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مقدمة
بدايًة تاأ�ص�صت �صركة الزوردي للمج�هرات )وي�صار اإليها فيما بعد بـ»ال�صركة« اأو »امل�صدر«( كم�ؤ�ص�صة فردية تعمل حتت ا�صم »م�صنع الذهب والل�ؤل�ؤ 
1992/1/23م(  )امل�افق  1412/7/18هـ  وتاريخ   1010091134 رقم  التجاري  ال�صجل  مب�جب  العثيم«،  �صالح  عبدالعزيز  ل�صاحبه  ال�صع�دي 
مبدينة الريا�س يف اململكة، وبراأ�س مال قدره 18.500.000 ريال �صع�دي. وبتاريخ 1415/2/4هـ )امل�افق 1994/7/13م(، مت ت�صجيل عالمة 
»الزوردي« التجارية الأول مرة، ومت تغيري ا�صم امل�ؤ�ص�صة لـ»م�صنع الزوردي للذهب واملج�هرات« بتاريخ 1418/8/18هـ )امل�افق 1997/12/19م(. 
ومت حت�يل م�ؤ�ص�صة م�صنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة حتت ا�صم »�صركة الزوردي للمج�هرات« 
مب�جب القرار ال�زاري رقم 565  وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق2006/4/2م( ال�صادر ب�صاأن اإعالن تاأ�صي�س ال�صركة، وال�صجل التجاري رقم 
 4.000.000 اإلى  مق�صم  �صع�دي  ريال   200.000.000 قدره  مال  وبراأ�س  )امل�افق2006/7/22م(،  1427/6/26هـ  وتاريخ   1010221531
بتاريخ 1428/9/10هـ )امل�افق  العادية  العامة غري  ال�احد. ومب�جب قرار اجلمعية  لل�صهم  �صع�دي  ريال  ا�صمية قدرها 50  بقيمة  �صهم عادي 
2007/9/22م( متت زيادة راأ�س مال ال�صركة اإلى 300.000.000 ريال �صع�دي مق�صم اإلى 30.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 
رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد. ومنذ ذلك ال�قت، وال�صركة تزداد تقدمًا وازدهارًا يف �صناعة املج�هرات، ومتت ت��صعة عمليات ال�صركة لت�صمل 
افتتاح عدة م�اقع للبيع بالتجزئة يف كافة اأنحاء اململكة. ويبلغ راأ�س مال ال�صركة احلايل 430.000.000 ريال �صع�دي مق�ّصم اإلى 43.000.000 

�صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت لل�صهم ال�احد.

ت�صمل عملية االكتتاب العام طرح 12.900.000 �صهم عادي )»اأ�صهم االكتتاب« اأو »االأ�صهم املطروحة«( وبقيمة ا�صمية مدف�عة بالكامل وقدرها 
10 رياالت �صع�دية لل�صهم، و�صيك�ن �صعر االكتتاب 37 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد. ومتثل اأ�صهم االكتتاب مبجملها ما ن�صبته 30٪ من راأ�س املال 

امل�صدر ال�صركة، ويقت�صر االكتتاب يف االأ�صهم على �صريحتني من امل�صتثمرين هما:

ال�صريحة )اأ( امل�ؤ�ص�صات املكتتبة: وت�صمل هذه ال�صريحة جمم�عة من امل�ؤ�ص�صات وال�صركات ومن �صمنها �صناديق اال�صتثمار )وي�صار اإليها  �
)»التعريفات  الق�صم  1  مراجعة  الرجاء  التفا�صيل،  من  )للمزيد  املكتتبة«(  بـ»امل�ؤ�ص�صة  منها  لكل  وي�صار  املكتتبة«  بـ»امل�ؤ�ص�صات  جمتمعة 
وامل�صطلحات«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(. ويبلغ عدد اأ�صهم الطرح التي �صيتم تخ�صي�صها للم�ؤ�ص�صات املكتتبة 12.900.000 �صهم 
متثل ما ن�صبته 100٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح، علمًا باأنه يف حال قيام املكتتبني االأفراد )االآتي تعريفهم اأدناه( باالكتتاب بكامل اأ�صهم 
الطرح املخ�ص�صة لهم، يحق ملدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات بعد احل�ص�ل على م�افقة هيئة ال�ص�ق املالية )»الهيئة«( تخفي�س عدد االأ�صهم 
املخ�ص�صة للم�ؤ�ص�صات املكتتبة اإلى 9.030.000 �صهم لتمثل ما ن�صبته 70٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح، كما اأنه �صيتم تخ�صي�س ما ن�صبته 
90٪ من االأ�صهم املخ�ص�صة لهذه ال�صريحة ل�صناديق اال�صتثمار، على اأن تك�ن هذه الن�صبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب امل�ؤ�ص�صات 
اأو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�صتثمار بكامل الن�صبة املخ�ص�صة لهم والبالغة  املكتتبة االأخرى بكامل الن�صبة املتبقية والبالغة ٪10، 

.٪90

ال�صريحة )ب( املكتتبني االأفراد: وت�صمل هذه ال�صريحة االأ�صخا�س ال�صع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�صع�دية املطلقة اأو االأرملة  �
ر من زوج غري �صع�دي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها �صريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما  التي لها اأوالد ق�صّ
يثبت اأم�متها لالأوالد الق�صر )وي�صار اإليهم فيما بعد جمتمعني بـ»املكتتبني االأفراد« ومنفردين بـ»املكتتب الفرد«(. ويعد الغيًا اكتتاب من 
اكتتب با�صم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا الن�ع ف�صيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ويف حال مت االكتتاب مرتني، �ص�ف يعترب 
االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ االكتتاب االأول باالعتبار فقط. و�ص�ف ُيخ�ص�س للمكتتبني االأفراد بحد اأق�صى 3.870.000 �صهم، والتي 
متثل ن�صبة 30٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني االأفراد بكامل عدد االأ�صهم املخ�ص�صة لهم، يحق ملدير االكتتاب 

- بعد احل�ص�ل على م�افقة الهيئة - تخفي�س عدد االأ�صهم املخ�ص�صة لهم لتتنا�صب مع عدد االأ�صهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

و�صيتم بيع اأ�صهم الطرح من قبل م�صاهمي ال�صركة ال�اردة اأ�صماوؤهم يف ال�صفحة )4( )وي�صار اإليهم جمتمعني بـ »امل�صاهمني البائعني«(، والذين 
اأ�صهم ال�صركة قبل الطرح. وبعد ا�صتكمال عملية الطرح، �صتمتلك �صركة الزوردي القاب�صة )»الزوردي القاب�صة«( ما  ميتلك�ن جمتمعني جميع 
تقارب ن�صبته 70٪ من االأ�صهم وبالتايل �صتحتفظ بح�صة م�صيطرة يف ال�صركة. و�ص�ف يتم ت�زيع متح�صالت الطرح، بعد خ�صم م�صاريف الطرح 
)»�صايف متح�صالت الطرح«( على امل�صاهمني البائعني وفقًا لن�صبة ملكية كل منهم يف اأ�صهم الطرح، ولن حت�صل ال�صركة على اأي جزء من �صايف 
متح�صالت الطرح )للمزيد من التفا�صيل، الرجاء مراجعة الق�صم ) 8( )»ا�صتخدام متح�صالت الطرح«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(. علمًا 
اأنه قد مت التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )للمزيد من التفا�صيل، الرجاء مراجعة الق�صم ) 13( )»التعهد بتغطية الطرح«( 
من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(. علمًا باأنه يحظر على الزوردي القاب�صة الت�صرف يف اأ�صهمها لفرتة ت�صعة اأ�صهر )»فرتة احلظر«( من تاريخ بدء 
تداول اأ�صهم ال�صركة يف ال�ص�ق املالية ال�صع�دية )»تداول« اأو »ال�ص�ق«( كما ه� م��صح يف ال�صفحة )7(. وال يج�ز لها الت�صرف يف اأ�صهمها بعد 

انتهاء فرتة احلظر اإال بعد احل�ص�ل على م�افقة م�صبقة من الهيئة.
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يبداأ االكتتاب يف ي�م االأحد 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م( وي�صتمر ملّدة 9 اأيام. �صاملة اآخر ي�م الإغالق االكتتاب لينتهي بنهاية ي�م 
االأثنني 1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م( )»فرتة االكتتاب«(. حيث ميكن تقدمي طلبات االكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�صتلمة 
الرئي�صية( خالل  االإ�صدار  ن�صرة  االكتتاب« من  التقدم بطلب  »كيفية  ال�صفحة )27( )يرجى مراجعة ق�صم  املدرجة يف  امل�صتلمة«(  )»اجلهات 
فرتة االكتتاب. وميكن للم�ؤ�ص�صات املكتتبة االكتتاب يف االأ�صهم املطروحة عن طريق مدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات املكتتبة خالل عملية بناء �صجل 

االأوامر التي تتم قبل طرح االأ�صهم على املكتتبني االأفراد.

يجب على املكتتبني االأفراد الذين يكتتب�ن يف اأ�صهم االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب يف 10 اأ�صهم كحد اأدنى، علمًا باأن العدّد االأق�صى لالكتتاب 
اإلى  اأ�صا�س تنا�صبي بناًء على ن�صبة ما طلبه كل مكتتب  اإن وجد، على  ه� 250.000 �صهم. و�صيتّم تخ�صي�س ما يتبقى من االأ�صهم املطروحة، 
اإجمايل عدد االأ�صهم املطل�ب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني 387.000 مكتتب، فاإن ال�صركة ال ت�صمن احلد االأدنى للتخ�صي�س وحينئذ 
�صيتّم التخ�صي�س بالت�صاوي على جميع املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 3.870.000 مكتتب، ف�ص�ف يتّم التخ�صي�س وفق ما يقرتحه 
امل�صدر وامل�صت�صار املايل. و�ص�ف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب، اإن وجد، اإلى املكتتبني دون اأي عم�الت اأو ا�صتقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات 
)امل�افق  االأثنني 1437/09/15هـ  ي�م  اأق�صاه  م�عد  وجد، يف  اإن  الفائ�س،  ورّد  النهائي  التخ�صي�س  عملية  االإعالن عن  يتّم  و�ص�ف  امل�صتلمة. 

2016/06/20م( )يرجى مراجعة ق�سم »�سروط واأحكام الكتتاب« من ن�سرة الإ�سدار الرئي�سية(.
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ملخص الطرح

ا�صم ال�صركة وو�صفها 
وتاأ�صي�صها

�صركة الزوردي للمج�هرات، هي �صركة م�صاهمة مقفلة مت تاأ�صي�صها مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 وتاريخ 1427/3/4هـ 
)امل�افق2006/4/2م(، ال�صادر ب�صاأن اإعالن تاأ�صي�س ال�صركة، وال�صجل التجاري رقم 1010221531 وتاريخ 1427/6/26هـ 
ل�صاحبه  ال�صع�دي  والل�ؤل�ؤ  الذهب  »م�صنع  ا�صم  حتت  فردية  كم�ؤ�ص�صة  ال�صركة  تاأ�ص�صت  بدايًة  )امل�افق2006/7/22م(. 
التجاري رقم 1010091134 وتاريخ 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م(  ال�صجل  العثيم«، مب�جب  عبدالعزيز �صالح 
)امل�افق  1418/8/18هـ  وبتاريخ  �صع�دي.  ريال   18.500.000 قدره  مال  وبراأ�س  اململكة،  يف  الريا�س  مبدينة 
الزوردي  م�صنع  م�ؤ�ص�صة  حت�يل  ومت  واملج�هرات«.  للذهب  الزوردي  لـ»م�صنع  امل�ؤ�ص�صة  ا�صم  تغيري  مت  1997/12/19م(، 
للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة حتت ا�صم »�صركة الزوردي للمج�هرات« مب�جب القرار 
التجاري  ال�صركة، وال�صجل  تاأ�صي�س  اإعالن  ال�زاري رقم 565 وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق2006/4/2م( ال�صادر ب�صاأن 
رقم 1010221531 وتاريخ 1427/6/26هـ )امل�افق2006/7/22م(، وبراأ�س مال قدره 200.000.000 ريال �صع�دي مق�صم 
اإلى 4.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 50 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد، حيث مت تغطية الزيادة يف راأ�س املال 
من خالل ر�صملة مبلغ 47.500.000 ريال �صع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال فروع امل�ؤ�ص�صة املح�لة، ومبلغ 134.000.000 
)امل�افق  1428/9/10هـ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  ومب�جب  املبقاة.  امل�ؤ�ص�صة  اأرباح  من  �صع�دي  ريال 
اإلى 30.000.000 �صهم عادي  اإلى 300.000.000 ريال �صع�دي مق�صم  2007/9/22م(، متت زيادة راأ�س مال ال�صركة 
بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد، وذلك عن طريق ر�صملة مبلغ 100.000.000 ريال �صع�دي من اأرباح 
ال�صركة املبقاة. وقامت ال�صركة بزيادة راأ�س مالها مرة اأخرى مب�جب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/7/4هـ 
بقيمة  جديد  عادي  �صهم   13.000.000 اإ�صدار  خالل  من  �صع�دي  ريال   430.000.000 اإلى  2015/4/23م(  )امل�افق 
ا�صمية قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد )وذلك مبنح �صهم واحد )1( جماين مقابل كل �صهمني وثالثة اأع�صار �صهم 
)2.3( ميتلكها امل�صاهمني املقيدين ب�صجالت ال�صركة ي�م انعقاد اجلمعية(، وقد مت تغطية الزيادة من خالل ر�صملة مبلغ 
52.509.121 ريال �صع�دي من االحتياطي النظامي لل�صركة، ومبلغ 77.490.879 ريال �صع�دي من اأرباح ال�صركة املبقاة. 
ويبلغ راأ�س مال ال�صركة احلايل 430.000.000 ريال �صع�دي مق�صم اإلى 43.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية مدف�عة 

بالكامل قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد.

تتمثل اأن�صطة ال�صركة وفقًا ل�صجلها التجاري باالآتي:اأن�صطة ال�صركة
اإنتاج وت�صنيع وت�صكيل و�صياغة امل�صغ�الت الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية واأطقم الذهب امل�صغ�لة باالأحجار الكرمية 
وال�صبائك الذهبية، وت�زيع النظارات ال�صم�صية وال�صاعات واالأك�ص�ص�ارات واالأقالم والعط�ر واملنتجات اجللدية، وت�صدير 

امل�صغ�الت الذهبية و�صبائك الذهب والف�صة، و�صياغة وبيع و�صراء املعادن الثمينة واالأحجار الكرمية.

ي��صح اجلدول االآتي اأ�صماء امل�صاهمني البائعني ون�صب ملكيتهم يف ال�صركة قبل وبعد الطرح:امل�صاهم�ن البائع�ن

 اجلدول 1: امل�شاهمون البائعون ون�شب ملكيتهم يف ال�شركة

امل�شاهم

بعد الطرحقبل الطرح

امل�شاهمة )%(1عدد الأ�شهم
قيمة الأ�شهم 
)ريال �شعودي(

امل�شاهمة )%(1عدد الأ�شهم
قيمة الأ�شهم

)ريال �شعودي(

�صركة الزوردي 
القاب�صة

2 42.970.332٪99.93429.703.320230.099.000٪69.998300.990.000

عبداهلل عبدالعزيز 
العثيم3

4 8.167٪0.01981.67051.000٪0.002310.000

عبدالعزيز �صالح 
العثيم3

7.167٪0.01771.670

�صالح عبدالعزيز 
العثيم3

7.167٪0.01771.670

خالد عبدالعزيز 
العثيم3

7.167٪0.01771.670

30129.000.000٪12.900.000اجلمه�ر
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امل�شاهم

بعد الطرحقبل الطرح

امل�شاهمة )%(1عدد الأ�شهم
قيمة الأ�شهم 
)ريال �شعودي(

امل�شاهمة )%(1عدد الأ�شهم
قيمة الأ�شهم

)ريال �شعودي(

100430.000.000٪100430.000.00043.000.000٪43.000.000االإجمايل

امل�صدر : ال�صركة

1 اإن ن�صب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.

2 ت�صمل هذه االأ�صهم اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل اأع�صاء جمل�س االإدارة غري امل�صاهمني والبالغة 7.000 �صهم، با�صتثناء اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم 
)ع�ص� م�صاهم( واأ�صهم ال�صمان اخلا�صة باملن�صب ال�صاغر، والذي �ص�ف يتملكها من االأ�صهم املتداولة يف ال�ص�ق املالية ال�صع�دية بعد تعيينه وذلك وفقًا ملتطلبات النظام االأ�صا�صي لل�صركة. 

يرجى مراجعة الق�صم 5 - 1 - 1 )»ت�صكيل جمل�س االإدارة«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية، لتفا�صيل ح�ل اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل كل من اأع�صاء جمل�س االإدارة.

اململ�كة من قبل  ال�صمان  اأ�صهم  با�صتثناء  القاب�صة  تع�د لالزوردي  االأ�صهم  لتلك  النفعية  امللكية  اأن  العلم  قان�نية، مع  اأ�صمائهم ملكية  اأمام  امل��صحة  االأ�صهم  امل�صاهمني  3 ميلك ه�ؤالء 
عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�صمل هذه االأ�صهم اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �صهم.

5 متثل هذه االأ�صهم اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

430.000.000 ريال �صع�دي.راأ�س مال ال�صركة

اإجمايل عدد االأ�صهم 
امل�صدرة

43.000.000 �صهمًا عاديًا مدف�ع القيمة بالكامل.

10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد.القيمة اال�صمية لل�صهم

طرح 12.900.000 �صهم عادي متثل 30٪ من راأ�س مال ال�صركة لالكتتاب العام، ب�صعر طرح يبلغ 37 ريال �صع�دي لل�صهم الطرح
ال�احد واملت�صمن قيمة ا�صمية مدف�عة بالكامل قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد.

12.900.000 �صهم عادي مدف�ع القيمة بالكامل.اإجمايل عدد اأ�صهم الطرح

ن�صبة اأ�صهم الطرح من 
اإجمايل عدد االأ�صهم 

امل�صدرة

متثل اأ�صهم الطرح 30٪ من راأ�س مال ال�صركة.

37 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد.�صعر الطرح

477.300.000 ريال �صع�دي.اإجمايل قيمة الطرح

ا�صتخدام متح�صالت 
الطرح

املقدرة  الطرح  م�صاريف  خ�صم  )بعد  �صع�دي  ريال   451.300.000 البالغة  الطرح  متح�صالت  �صايف  ت�زيع  يتم  �ص�ف 
كل  ميلكها  التي  االأ�صهم  عدد  بح�صب  تنا�صبي  اأ�صا�س  على  البائعني  امل�صاهمني  على  �صع�دي  ريال   26.000.000 بح�ايل 
م�صاهم بائع من اأ�صهم الطرح. ولن حت�صل ال�صركة على اأي جزء من متح�صالت الطرح )للمزيد من التفا�صيل، الرجاء 

مراجعة الق�صم  8 )»ا�صتخدام متح�صالت الطرح«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية((.

عدد اأ�صهم الطرح املتعهد 
بتغطيتها

12.900.000 �صهم عادي.

اإجمايل املبلغ املتعهد 
بتغطيته

477.300.000 ريال �صع�دي.

فئات امل�صتثمرين 
امل�صتهدفني 

يقت�صر االكتتاب يف اأ�صهم الطرح على �صريحتني من امل�صتثمرين هما:

ال�صريحة )اأ( امل�ؤ�ص�صات 
املكتتبة

وت�صمل هذه ال�صريحة جمم�عة من امل�ؤ�ص�صات وال�صركات مبا فيها �صناديق اال�صتثمار )ملزيد من التفا�صيل، الرجاء مراجعة 
الق�صم  1 )»التعريفات وامل�صطلحات«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية((.
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ال�صريحة )ب( املكتتبني 
االأفراد

ر  وت�صمل هذه ال�صريحة االأ�صخا�س ال�صع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�صع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�صّ
من زوج غري �صع�دي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها �صريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت 
اأم�متها لالأوالد الق�صر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�صم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا الن�ع ف�صيطبق النظام 

بحق هذا ال�صخ�س. ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ االكتتاب االأول فقط باالعتبار.

اإجمايل عدد الأ�شهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

عدد االأ�صهم املطروحة 
للم�ؤ�ص�صات املكتتبة

12.900.000 �صهم متثل 100٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح، علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كاٍف من قبل املكتتبني االأفراد، 
يحق ملدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات بعد احل�ص�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�صهم املخ�ص�صة للم�ؤ�ص�صات املكتتبة 

اإلى 9.030.000 �صهم والتي متثل 70٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح.

عدد االأ�صهم املطروحة 
للمكتتبني االأفراد

3.870.000 �صهم كحد اأق�صى، متثل ن�صبة 30٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح.

طريقة الكتتاب لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني

طريقة االكتتاب 
للم�ؤ�ص�صات املكتتبة

يحق للم�ؤ�ص�صات املكتتبة، كما هي معرفة يف الق�صم 1 )»التعريفات وامل�صطلحات«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية، التقدم 
بطلب االكتتاب، و�ص�ف ي�فر مدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات مناذج طلبات االكتتاب للم�صتثمرين من امل�ؤ�ص�صات املكتتبة اأثناء 

عملية بناء �صجل االأوامر.

طريقة االكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

�صيتم ت�فري مناذج االكتتاب خالل فرتة الطرح لدى فروع اجلهات امل�صتلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة 
يف الق�صم  17 )»�سروط واأحكام الكتتاب«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية. وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين ا�صرتك�ا يف اإحدى 
للجهات  التابعة  االآيل  ال�صراف  اأجهزة  اأو  الهاتف امل�صريف  اأو  االإنرتنت  التي جرت م�ؤخرًا االكتتاب عن طريق  االكتتابات 
اإحدى اجلهات  املكتتب ح�صاب لدى  اأن )اأ( يك�ن لدى  اأو بع�صها لعمالئها �صريطة  تقّدم كل هذه اخلدمات  التي  امل�صتلمة 
امل�صتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات، و)ب( ال يك�ن قد طراأ اأي تغيري على املعل�مات اخلا�صة باملكتتب الفرد منذ اكتتابه 

يف طرح جرى حديثًا.

احلد الأدنى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

احلد االأدنى لالكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

10 اأ�صهم.

احلد االأدنى لالكتتاب 
للم�ؤ�ص�صات املكتتبة

100.000 �صهم.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

قيمة احلد االأدنى 
لالكتتاب للمكتتبني االأفراد

370 ريال �صع�دي.

قيمة احلد االأدنى 
لالكتتاب للم�ؤ�ص�صات 

املكتتبة

3.700.000 ريال �صع�دي.

احلد الأق�شى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

احلد االأق�صى لالكتتاب 
للمكتتبني االأفراد

250.000 �صهم.

احلد االأق�صى لالكتتاب 
للم�ؤ�ص�صات املكتتبة

2.149.999 �صهم.

قيمة احلد الأق�شى لعدد الأ�شهم التي ميكن الكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:
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قيمة احلد االأق�صى 
لالكتتاب للمكتتبني االأفراد 

9.250.000 ريال �صع�دي.

قيمة احلد االأق�صى 
لالكتتاب للم�ؤ�ص�صات 

املكتتبة

79.549.963 ريال �صع�دي.

طريقة التخ�شي�ض ورد الفائ�ض لكل فئة من فئات امل�شتثمرين امل�شتهدفني:

تخ�صي�س اأ�صهم الطرح 
للمكتتبني لالأفراد

)امل�افق  1437/09/14هــــ  تتجاوز  ال  فرتة  خالل  االأفــراد  للمكتتبني  الطرح  اأ�صهم  تخ�صي�س  من  االنتهاء  يتم  اأن  يت�قع 
2016/06/19م(. علمًا باأن احلد االأدنى للتخ�صي�س لكل مكتتب فرد ه� 10 اأ�صهم، كما اأن احلد االأق�صى لكل مكتتب فرد 
ه� 250.000 �صهم، و�صيتم تخ�صي�س ما يتبقى من اأ�صهم الطرح، اإن وجدت، على اأ�صا�س تنا�صبي بناًء على ن�صبة ما طلبه 
كل مكتتب اإلى اإجمايل االأ�صهم املطل�ب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد 387.000 مكتتب فرد، فاإن ال�صركة 
ال ت�صمن احلد االأدنى للتخ�صي�س و�صيتم التخ�صي�س بالت�صاوي بني املكتتبني االأفراد. و�ص�ف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن 

وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عم�الت اأو ا�صتقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�صتلمة. 

تخ�صي�س اأ�صهم الطرح 
للم�ؤ�ص�صات املكتتبة

�صيتم تخ�صي�س اأ�صهم الطرح ب�صكل نهائي للم�ؤ�ص�صات املكتتبة عن طريق مدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات بعد اإمتام عملية 
ن�صبة  متثل  �صهم   12.900.000 املكتتبة  للم�ؤ�ص�صات  تخ�صي�صها  �صيتم  التي  الطرح  اأ�صهم  عدد  ويبلغ  االأفــراد.  اكتتاب 
100٪ من اإجمايل عدد اأ�صهم الطرح، علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كاف من قبل املكتتبني االأفراد على االكتتاب يف اأ�صهم 
املكتتبة حتى  للم�ؤ�ص�صات  االأ�صهم املخ�ص�صة  الهيئة تخفي�س عدد  الطرح، يحق ملدير االكتتاب بعد احل�ص�ل على م�افقة 

9.030.000 �صهم عادي لتمثل ن�صبة 70٪ من اإجمايل اأ�صهم الطرح.

اأو رد فائ�س اأم�ال االكتتاب االكتتاب  مدير  ا�صتقطاعات من  اأو  اأي عم�الت  دون خ�صم  املكتتبني  اإلى  وجد(  )اإن  االكتتاب  فائ�س  اإعادة  يتم  �ص�ف 
اجلهات امل�صتلمة. و�ص�ف يتم االإعالن عن عملية التخ�صي�س النهائي ورد فائ�س االكتتاب يف م�عد اأق�صاه 1437/09/15هـ 
)امل�افق 2016/06/20م(. )للمزيد من التفا�صيل، الرجاء مراجعة »الت�اريخ املهمة واإجراءات االكتتاب« يف ال�صفحة )8( 

والق�صم  17 )»�سروط واأحكام الكتتاب«( من ن�سرة الإ�سدار الرئي�سية(.

يف فرتة الطرح وه�  االكتتاب  اإغــالق  ي�م  �صاملًة  اأيــام   9 ملدة  وي�صتمر  2016/06/05م(  )امل�افق  1437/08/29هــــ  يف  االكتتاب  يبداأ 
1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م(.

ت�صتحق اأ�صهم الطرح ن�صيبها من اأية اأرباح تعلن عنها ال�صركة وتدفعها اعتبارًا من تاريخ هذه الن�صرة وال�صن�ات املالية التي ت�زيع االأرباح
تليها. )ملزيد من املعل�مات، الرجاء مراجعة الق�صم  7 )»�صيا�صة ت�زيع االأرباح«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(.

جميع اأ�صهم ال�صركة هي اأ�صهم عادية من فئة واحدة، وال تخ�ل االأ�صهم ممار�صة اأي حق�ق ت�ص�يت تف�صيلية، حيث يعطي حق�ق الت�ص�يت
كل �صهم حامله �ص�ت واحد ويحق للم�صاهم الذي ميتلك ع�صرين 20 �صهمًا على االأقل ح�ص�ر اجتماعات اجلمعية العامة 
ح�ص�ر  يف  عنه  لين�ب  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  غري  من  اآخــر،  م�صاهم  تف�ي�س  للم�صاهم  ويج�ز  فيها،  والت�ص�يت 
اجتماعات اجلمعية العامة. )للمزيد من التفا�صيل، يرجى مراجعة الق�صم 12 - 14) »و�صف االأ�صهم«( من ن�صرة االإ�صدار 

الرئي�صية(.

القي�د املفرو�صة على 
االأ�صهم )فرتة احلظر(

تخ�صع الزوردي القاب�صة لفرتة حظر مدتها ت�صعة اأ�صهر تبداأ من تاريخ بدء تداول اأ�صهم ال�صركة يف ال�ص�ق، بحيث ال يج�ز 
لها الت�صرف يف اأ�صهمها خالل هذه الفرتة، وال يج�ز لها الت�صرف يف اأ�صهمها بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�ص�ل على 

م�افقة الهيئة امل�صبقة على ذلك. 

ال ي�جد �ص�ق لتداول اأ�صهم ال�صركة �ص�اء داخل اململكة اأو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت ال�صركة بطلب للهيئة لت�صجيل اإدراج االأ�صهم 
العالقة  ذات  امل�افقات  كافة  على  احل�ص�ل  مت  وقد  واالإدراج.  الت�صجيل  لق�اعد  وفقًا  ال�ص�ق  يف  اإدراجها  وقب�ل  االأ�صهم 
تداول  يبداأ  اأن  املت�قع  ومن  الهيئة.  طلبتها  التي  امل�ؤيدة  امل�صتندات  كافة  ا�صتيفاء  مت  وقد  الطرح.  بعملية  للقيام  والالزمة 
االأ�صهم يف ال�ص�ق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�س االأ�صهم )للمزيد من التفا�صيل، الرجاء مراجعة »الت�اريخ 

املهمة واإجراءات االكتتاب« يف ال�صفحة )8((.

املرتبطة ع�امل املخاطرة  املخاطر  )اأ(  كالتايل:  املخاطر  تلك  ت�صنيف  وميكن  الطرح،  اأ�صهم  يف  باال�صتثمار  تتعلق  معينة  خماطر  هناك 
بعمليات جمم�عة الزوردي، و )ب( املخاطر املرتبطة بال�ص�ق والقطاع والبيئة التنظيمية، و)ج( املخاطر املرتبطة باأ�صهم 
الطرح، وقد مت ا�صتعرا�س هذه املخاطر يف الق�صم  2 )»ع�امل املخاطرة«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية، ويجب درا�صتها 

بعناية قبل اتخاذ اأي قرار ا�صتثماري فيما يتعلق باأ�صهم الطرح.
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�ص�ف يتحمل امل�صاهم�ن البائع�ن جميع امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر تقريبًا مببلغ 26.000.000 ريال م�صاريف الطرح
التغطية  متعهد  واأتعاب  املايل  امل�صت�صار  اأتعاب  وت�صمل  الطرح،  التكاليف من متح�صالت  يتم خ�صم هذه  و�ص�ف  �صع�دي، 
الت�ص�يق  امل�صتلمة وم�صاريف  اأتعاب اجلهات  اإلى  اإ�صافًة  ال�ص�ق،  القان�نيني وم�صت�صار  القان�نيني واملحا�صبني  وامل�صت�صارين 

والطباعة والت�زيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة.

�شركة ال�شعودي الفرن�شي كابيتالمتعهد التغطية
طريق امللك فهد
�س.ب. 23454

 الريا�س 11426
اململكة العربية ال�صع�دية

هاتف: 6666 282 )11( 966+
فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :امل�قع االلكرتوين
info@fransicapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
 اجلدول 2: اجلدول الزمني املتوقع للطرح

التاريخاجلدول الزمني املتوقع للطرح

فرتة مدتها ت�صعة )9( اأيام تبداأ من ي�م االأحد 1437/08/29هـ )امل�افق فرتة الطرح
)املــ�افــق  1437/09/08هـــــــ  االأثــنــني  ــ�م  ي نهاية  اإلـــى  2016/06/05م( 

2016/06/13م(

للم�ؤ�ص�صات املكتتبة اعتبارًا من ي�م االأحد 1437/08/15هـ فرتة االكتتاب للم�ؤ�ص�صات املكتتبة وعملية بناء اوامر االكتتاب يبداأ االكتتاب 
)امل�افق 2016/05/22م( وي�صتمر ملدة خم�صة )5( اأيام تنتهي باإنتهاء ي�م 

اخلمي�س 1437/08/19هـ )امل�افق 2016/05/26م(

اآخر م�عد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�ص�صات املكتتبة بناًء على عدد 
االأ�صهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

ي�م اخلمي�س 1437/08/26هـ )امل�افق 2016/06/02م(

اآخر م�عد ل�صداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�ص�صات املكتتبة بناًء على عدد االأ�صهم 
التي مت تخ�صي�صها لكل منهم

ي�م االأحد 1437/09/07هـ )امل�افق 2016/06/12م(

ي�م االأثنني 1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م( اآخر م�عد لتقدمي طلبات االكتتاب و�صداد قيمة االكتتاب للمكتتبني االأفراد

ي�م االأحد 1437/09/14هـ )امل�افق 2016/06/19م(االإعالن عن التخ�صي�س النهائي الأ�صهم الطرح

ي�م االأثنني 1437/09/15هـ )امل�افق 2016/06/20م(اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�صة )اإن وجدت(

جميع التاريخ املت�قع لبدء تداول االأ�صهم يف ال�ص�ق ا�صتيفاء  بعد  ال�ص�ق  يف  ال�صركة  اأ�صهم  تـــداول  يــبــداأ  اأن  يت�قع 
العالقة.  ذات  النظامية  االإجــــراءات  جميع  مــن  واالنــتــهــاء  املتطلبات 
و�صيتم االعالن عن بدء تداول االأ�صهم يف ال�صحف املحلية وم�قع تداول 

.)www.tadawul.com.sa( االإلكرتوين

مالحظة: اجلدول الزمني والت�اريخ املذك�رة اأعاله تقريبية، و�ص�ف يتم االإعالن عن الت�اريخ الفعلية من خالل اإعالنات يف ال�صحف املحلية 
.)www.tadawul.com.sa( الي�مية ومن خالل م�قع تداول االإلكرتوين
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نظرة عامة على جمموعة الزوردي

تاريخ جمموعة الزوردي
ال�صجل  العثيم«، مب�جب  ال�صع�دي ل�صاحبه عبدالعزيز �صالح  والل�ؤل�ؤ  الذهب  ا�صم »م�صنع  تعمل حتت  ال�صركة كم�ؤ�ص�صة فردية  تاأ�ص�صت  بدايًة 
التجاري رقم 1010091134 وتاريخ 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة الريا�س يف اململكة، وبراأ�س مال قدره 18.500.000 ريال 
لـ»م�صنع  �صع�دي. وبتاريخ 1415/2/4هـ )امل�افق 1994/7/13م(، مت ت�صجيل عالمة »الزوردي« التجارية الأول مرة، ومت تغيري ا�صم امل�ؤ�ص�صة 

الزوردي للذهب واملج�هرات« بتاريخ 1418/8/18هـ )امل�افق 1997/12/19م(.

وقد مت حت�يل م�ؤ�ص�صة م�صنع الزوردي للذهب واملج�هرات وعدد من فروعها اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة حتت ا�صم »�صركة الزوردي للمج�هرات« 
مب�جب القرار ال�زاري رقم 565 وتاريخ 1427/3/4هـ )امل�افق 2006/4/2م( ال�صادر ب�صاأن اإعالن تاأ�صي�س ال�صركة، وال�صجل التجاري رقم 
�صهم   4.000.000 مق�صم  �صع�دي  ريال   200.000.000 قدره  مال  وبراأ�س  )امل�افق2006/7/22م(،  1427/6/26هـ  وتاريخ   1010221531
راأ�س املال من خالل ر�صملة مبلغ 47.500.000 ريال  الزيادة يف  ال�احد، حيث مت تغطية  لل�صهم  ا�صمية قدرها 50 ريال �صع�دي  عادي بقيمة 

�صع�دي متثل جمم�ع روؤو�س اأم�ال فروع امل�ؤ�ص�صة املح�لة، ومبلغ )134.000.000( ريال �صع�دي من اأرباح امل�ؤ�ص�صة املبقاة.

اأ�صمائهم يف اجلدول 4-3 من الق�صم  2-4  اأ�ص�س عبدالعزيز �صالح العثيم، امل�صاهم الرئي�صي لل�صركة يف ذلك ال�قت، واآخرون )امل��صحة  كما 
لت�صغيل  اإيجيبت  اأورو  �صركة  2003/1/8م(،  )امل�افق  1423/11/5هـ  يف  الرئي�صية(  االإ�صدار  ن�صرة  من  املال«(  راأ�س  وتط�ر  ال�صركة  )»تاريخ 
املعادن الثمينة )»اأورو اإيجيبت«( ك�صركة م�صاهمة يف م�صر براأ�س مال مدف�ع قدره 20.000.000 جنيه م�صري )ما يعادل 9.578.227 ريال 
�صع�دي(، حيث بداأت ن�صاطها يف 1423/11/21هـ )امل�افق 2003/1/23م(. وقد اقت�صرت االأن�صطة االأ�صا�صية اآنذاك على ت�صنيع امل�صغ�الت 
الذهبية واملج�هرات واالأحجار الكرمية و�صبه الكرمية واإنتاجها وت�صكيلها و�صياغتها. ويف 1428/3/8هـ )امل�افق 2007/3/27م(، ا�صتح�ذت 
ال�صركة على 100٪ من االأ�صهم يف اأورو اإيجيبت ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر )ملزيد من التفا�صيل ح�ل اأورو اإيجيبت، يرجى مراجعة الق�صم  4 - 2 

)»تاريخ ال�صركة وتط�ر راأ�س املال«( والق�صم  4 - 3 - 2 - 7 )»�صركة اأورو اإيجيبت ل�صغيل املعادن الثمينة«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية((.

ومب�جب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1428/9/10هـ )امل�افق 2007/9/22م(، متت زيادة راأ�س مال ال�صركة اإلى 300.000.000 
مبلغ  ر�صملة  طريق  عن  وذلك  ال�احد،  لل�صهم  �صع�دية  رياالت   10 قدرها  ا�صمية  بقيمة  عادي  �صهم   30.000.000 اإلى  مق�صم  �صع�دي  ريال 

100.000.000 ريال �صع�دي من اأرباح ال�صركة املبقاة.

اأ�صهم  اإجمايل  من   ٪35 ميثل  )مبا  �صهم   10.500.000 ملكية  العثيم  �صالح  عبدالعزيز  نقل  2008/3/20م(،  )امل�افق  1429/9/20هـ  ويف 
ال�صركة( اإلى الزوردي القاب�صة، وبذلك ازدادت ح�صة الزوردي القاب�صة لت�صبح 21.000.000 �صهم )مبا ميثل 70٪ من اإجمايل اأ�صهم ال�صركة 
البالغة 30.000.000 �صهم(. باالإ�صافة اإلى ذلك، نقل م�صاهم� ال�صركة يف 1430/1/10هـ )امل�افق2009/1/7م( ملكية 8.980.000 �صهم 
اإلى الزوردي القاب�صة، ويف 1430/4/29هـ )امل�افق 2009/4/25م( قامت الزوردي القاب�صة  اأ�صهم ال�صركة(  )مبا ميثل 29.9٪ من اإجمايل 
بنقل ملكية 6.000 �صهم )مبا ميثل 0.02٪ من اإجمايل اأ�صهم ال�صركة( اإلى اأع�صاء جمل�س االإدارة كاأ�صهم ل�صمان الع�ص�ية يف جمل�س االإدارة 
)ملزيد من التفا�صيل ح�ل التغري يف ملكية اأ�صهم ال�صركة، يرجى مراجعة الق�صم  4 - 2 )»تاريخ ال�صركة وتط�ر راأ�س املال«( من ن�صرة االإ�صدار 

الرئي�صية((.

يف عام 2009م، قام ائتالف ال�صركات املك�ن من �صركة جلف جروث ج�لد القاب�صة ذ.م.م )ممل�كة من قبل كٍل من �صركة �صندوق انف�صتك�رب 
– �صركة ال�صخ�س  اخلليج للفر�س 1 �س.م.ب )مقفلة( و�صركة انف�صتك�رب ج� 4(، و�صركة فيدليتي انف�صت ملالكها امل�صتثمر ال�طني �س.م.خ 
ال�احد ذ.م.م )ممل�كة من قبل امل�صتثمر ال�طني(، و�صركة اي�صتغيت مينا ا�س بي يف 5 القاب�صة )اململ�كة من قبل اي�صتغيت مينا ا�س بي يف 6 
القاب�صة( )»ائتالف ال�صركات«(، باال�صتح�اذ ب�صكل غري مبا�صر على ح�صة اأغلبية يف راأ�س مال ال�صركة بن�صبة ملكية قدرها 70٪ من خالل جلف 
اإبرامها بني ائتالف ال�صركات وعبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم.  انف�صت�ر�س ج�لد القاب�صة مب�جب اتفاقية �صراء اأ�صهم مت 
ويف عام 2010م، قام ائتالف ال�صركات بزيادة ح�صته يف ال�صركة بن�صبة 7.5٪ من كل من عبدالعزيز �صالح العثيم و�صالح عبدالعزيز العثيم 
وذلك وفقًا لذات �سروط اّتفاقية �سراء الأ�سهم بني ائتالف ال�سركات وعبدالعزيز �سالح العثيم و�سالح عبدالعزيز العثيم. ونتيجًة لذلك، فاإن 
امللكية النفعية ل�صركة جلف انف�صت�ر�س ج�لد القاب�صة ذ.م.م )بالنيابة عن ائتالف ال�صركات( كما يف تاريخ هذه الن�صرة تقدر بن�صبة ٪77.5 
)ملزيد من التفا�صيل ح�ل هيكل ملكية االأ�صهم، ُيرجى مراجعة الق�صم  4 - 4 -2- 5 )»�صركة الزوردي القاب�صة«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية((.

ويف 1433/9/11هـ )امل�افق 2012/7/30م(، و�صعت جمم�عة الزوردي عملياتها يف م�صر من خالل ا�صتح�اذ ال�صركة على 100٪ من احل�ص�س 
غري املبا�صرة يف �صركة الزوردي م�صر للمج�هرات ذ.م.م )ال�صركة الدولية ل�صناعة املج�هرات �صابقًا( )»الزوردي م�صر«(، لتك�ن بذلك وحدة 
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واالأحجار  واملج�هرات  الذهبية  امل�صغ�الت  الإنتاج  وت�صغيل م�صنع  تاأ�صي�س  اأن�صطتها ح�ل  الثانية ملجم�عة الزوردي يف م�صر، ومتح�رت  االنتاج 
الكرمية )ملزيد من التفا�صيل ح�ل الزوردي م�صر، يرجى مراجعة الق�صم  4 - 3 - 2 - 4 )»�صركة الزوردي م�صر للمج�هرات ذ.م.م«( من ن�صرة 

االإ�صدار الرئي�صية((.

ويف 1436/7/4هـ )امل�افق 2015/4/23م(، مت زيادة راأ�س مال ال�صركة من 300.000.000 ريال �صع�دي اإلى 430.000.000 ريال �صع�دي 
مق�صم اإلى 43.000.000 �صهم عادي عن طريق اإ�صدار 13.000.000 �صهم جديد بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريال �صع�دي لكل �صهم من خالل 

ر�صملة: )اأ( 52.509.121 ريااًل �صع�ديًا من االحتياطي النظامي لل�صركة، و)ب( 77.490.879 ريااًل �صع�ديًا من اأرباح ال�صركة املبقاة.

ويف 1437/5/21هـ )امل�افق 2016/3/1م(، قامت الزوردي القاب�صة بنقل ملكية 2.000 �صهم مبا ميثل 0.00465٪ من اإجمايل اأ�صهم �صركة 
اإلى ع�ص�ي جمل�س االإدارة املعينني م�ؤخرًا عبدالكرمي اأ�صعد اأب� الن�صر واأمني حممد عاكف املغربي.

األنشطة الرئيسية جملموعة الزوردي
تتك�ن االأن�صطة االأ�صا�صية ملجم�عة الزوردي من قطاعات االأعمال الرئي�صية الثالثة التالية:

قطاع الت�شنيع والإنتاج: ي�صم االأن�صطة املتعلقة بت�صميم م�صغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س واالأحجار الكرمية و�صبه الكرمية واإنتاجها. �

 قطاع اجلملة: ي�صم اأن�صطة البيع باجلملة لتجار جتزئة الذهب واالأملا�س والذي يزيد عددهم عن 1.800 تاجر جتزئة م�صتقل يف اململكة. �

اأن�صطة بيع جم�هرات االأملا�س عرب معار�س البيع بالتجزئة احلاملة لعالمة »الزوردي« التجارية والتابعة ملجم�عة  �  قطاع التجزئة: ي�صم 
الزوردي وامل�ج�دة ب�صكل اأ�صا�صي يف اململكة وم�صر واالإمارات.

يتمثل من�ذج العمل االأ�صا�صي ملجم�عة الزوردي بت�صميم وت�صنيع امل�صغ�الت الذهبية يف كال من م�صر واململكة وت�زيعها وبيعها ح�صب ال�زن اإلى 
�صبكة وا�صعة ت�صل اإلى اأكرث من 2.200 تاجر جتزئة م�صتقل منت�صرين يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. وتقرت�س جمم�عة الزوردي 
الذهب من امل�ؤ�ص�صات املالية وتبيع امل�صغ�الت الذهبية بال�زن، فيتم حت�صيل امل�صتحقات من العمالء عن طريق وزن الذهب الفعلي مقابل وزن 
اإدارة  الزوردي يف  ا�صرتاتيجية جمم�عة  من  وكجزء  ال�صلة.  ذات  العملة  اأو  ال�صع�دي  بالريال  مدف�عة  ت�صنيع  اأج�ر  اإلى  اإ�صافة  املُباع  الذهب 
خماطر تقلب اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية، وع��صًا عن �صراء الذهب والتعر�س لتقلبات اأ�صعاره، تق�م جمم�عة الزوردي ب�صد احتياجاتها الكلية من 
الذهب باإقرتا�صه من البن�ك باآجال خمتلفة ترتاوح بني �صهر الى �صتة اأ�صهر بينما يبلغ مت��صط فرتة التح�صيل من العمالء 32 ي�مًا، حيث حتافظ 
جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها من الذهب الذي �صيتم حت�صيله من العمالء والذي حتتفظ به كمخزون مع التزاماتها من قرو�س الذهب 
يف كافة االأوقات، ويف حال تاأخر التح�صيل من العمالء تق�م ال�صركة باحل�ص�ل على قرو�س جديدة لتغطية العجز يف التح�صيل مما ي�ؤدى الى 
تعادل الزيادة يف امل�ج�دات املتداولة واملتمثلة يف ح�صابات العمالء مع الزيادة يف االلتزامات املتداولة واملتمثلة يف قرو�س الذهب، خمففة بذلك 

من خماطر تقلب اأ�صعار الذهب.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس باجلملة
تق�م جمم�عة الزوردي بت�صميم وت�صنيع امل�صغ�الت الذهبية يف كال من اململكة وم�صر وت�زيعها وبيعها يف اأكرث من 52 دولة ال �صيما يف منطقة 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا ومن خالل اأكرث من 2.200 تاجر جتزئة م�صتقل. ومتتلك جمم�عة الزوردي فريق متخ�ص�س يف مبيعات اجلملة 
مب�زعني  االأخرى  باالأ�ص�اق  البيع  عمليات  يف  الزوردي  جمم�عة  ت�صتعني  حني  يف  وقطر،  املتحدة  العربية  واالإمارات  وم�صر  اململكة  يف  لها  تابع 

ح�صريني وغري ح�صريني اأو تق�م بالبيع مبا�صرة اإلى جتار التجزئة املختلفني.

بداأت جمم�عة الزوردي يف عام 2013م ن�صاطًا جديدًا وه� بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة بهدف زيادة اإيراداتها وحت�صني ا�صم عالمتها التجارية 
الق�ي، وقد بداأت جمم�عة الزوردي يف بيع جم�هرات االأملا�س التي تنتجها العالمتان التجاريتان »الزوردي« و»كيناز« اإلى جتار جتزئة م�صتقلني 

يف اأكرب االأ�ص�اق باململكة وم�صر.

بيع مشغوالت الذهب وجموهرات األملاس بالتجزئة
اأن تتو�سع يف ن�ساط بيع املجوهرات بالتجزئة، حيث  اإيراداتها وحت�سني ا�سم العالمة التجارية العريقة  قررت جمموعة لزوردي من اأجل تنويع 
لها حتت عالمة »الزوردي«  تابعة  وتدير جمم�عة الزوردي، كما يف 31 دي�صمرب 2015م، جمم�عة معار�س  اململكة وم�صر.  ركزت مبدئيًا على 
التجارية تتك�ن من 14 معر�صًا للمج�هرات، منها 11 معار�صًا يف اململكة ومعر�صان يف م�صر ومعر�صًا يف االإمارات العربية املتحدة )ملزيد من 
التفا�صيل ح�ل م�اقع هذه املعار�س، يرجى مراجعة اجلدول 4-27 من الق�صم  4-7-1-3 )»بيع م�صغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س بالتجزئة«( 
من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية((. كما ترتكز ا�صرتاتيجية جمم�عة الزوردي على اإطالق معار�س جديدة للبيع بالتجزئة تابعة لها يف م�اقع بارزة 
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اإلى �صبكة  اأ�صا�صي على جمم�عات جم�هرات االأملا�س. وتتمثل روؤية جمم�عة الزوردي يف ال��ص�ل  مبراكز الت�ص�ق الرئي�صية، والتي تركز ب�صكل 
من 50 معر�سًا يف ال�سنوات القادمة مع الرتكيز على احل�سول على مواقع فاخرة لزيادة الإيرادات والأرباح. ومن اجلدير بالذكر اأن ن�ساط البيع 
بالتجزئة ل يتعار�س مع ن�ساط بيع املجوهرات باجلملة اإذ اأن عمليات البيع بالتجزئة مبجموعة لزوردي ين�سب تركيزها على جموهرات الأملا�س 

املُباعة بالقطعة يف حني يتم بيع امل�صغ�الت الذهبية بال�زن خالل عمليات البيع باجلملة للم�صغ�الت الذهبية.

توزيع آالت تصنيع اجملوهرات
اآالت  اأن�صطة البيع باجلملة والتجزئة للم�صغ�الت الذهبية وجم�هرات االأملا�س، متثل جمم�عة الزوردي �صركات متن�عة ل�صناعة  اإلى  باالإ�صافة 
املج�هرات وتبيع منتجات هذه ال�صركات يف اململكة. ومن هذه املنتجات اآالت �صب املج�هرات واللحام بالليزر واالآالت التي ت�صتخدم امل�جات ف�ق 

ال�ص�تية. ويبني اجلدول االآتي اإيرادات عمليات جمم�عة الزوردي بناء على فئة املنتجات:
اجلدول 3: اإيرادات عمليات جمموعة لزوردي بناء على فئة املنتجات1

2013ممليون ريال �شعودي
الن�شبة املئوية من 
اإجمايل الإيرادات

2014م
الن�شبة املئوية من 
اإجمايل الإيرادات

2015م
الن�شبة املئوية من 
اإجمايل الإيرادات

85٪82449٪82403٪385مبيعات م�صغ�الت الذهب

مبيعات جم�هرات 
االأملا�س

82٪1785٪1772٪13.5

2٪19٪16٪5االآالت وغريها

100٪100530٪100494٪472االإجمايل

امل�صدر: ال�صركة

1 يرجى املالحظة اأن االإيرادات تتعلق باإيرادات العمليات فقط وال ت�صمل قيمة الذهب من بيع امل�صغ�الت الذهبية باجلملة.

العمليات واملواقع اجلغرافية
يقع مقر جمم�عة الزوردي الرئي�صي يف الريا�س، باململكة، وكما يف 31 دي�صمرب 2015م، زاولت جمم�عة الزوردي ن�صاطها ب�صكل مبا�صر يف 18 
مكتب بيع باجلملة م�ج�دة يف اململكة واالإمارات العربية املتحدة وقطر وم�صر، وذلك من خالل ثالث وحدات ت�صنيع )واحدة يف اململكة واثنتني 
يف م�صر(، و14 معر�س للبيع بالتجزئة )امل�ج�دة يف اململكة واالإمارات العربية املتحدة وم�صر(. وباالإ�صافة اإلى ذلك، تبيع جمم�عة الزوردي 

منتجاتها يف 52 دولة من خالل �صبكة من امل�زعني احل�صريني وغري احل�صريني وجتار البيع باجلملة والتجزئة.

منشآت التصنيع والطاقة اإلنتاجية
جُتري جمم�عة الزوردي اأن�صطة عملها املتعلقة بت�صنيع م�صغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س على م�صاحة اأكرب من 32.000م2 يف اململكة وم�صر. 
حيث يق�م م�صنع جمم�عة الزوردي يف اململكة بت�صنيع املنتجات التي يتم طرحها يف اأ�ص�اق اململكة واالأ�ص�اق العاملية، ومت تاأ�صي�س هذا امل�صنع 
يف 1412/7/18هـ )امل�افق 1992/1/23م( مبدينة الريا�س وي�ظف ما يقارب 995 حريف كما يف دي�صمرب 2015م، يف حني ينتج م�صنعا م�صر 
املنتجات التي ُتطرح ب�صكل رئي�صي يف ال�ص�ق املحلي امل�صري. وتاأ�ص�س امل�صنع االأول يف م�صر يف 1423/11/5هـ )امل�افق 2003/1/8م( مبدينة 
القاهرة وي�ظف ح�ايل 124 حريف كما يف دي�صمرب 2015م ، بينما ا�صتحدث امل�صنع الثاين يف 1433/9/11هـ )امل�افق 2012/7/30م( مبدينة 
اأكرث من 2.000 حريف خبري يف �صناعة امل�صغ�الت  القلي�بية وي�ظف ح�ايل 1.069 حريف كما يف دي�صمرب 2015م. ويعمل مبجم�عة الزوردي 

الذهبية وجم�هرات االملا�س.

املوردون
تتمثل ا�صرتاتيجية جمم�عة الزوردي يف احل�ص�ل على متطلباتها من امل�اد اخلام واالآالت واملعدات اإ�صافة اإلى خدمات البيع والرتويج واملتطلبات 
الأخرى باأعلى جودة واأف�سل �سعر و�سروط من موردين موثوقني. وقد جنحت جمموعة لزوردي مع مرور الوقت بتكوين قاعدة بيانات و�سبكة قوية 
الإمداد  الذهب مادة  وُيعد  تناف�سية.  ب�سروط  تلبية احتياجات جمموعة لزوردي من م�سادر خمتلفة  يت�سنى لهم  الذين  املوثوقني  املوردين  من 
الرئي�صية الالزمة لعمليات جمم�عة الزوردي، وميكن لها ت�فري الذهب بف�صل عالقاتها الرا�صخة الط�يلة االأمد مع العديد من البن�ك �ص�اًء ب�صكل 

مبا�صر من البن�ك نف�صها اأم من خالل وكالئها املعتمدين.
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فرص النمو
تطلق جمم�عة الزوردي العديد من املبادرات اال�صرتاتيجية املتن�عة بهدف �صمان حتقيق من� م�صتقبلي م�صتمر يف االإيرادات واالأرباح ال�صافية، 
جديدة  وجمموعات  فئات  اإطالق  خالل  من  الإنتاج  خطوط  زيادة   )1( باالآتي:  الزوردي  مبجم�عة  اخلا�صة  الرئي�صية  النم�  مبادرات  وتتمثل 
واال�صتمرار يف دعم االأ�صعار املرتفعة من خالل ابتكار ت�صاميم جديدة خفيفة ال�زن، و )2( ت��صيع ن�صاطها يف قطاع التجزئة من خالل افتتاح 

معار�س جديدة، و )3( تط�ير ن�صاطها يف بيع جم�هرات االأملا�س باجلملة، و )4( ت��صيع نطاق ت�اجدها اجلغرايف. 

هيكل املساهمة يف الشركة
يلخ�س اجلدول التايل هيكلة امل�صاهمني يف ال�صركة قبل وبعد االكتتاب: 

اجلدول 4: هيكل امل�شاهمة املبا�شرة يف ال�شركة قبل وبعد الكتتاب

امل�شاهم

بعد الطرحقبل الطرح

امل�شاهمة )%(1عدد الأ�شهم
قيمة الأ�شهم

)ريال �شعودي(
عدد الأ�شهم

امل�شاهمة 
1)%(

قيمة الأ�شهم 
)ريال �شعودي(

69.998300.990.000٪99.93429.703.320230.099.000٪42.970.332 2�صركة الزوردي القاب�صة

عبداهلل عبدالعزيز 
العثيم3

4 8.167٪0.01981.67041.000٪0.002310.000

عبدالعزيز �صالح 
العثيم3

7.167٪0.01771.670---

�صالح عبدالعزيز 
العثيم3

7.167٪0.01771.670---

خالد عبدالعزيز 
العثيم3

7.167٪0.01771.670---

30129.000.000٪12.900.000---اجلمه�ر

100430.000.000٪100430.000.00043.000.000٪43.000.000االإجمايل

امل�صدر : ال�صركة

1 اإن ن�صب امللكية املذك�رة هي اأرقام تقريبية.
2 ت�صمل هذه االأ�صهم اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل اأع�صاء جمل�س االإدارة غري امل�صاهمني والبالغة 7.000 �صهم، با�صتثناء اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم 
)ع�ص� م�صاهم( واأ�صهم ال�صمان اخلا�صة باملن�صب ال�صاغر، والذي �ص�ف يتملكها من االأ�صهم املتداولة يف ال�ص�ق املالية ال�صع�دية بعد تعيينه وذلك وفق النظام االأ�صا�صي لل�صركة. يرجى 

مراجعة الق�صم  5 - 1 - 1 )»ت�صكيل جمل�س االإدارة«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية لتفا�صيل ح�ل اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل كل من اأع�صاء جمل�س االإدارة.

اململ�كة من قبل  ال�صمان  اأ�صهم  با�صتثناء  القاب�صة  تع�د لالزوردي  االأ�صهم  لتلك  النفعية  امللكية  اأن  العلم  قان�نية، مع  اأ�صمائهم ملكية  اأمام  امل��صحة  االأ�صهم  امل�صاهمني  3 ميلك ه�ؤالء 
عبداهلل عبدالعزيز العثيم.

4 ت�صمل هذه االأ�صهم اأ�صهم ال�صمان اململ�كة من قبل عبداهلل عبدالعزيز العثيم والبالغة 1.000 �صهم.
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رؤية الشركة ورسالتها واسرتاتيجيتها 

الرؤية
تهدف جمم�عة الزوردي اإلى روؤية عامل ت�صبح فيه عالمة »الزوردي« التجارية هي العالمة االأكرث جاذبية وثقًة واإثارة بني �صركات املج�هرات 

الع�صرية االأخرى.

الرسالة
ت�صعى جمم�عة الزوردي اإلى اإ�صفاء البهجة على حياة املراأة من خالل جم�هرات فريدة واأنيقة ومبتكرة مت ت�صميمها من خالل اأفكار م�صتلهمة 

قدمها فريق جمم�عة الزوردي الذي يتميز بالتفاين وامل�هبة يف العمل وتدعمهم يف ذلك اأحدث اإمكانيات ال�صناعة املتاحة.

االسرتاتيجية 
ت�صعى جمم�عة الزوردي جاهدًة اإلى اأن تك�ن املُ�صنع واملُ�زع الرئي�صي ملنتجات م�صغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�صر ومنطقة 
تتبنى  الروؤية،  تعزيز هذه  اإطار  التي تطرح بها جمم�عة الزوردي منتجاتها، ويف  الدولية  االأ�ص�اق  اأفريقيا وغريها من  االأو�صط و�صمال  ال�صرق 

جمم�عة الزوردي ا�صرتاتيجية العمل التالية:

من  ال�سوقية  احل�سة  وزيادة  الإنتاج،  خطوط  وتطوير  البتكار  موا�سلة  خالل  من  باجلملة  الذهب  م�سغولت  بيع  ن�ساط  تو�سيع  اأ. 
وبناء  الرئي�سيني  ال�سرتاتيجيني  للعمالء  التجارية  الت�سويقية  الربامج  ودعم  قرياط،   18 عيار  من  وخا�صًة  الذهبية  املنتجات 
�صراكات مع ال�صركات الدولية وتعزيز ت�اجد جمم�عة الزوردي يف جميع اأ�ص�اق دول جمل�س التعاون اخلليجي باالإ�صافة اإلى اإن�صاء 

خطوط اإنتاج جديدة لالأ�سواق الغربية.

تو�سيع ن�ساط البيع بالتجزئة من خالل تقدمي منتجات اأحدث واأف�سل وفتح معار�س للبيع بالتجزئة يف اأماكن متميزة. ب. 

تو�سيع ن�ساط بيع جموهرات الأملا�س باجلملة من خالل اإطالق جمموعات جديدة، وتخ�سي�س كمية اأكرب من املوارد لهذا الن�ساط،  ج. 
ف�صاًل عن ت��صيع قاعدة عمالئها.

تط�ير التقنيات املُ�صتخدمة، ودعم عمليات الت�صنيع لت�لد املزيد من الت�صاميم االإبداعية وت�ص�يق منتجاتها يف ال�ص�ق واحلفاظ  د. 
على كفاءة التكلفة وحت�صني عمليات الت�صنيع، وحت�صني كفاءة راأ�س املال العامل ب�صكل اأكرب لت�صبح ا�صرتاتيجية جمم�عة الزوردي 

اأكرث فعالية.

حت�صني �ص�رة العالمة التجارية وت��صيع قاعدة العمالء، وذلك با�صتخدام ا�صرتاتيجية ت�ص�يق �صاملة م�صتهدفة عرب كافة و�صائل  هـ. 
االإعالم الرئي�صية.

الب�صرية من خالل �صيا�صات واإجراءات رقابية واإدارة  تعزيز قدرات جمم�عة الزوردي وحت�صني ح�كمة ال�صركة بتط�ير امل�ارد  و. 
املخاطر ب�صكل اأف�صل.

املزايا التنافسية للشركة
ثمة ع�امل عديدة متنح جمم�عة الزوردي ميزة تف�ق مناف�صيها احلاليني واملحتملني، وت�فر من�صة لتحقيق من� م�صتدام ومثمر، ف�صاًل عن تقدمي 

قيمة اإ�صافية للم�صاهمني. وتت�صمن هذه الع�امل ما يلي:

من�ذج العمل املرن والتقنيات املتقدمة امل�صتخدمة يف دورة العمليات الت�صغيلية والت�ص�يقية ت�فر ملجم�عة الزوردي حماية ن�صبية  اأ. 
من التقلبات والتذبذبات التي ت�صهدها اأ�صعار الذهب، وُي�صهم هذا النم�ذج، بجانب قدرات جمم�عة الزوردي التقنية وال�صناعية، 
ال�ص�ق يف حالة  الت�صميمية، يف متكني جمم�عة الزوردي من حماية ح�صتها يف  الق�ية وقدراتها  التجارية  ف�صاًل عن عالمتها 
تقلب اأ�صعار الذهب. وتتمتع الزوردي بقدرات تقنية ومهارات فنية عالية مما مُيكنها من اإنتاج جم�هرات باأوزان خفيفة، وبالتايل 
يت�صنى لها بيع منتجاتها باأ�صعار مالئمة للعمالء خالل فرتات ارتفاع اأ�صعار الذهب. وباالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن معدل فاقد الذهب 
التي تقع على عاتق جمموعة  املالية  ال�سغوط  للغاية، مما يحد من  ُيعد منخف�سًا  الت�سنيع لدى جمموعة لزوردي  اأثناء عملية 
االأ�صا�صية،  ال�صلع  اأ�صعار  خماطر  اإدارة  يف  الزوردي  جمم�عة  ا�صرتاتيجية  من  وكجزء  الذهب.  اأ�صعار  ارتفاع  حالة  يف  الزوردي 
وع��صًا عن �صراء الذهب والتعر�س لتقلبات اأ�صعار الذهب، تق�م جمم�عة الزوردي باقرتا�س الذهب من البن�ك ل�صد احتياجاتها 

13



الكلية من الذهب، حيث حتافظ جمم�عة الزوردي على تطابق م�ج�داتها من الذهب بقرو�س الذهب يف كافة االأوقات، خمففة 
بذلك من خماطر تقلب اأ�صعار الذهب. وتعتزم جمم�عة الزوردي اال�صتمرار يف اللج�ء التفاقيات قرو�س الذهب للحد من تعر�صها 
لتقلبات اأ�صعار الذهب. و�صاهم من�ذج عمل جمم�عة الزوردي املرن يف زيادة اإيراداتها واأرباحها با�صتمرار عام تل� عام، حيث 
ارتفعت االأرباح قبل الفائدة وال�صريبة واال�صتهالك واإطفاء الدين مبعدل من� �صن�ي مركب 10.9٪ بني عامي 2013م و2015م، 
الت�صغيلية  الكفاءات  اأن  التي مت طرحها. كما  املرتفعة  الربحية  اله�ام�س  املنتجات ذات  املبيعات وجمم�عة  نتيجة لزيادة حجم 

ملجم�عة الزوردي متنحها ميزة اإ�صافية على مناف�صيها.

عملت جمم�عة الزوردي على ت�ص�يق عالمتها التجارية لتك�ن من �صمن العالمات التجارية الرائدة يف منطقة ال�صرق االأو�صط  ب. 
ك�صفراء  امل�صاهري  ببع�س  اال�صتعانة  اإلى  باالإ�صافة  واملقروءة  التلفزي�نية  االإعالنات  حمالت  خالل  من  وذلك  اإفريقيا  و�صمال 

لعالمتها التجارية. كما تعمل جمم�عة الزوردي على ت�ص�يق عالمتها التجارية من خالل االإنرتنت وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي.

اإن مرافق الت�صنيع التي تت�فر لدى جمم�عة الزوردي تتيح لها ت�صميم واإنتاج جمم�عات متن�عة من املنتجات الفريدة لتلبية  ج. 
متطلبات امل�صتهلكني املتط�رة، حيث تق�م الزوردي بطرح ما يزيد عن 5.000 ت�صميم كل عام، مما ميكنها من املحافظة على 
مكانتها كاإحدى ال�صركات امل�ؤثرة يف اجتاهات امل��صة يف ال�ص�ق، كما تتمتع جمم�عة الزوردي مبيزة تقنية ج�هرية وذلك من 

خالل ا�صتثمارها يف ما يزيد عن 500 اآلة من اآالت ت�صنيع املج�هرات املتط�رة.

د.  حتظى جمم�عة الزوردي مبكانة تناف�صية رائدة يف قطاعها يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وذلك من خالل اأداءها 
الناجح على امل�صت�ى املايل والت�صغيلي وه�ية عالمتها التجارية واملبادرات االإعالمية والت�صغيلية، وقد ازدادت احل�صة ال�ص�قية 
ملجم�عة الزوردي على مدار االأع�ام ال�صابقة ب�صكل منتظم يف اململكة وم�صر لت�صل اإلى 20 – 25٪، مما يجعلها امل�رد الرئي�صي 

لبيع املج�هرات باجلملة.

يتاألف فريق االإدارة العليا ملجم�عة الزوردي من م�ص�ؤولني تنفيذيني ذوي خربات كبرية ويتمتع�ن ب�صجل اأداء ناجح على م�صت�ى  هـ. 
اإدارة العمليات املالية والت�صغيلية اإ�صافة اإلى متتعهم مبعرفة وا�صعة بكافة ج�انب �صناعة امل�صغ�الت الذهبية وجم�هرات االملا�س 
والتجارة بها. ونظرًا للخربة الكبرية يف جمال �صناعة امل�صغ�الت الذهبية وجم�هرات االملا�س والت�ص�يق اال�صتهالكي والت�صنيع 

والتم�يل، يت�صنى لالإدارة العليا العمل بفاعلية كفريق واحد لتحديد خطط الت��صع ومبادرات النم� وتقييمها وتنفيذها.
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نبذة عامة عن قطاع اجملوهرات

نظرة عامة على االقتصاد الكلي

اململكة العربية السعودية
�سهدت اململكة خالل ال�سنوات املا�سية منوًا كبريًا يف الن�ساط القت�سادي، مدعومًا بقوة الناجت املحلي اإلى جانب النمو ال�سكاين ال�سريع. وقد اأدى 
ذلك اإلى ارتفاع م�صت�يات ن�صيب الفرد من الرثوة والدخل املتاح، ف�صاًل عن ارتفاع معدالت التح�صر يف جميع اأنحاء اململكة. ونتيجة لذلك، منا 
ن�ساط بيع التجزئة يف اململكة منوًا كبريًا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 8.8٪ من 360.5 مليار ريال �صع�دي يف عام 2012م اإلى 426.5 مليار 
ريال �صع�دي يف عام 2014م. وقد انعك�س تط�ر قطاع بيع التجزئة ب�صكل عام يف اململكة على �ص�ق املج�هرات، نظرًا العتماده الكبري على الدخل 

املتاح واالإنفاق التقديري.

مصر
بداأ االقت�صاد امل�صري يظهر عالمات تعايف يف عام 2014م بعد فرتة من اال�صطرابات ال�صيا�صية. وعالوة على ذلك، متكنت م�صر من تخفيف 
االآثار ال�صلبية ال�اقعة على �ص�ق ال�صلع اال�صتهالكية ب�صبب اال�صطرابات ال�صيا�صية اإلى احلد االأدنى، وذلك بف�صل الزيادة ال�صكانية ال�صريعة التي 

ت�صهدها م�صر، حيث ت�صيف هذه الزيادة ما يقرب من ملي�ن م�صتهلك جديد كل عام.

دول جملس التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة(
�صهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي طفرة يف عدد ال�صكان خالل ال�صن�ات املا�صية حيث ت�صاعف عدد ال�صكان الرتاكمي على مدار ال�صن�ات 
الع�سر الأخرية. و�ساحب ذلك النمو ال�سكاين القوي ن�ساط اقت�سادي جيد. وقد عّززت زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية املدنية النمو 
بيع  ن�ساط  املتاح. ونتيجة لذلك، منا  الفرد من الرثوة والدخل  ارتفاع م�ستويات ن�سيب  الناجت املحلي. وقد متخ�س ذلك عن  املتزايد لإجمايل 
التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة( من�ًا كبريًا مبعدل من� �صن�ي مركب يبلغ 6.1٪ من 282.4 مليار ريال �صع�دي يف عام 

2012م اإلى 318.0 مليار ريال �صع�دي يف عام 2014م.

تطوير سوق اجملوهرات
اأ�ص�اق م�صغ�الت الذهب وجم�هرات االأملا�س يف اململكة وم�صر وباقي دول جمل�س التعاون من�ًا كبريًا ب�صبب عدة  يف ال�صن�ات االأخرية، �صهدت 

ع�امل م�ؤثرة بال�ص�ق. وي��صح اجلدول االآتي هذه الع�امل:

 اجلدول 5: عوامل موؤثرة يف �شوق املجوهرات يف اململكة وم�شر وباقي دول جمل�ض التعاون اخلليجي

م�شراململكة العربية ال�شعودية
دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي )ما عدا اململكة(

✓✓✓انخفا�س اأ�صعار الذهب

✓✓✓النم� ال�صكاين املطرد

✓✓✓ارتفاع م�صت�يات الدخل املتاح

✓✓✓ازدياد اأعداد ال�صائح�ن اأو احلجاج

✓انخفا�س قيمة العملة مقابل الدوالر االأمريكي

✓✓ارتفاع عدد الزيجات

✓✓فئة �صابة كبرية من ال�صكان

امل�صدر: تقرير م�صت�صار ال�ص�ق
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ومتثل �سايف تاأثري هذه العوامل يف زيادة حجم �سوق م�سغولت الذهب باجلملة يف جميع املناطق وكذلك زيادة يف بيع ن�ساط التجزئة والبيع يف 
ن�ساط اجلملة اخلا�س مبجوهرات الأملا�س يف اململكة، كما هو مو�سح يف اجلدولني اأدناه:

 اجلدول 6: تطوير �شوق بيع م�شغولت الذهب باجلملة من حيث احلجم )بالطن( يف اململكة، وم�شر وباقي جمل�ض التعاون اخلليجي بني 
عامي 2012م و2015م 

2015م 2014م2013م2012م

47.157.154.761.5اململكة العربية ال�صع�دية

69.277.176.283.2م�صر

66.785.275.887.6باقي جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا اململكة(

امل�صدر: تقرير م�صت�صار ال�ص�ق

اجلدول 7: تطوير �شوق جموهرات الأملا�ض من حيث القيمة )مليار ريال �شعودي( يف اململكة، وم�شر بني عامي 2012م و2015م 

2015م 2014م2013م2012م

بيع باجلملة

5.55.86.46.9اململكة العربية ال�صع�دية

2.72.22.12.2م�صر

بيع بالتجزئة

7.98.49.310.0اململكة العربية ال�صع�دية

3.93.23.13.2م�صر

امل�صدر: تقرير م�صت�صار ال�ص�ق

ملخص القوائم املالية املستقبلية
ينبغي اأن تقراأ املعل�مات املالية املبينة اأدناه جنبا اإلى جنب مع الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة لل�صركة لل�صن�ات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 
2013م و2014م، و2015م، مبا يف ذلك، يف كل حالة، االإي�صاحات املتعلقة بها، والتي اإدراجها يف الق�صم  19 )»الق�ائم املالية امل�حدة وتقرير 

املحا�صب القان�ين ح�لها«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية.

قائمة الدخل املوحدة
 اجلدول 8: ملخ�ض املعلومات املالية )باألف ريال ال�شعودي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �شعودي

2.455.6472.248.5112.284.094االإيرادات - الذهب 

447.873468.443530.104*االإيرادات - العمليات 

)2.284.094()2.248.511()2.455.647(تكلفة املبيعات - الذهب 

)190.779()167.260()176.880(**تكلفة املبيعات - العمليات 

270.993301.183339.325اإجمايل الربح 

 )137.403()121.564()111.799(م�صروفات البيع والت�ص�يق 
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2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �شعودي

 )52.444()48.991()41.281(امل�صروفات العم�مية واالإدارية 

117.913130.628149.478الدخل من العمليات الت�صغيلية 

)34.896()27.964()30.191(االأعباء املالية 

4.283)3.133()1.634(�صايف االإيرادات /�صايف امل�صروفات االأخرى 

86.08899.531118.864�صايف الدخل قبل الزكاة 

)14.311()13.240()11.910(الزكاة 

)3.986(--�صريبة الدخل على ال�صركات التابعة االأجنبية

74.17886.291100.567�صايف الدخل 
امل�صدر: ال�صركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

* مت ا�صتبعاد االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة الزوردي يف عام 2013، بحيث مت ا�صتبعاد 20.5 ملي�ن ريال �صع�دي متعلقة باإيرادات داخلية بني ور�صة الطلبيات 
اخلا�صة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س الزوردي للتجزئة، وا�صتبعاد 3.3 ملي�ن ريال �صع�دي متعلقة ببيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث اأن هذه االإيرادات متثل 

اإيرادات داخلية بني االأق�صام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي وال تعترب اإيرادات خارجية فعلية، لذا وجب ا�صتبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي. 

** مت ا�صتبعاد تكلفة االيرادات الداخلية بني قن�ات البيع املختلفة داخل جمم�عة �صركات الزوردي يف عام 2013، بحيث مت ا�صتبعاد 20.5 ملي�ن ريال �صع�دي متعلقة بتكلفة اإيرادات داخلية 
بني ور�صة الطلبيات اخلا�صة ملنتجات االأملا�س ومبيعات معار�س الزوردي للتجزئة، وا�صتبعاد 3.3 ملي�ن ريال �صع�دي متعلقة بتكلفة بيع الذهب باجلملة الى معار�س الزوردي للتجزئة. حيث 

اأن هذه التكاليف داخلية بني االأق�صام املختلفة لدى جمم�عة الزوردي والتعترب تكاليف اإ�صافية فعلية، لذا وجب ا�صتبعادها من النتائج املالية ملجم�عة الزوردي.

قائمة املركز املايل املوحدة
اجلدول 9: ملخ�ض املعلومات املالية )باألف ريال ال�شعودي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �شعودي

 1.692.244 1.323.6861.571.445امل�ج�دات املتداولة

 75.198 65.88065.969امل�ج�دات غري املتداولة

 1.767.442 1.389.5661.637.414اإجمايل امل�ج�دات

899.5321.125.2781.244.032املطل�بات املتداولة

32.389 23.74028.939املطل�بات غري املتداولة

923.2721.154.2171.276.421اإجمايل املطل�بات

300.000300.000430.000راأ�س املال

166.294183.19761.021االأرباح املبقاة واالحتياطيات االأخرى

466.294483.197491.021حق�ق امل�صاهمني
امل�صدر: ال�صركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
 اجلدول 10: ملخ�ض املعلومات املالية )باألف ريال ال�شعودي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �شعودي

 190.988)3.538(171.606�صايف النقد الناجت من/امل�صتخدم يف االأن�صطة الت�صغيلية

 )19.235(1.058)25.867(�صايف النقد الناجت من/امل�صتخدم يف االأن�صطة اال�صتثمارية

)43.000()62.827()23.059(�صايف النقد الناجت من/امل�صتخدم يف االأن�صطة التم�يلية

امل�صدر: ال�صركة، الق�ائم املالية امل�حدة املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية
 اجلدول 11: موؤ�شرات الأداء الرئي�شية )باألف ريال ال�شعودي(

2015م مراجعة2014م مراجعة2013م مراجعةبالألف ريال �شعودي

64.0٪64.3٪60.5٪جممل الربح / االإيرادات من العمليات

19.0٪18.4٪16.6٪�صايف الدخل / االإيرادات من العمليات

136.0٪139.6٪147.2٪امل�ج�دات املتداولة / املطل�بات املتداولة

72.2٪70.5٪66.4٪اإجمايل املطل�بات / اإجمايل امل�ج�دات

260.0٪238.9٪198.0٪اإجمايل املطل�بات / اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

20.5٪17.9٪15.9٪العائد على حق�ق امل�صاهمني

5.7٪5.3٪5.3٪العائد على اإجمايل امل�ج�دات

13.2٪4.6٪23.5٪معدالت النم�: االإيرادات من العمليات

16.5٪16.3٪44.1٪معدالت من� الدخل ال�صايف

233043اأيام حت�صيل املبيعات

122138144اأيام املخزون

335141اأيام الدفع للدائنني

امل�صدر: ال�صركة

الهيكل التنظيمي للشركة

أعضاء جملس اإلدارة
يتاألف جمل�س االإدارة من ت�صعة اأع�صاء تعينهم اجلمعية العامة عن طريق الت�ص�يت الرتاكمي، ويعمل نظام ال�صركات ول�ائح احل�كمة والق�انني 
الداخلية ولوائح احلوكمة الداخلية على حتديد الواجبات املنوط بها جمل�س الإدارة وم�سوؤولياته. وتكون مدة ع�سوية اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا 

فيهم رئي�س املجل�س ثالث �صن�ات بحد اأق�صى.
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وي��صح اجلدول التايل اأ�صماء املديرين كما يف تاريخ اإ�صدار هذه الن�صرة:

 اجلدول 12: جمل�ض اإدارة ال�شركة

اجلن�شيةاملن�شبال�شم
�شفة 

الع�شوية
ال�شتقاللية

ن�شب امللكية املبا�شرة2-1
ن�شب امللكية غري 

املبا�شرة
تاريخ التعيني3

بعد الطرحقبل الطرح
قبل 

الطرح
بعد 

الطرح

حممد ابراهيم 
جمعة ال�صروقي

رئي�س 
املجل�س

2013/05/12مال ي�جد0.0023٪0.0023٪غري م�صتقلغري تنفيذيبحريني

جيم�س لي�نارد 
تانر

2012/02/20مال ي�جد0.0023٪0.0023٪غري م�صتقلغري تنفيذيبريطاينع�ص�

براين ن�رمان 
ديكي

2015/10/15مال ي�جد0.0023٪0.0023٪غري م�صتقلغري تنفيذيايرلنديع�ص�

عبداهلل 
عبدالعزيز �صالح 

العثيم

2013/09/05مال ي�جد0.0023٪0.019٪غري م�صتقلغري تنفيذي�صع�ديع�ص�

و�صيم حممد 
عا�صم اخلطيب

2015/10/15مال ي�جد0.0023٪0.0023٪غري م�صتقلغري تنفيذي�صع�ديع�ص�

هاين ابراهيم 
اأحمد عبيد

2013/04/24مال ي�جد0.0023٪0.0023٪غري م�صتقلغري تنفيذي�صع�ديع�ص�

عبدالكرمي اأ�صعد 
اأب� الن�صر

2016/03/01مال ي�جد0.0023٪0.0023٪ م�صتقلغري تنفيذي�صع�ديع�ص�

اأمني حممد عاكف 
املغربي

2016/03/01مال ي�جد0.0023٪0.0023٪ م�صتقلغري تنفيذي�صع�ديع�ص�

---- م�صتقلغري تنفيذي-ع�ص��صاغر4 

امل�صدر: ال�صركة
اإيداعها لدى اأحد البن�ك  اأ�صهما بقيمة قدرها 10.000 ريال �صع�دي على االأقل، يتم  اأن ميتلك كل ع�ص� من اأع�صاء جمل�س االإدارة  1 مب�جب اأحكام النظام االأ�صا�صي لل�صركة، يجب 

املرخ�س لها. و�صيتم اإيداع اأ�صهم ال�صمان هذه بعد اإدراج االأ�صهم يف ال�ص�ق لدى اأحد االأ�صخا�س املرخ�س لهم.
2 ن�صب امل�صاهمة تقريبية.

3 الت�اريخ ال�اردة يف هذا اجلدول هي ت�اريخ التعيني يف املنا�صب احلالية مبجل�س االإدارة. وت��صح ال�صري الذاتية الأع�صاء جمل�س االإدارة ال�اردة يف الق�صم   5-1-4 )»ال�صري الذاتية الأع�صاء 
جمل�س االإدارة و�صكرتري املجل�س«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية ت�اريخ تعيني كل منهم يف جمل�س االإدارة اأو يف اأي من�صب اأخر �صابق لهذه املنا�صب. وقد مت اعتماد مبداأ الت�ص�يت الرتاكمي 

يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد بتاريخ 1437/1/2هـ )امل�افق 2015/10/15م(.
4 �صتق�م ال�صركة بتعيني ع�ص� جمل�س اإدارة م�صتقل يف م�عد اأق�صاه انعقاد اأول اجتماع جمعية عامة عادية بعد الطرح، ووفقًا ملتطلبات نظام ال�صركات والنظام االأ�صا�صي لل�صركة، �ص�ف 

يق�م ع�ص� جمل�س االإدارة بتملك اأ�صهم �صمان الع�ص�ية من االأ�صهم املتداولة يف ال�ص�ق املالية ال�صع�دية بعد تعيينه.

اإلدارة العليا
تتاألف االإدارة العليا يف ال�صركة من اأع�صاء م�ؤهلني ومن ذوي اخلربة يتمتع�ن باملعرفة واخلربات الالزمة الإدارة اأعمال ال�صركة مبا يتجان�س مع 
اأهداف جمل�س اإدارة ال�صركة واأ�صحاب امل�صلحة وت�جيهاتهم، وقد جنحت ال�صركة يف احلفاظ على فريق االإدارة العليا لديها وعملت على تنمية 

قدرات امل�ظفني امل�ؤهلني وترقيتهم اإلى املنا�صب العليا فيها.

تفا�شيل كبار التنفيذيني: 1 اجلدول 

العمراجلن�شيةتاريخ التعينياملن�شبال�شم
عدد الأ�شهم اململوكة 

قبل الطرح
عدد الأ�شهم اململوكة 

بعد الطرح

2010/04/05م )امل�افق الرئي�س التنفيذي�صليم �صدياق
1431/06/20هـ(

--45�ص�ي�صري
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العمراجلن�شيةتاريخ التعينياملن�شبال�شم
عدد الأ�شهم اململوكة 

قبل الطرح
عدد الأ�شهم اململوكة 

بعد الطرح

املدير التنفيذي اأمين جميل
املايل

2014/09/22م 
)امل�افق1435/11/27هـ(

--45م�صري

املدير العام حممد اأمين حفار
التنفيذي – اململكة 

وعامليًا

1994/02/22م )امل�افق 
1414/09/11هـ(

--46�ص�ري 

املدير العام اإيهاب اإبراهيم
التنفيذي – م�صر 

2005/05/01م )امل�افق 
1426/03/22هـ(

--47م�صري

املدير العام – فهد غامن
قطاع التجزئة

2014/01/08م )امل�افق 
1435/03/06هـ(

--39اأردين

مدير الت�ص�يق اأمري زويل
التنفيذي

2014/04/06م )امل�افق 
1435/06/06هـ(

--40م�صري

1995/09/01م )امل�افق املدير االإداريعبداهلل العبيد
1416/04/05هـ(

--45�صع�دي

امل�صدر: ال�صركة

استخدام متحصالت االكتتاب
�صع�دي  ريال   )26.000.000( بح�ايل  يقدر  مبلغ  منها  �صي�صتخدم  �صع�دي،  ريال   477.300.000 بح�ايل  الطرح  متح�صالت  جمم�ع  تقدر 
القان�نني،  وامل�صت�صارين  التغطية،  ومتعهد  االكتتاب،  ومدير  املايل،  امل�صت�صار  اأتعاب  ذلك  وي�صمل  بالطرح  املتعلقة  امل�صاريف  جميع  لت�ص�ية 
واملحا�صبني، واجلهات امل�صتلمة، وم�صت�صار ال�ص�ق، وكذلك اأتعاب الت�ص�يق والطباعة والت�زيع، واالأتعاب وامل�صاريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح. 

و�ص�ف تع�د �صايف متح�صالت الطرح املقدرة بح�ايل 451.300.000 ريال �صع�دي للم�صاهمني البائعني بالتنا�صب مع عدد اأ�صهم الطرح التي 
االأتعاب  كافة  البائع�ن  امل�صاهم�ن  و�صيتحمل  الطرح.  متح�صالت  من  جزء  اأي  ال�صركة  ت�صتلم  ولن  الطرح،  يف  منهم  كل  قبل  من  بيعها  �صيتم 

وامل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح.

شروط وتعليمات االكتتاب
واأحكام  املكتتبني قراءة �سروط  والإدراج. يجب على جميع  الت�سجيل  وفقًا ملتطلبات وقواعد  الهيئة  اإلى  الإدراج  الت�سجيل وقبول  مت تقدمي طلب 
االكتتاب بعناية تامة قبل ا�صتكمال تعبئة من�ذج طلب االكتتاب، حيث يعترب ت�قيع طلب االكتتاب وتقدميه الأي من اجلهات امل�صتلمة مبثابة اإقرار 

بالقبول ب�سروط واأحكام الكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

تتك�ن عملية الطرح من 12.900.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد ب�صعر طرح يبلغ 37 ريال �صع�دي لل�صهم 
ال�احد، واملت�صمن قيمة ا�صمية قدرها ع�صرة )10( رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد مدف�عة بالكامل. ومتثل اأ�صهم الطرح ما ن�صبته ثالثني باملائة 
)30٪( من راأ�س مال ال�صركة. ويبلغ اإجمايل قيمة الطرح 477.300.000 ريال �صع�دي. علمًا باأن الطرح على املكتتبني االأفراد واإدراج اأ�صهم 
ال�سركة بعد ذلك، منوط بنجاح تغطية املوؤ�س�سات املكتتبة بـما يعادل 100٪ من اأ�صهم الطرح. و�صيتم اإلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح 
خالل هذه الفرتة. كما يج�ز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد امل�افقة على هذه الن�صرة وقبل ت�صجيل وقب�ل االأ�صهم لالإدراج يف ال�ص�ق املالية يف حال 

حدوث تغيري ج�هري من �صاأنه التاأثري ب�صكل �صلبي وج�هري على عمليات ال�صركة.

ويقت�صر الطرح العام االأويل على �صريحتني من امل�صتثمرين هما:

ال�صريحة )اأ(: امل�ؤ�ص�صات املكتتبة: وت�صمل هذه ال�صريحة جمم�عة من امل�ؤ�ص�صات ومن �صمنها �صناديق اال�صتثمار )ملزيد من التفا�صيل،  �
الرجاء مراجعة الق�صم  1 )»التعريفات وامل�صطلحات«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(، ويبلغ عدد اأ�صهم الطرح التي �صيتم تخ�صي�صها 
اأ�صهم الطرح. علمًا باأنه يف حال وج�د طلب كايف من قبل  للم�ؤ�ص�صات املكتتبة 12.900.000 �صهم عادي متثل 100٪ من اإجمايل عدد 
ب�صكل مبدئي  االأ�صهم املخ�ص�صة  الهيئة تخفي�س عدد  بعد احل�ص�ل على م�افقة  امل�ؤ�ص�صات  اكتتاب  االأفراد، يحق ملدير �صجل  املكتتبني 
االأ�صهم  من   ٪90 ن�صبة  تخ�صي�س  و�صيتم  الطرح.  اأ�صهم  اإجمايل  من   ٪70 متثل  عادي،  �صهم   9.030.000 حتى  املكتتبة  للم�ؤ�ص�صات 

20



املخ�ص�صة لهذه ال�صريحة ل�صناديق اال�صتثمار، مع خ�ص�ع تلك الن�صبة مل�صت�ى الطلب على اأ�صهم الطرح من قبل �صناديق اال�صتثمار، وتك�ن 
هذه الن�صبة قابلة للتعديل يف حال: )اأ( عدم اكتتاب امل�ؤ�ص�صات االأخرى )با�صتثناء �صناديق اال�صتثمار( بكامل الن�صبة الباقية )10٪( اأو 

)ب( اأن الطلب على اأ�صهم الطرح من قبل �صناديق اال�صتثمار اأقل من ٪90.

ال�صريحة )ب(: املكتتب�ن االأفراد: وت�صمل هذه ال�صريحة االأ�صخا�س ال�صع�ديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�صع�دية املطلقة اأو االأرملة  �
التي لها اأوالد ق�صر من زوج غري �صع�دي حيث يج�ز لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها، ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�صم مطلقته واإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا الن�ع ف�صيطبق النظام بحق مقدم الطلب، ويف حال مت االكتتاب مرتني، يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم اأخذ 
االكتتاب االأول فقط باالعتبار. و�صيخ�ص�س كحد اأق�صى 3.870.000 �صهم متثل 30٪ من اأ�صهم الطرح للمكتتبني االأفراد، ويف حال عدم 
اكتتاب االأفراد بكامل االأ�صهم املخ�ص�صة لهم يحق ملدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات بعد احل�ص�ل على م�افقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�صهم 

املخ�ص�صة للم�صتثمرين االأفراد لتتنا�صب مع عدد اأ�صهم الطرح التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر للمؤسسات املكتتبة
يجب على كل من امل�ؤ�ص�صات املكتتبة تقدمي اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع ل�صراء العدد املحدد من اأ�صهم الطرح م�صف�عًا بالتزام مايل 
وذلك قبل عملية حتديد �صعر الطرح التي �ص�ف تتم قبل بدء فرتة الطرح. ويجب اأال يقل عدد اأ�صهم الطرح التي يكتتب فيها كل من امل�ؤ�ص�صات 
باإخطار  امل�ؤ�ص�صات  اكتتاب  �صجل  مدير  و�صيق�م  للتخ�صي�س.  قابلة  املطل�بة  االأ�صهم  عدد  يك�ن  اأن  ويجب  عادي  �صهم   100.000 عن  املكتتبة 
امل�ؤ�ص�صات املكتتبة بخ�ص��س �صعر الطرح وعدد اأ�صهم الطرح املخ�ص�صة مبدئيًا لهم. ويجب اأن تبداأ عملية اكتتاب امل�ؤ�ص�صات املكتتبة اأثناء فرتة 

الطرح التي ت�سمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفقًا ل�سروط وتعليمات الكتتاب املف�سلة يف مناذج طلبات الكتتاب.

االكتتاب من قبل املستثمرين األفراد
يجب على كل من املكتتبني االأفراد االكتتاب بعدد اأ�صهم ال يقل عن 10 اأ�صهم طرح كحد اأدنى، وال يزيد عن 250.000 �صهم عادي كحد اأق�صى. 

وال ي�صمح بتغيري اأو �صحب طلب االكتتاب بعد ت�صليمه.

�صتك�ن مناذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فرتة الطرح يف جميع فروع اجلهات امل�صتلمة. ويجب اكمال مناذج طلبات االكتتاب وفقًا للتعليمات 
ال�اردة اأدناه. وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين ا�صرتك�ا يف اأحد االكتتابات التي جرت م�ؤخرًا االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�صريف اأو 

اأجهزة ال�صراف االآيل التابعة للجهات امل�صتلمة التي تقّدم كل هذه اخلدمات اأو بع�صها لعمالئها �صريطة اأن: 

يك�ن لدى املكتتب ح�صاب لدى اإحدى اجلهات امل�صتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات. اأ. 

ال يك�ن قد طراأ اأي تغيري على املعل�مات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. ب. 

اإن ت�قيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�صتلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�صاهمني البائعني واملكتتب مقدم الطلب.

�صتبداأ اجلهات امل�صتلمة يف ا�صتالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة بدءًا من 1437/08/29هـ )امل�افق 2016/06/05م( ولغاية 
1437/09/08هـ )امل�افق 2016/06/13م(. وعند ت�قيع وت�صليم طلب االكتتاب، تق�م اجلهة امل�صتلمة بختم وتقدمي ن�صخة من طلب االكتتاب 
امل�صت�فية اإلى املكتتب. ويف حالة عدم اكتمال اأو عدم �صحة املعل�مات املقدمة يف طلب االكتتاب اأو يف حال عدم ختمها من قبل اجلهة امل�صتلمة، 

يعترب طلب االكتتاب الغيًا، وال يج�ز حينها للمكتتب املطالبة باأي تع�ي�س عن اأي �صرر جراء هذا االإلغاء.

ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�صهم التي يق�م بالتقدم لالكتتاب فيها يف من�ذج طلب االكتتاب، بحيث يك�ن اإجمايل مبلغ االكتتاب ه� حا�صل 
�صرب عدد اأ�صهم الطرح املطل�ب االكتتاب فيها ب�صعر الطرح البالغ 37 ريال �صع�دي لل�صهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من 10 اأ�صهم اأو بك�ص�ر االأ�صهم. واأي اكتتاب يف االأ�صهم ف�ق ذلك، يجب اأن يك�ن مب�صاعفات هذا الرقم، فيما يك�ن احلد 
االأق�صى لالكتتاب 250.000 �صهمًا من اأ�صهم الطرح.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة الطرح مرفًقا به امل�صتندات التالية، ح�صبما ينطبق )وعلى اجلهات امل�صتلمة مطابقة ال�ص�ر مع الن�صخ 
االأ�صلية، ومن ثم اإعادة الن�صخ االأ�صلية اإلى املكتتب(:

اأ�صل و�ص�رة بطاقة اله�ية ال�طنية )للمكتتب الفرد(. اأ. 

اأ�صل و�ص�رة �صجل االأ�صرة )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�صرة(. ب. 

اأ�صل و�ص�رة �صك ال�كالة ال�صرعية )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن الغري(. ج. 
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اأ�صل و�ص�رة �صك ال��صاية ال�صرعية )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. د. 

اأ�صل و�ص�رة �صك الطالق )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�صع�دية املطلقة(. هـ. 

اأ�صل و�ص�رة �صهادة ال�فاة )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�صع�دية االأرملة(. و. 

اأ�صل و�ص�رة �صهادة امليالد )عندما يك�ن االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�صع�دية املطلقة اأو االأرملة(. ز. 

ويف حالة تقدمي ا�صتمارة طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد )تنطبق على ال�الدين واالأبناء فقط(، يجب اأن يكتب ال�كيل ا�صمه واأن يرفق اأ�صل 
و�ص�رة وكالة �صارية املفع�ل. ويجب اأن تك�ن ال�كالة �صادرة من كاتب العدل بالن�صبة للمكتتبني االأفراد املقيمني داخل اململكة، اأما املكتتبني االأفراد 
امل�ص�ؤول يف اجلهة  امل�ظف  ويق�م  املعنية.  الدولة  ال�صع�دية يف  القن�صلية  اأو  ال�صفارة  ال�كالة من خالل  ت�صديق  فيجب  اململكة،  املقيمني خارج 

امل�صتلمة مبطابقة ال�ص�ر مع االأ�صل واإعادة االأ�صل للمكتتب.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئي�صي يكتتب لنف�صه والأفراد عائلته املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �صيكتتب�ن 
بنف�س عدد االأ�صهم التي يتقدم املكتتب الرئي�صي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�صجيل جميع االأ�صهم املخ�ص�صة للمكتتب الفرد الرئي�صي واملكتتبني التابعني با�صم املكتتب الفرد الرئي�صي.  اأ. 

تعاد املبالغ الفائ�صة عن االأ�صهم غري املخ�ص�صة اإلى املكتتب الفرد الرئي�صي والتي دفعها بنف�صه اأو عن مكتتبني تابعني. ب. 

يح�صل املكتتب الفرد الرئي�صي على كامل اأرباح االأ�صهم امل�زعة عن االأ�صهم املخ�ص�صة للمكتتب الفرد الرئي�صي وللمكتتبني التابعني )يف  ج. 
حال عدم بيع االأ�صهم اأو نقل ملكيتها(.

ي�صتخدم طلب اكتتاب منف�صل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�صجيل اأ�صهم الطرح التي يتم تخ�صي�صها با�صم غري ا�صم املكتتب الفرد الرئي�صي. اأ. 

اإذا اختلفت كمية االأ�صهم التي يرغب املكتتب الفرد الرئي�صي االكتتاب بها عن املكتتبني االأفراد التابعني. ب. 

اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�صمها واأن ت�صجل اأ�صهم الطرح املخ�ص�صة حل�صابها )فعليها تعبئة من�ذج طلب اكتتاب منف�صل عن من�ذج  ج. 
طلب االكتتاب الذي مت اكماله من قبل املكتتب الفرد الرئي�صي(، ويف هذه احلالة تلغى اأية ا�صتمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة 

عنها، وتق�م اجلهة امل�صتلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�صل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غري �صع�دي اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها �صريطة اإبراز ما يثبت اأم�متها  يحق للمراأة ال�صع�دية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ُق�صَّ
لهم. ويعد اكتتاب من اكتتب با�صم مطلقته الغيًا و�صيخ�صع للعق�بات املن�ص��س عليها يف النظام.

اأو �صهادات امليالد. وميكن  خالل فرتة الطرح، تقبل فقط االإقامة �صارية املفع�ل للتعريف بالتابعني غري ال�صع�ديني، ولن تقبل ج�ازات ال�صفر 
ال�صع�ديني  للتابعني غري  اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�صيني. والعمر االأق�صى  ال�صع�ديني كتابعني فقط مع  التابعني غري  ت�صمني 
الذين يتم ت�صمينهم مع اأمهاتهم ه� 18 عامًا، واأية وثائق �صادرة من اأي حك�مة اأجنبية يجب اأن يتم ت�صديقها من قبل �صفارة اأو قن�صلية اململكة 

يف الدولة املعنية.

اأ�صهم الطرح املتقدم  ي�افق كل متقدم بطلب االكتتاب يف االأ�صهم املحددة يف من�ذج طلب االكتتاب الذي قدمه على �صرائها مببلغ يعادل عدد 
بطلبها م�صروبًا ب�صعر الطرح البالغ 37 ريال �سعودي لل�سهم. ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة له عند حتقق ال�سروط 

التالية:

ت�صليم من�ذج طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�صتلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب. اأ. 

ت�صديد كامل قيمة االأ�صهم التي طلب االكتتاب بها اإلى اجلهة امل�صتلمة. ب. 

تقدمي خطاب التخ�صي�س من اجلهة امل�صتلمة اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�صهم املخ�ص�صة له. ج. 

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�صهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�صتلمة من خالل اخل�صم من ح�صاب املكتتب لدى اجلهة امل�صتلمة التي يتم 
فيها تقدمي طلب االكتتاب. 

اإذا كانت اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�سروط واأحكام الكتتاب، يكون لل�سركة احلق يف رف�س هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املكتتب 
الفرد مب�افقته على اأي عدد من االأ�صهم يتم تخ�صي�صها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�صهم املخ�ص�صة له عدد االأ�صهم التي تقدم باالكتتاب لها.
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التخصيص ورد الفائض
�صيق�م مدير الطرح واجلهات امل�صتلمة بفتح واإدارة ح�صاب اأمانة يتم ت�صميته »االكتتاب العام يف �صركة الزوردي للمج�هرات«، ويجب على كل جهة 

م�صتلمة اأن ت�دع املبالغ التي قامت بتح�صيلها من املكتتبني االأفراد يف ح�صاب االأمانة املذك�ر.

�صيتم  التي  املبالغ  مع  منهم  لكل  املخ�ص�صة  الطرح  الأ�صهم  النهائي  بالعدد  الإعالمهم  للمكتتبني  اإ�صعارات  باإر�صال  امل�صتلمة  اجلهات  و�صتق�م 
املكتتب  ح�صاب  يف  اإيداعها  و�صيتم  ا�صتقطاعات  اأو  عم�الت  اأي  دون  املكتتبني  اإلى  وجد(  )اإن  االكتتاب  فائ�س  اإعادة  يتم  و�ص�ف  ا�صرتدادها. 
)امل�افق  1437/09/15هـ  اأق�صاه  م�عد  يف  الفائ�س  ورد  النهائي  التخ�صي�س  عملية  عن  االإعالن  يتم  و�ص�ف  املعنية.  امل�صتلمة  اجلهة  لدى 
واإجراءات االكتتاب« يف ال�صفحة )ل( والق�صم 17 )»�سروط  »الت�اريخ املهمة  التفا�صيل، الرجاء مراجعة ق�صم  2016/06/20م(. )ملزيد من 
واأحكام االكتتاب«( من ن�صرة االإ�صدار الرئي�صية(. وينبغي على املكتتب الت�ا�صل مع فرع اجلهة امل�صتلمة التي قدم من�ذج طلب االكتتاب لديه يف 

حال الرغبة يف احل�ص�ل على تفا�صيل اإ�صافية.

تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات املكتتبة
يحدد تخ�صي�س االأ�صهم املطروحة للم�ؤ�ص�صات املكتتبة من قبل مدير �صجل اكتتاب امل�ؤ�ص�صات )كما يراه منا�صبًا( بعد اكتمال تخ�صي�س اأ�صهم 
اأ�صهم  لـ 70٪ من  املكتتبة عن 9.030.000 �صهم متثل  للم�ؤ�ص�صات  اأ�صهم الطرح املخ�ص�صة  اأن ال يقل عدد  االأفراد �صريطة  للمكتتبني  الطرح 
الطرح. و�صيتم تخ�صي�س ن�صبة 90٪ من االأ�صهم املخ�ص�صة لهذه ال�صريحة ل�صناديق اال�صتثمار، مع خ�ص�ع تلك الن�صبة مل�صت�ى الطلب على اأ�صهم 
الطرح من قبل �صناديق اال�صتثمار وتك�ن هذه الن�صبة قابلة للتعديل يف حال: )اأ( عدم اكتتاب امل�ؤ�ص�صات االأخرى )با�صتثناء �صناديق اال�صتثمار( 

بكامل الن�صبة الباقية )10٪( اأو )ب( اأن الطلب على اأ�صهم الطرح من قبل �صناديق اال�صتثمار اأقل من )٪90(.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني األفراد
اإن احلد االأدنى للتخ�صي�س لكل مكتتب فرد ه� 10 اأ�صهم كحد اأدنى. و�صيتم تخ�صي�س ما يتبقى من اأ�صهم الطرح )اإن وجدت(، على اأ�صا�س 
تنا�صبي. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد 387.000 مكتتب فرد، فال ميكن �صمان تخ�صي�س احلد االأدنى البالغ 10 اأ�صهم لكل مكتتب. ويف حال 
جتاوز عدد املكتتبني االأفراد 3.870.000 مكتتب ف�ص�ف يتم التخ�صي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�صركة ومدير االكتتاب، و�ص�ف يتم اإعادة الفائ�س اإن 

وجد بدون اأي عم�الت اأو ا�صتقطاعات ب�ا�صطة اجلهات امل�صتلمة.

أحكام متفّرقة
يكون طلب الكتتاب وكافة ال�سروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطراف الكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الو�سايا 
ومديري الرتكات وال�رثة. وال يج�ز التنازل عن طلب االكتتاب اأو عن اأي حق�ق اأو م�صالح اأو التزامات نا�صئة عنه اأو تف�ي�س اأي منها من قبل 

االأطراف يف االكتتاب دون احل�ص�ل على م�افقة خطية م�صبقة من الطرف االآخر.

تخ�صع هذه التعليمات والبن�د واأي ا�صتالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العق�د املرتتبة عليها الأنظمة اململكة وتف�صر وتنفذ طبقًا لها.

مت اإ�صدار ن�صرة االإ�صدار هذه باللغتني العربية واالإجنليزية، ويف حال وج�د اأي اختالف بني الن�صني العربي واالإجنليزي، فاإن الن�س العربي ه� 
الذي �صيتم اعتماده وتطبيقه.

وُيحظر �صراحة ت�زيع هذه الن�صرة اأو بيع اأ�صهم الطرح الأي �صخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة، وتطلب ال�صركة وامل�صاهم�ن البائع�ن وامل�صت�صار 
باأ�صهم الطرح ومراعاة  تتعلق  التي  النظامية  القي�د  الن�صرة االطالع على كافة  التغطية من جميع م�صتلمي هذه  املايل ومدير االكتتاب ومتعهد 

التقيد بها

إقرارات 
على جميع املكتتبني قراءة �سروط واأحكام الكتتاب بعناية تاّمة قبل تعبئة منوذج طلب الكتتاب، حيث اأّن توقيع منوذج طلب الكتتاب ُيعّد اإقرارًا 

بالقبول واملوافقة على �سروط واأحكام الكتتاب. 
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إقرارات املكتتبني
بتعبئة من�ذج طلب االكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

ي�افق على اكتتابه يف عدد االأ�صهم املذك�ر يف طلب االكتتاب الذي قدمه. اأ. 

يقر باأنه اطلع على ن�صرة االإ�صدار هذه وعلى كافة حمت�ياتها ودر�صها بعناية وفهم م�صم�نها. ب. 

يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وعلى كافة تعليمات واأحكام الطرح وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه ومنوذج طلب الكتتاب،  ج. 
ويكتتب يف االأ�صهم بناء على ذلك.

يعلن اأنه مل ي�صبق له وال الأي من اأفراد عائلته امل�صم�لني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب يف اأ�صهم ال�صركة واأن لل�صركة احلق يف  د. 
رف�س اأي من اأو جميع طلباته يف حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد اأ�صهم الطرح املخ�ص�صة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�صى( مب�جب طلب االكتتاب. هـ. 

يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه ملدير الطرح اأو للجهة امل�صتلمة. و. 

التفاصيل اخلاصة بالشركة

عنوان الشركة

�شركة لزوردي للمجوهرات
املنطقة ال�صناعية الثانية

�صارع رقم 198، منطقة البن�ك
�س.ب. 41270، الريا�س 11521

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 300(

فاك�س: 6060 265 )11( 966+
 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين

legal.department@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين

ممثلو ال�شركة

هاين اإبراهيم اأحمد عبيد )ع�شو جمل�ض الإدارة(
�صركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�صناعية الثانية
�صارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270، الريا�س 11521
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ 
فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين
hobaid@investcorp.com :الربيد االإلكرتوين

�شليم �شدياق )الرئي�ض التنفيذي(
�صركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�صناعية الثانية
�صارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270، الريا�س 11521
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 102(
فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين
selim.chidiac@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين
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�شكرتري جمل�ض الإدارة

اأمين جميل
�صركة الزوردي للمج�هرات

املنطقة ال�صناعية الثانية
�صارع رقم 198، منطقة البن�ك

�س.ب. 41270، الريا�س 11521
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 1119 265 )11( 966+ )حت�يلة 300(
فاك�س: 6060 265 )11( 966+

 www.lazurde.com :امل�قع االإلكرتوين
ayman.gamil@lazurde.com :الربيد االإلكرتوين

�شوق الأ�شهم

�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(
اأبراج التعاونية، الربج ال�صمايل

700 طريق امللك فهد
�س.ب 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 9999 218 )11( 966+
فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :امل�قع االإلكرتوين
webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين

املستشارون

امل�شت�شار املايل ومدير الكتتاب ومدير �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات ومتعهد التغطية

�شركة ال�شعودي الفرن�شي كابيتال
طريق امللك فهد

�س.ب. 23454، الريا�س 11426
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 6666 282 )11( 966+
فاك�س: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :امل�قع االلكرتوين
info@fransicapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

امل�شت�شار القانوين

وايت اآند كي�ض اإل اإل بي بالتعاون مع �شركة زياد يو�شف ال�شلوم ويزيد عبدالرحمن 
الطعيمي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

الب�ابة االقت�صادية
مبنى رقم 26 املنطقة ج، طريق املطار

�س.ب. 99879، الريا�س 11625
اململكة العربية ال�صع�دية

هاتف: 5900 404 )11( 966+
فاك�س: 2277 265 )11( 966+

www.whitecase.com :امل�قع االإلكرتوين
riyadhcapitalmarketsall@groups.whitecase.com :الربيد االإلكرتوين
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م�شت�شار العناية املهنية الالزمة املايل وراأ�ض املال العامل

براي�ض وتر هاو�ض كوبرز
مبنى م�ؤ�ص�صة امللك في�صل

�س.ب 8282، الريا�س 11482
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاك�س: 0250 211 )11( 966+

www.pwc.com :امل�قع االإلكرتوين
lama.rmeily@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

م�شت�شار ال�شوق

�شركة رولند بريجري لال�شت�شارات ال�شرتاتيجية ال�شرق الأو�شط ذ.م.م
برج امل�ؤيد – الدور الثاين ع�صر

�س.ب 18259
املنامة

مملكة البحرين
هاتف: 995 567 )17( 973+
فاك�س: 903 567 )17( 973+

www.rolandberger.com :امل�قع االإلكرتوين
Office_Bahrain@rolandberger.com :الربيد االإلكرتوين

املحا�شب القانوين

ارن�شت ويونغ و�شركاهم )حما�شبون قانونيون(
برج الفي�صلية 

�س.ب 2732
الريا�س 11461

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 4740 273 )11( 966+
فاك�س: 4730 273 )11( 966+

www.ey.com :امل�قع االإلكرتوين
riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: قدم كل من امل�صت�صارين املذك�رين اأعاله م�افقتهم الكتابية على االإ�صارة اإلى اأ�صمائهم وعناوينهم و�صعاراتهم وعلى ن�صر اإفاداتهم يف 
هذه الن�صرة بال�صكل ال�ارد فيها ومل يقم اأي منهم ب�صحب م�افقته حتى تاريخ هذه الن�صرة، كما اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها – من �صمن 
فريق العمل القائم على تقدمي خدمات لل�صركة – اأو اأقاربهم ال ميلك�ن اأي اأ�صهم يف ال�صركة ولي�س الأي منهم م�صلحة مهما كان ن�عها يف ال�صركة 

اأو اأي من �صركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�صرة مبا قد ي�ؤثر على ا�صتقاللهم.
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اجلهات املستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555، جدة 21481
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :امل�قع االلكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�شعودي الهولندي
�صارع االأمري عبدالعزيز بن م�صاعد بن جل�ي

�س.ب 1467، الريا�س 11431
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 0288 401 )11( 966+
فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.shb.com.sa :امل�قع االلكرتوين
csc@saudihollandibank.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�شعودي الفرن�شي 
�صارع املعذر

�س ب 56006، الريا�س 11554
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :امل�قع االإلكرتوين
communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �شامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 833 ، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :امل�قع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 22622، الريا�س 11614
اململكة العربية ال�صع�دية 

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :امل�قع االإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين
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البنوك الرئيسة للشركة
اإن لل�صركة حتى تاريخ هذه الن�صرة عالقات جتارية مع البن�ك التالية:

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555
جدة 21481

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :امل�قع االلكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�شعودي الهولندي
�صارع االأمري عبدالعزيز بن م�صاعد بن جل�ي

�س.ب 1467
الريا�س 11431

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 0288 401 )11( 966+
فاك�س: 1104 403 )11( 966+

www.shb.com.sa :امل�قع االلكرتوين
csc@saudihollandibank.com :الربيد االلكرتوين

البنك ال�شعودي الفرن�شي 
�صارع املعذر

�س ب 56006
الريا�س 11554

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :امل�قع االإلكرتوين
communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �شامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 833 
الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�صع�دية 
هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :امل�قع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

28



املستشار املا� ومدير االكتتاب 
ومدير سجل اكتتاب املؤسسات ومتعهد التغطية

اجلهات املستلمة

 ∫ÓN øe ∂dPh äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S 12^900^000 ìôW
 ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 37 √Qóbh ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G

.(º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10

 ≥`̀aGƒ`̀ŸG)  ``````̀g1427/03/04  ï`̀jQÉ`̀Jh  565  º`̀bQ  …QGRƒ```̀dG  QGô`̀≤`̀dG  Ö`̀Lƒ`̀Ã  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T
.(Ω2006/7/22 ≥aGƒŸG) `g1427/06/26 ïjQÉJh 1010221531 ºbQ …QÉŒ πé°Sh (Ω2006/04/02

:ÜÉààc’G IÎa

(Ω2016/06/05≥aGƒŸG) `g1437/08/29 óMC’G Ωƒj øe 

(Ω2016/06/13≥aGƒŸG) `g1437/09/08 ÚæKC’G Ωƒj ≈dEG

 áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  äÉÑ∏£àŸ  kÉ≤ÑW  Ió©ŸG  QGó°UE’G  Iô°ûæd  GQÉ°üàNG  Iô°ûædG  √òg  OGó`̀YEG  ”  :áeÉg  á¶MÓe
 Rƒéj ’h ,(Ω2016/05/09 ≥aGƒŸG) `g1437/08/02 ïjQÉàH Égô°ûf ” »àdGh (zQGó°UE’G Iô°ûf{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 øe …CG hCG Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG hCG ácô°ûdG hCG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øe á«°UƒJ áHÉãÃ √òg Iô°üàîŸG QGó°UE’G Iô°ûf QÉÑàYG
 áeÉY á©«ÑW äGP √òg Iô°üàîŸG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOƒLƒŸG äÉeƒ∏©ŸG Èà©Jh .ÜÉààc’G á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûª∏d º¡jQÉ°ûà°ùe
 .á°UÉÿG ájQÉªãà°S’G äÉLÉ«àM’G hCG ‹ÉŸG ™°VƒdG hCG ájOôØdG ájQÉªãà°S’G ±GógC’G QÉÑàY’ÉH òNC’G ¿hóH ÉgOGóYG ”
 ¢Uƒ°üîH á∏≤à°ùe á«æ¡e IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«dhDƒ°ùe QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb Iô°ûædG √ò¡d º∏à°ùe πc πªëàjh
 á«dÉŸG  äÉLÉ«àM’Gh  ´É°VhC’Gh  ±GógCÓd  áÑ°ùædÉH  QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ áLQóŸG  äÉeƒ∏©ŸG  áªFÓe ióe º««≤àd  ÜÉààc’G

.¬H á°UÉÿG
(Ω2016/05/09 ≥aGƒŸG) `g1437/08/02 ïjQÉàH Iô°üàîŸG QGó°UE’G Iô°ûf äQó°U

نشرة ا�صدار اخملتصرة


