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كلمة السيد رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

ومـــن أبرز هذه اإلنجازات، اســـتحواذنا على امتيـــاز العالمة التجارية 
العالميـــة للمجوهـــرات TOUS فـــي خطـــوة رّســـخت مكانتنـــا في 
فئـــة المجوهـــرات الفاخـــرة ذات األســـعار المقبولـــة، والتـــي تعتبر 
أحـــد الفئـــات األســـرع نمـــوًا فـــي قطـــاع المجوهـــرات. وجـــاء هـــذا 
االســـتحواذ ليســـهم أيضـــً في تعزيز فـــرص نمونـــا وبمثابة رافد 

جديد لتعزيز أرباحنا في عام ٢٠١9 وما بعده.

بلغت االيرادات التشـــغيلية للســـنة المالية ٢٠١8 مـــا يعادل 4٠6.4 
مليون ريال، بزيادة نســـبتها ١4.4% مقارنة مـــع عام ٢٠١7، مدفوعة 
بأعمالنـــا في مصـــر. وارتفعت إجمالي األرباح بنســـبة ١٢.٢% لتصل 

إلى ٢44.١ مليون ريال في أعقاب النمو الذي حققته اإليرادات.

لقد ارتفعت المصاريف التشـــغيلية إلـــى ١74.٢ مليون ريال، خالل 
٢٠١8 مقارنـــة بنحـــو ١4٢.٢ مليون ريـــال في عـــام ٢٠١7. وجاءت هذه 
التكاليـــف  فـــي  باالرتفـــاع  رئيســـي  بشـــكل  مدفوعـــة  الزيـــادة 
المتغيـــرة المرتبطـــة بنمـــو أعمـــال مبيعـــات الجملـــة فـــي مصر؛ 
واالســـتثمار فـــي خمســـة متاجـــر جديـــدة فيهـــا )والتـــي ســـتبدأ 
الموظفيـــن  وتكاليـــف  ٢٠١9(؛  عـــام  مطلـــع  اإليـــرادات  بتحقيـــق 
اإلضافيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بما في ذلـــك تأثير 
وإدراج  للوافديـــن؛  المرافقيـــن  رســـوم  زيـــادة  فـــي  المســـاهمة 
 Tous مصروفـــات التشـــغيل مـــن تاريـــخ االســـتحواذ علـــى عالمـــة
ضمـــن نفقـــات المجموعة؛ بالضافة الي قرارنا زيـــادة نفقات حمالت 

التسويق لتعزيز عالمتنا التجارية الرائدة.

بلـــغ صافي الدخـــل ١7.7 مليون ريـــال مقارنة مـــع 3١.5 مليون ريال 
فـــي عـــام ٢٠١7، وجاء هـــذا االنخفاض نتيجـــة الرتفـــاع المصروفات 
التي تشـــمل تكلفة االستشـــارات الماليـــة والقانونية لمرة واحدة 
والخاصـــة باالســـتحواذ علـــى العالمـــة التجاريـــة Tous. وباســـتثناء 
ذلـــك، يكـــون صافي الدخـــل ٢3.١ مليـــون ريال، بانخفاض نســـبته 

٢7% عن العام السابق.

أداء الشركة واإلنجازات الرئيسية خالل عام 2018
جـــاء أداؤنـــا خالل عـــام ٢٠١8 متنوعـــً عبـــر أعمالنا الرئيســـية، كما 
اتخذنا عددًا من الخطوات الهامة لتحســـين أرباحنا المســـتقبلية 

وتطبيق استراتيجيتنا.

فقـــد انخفضت مبيعـــات الجملة التقليدية فـــي المملكة العربية 
الســـعودية بنســـبة ١١% نظـــرًا لالنخفاض الذي شـــهدته األســـواق 
فـــي معـــدالت الطلـــب مـــن المســـتهلكين نتيجة لطـــرح ضريبة 
القيمـــة المضافـــة وتأثير إعـــادة الهيكلة الكاملة للقـــوى العاملة 
وتكاليـــف التدريـــب المرتبطـــة بهـــا لتلبيـــة متطلبـــات االنظمـــة 
المتعلقـــة بتأنيث قطاع المجوهرات. وقـــد نفذنا مجموعة كاملة 
من التدابير لمواجهة هذه التحديات، وتشـــمل التحســـينات في 
تصميـــم منتجاتنا لتقديم مجموعات جديـــدة وعصرية بالتعاون 
مـــع مصممين من فرنســـا وإيطاليا، وكذلـــك مصممين محليين 
أمثـــال العنـــود بـــدر، مصممـــة عالمة األزيـــاء ليـــدي فـــوزازا الحائزة 

على العديد من الجوائز. 

وقمنـــا أيضً بإعـــادة هيكلة فرق المبيعات وعززنـــا الدعم التجاري 
لعمالئنـــا بمبيعـــات الجملـــة، ونتوقع لهذه اإلجـــراءات أن تعزز من 
مكانتنـــا كشـــركة رائدة في الســـوق وتقود إلى زيـــادة األرباح في 

عام ٢٠١9.

ســـجلت مبيعات التجزئة فـــي المملكة العربية الســـعودية نموًا 
نســـبته ١.7% رغـــم الظـــروف التجاريـــة الصعبة. وباســـتثناء متاجر 
TOUS البالـــغ عددها ٢6 متجرًا، أصبحت شـــبكة متاجرنا بالتجزئة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية تضم اليـــوم 3٢ متجرًا، منها ١٠ 
متاجـــر خاصـــة بالعالمة التجاريـــة "الزوردي" و١4 من أكشـــاك كيناز 
واثنيـــن مـــن متاجـــر امتيـــاز "أميزينج جولـــري" وســـتة متاجر في 
الســـوق الحـــرة بالمطارات الرئيســـية بالمملكـــة. وينصب تركيزنا 
ترســـيخ بصمتنـــا  عبـــر  الشـــبكة  هـــذه  ربحيـــة  تحســـين  علـــى 
وتجديـــد العمليـــات فـــي متاجرنـــا الرئيســـية، وتســـريع عمليـــة 

التصفية المربحة للبضائع بطيئة الحركة.

وحققـــت مبيعـــات الجملة في مصر نموًا بنســـبة 5٠% خالل العام 
فـــي ظـــل اســـتمرار االقتصـــاد وقـــوة اإلنفـــاق االســـتهالكي فـــي 
التعافـــي مـــن أثار انخفاض قيمـــة العملة خالل عـــام ٢٠١6. ونتوقع 
اســـتمرار هذا األداء مع تقديم مجموعـــات جديدة وتعزيز عمليات 

تسويق عالمتنا التجارية.

لقـــد قدمـــت أعمال التجزئـــة في مصـــر أداًء في غاية القـــّوة خالل 
٢٠١8، محققـــة نمـــوًا فـــي اإليـــرادات بنســـبة ١5٠%. وقـــد أضفنـــا 5 
متاجـــر جديـــدة خالل العـــام، ليصبـــح مجمـــوع المتاجـــر ١٢ متجرًا. 
 وينبغـــي لهـــذه المتاجـــر الجديـــدة أن تصـــل إلـــى الربحيـــة فـــي 

عام ٢٠١9.

كان اســـتحواذنا علـــى امتياز العالمة التجاريـــة TOUS بمثابة نقلة 
نوعيـــة لشـــركتنا، فعالوة على إضافة شـــركة جديـــدة مربحة إلى 
أعمالنـــا، فلقد أتاحـــت لنا العالمة إمكانية االســـتفادة من مهارات 
وخبـــرات شـــركة رائـــدة عالميـــة فـــي المجوهـــرات الفاخـــرة ذات 
األســـعار المقبولة، وهو قطاع ســـريع النمو في عالم المجوهرات. 
وقد اســـتكملنا إجراءات االســـتحواذ خالل الربع الرابـــع لعام ٢٠١8، 
لذلـــك نتوقـــع مســـاهمة قوية فـــي صافـــي أرباحنا مـــن مبيعات 

أعمال Tous خالل السنة المالية ٢٠١9.

وخـــالل العام ٢٠١8، أطلقنـــا مجموعة "هديتي" فـــي عيد األضحى 
و تتميـــز هـــذه المجموعة بتصاميـــم جديدة وعصرية لتتناســـب 
مـــع أذواق المرأة العصرية، وهـــي أول مجموعة مجوهرات ذهبية 
مدعومـــة  الخاصـــة  متاجرنـــا  فـــي  بيعهـــا  ويتـــم  ثابـــت  بســـعر 
اليـــوم  ونحـــن  المخصصـــة.  والترويجيـــة  التســـويقية  بالحمـــالت 
بصدد توســـيع عمليـــات التوزيع لهـــذه المجموعة عبـــر مجموعة 
التجـــارة  ومنصـــات  المنطقـــة  فـــي  التجزئـــة  تجـــار  مـــن  رائـــدة 

اإللكترونية، حيث تلقينا استجابة مشجعة من المستهلكين.

التـــي واجهتهـــا  التحديـــات  مـــن  العـــام ٢٠١8 مجموعـــة  شـــهد 
"الزوردي" فـــي ســـوقها الرئيســـية بالمملكة العربية الســـعودية 
مثلهـــا كمثـــل العديد من الشـــركات، بينما واصلـــت أعمالنا في 
مصـــر تحقيـــق أداء قـــوي لنختتـــم عامنـــا بتحقيـــق عـــدة إنجازات 

بارزة من شأنها ترسيخ مكانتنا الرائدة في المستقبل. 

محمد إبراهيم جمعة الشروجي
رئيس مجلس اإلدارة

سليم شدياق 
الرئيس التنفيذي
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وحققنـــا فـــي عـــام ٢٠١8 تقدمـــً ملحوظـــً علـــى صعيد تنشـــيط 
أســـواق التصديـــر التـــي كانـــت تعانـــي ضعفـــا خـــالل الســـنوات 
الماضيـــة نظـــرًا لحالـــة عدم االســـتقرار السياســـي فـــي عدد من 
الـــدول. وأطلقنـــا مبـــادرات عديـــدة في العـــراق، وســـلطنة عمان 
واألردن وكذلـــك الواليـــات المتحـــدة األمريكية،حيـــث نســـتهدف 

التركز على الشريحة العربية األمريكية.

تمتلـــك "الزودري" واحدة من أقوى العالمـــات التجارية في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، وفي عام ٢٠١8، اتخذنا خطوات 
كبيـــرة لتحديـــث وتطويـــر عالمتنـــا التجاريـــة عبـــر العديـــد مـــن 
القنـــوات التقليدية والرقمية. ويمثل المشـــاهير ســـفراء عالمتنا 
التجاريـــة عنصرًا جوهريً من هـــذا البرنامج الخاصـــة بالتطوير، إذ 
حققـــوا نجاحـــات كبيـــرة لمســـاعدتنا علـــى التفاعـــل وترســـيخ 
العالمـــة التجاريـــة مـــع عمـــالءالزوردي وأنشـــاء عالقـــة تجاريـــة مـــع 
عمـــالء جـــدد. وخالل العـــام، أضفنا إلى محفظة شـــراكاتنا عالقات 
تعـــاون جديـــدة مـــع الممثلـــة المصرية وأيقونـــة الموضـــة نيللي 

كريم، و"ملكة المسرح" اللبنانية ميريام فارس.

ونركـــز أيضـــً على تعزيـــز اإلنتاجية عبر تحســـين عمليـــات االنتاج 
واســـتخدام تكنولوجيـــا الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد، فقـــد شـــهاد 
العـــام ٢٠١8 انطـــالق األعمـــال االنتاجيـــة بالكامـــل لوحـــدة اإلنتـــاج 
الجديدة في مصر، حيث ســـيتركز أنتاج الوحـــدة الجديدة ليقدم 
منتجً جديدًا للســـوق المحلية واالســـتفادة من انخفاض تكاليف 
االنتـــاج بمصـــر لخدمـــة أســـواق التصدير. فضـــاًل عـــن التركز على 
تعزيـــز التعاون بيـــن العمليات التشـــغلية في المملكـــة العربية 

السعودية ومصر في مجاالت تصميم وتطوير المنتجات.

وبصـــورة إجمالية رغم عـــدم رضانا تجاه أداء صافـــي الدخل، فإننا 
علـــى ثقة أن عـــام ٢٠١8 حفـــل باإلنجـــازات الكبيرة وأرســـى الركائز 

الوطيدة لتحسين األداء في عام ٢٠١9 وما بعده.

نظرة على عام 2019
نتوقـــع فـــي عـــام ٢٠١9 نمـــو الطلـــب االســـتهالكي فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية واالســـتمرار فـــي تعزيـــز الســـوق المصـــري. 
وينصـــب تركيزنا على تنفيـــذ المبادرات المذكـــورة أعاله، بما في 

ذلك:

•  تنشـــيط مبيعات الجملة في المملكة العربية الســـعودية عبر 
وعـــروض  وفاخـــرة  جديـــدة  مجوهـــرات  مجموعـــات  إطـــالق 

المشاهير، وإدارة تجديد المبيعات وحمالت الترويج.

•  دمج وتنميـــة امتيازالعالمة التجارية Tous فـــي المملكة العربية 
السعودية.

•  تحســـين ربحية مبيعات قطاع التجزئة فـــي "الزوردي" بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية عبر ترســـيخ بصمتنـــا وتجديـــد العمليات 
فـــي متاجرنـــا الرائـــدة، وصقـــل مهـــارات الموظفيـــن بالتدريـــب 

والحد من البضائع بطيئة الحركة.

•  تنمية مبيعات الجملة والتجزئة في مصر.

•  إطالق مجموعة "هديتي" في شتى أرجاء المنطقة.

•  االستمرار بدفع عجلة التحسينات في اإلنتاجية.

•  مواصلـــة البحـــث عـــن فـــرص االســـتحواذ، التـــي ســـتعزز أرباحنا 
.Tous ومكانتنا االستراتيجية، على غرار

باختصـــار، نحن علـــى ثقة بـــأن الزوردي" تتمتع بالمقومـــات الالزمة 
للمضـــي قدمـــً نحـــو المســـتقبل، فنحن شـــركة تصنيـــع وتوزيع 
المجوهـــرات الرائـــدة فـــي المنطقـــة ولدينـــا حضـــور متزايـــد في 
قطـــاع التجزئـــة. أضـــف إلـــى ذلك أننـــا نمتلـــك واحدة مـــن أفضل 
العالمـــات التجاريـــة الشـــهيرة عالميـــً، وقـــد أثبتنـــا قدرتنـــا على 
تنفيـــذ عمليـــات اســـتحواذ اســـتراتيجية ونؤمن بأن المســـتقبل 
ينطوي على مزيـــد من الفرص المماثلة، فاســـتراتيجيتنا واضحة 

ومدعومة ببرامج تنفيذ متطورة.

وختامـــً، أود أن أتوجـــه بجزيـــل الشـــكر إلـــى العامليـــن والعمالء 
والمورديـــن والمســـاهمين الكـــرام علـــى ثقتهـــم الراســـخة بنـــا 

لتحقيق النجاح طويل األمد لمجموعة "الزوردي".

محمد إبراهيم جمعة الشروجي
رئيس مجلس اإلدارة

سليم شدياق 
الرئيس التنفيذي

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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نبذة عن 
الزوردي

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

االستراتيجية
تســـعى مجموعـــة الزوردي جاهـــدًة إلـــى أن تصبـــح المصمـــم والمصنـــع 
والمـــوزع والبائـــع الرائـــد للذهـــب واأللمـــاس والمجوهـــرات ذات األســـعار 
المعقولة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. وتحقيًقا لهذه 

الرؤية، اعتمدت مجموعة الزوردي استراتيجية العمل التالية:

•  التنشـــيط المســـتمر ألعمالنا التجارية بالجملة في المملكة العربية السعودية 
من خـــالل إطالق مجموعـــات متميزة جديـــدة، والترويج لمجموعات المشـــاهير، 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  الواســـائل  باســـتخدام  لمنتجاتنـــا  االســـواق  وتهيئـــة 
للتســـويق وتحفيـــز التجـــارة اإللكترونيـــة وتطويـــر إدارة المبيعـــات وسياســـات 

العروض التسويقية.

•  تعزيـــز مبيعـــات الجملـــة لـــالزوردي في مختلـــف أســـواق دول مجلـــس التعاون 
الخليجي من خالل مكاتبنا للبيع بالجملة وفريق مبيعات الجملة.

•  تطويـــر أمتياز العالمة التجارية "توس" وتحقيق االســـتخدام االمثل لقدرتها في 
المملكة العربية السعودية.

•  تعزيـــز ربحيـــة قطـــاع تجـــارة التجزئـــة الخـــاص بـــالزوردي فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية من خالل ترشـــيد شـــبكة األعمال، وتطويـــر االنشـــطة التجارية في 

المتاجر الرائدة، وتكثيف تدريب الموظفين وتخفيض المخزون.

•  تعزيـــز أعمال الزوردي بمصر في قطاع تجـــارة التجزئة والبيع بالجملة ذات القدرة 
الربحية.

•  طرح منتجات المجموعة الجديد Hadiyati في جميع أنحاء المنطقة.

•  تطويـــر التقنيات الجديـــدة وتعزيز تقنيات التصنيع الحالية لتحقيق االســـتفادة 
القصوى من التكاليف بمايميز منتجات الزوردي في السوق.

•  التحســـين التدريجي للقدرات الرقمية عبر المبيعـــات بالجملة والتجزئة لتحفيز 
التجاريـــة  المنشـــآت  وبيـــن  التجاريـــة  المنشـــآت  بيـــن  اإللكترونيـــة  التجـــارة 

والمستهلكين.

•  مواصلـــة البحـــث عـــن فـــرص اســـتثمارية جديـــدة تضيـــف إلـــى ربحيتنـــا وتعزز 
موقعنـــا االســـتراتيجي فـــي االســـواق مثلمـــا تحقـــق بالســـتحواذ علـــى العالمة 

.Tous التجارية

الحوكمة
تلتـــزم شـــركة الزوردي بالحفاظ على أعلـــى معايير 
حقـــوق  حمايـــة  جوهـــر  باعتبارهـــا  الحوكمـــة 
ممكنـــة  قيمـــة  أعلـــى  وتحقيـــق  المســـاهمين، 
لالســـتثمارات طويلـــة األجـــل، وتعزيز آليـــات الرقابة 
اإلدارة  مـــن خـــالل تفعيـــل دور مجلـــس  واإلشـــراف 

ولجانه وضمان تنفيذ رؤيتنا ورسالتنا.
شـــركة الزوردي، هـــي شـــركة أسســـت فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في عـــام ١99٢، وهـــي أكبر ُمصمـــم وُمصِنع وتاجر 
جملـــة وتجزئـــة للذهـــب والمجوهـــرات فـــي منطقـــة الشـــرق 
للذهـــب  ُمصِنـــع  أكبـــر  ورابـــع  أفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
والمجوهـــرات علـــى مســـتوى العالـــم. وصلت مبيعات شـــركة 
الزوردي إلـــى مـــا يزيد عـــن مليون قطعـــة مـــن المجوهرات كل 
عـــام فـــي أكثر مـــن ٢8 دولـــة حول العالـــم. وقد خلقت شـــركة 
الزوردي اســـًما مألوًفا في جميع أنحاء منطقة الشـــرق األوســـط 
الجـــودة،  العاليـــة  مجوهراتهـــا  بفضـــل  أفريقيـــا  وشـــمال 
وسمعتها الطيبة، وســـفراء عالمتها التجارية واستراتيجياتها 
بقطـــع  الشـــركة  منتجـــات  وتتميـــز  المبتكـــرة.  التســـويقية 
مجوهراتهـــا الفريـــدة واالســـتثنائية واألنيقـــة. وقـــد مّثل العام 
٢٠١8 إنجازًا رئيســـيً شـــهد على انتهاج الشـــركة الســـتراتيجية 
نمـــّو جديـــدة بانتقالها من مؤسســـة ذات عالمـــة تجارية واحدة 
إطـــار  فـــي  الشـــركة  وســـتركز  التجاريـــة.  للعالمـــات  دار  إلـــى 
اســـتراتيجيتها الجديدة علـــى الزوردي وعلى عدٍد من الماركات 

العالمية التـــي حصلت على امتيازها. وتمثلـــت الخطوة األولى 
فـــي العـــام ٢٠١8 باالســـتحواذ علـــى حـــق االمتيـــاز التجـــاري فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لعالمـــة المجوهـــرات العالميـــة 

"توس" ذات األسعار المعقولة. 

وصـــل عـــدد موظفـــي مجموعـــة الزوردي فـــي عـــام ٢٠١8 إلـــى مـــا 
يقـــارب ٢.٢5٠ موظفً، وأنتجـــت أكثر من 4.٠٠٠ موديـــًل مختلًف من 
المجوهـــرات والذهـــب عيـــار ٢١ و١8 قيـــراط، إضافة إلـــى مجوهرات 
تصميـــم  فريـــق  يســـتخدم  والعصريـــة.  الكالســـيكية  األلمـــاس 
الزوردي العالمـــي أحـــدث تقنيـــات التصميم/التصنيع بمســـاعدة 
الحاســـوب إلنتـــاج تصميمات المجوهـــرات األكثر تعقيـــًدا. وُتصنع 
المجوهـــرات فـــي مصانع الشـــركة بالمملكة العربية الســـعودية 
ومصر باســـتخدام المعـــدات المتقدمـــة وذات التقنيـــات العالية، 
والتي تشـــمل الطباعة ثالثيـــة األبعاد، واإلعـــداد الدقيق، والقطع 
بالليـــزر، وغيرهـــا مـــن التقنيـــات األخـــرى. ُتـــّوزع المجوهـــرات على 
أكثـــر مـــن ١8٠٠ تاجر تجزئـــة في جميع أنحـــاء دول مجلس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، كما ُتصدر 

إلى وأوروبا.

الرؤية
تتطلـــع مجموعـــة "الزوردي" إلـــى رؤية عالـــم تصبح 
فيـــه "الزوردي" بيـــت العالمات التجاريـــة للمجوهرات 
األكثـــر جاذبيـــة وثقـــة وإلهامـــً في منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

الرسالة
تســـعى مجموعـــة الزوردي إلى إضفـــاء البهجة على 
تقـــدم  تجاريـــة  عالمـــات  خـــالل  مـــن  المـــرأة  حيـــاة 
مجوهـــرات فريدة في أناقتهـــا وإبداعها وعصرية ال 
مثيـــل لهـــا، مـــن خـــالل أحـــدث إمكانـــات التصميم 

والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة.
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تأسست الشركة تحت اسم 
"مصنع الذهب واللؤلؤ 

السعودي المملوك للسيد/ 
عبد العزيز صالح العثيم" 

في الرياض.

١99٢

إطالق عالمة "الزوردي" في جدة، 
المملكة العربية السعودية.

١995

إنشاء مصنٍع ثاٍن بسعة إجمالية 
تبلغ ١5 طنا في مصر تحت اسم 
الزوردي مصر للمجوهرات ذ.م.م 

)والمعروفة سابًقا باسم الشركة 
الدولية لصناعة المجوهرات(.

٢٠١٢

المساهمة في تأسيس 
الشركة الدولية لصناعة 

المجوهرات في مصر 
)والمعروفة اآلن باسم 

الزوردي مصر للمجوهرات 
ش.ذ.م.م(.

٢٠٠5

استكمال شركة الزوردي لطرحها 
األولي لالكتتاب العام بتاريخ ٢9 

يونيو وبدأت التداول في السوق 
المالية السعودية )تداول(.

مجوهرات كيناز - إطالق العالمة 
التجارية الثانية لشركة الزوردي 

في المملكة العربية السعودية 
والتي تقدم مجوهرات األلماس 

بأسعار معقولة.

حصول شركة الزوردي على حق 
امتياز "أميزينج للمجوهرات"، 

وهي عالمة االمتياز التجارية 
الدولية في كوبنهاغن، الدنمارك. 

٢٠١6
استحوذت مجموعة الزوردي 

على ١٠٠% من ملكية شركة أورو 
إيجيبت لتشغيل المعادن 

الثمينة.

وقعت مجموعة الزوردي عقد 
عمل مع النجمة اللبنانية 

إليسا.

زيادة رأس مال الزوردي من ٢٠٠ 
مليون ريال سعودي إلى 3٠٠ 

مليون ريال عن طريق رسملة 
أرباح الشركة غير الموزعة.

٢٠٠7

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

العربية السعودية والمتخصصة 
بقطاع المجوهرات ذات األسعار 

المعقولة، ما منح الشركة محّركً 
أساسيً للنمو من خالل دخول القطاع 

المتنامي للمجوهرات ذات األسعار 
المعقولة والرفاهية.

إنشاء وحدة إنتاجية جديدة في مصر.

افتتاح 7 متاجر للبيع بالتجزئة 
لالزوردي في مصر.

افتتاح مكتب لمبيعات الجملة في 
سلطنة عمان من أجل تدعيم قطاع 

مبيعات الذهب بالجملة.

اختيار النجمة ميريام فارس سفيرًة 
للعالمة التجارية.

٢٠١8

١994
تسجيل عالمة 

"الزوردي" التجارية.

٢٠٠9
استحواذ اتحاد الشركات الذي 

يضم شركات إنفستكورب 
وإيستجيت والمستثمر الوطني 

على حصة غير مباشرة بنسبة 
77.5% في شركة الزوردي القابضة.

افتتاح المزيد من معارض البيع 
بالتجزئة في المملكة العربية 

السعودية.

٢٠٠3
أسس السيد/ عبد العزيز العثيم 

شركة أورو إيجيبت كأول مصنع 
لشركة الزوردي في مصر.

٢٠١5
زيادة رأس مال الشركة إلى 43٠ 
مليون ريال سعودي عن طريق 

إصدار ١3 مليون سهًما جديًدا.

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة 
"BMA" إلنتاج خواتم الزفاف 

الذهبية في مصر بغرض بيعها 
في أسواق منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، وهي 
الشركة الرائدة في قطاع الخواتم 

الخاصة بحفالت الزفاف حيث 
تتمتع بخبرة واسعة في تصميم 

وإنتاج مجموعات متنوعة من 
خواتم الزفاف في تركيا.

٢٠٠6
تغيير الكيان القانوني إلى شركة 

مساهمة مغلقة تحت اسم "شركة 
الزوردي للمجوهرات" برأس مال قيمته 

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.

٢٠١7
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.

توقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ 
على حقوق امتياز ومتاجز تجزئة رائد 
تعمل في قطاع المجوهرات الفاخرة 

ذات األسعار المعقولة بالمملكة 
العربية السعودية.

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

أبرز إنجازات 
الشركة
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السيرة الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

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

رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الزوردي للمجوهـــرات منـــذ ١٢ مايـــو٢٠١١. أعيـــد انتخابـــه 
لثـــالث ســـنوات إضافيـــة بقرار مـــن الجمعيـــة العامـــة المنعقدة فـــي ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 
للواليـــة الحاليـــة لمجلـــس اإلدارة التي بـــدأت في ٢6 أبريـــل ٢٠١8 وتنتهـــي بتاريخ ٢5 

أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
•  مستشـــار، بنك انفســـتكورب ش.م.ب، شـــركة قابضة بحرينيـــة، خدمات مصرفية 

ومالية، منذ اغسطس عام ٢٠١8.

•  رئيـــس مجلـــس إدارة معهـــد أعضـــاء مجالـــس اإلدارات في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، مؤسسة غير ربحية، منذ عام ٢٠١5.

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

البحـــوث  والبحـــوث، معهـــد  للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  •  عضـــو 
البحريني، منذ عام ١995.

•  عضو مجلس إدارة غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، منذ عام ١995.

الخبرة المهنية السابقة:
•  الرئيس التنفيذي المشـــارك، بنك انفســـتكورب ش.م.ب، شـــركة قابضة بحرينية، 

خدمات مصرفية ومالية.

•  رئيس قســـم أعمال الخليج، بنك انفســـتكورب ش.م.ب.، في البحرين المتخصص 
في االستثمار باألسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

•  عضـــو مجلس إدارة شـــركة البحريـــن للمالحة والتجارة الدولية، شـــركة مســـاهمة 
بحرينية للتوزيع والبيع بالتجزئة.

•  عضـــو مؤســـس بمجلس إدارة مؤسســـة إنجاز العـــرب، منظمة عيـــر ربحية تعمل 
في سبيل تعزيز تعليم وتدريب الشباب في العالم العربي.

•  الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ســـيتي جـــروب إنـــك للخدمـــات الماليـــة والمصرفية، 
اإلمارات العربية المتحدة.

•  المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، سيتي جروب إنك.

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

•  عضو بمجلس الشورى البحريني. 

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
الواليـــات  ماساتشوســـتس،  بوســـطن،  هارفـــارد،  جامعـــة  التنفيـــذي،  •  البرنامـــج 

المتحدة األمريكية، ١989. 

•  بكالوريوس التجارة، جامعة الكويت، مدينة الكويت، الكويت، ١97٠.

السيد/ عبد اهلل عبد العزيز صالح العثيم
 نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو اللجنة التنفيذية

انضـــم الســـيد عبد اهلل العثيـــم إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ 5 ســـبتمبر 
٢٠١3. أعيـــد انتخابـــه لثالث ســـنوات إضافية بقرار من الجمعيـــة العامة المنعقدة في 
٢٢ أبريـــل ٢٠١8 للواليـــة الحاليـــة لمجلـــس اإلدارة التـــي بـــدأت فـــي ٢6 أبريـــل ٢٠١8 ح 

وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
المســـؤولية  محـــدودة  شـــركة  لالســـتثمار،  مـــدى  لشـــركة  التنفيـــذي  •  الرئيـــس 

متخصصة في استثمارات البناء والعقارات منذ عام ٢٠١7.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة عبد العزيـــز العثيم وأبنائـــه القابضة، وهي شـــركة 
ذات مســـؤولية محـــدودة، متخصصـــة فـــي االســـتثمارات المباشـــرة فـــي قطاعات 

عدة، منذ عام ٢٠١٠.

•  عضـــو مجلس إدارة بشـــركة ســـمارت ميـــد الطبية، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محدودة متخصصة بالخدمات الطبية الخاصة، منذ عام ٢٠١7.

ذات  شـــركة  وهـــي  المحـــدودة،  األعمـــال  أركان  بمجموعـــة  إدارة  مجلـــس  •  عضـــو 
مسؤولية محدودة، متخصصة بالخدمات، منذ عام ٢٠١8.

•  عضو مجلس إدارة بشـــركة فاميلي ســـوق فنتشـــرز المحدودة، وهي شركة ذات 
مســـؤولية محـــدودة متخصصة في إدارة وتوزيع منتجـــات الرعاية األبوية واألطفال 
في الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا منذ عـــام ٢٠١8. عضو مجلس إدارة بشـــركة 
ذات للتعليـــم المبكـــر ورعايـــة الطفولـــة، وهي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة، 

منذ عام ٢٠١6.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر التخطيـــط االســـتراتيجي بشـــركة عبـــد العزيـــز العثيـــم وأبنـــاءه القابضة، 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة، متخصصـــة في مجال االســـتثمارات من عام ٢٠١٢ 

وحتى عام ٢٠١7.

•  عضو مجلس إدارة بشـــركة اســـوار المتحـــدة للتطوير العقاري، وهي شـــركة ذات 
مســـؤولية محـــدودة متخصصـــة فـــي مجـــال التطويـــر العقـــاري مـــن عـــام ٢٠١٢ م 
وحتى عـــام ٢٠١6. عضو لجنة إعادة هيكلة وتصميم النظام األساســـي واإلجراءات 
الداخلية لشـــركة منازل للمقاوالت، وهي شـــركة متخصصة في البناء والعقارات، 

خالل الفترة من ينايرعام ٢٠١٢ حتى يوليو ٢٠١3 عام.

•  محلل أعمال بشـــركة آر بي ســـي )لالســـتثمار المباشـــر(، وهي شـــركة مســـاهمة 
عاملـــة في قطاع التمويـــل ومتخصصة في الخدمات المصرفيـــة والمالية،من عام 

٢٠١١ حتى عام ٢٠١١.

•  محلل مالي لدى شـــركة العثيم القابضة )ذات مســـئولية محدودة(، وهي شـــركة 
عاملة في قطاع االستثمار، من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١١.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
ماساتشوســـتس،  بوســـطن،  ســـوفولك،  جامعـــة  الماليـــة،  اإلدارة  •  بكالوريـــوس 

الواليات المتحدة األمريكية، عام ٢٠١٠.
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السيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر
 عضو مجلس إدارة مستقل 

 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

انضـــّم الســـيد عبـــد الكريـــم أبـــو النصـــر إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريـــخ ١ 
مـــارس٢٠١6 كعضـــو مجلـــس إدارة. أعيـــد انتخابـــه لثـــالث ســـنوات إضافيـــة بقـــرار مـــن 
الجمعيـــة العامـــة المنعقـــدة فـــي ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 للوالية الحاليـــة لمجلـــس اإلدارة التي 

بدأت في ٢6 أبريل ٢٠١8 وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.
المناصب الحالية:

•  عضـــو مجلس إدارة بشـــركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينســـاب(، وهي شـــركة 
مساهمة سعودية، منذ مارس ٢٠١3.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة عبد اللطيـــف جميل المتحـــدة للتمويل، وهي شـــركة 
مساهمة مقفلة، منذ أبريل ٢٠١5.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة صفنـــاد المحـــدودة، دبـــي، اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، منذ مايو ٢٠١5.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة حصانة وهـــي الـــذراع االســـتثمارية للمؤسســـة العامة 
للتأمينات االجتماعية، منذ عام ٢٠١7.

•  عضـــو مجلـــس إدارة برنامـــج كفالـــة، وهـــو برنامـــج لتغطيـــة الضمانـــات االئتمانيـــة 
لقـــروض القطـــاع الحكومي والمصرفي للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، منذ عام 

٢٠١6 وحتى تاريخه.
•  عضو مجلس إدارة شـــركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، وهي شـــركة مســـاهمة 

مقفلة، منذ سبتمبر ٢٠١8.
•  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة صلـــة، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة، منـــذ 

ديسمبر ٢٠١7.
الخبرة المهنية السابقة:

•  عضـــو مجلـــس إدارة بمجموعة صافوال، وهي شـــركة مســـاهمة ســـعودية، منذ عام 
٢٠١3 م وحتى عام ٢٠١6.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة كنان للتطويـــر العقاري، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محدودة، منذ عام ٢٠١5 م وحتى عام ٢٠١6.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة محمـــد عبـــد العزيـــز الراجحـــي وأوالده القابضـــة، وهي 
شركة مساهمة مقفلة، منذ عام ٢٠١3 م وحتى عام ٢٠١5.

•  عضو مجلس إدارة بشـــركة الخطوط الســـعودية لهندســـة وصناعة الطيران، وهي 
شركة مساهمة مغلقة، من مارس ٢٠١4 حتى سبتمبر ٢٠١8.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة أحمـــد محمـــد صالـــح باعشـــن وشـــركاه، وهي شـــركة 
مساهمة مقفلة، من عام ٢٠١7 حتى يوليو ٢٠١8.

•  الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة بالبنـــك األهلـــي التجـــاري، وهـــي شـــركة 
مساهمة سعودية، منذ عام ٢٠٠7 م وحتى عام ٢٠١3.

•  رئيس المجلس االستشـــاري اإلقليمي لشـــركة ماســـتركارد لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، منذ عام ٢٠٠7 م وحتى عام ٢٠١3.

•  مدير اتحاد المصارف العربية، لبنان، منذ عام ٢٠٠6 وحتى عام ٢٠١3.
•  عضـــو مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة العربية للعلـــوم الماليـــة والمصرفيـــة، األردن، منذ 

عام ٢٠٠6 م وحتى عام ٢٠١3.
المؤهالت األكاديمية والمهنية:

•  ماجســـتير إدارة األعمـــال، الجامعـــة األمريكيـــة، القاهـــرة، جمهوريـــة مصـــر العربية، 
عام ١989.

•  بكالوريـــوس إدارة األعمـــال، جامعـــة والية كاليفورنيا، ســـاكرامنتو، الواليـــات المتحدة 
األمريكية، عام ١985.

السيد/ أمين محمد عاكف المغربي
 عضو مجلس إدارة مستقل

انضـــم الســـيد أميـــن المغربـــي إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريخ ١ مـــارس ٢٠١6 
كعضـــو مجلـــس إدارة. أعيـــد انتخابه لثالث ســـنوات إضافية بقرار مـــن الجمعية العامة 
المنعقـــدة فـــي ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 للوالية الحاليـــة لمجلس اإلدارة التي بـــدأت في ٢6 أبريل 

٢٠١8 وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
•  الرئيـــس والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة مغربي للتجزئة، وهي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة وتعمـــل في مجال بيـــع النظارات والســـلع البصرية بالتجزئة، وهو يشـــغل 

هذا المنصب منذ عام ٢٠٠8.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مستشـــفيات ومراكـــز مغربـــي، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة وتعمل فـــي مجال الرعايـــة الطبية، وهو يشـــغل هذا المنصـــب منذ يناير 

عام ٢٠٠8.

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

الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، وهو يشغل هذا المنصب منذ يناير ٢٠١٠. 

•  عضو مجلس إدارة بشركة إيكيا السعودية والبحرين، منذ نوفمبر ٢٠١6.

•  عضو مجلس إدارة جمعية المغربي الخيرية منذ يناير ٢٠١3.

•  عضو مجلس إدارة مؤسسة أفريكا آي.

الخبرة المهنية السابقة:
•  رئيس القسم المالي لشركة مغربي للتجزئة من عام ٢٠٠4 حتى عام ٢٠٠8.

•  المدير العام اإلقليمي لشركة مغربي، منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠4.

•  مديـــر عام التســـويق بشـــركة مغربي، القاهـــرة، جمهوريـــة مصر العربيـــة، منذ عام 
١999 وحتى عام ٢٠٠٢.

•  محلـــل عمليـــات االندماج واالســـتحواذ بشـــركة جـــي بي مورغـــن، نيويـــورك، الواليات 
المتحـــدة االمريكيـــة، وهـــي شـــركة متخصصة في الخدمـــات المالية، منـــذ عام ١998 

وحتى عام ١999.

•  كبيـــر وســـطاء التجزئـــة لـــدى بنـــك فليمنجـــس لالســـتثمار،القاهرة، جمهورية مصر 
العربيـــة، وهـــو بنـــك متخصـــص فـــي مجـــال االســـتثمار، منذ عـــام ١995 وحتـــى عام 

.١998

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  بكالوريـــوس في االقتصاد والعلوم السياســـية، جامعة ريتشـــموند، لندن، المملكة 

المتحدة، عام ١996.

السيد/ براين نورمان ديكي 
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  |  رئيس اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضـــم الســـيد براين ديكي إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريـــخ ١5 اكتوبر ٢٠١5 كعضو مجلس 
إدارة. أعيـــد انتخابه لثالث ســـنوات إضافية بقـــرار من الجمعية العامة المنعقـــدة في ٢٢ أبريل ٢٠١8 

للوالية الحالية لمجلس اإلدارة التي بدأت في ٢6 أبريل ٢٠١8 وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
•  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة هايدراســـون، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة وموزعـــة 
ومصنعـــة لآلالت واألجهـــزة الهيدروليكية والمنتجات ذات الصلة لقطـــاع صناعة النفط العالمي، 

منذ ٢٠١3.

•  رئيس المجلس اإلشـــرافي بشـــركة أكس بريكس أي جي، وهي شركة متخصصة باالستثمارات 
العقارية، ألمانيا، منذ يوليو ٢٠١8.

•  عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفيذي بمؤسســـة سيســـتيما المالية، لوكســـمبورغ، شـــركة أوروبية 
تابعة لمؤسســـة سيســـتيما جيه اس اف ســـي، وهي شـــركة مســـاهمة ومدرجة في موســـكو 

ولندن، وهي شركة استثمارات من أكبر عشر شركات في االتحاد الروسي، منذ عام ٢٠١6.

•  عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفيذي بشـــركة أن دي تي لخدمات منع التآكل، وهي شـــركة تفتيش 
في المملكة العربية السعودية، منذ أبريل ٢٠١8.

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

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

المتحدة، منذ عام ٢٠١٠.

الخبرة المهنية السابقة:
•  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ايكوبـــال ايـــه اس، الدنمـــارك، وهـــي الشـــركة المصنعـــة لمنتجات 

البناء. منذ عام ٢٠٠7 م وحتى عام ٢٠١6.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مجموعـــة بولـــي كونســـبت الهولنديـــة، وهي المـــزود العالمـــي للمنتجات 
الترويجية، منذ عام ٢٠٠5 م وحتى عام ٢٠١6.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة سيســـتيما جيـــه اس اف ســـي الروســـية، وهـــي شـــركة متنوعـــة 
ومدرجة في موسكو ولندن، منذ عام ٢٠١٢ م وحتى عام ٢٠١6.

•  رئيـــس مجلس إدارة شـــركة مـــودي الدولية، المملكـــة المتحدة، وهـــي المزود الدولـــي لخدمات 
الفحص الفني - منذ عام ٢٠٠7 م وحتى عام ٢٠١١.

•  عضـــو مجلـــس إدارة بشـــركة توزيـــع الســـيارات الفرنســـية، وهـــي الشـــركة الموزعة لقطـــع غيار 
السيارات، منذ عام ٢٠٠8 م وحتى عام ٢٠١٠.

•  العضـــو المنتـــدب بشـــركة انفســـتكورب انترناشـــيونال ليمتـــد، وهـــي شـــركة متخصصـــة في 
االستثمارات في حقوق الملكية الخاصة األوروبية، لندن، منذ عام ٢٠٠3 م وحتى عام ٢٠١٠.

•  رئيـــس فـــرع أمريـــكا الشـــمالية لشـــركة تـــي إكـــس يـــو إنرجـــي، وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية 
محـــدودة ومتخصصـــة في مجال الكهرباء والغـــاز، داالس، الواليات المتحـــدة األمريكية، منذ عام 

١999 وحتى عام ٢٠٠3.

•  الرئيـــس ومديـــر العمليـــات التنفيذي بشـــركة بـــوز آلن هاملتـــون إنك، وهي شـــركة متخصصة 
في مجال الخدمات االستشارية، نيويورك، منذ عام ١993 م وحتى عام ١998.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
المتحـــدة  الواليـــات  ماساتشوســـتس،  بوســـطن،  هارفـــارد،  جامعـــة  األعمـــال،  إدارة  •  ماجســـتير 

األمريكية، عام ١978.
•  ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية وآدابها، جامعة أكسفورد، أكسفورد، إنجلترا، عام ١976.

السيد/ عادل عبد اهلل الميمان
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

 عضو لجنة المراجعة 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انضـــم الســـيد عادل الميمـــان إلى شـــركة الزوردي للمجوهـــرات بتاريخ 6 ديســـمبر٢٠١7 
كعضـــو مجلـــس إدارة. أعيـــد انتخابه لثالث ســـنوات إضافية بقرار مـــن الجمعية العامة 
المنعقـــدة فـــي ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 للوالية الحاليـــة لمجلس اإلدارة التي بـــدأت في ٢6 أبريل 

٢٠١8 وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
•  نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمبيعـــات الخزينـــة بمجموعـــة الخزينـــة في البنـــك األهلي 

التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يناير ٢٠١3.

•  رئيـــس قســـم مبيعـــات مجموعة الخزينـــة للقطاعـــات المصرفيـــة الخاصـــة والتجزئة 
والشركات، البنك األهلي التجاري، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الخبرة المهنية السابقة:
•  رئيـــس مبيعـــات الخزينة فـــي المناطق المركزية والشـــرقية، قســـم الخزينـــة، البنك 
األهلـــي التجـــاري، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منـــذ ينايـــر ٢٠١٠ وحتـــى 

ديسمبر ٢٠١٢.

•  الرئيس المشـــارك لقســـم إدارة الثروات، شـــركة جدوى لالســـتثمار، الرياض، المملكة 
العربية السعودية، منذ نوفمبر ٢٠٠8 وحتى يناير ٢٠١٠.

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

الصافية العالية والعالية للغاية والعمالء من المؤسسات في المنطقة.

•  رئيـــس إدارة ثـــروة العمالء من أصحـــاب الثروات الصافيـــة العالية، خدمات االســـتثمار، 
األهلـــي كابيتـــال، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منـــذ يوليـــو ٢٠٠6 وحتـــى 

نوفمبر ٢٠٠8.

•  رئيس وحدة األعمال االســـتراتيجية، االســـتثمار ومبيعات المشـــتقات، الخزينة، البنك 
األهلـــي التجاري، الرياض، المملكة العربية الســـعودية، منذ يوليـــو ٢٠٠5 وحتى يوليو 

.٢٠٠6

 ،)SAMBA( مديـــر قســـم المبيعات والتســـويق، الخزينة، البنك الســـعودي األمريكـــي  •
الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ يونيو ٢٠٠٠ وحتى مايو ٢٠٠3.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  درجـــة البكالوريـــوس فـــي اإلدارة الماليـــة، جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعادن، 

ظهران، المملكة العربية السعودية، ١995-٢٠٠٠.

•  برنامج اإلدارة المتقدمة )AMP7١( كلية وارتون، فيالدلفيا، أكتوبر-نوفمبر ٢٠١6.

•  برنامـــج القيـــادة التنفيذيـــة. مديـــر عام برنامـــج القيادة: قائـــد متعدد المهـــام. كلية 
كولومبيا لألعمال، نيويورك. أكتوبر ٢٠١5.

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

•  برنامـــج القيـــادة التنفيذيـــة المصمـــم خصيًصـــا لمجموعـــة مكونة مـــن 3٠ مدير من 
كبار المديرين بالبنك األهلي التجاري. إنسياد. ديسمبر ٢٠٠7.

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

١5 ١4  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



السيد/ سونيل بهيلوترا
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  |  عضو لجنة المراجعة

عضو اللجنة التنفيذية

تـــّم تعيين الســـّيد ســـونيل بهيلوتـــرا بشـــكٍل مؤقت كعضـــو مجلـــس إدارة غير 
تنفيـــذي بتاريـــخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 بناء علـــى توصية لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت. 
يســـري هـــذا التعييـــن اعتبـــارًا مـــن ١١ ديســـمبر ٢٠١8 وحتـــى انتهاء واليـــة المجلس 
الحاليـــة في أ ٢5 أبريل ٢٠٢١. وســـيتخذ تعيينه شـــكله النهائي بعـــد الموافقة عليه 

في االجتماع العادي األول للجمعية العامة.

المناصب الحالية:
•  عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفـــذي، شـــركة الزوردي للمجوهرات شـــركة مســـاهمة، 

منذ ديسمبر ٢٠١8.

•  رئيـــس قســـم إدارة الثـــروة والملكية الخاصة بمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا لـــدى بنـــك انفســـتكورب بالبحريـــن، والمتخصصـــة فـــي االســـتثمار فـــي 
معامـــالت الملكيـــة الخاصـــة بمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا مـــن 

ديسمبر ٢٠٠9م.

•  عضـــو مجلـــس إدارة غيـــر تنفيـــذي، شـــركة ريـــم المتكاملـــة للرعايـــة الصحيـــة 
القابضة، ذات مســـئولية محـــدودة، دبي، االمارات العربيـــة المتحدة، والمتخصصة 

في خدمات الرعاية الصحية، منذ مايو ٢٠١8م

•  عضـــو مجلـــس إدارة غير تنفيـــذي، شـــركة أوتومـــاك أوتوموتيف، ذات مســـئولية 
محدودة، مدينة الشـــويخ، الكويـــت، والمتخصصة حلول النقـــل والمواصالت منذ 

أكتوبر ٢٠١3م.

•  عضـــو مجلس إدارة غير تنفيذي، شـــركة اليســـر للمقاوالت الصناعيـــة المحدودة، 
منـــذ  االنشـــاءات،  فـــي  متخصصـــة  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة   الجبيـــل، 

سبتمبر ٢٠١8.

•  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شـــركة NDT لخدمات مكافحة التآكل المحدودة، 
ذات مســـئولية محـــدودة، الدمـــام، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، متخصصة في 

االختبارات والمعالجة الحرارية للقطاع الصناعي، منذ أكتوبر ٢٠١5.

•  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شـــركة هيدراســـون المحدودة، أبردين، المملكة 
المتحـــدة، متخصـــص في الحلول المتكاملـــة لنقل الســـوائل، والطاقة، والتحكم 
فـــي قطاعـــات الطاقـــة والبتروكيماويـــات والبحريـــة والمرافـــق العامة فـــي جميع 

أنحاء العالم، منذ مايو ٢٠١8م.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مدير قســـم الكفالـــة المالية، شـــركة باركليز كابيتـــال، لندن، المملكـــة المتحدة، 

والمتخصصة في الخدمات المالية، سبتمبر ٢٠٠5م -وحتي يوليو ٢٠٠9م

•  مديـــر مســـاعد، مجموعـــة الكفالـــة المالية، كريدي ســـويس فيرســـت بوســـطن، 
لنـــدن، المملكـــة المتحـــدة، وهـــي شـــركة متخصصـــة فـــي الخدمـــات المصرفيـــة 

االستثمارية وأسواق رأس المال والخدمات المالية، منذ ٢٠٠٢م وحتى ٢٠٠5م؛

•  مدير مســـاعد، قســـم الخدمات المصرفية االســـتثمارية، كريدي ســـويس فيرست 
بوســـطن، لنـــدان، المملكـــة المتحـــدة، وهي شـــركة متخصصة في أســـواق رأس 

المال والخدمات المالية، منذ ٢٠٠١م وحتى ٢٠٠٢م؛

•  مديـــر مســـاعد خدمات االســـتحواذ واالندماج، قســـم الخدمات المالية للشـــركات، 
شـــركة إرنســـت أند يونـــج، مونتريـــال، كندا، وهي شـــركة متخصصة في أســـواق 

رأس المال والخدمات المالية، منذ ١998م وحتى ٢٠٠٠م؛

•  مدير تدقيق، قســـم خدمات تدقيق الحســـابات، شـــركة إرنســـت أند يونج، مدينة 
العامـــة  المحاســـبة  خدمـــات  فـــي  متخصصـــة  شـــركة  وهـــي  أســـتراليا،  بيـــرث، 

واالستشارات المالية، منذ ٢٠٠4م وحتى ٢٠٠5م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
النـــدن،  •  درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال، المدرســـة العليـــا إلدارة األعمـــال، 

المملكة المتحدة، ٢٠٠٢م.

•  درجة الدبلوم في المحاسبة العامة، جامعة ماكجيل، مونتريال، كندا، ١996م.

مونتريـــال،  ماكجيـــل،  جامعـــة  ماليـــة  تخصـــص  تجـــارة  بكالورويـــوس   •  درجـــة 
كندا، ١994م.

السيدة/ صباح خليل المؤيد
 عضو مجلس إدارة مستقل 

رئيسة لجنة المراجعة

انضمـــت الســـيدة صبـــاح المؤيـــد إلـــى شـــركة الزوردي للمجوهرات منـــذ ٢٢ نوفمبر 
٢٠١6 كعضـــو مجلس إدارة. أعيد انتخابها لثالث ســـنوات إضافيـــة بقرار من الجمعية 
العامـــة المنعقـــدة في ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 للوالية الحالية لمجلـــس اإلدارة التي بدأت في 

٢6 أبريل ٢٠١8 وتنتهي بتاريخ ٢5 أبريل ٢٠٢١.

المناصب الحالية:
•  عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك البحريـــن للتطويـــر، وهـــو إحـــدى المؤسســـات المالية 
للتطويـــر ومتخصص في الخدمـــات المصرفية والمالية منذ مارس ٢٠١6؛ ورئيســـة 

لجنة االستثمارات والقروض منذ عام ٢٠١6.

•  عضـــو لجنة المراجعة في بنك البحرين الوطني، شـــركة مســـاهمة بحرينية، منذ 
عام ٢٠١8.

•  عضـــو مجلـــس إدارة مجلس التعليـــم العالـــي، بمملكة البحرين، وهو مؤسســـة 
حكومية، منذ عام ٢٠١٢، رئيسة لجنة المال واإلدارة.

•  شـــريك إداري في شـــركة إدارة المـــوارد الفكرية - ذات مســـئولية محدودة- وهي 
شركة عاملة في مجال اإلدارة االستشارية والتدريب، منذ ٢٠١4.

•  رئيســـة مجلـــس إدارة شـــركة فـــالت 6 البـــز البحريـــن، ذات المســـؤولية المحدودة، 
وهي عبارة عن برنامج لتسريع نمو المؤسسات الناشئة، منذ عام ٢٠١6.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر عـــام وعضـــو مجلـــس إدارة تنفيـــذي فـــي بنـــك اإلســـكان بالبحريـــن، قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية، من عام ٢٠٠4 وحتى عام ٢٠١3.

•  رئيـــس تنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة البنـــك األهلـــي المتحـــد بالبحريـــن، قطاع 
الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١996 وحتى ٢٠١4.

•  مدير عام مســـاعد بقســـم األعمال المصرفية للشـــركات ببنك البحرين الوطني، 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية، من عام ١988 وحتى ١996.

•  نائـــب رئيـــس بنك الخليج المتحد بالبحرين، قســـم االســـتثمارات، قطـــاع الخدمات 
المصرفية والمالية، من ١98٢ وحتى ١987.

•  مديـــر ســـيتي بنك بالبحرين، قســـم التجزئة، قطاع الخدمـــات المصرفية والمالية، 
من ١977 وحتى ١98١.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  درجة الماجســـتير في إدارة األعمال من كلية كيالســـتات إلدارة األعمال في جامعة 

دي بول، شيكاغو، الواليات المتحدة األميركية، عام ٢٠٠5.

•  بكالوريـــوس فـــي االقتصـــاد وإدارة األعمـــال مـــن الجامعـــة األمريكيـــة فـــي بيروت، 
لبنان. برنامج القيادة التنفيذية، كلية داردن، جامعة فيرجينيا، عام ٢٠٠١.

•  برنامج اإلدارة المتقدمة )AMP(، معهد وارتون إلدارة األعمال، عام ١999.

السيد/ سليم شدياق
 عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي 

عضو اللجنة التنفيذية 

انضم الســـيد ســـليم شـــدياق إلى شـــركة الزوردي للمجوهرات بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٠ 
كرئيـــس تنفيـــذي. تّم تعيينه بشـــكٍل مؤقت كعضو مجلـــس إدارة تنفيذي بتاريخ 
١١ ديســـمبر ٢٠١8 بنـــاء علـــى توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت. يســـري هـــذا 
التعييـــن اعتبـــارًا من ١١ ديســـمبر ٢٠١8 وحتـــى انتهاء والية المجلـــس الحالية في ٢5 
أبريـــل ٢٠٢١. وســـيتخذ تعيينـــه شـــكله النهائـــي بعـــد الموافقة عليه فـــي االجتماع 

العادي األول للجمعية العامة.

المناصب الحالية:
•  الرئيس التنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات شركة مساهمة، منذ ٢٠١٠م.

•  عضـــو مجلـــس إدارة تنفيذي، شـــركة الزوردي للمجوهرات شـــركة مســـاهمة، منذ 
ديسمبر ٢٠١8م.

الخبرة المهنية السابقة:
•  الرئيـــس التنفيـــذي، شـــركة ريد ُبـــل نورث أمريكا، وهي شـــركة تعمـــل في قطاع 

التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠7م وحتى ٢٠١٠م؛

•  الرئيس التنفيذي والرئيس اإلقليمي )آســـيا والمحيط الهادئ والشـــرق األوســـط 
وأفريقيـــا(، شـــركة ريـــد ُبـــل اليابـــان كي كـــي، الســـلع االســـتهالكية، منـــذ ٢٠٠6م 

وحتى ٢٠٠7م؛

•  الرئيـــس اإلقليمـــي )آســـيا والمحيط الهادئ والشـــرق األوســـط وأفريقيا(، شـــركة 
ريـــد ُبل أف زي إي، وهي شـــركة تعمـــل في قطاع التجزئة ومتخصصة في الســـلع 

االستهالكية، منذ ٢٠٠4م وحتى ٢٠٠5م؛

•  مدير منطقة )الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا واليونان(، شـــركة ريد ُبل جي أم 
بـــي أتـــش، وهـــي شـــركة تعمـــل فـــي قطـــاع التجزئـــة ومتخصصـــة فـــي الســـلع 

االستهالكية، منذ ١999م وحتى ٢٠٠٢م؛

•  مدير التســـويق )سويســـرا والنمســـا(، شـــركة بروكتر آند جامبل آي جي، شـــركة 
الســـلع  فـــي  ومتخصصـــة  التجزئـــة  قطـــاع  فـــي  تعمـــل  شـــركة  وهـــي  عامـــه، 

االستهالكية، منذ ١997م حتى ١999م؛ 

•  مديـــر عالمـــة تجارية )سويســـرا(، شـــركة بروكتر آنـــد جامبل آي جي، شـــركة عامه، 
وهـــي شـــركة تعمل فـــي قطـــاع التجزئـــة ومتخصصة في الســـلع االســـتهالكية، 

منذ ١995م حتى ١997م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
والفيزيـــاء  للكيميـــاء  العليـــا  المدرســـة  الهندســـة،  فـــي  البكالوريـــوس  •  درجـــة 

وااللكترونيات، ليون، فرنسا، ١995.

•  حاصـــل علـــى برامـــج اإلدارة التنفيذية مـــن كّل من: كلية إنســـياد، كليـــة هارفارد 
لنـــدن  كليـــة  لـــوزان،  فـــي   )IMD( اإلدارة  لتطويـــر  الدولـــي  المعهـــد   لألعمـــال، 

إلدارة األعمال.

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

١7 ١6  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



السيرة الذاتية لكبار 
التنفيذيين

_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

السّيد/ سليم شدياق
 الرئيس التنفيذي، انضّم إلى شركة الزوردي للمجوهرات 

في 8 فبراير 2010م.

المنصب الحالي:
•  الرئيس التنفيذي، شركة الزوردي للمجوهرات شركة مساهمة، منذ ٢٠١٠م.

•  عضـــو مجلـــس إدارة تنفيذي، شـــركة الزوردي للمجوهرات شـــركة مســـاهمة، منذ 
ديسمبر ٢٠١8م

الخبرة المهنية السابقة:
•  الرئيـــس التنفيـــذي، شـــركة ريد ُبـــل نورث أمريكا، وهي شـــركة تعمـــل في قطاع 

التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ ٢٠٠7م وحتى ٢٠١٠م؛

•  الرئيس التنفيذي والرئيس اإلقليمي )آســـيا والمحيط الهادئ والشـــرق األوســـط 
وأفريقيـــا(، شـــركة ريـــد ُبـــل اليابـــان كي كـــي، الســـلع االســـتهالكية، منـــذ ٢٠٠6م 

وحتى ٢٠٠7م؛

•  الرئيـــس اإلقليمـــي )آســـيا والمحيط الهادئ والشـــرق األوســـط وأفريقيا(، شـــركة 
ريـــد ُبل أف زي إي، وهي شـــركة تعمـــل في قطاع التجزئة ومتخصصة في الســـلع 

االستهالكية، منذ ٢٠٠4م وحتى ٢٠٠5م؛

•  مدير منطقة )الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا واليونان(، شـــركة ريد ُبل جي أم 
بـــي أتـــش، وهـــي شـــركة تعمـــل فـــي قطـــاع التجزئـــة ومتخصصـــة فـــي الســـلع 

االستهالكية، منذ ١999م وحتى ٢٠٠٢م؛

•  مدير التســـويق )سويســـرا والنمســـا(، شـــركة بروكتر آند جامبل آي جي، شـــركة 
الســـلع  فـــي  ومتخصصـــة  التجزئـــة  قطـــاع  فـــي  تعمـــل  شـــركة  وهـــي  عامـــه، 

االستهالكية، منذ ١997م حتى ١999م؛ 

•  مديـــر عالمـــة تجارية )سويســـرا(، شـــركة بروكتر آنـــد جامبل آي جي، شـــركة عامه، 
وهـــي شـــركة تعمل فـــي قطـــاع التجزئـــة ومتخصصة في الســـلع االســـتهالكية، 

منذ ١995م حتى ١997م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
والفيزيـــاء  للكيميـــاء  العليـــا  المدرســـة  الهندســـة،  فـــي  البكالوريـــوس  •  درجـــة 

وااللكترونيات، ليون، فرنسا، ١995.

•  حاصـــل علـــى برامـــج اإلدارة التنفيذية مـــن كّل من: كلية إنســـياد، كليـــة هارفارد 
لنـــدن  كليـــة  لـــوزان،  فـــي   )IMD( اإلدارة  لتطويـــر  الدولـــي  المعهـــد   لألعمـــال، 

إلدارة األعمال.

السّيد/ أيمن جميل
الرئيس التنفيذي للشئون المالية، انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات 

في 22 سبتمبر 2014م.

المنصب الحالي:
•  الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة الزوردي للمجوهرات منذ عام ٢٠١4.

الخبرة المهنية السابقة:
•  المديـــر المالي التنفيذي، الشـــركة الوطنية للطباعة، شـــركة مســـاهمة للتعبئة 

والتغليف، منذ عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١4.

•  مراقب األســـواق الدولية )ألســـواق أفريقيا والشرق األوســـط واألدنى ورابطة الدول 
المســـتقلة وتركيا وباكســـتان(، شـــركة اس ســـي جونســـون، مجموعة شـــركات 

للسلع االستهالكية سريعة الدوران، منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢.

•  المدير المالي اإلقليمي )الشـــرق األوســـط وأمريكا الشمالية(، اس سي جونسون، 
مجموعة شـــركات عاملة في قطاع التجزئة ومتخصصة في الســـلع االستهالكية، 

منذ عام ٢٠٠6 وحتى ٢٠١٠.

•  المدير المالي، شـــركة اس ســـي جونســـون )مصـــر(، مجموعة شـــركات عاملة في 
قطاع التجزئة ومتخصصة في السلع االستهالكية، منذ عام ٢٠٠4 وحتى ٢٠٠6.

•  مديـــر الشـــؤون الماليـــة، فروماجيـــري بيـــل ايجيبـــت، شـــركة مســـاهمة محدودة 
 ٢٠٠١ عـــام  منـــذ  الـــدوران،  ســـريعة  االســـتهالكية  الســـلع  مجـــال  فـــي   وتعمـــل 

وحتى ٢٠٠4.

•  مراقب مالي، غالكسوســـميثكلين، شـــركة مســـاهمة محدودة وتعمل في مجال 
األدوية، منذ عام ١997 وحتى ٢٠٠١.

•  محاســـب أول، إرنســـت آند يونغ، شـــركة تضامـــن، تدقيق قانوني، منـــذ عام ١994 
وحتى ١997.

•  مدير حســـابات، شـــركة ســـي آر آند إس، شـــركة تضامن، تكنولوجيـــا المعلومات، 
منذ عام ١99٢ وحتى ١994.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  محاســـب قانوني معتمد، جمعية المحاســـبين القانونييـــن المعتمدين، المملكة 

المتحدة، ١998.

الواليـــات  المالييـــن،  المهنييـــن  جمعيـــة  المعتمـــد،  الخزانـــة  مديـــر   •  شـــهادة 
المتحدة، ٢٠٠٢.

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

•  بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، ١99١.
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_  لمحة عاّمة حول الشركة  _

السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

السّيدة/ مي قاننجي
الرئيس التنفيذي للتسويق، انضمت إلى 

 شركة الزوردي للمجوهرات في أكتوبر 2018.

المنصب الحالي:
الزوردي  شـــركة  فـــي  التســـويق  قســـم  •  رئيســـة 

للمجوهرات، شركة مساهمة، منذ العام ٢٠١8.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــرة قســـم التســـويق فـــي مجموعة زهـــور الريف 

لصناعة وبيع العطور، من عام ٢٠١3 حتى ٢٠١8

•  رئيســـة قســـم التســـويق في مجموعة الحكير ألزياء 
التجزئة، من عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١3؛

•  مديـــرة مشـــروع األبحـــاث التســـويقية، فـــي شـــركة 
إيبســـوس العالميـــة ألبحـــاث الســـوق، من عـــام ٢٠٠8 

حتى ٢٠١٠

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
مـــن  المالـــي،  االقتصـــاد  فـــي  ماجســـتير  •  شـــهادة 
الجامعـــة األميركية فـــي بيروت، لبنان، مـــن عام ٢٠٠3 

حتى ٢٠٠5.

•  إجـــازة فـــي االقتصـــاد، مـــن الجامعـــة األميركيـــة فـــي 
بيروت، لبنان، من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠3.

السّيد/ محمد أيمن حفار
 المدير العام التنفيذي بالمملكة ودولًيا، 
 انضم إلى شركة الزوردي للمجوهرات في 

22 فبراير 1994.

المنصب الحالي:
•   المديـــر العام التنفيذي لشـــركة الزوردي للمجوهرات 

منذ يناير ٢٠٠6.

الخبرة المهنية السابقة:
•  نائب الرئيس للتســـويق والمبيعات، شـــركة الزوردي 

للمجوهرات، ٢٠٠5.

الزوردي  شـــركة  والمبيعـــات،  التســـويق  •  مديـــر 
للمجوهرات، منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠4.

•  مديـــر تســـويق أول، شـــركة الزوردي للمجوهرات منذ 
عام ١995 وحتى ٢٠٠٢.

•  مديـــر مبيعـــات أول، شـــركة الزوردي للمجوهرات منذ 
عام ١994 وحتى ١995.

•  مديـــر المبيعـــات، متاجـــر العربيـــة، مؤسســـة فردية، 
صناعة األزياء، منذ عام ١99٠ وحتى ١993.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
ماساتشوســـتس  معهـــد  التنفيـــذي،  •  البرنامـــج 
الواليـــات  ماساتشوســـتس،  واليـــة  للتكنولوجيـــا، 

المتحدة، ٢٠٠7م.

معهـــد  االبـــداع،  الدارة  االســـتراتيجي  •  البرنامـــج 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، والية ماساتشوستس، 

الواليات المتحدة، ٢٠٠6.

•  دبلوم التســـويق االســـتراتيجي من جامعـــة توليدو، 
أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية، ١998.

•  بكالوريوس إدارة األعمال، جامعة حلب، سوريا، ١99١.

عبد اهلل العبيد
مدير إداري، انضم إلى شركة الزوردي 

 للمجوهرات في 1 سبتمبر 1995.

المنصب الحالي:
منـــذ  للمجوهـــرات  الزوردي  لشـــركة  اإلداري   •  المديـــر 

عام ٢٠٠6.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر العالقـــات العامـــة، شـــركة الزوردي للمجوهرات 

منذ عام ١995 وحتى ٢٠٠٠.

االتصـــاالت  شـــركة  الحكوميـــة،  العالقـــات  •  مديـــر 
الحكوميـــة )اس تي ســـي(، وهي شـــركة مســـاهمة 
ومتخصصـــة فـــي مجـــال االتصـــاالت، منـــذ عـــام ١99٠ 

وحتى ١994.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  دبلـــوم إدارة األعمال، معهد الخليج، الرياض، المملكة 

العربية السعودية، عام ١995.

إيهاب إبراهيم
المدير العام التنفيذي - مصر، انضم إلى 
 شركة الزوردي للمجوهرات في 1 مايو 2005.

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

للمجوهرات منذ عام ٢٠١١.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مدير تجاري بشـــركة اورو ايجيبت لتشـــغيل المعادن 
الثمينـــة، وهي شـــركة مســـاهمة وعاملـــة في مجال 
تصنيـــع وصياغة وبيع أعمـــال المجوهـــرات والذهب، 

منذ عام ٢٠٠9 م وحتى عام ٢٠١١.

•  مديـــر التســـويق والمبيعـــات بشـــركة اورو ايجيبـــت 
لتشـــغيل المعادن الثمينة، وهي شـــركة مســـاهمة 
وعاملـــة فـــي مجـــال تصنيـــع وصياغـــة وبيـــع أعمـــال 
وحتـــى   ٢٠٠3 عـــام  منـــذ  والذهـــب،   المجوهـــرات 

عام ٢٠٠9.

•  نائب المديـــر العام وكبير مديـــري المبيعات والمدير 
اإلقليمـــي بالشـــركة العربية للتجـــارة والتوزيع، وهي 

شركة مساهمة، منذ عام ١99٢ وحتى ٢٠٠3.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  بكالوريـــوس تجـــارة - قســـم إدارة األعمـــال، جامعـــة 

حلوان، جمهورية مصر العربية، عام ١99٠.

•  دبلـــوم علـــوم الحاســـب اآللـــي، الجامعـــة األمريكيـــة 
بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ١99٠.

•  دبلـــوم التســـويق مـــن معهد تشـــارترد للتســـويق، 
مصـــر،  القاهـــرة،  بالقاهـــرة،  األمريكيـــة   الجامعـــة 

عام ٢٠٠7.

السّيد/ جورج صوفيا
مدير عام التجزئة، انضم إلى شركة الزوردي 

 للمجوهرات في 1 مايو 2018.

المنصب الحالي:
•  مدير عام قطاع التجزئة بشـــركة الزوردي للمجوهرات 

منذ مايو ٢٠١8.

الخبرة المهنية السابقة:
•  مديـــر عـــام قســـم التجزئـــة فـــي مجموعة شـــلهوب، 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

السعودية من عام ٢٠١6 حتى ٢٠١8.

مـــن  جـــزء  للهدايـــا،  العربيـــة  الشـــركة  عـــام  •  مديـــر 
العربيـــة  المملكـــة  وجمجـــوم،  شـــلهوب  مجموعـــة 

السعودية، من عام ٢٠١3 حتى ٢٠١6

•  مديـــر العمليات، الشـــركة العربية للهدايـــا، جزء من 
العربيـــة  المملكـــة  وجمجـــوم،  شـــلهوب  مجموعـــة 

السعودية، من عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١3.

•  مديـــر إقليمي للمبيعات، شـــركة شـــلهوب إنك، جزء 
العربيـــة  اإلمـــارات  دبـــي،  شـــلهوب،  مجموعـــة  مـــن 

المتحدة، منذ عام ٢٠٠7 وحتى ٢٠١٠. 

•  مديـــر عالمـــة تجارية، شـــركة شـــلهوب إنـــك، جزء من 
مجموعة شـــلهوب، دبـــي، اإلمارات العربيـــة المتحدة، 

منذ عام ٢٠٠5 وحتى ٢٠٠7.

المؤهالت األكاديمية والمهنية:
•  ماجســـتير إدارة األعمـــال التنفيذيـــة، جامعة اســـكب 

أوروبا، باريس، فرنسا، عام ٢٠١6.

•  درجة البكالوريوس فـــي إدارة األعمال، معهد غليون 
للتعليم العالي، سويسرا، عام ٢٠٠4
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أنشطة الزوردي 
األساسية

القطاعـــات  مـــن  الزوردي  لمجموعـــة  األساســـية  األنشـــطة  تتألـــف 
التشغيلية الرئيسية التالية:

قطاع تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب واأللماس: 
يتكـــّون بصـــورة أساســـية من تصميـــم وإنتـــاج مجوهـــرات الذهب 

واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة.

قطاع البيع بالجملة: 
يتضمـــن عمليـــات البيـــع بالجملـــة إلـــى أكثـــر مـــن ١3٠٠ تاجـــر تجزئة 
مســـتقل لبيـــع مجوهـــرات الذهـــب واأللمـــاس في منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

قطاع البيع بالتجزئة: 
يتركـــز بشـــكل رئيســـي حـــول عمليـــات بيـــع مجوهـــرات الذهـــب 
واأللمـــاس الكالســـيكية والعصريـــة عبـــر متاجـــر التجزئـــة الخاصـــة 
بالعالمـــات التجاريـــة لـــكل مـــن الزوردي و"تـــوس" للمجوهـــرات ذات 

األسعار المعقولة، وأكشاك كيناز ومتاجر أميزينج جولري.

وتضـــم أنشـــطة البيع بالجملـــة لـــدى مجموعـــة الزوردي توزيع وبيع 
مجوهـــرات الذهـــب بالوزن إلى شـــبكة واســـعة تضم أكثـــر من ١3٠٠ 
تاجـــر تجزئـــة مســـتقل في جميـــع أنحـــاء منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. وتمول المجموعة مشـــترياتها مـــن الذهب الخام 
مـــن المؤسســـات المالية من خالل التســـهيالت المتوافقة تماًما مع 
أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية، وتبيع مجوهـــرات الذهب بالـــوزن إلى 
تجـــار التجزئة الذين يتعين عليهم ســـداد ما يعـــادل الوزن الفعلي 
للذهـــب المبـــاع، إضافـــة إلى أجـــور التشـــغيل بالريال الســـعودي أو 
العملـــة المعنيـــة. وفـــي إطـــار اســـتراتيجية مجموعـــة الزوردي إلدارة 
مخاطـــر تقلـــب األســـعار، ُتمـــول الزوردي احتياجاتهـــا الكاملـــة مـــن 
الذهـــب مـــن البنوك بشـــروط مختلفة عوًضا عن شـــراء الذهب من 
الســـوق بشـــكٍل مباشـــر والتعرض لمخاطر تقلب أســـعاره، وبذلك 
تحافـــظ مجموعـــة الزوردي على أن تكـــون موجوداتها مـــن الذهب، 
الممثلـــة فـــي الذمم المدينـــة والمخـــزون، مســـاوية اللتزاماتها من 

القروض البنكية الخاصة بتمويل الذهب في كافة األوقات.

_  األعمال االستراتيجية  _

توزيع وبيع مجوهرات الذهب إلى شبكة واسعة تضم أكثر من ١3٠٠ تاجر 
تجزئة مستقل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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وصف األعمال

_  األعمال االستراتيجية  _

سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة

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

الذهب؛ و)3( معالجة الخام واسترداد الكسر.

ويتـــم اســـتيراد األلمـــاس مـــن مصـــادر متعـــددة، منهـــا بلجيـــكا 
والهنـــد وجنـــوب أفريقيـــا. وعـــادًة مـــا يكـــون األلمـــاس المســـتورد 

مصقوًلا بالفعل الستخدامه مباشرًة في تصنيع المجوهرات.

)ب( التصميم والتصنيع
1. التصميـــم: تختلف تصاميـــم المجوهرات من منطقـــة إلى أخرى 
نظـــًرا الختـــالف األذواق بحســـب الموقـــع الجغرافي ودوافع الشـــراء، 
حيـــث يفضل العمالء في المناطق الريفيـــة والتقليدية المجوهرات 
ذات التصاميـــم التقليديـــة عيـــار ٢١ قيـــراط، بخـــالف العمـــالء فـــي 
المناطـــق الحضريـــة والذيـــن ينشـــدون مجوهـــراٍت ذات تصاميـــم 

عصرية مواكبة للموضة بعيار ١8 قيراط. 

2. التصنيـــع: يعتمـــد التصنيـــع فـــي قطـــاع مجوهـــرات الذهـــب 
واأللماس على ثالث تقنيات رئيسية، وهي:

•   الكبـــس: هـــو عبارة عـــن اســـتخدام المكنـــات اآلليـــة أو اليدوية 
القـــوة  باســـتخدام  والفضـــة  الذهـــب  لســـك  المخصصـــة 
الهيدروليكيـــة، وعـــادًة مـــا تكـــون التصاميـــم المصنوعة بهذه 

التقنية بسيطة وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.

•  الســـبك: هـــي عمليـــة صنـــع قالـــب شـــمعي يســـتخدم لحمـــل 
المعـــدن الســـاخن )ذهـــب، فضـــة، وغيـــره( لتشـــكيله فـــي صورة 
نمـــوذج تصميـــم موحد بناًء على النموذج األساســـي. وتوفر هذه 
الطريقـــة مســـتوى أعلى مـــن الجـــودة مقارنًة بالكبـــس، باإلضافة 

إلى إمكانية إنتاج كميات كبيرة من القالب ذاته.

3. تقنيـــات متقدمـــة أخـــرى مثـــل الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد 
والتركيـــب بالمجهر: تقنيـــة الطباعة ثالثيـــة األبعاد هـــي عملية 
صنـــع المجوهـــرات باســـتخدام نمـــوذج رقمـــي ثالثـــي األبعـــاد. أمـــا 
تقنيـــة التركيـــب بالمجهر، فتتمحور حـــول تركيب األحجـــار الكريمة 
الصغيـــرة والمتســـاوية الحجـــم في صفوف متشـــابكة باســـتخدام 
مجهـــر عالي الدقـــة. وتمكن هـــذه التقنيات شـــركات التصنيع من 
ضبـــط نســـبة الذهب فـــي المجوهـــرات بدقـــة، وكذلك زيـــادة أجور 

التشغيل بفضل حصرية تصميماتها.

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  واأللمـــاس  الذهـــب  مجوهـــرات  وُتصنـــع 
الســـعودية، ســـواء في ورش محليـــة صغيرة أو فـــي مصانع كبيرة 
نســـبًيا. حيـــث تعتمد الـــورش علـــى تقنيـــات التصنيع األساســـية، 
مثـــل الكبـــس والصب في القوالب؛ في حين تســـتخدم الشـــركات 
الُمصنعـــة تقنيـــات أكثـــر تقدًما )مثـــل التركيب بالمجهـــر، والقطع 
بالليـــزر، والطباعـــة ثالثية األبعاد(، والتي ُتمكن الشـــركات من إنتاج 

كميات أكبر بتكلفة أقل.
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)ج( البيع بالجملة والتوزيع
توجـــد اليـــوم العديـــد من الفئـــات المختلفـــة لتجـــارة الجملة في 

أسواق المجوهرات الرئيسية، وهي:

•  تاجر الجملـــة المتخصص: يعمل بشـــكل أساســـي مـــع تجار 
البيـــع بالتجزئـــة الذيـــن ليـــس لهم اتصال مباشـــر مع شـــركات 
التصنيـــع، ســـواء كانت هذه الشـــركات موجودة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية أو خارجهـــا )بشـــكل رئيســـي فـــي أقصى 
شـــرق آســـيا(. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُيفضل تجـــار البيـــع بالتجزئة 
التعامل مـــع تجار البيع بالجملـــة باعتبارهم يقدمون خصومات 

مجزية ويقبلون الدفعات االئتمانية، بدًلا من الدفع نقًدا.

•  شـــركات متكاملة تجمع أعمال التصنيع وتجـــارة التجزئة: 
هي شـــركات تصنيع ذات تكامل رأســـي وتمتلك شبكة خاصة 
مـــن متاجر التجزئة التـــي تبيع قطع حصرية من إنتاج الشـــركة 
الرئيســـية الُمصِنعـــة. وال يتنافس تجار البيـــع بالجملة في هذه 
 الفئـــة مـــع باقـــي تجـــار الجملـــة فـــي مجـــاالت أخـــرى باعتبارهـــم 

ال يستهدفون سوق التجزئة العام للمجوهرات.

•  الشـــركة الُمصنعة/تاجـــر الجملـــة: هـــي الشـــركات المصنعة 
التـــي تقـــوم بتشـــغيل وإدارة قنوات البيـــع بالجملـــة الخاصة 
بهـــا، ممـــا يتيـــح لهـــا تحقيـــق هوامـــش ربـــح أعلـــى، حيث أن 
منافـــذ بيـــع المجوهـــرات بالتجزئـــة يمكـــن أن تحد مـــن الربح 
اإلجمالـــي للشـــركات المصنعـــة. وتركـــز الشـــركات فـــي هذه 
الفئـــة علـــى تعزيـــز قدراتهـــا على تزويد شـــبكة واســـعة من 
تجـــار البيع بالتجزئة المســـتقلين في مختلف أنحـــاء المملكة 

السعودية. العربية 

)د( تجارة التجزئة
ترتكـــز عمليـــات البيع بالتجزئـــة في المملكة العربية الســـعودية 

في:

أســـواق الذهب: وهي أســـواق ُتشـــبه البـــازارات وتضـــم متاجر 
عديـــدة لبيـــع المجوهـــرات الرخيصـــة والراقيـــة علـــى حٍد ســـواء. 
وتعتبـــر من أبـــرز وجهـــات التجزئة اســـتقطاًبا للعمـــالء الراغبين 

في شراء مجوهرات الذهب بالوزن.

الشـــوارع الرئيســـية: توجد المعارض المســـتقلة في الشـــوارع 
الرئيســـية فـــي مركز المدينـــة، حيث تركـــز هذه الفئة مـــن متاجر 
البيـــع بالتجزئة على بيع مجوهـــرات األلماس بالقطعـــة باعتبار أن 

هذا النوع من عمليات التجزئة يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.

مراكز التســـوق: تبيع المتاجـــر الموجودة في مراكز التســـوق 
الـــى  ُتبـــاع بالقطعـــة باإلضافـــة  قـــد  التـــي  الذهـــب  مجوهـــرات 

بالوزن. بيعها 

وعادة ما ينقسم عمالء شراء الذهب بالتجزئة إلى أربع فئات:

المناســـبات  وبخاصـــة  المناســـبات:  بدافـــع  االســـتهالك 
االجتماعيـــة، مثـــل حفـــالت الزفـــاف والـــوالدة والمناســـبات مثـــل 

االحتفال باألم أو الحب واألعياد السنوية. 

االســـتهالك بدافـــع الموضة: يعـــود هـــذا الدافـــع إلى انتشـــار 
التمـــدن وارتفـــاع مســـتوى الدخـــل لفئـــة الشـــباب، ومعظمه من 
الشـــابات اللواتـــي يقتنيـــن المجوهـــرات الرتدائهـــا خـــالل الحيـــاة 

اليومية لحضور المناسبات االجتماعية. 

االســـتهالك بدافع االدخـــار: تعتقد هـــذه الفئة أن مشـــتريات 
الذهـــب، وتحديـــًدا مـــن عيـــار ٢١ قيـــراط، هـــي وســـيلة لالدخـــار، 
حيـــث تعـــد مجوهرات الذهب فـــي المملكة العربية الســـعودية 
ومصـــر وســـيلًة للحفـــاظ علـــى ثـــروة المـــرأة بعـــد الـــزواج. كمـــا 
ُتســـتخدم كغطـــاء مالـــي فـــي األوقـــات العصيبـــة أو فـــي حـــال 

ارتفاع معدالت التضخم.

االســـتهالك بدافـــع االســـتثمار: عادة مـــا يكـــون على شـــكل 
عمـــالٍت وســـبائك ذهبيـــة عيـــار ٢4 قيـــراط. ويســـتخدم الذهـــب 
االقتصاديـــة  التقلبـــات  فتـــرة  خـــالل  التقلبـــات  ضـــد  كغطـــاء 

والسياسية واالجتماعية.

_  األعمال االستراتيجية  _

وصف األعمال

تطبيق تقنية الطباعة ثالثية األبعاد في التصنيع 
على نحٍو يتيح تصاميم عالية الدقة ومتميزة 

بإنتاجية عالية وتكلفة أقل.
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نموذج األعمال

يركـــز نمـــوذج أعمـــال مجموعة الزوردي األساســـي علـــى تصميم 
بالـــوزن ضمـــن شـــبكة معـــارض  الذهـــب  وتصنيـــع مجوهـــرات 
الجملـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، لـــالزوردي شـــبكتها الخاصـــة مـــن 
معـــارض البيـــع بالتجزئـــة، حيـــث تقـــوم ببيـــع األلمـــاس بشـــكٍل 
أساســـي، بالقطعـــة لضمان انعدام المنافســـة مـــع قنوات البيع 
بالجملـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن مجموعـــة الزوردي تعمـــل فـــي 
تصنيـــع مجوهـــرات الذهـــب واأللمـــاس واألحجار الكريمة وشـــبه 
الكريمـــة، إال أن نشـــاط بيـــع مجوهـــرات الذهـــب يعـــد أســـاس 
معظـــم  ويحقـــق  مواردهـــا  معظـــم  يســـتهلك  الـــذي  عملهـــا 
الكريمـــة وشـــبه  األلمـــاس واألحجـــار  أمـــا مجوهـــرات  إيراداتهـــا. 
الشـــركة  بنشـــاط  مقارنـــًة  نســـبيً  أصغـــر  فحجمهـــا  الكريمـــة 

المتعلق ببيع مجوهرات الذهب.

كمـــا تجـــري مجموعـــة الزوردي عمليات تصنيع مجوهـــرات الذهب 
مـــن خـــالل نمـــوذج عمـــل خـــاص راســـخ وفعـــال يكـــون عنصـــًرا 

أساسًيا من نهجها التنافسي.

ويضـــم هذا النمـــوذج دورة تشـــغيلية من ثالث مراحل رئيســـية 
تنطـــوي كل منهـــا علـــى قيمـــة مضافـــة. تضـــم المرحلـــة األولى 
اعتمـــاد سلســـلة فريـــدة للذهـــب الصافـــي، وتتضمـــن الثانيـــة 
تصنيـــع مجوهـــرات الذهـــب، والثالثة توزيـــع المنتجـــات النهائية 

من مجوهرات الذهب.

وفـــي ما يلـــي شـــرح مفصل لنمـــوذج األعمـــال الخـــاص بعمليات 
الذهب:

سلسلة توريد فريدة للذهب الصافي
تتجنـــب الزوردي التعـــّرض المخاطـــر لتقّلبـــات أســـعار الذهب في 
األســـواق العالميـــة حيـــث تكـــون األصـــول والخصـــوم المتعلقـــة 
بالذهـــب متســـاويًة دومـــً. وهـــي تحصـــل علـــى موجوداتها من 
الذهـــب وفقـــً التفاقـــات ماليـــة متســـقة مـــع أحـــكام الشـــريعة 
اإلســـالمية بشـــكل عقود المرابحة والتورق مع المصارف المحلية، 
وجـــزء صغير منهـــا فقط يأتي نتيجـــة االتفاقات تمويـــل تقليدية 

مع بعض المصارف الدولية.

_  األعمال االستراتيجية  _

وفيما يلي شرح مفصل لنموذج األعمال الخاص بعمليات تمويل شراء وبيع المشغوالت الذهبية:

سداد تسهيالت التورق والمربحات 
المستخدمة في تمويل شراء الذهب 

تسهيالت أئتمانية تورق ومربحات  
لتمويل شراء الذهب

عملية التصنيع
الذهب + األحجار 

= المجوهرات

سدد التسهيالت البنكية 
مربحات وتورق قصيرة األجل 
تسدد مجموعة الزوردي قيمة 

كميات الذهب المشتراه 
 +

هامش الربح 

تسهيالت أئتمانية تورق 
ومربحات قصيرة األجل 

ممنوحة من البنوك

االيرادات من قطاع التجزئة

اإليرادات من قطاع البيع بالجملة

مجموعة

أجور التصنيع )نقدا(
+

قيمة الذهب واألحجار الكريمة 
)نقدا(

 صاالت الزوردي
 للبيح بالتجزئة

أجور التصنيع )نقدا(
+

كمية ذهب تعادل وزن الذهب 
المستخدمة في تشكيل 

المنتجات المباعة

البنك

 عمالء البيع 
بالجملة
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توزيع منتجات الذهب النهائية
تعتمـــد الزوردي قناتين للتوزيع، األولى بالجملة والثانية بالتجزئة. 
تقـــوم عمليـــة التوزيـــع بالجملة بشـــكٍل أساســـي علـــى عمليات 
البيـــع بالجملـــة إلـــى أكثـــر مـــن ١3٠٠ تاجـــر تجزئـــة مســـتقل فـــي 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

تقـــوم عمليـــة البيـــع بالجملة على منـــح عمالء الشـــركة من تجار 
الجملـــة تســـهيالت باألجـــل لســـداد التزاماتهـــم، بمـــا فـــي ذلـــك 
التزاماتهـــم من شـــراء الذهـــب، وتقتصر الشـــركة فـــي التعامل 
اآلجل مع عمالئها في قطاع الجملة اســـتجابة لمتطلبات التعامل 
فـــي تجارة الذهب، وقد صدرت إجازة هـــذه المعاملة من عدد من 
علمـــاء الشـــريعة المتقدميـــن والمعاصريـــن، وفًقـــا لمـــا جاء في 
توصيـــات حلقة النقـــاش الشـــرعية التي نظمها مجلـــس الغرف 
الســـعودية بعنـــوان: التعامـــل باألجل في تجـــارة الذهب، بحضور 
عـــدد مـــن كبـــار علمـــاء الشـــريعة والخبـــراء فـــي تجـــارة وصناعة 
الذهـــب. وتقتصـــر المجموعـــة فـــي تعاملهـــا بالبيع اآلجـــل على 

مبيعات الجملة فقط، وال تتعامل باألجل في مبيعات التجزئة.

أمـــا قناة التوزيـــع الثانية التي تعتمدهـــا الزوردي فهي قناة البيع 
بالتجزئـــة التـــي تقـــوم علـــى بيـــع مجوهـــرات الذهـــب واأللمـــاس 
والفضة وغيرها الكالســـيكية منها والعصرية المواكبة للموضة 
فـــي متاجـــر التجزئـــة لعالمـــة الزوردي الخاصـــة، ومتاجـــر "تـــوس" 

وأكشاك كيناز ومتاجر عالمة أميزينج.

تحظـــى مجموعـــة الزوردي بقاعـــدة متوازنـــة ومتنوعـــة من عمالء 
البيـــع بالجملة، إضافة إلـــى تحقيقها جزًء مـــن إيراداتها أيًضا من 
خـــالل بيـــع منتجاتهـــا إلـــى المســـتهلك النهائـــي مباشـــرة عبـــر 
شـــبكة من متاجر البيع بالتجزئة تابعة لمجموعة الزوردي، ســـيًعا 
منها لتوســـيع نطـــاق أعمالها وزيـــادة إيراداتها توســـع مجموعة 
الزوردي نشـــاطها في قطاع البيع بالتجزئة من خالل اســـتحواذها 
علـــى حـــق امتياز العالمـــات التجاريـــة العالمية الكبـــرى. وبالفعل، 
بـــدأت اســـتراتيجية النمو الجديدة فـــي العام ٢٠١8 مع شـــراء حق 
امتيـــاز عالمـــة تـــوس للمجوهـــرات ذات األســـعار المعقولـــة فـــي 
المملكـــة العربية الســـعودية. وباإلضافة إلى تـــوس، لدى الزوردي 
شـــبكتها الخاصـــة مـــن متاجـــر التجزئة لعالمتهـــا التجاريـــة. كما 
تختلـــف أعمـــال البيع بالتجزئـــة لعالمة الزوردي وحدهـــا عن أعمال 
تجـــارة مجوهـــرات الذهـــب بالجملـــة، حيـــث تركـــز المجموعـــة في 
متاجرهـــا علـــى بيـــع مجوهـــرات األلمـــاس بالقطعـــة. عـــالوة على 
ذلـــك، تتمركز معظـــم متاجر التجزئـــة التي تبيـــع منتجات عالمة 
الزوردي التجاريـــة فـــي مراكز التســـوق، بينما يوجـــد غالبية عمالء 
تجـــارة الذهب بالجملة في أســـواق الذهب. وفي ســـابقة جديدة، 
أطلقـــت الزوردي في عـــام ٢٠١7 خط إنتاجهـــا األول، وهو مجموعة 
منتجـــات الزوردي للرجـــال، والتي تحولت إلى تشـــكيلة أساســـية 
في متاجر للبيع بالتجزئـــة المملوكة لعالمة الزوردي.وانطالًقا من 
قوة العالمة التجارية وإرثها وملكيتها، ســـتقوم المجموعة أيًضا 

بتطوير خطوط إنتاج أخرى محتملة.

اغتنمـــت مجموعـــة الزوردي الفرصـــة بإطـــالق عالمـــة مجوهـــرات 
األلمـــاس الجديدة تحـــت عالمة تجاريـــة منفصلة ُتســـمى »كيناز«. 
وبينمـــا تتســـم عالمـــة الزوردي بأنها عالمـــة تجارية فاخـــرة وعالية 
الجـــودة، تعـــد عالمة »كينـــاز« عالمـــة تجارية قّيمة تســـتهدف بيع 
مجوهـــرات أكثـــر مالءمـــة للحيـــاة اليوميـــة والهدايا فـــي مختلف 
المناســـبات، وتبـــاع في األكشـــاك الموجودة في مراكز التســـّوق 
علـــى  عـــالوة  الســـعودية.  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  األساســـية 
ذلك،تقوم مجموعة الزوردي بتشـــغيل امتيـــاز بيع منتجات عالمة 
"أميزينـــج جولـــري" فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر، 
باإلضافـــة إلـــى ســـبع دول أخـــرى فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا لمدة ٢5 عاًما. وتواصل مجموعة الزوردي سعيها 
فـــي البحث عن عالمـــات تجارية قويـــة أخري لتكـــون بمثابة امتياز 
لهـــا ال ســـيما فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومصـــر ومـــن 
المحتمل أن تشـــمل ســـائر أنحاء لمنطقة. ويمكن أن يحدث هذا 
التوســـع مـــن خالل االســـتحواذ على االمتيـــازات القائمـــة أو إطالق 

امتيازات جديدة في السوق.

فـــي مـــا يلـــي بنيـــة تظهـــر جميـــع العالمـــات التجاريـــة ومبيعات 
الجملة مقابل التجزئة

المزايا التنافسية للشركة
تتمتـــع الزوردي بمجموعـــة من المزايا التـــي تمنحها أفضليًة على 
الحالييـــن والمســـتقبليين، وتوفـــر منصـــًة للنمـــو  منافســـيها 
مضافـــة.  قيمـــة  المســـاهمين  وتمنـــح  والُمثمـــر،  الُمســـتدام 

وتتضمن هذه المزايا:

أ(  نموذج أعمال مجموعة الزوردي الذي يتســـم بمرونته والتقنيات 
المتطـــورة المســـتخدمة فـــي العمليـــات والتســـويق تجعلهـــا 
بمنأى عن تقلبات أســـعار الذهب نســـبًيا. إضافـــة إلى ذلك فإن 
التقنيـــة  المجموعـــة  بقـــدرات  المدعـــوم  النمـــوذج،  هـــذا 
والتصنيعيـــة والتصميميـــة فضـــًلا عـــن قـــوة العالمـــة التجارية 
للمجموعـــة، والتـــي تمكنهـــا جميًعـــا مـــن حمايـــة حصتها في 
لديهـــا  وأن  خصوًصـــا  التقلبـــات.  تلـــك  ظـــل  مـــن  الســـوق 
إلنتـــاج  الالزمـــة  الحرفيـــة  والمهـــارات  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
مجوهـــرات بأوزان خفيفة وأســـعاٍر مقبولة، ومن َثّم تســـتطيع 
تلبية األسعار االســـتهالكية المناسبة خالل أوقات ارتفاع أسعار 
الذهـــب. وباإلضافة إلى ذلك، تحقق الزوردي نســـبة ضعيفة من 
الذهـــب الفاقـــد في عمليـــة التصنيـــع، مما يحد مـــن الضغوط 
إطـــار  وفـــي  الذهـــب.  أســـعار  ارتفـــاع  فتـــرات  خـــالل  الماليـــة 
اســـتراتيجية المجموعة إلدارة مخاطر أســـعار السلع وعوًضا عن 
الزوردي  ُتمـــول  أســـعاره،  لتقلبـــات  والتعـــرض  الذهـــب  شـــراء 
احتياجاتهـــا الكاملة من الذهب من البنوك مباشـــرًة وتنســـق 
دوًمـــا بين موجوداتها مـــن الذهب والقـــروض البنكية الخاصة 
بتمويل الذهـــب، لتحد بذلك من مخاطر تقلب أســـعار الذهب. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، تعتـــزم المجموعـــة مواصلـــة اعتماد 
اتفاقيـــات قـــروض تمويـــل الذهـــب للحـــد مـــن تأثرهـــا بتقلبات 
أســـعاره، وقـــد تمكنـــت مجموعـــة الزوردي مـــن خـــالل نمـــوذج 
األعمال المـــرن المذكور من زيادة إيراداتها وربحيتها باســـتمرار 

على مر السنوات.

ب(  لقـــد ســـوقت مجموعـــة الزوردي لعالمتهـــا التجاريـــة لتصبـــح 
واحـــدة من أبرز العالمات الرائدة في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا، وذلك من خالل الحمالت اإلعالنية التلفزيونية 
واإللكترونيـــة والمطبوعـــة وعبـــر اإلنترنت، إضافـــة إلى اعتماد 
نخبٍة من المشـــاهير كسفراء لعالمتها التجارية، مثل النجمة 
ميريام فارس والفنانة نيللي كريم، والمطربة شـــذى حسون 
وغيرهن من النجمات. كما تســـوق مجموعة الزوردي لعالمتها 

التجارية عبر اإلنترنت وعلى مواقع التواصل االجتماعي.

البيـــع  فـــي قطـــاع  قويـــة  بقـــدرات  الزوردي  ج(  تتمتـــع مجموعـــة 
بالتجزئـــة من خالل مجموعـــة متعددة من المتاجـــر والعالمات 
وكينـــاز  وتـــوس  الزوردي  وهـــي:  محفظتهـــا،  فـــي  التجاريـــة 
وأميزينـــج جولري. وتواصل المجموعة نجاحها في االســـتحواذ 
على متاجر البيع بالتجزئة وتطويرها عبر شـــبكٍة واســـعة من 
مراكـــز التســـوق والمواقـــع. كما تخطـــط المجموعة للتوســـع 
وبيـــع مجوهـــرات ذات عالمـــات تجاريـــة جديـــدة بقطـــاع البيـــع 
بالتجزئـــة لالســـتفادة مـــن قدراتهـــا بالكامل وتقديـــم خيارات 
واســـعة ومجزية مـــن المنتجـــات والعالمات التجاريـــة لمختلف 

شرائح العمالء.

د(  تمتلـــك الزوردي مجموعة مـــن المرافق التصنيعيـــة المتطورة 
التـــي ُتمكنهـــا مـــن تصميـــم وإنتـــاج مجموعـــات واســـعة من 
المتغيـــرة  العمـــالء  احتياجـــات  لتلبيـــة  الفريـــدة  المنتجـــات 
بمنتهـــى الكفاءة، حيث تقدم أكثر من 4 آالف تصميم ســـنوًيا 
بمـــا يرســـخ مكانتها كشـــركة رائـــدة تحدد توجهـــات الموضة 
األساســـية في الســـوق. وعـــالوًة على ذلـــك، تحافـــظ مجموعة 
الزوردي علـــى ميزتهـــا التقنية المهمة، من خـــالل أكثر من 5٠٠ 

آلة لتصنيع المجوهرات.

_  األعمال االستراتيجية  _

نموذج األعمال

مبيعات 
الجملة

- 18 قيراط

- 21 قيراط

الزوردي
٢٠ موقعً

7 ضمن األسواق 
الحرة

مبيعات 
التجزئة

توس

٢6 موقعً
كيناز

١٠ مواقع

مجموعة الزوردي
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قطـــاع  فـــي  تنافســـية  مكانـــة  الزوردي  مجموعـــة  ه(  احتلـــت 
المجوهـــرات الراقيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا بفضـــل أدائهـــا التشـــغيلي الناجـــح وهويـــة عالمتها 
التجاريـــة وحمالتهـــا التشـــغيلية واإلعالنيـــة المتميـــزة. حيـــث 
واصلت الحصة الســـوقية للمجموعة ارتفاعها خالل الســـنوات 
الماضيـــة لتصل إلى ٢٠- ٢5% في المملكة العربية الســـعودية 
ومصـــر، ممـــا يجعلها المـــزود الرئيســـي للمجوهـــرات بالجملة 

في هذين السوقين.

خبـــراء  الزوردي  مجموعـــة  لـــدى  العليـــا  اإلدارة  فريـــق  و(  يضـــم 
تنفيذيين ذوي ســـجٍل حافل بالنجاحات فـــي العمليات المالية 
والتشـــغيلية، ولديهـــم خبـــرة وفهـــم لكافة جوانـــب تصنيع 
وتســـويق وبيع مجوهرات الذهب واأللماس بالجملة والتجزئة. 
ومـــن خـــالل خبـــرة هـــذه اإلدارة العليـــا العميقـــة فـــي تصنيـــع 
مجوهـــرات الذهب واأللماس والتســـويق االســـتهالكي وتجارة 
التجزئـــة والتمويل، تمكنوا من العمـــل كفريٍق واحد بمنتهى 
الكفـــاءة لتحديـــد وتقييم وتنفيـــذ خطط التوســـع ومبادرات 

النمو التي تسعى إليها مجموعة الزوردي.

نموذج األعمال المرن واألداء المالي
يوفـــر نمـــوذج أعمـــال مجموعـــة الزوردي المرن حماية نســـبية من 
تقلبات أســـعار الذهـــب خالل عمليات التصنيـــع والبيع. إذ أن هذا 
وقـــوة  والتكنولوجيـــا  التصنيـــع  بتقنيـــات  المدعـــوم  النمـــوذج 
العالمـــات التجاريـــة والقدرات التصميمية تتيح لهـــا جميًعا حماية 

حصتها في السوق في حال تقلبات أسعار الذهب.

وبالرغـــم من تقلب أســـعار الذهب في الماضـــي، إال أن المجموعة 
تمكنـــت مـــن الحفاظ علـــى مكانتها الرائدة في الســـوق وضمان 
التدفـــق المســـتمر إليراداتهـــا وربحيتهـــا بفضـــل قدرتهـــا علـــى 
التكيـــف مـــع ظـــروف الســـوق المتغيـــرة باســـتخدام تصاميمها 
المبتكرة، وتقنيـــات التصنيع المتنوعة، وقـــوة عالمتها التجارية، 
وقدرتهـــا الكبيـــرة علـــى تنظيـــم عمليـــات التوزيع والبيـــع. وفي 
أثناء فترات ارتفاع أســـعار الذهب، تســـتعين المجموعة بتفوقها 
فـــي التكنولوجيـــا والمهـــارات الحرفيـــة إلنتاج مجوهـــرات ذهبية 
بأوزان خفيفة وأســـعاٍر مقبولة، ومن َثّم تســـتطيع تلبية األسعار 
االســـتهالكية المناســـبة خالل أوقات ارتفاع أســـعار الذهب. وذلك 
بخـــالف معظـــم الشـــركات الصغيرة التـــي تمتلك فقـــط تقنيات 
تصنيـــع أساســـية ال تتيـــح لهـــا القـــدرة علـــى زيـــادة اإلنتـــاج مـــن 
مجوهـــرات الذهـــب واأللماس خفيفـــة الوزن. وباإلضافـــة إلى ذلك، 
تحقـــق الزوردي نســـبة ضعيفـــة مـــن الذهـــب الفاقـــد فـــي عملية 
التصنيـــع، ممـــا يحـــد مـــن الضغـــوط المالية خـــالل فتـــرات ارتفاع 
أســـعار الذهب بخالف الجهات المنافســـة التي تفتقـــر إلى قدراٍت 
مماثلـــة فتخضـــع بذلـــك إلـــى ضغـــوط مالية خـــالل فتـــرات ارتفاع 

أسعار الذهب.

وتتيـــح فتـــرات انخفاض أســـعار الذهب للشـــركات الصغيرة التي 
شـــهدت ركـــوًدا اســـتعادة بعـــٍض مـــن قدراتهـــا، بالرغـــم مـــن 
متطلبـــات رأس المـــال العاليـــة وتحديـــات توطيـــن الوظائف في 
الســـعودية التـــي تزيد من صعوبة توســـعها، وُتحـــد بالتالي من 
قدرتهـــا علـــى زيـــادة حصتهـــا فـــي الســـوق. ومـــن ناحيـــة أخرى، 
يســـاعد انخفاض ســـعر الذهب على زيادة حجم الســـوق بشكٍل 
فـــي  أي خســـارة  يتيـــح لمجموعـــة الزوردي تعويـــض  عـــام، ممـــا 

حصتها ناجمة عن ازدياد المنافسة مع الشركات الصغيرة.

وفـــي جميـــع األحـــوال وأًيـــا كانت أســـعار الذهـــب، فـــإن مجموعة 
الذهـــب -  الزوردي تســـعى أن تكـــون جميـــع موجوداتهـــا مـــن 
والممثلـــة في الذمـــم المدينة وقيمـــة المخزون - مســـاوية دوًما 
اللتزاماتهـــا من الذهب الممول عن طريق التســـهيالت االئتمانية 
مـــن البنـــوك. تفتقر العديد من الشـــركات المنافســـة األخرى إلى 
القـــدرات المالية والجدارة االئتمانية الالزمة لتمويل شـــراء الذهب 
الســـوق  مـــن  الذهـــب  شـــراء  إلـــى  تضطـــر  لـــذا،  البنـــوك.  مـــن 
المفتوحة حســـب الســـعر الســـائد، األمر الذي يعرض أصولها من 
أمـــا بالنســـبة لألحجـــار  إلـــى مخاطـــر تقلبـــات األســـعار.  الذهـــب 
الكريمـــة وشـــبه الكريمة، فتشـــتريها مجموعة الزوردي مباشـــرًة 

من السوق الخارجية بسعر السوق.

وتتيح اســـتراتيجية دار العالمات التجارية التـــي تنتهجها الزوردي 
للشـــركة مزيـــدًا مـــن المرونـــة مـــع تنويـــع المجموعـــة لمصـــادر 
إيراداتهـــا وتســـويق عالماتهـــا التجارية المختلفـــة باعتماد مواقع 

وأسعار مختلفة.

دار الزوردي للعالمات التجارية
اســـتطاعت الزوردي، منـــذ تأسيســـها قبـــل عقود مـــن الزمن، أن 
تصنـــع لها اســـمً مرادفـــً للمجوهـــرات المذهلة التـــي تجمع بين 
الجاذبيـــة األنيقـــة والحرفيـــة العاليـــة. كمـــا اســـتطاعت ترســـيخ 
مكانتهـــا كعالمـــة تجاريـــة رائـــدة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. تقـــوم رؤيـــة الزوردي اليـــوم على بنـــاء عالمتها 
القويـــة كـــدار لعالمـــات تجارية مـــن المجوهـــرات الموثـــوق فيها، 

والمرغوبة والملهمة. 

ولمـــا كان العمالء يســـعون باســـتمرار إلى شـــراء عالمـــات تجارية 
تحاكـــي أســـلوب حياتهـــم، فقد وضعـــت الزوردي نصـــب عينيها 
شـــيء.  كّل  قبـــل  العميـــل  مصلحـــة  نشـــاطاتها  صلـــب  وفـــي 
وتحقيقـــً لهـــذه الغايـــة، اختـــارت أن تصـــّب تركيزهـــا علـــى بنـــاء 
وترســـيخ مجموعة من العالمات التجارية، لكّل منها شـــخصيتها 
الفريـــدة وطابعهـــا األنيـــق من أجـــل جـــذب العمـــالء الموجودين 
والمحتمليـــن. تعمـــل الزوردي في ســـبيل تقديم عالمـــات تجارية 
تـــروق للعمـــالء من مختلـــف األعمـــار واألذواق، فتوّفر لـــكّل عميل 
تجربـــًة فريـــدًة مصّممـــًة وفقـــً الحتياجاتـــه. ومـــن خـــالل تطويـــر 
مجموعـــات عالمتهـــا التجارية الخاصة والعالمات التي اســـتحوذت 
علـــى حقـــوق امتيازها، تهدف الزوردي إلى توســـيع نطاق أعمالها 

وزيادة إيراداتها.

عالمة الزوردي الخاصة
تشـــتهر عالمـــة الزوردي الخاصـــة بهـــذا المزيـــج بين الحرفيـــة العالية 
وقـــد  الدقيقـــة.  التكنولوجيـــات  وباســـتخدام  المبهـــر  والتصميـــم 
اســـتطاعت ترســـيخ مكانتهـــا الرائدة من خـــالل التركيـــز المتواصل 
على االســـتثمار في مجال التســـويق، سواء عبر الوســـائل التقليدية 
فـــي اإلعـــالم المرئـــي والمســـموع والمطبـــوع، وبشـــكٍل متزايد عبر 
اإلعـــالم الرقمي واالجتماعي، ومن خالل ســـفراء العالمـــة التجارية من 
المشـــاهير. وقد عملـــت المجموعة على مّر الســـنوات الماضية على 
االســـتفادة مـــن عالمتهـــا التجارية من خـــالل عدد متزايد مـــن متاجر 
التجزئـــة التي تســـهم فـــي تعزيز قيمـــة العالمـــة التجارية بمـــا يتيح 
لالزوردي التفاعل بشـــكٍل مباشـــر مع عمالئها وتقديـــم تجربة فريدة 

ومستدامة لهم.

وفـــي إطـــار ســـعيها إلـــى اســـتهداف قاعـــدة منوعـــة مـــن العمالء، 
عملـــت علـــى إطـــالق مجموعـــات تســـتهدف شـــرائح جديـــدة مـــن 
المســـتهلكين على مّر الســـنوات المنصرمـــة، كان أولها مجموعة 
»حلـــم« التـــي أطلقـــت فـــي العـــام ٢٠١4 بالتعـــاون مـــع العنـــود بـــدر 
مصممـــة األزيـــاء الحائزة علـــى الجوائـــز الملقبة بليدي فـــوزازا والتي 
تمتلـــك عالمـــة ليـــدي فـــوزازا التجاريـــة الشـــهيرة. وعملـــت الزوردي 
ثـــالث  مجموعـــه  مـــا  إطـــالق  علـــى  فـــوزازا  ليـــدي  مـــع  بالتنســـيق 
عاشـــقات  تســـتهدف  التـــي  المجوهـــرات  مـــن  ناجحـــة  مجموعـــات 
الموضـــة، والتي يجّســـد كل منها مثـــاالً عن التصميم االســـتثنائي 

والبراعة الفنية المبهرة.

وواصلـــت الشـــركة ابتـــكار المجموعـــات الجديدة فـــي العـــام ٢٠١8 مع 
إطـــالق مجموعة هديتي وهي المجموعة األولـــى من المجوهرات ذات 
األســـعار الثابتـــة التي تباع في متاجـــر التجزئة الخاصة بـــالزوردي ولدى 
تجـــار التجزئـــة اآلخريـــن فـــي المســـتقبل. صّممـــت مجموعـــة هديتي 
للعمـــالء الراغبيـــن في التعبير عن أنفســـهم بمجوهرات ذات أســـعار 
معقولـــة وقيمـــة عاليـــة، وقـــد القـــت المجموعـــة نجاحـــً باهـــرًا. فقـــد 
حظيت بإقبال واســـع لدى المســـتهلكين بفضل تصاميمها الفريدة 
وغالفهـــا األنيـــق، كمـــا ســـاهمت فـــي نجـــاح المجموعة أيضـــً الجهود 

المتفانية في التصنيع والتسويق.

مجوهرات كيناز
تعـــّد مجوهرات كينـــاز اليوم من العالمـــات التجارية األســـرع نموًا بين 
المجوهرات الماســـية المواكبـــة للموضة اليوم فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، رغـــم أّن إطالقها مـــن قبل الزوردي كعالمـــة قائمة بذاتها 
حديـــث نســـبيَا يعـــود ألواخـــر العـــام ٢٠١6. تعـــد العالمـــة التجاريـــة بأن 
تضـــع "الرفاهيـــة فـــي متنـــاول أيديكم" فتعمـــل على جذب شـــريحة 
جديـــدة مـــن العمـــالء إلـــى أســـرة الزوردي كما تســـهم أيضً بتوســـيع 
نطـــاق وصول عالمـــة الزوردي إلـــى عمالئها الموجوديـــن. لعالمة كيناز 
اليـــوم ١4 موقعـــً بيـــن متاجـــر تجزئـــة وأكشـــاك فـــي مختلـــف أرجـــاء 

المملكة العربية السعودية، في أهم المراكز التجارية.

_  األعمال االستراتيجية  _

نموذج األعمال
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امتياز عالمة توس التجارية
مـــن  ومجموعاتهـــا  التجاريـــة  الزوردي  عالمـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
المجوهـــرات، اغتنمـــت الشـــركة فرصـــة االســـتفادة مـــن خبرتهـــا 
وقدراتها في الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا لالســـتحواذ على 
حقـــوق امتيـــاز العالمـــات التجاريـــة العالميـــة المختـــارة أو إدخالها 
إلـــى أســـواق المنطقـــة. تمثـــل هـــذه االمتيـــازات فرصـــًة ذهبيـــًة 
لتنويـــع وتوســـيع قطاع أعمـــال المجموعـــة في ظل اســـتمرارها 

في تحديد وتقييم أي آفاق جديدة للنمو.

تـــوس هـــي عالمـــة مجوهـــرات عالميـــة مواكبـــة للموضـــة تتمتع 
األســـعار  ذات  الرفاهيـــة  منتجـــات  تقديـــم  فـــي  طويـــل  بـــإرث 
المعقولـــة. وكانـــت عالمـــة توس حاضـــرًة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية منـــذ العام ٢٠٠8 ولديها اليوم شـــبكة مـــن ٢6 متجرًا 
فـــي المملكة. يمثل االســـتحواذ على امتيـــاز عالمة توس التجارية 
فـــي المملكـــة، وهـــي عمليـــة أتّمتهـــا الزوردي فـــي أكتوبـــر ٢٠١8 
إنجـــازًا هامً ضمـــن االســـتراتيجية التي تنتهجهـــا المجموعة في 
تقديـــم عـــدة عالمـــات تجاريـــة لعمالئها، ما يســـهم في ترســـيخ 
حضورهـــا القـــوي فـــي القطـــاع المتنامـــي لصناعـــة المجوهـــرات 

ويضيف مصدرًا جديدًا لتحقيق النمو والربحية.

تعاون الزوردي مع المشاهير
تعتمـــد الزوردي، باعتبارهـــا المصّمـــم والمصّنـــع والمـــوّزع األكبـــر 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  والمجوهـــرات  الذهبيـــة  للمشـــغوالت 
اســـتراتيجة تســـويق مرّكزة تســـعى من خاللها إلى الحفاظ على 
مكانتهـــا وتعزيـــز حضورها في المنطقة. ويمّثـــل تعاون الزوردي 
 مـــع كبـــار النجمـــات فـــي عالـــم الموضـــة والموســـيقى واألفـــالم 
المســـتمّر  النجـــاح  إلـــى  المؤديـــة  الرئيســـية  الدوافـــع   أحـــد 

لهذه االستراتيجية.

وتعتبـــر هذه المقاربة التي تنتهجها الشـــركة والتي تقوم على 
التعاون مع عدة مشـــاهير، منســـجمًة بشـــكٍل مثالي مع قاعدة 
عمالء الزوردي المنّوعة والمتعّددة االهتمامات. إذ تسعى الزوردي 
لجذب األمهات، والبنات، وســـّيدات األعمـــال، والنجمات المتألّقات، 
الحيـــاة  جوانـــب  مختلـــف  ومـــن  األعمـــار  كّل  مـــن  والســـّيدات 
وتشـــجيعهّن علـــى إبـــراز جمالهـــّن وتألقهـــّن. مـــن هنـــا، تختار 
الزوردي النجمـــات بدقـــة، انطالقً مـــن نجاحاتهّن فـــي مجاالتهّن، 
وتحـــرص علـــى التنويـــع فـــي اختيارها بحيـــث تتعاون مـــع قائمة 
من ســـفيرات العالمة التجاريـــة اللواتي يرقـــن لمختلف الجماهير 

في العالم العربي.

ورغـــم تنّوعهـــّن، إالّ أّن النجمات اللواتي تتعـــاون معهّن الزوردي 
تجمعهّن قواســـم عديدة مشـــتركة، فهّن مثل العالمة التجارية 
نفســـها، يتحّدرن من الشرق األوســـط، يتحلّين بالجاذبية والثقة 
ويتمتعـــن باالســـتقاللية والفخـــر. ولذلـــك، فهـــّن خير ســـفيرات 
للعالمـــة التجارية يمّثلن تنّوع ســـّيدات العالـــم العربي وتألقهّن 

في كّل أدوارهّن.

تعمـــل الزوردي على تنظيم حمـــالت إعالنية وإعداد خطط تعاون 
متميـــزة لـــكّل مـــن المشـــاهير، عبـــر وســـائل اإلعـــالم االجتماعي 
والرقمـــي، باإلضافـــة إلى اإلعالنـــات التقليدية والظهـــور اإلعالمي 
مـــا يتيح للشـــركة تقديم مجموعاتهـــا الفريدة مـــن المجوهرات 
الراقيـــة إلى أكبر شـــريحة من الســـّيدات. وكان لهذه الشـــراكات 
فضـــل في نجـــاح شـــركة الزوردي للمجوهـــرات في تعزيـــز مكانة 
عالمتها التجارية ودعم نمّو إيراداتها بما نســـبته ١4.4% في العام 
٢٠١8، مـــا ســـاهم في تحقيق إيـــرادات تخّطت قيمتهـــا 4٠٠ مليون 

ريال سعودي.

وسائل التصميم والتصنيع المتطورة
تمتلـــك الزوردي مجموعـــة مـــن المرافـــق التصنيعيـــة المتطـــورة 
التـــي ُتمكنهـــا مـــن تصميـــم وإنتـــاج مجموعـــات واســـعة مـــن 
المنتجـــات الفريدة لتلبيـــة احتياجات العمـــالء المتغيرة بمنتهى 
الكفـــاءة، حيـــث تقـــدم أكثـــر مـــن 4 آالف تصميـــم ســـنوًيا بمـــا 
ُيمكنهـــا مـــن ترســـيخ مكانتها كشـــركة مؤثرة تحـــدد توجهات 

الموضة األساسية في السوق.

وتحافـــظ مجموعـــة الزوردي على ميزتها التقنيـــة المهمة، ر من خالل 
أكثـــر من 5٠٠ آلة حديثـــة لتصنيع المجوهرات. فعلى ســـبيل المثال، 
كانـــت مجموعـــة الزوردي الشـــركة الُمصنعـــة األولـــى التـــي ُتطبـــق 
تقنيـــة الطباعة ثالثية األبعاد باعتبارها جـــزًءا من عمليتي التصميم 
والتصنيـــع في المملكة العربية الســـعودية. عـــالوًة على ذلك، تتيح 
كفـــاءة إدارة سلســـلة التوريـــد للمجموعـــة المرونـــة الالزمـــة لتغييـــر 
التصاميـــم التـــي تقدمهـــا. وأخيرًا، عمـــدت المجموعة إلى تبســـيط 
عمليـــة تصنيع القطع التـــي تتطلب عدًدا كبيًرا مـــن العمال بهدف 
تعزيـــز كفـــاءة عملية اإلنتاج. وتتيـــح هذه المزايا للمجموعة تســـعير 
منتجاتهـــا بأســـعار معقولـــة مقابـــل خدمة أجـــور التصنيـــع، وتلبية 

مجموعة متنوعة من األذواق، وإنتاج قطع متميزة من المجوهرات.

مرافق التصنيع وإمكاناتها
تديـــر مجموعـــة الزوردي أكثـــر مـــن 3٢ ألف متـــر مربع من المســـاحات 
عـــدد  وبلـــغ  واأللمـــاس.  الذهـــب  مجوهـــرات  لتصنيـــع  المخصصـــة 
العامليـــن في مصنـــع الزوردي بالرياض 8١٠ بيـــن ِحرفيين وموظفين 
حتـــى 3١ ديســـمبر ٢٠١8، والـــذي تـــم تأسيســـه بتاريـــخ ١4١٢/٠7/١8 ه 
العربيـــة  المملكـــة  )الموافـــق ١99٢/٠١/٢3 م(، وُتبـــاع منتجاتـــه فـــي 
تمتلـــك  كمـــا  ســـواء.  حـــٍد  علـــى  الدوليـــة  واألســـواق  الســـعودية 
المجموعـــة مصنعيـــن في مصر ينتجان بشـــكل رئيســـي للبيع في 
الســـوق المحلـــى والتصدير أيضـــً، أحدهما فـــي القاهـــرة وبلغ عدد 
العامليـــن فيـــه ١٠٠ ِحرفـــي وموظف حتى 3١ ديســـمبر ٢٠١8، والذي تم 
تأسيســـه بتاريـــخ ١4٢3/١١/٠5 ه )الموافـــق ٢٠٠3/٠١/٠8 م(. بينمـــا يقـــع 
المصنـــع الثانـــي فـــي مدينـــة القليوبيـــة، وبلـــغ عـــدد العاملين فيه 
١343 ِحرفيـــً وموظفـــً حتى 3١ ديســـمبر ٢٠١8، وتم االســـتحواذ عليه 
منتجـــات  وُتبـــاع  م(،   ٢٠١٢/٠7/3٠ )الموافـــق  ه   ١433/٠9/١١ بتاريـــخ 

المصنعين بشكل رئيسي في السوق المصرية المحلية. 

المكانة الرائدة
احتلـــت مجموعـــة الزوردي مكانـــًة تنافســـيًة فـــي قطـــاع المجوهـــرات 
الراقيـــة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا بفضـــل أدائها 
التشـــغيلي الناجـــح وقـــوة عالمتهـــا التجاريـــة وحمالتها التشـــغيلية 
واإلعالنيـــة المتميـــزة. حيـــث واصلـــت الحصـــة الســـوقية للمجموعـــة 
ارتفاعهـــا خـــالل الســـنوات الماضيـــة لتصـــل إلـــى ٢٠- ٢5% تقريبً في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر على حٍد ســـواء، ممـــا يجعلها 
وتعمـــل  الســـوقين.  هاتيـــن  فـــي  للمجوهـــرات  الرئيســـي  المـــوّرد 
مـــن  جديـــدة  مبـــادرات  إطـــالق  علـــى  باســـتمرار  الزوردي  مجموعـــة 
المنتجـــات، ومجموعات جديدة، واســـتخدام تقنيـــات مبتكرة لتواصل 

استقطاب المزيد من المستهلكين وتعزيز حصتها في السوق.

المواقع الجغرافية والعمليات
يقـــع المقـــر الرئيســـي لمجموعـــة الزوردي فـــي العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض. كمـــا فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8، تعمل مجموعة الزوردي بشـــكل 
مباشـــر فـــي )١8( مكتـــب للبيـــع بالجملـــة داخـــل المملكـــة العربيـــة 
المتحـــدة وســـلطنة عمـــان، ومصـــر،  العربيـــة  الســـعودية واإلمـــارات 
إضافـــة إلـــى ثـــالث وحـــدات تصنيـــع )واحـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية واثنيـــن في مصر(، و عـــدد )٢١( صالة بيـــع بالتجزئة، وعدد 
)١4( منفـــذ بيـــع )أكشـــاك( )تنتشـــر فـــي كّل مـــن الســـعودية ومصر( 
أضافـــت الشـــركة الجديـــدة التي تم االســـتحواذ عليها "شـــركة إزدياد 
التجاريـــة العربيـــة " المشـــغل لــــلعالمة التجاريـــة الدولية "تـــوس" إلى 
شـــبكة أعمـــال "الزوردي" للتجزئـــة عـــدد )٢6( صالة عـــرض إضافية في 
المملكـــة العربية الســـعودية بحلول أكتوبر ٢٠١. كمـــا تبيع المجموعة 
منتجاتهـــا في )٢8( دولة عبر شـــبكة من الموزعيـــن الحصريين وغير 

الحصريين، وتجار البيع بالجملة وتجار البيع بالتجزئة.

تفاصيل التوزع الجغرافي لمجموعة الزوردي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

طبيعة الحضورالشركة الُمشغلةالمدينةالدولة

المملكة العربية 
السعودية

شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مساهمة مدرجة في سوق األوراق الرياض
المالية السعودي "تداول"

ومصنع، ومكاتب للبيع بالجملة، ومتاجر للبيع 
بالتجزئة

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة شركة المجوهرات الماسية، شركة ذات مسئولية محدودة.الرياض
واألحجار الكريمة

تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة شركة كيناز، شركة ذات مسؤولية محدودة.الرياض
واألحجار الكريمة

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

تجارة بالتجزئة

جمهورية مصر 
العربية

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة، شركة مساهمة القاهرة
مغلقة.

مصنع ومكاتب للبيع بالجملة

مدينة 
العبور

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

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

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

مكاتب للبيع بالجملة
تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات 

والمشغوالت الذهبية

متاجر للبيع بالتجزئةشركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودةأبو ظبي

مكتب للبيع بالجملةشركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودةالدوحةدولة قطر

مكتب للبيع بالجملةشركة الزوردي للمجوهرات، شركة ذات مسؤولية محدودةمسقطسلطنة عمان
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بيع مجوهرات الذهب بالجملة
مجوهـــرات  وتصنيـــع  تصميـــم  علـــى  الزوردي  مجموعـــة  تعمـــل 
الذهـــب في مصـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وبيعها عبر 
أكثـــر مـــن ٢8 دولـــة أغلبهـــا منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا ألكثـــر مـــن ١3٠٠ تاجـــر تجزئة مســـتقل. وتعمـــل مجموعة 
الزوردي بشـــكل مباشـــر فـــي ١8 مكتـــب للبيـــع بالجملـــة داخـــل 
المملكـــة العربية الســـعودية ومصـــر واإلمارات العربيـــة المتحدة 

وسلطنة عمان.

وتتـــم عمليات البيع بشـــكل رئيســـي من خالل فريـــق احترافي 
متخّصـــص فـــي مبيعـــات الجملة، والذي يســـعى باســـتمرار إلى 
العمـــالء  مختلـــف  مـــع  والتعـــاون  الشـــراكة  عالقـــات  تعزيـــز 
المبيعـــات  فريـــق  يســـعى  كذلـــك،  الرئيســـيين.  والحســـابات 
باســـتمرار إلى اغتنام الفرص لتوســـيع نطـــاق توزيع المجوهرات 
والمشـــغوالت الذهبيـــة علـــى عمـــالء ُجـــدد مـــع الحـــرص علـــى 
ترســـيخ مكانة العالمـــة التجارية واالرتقاء بهـــا. تحتفظ مجموعة 
الزوردي بحضـــور قـــوي فـــي الســـوق، حيث يظهر ذلـــك بقوة في 
منافـــذ بيـــع تجـــار التجزئـــة مـــن خـــالل المعروضـــات التـــي تحمل 
اســـتراتيجيات  اتبـــاع  إلـــى  اضافـــة  التجاريـــة،  الزوردي  عالمـــة 

تسويقية وتجارية فّعالة. 

يعمل فريق التســـويق علـــى تقديم الدعم لتجـــار البيع بالتجزئة 
في فعاليات الســـوق للمســـاعدة في زيادة مبيعات المشغوالت 
الذهبيـــة لمجموعـــة الزوردي، ويعد تزويـــد العمـــالء بالمعلومات 
والتعـــاون الوثيق معهم إحدى المميزات التنافســـية الرئيســـية 
لفريق تســـويق مجموعة الزوردي. تمتلـــك مجموعة الزوردي فريًقا 
خاًصـــا للبيـــع بالجملة فـــي المملكة ومصـــر واإلمارات وســـلطنة 
عمـــان، بينمـــا تجـــري عمليـــات البيـــع فـــي األســـواق األخـــرى عبـــر 
موزعيـــن حصرييـــن وغيـــر حصرييـــن أو البيـــع مباشـــرة للعديد 

من تجار التجزئة.

بيع المجوهرات بالتجزئة 
قـــّررت مجموعـــة الزوردي، بهـــدف تنويع إيراداتهـــا وتعزيز هامش 
ربحها وترســـيخ قدراتها اإلدارية، توســـيع نطـــاق عملها إلى البيع 

بالتجزئة.

أسســـت المجموعـــة فريـــق إدارة متفانًيا ومتمرًســـا إلدارة خدمات 
البيـــع بالتجزئـــة ويحظـــى بدعم مؤسســـي قـــوي لتنميـــة مجال 

عملها في قطاع التجزئة. 

أ .  متاجر التجزئـــة الخاصة بعالمة الزوردي: ترّكز هذه الشـــبكة 
علـــى المجوهـــرات الماســـية التـــي تبـــاع فـــي المتاجـــر الخاصـــة 
بالشـــركة فـــي كّل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومصر. 
أعمـــال  محفظـــة  أصبحـــت   ،٢٠١8 ديســـمبر   3١ مـــن  واعتبـــاًرا 
العالمـــة  يبيـــع مجوهـــرات  ٢١ متجـــًرا  مجموعـــة الزوردي تضـــم 
التجاريـــة "الزوردي"، منهـــا ١٠ متاجـــر فـــي الســـعودية، و١١ فـــي 
مصـــر. هـــذا وعملت الزوردي على توســـيع شـــبكتها من متاجر 
التجزئـــة من خـــالل افتتاح 5 معـــارض جديدة في أهـــم المواقع 
فـــي مصـــر وأقفلـــت متجرين عاجزيـــن عـــن تحقيق األربـــاح في 
الســـعودية. وال تتعارض خدمات البيـــع بالتجزئة في المجموعة 
مـــع تجـــارة مجوهـــرات الذهـــب بالجملـــة، حيـــث ُتركـــز خدمـــات 
التجزئـــة في مجموعـــة الزوردي علـــى بيع المجوهرات الماســـية 
بالقطعـــة، بينمـــا ُتركـــز تجارة مجوهـــرات الذهـــب بالجملة على 
بيـــع المشـــغوالت الذهبيـــة بالـــوزن. عـــالوة على ذلـــك، تتمركز 
معظـــم متاجـــر التجزئة المملوكة لمجموعـــة الزوردي في مراكز 
التســـوق، بينمـــا يتواجـــد غالبية عمـــالء تجارة الذهـــب بالجملة 

في أسواق الذهب.

ب. تـــوس: فـــي عـــام ٢٠١8، اســـتحوذت المجموعـــة علـــى امتيـــاز 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة  تـــوس  عالمـــة 
فخّصصـــت لهـــا ٢6 متجرًا للتجزئـــة، ما أتاح للشـــركة الدخول إلى 
القطـــاع المتنامـــي للمجوهـــرات ذات األســـعار المعقولـــة. وتوس 
عبـــارة عن عالمـــة تجاريـــة دولية لمنتجـــات الرفاهية ذات األســـعار 
المعقولـــة، لديها خبـــرة أعمال تقـــارب المئة عـــام وبأكثر من 6٢٠ 
متجـــرًا فـــي أكثـــر مـــن 53 دولـــة. تعمـــل تـــوس علـــى تصميـــم 
وتصنيـــع وبيـــع المجوهـــرات والحقائب واألكسســـوارات للنســـاء 
والرجـــال، وتشـــمل معروضاتهـــا مجموعـــًة واســـعًة مـــن الســـلع 
منهـــا المجوهرات الماســـية والذهـــب والفضة، وذلـــك في صلب 
أعمالهـــا، باإلضافـــة إلى حقائـــب اليـــد والعطور واألكسســـوارات. 
العالمـــة حاضـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية منـــذ العام 
٢٠٠8 وقـــد أصبـــح لديهـــا اليوم شـــبكة تمتّد علـــى ٢6 متجرًا في 
مختلـــف أرجاء المملكة. وتســـعى الزوردي من خـــالل عالمة توس 
التجاريـــة إلـــى تدعيـــم محفظتها وتوســـيع قاعـــدة عمالئها عبر 
تنويع اإليرادات وتكملة تشـــكيلتها. وتفتخر إدارة الشـــركة أيضً 
بشـــراكتها مـــع تـــوس الرائـــدة عالميـــً فـــي صناعـــة المجوهرات. 
الزوردي  اســـتراتيجية مجموعـــة  الخطـــوة ضمـــن  هـــذه  وتنـــدرج 
الســـاعية إلـــى دخـــول قطـــاع مجوهـــرات الرفاهيـــة ذات األســـعار 
المحـــدودة التـــي تقـــّدم هامـــش أرباح قوي وتســـهم فـــي تنويع 

محفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كليً.

المعرفـــة الوثيقـــة بالعمـــالء والتعـــاون المشـــترك مع شـــركائنا 
الرئيســـية  التنافســـية  المميـــزات  إحـــدى  التجزئـــة  تجـــار  مـــن 

لمجموعة الزوردي.
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قنوات التوزيع

مواقع معارض بيع عالمة الزوردي بالتجزئة كما في 31 ديسمبر 2018

تاريخ االفتتاحالعالمة التجاريةالموقعالمنطقةالدولة

المملكة العربية 
السعودية

٢٠١١/٠١/٠4عالمة الزوردي األحاديةسوق طيبة الرياض

٢٠١5/٠3/٢5عالمة الزوردي األحاديةنخيل مول الرياض

٢٠١١/٠١/٠١عالمة الزوردي األحاديةشارع العليا الرياض

٢٠١5/١١/٠١عالمة الزوردي األحاديةبانوراما مول الرياض

٢٠١١/٠١/٠٢عالمة الزوردي األحاديةظهران مول الدمام

٢٠١4/٠٢/٠8عالمة الزوردي األحاديةالراشد مول الدمام

٢٠١١/٠١/٠3عالمة الزوردي األحاديةرد سي مول جدة

٢٠١١/٠١/٠3عالمة الزوردي األحاديةياسمين مول جدة

٢٠١١/٠١/٠٢عالمة الزوردي األحاديةاألندلس مول جدة

٢٠١7/٠3/٢9عالمة الزوردي األحاديةجدة مول جدة

٢٠١4/٠7/٠١عالمة الزوردي األحاديةكايرو فستيفال سيتيالقاهرةمصر

٢٠١5/٠7/٠١عالمة الزوردي األحاديةمول العرب القاهرة

٢٠١6/٠4/٠١عالمة الزوردي األحاديةسيتي ستارزالقاهرة

٢٠١7/١٢/٠١عالمة الزوردي األحاديةوسط البلد القاهرة

٢٠١7/٠3/٠١عالمة الزوردي األحاديةمول مصر القاهرة

٢٠١7/١٢/٠١عالمة الزوردي األحاديةالكوربة القاهرة

٢٠١8/٠4/٠١عالمة الزوردي األحاديةكايرو فستيفال سيتي - كشك القاهرة

٢٠١8/٠8/٠١عالمة الزوردي األحاديةالمعاديالقاهرة 

٢٠١8/٠6/٠١عالمة الزوردي األحاديةالمهندسينالجيزة

٢٠١8/٠7/٠١عالمة الزوردي األحاديةطنطاالغربية

٢٠١8/٠3/٠١عالمة الزوردي األحاديةسيتي سنتر اإلسكندرية

ج( اتفاق التوزيع الحصري مع المطارات السعودية
فـــي خالل العـــام ٢٠١8، جّددت الزوردي اتفـــاق التوزيع الحصري مع 
الشـــركة الســـعودية الفرنســـية لتشغيل وإدارة األســـواق الحرة 
)وهـــي قســـم من الغاردير ترافيـــل ريتيل( بحيـــث تصبح الزوردي 
المـــورد الحصـــري للمجوهـــرات والذهب في الصالـــة الدولية في 
المطـــارات فـــي الريـــاض وجـــدة والدمـــام، مـــا مـــن شـــأنه توفير 
مصـــادر دخـــل جديـــدة للشـــركة وتنويـــع إيراداتهـــا، مـــن خـــالل 
توســـيع عمليـــات البيـــع بالتجزئـــة واســـتهداف شـــريحة جديدة 

من العمالء.

د( بيع مجوهرات األلماس "كيناز" بالتجزئة:
"كينـــاز" هـــي عالمة تجاريـــة ذات قيمة تهدف إلـــى التزين بها في 
لـــدى  منتجاتهـــا  وتبـــاع  بهـــا،  والتهـــادي  اليوميـــة  المناســـبات 
١4منفـــذ بيـــع )أكشـــاك( للعالمـــة التجاريـــة فـــي مراكـــز تســـوق 
رئيســـية في الريـــاض والدمام وجـــدة. وتتطلـــع مجموعة الزوردي 
إلـــى تســـريع عجلة توســـيع منافذ بيع )أكشـــاك( منتجـــات كيناز 
الماســـية بالتجزئـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة فـــي البداية، ثم 

مصر ودول الخليج بعد ذلك.

ه( أميزينج جولري:
اســـتحوذت مجموعـــة الزوردي في العام ٢٠١7 علـــى حق امتياز بيع 
منتجـــات أميزينـــج جولـــري فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ومصـــر، باإلضافة إلـــى 7 دول أخرى في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا لمـــدة ٢5 عاًمـــا. كان هـــذا االمتياز هـــو األول من 
نوعـــه للشـــركة، وكان بمثابـــة تجربـــة جديـــدة تعّلمـــت الشـــركة 
منهـــا الكثير وبنت عليهـــا لتطوير اســـتراتيجيتها الجديدة بأن 
تكـــون دارًا للعالمـــات التجاريـــة. بعد إطالق االمتياز فـــي عام ٢٠١7، 
تنظـــر مجموعـــة الزوردي فـــي أداء هـــذه العالمـــة التجاريـــة قبـــل 

إجراء أي توّسع آخر. 

و( منتجات الزوردي للرجال
فـــي ســـابقة جديـــدة، أطلقـــت الزوردي خـــط إنتاجهـــا األول، مـــن 
بهـــدف   ،٢٠١7 مايـــو  فـــي  الرجاليـــة،  الزوردي  منتجـــات  مجموعـــة 
توســـيع قاعدة عمالئها المســـتهدفين لتشـــمل الذكـــور. تضم 
منتجـــات الزودي الرجاليـــة مجموعـــة واســـعة من المنتجـــات التي 
معظـــم  ُصممـــت  لقـــد  والمناســـبات.  األذواق  جميـــع  تناســـب 
منتجات مجموعة الزوردي للرجال حصرًيا لشـــركة الزوردي. وتضم 
مجموعـــة الزوردي للرجال تصاميم مختلفة من األســـاور والخواتم 
وأزرار األكمـــام واألقـــالم والمحافـــظ. ُصنعـــت هـــذه المنتجات من 
الفضـــة والمعـــادن األخـــرى وفًقـــا ألعلـــى معاييـــر الجـــودة وُزينت 

باألحجار الكريمة وشبه الكريمة.
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قنوات التوزيع

بيع وتوزيع معدات صناعة المجوهرات
تمثـــل مجموعـــة الزوردي، باإلضافـــة إلـــى أنشـــطة بيـــع مجوهرات 
الذهـــب األلمـــاس بالجملة والتجزئة، شـــركات متنوعـــة تعمل في 
مجـــال صناعة آالت ومعـــدات تصنيع المجوهرات وبيـــع آالتها في 
المصنعيـــن  مـــن  العديـــد  إلـــى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الصـــب  آالت  مثـــل  واأللمـــاس،  الذهـــب  لمجوهـــرات  المحلييـــن 

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

20142015201620172018

مليون ريال 
سعودي

% من 
اإليرادات

مليون ريال 
سعودي

% من 
اإليرادات

مليون ريال 
سعودي

% من 
اإليرادات

مليون ريال 
سعودي

% من 
اإليرادات

مليون ريال 
سعودي

% من 
اإليرادات

78%753١5.9%78٢66.٢%853١6.٠%85449.3%4٠٠.4مبيعات مجوهرات الذهب

١7%٢٢67.3%٢٠77.١%١48٠.٢%١37١.6%59.٢مبيعات مجوهرات األلماس

3%١١٢.6%٠٢.٠%٠٠.٠%٠٠.٠%٠.٠مبيعات المجوهرات العصرية

3%3١٠.7%٢١٠.١%٢9.٢%٢9.٢%8.8اآلالت وغيرها

100%100406.4%100355.4%100405.4%100530.1%468.4اإلجمالي

مواقع تواجد منافذ بيع مجوهرات العالمات التجارية التي استحوذت الزوردي على حق امتيازها كما في 31 ديسمبر 2018:

تاريخ االفتتاحالموقعالمنطقةالدولة 

المملكة العربية 
السعودية 

٢٠١7/١٠/٢4حياة مول الرياضمنافذ بيع أميزينج(

٢٠١7/١٠/٢6بانوراما مولالرياض

منافذ بيع كيناز 
)أكشاك(

٢٠١6/١١/١7مول العربجدة

٢٠١6/٠9/٠6الراشد مولالدمام

٢٠١7/٠١/٢٢بانوراما مولالرياض

٢٠١7/٠3/3٠حياة مولالرياض

٢٠١7/٠9/٢٢الحمراء مولالرياض

٢٠١7/٠4/٢7األندلس مولجدة

٢٠١7/٠8/٠5الياسمين مولجدة

٢٠١7/٠3/٠5النور مولالمدينة

٢٠١7/٠6/٢٠جاليريا مولالجبيل

٢٠١7/٠7/3٠عسير مولأبها

٢٠١7/٠8/٢٢كادي مولجازان

٢٠١8/٠9/٢3وست أفينيوالدمام

٢٠١8/١٠/١3تبوك باركتبوك

٢٠١8/٠7/١8الرياض باركالرياض

منافذ بيع المطارات 
مطار جدة -الصالة جدة)أكشاك(

٢٠١7/١٢/٢٠الدولية الجنوبية

مطار جدة -الصالة جدة
٢٠١7/١٠/٠7الدولية الشمالية

٢٠١7/٠8/٢3المطار الدولي - صالة ١الرياض

٢٠١7/٠8/٢4المطار الدولي - صالة ٢الرياض

٢٠١7/٠8/٢3المطار الدولي - صالة ١الدمام

٢٠١7/١٠/١6المطار الدولي - صالة ٢الدمام

تاريخ االفتتاحالموقعالمنطقةالدولة 

المملكة العربية 
السعودية 

٢٠٠8/٠١/٠١شارع التحليةجدةتوس

٢٠٠8/٠3/٢5شارع الخياطجدة

٢٠٠8/٠9/٢٢الراشد مولالخبر

٢٠٠9/١١/١7النخيل مولالرياض

٢٠١٠/٠8/١3بانوراما مولالرياض

٢٠١٢/٠6/٢١ستارز أفينيوجدة

٢٠١3/٠6/٠5رد سي مولجدة

٢٠١4/١١/١7ظهران مولظهران

٢٠١5/٠3/٠7سكوير مولاإلحساء

٢٠١5/٠4/١7حياة مولالرياض

٢٠١5/١٠/٠7النور مولالمدينة

٢٠١6/٠4/٢3مول العربجدة

٢٠١6/١٢/٢9السالم مولجدة

٢٠١6/١٢/3٠الحمراء مولالرياض 

٢٠١7/٠6/١3الياسمين مولجدة

٢٠١7/٠6/٢١مكة مولمكة

٢٠١7/٠7/٢7بولفاردجدة

٢٠١7/١٠/٢6جوري مولجدة

٢٠١7/١٢/١5الشيخ أفينيوالخبر

٢٠١7/١٢/١4جراندا مولالرياض

٢٠١8/٠6/١١بارك مولالرياض

٢٠١8/٠٢/٠١ظهران ٢ مول ظهران

٢٠١8/١٢/٢6تبوك باركتبوك

٢٠١8/١٢/3١مركز المملكةالرياض

٢٠١8/١٢/3١النخيل بالزاالقصيم

٢٠١8/١٢/3١أبراج البيت مولمكة

واللحـــام بالليـــزر واللحـــام باألمواج فـــوق الصوتية. ويســـاعد هذا 
أهميتـــه  ُرغـــم  الضئيـــل  بحجمـــه  يتســـم  الـــذي  النشـــاط، 
مـــع  تعاونهـــا  تعزيـــز  علـــى  الزوردي  مجموعـــة  االســـتراتيجية، 
ومعـــدات  آالت  تصنيـــع  فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة  الشـــركات 
وتوجهـــات  تطـــورات  أحـــدث  ومواكبـــة  العالميـــة  المجوهـــرات 

السوق.

البيئة والصحة والسالمة
تحـــرص "الزودي" علـــى تعزيز قدراتهـــا األمنية لضمان الســـيطرة 
التامـــة على مرافقهـــا اإلنتاجية، ومكاتب البيـــع بالجملة، ومواقع 
تتعـــاون  نقـــل مجوهراتهـــا. وهـــي  بالتجزئـــة، وعمليـــات  البيـــع 
بشـــكل دوري مـــع المستشـــارين األمنييـــن لمراجعـــة وتحديـــث 

إجراءاتها ومعاييرها األمنية الخاصة.

وتعنـــى الشـــركة إلـــى حـــد كبيـــر بجانـــب الســـالمة فيمـــا يخص 
عمليات اإلنتـــاج والمحافظة على معايير الســـالمة. ولهذا تتبنى 
شـــعار وسياســـة "الســـالمة أوالً"، ويكمـــن هدفها األساســـي في 

"تفادي وقوع الحوادث".

التـــي  والضوابـــط  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد  "الزوردي"  وتطبـــق 
تتماشـــى مع معايير ونظـــم الســـالمة المحليـــة والعالمية إلبقاء 
موظفيهـــا آمنيـــن، وتوفيـــر معـــدات عمـــل عاليـــة الجـــودة لهم، 
وتزويدهـــم بـــأدوات الســـالمة الشـــخصية التي تناســـب طبيعة 

عملهم والمخاطر المحيطة بهم.

وتبـــذل "الزوردي" مـــا بوســـعها لتوفيـــر بيئـــة ســـليمة وصحيـــة 
لجميـــع موظفيهـــا وحرفيـــي المجوهـــرات لديهـــا. وقـــد تبنـــت 
نظامـــً متقدمـــً إلدارة الســـالمة والصحـــة المهنية بهـــدف توفير 
بيئة آمنة وصحية لســـائر موظفيها. ويوفر قســـم الســـالمة في 
الشـــركة خدمات التدريـــب والمراقبة مع ضبط اإلجـــراءات لضمان 
تطبيـــق نظام ســـالمة فاعل على يد فريق عمـــل متمرس بمجال 

الخدمات األمنية يستخدم أحدث األدوات واألنظمة ذات الصلة.

تحـــرض الزوردي علـــى توفيـــر الراعيـــة الطبيـــة الألزمـــة مـــن خالل 
تأســـيس عيـــادة طبية فـــي مصانعهـــا لتوفيـــر الرعايـــة الطبية 

االحترافية الفورية ومراقبة الصحة لموظفيها. 

وحافظـــت "الزوردي" علـــى العديـــد مـــن الشـــهادات لمطابقتهـــا 
المعايير العالمية للصحة والســـالمة والبيئة مثل شـــهادة نظام 
إدارة الصحـــة والســـالمة المهنيـــة - )ISO 45٠٠١:٢٠١8(، وشـــهادة 
نظـــم إدارة الشـــؤون البيئيـــة، اآليـــزو )ISO ١4٠٠١:٢٠٠4( وشـــهادة 

)ISO 5نظام إدارة الطاقة اآليزو )٠٠٠١:٢٠١١
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_  األعمال االستراتيجية  _

الخطط و القرارات

3. افتتاح شركة تابعة في سلطنة عمان
بتاريـــخ 3٠ أبريـــل ٢٠١8، بـــدأت اإلدارة باإلجـــراءات الرســـمية إلنشـــاء 
شـــركة تابعـــة جديـــدة فـــي ســـلطنة عمـــان عقـــب قـــرار مجلس 
٢٠١8/٠4/٠8م(  )الموافـــق  ه   ١439/٠7/٢٢ بتاريـــخ  الصـــادر  اإلدارة 
فـــي  المســـؤولية  محـــدودة  جديـــدة  شـــركة  بإنشـــاء  القاضـــي 
ســـلطنة عمـــان. وتركز هذه الشـــركة التي تحمل اســـم "شـــركة 
الزوردي للمجوهـــرات" علـــى مبيعـــات الذهـــب بالجملة برأســـمال 
يعـــادل مئـــة ألف ريال ســـعودي من أجل دعم توّســـع الزوردي في 

دول الخليج العربي.

مبيعـــات  الجديـــدة  للشـــركة  الرئيســـية  النشـــاطات  وتشـــمل 
الجملة، واســـتيراد وتصديـــر مجوهرات الذهب واألحجـــار الكريمة 
وشـــبه الكريمة وتوزيـــع المجوهرات واألكسســـوارات والســـاعات 

والنظارات والعطور.

4. إعادة تشكيل بنية عمليات التجزئة
افتتحـــت الشـــركة فـــي العام ٢٠١8 ســـبعة مواقع للبيـــع بالتجزئة 
فـــي مصـــر وذلـــك في إطار ســـعيها إلـــى متابعـــة نمـــّو إيراداتها 
وأرباحهـــا مـــن مبيعات التجزئـــة. وتتمتع متاجـــر الزوردي الجديدة 
بمواقـــع اســـتراتيجية تضمـــن أداًء واعـــدًا للعالمـــة التجاريـــة. من 
جهـــة أخرى، بدأت الشـــركة بتنفيذ خطة لتدعيم شـــبكتها في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية عبر إقفـــال مواقع قديمـــة ال تقّدم 
األداء المتوخـــى منهـــا في ظـــّل البيئة الســـريعة التغيـــر لتجارة 
التجزئـــة فـــي المملكـــة. فـــي الوقت نفســـه، تحجم الشـــركة عن 
افتتـــاح أي متاجـــر تجزئة جديـــدة عند هذه المرحلـــة في المملكة 

إلى أن تقّدم الشبكة الحالية أداًء أفضل بشكٍل ملحوظ.

فرص النمو والخطط المستقبلية
تتعهـــد مجموعـــة الزوردي باتخاذ مبـــادرات اســـتراتيجية متنوعة 

تهدف إلى ضمان استمرار نمو اإليرادات 

النمـــو  مبـــادرات  المســـتقبل. وتتضمـــن  فـــي  الدخـــل  وصافـــي 
الرئيسية لمجموعة الزوردي ما يلي: 

)١(   توســـيع خطوط منتجات الجملـــة عبر إطالق فئات ومجموعات 
جديـــدة للمشـــاهير ومواصلـــة العمـــل علـــى توفيـــر أســـعار 

مميزة من خالل االبتكار،

)٢(  توســـيع نطـــاق عمل قطاع البيـــع بالتجزئة عبـــر تطوير أمتياز 
العالمـــة التجارية "توس" وتحقيق االســـتخدام االمثل لقدرتها 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية و تعزيـــز أعمـــال الزوردي 

لتجارة التجزئة بمصر، 

)3(  دراســـة عمليات االســـتحواذ على حقوق امتيـــاز عالمات تجارية 
جديدة، 

)4( توسيع حضورها الجغرافي.

نحـــن ملتزمون بتطوير الشـــركة كمـــا عملنا دائًما منـــذ عام ٢٠١٠. 
وقـــد كنا فعاليـــن حيث اتخذنـــا مجموعة إجراءات اســـتباقية من 
خالل ســـرعة إطالق اســـتراتيجيات ومبادرات جديـــدة للتكيف مع 
البيئة الحيوية المتغيرة وتطوير مستوى المبيعات. ونستعرض 

في ما يلي العوامل االستراتيجية التي تعّزز نمو الشركة:

•  التنشـــيط المســـتمر ألعمالنـــا التجاريـــة بالجملة فـــي المملكة 
متميـــزة  مجموعـــات  إطـــالق  خـــالل  مـــن  الســـعودية  العربيـــة 
جديـــدة، والترويـــج لمجموعـــات المشـــاهير، وتهيئـــة االســـواق 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  الواســـائل  باســـتخدام  لمنتجاتنـــا 
للتســـويق وتحفيز التجارة اإللكترونية وتطويـــر إدارة المبيعات 

وسياسات العروض التسويقية.

•  تعزيـــز مبيعـــات الجملـــة لـــالزوردي فـــي مختلـــف أســـواق دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي مـــن خـــالل مكاتبنا للبيـــع بالجملة 

وفريق مبيعات الجملة.

•  تطويـــر أمتيـــاز العالمـــة التجاريـــة "تـــوس" وتحقيق االســـتخدام 
االمثل لقدرتها في المملكة العربية السعودية.

فـــي  بـــالزوردي  الخـــاص  التجزئـــة  تجـــارة  قطـــاع  ربحيـــة  •  تعزيـــز 
المملكة العربية الســـعودية من خالل ترشـــيد شـــبكة األعمال، 
وتطويـــر االنشـــطة التجاريـــة فـــي المتاجـــر الرائـــدة، وتكثيـــف 

تدريب الموظفين وتخفيض المخزون.

•  تعزيـــز أعمـــال الزوردي بمصـــر فـــي قطاع تجـــارة التجزئـــة والبيع 
بالجملة ذات القدرة الربحية.

•  طـــرح منتجـــات المجموعـــة الجديـــد Hadiyati فـــي جميـــع أنحاء 
المنطقة.

•  تطويـــر التقنيـــات الجديـــدة وتعزيـــز تقنيـــات التصنيـــع الحالية 
لتحقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن التكاليف بمايميـــز منتجات 

الزوردي في السوق.

•  التحســـين التدريجي للقـــدرات الرقمية عبر المبيعـــات بالجملة 
والتجزئـــة لتحفيز التجـــارة اإللكترونيـــة بين المنشـــآت التجارية 

وبين المنشآت التجارية والمستهلكين.

مواصلـــة البحـــث عـــن فـــرص اســـتثمارية جديـــدة تضيـــف إلـــى 
ربحيتنـــا وتعـــزز موقعنا االســـتراتيجي في االســـواق مثلما تحقق 

.Tous بالستحواذ على العالمة التجارية

المسؤولية االجتماعية
لطالما آمنـــت مجموعة "الزوردي" منذ تأسيســـها بمســـؤوليتها 
االجتماعيـــة، وتســـعى باســـتمرار لتخصيـــص جـــزء مـــن موردهـــا  
للمجتمـــع الذي تعمل فـــي محيطه تقدير لـــه ولعمالءها وتعزيزا 

اللتزامها األخالقي تجاه المجتمعات التي تعمل فيها.

تواصـــل الزوردي دعمهـــا للمنظمـــات االجتماعيـــة والخيريـــة مـــن 
خـــالل تقديم الدعـــم المالي والمعنوي واألدبـــي لمختلف القضايا 
المجتمعيـــة وذلـــك مـــن خـــالل العديـــد من األنشـــطة التـــي كان 
أخرهـــا برنامـــج رعايـــة األيتـــام فـــي شـــهر رمضـــان بالتعـــاون مـــع 
الجمعيـــة الخيرية لرعاية األيتام "إنســـان". حيـــث تبرعت الزوردي بـ 
١٠% مـــن أرباحهـــا المحققـــة خـــالل شـــهر رمضـــان مـــن معـــارض 

التجزئة للجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان".

الخطط والقرارات المهمة
نفذت الشـــركة خالل عـــام ٢٠١8 بعض الخطط والقـــرارات المهمة 
لتحقيـــق المزيـــد من النمـــو وتطويـــر إيراداتها وأرباحهـــا على مّر 

السنوات القادمة. وفي ما يلي لمحة عن بعض هذه المبادرات:

1.  موافقة مجلـــس اإلدارة على خطـــة العمل الممتـــدة على ثالث 
سنوات

وافـــق مجلس إدارة الشـــركة على خطة العمـــل للفترة الممتدة 
مـــن عـــام ٢٠١9 حتـــى ٢٠٢١ للســـعي إلـــى تحقيـــق تطـــّور هـــام 
إليـــرادات الشـــركة وأرباحهـــا مـــن خـــالل تنويـــع مصـــادر اإليرادات 
وتوســـيع  بالجملـــة  الذهـــب  مجوهـــرات  بيـــع  قســـم  وتطويـــر 

عمليات البيع بالتجزئة.

2.  االســـتحواذ علـــى حـــق امتيـــاز عالمـــة تـــوس التجاريـــة في 
المملكة العربية السعودية

بتاريخ 5 أغســـطس ٢٠١8، وقعت الزوردي اتفاقية شـــراء األســـهم 
مـــن أجـــل االســـتحواذ علـــى حصـــة ١٠٠% من األســـهم في شـــركة 
ازديـــاد العربيـــة التجاريـــة )يشـــار إليهـــا فـــي مـــا يلـــي بـ"ازديـــاد"(، 
الشـــركة الوحيـــدة الممنوحـــة االمتيـــاز والمشـــّغلة لعالمة توس 

التجارية في المملكة العربية السعودية.

ويمّثـــل هذا االســـتحواذ إنجازًا هامً بالنســـبة إلى الزوردي، يضمن 
لهـــا الحضـــور القـــوي فـــي القطـــاع المتنامـــي للمجوهـــرات ذات 

األسعار المعقولة ويضيف مصدرًا جديًد للنمو والربحية. 

وتـــوس عبـــارة عـــن عالمة تجاريـــة دوليـــة لمنتجـــات الرفاهية ذات 
األســـعار المعقولـــة، لديها خبرة أعمـــال تقارب المئة عـــام وبأكثر 
مـــن 6٢٠ متجرًا في أكثر من 53 دولـــة. تعمل توس على تصميم 
وتصنيـــع وبيـــع المجوهـــرات والحقائب واألكسســـوارات للنســـاء 
والرجـــال، وتشـــمل معروضاتهـــا مجموعـــًة واســـعًة مـــن الســـلع 
منهـــا المجوهرات الماســـية والذهـــب والفضة، وذلـــك في صلب 
أعمالهـــا، باإلضافـــة إلى حقائـــب اليـــد والعطور واألكسســـوارات. 
العالمـــة حاضـــرة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية منـــذ العام 
٢٠٠8 وقـــد أصبـــح لديهـــا اليوم شـــبكة تمتّد علـــى ٢6 متجرًا في 
مختلـــف أرجاء المملكة. وتســـعى الزوردي من خـــالل عالمة توس 
التجاريـــة إلـــى تدعيـــم محفظتها وتوســـيع قاعـــدة عمالئها عبر 
تنويـــع اإليرادات واســـتكمال تشـــكيلتها. وتفتخر إدارة الشـــركة 
صناعـــة  فـــي  عالميـــً  الرائـــدة  تـــوس  مـــع  بشـــراكتها  أيضـــً 
المجوهـــرات. وتندرج هـــذه الخطوة ضمن اســـتراتيجية مجموعة 
الزوردي الســـاعية إلـــى دخـــول قطـــاع مجوهـــرات الرفاهيـــة ذات 
األســـعار المحـــدودة التي تقـــّدم هامش أرباح قوي وتســـهم في 

تنويع محفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كليً.
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هيكل مجموعة الزوردي والشركات التابعة لهاهيكل الملكية
تمتلك الشـــركة حصًصا ملكية مســـيطرة في تســـع )9( شـــركات تابعة لها بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر في المملكة العربية الســـعودية وفي منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل الحالي لمجموعة الزوردي:

_  األعمال االستراتيجية  _

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

األرصدة والمعامالت المهمة داخل المجموعة.

المجوهرات الماسیة 
- شركة ذات مسؤولیة 

محدودة
تمتلك شركة الزوردي 

أبوظبي٢% من 
أسهمها

شركة الزوردي للمجوهرات 
- شركة ذات مسؤولیة 
محدودة )الزوردي قطر( 
تمتلك السیدة / وفیقة 

سلطان العیسى 5١% من 
أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات - شركة 

ذات مسؤولیة محدودة 
)الزوردي أبو ظبي(

تمتلك شركة الزوردي 
دبي١ % من أسهمها

شركة الزوردي 
للمجوهرات - شركة ذات 

مسؤولیة محدودة 
)الزوردي دبي(

تمتلك شركة الزوردي أبو 
ظبي ٠.33% من أسهمها

شركة اورو ایجیبت 
لتشغیل المعادن الثمينة 
- شركة مساهمة مقفلة
تمتلك شركة المجوهرات 

الماسیة ٠.75% من 
أسهمها وتمتلك شركة 

كیناز ٠.١٢5 منها

شر كة ازدیاد العربیة 
التجاریة - ذات مسؤولیة 

محدودة يمتلكها 
شخص واحد

تمتلك شركة الزوردي 
للمجوهرات ١٠٠% من 

أسهمها )مدرجة في 
السعودیة(

شركة كیناز- 
ش.ذ.م.م

تمتلك شركة الزوردي 
أبوظبي ٢% من 

أسهمها

%98%49%99%99.67%99.125%100 %98

%50 %50
شركة الزوردي مصر 

للمجوهرات - ش.ذ.م.م
)الزوردي مصر(

تمتلك شركة الزوردي 
أبوظبي 5٠% من أسهمها 
وتمتلك شركة الزوردي دبي 

5٠% من أسهمها

%99%100
شركة الزوردي للمجوهرات 

- شركة ذات مسؤولیة 
محدودة سلطنة عمام 

تمتلك شركة الزوردي دبي 
99% من أسهمها وتمتلك 
شركة الزوردي أبو ظبي ١% 

من أسهمها

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

جوالري 
)م.د.م.س(

وتمتلك شركة الزوردي 
دبي ١٠٠% من أسهمها

شركة الزوردي للمجوهرات الشركة 
السعودیة المدرجة
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كل الملكية

ويوضـــح الجـــدول التالـــي أســـماء الشـــركات التابعـــة، ورأس المال، وحصـــص الملكية، وأنشـــطة األعمال الرئيســـية، وبلد التأســـيس، وبلد التشـــغيل. الرجـــاء مالحظة 
عـــدم وجـــود أســـهم أو أدوات ديـــن صادرة ألي من هذه الشـــركات، باســـتثناء شـــركتي كينـــاز والمجوهرات الماســـية إذ وافق الشـــركاء على زيادة رأس المـــال كما هو 

مذكور أدناه.

ال توجـــد أي فئـــة أو عـــدد مـــن أدوات الدين القابلـــة للتحويل أو األوراق الماليـــة التعاقدية أو حقوق الشـــفعة أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها أو منحتها الشـــركات التابعة 
لمجموعة الزوردي خالل عام ٢٠١8.

ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة أو الشركات التابعة لها خالل عام ٢٠١8.

رأس المالاسم الشركة التابعة
بالعملة 
األجنبية

رأس المال
بالريال 

السعودي

بلد التأسيس أنشطة األعمال الرئيسية
والتشغيل

نسبة الملكية

20182018

حصة 
مباشرة 

)%(

حصة غير 
مباشرة 

)%(

حصة 
مباشرة 

)%(

حصة غير 
مباشرة 

)%(

تجارة األحجار الكريمة 5٠.٠٠٠*-شركة المجوهرات الماسية
والمجوهرات والمشغوالت 

الذهبية. 

المملكة العربية 
السعودية

%98%٢%98%٢

تجارة األحجار الكريمة 5٠.٠٠٠**-شركة كيناز
والمجوهرات والمشغوالت 

الذهبية. 

 المملكة العربية 
السعودية

%98%٢%98%٢

 3٠٠.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات
درهم إماراتي

اإلمارات العربية مكاتب البيع بالجملة ٠٠٠.3٠6
المتحدة، دبي

%99.67%٠.33%99.67%٠.33

 3٠٠.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات
درهم إماراتي

اإلمارات العربية معارض للبيع بالتجزئة٠٠٠.3٠6
المتحدة، 
أبوظبي

%99 %١%99%١

 ٢٠٠.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات
ريال قطري

- 49%- 49%قطرمكاتب البيع بالجملة ٠44.٢٠6

شركة الزوردي مصر 
للمجوهرات

9٢.٢85.٠٠٠
جنيه مصري

مصنع ومكاتب البيع 9٢١.١9.46٢
بالجملة

١٠٠%- ١٠٠%- مصر

شركة اورو ايجيبت 
لتشغيل المعادن الثمينة

4٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه 
مصري

مصنع ومكاتب البيع ٠٠6.8.436
بالجملة ومتاجر للبيع 

بالتجزئة

٠.875%99.١٢5%٠.875%99.١٢5%مصر

شركة الزوردي جروب فور 
جولد أند جوالري

5٠.٠٠٠ 
درهم إماراتي

تجارة اللؤلؤ واألحجار 5١.٠٠٠
الكريمة والمجوهرات 
والمشغوالت الذهبية

اإلمارات العربية 
المتحدة، دبي

 -%١٠٠%- ١٠٠

٢٠،٠٠٠ ريال شركة الزوردي للمجوهرات
عماني

مصنع ومكاتب بيع ٠٠٠.١95
بالجملة

--١٠٠%-سلطنة عمان

شركة ازدياد العربية 
التجارية شركة ذات 

مسؤولية محدودة***

المملكة العربية معارض للبيع بالتجزئة١٢.٠٠٠-
السعودية

%١٠٠---

*وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢3 أبريـــل ٢٠١7 علـــى زيـــادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقـــدره ثالثمائة ألف ريال ســـعودي عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب نقـــًدا من خالل الحوالة البنكية وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية 
للزيـــادة المقترحـــة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفـــع قيمة زيادة رأس المال بالتناســـب مع حصصهـــم الحالية. وال تزال اإلجـــراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث الســـجل التجاري للشـــركة 

قيد التنفيذ.
**وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢3 أبريـــل ٢٠١7 علـــى زيـــادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقـــدره 3.٠ مليون ريال ســـعودي )ثالثة مليون ريال ســـعودي( عن طريـــق دفع المبلغ المطلوب من خالل الحســـاب الجاري للشـــركاء 
فـــي عـــام ٢٠١7، وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيـــادة المقترحة في رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفع قيمة زيادة رأس المال بالتناســـب مع حصصهـــم الحالية. وال تزال اإلجـــراءات التنظيمية 

المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.
*** بتاريـــخ 3١ اكتوبـــر ٢٠١8، اســـتحوذت الشـــركة علـــى ١٠٠% مـــن األســـهم في شـــركة ازديـــاد العربية التجارية بمـــا يتفق مع الشـــروط واألحكام الواردة في اتفاقية شـــراء األســـهم الموقعة في 5 أغســـطس ٢٠١8. 
وازديـــاد هـــي الشـــركة الممنوحة االمتياز والمشـــّغلة لعالمة تـــوس العالمية في المملكة العربية الســـعودية. وتوس عبارة عن عالمـــة تجارية دولية لمنتجات الرفاهية ذات األســـعار المعقولـــة، لديها خبرة أعمال 
تقـــارب المئـــة عـــام وبأكثـــر مـــن 6٢٠ متجرًا فـــي أكثر من 53 دولـــة. تعمل توس على تصميـــم وتصنيع وبيـــع المجوهرات والحقائب واألكسســـوارات للنســـاء والرجال، وتشـــمل معروضاتها مجموعًة واســـعًة من 
الســـلع منهـــا المجوهـــرات الماســـية والذهب والفضة، وذلك في صلـــب أعمالها، باإلضافة إلى حقائـــب اليد والعطور واألكسســـوارات. العالمة حاضرة في المملكة العربية الســـعودية منذ العـــام ٢٠٠8 وقد أصبح 
لديهـــا اليـــوم شـــبكة تمتـــّد علـــى ٢6 متجـــرًا فـــي مختلف أرجـــاء المملكـــة. وتســـعى الزوردي من خالل عالمـــة تـــوس التجارية إلـــى تدعيم محفظتهـــا وتوســـيع قاعدة عمالئهـــا عبر تنويـــع اإليرادات واســـتكمال 
تشـــكيلتها. وتفتخـــر إدارة الشـــركة أيضً بشـــراكتها مـــع توس الرائدة عالميً فـــي صناعة المجوهرات. وتنـــدرج هذه الخطوة ضمن اســـتراتيجية مجموعة الزوردي الســـاعية إلى دخول قطـــاع مجوهرات الرفاهية 

ذات األسعار المحدودة التي تقّدم هامش أرباح قوي وتسهم في تنويع محفظة الشركة من خالل تقديم منتجات جديدة كليً.

شركة المجوهرات الماسية
شـــركة المجوهـــرات الماســـية )"المجوهرات الماســـية"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة ُمســـجلة فـــي الرياض، المملكـــة العربية الســـعودية، بالســـجل التجاري رقم 
١٠١٠٢36734 الصـــادر بتاريـــخ ١4٢8/٠7/٢5 هــــ )الموافـــق ٢٠٠7/٠8/٠8 م(، والتـــي يقع مقرها الرئيســـي فـــي مركز طيبة التجاري، حـــي الملك الفهد، ص.ب رقـــم 4١٢7٠، الرياض 
١١5٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال شـــركة المجوهرات الماســـية الحالي 5٠ ألف ريال ســـعودي مقســـمة إلى 5٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ 

ريال سعودي للحصة الواحدة.

وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢3 أبريـــل ٢٠١7 علـــى زيادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقدره ٠.3 مليون ريال ســـعودي )ثالثمائة ألف ريال ســـعودي( عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب 
نقـــًدا مـــن خـــالل الحوالـــة البنكيـــة وإصدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيـــادة المقترحة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلـــزم على جميع الشـــركاء دفـــع قيمة زيـــادة رأس المال 

بالتناسب مع حصصهم الحالية. وال تزال اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة المجوهرات الماسية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م:

القيمة االسمية لكل عدد الحصصالمساهمون
حصة )ريال سعودي(

قيمة الحصص )ريال 
سعودي(

نسبة الملكية

98%49١.٠٠٠49.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
٢%١١.٠٠٠١.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة ١

100%501.00050.000اإلجمالي

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

تتضمـــن األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة المجوهرات الماســـية تجـــارة المشـــغوالت الذهبية ومنتجـــات الفضة واألحجار الكريمة. وقد تأسســـت هذه الشـــركة في األســـاس 
بهدف امتالك حصص في مجموعة من الشركات التابعة، وال تمارس أي أنشطة تجارية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١8م.
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كل الملكية

شركة كيناز
شـــركة )"كيناز"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة ُمســـجلة في الرياض، المملكة العربية الســـعودية، بالســـجل التجاري رقم ١٠١٠35٢574، الصادر بتاريخ ١433/١١/٢١ هـ 
)الموافـــق ٢٠١٢/١٠/٠6 م(، والتـــي يقـــع مقرها الرئيســـي في المنطقة الصناعية الثانية، ص.ب رقم 4١٢7٠، الرياض ١١5٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال شـــركة 

كيناز الحالي 5٠ ألف ريال سعودي مقسمة إلى 5٠ حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل ١٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة.

وافـــق الشـــركاء بتاريـــخ ٢3 أبريـــل ٢٠١7 علـــى زيادة رأس مال الشـــركة بمبلغ وقـــدره ثالثة مليون ريال ســـعودي عن طريق دفـــع المبلغ المطلوب من خالل الحســـاب الجاري 
للشـــركاء فـــي عـــام ٢٠١7، وإصـــدار أســـهم جديدة مســـاوية للزيادة المقترحة فـــي رأس مال الشـــركة، ويلزم على جميع الشـــركاء دفع قيمـــة زيادة رأس المال بالتناســـب 

مع حصصهم الحالية. وال تزال اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتحديث السجل التجاري للشركة قيد التنفيذ.

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة كيناز كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م:

القيمة االسمية لكل عدد الحصصالمساهمون
حصة )ريال سعودي(

قيمة الحصص )ريال 
سعودي(

نسبة الملكية

98%49١.٠٠٠49.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة
٢%١١.٠٠٠١.٠٠٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية محدودة ١

100%501.00050.000اإلجمالي

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

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

شركة الزوردي للمجوهرات - )اإلمارات العربية المتحدة - دبي(
شـــركة الزوردي للمجوهـــرات )"الزوردي دبـــي"( هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في مدينة دبـــي، اإلمـــارات العربية المتحدة، بالســـجل التجاري رقـــم ١٠39١93 
بتاريـــخ ٢٠٠8/١٢/٢3 م )الموافـــق ١4٢9/١٢/٢5 هـ(، والتي يقع مقرها الرئيســـي فـــي منطقة الرأس، ص.ب رقم 6٠843، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ويبلغ رأس مال شـــركة 
الزوردي دبـــي الحالـــي 3٠٠ ألـــف درهـــم إماراتي )ما يعادل 3٠6 ألف ريال ســـعودي( مقســـمة إلى 3٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ درهم إماراتـــي )ما يعادل ١.٠٢ 

ريال سعودي( للحصة الواحدة. يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
لكل حصة )درهم 

إماراتي(

قيمة الحصص 
)درهم إماراتي(

قيمة الحصص )ريال 
سعودي(

نسبة الملكية

 99.67%٢99١.٠٠٠٢99.٠٠٠3٠4.98٠شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 
٠.33%١١.٠٠٠١.٠٠٠١.٠٢٠محدودة ١

100%3001.000300.000306.000اإلجمالي

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

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي دبي تجارة المجوهرات واللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات وقطع غيارها وصياغة الذهب والمجوهرات. 

وتمتلـــك الزوردي دبـــي حصـــص ملكيـــة بقيمـــة 46.١4٢.5٠٠ جنيه مصري )ما يعادل 9.7١4.٢١١ ريال ســـعودي( في شـــركة الزوردي مصر )وتمثل 5٠% من رأســـمالها( كما في 3١ 
ديسمبر ٢٠١8 م. كما تمتلك الزوردي دبي ١٠٠% من حصص شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري، شركة ذات مسئولية محدودة.

 شركة الزوردي مصر للمجوهرات
شـــركة الزوردي مصر هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في القاهرة، مصر، بالســـجل التجاري رقم ١4997، الصادر بتاريخ ٢٠٠5/٠6/٠8 م )الموافق ١4٢6/٠5/٠١ هـ(، 
والتـــي يقـــع مقرهـــا الرئيســـي في المنطقـــة الصناعية األولـــى، ص.ب رقم 6٢، مدينـــة العبور، مصـــر. ويبلغ رأس المـــال الحالي المدفوع لشـــركة الزوردي مصـــر ٠٠٠.9٢.٢85 

جنيه مصري، مقسم إلى 9٢.٢85.٠٠٠ حصة )ما يعادل ١9.4٢8.4٢٢ ريال سعودي وفًقا لسعر الصرف كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8(. 

يلّخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصر كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
لكل حصة )جنيه 

مصري(

قيمة رأس المال 
)جنيه مصري(

قيمة رأس المال 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 
5٠%46.١4٢.5٠٠١46.١4٢.5٠٠9.7١4.٢١١محدودة ١

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 
5٠%46.١4٢.5٠٠١46.١4٢.5٠٠9.7١4.٢١١محدودة ٢

100%92.285.000192.285.00019.428.422اإلجمالي

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

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

شركة الزوردي للمجوهرات )أبوظبي(
شـــركة الزوردي للمجوهـــرات )"الزوردي أبوظبـــي"( هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة مســـجلة في مدينـــة أبوظبي، اإلمـــارات العربية المتحـــدة، بالســـجل التجاري رقم 
١٠6٠٢33 بتاريـــخ ٢٠٠3/١٠/١9 م )الموافـــق ١4٢4/٠8/١3 هــــ(، والتي يقع مقرها الرئيســـي في ســـوق الذهب، مدينـــة زايد، ص.ب رقم 7٢١47، أبوظبي، اإلمـــارات العربية المتحدة. 
ويبلـــغ رأس مـــال شـــركة الزوردي أبوظبـــي الحالـــي 3٠٠ ألـــف درهم إماراتـــي )ما يعادل 3٠6 ألف ريال ســـعودي( مقســـمة إلى 3٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ 

درهم إماراتي )ما يعادل ١.٠٢ ريال سعودي( للحصة الواحدة.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
 لكل حصة 

)درهم إماراتي(

قيمة الحصص 
)درهم إماراتي(

 قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

99%١.٠٠٠٢97.٠٠٠3٠٢.94٠ ٢97شركة الزوردي للمجوهرات

شركة الزوردي للمجوهرات - شركة ذات مسؤولية 
١%3١.٠٠٠3.٠٠٠3.٠6٠محدودة ١

100%3001.000300.000306.000اإلجمالي

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

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي أبوظبي تجارة البيع بالتجزئة للمجوهرات واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات.

وتمتلـــك الزوردي أبوظبـــي حصـــص ملكيـــة بقيمـــة 46.١4٢.5٠٠ جنيه مصـــري )ما يعادل 9،7١4،٢١١ ريال ســـعودي( في شـــركة الزوردي مصـــر )وتمثل 5٠% من رأســـمالها( كما 
في 3١ ديسمبر ٢٠١8 م.
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_  األعمال االستراتيجية  _

كل الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات )قطر(
شـــركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي قطر"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في قطر، بالســـجل التجاري رقم 6٠7١6 بتاريخ ٢٠١3/٠5/٢١ م )الموافق ١١/٠7/١434 
هــــ(، والتـــي يقع مقرها الرئيســـي في شـــارع جبر بن محمـــد، ص.ب رقم ٢٠464، الدوحة، قطر. ويبلغ رأس مال شـــركة الزوردي قطر الحالي ٢٠٠ ألف درهـــم إماراتي )ما يعادل 
٢٠6.٠54 ريـــال ســـعودي( مقســـمة إلـــى ٢٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ١٠٠٠ ريـــال قطري )ما يعادل ١.٠3٠ ريال ســـعودي( للحصـــة الواحدة. يلخـــص الجدول التالي 

هيكل ملكية شركة الزوردي قطر كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
لكل حصة 

)ريال قطري(

قيمة الحصص 
)ريال قطري(

قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

 5١%١٠٢١.٠٠٠١٠٢.٠٠٠١٠5.٠8٢وفيقة سلطان العيسى

49%98١.٠٠٠98.٠٠٠١٠٠.96٢شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

100%2001.000200.000206.044اإلجمالي

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي قطر تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة والمجوهرات والمشغوالت الفضية والذهبية 

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

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة
شـــركة اورو ايجيبـــت لتشـــغيل المعـــادن الثمينة هي شـــركة مســـاهمة مقفلة مســـجلة فـــي القاهرة، مصر، بالســـجل التجـــاري رقم 7877، الصـــادر بتاريـــخ ١4٢3/١١/١4 هـ 
)الموافـــق ٢٠٠3/٠١/١7 م(، والتـــي يقـــع مقرهـــا الرئيســـي فـــي ســـوق العبـــور، ص.ب رقـــم 3٠67، القليوبية، مصـــر. ويبلغ رأس مـــال شـــركة اورو ايجيبت لتشـــغيل المعادن 
الثمينـــة الحالـــي 4٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيـــه مصـــري )ما يعادل 8،4٢١،٠5٢ ريال ســـعودي( مقســـمة إلى ١.6٠٠.٠٠٠ حصة بقيمة اســـمية مدفوعـــة بالكامل ٢5 جنيه مصري )مـــا يعادل ٢6.5 

ريال سعودي( للحصة الواحدة.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة اورو ايجيبت كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمين
لكل حصة )جنيه 

مصري(

قيمة الحصص 
)جنيه مصري(

قيمة الحصص )ريال 
سعودي(

نسبة الملكية

99.١٢5%١.586.٠٠٠٢539.65٠.٠٠٠8،347،368شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مدرجة

٠.75٠%١٢.٠٠٠٢53٠٠.٠٠٠63،١58شركة المجوهرات الماسية - ش.ذ.م.م

٠.١٢5%٢.٠٠٠٢55٠.٠٠٠١٠،5٢6شركة كيناز - ش.ذ.م.م

100%1.600.0002540.000.0008،421،052اإلجمالي

تتضمـــن األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة اورو ايجيبت تأســـيس وتشـــغيل مصنع لصناعـــة المجوهرات والمشـــغوالت الذهبيـــة واألحجار الكريمـــة بكافة أنواعهـــا، وكذلك 
تأسيس مركز للتدريب. كما تدير اورو ايجيبت وحدة تصنيع في مدينة القليوبية، وستة فروع في جميع أنحاء مصر.

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س " الزوردي م.د.م.س" 
شـــركة الزوردي م.د.م.س شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة مســـجلة لدى مركز دبي للســـلع المتعـــددة بدولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة بموجب الترخيـــص التجاري رقم 
DMCC ١٠844٢ بتاريـــخ ٢6 فبرايـــر ٢٠١5م ويتمثـــل النشـــاط الرئيســـي لشـــركة الزوردي م.د.م.س في تجـــارة اللؤلؤ واألحجار الكريمـــة والمجوهرات والمشـــغوالت الذهبية. 

وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الزوردي للمجوهرات - دبي فى تاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١8.

شركة الزوردي للمجوهرات )سلطنة عمان(
شـــركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي عمان"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في ســـلطنة عمان، بالســـجل التجاري رقم ١3٢٠5٢5 بتاريخ 3٠ مايو ٢٠١8، والتي 
يقـــع مقرهـــا الرئيســـي في ســـوق الســـيب، مســـقط، ص.ب رقم ١٢٢، مســـقط ١٢5، ســـلطنة عمـــان. ويبلغ رأس مـــال شـــركة الزوردي عمان الحالـــي ٢٠ ألف ريـــال عماني )ما 

يعادل ١95 ألف ريال سعودي( مقسمة إلى ٢٠ ألف حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل ١ ريال عماني )ما يعادل 9،75 ريال سعودي للحصة الواحدة(. 

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي عمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
 لكل حصة 

)ريال عماني(

 قيمة الحصص 
)ريال عماني(

 قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

 5١%١98٠٠١١9،8٠٠١93،٠5٠ شركو الزوردى للمجوهرات )االمارات - دبى ( 

49%٢٠٠١٢٠٠١،95٠شركة الزوردي للمجوهرات )أبو ظبى(

100%20،000120،000195،000اإلجمالي

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي عمان صناعة وتجارة المجوهرات المشغولة من المعادن أو األحجار الكريمة.

شركة ازدياد العربية التجارية )"ازدياد"(
شـــركة ازديـــاد العربيـــة التجاريـــة )"ازدياد"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مملوكة من شـــخص واحد مســـجلة في الرياض، المملكة العربية الســـعودية، بالســـجل 
التجـــاري رقـــم ١٠١٠458٢94 بتاريـــخ 5 ســـبتمبر ٢٠١5، والتي يقع مقرها الرئيســـي في الريـــاض، ص.ب رقم 4١٢7٠، الريـــاض ١١5٢١، المملكة العربية الســـعودية. ويبلغ رأس مال 

شركة الزوردي أبوظبي الحالي ١٢ ألف ريال سعودي مقسمة إلى ١٠٠ حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تعادل ١٢٠ ألف ريال سعودي.

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدياد العربية التجارية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

القيمة االسمية عدد الحصصالمساهمون
 لكل حصة 

)ريال سعودي(

 قيمة الحصص 
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

100%120.00012.000.000 100شركة الزوردي للمجوهرات - شركة مساهمة عامة 

تتضمـــن األنشـــطة الرئيســـية لشـــركة ازديـــاد العربية التجارية تجـــارة المجوهـــرات، والعطور، وأكسســـوارات الرجال والنســـاء، والمنتجـــات الجلدية، وإدارة حقـــوق االمتياز 
والعالمات التجارية.

بتاريخ 3١ أكتوبر ٢٠١8، اســـتحوذت الشـــركة على ١٠٠% من األســـهم في شـــركة ازدياد العربية التجارية بما يتفق مع الشـــروط واألحكام الواردة في اتفاقية شـــراء األســـهم 
الموقعـــة فـــي 5 أغســـطس ٢٠١8. وازديـــاد هي الشـــركة الممنوحة االمتياز والمشـــّغلة لعالمـــة توس العالمية فـــي المملكة العربية الســـعودية. وتوس عبـــارة عن عالمة 
تجاريـــة دوليـــة لمنتجـــات الرفاهيـــة ذات األســـعار المعقولـــة، لديها خبرة أعمال تقـــارب المئة عام وبأكثر مـــن 6٢٠ متجرًا في أكثـــر من 53 دولة. تعمل تـــوس على تصميم 
وتصنيع وبيع المجوهرات والحقائب واألكسســـوارات للنســـاء والرجال، وتشـــمل معروضاتها مجموعًة واســـعًة من الســـلع منها المجوهرات الماســـية والذهب والفضة، 
وذلـــك فـــي صلـــب أعمالها، باإلضافة إلى حقائـــب اليد والعطور واألكسســـوارات. العالمة حاضرة في المملكة العربية الســـعودية منذ العام ٢٠٠8 وقـــد أصبح لديها اليوم 
شـــبكة تمتـــّد علـــى ٢6 متجرًا فـــي مختلف أرجـــاء المملكة. وتســـعى الزوردي من خالل عالمة تـــوس التجارية إلـــى تدعيم محفظتها وتوســـيع قاعدة عمالئهـــا عبر تنويع 
اإليـــرادات واســـتكمال تشـــكيلتها. وتفتخـــر إدارة الشـــركة أيضً بشـــراكتها مع تـــوس الرائدة عالميـــً في صناعة المجوهـــرات. وتندرج هـــذه الخطوة ضمن اســـتراتيجية 
مجموعـــة الزوردي الســـاعية إلـــى دخـــول قطاع مجوهـــرات الرفاهية ذات األســـعار المحدودة التي تقـــّدم هامش أرباح قوي وتســـهم في تنويع محفظة الشـــركة من خالل 

تقديم منتجات جديدة كليً.
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 مؤشرات األداء 
المالي الرئيسية

_  األداء المالي  _
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37

مؤشرات األداء المالي الرئيسية لمجموعة الزوردي )مليون ريال سعودي(
قائمة الدخل والمركز المالي خالل السنوات الخمس األخيرة

 20142015201620172018

قائمة الدخل:
406 46853٠4٠5355اإليرادات التشغيلية

)162()137()١6١()١9١()١67(تكلفة التشغيلية لإليرادات
244 3٠١339٢45218الربح اإلجمالي

)132()105()١34()١37()١٢٢(مصاريف البيع والتسويق
)42()38()43()5٢()49(مصاريف إدارية وعمومية 

70 1311496875الدخل من العمليات التشغيلية
)36()31()36()35()٢8(تكاليف تمويل - بالصافي

)4()1(458)3(إيرادات آخري 
)12()12()١9()١8()١3(الزكاة وضريبة الدخل

18 861017232صافي الربح

789 9789768٠6915 مخزون
570 ٢8٠39٠4٢5460ذمم المدينة

39 3١36٢927موجودات متداولة أخرى
102 ٢٢١١١7١7١110ضمانات نقدية

48 63١733957النقد وما في حكمه
1.548 1.569 1.469 1.691 1.571مجموع الموجودات المتداولة

236 66767٠79 موجودات غير متداولة
1.6371.7671.5391.6481.783مجموع الموجودات

1.106 ١.٠5٠١.١١5١.٠٢١1.134 تسهيالت مرابحات قصيرة األجل
73 76١٢98369 مطلوبات متداولة أخرى

1.179 1.1251.2441.1041.203مجموع المطلوبات المتداولة
178 ٢93٢3338 مطلوبات غير متداولة

1.357 1.1541.2761.1371.241مجموع المطلوبات
602 5٠453٠578582 حقوق الملكية

)176()175()١76()39()٢١(احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية
426 483491402406مجموع حقوق الملكية

1.783 1.6371.7671.5391.648مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 قائمة التدفقات النقدية:
)20()12()8(١9٢)4(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)144()20()٢4()٢١(١صافي النقد المستخدم في في األنشطة االستثمارية
72156)37(--صافي النقد المستخدم في في األنشطة التمويلية )باستثناء توزيعات األرباح(

)2()22()55()43()63(توزيعات أرباح مدفوعة

المؤشرات الرئيسية:
4.3%8.9%١7.8%١9.٠%١8.4%نسبة العائد إلى اإليرادات التشغيلية

نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء إلى 
اإليرادات التشغيلية

%3٠.٠%3١%٠.١9.١%24.0%20.1

17.2%21.2%١6.5%٢8.٢%٢7.9%نسبة األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى اإليرادات التشغيلية
1.0%1.9%4.7%5.7%5.3%العائد على األصول التشغيلية

4.1%7.8%١7.9%٢٠.5%١7.9%العائد على حقوق الملكية
1.3 ١.4١.4١.31.3نسبة السيولة

14.4%-12.3%-٢3.5%١3.٢%4.6%معدل نمو اإليرادات التشغيلية
0.4 2.92.31.70.7صافي األرباح للسهم الواحد
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_  األداء المالي  _

مؤشرات األداء المالي الرئيسية

تحليل اإليرادات التشغيلية للمجموعة:
اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب التوزيع الجغرافي 

نسبة االختالف% من اإليرادات2018% من اإليرادات2017مليون ريال سعودي

٠.١%57%65٢3٠%٢3٠المملكة العربية السعودية

67.٠%4١%٢8١66%١٠٠مصر

-6٠.5%٢%7١٠%٢6دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

14.4%100%100406%355اإلجمالي

بلغـــت اإليـــرادات التشـــغيلية للســـنة المالية المنتهية في 3١ ديســـمبر ٢٠١8 مبلًغا وقدره 4٠6.4 مليون ريال ســـعودي، بزيـــادة قدرها ١4.4% مقارنًة بالســـنة الماضية والتي 
بلغـــت فيهـــا اإليـــرادات التشـــغيلية 355.4 مليـــون ريال ســـعودي. حيث واصلت إيـــرادات مصر التعافـــي بقوة ُمحققة نمـــًوا في قطاع البيـــع بالجملة بنســـبة بلغت %5١.٢ 

بفضل نجاح الحملة اإلعالنية واالنتعاش اإليجابي الذي شهده االقتصاد. 

كمـــا تضاعفـــت إيـــرادات نشـــاط التجزئة فـــي مصر بأكثر من الضعـــف بمعّدل نمو بلـــغ ١54.١% مقارنة بالعام الماضي بســـبب نفس األســـباب المذكورة أعـــاله باإلضافة إلى 
افتتـــاح 5 متاجـــر جديـــدة بنجـــاح. بينما شـــهد قطـــاع البيع بالجملـــة في المملكـــة العربية الســـعودية انخفاًضـــا بنســـبة ١٠.9% ويرجع ذلك بشـــكل رئيســـي إلى تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة التـــي أثـــرت بشـــكل وقتى على صناعـــة المشـــغوالت الذهبية خاصة فـــي الربع األول مـــن عام ٢٠١8. بينما شـــهدت أيـــرادات قطـــاع التجزئة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ارتفاعـــً بنســـبة ١.7 % بســـبب دمج اإليـــرادات للعالمـــة التجاريـــة )Tous( والتي تم االســـتحواذ عليها مؤخـــرًا حيث تم دمجهـــا ضمن عمليات 

الشركة في نهاية أكتوبر ٢٠١8.

في ما يلي تحليل اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع:

اإليرادات التشغيلية للمجموعة بحسب قنوات التوزيع 

نسبة االختالف% من اإليرادات2018% من اإليرادات2017مليون ريال سعودي

١٠.7%66%68.3٢69%٢43الجملة )مشغوالت ذهبية واأللماس( 

٢٢.3%34%3١.7١38%١١3التجزئة

14.4%100%100.0406%355اإلجمالي

تعتمـــد الزوردي قناتيـــن للتوزيـــع، األولـــى بالجملـــة والثانية بالتجزئـــة. تقوم عمليات قطاع البيع بالجملة بشـــكٍل أساســـي على عمليـــات البيع بالجملة إلـــى أكثر من ١3٠٠ 
تاجـــر تجزئة مســـتقل في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا. تمثل إيـــرادات مبيعـــات الجملة حوالى 66% مـــن إيرادات المجموعة. تشـــمل إيـــرادات مبيعات الجملة 
علـــى كلٍّ مـــن إيـــرادات بيع الذهب و اإليرادات التشـــغيلية. تمثل إيـــرادات بيع الذهب قيمة وزن الذهب المســـتخدمة في توليد اإليرادات التشـــغيلية لقطاع الجملة ويتم 
عـــرض إيـــرادات بيـــع الذهـــب كمعلومـــات إحصائيـــة فقط حيـــث أن المجموعـــة ال تحقق أي ربح أو خســـارة من بيـــع الذهب بالجملـــة. بينما ترتبـــط اإليرادات التشـــغلية من 

العمليات بالقيمة المضافة لقطع المجوهرات والمشغوالت الذهبية والتي تشمل إيرادات أجور التصنيع، وقيمة اإلضافات ومصادر اإليرادات األخرى لقطاع الجملة.

أمـــا قنـــاة التوزيـــع الثانيـــة التـــي تعتمدهـــا الزوردي فهي قناة البيـــع بالتجزئة التـــي تقوم على بيع المشـــغوالت الذهبيـــة واأللماس والفضـــة وغيرها الكالســـيكية منها 
والعصرية المواكبة للموضة في متاجر التجزئة لعالمة الزوردي الخاصة، ومتاجر "توس" وأكشاك كيناز ومتاجر عالمة أميزينج.

يمكن تحليل اإليرادات التشغلية من العمليات على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

نسبة من االجماليريال سعودينسبة من االجماليريال سعودي

36.7%37.7١3٠.34٢.١١٢%١53.٠8٠.665مبيعات نقدية

63.3%6٢.3٢٢5.٠3١.47٢%٢53.364.658مبيعات آجلة

406.445.323%100355.373.584%100

الحسابات المستحقة القبض

31 ديسمبر
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي

570.488.664459.546.95١الحسابات المستحقة القبض

تنشـــأ الذمـــم المدينـــة مـــن منح عمـــالء المجموعة من تجـــار الجملة تســـهيالت باألجل لســـداد إلتزاماتهم، بما فـــي ذلك التزاماتهم من شـــراء الذهب، وتقتصر الشـــركة 
فـــي التعامـــل اآلجـــل مـــع عمالئهـــا في قطـــاع الجملة اســـتجابة لمتطلبـــات التعامل فـــي تجارة الذهـــب، وقد صـــدرت إجازة هـــذه المعاملة من عـــدد من علماء الشـــريعة 
المتقدميـــن والمعاصريـــن، وفًقـــا لمـــا جاء فـــي توصيات حلقـــة النقاش الشـــرعية التي نظمهـــا مجلس الغرف الســـعودية بعنـــوان: التعامـــل باألجل في تجـــارة الذهب، 
بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار علماء الشـــريعة والخبـــراء في تجـــارة وصناعة الذهـــب. وتقتصـــر المجموعة في تعاملهـــا بالبيع اآلجـــل على مبيعـــات الجملة فقـــط، وال تتعامل 

باألجل في مبيعات التجزئة.

ملخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة خالل عام 2018 مقارنة مع عام 2017.

نسبة االختالف20172018مليون ريال سعودي

% من اإليراداتريال سعودي% من اإليراداتريال سعودي

١4.4%١٠٠.٠%4٠6 ١٠٠.٠%355 اإليرادات التشغيلية

١7.8%)39.9%()١6٢()38.8%()١38(تكلفة اإليرادات التشغيلية

١٢.٢%6٠.١%٢44 6١.٢%٢١7 الربح اإلجمالي

٢٢.5%)4٢.9%()١74()4٠.٠%()١4٢(المصاريف التشغيلية

)7.١%(١7.٢%7٠ ٢١.٢%75 الدخل التشغيلي

)44.٠%(4.3%١8 8.9%3٢ صافي الربح

وصلـــت اإليرادات التشـــغيلية للســـنة المنتهية في 3١ ديســـمبر 
٢٠١8 إلـــى 4٠6.4 مليـــون ريال ســـعودي، بارتفاع قـــدره ١4.4% مقارنة 

مع 355.4 مليون ريال في العام الماضي. 

 %١7.8 بنســـبة  لإليـــرادات  التشـــغيلية  اإليـــرادات  تكلفـــة  وزادت 
مقارنًة بالعام الماضي بسبب ارتفاع اإليرادات التشغيلية. 

بلـــغ إجمالـــي الربـــح لعـــام ٢٠١8 مبلًغـــا وقـــدره ٢44.١ مليـــون ريال 
ســـعودي، بارتفاع قـــدره ١٢.٢% مقارنًة بالســـنة الماضية والتي بلغ 
فيهـــا إجمالـــي الربـــح ٢١7.5 مليون ريال ســـعودي، وذلك بســـبب 

ارتفاع اإليرادات التشغيلية بشكل أساسي.

بلغـــت مصروفـــات التشـــغيل لســـنة ٢٠١8 مبلًغـــا وقـــدره ٢.١74 
مليون ريال ســـعودي بزيادة ٢٢.5% مقارنة بمصروفات التشـــغيل 
للعـــام الماضي والتـــي بلغت ١4٢.٢ مليون ريال ســـعودي، وجاءت 
هـــذه الزيادة نتيجة ارتفـــاع نفقات االعالن والتســـويق، والتكاليف 
المتغيـــرة المرتبطـــة بالزيـــادة فى االيـــرادات التشـــغيلية بما في 
ذلـــك الزيـــادة الناتجـــة مـــن دمـــج مصروفـــات التشـــغيل الخاصة 
باالعمـــال التجاريـــة للعالمـــة التجارية الجديـــدة )Tous( ابتـــداًء من 
تاريـــخ االســـتحواذ. و التكلفـــة الناتجـــة عـــن التوســـع فـــي منافذ 
البيـــع بالتجزئة في مصر، والتكلفة اإلضافيـــة المتعلقة بتوطين 
الوظائـــف فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية و تحمل جـــزء من 

زيادة رسوم المرافقين للموظفين المقيميين.

بلـــغ الدخـــل التشـــغيلي لعـــام ٢٠١8 مبلًغـــا وقـــدره 69.9 مليـــون 
ريـــال ســـعودي بانخفاض قدره 7.١% مقارنة بالعـــام الماضي والذي 
بلـــغ فيـــه الدخل التشـــغيلي 75.3 مليـــون ريال ســـعودي نتيجة 

ارتفاع المصروفات التشغيلية كما هو موضح أعاله.

بلـــغ صافـــي الدخـــل لعـــام ٢٠١8 مبلًغـــا وقـــدره ١7.7 مليـــون ريال 
ســـعودي، ويمثـــل ذلـــك انخفاًضـــا بنســـبة 44.٠% مقارنـــًة بالعـــام 
الماضـــي والـــذي بلـــغ 3١.5 مليـــون ريـــال ســـعودي. ويرجـــع هـــذا 
االنخفـــاض إلى زيادة المصروفات للعام الحالى لالســـباب الســـابق 
ذكرهـــا، باإلضافـــة إلـــى بعـــض التكاليـــف المتكبدة لمـــرة واحدة 
العنايـــة  بـــذل  وجهـــود  والقانونيـــة  الماليـــة  االستشـــارات  فـــي 
 " Tous" الواجبـــة لعمليـــة االســـتحواذ الخاصـــة بالعالمـــة التجاريـــة
فضـــال عـــن تكاليـــف إعـــادة هيكلـــة القـــوى العاملـــة والتدريـــب 
لتلبيـــة متطلبـــات الســـعودة الخاصـــة بتأنيـــث بعـــض الوظائف.  
وبأســـتثناء هـــذه التكاليف المتكبـــدة لمرة واحـــدة لكان صافي 
الدخـــل للســـنة الحاليـــة مبلـــغ ٢3.١ مليـــون ريال بانخفـــاض ٠.٢7%  

مقارنة بالعام الماضي. 
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التمويل والتسهيالت 
البنكية

_  األداء المالي  _

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل
بلغ إجمالي التســـهيالت الخاصة بالذهب الُمســـتخدم من ِقبل الشـــركة في 3١ ديســـمبر ٢٠١8 إلى ١.٠٢4.7 مليون ريال ســـعودي مقارنة 
مع ١,١٠6.٢ مليون ريال ســـعودي في 3١ ديســـمبر ٢٠١7. ومن الجدير بالذكر أّن اتفاقيات التســـهيالت المالية هي بشـــكل عقود مرابحة 

وتوّرق لتمويل توريد الذهب الصافي.

ارتفعـــت الضمانـــات النقديـــة مقابـــل التســـهيالت الخاصـــة بالذهب المســـتخدم من قبل الشـــركة كما فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8 إلى 5.١٠١ 
مليون ريال سعودي مقارنة مع ١١٠.١ مليون ريال سعودي في 3١ ديسمبر ٢٠١7. 

كمـــا بلغـــت التكاليـــف الماليـــة لعـــام ٢٠١8 مبلًغا وقـــدره 35.6 مليـــون ريال ســـعودي مقارنة مـــع 3٠.7 مليون ريال ســـعودي فـــي العام 
الماضـــي رغـــم انخفاض اقتراض الذهـــب، وبخاصة نتيجة ارتفاع ســـعر الفائدة بين البنوك الســـعودية وتمويل عملية االســـتحواذ على 

امتياز توس.

حركة تسهيالت المرابحات الخاصة بالذهب والنقد خالل عام 2018
تتكون التســـهيالت قصيرة األجل بشـــكٍل أساســـي من مرابحات إســـالمية وتســـهيالت ائتمانيـــة ممنوحة من بعـــض البنوك، وتحمل 
معـــدل عائـــد تجـــاري مضمون بشـــكٍل رئيســـي مـــن خالل الهوامـــش النقديـــة المقيـــدة. وفي ما يلـــي بيان هـــذه الحركة كمـــا في 3١ 

ديسمبر:

31 ديسمبرالمالحظاتمليون ريال سعودي
ريال سعودي

31 ديسمبر
ريال سعودي

1.024.731.614١.١٠6.١7٢.386أتسهيالت المرابحة )الذهب(

67.000.000٢8.٠٠٠.٠٠٠بتسهيالت نقدية )تورق(

1.091.731.614١.١34.١7٢.386

المالحظات:
أ .  لـــدى المجموعـــة تســـهيالت مرابحة إســـالمية للحصول علـــى الذهب من بنوك مختلفـــة لها فترة إســـتحقاق تتراوح من شـــهر واحد إلى ثالثة أشـــهر ولغرض تمويل 
متطلبـــات رأس المـــال العامـــل )٢٠١7م: ١ إلى 3 أشـــهر( بمعدالت ربح متفق عليها. إن جميع هذه التســـهيالت تتوافق مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية وفقا لشـــهادات 
الشـــريعة الصـــادرة عـــن لجان الشـــريعة الداخليـــة لتلك البنوك، بمـــا فيها تســـهيالت المرابحة للحصول علـــى الذهب، حيث إن البنوك تقوم بشـــراء ســـلع أخرى غير 

الذهب أو الفضة ثم تبيعها على المجموعة باألجل، ثم تقوم المجموعة ببيع هذه السلع لطرف ثالث، وتستخدم المجموعة المقابل لشراء الذهب حاال )نقًدا(".
ب .  تشـــتمل علـــى تســـهيالت تـــورق إســـالمية نقديـــة مـــن بنـــوك مختلفة بغـــرض تمويـــل متطلبـــات رأس المـــال العامل فقـــط بمعـــدالت ربح متفـــق عليهـــا وبفترات 

استحقاق تتراوح من شهر الى ستة شهور.

حركة تسهيالت مرابحات قصيرة األجل خالل العام على النحو التالي:

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

١.٠٢٠.57١.468١.١34.١7٢.386الرصيد في بداية العام

١٠.٠56.١36.399١٠.677.976.53٢التسهيالت الممنوحة خالل العام

)١٠.7٢٠.4١7.3٠4()9.94٢.535.48١(التسهيالت المدفوعة خالل العام

1.134.172.3861.091.731.614الرصيد في نهاية العام
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_  األداء المالي  _

التمويل والتسهيالت البنكية

التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
التزاًمـــا منهـــا بمبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية الخاصـــة بتعامالت الذهب، تســـتخدم الشـــركة تســـهيالت خاصـــة بالذهب لشـــراء الذهب الصافي مـــن األســـواق المحلية أو 
الدوليـــة. وتعتبـــر كّل هـــذه التســـهيالت التـــي تتخذ شـــكل "تـــورق" أو "مرابحة" متوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية ومعتمـــدة من اللجان الشـــرعية الداخليـــة للبنوك بما 
فيهـــا تســـهيالت المرابحـــة للحصـــول علـــى الذهـــب، حيـــث إن البنـــوك تقوم بشـــراء ســـلع أخرى غيـــر الذهـــب أو الفضة ثـــم تبيعها علـــى المجموعـــة باألجل، ثـــم تقوم 

المجموعة ببيع هذه السلع لطرف ثالث، وتستخدم المجموعة المقابل لشراء الذهب حاال )نقًدا(. وفي ما يلي توزيع التسهيالت المالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

قيمة التسهيالت كما فيقيمة التسهيالت كما فينوع التسهيالتاسم البنكم

 3١ ديسمبر ٢٠١7 3١ ديسمبر ٢٠١8مرابحة وتورقالبنك األهلي التجاري١

55١.١7٢.٢86 54٠.794.١86مرابحة وتورقالبنك األول٢

٢53.٠73.٢63 ٢١٠.646.١٠7مرابحةمجموعة سامبا المالية3

3٢9.9٢6.837 33٠.٢9١.3٢١تورقالبنك السعودي لالستثمار4

10.000.000-

1.091.731.6141.134.172.386

لقـــد تـــم الحصـــول على جميع التســـهيالت البنكيـــة قصير األجـــل والمرابحة من خالل الشـــركة األم -شـــركة الزوردي للمجوهرات -ولـــم تحصل أي من الشـــركات التابعة 
على تسهيالت بنكية.

تحـــرص شـــركة الزوردي علـــى أن تكـــون جميع تعامالتهـــا التجارية والتمويلية متوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية، وقد حققـــت نجاحات كبيرة في هـــذه المجال، كما 
تعاقـــدت مـــع مكتـــب الســـياري للمحامـــاة واالستشـــارات لتقديـــم االستشـــارات الالزمـــة لاللتـــزام الكامـــل وفق خطـــة عمـــل، ونتوقع أن تكـــون جميـــع تعامالتنـــا التجارية 

والتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بنهاية عام ٢٠١9.

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
في ما يلي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:

2018 
ريال سعودي

2017
ريال سعودي

37.637.9493٢.٢89.١66الرصيد في بداية العام

557.014االستحواذ على شركة تابعة خالل العام

4.507.7674.435.١78المخصص المكون خالل العام

)3.75١.554()5.737.518(المدفوعات خالل العام

4.656.768)4.311.996(الربح االكتواري/)الخسارة(

8.39١)8.030(فروق ترجمة العمالت األجنبية

32.645.18637.637.949الرصيد في نهاية العام

تقـــدم المجموعـــة مخصـــص تعويضـــات نهايـــة الخدمـــة لجميع موظفيهـــا بما يتفق مـــع قوانين العمـــل. ولم تضـــع المجموعة بعُد نظاًمـــا لمنح حصصها أو نســـبة من 
أرباحهـــا لموظفيهـــا، باســـتثناء موظفـــي الشـــركات التابعة في مصر والذيـــن يحق لهم الحصـــول على ١٠% من األربـــاح الموزعة عمًلا بقانون الشـــركات المصـــري. غير أّن 
مجلـــس اإلدارة قـــد اقتـــرح تعدياًل فـــي النظام الداخلي يمكن الشـــركة من إعادة شـــراء حصصها بغـــرض إعادة تخصيصها لموظفي الشـــركة كجـــزء من خطة حصص 
الموظفيـــن. ومـــن المتوقـــع أن توافـــق الجمعيـــة العامـــة على هذا التعديـــل بتاريـــخ ٢4 أبريل ٢٠١9. كما لـــم تضع المجموعـــة بعُد أي برنامـــج تقاعد للموظفين أو إنشـــاء 

صندوق مستقل لهذا البرنامج، بخالف برامج التأمين االجتماعي اإللزامي الحكومي.

المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات
أ . المدفوعات خالل عام2018:

تلتـــزم الزوردي بدفـــع بعـــض الرســـوم والمصروفـــات القانونية للجهـــات الحكومية بالمملكـــة العربية الســـعودية وفًقا للوائـــح واألنظمة المعمول بهـــا، ويتم فرض هذه 
المصروفات نتيجة عمليات الشركة التشغيلية. ويوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية خالل عام ٢٠١8 مع وصف موجز لها وأسبابها:

 السببالوصف20182017الجهة الحكوميةنوع المدفوعات

تم احتساب المبالغ المدفوعة ٢.٠37.56٢ 7٠٢.878مصلحة الجمارك السعوديةالرسوم الجمركية
أو المفروضة كنفقات رسوم 

جمركية

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة الجمارك

الزكاة وضريبة القيمة 
المضافة 

الهيئة العامة للزكاة 
وضريبة الدخل

تم احتساب المبالغ المفروضة ١٠.٢55.879 ٠٢7.٢43.34
كنفقات زكاة وفًقا ألحكام 

وقواعد الزكاة

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة الزكاة والضريبة على 

القيمة المضافة

تم احتساب المبالغ المدفوعة 749.١١٢798.65٠وزارة الداخليةتأشيرات وجوازات سفر
أو المفروضة كنفقات استخراج 

التأشيرات وجوازات السفر

متطلبات حكومية

تم احتساب المبالغ المدفوعة أو ٢.5١٢.6٠٠ 4.97٠.١86 وزارة العملنفقات اإلقامة
المفروضة كنفقات إقامة

متطلبات حكومية

 المؤسسة العامة للتأمينات التأمينات االجتماعية
االجتماعية

تم احتساب المبالغ المدفوعة ٢٢7.5١8.٢ 49١.٢73.٢
أو المفروضة كنفقات تأمينات 
اجتماعية وفًقا لقانون العمل 

والتأمينات االجتماعية

متطلبات حكومية/ قوانين 
وأنظمة العمل والتأمينات 

االجتماعية

43.156.47618.122.918اإلجمالي

ب. العقوبات والجزاءات
لـــم تتعـــرض الزوردي ألي جـــزاء أو عقوبـــة أو تنبيـــه مـــن أي جهـــة 

تنظيمية رقابيٍة كانت أو قضائية. 

إعداد القوائم المالية الموحدة
لقـــد طبقـــت الشـــركة جميـــع المعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقارير 
الماليـــة المعتمـــدة مـــن ِقبـــل الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين 
القانونييـــن، دون اســـتثناء، والتـــي أصبحـــت ســـارية المفعـــول 

اعتباًرا من 3١ ديسمبر ٢٠١8.

ُتصـــدر القوائـــم الماليـــة المرحليـــة الموحـــدة مع تقريـــر المراجعة 
المحـــدود، بينمـــا ُتصـــدر القوائـــم الماليـــة الســـنوية الموحدة مع 

تقرير المراقبة الذي يصدره مراقب الحسابات الخارجي.

تـــم تعيين شـــركة الـــدار لتدقيـــق الحســـابات، عبـــد اهلل البصري 
وشـــركاه، إحـــدى الشـــركات التابعـــة لمجموعـــة جرانـــت ثورنتون 
الدوليـــة )GTIL(، كمراقـــب حســـابات خارجي للســـنة المالية ٢٠١8 
بنـــاًء علـــى التوصية التـــي قدمتها لجنـــة المراجعـــة إلى مجلس 
»الـــدار  ترشـــيح  علـــى  الموافقـــة  اإلدارة  مجلـــس  وطلـــب  اإلدارة. 
لتدقيـــق الحســـابات« وتحديـــد أتعابـــه خـــالل اجتمـــاع الجمعيـــة 
العامـــة المنعقـــدة بتاريـــخ ٢٢ أبريـــل ٢٠١8، وتم خاللهـــا الموافقة 

على هذا التعيين.

وبعـــد أن تم االنتهاء من عملية تدقيـــق القوائم المالية الموحدة 
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8، أصـــدر مراقـــب 
الحســـابات شـــركة »الـــدار لتدقيق الحســـابات« تقريـــره عنها برأي 
ُمطلـــق غيـــر ُمتحفـــظ عـــن تمثيلهـــا العادل مـــن كافـــة النواحي 
الجوهريـــة للمركز المالـــي للمجموعة وأدائها المالـــي والتدفقات 
النقديـــة الموحـــدة وفًقا للمعاييـــر الدولية إلعـــداد التقارير المالية 
المعتمـــدة من ِقبل الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين 
)"SOCPA"( وغيرهـــا من المعايير والتصريحـــات الصادرة عن هذه 
الهيئـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، نـــص تقريـــر المراجعة علـــى امتثال 
القوائـــم الماليـــة الموحدة عموًما بالمتطلبـــات التنظيمية للوائح 
الشـــركات والنظام األساســـي للمجموعة بقدر تأثيرها في إعداد 

وتمثيل القوائم المالية الموحدة.
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تقرير مراقب الحسابات الخارجي
الماليـــة  للســـنة  الخارجـــي  الحســـابات  مراجـــع  تقريـــر  تضمـــن 

المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8 االعتبارات األخرى التالية:

المعلومات األخرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة
تشـــمل المعلومـــات األخرى تلـــك المعلومات الواردة فـــي التقرير 
الســـنوي للمجموعة لعام ٢٠١8م بخالف القوائـــم المالية الموحدة 
وتقريـــر مراجعـــي الحســـابات بشـــأنها. إن اإلدارة مســـؤولة عـــن 

المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي.

إن رأينـــا فـــي القوائـــم الماليـــة الموحـــدة ال يغطـــي المعلومـــات 
االخـــرى الـــواردة فـــي التقريـــر الســـنوي ولـــن نقـــوم بتقديـــم أي 

شكل من أشكال التأكيد او اإلستنتاج بشأنها. 

بنـــاء علـــى مســـؤوليتنا بمراجعة القوائـــم الماليـــة الموحدة فإن 
من مســـؤولياتنا قـــراءة المعلومـــات االخرى والواردة فـــي التقرير 
الســـنوي المشـــار اليه أعاله، وعند القيام بذلـــك فإننا نأخذ بعين 
اإلعتبـــار مـــا إذا كانت المعلومات األخرى غيـــر متوافقة جوهريا مع 
القوائـــم المالية الموحـــدة او متعارضة مع معرفتنـــا الكلية خالل 
عمليـــة المراجعـــة او عـــدا ذلـــك مـــن المعلومـــات التي قـــد تبدو 

أنها خاطئة جوهريا. 

إذا  االخـــرى  للمعلومـــات  قراءتنـــا  عنـــد  فإنـــه  ذلـــك  علـــى  بنـــاء 
اســـتنتجنا أن هنـــاك أخطـــاء جوهريـــة فإننـــا مطالبـــون باإلبـــالغ 
عنهـــا إلى هـــؤالء المكلفون بالحوكمـــة. وال يوجد لدينـــا أية أمور 

لإلبالغ عنها.

تقرير اإلدارة الســـنوي حـــول الرقابة الداخلية علـــى عملية إعداد 
التقارير المالية

تتحمـــل إدارة الزوردي مســـؤولية وضـــع رقابة داخليـــة فّعالة على 
عمليـــة إعـــداد التقاريـــر المالية والحفـــاظ عليها. وُتصمـــم الرقابة 
الداخليـــة علـــى إعـــداد التقاريـــر الماليـــة عمليـــة بهـــدف توفيـــر 
ضمانات معقولة بشـــأن مصداقية هـــذه التقارير، وإعداد القوائم 
الماليـــة لألغراض الخارجية بما يتماشـــى مع المبادئ المحاســـبية 
الســـعودية  الهيئـــة  ِقبـــل  مـــن  والمعتمـــدة  عموًمـــا  المقبولـــة 
للمحاســـبين القانونيين. وتتضمن عمليـــة الرقابة الداخلية التي 
السياســـات  الماليـــة  التقاريـــر  إعـــداد  علـــى  الزوردي  تطبقهـــا 

واإلجراءات التالية:

١(  الحفـــاظ على الســـجالت التي تضـــم بيانات تفصيليـــة معقولة 
وســـبل  الزوردي  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المعامـــالت  يعكـــس  بمـــا 

استخدام أصولها بكل دقة ونزاهة.

٢(  توفيـــر ضمانات معقولة بتســـجيل المعامالت حســـب األصول 
للمعاييـــر  وفًقـــا  الماليـــة  القوائـــم  إلعـــداد  الالزمـــة  المهنيـــة 
الدوليـــة إلعداد التقاريـــر المالية، وبأن إيـــرادات ونفقات الزوردي 
وأعضـــاء  الشـــركة  إلدارة  الممنوحـــة  للصالحيـــات  وفًقـــا  تتـــم 

مجلس إدارة.

الوقـــت  فـــي  الكشـــف  أو  لمنـــع  معقولـــة  ضمانـــات  3(  توفيـــر 
المناسب عن االســـتحواذ أو االستخدام أو إنفاق أصول الزوردي 
بشـــكل غيـــر مســـموح، وبما قـــد يؤثر بشـــكٍل جوهـــري على 

القوائم المالية الموحدة.

ونظـــًرا للقيـــود المتأصلـــة، قـــد ال تتمكـــن الرقابـــة الداخلية على 
إعـــداد التقاريـــر المالية من منع أو الكشـــف عن األخطـــاء. كما أن 
التوقعـــات المتعلقـــة بأي تقييـــم لفاعلية نظم الرقابـــة الداخلية 
فـــي المســـتقبل قـــد تكون عرضـــة لخطـــر أن تصبح غيـــر كافية 
بســـبب تغير الظروف أو انخفاض مســـتوى االمتثال للسياســـات 

واإلجراءات.

أجـــرت إدارة الزوردي تقييًمـــا لفعالية الرقابـــة الداخلية على عملية 
إعـــداد التقاريـــر الماليـــة، وبناًء على هـــذا التقييم خلصـــت اإلدارة 
إلـــى فعالية الرقابـــة الداخلية التي تطبقهـــا الزوردي على عملية 

إعداد التقارير المالية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١8. 

رأس المال والمستثمرون والمساهمون

أ . رأس المال
يلخص الجدول أدناه رأس مال شركة الزوردي كما هو في 3١ ديسمبر ٢٠١8

قيمة / عدد األسهمالوصف

 43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعوديرأس المال المصرح به

 43.٠٠٠.٠٠٠  األسهم المصدرة

١٢،445،574 األسهم الحرة المتاحة للتداول

 43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي رأس المال المدفوع

 ١٠ رياالت سعودية القيمة/األسهم االسمية

١٠ رياالت سعوديةالقيمة/األسهم المدفوعة 

المساهمون الرئيسون وتغييرات الملكية 
بنهايـــة عـــام ٢٠١8 وصل عدد المســـاهمين في شـــركة الزوردي ٢6،654 مســـاهًما، ويمثل المســـتثمرون من الشـــركات نســـبة 57.٢% مـــن إجمالي ملكية األســـهم، بينما 
يمثـــل المســـتثمرون األفـــراد 4٢.8%. كمـــا يمتلك مســـاهمان اثنان أكثر من مليون ســـهمم من أســـهم شـــركة الزوردي، ويمثل ذلك نســـبة 69.9% من األســـهم المصدرة 

لشركة الزوردي. تقدم الجداول التالية وصًفا للمستثمرين في الزوردي:

المساهمون وفقًا لطبيعتهم

نسبة الملكيةعدد األسهم عدد المساهميننوع المساهم

57.٢%١7٢4.593.7٠3شركات 

4٢.8%٢6،637١8.4٠6.٢97أفراد

100%43.000.000 26،654المجموع

المساهمون وفًقا لجنسيتهم 

نسبة الملكيةعدد األسهمعدد المساهمين جنسية المساهم

99.77%٢6.59٠4٢.9٠١.٢45سعوديون 

٠.٠١%3١.٠٢8خليجي

٠.٢٢%6١97.7٢7جنسيات أخرى

100%26.65443.000.000المجموع

*قامت الزوردي بتحميل تقارير المساهمين من تداول ما مجموعه ١٢ مرة خالل السنة المالية ٢٠١8 لدواعي االمتثال الداخلية
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ب. أخطارات ملكية المساهمين 
وفًقـــا للمـــادة )68( مـــن قواعـــد طـــرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة والمـــادة )33( من قواعـــد التســـجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة الســـوق المالية، تلقت شـــركة 
الزوردي فـــي ٢7 ديســـمبر عـــام ٢٠١7 أإخطـــار ملكيـــة جديد من الســـّيد عبـــد العزيز صالح العثيم يبلغ الشـــركة بنســـبة ملكيته التي تســـاوي أكثر من 5.٠% من األســـهم 
الصـــادرة للشـــركة وفقـــً ألنظمة هيئة الســـوق الماليـــة. ويوضح اإلخطـــار أّن التغير في عدد األســـهم المملكوكة من قبل شـــركة الزوردي القابضة جاء كجـــزء من عملية 

إعادة الهيكلة. ويوضح الجدول التالي ملكية 5.٠% أو أكثر من األسهم الصادرة: 

التغير في ملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر بشكل مباشر من األسهم المصدرة خالل عام 2018

نسبة التغير في صافي التغييرعدد األسهم في نهاية العامعدد األسهم في بداية العامالمستثمر
ملكية األسهم

نسبة التغير 
لمجموع األسهم 

المصدرة عدد األسهمنسبة الملكية عدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

)١4.89%(٢١.٢9%)6.4٠4.85٠(55.٠5%69.9٢3.673.976%3٠.٠78.8٢6شركة الزوردي القابضة 

السّيد/ عبد العزيز 
١4.89%١٠٠%١4.896.4٠4.85٠%6.4٠4.85٠---صالح العثيم

بتاريـــخ 7 أكتوبـــر ٢٠١8، تـــّم إخطـــار الشـــركة أّن شـــركة الزوردي القابضـــة التي تملك نســـبة 69.95% من مجموع أســـهم الشـــركة قد اتفقت مع الســـّيد عبـــد العزيز صالح 
العثيم الذي يملك ]١١٢،5٠٠[ ســـهم تعادل نســـبة ٢٢.5٠% من أســـهم شـــركة الزوردي القابضة، على أن يقوم بتبديل أســـهمه في شـــركة الزوردي القابضة بعدد مواٍز من 
األســـهم في الشـــركة العتبارات غير نقدية. وبعد إتمام العملية، يصبح الســـّيد عبد العزيز صالح العثيم مســـاهمً مباشـــرًا في الشـــركة يمتلك ]6،4٠4،85٠[ ســـهمً أي 

ما يعادل ١4.9% من مجموع األسهم القائمة، وتخفض أسهم شركة الزوردي القابضة في الشركة على هذا األساس.

التغير في ملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر بشكل غير مباشر من األسهم المصدرة خالل عام 2018

نسبة التغير صافي التغييرعدد األسهم في نهاية العام عدد األسهم في بداية العامالمستثمر
في ملكية 

األسهم

نسبة التغير 
لمجموع األسهم 

المصدرة عدد األسهمنسبة الملكية عدد األسهمنسبة الملكيةعدد األسهم

 شركة جلف جروث جولد 
---39.65%39.65١7.٠47.676%١7.٠47.676القابضة ذ.م.م 

 شركة إيستغيت أس بي 
----١٢.33%١٢.335.3٠١.9٠٠%5.3٠١.9٠٠في 5 القابضة

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

---3.٠8%3.٠8١.3٢4.4٠٠%١.3٢4.4٠٠شخص واحد ذ.م.م 

)١4.89%()١٠٠%()6.4٠4.85٠(--١4.89%6.4٠4.85٠السّيد/ عبد العزيز صالح العثيم

)14.89%()100%()6.404.850(55.05%69.9523.673.976%30.078.826األجمالي

ج . اخطارات ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم
ال يوجـــد ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن وأقاربهـــم خـــالل عـــام ٢٠١8 أي مصلحـــة أو أوراق ماليـــة تعاقدية أو حقـــوق إصدار علـــى األســـهم أو أدوات الدين التي 
تصدرهـــا الشـــركة أو شـــركاتها التابعة، وذلك باســـتثناء الســـيد/ عبد اهلل عبد العزيز صالـــح العثيم، نائب رئيس مجلـــس اإلدارة والعضو غير التنفيـــذي. يوضح الجدول 

التالي األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القاصرون في العام ٢٠١8.

نسبة التغييرصافي التغييرعدد األسهم في نهاية العامعدد األسهم في بداية العاماسم العضو

السيد/ عبد اهلل عبد العزيز 
32.8%61.00041.00020.000صالح العثيم

ال توجـــد أي فئـــة أو عـــدد مـــن أدوات الديـــن القابلة للتحويـــل أو األوراق المالية التعاقدية أو حقوق الشـــفعة أو أي حقوق مشـــابهة أصدرتها الشـــركة أو منحتها خالل عام 
٢٠١8، كما ال توجد أي أسهم خزينة غير موزعة أو استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد تمتلكها الشركة خالل عام ٢٠١8.

ولم تجر أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة عن رواتب أو تعويضات.
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سياسة توزيع 
األرباح

_  األداء المالي  _

أهداف السياسة
تهـــدف هذه السياســـة إلـــى التأكد مـــن أن عملية تحديـــد األرباح 
واإلعـــالن عنهـــا وتوزيعها فـــي شـــركة الزوردي تتســـم بالوضوح 

والشفافية، وتصب في مصلحة كل من الشركة ومساهميها.

كمـــا يحـــق للمســـاهمين الحصـــول علـــى حصتهـــم مـــن األربـــاح 
وفًقـــا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق بتوزيع األربـــاح على 
المســـاهمين أو وفًقـــا لقـــرار مجلـــس اإلدارة بشـــأن توزيـــع األرباح 

المرحلية.

يحـــدد القرار تاريخ التســـجيل وتاريخ التوزيع، علـــى أن ُينفذ القرار 
وفًقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات التنظيميـــة الصـــادرة طبقـــً لقانـــون 

الشركات المتعلق بالشركات المساهمة المدرجة.

توزيع األرباح
ســـوف ُيقّيـــم مجلـــس اإلدارة ســـنوًيا توزيـــع األرباح عـــن كل عام، 
والتـــي ســـتخضع للتخفيـــض أو الزيادة فـــي نهاية كل عـــام بناًء 
علـــى النظام األساســـي للشـــركة وبعض الظـــروف، بما في ذلك 
تغييـــر ظـــروف الســـوق والقيـــود المفروضـــة بموجـــب القوانيـــن 

المعمول بها في المملكة )عند االقتضاء(.

ســـيوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بتوزيع األرباح كنســـبة 
مئويـــة مـــن رأس المال على أســـاس ســـنوي وفي نهايـــة العام، 
حيـــث ينص النظام األساســـي للشـــركة علـــى أن صافـــي األرباح 
الســـنوية، بعـــد خصـــم جميـــع النفقـــات العامـــة، يجـــب توزيعها 

كما يلي:

الســـنوية لتكويـــن  األربـــاح  مـــن صافـــي   %١٠ ١.  تخصـــص نســـبة 
االحتياطـــي النظامـــي. كما يمكـــن إيقاف التخصيـــص من ِقبل 
الجمعيـــة العامـــة العاديـــة متـــى بلغ إجمالـــي هـــذا االحتياطي 
مبلـــغ يســـاوي 3٠% مـــن رأس مـــال الشـــركة. وفـــي حـــال تجـــاوز 
يجـــوز  المدفـــوع،  المـــال  رأس  مـــن   %3٠ المذكـــور  االحتياطـــي 

للجمعية العامة أن تقرر توزيع الفائض على المساهمين.

٢.  يجـــوز للجمعية العامة العادية، بموجب اقتـــراح مجلس اإلدارة، 
تخصيـــص ١٠% من صافي األربـــاح لتكويـــن االحتياطي االتفاقي 
اســـتخدام  يجـــوز  ال  معينـــة.  أغـــراض  أو  لغـــرض  لتخصيصـــه 
االحتياطـــي االتفاقي لغـــرض أو أغراض أخرى بخـــالف الغرض أو 
األغـــراض الذي تكّون مـــن أجلها هذا االحتياطـــي دون قرار من 

الجمعية العامة غير العادية بناًء على توصية مجلس اإلدارة.

3.  تـــوّزع النســـبة المتبقية بعد ذلـــك بين المســـاهمين كدفعة 
أولى تساوي 5% من رأس المال المدفوع.

4.  دون اإلخـــالل بأحكام المادة )٢٠( من النظام األساســـي والمادة 
)76( مـــن قانـــون الشـــركات، إضافـــة إلـــى المذكـــور آنًفـــا، توزع 
نســـبة ال تزيـــد عن )5%( مـــن األرباح المتبقيـــة كمكافأة ألعضاء 
مجلـــس اإلدارة، على أن تتناســـب المكافأة مع عدد الجلســـات 

التي حضرها كل عضو من األعضاء.

5.  يـــوزع الباقـــي على المســـاهمين كحصة إضافية مـــن األرباح أو 
ُتحـــول إلى أربـــاح محتجزة، على النحو الذي قـــد تقرره الجمعية 

العامة العادية بناًء على توصية مجلس اإلدارة.

6.  يجـــوز لمجلـــس اإلدارة التوصيـــة بتوزيـــع األربـــاح على نحـــٍو ربع 
ســـنوي أو نصـــف ســـنوية، علـــى أن تقرهـــا الجمعيـــة العامـــة 
العاديـــة الحًقـــا. ويجـــب إخطـــار هيئـــة الســـوق الماليـــة بهـــذه 

القرارات واإلفصاح عنها في السوق المالية.

7.  تقـــر الجمعية العامـــة توزيع األرباح وتاريـــخ توزيعها. ُتمنح هذه 
األرباح، ســـواًء كانت نقًدا أو أســـهم مجانية، باعتبارها حق إلى 
المســـاهمين المدرجين في الســـجالت المحفوظـــة لدى مركز 
إيـــداع األوراق الماليـــة )الـــذي تديره الســـوق الماليـــة حالًيا( كما 
تظهـــر فـــي نهاية جلســـة التداول فـــي يوم انعقـــاد الجمعية 

العامة.

8.  ُتدفـــع األربـــاح المعلنـــة من ِقبـــل الجمعيـــة العامـــة أو مجلس 
الزوردي  جانـــب  مـــن  المؤقتـــة(  األربـــاح  أجـــل  )مـــن  اإلدارة 
للمســـاهمين المعنييـــن فـــي غضـــون ١5 يوم عمل مـــن تاريخ 

إصدار القرار.

الفتـــرة  خـــالل  أرباحهـــم  علـــى  الحصـــول  للمســـاهمين  يحـــق 
المحـــددة مـــن إقـــرار الجمعيـــة العامـــة لنســـبة رأس المـــال التي 
يجـــب توزيعهـــا فـــي شـــكل أربـــاح. يتعيـــن علـــى مجلـــس إدارة 
الشـــركة التأكـــد مـــن االلتـــزام بالوقـــت التزاًمـــا تاًمـــا واإلعالن عن 

التاريخ المحدد للدفع مسبًقا.
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_  األداء المالي  _

سياسة توزيع األرباح

أ . توزيعات األرباح
يحـــق لـــكل مســـاهم الحصول علـــى حصة مـــن األرباح بمـــا يتفق 
مـــع قرار مجلـــس اإلدارة فيما يتعلق بتوزع األربـــاح المؤقتة أو قرار 
الجمعيـــة العامـــة وذلك وفًقا للمـــادة )46( من النظام األساســـي 
لشـــركة الزوردي. ُيرفـــق قـــرار مجلـــس اإلدارة أو الجمعيـــة العامـــة 
للمســـاهمين  ويحـــق  التوزيـــع،  وتاريـــخ  االســـتحقاق  بتاريـــخ 
المســـجلين فـــي ســـجل المســـاهمين الحصـــول عل األربـــاح في 

نهاية يوم االستحقاق.

ُتدفع األربـــاح الموزعة على المســـاهمين بالطريقة واألوقات التي 
يحددهـــا مجلـــس اإلدارة وفًقا لقانون الشـــركات وتعليمات هيئة 

السوق المالية.

حققـــت شـــركة الزوردي متوســـط نســـبة توزيـــع أربـــاح تبلـــغ %5٠ 
تقريًبـــا مـــن صافـــي األرباح الســـنوية عن الســـنوات مـــن ٢٠١٢ إلى 
٢٠١6. أمـــا فـــي العـــام ٢٠١7، فقـــد وافقـــت الجمعيـــة العامـــة علـــى 

توصيـــة مجلـــس اإلدارة بعدم توزيـــع األرباح لدعم الوضـــع المالي 
للشـــركة. وعلـــى الرغم مـــن الحقيقـــة التـــي تتوقعها الشـــركة 
لتوزيـــع األرباح النقدية الســـنوية وفًقا لممارســـتها الســـابقة في 
توزيعـــات األربـــاح، إال أنـــه ال توجد ضمانـــات على توزيـــع األرباح على 
األربـــاح  قيمـــة  علـــى  توجـــد ضمانـــات  ال  كمـــا  أســـاس مســـتمر. 
المتوقعـــة ونســـبتها المئوية كل ســـنة. ُتعتمـــد توزيعات األرباح 
النقديـــة أو ُيوصـــى بهـــا وفًقا لسياســـة توزيـــع األربـــاح وعدد من 
الجوانـــب التـــي تشـــمل األربـــاح المحققة مـــن التدفقـــات النقدية 
واســـتثمار رأس المال الجديد والتوقعات المســـتقبلية للدفعات 
الخارجـــة، مـــع األخذ بعيـــن االعتبار أهميـــة الحفاظ علـــى وضعها 

المالي القوي.

ال توجـــد ترتيبـــات أو اتفاقيـــة تخلـــى بموجبهـــا أحـــد مســـاهمي 
الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح.

يقـــوم مجلس اإلدارة بمراجعة سياســـة توزيع األرباح على أســـاس 
ســـنوي ويقـــدم توصيـــة إلـــى الجمعية العامـــة بناًء علـــى تقييم 
الوضـــع المالـــي للشـــركة وفـــرص االســـتثمار المتاحـــة. بالنســـبة 
لعـــام ٢٠١8، فقـــد أوصـــى مجلـــس اإلدارة للجمعيـــة العامة بعدم 
إجـــراء توزيعـــات أرباح نقدية عن الســـنة الماليـــة المنتهية في 3١ 
نحـــو  الشـــركة  الســـتراتيجية  دعمـــً  وذلـــك  ٢٠١8م،  ديســـمبر 
االســـتحواذات المحتملة بمـــا يعزز حقوق الملكية للمســـاهمين. 

خصوصـــا بعـــد نجـــاح عمليـــة االســـتحواذ علـــى مشـــغل العالمة 
التجاريـــة " TOUS " فـــي المملكـــة العربية الســـعودية في شـــهر 
أكتوبـــر ٢٠١8م لذلك تســـعى الشـــركة نحو اســـتحواذات محتملة 
النمـــو  بمـــا يحقـــق  الشـــركة  مـــع اســـتراتيجية  أخـــرى متوافقـــة 
المســـتهدف لحقـــوق الملكيـــة، وســـوف تعـــرض هـــذه التوصية 
علـــى الجمعيـــة العامـــة للتصويـــت عليهـــا والمتوقـــع انعقادها 

بتاريخ ٢4 أبريل ٢٠١9م.

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

المال )مليون ريال سعودي(.

Description  األرباح الموزعة

2013 2014 2015 2016 2017

3١.543.9٢3 7١.95١.9٠٠ ١٠٠.567.١97 86.٢9٠.539 74.١77.974 صافي الربح للسنة

- ٢١.5٠٠.٠٠ 55.٠٠٠.٠٠٠ 43.١45.٢69 37.٠88.987 األرباح المدفوعة

- - - - - نسبة توزيع األرباح المرحلية خالل العام

- %3٠ %55 %5٠ %5٠ نسبة توزيع األرباح السنوية في نهاية العام

43٠.٠٠٠.٠٠٠ 43٠.٠٠٠.٠٠٠ 43٠.٠٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠ رأس المال

- %5 %١3 %١4 %١٢ عائدات رأس المال
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عوامل المخاطرة

 تعد إدارة المخاطر الفعالة أمًرا ضرورًيا لتنفيذ استراتيجيات 
المجموعة، وتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين، وحماية 

العالمة التجارية، وضمان الحوكمة الرشيدة.

_  األداء المالي  _

عوامل المخاطر واستمرارية األعمال
أ . سياسة إدارة المخاطر

علـــى مـــدار العقود الثالثـــة الماضية، أثـــرت العديد مـــن التغيرات 
التشـــريعية واالقتصادية والتجارية العالمية، ال ســـيما في الشرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، فـــي بيئـــة األعمـــال وجميع األنشـــطة 

التجارية، األمر الذي جعلها عرضة للمزيد من عناصر المخاطر.

وإدارة  الرقابـــة  عمليـــات  تحديـــد  علـــى  الزوردي  شـــركة  عملـــت 
المخاطـــر وفقـــً ألفضل المبـــادئ الممارســـات العالمية. ويســـتند 
مجلـــس إدارة الزوردي وإدارتهـــا العليـــا إلـــى هـــذه المبـــادئ فـــي 
ســـياق وضع استراتيجية الشـــركة وفي عملية صنع القرارات. ثم 
تقـــوم اإلدارة بعمليات التخطيـــط والتنظيـــم والتوجيه من أجل 
ضمـــان التأكيد المعقـــول على إمكانية تحقيق أهداف الشـــركة، 
مـــع الحـــرص علـــى أن تكـــون المخاطـــر ذات الصلـــة ضمـــن مـــدى 

إقبال الشركة على المخاطرة.

إدارة  نظـــام  علـــى  الرقابـــة  مســـؤولية  اإلدارة  مجلـــس  يتحمـــل 
مخاطـــر المجموعـــة والضوابط الداخلية ومراجعـــة مدى فعاليته، 
حيـــث ُيصمم النظـــام لتحديد مخاطـــر الفشـــل وإدارتها، وليس 
القضاء عليهـــا؛ وذلك لتحقيـــق أهداف المجموعة االســـتراتيجية 
وتقديـــم ضمانـــات معقولـــة، وليســـت مطلقـــة، ضد األخطـــاء أو 

الخسارة الجسيمة.

كمـــا يتحمـــل مجلـــس اإلدارة المســـؤولية العامـــة عـــن تحديـــد 
طبيعـــة المخاطـــر الرئيســـة ومداهـــا الـــذي يرغـــب فـــي تحملـــه 
تحقيًقـــا ألهدافه االســـتراتيجية )إقباله على المخاطـــرة(، والتأكد 
مـــن إدارة هـــذه المخاطـــر على نحٍو فّعـــال. وقد فـــّوض المجلس 
مســـؤولية مراجعـــة فعاليـــة أنظمة الرقابـــة الداخليـــة ومنهجية 
إدارة المخاطـــر بالمجموعـــة إلـــى لجنـــة المراجعة. تقـــوم عمليات 
الرقابـــة الداخلية علـــى العناصر الخمســـة التاليـــة المترابطة في 

ما بينها:

أ . البيئة الرقابية

ب . تقييم المخاطر

ج. نشاطات الرقابة

د. التواصل

ه. الرصد المستمّر

المخاطـــر  إدارة  لعمليـــة  اهتماًمـــا  الزوردي  شـــركة  إدارة  تولـــي 
باعتبارها وســـيلة لتحديد المخاطر وتقييمهـــا ووضع أولوية لها 
والحـــد منهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل شـــركاتها التابعـــة وكل وحدة 
عمـــل، مـــع تطبيق منســـٍق وفّعـــال من حيـــث التكلفـــة للموارد 
ورصدهـــا  ســـلبية  آثـــار  أي  تأثيـــر  أو  احتماليـــة  تقليـــل  بغـــرض 

والتحكم بها لتحقيق أقصى استفادة من الفرص.

كمـــا ُتـــدار المخاطـــر بفعالية من ِقبـــل شـــركة الزوردي عن طريق 
التطبيق الفّعال للضوابط المتنوعة، والتي تشمل:

• إطار عمل إدارة المخاطر المعتمد من ِقبل مجلس اإلدارة.

• السياسات واإلجراءات الموثقة.

• الحفاظ على السجالت.

• المراقبة المستمرة لاللتزامات التنظيمية.

• إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

ب. حوكمة إدارة المخاطر
لقد فـــّوض المجلس مســـؤولية مراجعـــة فعالية أنظمـــة الرقابة 
لجنـــة  إلـــى  بالمجموعـــة  المخاطـــر  إدارة  ومنهجيـــة  الداخليـــة 

المراجعة.

إدارة  عمليـــة  علـــى  الزوردي  إدارة شـــركة  مجلـــس  ُيشـــرف  كمـــا 
المخاطـــر من خـــالل لجنة المراجعة المســـؤولة عـــن مراجعة إطار 
عمـــل إدارة المخاطـــر للتأكـــد بنفســـها مـــن أنـــه ال يـــزال ســـليًما 
وُيحـــدد جميـــع مجـــاالت المخاطـــر المحتملـــة علـــى نحـــٍو فّعـــال. 
كفايـــة  مـــدى  بمراجعـــة  اللجنـــة  تقـــوم  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 
السياســـات والعمليـــات التـــي ُصممـــت وُنفـــذت من ِقبـــل اإلدارة 
بغـــرض إدارة المخاطر المحـــددة، وتقديم تقارير ســـنوية بها إلى 

مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

كذلـــك، تقوم لجنة المراجعـــة بإجراء مراجعـــات منتظمة ألنظمة 
الرقابـــة الداخليـــة المعمـــول بهـــا فـــي المجموعة -بمـــا في ذلك 
جميـــع المهـــام والسياســـات واإلجـــراءات ذات الصلـــة للتأكد من 
أنها ال تزال مناســـبة وكافية لتحديـــد المخاطر والحد منها. وفي 
حالـــة المعامـــالت والعقـــود التـــي تنطوي علـــى درجـــة عالية من 

التعقيد، نعمل مع مستشارين للتقليل من أخطارها.

إدارة  طبيعـــة  تحديـــد  مســـؤولية  التنفيذيـــة  اإلدارة  تتحمـــل 
المخاطـــر، وتعـــد اإلدارة علـــى جميـــع مســـتوياتها مســـؤولة عن 
تحديـــد المخاطر وذات الصلة بمجال عملهـــا وإدارتها على النحو 
المناســـب. كمـــا تعمل المهـــام الوظيفية للمجموعـــة على دعم 

تنفيذ عملية إدارة المخاطر وتيسيرها.

ج . أنشطة إدارة المخاطر 
لقـــد ركزنا في العـــام ٢٠١8 علـــى تخفيف المخاطر الرئيســـة التي 
ُأبلـــغ عنها فـــي عـــام ٢٠١7 وإدارتها. وركـــزت شـــركة الزوردي على 
الشـــركة  أقســـام  جميـــع  فـــي  المخاطـــر  بـــإدارة  الوعـــي  زيـــادة 
لتحديـــد  والمســـؤوليات  األدوار  وتحديـــد  التابعـــة،  وشـــركاتها 

مخاطر األعمال.

كمـــا أننـــا فـــي شـــركة الزوردي نعطـــي األولويـــة للمخاطـــر إلبقاء 
التركيـــز منصًبـــا علـــى أكثـــر المخاطـــر ذات الصلـــة، حيـــث ُتقّيم 
المخاطر على أســـاس األثـــر المحتمل وتحليـــل االحتمالية، وُتنفذ 

اإلجراءات المتعلقة بذلك إلدارة المخاطر أو التخفيف منها.
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_  األداء المالي  _

عوامل المخاطرة

يبـــدأ نهـــج شـــركة الزوردي إلدارة المخاطـــر بتحديـــد النطاق الذي 
تعمـــل فيـــه الشـــركة ووحـــدات العمـــل المعنيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
مراعـــاة األهداف االســـتراتيجية والتجارية ذات الصلـــة. وُتدار جميع 

أنواع المخاطر عن طريق العملية ذاتها.

تقـــع المســـؤولية األساســـية إلدارة المخاطـــر فـــي شـــركة الزوردي 
علـــى عاتق وحـــدة العمل، وهـــي اإلدارة على وجـــه التحديد، حيث 
تتحمـــل اإلدارة مســـؤولية تحديـــد المخاطـــر التي ينطـــوي عليها 
العمـــل وتحليلهـــا ورصدهـــا ومراقبتهـــا واإلبـــالغ عنها. لـــذا، فإن 

ذلك ُيمثل جزًءا أساسًيا من إطار إدارة المخاطر بشركة الزوردي. 

د . عوامل المخاطر بشركة الزوردي
تعـــد إدارة المخاطـــر علـــى نحـــٍو مالئم أمًرا حاســـًما لنجاح شـــركة 
الزوردي المباشـــر ونجاحهـــا في المســـتقبل. لذا، طورت الشـــركة 
منهجيـــة إدارة المخاطـــر المواتيـــة لمجلس اإلدارة والتـــي ُتديرها 
فّعالـــة  بكونهـــا  المنهجيـــة  هـــذه  وتتســـم  التنفيذيـــة.  اإلدارة 
وُتتطور باســـتمرار، مما يســـمح لشـــركة الزوردي بـــإدارة مخاطرها 
االســـتراتيجية  أهدافهـــا  تحقيـــق  وضمـــان  وكفـــاءة،  بفعاليـــة 

والتجارية قصيرة وطويلة األجل.

وبصفتهـــا شـــركة مســـاهمة عامـــة، تعمـــل الزوردي فـــي بيئـــة 
منظمـــة للغايـــة، والمتزايـــدة في التعقيـــد والصعوبة. لـــذا، فإن 
الشـــركة ُمطالبـــة باالمتثـــال لعـــدد مـــن المتطلبـــات التنظيمية 
وااللتزامـــات القانونيـــة. وتتمثـــل الجهـــات التنظيمية األساســـية 
 )CMA( الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  فـــي  الزوردي  شـــركة  ألنشـــطة 
والســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول(، وغيرهـــا مـــن الهيئـــات 
الحكوميـــة، مثـــل وزارة التجـــارة واالســـتثمار )MOCI(. كما تخضع 
شـــركة الزوردي أيًضا لعدٍد من المتطلبات التشـــريعية الخليجية 

واإلقليمية األخرى.

تمثل المخاطر الواردة أدناه المخاطر والشـــكوك األساســـية التي 
قـــد تؤثـــر ســـلًبا فـــي أداء المجموعـــة وتنفيـــذ اســـتراتيجياتها 

الرئيسة:

1. تغير تفضيالت المستهلك النهائي:
تتســـم صناعـــة المجوهرات بتغيـــر اتجاهات الموضـــة بها وتغير 
أو تطـــور تفضيـــالت المســـتهلك النهائـــي. لذا، تســـعى شـــركة 
الزوردي جاهـــدة لتوقع اتجاهـــات الموضة المســـتجدة وتحديدها 
واالســـتفادة منها من خالل تصميم وتطوير وتســـويق وتسليم 
بيـــن  وتمـــزج  والســـعر  الجـــودة  وجيـــدة  مبتكـــرة  مجوهـــرات 
الكالســـيكية والعصريـــة. وقـــد يـــؤدي اإلخفـــاق فـــي تحقيق ذلك 
إلى التأثير الســـلبي الجســـيم على طلب المســـتهلك لمنتجات 

الزوردي وإيراداتها.

2. انخفاض إنفاق المستهلك النهائي:
قد تؤثـــر التقلبات االقتصاديـــة التي تشـــهدها المملكة وغيرها 
مـــن الـــدول التي تمـــارس فيهـــا شـــركة الزوردي نشـــاطها تأثيًرا 
وأنمـــاط  النهائـــي  المســـتخدم  اســـتهالك  نســـبة  فـــي  ســـلبًيا 
ســـلوكه تجـــاه المنتجـــات الفاخـــرة والســـلع الترفيهيـــة، والتـــي 
شـــركة  تبيعهـــا  التـــي  األلمـــاس  ومجوهـــرات  الذهـــب  تشـــمل 
الزوردي. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإنـــه مـــع انخفـــاض الدخـــل المتاح 
للمســـتهلك النهائـــي والمقتـــرن بزيادة أســـعار الذهـــب وارتفاع 
معـــدل التضخـــم والتغيـــرات المســـتمرة فـــي اتجاهـــات الموضة 
والعديـــد مـــن العوامـــل األخـــرى، أدت إلـــى توجه المســـتهلكين 

لبيـــع مجوهـــرات الذهـــب أو إرجاعهـــا أو اســـتبدالها. لـــذا، تقبـــل 
سياســـات مجموعـــة الزوردي الداخليـــة في بعـــض البلدان بعض 
عمليـــات اإلرجـــاع أو االســـتبدال لمجوهـــرات الذهب مـــن عمالئها 
والمســـتهلكين الخاضعين الستيفاء شـــروط معينة. وفي حال 
تجـــاوزت عمليـــات اإلرجـــاع أو االســـتبدال المذكـــورة المســـتويات 
المعتـــادة علـــى نحـــٍو غير طبيعـــي نتيجـــة لتغير أحـــد العوامل 
الُمبينـــة أعـــاله، فقـــد يؤثر ذلـــك تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيًرا فـــي أعمال 
أو  عملياتهـــا  نتائـــج  أو  المالـــي  وضعهـــا  أو  الزوردي  مجموعـــة 

توقعاتها المستقبلية.

3. تأثير التغيرات الموسمية في إيرادات مجموعة الزوردي:
تتســـم صناعـــة المجوهـــرات بطبيعتهـــا الموســـمية ويعتمـــد 
طلـــب منتجات مجموعـــة الزوردي على مناســـبات معينة. ونتيجة 
لذلـــك، تخضع مبيعـــات مجموعـــة الزوردي للتقلبات الموســـمية. 
ونظـــًرا لهذه العوامل الموســـمية، قد ال ُتجـــدي مقارنة المبيعات 
والنتائـــج التشـــغيلية بيـــن فتـــرات مختلفـــة مـــن الســـنة المالية 
لـــألداء  كمؤشـــرات  عليهـــا  االعتمـــاد  يجـــب  وال  نفًعـــا،  الواحـــدة 
أنمـــاط  تـــؤدي  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة  الزوردي.  لمجموعـــة  الســـنوي 
االســـتهالك الموســـمية المبينـــة إلى تقلـــب النتائج التشـــغيلية 

لمجموعة الزوردي ووضعها المالي من فترة إلى أخرى.

4.  تأثير تقلبات أســـعار الذهب في مســـتويات طلـــب مجوهرات 
الذهب:

شـــهدت أســـعار الذهـــب تقلبـــات كبيـــرة علـــى مـــدى الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة وكانـــت ســـريعة التقلـــب فـــي بعـــض األحيان. 
وقـــد تتأثـــر أســـعار الذهب بالعديد مـــن العوامل. كمـــا يمكن أن 
تؤثـــر الفتـــرات التي تشـــهد ارتفاع في أســـعار الذهـــب أو حركات 
التقلـــب في أســـعاره تأثيـــًرا كبيًرا فـــي طلب مجوهـــرات الذهب، 
وخاصـــة طلـــب مجوهـــرات الذهب ذات الـــوزن الثقيـــل. ففي حال 
عـــدم مقـــدرة مجموعـــة الزوردي علـــى تغييـــر مزيـــج منتجاتهـــا 
لتصنيـــع وعـــرض مجوهـــرات ذهـــب ذات وزٍن خفيـــف، أو إذا رأى 
المســـتهلكون النهائيـــون أن مجوهـــرات الذهب التـــي تقدمها 
مجموعـــة الزوردي باهظـــة الثمـــن، فإن هذا كله من شـــأنه التأثير 
ســـلًبا فـــي طلبات شـــراء عمالء الجملـــة لدى مجموعـــة الزوردي أو 
التأثيـــر في مبيعات مجموعة الزوردي المباشـــرة للمســـتهلكين 
النهائييـــن فـــي منافـــذ التجزئـــة التابعة لهـــا؛ األمر الذي لـــه تأثيٌر 
ســـلبٌي كبير في أعمـــال مجموعـــة الزوردي أو وضعهـــا المالي أو 

نتائج عملياتها أو توقعاتها.

5. مخاطر األمن والنقل واالحتيال:
تعمـــل مجموعة الزوردي في نشـــاط ُمعرض للســـرقة، إضافة إلى 
أن القيمـــة العاليـــة لمخزونهـــا يجعلها أكثر عرضة للســـرقة. كما 
تتعـــرض مجموعـــة الزوردي للمخاطر الناجمة عـــن نقل منتجاتها 
مـــن مجوهـــرات الذهـــب واأللمـــاس إلـــى عمـــالء الجملـــة ومنافـــذ 
التجزئـــة التابعيـــن لهـــا. عالوة علـــى ذلك، قـــد يـــؤدي أي انتهاك 
أمنـــي فـــي مصنـــع الشـــركة أو مكاتبهـــا أو منافذهـــا أو اإلخفاق 
فـــي  إلـــى خســـارة جســـيمة  اللوجســـتية  النقـــل  فـــي خدمـــات 
المخزون والتأثير الســـلبي الفادح في أعمـــال مجموعة الزوردي أو 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

6.  القـــدرة على تنفيذ خطة العمل المســـتهدفة واســـتراتيجية 
النمو:

يعتمـــد أداء مجموعـــة الزوردي المســـتقبلي علـــى نجـــاح تنفيـــذ 
خطـــة عملهـــا واســـتراتيجية النمـــو. ونظـــًرا لطبيعـــة أنشـــطة 
مجموعـــة الزوردي المتنوعة وانتشـــارها الجغرافـــي العالمي، فإن 
قدرتهـــا علـــى التوســـع بنجاح فـــي األســـواق الجديدة أو توســـيع 
نطاق انتشـــارها في األســـواق القائمة بالفعـــل يعتمد على عدد 
مـــن العوامـــل، والتـــي يخـــرج بعضهـــا عـــن ســـيطرة مجموعـــة 
الزوردي. لـــذا، ال يمكن ضمـــان قدرة مجموعـــة الزوردي على تنفيذ 
خطـــة عملهـــا واســـتراتيجية نموها بنجـــاح. وقد يؤثـــر أي اخفاق 
فـــي تنفيذ خطة عمـــل مجموعـــة الزوردي أو اســـتراتيجية نموها 
تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيـــًرا فـــي أعمالهـــا أو وضعهـــا المالـــي أو نتائـــج 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

7. مخاطر التشغيل والسوق المتعلقة بالعمليات الدولية:
ُتحقـــق مجموعـــة الزوردي إيـــرادات كبيـــرة خـــارج المملكـــة حيـــث 
تمتلـــك عمليات تصنيـــع أجنبية في مصر فضال عـــن العديد من 
التعامـــالت مـــع الموردييـــن الخارجييـــن، ونتيجـــة لذلـــك، تخضـــع 
مجموعـــة الزوردي لمخاطـــر ممارســـة نشـــاطها خـــارج المملكـــة، 
مثـــل اآلثـــار الضريبيـــة الســـلبية المحتملـــة، والتـــي تشـــمل تلك 
الناجمـــة عن التغيرات في السياســـات الضريبيـــة أو عن التنفيذ 
غيـــر المتســـق لهـــا، حيـــث تخضـــع الشـــركة للقوانيـــن واللوائح 
ذات  المحاكـــم  وأنظمـــة  والمتغيـــرة  والمعقـــدة  المختلفـــة 
مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  واالمتثـــال  المتعـــددة  االختصاصـــات 
القوانيـــن والمعاهـــدات واألنظمـــة األجنبية، بما في ذلك شـــروط 
وأنظمـــة ترخيص االســـتيراد والتصدير، إضافة إلـــى التغيرات غير 
المتوقعـــة فـــي المتطلبـــات التنظيميـــة وفـــرض القيـــود علـــى 
إعـــادة أربـــاح الشـــركات التابعـــة األجنبية إلـــى مجموعـــة الزوردي. 
وقـــد تتأثـــر نتائـــج عمليات تشـــغيل مجموعـــة الزوردي، على وجه 
التحديـــد، ســـلًبا أو إيجاًبـــا بتقلـــب أســـعار صـــرف العمـــالت وقدرة 
مجموعـــة الزوردي على إدارة مخاطر معامـــالت العمالت بفعالية، ال 
ســـيما فيما يتعلـــق بالجنيه المصـــري في ظل تقلبـــه على مدار 

العامين الماضيين.

8. مخاطر العميل االئتمانية:
تتمثـــل المخاطـــر االئتمانية في مخاطر الخســـارة الماليـــة الناتجة 
عـــن تقصيـــر عمـــالء تجـــارة الجملـــة لـــدى مجموعـــة الزوردي فـــي 
الوفـــاء بالتزاماتهـــم الماليـــة تجـــاه الزوردي. كمـــا ترتبـــط مخاطـــر 
مجموعـــة الزوردي االئتمانيـــة أساًســـا بذممهـــا التجاريـــة المدينة، 
وقـــد ال تحصـــل مجموعـــة الزوردي علـــى ضمانـــات إضافيـــة لدعم 
ذممهـــا التجاريـــة المدينة. كذلك، يمكن أال يوجـــد أي ضمان على 
مقـــدرة مجموعـــة الزوردي علـــى تقييـــم الوضـــع المالـــي الحالـــي 
لعمـــالء تجـــارة الجملـــة وتحديد قـــدرة هـــذه األطراف علـــى الوفاء 
بالتزاماتهـــا الماليـــة ذات الصلـــة بدقـــة. كمـــا قد تكون اســـتدانة 
التشـــغيلية  لمخاطرهـــم  ويخضعـــون  عاليـــة  العمـــالء  بعـــض 
والتنظيميـــة الخاصـــة، والتي قـــد تزيد من مخاطـــر تخلفهم عن 
الوفـــاء بالتزاماتهم تجـــاه مجموعة الزوردي. وربمـــا يكون لعجز أو 
تقصيـــر عمـــالء تجارة الجملـــة األكثر أهمية لـــدى مجموعة الزوردي 
فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــم تجاه مجموعـــة الزوردي أو إعســـارهم أو 
تصفيـــة أعمالهـــم تأثيـــًرا ســـلبًيا كبيـــًرا فـــي أعمـــال مجموعـــة 
توقعاتهـــا  أو  عملياتهـــا  ونتائـــج  المالـــي  وضعهـــا  أو  الزوردي 

المستقبلية.

9. المسؤولية الضريبية والزكاة:
كانـــت شـــركة اورو ايجيبت معفـــاة من الضرائب منـــذ ١ يناير ٢٠٠5 
م وحتـــى 3١ ديســـمبر ٢٠١4 م، وُأعفـــت شـــركة الزوردي مصـــر من 
الضرائـــب في الفترة من ١ يناير ٢٠٠9 م وحتى 3١ ديســـمبر ٢٠١8 م. 
وعليـــه، ســـوف تبـــدأ شـــركتي اورو ايجيبـــت والزوردي مصـــر دفع 
ضرائـــب الشـــركات فـــي عامـــي ٢٠١5 م و٢٠١9 م، علـــى التوالي. مع 
ذلـــك، ال يوجـــد أي ضمـــان علـــى أن القوانيـــن واللوائـــح الضريبية 
الســـلطات  أن  أو  مســـبق  إشـــعار  دون  تتغيـــر  لـــن  مصـــر  فـــي 
الضريبيـــة لـــن تعترض علـــى حاالت اإلعفـــاء التي تحصـــل عليها 
المؤسســـات المصريـــة وُتخضعهـــم للضرائـــب التـــي قـــد يكون 
لهـــا تأثيـــر ســـلبي كبير فـــي أعمـــال مجموعـــة الزوردي ووضعها 
المالـــي ونتائـــج عملياتهـــا وتوقعاتهـــا المســـتقبلية. كمـــا تدفع 
الشـــركة أيًضـــا الـــزكاة نيابـــة عـــن مســـاهميها، وقدمـــت عوائد 
الـــزكاة ودفعتها فـــي الوقت المحدد. على الرغـــم من ذلك، ال زال 
هنـــاك خطـــر أن تعـــود مصلحـــة الـــزكاة والدخـــل إلـــى أي ســـنة 
تاريخيـــة واالعتـــراض على أقـــرارات الزكاة المقدمـــة وفرض تقييم 
علـــى الشـــركة ومطالباتهـــا بدفـــع التزامـــات زكاة إضافيـــة، وقد 
يكـــون لهـــا تأثيـــر ســـلبي كبير فـــي أعمـــال مجموعـــة الزوردي أو 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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_  األداء المالي  _

عوامل المخاطرة

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

المخاطر االقتصادية والتنظيميةمخاطر السوقالمخاطر التجارية

المخاطر االقتصادية والسياسيةتقلبات أسعار الذهبانقطاع األعمال غير المتوقع

المخاطر التنظيميةالتباطؤ العام في االقتصاداتفاقيات تسهيالت قروض الذهب

 الئحة القوى العاملةصرف العمالت األجنبيةكفاية غطاء التأمين

البيئة التنافسيةحماية الملكية الفكرية

انخفاض الطلب على المجوهراتاالعتماد على عالمة "الزوردي"

استراتيجية التوسععدم تجديد عقود اإليجار

10.  التغييرات في التشـــريعات الحكومية ونظـــام العمل والنظم 
الضريبية المطبقة

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بـــدأت  ديســـمبر٢٠١7م،   3 مـــن  اعتبـــارًا 
االجتماعية بالمملكة العربية الســـعودية تنفيـــذ قرارها باقتصار 
علـــى  والمجوهـــرات  الذهـــب  بيـــع  منافـــذ  فـــي  العمـــل  فـــرص 
المواطنيـــن الســـعوديين. و مـــن ثمـــا هنـــاك خطـــر يتمثـــل في 
مواجهـــة الشـــركة لصعوبـــات إيجـــاد المـــوارد المناســـبة وتكبد 
تكاليـــف أضافيـــة. وعليـــه، تبذل شـــركة الزوردي قصـــارى جهدها 
عليهـــم  واإلبقـــاء  الســـعوديين  المبيعـــات  موظفـــي  لجـــذب 

وتطويرهم.

باإلضافـــة إلـــى ذلك، قـــد يواجه عمـــالء شـــركة الزوردي ذات الخطر 
المذكـــور آنًفـــا، مما قـــد يؤثر علـــى حجـــم أعمالها ونموهـــا، األمر 
الـــذي من شـــأنه التأثير على حجم مبيعـــات الزوردي لعمالئها في 

مختلف األسواق.

أصبحـــت الئحة ضريبة القيمة المضافة )VAT( ســـارية في المملكة 
العربيـــة الســـعودية اعتبـــاًرا مـــن ١ ينايـــر ٢٠١8. وتعتبـــر ضريبـــة 
القيمـــة المضافـــة هـــي ضريبـــة غيـــر مباشـــرة ُتفـــرض علـــى كل 
مرحلـــة مـــن مراحل سلســـلة التوريـــد بدًءا مـــن اإلنتـــاج والتوزيع 
بعـــض  مـــع  الخدمـــة،  أو  للســـلعة  النهائـــي  البيـــع  وحتـــى 
ضريبـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وتفـــرض  االســـتثناءات. 
القيمـــة المضافـــة بمعدل قياســـي قدره 5% علـــى جميع منتجات 

الذهب ومجوهرات األلماس.

لـــذا، فهنـــاك خطر يتمثـــل في تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة 
عموًمـــا، وبخاصـــة علـــى قطـــاع المجوهـــرات والمنتجـــات األنيقة، 
والـــذي قـــد يؤثـــر على طلب المســـتهلك فـــي المملكـــة العربية 

السعودية وبالتالى على حجم المبيعات

و. استمرارية األعمال
تتطلـــب طبيعـــة أعمالنا أن نكـــون قادرين على توفيـــر انتعاش 
ســـريع للمنتجـــات الرئيســـية والموديالت والتصميمـــات وخدمات 
مـــا بعـــد البيـــع فـــي حـــاالت انقطـــاع األعمـــال. تســـتخدم شـــركة 
فّعـــال  نحـــٍو  علـــى  األعمـــال  اســـتمرارية  إدارة  منهجيـــة  الزوردي 
لمواجهـــة حـــاالت انقطـــاع أنشـــطة العمـــل وحمايـــة العمليـــات 

الكـــوارث  أو  الكبيـــرة  اإلخفاقـــات  آثـــار  مـــن  المهمـــة  التجاريـــة 
الجســـيمة. لـــذا، ليســـت هنـــاك شـــكوك حقيقيـــة فيمـــا يتعلق 
بقدرة شـــركة الزوردي وشـــركاتها التابعة على استمرار عملياتها 
التشـــغيلية. كمـــا ال توجـــد خطط أو قـــرارات فيما يتعلـــق بإعادة 

هيكلة أو إيقاف عمليات الشركة أو شركاتها التابعة.
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تشكيل مجلس 
اإلدارة

_  حوكمة الشركة  _

 رئيس اللجنة الداخلية 
لمراجعة الحسابات

 مجلس اإلدارة 
رئيس مجلس اإلدارة

الجمعية العامة 
للمساهمين

الرئيس التنفيذي

اإلدارة التنفيذية

لجنة مراجعة الحسابات

لجنة الترشيحات والمكافآتاللجنة التنفيذية

سكرتارية مجلس االدارة

أ. الئحة حوكمة الشركة
تـــم تحديـــث الئحـــة حوكمة الشـــركة الخاصـــة بمجموعـــة الزوردي 
الجديـــدة  الشـــركات  مـــع متطلبـــات الئحـــة حوكمـــة  لتتماشـــى 
الصـــادرة عـــن هيئة الســـوق الماليـــة بتاريخ ٢٢ أبريـــل ٢٠١7 وكافة 
التحديثـــات الصـــادرة خالل العـــام ٢٠١8. وقد وافق مجلـــس اإلدارة 
علـــى النســـخة الُمحدثـــة وعـــالوة علـــى ذلـــك، وافقـــت الجمعيـــة 
العامـــة علـــى بعـــض األقســـام التـــي تتطلـــب موافـــق الجمعيـــة 
الئحـــة  بموجـــب  المطلـــوب  النحـــو  علـــى  للمســـاهمين  العامـــة 

حوكمة الشركات الجديدة.

تهـــدف هـــذه الالئحـــة إلـــى وضـــع منهجيـــة شـــركة الزوردي فيما 
يتعلـــق بحوكمـــة الشـــركة. وتلتـــزم المجموعـــة بالحفـــاظ علـــى 
معاييـــر عالية للحوكمـــة، وتعتبـــر الحوكمة الجيـــدة أداة محورية 
لتحقيـــق أكبـــر قيمة ممكنة للمســـاهمين على المـــدى الطويل 
عملياتهـــا  جميـــع  فـــي  بالجـــودة  الدائـــم  التزامهـــا  وضمـــان 
ومنتجاتهـــا. وتعـــد القواعد الواردة فـــي الئحة الحوكمـــة الخاصة 
بالشـــركة ُملزمة لجميع أعضاء مجلـــس اإلدارة وموظفي الزوردي، 
وال يجـــوز تعديلهـــا إال بموجـــب قـــرار صادر مـــن مجلـــس اإلدارة أو 
الجمعية العامـــة على النحو المناســـب والمطلوب بموجب الئحة 

حوكمة الشركة.

ويمكن تعريف حوكمة الشـــركة على أنها »النظام المســـتخدم 
حوكمـــة  هيـــكل  ويحـــدد  الشـــركة«.  أعمـــال  وقيـــادة  لتوجيـــه 
الشـــركة كيفيـــة توزيـــع الســـلطات والمســـؤوليات بيـــن مختلف 
المشـــاركين في الشـــركة، مثل أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 
القواعـــد  تحـــدد  كمـــا  وغيرهـــم؛  والمســـاهمين  التنفيذييـــن 
بشـــؤون  المتعلقـــة  القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  المتبعـــة  واإلجـــراءات 
الشـــركة. وبذلـــك، فهـــي توفـــر هيـــكل ُتحـــدد من خاللـــه أهداف 
الشـــركة وســـبل تحقيقهـــا إلـــى جانـــب مراقبـــة األداء. ويتحمـــل 
حوكمـــة  الئحـــة  وتطبيـــق  وضـــع  مســـؤولية  اإلدارة   مجلـــس 

شركة الزوردي.

ويتمثـــل دور المســـاهمين فـــي الحوكمـــة فـــي تعييـــن أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء لجنـــة المراجعـــة ومدققـــي الحســـابات، 
وضمـــان تطبيـــق هيـــكل حوكمـــة مالئـــم. وتتضمن مســـؤولية 
مجلـــس اإلدارة وضـــع األهـــداف االســـتراتيجية للشـــركة، وتوفيـــر 
الدعـــم القيـــادي الـــالزم لتحقيـــق هـــذه األهـــداف، واإلشـــراف على 
إدارة أعمـــال الشـــركة، وتقديم التقارير للمســـاهمين إلرشـــادهم 
ووفًقـــا لمتطلبـــات نظـــام الشـــركات والئحـــة حوكمة الشـــركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

ويخضـــع إطار عمـــل وإجراءات مجلـــس اإلدارة للقوانيـــن واللوائح 
التنظيمية والمســـاهمين فـــي اجتماعات الجمعيـــة العامة. وقد 
تـــم إعـــداد الئحة حوكمـــة شـــركة الزوردي بما يتفق مـــع تعليمات 
الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة 
ووفًقـــا للمبـــادئ الدوليـــة لحوكمـــة الشـــركات، ويجـــب اعتبارهـــا 
بمثابـــة إطار عمل للحوكمة بالشـــركة. وينبغـــي النظر إليها في 
ســـياق اإلطـــار التشـــريعي العام المعمـــول بع بلمملكـــة العربية 
االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  يجـــب  األمـــور  جميـــع  وفـــي  الســـعودية. 
المتطلبـــات التنظيمية االتية وبشـــكٍل خاص ما لم ياتي بشـــانه 
نـــص فـــي الئحة حوكمـــة الشـــركة عندمـــا يتعلق األمر بمســـائل 

حوكمة الشركة:

-  متطلبـــات كاًل مـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة "الهيئة" والســـوق 
المالية السعودية »تداول« في المملكة.

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

- النظام األساسي لشركة الزوردي

ســـوف يعتمـــد مجلـــس اإلدارة أي تعديالت على إطـــار عمل الئحة 
الحوكمـــة مـــن حيـــٍن آلخـــر أو يدعـــو النعقـــاد الجمعيـــة العامـــة 
للموافقـــة على أي تعديالت تتطلب موافقة المســـاهمين، وذلك 
لالمتثـــال للمتطلبـــات القانونيـــة وضمان ممارســـات ســـليمة في 

اإلدارة والحوكمة.
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

ب. مجلس اإلدارة
1. تشكيل مجلس اإلدارة

لتكـــون  المســـاهمين  ِقبـــل  مـــن  اإلدارة  تعييـــن مجلـــس  يتـــم 
مســـؤوليته الرئيســـية إدارة عمليـــات الشـــركة مـــع األخـــذ فـــي 
االعتبار مصلحة المســـاهمين على المـــدى البعيد. يضم مجلس 
اإلدارة تســـعة أعضـــاء، يتم انتخابهـــم من ِقبـــل الجمعية العامة 
لشـــركة الزوردي عـــن طريـــق التصويـــت التراكمـــي وبنـــاًء علـــى 
توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت لمـــدة ال تزيـــد عـــن ثـــالث 
ســـنوات قابلـــة للتجديد. يمثـــل األعضاء غيـــر التنفيذيين غالبية 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، علـــى أن يكـــون ثالثـــة منهم علـــى األقل 

أعضاء مستقلين.

كمـــا ينتخب أعضـــاء مجلـــس اإلدارة رئيس مجلـــس اإلدارة ونائب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة لمدة ثالث ســـنوات. ويمكن إعـــادة انتخاب 
ونائـــب  اإلدارة  مجلـــس  ورئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  جميـــع 
الرئيـــس. وفـــي حـــال شـــغور أحـــد المقاعـــد بالمجلـــس، يجـــوز 
للمجلـــس تعيين عضو مجلس إدارة مؤقـــت، على أن يتم عرض 
هـــذا التعييـــن علـــى الجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين للموافقة 

عليه في أول اجتماع للجمعية العامة العادية.

وفـــي خـــالل االجتمـــاع األول لمجلـــس اإلدارة بواليته الحالية بعد إعـــادة انتخابه في ٢6 أبريـــل ٢٠١8، انتخب األعضاء كاًل من الســـيد محمد 
إبراهيم الشروقي والسيد عبد اهلل عبد العزيز العثيم رئيسً لمجلس اإلدارة ونائبً للرئيس. كما تم تعيين أمينً للمجلس.

2. مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس اإلدارة مســـؤولية دعم اإلدارة التنفيذية الشـــركة 
في أهدافها االســـتراتيجية لتمكين الشـــركة من االســـتمرار في 
أداء عملهـــا بنجاح وعلى نحٍو مســـتدام مـــن أجل تحقيق مصالح 

مساهمينا وأصحاب المصلحة بشكٍل أوسع.

كمـــا يقـــع علـــى عاتـــق مجلـــس اإلدارة مســـؤولية تعزيـــز نجـــاح 
المجموعـــة علـــى المـــدى البعيد. ويتحمـــل المجلس مســـؤولية 
تقديـــم توجيهـــات واضحـــة لـــإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة، وهـــذا 
يتضمن وضع اســـتراتيجية واضحة واإلشـــراف علـــى تنفيذها من 
ِقبـــل اإلدارة. ويتحمـــل أيًضـــا مســـؤولية اإلشـــراف علـــى أنظمـــة 

حوكمة الشركة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

يمثـــل مجلـــس اإلدارة جميـــع المســـاهمين ويـــؤدي واجباته في 
فـــي  يصـــب  بمـــا  األعمـــال  جميـــع  وأداء  الشـــركة  شـــؤون  إدارة 
الصالـــح العام للشـــركة وتطوير قيمتها وزيادتهـــا بكل العناية 

والوالء التام.

وتتمثـــل مســـؤولية مجلـــس اإلدارة أيًضـــا فـــي حمايـــة مصالـــح 
المـــدى  علـــى  لهـــم  اســـتفادة  أقصـــى  وتحقيـــق  المســـاهمين 
البعيـــد. ولهذا الغـــرض، يتحمل مجلس اإلدارة كامل مســـؤولية 
رؤيـــة واســـتراتيجية  إرســـاء  الشـــركة، وهـــذا يتضمـــن  حوكمـــة 
للشـــركة، ووضع أهداف لـــإلدارة التنفيذية واإلشـــراف على تنفيذ 

اإلدارة لتحقيق هذه األهداف.

كمـــا يضع مجلس اإلدارة أهداف الشـــركة االســـتراتيجية، باإلضافة 
إلى اإلشـــراف على اإلدارة التنفيذية للشـــركة. تقع مسؤولية إدارة 
الشـــؤون اليوميـــة للشـــركة علـــى عاتـــق اإلدارة التنفيذيـــة، إال أن 
مجلـــس اإلدارة ككل يضمـــن ويتحقق من فعاليـــة أنظمة الرقابة 
الداخلية للشـــركة وامتثال أنشطة الشركة لالســـتراتيجية وُأطر 
العمـــل والسياســـات واإلجـــراءات التـــي اعتمدهـــا مجلـــس اإلدارة 

وعلى النحو الذي يتطلبه القانون أو اللوائح.

3. صالحيات مجلس اإلدارة
يشـــرف علـــى الشـــركة مجلـــس إدارة يتكـــون مـــن نخبـــة مـــن 
المتخصصيـــن االحترافييـــن ذوي الخبرة العاليـــة. وُيمنح مجلس 
اإلدارة كامـــل الصالحيـــات الالزمة إلدارة أعمال الشـــركة واإلشـــراف 
على ســـير شـــؤونها. ويفـــوض مجلـــس اإلدارة مســـؤولية اإلدارة 

اليومية للشركة إلى اإلدارة التنفيذية بالشركة.

كمـــا يمنـــح مجلـــس اإلدارة الصالحية إلى لجنتيـــن مكونتين من 
إلـــى  تقريرهمـــا  وترفعـــان كل منهمـــا  اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة، وهاتيـــن اللجنتين هما اللجنـــة التنفيذية ولجنة 
الترشـــيحات والمكافـــآت )والُمشـــار إليهمـــا مجتمعتـــان باســـم 

"لجان مجلس اإلدارة"(.

ويجـــوز للجان االســـتعانة بمستشـــارين خارجيين ومستشـــارين 
محترفيـــن مســـتقلين، ويمكنهم طلب الدعم من المســـتويات 
االضطـــالع  علـــى  لمســـاعدتهم  األخـــرى  بالمجموعـــة  العاملـــة 

بمسؤولياتهم.

يحضـــر المستشـــارون الخارجيـــون وبعـــض المديريـــن وأعضـــاء 
فريـــق اإلدارة العليـــا، أحياًنـــا، اجتماعـــات اللجنـــة مع أعضـــاء هذه 
اللجنـــة وأمين الشـــركة، ولكن ذلك بموجب دعـــوة رئيس اللجنة 

المعنية لهم.

يمتلـــك مجلس اإلدارة صالحية تشـــكيل أى عـــدد من اللجان التي 
يراها ضرورية للحوكمة الفعالة واإلشـــراف وإدارة عمليات الشـــركة 

التشغيلية، أو تفويض بعٍض من صالحياته إلى الغير.

ومـــع ذلك، تم االحتفاظ بالقرارات والمســـائل الرئيســـية المحددة 
لموافقـــة مجلس اإلدارة عليها. ويشـــمل ذلك القـــرارات المتعلقة 
باســـتراتيجية المجموعـــة والتقاريـــر الماليـــة الســـنوية والخطـــط 
التشـــغيلية والنفقات والمعامالت الرأسمالية الرئيسية والنتائج 
الماليـــة وتوزيعـــات األربـــاح، وغيرهـــا مـــن العائـــدات الرأســـمالية 
األخـــرى، وكذلك الموافقـــة على إقبال المجموعـــة على المخاطرة 

وغيرها من أمور الحوكمة األخرى.

4. فعالية مجلس اإلدارة
لقـــد عمل مجلـــس اإلدارة بكفاءة عالية خالل هذا العام، ال ســـيما 
فيمـــا يتعلـــق بدعـــم المهمـــة التـــي اتخذتهـــا الشـــركة، وإدارة 
واالقتصاديـــة  التشـــريعية  البيئـــة  فـــي  الحاســـمة  التغيـــرات 

والتجارية.

كمـــا عمل رئيـــس مجلس اإلدارة علـــى نحٍو متعـــاون مع الرئيس 
التنفيـــذي فـــي وضـــع جـــدول أعمـــال مجلـــس اإلدارة بمـــا يضمن 
تنفيـــذ أي القـــرارات وإجـــراءات المعتمده من مجلـــس اإلدارة على 

نحٍو فّعال.

باإلضافـــة إلـــى ذلك حافظ رئيـــس مجلس اإلدارة خـــالل هذا العام 
اإلدارة  مجلـــس  بإعضـــاء  واالجتمـــاع  المنتظـــم  االتصـــال  علـــى 

المستقلين وغيرههم من األعضاء غير التنفيذيين.

5. أمين سر المجلس
تتمثـــل مســـؤوليات أمين ســـر المجلس الرئيســـية فـــي تقديم 
الخدمات الســـكرتارية لمجلس اإلدارة. ويشـــمل ذلك المســـاعدة 
المجلـــس وإخطاراتهـــا  فـــي وضـــع جـــدول مواعيـــد اجتماعـــات 
ومحاضـــر  المجلـــس  إجـــراءات  ومجموعـــة  أعمالهـــا  وجـــداول 
عـــن  الناتجـــة  العمـــل  وبنـــود  القـــرارات  ومتابعـــة  االجتماعـــات، 

اجتماعات مجلس اإلدارة. 

وفـــي خـــالل الجمعيـــة العامة غيـــر العادية المنعقدة يوم ٢٠١8/٠4/٢٢ أعيد انتخاب مجلس اإلدارة بأســـلوب التصويت التراكمي لمدة ثالث ســـنوات اعتبـــارًا من ٢5/٠4/٢٠١8. 
ويوضح الجدول أدناه أسماء ومناصب األعضاء، وشكل عضويتهم وجنسياتهم:

تاريخ التعيينشكل العضويةالمنصبالجنسيةاالسم

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيغير مستقل رئيس مجلس اإلدارةبحريني محمد ابراهيم الشروقي

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيغير مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة سعوديعبداهلل عبد العزيز العثيم

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيغير مستقل عضو مجلس اإلدارةإيرلنديبراين نورمان ديكي

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيغير مستقل عضو مجلس اإلدارةسعوديعادل عبد اهلل الميمان

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديعبد الكريم أسعد أبو النصر

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديأمين محمد عاكف المغربي

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةبحرينيةصباح خليل المؤيد

١١ ديسمبر ٢٠١8غير تنفيذيغير مستقل عضو مجلس اإلدارةبريطاني سونيل بهيلوترا
١١ ديسمبر ٢٠١8تنفيذيغير مستقل عضو مجلس اإلدارةسويسريسليم شدياق ١

١.  وافق مجلس اإلدارة بتاريخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 على توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـونيل بهيلوترا عضوًا غير تنفيذي لمجلس اإلدارة والســـّيد ســـليم شـــدياق عضوًا تنفيذيً. ويســـري 
هذا التعيين اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠١8 على أن يتخذ شكله النهائي في االجتماع األول للجمعية العامة العادية.
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

6. تقييم األداء 
ُيقيـــم مجلس اإلدارة أدائه وأداء لجان الشـــركة واإلدارة التنفيذية 
على أســـاس ســـنوي مقابل الصالحيات المعنية ومؤشرات األداء 
الرئيســـية )KPIs( الماليـــة وغير المالية المحددة فـــي بداية العام. 
ويجـــب إجراء تقييم األداء من ِقبل لجنة الترشـــيحات والمكافآت، 

ويجوز أخذ الحاجة إلى استشاريين خارجيين بعين االعتبار.

بشـــركة  باألســـتعانة  والمكافـــأت  الترشـــيحات  لجنـــة  قامـــت 
استشـــارية خارجيـــة متخصصـــة فـــي مجـــال حوكمـــة الشـــركات 
لتقييـــم أداء مجلـــس اإلدارة عـــن عـــام ٢٠١8. وكان رأيها العام من 

خالل التغذية الراجعة هو:

١.   أن مجلـــس اإلدارة واللجـــان التابعـــة، قد عملـــوا بفعالية كبيرة 
خـــالل العام، ال ســـيما في دعـــم التغيرات المهمـــة التي طرأت 

على بيئة العمل االقتصادية و التنظيمية والتشريعية. 

٢.  تألـــف المجلس مـــن أعضاء غيـــر تنفيذيين ومســـتقلين ذوي 
المهـــارات  مـــن  مناســـًبا  مزيًجـــا  ويمتلكـــون  عاليـــة  كفـــاءة 
والخبـــرات والتركيـــز الصحيـــح علـــى إعمـــال الشـــركة وجراءات 
الحوكمـــة. كمـــان أن هنـــاك إجمـــاع بـــأن التفاعالت بيـــن أعضاء 
كانـــت  التنفيذيـــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلـــس  وبيـــن  المجلـــس 

إيجابية للغاية.

3.  ويجـــب علـــى مجلـــس اإلدارة خـــالل العـــام المقبـــل التأكد من 
المهمـــة  االســـتراتيجية  القضايـــا  علـــى  التركيـــز  اســـتمرار 
خـــالل  مـــن  المجموعـــة  وتطـــور  تقـــدم  رصـــد  ومواصلـــة 

استراتيجياتها الرئيسية وخطة عمل إنتاجها وكفاءتها.

الترشـــيحات  لجنـــة  أجـــرت  الخارجـــي،  التقييـــم  الـــى  باإلضافـــة 
والمكافـــآت خـــالل الربـــع الرابع مـــن عـــام ٢٠١8 مناقشـــات مع كل 
التابعـــة  اللجـــان  وأعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  عضـــو 
لمناقشـــة أدائهـــم الفـــردي والتعرف على مقترحاتهم بشـــان أي 
مســـائل متعلقة بفعالية مجلـــس اإلدارة واللجان التابعة. وكانت 
ردود الفعـــل إيجابية. حيث جاء التقييـــم العام أن أعضاء مجلس 
اإلدارة قامـــوا بعمـــل جيد فـــي قيادة الشـــركة خالل هـــذه الفترة 
مـــن التغيير الهامة فـــي قطاع صناعة المجوهـــرات في المملكة 

العربية السعودية. 

ناقشـــت لجنة الترشـــيحات والمكافـــأت مع أعضـــاء المجلس إداء 
الســـيد رئيـــس المجلـــس وأعربـــوا عـــن وجهـــة نظـــر مفادها أن 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة قـــد أدى عملـــه علـــى الوجـــه األكمـــل فـــي 
قيـــادة المجلـــس مـــن خـــالل القيـــادة الفعالـــة وتقديـــم الحافـــز 
ألعضـــاء المجلـــس واإلدارة التنفيذيـــة، حيث أدات قيـــادة الرئيس 
االقتصاديـــة  التغيـــرات  فـــي ســـياق  االلـــزام  االســـتقرار  لتحقيـــق 

المحيطه.

7. إدارة تضارب المصالح
تضـــارب  سياســـة  بمقتضـــى  واجًبـــا  المديريـــن  جميـــع  يتحمـــل 
المصالـــح الداخليـــة وهـــو تجنـــب أي وضـــع يمثـــل، أو قـــد يمثـــل، 
تضارًبا مباشـــًرا أو غير مباشـــًر في المصالح أو التضارب المحتمل 
مع مصالح الشـــركة والمجموعة، باســـتثناء التي يحصلون فيها 
على موافقة مســـبقة مـــن الجمعية العامة العاديـــة، والتي يجب 

تجديدها سنوًيا.

ال يجـــوز ألي عضو من أعضاء مجلـــس اإلدارة، أن يكون له مصلحة، 
ســـواًء كانت مباشـــرة أو غير مباشـــرة، في المعامـــالت أو العقود 
التي يتم إبرامها لصالح الشـــركة، وذلـــك بخالف أن يتم الحصول 
على موافقة مســـبقة مـــن الجمعية العامة العاديـــة، والتي يجب 

تجديدها سنوًيا.

يجـــب على عضـــو مجلـــس اإلدارة اإلفصاح لمجلـــس اإلدارة عن أن 
فـــي  عليهـــا  يحصـــل  قـــد  مباشـــرة  غيـــر  أو  مباشـــرة  مصلحـــة 
المعامـــالت أو العقـــود التـــي يتـــم إبرامهـــا لصالـــح الشـــركة. وال 
ُيشـــارك هـــذا العضـــو فـــي التصويـــت على القـــرار الذي ســـُيتخذ 

في هذا الصدد في اجتماعات مجلس اإلدارة والمساهمين.

لتلبيـــة  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  مـــع  والعقـــود  األعمـــال  تعـــّد  ال 
احتياجاتـــه الخاصـــة بمثابـــة مصلحـــة تتطلـــب إذنً مـــن الجمعية 
العامـــة العادية، شـــرط أن تكون هـــذه األعمال والعقـــود منفذًة 
وفـــق الشـــروط واألحـــوال نفســـها التـــي تتبعهـــا الشـــركة مـــع 
كافـــة المتعاقديـــن وأن تكـــون ضمـــن المســـار العـــادي لتنفيـــذ 

نشاطات الشركة.

العادية،عنـــد  العامـــة  الجمعيـــة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ُيبلـــغ 
انعقادهـــا، بالمعامالت والعقود التي يحصـــل بموجبها أي عضو 
مجلـــس اإلدارة علـــى مصلحـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فيهـــا. 
ويجـــب أن يكـــون هـــذا اإلبـــالغ مصحوًبـــا بتقرير خاص مـــن مدقق 

حسابات الشركة الخارجي.

8. إنهاء عضوية مجلس اإلدارة
تنتهـــي عضوية مجلـــس اإلدارة بموجـــب انتهاء مـــدة المجلس. 
ويتـــم إنهـــاء العضويـــة أيًضـــا إذا أصبـــح العضـــو غيـــر مناســـب 
للعضويـــة وفًقـــا للقانون أو اللوائـــح المعمول بها فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية وبموجب قرار يصـــدره مجلـــس اإلدارة، على 
أن يســـبقه طلـــب مكتـــوب من عضـــو مجلـــس اإلدارة إلى رئيس 

مجلس اإلدارة.

يجـــوز للجمعيـــة العامة، في أي وقت، عـــزل جميع أو أي من أعضاء 
مجلـــس اإلدارة حتـــى لـــو نـــص النظام األساســـي للشـــركة على 
خـــالف ذلـــك، ولكـــن دون المســـاس بحـــق العضـــو المعـــزول في 
الحصـــول على تعويض إذا كان العزل لســـبب غير مقبول أو في 
وقـــت غير مناســـب. كمـــا يجـــوز للجمعيـــة العامة أيًضـــا، بموجب 
توصيـــة مجلـــس اإلدارة، إنهـــاء عضويـــة العضو الـــذي تغيب عن 

حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون سبب مشروع.

9. إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
تـــم أنتخـــاب مجلس اإلدارة الحالـــي خالل اجتمـــاع الجمعية العامة 
غيـــر العادية التي عقدت في ٢٢ أبريـــل ٢٠١8 عن طريق التصويت 

المتراكم لمدة ثالث سنوات تنتهي في ٢5 أبريل ٢٠٢١.

وفـــي خـــالل االجتمـــاع األول للمجلس فـــي ٢6 أبريـــل ٢٠١8، انتخب 
أعضـــاء مجلس اإلدارة رئيســـً ونائبـــً للرئيس وقاموا بتشـــكيل 

اللجان للوالية الحالية.

العضوية في مجالس إدارات الشركات األخرى
يوّضـــح الجدول التالي أســـماء أعضاء مجلـــس اإلدارة ومناصبهم 
وحضورهـــم  أخـــرى  مســـاهمة  شـــركات  فـــي  وعضويتهـــم 
الجتماعـــات المجلـــس التي عقدت خـــالل العام ٢٠١8 مـــع العلم أّن 
هـــذه االجتماعـــات كان مخططـــً لهـــا ولـــم يتلق رئيـــس مجلس 
اإلدارة أي طلـــب مـــن قبـــل اثنيـــن أو أكثـــر مـــن أعضـــاء المجلس 

لعقد اجتماعات طارئة خالل العام ٢٠١8.

يشـــغل بعـــض أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بشـــركة الزوردي عضوية 
مجلـــس أو مناصـــب تنفيذيـــة فـــي شـــركات أخـــرى، ســـواء كانت 
داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو خارجهـــا، علـــى النحـــو 

التالي:

حاليًا / سابقًاالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

السّيد محمد إبراهيم 
الشروقي

شركة البحرين للمالحة والتجارة 
الدولية

سابقًالبحرين شركة مساهمةعضو مجلس إدارة

السّيد عبد اهلل عبد العزيز 
صالح العثيم

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودةرئيس تنفيذيشركة مدى لالستثمار
السعودية

حاليً

حاليًشركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس إدارةشركة سمارت ميد الطبية

حاليًشركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس إدارةمجموعة أركان األعمال

شركة ذات للتعليم المبكر ورعاية 
الطفولة

حاليًشركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس إدارة

حاليًشركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس إدارةعبد العزيز العثيم وأبناؤه القابضة

 شركة أسوار المتحدة للتطوير 
العقاري

سابقًشركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس إدارة

السيّد براين نورمان 
ديكي

حاليًالمملكة المتحدةشركة ذات مسؤولية محدودةرئيس مجلس إدارةمجموعة هايدراسون القابضة

عضو مجلس إدارة غير شركة أن دي تي لخدمات منع التآكل
تنفيذي

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة أكس بريكس أي جي
تنفيذي

حاليًألمانياشركة ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة غير شركة سيستيما المالية
تنفيذي

حاليًلوكسمبورغشركة ذات مسؤولية محدودة

حاليًلوكسمبورغشركة ذات مسؤولية محدودةعضو لجنة االستثمارريد الين كابيتال

سابقًالدانماركشركة ذات مسؤولية محدودةرئيس مجلس إدارةإيكوبال أي أس

عضو مجلس إدارة غير مجموعة بولي كونسبت
تنفيذي

سابقًهولنداشركة ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة غير سيستيما جي أس أف سي
تنفيذي

سابقًروسياشركة مساهمة مدرجة

سابقًالمملكة المتحدةشركة ذات مسؤولية محدودةرئيس مجلس إدارةمودي إنترناشونال

عضو مجلس إدارة غير مجموعة أوتوديستريبيوشن
Director تنفيذي

سابقًفرنساشركة ذات مسؤولية محدودة

سابقًالمملكة المتحدةشركة ذات مسؤولية محدودةمدير إداريانفستكورب إنترناشونال المحدودة

عضو مجلس إدارة بوز آلن أند هاميلتون إنك
تنفيذي

الواليات المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة
األميركية

سابقً

تي إكس يو إنرجي فرع أميركا 
الشمالية

الواليات المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودةرئيس مجلس إدارة
األميركية

سابقً
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

حاليًا / سابقًاالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

السّيد عادل عبد اهلل 
الميمان

المملكة شركة مساهمةعضو مجلس إدارة تنفيذيالبنك األهلي التجاري
العربية 

السعودية

حاليً

سابقًشركة مساهمةعضو مجلس إدارة تنفيذيشركة جدوي لالستثمار

سابقًشركة مساهمةعضو مجلس إدارة تنفيذياألهلي كابيتال

سابقًشركة مساهمةعضو مجلس إدارة تنفيذيالبنك السعودي األمريكي

السيد عبد الكريم 
أسعد أبو النصر

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية
السعودية

حاليً

شركة عبد اللطيف جميل المتحدة 
للتمويل

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية مقفلة
السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة صفناد المحدودة
تنفيذي

اإلمارات العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
المتحدة

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة حصانة
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية مقفلة
السعودية

حاليً

برنامج كفالة لتغطية الضمانات 
االئتمانية لقروض القطاع الحكومي 

والمصرفي

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية حكومية
السعودية

حاليً

شركة تعبئة المياه الصحية 
المحدودة

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية مقفلة
السعودية

حاليً

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودةرئيس مجلس إدارةشركة صلة
السعودية

سابقً

عضو مجلس إدارة غير مجموعة صافوال
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة
السعودية

سابقً

عضو مجلس إدارة غير شركة كنان للتطوير العقاري
تنفيذي

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
السعودية

سابقً

شركة محمد عبد العزيز الراجحي 
وأوالده القابضة 

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة مقفلة
السعودية

سابقً

شركة الخطوط السعودية 
لهندسة وصناعة الطيران

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية مقفلة
السعودية

سابقً

شركة أحمد محمد صالح باعشن 
وشركاه

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة سعودية مقفلة
السعودية

سابقً

عضو مجلس إدارة غير البنك األهلي التجاري
تنفيذي

المملكة العربية شركة مساهمة
السعودية

سابقً

رئيس المجلس االستشاري شركة ماستركارد
اإلقليمي

المملكة العربية فرع
السعودية

سابقً

عضو مجلس إدارة غير اتحاد المصارف العربية
تنفيذي

سابقًلبنان

حاليًا / سابقًاالموقعالشكل القانونيالمنصباسم الشركةاسم العضو

السيد أمين محمد 
عاكف المغربي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودةرئيس ورئيس تنفيذيشركة مغربي للتجزئة
العربية 

السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير مستشفيات ومراكز مغربي
تنفيذي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودة
العربية 

السعودية

حاليً

شركة االمين للتجهيزات الطبية 
والعلمية

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودة
العربية 

السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير إيكيا
تنفيذي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودة
العربية 

السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير جمعية المغربي الخيرية
تنفيذي

المملكة منظمة التهدف الى الربح
العربية 

السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة مغربي للتجزئة
تنفيذي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودة
العربية 

السعودية

حاليً

السيدة صباح خليل 
المؤيد

عضو مجلس إدارة غير بنك البحرين للتطوير
تنفيذي 

حاليًمملكة البحرينشركة مساهمة

حاليًمملكة البحرينشركة مساهمةعضو لجنة مراجعة بنك البحرين الوطني

مجلس إدارة مجلس التعليم 
العالي، بمملكة البحرين

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي 

حاليًمملكة البحرينمنظمة حكومية

حاليًمملكة البحرينشركة ذات مسؤولية محدودة شريك إداريشركة إدارة الموارد الفكرية

عضو مجلس إدارة - بنك اإلسكان بالبحرين
تنفيذي

سابقًمملكة البحرينشركة مساهمة

عضو مجلس إدارة- البنك األهلي المتحد بالبحرين
تنفيذي

سابقًمملكة البحرينشركة مساهمة

السيد سونيل 
بهيلوترا

شركة ريم المتكاملة للرعاية 
الصحية القابضة

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

اإلمارات العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
المتحدة

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة أوتوماك أوتوموتيف 
تنفيذي

حاليًالكويتشركة ذات مسؤولية محدودة

شركة اليسر للمقاوالت الصناعية 
المحدودة

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
السعودية

حاليً

شركة أن دي تي لخدمات منع 
التآكل المحدودة

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

المملكة العربية شركة ذات مسؤولية محدودة
السعودية

حاليً

عضو مجلس إدارة غير شركة هيدراسون المحدودة
تنفيذي

المملكة شركة ذات مسؤولية محدودة
المتحدة

حاليً
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

سجل اجتماعات مجلس اإلدارة
عقـــد مجلـــس اإلدارة خـــالل عـــام ٢٠١8 أربعـــة اجتماعات والعديد مـــن المكالمـــات الجماعية، عندما تطلـــب األمر، بناًء علـــى دعوة رئيس مجلـــس اإلدارة. وفيمـــا يلي بيانات 

الحضور وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١8:

نسبة الحضور سجل حضور االجتماعات خالل عام 2018شكل العضويةاسم العضو
منذ التعيين

مالحظات

11 ديسمبر 192018 سبتمبر 222018 أبريل 72018 فبراير 2018

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذيالسيد محمد إبراهيم الشروقي

السيد عبد هلل عبد العزيز 
العثيم

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذي

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذيالسيد براين نورمان ديكي

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذيالسيد عادل عبد اهلل الميمان

استقال في ١١ ١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذيالسيد جايمس ليونارد تانر
ديسمبر ٢٠١8

استقال في ١١ ١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرغير تنفيذيالسيد ربيع ميشيل خوري ٢
ديسمبر ٢٠١8

السّيد عبد الكريم أسعد أبو 
النصر

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرمستقل

السّيد أمين محمد عاكف 
المغربي

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرمستقل

١٠٠%حاضرةحاضرةحاضرةحاضرةمستقلالسيدة صباح خليل المؤيد
أعضاء مؤقتون تم تعيينهم في ١١ تنفيذيالسيد سليم شدياق 3

ديسمبر ٢٠١8
٢5%حاضر

٢5%حاضرغير تنفيذيالسّيد سونيل بهيلوترا 4

٢.  وافـــق مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ١ نوفمبر ٢٠١8 على اســـتقالة كل من الســـيد/ ربيع ميشـــيل خوري )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( والســـيد/ جايمس ليونـــارد تانر )عضو مجلس إدارة غيـــر تنفيذي( من عضوية 
المجلس وجميع اللجان ألسباب شخصية. 

3.  وافق مجلس اإلدارة بتاريخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 على توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـليم شـــدياق عضوًا تنفيذيً مؤقتً لمجلس اإلدارة. ويســـري هذا التعيين اعتبارًا من ١١ ديســـمبر ٢٠١8 
على أن يتخذ شكله النهائي في االجتماع األول للجمعية العامة العادية.

4.  وافـــق مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 على توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـونيل بهيلوترا عضوًا غيـــر تنفيذي مؤقتً لمجلـــس اإلدارة وعضوًا في لجنة المراجعة. ويســـري هذا 
التعيين اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠١8 على أن يتخذ شكله النهائي في االجتماع األول للجمعية العامة العادية.

يجتمع مجلس اإلدارة مرًة في الشهر أو عند الضرورة لمتابعة العمليات والنتائج المالية واإلشراف على اإلدارة التنفيذية.

ج. لجان المجلس
يتحمل مجلس اإلدارة مســـؤولية تســـيير شؤون شـــركة الزوردي. 
ولتحقيـــق مزيـــًدا مـــن الكفـــاءة، يتـــم دعـــم المجلـــس فـــي أداء 

أنشطته بعدد من اللجان، كالتالي:

أ. لجنة المراجعة.

ب. اللجنة التنفيذية.

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنـــة  باســـتثناء  اللجـــان،  هـــذه  اإلدارة  مجلـــس  أســـس  لقـــد 
المراجعـــة التـــي تـــم انتخابها مـــن ِقبـــل الجمعية العامـــة بتاريخ 
٢٢ نأبريـــل ٢٠١8. ويتـــراوح عدد األعضاء فـــي كل لجنة من اللجان 
بيـــن ثالثـــة إلـــى خمســـة أعضـــاء. واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة 
مواثيـــق عمـــل لجنـــة المراجعـــة ولجنـــة الترشـــيحات والمكافآت 

بتاريخ 8 يناير ٢٠١8.

ويحـــق للمجلـــس أن يؤســـس أي عـــدد مـــن اللجـــان التـــي يراهـــا 
ضروريـــة لتحقيـــق الحوكمـــة الفّعالـــة واإلشـــراف علـــى عمليـــات 
الزوردي التشـــغيلية مـــع تحديـــد صالحياتهـــا وأهدافهـــا وآليـــات 
إعـــداد التقاريـــر الخاصـــة بهـــا. ويقـــوم المجلـــس علـــى أســـاس 
ســـنوي بمراجعـــة وإقـــرار أو تعديـــل صالحيـــات لجانـــه الفرعيـــة 

لضمان أن تبقى هذه الصالحيات مناسبة لغرضها.

بنتائجهـــا  اإلدارة  مجلـــس  بإبـــالغ  المجلـــس  لجـــان  تقـــوم  كمـــا 
وقرارتها بشـــفافية تامة. ويتابع مجلـــس اإلدارة على نحٍو منتظم 

أنشطة لجانه للتأكد من أداء الواجبات المسندة إليها.

ويجـــوز للجان االســـتعانة بمستشـــارين خارجيين ومستشـــارين 
محترفيـــن مســـتقلين، ويمكنهـــم طلـــب الدعم مـــن العاملين 
بكافـــة المســـتويات الوظيفيـــة داخـــل المجموعة لمســـاعدتهم 
على االضطالع بمســـؤولياتهم. يحضر المستشـــارون الخارجيون 
وبعـــض المديرين وأعضاء فريـــق اإلدارة العليـــا، أحياًنا، اجتماعات 
اللجنـــة مـــع أعضـــاء هـــذه اللجنـــة وأميـــن الشـــركة، ولكـــن ذلك 

بموجب دعوة رئيس اللجنة المعنية لهم.

تتحمـــل كل لجنـــة من لجـــان المجلس المســـؤولية أمام مجلس 
هـــذه  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  بأنشـــطتها،  يتعلـــق  فيمـــا  اإلدارة 
المســـؤولية ال تعفـــي مجلـــس اإلدارة مـــن مســـؤوليته عـــن هذه 
بتفويضهـــا  قـــام  التـــي  والصالحيـــات  والواجبـــات   األنشـــطة 

إلى لجانه.

أدوارهـــا  أداء  مســـؤولية  المراجعـــة  لجنـــة  تتحمـــل  كمـــا 
ومســـؤولياتها أمـــام الجمعيـــة العامـــة العاديـــة، وتقـــوم بإعداد 
علـــى  تقـــرأه  ســـوف  الـــذي  وملخصـــه  المراجعـــة  لجنـــة   تقريـــر 

الجمعية العامة.

المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  كافًيـــا  عـــدًدا  المجلـــس  لجـــان  تضـــم 
التنفيذييـــن وغيـــر التنفيذيين والمســـتقلين. ويمكن أن يكون 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة عضًوا في لجان المجلس، باســـتثناء لجنة 
الترشـــيحات  للجنـــة  رئيًســـا  يكـــون  أن  لـــه  يحـــق  وال  المراجعـــة 

والمكافآت.

تتمتـــع اللجـــان بحـــق الوصـــول الكامـــل إلـــى جميـــع الموظفيـــن 
ومقـــار العمـــل والســـجالت واألنظمـــة واالستشـــاريين القانونيين 

وما إلى ذلك من أجل االضطالع بمسؤولياتها.

1. لجنة المراجعة
ُعينـــت لجنـــة المراجعـــة )"اللجنـــة"( مـــن ِقبـــل الجمعيـــة العامـــة 
الماليـــة  والتقاريـــر  الداخليـــة،  الرقابـــة  نظـــام  لمتابعـــة  العاديـــة 
للشـــركة وإعمال المراجعـــة الداخلية والخارجيـــة للتقارير المالية، 
والتأكـــد من امتثال الشـــركة للقوانين واللوائح الســـارية. وعالوة 
علـــى ذلك، قامـــت الجمعية العامـــة بتفويض اللجنة فـــي القيام 
بمســـؤولياتها فـــي اإلشـــراف علـــى إدارة مخاطـــر الشـــركة علـــى 

النحو الوارد في ميثاق العمل المعتمد بتاريخ 8 يناير ٢٠١8.

تشكيل لجنة المراجعة ودورها 
تتكـــون اللجنـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء بحـــٍد أدنـــى، بمـــا فـــي ذلـــك 
متخصـــص فـــي الشـــؤون الماليـــة والمحاســـبية. ويتـــم تعييـــن 
أعضـــاء لجنـــة المراجعـــة بموجب قرار صـــادر من الجمعيـــة العامة 
للمســـاهمين لفتـــرة تتزامن مـــع فترة تعييـــن كل عضو كعضو 
مجلس إدارة، ويجوز عزله أو اســـتبداله مـــن ِقبل الجمعية العامة 

في أي وقت.

يجـــب اختيار أعضـــاء اللجنة بطريقـــة تضمن توافـــر مجموعة من 
الخلفيـــات والمهـــارات والخبـــرات المختلفـــة، والفهـــم الســـليم 
للصناعـــة التـــي تعمل بها الزوردي. ويجـــب أن يحظى عضو واحد 

على األقل بخبرة محاسبية أو مالية معقولة.

ال يحـــق للمديريـــن التنفيذييـــن ورئيس مجلـــس اإلدارة الحصول 
علـــى عضوية اللجنة. كما ال يحق ألي شـــخص يعمـــل أو عمل في 
قســـم الشـــؤون الماليـــة بالشـــركة أو اإلدارة التنفيذيـــة أو لـــدي 
مدقـــق الحســـابات الخارجي للشـــركة خـــالل العامين الســـابقين 
الحصـــول علـــى عضويـــة اللجنـــة. ويجـــب أن يكـــون عضـــو واحد 

على األقل من أعضاء اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

وتوضح الجداول التالية أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة.

 تاريخ التعيينحالة عضوية المجلسالمنصباألعضاء

٢٢ ابريل ٢٠١8مستقلةرئيسة لجنة المراجعةالسيدة/ صباح خليل المؤيد 5 

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ براين نورمان ديكي
٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ ربيع ميشيل خوري 6

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ عادل الميمان
١١ ديسمبر ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسيد/ سونيل بهيلوترا 7

5.  السيدة صباح خليل المؤيد أخصائية في شؤون المحاسبة والمالية.
6.  أصدر مجلس اإلدارة موافقته على قبول خطاب االســـتقالة من الســـيد/ ربيع ميشـــيل خوري )عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي( من عضوية مجلس اإلدارة ولجانه، وذلك ألســـباب شـــخصية. وتعد االســـتقالة 

سارية المفعول بموجب موافقة مجلس اإلدارة عليها بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١8.
7.  وافـــق مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـونيل بهيلوتـــرا عضو مجلـــس اإلدارة غير التنفيـــذي وعضو لجنة المراجعـــة ويعد هذا التعيين ســـاريً 

اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠١8. ويتخذ شكله النهائي بعد موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها األول.

اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2018
في العام ٢٠١8، عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات. يوضح الجدول أدناه سجل حضور كّل عضو.

نسبة الحضورسجل حضور االجتماعات خالل عام 2018اسم العضو

10 ديسمبر 192018 ديسمبر 222018 أبريل 72018 فبراير 2018

١٠٠%حاضرةحاضرةحاضرةحاضرةالسيدة صباح خليل المؤيد

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد براين نورمان ديكي

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد ربيع ميشيل خوري

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد عادل الميمان

٢5%حاضرعضو مؤقت تم تعيينه في ١١ ديسمبر ٢٠١8السّيد سونيل بهيلوترا

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها فصليً أو عند الضرورة لمتابعة نشاطاتها ومراجعة البيانات المالية المرحلية وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

بتاريخ 6 فبراير٢٠١9، قام المجلس باالطالع والموافقة على التقرير السنوي ألنشطة لجنة المراجعة وتوصياتها خالل عام ٢٠١8. 

 وفـــي حالـــة شـــغور أي منصب فـــي اللجنة، يعين مجلـــس اإلدارة 
عضـــًوا مؤقًتـــا للجنـــة المراجعـــة في غضـــون 4٠ يوًما من شـــغور 
المنصـــب، وذلك بنـــاًء على توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت. 
ويتـــم تعييـــن عضًوا دائًما بعـــد ذلك من ِقبل المســـاهمين في 

أثناء الجمعية العامة األولى التي ُتعقد بعد شغور المنصب.

يتمثـــل الـــدور الرئيســـي للجنـــة المراجعة فـــي ضمـــان توافر آلية 
لمراقبـــة التدقيـــق بغـــرض دعـــم دقـــة ونزاهـــة تقاريـــر الشـــركة 
وقوائمهـــا وبياناتها المالية، وضمان نزاهـــة وكفاءة نظم الرقابة 
امتثـــال  وضمـــان  بالشـــركة،  المخاطـــر  إدارة  ونظـــم  الداخليـــة 
الشـــركة للوائـــح والقوانييـــن المعمول بهـــا. فضال عن اإلشـــراف 

على معامالتها.

تمتلـــك اللجنـــة، بشـــكٍل عـــام، صالحيـــة التحقيق في أي نشـــاط 
يقـــع ضمـــن اختصاصهـــا أو أي مســـائل يطلبهـــا مجلـــس اإلدارة 
علـــى وجـــه التحديـــد. ويحق للجنة االطـــالع على جميع الســـجالت 
والتعامـــل مع موظفي الزوردي )بما فـــي ذلك المراجعة الداخلية( 
والمدققيـــن الخارجييـــن دون قيود. يصرح مجلـــس اإلدارة للجنة 
بالحصـــول علـــى المشـــورة القانونيـــة الخارجيـــة أو غيرهـــا مـــن 
االستشـــارات القانونيـــة المســـتقلة علـــى النحو الالزم لمســـاعدة 

اللجنة في أداء عملها.

ولضمـــان اســـتقاللية عمـــل لجنـــة المراجعـــة، يســـتطيع كل من 
الخارجييـــن  والمدققيـــن  الداخليـــة  المراجعـــة  قســـم  رئيـــس 

التواصل بشكٍل مباشر مع لجنة المراجعة دون أي وسيط.

مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة
تقـــوم لجنـــة المراجعـــة بواجباتهـــا ومســـؤولياتها الكاملـــة علـــى 
النحـــو الموصي بـــه بموجـــب الئحة حوكمـــة الشـــركة، باإلضافة إلى 
المراجعـــة  لجنـــة  وتقـــدم  الشـــركة.  مخاطـــر  إدارة  علـــى  اإلشـــراف 
توصياتهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة أو المســـاهمين، حســـب االقتضاء، 

للموافقة عليها.

كما تشـــرف لجنة المراجعة على إعداد التقاريـــر المالية ونظم إدارة 
المخاطـــر والرقابـــة الداخلية للشـــركة مـــن أجل أداء مســـؤولياتها 

وواجباتها. وتقوم لجنة المراجعة بما يلي:

في ما يتعلق بالمدققين القانونيين الخارجيين:
١.   تقديـــم توصياتهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة بشـــأن تعييـــن مدققي 
وتقييـــم  أتعابهـــم  وتحديـــد  وعزلهـــم  الخارجييـــن  الحســـابات 
نطـــاق  ومراجعـــة  اســـتقالليتهم  مـــن  التحقـــق  بعـــد  أدائهـــم 

أعمالهم وبنود عقود عملهم.

٢.  التحقق من اســـتقاللية المدقق القانونـــي الخارجي وموضوعيته 
ونزاهتـــه وكفـــاءة أنشـــطة مراجعتـــه، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبار 

القواعد والمعايير ذات الصلة.

3.  مرقبـــة إعمـــال وتحمـــل المســـؤولية المباشـــرة لإلشـــراف علـــى 
إعمـــال المدققيـــن القانونييـــن الخارجيين )بما في ذلك تســـوية 
الخالفـــات التـــي قـــد تنشـــأ بيـــن اإلدارة والمدققيـــن القانونييـــن 
الخارجيين بشـــأن إعـــداد التقاريـــر الماليـــة( بغرض إعـــداد تقارير 

المراجعة أو األعمال ذات الصلة.

المدققيـــن  العمـــل  ونطـــاق  المراجعـــة  خطـــة  علـــى  4.  االطـــالع 
القانونييـــن الخارجييـــن والمنهج المتبع للمراجعـــة، والتأكد من 
عـــدم احتوائهـــم علـــى أي أعمـــال فنيـــة أو إداريـــة تتجـــاوز نطاق 

عملهم، وتقديم رأي بشأنهم.

5.  صالحيـــة االطـــالع علـــى جميع خدمـــات مراجعـــة الحســـابات التي 
يجـــب يتم تقديمها من ِقبـــل المدققين القانونييـــن الخارجيين 
ومراجعتهـــا وتقديـــم توصياتهـــا لمجلـــس اإلدارة بشـــأنها )في 
حيـــن تقع مســـؤولية الموافقـــات النهائيـــة على هـــذه الخدمات 

على عاتق مجلس اإلدارة(.

6.  المراجعـــة واالطـــالع علـــى جميع الخدمـــات األخري الغيـــر متعلقة 
ببأعمـــال مراجعـــة الحســـابات التـــي يتـــم تقديمهـــا مـــن ِقبـــل 
المدققيـــن القانونييـــن الخارجييـــن والموافقـــة عليهـــا ) يجـــب 

اإلفصاح عن تلك الخدمات في التقارير الدورية(.

7.  مراجعـــة تقارير المدققيـــن القانونيين الخارجييـــن وتعليقاتهم 
علـــى القوائـــم المالية، ومتابعـــة اإلجراءات المتخـــذة فيما يتعلق 

بتلك التقارير.

في ما يتعلق بالقوائم المالية:
١.  مراجعـــة القوائـــم الماليـــة المرحليـــة للشـــركة وقوائمهـــا المالية 
السنوية المدققة ومناقشـــتها مع اإلدارة والمدققين القانونيين 
الخارجييـــن قبل تقديمهـــا إلى مجلـــس اإلدارة للموافقـــة عليها. 
وســـوف تبدي اللجنـــة رأيها وتوصياتهـــا إلى مجلـــس اإلدارة فيما 
وإنصافهـــا  نزاهتهـــا  مـــن  للتأكـــد  القوائـــم  بهـــذه  يتعلـــق 

وشفافيتها.

٢.  مراجعـــة اإلفصاحـــات الواجـــب إدراجهـــا فـــي القوائـــم المالية بما 
يتفق مع جميع المتطلبات التنظيمية.

3.  إبـــداء رأيهـــا الفني، بموجـــب طلب مجلـــس اإلدارة، بشـــأن ما إذا 
كان تقريـــر مجلـــس اإلدارة والقوائـــم الماليـــة للشـــركة تتســـم 
نزيهـــة ومتوازنـــة ومفهومـــة وتحتـــوي علـــى معلومات تســـمح 
للمســـاهمين والمســـتثمرين بتقييـــم مركـــز الشـــركة المالـــي 

وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

4.  التحقيـــق بدقـــة في أي قضايـــا يثيرها المدير المالي للشـــركة أو 
أي شـــخص آخر يتولى مهامه/ها أو مســـؤول االمتثال بالشـــركة 

أو مدقق الحسابات الخارجي.

تتعلـــق  أو  التنظيميـــة  أو  القانونيـــة  الشـــؤون  علـــى  5.  االطـــالع 
باالمتثال مـــع اإلدارة والمدققيـــن القانونيين الخارجيين وقســـم 
الشـــؤون القانونية بالشـــركة، حســـب االقتضاء، والتي قد يكون 
لهـــا تأثيـــًرا كبيـــًرا فـــي القوائـــم المالية للشـــركة، بمـــا في ذلك 

التغيرات الكبيرة في المعايير أو القواعد المحاسبية.

يتعلـــق  فيمـــا  المحاســـبية  والسياســـات  التقديـــرات  6.  دراســـة 
بالمسائل المهمة الواردة في التقارير المالية.

7.  الحصـــول على توضيحـــات مـــن اإلدارة فيما يتعلـــق بالفروق غير 
العاديـــة في القوائم المالية للشـــركة من ســـنة ألخـــرى، واالطالع 
على خطـــاب توصيات المدققيـــن القانونييـــن الخارجيين لإلدارة 

ورد اإلدارة عليه.

في ما يتعلق بمهمة المراجعة الداخلية والضوابط الداخلية
١.  اإلشـــراف علـــى إعمـــال المراجعـــة الداخليـــة بالشـــركة للتأكد من 

فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات.

٢.  التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعيين واســـتبدال رئيـــس المراجعة 
الداخليـــة واقتـــراح أجره/هـــا. ويجب أن تطلـــع اللجنـــة أيًضا على 

مؤهالت رئيس المراجعة الداخلية.

3.  مراجعـــة أداء وفعاليـــة إدارة المراجعة الداخلية ســـنويً على نحٍو 
مستمر داخلًيا ومرة كل خمس )5( سنوات خارجًيا.

اإلدارة  عـــن  الداخليـــة  المراجعـــة  إدارة  اســـتقاللية  مـــن  4.  التأكـــد 
التقاريـــر  تقديـــم  الداخلـــي  المدقـــق  علـــى  ويجـــب  التنفيذيـــة، 
المتعلقـــة بالنواحـــٍي الوظيفيـــة إلـــى اللجنـــة بينمـــا المتعلقـــة 

بالنواحي اإلداري إلى الرئيس التنفيذي.

5.  االجتمـــاع مـــع المراجـــع الداخلـــي بصفـــة مســـتمرة وعلـــى حـــدا 
لمناقشـــة أي أمـــور تعتقـــد اللجنة أو قســـم المراجعـــة الداخلية 

أنه يجب مناقشتها بشكٍل شخصي.

التغيـــرات  وجميـــع  الداخليـــة  المراجعـــة  خطـــة  علـــى  6.  االطـــالع 
الرئيسية التي تطرأ عليها والموافقة عليهم.

7.  االطـــالع على تقارير المراجعة الداخليـــة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 
هـــذه  علـــى  الـــواردة  بالتعليقـــات  يتعلـــق  فيمـــا  التصحيحيـــة 

التقارير.
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_  حوكمة الشركة  _

مجلس اإلدارة

في ما يتعلق بإدارة المخاطر
١.  وضع اســـتراتيجية وسياســـات شـــاملة إلدارة المخاطر تتفق مع 
طبيعة وحجم أنشـــطة الشـــركة، ومتابعة تنفيذهـــا، واالطالع 
الداخليـــة  التغييـــر  عوامـــل  علـــى  بنـــاًء  وتحديثهـــا  عليهـــا 

والخارجية للشركة.

٢.  ضمان جدوى اســـتمرار الشـــركة واســـتمرارية نجاح أنشـــطتها 
وتحديـــد المخاطر التي تهـــدد وجودها خالل االثني عشـــر )١٢( 

شهًرا المقبلة.

3.  اإلشـــراف على نظـــام إدارة المخاطـــر بالشـــركة وتقييم كفاءة 
التـــي تهـــدد  األنظمـــة واآلليـــات لتحديـــد ومراقبـــة المخاطـــر 

الشركة من أجل تحديد مجاالت عدم الكفاية فيها.

4.  تقديـــم التوصيـــات لمجلس اإلدارة بشـــأن المســـائل المتعلقة 
بإدارة المخاطر.

بالحـــوادث  المتعلقـــة  الســـنوية  نصـــف  التقاريـــر  5.  اســـتالم 
التصحيحيـــة  اإلجـــراءات  مالءمـــة  مـــن  والتأكـــد  والشـــكاوى 

المتخذة بعد وقوع هذه الحوادث والشكاوى.

6.  النظـــر في أي إجـــراء ضروري يتم تحديده فـــي المراجعات التي 
تتـــم بعد الحـــوادث الخطيـــرة واالتفـــاق عليه، أو يتـــم تحديده 
مراجعـــات  خـــالل  مـــن  إجرائهـــا  يتـــم  التـــي  المراجعـــات  مـــن 

الحسابات الداخلية أو الخارجية.

في ما يتعلق باالمتثال للنظم والقوانين
١.  مراجعـــة كفـــاءة نظـــام مراقبـــة االمتثـــال للقوانيـــن واللوائـــح 
ونتائـــج أي تحقيقـــات إدارية ومتابعة أي حاالت عـــدم امتثال )بما 

في ذلك اإلجراءات التأديبية(.

٢.  الحصـــول علـــى تحديثـــات منتظمـــة مـــن اإلدارة والمستشـــار 
القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال.

3.  مراجعـــة العقود والمعامالت مع األطـــراف ذات العالقة، وتقديم 
توصياتها لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك.

وفي ما يلي ملخص أنشطة لجنة المراجعة خالل عام 2018: 
١.  قامـــت اللجنـــة بمراجعـــة القوائـــم الماليـــة المرحليـــة الموحـــدة 

وتوصية مجلس اإلدارة بالموافقة عليها.

٢.  قامـــت اللجنـــة بمراجعـــة القوائـــم الماليـــة الســـنوية الموحدة 
جرانـــت  الخارجييـــن،  المدققيـــن  مـــع  بالتعـــاون   ٢٠١8 لعـــام 
ثورنتـــون )"GT"(. وبنـــاًء علـــى هـــذه المراجعـــة والمناقشـــات 
التـــي تمت مـــع اإلدارة، أبدت لجنـــة المراجعة رأيها بـــأن القوائم 
المعاييـــر  مـــع  يتفـــق  بمـــا  إعدادهـــا  تـــم  الموحـــدة  الماليـــة 
المحاســـبية المعمـــول بهـــا في المملكـــة العربية الســـعودية 
)المعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقارير المالية المعتمـــدة من ِقبل 
الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن(، وأنهـــا تمثـــل 
المركـــز المالـــي للمجموعـــة ونتائـــج عملياتهـــا للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8 بنزاهـــة. كمـــا أوصـــت اللجنة 
لمجلـــس اإلدارة والجمعيـــة العامـــة بالموافقـــة علـــى القوائـــم 
الماليـــة الموحـــدة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 3١ ديســـمبر 

٢٠١8 بناًء على ذلك.

3.  االطـــالع علـــى تقريـــر مجلـــس اإلدارة الســـنوي والموافقة عليه 
وإرســـاله  عليـــه  للموافقـــة  اإلدارة  لمجلـــس  تقديمـــه  قبـــل 

للمساهمين بعد ذلك.

4.  حصلـــت اللجنـــة عمـــًلا بقواعـــد اإلدراج وتوصية هيئة الســـوق 
الماليـــة علـــى خطـــاب ضمـــان مكتـــوب مـــن جرانـــت ثورنتون، 
علـــى  للتأكيـــد  الخارجـــي،  الحســـابات  مدقـــق  باعتبارهـــا 
اســـتقالليتها. أبـــدت اللجنـــة اتفاقها على اســـتقاللية مدققي 
فتـــرة  وطـــوال  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  الخارجييـــن  الحســـابات 
ممارســـة مراجعة الحسابات وفًقا لشـــروط وجميع المتطلبات 
اســـتوفوا  قـــد  وأنهـــم  الصلـــة،  ذات  والتنظيميـــة  المهنيـــة 

معايير المالءمة.

5.  راجعـــت اللجنة نطاق عمل إعمـــال المراجعـــة لجرانت ثورنتون 
الموحـــدة  الماليـــة  القوائـــم  بمراجعـــة  العاموالخـــاص  خـــالل 
المراجعـــة  بأعمـــال  المتعلقـــة  غيـــر  والخدمـــات  للمجموعـــة 

ووافقت على االتعاب المهنية.

6.  يتـــم تعييـــن المدققيـــن الخارجيين ســـنوًيا وفًقـــا لمتطلبات 
نظام الشـــركات والنظام األساســـي للشـــركة، علـــى أال تتجاوز 
إجمالـــي فترة تعيينهم خمس ســـنوات متتالية. كما تقتضي 
المـــادة رقم 8١ من الئحـــة الحوكمة المتعلقة بأجـــراءات تعيين 
مراجـــع الحســـابات بأال يقل عدد المرشـــحين لوظيفـــة مراجعة 
الحســـابات عـــن اثنيـــن مـــن الشـــركات المتخصصة فـــي مجل 
مراجعـــة الحســـابات، وبنـــاًء على ذلـــك، طلبت لجنـــة المراجعة 
الحاليـــة  الشـــركة  خـــالف  أخرييـــن  شـــركتين  مـــن  مقترحـــات 
لمراجعـــة الحســـابات واســـتلمت عروضهما. وبعد المناقشـــة 
لجنـــة  قامـــت  الحســـابات،  تدقيـــق  شـــركات  مـــع  واالجتمـــاع 
المراجعـــة بترشـــيح اثنيـــن مـــن مكاتـــب مراجعـــة الحســـابات 
واالتـــي ــــأسمأهم للجمعيـــة العامـــة اســـتنادًا إلـــى خبرتهـــم 

وقدراتهم ومعقولته األتعاب المهنية المقترحة.

 )"GT"( شركة جرانت ثورنتون -

)"BDO"( شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -

7.  أبـــدت اللجنـــة رضائهـــا عـــن ســـابقة أعمـــال جرانـــت ثورنتـــون 
جرانـــت  بتعييـــن  والتوصيـــة  واســـتقالليتها وموضوعيتهـــا، 
الخارجـــي  الحســـابات  مراجـــع  لتكـــون  عليـــه  بنـــاًء  ثورنتـــون 
للشـــركة لعـــام ٢٠١9 والربـــع األول من عـــام ٢٠٢٠. وافق مجلس 
اإلدارة علـــى هذه التوصية وأوصـــى الجمعية العامة بالموافقة 

وتحديد أجر مدقق الحسابات الخارجي. 

8.  ال يوجـــد تعارض بين توصيات لجنـــة المراجعة وقرارات مجلس 
اإلدارة خالل عام ٢٠١8.

9١ 9٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



سياسات الحوكمة

_  حوكمة الشركة  _

نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية
نظام الرقابة الداخلية

يوافـــق المجلس علـــى نظام رقابة داخلية للشـــركة بغية تقييم 
وتطبيـــق  المخاطـــر،  بـــإدارة  المتعّلقـــة  واإلجـــراءات  السياســـات 
قواعـــد حوكمـــة الشـــركة المتفـــق عليهـــا واالمتثـــال للقوانيـــن 
واألنظمة ذات الصلة. ومن شـــأن هذا النظـــام أن يضمن االمتثال 
لمعاييـــر المســـاءلة عند جميع المســـتويات التنفيذية للشـــركة 
وتطبيـــق معامـــالت األطـــراف بما يتســـق مـــع األحـــكام وعمليات 

الرقابة ذات الصلة.

مسؤولية مجلس اإلدارة
يلتـــزم مجلـــس اإلدارة بضمـــان ارتبـــاط إدارة المراجعـــة الداخليـــة 
بأعمـــال لجنـــة المراجعـــة باعتبـــار ذلـــك أحـــد األدوات الضروريـــة 
للرقابـــة وتحســـين األداء بالشـــركة واإلشـــراف عليـــه مـــن أجـــل 
الشـــركة.  وحوكمـــة  الداخليـــة  والسياســـات  النظـــم  تطويـــر 
مســـائل  فـــي  اإلدارة  لمجلـــس  األساســـية  الوظائـــف  وتشـــتمل 

الرقابة الداخلية فيمايلي:

١.   ضمـــان ســـالمة النظـــم الماليـــة والمحاســـبية، بمـــا فـــي ذلـــك 
األنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٢.  ضمـــان تطبيق نظـــام رقابـــة شـــفاف إلدارة المخاطـــر من خالل 
الزوردي  تواجـــه  قـــد  التـــي  للمخاطـــر  العـــام  التصـــور  تحديـــد 

والشركات التابعة لها.

3.  المراجعة الســـنوية لكفاءة إجـــراءات الرقابة الداخلية المطبقة 
في الزوردي والشركات التابعة لها.

كفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية
لقـــد أجـــرى مجلـــس اإلدارة مـــن خـــالل لجنـــة المراجعـــة تقييًمـــا 
صارًمـــا للمخاطـــر الرئيســـية التي تواجـــه المجموعـــة وإطار عمل 
الرقابـــة الداخليـــة بالمجموعـــة، ودراســـة كفـــاءة نظـــام الرقابـــة 
الداخليـــة المعمـــول بـــه فـــي المجموعـــة للســـنة الماليـــة التـــي 
يغطيهـــا التقريـــر الســـنوي والحســـابات وحتـــى تاريـــخ موافقـــة 

مجلس اإلدارة عليه.

تشـــمل تلك الضوابـــط واإلجراءات المادية، بما فـــي ذلك الضوابط 
المتعلقـــة بالجوانـــب الماليـــة والتشـــغيلية وضوابـــط وإجـــراءات 
االمتثـــال وترتيبـــات إدارة المخاطـــر. تـــم تصميـــم نظـــم ضوابـــط 
الرقابـــة الداخليـــة إلدارة مخاطـــر بمـــا يمكـــن الشـــركة مـــن إدارة 
المخاطـــر التـــي قد تعـــوق تحقيق أهـــداف، والذي يمكـــن أن يوفر 

ضماًنا معقوًلا وليس مطلًقا ضد أي خطأ أو خسارة مادية.

توجـــد مجموعة من المســـؤوليات وخطوط إعـــداد التقارير التي 
ينطـــوي عليهـــا التشـــغيل الفّعـــال لنظـــام إدارة المخاطـــر فـــي 
الزوردي. وتشـــرف لجنـــة المراجعـــة بشـــكٍل مباشـــر علـــى عملية 
التدقيـــق الداخلي فـــي الزوردي. يقوم قســـم المراجعة الداخلية 
بفحـــص كفـــاءة وفعاليـــة أنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة وتقييمهـــا 

على نحٍو منتظم.

وفي مـــا يلي نتائج المراجعة الســـنوية لكفـــاءة أنظمة وإجراءات 
الرقابـــة الداخليـــة للشـــركة ورأي لجنـــة المراجعـــة فيمـــا يتعلـــق 
الماليـــة  للســـنة  للشـــركة  الداخليـــة  الرقابـــة  نظـــام  بكفايـــة 

المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8:

١.   لقـــد كانـــت أنظمـــة إدارة المخاطـــر والرقابة الداخلية للشـــركة 
فّعالة.

عـــدم  لمراقبـــة  الالزمـــة  الرقابـــة  آليـــات  المجموعـــة  ٢.  اعتمـــدت 
االمتثال وتصحيحه.

3.  امتثلـــت المجموعـــة لمتطلبـــات الئحـــة حوكمة الشـــركة فيما 
يتعلـــق بأنظمـــة إدارة المخاطـــر والرقابـــة الداخليـــة علـــى نحٍو 
مرضـــي. وأقـــرت اللجنـــة تأكيـــد اإلدارة فيمـــا يتعلـــق بفعاليـــة 

أنظم الرقابة الداخلية وقدمته إلى مجلس اإلدارة.

تأكيد مجلس اإلدارة
يؤكـــد مجلس اإلدارة، بناًء على تقاريـــر وتوصيات لجنة المراجعة، 

ما يلي في ما يتعلق بعام ٢٠١8

•  لـــم يســـترع انتبـــاه مجلـــس اإلدارة أي مســـائل مـــن شـــأنها أن 
الماليـــة  النظـــم  بافتقـــار  االعتقـــاد  إلـــى  المجلـــس  تدفـــع 

والمحاسبية إلى معايير السالمة المطلوبة.

•  تعمـــل أنظمة الرقابة على نحـــٍو فّعال يضمـــن تقليل المخاطر 
وشـــركاتها  الزوردي  شـــركة  تواجههـــا  قـــد  التـــي  المحتملـــة 
مســـائل  أي  اإلدارة  مجلـــس  انتبـــاه  يســـترع  ولـــم  التابعـــة، 

تستوجب اإلفصاح عنها فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية.

•  تم اتخـــاذ جميع التدابيـــر واإلجراءات التصحيحية الالزمة بشـــأن 
كافـــة المالحظـــات والتوصيـــات المقدمـــة من ِقبـــل المراجعين 

الداخليين والخارجيين إلى لجنة المراجعة.

أنشطة المراجعة الداخلية
يتـــم إجـــراء جميـــع أنشـــطة المراجعـــة الداخليـــة علـــى يـــد فريق 
المراجعة الداخلية أو باألســـتعانة بالمصـــادر الخارجية تحت قيادة 
رئيـــس قســـم المراجعـــة الداخليـــة، الـــذي يقـــدم تقاريـــره إلـــى 
الرئيـــس التنفيـــذي، ولكنـــه لديه خـــط إبالغ مســـتقل إلى رئيس 
لجنـــة المراجعـــة. يعتمـــد قســـم المراجعـــة الداخلية نهـــج قائم 
علـــى المخاطـــر لوضـــع خطـــة المراجعة الســـنوية التـــي تنطوي 
علـــى إجـــراء تمريـــن "رســـم خريطـــة" تبيـــن المخاطـــر األساســـية 

والتأثير المحتمل في تحقيق أهداف المجموعة االستراتيجية. 

تقـــوم وظيفـــة المراجعة الداخليـــة بتقييم تنفيذ نظـــام الرقابة 
الداخليـــة ومراقبتـــه، والتحقق مـــن امتثال الشـــركة وموظفيها 
للقوانيـــن واللوائـــح والتعليمـــات المعمـــول بهـــا، باإلضافـــة إلـــى 

سياسات وإجراءات الشركة.
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_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة

إعداد التقارير المالية
تتحمـــل اإلدارة مســـؤولية وضـــع ضوابـــط رقابة داخلية مناســـبة 
علـــى عمليـــة إعـــداد التقاريـــر الماليـــة والحفـــاظ عليهـــا. ويتـــم 
تصميـــم هـــذه الضوابـــط لتقديـــم ضماًنا معقـــوًلا فيمـــا يتعلق 
بموثوقيـــة إعـــداد التقارير المالية والقوائـــم المالية ألغراض إعداد 

التقارير الخارجية.

تمتلـــك المجموعـــة عمليات تخطيـــط وموازنة وتوقعات شـــاملة 
وإعـــداد تقارير شـــهرية. حيث يتم تقديم ملخـــص النتائج المالية 
للمجموعـــة مدعومـــة باإليضاحـــات ومقاييـــس األداء إلى مجلس 

اإلدارة شهرًيا.

يتـــم دعـــم عمليـــة إعـــداد التقاريـــر مـــن خـــالل النظـــم الماليـــة 
العليـــا  الماليـــة  اإلدارة  وتقـــوم  بالمعامـــالت.  الخاصـــة  الموحـــدة 
بمراجعـــة ضوابـــط الرقابـــة، بينمـــا يقـــوم مجلس اإلدارة بدراســـة 
نتائـــج هذه المراجعـــات كجزء مـــن مراقبته ألداء ضوابـــط الرقابة 

على إعداد التقارير المالية.

تقـــوم لجنـــة المراجعة بمراجعـــة تطبيـــق معايير إعـــداد التقارير 
الماليـــة وأي تقديـــرات محاســـبية تتـــم مـــن ِقبـــل اإلدارة. ويتـــم 

مناقشة هذه األمور أيًضا مع مدقق الحسابات الخارجي.

يجـــب أن تتســـم البيانات المالية الســـنوية فـــي مجملها بكونها 
الالزمـــة  المعلومـــات  وتقـــدم  ومفهومـــة  ومتوازنـــة  نزيهـــة 
للمســـاهمين لتقييم مركـــز المجموعة المالـــي وأدائها ونموذج 
اقتناعـــه  اإلدارة  مجلـــس  ويبـــدي  واســـتراتيجيتها.  عملهـــا 

باستيفائها لهذا االلتزام. 

اللجنة التنفيذية
توصـــي لوائـــح حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق 
الماليـــة بأنـــه يجـــوز لمجلـــس اإلدارة تشـــكيل عـــدد مـــن اللجـــان 
المتخصصـــة لتلبيـــة احتياجـــات العمـــل حســـب االقتضـــاء. وقـــد 
شـــّكل مجلـــس إدارة الزوردي لجنـــة تنفيذية )"اللجنـــة"( لألهداف 

التالية:

الشـــركة  اســـتراتيجيات  تنفيـــذ  التوصيـــات ومتابعـــة  ١.  تقديـــم 
وخططها المستقبلية والسياسات واللوائح الداخلية.

وأهـــداف  مشـــروعات  تنفيـــذ  ومتابعـــة  التوصيـــات  ٢.  تقديـــم 
الشركة االستثمارية.

3.  االشراف على خطة الموزانة ومتابعة أداء الشركة.

4.  الموافقـــة علـــى بعض المســـائل نيابة عن مجلـــس اإلدارة فى 
حدود الصالحيات الممنوح لها من ِقبل مجلس اإلدارة.

5.  معالجـــة بعـــض المهـــام المحـــددة والمخولـــة إلـــى اللجنة من 
ِقبـــل مجلـــس اإلدارة التـــي تحتـــاج إلـــى مزيـــٍد مـــن الدراســـة 

والتحليل.

تعـــد اللجنـــة التنفيذية إحـــدى لجـــان المجلس، وتقـــدم تقاريرها 
بشـــكٍل مباشـــر إلى مجلس اإلدارة من خالل رئيســـها. يسترعى 
رئيـــس اللجنـــة انتبـــاه مجلـــس اإلدارة إلـــى أي مســـائل تتطلـــب 
موافقـــة المجلـــس و/أو اتخـــاذ إجراء مـــن ِقبله في أقـــرب اجتماع 
مقـــرر للمجلـــس. وفـــي ســـبيل تنفيـــذ واجباتهـــا، ويحـــق للجنة 
المختلفـــة  الوظيفيـــة  يالمســـتويات  العامليـــن  إلـــى  الوصـــول 
بالشـــركة بشـــكٍل مباشـــر وعلى النحو الذي قـــد تتطلبه مهام 
عملهـــا بشـــكٍل معقـــول، كمـــا تحافـــظ علـــى عالقـــات العمـــل 

الفّعالة مع اإلدارة.

المسؤوليات والواجبات
تتمتـــع اللجنـــة التنفيذية بجميـــع الصالحيات والســـلطات الالزمة 

للقيام بالمهام التالية دون اإلخالل بصالحيات مجلس اإلدارة:

والسياســـات  المســـتقبلية  والخطـــط  االســـتراتيجيات  ١.  إعـــداد 
واللوائـــح الداخلية للشـــركة والشـــركات التابعة لهـــا، وتقديم 

التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذها.

٢.  تقديـــم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشـــأن اعتماد المشـــاريع 
واألهداف االستثمارية للشركة واإلشراف على تنفيذها.

3.  تعيين مستشـــارين خارجييـــن لتقديم الخدمات االستشـــارية 
لمجموعة الزوردي.

4. إقرار فتح أو إغالق متاجر التجزئة الجديدة.

5. الموافقة على إنشاء شركات تابعة جديدة.

الموازنـــة  فـــي  المعتمـــدة  غيـــر  الرأســـمالية  النفقـــات  6.  إقـــرار 
الســـنوية للشـــركة بقيمـــة ال تتجـــاوز خمســـمائة ألـــف )5٠٠.٠٠٠( 
ريـــال ســـعودي، لـــكل حالـــة، وبقيمـــة إجماليـــة ال تتجـــاوز اثنان 

مليون )٢.٠٠٠.٠٠٠( ريال سعودي لكل سنة مالية.

7.  مراجعـــة أداء الشـــركة خـــالل كل اجتمـــاع للجنـــة التنفيذيـــة 
وتقييـــم األداء مقابـــل األهداف، ودراســـة وطرح االستفســـارات 
حـــول العوامـــل والتوجهـــات والتطـــورات الرئيســـية، وتقديم 

المشورة إلى اإلدارة على أساسها.

8.  مراجعة أداء الشـــركة على أســـاس شـــهري في ضوء األهداف 
والموازنـــات المعتمدة، وفقً لتقارير مؤشـــرات األــــداء المحددة 
التـــي تقديمهـــا من ِقبـــل اإلدارة التنفيذية للشـــركة شـــهريً، 
وإخطـــار اإلدارة ومجلـــس اإلدارة بالتطـــورات المهمـــة التـــي تم 
مالحظتهـــا. ويحـــق للجنـــة أن تطلـــب مـــن إدارة الشـــركة عقد 

اجتماعات إضافية عند الحاجة.

9.  مراجعـــة وتقييـــم خطـــة عمـــل الشـــركة والموازنات الســـنوية 
وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأنها.

١٠.  تقديـــم المشـــورة إلى مجلـــس اإلدارة بشـــأن تحديـــد توزيعات 
األربـــاح، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار أي توصيـــات تقدمهـــا لجنة 

المراجعة بهذا الشأن.

اإلدارة  وضعتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات  السياســـات  ١١.  مراجعـــة 
التنفيذيـــة، ولكـــن دون إقـــرار أي أمـــر يتطلـــب موافقة مجلس 

اإلدارة.

١٢.  تنفيذ أي مهام أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

ويوضح الجدول التالي أسماء ومناصب ونسبة حضور أعضاء اللجنة التنفيذية:

حالة عضوية المجلسالمنصباألعضاء

غير تنفيذيرئيس اللجنة التنفيذية السيد/ براين ديكي
غير تنفيذيعضو اللجنة التنفيذية السيد/ سونيل بهيلوترا 8

غير تنفيذيعضو اللجنة التنفيذية السيد/ عبداهلل العثيم

تنفيذي عضو اللجنة التنفيذية السيد/ سليم شدياق
8  وافـــق مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8 توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـونيل بهيلوتـــرا عضو مجلـــس اإلدارة غيـــر التنفيذي وعضو 

اللجنة التنفيذية ويعد هذا التعيين ساريً اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠١8. ويتخذ شكله النهائي بعد موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها األول.

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2018

نسبة الحضورسجل حضور االجتماعات خالل عام 2018اسم العضو

10 ديسمبر 42018 أبريل 302018 يناير 122018 يناير 2018 

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضر السّيد براين نورمان ديكي
١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد جايمس تانر 9

75%حاضرغائبحاضرحاضرالسّيد عبداهلل العثيم

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد سليم شدياق 

عضو مؤقت تم تعيينه في ١١ ديسمبر ٢٠١8السّيد سونيل بهيلوترا
9. وافق مجلس اإلدارة على استقالة السيد جايمس ليونارد تانر )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( من عضوية المجلس وجميع اللجان ألسباب شخصية.

بتاريخ 6 فبراير٢٠١9، قام المجلس باالطالع والموافقة على التقرير السنوي ألنشطة اللجنة التنفيذية وتوصياتها خالل عام ٢٠١8.
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_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة

3. لجنة الترشيحات والمكافآت
تـــم تشـــكيل لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت )"اللجنـــة"( من ِقبل 
مجلـــس اإلدارة، ويتمثـــل الغـــرض األساســـي منهـــا فـــي تقديـــم 
التوصيـــات إلـــى مجلـــس اإلدارة بشـــأن ترشـــيح أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة وإعـــادة ترشـــيحهم، وتقديـــم التوصيـــات بشـــأن سياســـة 
مكافـــآت وحزمة المزايـــا المكافآت الفردية ألعضـــاء مجلس اإلدارة 
المســـائل  مـــن  التنفيذيـــة، وغيرهـــا  اللجنـــة واللجنـــة  وأعضـــاء 
المتعلقـــة بتقييـــم أداء مجلـــس اإلدارة ولجـــان الشـــركة واإلدارة 

التنفيذية.

تعـــد لجنة الترشـــيحات والمكافآت إحدى لجـــان المجلس، وتقدم 
تقاريرها بشـــكٍل مباشـــر إلى مجلـــس اإلدارة من خالل رئيســـها. 
يســـترعى رئيـــس اللجنـــة انتبـــاه مجلـــس اإلدارة إلى أي مســـائل 
تتطلـــب موافقة المجلـــس و/أو اتخـــاذ إجراء من ِقبلـــه في أقرب 

اجتماع مقرر للمجلس.

تتكـــون اللجنـــة مـــن عـــدد أعضـــاء ال يقـــل عـــن ثالثـــة أعضـــاء؛ 
عضويـــن مـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة غير التنفذيـــن، وعضًوا آخر 
مســـتقًلا مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة. ويجـــب أن يكـــون رئيـــس 
اللجنـــة من أعضـــاء مجلس اإلدارة المســـتقلين. وال يحق ألعضاء 
المجلـــس التنفيذييـــن الحصـــول علـــى عضويـــة اللجنـــة. يعين 
أعضـــاء اللجنـــة من ِقبـــل مجلـــس اإلدارة لفترة تتزامـــن مع فترة 

عضوية مجلس اإلدارة.

وفـــي ســـبيل تنفيـــذ واجباتها، يحقـــق للجنة الوصـــول إلى كافة 
العامليـــن بالمســـتويات الوظيفية المختلفة بالشـــركة بشـــكٍل 
مباشـــر علـــى النحـــو الـــذي قـــد تتطلبـــه مهـــام عملها بشـــكٍل 
معقـــول، وتحافظ اللجنـــة على عالقات العمـــل الفّعالة مع اإلدارة. 

يتمثل دور اللجنة في األهداف الرئيسية التالية:

في ما يتعلق بالترشيحات
•  اقتراح السياسة ومعايير عضوية مجلس اإلدارة.

•  تقديـــم توصيات لمجلس اإلدارة بشـــأن المرشـــحين للتعيينات 
الجديدة أو إعادة التعيين في مجلس اإلدارة ولجان الشركة.

•  تقييـــم األمـــور المختلفة المتعلقـــة بالترشـــيحات وأداء مجلس 
إلـــى  التوصيـــات  وتقديـــم  التنفيذيـــة،  واإلدارة  ولجانـــه  اإلدارة 

مجلس اإلدارة.

•  مراجعة خطط احالل مجلس اإلدارة.

•  سياســـة التوظيـــف واالســـتبقاء وإنهـــاء خدمـــة أعضـــاء اإلدارة 
التنفيذية.

في ما يتعلق بالمكافآت
•  تقديـــم التوصيـــات لمجلـــس اإلدارة بشـــأن سياســـة مكافـــآت 

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.

•  تقديـــم التوصيـــات بشـــأن حزمـــة المكافـــآت والمزايـــا الفرديـــة 
وفقـــً  التنفيذيـــة  واللجنـــة  ولجانـــه  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 

لسياسة المكافأت المعمول بها.

•  إبـــراز أي حـــاالت انحـــراف عن سياســـة المكافـــأت المعمـــول بها، 
ومراجعة هذه السياسة بصفة دورية.

•  وضع خطط الحوافز.

•  ترتيبات التقاعد.

تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا فصليـــً أو عنـــد الضـــرورة لمتابعـــة 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  بالشـــركة  الخاصـــة  والعمليـــات  نشـــاطاتها 
المواضيـــع ذات الصلة. خالل العـــام ٢٠١8 عقدت اللجنة 4 مكالمات 

جماعية.

بتاريـــخ 6 فبرايـــر٢٠١9، قـــام المجلـــس باالطـــالع والموافقـــة علـــى 
والمكافـــآت  الترشـــيحات  لجنـــة  ألنشـــطة  الســـنوي  التقريـــر 

وتوصياتها خالل عام ٢٠١8.

عقـــدت لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت خـــالل عـــام ٢٠١8 ثالثـــة اجتماعـــات وثـــالث مكالمـــات جماعيـــة. ويوضح الجـــدول التالي 
أســـماء ومناصب ونســـبة حضور أعضـــاء اللجنة.

المنصبحالة عضوية المجلساألعضاء

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتمستقلالسيد/ عبدالكريم أبو النصر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتغير تنفيذيالسيد/ براين ديكي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت غير تنفيذيالسيد/ عبداهلل العثيم

عضو لجنة الترشيحات والمكافآتغير تنفيذيالسيد/ عادل الميمان

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2018

نسبة الحضورسجل حضور االجتماعات خالل عام 2018األعضاء
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١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد عبد الكريم أبو النصر

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد براين ديكي

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد عبد اهلل العثيم

١٠٠%حاضرحاضرحاضرحاضرالسّيد عادل الميمان

د. مكافآت مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
سياســـة مكافآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤولين 

التنفيذيين
يتمثـــل الغـــرض مـــن سياســـة المكافـــآت فـــي تنظيـــم ووضـــع 
معاييـــر واضحـــة فيمـــا يتعلـــق بمكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

ولجانه واإلدارة التنفيذية بشركة الزوردي للمجوهرات.

لقـــد تم إعداد سياســـة مكافـــآت مجلـــس اإلدارة ولجانـــه واإلدارة 
التنفيذيـــة وفًقـــا لمتطلبـــات نظـــام الشـــركات والئحـــة حوكمـــة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

هذه السياســـة ســـارية وُمطبقة منـــذ عام ٢٠١6، ولكـــن الجمعية 
العامـــة وافقـــت علـــى سياســـة مكافـــآت مجلـــس اإلدارة ولجانـــه 
واإلدارة التنفيذيـــة بتاريـــخ 8 ينايـــر ٢٠١8 وفًقـــا لمتطلبـــات الئحـــة 

حوكمة الشركات الجديدة الصادرة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠١7م.

1. أهداف ومبادئ السياسة
أ.  يتـــم ُتحديـــد مكافآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤولين 

التنفيذيين بغرض تحقيق األهداف التالية:
١.  تمكين الشـــركة مـــن االحتفـــاظ بمجلس اإلدارة على مســـتوى 

مناسب من الخبرة والتأهيل.

التنافســـية  الضغـــوط  مـــع  التكيـــف  فـــي  الشـــركة  ٢.  دعـــم 
للقطاعات التي تعمل فيها.

3.  تحفيـــز األعضـــاء علـــى تحقيـــق اســـتراتيجية عمـــل الشـــركة 
وأهدافها.

4.  مواءمـــة مصالـــح األعضاء مـــع المصالح طويلة األجل للشـــركة 
ومساهميها.

ب.  ُتحدد مكافآت األعضـــاء والمســـؤولين التنفيذيين بناًء على 
المبادئ التالية:

١.  يجـــب أن تكـــون المكافـــآت عادلـــة ومتناســـبة وكافية بشـــكٍل 
معقـــول لجـــذب واســـتبقاء وتحفيـــز األعضـــاء ممـــن لديهـــم 

مستوى مناسب من الخبرة والتأهيل.

٢.  يجـــب أخـــذ القطاع الـــذي تعمل فيه الشـــركة وحجم الشـــركة 
وأهدافها السنوية بعين االعتبار عند تحديد المكافآت.

3.  يجـــب أن تتوافـــق المكافـــآت بالقـــدر المناســـب مـــع المكافـــآت 
التي يتقاضاها المديرون في الشركات المماثلة.

4.  يجـــب أخـــذ خبـــرة كل عضو مـــن األعضـــاء وكفاءاتـــه وجهوده 
ومســـاهماته ونطـــاق عملـــه وســـجل حضـــوره بعيـــن االعتبـــار 

عند تحديد المكافآت. 

5.  يجـــوز دفع مكافـــآت األعضـــاء والمســـؤولين التنفيذيين على 
أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

6.  النظام األساســـي للشركة ونظام الشـــركات وتعليمات هيئة 
السوق المالية فيما يتعلق بالشركات المدرجة.
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2. قواعد تحديد المكافآت
١.  يقـــدم مجلـــس اإلدارة توصياتـــه بشـــأن مكافآت جميـــع أعضاء 
المجلـــس إلى الجمعيـــة العامة للمســـاهمين للموافقة عليها 
والمكافـــآت  الترشـــيحات  لجنـــة  توصيـــة  علـــى  بنـــاًء  ســـنوًيا 

بالشركة.

٢.  يجـــب أن ُتحـــدد مكافآت أعضاء لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت 
بهـــا  المعمـــول  واللوائـــح  للقوانيـــن  وفًقـــا  اإلدارة  ومجلـــس 

والنظام األساسي للشركة.

3.  يمكـــن أن تكـــون مكافـــآت األعضـــاء فـــي شـــكل مدفوعـــات 
نقديـــة أو اســـتحقاقات عينيـــة أو بـــدالت حضـــور أو نســـبة من 

صافي أرباح الشركة السنوية أو مزيج من أي مما سبق.

4.  ُتحـــدد جميـــع المبالـــغ النقدية والبـــدالت وتوزيعـــات األرباح وما 
شـــابه، أو المكافـــآت الدورية أو الســـنوية، على أســـاس الدرجة 
الوظيفيـــة والواجبـــات والمســـؤوليات والمؤهـــالت التعليمية 
والخبـــرة العملية والمهارات ومســـتوى األداء، وذلك باســـتثناء 
المصروفات والرســـوم الفعليـــة التي تتكبدها الشـــركة على 
أداء  مـــن  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  لتمكيـــن  معقـــول  نحـــٍو 

واجباتهم.

5.  عندمـــا تـــوزع مكافـــآت األعضاء في شـــكل نســـبة مـــن صافي 
األقصـــى إلجمالـــي  الحـــد  يتجـــاوز  أن  يجـــوز  الشـــركة، ال  أربـــاح 
بعـــد  الشـــركة  أربـــاح  صافـــي  مـــن   %5 الســـنوية  المكافـــآت 
علـــى  األربـــاح  وتوزيـــع  الصلـــة  ذات  االحتياطيـــات  اســـتقطاع 
مســـاهمي الشـــركة بنســـبة 5% كحـــٍد أدنـــى مـــن رأس المال 

المدفوع للشركة.

اإلدارة مقابـــل دوره/هـــا  أعضـــاء مجلـــس  تتجـــاوز مكافـــآت  6.  ال 
المجلـــس  شـــكلها  التـــي  واللجـــان  إدارة  مجلـــس  كعضـــو 

خمسمائة ألف ريال سعودي.

7.  يجـــوز لمجلـــس اإلدارة الحصول على مكافـــآت إضافية، على أال 
تخضـــع للحـــد األقصـــى بقيمـــة 5٠٠.٠٠٠ ريـــال ســـعودي مقابـــل 
عضويته/هـــا فـــي لجنـــة المراجعـــة التـــي شـــكلتها الجمعية 
العامـــة. ويجب أن تكـــون أي واجبات تنفيذيـــة أو فنية أو إدارية 
أو استشـــارية أخـــرى يؤديهـــا عضـــو مجلـــس اإلدارة مدفوعـــة 
األجـــر باإلضافـــة إلى المكافـــآت التي قد يتلقاهـــا بصفته عضو 
التـــي شـــكلها مجلـــس اإلدارة عمـــًلا  مجلـــس إدارة واللجـــان 

بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

8.  ال يجـــب أن تكـــون مكافـــآت األعضـــاء المســـتقلين في شـــكل 
نســـبة من صافي أرباح الشـــركة، وال ُتحدد بشـــكٍل مباشـــر أو 

غير مباشر بناًء على ربحية الشركة.

9.  ال يصـــوت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة علـــى بنـــد جـــدول األعمـــال 
المتعلـــق بمكافآت أعضاء مجلـــس اإلدارة في اجتماع الجمعية 

العامة.

١٠.  قـــد تختلـــف مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن عضـــو ألخر، 
التـــي  والواجبـــات  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  خبـــرة  علـــى  بنـــاًء 
التـــي  المجلـــس  اجتماعـــات  وعـــدد  واالســـتقاللية  يؤدونهـــا 

حضروها بجانب االعتبارات األخرى.

١١.  فـــي حـــال أن يثبـــت للجنـــة المراجعـــة أن المكافـــآت المدفوعة 
لعضـــو مجلـــس اإلدارة ُحددت على أســـاس معلومـــات خاطئة 
أو مغلوطـــة ُقدمـــت للجمعيـــة العامـــة أو وردت فـــي التقريـــر 
الســـنوي للمجلـــس، يجـــب علـــى عضـــو مجلـــس اإلدارة إرجـــاع 
المكافـــآت التـــي حصل عليهـــا إلى الشـــركة، ويجوز للشـــركة 

مطالبة هذا العضو بإرجاع هذه المكافآت.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمســـؤولين التنفيذيين 
لعام 2018

ال يتلقـــى أعضـــاء مجلس اإلدارة أي مكافآت عـــن دورهم في إدارة 
الشـــركة، ما لم توافـــق عليها الجمعيـــة العامة. أســـتحق أعضاء 
مجلـــس اإلدارة المســـتقلين وعضو واحد فقط مـــن األعضاء غير 
التنفيذييـــن الحصـــول علـــى مكافـــآت عـــن عـــام ٢٠١8. ويحتـــوي 

الجدول أدناه على المزيد من التفاصيل.

يتلقـــى األعضـــاء المســـتقلون مكافآت ثابتـــة بناًء علـــى موافقة 
الجمعيـــة العامـــة بتاريـــخ ٢٢ أبريـــل ٢٠١8، وذلـــك للحفـــاظ علـــى 
اســـتقالليتهم علـــى النحو الموصـــي به في الئحة هيئة الســـوق 
الماليـــة فيما يتعلق بتنفيـــذ حوكمة الشـــركات، حيث ينبغي أال 

ترتبط مكافآت العضو المستقل بأرباح الشركة.

غيـــر  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  ديكـــي،  برايـــن  الســـيد/  يمتلـــك 
التنفيـــذي، اتفاقيـــة أعمال استشـــارية لمدة العـــام والذي وافقت 
عليهـــا الجمعيـــة العامـــة بتاريـــخ ٢٢ أبريـــل ٢٠١8م. للحصول على 
مزيـــد مـــن التفاصيل بشـــأن هـــذه االتفاقيـــة، الرجاء الرجـــوع إلى 

قسم المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

فـــي ما خـــال مكافأة الســـيد برايـــن نورمان ديكـــي، عضو مجلس 
اإلدارة غير التنفيذي، لم يتلق ســـائر األعضـــاء غير التنفيذيين أي 

مكافآت خالل العام.

التنفيـــذي  الرئيـــس  الســـيد ســـليم شـــدياق منصـــب  يشـــغل 
للشـــركة إلـــى جانب كونـــه عضـــوًا تنفيذيً فـــي مجلـــس اإلدارة، 

وهو ال يحصل على أي مكافآة إضافية لعضويته في المجلس.

يتلقـــى معظـــم كبـــار المســـؤولين التنفيذييـــن، بمـــن فيهـــم 
الرئيـــس التنفيـــذي والمدير المالي، مكافآت بمـــا يتفق مع عقود 
المكافـــآت  تفاصيـــل  التالـــي  الجـــدول  ويوضـــح  توظيفهـــم. 
وكبـــار  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء  المدفوعـــة  والتعويضـــات 

المسؤولين التنفيذيين خالل عام ٢٠١8:

أ. مكافآت مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أوًلا: األعضاء المستقلون

١-السّيد عبد الكريم 
أسعد أبو النصر

٢٢١،٠٠٠-------٢٢١،٠٠٠----٢٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠-

٢- السّيد أمين محمد 
عاكف المغربي

٢٠٠،٠٠٠١3،5٢١----٠٠3،5٢١-------٠٠3،5٠٠-

3- السيدة صباح خليل 
المؤيد

٢٠٠،٠٠٠١5،٢١----٠٠٠5،٢١-------٠٠٠5،٠٠٠-

-649،500-------649،500----600،00049،500اإلجمالي

ثانًيا: المديرون غير التنفيذيون

١-السيد محمد 
إبراهيم الشروقي

----------------

٢-السيد عبداهلل عبد 
العزيز العثيم

----------------

---------9٠٢،5٠٠-5٠٢،5٠٠---34٠٠،٠٠٠-السيد براين ديكي

4- السيد سونيل 
بهيلوترا

----------------

5- السيد عادل 
الميمان

----------------

-902،500-------902،500-502،500---400،000اإلجمالي

ثالًثا: المديرون التنفيذيون

----------------١-السيد سليم شدياق

----------------اإلجمالي

تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
-  ال يوجـــد أي إنحـــراف جوهـــري بيـــن المكافـــآت المدفوعـــة ألعضـــاء مجـــس اإلدارة وأعضـــاء اللجان وكبـــار التنفيذييـــن عن سياســـات المكافـــأت المعمول بهـــا ذات العالقة 

المطبقة خالل العام ٢٠١8

- ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي عضو مجلس إدارة وال أي من أعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافآت

- ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقهم في األرباح

_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة
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ج. مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة )باستثناء بدل 
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة(

بدل حضور
اجتماعات مجلس اإلدارة

اإلجمالي

أعضاء لجنة المراجعة

---١-السيد براين نورمان ديكي

---٢-السيد سونيل بهيلوترا

3١٠5،٢78٢7٠٠٠132،278-السيدة صباح خليل المؤيد

---4- السيد عادل عبداهلل الميمان

105،27827000132،278اإلجمالي

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

---١-السيد عبداهلل عبد العزيز صالح العثيم

---٢-السيد براين نورمان ديكي

---3-السيد سليم شدياق

4٢٠٠،٠٠٠١3،5٠٠٢١3،5٠٠- السّيد عبد الكريم أسعد أبو النصر

200،00013،500213،500اإلجمالي

أعضاء اللجنة التنفيذية

---١-السيد عبداهلل عبد العزيز صالح العثيم

---٢-السيد سونيل بهيلوترا

---3-السيد براين نورمان ديكي

---4-السيد سليم شدياق

---اإلجمالي

وباســـتثناء المذكـــور آنًفـــا، لـــم تدفـــع الشـــركة أي تعويضـــات إلـــى بقيـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة غيـــر التنفيذييـــن، ال توجـــد ترتيبـــات أو اتفاقات أخـــرى مكتوبة قـــد تنازل 
بموجبها أي عضو أو مسؤول من كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة عن المرتب أو التعويض.

ه. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين
أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة

توضح الجدول التالية األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر وجميع التغييرات التي طرأت عليها خالل عام ٢٠١8.

عدد األسهم في مالحظةاسم العضو
بداية العام

عدد األسهم في 
نهاية العام

التغيير بالنسبة صافي التغيير
المئوية

33%6١،٠٠٠4١،٠٠٠٢٠،٠٠٠ملكية شخصيةالسيد/ عبد اهلل عبد العزيز صالح العثيم

يوجـــد نظـــام داخلي لرفع مســـتوى وعـــي أعضاء مجلـــس اإلدارة 
بشـــأن فترات حظر التداول الذي ال يســـمح ألعضاء مجلس اإلدارة 
وفقـــً  الفتـــرات  هـــذه  خـــالل  الشـــركة  أســـهم  علـــى  التـــداول 
المنصـــوص عليهـــا في المـــادة رقم 69 مـــن قواعد طـــرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة. 

يرســـل قســـم المراجعـــة الداخليـــة واالمتثـــال تنبيهـــات بصورة 
منتظمـــة إلـــى أعضاء مجلس اإلدارة بشـــأن قواعد تـــداول األوراق 

المالية للشركة وفترات الحظر. 

كمـــا توجد سياســـة داخلية لرفع وعي موظفي الشـــركة بشـــأن 
قواعـــد العمل في الســـوق المالية، وتوجه هذه السياســـة جميع 
األشـــخاص المحظور عليهم التعامل على أســـهم الشـــركة، إلى 
التوقـــف عـــن أي تداول مباشـــر أو غير مباشـــرعلى األوراق المالية 
للشـــركة بنـــاًء علـــى المعلومـــات الداخلية، وتحظـــر اإلفصاح عن 
أي معلومـــات داخليـــة ألي طـــرف خارجـــي ألغـــراض التـــداول فـــي 
األوراق المالية للشـــركة. ويشـــمل األشـــخاص المحظـــورون جميع 
اإلدارة  موظفـــي  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الزوردي،  مجموعـــة  موظفـــي 
الرئيســـيين والمديريـــن التنفيذييـــن وكبـــار موظفـــي الشـــركة 

وشركاتها التابعة.

ثانيًا: ملكيـــة أعضاء اإلدارة العليـــا وزوجاتهم وأبناؤهم 
القصر

ليـــس لـــدى أي مـــن أعضـــاء اإلدارة العليـــا وزوجاتهـــم وأبنائهم 
المصـــدرة. ووفقـــً  الزوردي  بأســـهم شـــركة  أي ملكيـــة  القصـــر 
للسياســـة الداخليـــة للشـــركة الخاصة بــــ "تـــداول األوراق المالية 
لشـــركة الزوردي"، يعـــد جميـــع الموظفيـــن وعائالتهم أشـــخاص 
محظـــورون وُيمنـــع عليهـــم تـــداول أســـهم الزوردي بنـــاًء علـــى 
المعلومـــات الداخليـــة، ســـواء بأنفســـهم أو مـــن خـــالل أي مـــن 
أفـــراد عائلتهـــم، أو أي أطـــراف أخـــرى ذوي عالقة لديهـــم تأثير أو 

سيطرة عليها.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشـــمل األطراف ذات العالقة، المســـاهمين الرئيســـيين وأعضاء 
بالمجموعـــة،  التنفيذييـــن  المســـؤولين  وكبـــار  اإلدارة  مجلـــس 
والجهـــات الخاضعـــة للســـيطرة أو التـــي تمتلـــك هـــذه الجهـــات 

تأثيًرا هام عليها.

تعمـــل الئحة حوكمـــة الشـــركة الخاصـــة بمجموعـــة الزوردي على 
الحمايـــة من تضـــارب المصالـــح وتالفي أي حاالت تعـــارض محتملة 
التنفيذييـــن  والمســـؤولين  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بيـــن 
بـــأي حـــاالت  العامـــة  والمســـاهمين. ويتعيـــن إخطـــار الجمعيـــة 
تتطلـــب موافقـــة  وقـــد  المصالـــح  فـــي  تضـــارب  علـــى  تنطـــوي 

الجمعية العامة.

أقامـــت الزوردي خـــالل عملياتهـــا في عـــام ٢٠١8 بعـــض المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

أ.  اتفاقيـــة خدمـــات استشـــارية لمـــدة عـــام مـــع الســـيد/ برايـــن 
نورمـــان ديكي، عضـــو مجلـــس اإلدارة غير التنفيـــذي، بإجمالي 
أتعـــاب ة قدرهـــا 5٠٢.5٠٠ ريـــال ســـعودي. ويتمثل نطـــاق العمل 
الرئيـــس  إلـــى  المشـــورة  تقديـــم  فـــي  لالتفاقيـــة  الرئيســـي 
التنفيذي واإلدارة العليا للشـــركة بشـــأن استراتيجيات الشركة 
وأدائهـــا المالـــي وعملياتهـــا التشـــغيلية. كمـــا تخضـــع هـــذه 
االتفاقيـــة إلـــى المراجعـــة الســـنوية وموافقـــة الجمعيـــة العامة 

للمساهمين.

ب.  تلقـــى األعضاء المســـتقلون في مجلـــس اإلدارة مكافآت ثابتة 
وفقـــً لسياســـة مكافأت أعضـــاء مدلـــس افدارة كمـــا وافقت 
عليـــه الجمعيـــة العامة بتاريـــخ 8 أبريل ٢٠١8. وبمـــا يتوافق مع 
التوصيـــات الصادرة عن هيئة الســـوق الماليـــة، حيث ال ترتبط 
هـــذه المكافـــآت بأربـــاح الشـــركة للمحافظة على اســـتقاللية 

أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

ج.  فـــي مـــا خـــال مكافـــأة الســـيد برايـــن نورمـــان ديكـــي، عضـــو 
مجلـــس اإلدارة غيـــر التنفيـــذي، لم يتلق ســـائر أعضاء مجلس 

اإلدارة أي مكافأة خالل العام.

د.  يشـــغل الســـيد ســـليم شـــدياق منصـــب الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة وهـــو عضـــو تنفيذي فـــي مجلـــس اإلدارة. وال يحصل 

على أي مكافأة إضافية كعضو في مجلس اإلدارة.

ه.  هنـــاك بعـــض المعامـــالت مـــع شـــركة الزوردي القابضـــة فـــي 
شكل خدمات ومدفوعات باإلنابة.

و.  وفقـــً للبيـــان الســـنوي من جميع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة لعام 
٢٠١8، وباســـتثناء مـــا ورد أعاله، ليس ألعضـــاء مجلس اإلدارة أي 
مصلحـــة ســـواء كانـــت ماليـــة أو غير مالية، بشـــكٍل مباشـــر أو 
غير مباشـــر في األعمـــال والعقـــود التي يتـــم تنفيذها لصالح 

الشركة.

ز.  ال يمتلـــك جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أي مشـــاركة، بشـــكٍل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، فـــي أي مـــن األعمال التي قـــد تتنافس 
مـــع الشـــركة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر فيمـــا يتعلق بأي 

من أنشطتها.

_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة

ب. مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين
تدفع لكبار المسؤولين التنفيذيين خالل العام 2018 )بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي(

يتلقـــى كبـــار المســـؤولين التنفيذييـــن بما فـــي ذلك الرئيـــس التنفيذي ورئيس القســـم المالي مكافـــآت وفقً لعقـــود العمل الموقعـــة معهم. يوضح الجـــدول التالي 
تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين.
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التنفذيين 
9،824،008-9،409،638414،370---7،316،1382،093،500-5،041،7902،274،348لعام 2018

حافظت 
الشركة 

على 
مصاريف 
السيارة 

والهاتف 
الخليوي

إجمالي 
المكافآت 

المدفوعة ألول 
خمسة من كبار 

التنفذيين 
9،137،446 - 8،661،922475،524 -  - -1،174،906 - 7،487،016- 5،396،1722،090،844لعام 2017

١٠١ ١٠٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



في ما يلي بيان المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل العام واالرصدة الناتجة في نهاية العام:

األرصدة مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة

2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

 2017
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة:

- - ١44،٠٠٠ 250،444 خدمات ومدفوعات باإلنابة شركة الزوردي القابضة 

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة:

369،٠٠٠ 385،76٢ ١،5١4،4٢6 1،395،278 مكافآت مكافآت مجلس اإلدارة 

١٢5،6٢5 ١٢5،6٢5 5٠٢،5٠٠ 502،500 خدمات استشارات عضو مجلس إدارة 

سياسة اإلفصاح والشفافية
تســـعى الزوردي إلـــى تزويد جميع أصحـــاب المصلحة واألطـــراف المعنية 
بمعلومـــات دقيقـــة ومحدثة بصورة منتظمة. وتشـــمل هذه السياســـة 
أنشـــطة الشـــركة الحالية فيما يتعلق باألفصاح عن المعلومات، وسوف 

يتم تحديثها عند تغيير هذه األنشطة.

تنشـــر الزوردي المعلومات المرتبطة بهيكلهـــا التنظيمي وعملياتها 
وشـــركائها واســـتثماراتها وأنشـــطتها التجاريـــة األخـــرى وغيرهـــا من 
المعلومـــات ذات الصلـــة وُتحدثها بصورة منتظمة. وباعتبارها شـــركة 
مســـاهمة مدرجـــة، تلتـــزم الزوردي باألســـتجابة بصـــورة مناســـبة على 
جميع االستفســـارات المطروحة من ِقبل المستثمرين والمستهلكين 
والعمـــالء والجهات الحكومية ووســـائل اإلعالم، وغيرهـــم من أصحاب 

المصلحة.

علـــى  للحصـــول  المســـاهمين  الحتياجـــات  بفهـــم  الزوردي  تحظـــى 
المعلومات التخاذ قرارات مســـتنيرة. لذا، تفصـــح الزوردي عن المعلومات 
علـــى النحـــو المطلـــوب وعندما تســـمح لهـــا اللوائـــح ذات الصلـــة بذلك 
باســـتخدام طـــرق اإلفصـــاح المناســـبة لتمكيـــن المســـاهمين وأصحاب 
المصلحـــة اآلخرين مـــن الحصول علـــى المعلومات المالية وغيـــر المالية 
المتعلقـــة بـــأداء الشـــركة، والمعلومـــات ذات الصلـــة بملكية األســـهم، 

والحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة.

ُتقدم جميـــع اإلفصاحات إلى المســـاهمين والمســـتثمرين دون تمييز، 
وبطريقـــة واضحـــة وصحيحـــة وغيـــر مضللـــة، وفـــي الوقت المناســـب، 
وعلـــى نحـــٍو منتظم ودقيـــق بغـــرض تمكيـــن المســـاهمين وأصحاب 

المصلحة اآلخرين من ممارسة كامل حقوقهم إلى أقصى حد.

وتتوافـــر المعلومات التي تفصح عنها الزوردي بموجب هذه السياســـة 
 عبـــر مختلـــف المواقـــع اإللكترونيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك موقـــع الشـــركة 
)http://www.lazurde.com( وموقع الســـوق المالية الســـعودية )تداول( 

.)www.tadawul.com.sa(

يتـــم تحديـــث ونشـــر المعلومـــات التاليـــة ســـنوًيا أو حســـبما تقتضيه 
القوانيـــن والقواعـــد واللوائـــح التنظيميـــة ذات الصلـــة. هـــذه ليســـت 
قائمة شـــاملة بطبيعـــة الحال، وإنما هناك معلومـــات مفيدة أخرى يتم 

اإلفصاح عنها عند الحاجة:
• أعضاء مجلس اإلدارة

• عضوية لجان مجلس اإلدارة
• تقارير مجلس اإلدارة

• التقارير والقوائم المالية الربع سنوية
• التقارير والقوائم المالية السنوية

• السياسات المحاسبية
• المعامالت مع األطراف ذات العالقة

• مراجعة األنشطة األساسية
• تقرير مراجعي الحسابات

تمتنـــع الزوردي عـــن نشـــر المعلومات علـــى النحو المعتاد فـــي الحاالت 
التالية:

•  عندمـــا يكـــون اإلفصاح عـــن المعلومـــات يضـــر - أو مـــن المحتمل أن 
يضـــر - بمصالح شـــركة الزوردي التجارية أو شـــركائها التجاريين أو أى 
أطـــراف معنيـــة أخـــرى، أو عندما تفـــوق المصلحة العامة فـــي الحفاظ 

على السرية على المصلحة العامة لإلفصاح.

•  عندمـــا تحصل الزوردي على المعلومات بشـــكٍل ســـري، بحيث يكون 
اإلفصاح عنها خرًقا لهذه السرية.

•  المعلومات الشـــخصية لموظفي الزوردي وأعضاء مجلـــس اإلدارة أو أي 
أفراد آخرين، بحيث يشكل القيام بذلك خرًقا لمبادئ حماية البيانات.

•  عندمـــا يكـــون اإلفصاح عـــن المعلومـــات يضـــر - أو مـــن المحتمل أن 
يضـــر - بالتحقيـــق فـــي جريمـــة أو منع وقوعهـــا أو الكشـــف عنها أو 

تحقيق العدالة.

•  عندما تخضع المعلومات المتياٍز قانوني.

إقرارات مجلس اإلدارة 
حـــرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء الشـــركة خـــالل عام ٢٠١8، 

وبناء عليه يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي:

•  عـــدم وجـــود حصـــص أســـهم أو أدوات ديـــن صـــادرة عـــن الشـــركات 
التابعة للشركة.

•  لـــم يكـــن هنـــاك أي أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل أو أي أوراق ماليـــة أو 
حقـــوق تعاقديـــة لالكتتاب العـــام األولي أو حقوق مشـــابهة أصدرتها 
أو منحتهـــا الزوردي خـــالل عـــام ٢٠١8، ولم تحصل شـــركة الزوردي على 

تعويضات في المقابل.

•  لـــم يكن هناك أي حقـــوق للتحويل أو االكتتاب العـــام األولي بموجب 
أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل أو أي أوراق ماليـــة أو حقـــوق تعاقديـــة 
لالكتتـــاب العـــام األولـــي أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا 

الزوردي أو شركاتها التابعة خالل عام ٢٠١8.

•  عدم قيام الزوردي أو إحدى شـــركاتها التابعة بأي اســـترداد أو شـــراء 
أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالســـترداد حدثت خالل عام ٢٠١8.

•  ال توجـــد أي تعـــارض جوهري في المصالح التشـــغيلية خالل عام ٢٠١8، 
بخالف ما تم اإلفصاح عنه.

•  لـــم نتلـــَق طلًبا مـــن مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن لعقـــد اجتماًعا 
للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١8.

•  لـــم نتلـــَق طلًبـــا مـــن المســـاهمين الذيـــن يمتلكـــون 5% أو أكثر من 
رأس مال الشركة لعقد اجتماًعا للجمعية العاّمة خالل عام ٢٠١8.

•  ال توجـــد أي إجـــراءات قـــد تؤدي إلـــى عرقلة حقـــوق المســـاهمين في 
التصويت.

•  لـــم يكـــن هنـــاك أي أحـــداث مهمـــة تؤثر فـــي ســـالمة المركـــز المالي 
للشـــركة بعـــد نهايـــة الســـنة الماليـــة ٢٠١8 تتطلـــب اإلفصـــاح عنهـــا، 

بخالف المعلومات المتاحة والُمعلن عنها.

•  لـــم تقـــدم الشـــركة أي قـــروض أو تســـهيالت ائتمانيـــة ألي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة.

•  تم الحفاظ على سجالت الحسابات على نحٍو مناسب.

•  يعمـــل نظـــام الرقابـــة الداخليـــة علـــى أســـس ســـليمة وتـــم تنفيذه 
بشكٍل فّعال.

•  عـــدم وجـــود أي شـــكوك جوهرية فيمـــا يتعلـــق بقـــدرة الزوردي على 
االستمرار بممارسة أنشطتها.

•  تعتبـــر جميـــع المعلومـــات التـــي نشـــرتها الشـــركة، ســـواء بشـــكٍل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، بيانات دقيقة وصحيحة حـــول حقائق جوهرية 

أو بيان رأي، وال تهدف إلى التأثير في سعر السهم.

_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة

نطاق الفحص:
لقـــد قمنـــا بفحـــص محـــدود للتبليغ المرفـــق المقدم من ســـعادة رئيس مجلـــس إدارة شـــركة الزوردي للمجوهرات ) "الشـــركة" ( إلـــى الجمعية العامـــة العادية عن 
األعمـــال والعقـــود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شـــخصية مباشـــرة أو غير مباشـــرة فيها. إن إدارة الشـــركة هي المســـؤولة عن إعـــداد هذا التبليغ 
المرفـــق. وقـــد تـــم فحصنـــا وفقـــً لمعيـــار المراجعـــة الدولي رقـــم 3٠٠٠ ) ارتباطـــات التأكيد األخـــرى بخالف عمليـــات فحـــص أو مراجعة المعلومـــات الماليـــة التاريخية ( 

المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لقـــد التزمنـــا باالســـتقاللية والمتطلبات األخرى في قواعد ســـلوك وآداب المهنة للمحاســـبين المهنيين الصـــادرة من مجلس معايير قواعد وســـلوك آداب المهنة 
الدولي للمحاســـبين، والتي تأسســـت على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

وشمل فحصنا اإلجراءات التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من االقتناع تمكَننا من التوصل إلى استنتاج من الفحص المحدود الذي قمنا به.

إن الفحـــص المحـــدود أقـــل فـــي نطاقـــه بدرجة مهمه عـــن الفحص الذي يهـــدف إلى التعبير عـــن رأي في التبليـــغ المرفق المقدم من ســـعادة رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة إلـــى الجمعيـــة العامـــة العاديـــة عن األعمال والعقـــود التي يكون ألحد أعضـــاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة فيها. وبناًء علـــى ذلك فإننا 

ال نصدر مثل هذا الرأي.

االستنتاج:
بنـــاًء علـــى اإلجـــراءات التـــي قمنـــا بهـــا واألدلة التـــي تم الحصـــول عليهـــا، وفيما عدا مـــا هو مبيـــن ومفصح عنه فـــي التبليـــغ المرفـــق المقدم من ســـعادة رئيس 
مجلـــس اإلدارة، لـــم يلفـــت انتباهنا أية أمـــور تجعلنا نعتقد أن ألي من أعضاء مجلس إدارة شـــركة الزوردي للمجوهرات مصلحة شـــخصية في األعمـــال والعقود التي 

تمت لحساب الشركة خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8.

تقرير تأكيد مستقل محدود عن المصلحة الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة في األعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة وفقًا ألحكام المادة )71( من نظام الشركات

إلى السادة / المساهمين                 المحترمين   
شركة الزوردي للمجوهرات

)شركة مساهمة سعودية(

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدار لتدقيق الحسابات 
عبداهلل البصري وشركاه 

عبداهلل بن محمد البصري 
)محاسب قانوني - ترخيص رقم ١7١( 

الرياض في ٢٢ جمادى اآلخرة ١44٠هـ
المــوافـــــق ٢7 فبرايــــــــــــر ٢٠١9م
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 األحكام الُمنّفذة وغير الُمنّفذة من لوائح حوكمة الشركات وأسبابها:
يتضمـــن هـــذا التقريـــر منهجيـــة مجلـــس اإلدارة واألنشـــطة التـــي تم انجازهـــا خالل الســـنة الماليـــة ٢٠١8، بما فـــي ذلك اإلجـــراءات والسياســـات التي تـــم تطبيقها من 
جانـــب مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة لتحقيـــق التوافـــق مع مبادئ وأحكام الئحة حوكمة الشـــركات الصـــادرة عام ٢٠١8 واالمتثـــال لكافة متطلبـــات وتعليمات هيئة 
الســـوق الماليـــة ذات الصلـــة. يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن الشـــركة قـــد امتثلت ألحكام الئحة حوكمة الشـــركات الصادرة عن هيئة الســـوق المالية بالكامل، باســـتثناء 

التالية: المواد 

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصفالمادة/الموضوعم

مادة رقم )7٠( - ١
تشكيل لجنة إدارة 

المخاطر

مادة رقم )7١( - 
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر

مادة رقم )7٢( - 
اجتماعات لجنة إدارة 

المخاطر

ُيشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة ُتسمى 
"لجنة إدارة المخاطر" يكون رئيس اللجنة وغالبية 

أعضائها من األعضاء غير التنفيذيين. ويشترط أن 
يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المفرفة بإدارة 

المخاطر والشؤون المالية.

تم تعيين لجنة المراجعة من ِقبل الجمعية مواد إرشادية
العامة للرقابة واألشراف على عملية إعداد التقارير 

المالية للشركة و نظم الرقابة الداخلية وإعمال 
إدارة المراجعة الداخلية و إعمال تدقيق الحسابات 

من قبل المراجع الخارجي، والتأكد من االمتثال 
للقوانين واللوائح السارية. وعالوة على ذلك، 

قامت الجمعية العامة بناًء على المادة رقم 7١ 
بأسناد مهام ومسؤوليات اإلشراف على إدارة 

مخاطر الشركة للجنة المراجعة. حيث يجوز للجان 
الُمشكلة وفًقا لممارسات الئحة حوكمة الشركات 

ممارسة واجبات ومسؤوليات اللجان االختيارية 
األخرى المنصوص عليها في المواد اإلرشادية.

 مادة رقم )85( - ٢
تحفيز العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء 
للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:

١(   تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لسماع آراء 
العاملين في الشركة ومناقشة المسائل والموضوعات 

محل القرارات المهمة.

٢(  وضع برنامج لمنح العاملين أسهم في الشركة أو نصييً 
من األرباح التي تحققها الشركة وبرامج التقاعد، وإنشاء 

صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

3(  إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

 تقوم الشركة بتطوير وتحفيز مشاركة وأداء مادة إرشادية
العاملين في الشركة من خالل عقد ورش عمل 

متخصصة لسماع آراء العاملين بالشركة ومناقشة 
القضايا والموضوعات محل القرارات المهمة.

لم تضع الشركة خطة لمنح أسهم الشركة 
أو نسبة من أرباح الشركة وبرامج التقاعد 

للموظفين. وعلى الرغم من ذلك، يمثل الموضوع 
جزًءا من خطة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 

خالل عام ٢٠١9، حيث سيتم دراسته من قبل 
اللجنة وتقدم توصياتها إلى مجلس اإلدارة. 

اقترح المجلس تحديثً لألنظمة الداخلية الحالية 
بإضافة مادة جديدة متعلقة بإعادة شراء األسهم 

لتخصيصها لموظفي الشركة كجزء من برنامج 
حصص الموظفين. ومن المقرر أن تبت الجمعية 

العامة في هذا التعديل في ٢4 أبريل ٢٠١9.

أسباب عدم التنفيذمالحظةالوصفالمادة/الموضوعم

مادة رقم )87( - 3
المسؤولية االجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة، سياسة تضمن تحقيق التوازن بين أهدافها واألهداف 

المجتمعية ألغراض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
للمجتمع.

 إن سياسة المسؤولية االجتماعية قيد اإلعداد مادة إرشادية
من ِقبل اإلدارة، ومن المتوقع اعتمادها من ِقبل 

مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١9، وتقديمها بعد ذلك 
إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.

مادة رقم )88( - 4
مبادرات العمل 

االجتماعي

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

١(  وضع مؤشرات تربط بين أداء الشركة ومبادراتها 
االجتماعية، ومقارنتها مع الشركات األخرى التي تعمل في 

أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة.

٢(  اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية للشركة 
لموظفيها، ورفع وعيهم ومعرفتهم باهداف المسؤولية 

االجتماعية.

3(  اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في 
التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة الشركة.

4(  وضع برامج توعية للمجتمع لتعريفهم بالمسؤولية 
االجتماعية للشركة.

متطلبات المادة رقم )88( - المبادرات االجتماعية مادة إرشادية
- تخضع للدراسة من ِقبل اإلدارة واللجنة 

التنفيذية، وسوف يقدمون توصيتهم لمجلس 
اإلدارة خالل عام ٢٠١9.

مادة رقم )95( - 5
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات

في حال أن يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة مختصة 
بحوكمة الشركات، فعليه أن يسند إليها االختصاصات 

المنصوص عليها في المادة رقم )94( من الئحة الحوكمة. 
تقوم هذه اللجنة باإلشراف على المسائل المتعلقة بتنفيذ 

الحوكمة، وتقدم تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة 
بشكٍل سنوي على األقل.

لقد وضع مجلس اإلدارة قواعد لحوكمة الشركة مادة إرشادية
وفقد تم توثيقها من خالل الئحة الحوكمة 

الداخلية وفًقا ألحكام الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويقوم المجلس 

بمتابعة تنفيذها، والتحقق من فعاليتها، 
وتعديلها حسب االقتضاء بناًء على توصيات 

لجنة المراجعة وقسم المراجعة الداخلية، كما 
يتم توظيف شركات استشارية خارجية متخصصة 

للقيام بمراجعة خارجية لقواعد حوكمة الشركة 
عندما يتطلب األمر بناًء على توصية لجنة 

المراجعة وموافقة مجلس اإلدارة.

_  حوكمة الشركة  _

سياسات الحوكمة

١٠5 ١٠4  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



التواصل مع 
المساهمين

_  حوكمة الشركة  _

22 أبريل 82018 يناير 2018المنصباالسم

حاضرغائبرئيس مجلس اإلدارةالسيد/ محمد إبراهيم الشروقي

حاضرحاضرنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ عبد اهلل عبد العزيز العثيم

عضو مجلس اإلدارةالسيد / براين نورمان ديكي
عضو اللجنة التنفيذية

حاضرغائب

حاضرحاضرعضو مجلس اإلدارةالسيد/ عادل عبد اهلل الميمان
حاضرغائبعضو مجلس اإلدارةالسيد/ جايمس ليونارد تانر ١٠

عضو مجلس اإلدارةالسّيد/ عبد الكريم أسعد أبو النصر
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

حاضرغائب

حاضرغائبعضو مجلس اإلدارةالسيد/ أمين محمد عاكف المغربي

حاضرغائبعضو مجلس اإلدارةالسيدة/ صباح خليل المؤيد
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ ربيع ميشيل خوري ١١

رئيس لجنة المراجعة
حاضرحاضر

حاضرحاضرالرئيس التنفيذيالسيد/ سليم شدياق

حاضرحاضرالرئيس التنفيذيالسّيد/ أيمن جميل عمار
١٠.  وافق مجلس اإلدارة على استقالة السيد جايمس ليونارد تانر )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( من عضوية المجلس وجميع اللجان ألسباب شخصية. 

١١.  وافق مجلس اإلدارة على خطاب االستقالة المقدم من السيد ربيع ميشال الخوري )عضو غير تنفذي( من عضوية مجلس اإلدارة وكافة اللجان ألسباب شخصية.

حقوق المساهمين ووسائل االتصال
أ. الجمعية العامة

وهمـــا   ،٢٠١8 عـــام  خـــالل  اجتماعيـــن  العامـــة  الجمعيـــة  عقـــدت 
االجتمـــاع غيـــر العـــادي للجمعيـــة العامـــة الـــذي عقد فـــي 8 يناير 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  بالريـــاض،  الشـــركة  بمقـــّر   ٢٠١8
واالجتمـــاع الســـنوي للجمعيـــة العامـــة والـــذي انعقـــد بتاريـــخ ٢٢ 
أبريـــل ٢٠١8 بمقر الشـــركة في مدينـــة الرياض، المملكـــة العربية 

الســـعودية. وحصـــل عضـــوان مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة على 
فرصـــة حضـــور هـــذا االجتمـــاع، بينمـــا كان أعضاء مجلـــس اإلدارة 
اآلخريـــن مســـافرين خـــارج المملكة. لـــذ، لم يتمكنـــوا من حضور 

االجتماع.

العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات  بتواريـــخ  قائمـــة  يلـــي  مـــا  وفـــي 
المنعقـــدة خالل عـــام ٢٠١8 وأســـماء أعضاء مجلـــس اإلدارة الذين 

حضروها:

تستخدم الزوردي الجمعية العامة كفرصة للمشاركة والتواصل مع مساهميها والتماس مساهمتهم ومقترحاتهم في إدارة الشركة.
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ب. حقوق المساهمين والجمعية العامة
يضمـــن النظـــام األساســـي لشـــركة الزوردي والئحـــة حوكمتهـــا 
حصول المســـاهمين على كامل حقوقهم المتعلقة باألســـهم، 
وخاصـــة حقهـــم فـــي الحصول علـــى حصة مـــن توزيعـــات األرباح 
المتفـــق عليهـــا، وحقهـــم فـــي الحصـــول على حصة مـــن أصول 
الشـــركة عند التصفيـــة، وحق حضور اجتماعـــات الجمعية العامة 
علـــى  والتصويـــت  فـــي مناقشـــاتها  )المشـــاركة  للمســـاهمين 
قراراتهـــا(، وحـــق التصرف في األســـهم، وحق اإلشـــراف على عمل 
وحـــق  أعضائـــه،  دعـــوى مســـؤولية ضـــد  ورفـــع  اإلدارة،  مجلـــس 
االستفســـار وطلـــب المعلومـــات، شـــرط أال تؤثـــر علـــى مصالـــح 
الشـــركة أو تتعـــارض مع أحكام هيئة الســـوق الماليـــة ولوائحها 

التنفيذية. 

وتســـمح الزوردي بمشـــاركة الحـــد األقصـــى من مســـاهميها في 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة وتحـــرص على ضمان اختيـــار المكان 

والزمان اللذان يتيحان المشاركة الكاملة.

كمـــا ينص النظام األساســـي لشـــركة الزوردي والئحـــة حوكمتها 
علـــى األحـــكام المتعلقة بالجمعيـــة العامة للمســـاهمين، والتي 
تشـــمل اإلجـــراءات والخطوات االحترازيـــة الالزمة لضمان ممارســـة 

جميع المساهمين لحقوقهم على نحٍو منتظم.

وتعد الجمعية العامة للمســـاهمين أعلى ســـلطة في الشـــركة، 
وتشـــتمل صالحياتهـــا الحصريـــة تعييـــن وإنهـــاء خدمـــة أعضاء 
الموحـــدة،  الماليـــة  القوائـــم  علـــى  والموافقـــة  اإلدارة،  مجلـــس 
وتعيين مدققي الحســـابات الخارجيين وتحديـــد أتعابهم، وإقرار 
نســـبة توزيعات األربـــاح وفًقا لتوصيـــات مجلـــس اإلدارة، وزيادة أو 
خفـــض رأس مـــال الشـــركة، وتعديل اللوائـــح الداخليـــة والنظام 

األساسي للشركة.

كمـــا تتيـــح الزوردي وصـــوًلا كافًيـــا للمســـاهمين لقـــراءة محاضر 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة مـــن خـــالل تحميلهـــا علـــى الموقع 
اإللكترونـــي لشـــركة الزوردي، وتقـــدم نســـخة من هـــذه المحاضر 
إلـــى هيئـــة الســـوق المالية خـــالل )١٠( أيام فقط مـــن تاريخ انعقاد 

االجتماع.

إّن عالقـــات المســـتثمرين هـــي قنـــاة التواصـــل المســـتمرة مـــع 
المســـتثمرين وتجيـــب على أســـئلتهم أثناء أيـــام العمل وتفيد 
إدارة  ومجلـــس  المســـتثمرين  بيـــن  متبادلـــة  تواصـــل  كقنـــاة 

الشركة وإدارتها التنفيذية.

ج. أنشطة عالقات المستثمرين
يـــدرك مجلـــس اإلدارة أهميـــة الحـــوار المنتظـــم والمفتـــوح مـــع 
المســـاهمين وأصحـــاب المصلحـــة اآلخريـــن، ليـــس فقـــط قبـــل 

اجتماع الجمعية العامة ولكن طوال العام.

ويعمـــل قســـم عالقـــات المســـتثمرين بالمجموعـــة وأميـــن ســـر 
مجلـــس اإلدارة بمثابـــة مركـــز للتواصـــل الدائم مع المســـاهمين 
والمســـتثمرين والمحلليـــن. ويتلقـــى مجلـــس اإلدارة تحديثـــات 
واقتراحاتهـــم  المجموعـــة  مســـاهمي  آراء  بشـــأن  منتظمـــة 
ومالحظاتهـــم حـــول الشـــركة وأدائهـــا مـــن خالل قســـم عالقات 

المستثمرين وأمين سر المجلس.

يقـــوم الرئيس التنفيـــذي باطالع أعضاء مجلـــس اإلدارة على آراء 
والمقترحـــات  اآلراء  هـــذه  ويناقـــش  المســـاهمين،  واقتراحـــات 

معهم في أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة.

د. وسائل االتصال مع مساهمينا
تلتـــزم شـــركة الزوردي بالتواصـــل الفاعـــل والدائـــم مـــع جميـــع 
المســـاهمين، بمـــا يضمن أعلـــى مســـتويات االتســـاق والوضوح 
فـــي عمليات اإلفصـــاح في جميع األوقات. ونتطلع إلى المشـــاركة 
مـــع المســـاهمين بشـــفافية وانتظـــام بهـــدف تيســـير الفهـــم 
المتبـــادل ألهدافنـــا المعنيـــة، ونســـعى جاهديـــن للتواصـــل مع 
المســـتثمرين مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص على حٍد ســـواء، 
كمـــا نحـــّث جميـــع المســـاهمين علـــى المشـــاركة فـــي اجتمـــاع 

الجمعية العامة السنوي.

تهـــدف شـــركة الزوردي إلـــى أن تكـــون بيـــن مصـــاف الشـــركات 
الرائـــدة فـــي القطـــاع، وســـعًيا منها لتحقيـــق ذلك فإنهـــا تلتزم 
بتقديم مســـتويات أعلى من اإلفصاح والشـــفافية فـــي تقاريرها 

المالية، سواء في البيانات المالية ربع السنوية أو السنوية.

الماليـــة  االتصـــاالت  ُســـبل  جميـــع  توفيـــر  إلـــى  الزوردي  تتطلـــع 
واالســـتراتيجية بأســـلوب مفتوح ومتناغم، بما يضمن استخدام 
اللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة - حيثمـــا أمكـــن ذلـــك - لتعزيـــز 
أجـــل توفيـــر تقييـــم عـــادل ومتـــوازن  وضـــوح اإلفصاحـــات مـــن 

ومفهوم حول مكانة الشركة وآفاقها المستقبلية.

ترحـــب الزوردي بتلقـــي مالحظاتكـــم ومقترحاتكـــم البّناءة، حيث 
يمكـــن تقديمهـــا إلى قســـم عالقـــات المســـتثمرين عبـــر البريد 
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يســـتطيع المســـتثمرون االطـــالع علـــى جميـــع التقاريـــر الماليـــة 
وسياســـات حوكمة الشـــركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الصلـــة،  ذات  والمعلومـــات  الدوريـــة  واإلعالنـــات 
توضيحـــات وتعليقـــات اإلدارة، المتاحـــة على موقعنـــا اإللكتروني 

lazurde.com في األوقات المحددة.

مـــع  الفّعـــال  التواصـــل  ألهميـــة  الزوردي  إدراك  مـــن  وانطالًقـــا 
المســـاهمين، نلتـــزم باالســـتفادة البّنـــاءة مـــن اجتمـــاع الجمعية 
العامة الســـنوي من خـــالل لقاء مجلس اإلدارة ورئيســـه وأعضائه 

مع المساهمين لسماع آرائهم واإلجابة عن استفساراتهم.

لذلك نحرص على تشـــجيع المســـاهمين مسبًقا على المشاركة 
الحضـــور  خـــالل  مـــن  الســـنوي  العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  فـــي 
والتصويـــت، ســـواء باألصالـــة عـــن أنفســـهم أو بالوكالـــة عنهم. 
تســـعى الشركة إلى تعظيم قدرة المســـاهمين على المشاركة 

في اجتماع الجمعية العامة من خالل:

•  الترتيبـــات المناســـبة للجمعيـــة العامـــة لتحفيز عـــدد أكبر من 
المســـاهمين علـــى المشـــاركة، بمـــا في ذلـــك تحديـــد المكان 

والزمان المناسبين.

والمدققيـــن  التنفيذيـــة  واإلدارة  المجلـــس  أعضـــاء  •  إتاحـــة 
القانونيين الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة.

•  إتاحـــة فرصـــة معقولة للمســـاهمين فـــي أثناء حضـــور اجتماع 
الجمعيـــة العامـــة لطـــرح االستفســـارات فيمـــا يتعلـــق ببنـــود 
جـــدول األعمـــال، بمـــا فـــي ذلـــك طـــرح األســـئلة علـــى المدقـــق 
القانونـــي الخارجـــي فيمـــا يخص ســـير عملية التدقيـــق وإعداد 

ومحتوى تقرير المدقق القانوني الخارجي.

•  يجـــوز للشـــركة الدعوة النعقـــاد الجمعية العامة للمســـاهمين 
باستخدام أساليب التقنيات المعاصرة.

للتصويـــت  المســـاهمين  العامـــة  الجمعيـــة  الشـــركة  •  تدعـــو 
اإللكترونـــي علـــى بنـــود جدول العمـــل من خالل بوابـــة خدمات 

تداوالتي.

•  يتم تحفيز المســـاهمين على المشـــاركة فـــي الجمعية العامة 
أو تعييـــن وكالء عنهـــم للحضـــور والتصويـــت فـــي االجتماعات 
لصالحهـــم ونيابة عنهـــم في حالة عدم قدرتهـــم على حضور 

االجتماعات.

إننـــا نهـــدف إلـــى تحقيـــق التـــوازن فـــي مشـــاركة المســـتثمرين 
المســـتمرة طـــوال العام، وذلـــك من خالل توفير فـــرص متواصلة 
للتفاعـــل معهم من خـــالل مجموعـــة متنوعة من اللقـــاءات، بما 
فيهـــا االجتماعات والمكالمات الجماعية ربع الســـنوية، ومؤتمرات 

المستثمرين، والبيانات التوضيحية لإلدارة.

كمـــا عقـــدت اإلدارة التنفيذيـــة خالل عـــام ٢٠١8 بعـــض المؤتمرات 
الهاتفيـــة الجماعيـــة مـــع المحلليـــن والمســـاهمين بنـــاًء علـــى 
طلبهـــم لفهم نمـــوذج أعمال الزوردي واســـتراتيجيتها، باإلضافة 
إلـــى طرح االستفســـارات المتعلقـــة بأداء الشـــركة وخطط اإلدارة 

إلدارة التغيرات الحالية في البيئة واللوائح االقتصادية.

إعالنات تداول
شـــهدت الزوردي عاًما حافًلا باألنشـــطة والفعاليات االســـتراتيجية 
التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا للمســـاهمين خالل العـــام. وتـــم اإلعالن 
عـــن أبرز هذه الفعاليات واألنشـــطة والقرارات االســـتراتيجية على 
الموقـــع الرســـمي للســـوق المالية الســـعودية )تـــداول( والموقع 
اإللكترونـــي لشـــركة الزوردي. وفـــي المجمـــل، تـــم إصـــدار ســـتة 
وعشـــرون إعالًنـــا لمســـاهمي الزوردي فـــي عـــام ٢٠١8. ويلخـــص 

الجدول التالي هذه اإلعالنات بحسب التاريخ والموضوع:

اإلعالنات على موقع تداول 

عنوان اإلعالنالتاريخم

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن استقالة اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين عضوين آخرين.١٢/١٢/١٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن استقالة عضو لجنة المراجعة وتعيين عضو آخر.١٢/١٢/٢٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١8/٠9/3٠ )تسعة أشهر( 3٠/١٠/3٢٠١8

 إعالن ملحق من شركة الزوردي للمجوهرات في ما يتعلق بتوقيع اتفاقية شراء األسهم لالستحواذ على مشّغل عالمة 3٠/١٠/4٢٠١8
توس التجارية العالمية في المملكة العربية السعودية من أجل التوّسع في قطاع المجوهرات الراقية ذات األسعار المعقولة.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن إعادة هيكلة األسهم ألحد أبرز مساهميها، شركة الزوردي القابضة.١٠/٠9/5٢٠١8

 إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن توقيع اتفاقية شراء األسهم لالستحواذ على مشّغل عالمة توس التجارية العالمية ٠6/٠8/6٢٠١8
في المملكة العربية السعودية من أجل التوّسع في قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة.

 إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تصحيح اإلعالن السابق في ما يتعلق بالنتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية ٠٢/٠8/7٢٠١8
في ٠6/3٠/٢٠١8.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١8/٠6/3٠ )ثالثة أشهر(٠٢/٠8/8٢٠١8

_  حوكمة الشركة  _

التواصل مع المساهمين
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اإلعالنات على موقع تداول 

عنوان اإلعالنالتاريخم

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات األخيرة في ما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على متجر التجزئة الرائد في ٠١/٠8/9٢٠١8
قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات األخيرة في ما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على متجر التجزئة الرائد في ٠5/3٠/١٠٢٠١8
قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن بدء اإلجراءات الالزمة لتأسيس شركة تابعة جديدة في سلطنة عمان.٠4/3٠/١١٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١8/٠3/3١ )ثالثة أشهر(٠4/3٠/١٢٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن تعيين رئيس ونائب رئيس لمجلس اإلدارة.٢6/٠4/١3٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات األخيرة في ما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على متجر التجزئة الرائد في ٢5/٠4/١4٢٠١8
قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين )االجتماع األول(٢3/٠4/١5٢٠١8

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( )تذكير(.١9/٠4/١6٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن موعد انطالق التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ١7/٠4/١7٢٠١8
)االجتماع األول(

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(.٠8/٠4/١8٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن توصيتها إلى مجلس اإلدارة بعدم توزيع األرباح للسنة المالية ٢٠١7.٢6/٠3/١9٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائجها المالية السنوية للعام المنتهي في 3١ ديسمبر ٢٠١7 )١٢ شهرًا(٠7/٠3/٢٠٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات األخيرة في ما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم لالستحواذ على متجر التجزئة الرائد في ٠٢/٢7/٢١٢٠١8
قطاع المجوهرات الفاخرة بأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية.

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن التطورات األخيرة في ما يتعلق بإنشاء وحدة إنتاج جديدة في مصر.٠٢/٠5/٢٢٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين )االجتماع األول(٠١/٠9/٢3٢٠١8

دعوة شركة الزوردي للمجوهرات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول( )تذكير(.٠١/٠8/٢4٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن افتتاح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للوالية التالية )٢٠١8-٢٠٢١(٠١/٠7/٢5٢٠١8

إعالن شركة الزوردي للمجوهرات لمساهميها عن موعد انطالق التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٠١/٠3/٢6٢٠١8
)االجتماع األول(

سجالت المساهمين
يوجـــد عـــدد من طلبات الشـــركة خالل عام ٢٠١8 لســـجالت المســـاهمين فـــي تواريخ مختلفة وألســـباب مختلفة منهـــا اجتماعات الجمعيـــة العامة وإجراءات الشـــركة. كما 

طلبت الشركة سجل المساهمين تسع مرات من خالل نظام تداوالتي على النحو التالي:

األسباب نوع الطلبتاريخ الطلبرقم الطلب

 اجتماعات الجمعية العامةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٠١/٠8/١٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٠3/3١/٢٢٠١8

إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية١9/٠4/3٢٠١8

 اجتماعات الجمعية العامةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٢٢/٠4/4٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٠6/3٠/5٢٠١8

إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية ٠7/3١/٢٠١8 6

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٠8/3١/7٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية٠3/٠9/8٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية١٠/٠9/9٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية3١/١٠/١٠٢٠١8

 اجتماعات الجمعية العامةتقرير الكميات - على مستوى الهوية3٠/١١/١١٢٠١8

 إجراءات الشركةتقرير الكميات - على مستوى الهوية3١/١٢/١٢٢٠١8

توصيات إلى الجمعية العامة
أهميـــة  األكثـــر  والماليـــة  التشـــغيلية  األنشـــطة  مراجعـــة  بعـــد 
للســـنة الماليـــة ٢٠١8، يســـرنا أن نرفـــق تقريـــر لجنـــة المراجعـــة 
والقوائـــم المالية مع تقرير مدققي الحســـابات. ونوصي الجمعية 
العامـــة بالموافقـــة علـــى تقريـــر مجلـــس اإلدارة والقوائـــم المالية 
الموحـــدة وتقريـــر مدققي الحســـابات. ســـيتم اإلعـــالن عن مكان 
وموعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة وأي بنـــود أخرى ضمـــن جدول 

أعمال الجمعية في وقٍت الحق.

ســـوف ُينشـــر إعالن اجتماع الجمعيـــة العامة الســـنوي لعام ٢٠١8 
على موقع تـــداول والموقع اإللكتروني للشـــركة وجريدة يومية 
محليـــة فـــي وقت الحـــق عند الحصـــول علـــى الموافقـــات الالزمة 
مـــن الهيئـــات التنظيميـــة وخـــالل ٢١ يـــوم عمـــل قبـــل االجتمـــاع 

على األقل.

جديـــر بالذكـــر أنـــه مـــن المقـــرر أن يحضـــر االجتمـــاع الســـنوي 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  جميـــع   ٢٠١8 لعـــام  العامـــة  للجمعيـــة 
المراجعـــة  لجـــان  رؤســـاء  ذلـــك  فـــي  بمـــا  التابعـــة،  والجـــان 
والترشـــيحات والمكافـــآت، وســـيكونون متاحيـــن لإلجابـــة عن 

المساهمين. استفسارات 

_  حوكمة الشركة  _

التواصل مع المساهمين
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تقرير لجنة 
المراجعة

_  حوكمة الشركة  _

الرياض، 6 فبراير ٢٠١9

1. تمهيد
•  فوضـــت الجمعيـــة العامة لجنة المراجعة )"اللجنة"( بمســـؤولية 
توفير الرقابة المســـتقلة على إعداد التقارير المالية للمجموعة 
ونظم الرقابـــة الداخلية واالمتثال للقوانيـــن واللوائح المعمول 
بهـــا وضمـــان كفايـــة أنشـــطة المراجعـــة الخارجيـــة والداخليـــة. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، أســـندت الئحـــة العمـــل المعتمـــدة مهـــام 

اإلشراف على إدارة المخاطر للجنة المراجعة.

•  لقـــد تـــم تزويد لجنـــة المراجعة خـــالل العـــام بالمـــوارد الكافية 
ألداء واجباتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم الدعـــم الـــالزم، حســـب 
االقتضـــاء مـــن ِقبـــل قســـم المراجعـــة الداخليـــة والمدققيـــن 
الخارجييـــن )"جرانـــت ثورنتون"( والمستشـــار القانونـــي واإلدارة 
بالمبـــادئ  المتعلقـــة  المســـائل  كافـــة  لدراســـة  التنفيذيـــة 
والممارســـات المحاســـبية للمجموعة واالطالع على جميع نظم 

الرقابة المالية والتشغيلية والرقابة على االمتثال.

•  تتكـــون لجنـــة المراجعـــة من أربعـــة أعضاء من أعضـــاء مجلس 
الماليـــة  بالشـــؤون  مختـــص  عضـــو  ذلـــك  فـــي  بمـــا  اإلدارة، 
والمحاســـبية يتـــم تعيينهم من ِقبـــل الجمعيـــة العامة لفترة 
يحـــق ألعضـــاء  ال  اإلدارة.  فتـــرة عضويـــة مجلـــس  مـــع  تتزامـــن 
المجلـــس التنفيذيين الحصـــول على عضوية لجنـــة المراجعة. 
النحـــو  علـــى  مســـتقًلا  األعضـــاء  أحـــد  يكـــون  أن  يجـــب  كمـــا 

المطلوب بمقتضى الئحة حوكمة الشركات.

•  ال يجـــوز أن يكـــون أي عضـــو مـــن أعضاء لجنـــة المراجعـــة قد تم 
توظيفـــه من ِقبـــل مراجعي الحســـابات الســـابقين أو الحاليين 
لمجموعة الزوردي وال يجوز تعيين أي من المنتســـبين لمراجعي 

الحسابات السابقين أو الحاليين بعضوية لجنة المراجعة.

•  وفيمـــا يلـــي أســـماء الســـادة أعضـــاء لجنـــة المراجعـــة وقد تم 
ُســـرد ســـيرتهم الذاتية ضمن قســـم الســـيرة الذاتيـــة ألعضاء 

مجلس اإلدارة واللجان من التقرير السنوي لعام ٢٠١8.

تاريخ التعيينحالة العضويةالمنصباألعضاء

٢٢ أبريل ٢٠١8مستقلةرئيسة لجنة المراجعة السيدة صباح خليل المؤيد ١٢

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسّيد براين نورمان ديكي

٢٢ أبريل ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسّيد عادل الميمان
١١ ديسمبر ٢٠١8غير تنفيذيعضو لجنة المراجعةالسّيد سونيل بهيلوترا ١3

١٢    الســـيدة/ صباح المؤيد أخصائية في شـــؤون المحاســـبة والمالية وقد تم تعيينها رئيســـًة للجنة المراجعة بتاريخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8م على أن يتخذ التعيين شـــكله النهائي بعد الموافقة عليه في االجتماع 
األول للجمعية العامة العادية بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

١3    وافـــق مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ١١ ديســـمبر ٢٠١8م علـــى توصية لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتعيين الســـيد ســـونيل بهيلوتـــرا عضوًا غير تنفيـــذي مؤقتً لمجلـــس اإلدارة وعضوًا في لجنة المراجعة. ويســـري 
هذا التعيين اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠١8م على أن يتخذ شكله النهائي في االجتماع األول للجمعية العامة العادية.
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2. االجتماعات
•  تجتمـــع اللجنـــة بشـــكل ربـــع ســـنوي علـــى األقـــل مـــع انعقـــاد 
اجتماعـــات فعليـــة ومكالمات جماعية إضافية حســـب الضرورة. 
عقـــدت اللجنة خالل عام ٢٠١8م ثمانية )8( اجتماعات ســـواء من 
خـــالل االجتماعـــات الفعليـــة أو المكالمات الجماعيـــة )اجتماعات 

عبر الهاتف(. 

•  ويتـــم دعوة الرئيـــس التنفيذي والرئيس المالي بالشـــركة إلى 
حضـــور االجتماعـــات، عندما يتطلـــب األمر، لتســـهيل التواصل 
المباشـــر باإلضافـــة إلـــى تقديم توضيحـــات تتعلق بالحســـابات 

واألمور المالية وغيرها من المسائل الخاصة.

يتـــم  أن  علـــى  االجتماعـــات وجدولتهـــا  توثيـــق محاضـــر  •  يتـــم 
اعتمادهـــا فـــي االجتماع المقبـــل للجنـــة المراجعـــة، وتقديمها 

بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة.

•  يقـــوم رئيـــس لجنـــة المراجعـــة بتحويـــل كافـــة المســـائل ذات 
األهميـــة إلى مجلـــس اإلدارة والتي يتم التنويـــه عنها من ِقبل 

المدققين الخارجيين أو قسم المراجعة الداخلية.

3. اجتماعات  لجنة المراجعة 
في ما يلي تفاصيل حضور أعضاء اللجنة خالل السنة المالية ٢٠١8:

 عدد االجتماعات المنعقدة األعضاء
خالل العام

 عدد االجتماعات التي 
حضرها العضو 

88السيدة صباح خليل المؤيد

88السّيد براين نورمان ديكي
88السّيد ربيع ميشيل خوري ١4

88السّيد عادل الميمان

8١السّيد سونيل بهيلوترا
١4   وافـــق مجلـــس اإلدارة علـــى خطـــاب االســـتقالة المقـــدم مـــن الســـيد/ ربيع ميشـــيل خـــوري )عضو غيـــر تنفذي( مـــن عضويـــة مجلـــس اإلدارة وكافة اللجان ألســـباب 

شخصية. واعتبرت االستقالة ساريًة اعتبارًا من موافقة المجلس عليها بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١8م.

4. ملخص األعمال
في مـــا يلي بيان األنشـــطة التي قامت بها لجنـــة المراجعة خالل 

السنة المالية:

1. إعداد التقارير المالية 
•  راجعـــت لجنـــة المراجعـــة القوائـــم الماليـــة الســـنوية المدققـــة 
للســـنة المالية ٢٠١8م في اجتماعها المنعقـــد بتاريخ ٢7 فبراير 
٢٠١9م. كمـــا تمتمراجعـــة القوائـــم الماليـــة األولية ربع الســـنوية 
للربـــع األول والثانـــي والثالـــث مـــن عـــام ٢٠١8م فـــي االجتماعات 
و١ أغســـطس ٢٠١8م و٢9  أبريـــل ٢٠١8م  بتاريـــخ ٢4  المنعقـــدة 

أكتوبر ٢٠١8م على التوالي.

•  قدمـــت لجنة المراجعـــة توصياتهـــا المتعلقة بالقوائـــم المالية 
األوليـــة ربـــع الســـنوية والســـنوية للموافقة عليها فـــي اجتماع 
مجلـــس اإلدارة الالحـــق. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، لم ينـــم لعلم 
اللجنـــة أي أمـــر مهـــم يتطلب اســـترعاء انتبـــاه مجلـــس اإلدارة 

فيما يتعلق بالقوائم المالية األولية او السنوية.

•  راجعـــت اللجنة القوائـــم المالية الموحدة لعـــام ٢٠١8م بالتعاون 
مـــع المدققين الخارجييـــن، جرانت ثورنتـــون )"GT"(. وبناًء على 
هـــذه المراجعـــة والمناقشـــات التـــي تمـــت مـــع اإلدارة، ومـــا جاء 
القوائـــم  فـــأن  ثورنتـــون،  المســـتقل جرانـــت  المراجـــع  بتقريـــر 
المعاييـــر  مـــع  يتفـــق  بمـــا  إعدادهـــا  تـــم  الموحـــدة  الماليـــة 
المحاســـبية المعمـــول بها فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
)المعاييـــر الدولية إلعـــداد التقاريـــر المالية المعتمـــدة من ِقبل 

الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن(، وأنهـــا تمثـــل 
المركـــز المالـــي للمجموعـــة ونتائـــج عملياتهـــا للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8 بنزاهـــة. كمـــا أوصـــت اللجنـــة 
القوائـــم  بالموافقـــة علـــى  العامـــة  اإلدارة والجمعيـــة  مجلـــس 
الماليـــة الموحـــدة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 3١ ديســـمبر 

٢٠١8م بناًء على ذلك.

•  راجعـــت اللجنة امتثال القوائم المالية ربع الســـنوية والســـنوية 
الخاصـــة بالمجموعة لمتطلبات قواعد اإلدارج ونظام الشـــركات 
والمعاييـــر المحاســـبية المعتمـــدة والجديـــدة المعمـــول بهـــا 
والصـــادرة عن مجلـــس معاييـــر المحاســـبة المالية الســـعودي 

وغيرها من المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

•  حددت اللجنـــة المعايير المهمة إلعـــداد التقارير المالية وغيرها 
مـــن المعاييـــر التـــي كان لها تأثيـــر كبير فـــي القوائـــم المالية 

للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8.

•  حددت اللجنة السياســـات المحاســـبية المهمة، وقامت بدراسة 
التقديـــرات المحاســـبية التي كان لهـــا تأثير كبير فـــي القوائم 
الماليـــة للمجموعة للســـنة الماليـــة المنتهية في 3١ ديســـمبر 

٢٠١8، وقدمت توصياتها لمجلس اإلدارة في هذا الصدد.

•  راجعـــت اللجنة السياســـات المحاســـبية لقطاع البيـــع بالتجزئة 
واقترحت بعـــض التغييرات على سياســـة تكوين المخصصات 

للسلع الجاهزة بطء الحركة. 

•  راجعـــت اللجنـــة التقريـــر الســـنوي لمجلـــس اإلدارة ووافقـــت عليه 
قبـــل تقديمه إلـــى مجلـــس اإلدارة للموافقـــة عليه، وإرســـاله بعد 

ذلك إلى المساهمين.

•  راجعـــت اللجنـــة على أســـاس ربع ســـنوي أي خالف قائـــم )في حال 
وجـــوده( بيـــن اإلدارة والمدققيـــن القانونييـــن الخارجييـــن فيمـــا 
يتعلـــق بإعـــداد القوائـــم الماليـــة بشـــكٍل منفصـــل مـــع كٍل من 
اإلدارة والمدققيـــن القانونييـــن الخارجييـــن علـــى حـــدا، باإلضافـــة 
إلـــى أي صعوبات واجهتهم أثناء ســـير عمليـــة المراجعة )بما في 
ذلـــك القيـــود المفروضـــة علـــى نطـــاق العمـــل أو الحصـــول على 

المعلومات المطلوبة(، وجاء رد اإلدارة على كٍل مما ُذكر آنًفا.

•  ناقشـــت اللجنة مع المدققين القانونييـــن الخارجيين دون حضور 
بجـــودة ومالءمـــة  يتعلـــق  أرائهـــم وتقديرتهـــم فيمـــا   )١( اإلدارة: 
ومقبوليـــة المبـــادئ المحاســـبية للشـــركة وممارســـات اإلفصـــاح 
المالـــي فـــي إعـــداد التقاريـــر الماليـــة، )٢( اكتمـــال ودقـــة القوائـــم 
المالية والمبادئ المحاســـبية للشـــركة، وتم النظر في التغييرات 

المطلوبة والموافقة عليها، إن أمكن.

2. المعامالت مع األطراف ذات العالقة
•  قامـــت اللجنـــة باالطالع علـــى معامالت الشـــركة مع األطـــراف ذات 
العالقـــة. ولـــم ينـــم لعلـــم اللجنـــة أي حالة تضـــارب مصالـــح داخل 
الشـــركة أو المجموعة، بمـــا في ذلك أي معاملة أو إجراء أو مســـار 
عمـــل مـــن شـــأنه إثـــارة تســـاؤالت حـــول نزاهـــة اإلدارة تســـتدعي 

اخطار مجلس اإلدارة.

•  راجعـــت اللجنة تقريـــر المراجعة المحـــدودة للمدققين الخارجيين 
)جرانـــت ثورنتـــون( فيمـــا يتعلـــق بالمعامـــالت مـــع األطـــراف ذات 

العالقة خالل عام ٢٠١8.

3. المراجعة الخارجية
•  عمـــًلا بقواعـــد اإلدراج وتوصيـــة هيئـــة الســـوق الماليـــة حصلـــت 
اللجنـــة علـــى خطـــاب ضمـــان اســـتقاللية مكتـــوب مـــن جرانـــت 
ثورنتـــون، باعتبارهـــا مدقق الحســـابات الخارجي، بتاريـــخ ٢٢ أبريل 
٢٠١8، للتأكيـــد علـــى اســـتقالليتهم.  أبـــدت اللجنـــة اتفاقها على 
اســـتقاللية مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن فـــي الوقـــت الحالـــي 
وطـــوال فتـــرة ممارســـة مراجعـــة الحســـابات وفًقا لشـــروط جميع 
قـــد  وأنهـــم  الصلـــة،  ذات  والتنظيميـــة  المهنيـــة  المتطلبـــات 

استوفوا معايير المالءمة.

•  أجـــرت اللجنـــة تقييًمـــا لمالءمـــة واســـتقاللية مدققي الحســـابات 
الخارجييـــن فيمـــا يتعلـــق بسياســـة وإجـــراءات تقييـــم مدققـــي 
قـــدرات شـــركة  بدراســـة  اللجنـــة  قامـــت  الخارجييـــن.  الحســـابات 
والمنهجيـــة  الُمعيـــن  المهنـــي  والفريـــق  الحســـابات  تدقيـــق 

المقترحة واالستقاللية ورسوم المراجعة.

•  راجعـــت اللجنة خطة تدقيق حســـابات عـــام ٢٠١8 الخاصة بمدققي 
الحســـابات الخارجييـــن، بمـــا فـــي ذلـــك نطـــاق عملهـــم واألتعاب 
المقترحـــة للمراجعـــة القانونيـــة ومراجعـــة االخطارات الـــواردة من 

مراجعي الحسبات حول الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

•  راجعـــت اللجنـــة نطاق عمـــل المراجعـــة للقوائم الماليـــة الموحدة 
الغيـــر  الخدمـــات  مـــن  العـــام وغيراهـــا  لجرانـــت ثورنتـــون خـــالل 
متعلقـــة بأعمـــال المراجعـــة ووافقـــت علـــى أتعابهـــم. وبموجـــب 
اإلجـــراءات المتابعـــة تمـــت الموافقة علـــى أتعاب خدمـــات تدقيق 
الحســـابات للشـــركة، كمـــا تـــم تنســـيق جميـــع أتعـــاب التدقيـــق 
الخاصـــة بالشـــركات التابعة لشـــركة الزوردي وتقديمهـــا من ِقبل 
جرانـــت ثورنتـــون للجنـــة. ووافقـــت لجنـــة المراجعـــة علـــى جميـــع 

أتعاب المراجعة القانونية لشركات المجموعة.

•  راجعـــت لجنـــة المراجعـــة مع مراجعي الحســـابات فـــي االجتماعات 
الفعليـــة والمكالمـــات الهاتفيـــة المنعقدة خالل عـــام ٢٠١8، نتائج 
يتعلـــق  فيمـــا  وتوصياتهـــم  المراجعـــة  وتقريـــر  مراجعتهـــم 
بالتحســـينات المطلوبة على إجراءات الرقابـــة الداخلية والتي تم 

مالحظتها أثناء القيام بأعمال مراجعة الحسابات.

•  عقـــدت اللجنـــة اجتماًعـــا واحـــًدا خاًصـــا فـــي نهايـــة العـــام وثالثة 
مكالمـــات جماعية خاصة مع مراجعى الحســـابات الخارجيين خالل 
والمراجـــع  واإلدارة  التنفيـــذي  الرئيـــس  حضـــور  دون   ٢٠١8 عـــام 
الداخلـــي. وكان ذلـــك بغـــرض ضمـــان أفضـــل الممارســـات، بحيث 
تناقـــش لجنة المراجعـــة توصيات مراجعى الحســـابات الخارجيين 
واي مـــور أخـــري قـــد يرغـــب مراجعـــى الحســـابات مناقشـــتها في 
غيـــاب اإلدارة. وجـــاءت التغذيـــة المرتدة من جرانـــت ثورنتون خالل 

هذه الجلسات متسقة بشأن إجراءات التدقيق وتعاون اإلدارة.

•   يتم تعيين المدققين الخارجيين ســـنوًيا وفًقا لنظام الشـــركات 
فتـــرة  إجمالـــي  تتجـــاوز  أال  علـــى  للشـــركة،  األساســـي  والنظـــام 
تعيينهـــم خمـــس ســـنوات متتاليـــة. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، طالبت 
لجنـــة المراجعـــة مقترحـــات مـــن اربـــع شـــركات أخـــرى لمراجعـــة 
الحســـابات واســـتلمت عروضهـــا. وبعـــد المناقشـــة واالجتماع مع 
شـــركات تدقيق الحســـابات، رشـــحت لجنـــة المراجعة شـــركة الدار 
لتدقيـــق الحســـابات عبداهلل البصري وشـــركاه التابعـــة لمجموعة 
العمـــري  محمـــد  الدكتـــور/  وشـــركة  الدوليـــة  ثورنتـــون  جرانـــت 
للقوائـــم  الخارجـــي  التدقيـــق  بأعمـــال  للقيـــام   )BDO( وشـــركاه 
الماليـــة لعـــام ٢٠١9 والربـــع األول مـــن العـــام ٢٠٢٠ وســـيتم عـــرض 
الترشـــيح علـــى  الجمعيـــة العامـــة الختيـــار إحداهما. كمـــا أوصت 
لجنـــة المراجعة باســـتمرار التعامل مع جرانت ثورنتـــون بناًء على 

خبراتهم وقدراتهم وتكلفتهم المعقولة.

4. المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر
•  راجعـــت اللجنـــة كفـــاءة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة للمجموعـــة من 
خـــالل مراجعة أعمـــال إدارة المخاطر بالمجموعة وإجـــراءات الرقابة 
إلـــى  باإلضافـــة  الخارجـــي،  الحســـابات  تقريـــر مدقـــق  الداخليـــة و 
التقاريـــر المنتظمة مـــن اإلدارة، بما في ذلك تلـــك المتعلقة بإدارة 

المخاطر واالمتثال للنظم القانونية واللوائح ذات الصلة.

•  تشـــرف اللجنـــة علـــى نظـــام إدارة المخاطـــر بالشـــركة وتقييـــم 
كفـــاءة األنظمـــة واآلليـــات المطبقـــة لتحديـــد ومراقبـــة المخاطـــر 
التـــي تهـــدد الشـــركة مـــن أجـــل تحديـــد مجـــاالت عـــدم الكفايـــة 
المســـائل  بشـــأن  اإلدارة  لمجلـــس  توصيـــات  وتقديـــم  فيهـــا، 

المتعلقة بإدارة المخاطر.

_  حوكمة الشركة  _

تقرير لجنة المراجعة
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•  تقوم اإلدارة بتنفيذ نظام إدارة مخاطر، ومراجعة ســـجل المخاطر 
وتحديثـــه باســـتمرار بنـــاًء علـــى المتغيـــرات الداخليـــة والخارجية، 
بينمـــا يقـــوم قســـم المراجعـــة الداخليـــة بالتحقـــق مـــن االمتثال 

لسياسة إدارة المخاطر.

•  اســـتعرضت اللجنـــة اســـتمرارية المجموعـــة وشـــركاتها التابعـــة 
للتأكـــد مـــن قدرتهـــا علـــى االســـتمرار فـــي ممارســـة أنشـــطتها 
بنجـــاح وتحديـــد المخاطر التـــي تهدد وجودها خالل االثني عشـــر 

)١٢( شهًرا التالية.

•  راجعـــت اللجنـــة تأكيد اإلدارة المتعلق بالســـنة الماليـــة المنتهية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١8 ووافقت عليه وهي على النحو التالي:

)i(    اتســـمت أنظمـــة إدارة المخاطـــر والرقابـــة الداخليـــة للشـــركة 
بفعاليتها.

)ii(   اعتمـــدت المجموعـــة آليات الرقابة الالزمـــة لمراقبة عدم االمتثال 
وتصحيحه.

)iii(  امتثلـــت المجموعـــة لمتطلبـــات الئحـــة حوكمـــة الشـــركة فيما 
يتعلـــق بأنظمـــة إدارة المخاطـــر والرقابـــة الداخليـــة علـــى نحـــٍو 
مرضـــي. وأقـــرت اللجنـــة تأكيـــد اإلدارة وقدمتـــه إلـــى مجلـــس 

اإلدارة.

•  لقـــد أجـــرى قســـم المراجعـــة الداخليـــة خـــالل عـــام ٢٠١8 أنشـــطة 
المراجعـــة وفًقـــا لخطة المراجعـــة الداخلية المعتمـــدة لعام ٢٠١8. 
قـــدم المراجـــع الداخلـــي تقاريـــر المراجعة فـــي اجتماعـــات اللجنة 
خـــالل العـــام. وافقـــت اللجنـــة علـــى نتائـــج المراجعـــة الداخليـــة 
واإلجـــراءات التصحيحيـــة المقترحـــة على مواطن الضعـــف الُمبلغ 

عنها والتي أوصى بشأنها المرجع الداخلي.

•  أســـندت اللجنـــة بعـــض المهـــام ذات األغـــراض الخاصـــة لقســـم 
المراجعـــة الداخليـــة فيمـــا يتعلـــق بمراجعـــة أنشـــطة قطاعـــي 
التجزئـــة والبيـــع بالجملـــة كمـــا هـــو موّضـــح فـــي تقريـــر أنشـــطة 

المراجعة الداخلية لعام ٢٠١8.

•  أجـــرى قســـم المراجعـــة الداخليـــة إجـــراءات مراجعة مالئمـــة وفًقا 
لبرنامـــج المراجعـــة المصمـــم لتغطيـــة المهـــام المذكـــورة آنًفـــا 
والوصـــول إلـــى نتائـــج وتوصيات مهنيـــة للجنة. لم تكـــن النتائج 
جوهريـــة. ومـــع ذلـــك، كانـــت هنـــاك بعـــض المجـــاالت بحاجـــة إلى 
التحســـين فـــي نظـــام الرقابـــة الداخلية التـــي ظهرت خـــالل أداء 

العمل، وتم الموافقة على هذه التحسينات من ِقبل اإلدارة. 

•  قدم قســـم المراجعة الداخلية خطة أنشـــطة المراجعة الداخلية 
المقترحـــة للســـنة الماليـــة ٢٠١9 إلـــى اللجنـــة. تـــم تحديـــد نطـــاق 
أعمـــال المراجعـــة للســـنة المقبلـــة بمـــا يســـاعدة اللجنـــة واإلدارة 
على تقييم ممارســـات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية 
فـــي الشـــركة، باإلضافـــة إلى االمتثـــال لجميـــع القوانيـــن واللوائح 
ذات الصلـــة. وقـــد وافقـــت اللجنة على خطـــة المراجعـــة الداخلية 
المقترحـــة، مـــع األخذ فـــي االعتبـــار مدى كفايـــة النطـــاق والموارد 

المتاحة وتغطية المجاالت المناسبة.

5. إدارة مخاطر االحتيال
خـــالل عـــام ٢٠١8، أجرت لجنـــة المراجعة األنشـــطة التاليـــة المتعلقة 

بمخاطر االحتيال:

أ .    تقييـــم لمخاطـــر االحتيـــال وتكويـــن صـــورة واضحـــة عـــن أنـــواع 
االحتيال التي يمكن أن تتعّرض لها الزوردي.

يتعلـــق  مـــا  فـــي  االقتضـــاء  عـــن  لـــالدارة  التوجيهـــات  ب .  تقديـــم 
بالمخاطـــر الهامة وتحديد األولويات للقضـــاء عليها أو التخفيف 

منها.

ت .  تقييم بيئة وعمليات الرقابة الداخلية التي تعتمدها اإلدارة.

ث .  إنشـــاء خط الســـاخن لإلبالغ عن المخاطر والتحقيق بأي شكاوى 
بهذا الصدد ومراجعتها.

ج .  توفير مراقبة فعالة من خالل دعم ثقافة المساءلة والنزاهة.

ح .  عقـــد اجتماعات مســـتمرة مـــع المدققين الخارجيين ســـواء قبل 
بدء عملية المراجعة وبعد اختتامها.

6.  مراجعـــة المـــوارد المتاحة للقيـــام باألعمال المحاســـبية 
وإعداد التقارير المالية والمراجعة الداخلية

ومؤهـــالت  المـــوارد  بكفايـــة  اقتناعهـــا  وأبـــدت  اللجنـــة  •  راجعـــت 
الألزمـــة  والموازنـــة  التدريبيـــة  والبرامـــج  الموظفيـــن وخبراتهـــم 
لقيـــام بالمهام المحاســـبية وإعـــداد التقاريـــر الماليـــة والمراجعة 
الداخليـــة بالشـــركة. وكمـــا ُذكـــر أعاله، يتـــم دعـــم إدارة المراجعة 
ومكاتـــب  خارجيـــة  بمصـــادر  االســـتعانة  خـــالل  مـــن  الداخليـــة 
متخصص بأعمـــال المراجعة الداخلية واالستشـــارات للمســـاعدة 

في تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة عند األقتضاء.

7. االمتثال واألمور األخرى 
•  راجعـــت اللجنة  امتثـــال المجموعة لألحـــكام والقواعد ذات الصلة 
المنصـــوص عليهـــا فـــي الئحـــة حوكمـــة الشـــركة بغـــراض إصدار 
بيـــان عـــن حوكمـــة الشـــركة و إدارة المخاطـــر والرقابـــة الداخليـــة 

تبعً لمتطلبات قواعد اإلدراج.

•  راجعـــت الشـــركة تحديثـــات نظـــام الشـــركات الصـــادر عـــن وزارة 
التجـــارة واالســـتثمار خـــالل عـــام ٢٠١8م وأوصـــت بإدخـــال بعـــض 
التغييـــرات في نظام الشـــركة االساســـي  والسياســـات الداخلية  

كما هو مالئم لالمتثال مع التحديثات الصادرة عن الوزارة.

•  فوضت اللجنة الســـيدة/ صبـــاح المؤيد، رئيســـة اللجنة، بالتوقيع 
على هذا التقرير نيابة عن أعضاء لجنة المراجعة.

رئيسة لجنة المراجعة
السيدة/ صباح المؤيد

_  حوكمة الشركة  _

تقرير لجنة المراجعة

١١7 ١١6  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8
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١٢٠. تقرير مراجعي الحسابات

١٢4. قائمة المركز المالي الموحدة
١٢5. قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
١٢6. قائمة الدخل الشامل الموحدة

١٢7. قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
١٢8. قائمة التدفقات النقدية الموحدة

١٢9. إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

البيانات المالية الموحدة

١١9 ١١8  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

تقرير المراجع المستقل

السادة/ المساهمين في شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها 
)شركة مساهمة سعودية(

الرياض - المملكة العربية السعودية

تقريرعن مراجعة القوائم المالية الموحدة 

الرأي
لقـــد راجعنـــا القوائم المالية الموحدة لشـــركة الزوردي للمجوهرات )"الشـــركة"( والشـــركات التابعة لها )ويشـــار إليهما معـــا بـ "المجموعة"(، والتي تشـــمل قائمة المركز 
المالـــي الموحـــدة كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١8م، وقائمة الربح أو الخســـارة الموحدة وقائمة الدخل الشـــامل األخرالموحـــدة، وقائمة التغيرات في حقـــوق الملكية الموحدة، 
وقائمـــة التدفقـــات النقديـــة الموحـــدة للســـنة المنتهيـــة فـــي ذلـــك التاريـــخ، واإليضاحـــات المرفقـــة مـــع القوائـــم الماليـــة الموحـــدة، بمـــا في ذلـــك ملخص للسياســـات 

المحاسبية المهمة.

فـــي رأينـــا، فـــإن القوائم الماليـــة الموحدة المرفقة ككل تعرض بعدل، مـــن جميع الجوانب الجوهرية المركـــز المالي للمجموعة كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١8م وأدائها المالي 
وتدفقاتهـــا النقديـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي ذلـــك التاريخ، وفقـــا للمعايير الدوليـــة للتقاريـــر المالية المعتمـــدة في المملكـــة العربية الســـعودية، والمعاييـــر واإلصدارات 

األخرى التي إعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي
لقـــد قمنـــا بعمليـــة المراجعـــة وفقـــا للمعاييـــر الدولية للمراجعـــة المعتمدة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. ومســـؤوليتنا بموجب تلـــك المعايير تـــم توضيحها في 
قســـم مســـؤوليات المراجـــع عـــن مراجعـــة القوائـــم المالية الموحـــدة في تقريرنـــا. ونحن مســـتقلون عـــن المجموعة وفقـــً لقواعد ســـلوك وآداب المهنـــة المعتمدة من 
مجلـــس المعاييـــر الدوليـــة للمحاســـبين ذات الصلـــة بمراجعتنـــا للقوائـــم الماليـــة الموحـــدة والمعتمدة فـــي المملكة العربية الســـعودية. كمـــا وفينا أيضـــً بمتطلبات 

سلوك وآداب المهنة األخرى طبقً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
االمـــور الرئيســـية للمراجعـــة هـــي تلك األمور التي حـــازت على أهمية جوهرية فـــي عملية مراجعتنا للقوائـــم المالية الموحدة للســـنة الحالية بناء علـــى تقديرنا المهني. 
وقـــد تـــم تناول هذه المســـائل في ســـياق مراجعتنا وابـــداء رأينا في القوائـــم المالية الموحدة ككل، ولـــم نقم بابـــداء رأي منفصل خاص بهذه االمور، ويـــرد ادناه وصف 

لكيفية تناولنا لكل أمر: 

1- تجميع األعمال: استحوذت المجموعة على شركة ازدياد التجارية خالل السنة، وقد حصلت المجموعة على السيطرة بتاريخ 3٠ أكتوبر ٢٠١8م.

تخضـــع المحاســـبة لعمليـــة اإلســـتحواذ للمعاييـــر الدوليـــة للتقارير الماليـــة 3 "تجميع األعمـــال"، والتي يمكـــن أن تكـــون متطلباتها معقـــدة وتتطلب مـــن اإلدارة مزاولة 
الحكـــم فـــي تحديـــد بعـــض التقديـــرات. واألمـــر األكثر أهمية هـــو تحديد مخصصات ســـعر الشـــراء التي تشـــمل تحديد األصـــول والخصوم المســـتحوذة وتحديـــد القيم 
العادلـــة وتحديـــد الشـــهرة التـــي يتـــم االعتراف بهـــا عند االســـتحواذ وتحديد قيمـــة االعتبارات المحولـــة وقد نتج عن ذلك شـــهرة بمبلـــغ ١4٠.9 مليون ريال ســـعودي ومع 

ذلك، فإنه لم يستحق بعد الختبار انخفاض القيمة.

لقـــد حددنـــا ذلـــك كأمر أساســـي للمراجعة بســـبب قيمة عمليات االســـتحواذ للســـنة الحالية ومســـتوى التقديـــرات واألحكام المتضمن في مخصص ســـعر الشـــراء. تم 
اإلفصاح عن تفاصيل دمج األعمال في إيضاح 3٢ للقوائم المالية الموحدة.

وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى، ما يلي:

• تقييم ما إذا كان االستحواذ خالل العام يفي بمعايير دمج األعمال وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 3؛

• إعادة حساب قيمة االعتبارات المحولة باإلشارة إلى اتفاقيات الشراء، وتاريخ السريان الصحيح المستخدم؛

•  تقییم االفتراضـــات الرئیسیة المستخدمة من قبل المجموعة في تحدید القیمة العادلة استنادًا إلـــى المعلومات الواردة في تقریر التقییم من مثمن مستقل مثل معدل الخصم 
ومعدالت النمو طویل األجل ونتائج األعمال التشغیلیة المستقبلیة.

•  تقييـــم مـــدى مالءمـــة تحديد الموجـــودات الجوهرية المســـتحوذ عليها والمطلوبـــات المتحملة التـــي أعدتها المجموعة واالســـتعالم عن المنهجيات المســـتخدمة في 
تقييم القيمة العادلة المقدرة؛ و

• تقييم إفصاح المجموعة حول عملية دمج األعمال المرتبطة بإطار التقارير المالية ذات الصلة.

2- تقييم المخزون: بلغ رصيد المخزون كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م لدى المجموعة 788.9 مليون ريال سعودي )٢٠١7م: 9١5 مليون ريال سعودي(. 

يظهـــر المخـــزون بالتكلفـــة أو صافـــي القيمـــة القابلـــة للتحقـــق أيهما أقـــل، ويتم احتســـاب مخصص صهـــر ومخزون بطـــيء الحركة من قبـــل االدارة. تعتمـــد المجموعة 
بشـــكل رئيســـي علـــى التقدير المهنـــي في تحديد صافـــي القيمة القابلـــة للتحقق، باإلضافـــة إلى تقدير قيمـــة المخصص المطلـــوب للصهر والمخزون بطـــيء الحركة 

بناًء على تقارير أعمار المخزون والقيم التاريخية في تقدير البيع المستقبلي المحتمل للمخزون بطيء الحركة ولألصناف القديمة. 

قـــد حـــاز هـــذا البند على اهتمامنا نظرا لألهمية النســـبية لرصيد المخزون بالنســـبة إلـــى إجمالي موجودات المجموعـــة. إن تقدير صافي القيمة القابلـــة للتحقق ينطوي 
على مستوى عال من التقدير المهني، وتتاثر هذه التقديرات نتيجة التغيرات في قيم الذهب السوقية.

وشملت إجراءات المراجعة لدينا، من بين أمور أخرى:

• تقييم وفحص تصميم وفعالية نظام الضبط الرقابي على المخزون.

• فحص عينة من المخزون إلعادة احتساب المتوسط المرجح للتكلفة ومقارنته بالمتوسط المرجح للتكلفة المحتسب آلخر فاتورة شراء مسجلة.

• اختيارعينة من تقرير أعمار المخزون وذلك لفحص مالئمة احتساب عمر الصنف ومقارنة بعض عناصر المخزون مع اخر فاتورة مسجلة.

•  فحـــص صافـــي القيمـــة القابلـــة للتحقـــق لعينـــة من أصنـــاف المخزون األخـــرى )عـــدا الذهب( عن طريـــق مقارنـــة قيمتها بآخر ســـعر بيع، ومقارنـــة قيمة مخـــزون الذهب 
بأسعار الذهب السائدة في السوق. 

• اعادة احتساب مخصص الصهر والمخزون بطيء الحركة بناء على سياسة المجموعة المعتمدة وتقرير أعمار المخزون؛ و

• تقييم مدى مالئمة إفصاحات المجموعة المتعلقة بتقييم المخزون وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة. 

تـــم االفصـــاح عـــن المخـــزون في إيضـــاح 9 من القوائـــم المالية الموحدة، وتـــم اإلفصاح عن السياســـات المحاســـبية المهمة المتعلقـــة بالمخزون في االيضاحـــات 4 و5 من 
القوائم المالية الموحدة. 

3- إعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 " األدوات المالية":

اعتمـــدت المجموعـــة المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة 9 " األدوات المالية" خالل العـــام. ويحل هذا المعيـــار الجديد محل متطلبات معيار المحاســـبة الدولـــي 39 "األدوات 
المالية- اإلعتراف و القياس".

یعالج المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 نهـــج جدید للتصنیف والقیاس للموجودات المالیة التي تعكـــس نموذج األعمال الذي يـــدار فيه الموجودات المالیة وخصائص التدفق النقدي. 
یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 قواعد انخفاض جدیدة تفصل نموذج انخفاض القیمة االئتمانیة المتوقعة الجدیدة )ECL( الذي یأخذ في االعتبار المعلومات المستقبلیة القابلة 

للدعم والتي تسفر عموما عن االعتراف السابق بأحكام االنخفاض في القیمة.

اعتبرنا هذا أمًرا رئيسًيا في مراجعة الحسابات بسبب األحكام والتقديرات المتضمنة في تطبيق نموذج خسارة االئتمان المتوقعة.

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9:

•  اســـتعرض تقييـــم اإلدارة ألثـــر المعيـــار الدولـــي للتقارير المالية 9 مـــن حيث تصنيف وقيـــاس األصول المالية والخصـــوم المالية. لقـــد نظرنا تحديًدا في صحة اســـتنتاج 
اإلدارة بأن مجال التأثير الرئيسي كان بالنسبة إلى انخفاض قيمة الذمم المدينة.

•  مراجعة إفتراضات نموذج ECL مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ومدي معقولية القيم. كما قمنا باختبار الدقة الحسابية للنموذج ؛

•  تـــم إختبار االفتراضات الرئيســـية التي تســـتخدمها اإلدارة لحســـاب احتمال عدم الســـداد والخســـارة الالحقة، وذلك بمقارنـــة البيانات التاريخية. كمـــا نظرنا في العوامل 
المستقبلية التي تعكس تأثير األحداث المستقبلية على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة؛ و

•  مراجعة مدى كفاية اإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق باعتماد المعيار جديد.

تـــم اإلفصـــاح عـــن األدوات الماليـــة فـــي إيضاح 3٠ للقوائـــم المالية الموحـــدة. كما تم عرض السياســـات المحاســـبية للمجموعة لـــألدوات المالية في اإليضاحيـــن 5 و 6.١ )ب( 
للقوائم المالية الموحدة.

١٢١ ١٢٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

تقرير المراجع المستقل

4- إعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 15 " اإليرادات من العقود المبرمه مع العمالء": 
اعتمـــدت المجموعـــة المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة ١5 " اإليـــرادات مـــن العقود المبرمـــه مع العمـــالء" بداية مـــن تاريخ ١ ينايـــر ٢٠١8م ويحل هـــذا المعيـــار الجديد محل 

متطلبات معيار المحاسبة الدولي ١8 "اإليرادات".

أجـــرت اإلدارة تحليـــاًل مفصـــاًل لـــكل نوع من أنواع عقـــود اإليرادات مع العمـــالء لتحديد الفروق بين متطلبـــات المعيارين، وتحديـــد التغييرات المطلوبة التـــي يجب إجراؤها 
علـــى السياســـات المحاســـبية الحالية وتحديـــد التعديالت االنتقالية والتغييـــرات المترتبة على العمليات والضوابـــط المطلوبة. خاصة فيما يتعلق بفصـــل التزامات األداء 

المختلفة التي قد تكون موجودة ضمن عقد معين.

اعتبرنـــا هـــذا أمًرا رئيســـًيا في المراجعة حیث أن اإلیراد هو بند رئيســـي مـــن القوائم الماليـــة ويمكـــن أن یتطلب اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة ١5 الحكم من قبل اإلدارة 
واستخدام التقديرات الهامة.

وشملت إجراءات المراجعة، من بين أمور أخرى، ما يلي:

•  مراجعة التحليل التفصيلي الذي قامت به اإلدارة لمجاالت اإليرادات المختلفة وكيفية تأثير المعيار الجديد على المجموعة.

•  اكتساب فهًما لنهج اإلدارة في تنفيذ أي تغييرات في السياسة المحاسبية ؛

•  الحصـــول علـــى فهـــم لطبيعـــة عقود اإليرادات التـــي تســـتخدمها المجموعة لكل تدفق إيـــراد كبير، واختبار عينـــة من عقود البيـــع لتأكيد فهمنا وتقييـــم ما إذا كان 
تطبيق اإلدارة لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ١5 متوافًقا مع متطلبات المعيار.

•  تقييم تصميم وتنفيذ العملية والرقابة الداخلية للمجموعة، لضمان االعتراف المناسب باإليرادات ؛ و

•  قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق باعتماد معيار جديد وفًقا للمعيارالدولي للتقارير المالية ١5.

تـــم اإلفصـــاح عـــن اإليـــرادات فـــي إيضـــاح 3١ للقوائم الماليـــة الموحدة. تـــم اإلفصاح عن السياســـات المحاســـبية للمجموعة لإليـــرادات فـــي اإليضاحيـــن 5 و 6.١ )أ( للقوائم 
المالية الموحدة.

المعلومات األخرى ضمن التقرير السنوي للمجموعة
تشـــمل المعلومـــات االخرى تلـــك المعلومات الواردة في التقرير الســـنوي للمجموعة لعـــام ٢٠١8م بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحســـابات بشـــأنها. إن 

اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي.

إن رأينا في القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات االخرى الواردة في التقرير السنوي ولن نقوم بتقديم أي شكل من أشكال التأكيد او اإلستنتاج بشأنها. 

بنـــاء علـــى مســـؤوليتنا بمراجعة القوائـــم المالية الموحدة فإن من مســـؤولياتنا قـــراءة المعلومات االخرى والواردة في التقرير الســـنوي المشـــار اليه أعـــاله، وعند القيام 
بذلـــك فإننـــا نأخـــذ بعيـــن اإلعتبـــار مـــا إذا كانت المعلومـــات األخرى غيـــر متوافقـــة جوهريا مـــع القوائـــم المالية الموحـــدة او متعارضـــة مع معرفتنـــا الكلية خـــالل عملية 

المراجعة او عدا ذلك من المعلومات التي قد تبدو أنها خاطئة جوهريا. 

بنـــاء علـــى ذلـــك فإنـــه عنـــد قراءتنا للمعلومـــات االخرى إذا اســـتنتجنا أن هناك أخطـــاء جوهرية فإننـــا مطالبون باإلبـــالغ عنها إلى هـــؤالء المكلفون بالحوكمـــة. وال يوجد 
لدينا أية أمور لإلبالغ عنها.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هـــي المســـؤولة عـــن إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحدة وعرضهـــا العادل، وفقـــا للمعايير الدوليـــة للتقارير الماليـــة المعتمدة فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
والمعاييـــر واإلصـــدارات واالحكام األخرى التي إعتمدتها الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين. وهي المســـؤولة عن المتطلبات المعمول بها في نظام الشـــركات 
واللوائـــح الداخليـــة للمجموعـــة، ونظـــام الرقابـــة الداخلية التي تراهـــا اإلدارة ضروريـــة، لتمكينها من إعـــداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ســـواء بســـبب 

غش أوخطأ.

وعنـــد إعـــداد القوائـــم المالية الموحـــدة، فإن اإلدارة هي المســـؤولة عن تقدير قدرة المجموعة على البقاء كمنشـــأة مســـتمرة وعن اإلفصاح بحســـب مقتضى الحال، عن 
األمـــور ذات العالقـــة باالســـتمرارية، واســـتخدام أســـاس اإلســـتمرارية فـــي المحاســـبة، ما لم تكن هنـــاك نية لتصفيـــة المجموعـــة أو إيقـــاف عملياتها، أو ليـــس هناك خيار 

واقعي بخالف ذلك. 

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

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثـــل أهدافنـــا فـــي الوصـــول إلـــى تأكيد معقول عمـــا إذا كانـــت القوائم الماليـــة الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ســـواء بســـبب غـــش أو خطأ، وإصـــدار تقرير 
المراجعـــة الـــذي يتضمـــن رأينـــا. والتأكيـــد المعقـــول هو مســـتوى عاٍل مـــن التأكيد، إال أنـــه ليس ضمانـــً علـــى أن المراجعة التي تـــم القيام بهـــا وفقا للمعاييـــر الدولية 
للمراجعـــة المعتمـــدة في المملكة العربية الســـعودية ستكشـــف دائمً عن تحريـــف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن أن تنشـــأ التحريفات عن غـــش أو خطأ، وُتَعد 
جوهريـــة إذا كان يمكـــن بشـــكل معقـــول توقـــع تأثيرها، بمفردهـــا أو في مجموعها، علـــى القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المســـتخدمون على أســـاس هـــذه القوائم 

المالية الموحدة.

وكجـــزء مـــن المراجعـــة وفقـــً للمعايير الدولية للمراجعـــة المعتمدة في المملكـــة العربية الســـعودية، فإننا نمارس الحكـــم المهني ونحافظ على نزعة الشـــك المهني 
خالل عملية المراجعة. وتقوم أيضً كما يلي:

•  تحديـــد مخاطـــر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة وتقديرها ســـواء بســـبب غش أو خطـــأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تســـتجيب لتلك المخاطر، 
والحصـــول علـــى أدلـــة مراجعة كافية ومناســـبة لتوفير أســـاس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشـــاف تحريف جوهري ناتج عـــن غش أعلى من الخطر الناتـــج عن خطأ، نظرًا 

ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

•  الحصـــول علـــى فهـــم للرقابـــة الداخليـــة ذات الصلـــة بالمراجعـــة، من أجـــل تصميم إجـــراءات مراجعة مناســـبة للظـــروف، وليس بغـــرض إبـــداء رأي في فاعليـــة الرقابة 
الداخلية للمجموعة.

•  تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي أعدتها اإلدارة.

•  إســـتنتاج مـــدى مناســـبة إســـتخدام اإلدارة ألســـاس اإلســـتمرارية في المحاســـبة، إســـتنادًا إلـــى أدلة المراجعـــة التي تم الحصـــول عليها، و مـــا إذا كان هنـــاك عدم تاكد 
جوهـــري ذا عالقـــة بأحـــداث أو ظـــروف قـــد تثير شـــكً كبيرًا حـــول قـــدرة المجموعة علـــى البقاء كمنشـــأة مســـتمرة. وإذا خلصنـــا إلى وجود عـــدم تاكد جوهـــري، فإننا 
مطالبـــون بـــأن نلفـــت اإلنتبـــاه في تقريرنا إلـــى اإلفصاحـــات ذات العالقة الواردة فـــي القوائم الماليـــة الموحـــدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحـــات غير كافيـــة، فإننا مطالبون 
بتعديـــل رأينا. وتســـتند إســـتنتاجاتنا إلى أدلـــة المراجعة التي تم الحصول عليهـــا حتى تاريخ تقرير المراجعة. ومع ذلك، فإن أحداث أو ظروف مســـتقبلية قد تتســـبب 

في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

•  تقويـــم العـــرض العـــام، وهيـــكل ومحتـــوى القوائـــم المالية الموحـــدة، بما في ذلـــك اإلفصاحات، ومـــا إذا كانت القوائـــم المالية الموحـــدة تعبر عن المعامـــالت واالحداث 
التي تمثلها بطريقة تحقق عرضً عادالً.

•  الحصـــول علـــى أدلة مراجعة مناســـبة وبصورة كافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشـــآت أو أنشـــطة الشـــركات داخل المجموعة إلبداء رأي حـــول القوائم المالية 
الموحدة. نحن مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء المراجعة للمجموعة. نحن وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول ما قمنا به من مراجعة للقوائم المالية الموحدة. 

لقـــد أبلغنـــا المكلفيـــن بالحوكمـــة فيمـــا يتعلق، من بين أمـــور أخرى، بالنطـــاق والتوقيت المخطـــط للمراجعة والنتائـــج المهمة للمراجعـــة، بما في ذلـــك أي أوجه قصور 
مهمة في الرقابة الداخلية إكتشفناها خالل المراجعة.

لقـــد زودنـــا أيضـــً المكلفين بالحوكمـــة ببيان يفيد بأننا قـــد إلتزمنا بالمتطلبـــات األخالقية ذات الصلـــة المتعلقة باإلســـتقالل، وأبلغناهم بجميع العالقـــات واألمور األخرى 
التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على إستقاللنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العالقة.

ومـــن األمـــور التـــي يتـــم إبالغها للمكلفيـــن بالحوكمة، نحدد تلـــك األمور التـــي كانت لها األهميـــة البالغة عنـــد مراجعة القوائـــم المالية الموحدة للســـنة الحاليـــة، وبناًء 
علـــى ذلـــك تعـــد هذه أمور رئيســـية للمراجعـــة. ونوضح هذه األمور فـــي تقريرنا ما لم يمنـــع نظام أو الئحة اإلفصـــاح العلني عن األمـــر، أو عندما، في ظروف نـــادرة للغاية، 

نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا بسب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة نتيجة اإلبالغ.

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية 
تتطلـــب المـــادة ١35 مـــن نظـــام الشـــركات أن يضمـــن المراجع في تقريـــره ما يكون قـــد تبين له مـــن مخالفات ألحـــكام النظام أو أحكام نظام الشـــركة األســـاس. وخالل 

مسار مراجعتنا الحالية للقوائم المالية الموحدة، لم يتبين لنا مخالفة الشركة ألحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة األساس.

الرياض في ٢٢ جمادى اآلخرة ١44٠هـ
المــوافـــــق ٢7 فبرايــــــــــــر ٢٠١9م

الدار لتدقيق الحسابات
عبداهلل البصري وشركاه

ص ب ٢١95
الرياض ١١45١

المملكة العربية السعودية

عبداهلل بن محمد البصري
)محاسب قانوني - ترخيص رقم ١7١(
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31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

اإليرادات 

3١1.505.917.472١.397.١33.899الذهب 

3١406.445.323355.373.584العمليات 

1.912.362.795١.75٢.5٠7.483

تكلفة اإليرادات

)١.397.١33.899()1.505.917.472(الذهب 

)١37.89٢.١99()162.368.950(٢١العمليات 

244.076.373٢١7.48١.385الربح اإلجمالي 

المصاريف التشغيلية

)١٠4.577.49٢()131.809.933(٢٢مصاريف البيع والتسويق 

)37.635.578()42.339.004(٢3مصاريف إدارية وعمومية 

69.927.43675.٢68.3١5الدخل من العمليات التشغيلية 

مصاريف أخرى 

)534.494()4.358.152(٢4مصاريف أخرى - بالصافي 

)3٠.74٠.44٢()35.593.722(٢5تكاليف تمويل - بالصافي

29.975.56243.993.379صافي الربح قبل الزكاة والضريبة 

)١٠.6١3.٠77()10.718.836(٢6الزكاة 

)١.836.379()1.590.788(٢6ضريبة الدخل 

17.665.9383١.543.9٢3صافي الربح للسنة

صافي ربح السنة العائد لـ :

17.665.9383١.543.9٢3حقوق الملكية للشركة األم

الربح للسهم:

٢70.41٠.73الربح األساسي 

٢70.41٠.73الربح المخفض

_  البيانات المالية الموحدة  _

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

31ديسمبر 2018مايضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

الموجودات
موجودات غير متداولة

792.114.65577.١١١.9١7ممتلكات ومعدات
8142.414.707633.86١االصول غير الملموسة والشهرة 

1.075.452999.495موجودات غير متداولة أخرى
235.604.81478.745.٢73مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
9788.855.7399١5.٠3١.9٠6مخزون

١٠570.488.664459.546.95١ذمم مدينة 
١١39.123.127٢6.799.657موجودات متداولة أخرى 

101.528.790١١٠.١4١.983ضمانات نقدية
١٢47.733.03757.43١.8٠9النقد وما في حكمه

1.547.729.357١.568.95٢.3٠6مجموع الموجودات المتداولة
1.783.334.171١.647.697.579مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
١3430.000.00043٠.٠٠٠.٠٠٠رأس المال

١422.186.724٢٠.4٢٠.١3٠احتياطي نظامي
149.927.579١3١.5١7.388أرباح مبقاة 

)١75.478.759()176.028.776(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
426.085.5274٠6.458.759مجموع حقوق الملكية 

 المطلوبات 
مطلوبات غير متداولة 

-١594.000.000تسهيالت مرابحات طويلة األجل
١632.645.18637.637.949مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١7982.726555.١7١ضريبة مؤجلة
-3٢50.600.305ذمم دائنة طويلة اآلجل 

178.228.21738.١93.١٢٠مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة 
١850.451.28945.459.745ذمم وأرصدة دائنة أخرى

-١514.000.000الجزء المتداول لتسهيالت مرابحات طويلة اآلجل 
١91.091.731.614١.١34.١7٢.386تسهيالت مرابحات قصيرة األجل 

22.837.524٢3.4١3.569مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل
1.179.020.427١.٢٠3.٠45.7٠٠مجموع المطلوبات المتداولة

1.357.248.644١.٢4١.٢38.8٢٠مجموع المطلوبات 
1.783.334.171١.647.697.579مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

__________________________________________

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

__________________________________________

أيمن جميل
رئيس الشؤون المالية

__________________________________________

سونيل بيلوترا
عضو مجلس اإلدارة المفوض

ان اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدةان اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

__________________________________________

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

__________________________________________

أيمن جميل
رئيس الشؤون المالية

__________________________________________

سونيل بيلوترا
عضو مجلس اإلدارة المفوض

١٢5 ١٢4  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8

31 ديسمبر 2018م
ريال سـعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سـعودي

17.665.9383١.543.9٢3صافي الربح للسنة

الدخل الشامل األخر 

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا تحت قائمة الربح أو الخسارة

)4.656.768(4.311.996إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

البنود التي سيعاد تصنيفها الحقًا تحت قائمة الربح أو الخسارة

444.765)550.017(فروقات ترجمة العمليات األجنبية

)4.٢١٢.٠٠3(3.761.979الدخل الشامل األخر / )الخسارة( الشاملة اآلخرى للسنة - صافي من الضريبة

21.427.917٢7.33١.9٢٠مجموع الدخل الشامل للسنة 

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد لـ :

21.427.917٢7.33١.9٢٠حقوق الملكية للشركة األم

رأس المال
ريال سـعودي

اإلحتياطي 
النظامي

ريال سـعودي

األرباح المبقاة
ريال سـعودي

إحتياطي ترجمة
عمالت أجنبية
ريال سـعودي

المجموع
ريال سـعودي

4٠6.458.759)١75.478.759(43٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠.4٢٠.١3٠١3١.5١7.388الرصيد كما في 1 يناير 2018م 

١7.665.938-١7.665.938--صافي الربح للسنة 

3.76١.979)55٠.٠١7(4.3١١.996--الدخل الشامل األخر للسنة

٢١.4٢7.9١7)55٠.٠١7(٢١.977.934--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

--)١.766.594(١.766.594-محول إلى اإلحتياطي النظامي )إيضاح ١4(

)١.8٠١.١49(-)١.8٠١.١49(--توزيعات أرباح

4٢6.٠85.5٢7)١76.٠٢8.776(43٠.٠٠٠.٠٠٠٢٢.١86.7٢4١49.9٢7.579الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

402.471.267)175.923.524(430.000.00017.265.738131.129.053الرصيد كما في 1 يناير 2017م 

31.543.923-31.543.923--صافي الربح للسنة 

)4.212.003(444.765)4.656.768(--الخسارة الشاملة األخرى للسنة

26.887.155444.76527.331.920--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

--)3.154.392(3.154.392-محول إلى اإلحتياطي النظامي )إيضاح ١4(

)23.344.428(-)23.344.428(--توزيعات أرباح

406.458.759)175.478.759(430.000.00020.420.130131.517.388الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م 

ان اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدةان اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

__________________________________________

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

__________________________________________

أيمن جميل
رئيس الشؤون المالية

__________________________________________

سونيل بيلوترا
عضو مجلس اإلدارة المفوض

__________________________________________

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

__________________________________________

أيمن جميل
رئيس الشؤون المالية

__________________________________________

سونيل بيلوترا
عضو مجلس اإلدارة المفوض

١٢7 ١٢6  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سـعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سـعودي

األنشطة التشغيلية 
29.975.56243.993.379صافي الربح للسنة قبل الزكاة والضريبة

 تعديالت لتسوية صافي الربح قبل الزكاة والضرائب إلى 
صافي النقد من األنشطة التشغيلية:

711.320.3169.897.678استهالك ممتلكات ومعدات 
8417.036٢34.877إطفاء األصول غير الملموسة

١64.507.7674.435.١78مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)3٠٢.697(١٠2.504.441مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

٢535.593.7223٠.74٠.44٢تكاليف تمويل - بالصافي 
)6٠6.8٠4()39.648(٢4ارباح بيع ممتلكات ومعدات 

99.629.809٢.873.٠45تكاليف صهر الذهب والمخزون بطيء الحركة 
١.956.53٠)979.168(فروقات ترجمة العمالت األجنبية - بالصافي 

92.929.83793.٢٢١.6٢8الدخل من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:

)37.٠٠5.563()112.315.682(ذمم مدينة
)١١١.4١3.698(151.348.458مخزون

3.9١6.745)7.133.985(موجودات متداولة أخرى
)١3.7١6.587()10.571.307(ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

١٠٢.6٠٠.9١8)81.440.772(تسهيالت مرابحات قصيرة األجل 
32.816.54937.6٠3.443النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)3.75١.554()5.737.518(١6مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
)34.١٢٢.957()33.730.278(تكاليف تمويل مدفوعة

)١.4٠5.٠43()2.862.727(ضريبة دخل مدفوعة 
)١٠.٢55.879()10.326.840(زكاة مدفوعة 

)١١.93١.99٠()19.840.814(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)٢٢.65١.٠85()12.201.437(7شراء ممتلكات ومعدات

1.616.2983.495.3٢7المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
-)131.628.213(3٢اإلستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ 

)٢83.9٠٢()1.256.260(8شراء موجودات غير ملموسة
)٢١١.673()75.957(موجودات غير متداولة أخرى

)١9.65١.333()143.545.569(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
١939.000.000١١.٠٠٠.٠٠٠تسهيالت مرابحة نقدية )تورق(

-١5108.000.000تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل 
8.613.1936٠.8١3.7٢6ضمانات نقدية

)٢١.5٠٠.٠٠٠()1.801.149(33توزيعات أرباح مدفوعة
153.812.0445٠.3١3.7٢6صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

١8.73٠.4٠3)9.574.339(صافي التغير في النقد وما في حكمه للسنة
١٢57.431.80938.5١8.47٠النقد وما في حكمه في بداية السنة

١8٢.936)124.433(أثر التغير في سعر الصرف للنقد وما في حكمه
١٢47.733.03757.43١.8٠9النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية
شـــركة الزوردي للمجوهرات )"الشـــركة"(، هي شـــركة مســـاهمة ســـعودية مســـجلة في الريـــاض، بالمملكة العربية الســـعودية بموجب الســـجل التجاري رقـــم ١٠١٠٢٢١53١، 

والصادر بتاريخ ٢6 جمادى الثاني ١4٢7هـ )الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٠6م(.

يتمثـــل نشـــاط الشـــركة األم والشـــركات التابعـــة لها )المشـــار إليهمـــا معـــً " بالمجموعة"( فـــي إنتاج وتصنيـــع وتشـــكيل وصياغة المشـــغوالت الذهبيـــة والمجوهرات 
واألحجـــار الكريمـــة وأطقـــم الذهب المشـــغولة باألحجـــار الكريمة بموجب القـــرار الوزاري رقـــم ١354/ص، والصادر بتاريخ ١5 ربيـــع الثاني ١4٢9هـ الموافـــق ٢١ أبريل ٢٠٠8م. كما 

تقوم الشركة بتوزيع النظارات الشمسية والساعات واإلكسسوارات واألقالم والعطور والمنتجات الجلدية وتصدير المشغوالت الذهبية وسبائك الذهب والفضة.

تمـــارس الشـــركة عملياتهـــا مـــن خـــالل فروعها المنتشـــرة فـــي مختلف أنحـــاء المملكـــة العربية الســـعودية، وفـــي الكويت ومن خـــالل شـــركاتها التابعة فـــي المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وتمتلك الشـــركة ما نســـبته ١٠٠% بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من حصة رأس المال في كل شـــركة تابعة باســـتثناء شـــركة الزوردي للمجوهرات شـــركة ذات مسؤولية 
محـــدودة " الزوردي قطـــر" فـــي دولة قطر. وتبلغ الملكية المباشـــرة للشـــركة األم في الزوردي قطر نســـبة 49%، ومع ذلك، بناًء على االتفاق المبرم مع المســـاهم المرشـــح 

لشركة الزوردي قطر فإن الشركة مخولة للحصول على نسبة أرباح تبلغ 98% من المنافع اإلقتصادية لشركة الزوردي قطر. 

الشركة القابضة للمجموعة هي " شركة الزوردي القابضة " شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتزاول المجموعة أنشطتها من خالل الشركات التابعة الموضحة بياناتها كما يلي: 

أ ( شركة أورو إيجيبت لتشغيل المعادن الثمينة )"أورو"(
أورو، هي شـــركة مســـاهمة تأسســـت في جمهورية مصر العربية بموجب الســـجل التجاري رقم 7877، والصادر بتاريخ ٢7 يناير لعام ٢٠٠3م، وتتمثل األنشـــطة الرئيســـية 

للشركة في إنتاج وتجارة الذهب.

ب( شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م )" الزوردي مصر"( 
الزوردي مصـــر، هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تأسســـت فـــي جمهورية مصر العربية بموجب الســـجل التجاري رقـــم ١4997، والصادر بتاريخ 8 يونيـــو ٢٠٠5م، وتتمثل 

األنشطة الرئيسية لالزوردي مصر في تصنيع وتجارة الذهب.

جـ( شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م )"الزوردي دبي"( 
الزوردي دبـــي، هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة تأسســـت بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة )دبي( بموجب الســـجل التجـــاري رقـــم 6٢٠369، والصادر بتاريـــخ ١٠ نوفمبر 

٢٠٠8م، ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي دبي في تجارة المشغوالت الذهبية.

د( شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م )"الزوردي أبو ظبي"( 
الزوردي أبـــو ظبـــي، هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تأسســـت بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة )أبو ظبي( بموجب الســـجل التجـــاري رقم ١٠6٠٢33، والصـــادر بتاريخ ١9 

أكتوبر ٢٠٠3م، ويتمثل النشاط الرئيسي لالزوردي أبو ظبي في تجارة المشغوالت الذهبية.

هـ( شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م )"الزوردي قطر"( 
الزوردي قطـــر، هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تأسســـت بدولة قطر بموجب الســـجل التجاري رقـــم 6٠7١6 والصادر بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١3م، ويتمثل النشـــاط الرئيســـي 

لالزوردي قطر في تجارة المشغوالت الذهبية.

و( شركة المجوهرات الماسية ذ.م.م )"المجوهرات الماسية"( 
المجوهرات الماســـية، هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة، تاسســـت في المملكة العربية الســـعودية بموجب الســـجل التجاري رقم ١٠١٠٢36734 والصادر بتاريخ ٢5 رجب 

١4٢8هـ )الموافق 8 أغسطس ٢٠٠7م(، وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة المشغوالت الذهبية ومنتجات الفضة واألحجار الكريمة. 

ان اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 33 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

__________________________________________

سليم شدياق
الرئيس التنفيذي

__________________________________________

أيمن جميل
رئيس الشؤون المالية

__________________________________________

سونيل بيلوترا
عضو مجلس اإلدارة المفوض
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

1- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية )تتمة(
ز( شركة كيناز ذ.م.م )"كيناز"( 

كينـــاز، هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة تاسســـت في المملكة العربية الســـعودية بموجب الســـجل التجـــاري رقـــم ١٠١٠35٢574، والصادر بتاريـــخ ٢١ ذو القعدة ١433هـ 
)الموافق 6 أكتوبر ٢٠١٢م( وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة المشغوالت الذهبية والفضية واألحجار الكريمة. 

ح( شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س " الزوردي م.د.م.س "
شـــركة الزوردي م.د.م.س شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة مســـجلة لدى مركز دبي للســـلع المتعـــددة بدولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة بموجب الترخيـــص التجاري رقم 

DMCC ١٠844٢ بتاريخ ٢6 فبراير ٢٠١5م ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة الزوردي م.د.م.س في تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية. 

ط( شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م )"الزوردي ُعمان"(
الزوردي ُعمـــان، هـــي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في ســـلطنة ُعمان بموجب الســـجل التجـــاري رقـــم ١3٢٠5٢5 بتاريخ 3٠ مايـــو لعام ٢٠١8م وتتمثل األنشـــطة 

الرئيسية للشركة في تصنيع وتجارة المجوهرات المصنوعة من األحجار الكريمة. 

ي( شركة ازدياد التجارية )" إزدياد"( 
شـــركة ازديـــاد التجارية )" إزدياد"( هي شـــركة ذات مســـؤولية محدودة مســـجلة في المملكة العربية الســـعودية بموجب الســـجل التجاري رقـــم ١٠١٠458٢94 بتاريخ ٢5 ذو 
الحجـــة ١439هــــ )الموافق 5 ســـيبتمبر لعام ٢٠١8م( وتتمثل األنشـــطة الرئيســـية للشـــركة في تجارة المجوهـــرات، والعطور، و اكسســـوارات الرجال و النســـاء، والمنتجات 

الجلدية،و إدارة االمتيازات و العالمات التجارية. 

2- بيان اإللتزام 
تشـــمل القوائـــم الماليـــة الموحـــدة، كاًل من قائمـــة المركز المالي الموحـــدة، وقائمة الربح أو الخســـارة الموحـــدة، وقائمة الدخل الشـــامل األخر الموحـــدة، وقائمة التغيرات 
فـــي حقـــوق الملكيـــة الموحـــدة، وقائمـــة التدفقـــات النقديـــة الموحـــدة، واإليضاحـــات حـــول القوائـــم الماليـــة الموحـــدة. تم إعـــداد هـــذه القوائـــم المالية الموحـــدة وفقً 
للمعاييرالدوليـــة إلعـــداد للتقاريـــر الماليـــة المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية والمعاييـــر واإلصـــدارات األخرى المعتمـــدة من الهيئة الســـعودية للمحاســـبين 

القانونيين. 

هـــذه هـــي المجموعـــة األولى من القوائـــم المالية الموحدة التي تـــم فيها تطبيق المعيار الدولـــي للتقارير المالية رقـــم ١5 و المعيار الدولي للتقاريـــر المالية رقم 9. أنظر 
اإليضاح رقم 6 المرتبط باعتماد هذه المعايير.

أصـــدرت هيئـــة الســـوق الماليـــة "الهيئة" قرار مجلس المفوضيـــن بتاريخ ١6 أكتوبـــر ٢٠١6م الموافق ١5 محرم ١438هـ الـــذي يلزم الجهات المدرجة بتطبيـــق نموذج التكلفة 
عنـــد قيـــاس أصول الممتلـــكات والمعدات والعقارات االســـتثمارية واألصول غير الملموســـة عند تنبي المعايير الدولية إلعـــداد التقارير المالية لفترة مدتها ثالث ســـنوات 
تبـــدأ مـــن تاريـــخ تبني المعايير الدولية إلعـــداد التقارير المالية، مع االســـتمرار في التقيد باشـــتراطات اإلفصاح عن المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية المعتمدة في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتـــي تحـــث علـــى اإلفصاح عـــن القيمـــة العادلة ضمـــن إيضاحات القوائـــم الماليـــة. وقد التزمـــت الشـــركة بالمتطالبات في هـــذه القوائم 

المالية.

تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة وإعتمادها للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢7 فبراير ٢٠١9م.

3- أسس اإلعداد 
أسس القياس 

تـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحدة للشـــركة وفقـــً لمبدأ التكلفـــة التاريخية كمـــا هو موضح في السياســـات المحاســـبية ذات الصله وأســـس القيـــاس الملخصة أدناه 
بإستثناء مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والذي تم تقدير قيمته من قبل خبير إكتواري مستقل. 

وبعض الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

وتستند التكلفة التاريخية عمومً على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الحصول على السلع والخدمات. 

أسس توحيد القوائم المالية 
إن القوائـــم الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة تشـــمل كاًل من القوائـــم المالية للشـــركة االم والقوائـــم المالية لجميع الشـــركات التابعة لها فـــي تاريخ إعداد التقاريـــر المالية. 

وتنتهي السنة المالية لجميع الشركات التابعة في 3١ ديسمبر. 

يتـــم توحيـــد القوائـــم المالية للشـــركة التابعة إبتداءًا من التاريـــخ الذي تحصل فيه المجموعة على الســـيطرة على تلك الشـــركة التابعة وحتى إنقضاء تلك الســـيطرة. 
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس القوائم المالية الفردية للمجموعة والقوائم المالية لشركاتها التابعة. 

يتـــم إســـتبعاد كافـــة المعامالت واألرصدة بين شـــركات المجموعة عند إجـــراء توحيد القوائم الماليـــة، بما في ذلك األرباح والخســـائر غير المحققة الناتجـــة عن المعامالت 
بيـــن شـــركات المجموعـــة. حيـــث يتم إســـتبعاد الخســـائر غير المحققـــة الناتجة مـــن بيع األصول عنـــد عمليـــة التوحيد، ويتـــم إختبار األصـــول أيضً إلنخفـــاض القيمة من 
منظـــور المجموعـــة. يتـــم تعديـــل المبالـــغ المثبتة فـــي القوائـــم المالية للشـــركات التابعـــة إذا تطلب االمر وذلـــك للتأكد مـــن مدى المالئمة مع السياســـات المحاســـبية 

المعتمدة من قبل المجموعة.

الربـــح أو الخســـارة والدخل الشـــامل للشـــركات التابعة المســـتحوذ عليها أو المســـتبعدة خالل الســـنة يتـــم إثباتها مـــن التاريخ الفعلي للشـــراء أو مـــن التاريخ الفعلي 
لإلستبعاد حسب اإلقتضاء. 

تقـــوم المجموعـــة باإلفصـــاح عن توزيع إجمالي الدخل الشـــامل أو الخســـارة الشـــاملة للشـــركات التابعة بيـــن مالكي الشـــركة االم والحصص غير المســـيطر عليها على 
أساس حصص ملكية كل من المالكين إذا كانت قيمة تلك الحصص جوهرية. 

تجميع األعمال 
تقـــوم المجموعـــة بتطبيـــق طريقـــة اإلســـتحواذ في المحاســـبة عن عمليـــة تجميع األعمـــال، ويتم إحتســـاب المبلغ المالـــي المحول من قبـــل المجموعة للســـيطرة على 
الشـــركة التابعـــة من تاريخ اإلســـتحواذ بالقيمة العادلـــة للموجودات المحولـــة، والمطلوبات المتكبدة، وحصـــص رأس المال الصادرة عن المجموعة والتي تشـــمل القيمة 
العادلـــة ألي أصـــل أو إلتـــزام قد ينشـــأ عـــن الترتيبـــات المالية المحتملـــة، ويتم إحتســـاب تكاليف اإلســـتحواذ عند تكبدهـــا. ويتم قيـــاس الموجودات المســـتحوذ عليها 

والمطلوبات المفترضة بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ.

عملة العرض والنشاط 
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة االم. 

تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك.

العمليات الخارجية 
فـــي القوائـــم الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة، تتـــم ترجمـــة جميـــع الموجـــودات والمطلوبات ومعامـــالت شـــركات المجموعـــة التي تمـــت بالعمـــالت األجنبية وبغيـــر الريال 

السعودي إلى الريال السعودي عند إجراء التوحيد بينما تبقى عملة العرض للشركات ضمن المجموعة بدون تغيير خالل فترة التقرير. 

عنـــد إجـــراء التوحيـــد، تتـــم ترجمـــة موجـــودات ومطلوبات العمليـــات الخارجية إلى الريال الســـعودي باســـتخدام ســـعر صرف العمـــالت األجنبية فـــي تاريخ اعـــداد التقارير 
الماليـــة )ســـعر االقفـــال فـــي نهايـــة الفتـــرة(، التســـويات المرتبطة بالشـــهرة والقيمـــة العادلة والتي تنشـــأ عنـــد حيازة شـــركة أجنبية يتـــم التعامل معها علـــى كونها 
موجـــودات ومطلوبـــات للشـــركة األجنبية وتتم ترجمتها إلى الريال الســـعودي بســـعر اإلقفال فـــي نهاية الفترة، ويتم ترجمـــة إيرادات ومصاريف العمليـــات الخارجية إلى 
الريـــال الســـعودي بمتوســـط ســـعر الصـــرف للعمـــالت األجنبية خالل فتـــرة التقريـــر، ويتم تحميـــل فروقات أســـعار الصرف وتســـجيلها في قائمـــة الدخل الشـــامل، ويتم 

إثباتها في احتياطي ترجمة العمالت ضمن حقوق الملكية. 

عنـــد إســـتبعاد العمليـــات الخارجيـــة، يتم تحويل رصيد حســـاب ترجمـــة العمـــالت المتراكم، الذي يخـــص العمليات المســـتبعدة، من حقـــوق الملكية إلى قائمـــة الربح أو 
الخسارة، حيث يتم اإلعتراف بها كجزء من الربح أو الخسارة الناتج من االستبعاد.

١3١ ١3٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

4- التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلـــب إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحدة وفقـــً للمعاييـــر الدولية إلعـــداد التقاريـــر المالية المعتمـــدة من قبـــل الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن والمعايير 
والتصريحـــات األخرى الصادرة عنها اســـتخدام بعـــض التقديرات واالفتراضات ال,امة التي تؤثر علـــى مبالغ الموجودات والمطلوبات المعروضـــة واإلفصاح عن الموجودات 
واإللتزامـــات المحتملـــة بتاريـــخ إعداد التقارير الماليـــة والقيمة المثبتة لإليـــرادات والمصروفات خالل فترة التقارير المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشـــكل مســـتمر 
باالســـتناد إلـــى الخبـــرة الســـابقة وعوامل أخرى، بما في ذلـــك توقعات لألحداث المســـتقبلية التي يعتقد أنها معقولة فـــي ظل الظروف الحالية. تقـــوم المجموعة بعمل 

تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية.

المجـــاالت التـــي تنطـــوي على درجة أعلى مـــن الحكم أو التقدير أو المجاالت ذات األهمية النســـبية حيث تكـــون اإلفتراضات والتقديرات ذات تأثيرات هامـــة للقوائم المالية 
الموحدة هي كما يلي:

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة
تســـتخدم المجموعـــة مصفوفة مخصص الحتســـاب الخســـائر اإلئتمانية المتوقعـــة للمدينين التجاريين. تســـتند معدالت المخصصات إلى مســـتحقات متأخرة الســـداد 

بسبب تجميع قطاعات مختلفة من العمالء لها أنماط خسارة مماثلة.

تســـتند مصفوفـــة المخصصـــات في البدايـــة إلى معدالت العجزعن الســـداد التـــي تراعيها المجموعـــة تاريخيً. ســـتقوم المجموعـــة بتعديل المصفوفـــة لتعديل تجربة 
خســـارة االئتمـــان التاريخيـــة مـــع معلومـــات تطلعية. على ســـبيل المثـــال، إذا كان مـــن المتوقع أن تتدهـــور الظـــروف االقتصادية المتوقعة خـــالل العام المقبـــل، مما قد 
يـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــدد حـــاالت العجز عن الســـداد في قطـــاع التصنيـــع، يتم تعديل معـــدالت العجز عن الســـداد. فـــي تاريـــخ كل تقرير، يتـــم تحديث معـــدالت العجز عن 

السداد المرصودة تاريخيً ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

يعتبـــر تقييـــم العالقـــة المتبادلـــة بيـــن معدالت العجز عن الســـداد التـــي تمت مالحظتهـــا تاريخيً، والظـــروف االقتصاديـــة المتوقعة والخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة من 
التقديـــرات الهامـــة. إن حجـــم الخســـائر االئتمانية المتوقعة دقيق بالنســـبة للتغيرات فـــي الظروف واالوضاع االقتصاديـــة المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخســـارة االئتمانية 

السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية أيًضا تمثل العجزالفعلي للعميل عن السداد في المستقبل.

العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات
تقـــدر إدارة المجموعـــة العمـــر اإلنتاجـــي التقديري للممتلـــكات والمعدات. ويتـــم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحســـبان اإلســـتخدام المتوقع لألصـــل أو التلف واإلهتراء 

الطبيعي.

تقـــوم اإلدارة بمراجعـــة العمـــر اإلنتاجـــي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلســـتهالك للمتلكات والمعدات ســـنويً، حيث يتم تعديل اإلســـتهالك المســـتقبلي حينما تعتقد 
اإلدارة أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة
تقـــدر إدارة المجموعـــة العمـــر اإلنتاجـــي التقديري للموجودات غير الملموســـة ســـنويً، ويتم التحقق مـــن الموجودات غير الملموســـة ذات العمر غير المحدود ســـنويً من 
أجـــل اإلنخفـــاض. ويتـــم مراجعـــة اإلطفاء ســـنويً ويتـــم التعديل حينمـــا تعتقـــد اإلدارة أن التقديرات المســـتقبلية ســـوف تختلف عن تلك التي إســـُتخِدمت فـــي الفترات 

السابقة.

المخزون
تقـــدر اإلدارة قيـــم المخـــزون القابلـــة للتحقيق، وتأخذ بالحســـبان الدليـــل األكثر موثوقيـــة والمتوفر في كل تاريخ إعـــداد التقاريـــر المالية. والتحقيق المســـتقبلي للقيمة 

القابلة للتحقق لهذا المخزون قد تتأثر باألحداث المستقبلية أو ا لتغيرات األخرى في ضوء أحوال السوق والتي قد تخفض أو تزيد أسعار البيع في المستقبل.

وعندمـــا تصبـــح مـــواد المخـــزون قديمـــة أو غيـــر صالحة لإلســـتخدام، يتم عمل تقديـــر لقيمتها الســـوقية. أما المـــواد الهامـــة فيتم إجراء هـــذا التقدير لها على أســـاس 
فـــردي، ومـــواد المخـــزون التـــي ليســـت هامة فرديً لكنها قديمـــة أو غير صالحة يتـــم تقديرها مجتمعة ويتـــم تكوين المخصص الالزم إســـتنادًا إلى نـــوع المخزون ودرجة 

التقادم والتهالك وسعر البيع المتوقع.

فـــي تاريـــخ إعـــداد التقاريـــر الماليـــة، كانـــت قيمة المخـــزون 8٠٢.١ مليـــون ريـــال ســـعودي )3١ ديســـمبر ٢٠١7م: 9٢6.9 مليون ريـــال ســـعودي( يقابلها مخصـــص صهر ذهب 
ومخزون بطيئ الحركة يبلغ ١3.٢ مليون ريال سعودي ) 3١ ديسمبر ٢٠١7م : ١١.9 مليون ريال سعودي(

والفروقات بين المبالغ التي تم تحقيقها فعليً والمبالغ المتوقع تحقيقها في الفترات المستقبلية سوف يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

4- التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
إنخفاض الموجودات غير المالية

تراجـــع إدارة المجموعـــة دوريـــً القيمـــة الدفترية للموجودات غيـــر المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشـــر على أن تلـــك الموجودات تعاني من أي خســـارة إنخفاض. وفي 
حالـــة وجـــود أي مؤشـــر يتم تقدير المبلغ القابل لإلســـترداد لألصل من أجل تحديد مدى خســـارة اإلنخفاض. وعندمـــا ال يكون ممكنً تقدير المبلغ القابل لإلســـترداد ألصل 
منفـــرد تقـــوم المجموعـــة بتقديـــر المبلغ القابل لإلســـترداد للوحدة المولـــدة للنقد التي ينتمي إليهـــا األصل. وإذا تم تقديـــر مبلغ األصل القابل لإلســـترداد بحيث يكون 

أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد، ويتم اإلعتراف باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

مخصص الزكاة والضريبة
عنـــد عمـــل تقديـــر لقيمة الزكاة وضريبـــة الدخل الواجبة الدفع من قبـــل المجموعة، تأخـــذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقـــة والقرارات واألحكام الســـابقة للهيئة العامة 

للزكاة والضريبة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتـــم تحديـــد المطلوبـــات المتعلقـــة بخطط المنافـــع المحددة بإســـتخدام طريقة وحـــدة اإلئتمان المتوقعـــة مع التقييمـــات اإلكتوارية التـــي تم إجراءها فـــي نهاية فترة 
التقريـــر الســـنوي. وتشـــمل الطريقـــة عمل إفتراضات حول معـــدالت الخصم وزيادات الرواتب المســـتقبلية ومعدل الوفيـــات، ونظرًا لطبيعة هذه المنافـــع الطويلة األجل 
فـــإن تلـــك التقديـــرات تخضـــع لبعض حاالت عـــدم التأكد. واإلفتراضـــات الهامة المســـتخدمة إلجراء التقييم اإلكتـــواري تم اإلقصاح عنهـــا في اإليضاح ١6 من هـــذه القوائم 

المالية الموحدة.

5- السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات 

تظهـــر الممتلـــكات والمعـــدات بالتكلفة بعد خصم اإلســـتهالكات المتراكمة والخســـائر المتراكمة إلنخفاض القيمة. وتشـــمل التكلفة كافة المصاريف المباشـــرة الالزمة 
لجلب األصول للموقع التي تمكنها من التشغيل بالطريقة المتوقعة من إدارة المجموعة.

يتـــم إحتســـاب اإلســـتهالك بطـــرح القيمـــة المتبقيـــة لألصـــل من التكلفـــة األصليـــة على مـــدى العمر اإلنتاجـــي المقـــدر وذلك بإســـتعمال طريقة القســـط الثابـــت، ويتم 
مراجعـــة العمـــر اإلنتاجـــي، والقيمـــة المتبقية وطريقة اإلســـتهالك فـــي نهاية فترة التقرير الســـنوية مع مراعـــاة تأثير أي تغييرات في التقديرات المحتســـبة على أســـاس 

مستقبلي.

يتم إحتساب استهالك التحسينات على مباني مؤجرة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر.

تعتبـــر مصاريـــف اإلصـــالح والصيانـــة مصروفً إيراديً ضمن قائمة الربح أو الخســـارة الموحـــدة عند تكبدها، أما مصاريف التحســـينات التي تزيد من العمـــر اإلنتاجي لألصل 
يتم رسملتها.

يتـــم رســـملة تكلفـــة اســـتبدال جزء من الممتلـــكات والمعدات ضمـــن القيمة الدفتريـــة إذا كان مـــن المحتمل أن المنافـــع االقتصادية المســـتقبلية في هذا البند ســـوف 
تتدفق للمجموعة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. والتكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

يتـــم شـــطب / حـــذف بنـــد من الممتلـــكات والمعدات عند االســـتبعاد او عندمـــا ال تكون هنالك منافع إقتصادية مســـتقبلية يتوقع ان تنشـــأ من االســـتخدام المســـتمر 
لألصـــل، الربـــح أو الخســـارة التي قد تنشـــأ عن بيع أو إســـتبعاد بنـــد الممتلكات والمعدات، يتم قياســـها بالفـــرق بين صافي المحصل من اإلســـتبعاد والقيمـــة الدفترية 

لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم إحتساب إستهالك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كما يلي:
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تطبق المجموعة معدالت اإلستهالك السنوية وفقا لألعمار االنتاجية التالية للممتلكات والمعدات:

العمر اإلنتاجي بالسنواتتصنيف الموجودات

5٠مباني

١٠آالت ومعدات

6-7أثاث ومفروشات

4سيارات

7معدات مكتبية

4-7أدوات وصبغات وموجودات أخرى

مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقصرتحسينات على مباني مؤجرة

المشاريع تحت التنفيذ
يتـــم إظهـــار المشـــاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصً خســـائراالنخفاض في القيمة. يتم تســـجيل جميع النفقـــات المتكبدة أثناء فترة التركيب واإلنشـــاء، ويتم تحميلها 
إلـــى بنـــد المشـــاريع تحـــت التنفيـــذ، ثم تحـــول تكلفة المشـــاريع تحت التنفيـــذ إلى الفئة المناســـبة مـــن بنـــد الممتلكات والمعـــدات عندما تكـــون جاهزة لالســـتخدام. 

وتشمل تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بشكل مباشر إلى جلب المشاريع تحت التنفيذ للغرض أو االستخدام المقصود منه.

الشهرة  
تمثـــل الشـــهرة المنافـــع االقتصاديـــة المســـتقبلية الناتجـــة عـــن تجميـــع األعمـــال التي لـــم يتم تحديدها بشـــكل فـــردي ومعتـــرف بها بشـــكل منفصل. يتم تســـجيل 

الشهرة بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 

األصول غير الملموسة
يتم اإلعتراف باألصل غير الملموس بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع وقت االستحواذ على األصل.

تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية وفقا لألعمار االنتاجية المقدرة التالية لالصول الغير ملموسة: 

العمر اإلنتاجي بالسنواتتصنيف الموجودات

5تراخيص إمتياز

٢برامج حاسب آلي

يتـــم شـــطب / حـــذف بنـــد من األصـــول غير الملموســـة عند االســـتبعاد أو عندما ال يوجـــد منافع مســـتقبلية يتوقع أن تنشـــأ من اإلســـتخدام. الربح أو الخســـارة التي قد 
تنشـــأ عـــن حـــذف األصـــل غير الملمـــوس يتم قياســـها بالفرق بين صافـــي المحصل من اإلســـتبعاد والقيمـــة الدفترية لألصـــل ويتم إثباتها فـــي قائمة الربح أو الخســـارة 

الموحدة عند التوقف عن اإلعتراف باألصل.

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
فحص انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى

ألغـــراض تقييـــم اإلنخفـــاض فـــي القيمة، يتـــم تجميع الموجـــودات عند أدنى المســـتويات التي يوجد لهـــا تدفقات نقدية مســـتقلة إلى حـــد كبير )وحدات توليـــد النقد(. 
نتیجة لذلك، یتم فحـــص بعض الموجودات بشـــكل فردي النخفاض القیمة ویتم فحـــص بعضهـــا علـــى مستوى وحدة تولید النقد. يتـــم توزيع الشـــهرة علـــى الوحدات المولدة 

للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من تآزر تجميع األعمال ذات الصلة وتمثل أدنى مستوى داخل المجموعة حيث تقوم اإلدارة بمراقبة الشهرة.

يتـــم فحـــص وحـــدات توليد النقـــد التي تم تخصيص الشـــهرة لها )التي تحددهـــا إدارة المجموعة بما يعـــادل قطاعات التشـــغيل الخاصة بها( لتحديـــد انخفاض القيمة 
ســـنوًيا علـــى األقـــل. يتـــم اختبار جميـــع الموجودات الفرديـــة األخرى أو وحـــدات توليد النقـــد لتحديد انخفاض القيمة عندما تشـــير األحـــداث أو التغيرات فـــي الظروف إلى 

أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

تـــدرج خســـارة انخفـــاض القيمـــة للمبلـــغ الذي تتجاوز بـــه القيمة الدفترية لألصـــل )أو وحدة توليـــد النقد( المبلغ القابل لإلســـترداد، وهـــو أعلى من القيمـــة العادلة ناقصا 
تكاليـــف اإلســـتبعاد وقيمـــة االســـتخدام. لتحديـــد القيمة في اإلســـتخدام، تقـــوم اإلدارة بتقديـــر التدفقات النقدية المســـتقبلية المتوقعـــة من كل وحـــدة مولدة للنقد 
وتحديـــد معدل خصم مناســـب من أجل احتســـاب القيمة الحالية لتلك التدفقـــات النقدية. ترتبط البيانات المســـتخدمة إلجراءات فحص انخفاض القيمة ارتباًطا مباشـــًرا 
بأخـــر ميزانيـــة معتمـــدة للمجموعة، ويتـــم تعديلها عند الضرورة الســـتبعاد تأثيرات عمليات إعادة الهيكلة المســـتقبلية وتحســـينات األصـــول. یتم تحدید عناصر الخصم 

بشكل فردي لكل وحدة تولید النقد وتعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود وعوامل المخاطر الخاصة باألصول.

خسائر انخفاض القیمة للوحدات المولدة للنقد تقلل أوال من القیمة الدفتریة ألي شـــهرة مخصصة لوحدة تولید النقد. يتم تحميل أي خســـارة انخفاض في القيمة بالتناســـب على 
الموجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد.

باستثناء الشـــهرة، یتم بعد ذلك إعادة تقییم جمیع الموجودات للمؤشـــرات إلـــى أن خسارة االنخفاض في القیمة والمعترف بهـــا سابقً قد ال تكـــون موجودة. يتـــم رد خســـارة 
انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمته الدفترية.

المخزون
يظهـــر المخـــزون بالتكلفـــة أو صافـــي القيمـــة القابلـــة للتحقـــق أيهما أقـــل، تمثل القيمـــة القابلة للتحقق الســـعر البيعـــي المقدر للمخـــزون بعد خصم كافـــة التكاليف 

المقدرة لإلتمام والبيع، ويتم تحديد تكاليف البنود االخرى للمخزون كما يلي: 

• المواد الخام والمستهلكات وغيرها من مواد التصنيع يتم تحديدها طبقً لتكلفة الشراء باستخدام طريقه الوارد أوالً يصرف أوالً. 

•  البضاعـــة قيـــد التصنيـــع والبضاعـــة الجاهزة يتـــم تحديدها بتكلفـــة المواد المباشـــرة، باإلضافة إلى أجـــور العمالة والمصاريف غير المباشـــرة طبقً إلى معدل النشـــاط 
العادي. 

• البضاعة المعاد بيعها يتم تحديدها طبقً ألسس محددة.

النقد وما في حكمه
يتشـــكل النقـــد ومـــا فـــي حكمه من البنـــود التي يمكن تحويلها بســـهولة إلى مبالـــغ نقدية والتي تخضـــع لمخاطر غير جوهريـــة للتغير في القيمة. يتكـــون النقد وما 

في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد بالصندوق واالرصدة لدى البنوك ويتم تسجيلها مبدئيً والحقً بالقيمة العادلة.

وألغـــراض قائمـــة التدفقـــات النقدية: يتشـــكل النقـــد وما في حكمه مـــن النقد بالصندوق ومـــن األرصدة النقديـــة المحتفظ بها لـــدى البنوك ولها تاريخ اســـتحقاق يبلغ 
9٠ يوما أو أقل، وهي متاحة لالستخدام من قبل المجموعة ما لم ينص على خالف ذلك.
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات المالية

اإلعتراف واإلستبعاد
يتـــم اإلعتـــراف باألصـــول والخصـــوم المالية عندما تصبح الشـــركة طرفا فـــي األحكام التعاقديـــة لهذه األدوات. يتـــم قياس األصول والخصـــوم المالية مبدئًيـــا بالقيمة 

العادلة. 

یتم استبعاد الموجودات المالیة عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما یتم تحویل الموجودات المالیة وتحویل كافة المخاطر 
والمنافع. يتم استبعاد االلتزام المالي عند إطفاءه أو سداده أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.

التصنيف والقياس المبدئي لألصول المالية
باستثناء هـــذه الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي علـــى مكـــون تمویلي كبيـــر ویتم قیاســـها بسعر المعاملة وفقً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١5، یتم قیاس جمیع 

الموجودات المالیة مبدئیً بالقیمة العادلة المعدلة لتكاليف المعاملة، حیثما ینطبق ذلك

يتم تصنيف الموجودات المالية، بخالف تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط، في الفئات التالية:

• التكلفة المطفأة 

• القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى

في الفترات المعروضة ليس لدى المجموعة أي أصول مالية مصنفة على أنها القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى. يتم تحديد التصنيف من خالل كال:
• نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية

• خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.

يتـــم عـــرض جميع اإليـــرادات والمصروفات المتعلقـــة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخســـارة ضمن تكاليـــف التمويل أو إيرادات التمويـــل أو البنود المالية 
األخرى، باستثناء انخفاض قيمة الذمم المدينة التي يتم عرضها ضمن مصاريف البيع والتسويق.

القياس الالحق لألصول المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتـــم قيـــاس الموجـــودات الماليـــة بالتكلفة المطفـــأة إذا كانت الموجودات مســـتوفية للشـــروط التالية )ولم يتـــم تصنيفها على أنهـــا موجودات ماليـــة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة(:

• يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

• الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.

بعـــد اإلعتـــراف المبدئـــي، يتـــم قياســـها بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طريقـــة العائد الفعلية. يتـــم حذف التخفيـــض عندما يكون تأثيـــر الخصم غير جوهـــري. إن النقد 
ومـــا فـــي حكمـــه لدى المجموعـــة والذمم المدينة التي يتـــم تحصيلها نقًدا ومعظم الذمـــم المدينة األخرى والضمانـــات النقدية المودعه لدى البنـــوك تندرج ضمن هذه 

الفئة من األدوات المالية.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
یتم تصنیف الموجودات المالیة المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف خالف " المحتفظ بها للتحصیل" أو "االحتفاظ للتحصيل والبیع" بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 
عالوة على ذلك، بغض النظر عن الموجودات المالية لنموذج األعمـــال، فإن تدفقاتها النقدية التعاقدية ليست فقط مدفوعات المبلغ الرئيسي ويتـــم تحديـــد العائـــد 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

•  يتـــم قيـــاس الموجـــودات فـــي هـــذه الفئة بالقيمـــة العادلة مع إثبات األرباح أو الخســـائر في الربح أو الخســـارة. يتـــم تحديد القيمـــة العادلة للموجـــودات المالية في هذه 
الفئة بالرجوع إلى معامالت الســـوق النشـــطة أو باســـتخدام أســـاليب التقييم عندما ال يوجد ســـوق نشـــط. يتم تصنيف الذمم المدينة التي يتم تحصيلها بالذهب 

تحت بند القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقوم المجموعة باحتساب أصول مالية في بند القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى إذا كانت الموجودات مستوفية للشروط التالية:

• يتم االحتفاظ بها بموجب نموذج األعمال هدفه هو "االحتفاظ للتحصيل" التدفقات النقدية المرتبطة وبيعها و

• الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.

أي أرباح أو خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر سيتم إعادة تدويرها عند التوقف عن االعتراف باألصل.

انخفاض قيمة األصول المالية
تســـتخدم متطلبـــات انخفـــاض قيمة المعيار الدولـــي للتقارير المالية رقـــم 9 مزيًدا من المعلومـــات التطلعية لإلعتراف بالخســـائر االئتمانية المتوقعة - "نموذج خســـارة 
االئتمـــان المتوقـــع". يســـتبدل هذا النموذج "نموذج الخســـارة المتكبدة" في المعيار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 39. تضمنت االدوات ضمن نطاق المتطلبات الجدیدة القروض 
والموجودات المالیة األخرى من نوع الدین التي تم قیاســـها بالتكلفـــة المطفأة والقيمـــة العادلـــة مـــن خالل الدخل الشـــامل األخـــرى والذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود 
التي تم إدراجهـــا وقیاســـها بموجب المعيـــار الدولـــي للتقاریر المالیة رقم ١5 والتزامات القروض وبعض عقود الضمان المالي )للمصدر( ال يتـــم قياســـها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة.

لـــم يعـــد االعتـــراف بخســـائر االئتمـــان يعتمد على قيـــام المجموعـــة بتحديد حدث خســـارة االئتمان أوالً. وبـــدالً من ذلـــك، تأخذ المجموعة فـــي االعتبار مجموعة أوســـع من 
المعلومـــات عنـــد تقييـــم مخاطر االئتمان وقياس خســـائر االئتمـــان المتوقعة، بما في ذلك األحداث الســـابقة والظروف الحاليـــة والتنبؤات بصورة معقولـــة وقابلة للدعم 

والتي تؤثر على إمكانية تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية لألداة.

في تطبيق هذا النهج التطلعي، يتم التمييز بين:
• األدوات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة )"المرحلة ١"( و

• األدوات المالية التي تدهورت بشكل كبير في جودة اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي والتي لم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة )المرحلة ٢(.

"المرحلة 3" سوف تغطي األصول المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.

يتم اإلعتراف بـ "١٢ شهرًا من الخسائر االئتمانية المتوقعة" للفئة األولى بينما يتم تسجيل "خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية.

يتم تحديد قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة من خالل تقديرمتوسط مرجح لخسائر اإلئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

إنخفاض قيمة األصول المالية السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39
فـــي الســـنة الســـابقة، اســـتند انخفاض قيمة الذمـــم التجارية المدينـــة إلى نموذج الخســـارة المتكبـــدة. تم النظر فـــي المبالغ المســـتحقة ذات األولويـــة الفردية لتحديد 
اإلنخفـــاض فـــي القيمـــة عنـــد التأخـــر في اســـتحقاقها أو عنـــد تلقي دليـــل موضوعي آخر علـــى أن الطـــرف المقابل المحدد ســـوف يتخلف عن ســـداد ديونه. تـــم مراجعة 
الذمـــم المدينـــة التـــي لـــم يتـــم اعتبارها منخفضة القيمة بشـــكل فـــردي لتحديد انخفاض القيمـــة في مجموعـــات، والتي يتم تحديدهـــا بالرجوع إلى النشـــاط ومنطقة 
الطـــرف المقابـــل وغيرهـــا من خصائص مخاطـــر االئتمـــان المشـــتركة. ثم استندت تقدير خسائر انخفاض القيمة على معدالت التأخير التاريخية للطرف اآلخر السابق لكل 

مجموعة محددة.

ذمم تجارية مدينة وأخرى
تســـتخدم المجموعـــة نهًجا مبســـًطا في المحاســـبة للـــذم تجارية مدينة وذمم اخرى وتســـجل مخصصات الخســـائر كخســـائر ائتمانيـــة متوقعة مدى الحيـــاة. هذه هي 
النواقـــص المتوقعـــة فـــي التدفقات النقديـــة التعاقدية، آخذين بعين االعتبار احتمالية التخلف عن الســـداد فـــي أي مرحلة من مراحل عمر األداة المالية. عند اإلحتســـاب، 

تستخدم المجموعة خبرتها التاريخية والمؤشرات الخارجية والمعلومات التطلعية /اإلستشرافية لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة مخصصات.

تقوم المجموعة بتقییم انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة على أساس مشـــترك حیث أنها تمتلك خصائص مخاطر ائتمانیة مشتركة، فقد تم تجميعها اســـتنادًا إلى كونها 
قد فات موعد استحقاقها. 
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

وحيـــث أن المحاســـبة المتعلقـــة بالخصـــوم الماليـــة ال تزال إلـــى حد كبير كما هي فـــي إطار المعيار الدولـــي للتقارير المالية رقـــم 9 مقارنة مع المعيار المحاســـبي الدولي 
رقم 39، فإن المطلوبات المالية للمجموعة لم تتأثر باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ومع ذلك، ولإلكمال، تم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية أدناه.

تشـــمل المطلوبـــات الماليـــة للمجموعـــة المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة التســـهيالت النقديـــة قصيرة اآلجـــل والذمـــم الدائنه الدفـــع والمطلوبـــات المتداولة األخـــرى. يتم 
تخصيص تسهيالت الذهب طويلة اآلجل تحت بند القيمة العادلة خالل األرباح والخسائر.

یتم قیاس المطلوبات المالیة مبدئیً بالقیمة العادلة، ویتم تعديلها، حسب اإلقتضاء، لتكالیف المعاملة ما لم تقم المجموعة بتحدید التزام مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. 

بعـــد ذلـــك، يتـــم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طريقـــة العائد الفعلية فيما عدا المشـــتقات والمطلوبات المالية المحـــددة بالقيمة العادلة من 
خـــالل الربـــح أو الخســـارة والتـــي تدرج الحقً بالقيمـــة العادلة مع األرباح أو الخســـائر المعترف بها في الربح أو الخســـارة )بخـــالف األدوات المالية المشـــتقة التي تم تحديدها 

و فعاليتها كأدوات التحوط(.

يتـــم إدراج جميـــع التكاليـــف المتعلقـــة بالعائـــد والتغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة ألداة والتـــي يتم اإلبـــالغ عنها فـــي الربح أو الخســـارة ضمـــن تكاليف التمويـــل أو الدخل 
التمويلي، حسب اإلقتضاء.

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط
دخلت المجموعة في أدوات مالية مشتقة مع مؤسسة مالية، في شكل عقود السلع التطلعيـــة / اإلستشـــرافية للتخفيف من مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل علـــى 
التســـهيالت قصيرة األجل للذهـــب، بسبب ارتفاع أسعار الذهب. يتـــم إثبـــات هذه األدوات المالية المشـــتقة مبدئيـــً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشـــتقات ويتم 

إعادة قياسها الحقً بالقيمة العادلة. تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

یتم المحاســـبة عـــن األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل القيمـــة العادلة لألربـــاح والخسائر باستثناء المشتقات المصنفة كأدوات تحوط في عالقات تحوط التدفقات 
النقدیة التي تتطلب معالجة محاسبیة محددة. للتحفظ لمحاسبة التحوط، يجب أن تستوفي عالقة التحوط جميع المتطلبات التالية:

• هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط به وأداة التحوط

• ال يهيمن أثر مخاطر االئتمان على تغیرات القیمة الناتجة عن هذه العالقة االقتصادیة

•  نســـبة التحـــوط لعالقـــة التحـــوط هي نفســـها الناتجة عـــن كمية البنـــد المتحوط لـــه والتي يقـــوم الكيـــان بتغطيتها فعلًيـــا وكميـــة أداة التحوط التي يســـتخدمها 
الكيان فعلًيا لتغطية تلك الكمية من البند المتحوط له. 

تحوطات القيمة العادلة
يتـــم إثبـــات التغييـــر فـــي القيمة العادلة ألداة التحـــوط في قائمة الربـــح أو الخســـارة كمصروفـــات أخـــرى. یتم تسجیل التغیر في القیمة العادلة للبند المتحوط لخصم المخاطر 

المتغطیة كجزء من القیمة الدفتریة للبند المتحوط له ویتم إدراجه أیضا في قائمة الربح أو الخسارة كمصروفات آخرى.

عندمـــا يتـــم تحديـــد التزام الشـــركة غير المعترف به كبنـــد محوط، يتم اإلعتـــراف بالتغيير التراكمي الالحـــق في القيمة العادلة اللتزام الشـــركة المنســـوب إلى المخاطر 
المتحوط عليها كأصل أو التزام مع وجود أرباح أو خسائر مقابلة معترف بها في الربح أو الخسارة.

ذمم دائنة ومستحقات
يتـــم إثبـــات المطلوبـــات للمبالـــغ المســـتحقة فـــي المســـتقبل مقابل البضائـــع أو الخدمات المســـتلمة ســـواء تم تقديـــم فاتورة بهـــا من قبل المـــورد أم لـــم تقدم بها 

فواتير. 

المخصصات
يتـــم االعتـــراف بالمخصصـــات عندمـــا يكـــون لـــدى المجموعـــة التزامـــات )قانونيـــة أو ضمنيـــة( ناتجة عن حـــدث ســـابق، وتكون تكاليـــف تســـوية االلتزام محتملـــة ويمكن 

قياسها بشكل موثوق به. تتم مراجعة المخصصات بتاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
اإللتزامات المحتملة

يتـــم اإلفصـــاح عـــن االلتزامـــات المحتملـــة عندما يكـــون لدى المجموعـــة التزام محتمـــل نتيجة لحدث ســـابق لن يتم تأكيـــد وجوده إال بوقـــوع أو عدم وقوع حـــدث أو أكثر 
ألحـــداث مســـتقبلية غيـــر مؤكـــدة ال تكون بالكامل ضمن ســـيطرة المجموعـــة، أو ان يكون لـــدى المجموعة التزامـــات قانونية أو ضمنية حالية تنشـــأ عن أحداث ســـابقة، 
ولكـــن ليـــس مـــن المحتمـــل أن يتطلـــب ذلك تدفق للموارد التـــي تنطوي على منافع اقتصادية لتســـوية االلتـــزام أو أن مبلغ االلتزام ال يمكن قياســـه بشـــكل موثوق به 

بصورة كافية. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقـــدم المجموعـــة مكافـــآت نهايـــة الخدمـــة لموظفيهـــا وفقا لنظام العمـــل في المملكة العربية الســـعودية. ويســـتند اســـتحقاق هـــذه المكافآت إلى الراتـــب النهائي 
للموظـــف ومـــدة الخدمـــة، مـــع إتمام الحـــد األدنى من فتـــرة الخدمـــة للموظف. يتم تســـجيل التكاليـــف المتوقعة لهـــذه المكافآت على مـــدى فترة الخدمـــة، ويتم عمل 
مخصـــص ســـنوي بنـــاء علـــى تقييم خبيـــر اكتواري مســـتقل وفقا لمتطلبـــات معيار المحاســـبة الدولي رقـــم ١9 "منافـــع الموظفين" على اســـاس المنهجيـــة اإلكتوارية 

لوحدة االئتمان المتوقعة. وقد أجري التقييم األخير بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١8م.

يتـــم إثبـــات جميـــع تكاليـــف الخدمة الســـابقة كمصروف فـــورًا. ويتم إثبـــات جميع األربـــاح والخســـائر اإلكتواريـــة المتعلقة بالتزامـــات المنافـــع والمزايا المحـــددة في قائمة 
الدخل الشامل الموحدة.

الزكاة والضرائب
يتم احتســـاب الزكاة بإســـم المجموعة والشـــركات التابعة لهـــا، المملوكة بالكامل وفقا لألنظمة المالية الســـعودية. تقوم الشـــركات التابعة األجنبيـــة بتقديم التزامات 
ضريبـــة الدخـــل، إن وجـــدت، وفقـــا لألنظمـــة الضريبيـــة للدولة التـــي تعمل فيه. يتـــم تحميل مخصصـــات الـــزكاة وضريبة الدخل علـــى قائمة الربـــح أو الخســـارة الموحدة 

وقائمة الدخل الشامل الموحدة.

يتـــم إحتســـاب ضريبـــة الدخل المؤجلة للشـــركات التابعـــة األجنبية الخاضعـــة للضريبة باســـتخدام طريقة األلتزام علـــى جميع الفروقـــات المؤقتة في تاريـــخ التقرير بين 
االوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية.

يتـــم قيـــاس موجـــودات ومطلوبات ضريبـــة الدخل المؤجلة وفقا للمعـــدالت الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقق األصل أو تســـوية اإللتزام، اســـتنادا 
لألنظمة التي تم سنها في البلدان المعنية في تاريخ التقرير.

توزيعات األرباح 
يتـــم إثبـــات توزيعـــات األربـــاح النهائيـــة كمطلوبـــات عند الموافقـــة عليها من قبـــل الجمعيـــة العمومية، ويتم تســـجيل توزيعـــات األرباح األوليـــة عند اعتمادهـــا من قبل 

مجلس اإلدارة. 

اإليرادات 
تنشـــأ اإليرادات بشـــكل رئيســـي مـــن بيع الذهب واإليـــرادات من العمليـــات. لتحديد ما إذا كان ســـيتم اإلعتـــراف باإليرادت، تتبـــع المجموعة عملية مكونـــه من 5 خطوات 

هي كما يلي:

١- تحديد العقد المبرم مع العميل

٢- تحديد التزامات األداء

3- تحديد سعر المعامالت 

4- تخصيص سعر المعامالت إلى التزامات األداء

5- االعتراف باإليرادات عندما تكون التزامات األداء مستوفاة.

غالبـــاً مـــا تدخـــل المجموعـــة فـــي معامـــالت تتضمن مجموعـــة من منتجـــات وخدمـــات المجموعـــة. في جميـــع الحاالت، يتـــم تحديـــد إجمالي ســـعر المعاملـــة للعقد بين 
التزامات األداء المختلفة بناًء على أسعار البيع النسبية القائمة بذاتها. سعر المعاملة للعقد يستثني أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى.

يتـــم اإلعتـــراف باإليـــرادات إمـــا فـــي وقت معيـــن أو بمرور الوقـــت، عندما )أو كمـــا( تســـتوفي المجموعة التزامـــات األداء عن طريـــق نقل الســـلع أو الخدمـــات الموعودة إلى 
عمالئها.

١39 ١38  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
اإليرادات من الذهب

تشـــير اإليـــرادات مـــن بيع الذهب إلى قيمـــة وزن الذهب المباع إلـــى عمالء بالجملة. يتم إثبـــات اإليرادات في وقت إصدار الفواتير وتســـليم كميات المجوهـــرات الواردة في 
الفواتير عندما تقوم المجموعة بتنفيذ التزامها كما هو متفق عليه في العقد، وفق سعر الذهب في األسواق الدولية.

إن اإليـــرادات مـــن الذهـــب وتكلفة اإليرادات من الذهب متســـاوية ويعوض بعضهـــا البعض أي عمل مقاصه لها حيث أن الذهب المســـتخدم في الحلـــي المباعة للعمالء 
يقّيم بسعر الذهب العالمي السائد في تاريخ كل معاملة، دون إضافة أي هامش ربح.

اإليرادات من العمليات
تشـــير اإليـــرادات مـــن العمليات إلـــى مكون القيمة المضافة فـــي قطعة المجوهرات وهي رســـم خدمة العمالة، وقيمـــة اإلضافات، ومبيعات مجوهـــرات األلماس واإليرادات 

األخرى الناتجة عن قنوات البيع بالجملة والتجزئة.

يتـــم إثبـــات اإليـــرادات من العمليات وفًقا للقيمة العادلة للمقابل المســـتلم أو المســـتحق في وقت اســـتيفاء التزام األداء. يتـــم تنفيذ التزام األداء عند تســـليم البضائع 
الموعودة إلى العمالء. يتم تخفيض اإليرادات بقيمة الخصومات المطبقة و المتعلقة بالبضاعة المباعة.

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتـــم ترجمـــة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال الســـعودي بأســـعار الصرف الســـائدة في وقـــت المعامالت ذات الصلة. يتم ترجمـــة الموجودات والمطلوبات 
بالعملـــة األجنبيـــة فـــي تاريـــخ قائمـــة المركـــز المالـــي الموحدة إلـــى الريال الســـعودي باســـتخدام أســـعار الصرف الســـائدة في ذلـــك التاريخ. يتـــم إثبات فروقـــات الترجمة 

المحققة وغير المحققة من العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

ترجمة العمليات األجنبية
يتـــم ترجمـــة الموجودات والمطلوبات بالقوائم المالية للشـــركات التابعة األجنبية إلى الريال الســـعودي باســـتخدام أســـعار الصـــرف في تاريخ اعداد قائمـــة المركز المالي 

الموحدة، بينما يستخدم متوسط أسعار الصرف لكل فترة لترجمة اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر. 

يتـــم ترجمـــة مكونـــات حقـــوق الملكيـــة، مـــا عـــدا األربـــاح المبقاة، بنـــاًء على األســـعار الســـائدة في تاريخ حـــدوث كل منهـــا. يتم تســـجيل التعديـــالت الناتجة عـــن ترجمة 
العمليات األجنبية، إذا كانت جوهرية، في قائمة الدخل الشامل الموحدة بإعتبارها مكون منفصل لحقوق الملكية.

المصاريف
إن مصاريـــف البيـــع والتســـويق هـــي تلك التي تتعلـــق على وجه التحديد باألنشـــطة التســـويقية والترويجية. يتم تصنيف كافـــة المصاريف األخـــرى كمصروفات عمومية 

وإدارية وتكلفة الخدمات.

عقود اإليجار التشغيلية 
يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

5- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
إعادة تقييم الذهب

يتـــم تســـجيل المعامالت التي تتم بالذهب بالريال الســـعودي بأســـعار الســـوق ذات العالقة الســـائدة في وقت المعامـــالت المعنية. يتم إعادة تقييـــم أرصدة الموجودات 
والمطلوبـــات التـــي تتـــم بالذهب ما عدا مخزون الذهب، بســـعر الســـوق الســـائد بتاريخ قائمـــة المركز المالـــي الموحدة. يتم إثبات جميع المكاســـب والخســـائر المحققة 

وغير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم البنود المتعلقة بالذهب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ربحية السهم األساسية والمخفضة
تعـــرض المجموعـــة الربحيـــة االساســـية و المخفضـــة للســـهم الواحد لمســـاهميها. يتم احتســـاب ربحية الســـهم الواحد األساســـية بقســـمة صافي الدخل أو الخســـارة 
العائدة إلى المســـاهمين العاديين في الشـــركة األم على المتوســـط المرجح لعدد األســـهم العادية القائمة خالل الســـنة. يتم تحديد ربحية الســـهم الواحد المخفضة 
مـــن خـــالل تســـوية صافي الدخل أو الخســـارة العائـــدة إلى المســـاهمين العاديين والمتوســـط المرجح لعدد األســـهم العادية القائمة لتأثير األســـهم العاديـــة المحتملة 

المخفضة، إن وجدت.

تقارير القطاعات التشغيلية
القطـــاع هـــو جـــزء مميـــز من المنشـــأة التـــي تعمل إما فـــي تقديم منتجـــات أو خدمـــات )قطاع أعمـــال( أو فـــي تقديم منتجـــات أو خدمات ضمـــن بيئة اقتصاديـــة معينة 

)قطاع جغرافي(، والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن تلك المنافع والمخاطر الخاصة بالقطاعات األخرى. 

6- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة 
6-1 المعايير الجديدة المعتمدة كما في 1 يناير 2018م

)أ ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15 - اإليرادات من العقود المبرمه مع العمالء
يحـــدد المعيـــار الجديـــد نموذًجـــا مـــن خمس خطوات إلحتســـاب األربـــاح الناتجة عـــن العقود المبرمـــه مع العمـــالء. يتم إثبات اإليـــرادات لتصنيـــف نقل الســـلع أو الخدمات 
الموعـــودة إلـــى عميـــل بمبلـــغ يعكس المقابـــل المتوقع للمجموعـــة أن يحق لهـــا مقابل تلك الســـلع أو الخدمات. يتـــم إثبات اإليـــرادات عندما، أو عندمـــا يحصل العميل 
على السيطرة على السلع أو الخدمات. یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١5 محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١١ عقود اإلنشاء ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١8 واإلیرادات 

والتفسیرات ذات الصلة.

إن تطبيـــق هـــذا المعيـــار ليـــس لـــه أي تأثيـــر مـــادي علـــى نتائـــج المجموعة بســـبب الشـــروط التعاقديـــة المباشـــرة مع العمـــالء. ومع ذلـــك، فقد تـــم تطوير السياســـات 
المحاسبية الحالية بشكل أكبر.

)ب( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )9( - األدوات المالية
يســـتبدل المعيـــار الجديـــد لـــألدوات الماليـــة )المعيار الدولـــي إلعداد التقاريـــر الماليـــة 9( معيار المحاســـبة الدولـــي 39 "األدوات الماليـــة: االعتراف والقيـــاس". وهي تدخل 

تغييرات رئيسية على اإلرشادات السابقة بشأن تصنيف وقياس األصول المالية ويقدم نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" النخفاض قيمة الموجودات المالية.

١( تصنيف وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية

یحتفظ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 إلى حد كبير بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولي رقم 39 لتصنیف وقیاس الخصوم المالیة ومع ذلك، فإنه يلغي فئات 
معيارالمحاسبة الدولي رقم 39 السابقة للموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع.

إن إعتمـــاد المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر المالية رقـــم 9 ليس له تأثير جوهري على السياســـات المحاســـبية للمجموعـــة المتعلقة بالموجـــودات المالية والمطلوبـــات المالية 
وتصنيـــف األصـــول الماليـــة. وفًقـــا للمعيـــار الدولي للتقاريـــر المالية رقـــم 9، عند اإلعتـــراف المبدئي، يتم تصنيـــف الموجودات المالية علـــى النحو المقاس علـــى: التكلفة 
المطفـــأة. القيمـــة العادلـــة خـــالل الدخل الشـــامل األخر - اســـتثمارات الديـــن. القيمة العادلة خالل الدخل الشـــامل األخر - االســـتثمار في األســـهم أو القيمـــة العادلة خالل 
الربح أو الخســـارة. یستند تصنیف الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 بشـــكل عام إلى نموذج األعمال الذي یتم إدارة الموجودات المالیة به وخصائص 

التدفق النقدي التعاقدي.

١4١ ١4٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

6- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة )تتمة(
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

• يحتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

• الشروط التعاقدية الخاصة بها تعطي تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.

یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقيـــاس بالتكلفـــة المطفأة أو القيمـــة العادلـــة خـــالل الدخـــل الشـــامل األخر كمـــا هـــو مبین أعاله بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر. ويشـــمل ذلـــك جميـــع األصول المالية المشـــتقة. عنـــد اإلعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة تعيين أصل مالي بشـــكل غير قابل للنقض والذي يســـتوفي 
المتطلبـــات التـــي يتـــم قياســـها بالتكلفـــة المطفـــأة أو القيمة العادلـــة خالل الدخل الشـــامل األخر كما فـــي القيمة العادلـــة خالل األربـــاح والخســـائر إذا كان القيام بذلك 

يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من عدم تطابق المحاسبة الذي كان من الممكن أن ينشأ.

يتـــم قيـــاس األصـــل المالـــي )ما لم يكـــن ذمم تجاريـــة مدينة دون مكـــون تمويل كبير يتم قياســـه مبدئًيا بســـعر المعاملـــة( مبدئًيا بالقيمـــة العادلة مضاًفـــا إليه، لبند 
ليس بالقيمة العادلة خالل األرباح والخسائر في، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تكون منسوبة مباشرة إلى استحواذها.

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

•  الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة من خالل الربح أو الخســـارة: يتم قياس هذه الموجـــودات الحًقا بالقيمة العادلـــة. يتم اإلعتراف باألرباح والخســـائر بالصافي، بما في 
ذلك أي عوائد أو إيرادات توزيعات أرباح، في الربح أو الخسارة.

•  الموجـــودات الماليـــة بالتكلفـــة المطفـــأة: يتم قيـــاس هذه الموجـــودات الحًقـــا بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طريقـــة العائد الفعلية. يتـــم تخفيض التكلفـــة المطفأة 
بخســـارة انخفـــاض القيمـــة. يتـــم اإلعتراف بإيرادات العوائد ومكاســـب وخســـائر صرف العمـــالت األجنبية وإنخفـــاض القيمة في الربح أو الخســـارة. يتم إثبات أي مكاســـب 

أو خسائر عند استبعاد األرباح في الربح أو الخسارة.

٢( انخفاض قيمة األصول المالية

لقـــد أدى اعتمـــاد تطبيـــق المعيـــار الدولـــي إلعداد التقاريـــر المالية رقم 9 إلـــى تغيير جوهري في محاســـبة المجموعة على خســـائر انخفـــاض القيمة للموجـــودات المالية 
المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة وذلـــك باســـتبدال منهـــج الخســـارة المتكبـــدة فـــي معيـــار المحاســـبة الدولـــي رقـــم 39 مـــع نهـــج خســـارة اإلئتمـــان المتوقـــع التطلعي/ 

االستشرافي،و تعتمد منهجية انخفاض القيمة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.

بالنســـبة للذمـــم المدينـــة، قامـــت المجموعة بتطبيق النهج المبســـط للمعيار وحســـبت خســـائر اإلئتمـــان المتوقع على أســـاس فترة خســـائر االئتمـــان المتوقعة. لدى 
المجموعـــة جـــدول مخصصـــات قائـــم على تجربة خســـارة االئتمـــان التاريخيـــة للمجموعـــة ويتضمن أيًضـــا العوامـــل التطلعيـــة / االستشـــرافيه الخاصة بالذمـــم المدينة 

والبيئية اإلقتصادية التي تعمل بموجبها المجموعة.

6- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة )تتمة(
اصول مالية منخفضة القيمة

بالنســـبة لجميـــع األصـــول الماليـــة األخرى، تطبـــق المجموعة النهـــج العام لحســـاب االنخفاض في القيمـــة. ويتم تســـجيل فترة خســـائر االئتمان المتوقعـــة عندما تكون 
هنـــاك زيـــادة كبيـــرة فـــي مخاطـــر االئتمـــان منذ االعتـــراف المبدئي ويتـــم اإلعتراف بخســـائر االئتمـــان المتوقعة لمـــدة ١٢ شـــهًرا عندما ال تزيـــد مخاطر االئتمـــان على األداة 

المالية بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. 

عرض / إظهار انخفاض القيمة 
تقـــوم المجموعـــة باإلعتراف بخســـائر انخفاض القيمة أو اإلنعكاســـات / اإلســـقاطات فـــي قائمة الربح أو الخســـارة الموحدة لجميـــع األدوات المالية مع إجـــراء تعديل مقابل 

على قيمتها الدفترية من خالل مخصص خسارة الخسائر اإلئتمانية.

يتم إظهار خسائر ائتمان الذمم المدينة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة تحت بند مصاريف البيع والتسويق.

3( التحول 

لـــم تأخـــذ المجموعـــة أي إعفـــاء فيمـــا يتعلـــق بإعتماد المعيـــار الدولـــي للتقارير المالية رقـــم 9 للمرة األولـــي حيث أن اعتمـــاد المعيار الجديـــد لم يكن له تأثيـــر كبير على 
السياســـات المحاســـبية المتعلقـــة بالمطلوبـــات المالية والموجـــودات المالية وتصنيف األصـــول المالية. تم إجراء التقييمـــات المتعلقة بتحديد نمـــوذج األعمال الذي يتم 

بموجبه االحتفاظ بأصل مالي على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي.

6-2 معايير جديدة صادرة ولكن لم يتم العمل بها 
فيمـــا يلـــي المعاييـــر والتعديـــالت الجديدة للمعاييـــر والتي تكون ســـارية المفعول للفترات الســـنوية التي تبدأ فـــي أو بعد ١ يناير ٢٠١9م ويســـمح التطبيـــق المبكر. مع 

ذلك، لم تقم المجموعة بعد بتبنيها في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

أ ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 " اإليجارات"
یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١6 نموذج محاسبي واحد للمستأجرييـــن. يعتـــرف المســـتأجر بحـــق إســـتخدام أحـــد األصـــول التـــي تمثـــل حقـــه في اســـتخدام األصل 
األساســـي والتـــزام عقـــد اإليجـــار الذي يمثل التزامـــه بدفع اإليجـــار. هناك إعفـــاءات اختيارية إليجـــارات قصيرة األجل وتأجير ســـلع منخفضـــة القيمة. يظل محاســـبة المؤجر 

مشابهً للمعيار الحالي - أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.

أنجـــزت المجموعـــة تقييًمـــا أولًيا للتأثيـــر المحتمل على قوائمها الماليـــة الموحدة ولكنها لم تكمل تقييمهـــا المفصل بعد. تتوقع اإلدارة أن يتم اعتمـــاد المعيار الدولي 
للتقاريـــر الماليـــة رقـــم ١6 فـــي القوائم المالية الموحدة للمجموعة للســـنة الســـنوية التي تبدأ فـــي ١ يناير ٢٠١9م. قد يكون لتطبيـــق المعيار الدولي للتقاريـــر المالية رقم 
١6 تأثيـــًرا كبيـــًرا علـــى المبالـــغ المعلـــن عنهـــا واإلفصاحات الواردة فـــي القوائم الماليـــة للمجموعة. ومـــع ذلك، ليس مـــن الممكن عمليـــا تقديم تقدير معقـــول لتأثيرات 

تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بمراجعة مفصلة.
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

7- الممتلكات والمعدات

أراضي
ريال 

سعودي

مباني
ريال 

سعودي

مكائن 
ومعدات

ريال 
سعودي

أثاث 
وتجهيزات

ريال 
سعودي

سيارات
ريال 

سعودي

معدات 
مكتبية

ريال 
سعودي

أدوات 
وقوالب 

وأصول أخرى
ريال سعودي

تحسينات 
عقارات 

مستأجرة
ريال سعودي

مشاريع 
إنشائية تحت 

التنفيذ
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

التكلفة:

3٢١.39969.684.١3668.٠7٢.456١5.٠7١.5338.843.٢73١9.٢٠٠.١٠3١٢.78٢.745٢6.١86.365١٢.45١.65٠232.613.660في بداية السنة

1.730.372)١4.3١7.886(١.633.84٢)١4.983(١٢.945.9٠9١4.839٢5.١١6١9٢١.443.343-إعادة تصنيف

12.201.437)١١.7٠5.6١٠(١١.675.٠99٢.34٠.693379.3377٠8.٢78٢.99٠.5433٠٠.٢955.5١٢.8٠٢-إضافات

االستحواذ خالل 
تجميع األعمال 

9.٠63.54٢٢8٠.١7615.908.168-6٠7.57١-5.956.897---)أنظر اإليضاح 3٢( 

)7.898.871()39.3١4()٢.٢٠4.3٢7(-)367.٢48()١.437.١٢١()6٠.٠9١()3.79٠.77٠(--إستبعادات

فروقات ترجمة 
)292.553()٢6.58١()5١.4١9()8.635()45.353()5.67٠()9.٢6٢()76.١95()67.9١3()١.5٢5(عمالت

254.262.213)13.357.565(319.87494.237.23166.561.02321.363.5128.108.95223.828.95913.059.42240.140.805في نهاية السنة

إستهالكات 
متراكمة:

155.501.743-4٠.956.95753.39٠.7٠١١3.8٢4.٢897.9١4.958١6.47٢.86٢١١.١١8.8٠9١١.8٢3.١67-في بداية السنة

1.730.372-475.679-)١5.7٠١(١9٢)463()١44(١.٢7٠.8٠9-إعادة تصنيف

المحمل لإلستهالك 
11.320.316-١.٢45.4٠١٢.3٢5.٠84676.9377١٠.٠38١.4٢١.738٢75.١954.665.9٢3-عن السنة

متعلق 
)6.322.221(-)١.67٠.4٢١(-)334.74٢()١.437.١١4()59.6١8()٢.8٢٠.3٢6(--باإلستبعادات

فروقات ترجمة 
)82.652(-)١6.٠4٠()5.87٢()٢7.548()4.٢٠5()6.٠5١()١7.98٢()4.954(-عمالت

162.147.558-43.468.٢١35٢.877.333١4.435.٠947.١83.869١7.5١6.6٠9١١.388.١3٢١5.٢78.3٠8-في نهاية السنة

صافي القيمة 
الدفترية:

كما في 31 
92.114.655)13.357.565(319.87450.769.01813.683.6906.928.418925.0836.312.3501.671.29024.862.497ديسمبر 2018م

7- الممتلكات والمعدات )تتمة(

أراضي
ريال 

سعودي

مباني
ريال 

سعودي

مكائن 
ومعدات

ريال 
سعودي

أثاث 
وتجهيزات

ريال 
سعودي

سيارات
ريال 

سعودي

معدات 
مكتبية

ريال 
سعودي

أدوات 
وقوالب 

وأصول أخرى
ريال سعودي

تحسينات 
عقارات 

مستأجرة
ريال سعودي

مشاريع 
إنشائية تحت 

التنفيذ
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

التكلفة:

3١7.٢3٠69.8٢٠.96٢65.٠7٠.6٠9١4.88٠.4599.٢75.845١7.9١3.٢54١٢.635.334٢٠.٢٢6.3544.6٠3.٢38214.743.285في بداية السنة

١6.4٢43.5١5.533٢38.٢35٢58.467١.3٠7.3١4١٢9.9585.895.٠4١١١.٢9٠.١١322.651.085-إضافات

تحويل إلى 
موجودات جارية 

)1.227.569()١.٢٢7.569(--------أخرى

)4.020.018()٢.3١٢.788(--)١٠٠.١46()7٠5.445()68.569()648.7٢7()١84.343(-إستبعادات

فروقات ترجمة 
4.١693١.٠93١35.٠4١٢١.4٠8١4.4٠679.68١١7.45364.97٠98.656466.877عمالت

321.39969.684.13668.072.45615.071.5338.843.27319.200.10312.782.74526.186.36512.451.650232.613.660في نهاية السنة

إستهالكات 
متراكمة:

39.7٠4.٢٢55١.3٠8.4١١١3.44٢.١467.7٢4.458١5.٠53.64١١١.١١3.65١8.٢4٢.336146.588.868-في بداية السنة

---)٢65.54١(---٢65.54١--إعادة تصنيف

المحمل لإلستهالك 
9.897.678-١.٢58.٢84٢.٠79.7١٠4٠5.7٢7886.53١١.447.793٢58.3543.56١.٢79-عن السنة

متعلق 
)1.131.495(---)85.7٠7()7٠5.439()37.4١5()٢84.653()١8.٢8١(-باإلستبعادات

فروقات ترجمة 
146.692-١٢.7٢9٢١.69٢١3.83١9.4٠857.١35١٢.345١9.55٢-عمالت

155.501.743-4٠.956.95753.39٠.7٠١١3.8٢4.٢897.9١4.958١6.47٢.86٢١١.١١8.8٠9١١.8٢3.١67-في نهاية السنة

صافي القيمة 
الدفترية:

كما في 31 
321.39928.727.17914.681.7551.247.244928.3152.727.2411.663.93614.363.19812.451.65077.111.917ديسمبر 2017م
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

9- المخزون

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

حسب العناصر األساسية:

625.095.63374٠.5١٢.63٢ذهب

155.106.291١64.٠95.4١5الماس واحجار كريمة ولؤلؤ

21.900.285٢٢.3٠6.7٠٠مواد أخري وإكسسوارات

802.102.2099٢6.9١4.747

)١١.88٢.84١()13.246.470(ناقص: مخصص صهر ومواد بطيئة الحركة

788.855.739915.031.906

حسب مرحلة اإلستكمال:

437.872.39548٠.١55.4١4بضاعة جاهزة

363.624.458445.6١6.٢3١مواد خام

605.356١.١43.١٠٢أعمال قيد التنفيذ

802.102.2099٢6.9١4.747

)١١.88٢.84١()13.246.470(ناقص: مخصص صهر ومواد بطيئة الحركة

788.855.7399١5.٠3١.9٠6

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

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

11.882.841١6.894.945الرصيد كما في ١ يناير

9.629.809٢.873.٠45المحمل عن السنة

)7.95٢.984()8.266.180(المستخدم خالل السنة

67.835-فروقات تحويل العملة األجنبية

13.246.470١١.88٢.84١الرصيد في 3١ ديسمبر

7- الممتلكات والمعدات )تتمة(
1.7 تم توزيع تكلفة االستهالك المحملة للسنة علي النحو التالي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

4.062.3464.١43.765تكلفة المبيعات

5.982.3504.398.٠34مصاريف البيع والتسويق

1.275.620١.355.879المصاريف العمومية واإلدارية

11.320.3169.897.678

8- الموجودات غير الملموسة والشهرة 

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

81.472.506633.86١-١امتياز وبرامج حاسب

-3٢140.942.201شهرة 

142.414.707633.86١

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

8-1  تفاصيل الموجودات غير الملموسة األخرى كما يلي:

إجمالي القيمة الدفترية:

١7.050.1286.759.٢46 يناير - إعادة تصنيف

1.256.260٢83.9٠٢إضافات

6.98٠)3.213(فروقات تحويل العملة األجنبية

3١8.303.1757.٠5٠.١٢8 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم:

١6.416.2676.١76.٢٢7 يناير - إعادة تصنيف

417.036٢34.877المحمل عن السنة

5.١63)2.634(فروقات تحويل العملة األجنبية

3١6.830.6696.4١6.٢67 ديسمبر

1.472.506633.86١صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

10- الذمم المدينة

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

582.677.816469.٢67.439الذمم المدينة - إجمالي

)9.7٢٠.488()12.189.152(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

570.488.664459.546.95١الذمم المدينة - صافي

تنشـــأ الذمـــم المدينـــة مـــن منـــح عمـــالء المجموعـــة مـــن تجار الجملـــة تســـهيالت باألجـــل لســـداد إلتزاماتهم، بمـــا في ذلـــك إلتزاماتهـــم من شـــراء الذهـــب، وتعد هذه 
المبيعـــات اآلجلـــة إســـتجابة لمتطلبـــات تعامل شـــركات الذهب مـــع عمالئها في قطـــاع الجملة، وتعد هـــذه المعاملـــة متوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية وفقً لما 
ذهـــب إليـــه عدد من علماء الشـــريعة المتقدميـــن والمعاصرين طبقً لما توصلت إليـــه المجموعة من إجتماعاتهـــا معهم. وتقتصر المجموعة فـــي تعاملها بالبيع اآلجل 

على مبيعات الجملة فقط، وال تتعامل باألجل في مبيعات التجزئة.

تقـــوم المجموعـــة بتســـجيل مخصـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعة إســـتنادا إلى أعمـــار الذمم المدينـــة المتأخرة الســـداد. وهـــذا المخصص يـــزداد حينما تصبـــح الذمم 
المدينـــة أكثـــر تأخـــر في الســـداد وحيث الخبرة التاريخية تشـــير إلـــى ان إحتمالية إزديـــاد المبالغ الغير قابلة لإلســـترداد مع الزيادة فـــي عمر الذمم المدينـــة. راجع اإليضاح 

١.3٠ حول تحليل التقادم ومخاطر اإلئتمان للذمم المدينة والتي توضح كيف تقوم المجموعة بمعالجة و قياس جودة اإلئتمان للذمم المدينة.

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي: 

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

9.720.4889.7٢٠.486الرصيد في بداية السنة

)3٠٢.697(2.504.441المحمل / )المستخدم( عن السنة

٢65.86٠-المبالغ المستردة خالل السنة

36.839)35.777(فروقات تحويل العملة األجنبية

12.189.1529.7٢٠.488الرصيد في نهاية السنة

11- الموجودات المتداولة األخرى

31 ديسمبر2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

20.770.421١4.37١.5٢8الدفعات المقدمة

8.097.5656.4١9.465المدفوع مقدمً للموردين

3.356.2993.٢97.457المدفوع مقدمً للموظفين

6.898.842٢.7١١.٢٠7ذمم مدينة أخرى

39.123.127٢6.799.657

12- النقد وما في حكمه

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

16.868.120١٢.679.778نقدية في الصندوق

28.676.68743.634.٢6٠نقدية لدي البنوك

١٢2.188.230١.١١7.77١-١إيداعات قصيرة األجل

47.733.03757.43١.8٠9

١٢-١ اإليداعات قصيرة األجل تتضمن إيداعات مختلفة تم وضعها في البنوك التجارية ولها فترة إستحقاق تترواح ما بين أسبوع إلى شهر. 

13- رأس المال
رأس مـــال الشـــركة المصـــرح بـــه والمدفـــوع كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١8م يبلـــغ 43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ســـعودي )3١ ديســـمبر ٢٠١7م: 43٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ســـعودي( مقســـم إلـــى ٠٠٠.٠٠٠.43 

سهم )3١ ديسمبر ٢٠١7م: 43.٠٠٠.٠٠٠ سهم( وبقيمة إسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم.

14- اإلحتياطي النظامي
وفقـــً لنظـــام الشـــركات المعمـــول بـــه في المملكـــة العربية الســـعودية والنظام االساســـي للمجموعة فـــإن ١٠% من صافي الدخل للســـنة تـــم تحويلها إلـــى اإلحتياطي 

النظامي. وقد تقرر المجموعة التوقف عن التحويالت عندما يصل مجموع اإلحتياطي إلى 3٠% من رأس المال. واإلحتياطي غير متاح للتوزيع إلى المساهمين.

15- تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل 

31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م 
ريال سعودي

-108.000.000تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل 

-14.000.000ناقصً: الجزء المتداول 

-94.000.000الجزء غير المتداول 

حصلـــت الشـــركة علـــى تســـهيالت تمويل مرابحـــة طويلة االجل من إحـــدى البنوك لتمويل اإلســـتحواذ على شـــركة ازدياد العربيـــة التجارية ) أنظر اإليضـــاح 3٢( تبلغ مدة  
تلـــك التســـهيالت 7 ســـنوات بمعـــدل العائد الســـائد بيـــن البنوك فـــي المملكـــة العربية الســـعودية باإلضافة إلـــى معدل متفـــق عليه مع البنـــك علي أن يتم الســـداد 

بأقساط نصف سنوية.

١49 ١48  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

16- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الوصف العام

تنـــص سياســـة المجموعـــة علـــى اســـتحقاق مكافـــأة نهاية الخدمـــة لجميـــع الموظفين الذيـــن يكملون فتـــرة الخدمة المســـتوفية للشـــروط بموجب نظـــام العمل في 
المملكة العربية السعودية.

ويســـتند المخصـــص الســـنوي علـــى التقييم االكتـــواري. وتم إجراء أحـــدث تقييم اكتـــواري من قبـــل مجموعة الخوارزمـــي للخدمـــات االكتوارية، خبير اكتواري مســـتقل، 
باستخدام المنهجية االكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م.

حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م إيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م 
ريال سعودي

37.637.9493٢.٢89.١66في بداية السنة

-3٢557.014عند االستحواذ من خالل تجميع األعمال 

4.507.7674.435.١78المحمل للسنة

)3.75١.554()5.737.518(المدفوعات خالل السنة

4.656.768)4.311.996(خسائر إكتوارية

8.39١)8.030(فروقات تحويل العمالت األجنبية

32.645.18637.637.949في نهاية السنة

االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

31 ديسمبر 2018م 
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م 
ريال سعودي

االفتراضات المالية

٢.95% - ١8.75%4.4% - ١6.75%معدل الخصم

3.٢5% - ١٠%٠% - ١٠%الزيادة في الراتب 

افتراضات ديموغرافية

ثقيلمعتدلمعدالت الدوران للموظفين

تم تسجيل التكلفة في قائمة األرباح والخسائر الموحدة

تكلفة الخدمة:

3.247.1703.3١5.533- تكلفة الخدمة الحالية

1.260.597١.١١9.645- تكلفة العائد على التزامات المنافع المحددة 

4.507.7674.435.١78

17- التزام الضريبة المؤجلة - بالصافي
تفاصيل الفروقات المؤقتة الخاصعة للضريبة كما يلي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

555.171557.998في بداية السنة

)١3.736(575.577المحمل للسنة

١٠.9٠9)148.022(فروقات تحويل العملة األجنبية

982.726555.١7١في نهاية السنة

18- الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

25.154.319٢3.857.4٠8ذمم دائنة

16.891.186١6.٠7١.539مصاريف مستحقة

2.677.116944.١4٠أتعاب مالية مستحقة

2.193.415١.763.٠4٢ذمم الموظفين الدائنة

٢8511.387494.6٢5مبالغ مستحقة ألطراف ذو عالقة

14.874١4.874ذمم توزيع األرباح الدائنة

3.008.992٢.3١4.١١7ذمم دائنة أخرى

50.451.28945.459.745

19- تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

31 ديسمبر 2018م إيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م 
ريال سعودي

١91.024.731.614١.١٠6.١7٢.386-١تسهيالت مرابحة )ذهب( 

١967.000.000٢8.٠٠٠.٠٠٠-٢تسهيالت نقدية )تورق(

1.091.731.614١.١34.١7٢.386

١9-١     لدى المجموعة تســـهيالت مرابحة إســـالمية للحصول على الذهب من بنوك مختلفة لها فترة إســـتحقاق تتراوح من شـــهر واحد إلى ثالثة أشـــهر ولغرض تمويل 
متطلبـــات رأس المـــال العامـــل )٢٠١7م: ١ إلـــى 3 أشـــهر( بمعـــدالت ربـــح متفـــق عليهـــا. إن جميـــع هـــذه التســـهيالت تتوافق مـــع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية وفقا 

لشهادات الشريعة الصادرة عن لجان الشريعة الداخلية لتلك البنوك.

١9-٢   تشـــتمل علـــى تســـهيالت تـــورق إســـالمية نقديـــة من بنـــوك مختلفـــة بغرض تمويـــل متطلبـــات رأس المـــال العامـــل فقط بمعـــدالت ربح متفـــق عليهـــا وبفترات 
استحقاق تتراوح من شهر الى ستة شهور.
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

20- اإليرادات
يشـــمل بنـــد اإليـــرادات على كال من إيـــرادات بيع الذهب وإيرادات العمليـــات. تمثل إيرادات بيع الذهب قيمة وزن الذهب المســـتخدمة في توليد إيـــرادات العمليات لقطاع 
الجملـــة ويتـــم عـــرض إيـــرادات بيـــع الذهب كمعلومـــات إحصائية فقط حيـــث أن المجموعة ال تحقق أي ربح أو خســـارة مـــن بيع الذهـــب بالجملة. بينما ترتبـــط اإليرادات من 
العمليـــات بالقيمـــة المضافـــة فـــي قطـــع المجوهـــرات والتـــي تشـــمل إيـــرادات أجور التصنيـــع، وقيمـــة اإلضافـــات ومصادر اإليـــرادات األخـــرى لقطـــاع الجملة، وإيـــرادات بيع 

مشغوالت الذهب ومجوهرات األلماس بقطاع التجزئة، والتي تمثل اإليرادات الفعلية للمجموعة.

يمكن تحليل اإليرادات من العمليات على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

نسبة من االجماليريال سعودينسبة من االجماليريال سعودي

36.7%37.7١3٠.34٢.١١٢%153.080.665 مبيعات نقدية

63.3%62.3٢٢5.٠3١.47٢%253.364.658مبيعات آجلة

406.445.323%100355.373.584%١٠٠

21- تكلفة العمليات

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

100.261.0968٠.9٢٢.٢55مواد خام مستهلكة 

43.632.32845.793.777الرواتب ومكافآت الموظفين

74.062.3464.١43.765-١اإلستهالك

99.629.809٢.873.٠45تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء الحركة 

4.783.3714.١59.357أخرى

162.368.950١37.89٢.١99

22- مصاريف البيع والتسويق

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

30.144.699٢4.١١8.٠89رواتب ومكافآت موظفين

21.467.819١٢.4١١.٢٠3أنشطة دعايات وترويج

28.294.159٢7.667.63١أتعاب معايرة الذهب

13.888.267١١.١99.759عموالت مبيعات

٢918.442.562١5.34٢.633إيجار

75.982.3504.398.٠34-١إستهالك

)3٠٢.697(١٠2.504.441مخصص خسائر ائتمان متوقعة

1.402.004١.384.6٢6مصاريف سفر

909.6148١6.٢7٢مصاريف تأمين

8.774.0187.54١.94٢مصاريف أخرى

131.809.933١٠4.577.49٢

23- المصاريف العامة واإلدارية

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

31.045.597٢7.٢46.٢85رواتب ومكافآت موظفين

2.272.738٢.٠١7.5٠١رسوم إستشارية ومهنية

71.275.620١.355.879-١إستهالك

1.625.732١.7١7.834مصاريف سفر

805.3078٢١.947مصاريف طباعة وقرطاسية وإتصاالت

539.10065١.٢47مصاريف إصالحات وصيانة

4.774.9103.8٢4.885مصاريف أخرى

42.339.00437.635.578

24- مصاريف أخرى - بالصافي

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

656.029٢76.4١5الخسارة من فروقات تحويل العملة األجنبية

)6٠6.8٠4()39.648(الربح من إستبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

979.497١.٠٠3.5٠9الرسوم البنكية

)١38.6٢6(2.762.274متفرقات

4.358.152534.494

25- تكاليف تمويل - بالصافي

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

34.333.125٢9.6٢٠.797تكاليف التمويل

1.260.597١.١١9.645نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

35.593.7223٠.74٠.44٢
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

26- الزكاة وضريبة الدخل
محمل الزكاة

بلغت الزكاة المحملة للسنة مبلغ ١٠.7 مليون ريال سعودي )٢٠١7م: ١٠.6 مليون ريال سعودي(.

الوعاء الزكوي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

404.657.61038١.4١6.٠3٢حقوق الملكية

214.067.03959.١9٢.58١المخصصات اإلفتتاحية وتعديالت أخرى

)78.745.٢73()235.604.814(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

383.119.83536١.863.34٠

46.617.5805١.668.5١8اإليرادات الخاضعة للزكاة للسنة

429.737.4154١3.53١.858الوعاء الزكوي

حالة الربط الزكوي
قدمـــت المجموعـــة اإلقـــرارات الزكوية ودفعت الزكاة المســـتحقة عليها حتى عام ٢٠١7م. خالل مـــارس ٢٠١7م، تلقت المجموعة ربوط زكوية للســـنوات من ٢٠٠5م إلى ٢٠١4م 
مـــع التزامـــات زكويـــة إضافيـــة بما يقـــارب ١٠.6 مليون ريال ســـعودي. وبموجب أنظمة الـــزكاة في المملكة العربية الســـعودية، يحـــق للمجموعة تقديم إعتـــراض على هذه 
الربـــوط خـــالل 6٠ يومـــً مـــن تاريخ إســـتالمها وقد قدمـــت المجموعة إعتـــراض على ,ذه الربـــوط في فترة الســـماح بذلـــك. وتعتقـــد اإلدارة أن المخصص الحالـــي المتعلق 

بااللتزامات الزكوية كافي لمواجهة أي إلتزامات قد تنشأ نتيجة لهذه الربوط.

رسوم ضريبة الدخل
تتكون رسوم ضريبة الدخل للسنة من التالي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

1.015.211١.85٠.١١5ضريبة الدخل

)١3.736(575.577الضريبة المؤجلة

1.590.788١.836.379

تتعلق ضريبة الدخل بشـــركة أورو إيجيبت وشـــركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي قطر"( حيث تم اســـتحقاق الضريبة على أرباحهما الخاضعة للضريبة المقدرة بنســـبة 
٢٢.5% و ١٠% على التوالي.

حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية
تـــم إعفـــاء شـــركة أورو ايجيبت المســـجلة فـــي جمهورية مصر العربيـــة من ضريبة الدخل حتـــى 3١ ديســـمبر ٢٠١4م وفقا للقانـــون المصري رقم 8 لســـنة ١997م. حصلت 
شـــركة اورو ايجيبـــت علـــى اقـــرارات ضريبيـــة وســـددت مطلوباتهـــا الضريبية على أنشـــطتها الغيـــر معفاة حتـــى عـــام ٢٠١4م. قامت شـــركة اورو ايجيبت بســـداد جميع 

الضرائب المستحقة على أنشطتها غير المعفاة حتى تاريخه.

 تـــم إعفـــاء شـــركة الزوردي مصـــر المســـجلة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــن ضريبة الدخـــل علـــى نتائـــج أعمالهـــا التجاريـــة والصناعيـــة لمـــدة ١٠ ســـنوات انتهت في 
ديسمبر ٢٠١8م.

قدمـــت شـــركة الزوردي للمجوهـــرات شـــركة ذات مســـؤولية محدودة )"الزوردي قطر"(، المســـجلة في دولـــة قطر، إقراراها الضريبـــي لعام ٢٠١7م، وتم اإلنتهـــاء من الربوط 
الزكوية للشركة حتى السنة المنتيهة في 3١ ديسمبر ٢٠١5م 

شـــركة الزوردي للمجوهرات شـــركة ذات مســـؤولية محدودة )"الزوردي دبي"( وشركة الزوردي للمجوهرات ذات مســـؤولية محدودة )"الزوردي أبو ظبي"(، الزوردي جروب جولد 
اند جوالري م.د.م.س "الزوردي م.د.م.س" المسجلون في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يعملون في بلد معفي من الضرائب، لذلك لم يتم تقديم أي إقرارات ضريبية.

27- أرباح السهم - األساسية والمخفضة

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

ربحية السهم االساسية والمخفضة

17.665.9383١.543.9٢3صافي الربح للسنة )بالريال السعودي(

43.000.00043.٠٠٠.٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة

0.410.73ربح األسهم األساسية والمخفضة )بالريال السعودي(

ال يوجـــد تأثيـــر مخفض على العائد األساســـي للســـهم في المجموعة حيـــث أنه ال يوجد لدى المجموعة أســـهم عادية محتملة قابلة للتحويل كما في 3١ ديســـمبر ٢٠١8م 
)ديسمبر ٢٠١7م: صفر(.

28- معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة في المجموعة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

تمـــت الموافقـــة علـــي شـــروط المعامـــالت مع األطـــراف ذات العالقة مـــن قبـــل إدارة المجموعة. تدخـــل المعامالت مـــع األطـــراف ذات العالقة في الســـياق اإلعتيـــادي ألعمال 
المجموعـــة. ومـــن المتوقـــع أن يتـــم تســـديد هـــذه األرصدة في الســـياق اإلعتيادي لألعمال. شـــروط و سياســـات التســـعير لهـــذه المعامالت تتـــم وفقا لشـــروط التعامل 

العادل مع الغير.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة في نهاية السنة كما يلي:

األرصدةمبالغ المعامالتطبيعة المعامالت

ديسمبر 2018م
ريال سعودي

ديسمبر 2017م
ريال سعودي

ديسمبر 2018م
ريال سعودي

ديسمبر 2017م
ريال سعودي

المستحق من األطراف ذات العالقة:

الشركة األم

تكاليف معاد تحميلها ومبالغ شركة الزوردي القابضة
--250.444١44.٠٠٠محصلة من قبل الشركة

المستحق إلى األطراف ذات العالقة:

المنتسبون اآلخرون:

1.502.557١.5١4.4٢6385.762369.٠٠٠مكافأتمجلس اإلدارة

502.5005٠٢.5٠٠125.625١٢5.6٢5إستشاراتالمدير

2.005.057٢.٠١6.9٢6511.387494.6٢5

أجور موظفي اإلدارة العليا

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

5.041.7905.396.١7٢رواتب

2.274.348٢.٠9٠.844عالوات

2.093.500١.١74.9٠6خطط حوافز قصيرة األجل

9.409.6388.66١.9٢٢
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_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

29- التعهدات واإللتزامات
تعهدات:

أصدرت المجموعة خطابات ضمان بمبلغ 3.4 مليون ريال سعودي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8م )3١ ديسمبر ٢٠١7م: ٢.4 مليون ريال سعودي( فيما يتعلق بعملياتها.

إلتزامات رأسمالية:
 المجموعـــة لديهـــا إلتزامـــات رأســـمالية متعلقـــة بالنفقـــات الرأســـمالية البالغـــة ٠.8 مليـــون ريـــال ســـعودي كمـــا فـــي 3١ ديســـمبر ٢٠١8م )3١ ديســـمبر ٢٠١7م: 4.٢ مليـــون 

ريال سعودي(.

التزامات التاجير التشغيلي: 
الحد االدنى من االيجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود االيجارات التشغيلية الغير قابلة لاللغاء كما يلي: 

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م 
ريال سعودي

28.309.014١6.١75.١89خالل سنة واحدة

42.541.702١6.698.4٠9أكثر من سنة وال تزيد عن خمس سنوات

4.906.6553.57٢.738أكثر من خمس سنوات

75.757.37136.446.336

وقد ارتفعت التزامات عقود اإليجار التشغيلي بشكل رئيسي نتيجة االستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية.

30- األدوات المالية
30-1 إدارة مخاطر األدوات المالية

تتعـــرض أنشـــطة المجموعـــة مخاطـــر ماليـــة متنوعـــة: مخاطر الســـوق )بما فـــي ذلك مخاطر ســـعر الذهـــب ومخاطر العمـــالت ومخاطر ســـعر العائد(، ومخاطر الســـيولة 
ومخاطـــر اإلئتمـــان. ويركـــز برنامـــج إدارة المخاطـــر الشـــامل للمجموعـــة علـــى إمكانيـــة التنبـــؤ بالمخاطـــر الماليـــة والســـعي لتقليل الضـــرر المحتمـــل علـــى األداء المالي 

للمجموعة. وتتولى اإلدارة العليا للمجموعة إدارة المخاطر في إطار الحوكمة.

أ( مخاطر سعر الذهب
مخاطـــر ســـعر الذهـــب هي مخاطـــر أن قيمة الموجـــودات والمطلوبات المعبر عنها بالذهب ســـوف تتقلب نظـــرًا للتغيرات في أســـعار الذهـــب. واإلدارة تقلل من مخاطر 

الذهب عن طريق اإلحتفاظ بكمية مساوية من الذهب في المطلوبات والموجودات حيثما كان يعتبر ذلك عمليً. وكانت حسابات الذهب في 3١ ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

جرامريال سعوديجرامريال سعودي

)24 قيراط()24 قيراط(

موجودات/)مطلوبات( الذهب بالصافي

561.079.7203.631.1287٢٠.839.68٠4.6١١.6٠9مخزون ذهب )أصل غير مالي(

463.590.8493.000.211385.39٠.878٢.465.558ذمم مدينة - ذهب

)7.٠76.77٠()١.١٠6.١7٢.386()6.631.709()1.024.731.614(تسهيالت ذهب 

58.١7٢397)370()61.045()مطلوبات( / موجودات الذهب بالصافي

30- األدوات المالية )تتمة(
30-1 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

ب( مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئنمان تنطوي على مخاطر فشل أحد طرفي األداة المالية في تسديد إلتزام وسوف يتسبب في أن يتكبد الطرف اآلخر الخسارة المالية.

تســـعى المجموعـــة إلـــى الحـــد مـــن مخاطـــر اإلئتمان فيمـــا يتعلق بعمالئهـــا عن طريـــق وضع حـــدود إئتمان للعمـــالء الفرديين وعـــن طريق مراقبـــة الذمـــم المدينة غير 
المسددة واإلحتفاظ بحسابات في بنوك مرموقة وموثوقة.

أسســـت المجموعـــة سياســـات وإجراءات من أجل إســـترداد الذمم المدينـــة في الوقت المناســـب وتخفيف تعرضها لمخاطـــر اإلئتمان عن طريق تطبيـــق ضوابط محددة 
وفقً لسياسات وإجراءات المجموعة.

القائمة أدناه تظهر الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة:

31 ديسمبر 2018مإيضاح
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

929.202785.745موجودات غير متداولة أخرى

١٠570.488.664459.546.95١ذمم مدينة

١١10.255.1416.٠٠8.664موجودات متداولة أخرى

١٢30.864.91744.75٢.٠3١النقد لدى البنوك

101.528.790١١٠.١4١.983ضمانات نقدية

714.066.7146٢١.٢35.374

تراقـــب المجموعـــة بإســـتمرار تخلـــف العمالء واألطـــراف األخرى عن الســـداد بتحديدهم ســـواء فرديً أو كمجموعـــة وتدمج هذه المعلومـــات في ضوابط مخاطـــر اإلئتمان. 
وسياسة الشركة تتمثل في ان تتعامل فقط مع أطراف مقابلة موثوقة.

الذمـــم المدينـــة غيـــر المخفضة تكون متوقعة على أســـاس الخبرة الســـابقة لكي تكـــون قابلة لإلســـترداد بالكامل. وممارســـة المجموعة هي أن تحصـــل على ضمانات 
مقابل الذمم المدينة، إن كان ممكنً.

أعمار الذمم المدينة غير المخفضة كما في 3١ ديسمبر كان كما يلي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

424.032.707344.477.98٠ليست متأخرة السداد وال مخفضة

متأخرة السداد لكن غير مخفضة:

129.015.46299.٢46.777أ(   أقل من ١8٠ يوم

11.284.161١٠.994.١٠٠ب( ١8١-٢7٠ يوم

1.848.805٢.١68.٠38ج( ٢7١-36٠ يوم

1.718.396٢.53٢.٠56د( 36١-54٠ يوم

2.589.133١٢8.٠٠٠هـ( أكثر من 54٠ يوم

570.488.664459.546.95١

١57 ١56  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

30- األدوات المالية )تتمة(
30-1 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

التوزيع الجغرافي لحسابات الذمم المدينة للمجموعة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

359.709.745٢44.673.٠84المملكة العربية السعودية 

177.160.722١6٠.355.3١3جمهورية مصر العربية

33.567.84648.3١7.876اإلمارات العربية المتحدة

50.3516.٢٠٠.678أخرى

570.488.664459.546.95١الذمم المدينة - بالصافي

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

تخضـــع المجموعـــة لتقلبـــات فـــي أســـعار تحويـــل العمـــالت األجنبية في ســـياق أعمالهـــا اإلعتيادية. وخالل الســـنة، أجـــرت المجموعـــة معامالت هامـــة بعمالت عـــدا الريال 
الســـعودي مثـــل الـــدوالر األمريكي واليـــورو والجنيه المصري. وتراقب اإلدارة بإنتظام التقلبات في أســـعار تحويل العمالت األجنبية وقد تم إحتســـاب تأثير أســـعار العمالت 
فـــي القوائـــم الماليـــة الموحـــدة. وحيـــث ان الريال الســـعودي فـــي ترابط ثابت مـــع الـــدوالر األمريكي وليس لـــدى المجموعة أصـــول صافية ماديـــة باليورو فـــإن المجموعة 

معرضة لمخاطر العملة بسبب الجنية المصري فقط.

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

31 ديسمبر 2018م
ريال سعودي

31 ديسمبر 2017م
ريال سعودي

16.958.6979.١٠8.455النقد وما في حكمه

17.822.292١4.١94.843ذمم مدينة

)6.368.573()6.806.056(ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

27.974.933١6.934.7٢5صافي المخاطر على قائمة المركز المالي

مـــة بالجنيه المصري وأنه كان مـــن الممكن زيادة  إذا قـــوي / )ضعـــف( الجنيـــه المصري بنســـبة ١% مقابل الريال الســـعودي فأنـــه قد يؤثر على قيـــاس األدوات المالية الُمقوَّ
/ )انخفاض( حقوق الملكية بمقدار ٢76،98٠ ريال سعودي في السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م )3١ ديسمبر ٢٠١7م: ١67،67١ ريال سعودي(.

د( مخاطر سعر السوق
مخاطـــر ســـعر الســـوق تنطـــوي علـــى مخاطر ان القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســـتقبلية ســـوف تتقلب بســـبب التغيرات في أســـعار الســـوق )عدا عـــن تلك التي 
تنشـــأ مـــن مخاطـــر الذهـــب أو مخاطر العمالت( ســـواء كانت تلك التغيرات قد تســـببت عـــن طريق عوامل بالتحديـــد ألداة مالية منفـــردة أو من يصدرهـــا، أو عوامل تؤثر 

على جميع األدوات المالية المماثلة المتعامل بها في السوق. وتعتقد اإلدارة ان تعرض المجموعة لمخاطر سعر السوق محدود جدًا.  

هـ( مخاطر السيولة
مخاطـــر الســـيولة تنطـــوي علـــى مخاطـــر ان مؤسســـة ســـوف تواجه صعوبـــة في الحصـــول على تمويـــل لتلبيـــة إلتزامـــات مرتبطـــة بالمطلوبـــات المالية. ويتـــم مراقبة 

متطلبات السيولة على أسس منتظمة وتتأكد اإلدارة أن التمويل الكافي متاح لتلبية أي إلتزامات حينما تنشأ.

30- األدوات المالية )تتمة(
30-1 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

تمثل القائمة التالية إستحقاقات المطلوبات المالية كمايلي.

0 - 12 شهرإيضاح
ريال سعودي

أكثر من 12 شهر
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

31 ديسمبر 2018م

المطلوبات المالية

١514.000.00094.000.000108.000.000تسهيالت مرابحات طويلة اآلجل 

50.600.30550.600.305-ذمم دائنه طويلة اآلجل 

50.451.289-١850.451.289ذمم دائنه ومطلوبات متداولة اخرى 

1.091.731.614-١91.091.731.614تسهيالت مرابحات قصيرة األجل 

1.156.182.903144.600.3051.300.783.208المجموع

3١ ديسمبر ٢٠١7م

المطلوبات المالية

45.459.745-١845.459.745ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

١.١34.١7٢.386- ١9١.١34.١7٢.386تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

١.١79.63٢.١3١- ١.١79.63٢.١3١المجموع

و( إدارة رأس المال
سياســـة مجلـــس اإلدارة هـــي المحافظة علـــى قاعدة رأس مال مناســـبة للمحافظة على ثقة المســـتثمر والدائن والســـوق وإدامة التطوير المســـتقبلي لألعمال. ويراقب 

مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستغل ومستوى توزيع األرباح إلى المساهمين.

أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي:
١( حماية قدرة المؤسسة على اإلستمرار كمنشاة مستمرة، و

٢( توفير عائد مناسب للمساهمين.

30-2 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتـــم تجميـــع الموجـــودات والمطلوبات المقاســـة بالقيمـــة العادلة في قائمـــة المركز المالـــي الموحدة إلى ثالثة مســـتويات من التسلســـل الهرمي للقيمـــة العادلة. يتم 

تحديد هذا التجميع بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما يلي:

• المستوى ١: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

•  المســـتوى ٢: مدخالت غير األســـعار المدرجة المتضمنة في المســـتوى ١ والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام،إما مباشـــرة )مثل األســـعار( أو بشـــكل غير مباشـــر )أي 
مشتقة من األسعار(.

• المستوى 3: مدخالت الموجودات أو المطلوبات لألصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة )المدخالت غير الملحوظة(

١59 ١58  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

30- األدوات المالية )تتمة(
30-2 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(

يوضـــح الجـــدول التالـــي القيمة العادلـــة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مســـتوياتها في التسلســـل الهرمـــي للقيمة العادلة. ال تتضمـــن معلومات القيمة 
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة للقيمة العادلة بدرجة معقولة.

القيمة العادلة )بالريال السعودي( 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى االول

31 ديسمبر 2018م:

الموجودات المالية

463.590.849--463.590.849الذمم المدينة 

مطلوبات مالية

1.024.731.614--1.024.731.614تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

3١ ديسمبر ٢٠١7م:

الموجودات المالية

385.39٠.878--385.39٠.878الذمم المدينة 

مطلوبات مالية

١.١٠6.١7٢.386--١.١٠6.١7٢.386تسهيالت مرابحات قصيرة األجل

31- معلومات القطاعات التشغيلية
تنقســـم المجموعـــة إلـــى قطاعـــات األعمـــال التالية وهـــي الجملة والتجزئة. تتـــم مراقبة قطاعات التشـــغيل هذه من قبـــل اإلدارة العليـــا للمجموعة. يتم اســـتبعاد كافة 

اإليرادات واألرصدة األخرى داخل المجموعة عند التوحيد. وفيما يلي تفاصيل اإليرادات القطاعية:

بالجملة
ريال سعودي

بالتجزئة
ريال سعودي

المجموع
ريال سعودي

31 ديسمبر 2018م:

- ذهب 1.505.917.472-1.505.917.472اإليرادات  

- تشغيلية   268.790.195137.655.128406.445.323

193.616.32550.460.048244.076.373إجمالي الربح

63.581.25428.533.40192.114.655صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

1.534.813.801248.520.3701.783.334.171إجمالي الموجودات

)1.357.248.644()180.743.940()1.176.504.704(إجمالي المطلوبات

3١ ديسمبر ٢٠١7م:

- ذهب ١.397.١33.899-١.397.١33.899اإليرادات  

- تشغيلية   ٢4٢.855.١8١١١٢.5١8.4٠3355.373.584

١7١.38٠.58٢46.١٠٠.8٠3٢١7.48١.385إجمالي الربح

64.٠١8.8٢٢١3.٠93.٠9577.١١١.9١7صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

١.45٢.955.687١94.74١.89٢١.647.697.579إجمالي الموجودات

)١.٢4١.٢38.8٢٠()١٢.8١٢.864()١.٢٢8.4٢5.956(إجمالي المطلوبات

32- تجميع األعمال
32-1 اإلستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية 

بتاريـــخ ١ نوفمبـــر ٢٠١8، اســـتحوذت المجموعـــة على نســـبة ١٠٠% مـــن أدوات حقـــوق الملكية في شـــركة إزدياد العربيـــة التجارية " إزديـــاد"، الوكيل الحصـــري لتوكيل توس 
الدوليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وبالتالي حصلت على الســـيطرة الكاملـــة إعتبارًا من 3٠ أكتوبـــر ٢٠١8م. و قد تمثل هـــذا في تطورًا كبيـــرًا للمجموعة بهدف 

تحقيق تواجد قوي في قطاع المجوهرات بأسعار معقولة وإضافة مصدر جديد للنمو والربحية. تفاصيل تجميع األعمال هي كما يلي:

ريال سعودي 

القيمة العادلة للمقابل المحول:

١35.٠٠٠.٠٠٠المبلغ النقدي بعد التسوية 

5٠.469.837القيمة العادلة للمقابل المؤجل 

185.469.837اإلجمالي 

المبالغ المعترف بها من صافي األصول القابلة للتحديد:

١5.9٠8.١68الممتلكات والمعدات 

-األصول غير الملموسة 

15.908.168إجمالي األصول غير المتداولة

35.١56.٠٠3المخزون 

5.٢85.686مبالغ مدفوعة مقدمً وذمم مدينة أخرى 

3.37١.787النقد و ما حكمه

59.721.644إجمالي األصول 

557.٠١4مكافآة نهاية الخدمة 

557.014إجمالي المطلوبات المتداولة 

١3.886.994ذمم دائنه 

75٠.٠٠٠مخصص زكاة 

15.194.008مجموع المطلوبات 

44.527.636صافي األصول القابلة للتحديد

140.942.201الشهرة الناشئة عند االستحواذ

)١35.٠٠٠.٠٠٠(مقابل التسوية بالنقد 

3.37١.787النقد المستحوذ عليه وما في حكمه 

)131.628.213(صافي التدفق النقدي عند االستحواذ

١6١ ١6٠  الزوردي - التقريـــر الســـنـــوي ٢٠١8



_  البيانات المالية الموحدة  _

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8م

32- تجميع األعمال )تتمة(
بلـــغ إجمالـــي قيمـــة شـــراء اإلســـتحواذ على شـــركة إزديـــاد ١85.5 مليـــون ريال ســـعودي، وتم ســـداد مبلغ ١٠8 مليـــون ريال ســـعودي نقًدا خالل تســـهيالت نقديـــة مرابحة 
مأخوذة من مؤسســـة مالية وتمت تســـوية ٢7 مليون ريال ســـعودي من موارد الشـــركة النقدية. يمثل مبلغ 5٠.5 مليون ريال ســـعودي القيمة العادلة للمقابل المؤجل 

في تاريخ اإلستحواذ، مستحقة الدفع بعد أربع سنوات. بلغت القيمة العادلة للذمم الدائنه طويلة في 3١ ديسمبر ٢٠١8م مبلغ 5٠.6 ريال سعودي.

بلغت التكاليف المتعلقة باإلستحواذ مبلغ 3.٢ مليون ريال سعودي لم تدرج كجزء من المبلغ المقابل المحول وقد تم االعتراف به كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر 
الموحدة وكجزء من المصروفات األخرى.

إن القيمـــة العادلـــة لصافي الموجودات القابلة للتحديد تســـاوي القيمة الدفترية لصافي الموجودات في تاريخ اإلســـتحواذ. يعود ســـبب الشـــهرة الناتجة عن اإلســـتحواذ 
بمبلغ ١4٠.9 مليون ريال سعودي بشكل أساسي إلى توقعات النمو والربحية المستقبلية المتوقعة لشركة إزدياد. 

مـــن تاريخ اإلســـتحواذ، ســـاهمت شـــركة إزدياد فـــي تحقيق إيرادات بقيمة 9.7 مليون ريال ســـعودي و ٠.4 مليون ريال ســـعودي إلـــى صافي ربح المجموعـــة. إذا كان تجميع 
األعمـــال قـــد حـــدث فـــي بداية عـــام ٢٠١8م، لكانت اإليـــرادات الموحـــدة للمجموعة أعلى بنســـبة 64.5 مليون ريال ســـعودي وكان صافـــي األرباح الموحدة أعلى بنســـبة 8.6 

مليون ريال سعودي.

33- توزيع األرباح
خـــالل عـــام ٢٠١8م، قامـــت إحدى الشـــركات التابعة للمجموعة، وهي شـــركة أورو إيجيبت لتشـــغيل المعادن الثمينة، بإعـــالن وتوزيعات أرباح بقيمة ١.8٠١.١49 ريال ســـعودي 

والتي تساوي 8،5٠٠،٠٠٠ جنيه مصري.

فـــي ١3 رجـــب ١438هــــ الموافـــق ١٠ أبريل ٢٠١7م، إعتمـــدت المجموعة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٢١.5٠٠.٠٠٠ مليون ريال ســـعودي للســـنة المنتهية في 3١ ديســـمبر ٢٠١6م من 
قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة. تم دفع هذه األرباح بتاريخ ٢8 رجب ١438هـ الموافق ٢5 أبريل ٢٠١7م.
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