســارات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة الوطنيــة للمعــادن 

الثمينــة والحجــار الكريمــة بشــأن التعامــل فــي حلــي الذهــب مــن قبــل تجــار الذهــب وصّناعــه وإبــداء الــرأي الشــرعي 

بشــأنها، والــذي تضمــن فــي خاصتــه: جــواز بيــع حلــي الذهــب والفضــة بثمــن مؤجــل، بيــن المصانــع وتجــار الجملــة 

وتجــار التجزئــة، بعــد تحقــق الضوابــط اآلتيــة:

أن تكون الصناعة في الحلي مباحة. 	

أن تكون الصناعة في الحلي ذات قيمة معتبرة، وليست ألجل االحتيال على أحكام الربا. 	

أن تكون الصناعة في الحلي مقصودة بالشراء وليس مادة الذهب فقط. 	
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وهــو أحــد االجتهــادات الشــرعية المعتبــرة بشــأن التعامــل فــي تجــارة 

حلــي الذهــب، وال يعــد العمــل بــه إخــااًل بالتــزام المجموعــة بالضوابــط 

المجموعــة لنشــاط  الشــرعي  التصنيــف  علــى  يؤثــر  وال  الشــرعية، 

)"الشــركة"(  للمجوهــرات  الزوردي  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

الموافــق  1443/04/25هـــ  بتاريــخ  الثاثــاء  يــوم  اســتلمت 

 " التسلســلي  )الرقــم  الشــرعي  التقييــم  تقريــر  2021/11/30م 

المراجعــة  دار  شــركة  عــن  الصــادر   )"LAE-787-03-02-11-21

الشــرعية )"الــدار"( بصفتهــا المستشــار الشــرعي للشــركة. وقــد 

الثالــث  الربــع  التقريــر أن أعمــال الشــركة وأنشــطتها خــال  بيــن 

مــن العــام 2021م متوافقــة مــع الضوابــط والمعاييــر الشــرعية.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تعييــن )"الــدار"( بهــدف فحــص ودراســة 

مــدى توافــق عمليــات وأنشــطة الشــركة مــع الضوابــط والمعاييــر 

ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات  الشــرعية الصــادرة عــن هيئ

الماليــة اإلســامية )"األيوفــي"( باإلضافــة إلى الضوابــط والمعايير 

األخــرى الــواردة فــي التقرير، كما ســتقوم الدار بتقديم االستشــارات 

الشــرعية الازمــة لاســتمرار بتحقيــق التــزام الشــركة بالضوابــط 

والمعاييــر المذكــورة طــوال فتــرة التكليــف، إضافــة إلــى قيامهــا 

بمهــام الرقابــة والمراجعــة الشــرعية للعمليــات الماليــة للشــركة مــن 

خــال تقديــم تقريــر ربــع ســنوي بعــد صدور القوائــم الماليــة الربعية.

إيرادات الشركة
وشركاتها التابعة

تشــمل اإليــرادات األجماليــة كا مــن  إيــرادات مبيعــات الذهــب 

وإيــرادات التشــغيل . تمثــل إيــرادات الذهــب قيمــة وزن الذهــب 

ــع  ــوات البي ــرادات التشــغيلية مــن قن ــق اإلي المســتخدم فــي تحقي

بالجملــة. يتــم عــرض إيــرادات الذهــب بالتقاريــر الماليــة  كمعلومــات 

إحصائية ليس إاّل، ألّن المجموعة التحقق أّي أرباح أو خسائر من بيع 

معــدن الذهــب عبــر قنــوات البيــع بالجملة. أمــا اإليرادات التشــغيلية 

المجوهــرات،  علــى قطعــة  المضافــة  القيمــة  بعنصــر   فترتبــط 

خصوصــًا إيــرادات أجــور التصنيــع، وقيمــة اإلضافــات وأيــة مصــادر 

بالجملــة ومجوهــرات  البيــع  عبــر قنــوات  أخــرى تســّجل  إيــرادات 

الذهــب واأللمــاس وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تبــاع فــي قنــوات 

البيــع بالتجزئــة، وهــو مــا يشــّكل اإليــرادات الفعليــة للمجموعــة.
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نسبة االختاف 2020 2021 مليون ريال سعودي

57.50% 931 1,466 إيرادات الذهب

تحليل إيرادات الذهب للمجموعة

ــرادات المجموعــة مــن الذهــب للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021  بلغــت إي
ـــ 931 مليــون  ــة ب ــادة ٪57.5 مقارن ــال ســعودي، بزي مبلغــًا وقــدره 1،466 مليــون ري
ــر بالذكــر أن المجموعــة ال تحقــق  ــال ســعودي فــي العــام الماضــي. ومــن الجدي ري

ــا أو خســائر مــن بيــع الذهــب كمعــدن.  أرباًح

ايرادات المجموعة من 1,466
الذهب مليون ريال سعودي

57.5%

نسبة االختاف النسبة من اإليرادات 2020  النسبة من
اإليرادات 2021 مليون ريال سعودي

35.20% 46% 160 43% 217 المملكة العربية السعودية

54.10% 54% 186 57% 287 مصر

68.40% 0% 1 0% 2 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

45.40% 100% 347 100% 505 اإلجمالي

تحليل اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي

اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي

ــرادات التشــغيلية للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  بلغــت اإلي
ــرادات  ــال ســعودي والتــي تمثــل بشــكل أفضــل إي 2021 مبلــغ 505 مليــون ري
ــبة 45.4٪  ــت بنس ــث ارتفع ــب، حي ــدن الذه ــة مع ــتبعاد قيم ــد اس ــة بع المجموع

ــال ســعودي. ــة بالعــام الماضــي البالغــة 347 مليــون ري مقارن
اإليرادات التشغيلية505

مليون ريال سعودي

45.4%
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تحليل اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع

ــات  ــدات عملي ــد ارتفعــت عائ ــام الماضــي. وق ــة بالع ــة بنســبة ٪62.7 مقارن ــع بالجمل ــوات البي ــرادات قن ارتفعــت إي

ــر عــام 2020 بشــكل  البيــع بالجملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنســبة ٪60.0 عــن العــام الماضــي، حيــث تأث

ــر بإغــاق أســواق الذهــب ومراكــز التســوق، باإلضافــة إلــى اإلطــاق الناجح لـ الزوردي إنســتايل لبيــع المجوهرات  كبي

ــع  ــات البي ــدات عملي ــة. فــي مصــر، نمــت عائ ــة فــي أســواق الذهــب التقليدي ــة بالقطع ــة وبأســعار معقول العصري

ــرات  ــى مجوه ــب عل ــاع الطل ــتمرار ارتف ــع اس ــي م ــام الماض ــة بالع ــبة ٪64.1 مقارن ــوظ بنس ــكل ملح ــة بش بالجمل

ــى الطلــب. ــًا عل ــرًا إيجابي ــة تأثي ــة فــي مصــر، كمــا كان للحمــات اإلعاني الزوردي الذهبي

ــة فــي  ــرادات التجزئ ــة بالعــام الماضــي. وقــد ارتفعــت إي ــة بنســبة ٪28.5 مقارن ــرادات قنــوات التجزئ ارتفعــت إي

ــة بالعــام الماضــي. ويعود ذلك بشــكل أساســي  المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل ملحــوظ بنســبة ٪20.9 مقارن

ــرادات فــي نفــس المتاجــر، والنمــو فــي عامتــي مــس أل والزوردي إنســتايل، ومنصــات التجــارة  إلــى نمــو اإلي

ــف  ــة، وتخفي ــي عشــر الماضي ــي األشــهر االثن ــدة ف ــذ جدي ــاح مناف ــة الســريعة النمــو مــن الزوردي، وافتت اإللكتروني

ــًا انخفــاض فــي المبيعــات فــي المطــارات.  ــه جزئي ــا. - 19 قابل ــروس كورون ــة للحــد مــن انتشــار في ــر االحترازي التدابي

ــة بالعــام الماضــي،  ــرادات التشــغيلية للبيــع بالتجزئــة بشــكل ملحــوظ بنســبة ٪38.9 مقارن فــي مصــر، ارتفعــت اإلي

ــهًرا  ــر ش ــي عش ــي االثن ــدة ف ــذ جدي ــاح مناف ــات، وافتت ــس المح ــي نف ــرادات ف ــو اإلي ــى نم ــا إل ــك أساًس ــزى ذل ويع

الماضيــة، والنمــو فــي عامتــي مــس أل والزوردي إنســتايل، ومنصــات التجــارة اإللكترونيــة الزوردي ســريعة النمــو 

ــد - 19. ـــ كوفي ــة ب ــة المتعلق ــراءات االحترازي ــف اإلج وتخفي

نسبة االختاف النسبة من اإليرادات 2020  النسبة من
اإليرادات 2021 مليون ريال سعودي

62.70% 50% 172 55% 280 الجملة )الذهب واأللماس( 

28.50% 50% 175 45% 225 التجزئة

45.40% 100% 347 100% 505 اإلجمالي

تحليل اإليرادات التشغيلية
ديسمبر 31 /2020 ديسمبر 31 /2021

المجموع ٪ ريال سعودي المجموع ٪ ريال سعودي

56.90% 197,753,562 51.80% 261,781,121  مبيعات نقدية

43.10% 149,662,776 48.20% 243,525,830 مبيعات آجلة

100.00% 347,416,338 100.00% 505,306,951 إجمالي اإليرادات التشغيلية

ــك  ــي ذل ــا ف ــم، بم ــع التزاماته ــة لدف ــة للمجموع ــاء الجمل ــل لعم ــهيات ألج ــم تس ــن تقدي ــة م ــم المدين ــأ الذم تنش
قيمــة الذهــب المشــتراة. وتأتــي شــروط االئتمــان هــذه اســتجابة لطلــب عمــاء الجملــة للمجموعــة وتعتبــر متوافقــة 
ــرف  ــس الغ ــرعية بمجل ــارية الش ــة االستش ــن اللجن ــادر ع ــرعي الص ــرأي الش ــا لل ــامية وفًق ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح م
ــم  ــة. يت ــاء وإدارة المجموع ــؤالء العلم ــن ه ــاءات بي ــه اللق ــت إلي ــا توصل ــريعة، وم ــاء الش ــن علم ــدد م ــعودية، وع الس

ــة. ــاء التجزئ ــس لعم ــة ولي ــة بالجمل ــاء المجموع ــط لعم ــان فق ــات االئتم ــم مبيع تقدي

ديسمبر 2020 31
ريال سعودي

ديسمبر 2021 31
ريال سعودي

الذمم المدينة

298,336,378 284,136,069 الذمم المدينة - إجمالي 

(34,271,778) (34,724,275) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

264,064,600 249,411,794 الذمم المدينة – صافي
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ملّخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية للمجموعة

ارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية للمجموعــة إلــى 505 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2021 بنســبة ٪45.4 مقارنــة بـــ 347 مليــون ريــال 

ــام الماضــي. ســعودي فــي الع

ارتفعت تكلفة اإليرادات التشغيلية بنسبة ٪20 مقارنة بالعام الماضي نتيجة الرتفاع اإليرادات التشغيلية.

ارتفــع إجمالــي ربــح المجموعــة إلــى 308 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2021 بنســبة ٪68.1 عــن إجمالــي ربــح المجموعــة للعــام الماضــي 

البالــغ 183 مليــون ريــال ســعودي، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية. أيًضــا، تحســن هامــش الربــح اإلجمالــي بشــكل 

ملحــوظ إلــى ٪60.9 فــي العــام الحالــي مقارنــة بـــ ٪52.7 فــي عــام 2020. وهــذا يعكــس قــدرة المجموعــة علــى الدفــاع عــن هوامــش 

ربحيتهــا وتنميتهــا مــع زيــادة إيراداتهــا أيًضــا.

ــة بخســائر التشــغيل للمجموعــة البالغــة  ــال ســعودي لعــام 2021 مقارن ــون ري ــاح التشــغيلية للمجموعــة البالغــة 81 ملي ارتفعــت األرب

59 مليــون ريــال ســعودي بســبب ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية وانخفــاض المصاريــف التشــغيلية. تــم تخفيــض المصاريــف التشــغيلية 

للمجموعــة كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات التشــغيلية إلــى ٪45 فــي عــام 2021 مقارنــة بـــ ٪70 فــي عــام 2020، وذلــك بســبب مبــادرات 

التحكــم فــي التكاليــف وزيــادة اإليــرادات.

أدت جميــع المبــادرات االســتراتيجية والتجاريــة التــي اتخذتهــا الشــركة فــي العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك تحســين رأس المــال العامــل 

للذهــب وإصــدار حقــوق األولويــة فــي يونيــو 2021، إلــى انخفــاض كبيــر فــي تكاليــف التمويــل. بلغــت تكاليــف تمويــل المجموعــة فــي 

عــام 2021 مــا قيمتــه 31 مليــون ريــال ســعودي، بانخفــاض كبيــر بنســبة ٪38.1 عــن 50 مليــون ريــال ســعودي لتكاليــف التمويــل فــي 

العــام الماضــي.

2020 2021

نسبة االختالف
النسبة من 

اإليرادات
ريال 

سعودي
النسبة من 

اإليرادات
ريال سعودي مليون ريال سعودي

45.40% 100.00% 347 100.00% 505 اإليـــــــــــــرادات التشغيلــــــــية

20.10% (47.30%) (164) (39.10%) (198) تكلفة اإليرادات التشغــيليـــة

68.20% 52.70% 183 60.90% 308 الربــــــــــح اإلجمــــــــــــــالي

9.40% (59.60%) (207) (44.80%) (226) المصاريف التشغيلية

(100.00%) (10.00%) (35) 0.00% - خسارة سحـــــــــب المنتجــــــات

(239.00%) (16.90%) (59) 16.10% 81 )الخسارة( / الربح التشغيلية

(118.30%) (34.70%) (120) 4.40% 22 صافي الربح / )الخسارة(

ديسمبر 2020 31
ريال سعودي

ديسمبر 2021 31
ريال سعودي

مالحظة

709,354,312 529,677,916 أ تسهيالت المرابحة )الذهب(

128,245,957 - ب التسهيالت النقدية )التورق(

837,600,269 529,677,916 االجمالي

 تسهيات الذهب والنقد قصير األجل

تــم الحصــول علــى جميــع تســهيات المرابحــة قصيــرة األجــل للمجموعــة مــن قبــل الشــركة األم، شــركة الزوردي للمجوهــرات، ولــم يتــم أخــذ 
أي تســهيات بنكيــة مــن قبــل الشــركات التابعــة.

بلــغ إجمالــي تســهيات شــراء الذهــب للشــركة فــي 31 ديســمبر 2021 مبلــغ 530 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 709 مليــون ريــال ســعودي 
فــي 31 ديســمبر 2020. هــذا علمــًا أن جميــع اتفاقيــات التســهيات الماليــة القائمــة هــي فــي شــكل اتفاقيــات مرابحــة وتــورق لتمويــل 

توريــد الذهــب الخالــص.

بلــغ إجمالــي التســهيات النقديــة )التــورق( للشــركة فــي 31 ديســمبر 2021 صفــر مليــون ريــال ســعودي مقابــل 128 مليــون ريــال ســعودي 
فــي 31 ديســمبر 2020.

بلغــت الهوامــش النقديــة والذهبيــة مقابــل تســهيات شــراء الذهــب للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 مبلــغ 36 مليــون ريــال ســعودي 
مقارنــة بمبلــغ 70 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.

جميع اتفاقيات التسهيات المالية القائمة هي في شكل اتفاقيات مرابحة وتورق.

ماحظات:
)أ(  بلــغ إجمالــي تســهيات شــراء الذهــب للمجموعــة فــي 31 ديســمبر 2021 مبلــغ 530 مليــون ريــال ســعودي )فيمــا بلغــت 709 مليــون    	

ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2020(. جميــع اتفاقيــات التســهيات الماليــة القائمــة هــي فــي شــكل اتفاقيــات مرابحــة وتــورق لتمويــل 
توريــد الذهــب الخالــص. لــدى المجموعــة تســهيات مرابحــة إســامية للحصــول علــى الذهــب مــن بنــوك مختلفــة لتمويل متطلبــات رأس 
المــال العامــل مــن الذهــب، بفتــرات اســتحقاق تتــراوح مــن 1 إلــى 3 أشــهر )2020: 1 إلــى 3 أشــهر( بمعــدالت ربــح متفــق عليهــا. جميــع 
هــذه التســهيات الماليــة متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية وفًقــا للشــهادات الشــرعية الصــادرة عــن الهيئــات الشــرعية الداخليــة 
للبنــوك بمــا فــي ذلــك تســهيات المرابحــة )التــورق( لتمويــل شــراء الذهــب، حيــث تشــتري البنــوك ســلًعا غيــر الذهــب أو الفضــة ثم تبيعها 
للمجموعــة علــى أســاس ائتمانــي. تقــوم المجموعــة بعــد ذلــك ببيــع البضائــع لطــرف ثالــث، ويقــوم البنــك علــى الفــور بشــراء الذهــب 

باســتخدام عائــدات البيــع النقــدي للســلعة.
)ب( تمثــل تســهيات التــورق اإلســامية النقديــة مــن مختلــف البنــوك وهــي فقــط لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل للمجموعــة،  	

بمعــدالت ربــح متفــق عليهــا وفتــرات اســتحقاق تتــراوح مــن 1 إلــى 9 أشــهر.
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كانت الحركة في التسهيات قصيرة األجل خال السنة كما يلي :

تــم الحصــول علــى جميــع تســهيات المرابحــة قصيــرة األجــل للمجموعــة مــن قبــل الشــركة األم، شــركة الزوردي 
للمجوهــرات، ولــم يتــم أخــذ أي تســهيات بنكيــة مــن قبــل الشــركات التابعــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

ــم تضــع المجموعــة  ــا بمــا يتوافــق مــع أنظمــة العمــل. ل ــع موظفيه ــة الخدمــة لجمي ــأة نهاي ــة مكاف تقــدم المجموع

ــاح لموظفيهــا، باســتثناء موظفــي الشــركات التابعــة فــي مصــر  ــح أســهمها أو نســبة مــن األرب ــى اآلن خطــة لمن حت

الذيــن يحــق لهــم الحصــول علــى ٪10 مــن األربــاح الموزعــة وفًقــا لقانــون الشــركات المصــري. ومــع ذلــك، فقــد 

وافقــت الجمعيــة العامــة علــى تعديــل اللوائــح الداخليــة لتمكيــن الشــركة مــن إعــادة شــراء أســهمها ألغــراض تخصيصهــا 

لموظفــي الشــركة كجــزء مــن خطــة أســهم الموظفيــن. ولــم تقــم المجموعــة بعــد بإنشــاء أي برنامــج معاشــات تقاعديــة 

للموظفيــن أو إنشــاء صنــدوق مســتقل لهــذا البرنامــج، بخــاف برامــج التأميــن االجتماعــي الحكوميــة اإللزاميــة.

2020م

ريال سعودي
2021م

ريال سعودي

1,117,990,648 837,600,269 في بداية السنة

12,098,810,690 4,086,651,989 التسهيالت الممنوحة خالل السنة

(12,379,201,069) (4,394,574,342) التسهيالت المسددة خالل العام

837,600,269 529,677,916 في نهاية السنة

2020م

ريال سعودي
2021م

ريال سعودي

29,334,858 27,508,541 في بداية السنة

5,518,008 4,308,196 المحمل للسنة

(6,746,642) (4,067,034) المدفوعات خالل السنة

(609,656) 2,696,338 خسائر )ارباح( اكتوارية

11,973 2,974 فروقات تحويل العمالت األجنبية

27,508,541 30,449,015 في نهاية السنة

 ربحية أعلى على مستويات اقتراض أقل مليون ريال سعودي إجمالي قيمة الذهب والقروض المصرفية النقدية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية إجمالي القروض صافي الدخل / )الخسارة(

تسهيات طويلة وقصيرة األجل الواجبة على الشركة وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة أو الشركات التابعة.

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قيمة التسهيالت 
كما في

31 ديسمبر 2021 م

التسهيالت 
المسددة خالل 

العام

التسهيالت 
الجديدة  التي تم 
الحصول عليها 

خالل العام

قيمة التسهيالت كما 
في 1 يناير 2021م

جميع المبالغ بالريال السعودي

485,313,021 )3,196,823,117( 3,277,355,260 404,780,878 البنك األهلي السعودي

- )60,000,000( 40,000,000 20,000,000 ساب

- )752,134,902( 467,838,619 284,296,283 مجموعة سامبا المالية

44,364,895 )294,370,366( 275,458,110 63,277,151 البنك السعودي الفرنسي

- )57,000,000( 26,000,000 31,000,000 بنك االستثمار السعودي

- )34,245,957( - 34,245,957 بنك اإلنماء

- )75,000,000( - 75,000,000 ساب )قرض طويل االجل(

529,677,916 )4,469,574,342( 4,086,651,989 912,600,269  االجمالي

2018 2019 2020 2021
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ــح  ــة الســعودية وفقــًا للوائ ــة بالمملكــة العربي ــة للجهــات الحكومي ــزم الزوردي بدفــع بعــض الرســوم والمصروفــات القانوني تلت

ــي قيمــة  ــات الشــركة التشــغيلية. يوّضــح الجــدول التال ــم فــرض هــذه المصروفــات نتيجــة عملي واألنظمــة المعمــول بهــا، ويت

ــة خــال عــام 2021 مــع وصــف موجــز لهــا وأســبابها: المدفوعــات النظامي

السبب الوصف 2020
ريال سعودي

2021
ريال سعودي

الجهة 
الحكومية

نوع 
المدفوعات

متطّلبات حكومية /قوانين 
وأنظمة الزكاة وضريبـــة القيمة 

المضافة

تم احتساب المبالغ المدفوعة 
كنفقات زكاة ورســـوم ضريبة القيمـــة 
المضـــــافة وفقًا للقوانين واألنظمة 

المعمول بها

15.7 32.5
هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

الزكاة وضريبة 
القيمة 

المضافة

متطّلبات حكومية
تّم احتســــــاب المبــــــالغ المدفوعــــة أو 
المفروضة كنفقات استخراج التأشيرات 

وجوازات السفر
0.2 0.5 وزارة الداخلية

تأشيرات 
وجوازات 

السفر

متطّلبات حكومية
تّم احتساب المبالغ المدفوعة أو 

المفروضة كنفقات إقامة
1.9 1.5 وزارة العمل

نفقات 
اإلقامة

متطّلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة العمل والتأمينات 

االجتماعية

تّم احتساب المبالغ المدفوعة أو 
المفروضة كنفقات تأمينات اجتماعية 

وفقًا لقانون العمل والتأمينات 
االجتماعية

2.4 3.0
المؤسسة 

العامة للتأمينات 
االجتماعية

التأمينات 
االجتماعية

المدفوعات النظامية
والعقوبات والجزاءات

المدفوعات النظامية خال سنة 2021م

العقوبات والجزاءات
خــال العــام 2021م، لــم تتعــرض الزوردي ألي جــزاء او عقوبــة جوهريــة أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مــن أي جهــة 

تنظيميــة رقابيــة كانــت أو قضائيــة. 

إعداد القوائم المالية الموحدة

لقــد طبقــت الشــركة جميــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن ِقبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن، دون اســتثناء، والتــي أصبحــت ســارية المفعــول اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2021م.

ُتصــدر القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة مــع تقريــر المراجعــة المحــدود، بينمــا ُتصــدر القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة مــع 

تــم تعييــن شــركة بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون ، كمراقــب حســابات خارجــي للســنة الماليــة 2021  والربــع األول مــن 

ــى  ــى مجلــس اإلدارة. وطلــب مجلــس اإلدارة الموافقــة عل ــة المراجعــة إل ــي قدمتهــا لجن ــة الت ــى التوصي ــاًء عل الســنة 2022، بن

ترشــيح شــركة بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون وتحديــد أتعابهــا، خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 3 يونيــو 

2021، وتــم خالهــا الموافقــة علــى هــذا التعييــن.

ــة فــي 31 ديســمبر 2021، أصــدر  ــة المنتهي ــة الموحــدة للســنة المالي ــم المالي ــق القوائ ــة تدقي ــّم االنتهــاء مــن عملي وبعــد أن ت

مراقــب الحســابات، شــركة بيكــر تلــي م ك م وشــركاه محاســبون لتدقيــق الحســابات، تقريــره عنهــا بــرأي ُمطلــق غيــر ُمتحفــظ عــن 

تمثيلهــا العــادل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة للمركــز المالــي للمجموعــة، وأدائهــا المالــي، والتدفقــات النقديــة الموحــدة وفًقــا 

للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعتمــدة مــن ِقبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وغيرهــا مــن المعاييــر 

ــة الموحــدة،  ــم المالي ــال القوائ ــى امتث ــر المراجعــة عل ــّص تقري ــك، ن ــى ذل ــة.  وعــاوًة عل والتصريحــات الصــادرة عــن هــذه الهيئ

ــم  ــل القوائ ــح الشــركات والنظــام األساســي للمجموعــة بقــدر تأثيرهــا فــي إعــداد وتمثي ــة للوائ ــات التنظيمي ــا، بالمتطلب عموًم

الماليــة الموحــدة.

تقرير مراقب الحسابات الخارجي

تضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 االعتبارات األخرى التالية:

المعلومات األخرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة

تتألــف المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات المدرجــة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لعــام 2021، بخــاف القوائــم الماليــة 

الموحــدة وتقريــر المراجــع عنهــا. واإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى الــواردة فــي تقريرهــا الســنوي. ومــن المتوقــع 

أن يكــون التقريــر الســنوي متاحــًا بعــد تاريــخ تقريــر المراجعــة هــذا.

وال يغطــي رأينــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى، ونحــن ال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال االســتنتاج التأكيــدي 

بشــأنها.

وفيمــا يتصــل بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا تتمثــل فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الموضحــة أعــاه، 

والنظــر عنــد القيــام بذلــك فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكٍل جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو 

فــة بشــكٍل جوهــري بأيــة صــورة  مــع المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء المراجعــة، أو مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تبــدو ُمحرَّ

أخــرى. وإذا توصلنــا إلــى وجــود تحريــف جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى، اســتنادًا إلــى العمــل الــذي قمنــا بتنفيــذه، فإننــا 

مطالبــون بالتقريــر عــن تلــك الحقيقــة. وليــس لدينــا مــا نقــرر عنــه فــي هــذا الشــأن.
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مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن ووفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة، وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تــرى أنهــا ضروريــة 

لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن التحريــف الجوهــري، ســواًء بســبب غــش أو خطــأ.

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة 

وعــن اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا 

لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو مــا لــم يكــن لديهــا أي خيــار آخــر واقعــي ســوى القيــام 

بذلــك. والمكلفــون بالحوكمــة، أي مجلــس اإلدارة، هــم المســؤولون عــن اإلشــراف علــى آليــة التقريــر المالــي فــي المجموعــة. 

تقرير اإلدارة السنوي حول الرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية

تتحمــل إدارة الزوردي مســؤولية وضــع رقابــة داخليــة فّعالــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة والحفــاظ عليهــا. والرقابــة الداخليــة 

علــى إعــداد التقاريــر الماليــة عمليــة مصّممــة بهــدف توفيــر ضمانــات معقولــة بشــأن مصداقيــة هــذه التقاريــر، وإعــداد القوائــم 

ــة الســعودية  ــل الهيئ ــا والمعتمــدة مــن ِقب ــة عموًم ــادئ المحاســبية المقبول ــة بمــا يتماشــى مــع المب ــة لألغــراض الخارجي المالي

للمحاســبين القانونييــن. وتتضمــن عمليــة الرقابــة الداخليــة التــي تطبقهــا الزوردي علــى إعــداد التقاريــر الماليــة السياســات 

واإلجــراءات التاليــة:

ــي تقــوم بهــا الزوردي وســبل  	 ــة بمــا يعكــس المعامــات الت ــة معقول ــات تفصيلي ــي تضــّم بيان ــى الســجات الت الحفــاظ عل

اســتخدام أصولهــا بــكل دقــة ونزاهــة؛

	 

ــر  	 ــا للمعايي ــة وفًق ــم المالي ــة الازمــة إلعــداد القوائ ــة بتســجيل المعامــات حســب األصــول المهني ــات معقول ــر ضمان توفي

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وبــأن إيــرادات ونفقــات الزوردي تتــّم وفًقــا للصاحيــات الممنوحــة إلدارة الشــركة وأعضــاء 

مجلــس اإلدارة؛ وتوفيــر ضمانــات معقولــة للمنــع أو الكشــف فــي الوقــت المناســب عــن االســتحواذ أو االســتخدام أو إنفــاق 

أصــول الزوردي بشــكل غيــر مســموح، وبمــا قــد يؤثــر بشــكٍل جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.

ونظــرًا للقيــود المتأّصلــة، قــد ال تتمكــن الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة مــن منــع أو الكشــف عــن األخطــاء.  كمــا 

أّن التوقعــات المتعلقــة بــأي تقييــم لفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة فــي المســتقبل قــد تكــون عرضــًة لخطــر أن تصبــح غيــر كافيــة 

بســبب تغيــر الظــروف أو انخفــاض مســتوى االمتثــال للسياســات واإلجــراءات.

أجــرت إدارة الزوردي تقييًمــا لفعاليــة الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة، وبنــاًء علــى هــذا التقييــم خلصــت اإلدارة 

إلــى فعاليــة الرقابــة الداخليــة التــي تطبقهــا الزوردي علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة حتــى 31 ديســمبر 2021. 

ال يوجــد أي تحفظــات فــي تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية، وال يوجــدد توصيــة مــن مجلــس اإلدارة بتغييــر 

مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.  كمــا ال  يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة والمعمــول 

بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

إقرارات أخرى :

حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء الشركة خال عام 2021م، وبناء عليه يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي:

إقرارات مجلس اإلدارة

23 1

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة 
الشركة على مواصلة نشاطها

 أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده 
على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

أن سجات الحسابات تم إعدادها 
بشكل صحيح.

ال توجد أي تعارض جوهري في المصالح خال عام 2021م، بخاف ما تم اإلفصاح عنه. 	

لــم نتلــَق طلبــًا مــن المســاهمين الذيــن يمتلكــون %5 أو أكثــر مــن رأســمال الشــركة لدعــوة الجمعيــة العاّمــة لألنعقــاد خــال  	
خــال عــام 2021م.

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

بخــاف تدعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد،لم يكــن هنــاك أي أحــداث مهمــة تؤثــر فــي ســامة المركــز المالــي للشــركة  	
بعــد نهايــة الســنة الماليــة 2021م تتطلــب اإلفصــاح عنهــا، بخــاف المعلومــات المتاحــة والُمعلــن عنهــا.

تم إعداد السجات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح. 	

خال عام 2021 مأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 	

بتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة خــال العــام المالــي 2021م وفقــًا للمعاييــر المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية  	
للمحاســبين القانونييــن .

تعتبــر جميــع المعلومــات التــي نشــرتها الشــركة، ســواء بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر، بيانــات دقيقــة وصحيحــة حــول حقائــق  	

جوهريــة أو بيــان رأي، وال تهــدف إلــى التأثيــر فــي ســعر الســهم

عمليات الشركة المتعلقة بشراء أسهمها في السوق والغرض من شرائها

يجــوز للشــركة شــراء أســهمها العاديــة والممتــازة بموافقــة الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، وفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا  	

هيئــة الســوق الماليــة بهــذا الخصــوص. وال يكــون لألســهم التــي تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين.

لم تقم الشركة حتى 31 ديسمبر 2021م بأي عملية لشراء أسهمها من السوق. 	
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الجمعيــات العامــة للمســاهمين 

عقدت الجمعية العامة ثاثة اجتماعات خال العام 2021، وهي كالتالي:

االجتماع األول
اجتماع الجمعية العامة غير العادية،

حيــث تــم انعقــاده فــي تمــام الســاعة )6.30( مــن مســاء يــوم األربعــاء 07-06-1442هـــ الموافــق  
20-01-2021م عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة باســتخدام منظومــة تداوالتــي. والــذي تضمــن 
الموافقــة علــى تعديــل المــادة )18( مــن نظــام الشــركة األســاس، المتعلقــة بـــ )أعضــاء مجلــس اإلدارة( 
مــن خــال تخفيــض عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء إلــى ســبعة أعضــاء، وذلــك ابتــداًء 

مــن تاريــخ بدايــة دورة المجلــس التاليــة بتاريــخ 26 أبريــل 2021م.

االجتماع الثاني 
اجتماع الجمعية العامة العادية،

والــذي تــم انعقــاده يــوم األربعــاء 11 شــعبان 1442 هـــ الموافــق 24 مــارس 2021م، في تمام الســاعة 
الســابعة والنصــف مســاًء عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة باســتخدام منظومــة تداوالتي.والــذي 
تضمــن الموافقــة علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن بيــن المرشــحين للــدورة القادمــة والتي تبدأ 
مــن تاريــخ 26-04-2021م ومدتهــا ثــاث ســنوات، حيــث تنتهــي بتاريــخ 25-04-2021م. كمــا تمــت 
الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة 

الجديــدة ابتــداًء مــن تاريــخ 26-04-2021م وحتــى انتهــاء الــدورة فــي تاريــخ 25-04-2021م.

االجتماع الثالث
اجتماع الجمعية العامة غير العادية،

ــوم األربعــاء 21 شــوال 1442  ــة والنصــف مســاًء مــن ي ــم انعقــاده فــي تمــام الســاعة الثامن ــث ت حي
هـــ الموافــق 02 يونيــو 2021م، عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة باســتخدام منظومــة تداوالتــي. 
والــذي تضمــن الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة، مــن 
)430,000,000( ريــال ســعودي إلــى 575,000,000 ريــال ســعودي. وذلــك بهــدف ســداد تســهيات 
ائتمانيــة طويلــة األجــل والتوســع فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة عبــر افتتــاح متاجــر جديــدة وتطويــر منصــات 

التجــارة اإللكترونيــة.

هــذا وتســتخدم الزوردي الجمعيــة العامــة كفرصــة للمشــاركة والتواصــل مــع مســاهميها والتمــاس 
مســاهمتهم ومقترحاتهــم فــي إدارة الشــركة.

فيما يلي قائمة بتواريخ اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خال عام 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين حضروها:

تاريخ انعقاد االجتماعات

المنصب هـ 1442 - 10 - 21االسم
الموافق

م 2021 - 06 - 02

 هـ 1442 - 08 - 11
الموافق

م 2021 - 03 - 24

 هـ 1442 - 06 - 07 
 الموافق

م 2021 - 01 - 20

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين

حاضر حاضر حاضر رئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد إبراهيم جمعه الشروقي

حاضر حاضر حاضر نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم

لم يحضر حاضر حاضر
عضو مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية
السيد / براين نورمان ديكي

حاضرة حاضرة حاضرة
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

المراجعة
السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد

لم يحضر ال ينطبق ال ينطبق عضو مجلس اإلدارة السيد/ سامر محمد الخواشكي

حاضر ال ينطبق ال ينطبق
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات 
والمكافآت

السيد/ سليم مارون فاخوري

حاضر ال ينطبق ال ينطبق عضو مجلس اإلدارة السيد/ سعود غسان أحمد السليمان

أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم بتاريخ 25 أبريل2021م

ال ينطبق حاضر لم يحضر عضو مجلس اإلدارة السيد/  عادل عبد الله صالح الميمان

ال ينطبق لم يحضر لم يحضر عضو مجلس اإلدارة السيد/ أمين محمد عاكف المغربي

ال ينطبق حاضر حاضر
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات 
والمكافآت

السيد / عبد الكريم أسعد أبو النصر

ال ينطبق حاضر حاضر عضو مجلس اإلدارة السيد/ خليفة حسن خليفة محمد الجاهمة

ال ينطبق حاضر حاضر عضو مجلس اإلدارة السيد/ بندر طلعت حموه

اإلدارة التنفيذية

حاضر حاضر حاضر الرئيس التنفيذي السّيد/ سليم شدياق

حاضر حاضر حاضر رئيس الشئون المالية السّيد/ أيمن جميل عمار
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حقوق المساهمين 
والجمعية العامة

يضمن النظام األساســي لشــركة الزوردي والئحة حوكمتها حصول المســاهمين 

علــى كامــل حقوقهــم المتعلقــة باألســهم، وخاصــة حقهــم فــي الحصــول علــى 

حصــة مــن توزيعــات األربــاح المتفــق عليهــا، وحقهــم فــي الحصــول علــى حصــة 

ــة العامــة  ــة، وحــق حضــور اجتماعــات الجمعي ــد التصفي مــن أصــول الشــركة عن

للمســاهمين )المشــاركة فــي مناقشــاتها والتصويــت علــى قراراتهــا(، وحــق 

التصــرف فــي األســهم، وحــق اإلشــراف علــى عمــل مجلــس اإلدارة، ورفــع دعــوى 

مســؤولية ضــد أعضائــه، وحــق االستفســار وطلــب المعلومــات، شــرط أال تؤثــر 

ــة ولوائحهــا  ــة الســوق المالي علــى مصالــح الشــركة أو تتعــارض مــع أحــكام هيئ

التنفيذيــة.  

وتســمح الزوردي بمشــاركة الحــد األقصــى مــن مســاهميها فــي اجتماعــات 

ــذان يتيحــان  ــار المــكان والزمــان الل ــة العامــة وتحــرص علــى ضمــان اختي الجمعي

النظــام األساســي لشــركة الزوردي والئحــة  ينــص  الكاملــة. كمــا  المشــاركة 

حوكمتهــا علــى األحــكام المتعلقــة بالجمعيــة العامة للمســاهمين، والتي تشــمل 

اإلجــراءات والخطــوات االحترازيــة الازمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين 

لحقوقهــم علــى نحــٍو منتظم.باالضافــة إلمكانيــة عقــد اجتماعــات الجمعيــة 

ــة. ــة الحديث العامــة مــن خــال وســائل التقني

 وتعــد الجمعيــة العامــة للمســاهمين أعلــى ســلطة فــي الشــركة، وتشــتمل 

ــاء خدمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، والموافقــة  ــن وإنه ــة تعيي ــا الحصري صاحياته

علــى القوائــم الماليــة الموحــدة، وتعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن وتحديــد 

أتعابهــم، وإقــرار نســبة توزيعــات األربــاح وفقــًا لتوصيــات مجلــس اإلدارة، وزيــادة 

أو خفــض رأس مــال الشــركة، وتعديــل اللوائــح الداخليــة والنظــام األساســي 

للشــركة.

 كمــا تتيــح الزوردي وصــواًل كافيــًا للمســاهمين لقــراءة محاضــر اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة مــن خــال تحميلهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة الزوردي، 

وتقــدم نســخة مــن هــذه المحاضــر إلــى هيئــة الســوق الماليــة خــال )10( أيــام 

أنشطة عالقات المستثمرين

فقــط مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع. إّن عاقــات المســتثمرين هــي قنــاة التواصــل 

المســتمرة مــع المســتثمرين وتجيــب علــى أســئلتهم أثنــاء أيام العمــل وتعتبر كقناة 

تواصــل متبادلــة بيــن المســتثمرين ومجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا التنفيذيــة.

المســاهمين  مــع  والمفتــوح  المنتظــم  الحــوار  أهميــة  اإلدارة  مجلــس  يــدرك 

وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن، ليــس فقــط قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة ولكــن 

طــوال العــام.

ويعمــل قســم عاقــات المســتثمرين بالمجموعــة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة 

بمثابــة مركــز للتواصــل الدائــم مع المســاهمين والمســتثمرين والمحللين. ويتلقى 

مجلــس اإلدارة تحديثــات منتظمــة بشــأن آراء مســاهمي المجموعــة واقتراحاتهــم 

وماحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا مــن خــال قســم عاقــات المســتثمرين وأمين 

ســر المجلــس.

يقــوم الرئيــس التنفيــذي باطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء واقتراحــات 

أثنــاء  فــي  والمقترحــات معهــم  اآلراء  هــذه  ويناقــش  الجوهريــة،  المســاهمين 

اإلدارة. مجلــس  اجتماعــات 

إننــا نهــدف إلــى تحقيــق التــوازن فــي مشــاركة المســتثمرين المســتمرة طــوال 

العــام، وذلــك مــن خــال توفيــر فــرص متواصلــة للتفاعــل معهــم مــن خــال 

مجموعــة متنوعــة مــن اللقــاءات، بمــا فيهــا االجتماعــات والمكالمــات الجماعيــة 

الربــع الســنوية والســنوية لمناقشــة المراألعمــال، وحضــور العديــد مــن مؤتمــرات 

المســتثمرين، وإصــدار البيانــات التوضيحيــة لــإدارة عــن أنشــطة الشــركة ونتائــج 

أعمالهــا. كمــا عقــدت اإلدارة التنفيذيــة خال عــام 2021م مجموعة من المؤتمرات 
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 وسائل االتصال مع 
مساهمينا

ــى مســتويات االتســاق  ــع المســاهمين، بمــا يضمــن أعل ــم مــع جمي ــل والدائ ــزم شــركة الزوردي بالتواصــل الفاع تلت

والوضــوح فــي عمليــات اإلفصــاح فــي جميــع األوقــات. ونتطلــع إلــى المشــاركة مــع المســاهمين بشــفافية وانتظــام 

بهــدف تيســير الفهــم المتبــادل ألهدافنــا المعنيــة، ونســعى جاهديــن للتواصــل مــع المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام 

والخــاص علــى حــٍد ســواء، كمــا نحــّث جميــع المســاهمين علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي.

تهــدف شــركة الزوردي إلــى أن تكــون بيــن مصــاف الشــركات الرائــدة فــي القطــاع، وســعًيا منهــا لتحقيــق ذلــك فإنهــا 

ــع  ــة رب ــات المالي ــة، ســواء فــي البيان ــى مــن اإلفصــاح والشــفافية فــي تقاريرهــا المالي ــم مســتويات أعل ــزم بتقدي تلت

الســنوية أو الســنوية.

تتطلــع الزوردي إلــى توفيــر جميــع ُســبل االتصــاالت الماليــة واالســتراتيجية بأســلوب مفتــوح ومتناغــم، بمــا يضمــن 

اســتخدام اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة - حيثمــا أمكــن ذلــك - لتعزيــز وضــوح اإلفصاحــات مــن أجــل توفيــر تقييــم عــادل 

ومتــوازن ومفهــوم حــول مكانــة الشــركة وآفاقهــا المســتقبلية.

 ترحــب الزوردي بتلقــي ماحظاتكــم ومقترحاتكــم البّنــاءة، حيــث يمكــن تقديمهــا إلــى قســم عاقــات المســتثمرين عبــر 

.investors@lazurde.com :البريــد اإللكترونــي

يســتطيع المســتثمرون االطــاع علــى جميــع التقاريــر الماليــة وسياســات حوكمــة الشــركة ومحاضــر اجتماعــات الجمعيــة 

ــة، بمــا فــي ذلــك توضيحــات وتعليقــات اإلدارة، المتاحــة علــى  ــة والمعلومــات ذات الصل ــات الدوري العامــة واإلعان

موقعنــا اإللكترونــي lazurde.com فــي األوقــات المحــددة.

وانطاًقــا مــن إدراك الزوردي ألهميــة التواصــل الفّعــال مــع المســاهمين، نلتــزم باالســتفادة البّنــاءة مــن اجتمــاع 

الجمعيــة العامــة الســنوي مــن خــال لقــاء مجلــس اإلدارة ورئيســه وأعضائــه مــع المســاهمين لســماع آرائهــم واإلجابــة 

عــن استفســاراتهم.

لذلــك نحــرص علــى تشــجيع المســاهمين مســبًقا علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي مــن خــال 

الحضــور والتصويــت، ســواء باألصالــة عــن أنفســهم أو بالوكالــة عنهــم. تســعى الشــركة إلــى تعظيــم قــدرة المســاهمين 

علــى المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة مــن خــال:

الترتيبــات المناســبة للجمعيــة العامــة لتحفيــز عــدد أكبــر مــن المســاهمين علــى المشــاركة، بمــا فــي ذلــك 

تحديــد المــكان والزمــان المناســبين.

إتاحة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية والمدققين القانونيين الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة.

إتاحــة فرصــة معقولــة للمســاهمين فــي أثنــاء حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة لطــرح االستفســارات فيمــا 

يتعلــق ببنــود جــدول األعمــال، بمــا فــي ذلــك طــرح األســئلة علــى المدقــق القانونــي الخارجــي فيمــا يخــص 

ســير عمليــة التدقيــق وإعــداد ومحتــوى تقريــر المدقــق القانونــي الخارجــي.

يجوز للشركة الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمساهمين باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة.

تدعــو الشــركة الجمعيــة العامــة المســاهمين للتصويــت اإللكترونــي علــى بنــود جــدول العمــل مــن خــال 

بوابــة خدمــات تداوالتــي.

يتــم تحفيــز المســاهمين علــى المشــاركة فــي الجمعيــة العامــة أو تعييــن وكاء عنهــم للحضــور والتصويــت 

فــي االجتماعــات لصالحهــم ونيابــة عنهــم فــي حالــة عــدم قدرتهــم علــى حضــور االجتماعــات.
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اإلعالنات عىل 
موقع تداول 

شــهدت الزوردي عامــًا حافــًا باألنشــطة والفعاليــات االســتراتيجية التــي تــم اإلعان عنها للمســاهمين خال العــام.  وتم 

اإلعــان عــن أبــرز هــذه الفعاليــات واألنشــطة والقــرارات االســتراتيجية علــى الموقــع الرســمي للســوق الماليــة الســعودية 

)تــداول( والموقــع اإللكترونــي لشــركة الزوردي. وفــي المجمــل، تــم إصــدار اثنــان وثاثــون إعانــًا لمســاهمي الزوردي فــي 

عــام 2021.  ويلخــص الجــدول التالــي هــذه اإلعانــات بحســب التاريــخ والموضــوع:

عنوان اإلعالن التاريخ م

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن استامها تقرير التقييم الشرعي الخاص بأعمال 
الشركة عن الربع الثالث لعام 2021م

2021/11/30 1

اعان شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في
 30-09-2021 )تسعة أشهر(

2021/11/1 2

إعان شركة الزوردي للمجوهرات الى المستثمرين المؤهلين الذين لم يتلقوا 
مستحقاتهم نتيجة عدم ممارسة حقهم في االكتتاب وأولئك المؤهلين للحصول على 

كسور بسبب عدم توفر بيانات حساباتهم البنكية أو أنها غير كاملة
2021/8/10 3

إعان تصحيحي من شركة الزوردي للمجوهرات بخصوص إعان الشركة عن النتائج 
المالية األولية الموّحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 )ستة أشهر(

2021/8/8 4

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية األولية الموّحدة للفترة المنتهية في 
30 يونيو 2120 )ستة أشهر(

2021/8/8 5

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق االولوية الذين 
لم يمارسوا حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة

2021/7/5 6

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن سداد تسهيات ائتمانية طويلة األجل باستخدام 
متحصات زيادة رأس المال

2021/7/1 7

إعان تصحيحي من شركة الزوردي للمجوهرات بخصوص تاريخ إيداع األسهم الُمكتتب 
فيها عن طريق حقوق األولوية في حسابات المساهمين

2021/6/28 8

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق 
األولوية

2021/6/27 9

عنوان اإلعالن التاريخ م

اعان شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم 
الجديدة وتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم ُيكتتب فيها

2021/6/20 10

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن آخر يوم لاكتتاب في األسهم الجديدة )إعان 
تذكيري(.

2021/6/16 11

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم لاكتتاب 
في األسهم الجديدة )تذكيري(

2021/6/13 12

إعان تذكيري من شركة الزوردي للمجوهرات عن بدء فترة تداول حقوق األولوية 
واالكتتاب في األسهم الجديدة

2021/6/7 13

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن تحديد فترة تداول حقوق االولوية واالكتتاب في 
األسهم الجديدة

2021/6/6 14

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي 
تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة )االجتماع الثاني(

2021/6/3 15

إعان شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على 
بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع 

األول( )إعان تذكيري(
2021/6/2 16

إعان شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على 
بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع 

األول(
2021/5/30 17

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول( )إعان تذكيري(

2021/5/24 18

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن 
طريق طرح أسهم حقوق األولوية وتوفر نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية.

2021/5/19 19

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن تغيير موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول(

2021/5/6 20

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول(

2021/4/28 21

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة وتشكيل لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق 

المالية السعودية )تداول( وتعيين أمين سر المجلس.
2021/4/26 22

272

التقرير السنوي 2021 2021

273

التقرير السنوي 2021 2021



عنوان اإلعالن التاريخ م

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة 
المنتهية في 31 مارس 2021م )ثاثة أشهر(

2021/4/25 23

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن 
طريق طرح أسهم حقوق األولوية لدى هيئة السوق المالية

2021/4/7 24

إعان شركة الزوردي للمجوهرات بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة 
المالية المنتهية في 13 ديسمبر 0202م

2021/3/31 25

تعلن شركة الزوردي للمجوهرات عن النتائج المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020

2021/3/31 26

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع 
الثاني(

2021/3/25 27

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 
العادية )االجتماع األول( )إعان تذكيري(

2021/3/21 28

إعان شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على 
بنود اجتماع الجمعية العامة العادية

2021/3/21 29

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 
العادية )االجتماع األول(

2021/2/25 30

إعان شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع 
الثالث(

2021/1/21 31

إعان شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على 
بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع الثالث(

2021/1/17 32

القيمة / عدد األسهم الوصف م

575,000,000 ريال سعودي رأس المال المصرح به 1

57,500,000 األسهم المصدرة 2

57,500,000 األسهم القابلة للتداول 3

575,000,000 ريال سعودي رأس المال المدفوع 4

10 ريال سعودي القيمة االسمية / للسهم 5

رأس المال والمستثمرون والمساهمون

رأس مال شركة الزوردي للمجوهرات كما في 31 ديسمبر 2021

كبار المساهمين وتغييرات الملكية خال عام 2021

بحلول نهاية عام 2021، بلغ عدد المساهمين في الزوردي 32,942 )2020: 31,708 مساهًما(. يمثل المستثمرون 

األفراد )األشخاص الطبيعيون( األغلبية بنسبة ٪98 )2020: ٪99( من إجمالي ملكية األسهم.

فيمــا يمتلــك مســتثمر واحــد فقــط أكثــر مــن مليــون ســهم، وهــو مــا يمثــل ٪11.21 )2020: ٪14.89( مــن األســهم 

المصــدرة للشــركة. تقــدم الجــداول التاليــة وصًفــا لمســاهمي الشــركة:

مساهمي الزوردي حسب نوع المستثمرين

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المساهمين نوع المساهم

98% 56,293,204 32,914 المستثمرون األفراد

2% 1,206,796 28 مستثمرو الشركات

100% 57,500,000 32,942 المجموع
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سجالت المساهمين
تقــوم الشــركة بتحليــل ودراســة ســجل المســاهمين شــهريا بهــداف التواصــل مــع المســاهمين  ألغــراض اجتماعــات الجمعيــة 
ــى ســجات المســاهمين فــي  ــداول للحصــول عل ــة ت ــًا لشــركة الســوق المالي ــم 12 طلب ــم تقدي ــام 2021م، ت العامــة.  خــال ع

ــخ مختلفــة وألســباب مختلفــة منهــا: تواري

مساهمي الزوردي حسب جنسيتهم

نسبة الملكية )%( عدد األسهم عدد المساهمين نوع المساهم

97% 55,856,846 32,059 السعودية

1% 497,519 16 مجلس التعاون الخليجي

2% 1,145,635 867 جنسيات أخرى

100% 57,500,000 32,942 المجموع

األسباب تاريخ الطلب نوع الطلب م

اجتماعات الجمعية العامة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 16 يناير2021م 1

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 21 فبراير 2021م 2

اجتماعات الجمعية العامة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 8 مارس 2021م 3

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 18 مارس 2021م 4

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 19 ابريل 2021م 5

اجتماعات الجمعية العامة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 24 مايو 2021م 6

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 24 مايو 2021م 7

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 1 يونيو 2021م 8

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 30 يونيو 2021م 9

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 1 أغسطس 2021م 10

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 15 سبتمبر 2021م 11

إجراءات الشركة تقرير الكميات - على مستوى الهوية 26 سبتمبر 2021 12

صافي التغير عدد األسهم في نهاية 
العام

عدد األسهم في بداية 
العام المساهم

النسية من 
إجمالي األسهم 

المصدرة

نسبة 
ملكية 
األسهم

عدد األسهم نسبة 
الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم الصفة المساهم

0 -11.14% -6,404,850 0% 0 11.14% 6,404,850 احد كبار 
المساهمين

عبدالعزيز 
صالح 
العثيم

ال يوجــد ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقاربهــم أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو حقــوق إصــدار 
علــى األســهم أو أدوات الديــن التــي تصدرهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة، وذلــك باســتثناء الســيد/ عبــد اللــه عبــد العزيــز صالــح 
العثيــم، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو غيــر التنفيــذي. الــذي تغيــرت ملكيتــه ; كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

إشعار ملكية المساهمين: 

وفًقــا للمــادة )68( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة المحدثــة والخاصــة بتعامــات كبــار المســاهمين في 
األسهم والصادرة عن هيئة السوق المالية والمادة )33( من قواعد اإلدراج  الخاصة باإلشعار المتعلق بملكية األوراق المالية، 
يجــب علــى أي شــخص أن ُيشــِعر الســوق عندمــا يصبــح مالــكًا أو لــه مصلحــة فــي مــا نســبته %5 أو أكثــر مــن أّي فئــة مــن فئــات 
أســهم الُمصــدر ذات األحقيــة فــي التصويــت أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل الخاصــة بالُمصدرخــال فتــرة ال تتجــاوز نهايــة ثالث 
ــن اإلشــعارقائمة  يــوم تــداول يلــي تنفيــذ الصفقــة أو وقــوع الحــدث الــذي أدى إلــى تحقــق هــذه الملكيــة أو المصلحــة، وأن ُيضمَّ
ــل التــي يملكونهــا أو يســيطرون عليهــا. ــة للتحوي ــن القابل ــن يكــون لهــم مصلحــة فــي األســهم أو أدوات الدي باألشــخاص الذي

وعلــى الشــخص الــذي يجــب عليــه إشــعار الســوق عــن ملكيتــه أو مصلحتــه فــي أوراق ماليــة مدرجــة بموجــب اللوائــح التنفيذيــة 
ذات العاقــة، أن يشــعر الســوق بذلــك مــن خــال النظــام اآللــي المخصــص لهــذا الغــرض أو أي وســيلة أخــرى تحددهــا الســوق.

تقــوم الســوق بنشــر قائمــة تحــدث بشــكل يومــي تتضمــن اســم أي شــخص يملــك بشــكل مباشــر مــا نســبته %5 أو أكثــر مــن 
أســهم المصــدر المدرجــة فــي الســوق .

بنــاء علــى القائمــة المشــار اليهــا واالطــاع علــى ســجل المســاهمين الخــاص بالشــركة بتاريــخ 26 ســبتمبر 2021م، تبيــن حــدوث 
التغيــرات التاليــة بملكيــة أحــدى كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون أكثــر مــن %5 مــن إجمالــي أســهم الشــركة ويبيــن الجــدول 

تفاصيــل التغيــرات: 

خــال عــام 2021، لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أي فئــة أو عــدد مــن أي أدوات الديــن القابلــة للتحويــل، أو أوراق ماليــة تعاقديــة، 
أو حقــوق أولويــة،أو حقــوق مماثلــة خــاف مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي التقريــر الســنوي عــن زيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار 

حقــوق أولويــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن لــدى الشــركة أي أســهم خزينــة محتفــظ بهــا أو مســتردة أو مشــتراة أو ملغيــة أليــة أدوات ديــن قابلــة 
لاســترداد. لــم تكــن هنــاك ترتيبــات أو اتفاقيــات يتنــازل بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أي راتــب أو تعويــض. 

عاوة على ذلك، لم يتم إجراء أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين في الشركة عن أي حقوق في توزيعات األرباح.

نسبة التغيير
صافي 
التغيير

عدد األسهم 
في نهاية العام

عدد األسهم في 
بداية العام اسم العضو

15,622%  6,404,850 6.445.850 41,000 االستاذ/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم
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أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 24 ابريل 2021م

األسهم المملوكة

العمر الجنسية تاريخ التعيين**
صفة 

العضوية
المنصب غير مباشرةاسم العضو مباشرة

النسبة العدد النسبة العدد

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 69 بحريني 2018/04/26م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

رئيس مجلس 
اإلدارة

محمد إبراهيم جمعة 
الشروقي

ال يوجد ال يوجد 11.21% 6.445.850 33 سعودي 2018/04/26م
غير مستقل 

وغير 
تنفيذي

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

عبدا لله عبد العزيز 
صالح العثيم

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 66 إيرلندي 2018/04/22م
غير مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة براين نورمان ديكي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 67 بحرينية 2018/04/22م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة

صباح خليل إبراهيم 
المؤيد

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 59 سعودي 2018/04/26م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة سامر الخواشكي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 50 لبناني 2018/04/26م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة سليم مارون فاخوري

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 40 سعودي 2018/04/26م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة سعود السليمان

أعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم بتاريخ 25 أبريل2021م

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 46 سعودي 2018/04/22م
غير 

مستقل 
وغير 
تنفيذي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

عادل عبد الله 
صالح الميمان

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 60 سعودي 2018/04/22م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

عبد الكريم اسعد 
أبو النصر

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 47 سعودي 2018/04/22م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

امين محمد عاكف 
المغربي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 36 بحريني 2019/12/10م
غير 

مستقل 
وغير 
تنفيذي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

خليفة حسن خليفة 
محمد الجاهمة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 		 سعودي 2020/03/18م
مستقل 

وغير 
تنفيذي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

بندر طلعت حسين 
حموه

سياسة توزيع األرباح

أهداف السياسة

أهداف السياسة

ــا فــي شــركة  ــا وتوزيعه ــان عنه ــاح واإلع ــد األرب ــة تحدي ــد مــن أن عملي ــى التأك تهــدف هــذه السياســة إل

. ومســاهميها  الشــركة  مــن  كل  مصلحــة   فــي  وتصــب  والشــفافية،  بالوضــوح  تتســم  الزوردي 

كمـــــــــا يحــــق للمســـــاهمين الـــــــحصـــــول علــى حـــــصتهم مــن األربــاح وفـــــــًقا لقـــــــرار الجمعيــة العامــة 

فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربـــــاح علــى المســـــاهمين أو وفًقــا لقــرار مجلــس اإلدارة بشــأن تـــوزيع األربــاح 

للقواعــد  وفًقــا  القــرار  ُينفــذ  أن  علــى  التوزيــع،  وتـــــاريخ  التـــــسجيل  تاريــخ  الــقـــــرار  يحــدد  المرحليــة. 

واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة طبقــًا لقانــون الشــركات المـــــتعلق بالشـــركات المســاهمة المدرجــة.

توزيع األرباح

ــادة  ــاح عــن كل عــام، والتــي ســتخضع للتخفيــض أو الزي ــع األرب ــم مجلــس اإلدارة ســنوًيا توزي ســوف ُيقّي

النظــام األساســي للشــركة وبعــض الظــروف، بمــا فــي ذلــك تغييــر  بنــاًء علــى  فــي نهايــة كل عــام 

ــد االقتضــاء(. ــا فــي المملكــة )عن ــن المعمــول به ــود المفروضــة بموجــب القواني ظــروف الســوق والقي
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ســيوصي مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة بتوزيــع األربــاح كنســبة مئويــة مــن رأس المــال علــى أســاس ســنوي وفــي 

نهايــة العــام، حيــث ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى أن صافــي األربــاح الســنوية، بعــد خصــم جميــع النفقــات 

العامــة، يجــب توزيعهــا كمــا يلــي :

يمكــن  كمــا  النظامــي.  االحتياطــي  لتكويــن  الســنوية  األربــاح  صافــي  مــن   10% نســبة  تخصــص 

االحتياطــي  هــذا  إجمالــي  بلــغ  متــى  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  ِقبــل  مــن  التخصيــص  إيقــاف 

مــن   30% المذكــور  االحتياطــي  تجــاوز  حــال  وفــي  الشــركة.  مــال  رأس  مــن   30% يســاوي  مبلــغ 

. المســاهمين  علــى  الفائــض  توزيــع  تقــرر  أن  العامــة  للجمعيــة  يجــوز  المدفــوع،  المــال  رأس 

صافــي  مــن   10% تخصيــص  اإلدارة،  مجلــس  اقتــراح  بموجــب  العاديــة،  العامــة  للجمعيــة  يجــوز 

اســتخدام  يجــوز  ال  معينــة.  أغــراض  أو  لغــرض  لتخصيصــه  االتفاقــي  االحتياطــي  لتكويــن  األربــاح 

االحتياطــي االتفاقــي لغــرض أو أغــراض أخــرى بخــاف الغــرض أو األغــراض الــذي تكــّون مــن أجلهــا 

. اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  بنــاًء  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  مــن  قــرار  دون  االحتياطــي  هــذا 

تــوّزع النســبة المتبقيــة بعــد ذلــك بيــن المســاهمين كدفعــة أولــى تســاوي %5 مــن رأس المــال المدفــوع .

دون اإلخــال بأحــكام المــادة )21( مــن النظــام األساســي والمــادة )76( مــن قانــون الشــركات، إضافــة 

إلــى المذكــور آنًفــا، تــوزع نســبة ال تزيــد عــن )%5( مــن األربــاح المتبقيــة كمكافــأة ألعضــاء مجلــس 

. األعضــاء  مــن  عضــو  كل  حضرهــا  التــي  الجلســات  عــدد  مــع  المكافــأة  تتناســب  أن  علــى  اإلدارة، 

محتجــزة،  أربــاح  إلــى  ُتحــول  أو  األربــاح  مــن  إضافيــة  كحصــة  المســاهمين  علــى  الباقــي  يــوزع 

اإلدارة. مجلــس  توصيــة  علــى  بنــاًء  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  تقــرره  قــد  الــذي  النحــو  علــى 

06
يجوز لمجلس اإلدارة التوصية بتوزيع األرباح على نحٍو ربع سنوي أو نصف سنوية، على أن تقرها الجمعية 
العامــة العاديــة الحًقــا. ويجــب إخطــار هيئة الســوق المالية بهذه القرارات واإلفصاح عنها في الســو المالية.

تقــر الجمعيــة العامــة توزيــع األربــاح وتاريــخ توزيعهــا. ُتمنــح هــذه األربــاح، ســواًء كانت نقًدا أو أســهم مجانية، 
ــة  ــداع األوراق المالي باعتبارهــا حــق إلــى المســاهمين المدرجيــن فــي الســجات المحفوظــة لــدى مركــز إي
)الــذي تديــره الســوق الماليــة حالًيــا( كمــا تظهــر فــي نهايــة جلســة التــداول فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة.

المؤقتــة(  األربــاح  أجــل  )مــن  اإلدارة  مجلــس  أو  العامــة  الجمعيــة  ِقبــل  مــن  المعلنــة  األربــاح  ُتدفــع 
القــرار. إصــدار  تاريــخ  مــن  عمــل  يــوم   15 غضــون  فــي  المعنييــن  للمســاهمين  الزوردي  جانــب  مــن 

يحق للمساهمين الحصول على أرباحهم خال الفترة المحددة من إقرار الجـــمعية العامة لنســــبة رأس المال التي 
يجب توزيعها في شكل أرباح. يتعين على مجلس إدارة الشركة التأكد من االلتزام بالوقت التزاًما تاًما واإلعان عن 

التاريخ المحدد للدفع مسبًقا.

يحــق لــكل مســاهم الحصــول علــى حصــة مــن األربــاح بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتــوزع األربــاح 

ــا للمــادة )47( مــن النظــام األساســي لشــركة الزوردي. ُيرفــق قــرار  المؤقتــة أو قــرار الجمعيــة العامــة وذلــك وفًق

مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة بتاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، ويحــق للمســاهمين المســجلين فــي ســجل 

المســاهمين الحصــول عــل األربــاح فــي نهايــة يــوم االســتحقاق.

ُتدفــع األربــاح الموزعــة علــى المســاهمين بالطريقــة واألوقــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفًقــا لقانون الشــركات 

وتعليمــات هيئــة الســوق المالية.

 حققــت شــركة الزوردي متوســط نســبة توزيــع أربــاح تبلــغ ٪50 تقريًبــا مــن صافــي األربــاح الســنوية عــن الســنوات 

مــن 2012م إلــى 2016م.

وافقــت الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع األربــاح عن الســنوات مــن 2017م حتى 2020م، 

وذلــك  لدعــم الوضــع المالي للشــركة. 

08
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توزيعات األرباح
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توزيعات األرباح عن العام 2021 

أصــدر مجلــس اإلدارة توصيــة للجمعيــة العموميــة بالتصويــت علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن الســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م بمبلــغ )14,375,000 ريــال ســعودي( بســعر )0.25 ريــال ســعودي( لــكل 

ســهم وتمثــل )%2.5( مــن رأس مــال الشــركة. وفــي حــال تصديــق الجمعيــة العموميــة علــى ذلــك بالموافقــة، 

ــوم اجتمــاع  ــداول ي ــة جلســة ت ــن يمتلكــون أســهمًا بنهاي ــاح لمســاهمي الشــركة الذي ــع األرب سيكون اســتحقاق توزي

الجمعيــة العموميــة والمســجلين فــي ســجل مســاهمي الشــركة المحفــوظ فــي شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة 

)إيــداع( فــي النهايــة مــن يــوم التــداول الثانــي بعــد تاريــخ االســتحقاق. علمــًا بــأن توزيــع األربــاح يعتمــد علــى موافقــة 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة.

علــى الرغــم مــن الحقيقــة التــي تتوقعهــا الشــركة لتوزيــع األربــاح النقديــة الســنوية وفًقــا لممارســتها الســابقة فــي 

توزيعــات األربــاح، إال أنــه ال توجــد ضمانــات علــى توزيــع األربــاح علــى أســاس مســتمر. كمــا ال توجــد ضمانــات علــى 

قيمــة األربــاح المتوقعــة ونســبتها المئويــة كل ســنة. 

ُتعتمــد توزيعــات األربــاح النقديــة أو يــم التوصيــة بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وفًقــا لسياســة توزيــع األربــاح وعــدد 

ــد والتوقعــات  ــة واســتثمار رأس المــال الجدي ــاح المحققــة مــن التدفقــات النقدي ــي تشــمل األرب ــب الت مــن الجوان

المســتقبلية للدفعــات الخارجــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة الحفــاظ علــى وضعهــا المالــي القــوي.

ال توجد ترتيبات أو اتفاقية تخلى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح. 

سجل توزيعات األرباح

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مدفوعــات توزيــع أربــاح شــركة الزوردي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي 

عبــارة عــن األربــاح المدفوعــة مقارنــة بصافــي الدخــل ورأس المــال ) مليــون ريــال ســعودي ( . 

يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة سياســة توزيــع األربــاح علــى أســاس ســنوي ويقــدم توصيــة إلــى الجمعيــة العامــة 

بنــاًء علــى تقييــم الوضــع المالــي للشــركة وفــرص االســتثمار المتاحــة .

ال توجــد أيــة ترتيبــات أو  اتفاقيــة تخّلــى بموجبهــا أحــد مســاهمي الشــركة عــن حقوقــه فــي الحصــول علــى األربــاح 

خــال العــام 2021م . 

األرباح الموزعة

البيان

2021م 2020م 2019م 2018م 2017م

22,042,833 )120,488,372( )17,547,550( 17,665,938 31,543,923 صافي الربح للسنة

-- -- -- -- --
توزيعات االرباح المدفوعة عن 

صافي الربح للسنة

-- -- -- -- -- نسبة توزيع األرباح

575,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000 رأس المال

-- -- -- -- -- عائدات رأس المال

2
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مقدمة

لتحقيــق  محوريــة  أداة  الجيــدة  الحوكمــة  تعتبــر  حيــث  للحوكمــة،  عاليــة  معاييــر  علــى  بالحفــاظ  "الزوردي"  تلتــزم 

أكبــر قيمــة ممكنــة للمســاهمين علــى المــدى الطويــل وضمــان التزامهــا الدائــم بالجــودة فــي جميــع عملياتهــا 

أعضــاء  لجميــع  ُملزمــة  بالشــركة  الخاصــة  الحوكمــة  فــي الئحــة  الــواردة  والقواعــد  السياســات  ومنتجاتهــا. وتعــد 

مجلــس اإلدارة وموظفــي الزوردي، وال يجــوز تعديلهــا إال بموجــب قــرار صــادر مــن مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة 

الماليــة. الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة  حوكمــة  الئحــة  بموجــب  والمطلــوب  المناســب  النحــو  علــى  العامــة 

ويمكــن تعريــف حوكمــة الشــركة علــى أنهــا »النظــام المســتخدم لتوجيــه وقيــادة أعمــال الشــركة«. ويحــدد هيــكل 

حوكمــة الشــركة كيفيــة توزيــع الســلطات والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة، مثــل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين وغيرهــم مــن األطــراف ذات العاقــة؛ كمــا تحــدد القواعــد واإلجــراءات المتبعــة 

فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون الشــركة. وبذلــك، فهــي توفــر هيــكل ُتحــدد مــن خالــه أهــداف الشــركة وســبل 

تحقيقهــا إلــى جانــب مراقبــة األداء. ويتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية وضــع وتطبيــق الئحــة حوكمــة شــركة الزوردي.

ويتمثــل دور المســاهمين فــي الحوكمــة فــي تعييــن أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة ومدققي الحســابات، 

وضمــان تطبيــق هيــكل حوكمــة مائــم. وتتضمــن مســؤولية مجلــس اإلدارة وضــع األهــداف االســتراتيجية للشــركة، 

وتوفيــر الدعــم القيــادي الــازم لتحقيــق هــذه األهــداف، واإلشــراف علــى إدارة أعمــال الشــركة، وتقديــم التقاريــر 

للمســاهمين إلرشــادهم وفًقا لمتطلبات نظام الشــركات والئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية. 

ويخضــع إطــار عمــل وإجــراءات مجلــس اإلدارة للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة واجتماعــات المســاهمين فــي الجمعيــة 

ــم إعــداد الئحــة حوكمــة شــركة الزوردي بمــا يتفــق مــع تعليمــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة  العامــة. وقــد ت

عــن هيئــة الســوق الماليــة ووفًقــا للمبــادئ وأفضــل الممارســات الدوليــة لحوكمــة الشــركات، ويجــب اعتبارهــا 

بمثابــة إطــار عمــل للحوكمــة بالشــركة. وفــي جميــع األمــور يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار المتطلبــات التنظيميــة االتيــة 

وبشــكٍل خــاص مــا لــم ياتــي بشــانه نــص فــي الئحــة حوكمــة الشــركة عندمــا يتعلــق األمــر بمســائل حوكمــة الشــركة:

نظام الشركات السعودي والتعاميم الرسمية ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار. 	

متطلبات وتعليمات كًا من هيئة السوق المالية "الهيئة" والسوق المالية السعودية »تداول« في المملكة. 	

النظام األساسي لشركة الزوردي. 	

عمــل  إطــار  علــى  تعديــات  أي  اإلدارة  مجلــس  يعتمــد  ســوف 
ــة العامــة  ــٍن آلخــر أو يدعــو النعقــاد الجمعي الئحــة الحوكمــة مــن حي
الحوكمــة  ولوائــح  علــى سياســات  تعديــات  أي  علــى  للموافقــة 
الخاصــة بالشــركة تتطلــب . تتطلــب موافقــة المســاهمين، وذلــك 
لامتثــال للمتطلبــات القانونيــة وضمــان ممارســات ســليمة فــي 

والحوكمــة. اإلدارة 

وفــي هــذا الســياق، تــم مؤخــرًا تكريــم شــركة "الزوردي للمجوهــرات" 
مــن ضمــن أفضــل الشــركات أداًء فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات 
الناشــطة فــي القطــاع غيــر المالــي، المتداولــة فــي الســوق الماليــة 
الســعودية "تــداول" مــن قبــل مركــز حوكمــة الشــركات فــي جامعــة 

الفيصــل.
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سياسة مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة

ــم  ــن بالشــركة فــي تنظي ــار التنفيذيي ــل الغــرض مــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب يتمث
ووضــع معاييــر واضحــة فيمــا يتعلــق بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة بشــركة 

الزوردي للمجوهــرات.

ــه  ــم توافــق علي ال يتلقــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أي تعويــض ســنوي لدورهــم فــي إدارة الشــركة مــا ل
ــة العامــة.  الجمعي

اســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين مكافــأة  ثابتــة اســتنادا إلــى سياســة مكافــأت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2 يونيــو 2021م، للحفــاظ علــى اســتقاليتهم، حيــث ال 
ــة  ــًا إلرشــادات هيئ ــك وفق ــاح الشــركة وذل ــط مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين بأرب يجــب رب

الســوق الماليــة.

ــا  ــآت بم ــي، مكاف ــر المال ــذي والمدي ــس التنفي ــم الرئي ــن، بمــن فيه ــار المســؤولين التنفيذيي يتلقــى كب
يتفــق مــع عقــود توظيفهــم وسياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن. 

تــم إجــراء تعديــات علــى سياســة المكافــآت واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة 
بتاريــخ 02 يونيــو 2021م.

02

05

01

04

03

تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

ال يوجــد أي إنحــراف جوهــري بيــن المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار 
التنفيذييــن عــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة المعمــول بهــا .

تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى سياســة المكافــآت الخاصــة بأعضاء مجلــس اإلدارة واألعضاء 
التنفيذيــن وتوصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفاقــات قــام بموجبهــا أي عضــو 

مجلــس إدارة وال أي مــن أعضــاء اللجــان وكبــار المســؤولين التنفيذييــن بالتنــازل عــن أي مكافــآت.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقهم في األرباح

مكافآت مجلس اإلدارة 
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المصاريف 
الفعلية

المبلغ 
اإلجمالي

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

اإلجمالي أسهم 
المنحة 

البرامج التحفيزية 
)طويلة األجل(

البرامج التحفيزية 
)قصيرة األجل(

نسبة من 
األرباح

المكافآت الدورية اإلجمالي
رئيس مجلس اإلدارة، 
والعضو، والمنتدب 

والسكرتير إن كان عضوا 
في المجلس 

المكافآت 
مقابل األعمال 
الفنية واإلدارية 

واالستشارية

المزايات 
العينية

إجمالي 
بدالت 
حضور 

االجتماعات

مخصص 
حضور 

اجتماعات 
المجلس

المبلغ 
المحدد

أواًل: األعضــــــاء المستقلين

- 57,500 - - - - - - - 57,500 - - - - 7,500 50,000 السيد عبدالكريم أسعد أبو النصر

- 54,500 - - - - - - - 54,500 - - - - 4,500 50,000 السيد أمين محمد عاكف المغربي

- 53,000 - - - - - - - 53,000 - - - - 3,000 50,000 السيد بنــــــــــدر طلعـــــــت حمـــــــــوه

- 224,000 - - - - - - - 224,000 - - - - 24,000 200,000 السيد محمد إبراهيم جمعة الشروقي

- 154,987 - - - - - - - 154,987 - - - - 18,000 136,987 السيد سالـــــــــــــــم فــــــــــاخــــــــــوري

- 151,986 - - - - - - - 151,986 - - - - 15,000 136,987 السيد سعــــــــــود  سليمــــــــــــــــان

- 150,486 - - - - - - - 150,486 - - - - 13,500 136,987 السيد ســــــــــامر خــــــــواشقــــــــي

- 224,000 - - - - - - - 224,000 - - - - 24,000 200,000 السيدة صبــــــاح خليــــل المؤيــــد 

- 1,070,459 - - - - - - - 1,070,459 - - - - 109,500 960,959 اإلجمــــــالي

ثانيًا : األعضــــــاء غيــــــــــــر التنفيـــــــــذين

- - - - - - - - - - - - - - - - السيد محمد إبراهيم جمعة الشروقي

- 136,986 - - - - - - - 136,986 - - - - - 136,986 السيد عبدالله عبدالعزيز صــالح العثيـــــم

- 552,500 - - - - - - - 552,500 - 352,500 - - - 200,000 السيد بريـــــان نورمــــان ديكــــي

- - - - - - - - - - - - - - - - السيد خليفــــــة الجــــــاهمـــــة

- - - - - - - - - - - - - - - - السيد عادل عبـــــــدالله الميــمـــــــــــــان

- 689,486 - - - - - - - 689,486 - 352,500 - - -  336,986 اإلجمــــــالي

ثالثًا : رئيس مجلس اإلدارة

- 50,000 - - - - - - - 50,000 - - - - - 50,000 السيد محمد إبراهيم جمعة الشروقي

 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ورئيــس  التنفيــذي  الرئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  التنفيذييــن  المســؤولين  كبــار  يتلقــى 

مجلــس  بأعضــاء  الخاصــة  المكافــآت  لسياســة  وفقــًا  مكافــآت  المالــي  القســم 

والمكافــآت.  الترشــيحات  لجنــة  وتوصيــة  التنفيذييــن  والمســؤولين  اإلدارة 

المســؤولين  لكبــار  المدفوعــة  والتعويضــات  المكافــآت  التالــي  الجــدول  يوضــح 

المالــي(. والمديــر  التنفيــذي  الرئيــس  ذلــك  فــي  )بمــا   2021 عــام  خــال  التنفيذييــن 

للمتطلبــات  وفقــًا  التنفيذييــن  كبــار  مكافــآت  إجمالــي  عــن  باإلفصــاح  الشــركة  التزمــت 

النظاميــة الــواردة بالفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )4( للمــادة رقــم )93( مــن الئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. هــذا وتســعى الشــركة إلــى االفصــاح عــن 

الماليــة  الســوق  فــي  العــام  االفصــاح  مــع مســتوى  يتوافــق  بمــا  التنفيذييــن  مكافــآت 

الســعودية والممارســات الســائدة فيــه. كمــا تســعى الشــركة لتفــادي المخاطــر ذات الصلــة 

وتجنــب إلحــاق أي ضــرر قــد يترتــب عــن اإلفصــاح بشــكل مفصــل استرشــادًا بالســلطة 

المســتمرة. وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  مــن قواعــد طــرح   )60( المــادة  فــي  التقديريــة 

جوهريــة. أو  تفضليــة  أو  اســتثنائية  شــروط  ألي  تخضــع  ال  االتفاقيــة  هــذه  بــأن  علمــًا 

مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين 
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مجموع 
المبالغ

إجمالي 
مكافآت 
أعضاء 

المجلس 

مكافآت نهاية الخدمة اإلجمالي األسهم البرامج التحفيزي طويلة 
األجل

البرامج 
التحفيزي 

قصيرة األجل
األرباح المكافآت 

الدورية اإلجمالي المزايا العينية البدالت الرواتب كبــار التنفيذيييــن بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي

8,303,162 - 564,518 424,000 - - 424,000 - - 7,314,644 - 2,489,664 4,824,980 اإلجمالي

المكافآت الثابتة
مكافآت اإلدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء اللجان 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اإلجمالي بدل حضور اجتماعات 
المجلس المكافآت الثابتة )باستثناء بدالت حضور اجتماعات المجلس (

26,500 1,500 25,000 السيد بنــــــــــدر طلعـــــــت حمـــــــــوه

100,000 - 100,000 ــان ديكــــــي ــان نورمــــ الســيد بريـــــ

114,740 12,000 102,740 السيد سليم  فــــــــــاخــــــــــوري

77,493 9,000 68,493 السيد ســــــــــامر الخواشكي

80,192 10,500 69,692 السيدة صبــــــاح خليــــل المؤيــــد 

43,500 6,000 37,500 السيد عبدالكريم أسعد أبو النصر

- - - السيد عادل الميمان

442,425 39,000 403,425 اإلجمــــــالي

 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت

المكافآت المتغيرة

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة التنفيذية

اإلجمالي بدل حضور اجتماعات المجلس المكافآت الثابتة )باستثناء بدالت حضور اجتماعات المجلس( أعضاء لجنة التنفيذية

- - - السيد خليـــــفـــة الجاهمــــة

77,493 9,000 68,493 السيد سعـــــــود سليمـــــــــان

68,493 - 68,493 السيد عبدالله عبدالعزيز العثيم 

150,000 - 150,000 السيد بريــان نورمــــان ديــكي

 295,986 9,000 286,986 اإلجمــــــالي

اإلجمالي بدل حضور اجتماعات المجلس المكافآت الثابتة )باستثناء بدالت حضور اجتماعات المجلس( أعضاء لجنة المراجعة

100,000 - 100,000 السيد بريـــــان نورمــــان ديكــــي

171,000 21,000 150,000 السيدة صبــــــاح خليــــل المؤيــــد 

- - -  السيد خليفة الجاهمة

77,493 9,000 68,493 السيد  سلــــــيم فـــــــــــاخوري

348,493 30,000 318,493 اإلجمــــــالي
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وزوجاتهم وأبناؤهم القّصر

ليــس لــدى أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر أي ملكيــة بأســهم شــركة الزوردي المصــدرة. 

ووفقــًا للسياســة الداخليــة للشــركة الخاصــة بـــ "التــداول علــى األوراق الماليــة لشــركة الزوردي"، يعــد جميــع الموظفيــن 

وعائاتهــم أشــخاص محظــورون وُيمنــع عليهــم تــداول أســهم الزوردي بنــاًء علــى معلومــات داخليــة، ســواء بأنفســهم أو 

مــن خــال أي مــن أفــراد عائلتهــم، أو أي أطــراف أخــرى ذوي عاقــة لديهــم تأثيــر أو ســيطرة عليهــا.

المعامات مع األطراف ذات العاقة

تشــمل األطــراف ذات العاقــة، المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســؤولين 

ــرا هامــا  ــك هــذه األطــراف تأثي ــي تمتل ــن فــي المجموعــة، والجهــات الخاضعــة للســيطرة أو الت التنفيذيي

عليهــا.

تعمــل الئحــة حوكمــة الشــركة الخاصــة بمجموعــة الزوردي علــى الحمايــة مــن تضــارب المصالــح وتافــي 

أي حــاالت تعــارض محتملــة بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن والمســاهمين. ويتعيــن 

إخطــار الجمعيــة العامــة بــأي حــاالت تنطــوي علــى تضــارب فــي المصالــح وقــد تتطلــب موافقــة الجمعيــة 

العامــة.

أبرمــت الشــركة خــال عــام 2021م اتفاقيــة استشــارات مــع الســيد/ برايــن نورمــان ديكــي، عضــو مجلــس 

اإلدارة غيــر تنفيــذي، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 352,500 ريــال ســعودي، حيــث تــم اعتمادهــا مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة الحاصــل علــى موافقــة الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2 يونيــو 2021م بتفويــض مجلــس اإلدارة 

بصاحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن 

نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة 

المفــوض أيهمــا أســبق، وفقــًا للشــروط الــواردة فــي المــادة )56( مــن الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة 

الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة. ويتمثــل نطــاق العمــل الرئيســي 

لهــذه االتفاقيــة  فــي تقديــم المشــورة للرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليا للشــركة فيما يتعلق باســتراتيجيات 

الشــركة واألداء المالــي والعمليــات التشــغلية. تخضــع هــذه االتفاقيــة إلــى المراجعــة الســنوية والموافقــة 

عليهــا مــن  قبــل مجلــس اإلدارة مــن خــال التفويــض المذكــور.

2

3

1

خــال عــام 2021م، هنــاك مكافــآت ثابتــة مدفوعــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى سياســة 

المكافــآت الداخليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن. تــم االفصــاح عــن تفاصيــل هــذه المكافــآت 

في التقرير الســنوي، كما هو مطلوب بموجب المادة )76( من نظام الشــركات والئحة حوكمة الشــركات.

وفقــًا لإفصاحــات الســنوية المقدمــة مــن جميــع أعضاء مجلــس اإلدارة لعــام2021 م فيما يتعلق بتضارب 

المصالــح واألمــور الخاصــة باالســتقالية، وباســتثناء اتفاقيــة االستشــارات الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة 

الســيد/ برايــن نورمــان ديكــي، الــواردة أعــاه، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أي مصلحــة ســواء كانــت ماليــة 

أو غيــر ماليــة، بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي األعمــال والعقــود التــي يتــم تنفيذهــا لصالــح الشــركة.

ال يمتلــك جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أي مشــاركة، بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي أي مــن األعمــال 

التــي قــد تتنافــس مــع الشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فيمــا يتعلــق بــأي مــن أنشــطتها.

05
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بيان بالمعامات مع األطراف ذات العاقة وأعضاء مجلس اإلدارة خال 2021م 

الرصيد المستحق للدفع
)31 ديسبمر 2021م(

) ريال سعودي(
مبلغ المعاملة
)ريال سعودي( طبيعة المعاملة العالقة االسم

88,125 352,500 أتعاب استشارات
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي
السيد/ براين نورمان ديكي

685,698 2,544,349 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

ما طّبق من أحكام الئحة حوكمة 
الشركات وما لم يطّبق وأسباب ذلك 

يتضمــن هــذا التقريــر منهجيــة مجلــس اإلدارة واألنشــطة التــي تــم انجازهــا خــال الســنة الماليــة 2021م، بمــا فــي ذلــك 

اإلجــراءات والسياســات التــي تــم تطبيقهــا مــن جانــب مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لتحقيــق التوافــق مــع مبــادئ 

وأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة الســوق الماليــة واالمتثــال لكافــة متطلبــات وتعليمــات 

هيئــة الســوق الماليــة ذات الصلــة. يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة قــد ألتزمــت بجميــع أحــكام الئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة  بالكامــل، باســتثناء المــواد التاليــة:

أسباب عدم التنفيذ مالحظة الوصف المادة / الموضوع

فــي  العضويــة  ومعاييــر  سياســة  تضمــن 

الواجــب  التعيــن  شــروط  اإلدارة  مجلــس 

أصبــح  حــال  فــي  التعييــن  وآليــة  توفرهــا 

منصــب أحــد األعضــاء شــاغرا وتتبــع الشــركة 

الكيفيــة  المراجعــة  لجنــة  دورة  انتهــاء  عنــد 

ومعاييــر  بسياســة  عليهــا  المنصــوص 

العضويــة فــي مجلــس اإلدارة واللجــان وهــي 

المعاييــر المتوافقــة مــع اللوائــح والنظم ذات 

الصلــة. وجــار العمــل على تحديــث الئحة عمل 

لجنــة المراجعــة لتســتكمل جميــع المتطلبــات 

وســيتم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والرفــع 

بهــا للجمعيــة العامــة العتمادهــا. 

مطبق بشكل جزئي

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء عــلى 

اقتراح من مجلس اإلدارة – الئــــــــحة عمل 

لجنة المراجعة على أن تشمل هذه الائحة 

ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومـــــهامها، 

وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، 

ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين 

أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد 

مقاعد اللجنة.

مادة رقم )54( الفقرة ) ج (

الئحة لجنة المراجعة

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة 

سياســة مكافــآت المجلــس واإلدارة التنفيذية 

ألعضــاء  الســنوية   بالمكافــآت  والتوصيــة 

دورة  خــال  الداخيــة  واللجــان  المجلــس 

ويتــم  ســنوات  لثــاث  الممتــدة  المجلــس 

ــاء  ــة بشــكل ســنوي أثن مراجعــة تلــك التوصي

اللجنــة، ويتــم عــرض  إعــداد تقريــر أنشــطة 

مناقشــة  أثنــاء  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

خــال  اللجنــة  ألعمــال  الســنوي  التقريــر 

رواتــب  أمــا  الســنوي.  المجلــس  اجتمــاع 

ــن، فهــي وفقــا لعقــود العمــل  ــار التنفذيي كب

الخاصــة بهــم والــذي يتــم مراجعتــه مــن قبــل 

لجنــة الترشــحات والمكافــآت واعتمادهــا مــن 

بالمتطلبــات  االلتــزام  ولضمــان  المجلــس. 

بالشــكل األمثــل، ســتحرص لجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت علــى توثيــق التوصيــة بالطريقــة 

المناســبة.

مطبق بشكل جزئي

تختص لجنة المكافآت بما يلي:

بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة   )4

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنه 

ــن بالشــركة وفقــًا للسياســة  ــار التنفيذيي وكب

المعتمــدة.

مادة رقم )61( الفقرة )4( – 

اختضاصات لجنة الترشيحات 

والمكافآت
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أسباب عدم التنفيذ مالحظة الوصف المادة / الموضوع

المصالــح  تـــــعارض  سياســة  تـــــضمن  لــم 
ــقرات  ــة مــا ورد فــي الفــــــ ــخاصة بالشركــ الــــ
رقــــم 6 و 7 من الـــمادة الــــــثالثــــة واألربعون 
ــعمل  مــن الئحــة حوكمــة الشــركات وجــار الـــ
ــيتم عرضهــا  ــلى تحديــث السياســة وســـــــــ عــ

علــى مـــــجلس اإلدارة العتمادهــا.

مطبق بشكل جزئي

يــــــضع مـــجــــلس اإلدارة ســـيـاســـة مكــتوبة 
وواضـــــــحة للتـــــــعامــل مع حــاالت تعــارض 
وقوعهــا  المحتمــل  أو  الواقعــة  المصالــح 
التــي يمكــن أن تؤثــر فــي أداء أعضــاء مجلــس 
مــن  أو غيرهــم  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة 
ــع  ــم م ــد تعامله ــي الشــركة عن ــعاملين ف الـــ
الشــركة أو مــع أصحــاب المصالــح اآلخريــن، 
على أن تتضمن هــــذه الــــــسياسة بــــــصفة 

خاصــة مــا يـــلي :
6( إجراءات واضحة عنـــــد تــــــــــــــعاقد الشركة 
ــلى  ــة، عــــــــ ــا مــع طــرف ذي عاق أو تعامله
أن يشــمل ذلــك إبــاغ الهيئــة والجمهــور مــن 
دون أي تأخيــر بذلــك التعاقــد أو التعامــل، إذا 
كــــــان هــذا التعاقــد أو التعامــل مســاويًا أو 
يزيــد علــى 1 % مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة 

وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة
7( اإلجــراءات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة إذا 

تبيــن لــه اإلخــال بهذه السياســة.

مادة رقم )43( الفقرة )6( 

و )7( – سياسة تعارض 

المصالح

تــم تعييــن لجنــة المراجعــة مــن ِقبــل الجمعيــة 
العامــة للرقابــة واألشــراف علــى عمليــة إعــداد 
الرقابــة  نظــم  و  للشــركة  الماليــة  التقاريــر 
الداخليــة وإعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة و 
أعمــال تدقيــق الحســابات مــن قبــل المراجــع 
للقوانيــن  االمتثــال  مــن  والتأكــد  الخارجــي، 
واللوائــح الســارية. وعــاوة علــى ذلــك، قامــت 
الجمعيــة العامــة بنــاًء علــى المــادة رقــم 71 
بإســناد مهــام ومســؤوليات اإلشــراف علــى 
إدارة مخاطــر الشــركة للجنــة المراجعــة. حيــث 
لممارســات  وفقــًا  الُمشــكلة  للجــان  يجــوز 
الئحــة حوكمــة الشــركات ممارســة واجبــات 
األخــرى  االختياريــة  اللجــان  ومســؤوليات 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد اإلرشــادية.

    مادة إرشادية

ُيشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة 
ُتســمى "لجنــة إدارة المخاطــر" يكــون رئيــس 
ــر  ــة أعضائهــا مــن األعضــاء غي ــة وغالبي اللجن
التنفيذييــن. ويشــترط أن يتوافــر في أعضائها 
بــإدارة  المعرفــة   مــن  مائــم  مســتوى 

المخاطــر والشــؤون الماليــة.
صاحيات لجنة إدارة المخاطر

تعقــد لجنــة إدارة المخاطــر اجتماعــات دوريــة 
مــرة كّل ســتة أشــهر علــى األقــل، ووفــق مــا 

ترتئيــه الضــرورة.

مادة رقم )70( - تشكيل 
لجنة إدارة المخاطر

مادة رقم )71( - اختصاصات 
لجنة إدارة المخاطر

مادة رقم )72( - اجتماعات 
لجنة إدارة المخاطر

قيــد  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســة  إن   
المتوقــع  ومــن  اإلدارة،  ِقبــل  مــن  اإلعــداد 
اعتمادهــا مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة خــال عــام 
2022م، وتقديمهــا بعــد ذلــك إلــى الجمعيــة 

العامــة للموافقــة عليهــا.

مادة إرشادية

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء علــى 
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة، سياســة تضمــن 
واألهــداف  أهدافهــا  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
األوضــاع  تطويــر  ألغــراض  المجتمعيــة 

للمجتمــع. واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

مادة رقم )87( - المسؤولية 
االجتماعية

أسباب عدم التنفيذ مالحظة الوصف المادة / الموضوع

 متطلبــات المــادة رقــم )88( - المبــادرات 
االجتماعيــة - تخضــع للدراســة مــن ِقبــل 
وســوف  التنفيذيــة،  واللجنــة  اإلدارة 
يقدمــون توصيتهــم لمجلــس اإلدارة خــال 

2022م. عــام 

مادة إرشادية

يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج وُيحــدد 
مبــادرات  لطــرح  الازمــة  الوســائل 
االجتماعــي،  العمــل  فــي  الشــركة 

يلــي: مــا  ذلــك  ويشــمل 
أداء  بيــن  تربــط  مؤشــرات  وضــع   )1
االجتماعيــة،  ومبادراتهــا  الشــركة 
ومقارنتهــا مــع الشــركات األخــرى التــي 
تعمــل فــي أنشــطة مماثلــة ألنشــطة 

الشــركة.
2( اإلفصــاح عن أهــداف المـــســـؤولية 
لموظفيهــا،  للشــركة  االجتماعيــة 
باهــداف  ومعرفتهــم  وعيهــم  ورفــع 

االجتماعيــة. المســؤولية 
تحقيــق  خطــط  عــن  اإلفصــاح   )3
التقاريــر  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية 
الشــركة. بأنشــطة  المتعلقــة  الدوريــة 

للمجتمــع  توعيــة  برامــج  وضــع   )4
االجتماعيــة  بالمســؤولية  لتعريفهــم 

. كة للشــر

مادة رقم )88( – مبادرات العمل 

االجتماعي

 لقــد وضــع مجلــس اإلدارة قواعد لحوكمة 
خــال  مــن  توثيقهــا  تــم  وفقــد  الشــركة 
الئحــة الحوكمــة الداخليــة وفقــًا ألحــكام 
عــن  الصــادرة  الشــركات  حوكمــة  الئحــة 
ــس  ــة. ويقــوم المجل ــة الســوق المالي هيئ
بمتابعــة تنفيذهــا، والتحقــق من فعاليتها، 
علــى  بنــاًء  االقتضــاء  حســب  وتعديلهــا 
توصيــات لجنــة المراجعــة وإدارة المراجعــة 
شــركات  توظيــف  يتــم  كمــا  الداخليــة، 
للقيــام  متخصصــة  خارجيــة  استشــارية 
بمراجعــة خارجيــة لقواعــد حوكمــة الشــركة 
عندمــا يتطلــب األمــر بنــاًء علــى توصيــة 
لجنــة المراجعــة وموافقــة مجلــس اإلدارة.

مادة إرشادية

اإلدارة  مجلــس  يقــوم  أن  حــال  فــي 
بحوكمــة  مختصــة  لجنــة  بتشــكيل 
إليهــا  يســند  أن  فعليــه  الشــركات، 
االختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة رقــم )94( مــن الئحــة الحوكمــة. 
علــى  باإلشــراف  اللجنــة  هــذه  تقــوم 
ــذ الحوكمــة،  المســائل المتعلقــة بتنفي
إلــى  وتوصياتهــا  تقاريرهــا  وتقــدم 
علــى  ســنوي  بشــكٍل  اإلدارة  مجلــس 

األقــل.

مادة رقم )95( - تشكيل لجنة 
حوكمة الشركات
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