نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة الزوردي للمجوهرات
شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة سعودية مساهمة عامة تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )1010221531الصادربتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م).
طرح أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000
ريال سعودي .وتمثل زيادة في رأس مال بنسبة زيادة تبلغ ( )%34تقريبا ليصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي.
فترة التداول :تبدأ من يوم اإلثنين 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) و تنتهي في يوم اإلثنين 1442/11/04هـ (الموافق 2021/06/14م)
فترة االكتتاب :تبدأ من يوم اإلثنين 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) و تنتهي في يوم الخميس 1442/11/07هـ (الموافق 2021/06//17م)

شركة الزوردي للمجوهرات (يشار إليها فيما بعد ب ـ ـ «الشركة» أو «الشركة األم» أو «الزوردي للمجوهرات»)،
هي شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بموجب السجل التجاري رقم ()1010221531
الصادرمن مدينة الرياض بتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م) .يقع المقرالرئي�سي للشركة في مدينة
الرياض – المنطقة الصناعية الثانية – مقابل البنك العربي -ص.ب  41270الرياض 11521المملكة العربية
السعودية ،ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي مقسم إلى
ثالثة وأربعين مليون ( )43,000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد
مدفوعة القيمة بالكامل (ويشارإليها منفردة بـ «السهم الحالي» و مجتمعة بـ «األسهم الحالية») .وكما في تاريخ نشر
نشرة اإلصدارهذه ،لدى الشركة مساهم رئي�سي واحد في الشركة (ممن يمتلكون نسبة  %5أو أكثرمن أسهم الشركة
بشكل مباشر) وهو السيد/عبدالعزيز صالح علي العثيم (يملك عدد ستة مليون وأربعمائة وأربعة ألف وثمانمائة
وخمسين ( )6,404,850سهم تمثل نسبة  %14,895من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح).
بتاريخ 1442/04/22هـ (الموافق 2020/12/07م) أو�صى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خالل
طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي .وذلك بعد الحصول
على الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة (غير العادية) .وبتاريخ األربعاء 1442/10/21ه
(الموافق 2021/06/02م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل
إصدار أسهم حقوق أولوية ،ويتمثل االكتتاب في طرح أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم
عادي جديد (ويشار إليها بـ «أسهم حقوق األولوية» أو «األسهم الجديدة») بسعر طرح يبلغ ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه بـ «سعر الطرح») وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية ،وذلك
لزيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسة وسبعين
مليون ( )575,00,000ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من ثالثة وأربعين مليون ( )43,000.000سهم عادي إلى
سبعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ( )57,500,000سهم عادي ،وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات
النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة (غيرالعادية).
سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق األولوية» ومنفردة
بـ «حق األولوية») للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة
الموافقة على زيادة رأس المال( .ويشار إليه بـ «تاريخ األحقية») والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المتضمنة الموافقة على زيادة رأس
المال بتاريخ األحد 1442/10/25ه (الموافق 2021/06/06م) (ويشارإليهم مجتمعين بـ «المساهمين المقيدين»
ومنفردين بـ «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية
ً
العامة (غير العادية) أخذا في االعتبار إجراءات التسوية بعدد ( )0.327حق لكل ( )1سهم واحد من أسهم الشركة
ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعرالطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين (ويشار إليهم بـ«المستثمرين الجدد»)
– الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية
في السوق المالية السعودية (ويشار إليها بـ «تداول» أو «السوق») ،وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم
اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم اإلثنين 1442/11/04ه
(الموافق 2021/06/14م) (ويشار إليها بـ «فترة التداول») ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس
1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م) (ويشار إليها بـ «فترة االكتتاب») ،وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول
وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمرفترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة،
بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة .وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين
تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق
إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن
طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي )1( :سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين
المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة )2( .سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد
ً
أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد
انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل) )3( .سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية
ً
شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل) ( )4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات
وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل
األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقت أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (ويشار إليها بـ «األسهم المتبقية») فسوف تطرح تلك
األسهم (بسعر الطرح كحد أدنى) على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات
االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») ،وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم
ً
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء
عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض
ً
مساء من يوم األربعاء 1442/11/13ه
1442/11/12ه (الموافق 2021/06/22م) وحتى الساعة الخامسة
(الموافق 2021/06/23م) (ويشار إليها بـ «فترة الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى
األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعرالطرح) بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات
على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسوف يتم تخصيص
ً
ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضال راجع القسم (« )12المعلومات
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في موعد أقصاه
األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م) (ويشار إليه بـ «تاريخ التخصيص») (فضال راجع القسم ()12
(«المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).
وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ()575,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى سبعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ( )57,500,000سهم عادي .سيتم استخدام
صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف االكتتاب في توسعة أنشطة الشركة وعملياتها من خالل تمويل
خطط التوسع في قطاع التجزئة وأنشطة التوسع المستقبلية للشركة والتي ستركز على توسيع قطاع التجزئة
في كل من األسواق المصرية والسعودية وتطوير منصات التجارة اإللكترونية الرقمية لتحسين أدائها ،كما سيتم
ً
استخدام جزء من المتحصالت في تخفيض ديون الشركة( .فضال راجع القسم («( )6استخدام متحصالت الطرح
والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة).
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة
ً
مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل
مساهم في الشركة (ويشارإليه بـ «المساهم») حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (ويشارإليها بـ «الجمعية
ً
(سواء العادية أو غيرالعادية) والتصويت فيه .وسيستحق مالكي األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة
العامة»)
عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها (إن وجدت) .بتاريخ 1437/09/24ه (الموافق 2016/06/29م) تم إدراج كامل
أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعدد ثالثة وأربعين مليون ( )43,000,000سهم عادي وبقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق الطرح العام األولي لنسبة ( )%30من األسهم
كل من
تمثل عدد اثني عشرة مليون وتسعمائة ألف ( )12,900,000سهم عادي وذلك بعد الحصول على موافقة ٍ
هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة السوق المالية السعودية (تداول).
ً
حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») .وقد تقدمت الشركة
يتم
بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة الخاضعة
لهذه النشرة ،كما قدمت طلب إلى شركة السوق المالية السعودية («تداول») لقبول إدراج األسهم الجديدة ،وقد
تم تقديم جميع المستندات المطلوبة الى الجهات ذات العالقة وتم الوفاء بالمتطلبات كافة .ومن المتوقع أن يبدأ
تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض
(راجع الصفحة رقم (ي) «تواريخ مهمة للمكتتبين») .وسوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين
فيها ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات
والمؤسسات الخليجية وللمستثمرين األجانب خارج المملكة (من خالل اتفاقيات مبادلة أو كمستثمرين مؤهلين)
بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها وبداية تداولها في السوق .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل
والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية
المؤهلة في األسهم المدرجة .لقد قدمت الشركة طلب التسجيل وطرح األسهم الجديدة إلى الهيئة كما قدمت طلب
إلى السوق المالية السعودية «تداول» لقبول إدراج األسهم الجديدة ولقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي «إشعار مهم» في صفحة (أ) و القسم («( )2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة) الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم
الجديدة.

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها
بـ «الهيئة») وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة
أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل ّ
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد ّ
أي إفادة واردة فيها مضللة.
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من ّ
أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان ّ
وال تتحمل الهيئة و السوق المالية السعودية ّ
أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن
االعتماد على ّ
أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1442/٠٨/٢٥هـ (الموافق 2021/٠٤/٠٧م).

إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه («نشرة اإلصدار») على تفاصيل وافية عن شركة الزوردي للمجوهرات وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب
لالكتتاب في األسهم الجديدة ،تتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار والتي يمكن الحصول على نسخة منها من
المقر الرئيس للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة ( )www.lazurde.comوالمستشار المالي ()www.sambacapital com
وهيئة السوق المالية (.)www.cma.org.sa
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وفي حال عدم
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية خالل ستة أشهرمن تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُع ّدت موافقة الهيئة ملغاة .وقد قامت الشركة بتعيين شركة سامبا

لألصول وإدارة االستثمار كمستشار مالي («المستشار المالي») ومدير االكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهد التغطية («متعهد التغطية») وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق
األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر
أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين بكامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدارإلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة
ً
السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت
عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدارهذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.
ً
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءا من المعلومات الواردة في هذه
النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة
أسماؤهم في الصفحة (هـ) ،أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي
التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات
ً
المستقبلية مثل عوامل ومعدالت الفائدة والضرائب أوغيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أوالعوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة (فضال راجع القسم (« )2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة) .وال يجوز اعتبارتقديم نشرة اإلصدارهذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال،
على أنها وعد أو تأكيد أو إقراربشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية.
وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة.
ويتحمل كل شخص (طبيعي أو اعتباري) مستلم لنشرة اإلصدار هذه ،وقبل اتخاذ قرار باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل
الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به .وسيكون
بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») -الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في
أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») .وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) على أن
تنتهي فترة التداول في يوم اإلثنين 1442/11/04ه (الموافق 2021/06/14م) («فترة التداول») ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1442/11/07ه (الموافق
2021/06/17م) («فترة االكتتاب») .وتجدراإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمرفترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية
الفترة ،بينما تستمرفترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة .وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين في تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل
بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق
ً
وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول .وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:
 1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.ً
 2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاءفترة تسويتها (يومي عمل).
 3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).ً
 4سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي تم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،باإلضافة إلى االكتتاب فيالقنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشارإليهم بـ «المؤسسات
ً
ابتداء
االستثمارية») (ويشارإلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض
ً
صباحا يوم الثالثاء 1442/11/12ه (الموافق 2021/06/22م) وحتى الساعة الخامسة ً
مساء يوم األربعاء 1442/11/13ه (الموافق 2021/06/23م) («فترة
من الساعة العاشرة
الطرح المتبقي») .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعرالطرح) على أن يتم تخصيص األسهم
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسيتم تسديد إجمالي سعرالطرح
المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح (إن وجدت) (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه
الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح
ً
(فضال راجع القسم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة) .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه األحد
ً
1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م) («تاريخ التخصيص») (فضال راجع القسم («( )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).
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إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين ،وسيتم نشردعوة النعقاد جمعية عامة غيرعادية للشركة للموافقة على إصدارأسهم حقوق
األولوية بتاريخ األربعاء 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/02م) .وعلى المستثمرين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين في ذلك االجتماع على طرح أسهم
حقوق األولوية ،فإن إصدارأسهم حقوق األولوية سيتوقف ،وتعتبرهذه النشرة الغية مباشرة ،وسيتم إشعارالمساهمين بذلك.

المعلومات المالية

ً
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفقا للمعاييرالدولية للتقاريرالمالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( .)SOCPAكما تم إعداد القوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة
ً
المالية المنتهية في  30سبتمبر2020م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقا للمعاييرالدولية إلعداد التقاريرالمالية (.)IFRS
وقد تمت مراجعة القوائم المالية ألخر ثالث سنوات من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه؛ وبالنسبة لفترة التسعة أشهر من عام 2020م (حتى تاريخ
2020/09/30م) فقد تمت المراجعة من قبل شركة بيكرتيلي م ك م وشركاؤه (محاسبون قانونيون).
هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي .إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد
صحيح ،وعليه ،فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن تلك االفتراضات ،وبالتالي ،فإنه ال يوجد
ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت ً
بناء على العناية المهنية الالزمة .تمثل بعض التوقعات
الواردة في نشرة اإلصدار «إفادات مستقبلية» ،ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل «تخطط» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «تتوقع» أو
«ربما» أو «سوف» أو «ينبغي» أو «من المتوقع» أو «سيكون» أو ُ«يخمن» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه
ً
اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا لألداء المستقبلي .كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو
ً
ً
ً
اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبيرعما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في اإلفادات المستقبلية المذكورة .وقد تم استعراض بعض المخاطرأو
ً
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في قسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة .وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور
غيرالمتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدارتكميلية لهيئة السوق المالية إذا علمت في أي وقت بعد تاريخ نشر
نشرة اإلصداروقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغييرمهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار ،أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة أو ( )2ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار .وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن القطاع أو
السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غيرذلك .ونتيجة لهذه المخاطروغيرها ،ولحاالت
ً
عدم التيقن واالفتراضات ،فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشركة ،أو قد ال تحدث إطالقا.
وعليه ،يجب على األشخاص المستحقين أن يدرسوا جميع التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات ،وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أسا�سي.

ب
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة المعين بتاريخ 1439/08/6ه (الموافق 2018/04/22م)
االسم

المنصب

محمد إبراهيم جمعة الشروقي

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله عبدالعزيزصالح العثيم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

خليفة حسن خليفة الجالهمة

عضو مجلس اإلدارة

براين نورمان ديكي

عضو مجلس اإلدارة

عادل عبدالله صالح الميمان

عضو مجلس اإلدارة

بندرطلعت حسين حموه

عضو مجلس اإلدارة

عبدالكريم اسعد أبو النصر

عضو مجلس اإلدارة

امين محمد عاكف المغربي

عضو مجلس اإلدارة

صباح خليل إبراهيم المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

صفة
العضوية
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل

تاريخ
التعيين

*

األسهم المملوكة
**

الجنسية

العمر

غيرمباشرة

مباشر

***

العدد

النسبة

العدد

النسبة

2018/04/26م

بحريني

68

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/26م

سعودي

32

41,000

%0.095348

ال يوجد

ال يوجد

2019/12/10م

بحريني

35

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

ايرلندي

65

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

45

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2020/03/18م

سعودي

53

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

59

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

بحرينية

66

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المصدر :الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1439/08/06ه (الموافق 2018/04/22م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي تبدأ من تاريخ 2018/04/26م وتنتهي في تاريخ
2021/04/25م .وبتاريخ 1442/04/03ه (الموافق 2020/11/18م) صدرقرارمجلس اإلدارة بالموافقة على تعديل المادة  18من النظام األسا�سي لناحية تخفيض عدد أعضاء المجلس من ( )9ليصبح ( )7وذلك ابتداء من تاريخ
بداية دورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2021/04/26م .وبتاريخ 1442/06/07ه (الموافق 2021/01/20م) تم اعتماد التوصية من قبل الجمعية العامة (غيرالعادية).
** بتاريخ 2018/11/1م قدم عضو مجلس اإلدارة السيد/ربيع ميشيل خوري والسيد/جيمس لينوار تانر خطاب استقالة من مجلس اإلدارة وجميع لجان مجلس اإلدارة ألسباب شخصية وتم قبول االستقالة بقرار مجلس اإلدارة
ً
بتاريخ 2018/12/11م وقد تم تعيين السيد/سليم شدياق ،كعضو مجلس إدارة (تنفيذي) والسيد/سونيل بيلوترا كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ،ويكون تاريخ التعيين اعتبارا من 2018/12/11م وحتى نهاية فترة مجلس
اإلدارة الحالية (التي تنتهي في 2021/04/25م).
وبتاريخ 2019/10/31م قدم عضو مجلس اإلدارة السيد/سونيل بيلوترا خطاب استقالته من مجلس اإلدارة وجميع اللجان التابعة لمجلس اإلدارة السباب شخصية ،وقد تم تعيين السيد/خليفة حسن خليفة الجالهمة عضو
ً
مجلس إدارة في 2019/12/10م .وبتاريخ 2020/03/18م وافق مجلس اإلدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بزيادة عدد األعضاء المستقلين وتعيين السيد/بندر طلعت حموه عضو مجلس إدارة مستقل ،ونظرا
لمتطلبات النظام األسا�سي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الذي يجب أال يتجاوز تسعة أعضاء ،فقد وافق المجلس على قرارالسيد/سليم شدياق ،عضومجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة باالستقالة من
ً
ً
ابتداء من تاريخ تعيينه في 2019/12/10م،
مجلس اإلدارة .وبتاريخ 1441/10/11ه (الموافق 2020/06/03م) اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين كل من خليفة حسن خليفة الجالهمة ،عضوا غيرتنفيذي بمجلس اإلدارة
ً
إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/04/25م ،خلفا للعضو السابق السيد/سونيل بيلوترا ،عضو غير تنفيذي .كذلك وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد/بندر طلعت
ً
ً
ً
ابتداء من تاريخ في 2020/03/18م إلكمال دورة المجلس خلفا للعضو السابق السيد/سليم شدياق (عضو تنفيذي) والموافقة على قرارمجلس اإلدارة بتعيين السيد/خليفة حسن خليفة
حموه ،عضوا مستقل بمجلس اإلدارة
ً
ً
ً
ً
ً
الجالهمة ،عضوا غيرتنفيذي عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 2019/12/10م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/04/25م وذلك بدال من عضو اللجنة السابق السيد/سونيل بيلوترا ،عضوا غيرتنفيذي،
ً
ً
ابتداء من تاريخ قرارالتوصية الصادرفي 2019/12/10م ،ويأتي هذا التعيين وفقا لالئحة عمل لجنة المراجعة.
على أن يسري التعيين
*** الملكية غير المباشرة تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء المجلس أو مساهمين بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء المساهمين (الزوجات
واألبناء القصر) سواء بشكل مباشرأو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.
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عنوان الشركة
شركة الزوردي للمجوهرات
المنطقة الصناعية الثانية
شارع رقم  ،198منطقة البنوك
ص.ب - 41270 .الرياض 11521
المملكة العربية السعودية
هاتف( +966 )11( 265 1119 :تحويلة )304
فاكس+966 )11( 265 6060 :
الموقع اإللكترونيwww.lazurde.com :
البريد اإللكترونيinvestors@lazurde.com :

ممثل الشركة المفوض األول

ممثل الشركة المفوض الثاني

عبد الله عبد العزيزصالح العثيم

سليم سعيد شدياق

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

ص.ب - 40560 .الرياض 11511

المنطقة الصناعية الثانية

المملكة العربية السعودية

شارع رقم  ،198منطقة البنوك

هاتف+966 )11( 480 0505 :

ص.ب - 41270 .الرياض 11521

فاكس+966 )11( 265 6060 :

المملكة العربية السعودية

البريد اإللكترونيAbdullah.Othaim@lazurde.com :

هاتف( +966 )11( 265 1119 :تحويلة )102
فاكس+966 )11( 265 6060 :
البريد اإللكترونيselim.chidiac@lazurde.com :

سوق األسهم
السوق المالية السعودية (تـداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
ص.ب  ،60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2181200 :
فاكس+966 )11( 2181260 :
الموقع إلكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد إلكترونيinfo@tadawul.com.sa :

د
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المستشارالمالي ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
الدور الرابع عشر ،برج المملكة
شاع العليا ،ص.ب ،220007.الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4774770 :
فاكس+966 )11( 2117438 :
الموقع إلكترونيwww.sambacapital.com :
البريد إلكترونيcustomercare@sambacapital.com :

المستشارالقانوني
الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركزالسيف – طريق الملك عبد الله – حي الورود
ص.ب 90549 :الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2054555 :
فاكس+966 )11( 2054222 :
الموقع اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa :
البريد اإللكترونيcorporate@ssfim.com.sa :

مستشارالعناية المهنية المالية
شركة برايس وترهاوس كوبرز
طريق الملك فهد برج المملكة
ص.ب 13933 .الرياض 11414
هاتف+966 )11( 211 0400 :
فاكس+966 )11( 211 0401 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
البريد اإللكترونيKhalid.Mahdhar@pwc.com :

المحاسب القانوني آلخر 3سنوات مالية منتهية في  31ديسمبرمن عام 2017م و2018م و2019م
شركة الدارلتدقيق الحسابات (عبدالله البصري وشركاه) – محاسبون قانونيون
ومستشارون  -عضو في جرانت ثورنتون الدولية
المركزالرئي�سي  -الرياض ،شارع العليا العام – مجمع المو�سى التجاري
البرج الرابع – الدور السابع
ص ب  ،2195الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 463 0680 :
فاكس+966 )11( 464 5939 :
موقع إلكترونيwww.sa.gt.com :
بريد إلكترونيinfo@sa.gt.com :

المحاسب القانوني للفترة المنتهية في  30سبتمبر2020م
شركة بيكرتيلي م ك م وشركاؤه – محاسبون قانونيون -
المركزالرئي�سي  -الرياض ،طريق العليا– حي الملك فهد
ص ب  ،300467الرياض 11372
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 835 1600 :
فاكس+966 )11( 835 1601 :

Baker Tilly MKM & Co.

موقع إلكترونيwww.bakertillymkm.com :
بريد إلكترونيsaudi@bakertillyjfc.com :

تنويه :قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة .ولم يقم أي منهم بسحب هذه
الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة .وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية ،حيث أن
ملخص الطرح هذا غيركافي التخاذ قراراستثماري .وفيما يلي ملخص الطرح:
شركة الزوردي للمجوهرات (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «الزوردي») ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب شهادة سجل تجاري رقم
( )1010221531وتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م) .الصادر من مدينة الرياض ويقع المقر الرئي�سي للشركة في مدينة الرياض –
المنطقة الصناعية الثانية – مقابل البنك العربي – ص.ب  41270الرياض  11521المملكة العربية السعودية.

اسم ُ
المصدرووصفه ومعلومات عن
تأسيسه

تأسست شركة الزوردي للمجوهرات كمؤسسة فردية تحت اسم «مصنع الذهب واللؤلؤ السعودي لصاحبه عبدالعزيزصالح العثيم» ،بموجب السجل
التجاري رقم  1010091134وتاريخ 1412/7/18ه (الموافق 1992/1/23م) بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية («المملكة») ،وبرأس مال
قدره ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف ( )18,500,000ريال سعودي .وبتاريخ 1415/2/4ه (الموافق 1994/7/13م) تم تسجيل عالمة «الزوردي»
التجارية ألول مرة ،وبتاريخ 1418/8/18ه (الموافق 1997/12/19م) تم تغيير اسم المؤسسة لـ «مصنع الزوردي للذهب والمجوهرات» .وتم تحويل
مؤسسة مصنع الزوردي للذهب والمجوهرات وعدد من فروعها إلى شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة الزوردي للمجوهرات» بموجب القرار
الوزاري رقم  565وتاريخ 1427/3/4هـ (الموافق2006/4/2م) الصادر بشأن إعالن تأسيس الشركة ،والسجل التجاري رقم  1010221531وتاريخ
1427/6/26هـ (الموافق2006/7/22م) ،وبرأس مال قدره مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعة ماليين ( )4,000,000سهم عادي
بقيمة اسمية قدرها خمسون ( )50ريال سعودي للسهم الواحد ،حيث تم تغطية الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مبلغ قدره سبعة وأربعون مليون
وخمسمائة ألف ( )47,500,000ريال سعودي تمثل مجموع رؤوس أموال فروع المؤسسة المحولة ،باإلضافة إلى رسملة مائة وأربعة وثالثون مليون
( )134,000,000ريال سعودي من أرباح المؤسسة المبقاة .وبموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 1428/9/10ه (الموافق 2007/9/22م)،
تمت زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق رسملة مبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة .وقامت
الشركة بزيادة رأس مالها مرة أخرى بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 1436/7/4ه (الموافق 2015/4/23م) إلى أربعمائة وثالثون مليون
( )430,000,000ريال سعودي من خالل إصدار ثالثة عشر مليون ( )13,000,000سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد (وذلك بمنح سهم واحد ( )1مجاني مقابل كل سهمين وثالثة أعشار سهم ( )2,3يمتلكها المساهمين المقيدين بسجالت الشركة يوم
انعقاد الجمعية) ،وقد تم تغطية الزيادة من خالل رسملة مبلغ اثنان وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة آالف ومائة وواحد وعشرون ()52,509,121
ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة ،ومبلغ سبعة وسبعون مليون وأربعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ( )77,490,879ريال
سعودي من أرباح الشركة المبقاة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعون مليون
( )43,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد («األسهم»).
بتاريخ 1437/08/02هـ (الموافق 2016/05/09م) صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على طرح  12,900,000سهم عادي تمثل
 %30من رأس مال الشركة لالكتتاب العام ،بسعر طرح يبلغ [ ]37ريال سعودي للسهم الواحد والمتضمن قيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10
رياالت سعودية للسهم الواحد .حيث تم طرح أسهم الشركة خالل الفترة من 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م إلى 1437/09/08هـ الموافق
2016/06/13م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل األوامر.
بتاريخ 1437/09/24ه (الموافق 2016/06/29م) تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعدد ثالثة وأربعين مليون
( )43,000.000سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق الطرح العام األولي لنسبة ()%30
كل من هيئة السوق المالية
من األسهم تمثل عدد اثني عشرة مليون وتسعمائة ألف ( )12,900,000سهم عادي وذلك بعد الحصول على موافقة ٍ
(«الهيئة») وشركة السوق المالية السعودية (تداول) .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  430,000,000ريال سعودي مقسم إلى  43,000,000سهم
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
بتاريخ 1442/04/22ه (الموافق 2020/12/07م) ،أو�صى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة
بمبلغ مائة وخمسة وأربعين مليون( )145,000,000ليصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشرمليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم جديد.

نشاطات ُ
المصدر

تتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري (انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب ،انتاج المعادن الثمينة الخام من المعادن الثمينة الداخلة
في مجموعة البالتين ،انتاج الذهب المشغول ،انتاج األحجار الكريمة أو شبة الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة ،انتاج األلماس
المشغول)
هم من تزيد نسبة ملكيتهم عن  ٪5من أسهم الشركة .كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه يوجد مساهم رئي�سي واحد تزيد نسبته عن  %5من أسهم
الشركة وهو السيد/عبدالعزيز صالح علي العثيم (يملك عدد ستة مليون وأربعمائة وأربعة ألف وثمانمائة وخمسين ( )6,404,850سهم تمثل نسبة
 %14٫895من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح) .وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبارالمساهمين قبل وبعد الطرح:

المساهمون الكبارفي ُ
المصدروعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح

المساهم
عبدالعزيزصالح علي العثيم

قبل الطرح
بشكل مباشر

بعد الطرح
بشكل مباشر
*

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

6,404,850

%14٫895

8,564,625

%14٫895

*في حال اكتتب األستاذ/عبدالعزيزصالح علي العثيم بكامل نسبة أحقيته في األسهم الجديدة ،وفي حال اكتتب األستاذ عبدالعزيزصالح علي العثيم بأكثرمما تم تخصيصه
له عن طريق شراءه لحقوق من خالل تداول فستتغيرنسبة ملكيته.

طبيعة الطرح

زيادة رأس المال من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية.

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى دعم التوسع في أنشطة الشركة من خالل التوسع في قطاع البيع
الغرض من إصدار أسهم حقوق األولوية بالتجزئة وخفض ديون من خالل سداد أقساط التسهيالت االئتمانية اإلسالمية مع البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) وتطوير منصات التجارة
ً
اإللكترونية للعالمات التجارية لشركة الزوردي وشركاتها التابعة .ولمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم رقم («( )6استخدام متحصالت الطرح
المقترح
والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة).

و

 -شركة الزوردي للمجوهرات

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي .وسيتم استخدام
صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة ،كما يبين
الجدول التالي استخدامات متحصالت الطرح:

جدول استخدام صافي متحصالت الطرح (باالف الرياالت السعودية)
االستخدام
إجمالي المتحصالت المتوقع الحصول
عليها وتحليل ووصف االستخدام المقترح
لها

القيمة

سداد تسهيالت ائتمانية طويلة األجل للبنك السعودي البريطاني (بنك ساب)

75,000

سداد التزام طويل األجل مقابل سند ألمرمغطاة بتسهيالت ائتمانية من بنك ساب

30,000

التوسع في قطاع البيع بالتجزئة  -افتتاح متاجرجديدة

28,000

تطويرمنصات التجارة اإللكترونية

6,000

تكاليف الطرح

6,000

اإلجمالي
ً
ولمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم رقم («( )6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة).
تكاليف الطرح
صافي متحصالت الطرح

145,000

كل من :المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد
من المتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي ( )6,000,000ستة مليون ريال سعودي ،وتشمل أتعاب ٍ
ً
التغطية والمستشار القانوني والمحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب( .فضال راجع
القسم رقم (« )6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة).
ً
من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي ( )139,000,000مائة وتسعة وثالثين مليون ريال سعودي (فضال راجع قسم رقم (« )6استخدام
متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة).

رأس مال ُ
المصدرقبل الطرح

أربعمائة وثالثون مليون ( )430,000,000ريال سعودي.

رأس مال ُ
المصدربعد الطرح

خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم ُ
المصدرقبل الطرح

ثالثة وأربعون مليون ( )43,000,000سهم عادي.

إجمالي عدد أسهم ُ
المصدربعد الطرح

سبعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ( )57,500,000سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي عدد األسهم المطروحة

أربعة عشرمليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي .مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال
ُ
المصدر

 %34تقريبا.

سعرالطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

مائة وخمسة وأريعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي.

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

أربعة عشرمليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي.

فئات المستثمرون المستهدفون

المساهمون المقيدون .والمستثمرون الجدد.

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة
لدى مركزاإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة (غيرالعادية) بتاريخ األحد 1442/10/25ه (الموافق 2021/06/06م).

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمون المقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس المال ،وتعتبرهذه األوراق حق
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين .ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول .ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة
بسعرالطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال .وستظهر
هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية.

عدد حقوق األولوية ُ
المصدرة

أربعة عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000حق.

معامل األحقية

يمنح كل مساهم مقيد ( )0.327حقوق عن كل ( )1سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية
للشركة.

تاريخ األحقية

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة
بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وذلك بتاريخ األحد 1442/10/25ه (الموافق
2021/06/06م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) وتستمرحتى نهاية يوم اإلثنين 1442/11/04ه (الموافق 2021/06/14م).
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ً -
سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1442/11/07ه (الموافق
2021/06/17م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ً -
سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم باالكتتاب
في األسهم الجديدة.

شركة الزوردي للمجوهرات -

ز

طريقة االكتتاب

ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية

ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبرمواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها
الوسطاء.
ً
يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبرمواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية
التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء .كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
 1يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترةالتداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
 2يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة .كمايحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب،
فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

قيمة الحق اإلرشادية
سعرتداول الحق

الطرح المتبقي

طريقة التخصيص ورد الفائض

تاريخ التخصيص
تاريخ رد الفائض من االكتتاب
دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعرالطرح .وستقوم «تداول» باحتساب ونشرقيمة الحق
ً
اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق ،وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى
يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.
ً
هو السعرالذي يتم تداول الحق به ،علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.
في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (األسهم المتبقية) فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي
ً
ابتداء من
(المؤسسات االستثمارية) .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض
ً
ً
مساء من يوم األربعاء 1442/11/13ه
الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء 1442/11/12ه (الموافق 2021/06/22م) وحتى الساعة الخامسة
(الموافق 2021/06/23م) (فترة الطرح المتبقي) .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل)
شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور
األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح وبعد إتباع اإلجراءات الالزمة (ولمزيد من التفاصيل
حول طريقة االكتتاب بالحقوق وتداولها وعملية التخصيص ورد الفائض ،الرجاء االطالع على القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
الطرح وشروطه» من هذه النشرة) .وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة
الطرح المتبقي .ستحصل الشركة على إجمالي سعرالطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية ،فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي (إن وجدت)
ً
ً
بدون احتساب أي رسوم أواستقطاعات (أي ما يتجاوز سعرالطرح) على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أوجزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور
ً
األسهم علما أن المستثمرالذي لم يكتتب أو لم يبع حقوقه ،وأصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي
ً
بسعرالطرح (فضال راجع القسم رقم («( )9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة) .وسيتم رد فائض االكتتاب (إن
وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مديراالكتتاب.
سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م).
سيتم رد الفائض من االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أواستقطاعات من مديراالكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه
(الموافق 2021/07/08م).
ً
ً
سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور
ً
األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م) ،علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل
المبلغ الذي يزيد على سعرالطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

السعرالمعدل

تم تعديل سعرسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى ( )20.74ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية
العامة (غيرالعادية) الخاصة بزيادة رأس المال ،ويمثل ذلك انخفاض بسعرالسهم بمقدار( )3.62ريال سعودي للسهم الواحد.

تداول األسهم الجديدة

يبدأ تداول األسهم الجديدة في «تداول» بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية .ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية
للشركة على شاشة تداول .ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو
شراء حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية ً
سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية .وسيكون للمستثمرين الجدد
خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل
فترة التداول .وسيقوم نظام «تداول» بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية ،وبالتالي سيتوقف
تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

األحقية في األرباح

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.
ً
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما
ً
(سواء العادية
لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
أو غيرالعادية) والتصويت فيه.

القيود المفروضة على تداول األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

القيود المفروضة على تداول الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

األسهم التي سبق ُ
للمصدرإدراجها

تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 1437/09/24ه (الموافق 2016/06/29م) بعدد ثالثة وأربعين مليون ()43,000.000
سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق الطرح العام األولي لنسبة ( )%30من األسهم تمثل عدد
كل من هيئة السوق المالية (لهيئة) وشركة السوق
اثني عشرة مليون وتسعمائة ألف ( )12,900,000سهم عادي وذلك بعد الحصول على موافقة ٍ
المالية السعودية (تداول).

شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات
ً
االكتتاب (فضال راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة).

حقوق التصويت

ح
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عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة ،ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى )1 :مخاطر تتعلق بأعمال الشركة  )2مخاطر تتعلق
بالسوق والقطاع  )3مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة ،وقد تمت مناقشة هذه المخاطرفي القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،والذي
يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قراراستثماري في أسهم حقوق األولوية.

التعديالت الجوهرية التي طرأت على
المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر
نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشرآخرنشرة إصدارللشركة في تاريخ 2016/05/09م .ولمزيد من التفاصيل عن المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة
ً
الهيئة على آخرنشرة إصدارأسهم ،فضال راجع القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).

تنويه :ينبغي دراسة قسم «إشعارمهم» في الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل المخاطرة» من نشرة اإلصدارهذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قراراستثماري في أسهم حقوق األولوية.
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تواريخ مهمة للمكتتبين
الت ـ ـ ــاريخ

الحدث

انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال وتحديد تاريخ األحقية
ً
والمساهمين المستحقين ،علما بأن المساهمين المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم
األربعاء 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/02م)
ن
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدو في سجل
مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) وتستمر حتى نهاية
يوم اإلثنين 1442/11/04ه (الموافق 2021/06/14م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة
ً
سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق
حقوق األولوية -
األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) وتستمر حتى
نهاية يوم الخميس 1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع
ً
سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد – ممارسة حقهم
حملة حقوق األولوية -
باالكتتاب في األسهم الجديدة.

انتهاء فترة االكتتاب
فترة الطرح المتبقي

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم الخميس 1442/11/07ه
(الموافق 2021/06/17م).
ً
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء 1442/11/12ه (الموافق
ً
مساء من يوم األربعاء 1442/11/13ه
2021/06/22م) وتستمر حتى الساعة الخامسة
(الموافق 2021/06/23م).

يوم األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م)

التخصيص النهائي
ً
دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب كليا أو
يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م)
ً
جزئيا ومستحقي كسور األسهم.
التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية في األسهم الجديدة

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة ،سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم
الجديدة على موقع تداول.

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) (.)www.tadawul.com.sa

ي
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تواريخ اإلعالنات المهمة
اإلعالن

الت ـ ـ ــاريخ

الجهة المسؤولة

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم الخميس 1442/09/24ه (الموافق 2021/05/06م)

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم الخميس 1442/10/22ه (الموافق 2021/06/03م)

اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية لشركة الزوردي للمجوهرات

إيداع

يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م)

اإلعالن عن تعديل سعرسهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم الخميس 1442/10/22ه (الموافق 2021/06/03م)

اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

الشركة

يوم األحد 1442/10/25ه (الموافق 2021/06/06م)

اإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

تداول

يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م)

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م)

إعالن تذكيري عن آخريوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب
ببيع الحقوق التي يملكونها

الشركة

يوم األحد 1442/11/03ه (الموافق 2021/06/13م)

اإلعالن عن:
الشركة

يوم األحد 1442/11/10ه (الموافق 2021/06/20م)

نتائج االكتتاب
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي
اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعاربالتخصيص النهائي

الشركة

يوم األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م)

اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

إيداع

يوم الخميس 1442/11/21ه (الموافق 2021/07/01م)

اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها (إن وجدت)

الشركة

يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م)

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) ( ،)www.tadawul.com.saوذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع
األوراق المالية (إيداع) لتحديد تاريخ إيداع األسهم.

كما تجدراإلشارة بأنه في حال نشرإعالن يتعلق بالطرح في صحيفة محلية بعد نشرنشرة اإلصدارهذه ،فإن اإلعالن يجب أن يتضمن ما يلي:
  1اسم ُالمصدرورقم سجله التجاري.
 2األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها. 3العناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار. 4تاريخ نشرنشرة اإلصدار.ً
ً
 5بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحا المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها. 6اسم مديراالكتتاب ومتعهد التغطية والمستشارالمالي والمستشارالقانوني. 7إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية« :ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن ،وال تعطيان أيًّ
أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على ّ
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
احة من ّ
أي جزء منه».
تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان نفسيهما صر

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصراالكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ،وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة
باألشخاص المستحقين ،فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي
ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين ،وذلك بشرط
أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل ّ
أي وسائل
ً
ً
أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض ّ
أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أوجزئيا في حالة عدم استيفائه ألي من شروط
ً
ً
أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.
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أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة
غيرالعادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد ،وذلك بسعرالطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهرفي سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين
في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ،وستظهراألسهم في محافظهم تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية،
ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعارالمساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعارعن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركزإيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة
ً
غيرالعادية ،ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة ،وعليه فإن معامل األحقية هو ( )0.337حق تقريبا لكل سهم واحد ( )1مملوك
ً
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )0.337سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ( )337حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمزتداول هذه الحقوق عن اسم ورمزأسهم الشركة؟
نعم ،حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمزجديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعراالفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعرإغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعرالطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال ،إذا كان سعرإغالق سهم
ً
ً
ً
الشركة في اليوم السابق ( )40أربعون رياال سعودي ،وسعرالطرح ( )10عشرة رياالت سعودية ،فإن السعراالفتتاحي للحق سيكون ثالثون ( )30رياال سعوديا.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل
أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له.

ل
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في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثرمن محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان مساهم يملك  1000سهم في الشركة على النحو التالي:
 800سهم في محفظة (أ) و 200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ( )337حق على اعتبار أن لكل سهم ( )0.337حقوق ،عليه فسيتم إيداع  270حق في
محفظة (أ) و 67حق في محفظة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق َ
لح َملة شهادات األسهم االكتتاب ،لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركزإيداع األوراق
المالية («إيداع») ،وإحضارالوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
كال ،ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن
أن يخضع المستثمرللخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟

ُ
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة التعويض (إن وجد)
ً
لمالك الحقوق بعد خصم سعراالكتتاب .علما أن المستثمرقد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعرالطرح.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم
ً
ً
رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا في حال بيع جزء منها ،وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبرالوسيط الخاص بالمساهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم ُ
المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غيرالعادية حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة
رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعرالسهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

لو قام مستثمربشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمرفي سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية)،
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية .ولكن لن
يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمرأكثرمن محفظة مع أكثرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمرعلى المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور ،وإذا أكملت
ً
ً
رقما صحيحا أو أكثريتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمرأكبركمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات
الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
كال ،ال يمكن ذلك.
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هل يستطيع عامة المستثمرين من غيرالمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني ( )investors@lazurde.comوألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم
المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو
االستثمارية.
ً
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب ،فضال راجع القسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» وبقية المعلومات الواردة
في هذه النشرة.

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرةً .
ونظرا ألنه ملخص ،فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة
ّ
المستثمرين من المؤسسات واألفراد .ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل بدقة وعناية والرجوع إلى القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ أي قراراستثماري
يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة .وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات».

نبذة عن الشركة
شركة الزوردي للمجوهرات (يشارإليها فيما بعد بـ «الشركة» أو«الزوردي») ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بالسجل التجاري رقم ()1010221531

الصادرمن مدينة الرياض بتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م) .ويقع المقرالرئي�سي للشركة في مدينة الرياض – المنطقة الصناعية الثانية – مقابل البنك العربي –

ص.ب  41270الرياض  11521المملكة العربية السعودية.
ً ً
ّ
منذ تأسيسها في عام ّ ،1980
ّ
فن تصميم وصناعة المجوهرات ،وهي ّ
الفتا في ّ
تعد اليوم أكبر ّ
ومصنع وموزع للمجوهرات والمصوغات الذهبية في
مصمم
حققت الزوردي نجاحا
ً
ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتتبوأ الشركة المرتبة الرابعة بين أكبرمصنعي مصوغات الذهب في العالم وفقا لتصنيف فوربس الشرق األوسط ( ،)Forbes Mediaوهي
ً
ً
شركة إعالمية عالمية تقوم بتوفيراألخباروالمعلومات حول األعمال واالستثماروالتكنولوجيا وريادة األعمال والقيادة ،وتبيع الشركة أكثرمن مليون قطعة مجوهرات سنويا .وفقا
لتقاريرمبيعات الشركة.
تنتج الشركة أكثرمن  4آالف موديل من المجوهرات والذهب عيار 21و 18قيراط ،إضافة إلى مجوهرات األلماس الكالسيكية والعصرية .يستخدم فريق تصميم الزوردي العالمي
المعدات المتقدمة التي تشمل الطباعة ثالثية األبعاد وغيرها من التقنيات العاليةُ .ت ّ
ّ
صنع المجوهرات في
أحدث تقنيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب ،وباستخدام
مصانع الشركة بالمملكة العربية السعودية ومصرثم يتم توزيعها على أكثرمن  1300متجرتجزئة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ً
وتمتلك الزوردي شبكتها الخاصة من المحالت التجارية والتي ّ
تضم  21متجرا في أكبر مراكز التسوق بالمملكة العربية السعودية ومصر ،وهي تركز على بيع مجوهرات األلماس
والمشغوالت الذهبية.
ً
ً
تماشيا مع استراتيجيتها بأن تصبح «دارا للعالمات التجارية» ،استحوذت الزوردي ،في عام 2018م ،على امتياز عالمة  TOUSفي المملكة العربية السعودية .و TOUSهي عالمة
ّ
تجارية عالمية ألنماط الحياة العصرية وتقدم مجوهرات فاخرة ذات قيمة معقولة ،ومشغوالت ذهبية وألماس ،وحقائب وعطور وأكسسوارات .تتواجد  TOUSفي المملكة العربية
ً
السعودية منذ عام 2008م مع شبكة متاجر ّ
تضم اليوم  27متجرا في كافة أنحاء المملكة.
ً
وفقا ألعلى معاييراإلنتاجّ .
تضم ’Miss L
وفي العام 2019م ،أطلقت الزوردي عالمة ’ Miss Lمن المجوهرات ذات القيمة المعقولة المشغولة من الذهب عيار 18قيراط
مجموعات
ٍ
ّ
ّ
للتجدد .تباع منتجات ’ Miss Lبالقطعة اليوم في متاجرالزوردي ،وفي األكشاك ونقاط البيع
منوعة من التصاميم الرائجة والمواكبة للموضة ،الموجهة للمرأة العصرية العاشقة
لدى تجارالتجزئة في المراكزالتجارية في السعودية ومصر.

هيكل رأس مال الشركة

ً
تأسست الشركة بداية كمؤسسة فردية باإلسم التجاري «مصنع الذهب واللؤلؤ السعودي لصاحبه عبدالعزيز صالح العثيم» وبموجب شهادة سجل تجاري رقم
 1010091134وتاريخ 1412/7/18ه (الموافق 1992/1/23م) بمدينة الرياض في المملكة ،وبرأس مال قدره  18,500,000ريال سعودي.
بتاريخ 1418/8/18ه (الموافق 1997/12/19م) ،تم تعديل اإلسم التجاري للمؤسسة ليصبح «مصنع الزوردي للذهب والمجوهرات».
بتاريخ1427/3/4ه (الموافق2006/4/2م) تم تحويل المؤسسة وفروعها إلى شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة الزوردي للمجوهرات» وتم قيد الشركة في سجل
الشركات المساهمة بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010221531وتاريخ 1427/6/26ه (الموافق2006/7/22م) وبرأس مال قدره  200,000,000ريال سعودي
مقسم إلى  4,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  50ريال سعودي للسهم الواحد ،حيث تم تغطية الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مبلغ  47,500,000ريال
سعودي تمثل مجموع رؤوس أموال فروع المؤسسة المحولة ،ومبلغ  134,000,000ريال سعودي من أرباح المؤسسة المبقاة.
بتاريخ 1428/9/10ه (الموافق 2007/9/22م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية ليصبح رأس المال  300,000,000ريال سعودي
مقسم إلى  30,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق رسملة مبلغ  100,000,000ريال سعودي من أرباح الشركة
المبقاة.
بتاريخ 1436/7/4ه (الموافق 2015/4/23م) قامت الشركة بزيادة رأس مالها مرة أخرى بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية ليصبح  430,000,000ريال سعودي
من خالل إصدار  13,000,000سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد (وذلك بمنح سهم واحد ( )1مجاني مقابل كل سهمين وثالثة
أعشار سهم ( )2٫3يمتلكها المساهمين المقيدين بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية) ،وقد تم تغطية الزيادة من خالل رسملة مبلغ  52,509,121ريال سعودي من
االحتياطي النظامي للشركة ،ومبلغ  77,490,879ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة.

ن
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بتاريخ 1437/09/24ه (الموافق 2016/06/29م) تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعدد ثالثة وأربعين مليون ( )43,000.000سهم عادي
وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق الطرح العام األولي لنسبة ( )%30من األسهم تمثل عدد اثني عشرة مليون وتسعمائة
كل من هيئة السوق المالية («الهيئة») وشركة السوق المالية السعودية (تداول) .ويبلغ رأس مال
ألف ( )12,900,000سهم عادي وذلك بعد الحصول على موافقة ٍ
الشركة الحالي  430,000,000ريال سعودي مقسم إلى  43,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
بتاريخ 1442/04/22ه (الموافق 2020/12/07م) ،أو�صى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ مائة وخمسة
وأربعين مليون( )145,000,000ليصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد
أربعة عشرمليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم جديد.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
نصت المادة ( )3من نظامها األسا�سي على األغراض التي تمارسها الشركة ومنها انتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغوالت الذهبية والمجوهرات وسبائك ذهبية
واالحجار الكريمة واطقم الذهب المشغولة باالحجار الكريمة وتجارة الجملة والتجزئة في المعادن الثمينة واالحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية والمشغوالت
الذهبية ،المشاركة في تأسيس الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها ،تجارة الجملة والتجزئة في مكائن الذهب والمجوهرات ،انتاج وتوزيع النظارات والساعات
والمنتجات الجلدية ،تصديرالمشغوالت الذهبية وسبائك الذهب والفضة ،انتاج وتصنيع وبيع األلماس والمشغوالت االلماسية ،مقاوالت الصيانة والنظافه والتشغيل
للمباني والمصانع ومكائن الذهب ،الحصول على حقوق ملكية فكرية واتفاقيات االمتياز والوكاالت التجارية وحقوق النسخ ،تجارة وتوزيع واستيراد وتصدير المالبس
الجاهزة واالشمغة ،تجارة وتوزيع المنتجات المصنوعة من الفضة ومستلزمات وكماليات مالبس الرجال المصنوعه من الفضه والمعادن األخرى ،اعمال تصفية وتكرير
الذهب الصافي من المعادن والشوائب العالقة بإستخدام الوسائل التكنولجية والكيميائية المتقدمة للحصول على الذهب الخالص في شكل سبائك.
وتشير بيانات السجل التجاري للشركة بان النشاط المرخص لها بممارسته هو (انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب ،انتاج المعادن الثمينة الخام من المعادن
الثمينة الداحلة في مجموعة البالتين ،انتاج الذهب المشغول ،انتاج األحجار الكريمة أو شبه الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة ،انتاج األلماس
المشغول).
ً
ً
يجوز للشركة أن تن�شئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة بقرار من رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي .ويتطلب تأسيس فروعا أو مكاتب أو توكيالت
خارج المملكة قرار من مجلس اإلدارة .وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،قامت الشركة بتأسيس تسعة ( )9فروع موزعة على مناطق المملكة اإلقليمية (الرياض
والدمام وجدة).
كذلك ،يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون ريال .كما يجوز للشركة أن تكون لها
ً
مصلحة ،أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك األسهم
والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغيرفي تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه
األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها .وكما بتاريخ نشر نشرة
اإلصدار هذه ،لدى الشركة ( )3شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية و( )6شركات تابعة خارج المملكة العربية السعودية .ويشار في هذه النشرة إلى الشركة
وشركاتها التابعة مجتمعة بعبارة «مجموعة الزوردي» (ولمزيد من التفاصيل عن التراخيص التي استخرجتها مجموعة الزوردي لممارسة أنشطتها ،الرجاء االطالع على
الفقرة الفرعية رقم (« )2-9الموافقات والتراخيص الحكومية» من القسم رقم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
تزاول الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئي�سي وفروعها وشركاتها التابعة وتتمثل انشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:
النشاط الصناعي:

قطاع تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب واأللماسّ :
يتكون بصورة أساسية من تصميم وإنتاج مجوهرات الذهب واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة .وتتضمن سلسلة
القيمة الخاصة بالصناعة بشكل عام المراحل اآلتية:

	)أ(المصادر
 1يتم الحصول على مصادرالذهب في المملكة العربية السعودية من ثالث قنوات )1( :البنوك والتجار؛ و( )2مناجم الذهب؛ و( )3معالجة الخام واسترداد الكسر.ً
ً
ً
 2ويتم استيراد األلماس من مصادر متعددة ،منها بلجيكا والهند وجنوب أفريقيا .وعادة ما يكون األلماس المستورد مصقول بالفعل الستخدامه مباشرة في تصنيعالمجوهرات.

	)ب(التصميم والتصنيع

 1التصميم :تختلف تصاميم المجوهرات والمشغوالت الذهبية من منطقة إلى أخرى ًنظرا الختالف األذواق بحسب الموقع الجغرافي ودوافع الشراء ،حيث يفضل
ات
العمالء في المناطق الريفية والتقليدية المجوهرات والمشغوالت الذهبية من الذهب عيار 21قيراط ،بخالف العمالء في المناطق الحضرية والذين ينشدون مجوهر ٍ
أو مشغوالت ذهبية ذات تصاميم عصرية مواكبة للموضة بعيار 18قيراط.
 2التصنيع :يعتمد التصنيع في قطاع مجوهرات الذهب واأللماس على ثالث تقنيات رئيسية ،وهي:ً
الكبس :هو عبارة عن استخدام المكائن اآللية أو اليدوية المخصصة لسك الذهب والفضة باستخدام القوة الهيدروليكية ،وعادة ما تكون التصاميم
المصنوعة بهذه التقنية بسيطة وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.
السبك :هي عملية صنع قالب شمعي يستخدم لحمل المعدن الساخن (ذهب ،فضة ،وغيره) لتشكيله في صورة نموذج تصميم موحد ً
بناء على النموذج
ً
األسا�سي .وتوفرهذه الطريقة مستوى أعلى من الجودة مقارنة بالكبس ،باإلضافة إلى إمكانية إنتاج كميات كبيرة من القالب ذاته.
 3تقنيات متقدمة أخرى مثل الطباعة ثالثية األبعاد والتركيب بالمجهر :تقنية الطباعة ثالثية األبعاد هي عملية صنع المجوهرات باستخدام نموذج رقمي ثالثياألبعاد .أما تقنية التركيب بالمجهر ،فتتمحور حول تركيب األحجارالكريمة الصغيرة والمتساوية الحجم في صفوف متشابكة باستخدام مجهرعالي الدقة .وتمكن هذه
التقنيات شركات التصنيع من ضبط نسبة الذهب في المجوهرات بدقة ،وكذلك زيادة أجور التشغيل بفضل حصرية تصميماتها.

شركة الزوردي للمجوهرات -

س

النشاط التجاري (الجملة والتجزئة):

	)أ(قطاع البيع بالجملة
 1تاجر الجملة المتخصص :يعمل بشكل أسا�سي مع تجار البيع بالتجزئة الذين ليس لهم اتصال مباشر مع شركات التصنيع ،سواء كانت هذه الشركات موجودة فيالمملكة العربية السعودية أو خارجها (بشكل رئي�سي في أق�صى شرق آسيا) .وعالوة على ذلكُ ،يفضل تجار البيع بالتجزئة التعامل مع تجار البيع بالجملة باعتبارهم
ً
بدل من الدفع ً
نقدا.
يقدمون خصومات مجزية ويقبلون الدفعات االئتمانية،
 2شركات متكاملة تجمع أعمال التصنيع وتجارة التجزئة :هي شركات تصنيع ذات تكامل رأ�سي وتمتلك شبكة خاصة من متاجر التجزئة التي تبيع قطع حصرية منإنتاج الشركة الرئيسية ُ
المص ِنعة .وال يتنافس تجار البيع بالجملة في هذه الفئة مع باقي تجار الجملة في مجاالت أخرى باعتبارهم ال يستهدفون سوق التجزئة العام
للمجوهرات.
 3الشركة ُالمصنعة/تاجرالجملة :هي الشركات المصنعة التي تقوم بتشغيل وإدارة قنوات البيع بالجملة الخاصة بها ،مما يتيح لها تحقيق هوامش ربح أعلى ،حيث أن
منافذ بيع المجوهرات بالتجزئة يمكن أن تحد من الربح اإلجمالي للشركات المصنعة .وتركزالشركات في هذه الفئة على تعزيزقدراتها على تزويد شبكة واسعة من تجار
البيع بالتجزئة المستقلين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

	)ب(قطاع البيع بالتجزئة:
يتركزبشكل رئي�سي حول عمليات بيع مجوهرات الذهب واأللماس الكالسيكية والعصرية عبرمتاجرالتجزئة الخاصة بالعالمات التجارية لكل من الزوردي و«توس» العالمة التجارية
العالمية التي استحوذت الزوردي على ّ
حق امتيازها ،ونقاط البيع بالتجزئة في مطارات المملكة العربية السعودية .ترتكزعمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية في:
ُ
ً
استقطابا
حد سواء .وتعتبرمن أبرز وجهات التجزئة
 1أسواق الذهب :وهي أسواق تشبه البازارات وتضم متاجرعديدة لبيع المجوهرات المتدنية والعالية الرفاهية على ٍللعمالء الراغبين في شراء مجوهرات الذهب التي تباع بالوزن.
 2الشوارع الرئيسية :توجد المعارض المستقلة في الشوارع الرئيسية في مركز المدينة ،حيث تركز هذه الفئة من متاجر البيع بالتجزئة على بيع مجوهرات األلماسبالقطعة باعتبارأن هذا النوع من عمليات التجزئة يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.
ُ
 3مراكزالتسوق :تبيع المتاجرالموجودة في مراكزالتسوق مجوهرات الذهب التي قد تباع بالقطعة باإلضافة إلى بيعها بالوزن. 4وبشكل عام ينقسم عمالء شراء الذهب بالتجزئة إلى أربع فئات:االستهالك بدافع المناسبات :وبخاصة المناسبات االجتماعية ،مثل حفالت الزفاف والوالدة والمناسبات مثل االحتفال باألم أو الحب واألعياد السنوية.
االستهالك بدافع الموضة :يعود هذا الدافع إلى انتشارالتمدن وارتفاع مستوى الدخل لفئة الشباب ،ومعظمه من الشابات اللواتي يقتنين المجوهرات الرتدائها
خالل الحياة اليومية لحضور المناسبات االجتماعية.
ً
االستهالك بدافع االدخار :تعتقد هذه الفئة أن مشتريات الذهب ،وتحديدا من عيار  21قيراط ،هي وسيلة لالدخار ،حيث تعد مجوهرات الذهب في المملكة
ً
ُ
العربية السعودية ومصروسيلة للحفاظ على ثروة المرأة بعد الزواج .كما تستخدم كغطاء مالي في األوقات العصيبة أو في حال ارتفاع معدالت التضخم.
عمالت وسبائك ذهبية عيار 24قيراط.
االستهالك بدافع االستثمار :عادة ما يكون على شكل
ٍ

	)ج(قطاع التجارة االلكترونية:

يتركز قطاع التجارة االلكترونية ( :)e-commerceبشكل رئي�سي حول عمليات بيع مجوهرات الذهب واأللماس الكالسيكية والعصرية عبر المنصة االلكترونية التابعة للشركة
ً
( )Lazurde.comوالشركة التابعة شركة كيناز( )www.kenazjewelry.comوهي موثقة لدى وزارة التجارة تماشيا مع متطلبات نظام التجارة اإللكترونية.

يبين الجدول أدناه قائمة بااليرادات خالل الثالث سنوات السابقة 2017م – 2018م و2019م.
بالريال السعودي

2017م

2018م

2019م

تجارة الجملة
قيمة إيرادات الذهب لقطاع التجارة بالجملة

1,397,133,899

1,505,917,472

1,495,209,023

قيمة إيرادات التشغيلية لقطاع التجارة بالجملة

242,855,181

268,790,195

266,914,983

%68

%66

%55

نسبة قطاع التجارة بالجملة من إجمالي اإليرادات التشغيلية
تجارة التجزئة
قيمة إيرادات قطاع التجارة بالتجزئة
نسبة قطاع التجارة بالتجزئة من إجمالي اإليرادات التشغيلية
المصدر:الشركة

ع

 -شركة الزوردي للمجوهرات

112,518,403

137,655,128

214,289,728

%32

%34

%45

النشاط االستثماري:

يبين الرسم البياني أدناه الشركات التابعة لشركة الزوردي للمجوهرات وعددها ( )10شركات تابعة من بينها ( )3شركات داخل المملكة و( )7شركات بالخارج:
الشكل رقم ( :)1الرسم البياني لمجموعة الزوردي وشركاتها التابعة

ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات
)ﺷﺮﻛﺔ�ﻣﺴﺎهﻤﺔ�ﻋﺎﻣﺔ�ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

٪٩٨

٪٩٩

ﺷﺮﻛﺔ�ا��ﻮهﺮات�اﳌﺎﺳﻴﺔ

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ�ﻛﻴﻨﺎر

٪٢

ﺷﺮﻛﺔ�ازدﻳﺎد�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

٪١٠٠

٪١

اﻟﺸﺮ�ﺎت�اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�ﺧﺎرج�اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:
�-١ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)أﺑﻮﻇ��(
�-٢ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)د�ﻲ(�
�-٣ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)ﻣﺼﺮ(�
�-٤ﺷﺮﻛﺔ�اورو�اﻳﺠﻴ�ﺖ�ﻟ�ﺸﻐﻴﻞ�اﳌﻌﺎدن�اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ�)ﻣﺼﺮ(
�-٥ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)ﺳﻠﻄﻨﺔ�ﻋﻤﺎن(
�-٦ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)ﻗﻄﺮ(

(ولمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة ،الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية (« )5-3النشاط االستثماري» من القسم « 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها»).
ً
حصصا ملكية مسيطرة في عشرة ( )10شركات تابعة لها بشكل مباشر وغير مباشر في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق األوسط
تمتلك شركة الزوردي للمجوهرات
وشمال أفريقيا .ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل الحالي لمجموعة الزوردي:
ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات
ﺷﺮﻛﺔ�ﺳﻌﻮدﻳﺔ�ﻣﺪرﺟﺔ

٪١٠٠

٪٩٨

ﺷﺮﻛﺔ�ازدﻳﺎد�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ�-ﺷﺮﻛﺔ�ذات�
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�ﻣﺤﺪودة�
)ازدﻳﺎد(�ﻳﻤﺘﻠﻜهﺎ�
��ﺺ�واﺣﺪ
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�)ﺷﺮﻛﺔ�
ﺳﻌﻮدﻳﺔ�ﻣﺪرﺟﺔ(�
�٪١٠٠ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

٪٩٩٫١٢٥

ﺷﺮﻛﺔ�ﻛﻴﻨﺎز�-ﺷﺮﻛﺔ�
ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�
ﻣﺤﺪودة��
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
أﺑﻮ�ﻇ����٪٢ﻣﻦ�
أﺳهﻤهﺎ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﺟﺮوب�ﻓﻮر�ﺟﻮﻟﺪ�أﻧﺪ�
ﺟﻮﻻري�–�ﺷﺮﻛﺔ�ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�
ﻣﺤﺪودة
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�د�ﻲ��٪١٠٠ﻣﻦ�
أﺳهﻤهﺎ

٪٩٩٫٦٧

ﺷﺮﻛﺔ�أورو�إﻳﺠﺒﺖ�
ﻟ�ﺸﻐﻴﻞ�اﳌﻌﺎدن�
اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ�–�ﺷﺮﻛﺔ�
ﻣﺴﺎهﻤﺔ�ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�
ا��ﻮهﺮات�اﳌﺎﺳﻴﺔ�
�٪٠٫٧٥ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ�
وﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻛﻴﻨﺎز�
�٪٠٫١٢٥ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

٪٩٩

ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�-ﺷﺮﻛﺔ�
ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�ﻣﺤﺪودة�
)ﻻزوردي�د�ﻲ(
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
أﺑﻮ�ﻇ����٪٠٫٣٣ﻣﻦ�
أﺳهﻤهﺎ

٪٩٩
ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�-ﺷﺮﻛﺔ�ذات�
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�ﻣﺤﺪودة�ﺳﻠﻄﻨﺔ�ﻋﻤﺎن
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�د�ﻲ��٪٩٩ﻣﻦ�
أﺳهﻤهﺎ�وﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�أﺑﻮ�ﻇ���
�٪١ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

٪٤٩

ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�-ﺷﺮﻛﺔ�
ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�
ﻣﺤﺪودة��)ﻻزوردي�أﺑﻮ�
ﻇ��(
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
د�ﻲ��٪١ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

٪٩٨

ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�-ﺷﺮﻛﺔ�
ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�
ﻣﺤﺪودة��)ﻻزوردي�
ﻗﻄﺮ(
ّ
ﺗﻤﺘﻠﻚ�اﻟﺴﻴﺪة�وﻓﻴﻘﺔ�
ﺳﻠﻄﺎن�اﻟﻌ������٪٥١
ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

٪٥٠

ا��ﻮهﺮات�اﳌﺎﺳﻴﺔ��-
ﺷﺮﻛﺔ�ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�
ﻣﺤﺪودة�
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
أﺑﻮ�ﻇ����٪٢ﻣﻦ�
أﺳهﻤهﺎ

٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�ﻣﺼﺮ�ﻟﻠﻤﺠﻮهﺮات�-
ﺷﺮﻛﺔ�ذات�ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ�ﻣﺤﺪودة�
)ﻻزوردي�ﻣﺼﺮ(
ﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�أﺑﻮ�ﻇ����٪٥٠
ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ�وﺗﻤﺘﻠﻚ�ﺷﺮﻛﺔ�ﻻزوردي�
د�ﻲ��٪٥٠ﻣﻦ�أﺳهﻤهﺎ

شركة الزوردي للمجوهرات -

ف

منتجات مجموعة الزوردي

ً
يبين الجدول أدناه المنتجات التي تقوم مجموعة الزوردي حاليا ببيعها وتسويقها وتوزيعها داخل المملكة العربية السعودية أوخارجها:
المنتج

تاريخ إطالق المنتج

نسبة إيرادات المنتج من أجمالي اإليرادات السنوية
2017م

2018م

2019م

مجوهرات العالمة التجارية «الزوردي» ()L’azurde Jewelry

يوليو 1994م

%97

%95

%78

منتجات العالمة التجارية توس ()Tous

نوفمبر2018م

%0

%2

%15

منتجات العالمة التجارية مس أل (’)Miss L

يناير2019م

%0

%0

%3

منتجات العالمة التجارية كيناز()Kenaz

مايو 2016م

%3

%3

%4

المصدر:الشركة

بتاريخ 2017/05/10م أعلنت الزوردي عن إطالق خط جديد لمنتجات المشغوالت الذهبية والمجوهرات واالكسسوارات للرجال مثل (أزرارأكمام ،خواتم ،أساور وأقالم) حيث
تستهدف مجموعات الزوردي للرجال قطاع المستهلكين من الرجال في السوق السعودي ومن ثم التوسع بمنطقة الشرق األوسط .إنتاج المشغوالت الذهبية ومجوهرات الرجال
واالكسسوارات ال تتطلب آالت أو معدات إضافية وسيتم إنتاجها باستخدام نفس خطوط التصنيع القائمة .وسيتم طرح مجموعات الزوردي للرجال بمحالت التجزئة «الزوردي»
ثم معارض تجزئة أخرى.

رؤية الشركة

ً
تتطلع مجموعة «الزوردي» إلى رؤية عالم تصبح فيه «الزوردي» بيت العالمات التجارية للمجوهرات األكثرجاذبية وثقة وإلهاما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

رسالة الشركة
تسعى مجموعة الزوردي إلى إضفاء البهجة على حياة المرأة من خالل عالمات تجارية تقدم مجوهرات فريدة في أناقتها وإبداعها وعصرية ال مثيل لها ،من خالل أحدث إمكانات
التصميم والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة .وفيما نبذة عن رسالة الشركة:
 1تطوير العالمة التجارية مس أل ( )Miss Lمن المجوهرات العصرية سريعة النمو للوصول إلى أق�صى إمكاناتها وتحقيق االستفادة الكاملة منها من خالل إنشاء نقاطبيع بالتجزئة من معارض وأكشاك خاصة بشركة الزوردي للمجوهرات ،وعبرقنوات التجارة اإللكترونية ،وكذلك من خالل الوكالء من تجارالتجزئة.
 2العمل على توسيع نطاق أعمال متاجرالزوردي ونقاط البيع الناجحة للبيع بالتجزئة في الزوردي في مصرمن خالل نقاط بيع جديدة وتشكيلة أقوى. 3تعزيز ربحية قطاع تجارة التجزئة الخاص بالزوردي في المملكة العربية السعودية من خالل ترشيد شبكة األعمال ،وتطوير االنشطة التجارية في المتاجر الرائدة،وتكثيف تدريب الموظفين وتخفيض المخزون.
 4العمل على تحسين إداء قطاع االعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغوالت الذهبية بالوزن من خالل خفض رأس المال العامل ورفع الكفاءة التشغيلية. 5تعزيز االستفادة من شبكة وكالء الزوردي القوية في االسواق التقليدية لبيع للمشغوالت الذهبية من خالل بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة بالمملكة العربيةالسعودية وجمهورية مصر العربية .وبصفتها شركة رائدة في السوق ،ستساعد الزوردي من خالل بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة في إعادة هيكلة وتحويل مسار
قطاع بيع المشغوالت الذهبية التقليدية عن طريق تقديم مجموعات متنوعة جديدة من المشغوالت الذهبية تلبي أحدث اتجاهات المستهلكين وتقدم لتجارالتجزئة
ً
عروضا جذابة للغاية.
 6توسيع نطاق أعمال الشركة عبر التجارة اإللكترونية الواعدة سريعة النمو من خالل المزيد من االستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية واألنظمة والتعاون معالمؤسسات الرقمية ذات الخبرة
 7توسيع نطاق أعمال العالمة التجارية العالمية  TOUSفي المملكة العربية السعودية من خالل التجارة اإللكترونية والمزيد من االستثمارات في أنشطة التسويق وتنويعالمنتجات .وكذلك نخطط لتوسيع قاعدة عمالء العالمة التجارية TOUSفي المملكة العربية السعودية على غراراستراتيجية العالمة التجارية الزوردي.
 8مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية اإليجابية للشركة 9مواصلة البحث عن فرص استثمارية جديدة تضيف إلى هامش ربح المجموعة وتعزز موقعنا االستراتيجي في االسواق مثلما تحقق باالستحواذ على العالمة التجارية.Tous

استراتيجية الشركة
تبلورت استراتيجية الشركة على أساس ( )6محاور لتعزيز ّ
نموها:
ّ
ّ
بأسعار مقبولة،
والتوسع في مجال بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة،
التحولية للنمو
 1بتاريخ  16نوفمبر2020م ،أعلنت شركة الزوردي للمجوهرات عن استراتيجيتهاٍ
من خالل عالماتها ومجموعاتها الجديدة ،مس أل ( )Miss Lوالزوردي إن ستايل ( ،)Lazurde In Styleفي أسواق المملكة العربية السعودية ومصر .وتأتي هذه الخطوة
عقب الجهود التي بذلتها الشركة في تنويع تدفقات إيراداتها من خالل إضافة عالمات جديدة وعبر دخول
قنوات جديدة ،في سياق تلبية التغيرات في أذواق العمالء،
ٍ
ّ
الحاد في أسعار الذهب .كما سبق للشركة أن أطلقت بنجاح منصتها للتجارة اإللكترونية الخاصة بمس أل( ،)Miss Lوهي على أهبة
وفي سلوكيات الشراء واالرتفاع
ً
ّ
األستعداد ّ
ّ
لتوسع كبير عبر المجال اإللكتروني من خالل مزيد من العالمات التجارية وعبر دخول األسواق الرائدة .ويعد هذا التطور هاما في استراتيجية الشركة التي
ّ
بشكل أسا�سي على بيع المجوهرات الذهبية بالوزن في أسواق الذهب التقليدية.
عولت في الما�ضي
ٍ

ص

 -شركة الزوردي للمجوهرات

-

-

-

-

ً
ُ
حاليا في متاجرالزوردي ،وفي األكشاك في ّ
كل من المملكة العربية السعودية ومصر ،باإلضافة لبيعها في نقاط البيع المعتمدة في المراكز
2تباع عالمة مس أل ()Miss L
وقت تعتزم فيه الشركة افتتاح متاجر لبيع منتجات مس أل ( )Miss Lبالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومصر في عام 2021م .وسينعكس األثر
التجارية ،في ٍ
ً
المالي الفتتاح متاجروأكشاك جديدة بدءا من الربع األول من عام 2021م.
ّ
واسعة من تجار التجزئة .وإن
شبكة
المقرر أن تباع مجموعة الزوردي إن ستايل ( )Lazurde In Styleالجديدة بالقطعة في أسواق الذهب التقليدية من خالل
3من
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
لم توضع أي خطط في الوقت الراهن الفتتاح متاجرمخصصة لمجموعة الزوردي إن ستايل ( ،)Lazurde In Styleومن المتوقع ان األثرالمالي إلدخال وبيع منتجات
ً
ً
الزوردي إن ستايل ()Lazurde In Styleسيثمرأيضا اعتبارا من الربع األول من عام 2021م.
ّ
ستستمرالشركة بتطويرنطاق عمليات الجملة لبيع المجوهرات بالوزن والذي من المتوقع أن تنخفض نسبة مشاركته في إيرادات الشركة وأرباحها من هذا القطاع،
4
في انعكاس لعملية ّ
تحول سلوكيات الشراء لدى العمالء من شراء الذهب بالوزن إلى شراء المجوهرات الذهبية الكالسيكية والمواكبة للموضة بالقطعة .وهو ما من
ٍ
شأنه أن يساعد شركة الزوردي على خفض رأسمالها العامل وما يرافقه من تكلفة تمويل عالية.
ُ
ّ
وبشكل رئي�سي لبيع مجوهرات عالمة مس
مخصصة في الوقت الحالي
5أما منصة التجارة اإللكترونية فقد أطلقت بنجاح خالل عام 2020م وما زالت قيد التطوير .وهي
ٍّ
ً
بوتيرة سريعة .وستستكمل
أل( )Miss Lوبعض المنتجات األخرى .وإن كان معلوما ّان مساهمة التجارة
اإللكترونية في اإليرادات والدخل ليست كبيرة بعد ،إال انها تنمو ٍ
ً
ّ
الشركة عملية ّ
ّ
توسعها ّ
وتطور تجارتها اإللكترونية وحضورها في السوق اإلقليمية نظرا إلى التغيرالكبيرفي سلوك المتسوقين نحو الشراء عبرالمواقع اإللكترونية.

 6تتمتع الزوردي اليوم بعالمة تجارية قوية وتراث عريق ،وبدراية في مجال صياغة المجوهرات والمشغوالت الذهبية ،وفريق إداري من ذوي الخبرة ،ومجلس مدراء منأصحاب الخبرات العالية ملتزمين بتحقيق النجاح في ّ
تحول الشركة نحو استراتيجيتها الجديدة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية منها:
 1نموذج أعمال مجموعة الزوردي يتسم بمرونته والتقنيات المتطورة المستخدمة في العمليات والتسويق ،األمر الذي يؤدي إلى تقليل األثر السلبي من تقلبات أسعارُ
ً
الذهب ً
نسبيا .في إطار استراتيجية المجموعة إلدارة مخاطر أسعار السلع
وعوضا عن شراء الذهب والتعرض لتقلبات أسعاره ،تمول الزوردي احتياجاتها الكاملة من
ً
الذهب من البنوك مباشرة من خالل تسهيالت ائتمانية مجازة من الناحية الشرعية من بنوك محلية مختلفة بتكلفة تمويل منخفضة .كما تقوم المجموعة بتحصيل
الذمم المدينة لدى وكالئها من ذهب مقابل ذهب ليتم أستخدمه مرة أخري في عمليات التصنيع أو سدد التزاماتها للبنوك .فإن هذا النموذج ،المدعوم بقدرات
ً
جميعا من حماية حصتها في السوق من ظل تلك التقلبات ،من خالل إنتاج
المجموعة التكنولوجيا الحديثة والمهارات الحرفية والتصنيعية والتصميمية ،والتي تمكنها
َ
وأسعارمقبولة ،ومن ث ّم تستطيع تلبية الطلب على المنتجات والمشغوالت الذهبية باألسعاراالستهالكية المناسبة خالل
مجوهرات ومشغوالت ذهبية بأوزان خفيفة
ٍ
أوقات ارتفاع أسعارالذهب.
 2تمتلك مجموعة الزوردي العالمة التجارية األبرز في قطاعات المجوهرات والمشغوالت الذهبية بين العالمات الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،نخبة من
وتعمل المجموعة على تدعيم عالمتها التجارية «الزوردي» من خالل الحمالت اإلعالنية التلفزيونية واإللكترونية والمطبوعة وعبراإلنترنت ،إضافة إلى اعتماد ٍ
المشاهيركسفراء لعالمتها التجارية.
 3تتمتع مجموعة الزوردي بمزايا تنافسية في قطاع البيع بالتجزئة من خالل مجموعة متعددة من المتاجروالعالمات التجارية في محفظتها ،وهي :الزوردي وتوس وكينازوشبكة واسعة من مراكزالتسوق والمواقع المتميزة.
’ ،Miss Lونقاط البيع في المطارات .وتواصل المجموعة نجاحها في التعاقد مع متاجرالبيع بالتجزئة وتطويرها عبر ٍ
كما تخطط المجموعة للتوسع وبيع مجوهرات ذات عالمات تجارية تم أطالقها حديثا مثل مس ال( )Miss Lوالزوردي إن ستايل ()Lazurde In Styleبقطاع البيع
بالتجزئة لالستفادة من قدراتها بالكامل وتقديم خيارات واسعة ومجزية من المنتجات والعالمات التجارية لمختلف شرائح العمالء.
ُ
 4تمتلك الزوردي مجموعة من المرافق التصنيعية المتطورة التي تمكنها من تصميم وإنتاج مجموعات واسعة من المنتجات الفريدة لتلبية احتياجات العمالء المتغيرةً
ً
سنويا بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة تحدد توجهات الموضة األساسية في السوق .وعالوة على ذلك ،تحافظ
بمنتهى الكفاءة ،حيث تقدم أكثر من  3500تصميم
مجموعة الزوردي على ميزتها التقنية المهمة ،من خالل أكثرمن  500آلة لتصنيع المجوهرات.

 5احتلت مجموعة الزوردي مكانة تنافسية في قطاع المجوهرات الراقية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفضل أدائها التشغيلي الناجح وهوية عالمتهاالتجارية وحمالتها التشغيلية واإلعالنية المتميزة .حيث واصلت الحصة السوقية للمجموعة ارتفاعها خالل السنوات الماضية لتصل إلى  %25 -20في المملكة العربية
السعودية ومصر ،مما يجعلها المزود الرئي�سي للمجوهرات بالجملة في هذين السوقين.
سجل حافل بالنجاحات في العمليات المالية والتشغيلية ،ولديهم خبرة وفهم لكافة جوانب تصنيع
 6يضم فريق اإلدارة العليا لدى مجموعة الزوردي خبراء تنفيذيين ذوي ٍوتسويق وبيع مجوهرات الذهب واأللماس بالجملة والتجزئة .ومن خالل خبرة هذه اإلدارة العليا العميقة في تصنيع مجوهرات الذهب واأللماس والتسويق االستهالكي
كفريق واحد بمنتهى الكفاءة لتحديد وتقييم وتنفيذ خطط التوسع ومبادرات النمو التي تسعى إليها مجموعة الزوردي.
وتجارة التجزئة والتمويل ،تمكنوا من العمل
ٍ
بشكل أسا�سي على عمليات البيع بالجملة
 7توزيع منتجات الذهب النهائية :تعتمد الزوردي قناتين للتوزيع ،األولى بالجملة والثانية بالتجزئة .تقوم عملية التوزيع بالجملةٍ
إلى أكثرمن  1600تاجرتجزئة مستقل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتقوم عملية البيع بالجملة على منح عمالء الشركة من تجارالجملة تسهيالت باألجل
لسداد التزاماتهم ،بما في ذلك التزاماتهم من شراء الذهب ،وتقتصرالشركة في التعامل اآلجل مع عمالئها في قطاع الجملة استجابة لمتطلبات التعامل في تجارة الذهب،
وقد صدرت إجازة هذه المعاملة من عدد من علماء الشريعة المتقدمين والمعاصرينً ،
وفقا لما جاء في توصيات حلقة النقاش الشرعية التي نظمها مجلس الغرف
ً
السعودية بعنوان :التعامل باألجل في تجارة الذهب ،بحضور عدد من كبار علماء الشريعة والخبراء في تجارة وصناعة الذهب ووفقا إلى الرأي الشرعي الصادر عن
اللجنة االستشارية الشرعية التابعة لمجلس الغرف السعودية .مع العلم بأنه تقتصرالمجموعة في تعاملها بالبيع اآلجل على مبيعات الجملة فقط ،وال تتعامل باألجل
في مبيعات التجزئة .أما قناة التوزيع الثانية التي تعتمدها الزوردي فهي قناة البيع بالتجزئة التي تقوم على بيع مجوهرات الذهب واأللماس والفضة وغيرها الكالسيكية
منها والعصرية المواكبة للموضة في متاجرالتجزئة لعالمة الزوردي الخاصة ،ومتاجر«توس» وأكشاك كينازونقاط البيع في المطارات في السعودية.
جزء من إيراداتها ً
 8تحظى مجموعة الزوردي بقاعدة متوازنة ومتنوعة من عمالء البيع بالجملة ،إضافة إلى تحقيقها ًأيضا من خالل بيع منتجاتها إلى المستهلك النهائي
مباشرة عبرشبكة من متاجرالبيع بالتجزئة تابعة لمجموعة الزورديً ،
سعيا منها لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة إيراداتها توسع مجموعة الزوردي نشاطها في قطاع البيع
ى
بالتجزئة من خالل استحواذها على حق امتياز العالمات التجارية العالمية الكبر  .وبالفعل ،بدأت استراتيجية النمو الجديدة في العام 2018م مع شراء حق امتياز
عالمة توس للمجوهرات ذات األسعارالمعقولة في المملكة العربية السعودية .وباإلضافة إلى توس ،لدى الزوردي شبكتها الخاصة من متاجرالتجزئة لعالمتها التجارية.

شركة الزوردي للمجوهرات -

ق

كما تختلف أعمال البيع بالتجزئة لعالمة الزوردي وحدها عن أعمال تجارة مجوهرات الذهب بالجملة ،حيث تركزالمجموعة في متاجرها على بيع مجوهرات األلماس
بالقطعة .عالوة على ذلك ،تتمركزمعظم متاجرالتجزئة التي تبيع منتجات عالمة الزوردي التجارية في مراكزالتسوق ،بينما يوجد غالبية عمالء تجارة الذهب بالجملة
في أسواق الذهب.
ُ
 9اغتنمت مجموعة الزوردي الفرصة بإطالق عالمة مجوهرات األلماس الجديدة تحت عالمة تجارية منفصلة تسمى «كيناز» .وبينما تتسم عالمة الزوردي بأنها عالمةتجارية فاخرة وعالية الجودةّ ،
تعد عالمة «كيناز» عالمة تجارية ّ
قيمة تستهدف بيع مجوهرات أكثر مالءمة للحياة اليومية والهدايا في مختلف المناسبات ،وتباع في
األكشاك ،وفي بعض المتاجرضمن المراكزالتجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

نظرة عامة عن السوق
تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبيرعلى عائدات النفط والغازوقد أثرتباطؤ أسعارالنفط منذ منتصف عام 2014م بشكل سلبي على النشاط االقتصادي
اإلقليميً .
وفقا لصندوق النقد الدولي ،انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة من  ٪3.2في 2013م إلى  ٪0.5-في 2017م.
تعد منطقة الشرق األوسط ،التي تمثلها دول مجلس التعاون الخليجي من حيث االقتصاد في المقام األول بإعتبارها مركزآ من مراكز التجارية الدولية فيما يتعلق بتصدر النفط
ومنبع لمصادر الطاقة ،وواحدة من أغنى المناطق في العالم حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  18,961دوالر أمريكي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ
ً
 11,670دوالر أمريكي وفقا ألحصاءات صندوق النقد الدولي .أدى ارتفاع القوة الشرائية للمجتمع إلى تحسين نمط حياة المستهلكين ،مما أدى إلى إقبال قوي على السلع الفاخرة
عالية القيمة على مرالسنين.
أدى التحول السريع نحو التجارة اإللكترونية إلى تراجع نماذج البيع بالتجزئة التقليدية وأجبر تجار السلع الفاخرة على تبني استراتيجيات متعددة القنوات تستهدف جيل األلفية.
أدرك تجارالتجزئة المحليين بمنطقة الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة المزايا التنافسية للتجارة اإللكترونية ،وال سيما ترشيد
تكاليف التشغيل ،وتحسين الكفاءات والقدرة على توسيع نطاق انتشارها داخل المنطقة .ونتيجة لذلك ،قام تجار السلع الفاخرة بتجديد نماذج أعمالهم ويتعاونون بنشاط مع
منصات الدفع اإللكترونية لزيادة المبيعات وزيادة مرورالمستهلكين في منصات البيع اإللكترونية.
تم إعداد هذا الملخص عن السوق من قبل الشركة  -دراسات تحليل قطاع المجوهرات – وتقريرتحليل قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي 2019م.

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية هي أكبرسوق للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ،ويرجع ذلك ً
أساسا إلى قاعدتها السكانية الكبيرة التي تشكل حوالي  %60من إجمالي سكان
ً
ن
دول الخليج العربي بنهاية 2020م وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي حيث بلغ تعداد السكان بالمملكة العربية السعودية  34.2مليو نسمة بينما بلغ مجموع تعداد السكان
في دول الخليج العربي إلى  54.4مليون نسمة .إن تزايد عدد السكان من جيل الشباب ،وتوسيع قاعدة المستهلكين من اإلناث بدخول المرأه سوق العمل ،وزيادة التحضر ،وتزايد
اعداد القادمين ألغراض الحج والعمرة ،واالرتفاع في األفراد أصحاب الثروات الفائقة تؤثر على صناعة المشغوالت الذهبية والمجوهرات من حيث حجم الطلب على المشغوالت
الذهبية والمجوهرات .إن غالبية المستهلكين في المملكة مدركون للعالمة التجارية ،ويتأثرون بأنماط االستهالك العالمية ،مما يدفع الطلب على المنتجات الفاخرة العالمية
الراقية ذات الطبيعة الترفيهية نتيجة تدفق وإنتشاروكالء العالمات التجارية العالمية في أسواق المملكة.
أدت التغيرات في البيئة األقتصادية المحلية والعالمية إلى تباطؤ معدالت النمو لقطاع المجوهرات ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى تباطؤ النشاط االقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع معدالت
البطالة ،وخفض األجور في القطاع العام ،وتحرير أسعار بيع منتجات الطاقة والخدمات األساسية للتناسب مع القيمة العادلة لتلك المنتجات .أدت هذه العوامل بشكل تراكمي
إلى إضعاف ثقة المستهلك مما أدى إلى تباطؤالحق في إنفاق المستهلكين .ونتيجة لذلك ،حدث تغييرفي التفضيالت العامة للمستهلكين من المنتجات الفاخرة إلى السلع ذات األسعار
المعقولة ،مما أجبرالمصنعيين وتجارالجملة والتجزئة على تجديد محافظهم ومخزونات العالمات التجارية بأسعارمقبولة للمستهلكين المهتمين باألسعاروالقيمة على الرغم من
أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018م كان له تأثير سلبي على حجم اإلنفاق االستهالكي ،إال أن استقرار أسعار النفط وزيادة عدد السياح الوافدين واألنتعاش
األقتصادي التي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية  2030من شأنه أن يدفع النمو بقطاع صناعة وبيع المشغوالت الذهبية في المستقبل.
باستثناء عام 2020م والذي شهد انتشار جائحة غير مسبوقة (كوفيد 19-المستجد) فقد شهد قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية سواء بالجملة أو التجزئة في المملكة
ً
ً
نشاطا ً
جيدا بمعدل نمو  %5في حجم العمليات عبر نقاط البيع المختلفة خالل عام 2019م وفقا لتقرير عمليات نقاط البيع حسب القطاعات،
ودول مجلس التعاون الخليجي
ي
الوارد ضمن النشرة اإلحصائية الشهرية لشهرديسمبر2020م الصادرة من البنك المركز السعودي ،مع التركيزبشكل كبيرعلى التجارة اإللكترونية ومساحات البيع بالتجزئة عبر
اإلنترنت .وعلى الرغم من األوقات الصعبة الحالية ،فإن األساسيات طويلة األجل مثل االنتعاش االقتصادي وتوسيع قاعدة المستهلكين وزيادة عدد السياح الوافدين والفعاليات
الدولية الضخمة وسوق التجارة اإللكترونية المتنامي ستؤدي إلى نمو معتدل في قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ً
بلدا مغطى بالموارد التي ُت َع ُّد ً
وفقا للتقارير السنوية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ُت َع ُّد المملكة العربية السعودية ً
كنوزا ضخمة ،وليست مجرد نفط كما يعتقد
البعض .فهي تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول األكثرتوفرا على الموارد الطبيعية في العالم وعلى رأس تلك الموارد الطبيعية األخرى ،الذهب والفضة وغيرها من المعادن
النفيسة .عبرالتاريخ كانت ارض المملكة العربية تشتهربتعدين الذهب والتزال ،ينتشرخام الذهب في المملكة ضمن صخور الدرع العربي ويغطي ما يزيد عن  600ألف كلم .2أكبر
منجم في البالد ينتج سنويا حوالي  33ألف أوقية من الذهب .لذا تضمنت «رؤية المملكة  2030التركزعلى تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في االقتصاد» ،على الرغم من أن
القطاع قد شهد ً
أوقاتا صعبة في السنوات األخيرة وسط تقلبات أسعار النفط ،وارتفاع أسعار الذهب العالمية وبداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،فمن المرجح أن يستعيد
ً
مدفوعا في المقام األول بالتوسع في القاعدة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والقطاعات اإلقتصادية األخرى المتنامية .عالوة على ذلك ،التدابير
زخمه،
التي اتخذتها حكومات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة وتنظيم البنية التحتية لكافة األنشطة األقتصادية وتعزيزها ومنها قطاع المجوهرات والمشغوالت
الذهبية.
ً
تقدم كال من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة العديد من الفرص واإلمكانات للمستثمرين .فقد أطلقت المملكة في عام 2016م رؤيتها  2030بهدف
تنمية اقتصادها وتنويعه .تعتزم المملكة العربية السعودية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من  ٪40إلى  ٪65ورفع نسبة االستثمارات األجنبية
ً
ً
شريكا ويلعب ً
ً
أساسيا في تحقيق رؤية 2030م ،وفقا لبيانات وتقرير وزرارة األستثمار بالمملكة
دورا
المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من %3.8إلى  ،%5.7إذ ُيعد القطاع الخاص
ً
العربية السعودية في تقريرها للربع الثاني لعام 2020م عن استمرارية ومرونة األعمال واالستثمار ،لذا من المتوقع أن يجتذب قطاع المجوهرات مزيد من االستثمارات فضال عن
أنتشارعالمات تجارية إقليمية وعالمية .وستساهم هذه المبادرات االستباقية واألحداث الكبرى القادمة مثل معرض دبي إكسبو  2020بشكل إيجابي في هذا القطاع وتعزز مكانته

ر

 -شركة الزوردي للمجوهرات

ً
حصريا ،والتنمية االقتصادية المتزايدة في المملكة .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يساعد انتشارالتجارة
على خلفية زيادة عدد الشباب ،وتوافرالمجوهرات األنيقة المصممة
اإللكترونية وتوسع أنشطة البيع عبر األنترنت من قبل العديد من مصنعي المجوهرات العالميين والمحليين الرواد في صناعة المجوهرات والمشغوالت الذهبية في جميع أنحاء
المملكة العربية السعودية على النمو لسوق المجوهرات والمشغوالت الذهبية وااللماس في السنوات القادمة.

دول مجلس التعاون الخليجي

شهدت صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ً
أوقاتا صعبة في السنوات األخيرة ،لكن أساسيات هذا القطاع على المدى الطويل ال تزال سليمة .وقد قوض النمو اإلقليمي
بفعل فترة ممتدة من انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب المحلي .ومع ذلك ،شهد عام 2018م و2019م استقر ًارا في أسعار النفط والتدابير التي اتخذتها الحكومات اإلقليمية
مثل تنظيم وهيكلة البنية التحتية لقطاع البيع بالتجزئة وتعزيز االستثمار للقطع .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يكون لألحداث الضخمة المتوقعة على المدي القصير ومنها
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م بدولة قطر والمعرض الدولي إكسبو 2020م بدولة األمارات العربية المتحدة والذي تم تأجيله لمدة عام حيث سيقام الحدث الدولي في
الفترة من  1أكتوبر 2021م إلى  31مارس 2022م ،تأثير إيجابي على قطاع التجزئة .إن االتجاهات المتغيرة في قطاع البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ،مثل تبني
التحول الرقمي ،والعالمات التجارية الخاصة ،والتفضيالت المتزايدة لنمط حياة صحي وترفيهي ،ستوفرتدفقات جديدة لإليرادات لتجارقطاع المجوهرات .وبالتالي ،من المتوقع
ً
أن يستعيد قطاع المجوهرات ً
إيجابيا على خلفية اإلجراءات الحكومية االستباقية لدعم النشاط اإلقتصادي ،تكملها عوامل مثل توسع القاعدة السكانية وارتفاع نصيب
زخما
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وقطاع السياحة المتنامي.

جمهورية مصر العربية

ً
وفقا لتقريرصندوق النقد الدولي لعام 2020م ،بدأ االقتصاد المصري يظهر عالمات تعافي منذ عام 2014م بعد فترة من االضطرابات السياسية .طالت البالد منذ عام 2011م،
ً
لكن وفي غضون سنوات قليلة تمكنت مصر من استعادة بريق أقتصادها وتحولت إلى «مالذ آمن للمستثمرين األجانب» .ووفقا لـ تقرير «مجموعة البنك الدولي» ،تقدمت مصر 6
مراكزفي تقرير«ممارسة أنشطة األعمال 2020م» لتحتل المرتبة  114من بين  190دولة مقارنة بالمرتبة  120في تقريرممارسة أنشطة األعمال 2019م .وعالوة على ذلك ،تمكنت
مصرمن تخفيف اآلثارالسلبية الواقعة على سوق السلع االستهالكية بسبب االضطرابات السياسية إلى الحد األدنى ،وذلك بفضل الزيادة السكانية السريعة التي تشهدها مصر،
ً
حيث تضيف هذه الزيادة ما يقرب من مليون مستهلك جديد كل عام .عدد سكان مصرالكبيريجعلها أكبرسوق في العالم العربي وفقا لدراسة قطاعية عن سوق تجارة التجزئة في
مصرقام بها موقع «جدوي» رغم التحديات التي تمربها مصر ًّ
حاليا ،نتيجة عملية اإلصالحات االقتصادية والمالية فأن سوق التجزئة في مصر«ضخمة وجاذبة لالستثمار» ،مقارنة
بأسواق الدول المجاورة فهي أكبرسوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وثاني أكبرسوق في إفريقيا بعد نيجيريا ،إن منطقة الصعيد ومنطقة الدلتا هي مناطق يمكن أن
تستقطب اهتمام تجارالتجزئة في المستقبل ،حيث يبلغ نمو مبيعات سلع االستهالكية سريعة النمو  ٪40في أسواق مثل األقصرو أسوان ،والمنصورة ،طنطا مقارنة بـ  ٪15-10في
القاهرة واإلسكندرية.
لقد تطور قطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة في مصربشكل ملحوظ في السنوات األخيرة .ارتفعت مبيعات التجزئة بسبب عدد السكان الكبيروالتي تمثل نسبة الشباب فيها
النسبة األكبر ،وظهور طبقة وسطى أكثرثر ًاء ،وصناعة سياحة نابضة بالحياة والقبول المتزايد لمفاهيم البيع بالتجزئة الحديثة.
أن صناعة الذهب في مصر من حيث التنجيم والبحث واالستخراج والتصنيع والتجارة من األعمدة األساسية لالقتصاد القومي المصري خاصة أن مصر بها احتياطيات أكثر من
 45مليون أوقية من الذهب الخالص في أماكن كثيرة أهمها وادي العالقى وحنيش والمثلث الذهبي ومنطقة السكرى وحاليب وشالتين ،وبذلك تصبح صناعة الذهب مصدر قيمة
للخزانة العامة للدولة ولألفراد ومصدر قوة لزيادة االحتياطي لدى البنك المركزي من سندات الذهب وتعمل الدولة على تشجيع إقامة ورش متخصصة لتركيب األحجار الكريمة
وغيرها على المشغوالت الذهبية المنتجة من المصانع ،باإلضافة إلى إنشاء محالت تجارية لالتجارفي الذهب المنتج من المصانع بكافة األعيرة واألحجام واألشكال.

مصادر اإلنتاج وقنوات التوزيع

ً
يتم تصنيع مشغوالت الذهب ومجوهرات األلماس في المملكة إما في ورش محلية صغيرة أو منشآت تصنيع كبيرة نسبيا .حيث تعتمد األولى على تقنيات التصنيع األساسية مثل
ً
الضغط والسبك ،في حين تستخدم األخيرة تقنيات أكثرتقدما (مثل التركيب بالمجهر ،والقطع بالليزر ،والطباعة ثالثية األبعاد) والتي تمكن شركات التصنيع من إنتاج كميات أكبر
بتكلفة أقل.

	)أ(تجارة الجملة والتوزيع

ً
يبرز حاليا في سوق المجوهرات في المملكة العديد من األدوارالمختلفة ُلتجاربيع الجملة.
التجارالمتخصصين في بيع الجملة :يعمل هؤالء التجاربشكل أسا�سي مع تجارالبيع بالتجزئة الذين ليس لهم اتصال مباشربشركات التصنيع .وقد تكون شركات التصنيع
هذه متمركزة في المملكة أو شركات أجنبية (بشكل أسا�سي في الشرق األق�صى) .وعالوة على ذلك ،يفضل تجارالبيع بالتجزئة التعامل مع تجارالبيع بالجملة ،وذلك ألنهم
ً
ً
يقدمون خصومات ويقبلون الدفع باآلجل (بدال من الدفع نقدا).
ً
شركة تصنيع متكاملة وشبكة البيع بالتجزئة :أنشأت شركات التصنيع شبكة بيع بالتجزئة خاصة بهم ،حيث تتحكم منافذ البيع بالتجزئة المذكورة آنفا بشكل حصري
في األصناف التي تنتجها شركة التصنيع القائمة على إدارتها .ال يتنافس تجار البيع بالجملة في هذه الفئة مع باقي تجار الجملة حيث ال يستهدفون شبكة البيع بالتجزئة في
سوق المجوهرات العامة.
ُ ّ ُ
شغل وتديرقنوات بيع الجملة الخاصة بها .يتيح هذا النموذج بتحقيق هوامش ربح أكبر ،حيث يمكن
شركة تصنيع/تاجرجملة :باإلضافة لذلك ،هناك شركات تصنيع ت ِ
لمنافذ بيع التجزئة لمشغوالت الذهب تخفيض إجمالي الربح لشركة التصنيع .وتركزشركات التصنيع التي تلعب ذلك الدور على توسيع قدرتها على إمداد شبكة واسعة
من تجارالتجزئة للمجوهرات المستقلين في جميع أنحاء المملكة.
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	)ب(تجارة التجزئة
يمكن إيجاد نشاط البيع بالتجزئة في المملكة في:
ً
أسواق الذهب :أسواق تشبه البازارات ،وتتواجد بها بشكل مكثف محالت لبيع مجوهرات راقية وأخرى عادية ،وهي أكثروجهات بيع الذهب بالتجزئة شيوعا في المملكة.
الشوارع الرئيسية :تتواجد المعارض المستقلة في الشوارع الرئيسية في مركزالمدينة ،إذ تبيع معارض التجزئة هذه المجوهرات األلماسية بشكل أسا�سي ،حيث تتطلب
عمليات بيع التجزئة هوامش أعلى.
مراكزالتسوق :عادة ما تقوم المعارض الموجودة بمراكزالتسوق ببيع قطع المجوهرات بالقطعة أكثرمن البيع بالوزن.
هذا َّ
ويقسم عمالء الذهب بالتجزئة إلى أربع شرائح:
شريحة عمالء المناسبات :هذه الشريحة مدفوعة في األساس بالمناسبات االجتماعية مثل حفالت الزفاف ومناسبات الوالدة ومناسبات الذكرى السنوية .وهي
موسمية ،حيث تبلغ ذروتها في الربع الثاني من السنة ،وال تتأثرباالختالفات في الطبقة االجتماعية.
شريحة عمالء الموضة :هذه الشريحة مدفوعة بالتحضروالدخل المتاح لفئة الشباب .وعادة ما تتم عمليات الشراء من قبل الفئة الشابة من االناث ،وذلك من أجل
االستخدام اليومي أو حضور المناسبات االجتماعية .وتتأثرهذه الشريحة بالتقلبات التي تطرأ على أسعارالذهب.
ً
شريحة عمالء االدخار :تعتبر هذه الشريحة مشتريات الذهب – خصوصا من عيار  21قيراط  -لالدخار ،حيث تعتبر المشغوالت الذهبية حسب األعراف المتبعة في
المملكة وسيلة لحفظ ثروة النساء بعد الزواج ،كما أنها تستخدم كحماية للوضع المالي في أوقات المحن أو التضخم االقتصادي.
شريحة عمالء االستثمار :هذا االستهالك يكون عادة في صورة عمالت وسبائك الذهب من مختلف العيارات ،حيث يستخدم الذهب كغطاء خالل فترة التقلبات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

	)ج(التجارة االلكترونية

ً
تشهد صناعة التجارة اإللكترونية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ً
ً
مدفوعا بشكل أسا�سي بتزايد عدد السكان المتمرسين بالتكنولوجيا ،وزيادة انتشار
سريعا،
تطورا
ً
ن
ل
ق
اإلنترنت والهواتف الذكية والطلب على المنتجات العالمية الفاخرة .اكتسب سو التجارة اإللكترونية زخما في جميع أنحاء المملكة ودو مجلس التعاو الخليجي حيث شهد
ً
قطاع التجزئة تحول منتظم في أنماط الشراء من المتاجرالتقليدية إلى التسوق عبراإلنترنت .نتيجة لذلك ،يقوم تجارالتجزئة التقليديون باالستعانة بشركات تكنولوجيا المعلومات
لبناء منصاتهم الخاصة للبيع عبراإلنترنت واالستثمارفيها أو التعاون معها لتعزيزحضورهم الرقمي وقدراتهم اللوجستية .على الرغم من أن سوق التجارة اإللكترونية في دول مجلس
التعاون الخليجي ال يزال في مرحلة النشوء ،إال أنه بدأ في االزدهار.
دفعت جائحة فيروس كوفيد  19-العمالء والمستهلكين للتسوق عبراإلنترنت حيث اصبح يشعرالمستهلكون براحة متزايدة عند التسوق عبراإلنترنت لشراء المجوهرات والمشغوالت
الذهبية ،ومن المرجح أن يقوم المستهلك النهائي بعمليات شراء بقيمة عالية عبراإلنترنت أكثرمما كانت عليه قبل خمس سنوات .فقد أدت قيود اإلغالق الناتجة عن انتشارفيروس
كوفيد ً 19-
جنبا إلى جنب مع جهود حكومة المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي للمملكة وزيادة نشاط التسوق عبر اإلنترنت ،فمنذ بداية تف�شي فيروس كوفيد ،19-
ً
ً
شهدت المملكة العربية السعودية نموا مزدوجا في مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت لمنتجات معينة .باإلضافة إلى ذلك ،لوحظت زيادة هائلة في الطلبات المقدمة عبر اإلنترنت خالل
عام 2020م ،مقارنة بالطلبات عبراإلنترنت في 2019م .ومن المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبراإلنترنت إلى  2.1مليارمتسوق في جميع أنحاء العالم في 2021م ،مقارنة بـ 1.66
ً
ً
مليارمتسوق في 2016م( .المصادر :ستاتيستا  -وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين) ووفقا للتقاريرالصادرة عن تلك المصادرأيضا:
أن  %85من مستخدمي اإلنترنت ( 3.4مليارشخص) يق�ضي ست ساعات ً
يوميا في تصفح المواقع ،مما يعني أن المستهلكين باتوا يقضون المزيد من الوقت على اإلنترنت.
ومع ازدياد سهولة االتصال باإلنترنت وانتشار الهواتف الذكية ،بات من الضروري أن يؤسس رائد األعمال موقعا للتجارة اإللكترونية إذا أراد أن يرى عمالؤه المنتجات
التي يقدمها لكي يشتروها.
خالل عام 2019م ضاعفت حصة التجارة اإللكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية من  %7.4فقط في 2015م إلى  %14.1في عام 2019م ،بمبيعات إجمالية تقدر بنحو
 3.5تريليون دوالر.

ت
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خصائص قطاع المجوهرات
َّ
يعرف قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية السعودية على أنه تضم مشغوالت الذهب ومجوهرات األلماس ،يتسم قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية بأربع خصائص
َّ
أساسية مبينة في القسم أدناه.

	)أ(أهميتها من الناحية االجتماعية والثقافية

ً
ً
ال يزال معدل استهالك السعوديين للذهب من بين أعلى المعدالت قياسا على مستوى األفراد ،وذلك مدفوعا بالتقارب الثقافي القوي للذهب وأهميته االجتماعية في مناسبات
الوالدة وحفالت الزفاف وغيرها من المناسبات الخاصة .حيث تحظى المجوهرات بأهمية خاصة لدى النساء ،بوصفها مصدر للزينة ومواكبة لتطورات الموضة العصرية ومن
ً ً
ً
ناحية أخرمصدرلتخزين الثروة على مرالزمن نظرا إلحتفاظ معدن الذهب بقيمته النقدية .بذلك يعتبرالذهب استثمارا آمنا للثروة.

	)ب(تقاليد متبعة

ً
ال تزال المشغوالت الذهبية تباع إلى حد كبيرحسب الوزن في جميع أنحاء المملكة بدال من أن تباع بالقطعة كما جرى عليه العرف في األسواق الغربية .ويباع الذهب بشكل أسا�سي
في األسواق التقليدية الموجودة في المناطق الحضرية والقروية والتي يتركز بها بائعو التجزئة على مقربة من بعضهم البعض .ويعد معظم هؤالء البائعون شركات محلية عريقة
حيث تضم معارضهم مجوهرات صيغت من قبل العديد من جهات التصنيع ذات العالمات التجارية المحدودة .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يزال تجار التجزئة التقليديين من العائالت
يضطلعون بدور هام في تجارة المجوهرات (وخاصة األلماس) ،حيث يتسم هؤالء التجارباألمانة والثقة.

	)ج(صناعة مدفوعة بالمهارة والتكنولوجيا

ً
ً
تضم صناعة المشغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس في المملكة عددا قليال من شركات التصنيع الكبيرة التي تتمتع بمنشآت متقدمة للتصميم والتصنيع ،كما تضم نسبة كبيرة
ً
من ورش صغيرة مملوكة من قبل عائالت والتي تتوفربها إمكانيات محدودة .وقد جرت العادة أن ُيشكل العمال والحرفيون المهرة أصوال رئيسية للشركات المصنعة ،حيث يوفرون
لهم فرصة إنتاج تصميمات متميزة من خالل إنتاج قطع فريدة من المجوهرات يصعب تقليدها .أما في الوقت الحالي ،فتستفيد الشركات الكبرى من التكنولوجيا الحديثة في إضفاء
نوع من التميزعلى منتجاتها وضمان تفردها في سوق سلعية .قطاع متقلب بالنسبة لشركات التصنيع الصغيرة.
على عكس شركات التصنيع الكبيرة التي تتمتع بالقدرة على حماية استهالك الذهب من التقلبات في أسعارالذهب (مثل الزوردي) ،فإن شركات التصنيع الصغيرة تتعرض لضغوط
مالية شديدة خالل ارتفاع أسعار الذهب .هذا ويكون لدى شركات تصنيع المجوهرات الصغيرة وتجار الجملة الذين يستخدمون تقنيات تصنيع أساسية سيطرة محدودة على
حجم محتوى الذهب في المجوهرات التي ينتجونها ،مما يعيقهم عن إنتاج المجوهرات ذات الوزن الخفيف من أجل الحفاظ على النفقات النقدية للعمالء ،والذي يعرضهم لمزيد
من خطرالتعرض لتقلبات األسعار .وعلى العكس من ذلك ،تستطيع الشركات غيرالنشطة في السابق استعادة جزء من قدرتها على العمل أثناء فترات انخفاض أسعارالذهب .ومع
ذلك ،تزيد متطلبات رأس المال العالية ولوائح العمل المحلية من صعوبة قابلية التوسع ،مما يجبر الشركات الصغيرة على خسارة حصتهم السوقية نتيجة لذلك .فهذا التقلب
بالسوق يعيق دخول الشركات الصغيرة.

	)د(قيود دخول السوق السعودي

ً
يتسم سوق المجوهرات في المملكة بوجود قيود أمام الشركات الجديدة نظرا لمتطلبات رأس المال العامل الكبيرة ،ووجود المستهلكين المنجذبين للعالمات التجارية ،إلى جانب
متطلبات المعرفة العميقة بالسوق المحلية وأذواق المستهلكين وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المتميزة من حيث إمكانياتهم التكنولوجية .وعالوة على ذلك ،تفرض أنظمة
ً
ً
الس َ
وخاصة أنظمة َّ
عودة قيودا قانونية وإدارية أمام ارتقاء وتوسع الشركات الصغيرة في المستقبل.
العمل السعودية

دوافع نمو قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية

ً
وفقا لتقرير اإلحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019م ،الصادر المركز األحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينمو عدد سكان دول
مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره  ٪2.3بين عام 2021م 2025 -م .وتعتبرقاعدة المستهلكين المتزايدة لقطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية ،التي تهيمن عليها نسبة
ً
ً
عالية من المغتربين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي ونسبة الشباب من إجمالي السكان التي تمثل  %50وفقا ألخر أحصائيات مركز اإلحصاء الخليجي لعام 2019م فضال
عن تزايد سكان الطبقة العاملة المحرك الرئي�سي للطلب على المشغوالت الذهبية.
كما يتوقع تقرير اإلحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019م الصادر عن المركز األحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة نصيب الفرد من الناتج
ً
المحلي اإلجمالي بمعدل ثابت في المملكة العربية السعودية وفقا للخطة المستهدفة ودول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪0.4خالل السنوات الخمس
القادمة .لذلك من المرجح أن يؤدي االنتعاش المتوقع في الظروف االقتصادية إلى تحسين معنويات المستهلكين واإلنفاق.
ً
تحول ً
كبيرا خالل السنوات القادمة مع احتمال طرح تقنيات الذكاء االصطناعي ،والواقع
تشهد صناعة المشغوالت والبيع بالتجزئة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
االفترا�ضي والتعرف على الصور وتقنيات الرؤية االلكترونية من خالل اجهزة الحاسب اآللي .سوف يؤدي هذا التحسين للتكنولوجيا إلى تحسين هوامش الربحية والتركيز على
العمالء من خالل فهم أفضل لتفضيالت المستهلك المتغيرة باستخدام تحليالت البيانات.
تكتسب العالمات التجارية الوطنية شعبية كبيرة واظهرت حضور قوي بين العالمات التجارية العالمية.
يجري ً
حاليا تطوير العديد من مراكز التسوق الكبرى ومراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي ،وسط استثمارات الحكومات والجهات الخاصة في تطوير البنية التحتية
الستكمال النمو السكاني ،وقطاع السياحة المتزايد ،وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد.
استمرنمو سوق تجارة التجزئة اإللكترونية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في التوسع ً
نظرا لتزايد انتشارالهواتف الذكية واستخدام منصات التواصل االجتماعي .عالوة
على ذلك ،يؤدي توفيرالوصول إلى بوابات الدفع اآلمنة والتحسين التدريجي في القدرات اللوجستية إلى زيادة مستويات األنتشارمما يؤدي إلى نمو الصناعة.
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وجود طلب محلي ودولي كبير ومتزايد على المجوهرات والمشغوالت الذهبية يوفر سوق كبير وقوي لمنتجات الرفاهية والفخامة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية في األسواق
الرئيسية للمجموعة.
ً
عال من التعرض لألسواق ومنافذ البيع الخاصة بالمجوهرات والمشغوالت
معدل نموالسوق مدفوعا بأنماط وسلوكيات الشراء المتكررة القوية حيث يتمتع المستهلكين بمستوى ٍ
الذهبية باالضافة الي زيادة مستويات الفهم والتعليم حول علم األحجارالكريمة.

تحديات قطاع المجوهرات والمشغوالت الذهبية
تزايد أعداد العالمات التجارية العالمية العاملة في المملكة والمنطقة إلى تكثيف المنافسة داخل سوق الذهب والمجوهرات خصوصا لقطاع البيع بالتجزئة .مما دفع تجارالتجزئة
لالعتماد على حمالت ترويجية قوية من خالل تقديم خصومات كبيرة لدعم زيادة اإليرادات .على الرغم من أن مثل هذه االستراتيجيات يجب أن تزيد من نمو األرباح ،إال أنها أدت
إلى ضغوط على الهامش.
ً
ً
إبتداء من  1يوليو 2020م؛ لذا قرر
كان لبداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي على القوة الشرائية للمستهلكين خصوصا مع مضاعفة سعر الضريبة لثالث أضعاف
العديد من تجار التجزئة تحمل الضريبة وتخفيض هامش الربح بأن يكون السعر شامل ضريبة المبيعات لمواصلة جذب المستهلكين والمحافظة على مستوى األسعار قبل
الضريبة إال أن ذلك أدى إلى إنخفاض على هامش الربح.
ال تزال المنتجات المقلدة للعالمات التجارية األصلية تشكل مصدر قلق لصناعة المشغوالت الذهبية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ،مما يؤدي إلى تآكل هامش الربح
وصورة العالمات التجارية العالمية.

خ
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ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بهذا اإلصدار الخاص بأسهم حقوق األولوية .وقد تمت تغطية هذه المخاطر في ثالث مجموعات رئيسية هي :المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة
وعملياتها ،والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع ،والمخاطر المتعلقة باألسهم .وقد تمت مناقشة تلك المخاطر بالتفصيل في قسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» ،في هذه النشرة
والتي ينبغي أن تدرس بعناية قبل اتخاذ القرارباالستثمارفي أسهم حقوق األولوية موضع الطرح.

	)أ(المخاطرالمتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
المخاطرالمتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
مخاطرجائحة كورونا ()COVID-19
مخاطرعمليات االحتفاظ بالمخزون
مخاطراالعتماد على موردين رئيسيين
مخاطرمتعلقة بتوفرمواد الخام الرئيسية وتغييرأسعارها
مخاطرتغييرفي أسعارمنتجات الشركة
المخاطرالمتعلقة بإنخفاض إنفاق المستهلك النهائي أو تغييرتفضيالتهم
مخاطرإدارة رأس المال
مخاطرعدم نجاح استراتيجية التوسع في قنوات البيع
مخاطرالتأخرفي تنفيذ المشاريع المستقبلية
زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة
مخاطرمصادرالتمويل
مخاطرقرارات اإلدارة
مخاطرأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
مخاطرالعقود مع الغير
مخاطرالسيولة
مخاطراالئتمان والتحصيل
المخاطرالمتعلقة بااللتزامات المحتملة التي تفرضها الجهات الحكومية
مخاطرالتغيرات في المعاييرالمحاسبية واعتماد معاييرجديدة
مخاطرأسعارصرف العمالت
مخاطرارتفاع أسعارالطاقة والخدمات األخرى
مخاطرالتغيرفي أسعارالفائدة على التسهيالت االئتمانية
مخاطرعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات الحكومية
مخاطرتركزإيرادات الشركة
مخاطرالعالمة التجارية
مخاطرالتقا�ضي والدعاوى القانونية
المخاطرالمتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
مخاطرتوطين الوظائف «السعودة»
مخاطرفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل
المخاطرالمتعلقة باألصول غيرالملموسة والشهرة
مخاطرمتعلقة بقيمة األحجارالمرتجعة مع متحصالت المشغوالت الذهبية
المخاطراألمنية ومخاطرالنقل واالحتيال
مخاطرانقطاع االعمال

	)ب(المخاطرالمتعلقة بالسوق والقطاع
المخاطرالمتعلقة باألنظمة والمعاييرالبيئية
المخاطرالمرتبطة بتأثرعمليات الشركة بالمخاطراالقتصادية في المملكة

شركة الزوردي للمجوهرات -

ذ

المخاطرالمتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في المنطقة
مخاطرفرص النمو
المخاطرالمتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية
مخاطرالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
المخاطرالمرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT
المخاطرالمتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
المخاطرالمتعلقة بسحب الترخيص الصناعي
المخاطرالمتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية والمطالبات االضافية

	)ج(المخاطرالمتعلقة باألسهم
مخاطرالتذبذبات المحتملة في سعرالسهم
مخاطرالتذبذبات المحتملة في سعرحقوق األولوية
المخاطرالمتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
مخاطرنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
مخاطرالمضاربة في حقوق األولوية
مخاطرانخفاض نسبة الملكية
مخاطرعدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب
المخاطرالمرتبطة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم
مخاطربيع عدد كبيرمن األسهم
المخاطرالمتعلقة باحتمال إصدارأسهم جديدة
المخاطرالمتعلقة بالبيانات المستقبلية

ض

 -شركة الزوردي للمجوهرات

ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ،بما في ذلك اإليضاحات
المرفقة بها ،والقوائم المالية األولية الغير المدققة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020مبما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها وبالتالي تكون المعلومات المذكورة
باإليضاحات مقترنة بالقوائم المالية األولية الغيرالمدققة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر2020م .تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في
ً
 31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفقا للمعاييرالدولية للتقاريرالمالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعاييرواإلصدارات التي اعتمدتها الهيئة السعودية
ً
للمراجعين والمحاسبين ( .)SOCPAكما تم إعداد القوائم المالية الموحدة األولية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2020م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSوقد تمت مراجعة القوائم المالية آلخر ثالث سنوات من قبل شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه؛ وبالنسبة
لفترة التسعة أشهرمن عام 2020م (حتى تاريخ 2020/09/30م) فقد تمت المراجعة من قبل شركة بيكرتيلي م ك م وشركاؤه (محاسبون قانونيون).
هذا وتقوم الشركة بإصداربياناتها المالية بالريال السعودي.
قائمة الدخل الموحدة

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2019م
(المفحوصة)

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2020م
(المفحوصة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

إيرادات الذهب

1,397,134

1,505,917

1,495,209

%7.8

()%0.7

%3.5

1,298,331

918,395

()%29.3

إيرادات العمليات

355,374

406,445

481,205

%14.4

%18.4

%16.4

395,191

257,061

()%35.0

إجمالي اإليرادات

1,752,507

1,912,363

1,976,414

%9.1

%3.3

%6.2

1,693,522

1,175,456

()%30.6

تكلفة الذهب

()1,495,209( )1,505,917( )1,397,134

%7.8

()%0.7

%3.5

()1,298,331

()918,395

()%29.3

%17.8

%19.1

%18.4

()152,857

()117,451

()%23.2

%8.7

%1.2

%4.9

()1,451,188

()1,035,846

()%28.6

287,810

%12.2

%17.9

%15.0

242,334

139,610

()%42.4

%26.0

%36.5

%31.2

()133,816

()107,284

()%19.8

%2.4

%7.4

()32,621

()30,135

()%7.6

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

()4.276

()6.032

ال ينطبق

()34,692

%0.0
()%153.8

ألف ريال سعودي

نمو
السنة
السنة
السنة
سنوي
المالية
المالية
المالية
2017م
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة) 2018-م

()193,395

تكلفة العمليات

()137,892

()162,369

إجمالي تكلفة اإليرادات

()1,535,026

()1,688,604( )1,668,286

إجمالي الربح

217,481

244,076

مصاريف البيع والتسويق

()104,577

()131,810

()179,936

مصاريف عمومية وإدارية

()37,636

()42,339

()43,374

%12.5

االنخفاض في قيمة المخزون

-

-

()17,765

%0.0

%0.0

مخصص مقابل الخسائر
االئتمانية المتوقعة

-

-

-

%0.0

%0.0

ال ينطبق

خسارة من سحب المنتجات

-

-

-

%0.0

%0.0

ال ينطبق

-

الربح(/الخسارة) من العمليات
الرئيسية

75,268

69,927

46,735

()%7.1

()%33.2

()%21.2

71,621

()38,534

إيرادات(/مصاريف) أخرى،
صافي

()534

()4,358

1,012

%716.1

()%123.2

ال ينطبق

3,092

338

()%89.1

تكاليف تمويل – بالصافي

()30,740

()35,594

()50,873

%15.8

%42.9

%28.6

()38,387

()39,479

%2.8

صافي الربح(/الخسارة) قبل
الزكاة والضريبة

43,993

29,976

()3,125

()%31.9

()%110.4

ال ينطبق

36,326

()77,675

()%313.8

الزكاة

()10,613

()10,719

()11,306

%1.0

%5.5

%3.2

()8,527

()6,827

()%19.9

ضريبة الدخل

()1,836

()1,591

()3,116

()%13.3

%95.9

%30.3

()3,448

()2,099

()%39.1

صافي الربح(/الخسارة) للسنة
أوللفترة

31,544

17,666

()17,548

()%44.0

()%199.3

ال ينطبق

24,351

()86,601

()%455.6

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م.

شركة الزوردي للمجوهرات -
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المراجعة)

مجموع الموجودات غيرالمتداولة

78,745

235,605

278,253

262,342

مجموع الموجودات المتداولة

1,568,952

1,547,729

1,736,782

1,532,083

مجموع الموجودات

1,647,698

1,783,334

2,015,035

1,794,425

مجموع حقوق الملكية

406,459

426,086

418,211

332,589

مجموع المطلوبات غيرالمتداولة

38,193

178,228

179,745

152,244

مجموع المطلوبات المتداولة

1,203,046

1,179,020

1,417,079

1,309,592

مجموع المطلوبات

1,241,239

1,357,249

1,596,824

1,461,836

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1,647,698

1,783,334

2,015,035

1,794,425

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

السنة المالية
2017م
(المراجعة)

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية
2019م
(المراجعة)

فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

()11,932

()19,841

29,899

35,716

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()19,651

()143,546

()11,700

()7,429

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية

50,314

153,812

()15,563

84,614

صافي التغيرفي النقد وما في حكمه للسنة/الفترة

18,730

()9,574

2,636

112,901

النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة

38,518

57,432

47,733

53,575

أثرالتغيرفي سعرالصرف للنقد وما في حكمه

183

()124

3,206

795

النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

57,432

47,733

53,575

167,271

ألف ريال سعودي

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م.

مؤشــرات األداء الرئيســية للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م و2018م و2019م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30
ســبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

نمو
السنة
السنة
السنة
سنوي
المالية
المالية
المالية
2017م
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة) 2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2019م
(المفحوصة)

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2020م
(المفحوصة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

مؤشرات األداء الرئيسية
كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
إجمالي الربح

%61.2

%60.1

%59.8

()1.1

()0.2

()1.4

%61.3

%54.3

()7.0

مصاريف بيع وتسويق

%29.4

%32.4

%37.4

3.0

5.0

8.0

%33.9

%41.7

7.9

مصاريف عمومية وإدارية

%10.6

%10.4

%9.0

()0.2

()1.4

()1.6

%8.3

%11.7

3.5

الربح من العمليات الرئيسية

%21.2

%17.2

%9.7

()4.0

()7.5

()11.5

%18.1

()%15.0

()33.1

صافي الربح(/الخسارة) للسنة
أو للفترة

%8.9

%4.3

()%3.6

()4.5

()8.0

()12.5

%6.2

()%33.7

()39.9

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م.

ظ

 -شركة الزوردي للمجوهرات

مؤشــرات األداء الرئيســية للمركــز المالــي كمــا فــي  31ديســمبر2017م و2018م و2019م و30فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي ســبتمبر
2020م

 31ديسمبر2017م
*
(المراجعة

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

106

109

128

139

229

196

190

229

108

89

65

81

العائد على حقوق الملكية

%1.9

%1.0

()%0.9

()%4.8

العائد على األصول

%7.8

%4.1

()%4.2

()%26.0

الديون إلى حقوق الملكية

2.8

2.8

2.9

3.2

ألف ريال سعودي
متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)
متوسط عمرالمخزون (يوم)

*

**

متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)

***

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م باإلضافة إلى معلومات اإلدارة.
* تم احتساب متوسط أيام الذمم المدينة باستخدام إيرادات الذهب اآلجلة.
** تم احتساب متوسط عمرالمخزون باستخدام تكلفة الذهب والمواد األولية المستخدمة
*** تم احتساب متوسط أيام الذمم الدائنة باستخدام تكلفة المواد األولية المستخدمة

شركة الزوردي للمجوهرات -

أأ

جدول المحتويات
 -1التعريفات والمصطلحات

1

 -2عوامل المخاطرة

5

1-2

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
1-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية

5

2-1-2

مخاطر جائحة كورونا ()COVID-19

5

3-1-2

مخاطر عمليات اإلحتفاظ بالمخزون

6

4-1-2

مخاطر االعتماد على موردين رئيسيين 

6

5-1-2

مخاطر متعلقة بتوفر مواد الخام الرئيسية وتغيير أسعارها

6

6-1-2

مخاطر تغيير في أسعار منتجات الشركة

6

7-1-2

المخاطر المتعلقة بإنخفاض إنفاق المستهلك النهائي أو تغيير تفضيالتهم.

7

8-1-2

مخاطر إدارة رأس المال 

7

9-1-2

مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع في قنوات البيع 

7

10-1-2

مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية

7

11-1-2

زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة 

7

12-1-2

مخاطر مصادر التمويل

7

 13-1-2مخاطر قرارات اإلدارة
14-1-2

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
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 -شركة الزوردي للمجوهرات

1التعريفات والمصطلحات  (1-1):مقر لودجلاالتعريفات واالختصارات

المصطلح أو االختصارالمعرف

التعريف

الشركة أو الشركة األم أو ُ
المصدر

شركة الزوردي للمجوهرات.

المجموعة أو مجموعة الزوردي

شركة الزوردي وشركاتها التابعة.

المركزالرئي�سي

يقع المقرالرئي�سي في مدينة الرياض – المنطقة الصناعية الثانية (مقرمصنع الشركة).

الشركات التابعة

الشركات المملوكة ُ
للمصدربحصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها المالية مع المجموعة.

اإلدارة

فريق إدارة الشركة.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

أيزو ()ISO

المنظمة الدولية للمعايير(.)ISO

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/4/09ه (الموافق 2017/12/27م)ً .
بناء على نظام السوق المالية الصادربالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه .والمعدلة
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07ه (الموافق 2018/04/23م) ،والمعدلة بقرار من مجلس الهيئة رقم
( )2021-7-1وتاريخ 1442/06/01ه (الموافق 2021/01/14م).

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة

مجلس إدارة الشركة ،والذين تظهرأسماؤهم على الصفحة (ج).

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح الموضحة أسماؤهم في الصفحة (هـ).

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه (الموافق 2003/07/31م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07ه (الموافق 2018/04/23م) ،والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )1-104-2019وتاريخ
1441/02/01ه (الموافق 2019/09/30م) ً
بناء على المرسوم الملكي رقم (م )16-وتاريخ 1441/01/19ه (الموافق 2019/09/18م)

السوق المالية السعودية أو السوق المالية أو
سوق األسهم أو السوق

السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

تداول

شركة السوق المالية السعودية.

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م)
والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25ه(الموافق 2016/05/02م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25ه
(الموافق 2018/04/11م).

نظام السجل التجاري

نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1416/02/21ه (الموافق 1995/07/19م) والئحته التنفيذية
الصادرة بموجب قراروزاري رقم ( )1003وتاريخ 1416/09/21ه (الموافق 1996/02/11م).

نظام المعادن الثمينة واألحجارالكريمة

نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )42/وتاريخ 1403/07/10ه (الموافق 1983/04/28م)
والئحته التنفيذية.

نظام اإلمتيازالتجاري

نظام اإلمتيازالتجاري الصادربموجب المرسوم الملكي رقم ( )122وتاريخ 1441/02/09ه (الموافق 2019/10/08م) والئحته التنفيذية.

نظام العالمات التجارية

نظام العالمات التجارية الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1423/05/28ه (الموافق 2002/08/07م).

الجمعية العامة

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة ،وهي قد تكون عادية أو غير
عادية.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين في الشركة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-8-16م وتاريخ
1438/05/16ه (الموافق 2017/02/13م)ً .
بناء على نظام الشركات الصادربالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه .والمعدلة بقرار
من مجلس الهيئة رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/06/01ه (الموافق 2021/01/14م).

شركة الزوردي للمجوهرات -

1

يقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية
وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2004-11-4م وتاريخ 1425/08/20ه (الموافق 2004/10/04م) والمعدلة بقرار
مجلس الهيئة رقم ( )2020-86-2وتاريخ 1442/01/19ه (الموافق 2020/09/07م) ،ما يلي:
 -1تابعي ُ
المصدر.
األطراف ذوي العالقة

 -2المساهمين الكبارفي ُ
المصدر.

 -3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين ُ
للمصدر.

 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي ُ
المصدر.

 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي ُ
المصدر.
 -6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
 -7أي شركة يسيطرعليها أي شخص مشارإليه في ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
كيناز

شركة كيناز ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في الرياض ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ()1010352574
وتاريخ 1433/11/21ه (الموافق 2012/10/7م).

المجوهرات الماسية

شركة المجوهرات الماسية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في الرياض ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
( )1010236734وتاريخ 1428/07/25ه (الموافق 2018/09/05م).

ازدياد العربية التجارية أو « ازدياد»

شركة ازدياد العربية التجارية ،شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
ً
( )4030286357وتاريخ 1437/02/25ه (الموافق 2015/12/07م) .وبتاريخ 2018/08/05م تم االستحواذ عليها وفقا لشروط وأحكام
اتفاقية شراء حصص بين كال من شركة تمكين للصناعة والتجارة المحدودة وباسم أحمد طالل الجنهي (البائعين) وشركة الزوردي للمجوهرات
(المشتري) .وبتاريخ 1440/03/12ه (الموافق 2018/11/20م) قررت الشركة نقل المقر الرئي�سي من جدة إلى الرياض وتحويل فرع الشركة
في الرياض ليصبح السجل التجاري للمقر الرئي�سي للشركة مع االحتفاظ بنفس رقم وتاريخ شهادة السجل التجاري ( )1010458294وتاريخ
1439/12/25ه (الموافق 2018/09/05م).
لدى الشركة عدد من الشركات التي تم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية وتشمل ما يلي:
 -1شركة الزوردي للمجوهرات (أبو ظبي).
 -2شركة الزوردي للمجوهرات (دبي).

الشركات التابعة (خارج السعودية)

 -3شركة الزوردي للمجوهرات (مصر).
 -4شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة (مصر).
 -5شركة الزوردي للمجوهرات (سلطنة عمان).
 -6شركة الزوردي للمجوهرات (قطر).

قواعد اإلدراج
المعاييرالمحاسبية الدولية إلعداد
التقاريرالمالية ()IFRS

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2017-123-3
وتاريخ 1439/04/09ه (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار من مجلس الهيئة رقم ( )2021-22-1وتاريخ 1442/07/12ه (الموافق
2021/02/24م).
مجموعة المعاييرالمحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاييرالمحاسبة الدولية.
(.)International Financial Reporting Standards

السنة المالية/السنوات المالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األسا�سي للشركة
ً
المعنية .علما أن السنة المالية للشركة تنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة ميالدية.

التوطين/السعودة

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

ريال أو الريال السعودي أو الريال

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية «مدن»

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ،هي الجهة المسؤولة عن تطوير األرا�ضي الصناعية واإلشراف عليها وعلى مناطق
التقنية في المملكة العربية السعودية.

النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )34/وتاريخ 1422/07/28هـ (الموافق 2001/10/15م).

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

جهة حكومية تم تأسيسها في عام 1370ه (الموافق 1950م) ،وهي الجهة المسؤولة عن البيئة في المملكة العربية السعودية إلى جانب دورها في
مجال األرصاد الجوي.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م) ،أقرمجلس الوزراء دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك ،في هيئة واحدة
باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» .فإذا أمكن إضافة هذه التعديالت وجب تغييراسم الهيئة السابق أينما ورد في نشرة اإلصدارهذه.
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يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أوأي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية
أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23ه الموافق 2005/09/27م والتعديالت التي طرأت عليه.

ه

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

شركة مركزإيداع األوراق المالية

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) ،تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي
الصادربالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/11م).

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير
الخدمات.

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02ه (الموافق2017/01/30م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب
العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .مقدارهذه الضريبة ( ،)%5وقد تم استثناء عدد من
المنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )2-3-20وتاريخ 1441/10/17ه (الموافق 2020/06/09م) تعديل نظام ضريبة القيمة
المضافة لكي تصبح  %15ابتداء من تاريخ 2020/07/01م ،وذلك بما له من صالحيات بناء على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة
والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )465وتاريخ 1438-7-20ه وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ 638/وتاريخ 1441-10-15ه الصادر
بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى  %15بداية من تاريخ  1يوليو 2020م.

دول مجلس التعاون الخليجي

هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطرومملكة البحرين

الحقوق أو الحقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على زيادة في رأس المال .وهو حق مكتسب لجميع
المساهمين المقيدين ،ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح .ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال وذلك بتاريخ األربعاء 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/02م) .وستظهر هذه الحقوق
في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية .وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

قيمة الحق اإلرشادية

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعرالطرح.
ً
هو السعرالذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

متعهد التغطية

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار(«سامبا كابيتال»).

مديراالكتتاب

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار(«سامبا كابيتال»).

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) إلى يوم الخميس 1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م).

سعرالطرح/االكتتاب

عشرة ()10رياالت سعودية للسهم الواحد.

األسهم المتبقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.
ً
الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم الثالثاء 1442/11/12ه (الموافق 2021/06/22م) وحتى الساعة الخامسة مساء من يوم
األربعاء 1442/11/13ه (الموافق 2021/06/23م).

سعرتداول الحق

فترة الطرح المتبقي
األسهم الجديدة
أو األسهم المطروحة لالكتتاب

أربعة عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي ،والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.

معامل األحقية

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.

األشخاص المستحقين

جميع حملة حقوق األولوية ً
سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

المساهمون الكبار

المساهمون الذين يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر ،وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،لدى الشركة مساهم كبير
واحد في الشركة (ممن يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر) وهو السيد/عبدالعزيز صالح علي العثيم الذي يملك عدد
( )6,404,850سهم تمثل نسبة  %14٫895من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح).
ُ
تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غيرالمذكورين أدناه:
 -1تابعي ُ
المصدر.
 -2المساهمين الكبارفي ُ
المصدر.
ُ
 -3مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين للمصدر.

الجمهور

 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي ُ
المصدر.
ُ
 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي المصدر.
 -6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
 -7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
َ
 -8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثرمن فئة األسهم المراد إدراجها.

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

نشرة اإلصدار

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية.
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اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو – حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب إدراج إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول).

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي
الشركة لدى مركزاإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ األحد 1442/10/25ه (الموافق 2021/06/06م).

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمون المقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

األسهم

األسهم الحالية للشركة والبالغة عددها ( )43,000.000ثالثة وأربعين مليون سهم عادي ،بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم
الواحد.

الوسطاء

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق مالية بصفة وكيل.
تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
 -1الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو
السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
ً ً
 -2صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية
المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في
الئحة صناديق االستثمار.
 -3األشخاص المرخص لهم التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية المالية.

المؤسسات االستثمارية

-4

-5
-6
-7

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ
القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على
موافقة مسبقة منه.
ً
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،أخذا باالعتبار ضوابط استثمار
الشركات المدرجة في األوراق المالية ،على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.
المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
المستثمرون األجانب المؤهلون.

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.
المكتتب

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.

معدل النمو السنوي المركب (م ن س م)

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية.

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة .الصادرة عن مجلس هيئة السوق
القواعد المنظمة الستثمارالمؤسسات المالية
المالية بموجب القرار 2015 - 42 -1وتاريخ 1436/07/15ه (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم 65 -3
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
  2019وتاريخ 1440/10/14ه (الموافق2019/06/17م).اإلجراءات والتعليمات الخاصة
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق
التي بلغت خسائرها المتراكمة ()٪20
فأكثرمن رأس مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2013 - 48 -4وتاريخ 1435/01/15ه (الموافق
2013/11/18م) والمعدلة بقرارمجلس الهيئة رقم  2018 - 77 -1وتاريخ 1439/11/05ه (الموافق 2018/07/18م).

مساهم مقيد

المستثمرالمسجل في سجل ملكية األوراق المالية الخاصة بالمصدر.

المساهمون المستحقون

هم المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة عند إقفال التداول في تاريخ األحقية.

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار معالي وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/01/28ه (الموافق 2011/09/10م) المبني
على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/13ه (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف السعوديين ،ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة (البالتيني
واألخضر واألحمر) وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة .وبتاريخ 1441/03/29ه (الموافق 2019/11/16م) صدر القرار الوزاري
رقم  63717والذي ق�ضى بإلغاء النطاق األصفرفي برنامج نطاقات.
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2عوامل المخاطرةيتعين على كل من يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار
ً
شراء األسهم المطروحة لالكتتاب ،علما بأن المخاطرالموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطرالتي يمكن أن تواجهها الشركة .ومن الممكن وجود عوامل مخاطرة إضافية ليست
ً
معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي قد يكون من شأنها التأثيرعلى عملياتها .وال يعلم أعضاء مجلس اإلدارة بأية مخاطرجوهرية أخرى قد تؤثرسلبا على نشاط الشركة ومركزها
المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية خالف المخاطرالمبينة أدناه كما في تاريخ هذه النشرة.
ً
إن االستثمار في األسهم المطروحة ال يعد مناسبا إال للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار ومن لديهم موارد كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك
االستثمار ،وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعينوا بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية
للحصول على المشورة المالئمة بشأن االستثمارفي األسهم المطروحة.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه حسب علمهم واعتقادهم ،ال توجد أية مخاطر أخرى ،غير المذكورة في هذا القسم ،يمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المستثمرين كما في
تاريخ هذه النشرة .وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة («اإلدارة») في الوقت الحالي أنها مهمة ،أو أي مخاطرأخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها
أو التي تعتقد أنها غير جوهرية ،في حال حدثت أو أصبحت جوهرية ،فإن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية قد تتأثر بشكل
سلبي وجوهري .وسيؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق ،مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين المحتملين لكامل أو لجزء من استثماراتهم
في أسهم الشركة.
ً
إن المخاطروالشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبرعن مدى أهميتها .كما أن المخاطروالشكوك اإلضافية بما في ذلك المخاطروالشكوك غيرالمعلومة حاليا أو التي تعتبرغير
جوهرية في الوقت الراهن قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2- 1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
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ً
يعتمد األداء المستقبلي لمجموعة الزوردي على التنفيذ الناجح لخطة العمل واستراتيجية النمولديها .ونظرا لتنوع أنشطة مجموعة الزوردي وانتشارها الجغرافي الدولي ،فإن قدرتها
على االنتشارفي األسواق الجديدة وزيادة انتشارها في األسواق القائمة تعتمد على عدد من العوامل ،بما في ذلك قدرة مجموعة الزوردي على:

وضع استراتيجيات وأهداف ومعاييرمحددة لألعمال.
مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع تصنيع المجوهرات على أساس فعال من حيث التكلفة والوقت.
تسويق منتجاتها لدى عمالء أنشطة البيع بالجملة والمستهلكين النهائيين الحاليين والجدد.
ً
افتتاح منافذ بيع بالتجزئة جديدة في مواقع مناسبة ووفقا لشروط تأجيرية مناسبة.
تحديد األسواق الجغرافية الجديدة واالستفادة منها بشكل صحيح ،والمنافسة الناجحة في تلك األسواق وااللتزام بمتطلباتها القانونية.
الحفاظ على كفاية الموارد المالية لمجموعة الزوردي.
اتباع نظام لمراقبة وضبط اإلدارة والمخزون.
تعيين موظفين جدد وتدريبهم ودمجهم.
ً
وال يوجد ما يضمن بأن مجموعة الزوردي ستكون قادرة على تنفيذ خطة العمل واستراتيجية النمو الخاصة بها بنجاح ،وأن منتجاتها ستصل بالتالي لألسواق الجديدة أو تالقي قبوال
فيها أو ُتحقق انتشا ًرا أوسع في األسواق القائمة ،أو أن مجموعة الزوردي ستحقق في األسواق الجديدة التي تدخلها نتائج التشغيل ُ
المخطط لها أو نتائج مشابهة لتلك التي حققتها في
ً
األسواق القائمة .وفي حال فشل مجموعة الزوردي في تنفيذ خطة العمل واستراتيجية النمو الخاصة بها فلذلك سيؤدي إلى التأثيرسلبا وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر جائحة كورونا ()COVID-19
-1-2
ً
ً
ً
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالميا في مارس 2020م ،وقد أثرت الجائحة سلبا
على معظم قطاعات األعمال في أنحاء العالم .ومع تف�شي الفيروس قامت معظم دول العالم بإتخاذ إجراءات إحترازية للحد من إنتشاره السريع .وكانت حكومة المملكة العربية
السعودية سباقة في إتخاذ إجراءات إحترازية لمنع إنتشارالفيروس.

وكغيرها من الشركات تأثرت أنشطة الشركة خالل التسعة أشهر األولى من عام 2020م حيث أنخفضت مبيعات الجملة والتجزئة بنسبة ( )%40.6و( )%27.2على التوالي وذلك
مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م.
ً
وبتاريخ 1441/09/03ه (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على االلتزام
باإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي في المملكة خالل فترة اعداد نشرة اإلصدار هذه
إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير االحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات ،وتخضع جميع مناطق ومدن المملكة العربية
السعودية إلى التقييم المستمرمن قبل وزارة الصحة ،مما قد يستدعي إعادة فرض االغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة.
وبالتالي إذا طرأ أي من ذلك فسيكون هناك تأثيرسلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

شركة الزوردي للمجوهرات -

5

-1-3

2مخاطر عمليات اإلحتفاظ بالمخزون

بلغ مخزون الشركة من المواد الخام والمشغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس المصنعة مبلغ وقدره ( )915مليون ريال سعودي و( )789مليون ريال سعودي و( )859مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ،على التوالي وبلغت قيمة المخزون  774مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م .تحتفظ مجموعة الزوردي بكمية
مناسبة من مخزون بعض المواد الخام والمشغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس المصنعة لتغطية احتياجات أعمالها .كما تقوم مجموعة الزوردي بالطلب من مورديها ً
بناء
على خطة االنتاج والتوقعات المتعلقة بطلب عمالء أنشطة البيع بالجملة والمستهلكين النهائيين ،وقد تحتفظ مجموعة الزوردي في بعض الحاالت بفائض في المخزون الستيعاب
الطلبات المتوقعة.
وتستند مجموعة الزوردي على افتراضات عدة في تقدير توقعات طلبات عمالء أنشطة البيع بالجملة والمستهلكين النهائيين ،كنمو السوق والطلب والشراء في المواسم الرئيسية،
وقد تؤدي تلك االفتراضات لحدوث أخطاء في تقدير تلك التوقعات .وتتكون شبكة عمالء أنشطة البيع بالجملة لدى مجموعة الزوردي بشكل رئي�سي من محالت ومنافذ البيع
ً
بالتجزئة في المملكة ومصر ودول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى .وتجانسا مع ممارسات القطاع ،ال يوجد لدى مجموعة الزوردي بشكل عام ترتيبات بيع طويلة
األجل مع عمالء أنشطة البيع بالجملة ،وقد تختلف طلبات الشراء الخاصة بعمالء أنشطة البيع بالجملة لدى مجموعة الزوردي بشكل كبير من فترة ألخرى .ونتيجة لذلك ،تؤثر
التغيرات قصيرة األجل في قرارات الشراء الخاصة بعمالء أنشطة البيع بالجملة على مستويات المخزون لدى مجموعة الزوردي .فإذا بالغت مجموعة الزوردي في تقدير حجم
الطلبات الخاصة بعمالء أنشطة البيع بالجملة والمستهلكين النهائيين ،فقد تقوم بتخصيص موارد لشراء مواد خام أو صناعة مجوهرات ال تستطيع مجموعة الزوردي بيعها في
الوقت المتوقع أو باألسعار المناسبة ،أو ال تستطيع بيعها على اإلطالق .وقد ينتج عن ذلك احتفاظ مجموعة الزوردي بفائض في المخزون مما سيكون من شأنه تخفيض إجمالي
ً
هامش الربح والتأثير سلبا على نتائج مجموعة الزوردي المالية من خالل زيادة تكاليف صهر المخزون إلعادة استخدامه في اإلنتاج ،من بين أمور أخرى .وعلى العكس من ذلك،
إذا قامت مجموعة الزوردي بتقدير حجم طلبات عمالء أنشطة البيع بالجملة والمستهلكين النهائيين بأقل من حجم الطلب الفعلي ،أو في حالة عدم توفر طاقة انتاجية استيعابية
ً
ً
كافية ،فقد تفقد مجموعة الزوردي فرصا للحصول على اإليرادات ،ومن شأن ذلك تخفيض حصة مجموعة الزوردي من السوق ،والتأثير سلبا على عالقاتها بعمالء أنشطة البيع
ً
بالجملة وقدرتها على جذب المستهلكين النهائيين .ونتيجة لذلك ،سيكون من شأن عجز مجموعة الزوردي عن إدارة مخزونها بفاعلية التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمالها
ً
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من التفاصيل حول نظام حساب المخزون ،فضال راجع الفقرة الفرعية « 4-6-5الموجودات المتداولة» من القسم
رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة».
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2مخاطر االعتماد على موردين رئيسيين

تعتمد شركة الزوردي على شبكة واسعة من الموردين .بالنسبة للشركة التابعة (شركة أزدياد العربية للتجارة) فهي تعتمد فقط على حق األمتياز التجاري الحصري لعالمات
ومنتجات «توس »TOUS/وتعتمد على مانح االمتياز (شركة توس اإلسبانية) بشكل رئي�سي حيث تبلغ مشتريات الشركة من شركة توس االسبانية ما نسبته  %90من إجمالي
مشتريات الشركة لعام 2019م وبمبلغ  12.8مليون ريال سعودي حيث أن شركة توس األسبانية هي المورد الحصري لمعظم منتجات توس التي تباع عن طريق الشركة التابعة
إزدياد العربية للتجارة .وإن حصول أي تغييرفي بنود أو أسعارأو جودة المواد الموردة أو حصول انقطاع مفاجئ بالتوريد ألي سبب سيؤثربشكل سلبي ومباشرعلى أعمال الشركة
ونتائجها التشغيلية .مما يؤدي بدوره إلى انخفاض ربحية المجموعة وزيادة خسائرها وتأثرمركزها المالي بشكل سلبي جوهري.
2مخاطر متعلقة بتوفر مواد الخام الرئيسية وتغيير أسعارها
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كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه ،بلغ مخزون الشركة ( )774مليون ريال سعودي في  30سبتمبر2020م مقارنة بمبلغ ( )915و( )789و( )859مليون ريال سعودي في نهاية كل من
االعوام 2017م و2018م و2019م وتعتمد منتجات مجموعة الزوردي على مواد خام مصنعة من الذهب وأحجاركريمة حيث تعد أهم المواد الخام بالنسبة لعمل الشركة ويمثل
ً ً
عنصرا مهما من التكاليف والنفقات التي تتحملها الشركة .ويتسم سعرمنتجات المواد الخام بالطبيعة الدورية المتقلبة ،وقد يتعرض لتقلبات في المستقبل.

وتعتمد الشركة بشكل أسا�سي على توفر تلك المواد ،وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تأخير في تلك اإلمدادات أو أي تغيير في شروط توفيرها في غير صالح
الشركة أو انقطاعها .كما أن تغيرأسعارالمواد الخام الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثرفي نتائج عمليات الشركة،و من شأن إرتفاع أسعارالذهب كذلك أن تزيد
تكلفة صهر الذهب واألحجار المرتجعة مع الذهب المجصل من عمالء الجملة األمر الذي قد يؤدي لزيادة ملحوظة في التكاليف .لكل ذلك فقد تتأثر ربحية الشركة بارتفاع أسعار
المواد الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية األخرى مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كذلك شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية وكانت سريعة التقلب خالل عام 2019م و2020م حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
ّ
ويمكن أن ّ
تتسبب الفترات التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعارالذهب بانعدام الثقة ،وتأجيل قرارات الشراء إلى حين استقرارأسعارالذهب .كما من شأن أسعارالذهب المرتفعة أن
ّ
ّ
تخفض من كميات مجوهرات الذهب التي يشتريها تجارالجملة والمستهلكون النهائيون ،وخاصة طلب مجوهرات الذهب ذات الوزن الثقيل .وخالل عام 2019م تم قبول مرتجعات
مبيعات مشغوالت الذهب ذات الوزن الثقيل في قطاع البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وأنخفاض الطلب على األوزان الثقيلة بتأثير 19
ً
مليون ريال سعودي وذلك وفقا لتقريرمجلس اإلدارة 2019م.
ففي حال عدم مقدرة مجموعة الزوردي على تغيير مزيج منتجاتها لتصنيع وعرض مجوهرات ذهب ذات وزن خفيف ،ضمن فترة زمنية معقولة ،فإن هذا من شأنه التأثير ً
سلبا
ٍ
في طلبات شراء عمالء الجملة لدى مجموعة الزوردي أو التأثير في مبيعات مجموعة الزوردي المباشرة للمستهلكين النهائيين في منافذ التجزئة التابعة لها .باإلضافة إلى االنخفاض
ّ
ً
المحتمل في مبيعات مجوهرات الذهب عند تقلب أسعار الذهب وارتفاعها ،تسهم زيادة أسعار الذهب أيضا في زيادة قيمة تسهيالت الذهب المستخدمة والتي تستحصل عليها
مجموعة الزوردي من المصارف ،األمر الذي يزيد بدوره من تكاليف التمويل ومعايير الهامش النقدي .وفي حال عدم مقدرة مجموعة الزوردي على تخفيض رأسمالها التشغيلي،
واستخدامها لتسهيالت الذهبّ ،
فإن تكاليف التمويل ومعاييرالهامش النقدي قد ترتفعّ .
وكل ما سبق له ٌ
تأثير ٌ
سلبي كبيرفي أعمال مجموعة الزوردي أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها
أو توقعاتها.
2مخاطر تغيير في أسعار منتجات الشركة
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ً
إن تغيير أسعار منتجات مجموعة الزوردي محليا وفي األسواق العالمية نتيجة لتغير العرض والطلب أو أي تغيير في األسعار السوقية للذهب وااللماس (المواد الخام) وحيث يعتبر
ً ً
السعرعامال مهما للمستهلك فقد ينخفض مستوى الطلب بسبب ارتفاع أسعارمنتجات الذهب وااللماس (المواد الخام) والتغيرفي ذوق المستهلك وتوفرسلع بديلة وبسعرأقل مما
سيكون له تأثيرسلبي على مبيعات الشركة ونتائج أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .تتأثرالشركة كذلك بعوامل موسمية حيث يعتمد طلب منتجات مجموعة الزوردي
ُ
على مناسبات معينة .ونتيجة لذلك ،تخضع مبيعات مجموعة الزوردي للتقلبات الموسميةً .
ونظرا لهذه العوامل الموسمية ،قد ال تجدي مقارنة المبيعات والنتائج التشغيلية بين
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فترات مختلفة من السنة المالية الواحدة ً
نفعا ،وال يجب االعتماد عليها كمؤشرات لألداء السنوي لمجموعة الزوردي .إضافة إلى ذلك ،تؤدي أنماط االستهالك الموسمية المبينة
إلى تقلب النتائج التشغيلية لمجموعة الزوردي ووضعها المالي من فترة إلى أخرى.
2المخاطر المتعلقة بإنخفاض إنفاق المستهلك النهائي أو تغيير تفضيالتهم.
-1-7
تتسم صناعة المجوهرات بتغيراتجاهات الموضة بها وتغيرأو تطور تفضيالت المستهلك النهائي .لذا ،تسعى شركة الزوردي جاهدة لتوقع اتجاهات الموضة المستجدة وتحديدها
واالستفادة منها من خالل تصميم وتطويروتسويق وتسليم مجوهرات مبتكرة وجيدة الجودة والسعروتمزج بين الكالسيكية والعصرية .وقد يؤدي اإلخفاق في تحقيق ذلك إلى التأثير
السلبي الجسيم على طلب المستهلك لمنتجات الزوردي وإيراداتها.

تأثيرا ً
كما تأثرنشاط الشركة ً
سلبيا مع انخفاض الدخل المتاح للمستهلك النهائي والمقترن بزيادة أسعارالذهب وارتفاع معدل التضخم والتغيرات المستمرة في اتجاهات الموضة
والعديد من العوامل األخرى ،أدت إلى توجه المستهلكين لبيع مجوهرات الذهب أو إرجاعها أو استبدالها .لذا ،تقبل سياسات مجموعة الزوردي الداخلية في بعض البلدان
بعض عمليات اإلرجاع أو االستبدال لمجوهرات الذهب من عمالئها والمستهلكين الخاضعين الستيفاء شروط معينة .وفي حال تجاوزت عمليات اإلرجاع أو االستبدال المذكورة
تأثيرا ً
المستويات المعتادة على نحو غيرطبيعي نتيجة لتغيرأحد العوامل ُ
سلبيا ً
المبينة أعاله ،فقد يؤثرذلك ً
كبيرا في أعمال مجموعة الزوردي أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو
ٍ
توقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر إدارة رأس المال

تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرتها على االستمرارحتى تتمكن من االستمرارفي توفيرالعوائد للمساهمين ،والحفاظ على رأس مال أسا�سي مناسب لدعم أعمالها،
وقد تتعرض الشركة إلى مخاطر سوء إدارة رأس المال وفقدان قدرتها على االستمرار في توفير العوائد للمساهمين ،ودعم أعمالها .وتقوم إدارة الشركة بإدارة رأس المال عن طريق
مراقبة العوائد على صافي الموجودات ومراقبة نسبة إجمالي إلتزامات الشركة إلى إجمالي أصولها ،وقد تقوم بإجراء التعديالت على رأس المال بما يتناسب مع التغيرات في الظروف
ً
االقتصادية مستقبال ،ولغرض الحفاظ أو التعديل على رأس المال قد تقوم الشركة بزيادة رأس مالها مستقبال بما يضمن تحقيق أهدافها وخططها االستراتيجية ،وفي حال عدم
ً
تمكن إدارة الشركة من إجراء التعديالت الالزمة على رأس المال فإن ذلك سيؤثرسلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع في قنوات البيع

يعتمد النمو المستقبلي المتوقع للشركة على نجاح استراتيجيتها التوسعية (كالتوسع إلى أسواق جديدة و/أو منتجات جدية وفتح قنوات بيع جديدة) ،و .وإن عدم قدرة الشركة
على تنفيذ خططها التوسعية المرسومة أو فشل تلك الخطط التوسعية ،سيؤثر على فرص النمو المستقبلية بشكل سلبي مما يؤثر على الوضع المالي للشركة ،وبالتالي نتائج
عملياتها .كما أنه في حال تم تنفيذ هذه الخطط التوسعية ،فإنه ال يمكن إعطاء تأكيد على تحقق النتائج المرجوة من عملية التوسع هذه كونها مرتبطة بتوقعات مستقبلية .وبالتالي
ً
ً
في حال عدم تحقق النتائج المرجوة كليا أو جزئيا ،فإن ذلك سيؤثرعلى نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر التأخر في تنفيذ المشاريع المستقبلية
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تعتزم الشركة من خالل زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة إلى دعم التوسع في أنشطة الشركة من خالل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة
 خفض ديون من خالل سداد أقساط التسهيالت األئتمانية األسالمية مع البنك السعودي البريطاني (بنك ساب)  -وتطوير منصات التجارة اإللكترونية الرقمية للعالمة التجاريةً
مس ال ( )Miss Lو إن ستايل ( .)In Styleولمزيد من التفاصيل فضال راجع القسم رقم («( )6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية» من هذه النشرة) .وعلى الرغم
ً
من أن الشركة قد أعدت خطة عمل لتنفيذ هذه المشاريع وفقا لجدول زمني معين ،إال أن هناك عدة عوامل خارجة عن سيطرة الشركة والتي يمكن أن تؤدي في حال حدوثها إلى
التأخرفي تنفيذ المشاريع أو التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت أو دائم .وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال :الحصول على الموافقات والتراخيص الحكومية ،وكذلك التوصل
إلى اتفاقيات مع األطراف األخرى ،وتوافراأليدي العاملة وغيرها من العوامل المؤدية إلى توقف العمل بشكل مؤقت أو دائم وبالتالي التأثيرعلى إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من
هذه المشاريع كما هو مخطط لها ،مما سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي.
2زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة
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على الرغم من أن الشركة قامت بمجموعة من الدراسات الالزمة لتحديد التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية ،إال أنه من الممكن ولظروف خارجة عن إرادة الشركة أن
ترتفع تلك التكاليف عن القيمة المتوقعة مما قد يؤثر على الجدوى المالية لتلك المشاريع ،كما أن الشركة ستكون مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة لتغطية هذه
ً
الزيادة ،وبالتالي ستتأثرربحية هذه المشاريع بشكل سلبي مما سينعكس سلبا على ربحية الشركة ومركزها المالي .وإن عدم تحقيق المشاريع الحالية أو التي تنوي الشركة الدخول
فيها مستقبال للنتائج المرجوة واألرباح المتوقعة أو في حالة تعرضها لخسائر ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.
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2مخاطر مصادر التمويل

تعتمد الشركة على تسهيالت إئتمانية لتمويل عملياتها وقد ابرمت الشركة اتفاقيات مع بنوك محلية ودولية لتقديم تسهيالت مرابحة ذهب قصيرة األجل وتسهيالت نقدية .وقد بلغ
إجمالي قيمة التسهيالت مبلغ ( )1,134و( )1,092و( )1,118و( )985مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م والفترة  30سبتمبر
ً
2020م على التوالي (لمزيد من التفاصيل عن القروض فضال راجع الفقرة الفرعية (« )5-5-9القروض والتسهيالت االئتمانية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من
هذه النشرة) .وتستخدم الشركة المبالغ لتمويل مشترياتها من الذهب الخام من المؤسسات المالية من خالل هذه التسهيالت المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،إضافة إلى
ُ
أجور التشغيل بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي .وفي إطار استراتيجية مجموعة الزوردي إلدارة مخاطر تقلب أسعار الذهب ،تمول الزوردي احتياجاتها الكاملة من الذهب من
البنوك بشروط مختلفة ً
عوضا عن شراء الذهب من السوق
بشكل مباشروالتعرض لمخاطرتقلب أسعاره ،وبذلك تحافظ مجموعة الزوردي على أن تكون موجوداتها من الذهب،
ٍ
الممثلة في الذمم المدينة والمخزون ،مساوية اللتزاماتها من القروض البنكية الخاصة بتمويل الذهب في كافة األوقات.
وقد أدت الزيادة في أسعار الذهب إلى زيادة تكاليف التمويل المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية للحصول على الذهب بمقدار  2.6مليون ريال سعودي كما في تاريخ 2019/12/31م
وذلك مقارنة مع العام السابق .وال �شيء يضمن عدم حدوث زيادة أسعار الذهب أو غيرها من المعادن خالل األعوام القادمة مما سيؤثر على ارتفاع تكاليف التسهيالت االئتمانية
ُ
القائمة حاليا مع الجهات المقرضة وينعكس بشكل سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

شركة الزوردي للمجوهرات -
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	)أ(المخاطرالمرتبطة بالقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة:
تخضع الشركة لقيود على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة تنص عليها اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التمويل والتسهيالت،
ً
فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٥-5-٩القروض والتسهيالت اإلئتمانية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة) .وباستثناء بنك االنماء والبنك السعودي
الفرن�سي وبنك الرياض ،ورد في اتفاقيات التسهيالت االئتمانية والقروض قيود على الشركة فيما يخص توزيع األرباح على المساهمين وفق اآلتي:
 1اتفاقية البنك األول نصت على عدم جوازتوزيع األرباح بما يزيد عن نسبة  %50من األرباح السنوية المحققة وأخذ موافقة مسبقة من البنك قبل اإلعالن عنها. 2اتفاقية البنك األهلي نصت أال تقوم الشركة بتوزيع أرباح إال بعد تحقيقها التعهدات المالية المنصوص عنها في االتفاقية. 3اتفاقية بنك السعودي لالستثمارنصت أن دفع األرباح أو اإلعالن عن دفعها أو توزيع أية إيرادات أخرى بين مساهميه إذا وقعت أية حالة إخالل أو إخالل محتمل ولميتم معالجتها على نحو ير�ضي البنك.
 4اتفاقية مجموعة سامبا المالية («بنك سامبا») تتضمن تعهد بعدم توزيع أرباح تفوق  %75من صافي أرباح الشركة (بعد الزكاة). 5اتفاقية البنك السعودي البريطاني («بنك ساب») وتشمل تعهد والتزام الشركة بأن تكون األولوية لسداد التمويل الممنوح قبل توزيع أي أرباح.وفي حالة إخالل الشركة بأي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقيات فيحق للمقرض أن يطلب سداد جميع المبالغ المستحقة وغيرالمدفوعة من الشركة ،باعتبارها واجبة السداد
على الفور ،وسوف يكون لذلك أثرجوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

	)ب(المخاطرالمرتبطة بعدم االلتزام بشروط وأحكام اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية:
كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه ،إن الشركة ملتزمة بشروط وأحكام اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية باستثناء اتفاقية الشركة مع البنك األول واالتفاقية مع بنك ساب
لناحية عدم حصول الشركة على رد خطي/عدم ممانعة من بنك ساب على تعديل ملكية الشركة نتيجة تخارج أحد كبارالمساهمين (وذلك بعد أن قامت شركة الزوردي القابضة
ً
والتي كانت تملك نسبة  %41٫05من أسهم الشركة ببيع كامل أسهمها خالل الربع الرابع من عام 2020م) علما أنه قد تمت مخاطبة البنك بتاريخ 2020/11/06م.
ً
إذا لم تلتزم الشركة بشروط وأحكام اتفاقيات القروض ،ستسمح للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض فورا وقد تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول
المرهونة لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة القروض من متحصالت البيع .أوإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيالت
االئتمانية ،أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون المترتبة عليها ،فقد تطلب الجهات المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات
المقدمة من الشركة وشركاتها التابعة .وفي هذه الحالة ،ال يوجد ضمان بأن الشركة وشركاتها التابعة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك
الديون .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي .ولمزيد من التفاصيل حول االحكام وشروط اتفاقيات القروض
ً
والتسهيالت ،فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٥-5-٩القروض والتسهيالت اإلئتمانية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
-1-13

2مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئي�سي على أعضاء مجلس اإلدارة اللذين يتخذون القرارات االستراتيجية فيما يتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها وعلى قدرة إدارتها التنفيذية على
ً
تنفيذ هذه القرارات بالشكل الصحيح والمناسب وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسوف ينعكس ذلك سلبا على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
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ّ
ُ
ويجوز
للشركة تضمين الالئحة بشروط وأحكام إضافية ،بما ال
تلتزم الشركة بإعداد الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته والقرارات اإلدارية الخاصة به .ويجب على الشركة أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرفي المنشأة أو أي وسيلة
أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

يوجد لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم ( )470746وتاريخ 1441/03/30ه (الموافق2019/11/27م)
وقد تم اطالع جميع موظفي ومنسوبي للشركة عليها فور التحاقهم للعمل لدى الشركة وأية تعديالت يتم ارسالها عبر وسائل التقنية الحديثة (البريد االلكتروني) ويتم وضعها في
مكاتب الموظفين .ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة أو الغير متعمدة واالختالس
ً
واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة .وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات
ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية .لذا فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضراربشكل جوهري بوضعها
المالي أو نتائج عملياتها .وحتى تاريخ نشر هذه النشرة ،واجهت الشركة بعض الحاالت لسوء سلوك الموظفين كالغش واالختالس (ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة
الفرعية (« )٨-٩التقا�ضي» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
2 -1-15مخاطر العقود مع الغير
تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات توزيع وتمثيل تجاري وعقود ايجاروغيرها من االتفاقيات الجوهرية مع عدة أطراف (سواء شخص طبيعي أو شخص اعتباري) في مجال عملها العادي
ً
(ولمزيد من التفاصيل عن العقود الجوهرية فضال راجع الفقرة الفرعية ( )٥-٩من القسم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة) .وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة
األطراف التي ابرمت اتفاقيات معها على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة .وال يمكن إعطاء أي ضمانات أوتأكيد بأن هذه األطراف ستكون على مستوى
ً
التطلعات ،األمرالذي سيؤثرسلبا على مركزالشركة المالي ونتائج أعمالها في حالة عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها.
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2مخاطر السيولة

تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ومطلوباتها في الوقت المحدد .وال تضمن الشركة
عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثرعلى األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي ،وقد بلغت نسبة السيولة المتداولة للشركة مايقارب
( )1.30مرة و( )1.31مرة و( )1.23و( )1.17مرة كما في  31ديسمبر2017م و 31ديسمبر2018م و 31ديسمبر2019م والتسعة أشهرالمنتهية في سبتمبر2020م على التوالي .تدار
مخاطرالسيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء باإللتزامات المالية للشركة .وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد
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ً
االستحقاق .وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثرسلبا على أعمال الشركة وبالتالي نتائج العمليات التشغيلية والمالية.
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2مخاطر االئتمان والتحصيل

تواجه الشركة مخاطراالئتمان عندما يعجزأحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين (كعدم وفاء عمالء أنشطة البيع بالجملة الذين تتعامل معهم بالتزاماتهم) .وقد تواجه الشركة
ً
مخاطر االئتمان عند فشل أطراف أخرى بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة .وفي حالة عدم الوفاء بااللتزام من قبل تلك األطراف ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على الشركة وعلى وضعها
ً
المالي ونتائج عملياتها .باإلضافة إلى أن عدم التزام تلك األطراف قد يكون نتيجة لعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها لدى الغيرعلما أن معدل الذمم المدينة بمبلغ ()459
و( )570و( )625و( )395مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،وفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م على التوالي،
األمرالذي يؤثرسلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي.
و تطلب مجموعة الزوردي عادة ضمانات لدعم الذمم المدينة من عمالئها كلما أمكن ذلك ولكن ال يوجد ما يضمن قدرة مجموعة الزوردي على تقييم الوضع المالي الحالي لعمالء
أنشطة البيع بالجملة لديها وتحديد مدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مجموعة الزوردي بشكل دقيق .كما يقوم العديد من عمالء أنشطة البيع بالجملة لدى
مجموعة الزوردي بتمويل أنشطتهم من خالل التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل أو من خالل اللجوء إلى الديون أو إصدار أدوات حقوق الملكية .وسيؤدي انخفاض
التدفقات النقدية لعمالء أنشطة البيع بالجملة لدى مجموعة الزوردي باإلضافة لقلة توفر التمويل عن طريق أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية إلى انخفاض كبير في سيولة
هؤالء العمالء وقدرتهم على سداد مستحقات مجموعة الزوردي وأداء التزاماتهم األخرى تجاهها .إضافة لذلك ،فإن بعض عمالء أنشطة البيع بالجملة لدى مجموعة الزوردي
قد يكونوا من ذوي المديونية المرتفعة وقد يكونوا عرضة لمخاطر التشغيل والمخاطر القانونية الخاصة بهم ،مما يزيد من مخاطر تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه مجموعة
الزوردي .ومن شأن عدم قدرة كبارعمالء أنشطة البيع بالجملة لدى مجموعة الزوردي أو إخفاقهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه مجموعة الزوردي أو تعرضهم لحاالت إفالس أو تصفية
أن يكون له تأثيرسلبي جوهري على أعمال مجموعة الزوردي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة التي تفرضها الجهات الحكومية

قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة ،مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب ،وغيرها من االلتزامات أو التكاليف المتعلقة بنشاط الشركة مثل اصدار التراخيص
ً
الحكومية الالزمة لمزاولة النشاط ،وفي حال تحقق ذلك ،فإن تلك االلتزامات سوف تؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ولمزيد من المعلومات عن االلتزامات المستمرة على الشركة والشركات التابعة فضال راجع الفقرة الفرعية رقم (« )٤-٩االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على
الشركة وشركاتها التابعة بصفتها صاحب الترخيص» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
2 -1-19مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية واعتماد معايير جديدة
ً
يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوالشركة ملزمة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعاييرمن حين آلخر .وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير
ً
أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي .وقد تبين أن اعتماد تطبيق المعيار
ً
المحاسبي الجديد لعقود اإليجار (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )16اعتبارا من  1يناير 2019م قد أدى إلى زيادة تكاليف التمويل بـ  4.5مليون ريال سعودي( .ولمزيد من
ً
التفاصيل حول السياسات المحاسبية الهامة للشركة ،فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٣-٥السياسات المحاسبية الهامة» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة
وتحليل اإلدارة»).
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2مخاطر أسعار صرف العمالت

تتمثل مخاطرأسعارصرف العمالت في تذبذب قيمة االستثمارات المالية بسبب التغيرفي سعرصرف العمالت األجنبية (الدوالراألمريكي والجنيه المصري) .وتواجه الشركات مخاطر
أسعار صرف العمالت األجنبية (الدوالر األمريكي والجنيه المصري) في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخارج تتطلب
منها التعامل معهم بالعملة األجنبية .حتى تاريخ صدور هذه النشرة إن اغلب عمليات الشركة تتم بعملة الريال السعودي .وفي حال قامت الشركة بدفع أية مبالغ بعملة أجنبية بما في
ً
ذلك دفعات لموردين ،فإنها ستواجه مخاطرتقلب أسعارصرف العمالت األجنبية حيث ستؤثرأية تذبذبات كبيرة غيرمتوقعة في أسعارالصرف سلبا على األداء المالي للشركة .وعلى
ً
ً
وجه الخصوص ،سوف تتأثر نتائج عمليات مجموعة الزوردي سلبا أو إيجابا جراء التغيرات في أسعار صرف العمالت وقدرة مجموعة الزوردي على إدارة مخاطر العمالت بكفاءة،
ً
وخاصة فيما يتعلق بأعمال شركاتها التابعة خارج السعودية ،وبازدياد توسع مجموعة الزوردي عالميا ،سيزداد تعرضها إلى المخاطر المتعلقة بالعمالت .باستثناء االتفاقيات
المبرمة مع البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة سامبا المالية ،لم تقم الشركة بابرام اتفاقيات تحوط لتخفض من نسبة تعرضها لمخاطرالعمالت ،وبالتالي فإنه ال يوجد
ما يضمن عدم تأثيرالتغيرات في أسعارصرف العمالت األجنبية التي تستخدمها مجموعة الزوردي في أعمالها مقابل الريال السعودي على إيرادات مجموعة الزوردي وتكلفة المبيعات
وهوامش الربح التشغيلي ،كما ال يوجد ما يضمن أن مثل هذه التغيرات لن ينتج عنها خسائرفي الصرف في أي من الفترات المالية الخاضعة للمراجعة.
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2مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات األخرى

استفادت الشركة من الخدمات المتوفرة للمنشآت الصناعية التي تقع في المدن الصناعية ولتجهيزات المرافق المناسبة لها من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية («مدن») وبتكلفة أقل من ناحية االيجار السنوي مقارنة بتلك التي يتم تقديمها للمنشآت الصناعية خارج مدن .باالضافة إلى توفير كافة الخدمات والتسهيالت كالكهرباء
والمياه والصرف الصحي واألمن الصناعي والخدمات البيئية واالتصاالت والخدمات اللوجستية بأسعاررمزية باإلضافة إلى اإلعفاءات الجمركية التي يستفيد منها أصحاب المصانع
والمستثمرين في األرا�ضي التي تخصصها مدن لهم .بتاريخ 2017/12/12م قامت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بإصدار خطة تصحيح
أسعارمنتجات الطاقة بما يضمن تحقيق التوازن المالي الذي يق�ضي بتصحيح أسعار الطاقة ورفع الدعم الحكومي عنها بشكل تدريجي ،بهدف تعزيز الكفاءة االقتصادية والبيئية
وترشيد استهالك الموارد الطبيعية .ويشمل ذلك القرار أسعار الكهرباء والمياه والوقود ،والتي تشكل العصب الرئي�سي لعمليات الشركة .حيث تعتمد الشركة على الكهرباء بشكل
كبير في نشاط ثالجات التجميد والتبريد ،وتعتمد على الوقود فيما يخص عملياتها اللوجستية المرتبطة بتشغيل أسطول النقل .وبالتالي ،فإن هذا االرتفاع وأي ارتفاع مستقبلي
ألسعارالطاقة من شأنه أن يؤثربشكل سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة وربحيتها ،حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركة لعمالئها مما يتطلب األمر
إعادة النظرفي أسعارالخدمات التي توفرها لعمالئها.
كذلك ال �شيء يضمن استمرار مدن بتقديم هذه الحوافز للمنشآت الصناعية من حيث قيمة اإليجارات أو رسوم الخدمات التي تقدمها وال تستطيع الشركة أن تضمن عدم تأثير
ً
التغيرات المستقبلية في هذه الحوافزوقيمة رسوم الخدمات والتي ستؤثرسلبيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
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2مخاطر التغير في أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية

إن األعباء المالية لمجموعة الزوردي قد ترتفع نتيجة ارتفاع قروض الذهب أو بسبب إرتفاع معدل متوسط العمولة وهامش الربح السنوي على قروض الذهب وذلك بسبب إرتفاع
ً
اسعار الفائدة على جميع انواع القروض عالميا وال تتنبأ الشركة وعلى الرغم من قيامها بابرام اتفاقيات تحوط مع بنوك محلية فيما يتعلق بتسهيالت المرابحة من أجل التحوط
ضد تعرض الشركة لمخاطرمستقبلية قد تطرأ على سعرالفائدة مما سيرفع مصاريف التمويل مما سيؤثربشكل سلبي وجوهري على ربحية الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي.
2 -1-23مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات الحكومية
يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها .وتشمل هذه التراخيص على سبيل
المثال ال الحصر :شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة ،شهادات عضوية الغرفة التجارية ،شهادات تسجيل العالمات التجارية ،شهادات السعودة وشهادات الزكاة
والدخل وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية (ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة ،الرجاء االطالع على
الفقرة الفرعية (« )٢-٩الموافقات والتراخيص الحكومية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»).

قامت الشركة اإلسبانية (توس) بمنح الشركة التابعة «شركة ازدياد العربية» حق االمتيازالتجاري كمالك ومشغل ماركة (توس) االسبانية بموجب اتفاقية ترخيص ،ولم يتم توثيق
اتفاقية الترخيص لدى الهيئة السعودية للمكية الفكرية وذلك حماية لحقوقها فيما يخص تلك العالمة ،ومع العلم انه ال يترتب اي مخالفة على الشركة بعدم توثيق تلك االتفاقية
لدى الهيئة.
لم تقم الشركة بقيد الموقع االلكتروني لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .)www.XX.sa( .وذلك من أجل الحفاظ على حقوق
ملكيتها للموقع االلكتروني ومنع الغيرمن استخدام موقع مماثل أو مشابه مع إضافة عبارة ( sa.أو @.)sa
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أوالحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أوإذا تم تعليق أوانتهاء أي من تراخيصها أوإذا تم تجديد
أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركاتها التابعة الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي
ُ
قد تطلب منها في المستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركاتها التابعة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو تجميد جميع
الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ) مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة
ً
وتكبدها تكاليف إضافية ،وبالتالي سيؤثرسلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر تركز إيرادات الشركة

تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على أنشطتها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ،حيث بلغت نسبة اإليرادات من انشطة المجموعة في المملكة العربية
السعودية ( )%64.7و( )%56.6و( )%53.9و( )%46.7من إجمالي اإليرادات عن األعوام 2017م 2018م و2019م و2020م (حتى 2020/09/30م) على التوالي ،وبلغت نسبة
اإليرادات من جمهورية مصرالعربية ( )%28.0و( )%40.9و( )%43.4و( )%53.0من إجمالي اإليرادات عن األعوام 2017م و2018م و2019م و2020م (حتى 2020/09/30م) على
التوالي (ولمزيد من المعلومات عن إيرادات الشركة حسب المنطقة الرجاء مراجعة القسم رقم (( )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة) .وإن حدوث أي أمر طارئ في
أي من الدولتين – ال قدر الله  -كالكوارث الطبيعية (وغيرها) أو تغيير في أنظمة وقوانين أي من الدولتين لناحية فرض رسوم وضرائب إضافية ،فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي
وجوهري على مبيعات شركة الزوردي للمجوهرات وعلى مركزها المالي وربحيتها.
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2مخاطر العالمة التجارية

تعتمد الشركة وشركاتها التابعة في عملياتها التشغيلية على اسم وشعار «الزوردي» وقد تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية وبالخارج .وقد سجلت الشركة وشركاتها التابعة
ً
عددا من العالمات التجارية التي يعتمدون عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالهم ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم تسجيل عالمة «الزوردي» التجارية وبعض العالمات التجارية األخرى
الخاصة بمجموعة الزوردي في أكثر 50دولة.
و إذا لحقت أي أضرار بسمعة «الزوردي» أو أي من العالمات التجارية التابعة لمجموعة الزوردي (والمشار اليها في الفقرة الفرعية « ١-4-٩اإللتزامات المستمرة حسب متطلبات
وزارة التجارة» من الفقرة « ٤-٩اإللتزامات المستمرة حسب المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها «صاحب الترخيص»)
وذلك في أي من هذه الدول فقد تتأثرربحية الشركة في المستقبل (ولمزيد من التفاصيل عن شهادات تسجيل العالمات التجارية الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية ( ٧-٩العالمات
التجارية) من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»).
كذلك يعتمد الوضع التناف�سي للشركة والشركات التابعة لها على قدرتها على االستمرار في استخدام هذه العالمات التجارية وحماية حقوقها المتعلقة بتلك العالمات التجارية
ضد أي استخدام غيرقانوني لها من قبل الغير .وفي حال اضطرت إلى الدفاع عن تلك العالمات التجارية ،فقد تتكبد تكاليف عالية في الدعاوى واإلجراءات القضائية ،وتضطرإلى
تحويل الموارد البشرية الفنية واإلدارية تجاه ذلك .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تقت�ضي نتيجة أي نزاع ضرورة دخول مجموعة الزوردي في اتفاقيات امتياز أو ترخيص ،والتي قد ال
تكون متاحة بشروط مقبولة لها ،أو ال تكون متاحة لها على اإلطالق .وسيكون ألي من المذكور أعاله تأثيرسلبي جوهري على أعمال مجموعة الزوردي ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
تبين كذلك أن بعض العالمات التجارية وعددها ( )37شهادة تحمل اسم «الزوردي» إلى جانب اسم المساهم الرئي�سي (عبدالعزيزالعثيم) وحيث أنه ال يوجد أي قيود تمنع المساهم
الرئي�سي من التخارج من الشركة وبيع أسهمه بعد الطرح موضوع نشرة اإلصدار هذه ،فسوف يؤدي ذلك إلى ضرورة شطب أو تعديل شهادة العالمة التجارية وقد تلزم الجهات
المختصة أن تقوم الشركة بتقديم طلب جديد لتسجيل العالمة التجارية بعد شطب اسم المساهم الرئي�سي وسوف تتكبد الشركة تكاليف إضافية مما سيؤثر بشكل سلبي
ً
جوهري على أعمال مجموعة الزوردي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وقد أفادت الشركة أن هذه العالمات التجارية غيرمستخدمة حاليا وال يتم اإلشارة لها
في أي من منتجات مجموعة الزوردي أو من قبل أي من شركاتها التابعة داخل أو خارج السعودية وال يتم استخدامها كشعارأو اسم تجاري من أي جهة.
2 -1-26مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية
ى
ى
كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه تبين أن الشركة طرف بعدد من الدعاو القائمة والتي مازالت تنظرفي المحاكم المختصة بصفتها (مدعي) وعددها حوالي ( )16دعو ومجموع
المبالغ محل الدعوى مايقارب ( )20,662,706.30ريال سعودي ،ويوجد كذلك قضايا قائمة ضدها حوالي ( )5دعاوي بمجموع مبالغ ما يقارب ( )317,555.00ريال سعودي ،وتم
تكوين مخصص من قبل الشركة بمبلغ ( )34,271,778مليون ريال والمبين في القوائم المالية لسنة 2020م( .ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية ( )8-9من
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القسم «التقا�ضي» رقم (« )9المعلومات القانونية») .وال تضمن عدم وقوع نزاعات بالمستقبل بينها وبين أطراف داخليين (كموظفين أو مدراء) أو أطراف خارجيين تتعامل معهم
كالعمالء والموردين والموزعين وسواهم ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا (كدعاوى عمالية أو مطالبات مالية أو دعاوى فسخ عقود قائمة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته أو تعهداته
أو تتعلق بالمسائل الزكوية والضريبية) لدى الجهات القضائية المختصة .ونتيجة لذلك ،قد تكون الشركة ُعرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات.
ُّ
وبطبيعة الحال ،ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها ،كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثيرجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما
أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أواإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أوتقام ضدها أوالنتائج النهائية لتلك الدعاوى أواألحكام التي تصدر
ً
مدعي أو َّ
فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات ،وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا (بصفة َّ
مدعى عليها) سوف تؤثرسلبا على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.
-1-27

2المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

لدى الشركة عدد ( )7اتفاقيات مع شركات تأمين وذلك لتغطية المخاطر اآلتية :وثيقة تأمين طبي للموظفين ووثيقة تأمين على المركبات ووثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس
اإلدارة والموظفين ومسؤولية الشركة ووثيقة تأمين المسؤولية العامة ووثيقة التأمين على الممتلكات ووثيقة تأمين على المجوهرات ووثيقة التأمين على الحياة .وباستثناء وثيقة
تأمين مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين ووثيقة التأمين على الحياة ،ال تغطي الوثائق أي من الشركات التابعة.
وبالنسبة للشركات التابعة داخل المملكة ،لدى الشركة التابعة (شركة ازدياد العربية) وثائق تأمين وذلك لتغطية المخاطر اآلتية :تأمين على البضائع المنقولة برا والتأمين على
جميع مخاطر الممتلكات وتأمين النقل البحري (تغطية مفتوحة) .وبالنسبة للشركة التابعة (شركة كيناز) تغطي وثيقة تأمين على المجوهرات على جميع ممتلكات شركة كيناز
وفروعها .وبالنسبة للشركات التابعة المؤسسة خارج السعودية لدى (شركة الزوردي مصرللمجوهرات) وثائق تأمين تغطي المخاطراآلتية :التأمين الجماعي على الحياة وتأمين ضد
العنف السيا�سي وتأمين خيانة األمانة من احد الموظفين وتأمين على السيارات وتأمين على ممتلكات الشركة .وبالنسبة (لشركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة) لديها وثائق
تأمين تغطي المخاطراآلتية :التأمين على المسؤولية المدنية والتأمين ضد العنف السيا�سي والتأمين على السيارات والتأمين على ممتلكات الشركة .وبالنسبة (لشركة الزوردي دبي
للمجوهرات) لديها وثائق تأمين تغطي المخاطراآلتية :تأمين ضد المسؤولية العامة والتأمين على ممتلكات الشركة.
تتضمن عقود التأمين هذه على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية ،باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين،
كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض ،لذا قد ال يغطي
التأمين جميع الخسائرالتي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائرتتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق ومن
الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة
أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض ،مما سيؤثر سلبيا على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي (لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية،
ً
فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٦-٩وثائق التأمين» من القسم (« )9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
-1-28

2مخاطر توطين الوظائف «السعودة»

يعتبرااللتزام بمتطلبات التوطين متطلبا نظامیا صادرمن قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة ،بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في
ً
ذلك الشركة وشركاتها التابعة ،بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة .ووفقا لبرنامج نطاقات الصادرمن وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية ،بلغت نسبة التوطين لشركة الزوردي حوالي ( )%18.34وهي مصنفة ضمن النطاق األخضر المتوسط متوسطة فئة (ج) .وبالنسبة للشركة التابعة
شركة كيناز ،بلغت نسبة التوطين حوالي ( )%39.24وتقع في النطاق المتوسط (فئة أ) .وبالنسبة لشركة ازدياد ،بلغت نسبة التوطين حوالي ( )%89.83وتقع في النطاق المتوسط
(أ) .وعلى الرغم من أن الشركة ملتزمة حاليا بنسب التوطين المطلوبة ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن ذلك سيؤدي إلى فرض
عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة
ً
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها (ولمزيد من المعلومات ،فضال راجع الفقرة الفرعية (« )١١-٣الموظفون والسعودة» من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة
أعمالها» من هذه النشرة).
2 -1-29مخاطر فرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل
ُيلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاب العمل بأن يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومن نسختين .كذلك ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية
ً
االجتماعية أن يتم توثيق عقود العمل الكترونيا من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة للعاملين التحقق من صحة بيانات عقودهم
ً
من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ( )156309وتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق
ً
ً
ً
2019/04/23م) .علما بأنه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة ،أما المتعاقد معهم مسبقا فيكون توثيق عقودهم إلزاميا
وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2020م .حتى تاريخ النشرة ،الشركة ملتزمة بالمتطلبات النظامية وفي حال عدم التزام الشركة بذلك في المستقبل قد يعتبر
مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة غرامة مقدارها ( )10,000عشرة االف ريال تتعدد بتعدد العمال المخالفين أن وجد ،وذلك وفق ما ورد في جدول
المخالفات والعقوبات الصادربموجب القرارالوزاري رقم ( )178743وتاريخ 1440/09/27هـ (الموافق 2019/06/01م) ،األمرالذي سيؤثربشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها.
-1-30

2المخاطر المتعلقة باألصول غير الملموسة والشهرة

قامت الشركة بتاريخ 2018/08/05م باالستحواذ على ما نسبته  %100من مشغل امتياز العالمة التجارية العالمية «توس» في المملكة العربية السعودية بمقابل مادى مقيم بـ
 185.5مليون ريال سعودي .وقد تم تسجيل شهرة بمبلغ  109.9مليون ريال سعودي ضمن األصول طويلة األجل الغيرملموسة بالقوائم المالية للشركة أعتبارا من ديسمبر2019م.
وتخضع هذه الشهرة كما هو المعتاد والمتطلب إلى أختباراإلنخفاض السنوي في قيمة الشهرة وهو من األمور الصعبة بسبب التقديرات والمتطلبات المحاسبية المعقدة واألحكام
الهامة المطلوبة في تحديد االفتراضات التي من الواجب استخدامها لتقدير المبلغ القابل لالسترداد .أن أي تغير أو تخفيض جوهري في التقديرات واألفتراضات المستقبلية لنتائج
أعمال العالمة توس ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية ،بما في ذلك تقديرات معدالت نمو المبيعات المستقبلية ومعدالت نمو القيمة النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
(معدل الخصم) ،قد يؤدي إلى تخفيض في قيمة الشهرة مما قد يكون له تأثيرعلى ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر متعلقة بقيمة األحجار المرتجعة مع متحصالت المشغوالت الذهبية

كما سبق ذكره تقوم الشركة بالتحصيل من عمالئها في نشاط الجملة ذهبا مقابل ذهب وذلك لتجنب تأثير إختالف سعر الذهب بين تاريخي البيع والتحصيل .ويكون التحصيل
المستلم من العمالء في شكل إما مشغوالت ذهبية مستعملة مباعة من المستهلكين للعمالء أو في شكل سبائك ذهبية .وفى حال كونها مشغوالت ذهبية مستعملة فقد تكون هذه
المشغوالت متضمنة بعض االحجار والتي عند صهرها تفقد ما يعادل وزنها ذهبا .إن زيادة نسبة التحصيل من المشغوالت الذهبية المستعملة والتي تحتوي على نسبة عالية من
األحجاريزيد من التكاليف التي تتكبدها الشركة في هذا الشأن .إن الشركة حاليا تقبل التحصيل بمشغوالت ذهبية باألحجار ،وعليه فإذا قررت الشركة عدم قبول هذه األحجار
من العمالء أو المستهلكين مستقبال فإن ذلك سوف يخفض التكاليف المتعلقة باالحجار ولكن قد يكون لهذا تأثيرا على العالقات مع العمالء والمستهلكين األمر الذي قد يؤثر
سلبيا على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية .وال تستطيع الشركة التنبؤ بكمية أو نسبة األحجارالتي سوف ترتجع من العمالء
والمستهلكين مستقبال لخضوع ذلك للعديد من العوامل األقتصادية واألجتماعية والتي من الصعب التنبؤ بها.
-1-32

2المخاطر األمنية ومخاطر النقل واالحتيال

تمارس مجموعة الزوردي أعمالها في مجال معرض لمخاطرالسرقة ،كما إن القيمة المرتفعة لمخزونها من الذهب تجعلها أكثرعرضة لتلك المخاطر .وتقوم الشركة بنقل منتجاتها
َ
من وإلى منشاتها الصناعية ويتم تسليمها وتوزيعها عن طريق موظفي الشركة (مندوبي المبيعات) الذين يستخدمون مركبات الشركة لنقل منتجات الشركة .على الرغم من وضع
جهازتعقب داخل كل مركبة واستخدام سيارات مصفحة ضد الحرائق واإلنفجارات والحوادث (كالسرقات) إال أن ذلك ال يمنع تعرضها في المستقبل لسرقات للمشغوالت الذهبية
ً
ومجوهرات األلماس في أماكن البيع بالتجزئة أو أثناء عمليات اإلنتاج أو وسائل النقل المختلفة ،مما يكون من شأنها التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال مجموعة الزوردي
والتسبب بخسائرمالية كبيرة.
ً
كما إن حوادث سرقة المجوهرات غالبا ما تتسم بالعنف ،لذا ،ال يمكن ضمان فاعلية وكفاية جميع التدابير الوقائية التي تتخذها مجموعة الزوردي لتأمين موظفيها ومخازنها في
مثل هذه المواقف .وقد يكون لتعرض موظفي مجموعة الزوردي للضرر تداعيات خطيرة تضر بسمعتها كما تضر بالروح المعنوية لموظفيها وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية
ضدها .إضافة إلى ذلك ،فإن عمليات نقل منتجات المشغوالت الذهبية ومجوهرات األلماس إلى عمالء أنشطة البيع بالجملة وإلى منافذ مجموعة الزوردي للبيع بالتجزئة تعرض
مجموعة الزوردي للخطر .عالوة على ذلك ،فإن من شأن أي إخالل أمني أو خلل بعمليات النقل التسبب بخسارة جوهرية في المخزون وسيكون لذلك تأثيرسلبي جوهري على أعمال
مجموعة الزوردي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
وال يوجد هناك ما يضمن عدم تعرض مجموعة الزوردي لمثل هذه العمليات في المستقبل ،والتي من شأنها التأثير سلبا وبشكل جوهري على سمعة مجموعةالزوردي وعالمتها
التجارية والتسبب بخسائرمالية كبيرة.
-1-33

2مخاطر انقطاع االعمال

الشركة التابعة «شركة المجوهرات الماسية» متوقفة عن العمل وال توجد أي منتجات أو خدمات تقدمها حاليا وذلك بسبب إيقاف العمليات التشغيلية حيث بلغت الخسائر
المتراكمة للشركة حوالي ( )%80من رأس المال (البالغ  300ألف ريال) كما بتاريخ 2019/12/31م .وفي حال عدم تمكن الشركة من عكس نتائج هذا الدعم في القوائم المالية
للسنة المالية التالية وعدم تمكنها من خفض الخسائرعن نسبة ( )%50من رأسمالها فستكون الشركة أمام خيارين ال ثالث لهما وهما :تقديم تعهد جديد من الشركاء بالمحافظة
على الشركة من خالل تقديم دعم مالي لها على أن يتم إظهار النتيجة في الميزانية التالية أو تصفيتها ،خاصة وأن تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم إلطفاء الخسائر غير مسموح به
للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز خسائرها ( )%50من رأس المال ،وذلك وفق أحكام المادة ( )177من نظام الشركات .وفي حال تعذر إصدار قرار باستمرار هذه
الشركات أو بحلها ،فإن ذلك سوف يؤدي إلى اعتبارها منقضية بقوة النظام ،مما سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2- 2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2مخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية
-2-1
ّ
تتطلب أعمال الشركة المرتبطة بـتصنيع الذهب االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة في المملكة وخاصة تلك المعمول بها في المدن االقتصادية التي تنظم
«مدن» عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسالمة المنشآت الصناعية والعاملين فيها .فعلى سبيل المثال تستخدم الشركة مواد خام مصنعة من المنتجات
المعدنية (كالذهب والفضة) ومواد كيمائية وقد ينتج عن عمليات تصنيع منتجاتها عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي ،في حال لم يتم السيطرة
عليها وإدارتها بالشكل الصحيح إلى خطرتلوث بيئي مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان.

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو
ً
عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثرسلبا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثرذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها
ً
وبالتالي التأثيرسلبا على نتائجها المالية وربحيتها.
2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة
-2-2
تعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقراراالقتصادي أوالسيا�سي أواألمني في الوقت الراهن .وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية
في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف تستقرمما سيكون لها تأثيرسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-2-3

2مخاطر فرص النمو

تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق ،وتوفر الموارد المادية والبشرية ،وقدرة فريق إدارتها ،واألنظمة القانونية ،وغيرها .وليس هنالك ضمان
بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل ،حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها ،وعليه فإنه في حال لم تتمكن
الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد لمساهميها ،مما يعني تأثر
الوضع المالي للشركة بشكل سلبي.

12

 -شركة الزوردي للمجوهرات

2المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية
-2-4
ً
إن الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وغيرها قد تلحق ضررا بمرافق الشركة في حال حدوثها ،مما يترتب عليه تكبد الشركة لتكاليف
باهظة ،كما قد يؤثرذلك على قدرة الشركة على االستمرارفي ممارسة عملياتها التشغيلية وبالتالي يقلص دخلها من تلك العمليات .وعليه في حال حدوث مثل هذه الكوارث وإضرارها
بمرافق الشركة ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
-2-5

2مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة

كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ،تخضع الشركة وشركاتها التابعة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات ،ونظام العمل وأنظمة البلديات والدفاع
المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها ،والتي قد تتغيرأو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة .كذلك ،فقد تصدرقوانين وأنظمة جديدة من الجهات
الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر .وعليه فإن أعمال الشركة وشركاتها التابعة قد تتأثربشكل سلبي في حال حدوث أي تغيرجوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث
أنظمة إضافية لها تأثيرمباشرعلى أداء وربحية الشركة.
كذلك قد تخضع الشركة بصفتها شركة مساهمة عامة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) من ناحية عدم اإلفصاح عن بعض األحداث المعتبرة جوهرية وفق
المادة ( )63من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة باإلضافة والتقاريرالمالية المطلوبة في الوقت المحدد لها بحسب المادتين ( )64و( )65من قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة أو التأخرفي توقيت االفصاح ،األمرالذي سيكون له تأثيرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كذلك تلزم الفقرة الفرعية (ب) من المادة ( )55من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الشركات المساهمة العامة على اإلفصاح للجمهور عند وجود إختالف
بنسبة ( )%5أو أكثرمن بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدارأسهم حقوق األولوية مقابل ما أفصح عنه في نشرات اإلصدارذات العالقة فور علمه بذلك .تبين الفقرة الفرعية
(« )٢-٦استخدام متحصالت الطرح» من القسم («( )6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية») ،طريقة استخدام الشركة لمتحصالت الطرح موضوع نشرة
اإلصدار هذه ،وفي حال عدم التزام إدارة الشركة بذلك أو حدوث إي انحراف فستضطر الشركة لإلفصاح عن ذلك في موقع تداول من دون تأخير وعليها كذلك عرض الموضوع في
أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين يلي حصول هذا الحدث وذلك العتماد التعديل أو االنحراف الذي طرأ على طريقة استخدام المتحصالت المفصح عنها في نشرة اإلصدار
هذه .وفي حال عدم إاللتزام باإلجراءات سيترتب عليه مخاطرقانونية على الشركة في حال قام أحد المساهمين باالحتجاج على عدم أخذ موافقة الجمعية العامة .وفي حال حدوث
ذلك ،فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي.
2المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT
-2-6
قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 1438ه الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي
ً
بدأ العمل بها اعتبارا من األول من يناير 2018م ،كضريبة جديدة تبلغ  %5من سعر البيع ،تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة بالمملكة ،بما في ذلك
القطاعات التي تعمل فيها الشركة .وبتاريخ 1441/10/17ه الموافق 2020/06/09م صدرقرارمجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )2-3-20بزيادة نسبة ضريبة القيمة
المضافة لكي تصبح  %15من سعر البيع ابتداء من تاريخ 2020/07/01م .وبما أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها يتم تحملها من قبل المستهلك النهائي ،فقد قامت الشركة
ً
بإضافة قيمة الضريبة المضافة على أسعارها وأثر ذلك سلبا على مبيعات الشركة حيث انخفضت بمعدل ( )%30.6خالل الفترة المنتهية في 2020/09/30م مقارنة نفس الفترة
من عام 2019م ،وقد يؤدي ذلك إلى تراجع ايرادات الشركة مما سيؤثرعلى نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
-2-7
تخضع الشركة وشركاتها التابعة في الوقت الراهن لعدة أنواع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية مثل ضريبة االستقطاع أو ضريبة على األرباح وغيرها من الضرائب األخرى
ً
(كضريبة القيمة المضافة الخ) .وفي حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حاليا ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي مباشرعلى أرباح الشركة الصافية
ً
وبالتالي سيؤثرذلك سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية والمطالبات االضافية
-2-8
قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى السنة المالية 2019م وحصلت على شهادات زكوية لتلك الفترات .خالل السنة المالية 2017م ،تلقت الشركة
وشركاتها التابعة ربوط زكوية عن السنوات المالية من 2005م إلى 2014م مع التزامات زكوية إضافية بما يقارب  10.6مليون ريال سعودي وقد قدمت الشركة وشركاتها التابعة
اعتراض على هذه الربوط ،وتم مناقشها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم تم تخفيض هذه االلتزامات الزكوية إلى  6.0مليون ريال سعودي ،وتم تسوية هذه المبالغ خالل
السنة المالية 2019م .وخالل شهر مايو 2020م ،استلمت الشركة ربط الزكاة عن السنة المالية 2018م مع التزام زكوي إضافي بحوالي  26.4مليون ريال سعودي .تم تخفيض
الربط بعد مناقشات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى  0.1مليون ريال سعودي والذي تم االتفاق عليه وتسويته من قبل الشركة في شهرسبتمبر2020م.

ال توجد مطالبات أو تقييمات مستحقة للزكاة على الشركة عن جميع السنوات حتى 2014م و2018م .ما زالت السنوات 2015م إلى 2017م و2019م قيد المراجعة من قبل الهيئة
العامة للزكاة والدخل ولم يتم استالم أي ربوط زكوية نهائية عنها حتى اآلن.
ً
ً
وبناء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة وشركاتها التابعة (لمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة (فضال راجع الفقرة الفرعية (« )١-5-٣الشركات التابعة
داخل السعودية» من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة) ،ال تستطيع الشركة وال شركاتها التابعة التنبؤ ما إذا كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل
ستقبل تقديراتهم الزكوية عن السنوات المالية المذكورة أعاله والتي لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ هذه النشرة بإصدارالربوط الزكوية لها ،أو ستطالبها بدفع أي
ً
ً
ً
فروقات زكوية مستقبال عن هذه األعوام ،وإذا ما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل فعال بمطالبة الشركة وشركاتها التابعة بدفع مثل هذه الفروقات ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على
أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
بتاريخ 2021/01/20م تلقت الشركة مراسلة إلكترونية واحدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص إمكانية خضوع الشركة للمبالغ التالية :أوال ضريبة الدخل وتم تقديرها
بمبلغ وقدره ( )95,960,101.87ريال عن السنوات 2010م – 2018م ،وثانيا ضريبة االستقطاع عن توزيعات األرباح مبلغ ( )8,793,852.85ريال سعودي ،وجميع ذلك غيرشامل
لغرامات التأخيرأو أي غرامات أخرى ذات صلة .وقد قامت الشركة بالرد على الهيئة بتاريخ  22يناير2021م بأن هذه المطالبات ال تخص الشركة .وكما بتاريخ نشرنشرة اإلصدار
هذه ،لم ترد إلى الشركة أي مراسالت من الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص هذا الشأن .وكون الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تصدر أي ربط ضريبي ومازالت في المرحلة
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األولى فأنه في حال عدم قدرة الشركة على تقديم المستندات والقرائن الدالة على عدم أحقية الهيئة في المطالبة بهذه المبالغ وفى حال أستنفذت الشركة جميع اإلعتراضات
ً
القانونية بدون نجاح فقد تصرالهيئة العامة للزكاة والدخل على مطالباتها ومن شأن ذلك التأثيرسلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.

2- 3المخاطر المتعلقة باألسهم
2مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
-3-1
ً
قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال يكون مستقرا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في
القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة .كما ينبغي التنبه إلى أن
ً
السعر السوقي ألسهم الشركة في فترة طرح حقوق األولوية ليس مؤشرا للسعر السوقي لها بعد الطرح ،وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعر السوقي ألسهم الشركة فور إدراج
ً
األسهم الجديدة في السوق المالية مقارنة بسعرشرائها ،مما يؤثرسلبا على المستثمرين.
2 -3-2مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
ً
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يخص أسهم الشركة .وهذه التذبذبات قد تكون كبيرة نظرا الختالف نطاق التغير
ً
المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية بالمقارنة مع التغير المسموح به لألسهم العادية .ونظرا ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر سهم الشركة الحالي ،وتصور
السوق للسعر المحتمل لألسهم بعد عملية االكتتاب ،فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى ما ذكر في فقرة «مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم» الواردة أعاله ،على سعر
حقوق األولوية.
2 -3-3المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
ال يوجد ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى .كما أنه ليس هنالك ضمان لوجود الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو الستالم تعويض من قبل
الشركة عن عدم ممارسة الحقوق .وفي حال فشل المستثمرين في بيع حقوق األولوية قبل نهاية فترة تداول حقوق االولوية ،فإنهم سيضطرون الستخدام هذه الحقوق لالكتتاب
في اسهم حقوق أولوية ،وفي حال لم يكتتب المستثمرين أو فشلوا في اتباع اجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة الصحيحة فال يوجد ضمان بأنه سيتم توزيع مبلغ تعوي�ضي عليهم،
ويذلك سيؤدي إلى تكبدهم بعض الخسائر .وعليه ،يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول حقوق األولوية وطريقة عملها ويجب أن يكونوا على دراية
بجميع العوامل المؤثرة عليهم ،للتأكد من أن أي قراراستثماري سيقوم على الوعي والفهم الكامل لطبيعة االستثماروالمخاطرالمتعلقة به.
2مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
-3-4
ق
ق
ل
ق
ن
ال يوجد ضمان بأن يكو هناك طلب كاف على حقو أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة التداو وذلك لتمكين حاملي حقو األولوية من بيع تلك الحقو وتحقيق ربح منها .كما
أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وفي حالة عدم قيام المؤسسات االستثمارية
بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعرأعلى من سعرالطرح ،فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غيرالممارسة .وكذلك ،ففي حالة عدم رغبة هذه المؤسسات باالكتتاب
أوعند تبقي أسهم لم يكتتب بها من قبلهم ،فإن متعهد التغطية سيشتري تلك األسهم بسعرمساوي لسعرالطرح ،وبالتالي فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق غيرالممارسة.

باإلضافة إلى ذلك ،ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب كاف في السوق على األسهم التي يحصل عليها المكتتب من خالل ممارسة حقوق األولوية ،أو من خالل الطرح المتبقي،
ً
أو من السوق ،مما يؤثرسلبا على سعرالسهم وربحية الشركة والمساهم.
2 -3-5مخاطر المضاربة في حقوق األولوية
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر من شأنها أن تتسبب في خسائر جوهرية .إن نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية («قيمة الحق اإلرشادية») يفوق
النسبة التي يخضع لها السهم ،كما أن هناك عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشاديةً .
وبناء على ذلك ،تتأثر الحدود السعرية اليومية لتداول الحق بالحدود
السعرية اليومية لتداول السهم.

وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة التداول فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب باألسهم الجديدة وبالتالي فإنه
سيكون عرضة للخسائر.
2مخاطر انخفاض نسبة الملكية
-3-6
ن
ق
ق
إذا لم يكتتب أصحاب الحقو بكامل حقوقهم ،سوف تنخفض نسبة ملكيتهم وحقو التصويت التابعة لها في الشركة .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأن يكو العائد الذي يتلقاه
ً ً
من يرغب في بيع حقوقه من حاملي حقوق األولوية المقيدين خالل فترة التداول عائدا كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.
-3-7

2مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

تبدأ فترة االكتتاب في اإلثنين 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) ،وتنتهي في اإلثنين 1442/11/04هـ (الموافق 2021/06/14م) .ويجب على المساهمين المستحقين،
والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم التصرف بما يضمن استيفاء جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب .وقد يتم رفض طلب االكتتاب في حالة عدم تمكن أصحاب
حقوق األولوية والوسطاء الماليين من إتباع اإلجراءات الالزمة (يرجى االطالع على قسم رقم (« )12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتابً ،
بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية ،فإنه ال يوجد ضمان أن
يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غيرالمشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.
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-3-8

2المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح لحاملي األسهم

يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل من بينها األرباح المستقبلية والوضع المالي والتدفقات النقدية ،ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية ،واالحتياطات
القابلة للتوزيع ،وحدود االئتمان المتاحة للشركة ،والمتطلبات االستثمارية للشركة ،والوضع االقتصادي العام ،إضافة إلى عدة عوامل أخرى يقرر أهميتها مجلس اإلدارة من وقت
آلخر .وستؤدي زيادة رأس المال في حال عدم تمكن الشركة من تحقيق أرباح أكبر في المستقبل إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل ،حيث أن أرباح الشركة سوف توزع على
عدد أكبرمن األسهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة.
وال تضمن الشركة دفع أي أرباح للمساهمين في المستقبل ،كما أنها ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيدفع في أية سنة معينة .ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط
معينة منصوص عليها في النظام األسا�سي للشركة.
وإضافة إلى ذلك ،يمكن أن تتكبد الشركة مصاريف أو بترتب عليها التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي النعدامه .وفي حال عدم قيام الشركة بتوزيع
أرباح على المساهمين ،فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في األسهم إال من خالل بيع األسهم بسعر أعلى من السعر المحدد وقت الشراء ،األمر الذي سيؤثر
بشكل سلبي وجوهري على العوائد المتوقعة للمكتتبين .وفي حالة حدوث أي من ذلك ،سوف يتعذر على الشركة الحصول على مصادر تمويل بديلة إلعادة تمويل أو سداد هذه
الديون ،وسوف يكون لذلك أثرجوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -3-9مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
ً
ق
إن بيع عدد كبيرمن أسهم الشركة في السوق المالية بعد االكتتاب أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثرسلبا على أسعارأسهم الشركات في السو المالية بشكل عام وسعرسهم
الشركة بشكل خاص.
2 -3-10المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
ً
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة مستقبال (كأسهم حقوق أولية لغرض دعم مشاريع الشركة أو لغرض زيادة رأس المال لالستحواذ على شركة أو أصل) وذلك بعد
ً
الحصول على الموافقات المطلوبة ،فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت وتوزيعات األرباح ،مما قد يؤثرسلبا على السعرالسوقي للسهم.
2 -3-11المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
ً
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها .إن
عدم دقة البيانات والنتائج تعتبرإحدى المخاطرالتي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثرعلى قراره االستثماري.
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3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها3- 1نبذة عن الشركة
شركة الزوردي للمجوهرات (يشارإليها فيما بعد بـ «الشركة» أو«الزوردي») ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية تم قيدها لدى وزارة التجارة بالسجل التجاري رقم ()1010221531

الصادرمن مدينة الرياض بتاريخ 1427/06/26هـ (الموافق 2006/07/22م) .ويقع المقرالرئي�سي للشركة في مدينة الرياض – المنطقة الصناعية الثانية – مقابل البنك العربي –

ص.ب  41270الرياض  11521المملكة العربية السعودية.

ً
ً
ً
ويبلغ رأس مال الشركة أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعين مليون ( )43,000,000سهما عاديا متطابقا من جميع النواحي وبقيمة اسمية
قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
وفق للسجل التجاري ،يتمثل نشاط الشركة الرئي�سي في (انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب ،انتاج المعادن الثمينة الخام من المعادن الثمينة الداخلة في مجموعة البالتين،
انتاج الذهب المشغول ،انتاج األحجار الكريمة أو شبه الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة ،انتاج األلماس المشغول .وتؤكد الشركة عدم وجود نية إلجراء أي
تغييرجوهري لطبيعة النشاط.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة مساهم كبيرواحد (يملك نسبة  %5أو أكثرمن أسهم الشركة) وهو السيد/عبدالعزيزصالح علي العثيم والذي يملك ستة ماليين وأربعمائة
واثني ألف وسبعمائة ( )6,404,850سهم ،أي مانسبته ( )%14.89من أسهم الشركة قبل الطرح.

3- 2تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مال الشركة

ً
تأسست الشركة بداية كمؤسسة فردية باإلسم التجاري «مصنع الذهب واللؤلؤ السعودي لصاحبه عبدالعزيز صالح العثيم» وبموجب شهادة سجل تجاري رقم
 1010091134وتاريخ 1412/7/18ه (الموافق 1992/1/23م) بمدينة الرياض في المملكة ،وبرأس مال قدره  18,500,000ريال سعودي.
بتاريخ 1418/8/18ه (الموافق 1997/12/19م) ،تم تعديل اإلسم التجاري للمؤسسة ليصبح «مصنع الزوردي للذهب والمجوهرات».
بتاريخ1427/3/4ه (الموافق2006/4/2م) تم تحويل المؤسسة وفروعها إلى شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة الزوردي للمجوهرات» وتم قييد الشركة في سجل
الشركات المساهمة بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010221531وتاريخ 1427/6/26ه (الموافق2006/7/22م) وبرأس مال قدره  200,000,000ريال سعودي
مقسم إلى  4,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  50ريال سعودي للسهم الواحد ،حيث تم تغطية الزيادة في رأس المال من خالل رسملة مبلغ  47,500,000ريال
سعودي تمثل مجموع رؤوس أموال فروع المؤسسة المحولة ،ومبلغ  134,000,000ريال سعودي من أرباح المؤسسة المبقاة.
بتاريخ 1428/9/10ه (الموافق 2007/9/22م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية ليصبح رأس المال  300,000,000ريال سعودي
مقسم إلى  30,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق رسملة مبلغ  100,000,000ريال سعودي من أرباح الشركة
المبقاة.
بتاريخ 1436/7/4ه (الموافق 2015/4/23م) قامت الشركة بزيادة رأس مالها مرة أخرى بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية ليصبح  430,000,000ريال سعودي
من خالل إصدار  13,000,000سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد (وذلك بمنح سهم واحد ( )1مجاني مقابل كل سهمين وثالثة
أعشارسهم ( )2,3يمتلكها المساهمين المقيدين بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية) بتاريخ1436/7/4ه (الموافق 2015/4/23م) ،وقد تم تغطية الزيادة من خالل
رسملة مبلغ  52,509,121ريال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة ،ومبلغ  77,490,879ريال سعودي من أرباح الشركة المبقاة.
بتاريخ 1437/09/24ه (الموافق 2016/06/29م) تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعدد ثالثة وأربعين مليون ( )43,000.000سهم عادي
وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك عن طريق الطرح العام األولي لنسبة ( )%30من األسهم تمثل عدد اثني عشرة مليون وتسعمائة
كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي
ألف ( )12,900,000سهم عادي وذلك بعد الحصول على موافقة ٍ
 430,000,000ريال سعودي مقسم إلى  43,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
بتاريخ 1442/04/22ه (الموافق 2020/12/07م) ،أو�صى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غير العادية) بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مائة وخمسة وأربعين
مليون ( )145,000,000ليصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون
وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم جديد.
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3- 3األنشطة الرئيسية
يتمثل نشاط مجموعة الزوردي في كل مما يلي:
-3-1

3النشاط الصناعي

لدى الشركة منشأة صناعية مقرها في الرياض (المدينة الصناعية الثانية) مرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب شهادة رقم ( )1001008995وتاريخ
1441/02/24ه (الموافق 2019/10/23م) وتتضمن (صناعة وتركيب المجوهرات من احجاركريمة أو مدموجة مع معادن ثمينة ،صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب ،انتاج
األلماس المشغول) .ولديها رخصة تشغيل رقم ( )5781441117012232صادرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وقد حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية (استثماروطني) صادرعن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفيما يلي نبذة عن الرخصة:
  (3-1):مقر لودجلابيانات الترخيص الصناعي للشركة

التفصيل

البند
اسم المنشأة الصناعية

شركة الزوردي للمجوهرات

رمزالمنشأة

104103

تاريخ الترخيص

1441/02/24ه (الموافق 2019/10/23م)

رقم قرارمعالي وزيرالصناعة والثروة المعدنية

قرارتعديلي رقم ()1001008995

تاريخ االنتهاء

1444/02/24ه (الموافق 2022/09/20م)

نشاط المنشاة

صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211/

رقم رخصة هيئة المدن االقتصادية

رقم العقد ()280152

عدد العمالة

 1,600عامل

حجم االستثمار

 800مليون ريال
تم الترخيص للمنشأة بتصنيع المنتجات اآلتية:

رمزالمنتج

المنتجات

وصف المنتج

71131910

مشغوالت ذهبية ومعادن ثمينة
مرصعة بااللماس

71131910

مشغوالت ذهبية وحلي (خواتم/
اساور/حلق/اطقم/سالسل-
معلقات)

71131910

مشغوالت ذهبية مختلفة

71131910

حلي ذهبية واحجاركريمة

71131910

اطقم مرصعة بااللماس

النشاط الصناعي

الطاقة
اإلنتاجية

الوحدة

30000.0

كيلو غرام

16000.0

كيلو غرام

12000.0

كيلو غرام

15000.0

كيلو غرام

10000.0

كيلو غرام

321116
صناعة وتركيب مجوهرات من أحجار
كريمةأو مدموجة مع معادن ثمينة
321113
صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب
321113
صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب
321113
صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب
321118
انتاج األلماس المشعول

المصدر :الشركة

شركة الزوردي للمجوهرات -

17

ّ
تستخدم الشركة المنشآت الصناعية ألعمال تصميم وتصنيع مجوهرات الذهب واأللماس،
ويتكون بصورة أساسية من تصميم وإنتاج مجوهرات الذهب واأللماس واألحجار
الكريمة وشبه الكريمة .وتتضمن سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة المراحل اآلتية:

	)أ(المصادر
 1يتم الحصول على مصادرالذهب في المملكة العربية السعودية من ثالث قنوات )1( :البنوك والتجار؛ و( )2مناجم الذهب؛ و( )3معالجة الخام واسترداد الكسر.ً
ً
ً
2 -ويتم استيراد األلماس من مصادرمتعددة ،منها بلجيكا والهند وجنوب أفريقيا .وعادة ما يكون األلماس المستورد مصقول الستخدامه مباشرة في تصنيع المجوهرات.

	)ب(التصميم والتصنيع

 1التصميم :تختلف تصاميم المجوهرات من منطقة إلى أخرى ًنظرا الختالف األذواق بحسب الموقع الجغرافي ودوافع الشراء ،حيث يفضل العمالء في المناطق الريفية
ن
ات ذات تصاميم عصرية مواكبة للموضة بعيار18
ر
مجوه
ينشدو
والذين
الحضرية
المناطق
في
العمالء
والتقليدية المجوهرات من الذهب عيار 21قيراط ،بخالف
ٍ
قيراط.
 2التصنيع :يعتمد التصنيع في قطاع مجوهرات الذهب واأللماس على ثالث تقنيات رئيسية ،وهي:ً
الكبس :هو عبارة عن استخدام المعدات اآللية أو اليدوية المخصصة لسك الذهب والفضة باستخدام القوة الهيدروليكية ،وعادة ما تكون التصاميم
المصنوعة بهذه التقنية بسيطة وغير ُمكلفة وقابلة للتصنيع بسرعة.
السبك :هي عملية صنع قالب شمعي يستخدم لحمل المعدن الساخن (ذهب ،فضة ،وغيره) لتشكيله في صورة نموذج تصميم موحد ً
بناء على النموذج
ً
األسا�سي .وتوفرهذه الطريقة مستوى أعلى من الجودة مقارنة بالكبس ،باإلضافة إلى إمكانية إنتاج كميات كبيرة من القالب ذاته.
 3تقنيات متقدمة أخرى مثل الطباعة ثالثية األبعاد والتركيب بالمجهر :تقنية الطباعة ثالثية األبعاد هي عملية صنع المجوهرات باستخدام نموذج رقمي ثالثياألبعاد .أما تقنية التركيب بالمجهر ،فتتمحور حول تركيب األحجارالكريمة الصغيرة والمتساوية الحجم في صفوف متشابكة باستخدام مجهرعالي الدقة .وتمكن هذه
التقنيات شركات التصنيع من ضبط نسبة الذهب في المجوهرات بدقة ،وكذلك زيادة أجور التشغيل بفضل حصرية تصميماتها.
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3النشاط التجاري

	)أ(قطاع البيع بالجملة
 1تاجر الجملة المتخصص :يعمل بشكل أسا�سي مع تجار البيع بالتجزئة الذين ليس لهم اتصال مباشر مع شركات التصنيع ،سواء كانت هذه الشركات موجودة فيالمملكة العربية السعودية أو خارجها (بشكل رئي�سي في أق�صى شرق آسيا) .وعالوة على ذلكُ ،يفضل تجار البيع بالتجزئة التعامل مع تجار البيع بالجملة باعتبارهم
ً
بدل من الدفع ً
نقدا.
يقدمون خصومات مجزية ويقبلون الدفعات االئتمانية،
 2شركات متكاملة تجمع أعمال التصنيع وتجارة التجزئة :هي شركات تصنيع ذات تكامل رأ�سي وتمتلك شبكة خاصة من متاجر التجزئة التي تبيع قطع حصرية منإنتاج الشركة الرئيسية ُ
المص ِنعة .وال يتنافس تجار البيع بالجملة في هذه الفئة مع باقي تجار الجملة في مجاالت أخرى باعتبارهم ال يستهدفون سوق التجزئة العام
للمجوهرات.
 3الشركة ُالمصنعة/تاجرالجملة :هي الشركات المصنعة التي تقوم بتشغيل وإدارة قنوات البيع بالجملة الخاصة بها ،مما يتيح لها تحقيق هوامش ربح أعلى ،حيث أن
منافذ بيع المجوهرات بالتجزئة يمكن أن تحد من الربح اإلجمالي للشركات المصنعة .وتركزالشركات في هذه الفئة على تعزيزقدراتها على تزويد شبكة واسعة من تجار
البيع بالتجزئة المستقلين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

	)ب(قطاع البيع بالتجزئة:
يتركزبشكل رئي�سي حول عمليات بيع مجوهرات الذهب واأللماس الكالسيكية والعصرية عبرمتاجرالتجزئة الخاصة بالعالمات التجارية لكل من الزوردي و«توس» العالمة التجارية
العالمية التي استحوذت الزوردي على ّ
حق امتيازها ،ونقاط البيع بالتجزئة في مطارات المملكة العربية السعودية .ترتكزعمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية في:
ُ
ً
استقطابا
حد سواء .وتعتبر من أبرز وجهات التجزئة
 .أأسواق الذهب :وهي أسواق تشبه البازارات وتضم متاجر عديدة لبيع المجوهرات المتدنية والعالية الرفاهية على ٍ
للعمالء الراغبين في شراء مجوهرات الذهب التي تباع بالوزن.
 .بالشوارع الرئيسية :توجد المعارض المستقلة في الشوارع الرئيسية في مركز المدينة ،حيث تركز هذه الفئة من متاجر البيع بالتجزئة على بيع مجوهرات األلماس
بالقطعة باعتبارأن هذا النوع من عمليات التجزئة يتطلب تحقيق هامش ربح أكبر.
ُ
 .جمراكزالتسوق :تبيع المتاجرالموجودة في مراكزالتسوق مجوهرات الذهب التي قد تباع بالقطعة باإلضافة إلى بيعها بالوزن.
 .دوبشكل عام ينقسم عمالء شراء الذهب بالتجزئة إلى أربع فئات:

االستهالك بدافع المناسبات :وبخاصة المناسبات االجتماعية ،مثل حفالت الزفاف والوالدة والمناسبات مثل االحتفال باألم أو الحب واألعياد
السنوية.
االستهالك بدافع الموضة :يعود هذا الدافع إلى انتشارالتمدن وارتفاع مستوى الدخل لفئة الشباب ،ومعظمه من الشابات اللواتي يقتنين المجوهرات
الرتدائها خالل الحياة اليومية لحضور المناسبات االجتماعية.
ً
االستهالك بدافع االدخار :تعتقد هذه الفئة أن مشتريات الذهب ،وتحديدا من عيار  21قيراط ،هي وسيلة لالدخار ،حيث تعد مجوهرات الذهب في
ً
ُ
المملكة العربية السعودية ومصروسيلة للحفاظ على ثروة المرأة بعد الزواج .كما تستخدم كغطاء مالي في األوقات العصيبة أو في حال ارتفاع معدالت
التضخم.
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عمالت وسبائك ذهبية عيار  24قيراط .ويستخدم الذهب كغطاء ضد التقلبات خالل فترة
االستهالك بدافع االستثمار :عادة ما يكون على شكل
ٍ
التقلبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
	)ج(قطاع التجارة االلكترونية:

يتركز قطاع التجارة االلكترونية ( :)e-commerceبشكل رئي�سي حول عمليات بيع مجوهرات الذهب واأللماس الكالسيكية والعصرية عبر المنصة االلكترونية التابعة للشركة
( )Lazurde.comوالشركة التابعة شركة كيناز ( )www.kenazjewelry.comوالموثقة لدى جهات توثيق المحالت اإللكترونية وذلك من خالل التسجيل في منصة «معروف»
التابع لوزارة التجارة بالرقم ( )168041بالنسبة لشركة الزوردي والرقم ( )168290بالنسبة لشركة كيناز.

3- 4فروع الشركة
تقوم الشركة ببيع وتسويق وعرض منتجاتها من خالل عدد من الفروع التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية لتستخدم كنقاط بيع باإلضافة إلى فرع يتم استخدمه
كمستودع .وفيما يلي بيانات الفروع:
  (3-2):مقر لودجلاملخص عن فروع الشركة

ايجار/تمليك +
المساحة (متر
مربع)

شهادة السجل
التجاري

شهادة عضوية
الغرفة التجارية
والصناعية

ترخيص البلدية
للموقع

موافقة الدفاع
المدني

1

رد�سي مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

106.11

4030184756

ال يوجد

39111323775

41-000379431-2

2

النخيل مول

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

108

1010469630

ال يوجد

40092205402

41-000380106-2

3

جدة مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

60

4030298330

ال يوجد

39111452720

41-000096443-3

4

سكاي تاورز

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

2,330

1010221531

168914

40102414653

41-000264677-2

5

الرقم

الحي

اسم الفرع

النشاط

ش.الملك فهد
(الجملة)

الدمام

بيع ذهب ومجوهرات

47.5

2050056794

90235

41063417487

41-000369024-2

6

مركزالذهب
(الجملة)

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

286

4030167428

119990

40122537021

41-000354620-2

7

مركزالعدد

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

224

1010225625

ال يوجد

40102431803

41-000566724-1

8

مستودع مركز
العدد

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

300

1010225625

ال يوجد

40031837116

1-00054297641-41

9

مجمع الظهران
التجاري

الخبر

بيع ذهب ومجوهرات

99

2052001529

132221

40112511680

41-000542950-1

المصدر :الشركة

ً
كذلك تقوم الشركة بعرض وبيع وتسويق منتجاتها من خالل موزعين محليين يتم تعيينهم على أساس غير حصري (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيات الموزعين ،فضال راجع
الفقرة الفرعية (« )٤-5-٩عقود وتعامالت متعلقة بتوزيع وتسويق منتجات الشركة» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»).

3- 5النشاط االستثماري

ً
وفقا للنظام األسا�سي للشركة ،يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون ريال .كما يجوز للشركة
ً
أن تكون لها مصلحة ،أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك األسهم
والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة
والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها .وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،لدى
الشركة ( )3شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية و( )6شركات تابعة خارج المملكة العربية السعودية.
-5-1

3الشركات التابعة داخل السعودية

-5-1-1

3شركة كيناز:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010352574وتاريخ 1433/11/21ه (الموافق 2012/10/07م) ويقع مقرها الرئي�سي في
الرياض ص ب 41270 :الرمز البريدي .11521 :تقوم بانتاج اللؤلؤ المشغول وانتاج األحجار الكريمة أو شبه الكريمة وصناعة المعادن وتركيب مجوهرات من احجار كريمة أو
مدموجة مع معادن ثمينة وصناعة أجزاء الحلي والمجوهرات وانتاج األلماس.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )3,000,000ريال وهي مملوكة بنسبة ( )%99من قبل شركة الزوردي للمجوهرات وبنسبة ( )%1من قبل شركة الزوردي للمجوهرات (أبو ظبي).
يديرالشركة مجلس مديرين مؤلف من  3أعضاء وهم:
1 -خليفة حسن الجالهمة (رئيس المجلس)

شركة الزوردي للمجوهرات -
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 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذي) 3عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي)لدى شركة كيناز عدد ( )13فرع موزعين على المدن التالية :الرياض ،الدمام ،جدة ،الجبيل ،جازان .أبها ،المدينة ،تبوك .وتتمثل أغراض الفروع وفق شهادات السجل التجاري
القيام باألعمال التالية :البيع بالتجزئة لالحجارالكريمة والمعادن الثمينة .وقد تم تعيين السيد/عبدالله احمد العبيد كمديرللفروع.
  (3-3):مقر لودجلاملخص عن فروع الشركة التابعة (شركة كيناز)

الرقم

موقع
نقطة البيع

اسم الحي

شهادة السجل
التجاري

عضوية الغرفة
التجارية

النشاط

ترخيص البلدية
للموقع

موافقة الدفاع المدني

1

العرب مول

جدة

4030319652

348975

بيع ذهب
ومجوهرات

40052034064

41-000052559-3

2

االندلس
مول

جدة

4030319654

348977

بيع ذهب
ومجوهرات

40052036501

41-000528906-1

3

الياسمين
مول

جدة

4030319653

348976

بيع ذهب
ومجوهرات

40062043612

41-000376911-2

4

بانوراما
أميزينج

الرياض

1010901539

-

بيع ذهب
ومجوهرات

40092207383

40-000376786-1

5

الحمراء مول

الرياض

1010935734

-

بيع ذهب
ومجوهرات

3909623215

41-000377024-2

6

حياة مول
(محل)

الرياض

1010901538

-

بيع ذهب
ومجوهرات

40092206631

41-000377032-2

7

حياة مول
(كشك)

الرياض

1010609439

572106

بيع ذهب
ومجوهرات

40092206044

40-000040177-2

8

غاليريا مول

الجبيل

2055025899

284918

بيع ذهب
ومجوهرات

5075

تابع للهيئة الملكية بالجبيل

9

كادي مول

جازان

5900115424

-

بيع ذهب
ومجوهرات

40042007402

40-000188781-2

10

عسيرمول

أبها

5850120580

-

بيع ذهب
ومجوهرات

390946682

40-000151710-2

11

النور مول

المدينة

4650200357

-

بيع ذهب
ومجوهرات

40062061578

40-000377548-1

12

وست افينيو
مول

الدمام

2050121300

-

بيع ذهب
ومجوهرات

40072070052

41-00030777-2

13

بارك مول

تبوك

3550124994

401001150292

بيع ذهب
ومجوهرات

40042014081

40-000263137-1

المصدر :الشركة
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3شركة ازدياد العربية التجارية:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010458294وتاريخ 1439/12/25ه (الموافق 2018/09/05م)
ويقع مقرها الرئي�سي في الرياض حي حطين مركزالرياض بارك محل رقم  .35وتزاول الشركة نشاط البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واالحجارالكريمة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي
( )12,000,000ريال وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة الزوردي للمجوهرات بنسبة .%100

*

يديرالشركة مديرين وهم:
 1خليفة حسن الجالهمة (رئيس المجلس). 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذي). 3عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي).* تجدر اإلشارة أن شركة ازدياد العربية التجارية ،شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )4030286357وتاريخ 1437/02/25ه (الموافق 2015/12/07م).
ً
وبتاريخ 2018/08/05م تم االستحواذ على كامل حصصها من قبل الشركة وفقا لشروط وأحكام اتفاقية شراء حصص بين كال من شركة تمكين للصناعة والتجارة المحدودة والسيد/باسم أحمد طالل الجنهى (يشار اليهما
بالبائعين) وشركة الزوردي للمجوهرات (المشتري) .وقد تم تمويل صفقة االستحواذ هذه من خالل تسهيالت طويلة األجل حصلت عليها الشركة من البنك السعودي البريطاني («بنك ساب») وهي عبارة عن تسهيالت المرابحة
طويلة األجل بتسهيل نقدي بلغ ( )108مليون ريال سعودي حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  7سنوات باإلضافة إلى تسهيالت بقيمة ( )33,2مليون ريال سعودي ُيسمح للشركة باستخدامها بعد  3سنوات من تاريخ منح التمويل
ً
األول (الذي تم بتاريخ أكتوبر2018م) أي بتاريخ أكتوبر2021م حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  4سنوات (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التمويل والتسهيالت ،فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٥-5-٩القروض والتسهيالت
اإلئتمانية» من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»).

وبتاريخ 1440/03/12ه (الموافق 2018/11/20م) قررت الشركة نقل المقرالرئي�سي من جدة إلى الرياض وتحويل فرع الشركة في الرياض ليصبح السجل التجاري للمقرالرئي�سي
للشركة مع االحتفاظ بنفس رقم وتاريخ شهادة السجل التجاري ( )1010458294وتاريخ 1439/12/25ه (الموافق 2018/09/05م).
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لدى الشركة ( )25فروع موزعة على المدن التالية :الرياض ،جدة ،الخبر ،الظهران ،االحساء ،المدينة ،الطائف ،مكة ،القصيم ،تبوك .تمارس الفروع نشاط( :البيع بالتجزئة
والجملة لالحجارالكريمة والمعادن الثمينة ).ويديرها السيد/عبدالله احمد محمد العبيد.
وفيما يلي تفصيل عن الفروع المذكورة:
  (3-4):مقر لودجلاملخص عن فروع الشركة التابعة (ازدياد العربية التجارية)

النشاط

شهادة السجل
التجاري

شهادة عضوية الغرفة
التجارية والصناعية

ترخيص البلدية
للموقع

موافقة الدفاع
المدني

1

العرب مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305347

330022

39111431523

40-000380976-1

2

السالم مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305357

273153

39111365221

40-000381034-1

3

مركزالخياط

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305352

330018

39111431494

41-000564998-1

4

الياسمين مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305350

330024

39111431282

41-000576950-1

5

مركزالتحلية التجاري

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305344

330016

39111343064

41-000402143-1

6

بوليفارد

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305349

330020

39111342933

41-000381221-2

7

ستارز افينيو مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305355

330021

39111343022

40-000381691-1

8

رد�سي مول

جدة

بيع ذهب ومجوهرات

4030305346

330019

39111338430

41-000381168-2

9

مجمع النخيل -الدمام

الدمام

بيع ذهب ومجوهرات

2050133340

285777

41073443472

41-000509100-1

10

مجمع الشيخ أفينيو

الخبر

بيع ذهب ومجوهرات

2051222577

293330

40011586214

40-000382919-1

11

مجمع الراشد سنتر

الخبر

بيع ذهب ومجوهرات

2051221996

252308

3911993355

41-000393849-1

12

الظهران مول محل 204

الظهران

بيع ذهب ومجوهرات

2052101164

258336

40112506910

41-000528370-1

13

الظهران مول محل 55

الظهران

بيع ذهب ومجوهرات

2052101161

258335

40112507240

41-000528359-1

14

الراشد تاون سكوير

األحساء

بيع ذهب ومجوهرات

2252102175

302001158228

40021701774

40-000382860-1

15

فرع برج المملكة

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010519535

539868

40092208945

41-000577919-1

16

النخيل مول

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010610181

ال يوجد

40031871072

40-000380496-1

17

الحمراء مول

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010613893

535218

40092208921

41-000530723-1

18

بانوراما

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010610179

-

40031853499

41-000572312-1

19

الحياة مول

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010610180

-

40092202994

41-000575617-1

20

مركزغرناطه

الرياض

بيع ذهب ومجوهرات

1010939578

484042

40092208927

40-000380478-1

21

حي النسيم (النور مول)

المدينة

بيع ذهب ومجوهرات

4650200252

203011117519

40011607300

41-000528736-1

22

جوري مول

الطائف

بيع ذهب ومجوهرات

4032229005

204001168253

40021697722

40-000382814-1

23

مكه مول

مكة

بيع ذهب ومجوهرات

4031215668

202001195577

40011569733

41-000474977-1

24

النخيل بالزا

القصيم/بريده

بيع ذهب ومجوهرات

1131296092

601011102287

40052030781

41-000277947-2

25

مجمع بارك مول

تبوك

بيع ذهب ومجوهرات

3550126767

--

40072087134

41-000308499-2

الرقم

الحي

اسم الفرع

المصدر :الشركة

3 -5-1-3شركة المجوهرات الماسية:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال خليجي ،تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010236734وتاريخ 1428/07/25ه (الموافق 2007/08/08م)
ومركزها الرياض (تقوم بانتاج األحجارالكريمة وشبه الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجارالكريمة ،صناعة الحلي والمجوهرات وإنتاج األلماس المشغول ).ويبلغ رأس مال
الشركة ثالثمائة ألف ( )300,000ريال سعودي.
يديرالشركة مجلس مديرين مؤلف من:
 1خليفة حسن الجالهمة (رئيس المجلس). 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذي).3 -عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي).
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باستثناء شهادة السجل التجاري والترخيص الصناعي المبدئي (تصريح رقم ( )55246وتاريخ 1437/04/28ه (الموافق 2016/02/07م)) لم تستكمل شركة المجوهرات الماسية
اإلجراءات النظامية ولم تقم بالتسجيل لدى أي من الجهات الحكومية ذات العالقة حيث أنها ال تزاول أي نشاط وهي تعتبر شركة غير نشطة ( )Dormant Companyكما بتاريخ
نشرنشرة اإلصدارهذه.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة التابعة حوالي ( )%80من رأس المال (البالغ  300ألف ريال) كما بتاريخ 2019/12/31م .وبحسب متطلبات المادة ( )181من نظام الشركات،
« -1إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها ،وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل
ً
مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظرفي استمرار الشركة أو حلها -2 .يجب شهرقرار الشركاء  -سواء باستمرار الشركة أو حلها  -بالطرق
المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام -3 .تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار
قرارباستمرارالشركة أو حلها» .كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه ،فإن الشركة ملتزمة بأحكام المادة ( )181من نظام الشركات حيث وافق الشركاء في شركة المجوهرات الماسية
باإلجماع على استمرارعمليات الشركة مع تقديم الدعم المالي لتغطية خسائرها من خالل زيادة رأس المال وتم نشرقرارالشركاء على موقع وزارة التجارة.
وفي حال عدم تمكن الشركة التابعة شركة المجوهرات الماسية من عكس نتائج هذا الدعم في القوائم المالية للسنة المالية التالية وعدم تمكنها من خفض الخسائر عن نسبة
( )%50من رأسمالها فستكون الشركة أمام خيارين ال ثالث لهما وهما :تقديم تعهد جديد من الشركاء بالمحافظة على الشركة من خالل تقديم دعم مالي لها على أن يتم إظهار
النتيجة في الميزانية التالية أو تصفيتها ،خاصة وأن تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم إلطفاء الخسائر غير مسموح به للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز خسائرها
( )%50من رأس المال ،وذلك وفق أحكام المادة ( )177من نظام الشركات .وفي حال تعذرإصدارقرارباستمرارهذه الشركات أو بحلها ،فإن ذلك سوف يؤدي إلى اعتبارها منقضية
بقوة النظام ،مما سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
هذا وتجدراإلشارة إلى صدور قرارمعالي وزيرالتجارة رقم ( )348وتاريخ 1442/04/10هـ الموافق 2020/11/25م) ً
بناء على األمرالملكي الكريم القا�ضي بتعليق سريان بعض أحكام
نظام الشركات .ويتضمن القرارتعليق بعض المهل النظامية وإدخال بعض االستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات وذلك لفترة محددة جاءت كاآلتي:
 1استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات ،تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاءً
ً
لالجتماع خاللها لتصبح ( )180يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة بدال من تسعين ( )90يوما ،وذلك لمدة سنتين من تاريخ 1441/08/01هـ
(الموافق 2020/03/25م) تنتهي بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م).
 2يعلق العمل بالفقرة ( )3من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات (التي تنص على اعتبارالشركة منقضية بقوة النظام في حال أهمل مديرو الشركةدعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها) لمدة سنتين من تاريخ 1441/08/01هـ (الموافق 2020/03/25م) بتاريخ 1443/07/30هـ
(الموافق 2022/03/03م) ،وعلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة ( )1من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة)
ً
من نظام الشركات(وهو نصف رأس المال) اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمروفقا للضوابط اآلتية:
 .أعلى مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعالن بذلك على موقع الوزارة
اإللكتروني ،يتضمن مقدارالخسائرونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
ً
 .بعلى مديرأو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائرالشركة خالل (خمسة عشر) يوما من نهاية كل
ربع وطلب نشرإعالن على موقع الوزارة اإللكتروني بذلك.
 .جعلى مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعالن بذلك على موقع
الوزارة اإللكتروني ،يتضمن اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
وقد قامت الشركة بتقديم خطاب دعم واستمرارية عمل الشركة التابعة (شركة المجوهرات الماسية) وتم زيادة رأس مالها لتغطية الخسائرالمتراكمة.
3الشركات التابعة خارج السعودية

-5-2
جدول يبين نسبة ملكية شركة الزوردي للمجوهرات في الشركات التابعة المؤسسة خارج السعودية كما في تاريخ 2020/09/30م باإلضافة إلى نبذة عن كل شركة:
  (3-5):مقر لودجلاملخص عن الشركات التابعة خارج السعودية

#
1

العنوان
شركة الزوردي
للمجوهرات
دبي

2

شركة الزوردي
للمجوهرات
أبو ظبي

3

شركة الزوردي
للمجوهرات
مصر
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نوع الكيان
القانوني

النشاط

ذات مسؤولية
محدودة

البيع بالتجزئة
لألحجارالكريمة
والمعادن الثمينة

ذات مسؤولية
محدودة

البيع بالتجزئة
لألحجارالكريمة
والمعادن الثمينة

ذات مسؤولية
محدودة

مصنع ومكاتب
للبيع بالجملة،
ومتاجرللبيع
بالتجزئة
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رأسمال الشركة
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

رقم السجل
التجاري

306,000

%100

1039193

تاريخ التأسيس
1429/12/25ه

306,000

%100

مديرين وهما:

الموافق

1 -سليم شدياق

2008/12/23م

2 -عبدالله العبيد

1424/08/23ه
1060233

االدارة

مديرين وهما:

الموافق

1 -سليم شدياق

2003/10/19م

2 -عبدالله العبيد

1426/05/01ه
33,46,370

%100

14997

الموافق
2005/06/08م

مديرعام (أ .رضا رمضان)

#

العنوان

4

شركة اورو ايجيبت
لتشغيل المعادن
الثمينة

نوع الكيان
القانوني

النشاط

رأسمال الشركة
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية

رقم السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

االدارة
مجلس مديرين مكون من:

مساهمه مقفلة

مصنع ومكاتب
للبيع بالجملة

1423/11/14ه
9,344,047

%100

7877

الموافق
2003/01/17م

مصر

 1عبدالله العثيم (رئيس تنفيذي) 2عبدالله العبيد(نائب الرئيس) 3عادل الميمان(غيرتنفيذي) 4ماجد فرج (مستشارقانوني)5 -سميرسيدهم (مديرتنفيذي)

5

شركة الزوردي
للمجوهرات
قطر

6

شركة الزوردي
للمجوهرات
سلطنة عمان

مجلس مديرين مكون من:

%49
ذات مسؤولية
محدودة

مكتب للبيع
بالجملة

ذات مسؤولية
محدودة

مكتب للبيع
بالجملة

206,044

(%51وفيقة
سلطانة
عي�سى)

195,000

%100

1434/07/11ه
60716

1 -أحمد العبيد (مديرتنفيذي

الموافق

2 -ايمن محمد حفار(غيرتنفيذي)

2012/05/21م

 3سليم شدياق (غيرتنفيذي)4 -وفيقة سلطان (غيرتنفيذي)

1439/09/15ه
1320525

الموافق
2018/05/30م

مجلس مديرين مكون من:
1 -عبدالله احمد العبيد.

المصدر :الشركة

(ولمزيد من التفاصيل عن التراخيص التي استخرجتها مجموعة الزوردي لممارسة أنشطتها ،الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية (« )٢-٩الموافقات والتراخيص الحكومية» من
القسم رقم (« )9المعلومات القانونية»).

3- 6رؤية الشركة

ً
تتطلع مجموعة «الزوردي للمجوهرات» إلى رؤية عالم تصبح فيه «الزوردي للمجوهرات» بيت العالمات التجارية للمجوهرات األكثرجاذبية وثقة وإلهاما في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

3- 7رسالة الشركة
تسعى مجموعة «الزوردي للمجوهرات» إلى إضفاء البهجة على حياة المرأة من خالل عالمات تجارية تقدم مجوهرات فريدة في أناقتها وإبداعها وعصرية ال مثيل لها ،من خالل أحدث
إمكانات التصميم والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة .وتتضمن رسالة الشركة ما يلي:
 1تطوير العالمة التجارية مس أل ( )Miss Lمن المجوهرات العصرية سريعة النمو للوصول إلى أق�صى إمكاناتها وتحقيق االستفادة الكاملة منها من خالل إنشاء نقاطبيع بالتجزئة خاصة بنا ،وعبرالتجارة اإللكترونية ،وكذلك الوكالء من تجارالتجزئة.
 2العمل على توسيع نطاق أعمالنا الناجحة للبيع بالتجزئة في الزوردي في مصرمن خالل نقاط بيع جديدة وتشكيلة أقوى. 3تعزيز ربحية قطاع تجارة التجزئة الخاص بالزوردي في المملكة العربية السعودية من خالل ترشيد شبكة األعمال ،وتطوير االنشطة التجارية في المتاجر الرائدة،وتكثيف تدريب الموظفين وتخفيض المخزون.
 4العمل على تحسين إداء قطاع االعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغوالت الذهبية بالوزن من خالل خفض رأس المال العامل ورفع الكفاءة التشغيلية. 5تعزيزاالستفادة من شبكة عمالئنا القوية في االسواق التقليدية لبيع للمشغوالت الذهبية من خالل بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة .وبصفتها شركة رائدة في السوق،ستساعد الزوردي من خالل بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة في إعادة هيكلة وتحويل مسار قطاع بيع المشغوالت الذهبية التقليدية عن طريق تقديم مجموعات
ً
عروضا تجارية جذابة للغاية.
متنوعة جديدة من المشغوالت الذهبية تلبي أحدث اتجاهات المستهلكين وتقدم لتجارالتجزئة
 6توسيع نطاق أعمالنا عبرالتجارة اإللكترونية الواعدة سريعة النمومن خالل المزيد من االستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية واألنظمة والتعاون مع المؤسساتالرقمية ذات الخبرة.
 7توسيع نطاق أعمال العالمة التجارية العالمية  TOUSفي المملكة العربية السعودية من خالل التجارة اإللكترونية والمزيد من االستثمارات في أنشطة التسويق وتنويعالمنتجات .وكذلك نخطط لتوسيع قاعدة عمالء العالمة التجارية  TOUSفي المملكة العربية السعودية على غراراستراتيجية العالمة التجارية الزوردي.
 8مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية اإليجابية للشركة وعالقاتنا المصرفية القوية لدعم الشركة.9 -مواصلة البحث عن فرص استثمارية جديدة تضيف إلى ربحيتنا وتعزز موقعنا االستراتيجي في االسواق مثلما تحقق باالستحواذ على العالمة التجارية .Tous
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3- 8استراتيجية الشركة
تبلورت استراتيجية الشركة على أساس ( )6محاور لتعزيز ّ
نموها:
-

-

-

-

-

ّ
ّ
بأسعار مقبولة،
والتوسع في مجال بيع المشغوالت الذهبية بالقطعة،
التحولية للنمو
1بتاريخ  16نوفمبر2020م ،أعلنت شركة الزوردي للمجوهرات عن استراتيجيتها
ٍ
من خالل عالماتها ومجموعاتها الجديدة ،مس أل ( )Miss Lوالزوردي إن ستايل ( ،)Lazurde In Styleفي أسواق المملكة العربية السعودية ومصر .وتأتي هذه الخطوة
عقب الجهود التي بذلتها الشركة في تنويع تدفقات إيراداتها من خالل إضافة عالمات جديدة وعبر دخول
قنوات جديدة ،في سياق تلبية التغيرات في أذواق العمالء،
ٍ
ّ
الحاد في أسعار الذهب .كما سبق للشركة أن أطلقت بنجاح منصتها للتجارة اإللكترونية الخاصة بمس أل ( ،)Miss Lوهي على أهبة
وفي سلوكيات الشراء واالرتفاع
ً
ّ
األستعداد ّ
ّ
لتوسع كبير عبر المجال اإللكتروني من خالل مزيد من العالمات التجارية وعبر دخول األسواق الرائدة .ويعد هذا التطور هاما في استراتيجية الشركة التي
ّ
بشكل أسا�سي على بيع المجوهرات الذهبية بالوزن في أسواق الذهب التقليدية.
عولت في الما�ضي
ٍ
ً
ُ
حاليا في متاجرالزوردي ،وفي األكشاك في ّ
كل من المملكة العربية السعودية ومصر ،باإلضافة لبيعها في نقاط البيع المعتمدة في المراكز
2تباع عالمة مس أل ()Miss L
وقت تعتزم فيه الشركة افتتاح متاجر لبيع منتجات مس أل ( )Miss Lبالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومصر في عام 2021م .وسينعكس األثر
التجارية ،في ٍ
ً
المالي الفتتاح متاجروأكشاك جديدة بدءا من الربع األول من عام 2021م.
ّ
واسعة من تجارالتجزئة .وإن لم
شبكة
المقرر أن تباع مجموعة الزوردي إن ستايل ( )Lazurde In Styleالجديدة بالقطعة في أسواق الذهب التقليدية من خالل
3من
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
توضع أي خطط في الوقت الراهن الفتتاح متاجر مخصصة لمجموعة الزوردي إن ستايل ( ،)Lazurde In Styleإال ان األثر المالي إلدخال وبيع منتجات الزوردي إن
ً
ً
ً
ستايل ( )Lazurde In Styleسيثمرأيضا اعتبارا من الربع األول من عام 2021م ،ولكن يصعب التقديربدقة حاليا.
ّ
ستستمرالشركة بتطويرنطاق عمليات الجملة لبيع المجوهرات بالوزن والذي من المتوقع أن تنخفض نسبة مشاركته في إيرادات الشركة وأرباحها من هذا القطاع،
4
ّ
في
انعكاس لعملية تحول سلوكيات الشراء لدى العمالء من شراء الذهب بالوزن إلى شراء المجوهرات الذهبية الكالسيكية والمواكبة للموضة بالقطعة .وهو ما من
ٍ
شأنه أن يساعد شركة الزوردي على خفض رأسمالها العامل وما يرافقه من تكلفة تمويل عالية.
ُ
ّ
وبشكل رئي�سي لبيع مجوهرات عالمة مس
5أما منصة التجارة اإللكترونية فقد أطلقت بنجاح خالل عام 2020م وما زالت قيد التطوير .وهي مخصصة في الوقت الحالي
ٍّ
ً
بوتيرة سريعة .وستستكمل
أل ( )Miss Lوبعض المنتجات األخرى .وإن كان معلوما ّان مساهمة التجارة
اإللكترونية في اإليرادات والدخل ليست كبيرة بعد ،إال انها تنمو ٍ
ً
ّ
الشركة عملية ّ
ّ
توسعها ّ
وتطور تجارتها اإللكترونية وحضورها في السوق اإلقليمية نظرا إلى التغيرالكبيرفي سلوك المتسوقين نحو الشراء عبرالمواقع اإللكترونية.

 6تتمتع الزوردي اليوم بعالمة تجارية قوية وتراث عريق ،وبدراية في مجال صياغة المجوهرات والمشغوالت الذهبية ،وفريق إداري من ذوي الخبرة ،ومجلس مدراء منأصحاب الخبرات العالية ملتزمين بتحقيق النجاح في ّ
تحول الشركة نحو استراتيجيتها الجديدة.

3- 9نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتمتع مجموعة «الزوردي للمجوهرات» بعدد من المزايا التنافسية منها:
 .أنموذج أعمال مجموعة الزوردي الذي يتسم بمرونته والتقنيات المتطورة المستخدمة في العمليات والتسويق تجعلها بمنأى عن تقلبات أسعارالذهب ً
نسبيا .إضافة إلى
ً
ً
جميعا من حماية حصتها
ذلك فإن هذا النموذج ،المدعوم بقدرات المجموعة التقنية والتصنيعية والتصميمية فضل عن قوة العالمة التجارية للمجموعة ،والتي تمكنها
َ
ً
ّ
وأسعارمقبولة ،ومن ثم تستطيع
خصوصا وأن لديها التكنولوجيا الحديثة والمهارات الحرفية الالزمة إلنتاج مجوهرات بأوزان خفيفة
في السوق من ظل تلك التقلبات.
ٍ
تلبية األسعاراالستهالكية المناسبة خالل أوقات ارتفاع أسعارالذهب .وباإلضافة إلى ذلك ،تحقق الزوردي نسبة ضعيفة من الذهب الفاقد في عملية التصنيع ،مما يحد
ً
وعوضا عن شراء الذهب والتعرض لتقلبات أسعاره،
من الضغوط المالية خالل فترات ارتفاع أسعارالذهب .وفي إطاراستراتيجية المجموعة إلدارة مخاطرأسعارالسلع
ً
ُ
مباشرة وتنسق ً
دوما بين موجوداتها من الذهب والقروض البنكية الخاصة بتمويل الذهب ،لتحد بذلك من
تمول الزوردي احتياجاتها الكاملة من الذهب من البنوك
مخاطرتقلب أسعارالذهب .وعلى الرغم من ذلك ،تعتزم المجموعة مواصلة اعتماد اتفاقيات قروض تمويل الذهب للحد من تأثرها بتقلبات أسعاره.
 .بلقد سوقت مجموعة الزوردي لعالمتها التجارية لتصبح أبرز العالمات الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وذلك من خالل الحمالت اإلعالنية التلفزيونية
نخبة من المشاهيركسفراء لعالمتها التجارية .كما طورت مجموعة الزوردي استراتيجية التسويق الخاصة بها
واإللكترونية والمطبوعة وعبراإلنترنت ،إضافة إلى اعتماد ٍ
حيث ّ
حولت أكثرية استثماراتها إلى التسويق اإللكتروني.
 .جتتمتع مجموعة الزوردي بقدرات قوية في قطاع البيع بالتجزئة من خالل مجموعة متعددة من المتاجروالعالمات التجارية في محفظتها ،وهي :الزوردي وتوس وكينازوMiss
شبكة واسعة من مراكزالتسوق والمواقع .كما تخطط
’ ،Lونقاط البيع في المطارات .وتواصل المجموعة نجاحها في االستحواذ على متاجرالبيع بالتجزئة وتطويرها عبر ٍ
المجموعة للتوسع وبيع مجوهرات ذات عالمات تجارية جديدة بقطاع البيع بالتجزئة لالستفادة من قدراتها بالكامل وتقديم خيارات واسعة ومجزية من المنتجات
والعالمات التجارية لمختلف شرائح العمالء.
ُ
 .دتمتلك الزوردي مجموعة من المرافق التصنيعية المتطورة التي تمكنها من تصميم وإنتاج مجموعات واسعة من المنتجات الفريدة لتلبية احتياجات العمالء المتغيرة
ً
ً
سنويا بما يرسخ مكانتها كشركة رائدة تحدد توجهات الموضة األساسية في السوق .وعالوة على ذلك ،تحافظ
بمنتهى الكفاءة ،حيث تقدم أكثر من  3500تصميم

مجموعة الزوردي على ميزتها التقنية المهمة ،من خالل أكثرمن  500آلة لتصنيع المجوهرات.

 .هاحتلت مجموعة الزوردي مكانة تنافسية في قطاع المجوهرات الراقية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفضل أدائها التشغيلي الناجح وهوية عالمتها التجارية
وحمالتها التشغيلية واإلعالنية المتميزة .حيث واصلت الحصة السوقية للمجموعة ارتفاعها خالل السنوات الماضية لتصل إلى  %25 -20في المملكة العربية السعودية
ومصر ،مما يجعلها المزود الرئي�سي للمجوهرات بالجملة في هذين السوقين.
سجل حافل بالنجاحات في العمليات المالية والتشغيلية ،ولديهم خبرة وفهم لكافة جوانب تصنيع
 .ويضم فريق اإلدارة العليا لدى مجموعة الزوردي خبراء تنفيذيين ذوي ٍ
وتسويق وبيع مجوهرات الذهب واأللماس بالجملة والتجزئة .ومن خالل خبرة هذه اإلدارة العليا العميقة في تصنيع مجوهرات الذهب واأللماس والتسويق االستهالكي
كفريق واحد بمنتهى الكفاءة لتحديد وتقييم وتنفيذ خطط التوسع ومبادرات النمو التي تسعى إليها مجموعة الزوردي.
وتجارة التجزئة والتمويل ،تمكنوا من العمل
ٍ
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3- 10انقطاع األعمال
باستثناء اإلنقطاع في األعمال الخاصة بالشركة التابعة في دولة قطر ،لم يحصل أي انقطاع في أعمال وأنشطة الشركة.

3- 11الموظفون والسعودة

ً
وفقا لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،بلغت نسبة التوطين ( )%18.34كما في تاريخ 2020/11/08م .والشركة مصنفة ضمن النطاق
(األخضرالمتوسط) الفئة (ج) لبرنامج نطاقات وهي تندرج تحت قطاع «خدمات المعادن والصناعات الكيمائية».
ويوضح الجدول التالي أعداد موظفي المجموعة آلخرثالثة سنوات 2017م و2018م و2019م:
  (3-6):مقر لودجلااعداد موظفين الشركة وشركاتها التابعة كما بتاريخ هذه النشرة

2017م

اإلدارة/القسم/الوحدة

2018م

2020م حتى تاريخ
2020/09/30م

2019م

السعوديين

غيرالسعوديين

السعوديون

غيرالسعوديين

السعوديون

غيرالسعوديين

السعوديون

غيرالسعوديين

140

808

120

519

86

495

81

361

شركة ازدياد

-

-

82

2

94

7

90

9

شركة كيناز

4

21

31

15

31

38

37

47

144

829

233

536

211

540

208

417
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إجمالي الموظفين

اإلدارة/القسم/الوحدة

نطاقات

شهادة التأمينات االجتماعية

مسيرالرواتب

مستخرج مقيم

السعوديين

غيرالسعوديين

السعوديون

غيرالسعوديين

غيرالسعوديين

السعوديون

غيرالسعوديين
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74

396

71

377

392

74

396

شركة ازدياد

79

10

78

9

10

79

10

شركة كيناز

37

51

32

48

48

37

51

إجمالي الموظفين

190

457

181

434

450

190

457
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4الهيكل التنظيمي للشركة4- 1الهيكل التنظيمي

لدى الشركة هيكل تنظيمي ّ
يحدد تقسيم اإلدارات وتوزيع الصالحيات واألعمال بين أقسامها .ويتألف الهيكل اإلداري الرئي�سي للشركة من مجلس اإلدارة وفريق من المسؤولين
التنفيذيين (اإلدارة العليا) .يترأس الهيكل التنظيمي اإلداري مجلس إدارة وتعاونه اإلدارة العليا التي تتولى مسؤولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية .كما يتولى المجلس
المسؤولية النهائية عن التوجيه واإلشراف العام والرقابة على الشركة .وقد ّ
خول المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط االستراتيجية وإدارة األعمال اليومية للشركة إلى اإلدارة العليا،
ً
والتي يترأسها الرئيس التنفيذي وكذلك يشرف مباشرة على وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة الشركة ونظام الرقابة الداخلية ودرء المخاطربأق�صى
حد ممكن .باإلضافة إلى لجنة المراجعة لدى الشركة لجنة تنفيذية باإلضافة إلى لجنة المكافآت والترشيحات مهمتها رفع التقاريرإلى مجلس اإلدارة .وتقع مسؤولية إدارة العمليات
خولهم مجلس اإلدارة صالحيات تنفيذية ّ
اليومية في الشركة على عاتق اإلدارة التنفيذية الذين ّ
محددة.
وفيما يخص فروع الشركة يتم تعيين مديرالشؤون اإلدارية كمديرللفروع .وبالنسبة للشركات التابعة ،يتولى إدراتها مجلس مديرين ويتم تعيين نائب الرئيس (كعضو غيرتنفيذي)
َ
ومديرالشؤون اإلدارية (عضو تنفيذي) باإلضافة إلى عضو اخريتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة ليشغل منصب رئيس مجلس المديرين.
وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي للشركة الذي تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ (2017/12/05م).
الشكل رقم ( :)2الهيكل التنظيمي للشركة

ا��ﻤﻌﻴﺔ�اﻟﻌﺎﻣﺔ�ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن

ﻣﺠﻠﺲ�اﻹدارة
)رﺋ�ﺲ�ﻣﺠﻠﺲ�اﻹدارة(

��ﻨﺔ�اﳌﺮاﺟﻌﺔ�

اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة�اﳌﺮاﺟﻌﺔ�اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

��ﻨﺔ�اﻟ��ﺷﻴﺤﺎت�واﳌ�ﺎﻓﺂت

اﻟ��ﻨﺔ�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻹدارة�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

المصدر :الشركة
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أﻣ�ن�ا��ﻠﺲ

4- 2مجلس اإلدارة
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:
  (4-1):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة

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

محمد إبراهيم الشروقي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله عبدالعزيزصالح العثيم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

خليفة حسن خليفة الجالهمة

عضو مجلس اإلدارة

براين نورمان ديكي

عضو مجلس اإلدارة

عادل عبدالله صالح الميمان

عضو مجلس اإلدارة

بندرطلعت حسين حموه

عضو مجلس اإلدارة

عبدالكريم اسعد أبو النصر

عضو مجلس اإلدارة

امين محمد عاكف المغربي

عضو مجلس اإلدارة

صباح خليل إبراهيم المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

صفة
العضوية

األسهم المملوكة
***

غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
غيرمستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل
غيرتنفيذي
مستقل

*

تاريخ التعيين

الجنسية

العمر

مباشرة

غيرمباشرة

**

العدد

النسبة

العدد

النسبة

2018/04/26م

بحريني

68

ال

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/26م

سعودي

32

41,000

%0.095348

ال يوجد

ال يوجد

2019/12/10م

بحريني

35

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

ايرلندي

65

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

45

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2020/03/18م

سعودي

53

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

59

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

سعودي

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018/04/22م

بحرينية

66

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المصدر :الشركة
* صدر قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/04/03ه (الموافق 2020/11/18م) بالموافقة على تعديل المادة  18من النظام األسا�سي لناحية تخفيض عدد أعضاء المجلس من ( )9ليصبح ( )7وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة
المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2021/04/26م .وبتاريخ 2020/11/25م .وبتاريخ (1442/)06(/)07ه (الموافق (2021/)01(/)20م) تم اعتماد التوصية من قبل الجمعية العامة (غيرالعادية).
** الملكية غير المباشرة تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء المجلس أو مساهمين بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء المساهمين (الزوجات
واألبناء القصر) سواء بشكل مباشرأو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.
ً
ً
ً
*** وفقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال ،يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة «العضو التنفيذي» عندما يكون عضوا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقا�ضى راتبا
ً
ً
منها لقاء ذلك .وبالنسبة «للعضو غيرالتنفيذي» فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة أو ال يتقا�ضى راتبا منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان.
ً
وفقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال ،العضو المستقل :فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص
عليها فيما يلي:
ً
أ .أن يكون مالكا أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثرمن أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
ب .أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثرمن أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
ج .أن يكون من كبارالتنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
ه.

أن تكون له صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبارالتنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

و.

أن تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من مستشاري الشركة.

د.

ز .أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
ً
ح .أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبارالموردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك
األطراف خالل العامين الماضيين.
ط .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ي .أن يتقا�ضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجان تزيد عن ( )200,000ريال أو عن  %50من مكافات في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي
من لجان أيهما أقل.
ك .أن يشترك في عمل من شأن منافسة الشركة ،أو أن يتجرفي أحد فروع النشاط الذي تزاول الشركة.
ل .أن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة.
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4- 3المناصب اإللزامية في مجلس اإلدارة

ً
ً
ً
ً
ً
وفقا للمادة ( )22من النظام األسا�سي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز أن يعين عضوا منتدبا وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس
اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة .وقد تم تحديد سلطات مجلس اإلدارة في المادة ( )20من النظام األسا�سي كما تم تفصيل صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب
أو الرئيس التنفيذي وأمين السرفي المادة ( )22من النظام األسا�سي .ويتولى أمين سرالمجلس المهام والصالحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة .الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي
ً
والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب وفقا للتالي:
  (4-2):مقر لودجلا ملخص عن قرارات التعيين في المناصب االلزامية (رئيس المجلس ،نائب رئيس المجلس ,أمين السر)

تاريخ قرارالمجلس بالتعيين

اسم الشخص المعين

المنصب
رئيس المجلس

2018/04/26م

محمد إبراهيم جمعة الشروقي

نائب الرئيس

2018/04/26م

عبدالله عبدالعزيزصالح العثيم

*

الرئيس التنفيذي

2010/03/01م

أمين السر

2018/11/08م

سليم سعيد شدياق
ايمن جميل سالم عمار

*تاريخ عقد التوظيف (وقد تم تحديد تاريخ االلتحاق في 2010/04/05م)

4اجتماعات مجلس اإلدارة

-3-1

وفق المادة ( )23الثالثة والعشرين من النظام األسا�سي ،يجتمع المجلس ( )4أربعة مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة كتابية ويجوز أن تسلم
باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد االلكتروني ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء على األقل.
يتبين من محاضراجتماعات مجلس اإلدارة عن األعوام 2018م 2019م 2020م (حتى 2020/09/30م) ،بأن الشركة ملتزمة بأحكام النظام األسا�سي.
يبين الجدول التالي التزام الشركة بالنظام األسا�سي من ناحية عدد االجتماعات (باإلضافة إلى عدد من االجتماعات الهاتفية).
  (4-3):مقر لودجلاعدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل األعوام 2018م و2019م و2020م حتى 2020/09/30م

الجهة اإلدارية

العام 2018م

العام 2019م

*
العام 2020م
(حتىى 2020/09/30م)

مجلس اإلدارة

7

4

4

المصدر :الشركة

ً
هذا وتجدراإلشارة أن مجلس اإلدارة يجتمع عبروسائل التقنية الحديثة مرة في الشهرأو عند الضرورة لمتابعة العمليات والنتائج المالية الشهرية واإلشراف على اإلدارة التنفيذية.

4- 4لجان مجلس إدارة الشركة
فيما يلي نبذة عن اللجان التابعة لمجلس إدارة الشركة ومسؤولياتهم واجتماعاتهم :
-4-1

4لجنة المراجعة

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة في الشركة بقرارمن الجمعة العامة للمساهمين بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2019/04/24م).
  (4-4):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة

صفة العضوية

االستقاللية

االسم
األستاذ/صباح خليل إبراهيم المؤيد

رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية

غيرتنفيذي

مستقل

األستاذ/خليفة حسن خليفة الجالهمة

عضو لجنة المراجعة

غيرتنفيذي

غيرمستقل

األستاذ/براين نورمان ديكي

عضو لجنة المراجعة

غيرتنفيذي

غيرمستقل

األستاذ/عادل عبدالله صالح الميمان

عضو لجنة المراجعة

غيرتنفيذي

غيرمستقل
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المنصب

-4-1-1

4مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقاريروالقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

ً
اوال :التقاريرالمالية
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واإلعالنات المتعلقة بها وعرضها على مجلس اإلدارة.
إبداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس اإلدارة– بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركزالمالي للشركة
وأدائها.
دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقاريرالمالية.
البحث في أي مسائل يثيرها المديرالمالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقاريرالمالية.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
ً
التأكد من إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة.

ً
ثانيا :نظام الرقابة الداخلية
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطرفي الشركة.
النظرفي مدى كفاءة تقديرالشركة للمخاطرالجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
دراسة خطة المراجعة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
ً
متابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية ألعمالها وفقا للخطة السنوية المعتمدة.
دراسة تقاريرالمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفرالموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
إعداد تقرير عن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ،وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس
ً
اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين
بنسخة منه .ويتم استعراض التقريرأثناء انعقاد الجمعية.

ً
ثالثا :مراجع الحسابات
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه ،بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبارالقواعد والمعاييرذات الصلة.
 مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
دراسة تقريرمراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
مناقشة مالحظات مراجع الحسابات بشكل دوري والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة ،والرفع لمجلس اإلدارة إذا لزم األمر.

ً
رابعا :ضمان االلتزام
مراجعة نتائج تقاريرالجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
رفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها لمجلس اإلدارة.
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4اجتماعات لجنة المراجعة

-4-1-2

وفق المادة ( )57من الئحة حوكمة الشركات والبند الثالث من الئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها
عن أربعة اجتماعات خالل السنةالمالية للشركة.
يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل األعوام 2017م 2018م و2019م:
  (4-5):مقر لودجلاعدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل آخر  3سنوات

لجنة المراجعة

العام (2017م)

العام (2018م)

العام (2019م)

8

7

7
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4لجنة الترشيحات والمكافآت

-4-2

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة بقرار من مجلس االدارة بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2018/04/26م) .ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت.
  (4-6):مقر لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب

صفة العضوية

االستقاللية

االسم
عبدالكريم اسعد أبو النصر

الرئيس

غيرتنفيذي

مستقل

براين نورمان ديكي

عضو

غيرتنفيذي

غيرمستقل

بندرطلعت حموه

عضو

غيرتنفيذي

مستقل

عادل عبدالله الميمان

عضو

غيرتنفيذي

غيرمستقل
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4مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تطويرسياسات وضوابط الترشح لعضوية المجلس واللجان بما يتما�شى مع النظم والقوانين ذات العالقة والصادرة من الجهات اإلشرافية على أعمال الشركة.
ً
تطوير ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس اإلدارة تمهيدا
لعرضها على الجمعية العامة العتمادها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان أية انحرافات جوهرية عن السياسة وأسبابها.
المراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبارالتنفيذيين وفقا للسياسات المعتمدة.
مراجعة طلبات الترشيح لعضوية المجلس واللجان والتأكد من توائمها مع السياسات والضوابط ذات العالقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة.
اإلشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية المجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العالقة.
التقييم الدوري لفعالية هيكل المجلس واإلدارة التنفيذية وفق أسس ومعاييرتضعها اللجنة والرفع بالتوصيات في شأن التغييرات الممكن إجراؤها إلى مجلس اإلدارة.
المراجعة الدورية لالحتياجات المطلوبة من المهارات والكفاءات لعضوية المجلس واللجان وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة للعضوية بما يشمل الوقت
الذي يلزم للعضو تخصيصه ألعمال المجلس واللجان.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واللجان وتقديم التوصيات والمقترحات بخصوص آلية معالجة نقاط الضعف واالستفادة من جوانب القوة.
ً
تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل ،آخذة بعين االعتبار الحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها لصفة االستقاللية .وتقوم اللجنة سنويا
بتأكيد استقاللية األعضاء المستقلين .والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وغيرالتنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبارالتنفيذيين في الشركة.
تتولى اللجنة مسؤولية توفيرالمعلومات والتقاريرحول المواضيع الهامة ذات العالقة بنطاق عملها ألعضاء المجلس عند الطلب.
وضع اإلجراءات الخاصة لمعالجة شغور مركزأحد أعضاء مجلس اإلدارة واللجان أو كبارالتنفيذيين في الشركة.
التأكد من وجود سياسة مكافآت وتعويضات لدى الشركة مالئمة وواضحة الستقطاب واالحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وأن تكون تلك السياسة مرتبطة باألداء
واألهداف.
التأكد من وجود خطة للتعاقب الوظيفي لكبارالتنفيذيين في الشركة.
ُ
التأكد من أن يفوق عدد ُ
المرشحين لعضوية المجلس الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة للمساهمين عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة
االختياربين المرشحين.
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ً
التأكد من اإلفصاح المالئم عن المكافآت والتعويضات في التقريرالسنوي للشركة وفقا للنظم والقوانين ذات العالقة.
دراسة المواضيع المحولة إلى اللجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.
4اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الخر ثالث سنوات

-4-2-2

تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أال تقل عن اجتماعين خالل السنة المالية الواحدة وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس.
ويبين الجدول أدناه عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل األعوام 2017م و2018م و2019م:
  (4-7):مقر لودجلاعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل آخر  3سنوات

لجنة الترشيحات والمكافآت

العام (2017م)

العام (2018م)

العام (2019م)

6

4

3

المصدر :الشركة

4اللجنة التنفيذية

-4-3

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرارمن مجلس االدارة بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2018/04/26م) وفق اآلتي:
  (4-8):مقر لودجلاأعضاء اللجنة التنفيذية

االسم

صفة العضوية

المنصب

تاريخ التعيين

االستقاللية

براين نورمان ديكي

الرئيس

غيرتنفيذي

غيرمستقل

2018/04/26م الموافق 1440/08/19ه

خليفة حسن الجالهمة

عضو في المجلس

غيرتنفيذي

غيرمستقل

2019/12/10م الموافق 1441/04/13ه

سليم سعيد شدياق

عضو من خارج المجلس

الرئيس التنفيذي

غيرمستقل

2018/04/26م الموافق 1440/08/19ه

المصدر :الشركة

-4-3-1

4مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية

تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية والسياسات واللوائح الداخلية.
تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ مشروعات وأهداف الشركة االستثمارية.
االشراف على خطة الموازنة ومتابعة أداء الشركة.
الموافقة على بعض المسائل نيابة عن مجلس اإلدارة في حدود الصالحيات الممنوحة لها من ِقبل مجلس اإلدارة.
مزيد من الدراسة والتحليل.
معالجة بعض المهام المحددة والمخولة إلى اللجنة من ِقبل مجلس اإلدارة التي تحتاج إلى ٍ
-4-3-2

4اجتماعات اللجنة التنفيذية

يبين الجدول أدناه عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل األعوام 2017م 2018م و2019م:
  (4-9):مقر لودجلاعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل آخر  3سنوات

اللجنة التنفيذية

العام (2017م)

العام (2018م)

العام (2019م)

8

4

4

المصدر :الشركة

شركة الزوردي للمجوهرات -

31

4- 5اإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسماء موظفي اإلدارة التنفيذية:
  (4-10):مقر لودجلاقائمة بيانات موظفي اإلدارة العليا التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
المنصب

االسم

الجنسية

العمر

تاريخ االلتحاق
بالشركة

األسهم المملوكة
غيرمباشرة

مباشر
العدد

النسبة

العدد

النسبة

سويسري

49

2010/04/05م

0

0

0

0

مصري

50

2014/09/22م

0

0

0

0

50

1994/02/22م

0

0

0

0

2005/05/01م

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سليم سعيد شدياق

الرئيس التنفيذي

أيمن جميل سالم عمار

المديرالمالي التنفيذي بالمملكة
ً
المديرالعام التنفيذي – المملكة وعالميا

سوري

إيهاب إبراهيم إسحاق

المديرالعام التنفيذي بمصر

مصري

51

حسام محمد سعيد حمندي

مديرالعمليات لقطاع التجزئة

لبناني

37

2019/11/01م

عبد الله أحمد العبيد

مديرالشؤون اإلدارية والقانونية

سعودي

49

1995/09/01م

0

مي بهجت قاننجي

مديرالتسويق التنفيذي

لبناني

39

2018/11/05م

0

0

حسين يحي علي حقوى

مديرالموارد البشرية

سعودي

36

1984/12/08

0

0

محمد أيمن حفار

المصدر :الشركة

4- 6تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

ً
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة وفقا لما نصت عليه المادة ( )21من النظام األسا�سي ،على أنه في حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ( )٪٥من باقي صافي الربح
ً
بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام المادة ( )47من النظام األسا�سي وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن ( )٪٥من رأس مال الشركة المدفوع،
ً
ً
على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقديريخالف ذلك يكون باطال .وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه
ً
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف ريال سنويا.
ً
وفقا لسياسة مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يجوز لمجلس اإلدارة الحصول على مكافآت إضافية ،على أال تخضع للحد األق�صى بقيمة  500,000ريال سعودي مقابل
عضويته/ها في لجنة المراجعة التي شكلتها الجمعية العامة .ويجب أن تكون أي واجبات تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية أخرى يؤديها عضو مجلس اإلدارة مدفوعة األجر
ً
باإلضافة إلى المكافآت التي قد يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة واللجان التي شكلها مجلس اإلدارة عمل بنظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة.
ال يجب أن تكون مكافآت األعضاء المستقلين في شكل نسبة من صافي أرباح الشركة ،وال ُتحدد بشكل مباشرأو غيرمباشر ً
بناء على ربحية الشركة.
ٍ
يجب أن يشمل تقريرمجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير
ً
ذلك من المزايا .وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيرأعمال فنية أو إدارية أو إستشارات .وأن يشمل أيضا على بيان
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخراجتماع للجمعية العامة.
هذا وتقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات والمكافآت .ويوضح الجدول التالي قيمة الرواتب
والمكافآت والبدالت التي تقاضها أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمديرالمالي و 4من الموظفين القياديين خالل آخرثالث سنوات:
تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين.
  (4-11):مقر لودجلاتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين
2017م

2018م

2019م

البيان (آالف الريال السعودي)
أعضاء مجلس اإلدارة

1,555,000

1,552,000

1,555,000

كبارالتنفيذيين (بما فيهم المديرالعام والرئيس التنفيذي والمديرالمالي و 4من الموظفين القياديين)

9,137,446

9,824,008

10,049,288

اإلجمالي

10,692,446

11,376,008

11,609,288

المصدر :الشركة

هذا وقد بلغت قيمة المكافآت والبدالت والتعويضات المخصصة لكبارالتنفيذين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) مبلغ وقدره حوالي ( )7,994,117ريال سعودي حتى
تاريخ 2020/09/30م.
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4- 7الموظفون
-7-1

4برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة

كما بتاريخ هذه النشرة .ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها.
-7-2

4ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

كما بتاريخ هذه النشرة ،ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة5- 1مقدمة
يستعرض هذا القسم «مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها» مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي لشركة الزوردي
وشركاتها التابعة («الشركة وشركاتها التابعة») خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .تم
إعداد هذا القسم باالعتماد على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م .قامت الشركة وشركاتها التابعة بإعداد هذه القوائم المالية وتم تدقيقها وفق المعايير الدولية للتقرير المالي من قبل شركة
الدارلتدقيق الحسابات محاسبون قانونيون (جراند ثورنتون) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ،والمفحوصة من قبل شركة بيكرتيلي م ك م
وشركاؤه محاسبون قانونيون لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
حيث طبقت الشركة وشركاتها التابعة المعاييرالدولية للتقريرالمالي مع تفسيراتها الصادرة عن مجلس معاييرالمحاسبة الدولية ( )IFRSوالمعتمدة في المملكة العربية السعودية
باإلضافة إلى اصدارات المعايير األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوالتي يشار إليها بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية» للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
ال تملك أي من شركة الدار لتدقيق الحسابات محاسبون قانونيون (جراند ثورنتون) وشركة بيكر تيلي م ك م وشركاؤه محاسبون قانونيون وأي من شركاتهم التابعة أي حصة أو
مصلحة من أي نوع في الشركة وشركاتها التابعة وتم اعطاء الموافقة الكتابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر اسمهم وشعارهم وإفادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات
للشركة وشركاتها التابعة للفترات المذكورة سابقا.
ً
استنادا إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج العمليات واألوضاع المالية ً
وبناء على
وننبه أنه قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية
ي
ذلك فهي تحتوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة قد تؤدي إلى اختالف جوهر عن النتائج الفعلية للشركة وشركاتها التابعة وذلك نتيجة لعوامل وأحداث متعددة بما في ذلك
العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدارأو في أماكن أخرى منها كما ذكرفي القسم رقم ( )2تحت عنوان «عوامل المخاطرة».
تم عرض جميع المعلومات المالية في هذا القسم بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك .وتم تقريب المبالغ والنسب المئوية إلى أقرب عدد عشري .وعليه فإنه في حال تم
جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة.

5- 2إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية
يقرأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 1أن المعلومات المالية الواردة في هذه القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضت بصيغة تتسق مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات الماليةالمنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  30سبتمبر2020م واإليضاحات المرفقة بها والتي
ً
قد تم إعدادها من قبل الشركة وشركاتها التابعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين .لقد تم اعداد كافة جداول المقارنة في هذا القسم على أساس موحد.
 2أن الشركة وشركاتها التابعة تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشرشهرا التي تلي مباشرة تاريخ نشرنشرة اإلصدار. 3بإستثناء تأثير جائحة كوفيد 19-على اإلعمال التجارية للشركة وشركاتها التابعة خالل السنة المالية 2020م ،لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع الماليوالتجاري للشركة وشركاتها التابعة خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب زيادة رأس المال وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه
النشرة ،باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية ( )5-5من هذا القسم .ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وأدائها
المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات
مضللة.
 4أنه ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتهامما يؤثربشكل كبيرفي تقييم الموقف المالي باستثناء ما تم االفصاح عنه في الفقرة الفرعية « ٤-6-٥الموجودات المتداولة» من هذا القسم.
 5لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو كبار التنفيذيين ،أوالقائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب زيادة رأس المال والطرح.
 6أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أومديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،كما يقربعدم وجود أي التزاماتضمان (بما في ذلك الضمان الشخ�صي أو غير المشمولة بضمان شخ�صي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن) أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو
التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرة الفرعية « ١-6-5المطلوبات غير المتداولة» والفقرة الفرعية « 5-6-7تسهيالت مرابحة قصيرة
األجل» من هذا القسم والفقرة الفرعية ( ٥-5-٩القروض والتسهيالت االئتمانية) من القسم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة.
 7أنه ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة أو شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرةالفرعية ( ٥-5-٩القروض والتسهيالت االئتمانية) من القسم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة.
 8أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار. 9أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثيرفي األعمال والوضع المالي للشركة باستثناء ما جرى اإلفصاحعنه في القسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو ّ
	10-أن الشركة ليس لديها معلومات عن ّ
أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثربشكل جوهري (مباشر
ى
أو غيرمباشر) في عمليات الشركة باستثناء ما جر اإلفصاح عنه في القسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
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	11-أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات باستثناء ما جرى االفصاح عنه في الفقرة الفرعية «( ٤-6-٥الموجودات المتداولة») من هذا القسم.
	12-أنه ال يوجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها ،باستثناء ما جرى االفصاح عنه في القسم رقم « 6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع
المستقبلية» من هذه النشرة.

5- 3السياسات المحاسبية الهامة

ً
تطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المعمول بها في المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر
على مبالغ الموجودات والمطلوبات المعروضة واإلفصاحات عن الموجودات وااللتزامات المحتملة في تاريخ إعداد التقاريرالمالية والقيمة المثبتة لإليرادات والمصروفات خالل
فترة التقاريرالمالية .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمرباالستناد إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في
ظل الظروف الحالية .تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحضيرتقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية.
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة والخسائر المتراكمة النخفاض القيمة .وتشمل التكلفة كافة المصاريف المباشرة الالزمة لجلب األصول
للموقع التي تمكنها من التشغيل بالطريقة المتوقعة من إدارة الشركة وشركاتها التابعة.
يتم احتساب االستهالك بطرح القيمة المتبقية لألصل من التكلفة األصلية على مدى العمراإلنتاجي المقدروذلك باستعمال طريقة القسط الثابت ،ويتم مراجعة العمراإلنتاجي،
والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية فترة التقريرالسنوية مع مراعاة تأثيرأي تغييرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
يتم احتساب استهالك التحسينات على مباني مؤجرة على أساس القسط الثابت على مدى العمراإلنتاجي للتحسينات أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر.
ً
تعتبرمصاريف اإلصالح والصيانة مصروفا إيراداي ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها ،أما مصاريف التحسينات التي تزيد من العمراإلنتاجي لألصل يتم رسملتها.
يتم رسملة تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية في هذا البند سوف تتدفق للمجموعة،
ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به .والتكاليف اليومية لخدمة الممتلكات والمعدات يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم شطب/حذف بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هنالك منافع اقتصادية مستقبلية يتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر لألصل ،الربح أو
الخسارة التي قد تنشأ عن بيع أو استبعاد بند الممتلكات والمعدات ،يتم قياسها بالفرق بين صافي المحصل من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
يتم احتساب استهالك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات .تطبق الشركة وشركاتها التابعة معدالت االستهالك
ً
السنوية وفقا لألعماراالنتاجية التالية للممتلكات والمعدات:
تصنيف الموجودات

العمراإلنتاجي بالسنوات

مباني

50

آالت ومعدات

١٠

أثاث ومفروشات

7–6

سيارات

4

معدات مكتبية

7

أدوات وصبغات وموجودات أخرى
تحسينات على مباني مؤجرة

٤ -٧
مدة اإليجارأو العمراإلنتاجي أيهما أقصر
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المشاريع تحت التنفيذ

يتم إظهار المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص خسائر االنخفاض في القيمة .يتم تسجيل جميع النفقات المتكبدة أثناء فترة التركيب واإلنشاء ،ويتم تحميلها إلى بند المشاريع
تحت التنفيذ ،ثم تحول تكلفة المشاريع تحت التنفيذ إلى الفئة المناسبة من بند الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام .وتشمل تكلفة المشاريع تحت التنفيذ
تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بشكل مباشرإلى جلب المشاريع تحت التنفيذ للغرض أو االستخدام المقصود منه.
حق استخدام األصول والتزامات اإليجار

قامت الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٦باستخدام منهج األثر الرجعي ّ
معدل وبالتالي لم تتم إعادة تعديل معلومات المقارنة .وهذا
يعني أن معلومات المقارنة ال تزال مذكورة بموجب المعيارالمحاسبي الدولي رقم  ١٧وتفسيرلجنة تفسيرات التقاريرالمالية الدولية رقم .٤
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بدراسة ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار وذلك بالنسبة الي أي عقود جديدة يتم إبرامها في أو بعد  ١يناير ٢٠١٩م .يتم تعريف عقد اإليجار
ّ
يحول الحق في استخدام أصل (األصل محل العقد) لفترة من الزمن في مقابل عوض .لتطبيق هذا التعريف ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقييم ما
بأنه عقد ،أو جزء من عقد ِ
إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:
ً
ضمنيا وقتما يكون األصل متاحا للمجموعة؛
يحتوي العقد على أصل محدد ،والذي تم تحديده صراحة في العقد أو تم تحديده
للمجموعة الحق في الحصول بشكل كبيرعلى جميع المزايا االقتصادية من استخدام األصل المحدد طوال فترة؛
االستخدام ،مع مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد؛ و
للمجموعة الحق في توجيه استخدام الموجودات المحددة خالل فترة االستخدام .تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقييم ما إذا كان لديها الحق في توجيه «الكيفية
الغرض من استخدام األصل».
القياس واالعتراف بعقود اإليجار

في تاريخ بدء التأجير ،تعترف الشركة وشركاتها التابعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في قائمة المركز المالي .يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ،والذي يتكون من
ً
وتقديرا ألي تكاليف لتفكيك وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار وأي مدفوعات إيجار
القياس األولي اللتزام اإليجار وأي تكاليف مباشرة مبدئية تتكبدها الشركة وشركاتها التابعة،
ً
تتم قبل تاريخ بدء عقد اإليجار(ناقصا أي حوافزإيجارمستلمة).
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإهالك أصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء التأجير إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو نهاية مدة عقد
ً
اإليجار .تقوم الشركة وشركاتها التابعة أيضا بتقييم أصول حقوق االستخدام عند وجود مؤشرات لالنخفاض في قيمة هذه األصول.
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة بقياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ ،ويتم خصمها باستخدام
معدل العائد الضمني في عقد اإليجارإذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار من دفعات ثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوهرها) ،دفعات متغيرة تعتمد على مؤشر أو ً
معدل ،مبالغ متوقع دفعها
بموجب ضمانات القيمة المتبقية ومدفوعات التي تنشأ إذا كان من المؤكد ممارسة هذا االختياربصورة معقولة.
بعد القياس األولي ،سيتم تخفيض االلتزامات لتعكس دفعات اإليجار ،وزيادتها لتعكس العائد على عقد اإليجار .إعادة قياس االلتزام ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت أو إذا
كانت هناك تغيرات دفعات اإليجارالثابتة في جوهرها.
ً
قامت الشركة وشركاتها التابعة باختيار المحاسبة عن عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة باستخدام التدريبات العملية .بدال من االعتراف بحق
استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار ،يتم االعتراف بالمدفوعات المتعلقة بتلك اإليجارات كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
األصول غير الملموسة والشهرة

األصول غيرالملموسة

ً
يتم االعتراف باألصل غيرالملموس بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع وقت االستحواذ على األصل .تطبق الشركة وشركاتها التابعة معدالت اإلطفاء السنوية وفقا
لألعماراالنتاجية المقدرة التالية لألصول الغيرملموسة:
تصنيف الموجودات

العمراإلنتاجي بالسنوات

تراخيص امتياز

٢٠

برامج حاسب آلي

٢

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

الشهرة
ً
ناقصا
تمثل الشهرة المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن تجميع األعمال التي لم يتم تحديدها بشكل فردي ومعترف بها بشكل منفصل .يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة
خسائرانخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة ،يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات
المنتجة للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال .يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد االنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند
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ً
وجود مؤشر على االنخفاض في قيمة الوحدة .وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم تخصيص خسارة االنخفاض في القيمة أوال
لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة .تسجل
أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.
وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة ،يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.
تدرج خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) المبلغ القابل لالسترداد ،وهو أعلى من القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد
وقيمة االستخدام .لتحديد القيمة في االستخدام ،تقوم اإلدارة بتقديرالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة مولدة للنقد وتحديد معدل خصم مناسب من أجل
ً
ً
مباشرا بأخر ميزانية معتمدة للمجموعة ،ويتم تعديلها
احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .ترتبط البيانات المستخدمة إلجراءات فحص انخفاض القيمة ارتباطا
عند الضرورة الستبعاد تأثيرات عمليات تحسينات األصول وإعادة الهيكلة المستقبلية .يتم تحديد عناصر الخصم بشکل فردي لکل وحدة توليد النقد وتعکس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود وعوامل المخاطرالخاصة باألصول.

المخزون
يظهرالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،تمثل القيمة القابلة للتحقق السعرالبيعي المقدرللمخزون بعد خصم كافة التكاليف المقدرة لإلتمام والبيع،
ويتم تحديد تكاليف البنود األخرى للمخزون كما يلي:
ً
ً
ً
المواد الخام والمستهلكات وغيرها من مواد التصنيع يتم تحديدها طبقا لتكلفة الشراء باستخدام طريقه الوارد أوال يصرف أوال.
ً
البضاعة قيد التصنيع والبضاعة الجاهزة يتم تحديدها بتكلفة المواد المباشرة ،باإلضافة إلى أجور العمالة والمصاريف غيرالمباشرة طبقا إلى معدل النشاط العادي.
ً
البضاعة المعاد بيعها يتم تحديدها طبقا ألسس محددة.

النقد وما في حكمه
يتشكل النقد وما في حكمه من البنود التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة .يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز
ً
ً
المالي الموحدة من النقد بالصندوق واالرصدة لدى البنوك ويتم تسجيلها مبدئيا والحقا بالقيمة العادلة .وألغراض قائمة التدفقات النقدية :يتشكل النقد وما في حكمه من النقد
بالصندوق ومن األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى البنوك ولها تاريخ استحقاق يبلغ  ٩٠يوما أو أقل ،وهي متاحة لالستخدام من قبل الشركة وشركاتها التابعة ما لم ينص على
خالف ذلك.
األدوات المالية

االعتراف واالستبعاد
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم استبعاد
يتم االعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات .يتم قياس األصول والخصوم المالية
الموجودات المالية عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويل الموجودات المالية وتحويل کافة المخاطروالمنافع.
يتم استبعاد االلتزام المالي عند إطفاءه أو سداده أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.

التصنيف والقياس المبدئي لألصول المالية

ً
باستثناء هذه الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي علی مکون تمويلي کبيرويتم قياسها بسعرالمعاملة وفقا للمعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم  ،١٥يتم قياس جميع الموجودات
المالية مبدئيا بالقيمة العادلة المعدلة لتکاليف المعاملة ،حيثما ينطبق 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 الشركة وشركاتها التابعة أي أصول مالية مصنفة على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى .يتم تحديد تصنيف
الموجودات من خالل كال :نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي .يتم عرض جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة
بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود المالية األخرى ،باستثناء انخفاض قيمة الذمم المدينة التي يتم عرضها
ضمن مصاريف البيع والتسويق.
القياس الالحق لألصول المالية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات مستوفية للشروط التالية (ولم يتم تصنيفها على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة) ،يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية .الشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى
التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلية .يتم حذف التخفيض عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري .إن النقد وما في حكمه لدى
الشركة وشركاتها التابعة والذمم المدينة التي يتم تحصيلها ً
نقدا ومعظم الذمم المدينة األخرى والضمانات النقدية المودعة لدى البنوك تندرج ضمن هذه الفئة من األدوات
المالية.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف خالف «المحتفظ بها للتحصيل» أو «االحتفاظ للتحصيل والبيع» بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر .عالوة على ذلك ،بغض النظر عن الموجودات المالية لنموذج األعمال ،فإن تدفقاتها النقدية التعاقدية ليست فقط مدفوعات المبلغ الرئي�سي ويتم تحديد العائد
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة .يتم تحديد القيمة العادلة
للموجودات المالية في هذه الفئة بالرجوع إلى معامالت السوق النشطة أو باستخدام أساليب التقييم عندما ال يوجد سوق نشط .يتم تصنيف الذمم المدينة التي يتم تحصيلها
بالذهب تحت بند القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقوم الشركة وشركاتها التابعة 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 ،والشروط التعاقدية لألصول المالية تؤدي إلى التدفقات النقدية
التي هي فقط مدفوعات لألصل والعائد على المبلغ األصلي القائم .أي أرباح أو خسائرمعترف بها في الدخل الشامل اآلخرسيتم إعادة معالجتها عند التوقف عن االعتراف باألصل.

انخفاض قيمة األصول المالية
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقييم الخسائرالمستقبلية لالئتمان ( )ECLعلى أساس تطلعي لتحديد انخفاض قيمة األصول المالية.
ً
ً
لم يعد االعتراف بخسائراالئتمان يعتمد على قيام الشركة وشركاتها التابعة بتحديد حدث خسارة االئتمان أوال .وبدال من ذلك ،تأخذ الشركة وشركاتها التابعة في االعتبارمجموعة
أوسع من المعلومات عند تقييم مخاطراالئتمان وقياس خسائراالئتمان المتوقعة ،بما في ذلك األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات بصورة معقولة وقابلة للدعم والتي
تؤثرعلى إمكانية تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية لألداة .في تطبيق هذا النهج التطلعي ،يتم التمييزبين:
األدوات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ االعتراف المبدئي أو التي لديها مخاطرائتمانية منخفضة («المرحلة  )»١و
األدوات المالية التي تدهورت بشكل كبيرفي جودة االئتمان منذ االعتراف المبدئي والتي لم تكن مخاطرها االئتمانية منخفضة («المرحلة )»٢
«المرحلة  »٣سوف تغطي األصول المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.
ً
يتم االعتراف بـ « ١٢شهرا من الخسائراالئتمانية المتوقعة» للفئة األولى بينما يتم تسجيل «خسائراالئتمان المتوقعة مدى الحياة» للفئة الثانية .يتم تحديد قياس خسائراالئتمان
المتوقعة من خالل تقديرمتوسط مرجح لخسائراالئتمان على مدى العمرالمتوقع لألداة المالية.

ذمم تجارية مدينة وأخرى

ً
تستخدم الشركة وشركاتها التابعة ً
نهجا مبسطا في المحاسبة للذمم التجارية مدينة وذمم أخرى ،والذي يتطلب االعتراف بالخسائر على مدي العمر المتوقع من االعتراف األولي
ً
للذمم المدينة .ولقياس الخسائراالئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الحسابات المدينة بناء على خصائص مخاطراالئتمان المشتركة وعدد األيام المستحقة .وقد استمدت معدالت
الخسائر المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة ،ويتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن ً
أيضا معلومات تطلعية لعوامل االقتصاد الكلي مثل
التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
األصول المالية األخرى ،مثل المستحقات من الموظفين واألرصدة المصرفية وودائع الهامش النقدية ،تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة وتأثير تطبيق نموذج خسائر االئتمان
المتوقعة عليها غيرجوهري.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية
تشمل المطلوبات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة التسهيالت النقدية قصيرة اآلجل والذمم الدائنة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى .يتم تخصيص تسهيالت
ً
الذهب طويلة اآلجل تحت بند القيمة العادلة خالل األرباح والخسائر .يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها ،حسب االقتضاء ،لتکاليف المعاملة
ما لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
بعد ذلك ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلية فيما عدا المشتقات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
ً
الخسارة والتي تدرج الحقا بالقيمة العادلة مع األرباح أو الخسائرالمعترف بها في الربح أو الخسارة (بخالف األدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها وفعاليتها كأدوات التحوط).
يتم إدراج جميع التكاليف المتعلقة بالعائد والتغيرات في القيمة العادلة ألداة والتي يتم اإلبالغ عنها في الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل أو الدخل التمويلي ،حسب االقتضاء.

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحوط
دخلت الشركة وشركاتها التابعة في أدوات مالية مشتقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع مؤسسة مالية ،في شكل عقود السلع التطلعية/االستشرافية للتخفيف من
ً
مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل على التسهيالت قصيرة األجل للذهب ،بسبب ارتفاع أسعار الذهب .يتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام
ً
عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحقا بالقيمة العادلة .تدرج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة
سالبة .يتم المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة لألرباح والخسائر باستثناء المشتقات المصنفة کأدوات تحوط في عالقات تحوط
التدفقات النقدية التي تتطلب معالجة محاسبية محددة .للتحفظ لمحاسبة التحوط ،يجب أن تستوفي عالقة التحوط جميع المتطلبات التالية:
هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط به وأداة التحوط
ال يهيمن أثرمخاطراالئتمان علی تغيرات القيمة الناتجة عن هذه العالقة االقتصادية

فعليا وكمية أداة التحوط التي يستخدمها الكيان ً
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والتي يقوم الكيان بتغطيتها ً
فعليا
لتغطية تلك الكمية من البند المتحوط له.
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تحوطات القيمة العادلة
يتم إثبات التغيير في القيمة العادلة ألداة التحوط في قائمة الربح أو الخسارة كمصروفات أخرى .يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط لخصم المخاطر المتغطية
کجزء من القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويتم إدراجه أيضا في قائمة الربح أو الخسارة کمصروفات أخرى .عندما يتم تحديد التزام الشركة غير المعترف به كبند متحوط له،
يتم االعتراف بالتغيير التراكمي الالحق في القيمة العادلة اللتزام الشركة المنسوب إلى المخاطر المتحوط عليها كأصل أو التزام مع وجود أرباح أو خسائر مقابلة معترف بها في الربح
أو الخسارة.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لم تقدم بها فواتير.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة التزامات (قانونية أو ضمنية) ناتجة عن حدث سابق ،وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها
بشكل موثوق به .تتم مراجعة المخصصات بتاريخ كل تقريرويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

االلتزامات المحتملة
يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة التزام محتمل نتيجة لحدث سابق لن يتم تأكيد وجوده إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر
ألحداث مستقبلية غيرمؤكدة ال تكون بالكامل ضمن سيطرة الشركة وشركاتها التابعة ،أوأن يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة التزامات قانونية أوضمنية حالية تنشأ عن أحداث
سابقة ،ولكن ليس من المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق للموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام أو أن مبلغ االلتزام ال يمكن قياسه بشكل موثوق به بصورة كافية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ً
تقدم الشركة وشركاتها التابعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .ويستند استحقاق هذه المكافآت إلى الراتب النهائي للموظف ومدة
الخدمة ،مع إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة للموظف .يتم تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة ،ويتم عمل مخصص سنوي بناء على تقييم خبير
ً
اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم « ١٩منافع الموظفين» على اساس المنهجية األكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة .وقد أجري التقييم األخير بتاريخ
ً
 ٣١ديسمبر  ٢٠١٩م .يتم إثبات جميع تكاليف الخدمة السابقة كمصروف فورا .ويتم إثبات جميع األرباح والخسائر األكتوارية المتعلقة بالتزامات المنافع والمزايا المحددة في
قائمة الدخل الشامل الموحدة.

الزكاة والضرائب

ً
يتم احتساب الزكاة باسم الشركة وشركاتها التابعة والشركات التابعة لها ،المملوكة بالكامل وفقا لألنظمة المالية السعودية .تقوم الشرکات التابعة األجنبية باحتساب التزامات
ً
ضريبة الدخل ،إن وجدت ،وفقا لألنظمة الضريبية للدولة التي تعمل فيه .يتم تحميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل
الشامل الموحدة.
يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة للشرکات التابعة األجنبية الخاضعة للضريبة باستخدام طريقة االلتزام علی جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ التقريربين االوعية الضريبية
ً
للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية .يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم فيها تحقق األصل أو
تسوية االلتزام ،استنادا لألنظمة التي تم سنها في البلدان المعنية في تاريخ التقرير.

توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية ،ويتم تسجيل توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

اإليرادات
تنشأ اإليرادات بشكل رئي�سي من بيع الذهب واإليرادات من العمليات .لتحديد ما إذا كان سيتم االعتراف باإليرادات ،تتبع الشركة وشركاتها التابعة عملية مكونه من  ٥خطوات
هي كما يلي:
 1تحديد العقد المبرم مع العميل 2تحديد التزامات األداء 3تحديد سعرالمعامالت 4تخصيص سعرالمعامالت إلى التزامات األداء 5االعتراف باإليرادات عندما تكون التزامات األداء مستوفاة.غالبا ما تدخل الشركة وشركاتها التابعة في معامالت تتضمن مجموعة من منتجات وخدمات الشركة وشركاتها التابعة .في جميع الحاالت ،يتم تحديد إجمالي سعرالمعاملة للعقد
بين التزامات األداء المختلفة ً
بناء على أسعارالبيع النسبية القائمة بذاتها .سعرالمعاملة للعقد يستثني أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى .يتم االعتراف باإليرادات في
وقت معين ،عندما تستوفي الشركة وشركاتها التابعة التزامات األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات الموعودة إلى عمالئها.
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اإليرادات من الذهب
تشير اإليرادات من بيع الذهب إلى قيمة وزن الذهب المباع إلى عمالء البيع بالجملة .يتم إثبات اإليرادات في وقت إصدار الفواتير وتسليم كميات المشغوالت الذهبية الواردة في
الفواتير ،عندما تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذ التزامها كما هو متفق عليه في العقد ،ووفق سعرالذهب في األسواق الدولية .إن اإليرادات من الذهب وتكلفة اإليرادات من
الذهب متساوية ويعوض بعضها البعض أي عمل مقاصه لها حيث أن الذهب المستخدم في الحلي المباعة للعمالء ّ
يقيم بسعر الذهب العالمي السائد في تاريخ كل معاملة ،دون
إضافة أي هامش ربح.

اإليرادات من العمليات
تشيراإليرادات من العمليات إلى مكون القيمة المضافة في قطعة المجوهرات وهي رسم خدمة العمالة ،وقيمة اإلضافات ،ومبيعات مجوهرات األلماس واإليرادات األخرى الناتجة
عن قنوات البيع بالجملة والتجزئة .يتم إثبات اإليرادات من العمليات ً
وفقا للقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق في وقت استيفاء التزام األداء .يتم تنفيذ التزام األداء عند
تسليم البضائع الموعودة إلى العمالء .يتم تخفيض اإليرادات بقيمة الخصومات المطبقة والمتعلقة بالبضاعة المباعة.

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعارالصرف السائدة في وقت المعامالت ذات الصلة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية
في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم إثبات فروقات التحويل المحققة وغير المحققة من العمالت
األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

العمليات األجنبية
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالقوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف في تاريخ اعداد قائمة المركز المالي الموحدة ،بينما
يستخدم متوسط أسعارالصرف لكل فترة لتحويل اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر .يتم تحويل مكونات حقوق الملكية ،ما عدا األرباح المبقاةً ،
بناء على األسعارالسائدة
في تاريخ حدوث كل منها .يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية ،إذا كانت جوهرية ،في قائمة الدخل الشامل الموحدة باعتبارها مكون منفصل لحقوق
الملكية.

المصاريف
إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد باألنشطة التسويقية والترويجية .يتم تصنيف كافة المصاريف األخرى كمصروفات عمومية وإدارية وتكلفة
الخدمات.

إعادة تقييم الذهب
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالذهب بالريال السعودي بأسعارالسوق ذات العالقة السائدة في وقت المعامالت المعنية .يتم إعادة تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات التي
تتم بالذهب ما عدا مخزون الذهب ،بسعر السوق السائد بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .يتم إثبات جميع المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن إعادة
تقييم البنود المتعلقة بالذهب في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ربحية السهم األساسية والمخفضة
تعرض الشركة وشركاتها التابعة الربحية االساسية والمخفضة للسهم الواحد لمساهميها .يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة صافي الدخل أو الخسارة العائدة
إلى المساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .يتم تحديد ربحية السهم الواحد المخفضة من خالل تسوية صافي
الدخل أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيراألسهم العادية المحتملة المخفضة ،إن وجدت.

تقاريرالقطاعات التشغيلية
قطاع التشغيل هوعنصرفي الشركة وشركاتها التابعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت
مع أي عناصرأخرى في الشركة وشركاتها التابعة .يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة بواسطة رؤساء قطاع األعمال في الشركة وشركاتها التابعة
والذين يتخذون قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة .تشتمل نتائج القطاع على بنود منسوبة مباشرة إلى
القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
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5- 4مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهرالمنتهية في 30سيتمبر2020م.
  (5-1):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

فترة
فترة
التسعة
التسعة
السنة
السنة
السنة
أشهر
أشهر
المالية نمو سنوي نمو سنوي نمو مركب
المالية
المالية
المنتهية في المنتهية في التغيرللفترة
2018م 2017م –
2017م
2019م
2018م
2017م
 30سبتمبر  30سبتمبر 2019م2020-م
2019م
2019م(معلومات (معلومات (معلومات 2018-م
2020م
2019م
اإلدارة)
اإلدارة)
اإلدارة)
(معلومات (معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

مؤشرات األداء الرئيسية
كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام
متوسط إيرادات بيع الذهب بالجملة للغرام
(ريال سعودي)
إجمالي عدد معارض التجزئة
متوسط إيرادات التجزئة لكل معرض (ألف
ريال سعودي)

11,392

12,089

11,430

%6.1

()%5.5

%0.2

9,749

5,151

()%47.2

20.4

21.6

22.2

%5.9

%2.8

%4.3

22.4

23.4

%4.5

40

70

71

30

1

31

69

76

7

2,813

1,967

3,018

()%30.1

%53.5

%3.6

2,406

1,590

()%33.9

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
إجمالي الربح

%61.2

%60.1

%59.8

()1.1

()0.2

()1.4

%61.3

%54.3

()7.0

مصاريف بيع وتسويق

%29.4

%32.4

%37.4

3.0

5.0

8.0

%33.9

%41.7

7.9

مصاريف عمومية وإدارية

%10.6

%10.4

%9.0

()0.2

()1.4

()1.6

%8.3

%11.7

3.5

الربح من العمليات الرئيسية

%21.2

%17.2

%9.7

()4.0

()7.5

()11.5

%18.1

()%15.0

()33.1

صافي الربح(/الخسارة) للسنة أو للفترة

%8.9

%4.3

()%3.6

()4.5

()8.0

()12.5

%6.2

()%33.7

()39.9

مجموع الدخل الشامل اآلخر(/الخسارة)
الشاملة األخرى للسنة أو للفترة

%7.7

%5.3

()%1.2

()2.4

()6.5

()8.9

%8.3

()%33.3

()41.6

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م.
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5- 5العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء الشركة وشركاتها التابعة
5نتائج العمليات

-5-1

قائمة الدخل الموحدة
  (5-2):مقر لودجلاقائمة الدخل الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(مدققة)

السنة
المالية
2018م
(مدققة)

السنة
المالية
2019م
(مدققة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
نمو
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
التغيرللفترة
مركب
في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2019م2020-م
2017م
2020م
2019م
2019م(مراجعة)
(مراجعة)

إيرادات الذهب

1,397,134

1,505,917

1,495,209

%7.8

()%0.7

%3.5

1,298,331

918,395

()%29.3

إيرادات العمليات

355,374

406,445

481,205

%14.4

%18.4

%16.4

395,191

257,061

()%35.0

إجمالي اإليرادات

1,752,507

1,912,363

1,976,414

%9.1

%3.3

%6.2

1,693,522

1,175,456

()%30.6

تكلفة الذهب

()1,495,209( )1,505,917( )1,397,134

%7.8

()%0.7

%3.5

()1,298,331

()918,395

()%29.3

تكلفة العمليات

()137,892

()193,395

%17.8

%19.1

%18.4

()152,857

()117,451

()%23.2

إجمالي تكلفة اإليرادات

()1,688,604( )1,668,286( )1,535,026

%8.7

%1.2

%4.9

()1,451,188

()1,035,846

()%28.6

إجمالي الربح

217,481

244,076

287,810

%12.2

%17.9

%15.0

242,334

139,610

()%42.4

مصاريف البيع والتسويق

()104,577

()131,810

()179,936

%26.0

%36.5

%31.2

()133,816

()107,284

()%19.8

مصاريف عمومية وإدارية

()37,636

()42,339

()43,374

%12.5

%2.4

%7.4

()32,621

()30,135

()%7.6

االنخفاض في قيمة المخزون

-

-

()17,765

%0.0

%0.0

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

مخصص مقابل خسائراالئتمانية
المتوقعة

-

-

-

%0.0

%0.0

ال ينطبق

()4.276

()6.032

ال ينطبق

خسارة سحب المنتجات

-

-

-

%0.0

%0.0

ال ينطبق

-

()34,692

%0.0

الربح(/الخسارة) من العمليات
التشغيلية

75,268

69,927

46,735

()%7.1

()%33.2

()%21.2

71,621

()38,534

()%153.8

إيرادات(/مصاريف) أخرى ،صافي

()534

()4,358

1,012

%716.1

()%123.2

ال ينطبق

3,092

338

()%89.1

تكاليف تمويل – بالصافي

()30,740

()35,594

()50,873

%15.8

%42.9

%28.6

()38,387

()39,479

%2.8

صافي الربح(/الخسارة) قبل الزكاة
والضريبة

43,993

29,976

()3,125

()%31.9

()%110.4

ال ينطبق

36,326

()77,675

()%313.8

الزكاة

()10,613

()10,719

()11,306

%1.0

%5.5

%3.2

()8,527

()6,827

()%19.9

ضريبة الدخل

()1,836

()1,591

()3,116

()%13.3

%95.9

%30.3

()3,448

()2,099

()%39.1

صافي الربح(/الخسارة) للسنة أوللفترة

31,544

17,666

()17,548

()%44.0

()%199.3

ال ينطبق

24,351

()86,601

()%455.6

()162,369

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا تحت قائمة الربح أو الخسارة
إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين

()4,657

4,312

1,706

()%192.6

()%60.4

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

البنود التي سيعاد تصنيفها الحقا تحت قائمة الربح أو الخسارة
فروقات تحويل العمليات األجنبية

445

()550

9,930

()%223.7

()%1905.3

%372.5

8,409

978

()%88.4

الخسارة الشاملة األخرى/الدخل
الشامل اآلخرللسنة/للفترة – صافي
من الضريبة

()4,212

3,762

11,635

()%189.3

%209.3

ال ينطبق

8,409

978

()%88.4

مجموع الدخل الشامل اآلخر/الخسارة
الشاملة األخرى للسنة أوللفترة

27,332

21,428

()5,912

()%21.6

()%127.6

ال ينطبق

32,761

()85,622

()%361.4

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م.
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اإليرادات

تتمثل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإليرادات من الذهب واإليرادات من العمليات .اإليرادات من الذهب تمثل قيمة وزن الذهب المستخدم في المجوهرات المباعة من
خالل قطاع الجملة دون تحقيق أي ربح أو خسارة من ذلك حيث يتم بيع معدن الذهب واسترداده من العمالء وزنا وبالسعر العالمي .أما اإليرادات من العمليات فتمثل عنصر
ً
القيمة المضافة من بيع قطع المجوهرات ،متمثال في أجور التصنيع وقيمة اإلضافات للذهب وغيرها من اإليرادات المحققة عن طريق قنوات البيع بالجملة والتجزئة من مشغوالت
الذهب ومجوهرات األلماس في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصرالعربية ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول األخرى .هذا باإلضافة إلى اإليرادات المحققة من
ورشة الطلبات الخاصة لمنتجات األلماس ومركزالعدد واألدوات ،ونود التنويه هنا بأنه في قسم «مناقشة وتحليل اإلدارة للمركزالمالي للشركة وشركاتها التابعة ونتائج األعمال»
سوف يتم استخدام مصطلح «اإليرادات» لإلشارة إلى «اإليرادات من العمليات» فقط وليس اإليرادات من الذهب أو إجمالي اإليرادات.

إيرادات الذهب
ارتفعت إيرادات الذهب بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %3.5بين السنوات المالية 2017م و2019م ،حيث ارتفعت إيرادات الذهب بنسبة  %7.8من  1.4مليار ريال سعودي في
السنة المالية 2017م إلى  1.5مليار ريال سعودي في السنة المالية 2018م واستقرت على  1.5مليار ريال سعودي في السنة المالية 2019م .انخفضت إيرادات الذهب بنسبة
 %29.3من  1.3مليارريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  918.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م بسبب
تأثر أعمال الشركة وشركاته التابعة بجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من
قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة في حين تأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد
الموظفين .وجديربالذكرهنا أن التغيرفي السعرالعالمي للذهب يؤثركذلك على قيمة إيرادات الذهب تأثيرا مباشرا.

إيرادات العمليات
ارتفعت إيرادات العمليات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %16.4بين السنوات المالية 2017م و2019م ،في حين ارتفعت بنسبة  %14.4من  355.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م إلى  406.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م واستمرت باالرتفاع بنسبة  %18.4لتصل إلى  481.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة:
ارتفاع اإليرادات في مصر (بمقدار  109.3مليون ريال سعودي) وذلك يعزى بشكل رئي�سي إلى ارتفاع إيرادات بيع الذهب بالجملة (بمقدار 68.2.مليون ريال سعودي)
وقنوات البيع بالتجزئة (بمقدار 41.5مليون ريال سعودي).
ً
لتركيزالشركة وشركاتها التابعة على قطاع التجزئة والذي ارتفعت إيراداته بواقع  100.8مليون ريال سعودي خالل الفترة التاريخية وذلك تماشيا مع استراتيجية اإلدارة
لمواكبة تغيرات أذواق المستهلكين واتجاهات الطلب في السوق؛
االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية وكيل العالمة التجارية « »TOUSفي شهرأكتوبر2018م ،والتي ساهمت بإيرادات إضافية قدرها  9.7مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م و 73.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .وجاء االستحواذ كإحدى الخطوات االستراتيجية للتركيزعلى قطاع التجزئة.
انخفضت إيرادات العمليات بنسبة  %35.0من  395.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  257.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة اإلغالق المؤقت لفروع الشركة وشركاتها التابعة اثر جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية
المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة في حين تم
اإلغالق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وتخفيض ساعات العمل مؤقتا لمتاجرالبيع بالتجزئة لشركاتها التابعة في مصر.

تكلفة االيرادات
تتمثل تكلفة إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في تكاليف اإليرادات من الذهب وتكاليف اإليرادات من العمليات ،على غرارتقسيمة االيرادات الموضحة اعاله.

تكلفة ايرادات الذهب
تمثل تكلفة ايرادات الذهب قيمة وزن الذهب المستخدم في المجوهرات المباعة في قطاع الجملة ،حيث يتم بيع واسترداد قيمة الذهب من عمالء الجملة باألسعارالعالمية ذهبا
مقابل ذهب بدون إضاقة أي هوامش للربح ،مما يترتب عليه تساوى قيمة ايرادات الذهب مع تكلفته ويكون تأثيرتغيرسعرالذهب العالمي عليهما بالزيادة أو النقص بقيمة متساوية.

تكلفة ايرادات العمليات
ارتفعت تكلفة االيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %18.4بين السنوات المالية 2017م و2019م ،حيث ارتفعت تكلفة االيرادات بنسبة  %17.8من  137.9مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2017م إلى  162.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،مدفوعة بشكل رئي�سي باالرتفاع في مواد الخام المستهلكة (بمقدار  19.3مليون
ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع ايرادات البيع بالتجزئة .باإلضافة إلى االرتفاع في تكاليف الصهر ومخصص المخزون بطيء الحركة (بمقدار  6.8مليون ريال سعودي) .قابل ذلك
انخفاض في رواتب ومكافآت الموظفين المسؤولين عن اإلنتاج بمقدار  2.2مليون ريال سعودي من  45,9مليون ريال سعودي إلى  43٫6مليون ريال سعودي تماشيا مع انخفاض
عدد الموظفين في المصانع من  1,517موظف إلى  1,511موظف خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكلفة االيرادات بنسبة  %19.1من  162.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  193.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي
إلى االرتفاع في المواد الخام المستهلكة (بمقدار 33.0مليون ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع اإليرادات بالتجزئة وارتفاع إيرادات بيع االلماس بالجملة .باإلضافة إلى التأثيرالسنوي
للتكاليف المتعلقة بتكلفة إيرادات المبيعات المتعلقة بمشتريات منتجات شركة ازدياد العربية التجارية المستحوذ عليها في أواخرالسنة المالية 2018م.
انخفضت تكلفة االيرادات بنسبة  %23.2من  152.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  117.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة
أشهرالمنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وذلك نتيجة النخفاض في مواد الخام المستهلكة (بمقدار 32.8مليون ريال سعودي) بسبب تأثرأعمال الشركة بجائحة كوفيد 19-العالمية
(فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى
التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة في حين تأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين.
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مصاريف البيع والتسويق
تتمثل مصاريف البيع والتسويق في رواتب ومكافآت الموظفين ،وتكاليف معايرة وصهروأحجارالذهب المحصل من عمالء قطاع الجملة ،وأنشطة دعايات وترويج ،استهالك حق
استخدام األصل ،وعموالت المبيعات واستهالك آالت ومعدات ،ومخصص خسائرائتمان متوقعة ،ومصاريف إيجار ،ومصاريف السفر ،ومصاريف إطفاء األصول غيرالملموسة،
واستهالك حق استخدام األصل ،ومصاريف التأمين ،ومصاريف أخرى.
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %31.2بين السنوات المالية 2017م و2019م ،حيث ارتفعت بنسبة  %26.0من  104.6مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2017م إلى  131.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك يعزى بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في:
أنشطة دعايات وترويج (بمقدار 9.1مليون ريال سعودي) تماشيا مع اإلعالنات وأنشطة الترويج اإلضافية لدعم نمو اإليرادات في مصروللشركة التي تم االستحواذ عليها
باإلضافة إلى التركيزعلى قنوات التسويق الرقمي؛
ورواتب ومكافآت الموظفين (بمقدار 6.0مليون ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع عدد موظفين البيع والتسويق من  346موظف في السنة المالية 2017م إلى  435موظف
في السنة المالية 2018م نتيجة لالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل نفس الفترة ؛
ومصاريف اإليجار (بمقدار  2.3مليون ريال سعودي) كذلك نتيجة لالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية مما زاد عدد المعارض المستأجرة بـ  22معرض خالل
نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %36.5من  131.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  179.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،متأثرة بشكل
رئي�سي باالرتفاع في:
تكاليف استهالك حق استخدام األصل حيث تم االعتراف برسوم اإليجارات كاستهالك حق استخدام االصل والتي بلغت  24.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م تماشيا مع تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم 16؛
وأنشطة دعايات وترويج (بمقدار 12.8مليون ريال سعودي) تماشيا مع التأثير السنوي لنشاطات االعالنات والترويج اإلضافية لشركة ازدياد العربية التجارية باإلضافة
إلى التركيزعلى قنوات التسويق الرقمي والتعاقد مع مشاهيرلترويج المنتجات؛
و تكاليف معايرة وصهرالذهب واالحجار(بمقدار 6.6مليون ريال سعودي) نتيجة ارتفاع مبيعات الجملة في مصرمما أدى إلى زيادة الكمية المحصلة من العمالء وما تبع
ذلك من زيادة تكلفة الصهرواألحجارالمرتجعة من التحصيل وزيادة تكلفتهم مع الزيادة في أسعارالذهب العالمي؛ و
و عموالت المبيعات (بمقدار  2.5مليون ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع إجمالي إيرادات العمليات بنسبة  %18.4بينما بقيت ثابتة كنسبة مئوية من إيرادات العمليات
بواقع  %3.4خالل الفترة ذاتها.
انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %19.8من  133.8مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  107.3مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تماشيا مع انخفاض اإليرادات في الفترة ذاتها وذلك مدفوعة بشكل رئي�سي بجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد)
واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة
وشركاتها التابعة .فقد قدمت العديد من مراكز التسوق خصومات على عقود اإليجار تغطي مصاريف اإليجار خالل فترة اإلغالق المؤقت لمراكز التسوق .كما وأدى ذلك إلى
االنخفاض في أنشطة االعالنات والترويج (بمقدار 15.1مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى االنخفاض في رواتب ومكافآت الموظفين (بمقدار 6.3مليون ريال سعودي).

مصاريف عمومية وإدارية
تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية في رواتب ومكافآت موظفين ،ورسوم استشارية ومهنية ،ومصاريف سفر ،واستهالك آالت ومعدات ،ومصاريف طباعة وقرطاسية واتصاالت،
ومصاريف إصالحات وصيانة ،واستهالك حق استخدام األصل ،ومصاريف األخرى .ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %7.4بين السنة المالية
2017م و2019م.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة قدرها  %12.5من  37.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  42.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك
يعود إلى االرتفاع في رواتب ومزايا الموظفين (بمقدار  3.8مليون ريال سعودي) تماشيا مع الزيادة في عدد الموظفين العموميين من  263موظف إلى  266موظف والزيادة السنوية
للرواتب خالل نفس الفترة .والزيادة السنوية للرواتب.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %2.4من  42.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  43.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة االرتفاع
في الرسوم االستشارية والمهنية (بمقدار  1.1مليون ريال سعودي) تماشيا مع التكاليف االستشارية المتعلقة بالمستشار الشرعي ،واالستشارات الضريبية ،وخدمات التوظيف،
ً
والمصممين الخارجيين ،واستشارات العالمات التجارية .صاحب ذلك االرتفاع في مصاريف السفر (بمقدار  410ألف ريال سعودي) تماشيا مع زيادة رحالت السفر بين المملكة
العربية السعودية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي .قابل ذلك االنخفاض في رواتب ومزايا الموظفين (بمقدار 1.4مليون ريال سعودي) نظرا النخفاض عالوات الموظفين
تماشيا مع انخفاض عمليات الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %7.6من  32.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  30.1مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وذلك نتيجة النخفاض في رواتب ومزايا الموظفين (بمقدار 1.7مليون ريال سعودي) واالنخفاض في مصاريف السفر (بمقدار 841
ألف ريال سعودي) نتيجة لجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة
المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة.
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االنخفاض في قيمة المخزون
خالل السنة المالية 2019م ،سجلت الشركة وشركاتها التابعة انخفاض استثنائي في قيمة المخزون بقيمة  17.8مليون ﷼ سعودي ويعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى انخفاض عدد
المتاجرفي المملكة العربية السعودية من  13متجرفي عام 2017م إلى  10متاجرفي عام 2018م ثم إلى  5متاجرفي عام 2019م (يعود سبب هذا االنخفاض اغالق المتاجرمنخفضة
األداء في مواقع معينة) ،وباألخص منتجات األلماس التي قد يصعب إعادة استخدامها أو بيعها من خالل قنوات البيع األخرى مقارنة بمنتجات الذهب التي يمكن أن يتم إعادة
تصنيعها لجعلها أكثرقابلية للبيع أو إذابة الجزء المصنوع من الذهب منها من أجل تصميم أشكال جديدة أو دفع قروض الذهب بها.

خسارة من سحب المنتجات
في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م اتخذت الشركة وشركاتها التابعة قراربتحمل تكلفة استثنائية بقيمة  34.7مليون ريال سعودي تتعلق بسحب بعض منتجاتها
من السوق السعودي من منتجات الذهب ذات الوزن الثقيل وقيمة الذهب العالية نتيجة الرتفاع سعر الذهب الذي جعلها غير قابلة للبيع إلى حد كبير .وكان التغير في طلب
المستهلكين نحو منتجات الذهب ذات الوزن الخفيف باالضافة إلى انخفاض طلب السوق اثناء ظهور جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية
المتعلقة بها باإلضافة إلى ارتفاع اسعار الذهب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م هي من األسباب الرئيسية المؤدية لسحب هذه المنتجات .حيث قامت
الشركة وشركاتها التابعة بسحب هذه المنتجات بغرض صهرها واستخدام الذهب في تسديد قروض الذهب للتقليل من تكاليف التمويل وتحسين رأس المال العامل.

إيرادات(/مصاريف) أخرى ،بالصافي
تتعلق اإليرادات والمصاريف األخرى بالربح والخسارة من فروقات تحويل العمالت األجنبية ،والربح والخسارة من استبعاد آالت ومعدات ،والرسوم البنكية ،وبعض المصاريف
واإليرادات األخرى .ازدادت المصاريف األخرى بنسبة  %716.1من  534ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  4.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،بشكل
رئي�سي نتيجة رسوم االستشارات المتكبدة خالل العام فيما يتعلق بعملية استحواذ شركة إزدياد.
بلغت اإليرادات(/مصاريف) األخرى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة االرتفاع في الربح من فروقات تحويل عمالت أجنبية بسبب التقلبات في الجنيه
المصري.
انخفضت اإليرادات(/مصاريف) األخرى بنسبة  %89.1من صافي ايراد بمبلغ من  3.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى صافي ايراد بمبلغ
 338ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ويرجع ذلك إلى انخفاض الربح من فروقات تحويل العملة االجنبية بنسبة  %31من  3.9مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  2.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وكذلك بسبب شطب وديعة بقيمة
 1.9مليون درهم إماراتي تم دفعها إلحدى مراكزالتسوق تحت االنشاء في اإلمارات منذ  10سنوات ،من أجل الحصول على معرض في هذا المركز .ولكن تعثرمالك مركزالتسوق في
اتمام انشاء المركزلعدة سنوات ورأت الشركة أن مبلغ الوديعة المدفوع لن يسترد وبناء عليه تم شطبها خالل السنة المالية 2020م.

تكاليف تمويل  -بالصافي
تتعلق تكاليف التمويل بصافي تكاليف التمويل األساسية ونسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ونسبة العائد على التزامات اإليجار .ارتفعت تكاليف التمويل بمعدل
نمو سنوي مركب قدره  %28.6من  30.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  50.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا بشكل رئي�سي مع الزيادة في
ً
تسهيالت المرابحة التي تم الحصول عليها لتمويل االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية 2018م ونسبة العائد على التزامات االيجار تطبيقا للمعيار
الدولي رقم .16
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %2.8من  38.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  39.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر2020م ،وذلك نتيجة االرتفاع تكاليف التمويل (بمقدار 2.2مليون ريال سعودي) بسبب ارتفاع اسعارالذهب بالرغم من جهود الشركة وشركاتها التابعة في تخفيض
رأس المال العامل.
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5اإليرادات حسب المنطقة

  (5-3):مقر لودجلاايرادات العمليات من حيث المنطقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2017م
2018م(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
التغيرللفترة
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2019م2020-م
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

المملكة العربية السعودية

229.754

229.951

259.560

%0.1

%12.9

%6.3

217.905

120.010

()%44.9

جمهورية مصرالعربية

99.508

166.179

208.772

%67.0

%25.6

%44.8

164.642

136.353

()%17.2

اإلمارات العربية المتحدة

20.308

10.281

9.684

()%49.4

()%5.8

()%30.9

9.600

688

()%92.8

أخرى

5.804

35

3.188

()%99.4

%9008.6

()%25.9

3.044

-

()%100.0

355.374

406.445

481.205

%14.4

%18.4

%16.4

395.191

257.061

()%35.0

صافي اإليرادات
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ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2017م
2018م(معلومات
اإلدارة)

نمو سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
التغيرللفترة
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2019م2020-م
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

إجمالي إيرادات البيع حسب المنطقة كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
المملكة العربية السعودية

%64.7

%56.6

%53.9

()8,1

()2.6

()10.7

%55.1

%46.7

()8.5

جمهورية مصرالعربية

%28.0

%40.9

%43.4

12.9

2.5

15.4

%41.7

%53.0

11.4

اإلمارات العربية المتحدة

%5.7

%2.5

%2.0

()3.2

()0.5

()3.7

%2.4

%0.3

()2.2

أخرى

%1.6

%0.0

%0.7

()1.6

0.7

()1.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

5إيرادات بيع الذهب بالجملة حسب المنطقة
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  (5-4):مقر لودجلاايرادات بيع الذهب بالجملة من حيث المنطقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

االيرادات المحلية

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
التغيرللفترة
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2019م2020-م
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

117.636

117.066

89.612

()%0.5

()%23.5

()%12.7

82.855

42.177

()%49.1

8.463

8.540

4.659

%0.9

()%45.4

()%25.8

4.160

498

()%88.0

إجمالي ايرادات المملكة العربية
السعودية

126.099

125.606

94.271

()%0.4

()%24.9

()%13.5

87.015

42.674

()%51.0

االيرادات المحلية

82.043

125.876

150.215

%53.4

%19.3

%35.3

121.985

86.050

()%29.5

إجمالي ايرادات جمهورية مصرالعربية

82.043

125.876

150.215

%53.4

%19.3

%35.3

121.985

86.050

()%29.5

االيرادات المحلية

8.072

5.015

1.628

()%37.9

()%67.5

()%55.1

1.636

120

()%92.7

الصادرات

10.122

4.250

6.790

()%58.0

%59.8

()%18.1

6.771

-

()%100.0

إجمالي ايرادات اإلمارات العربية
المتحدة

18.194

9,265

8.418

()%49.1

()%9.1

()%32.0

8.407

120

()%98.6

االيرادات المحلية

5.804

35

1.982

()%99.4

%5562.9

()%41.6

1.837

-

()%100.0

-

-

1.206

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

1.206

-

()%100.0

5.804

35

3.188

()%99.4

%9114.9

()%25.9

3.044

-

()%100.0

355.374

406.445

481.205

%14.4

%18.4

%16.4

395.191

257.061

()%35.0

الصادرات

الصادرات
إجمالي ايرادات الدول األخرى
صافي اإليرادات
مؤشرات األداء الرئيسية
كنسبة مئوية من إيرادات البيع بالجملة
المحلية

%33.1

%28.8

%18.6

()4.3

()10.2

()14.5

%21.0

%16.4

()4.6

الصادرات

%2.4

%2.1

%1.0

()0.3

()1.1

()1.4

%1.1

%0.2

()0.9

المملكة العربية السعودية

%35.5

%30.9

%19.6

()4.6

()11.3

()15.9

%22.0

%16.6

()5.4

المحلية

%23.1

%31.0

%31.2

7.9

0.2

8.1

%30.9

%33.5

2.6

جمهورية مصرالعربية

%23.1

%31.0

%31.2

7.9

0.2

8.1

%30.9

%33.5

2.6

المحلية

%2.3

%1.2

%0.3

()1.0

()0.9

()1.9

%0.4

%0.0

()0.4

الصادرات

%2.8

%1.0

%1.4

()1.8

0.4

()1.4

%1.7

%0.0

()1.7

اإلمارات العربية المتحدة

%5.1

%2.3

%1.7

()2.8

()0.5

()3.4

%2.1

%0.0

()2.1
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ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
التغيرللفترة
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2019م2020-م
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

المحلية

%1.6

%0.0

%0.4

()1.6

0.4

()1.2

%0.5

%0.0

()0.5

الصادرات

%0.0

%0.0

%0.3

-

0.3

0.3

%0.3

%0.0

()0.3

%1.6

%0.0

%0.7

()1.6

0.7

()1.0

%0.8

%0.0

()0.8

الدول األخرى
المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

اإليرادات في المملكة العربية السعودية

انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية من بيع الذهب بالجملة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %13.5بين السنوات المالية 2017م و2019م.
وتتمثل إيرادات الصادرات بشكل أسا�سي في الصادرات إلى الكويت حيث تشكل  ٪63.4من إجمالي الصادرات من المملكة العربية السعودية ،ومن ثم الصادرات إلى البحرين والتي
مثلت  %34.0من إجمالي الصادرات من المملكة العربية السعودية خالل الفترة التاريخية.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية من بيع الذهب بالجملة بشكل طفيف بنسبة  %0.4من  126.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م إلى  125.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،نتيجة االنخفاض في اإليرادات المحلية بنسبة  %0.5من  117.6مليون ريال سعودي إلى  117.1مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها .باإلضافة إلى ذلك استقرت إيرادات الصادرات في حين بلغت  8.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م و2018م.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية من بيع الذهب بالجملة بنسبة  %24.9من  125.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 94.3
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة االنخفاض في اإليرادات المحلية بنسبة  %23.5من  117.1مليون ريال سعودي إلى  89.6مليون ريال سعودي ويعود ذلك
بشكل رئي�سي إلى إلى التغيراالستراتيجي في التركيزمن البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع ظروف السوق والتغيرفي أذواق المستهلكين .باإلضافة
إلى انخفاض في الصادرات بنسبة  %45.5من  8.5مليون ريال سعودي إلى  4.7مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها بسبب الظروف بالمنطقة.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية من بيع الذهب بالجملة بنسبة  %51.0من  87.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر2019م إلى  42.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،نتيجة االنخفاض في اإليرادات المحلية بنسبة  %49.1من  82.9مليون ريال
سعودي إلى  42.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها
والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في منتصف شهر مارس 2020م في حين تم فرض حظر التجول الكامل والجزئي خالل
الفترة من  23مارس إلى  21يونيو 2020م وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين .كما وأدى ذلك إلى االنخفاض في إيرادات الصادرات من 4.2
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  498ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،تماشيا بشكل رئي�سي مع
االنخفاض في الصادرات إلى البحرين بواقع  2.6مليون ريال سعودي وإلى الكويت بواقع  1.1مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
اإليرادات في جمهورية مصر العربية

تتحقق إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في مصرفي األساس من شركتي أورو إيجيبت والزوردي مصر .ارتفعت اإليرادات في مصرمن بيع الذهب بالجملة بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  %35.3بين السنوات المالية 2017م و2019م .تتكون ايرادات الشركة وشركاتها التابعة في مصرمن المبيعات المحلية وال تشمل أي إيرادات من صادرات.
ارتفعت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في مصر من بيع الذهب بالجملة بنسبة قدرها  %53.4من  82.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  125.9مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م ،ومن ثم ارتفعت بنسبة  %19.3لتصل إلى  150.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .وكان السبب الرئي�سي وراء هذا االرتفاع زيادة
كمية بيع الذهب بالجملة بمقدار  1,654كيلوغرام ،حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة باستخدام ابتكارات جديدة في منتجاتها باإلضافة إلى تكثيف االستثمار فيما يتعلق
بالتعاون مع المشاهيرلتسويق منتجاتها وحسن استخدام التكنولوجيات الجديدة أثناء عمليات التصنيع مما دعم قدرة الشركة وشركاتها التابعة على تسعيرمنتجاتها بشكل أعلى
عما كانت عليه بالسابق .كما وتأثرقطاع البيع بالجملة بشكل إيجابي في مصربارتفاع الطلب.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في مصرمن بيع الذهب بالجملة بنسبة  %29.5من  122.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى
 86.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها
والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة مصرفي منتصف شهرمارس 2020م في حين تم فرض حظرالتجول الكامل والجزئي وتخفيض ساعات عمل المحالت
التجارية وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين وتخفيض ساعات العمل لشركاتها التابعة في مصر.
اإليرادات في اإلمارات العربية المتحدة

تتعلق إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة من بيع الذهب بالجملة بإيرادات الجملة من الزوردي دبي ،في حين تتحقق إيرادات أبو ظبي من معرض واحد
للبيع بالتجزئة والذي تم إغالقه في السنة المالية 2017م .كما وتشمل الصادرات من دبي مبيعات بالجملة إلى العراق ( )٪49.6واألردن ( )٪12.2وعمان ( )٪7.9والدول األخرى
( )٪30.3خالل الفترة التاريخية.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة من بيع الذهب بالجملة بمعدل سنوي مركب قدره  %32.0بين السنوات المالية 2017م و2019م.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة قدرها  %49.1من  18.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  9.3مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م ،ويرجع هذا االنخفاض في األساس إلى االنخفاض في ايرادات الصادرات بنسبة  %58.0من  10.1مليون ريال سعودي إلى  4.3مليون ريال سعودي خالل
ً
الفترة ذاتها تماشيا بشكل رئي�سي مع االنخفاض في الصادرات إلى العراق (بمقدار  4.0مليون ريال سعودي) نظرا للظروف بالمنطقة ،وإلى عمان (بمقدار  2.2مليون ريال سعودي)
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حيث افتتحت مجموعة الزوردي شركة تابعة منفصلة في عمان خالل السنة المالية 2018م .كما وانخفضت اإليرادات المحلية بنسبة  %37.9من  8.1مليون ريال سعودي إلى 5.0
مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيا مع انخفاض كميات بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام من  742كيلوغرام إلى  365كيلوغرام خالل الفترة ذاتها بسبب التباطؤ العام في
عمليات البيع بالجملة في دبي حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بتخفيض عدد الموظفين في فرع البيع بالجملة الخاص بها.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة من بيع الذهب بالجملة بنسبة قدرها  %9.1من  9.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 8.4
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،مدفوعة باالنخفاض في المبيعات المحلية بنسبة  %67.5من  5.0مليون ريال سعودي إلى  1.6مليون ريال سعودي خالل الفترة
ذاتها وقابله ارتفاع في الصادرات بنسبة  %59.8من  4.3مليون ريال سعودي إلى  6.8مليون ريال سعودي والمدفوعة بشكل رئي�سي من الصادرات إلى العراق (بمقدار  4.1مليون
ريال سعودي).
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة من بيع الذهب بالجملة بنسبة  %98.6من  8.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م إلى  120ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة ألثر جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات
االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة اإلمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مارس 2020م في حين تم فرض حظر التجول
الكامل والجزئي خالل الفترة من  19مارس إلى  24يونيو 2020م وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين مما أدى إلى توقف الصادرات بشكل كامل
من  6.8مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وبالذات من الصادرات إلى العراق
(بمقدار 4.5مليون ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
اإليرادات في الدول األخرى

تتحقق إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى(قطر ،عمان) في األساس من الزوردي قطر والذي تم توقف المبيعات له تماشيا مع األحداث السياسية التي بدأت في
منتصف السنة المالية 2017م باإلضافة إلى الزوردي عمان والذي تم إنشاؤها في شهر مايو من 2018م .انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  %25.9بين عامي 2017م و2019م .وتتكون إيرادات الصادرات من الزوردي عمان بشكل كامل من الصادرات إلى الواليات المتحدة األمريكية والتي بلغت 1.2
مليون ريال سعودي من إجمالي الصادرات في الدول األخرى في السنة المالية 2019م.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى من بيع الذهب بالجملة بنسبة قدرها  %99.4من  5.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  35ألف ريال
سعودي في السنة المالية 2018م والمتعلقة بشكل كامل بإيرادات محلية وكان السبب الرئي�سي وراء هذا االنخفاض هو توقف المبيعات في قطر تماشيا مع األحداث السياسية
التي بدأت خالل السنة المالية 2017م.
ارتفعت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى من بيع الذهب بالجملة من  35ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،وكان هذا النمو نتيجة ارتفاع في إيرادات عمان بواقع  3.2مليون ريال سعودي منها  1.2مليون ريال سعودي متعلقة بالصادرات إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث
ارتفعت كمية بيع الذهب بالجملة بقيمة  88كيلوغرام تماشيا مع تأثيرالسنة الكاملة لعمليات الزوردي عمان في 2019م.
انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى من بيع الذهب بالجملة بنسبة  %100.0من  3.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2019م إلى صفرفي فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م والمتعلقة بشكل كامل بإيرادات الزوردي عمان حيث لم تسجل أي إيرادات أو تكلفة خالل الفترة ذاتها ويعود
ذلك بشكل رئي�سي إلى جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل سلطات
دول الخليج في منتصف شهرمارس 2020م في حين تم فرض حظرالتجول الكامل والجزئي خالل الفترة وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين.
-5-4

5إيرادات المملكة العربية السعودية من حيث قنوات البيع

  (5-5):مقر لودجلاإيرادات المملكة العربية السعودية من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

بيع الذهب واأللماس بالجملة

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر التغيرللفترة
2019م2020-م
2020م
(معلومات
اإلدارة)

127.057

124.996

94.271

()%1.6

()%24.6

()%13.9

87.015

40,156

()%53.9

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

-

784

ال ينطبق

إجمالي إيرادات البيع بالجملة

127.057

124.996

94.271

()%1.6

()%24.6

()%13.9

87.015

40.636

()%53.3

إيرادات التجزئة

95.151

98.123

157.532

%3.1

%60.5

%28.7

124.842

71.383

()%42.8

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

-

1.735

ال ينطبق

7.545

6.833

7.757

()%9.4

%13.5

%1.4

6.048

6.267

%3.6

229.754

229.951

259.560

%0.1

%12.9

%6.3

217.905

120.020

()%44.9

بيع الذهب بالجملة ل «»InStyle

المبيعات عبراإلنترنت ()Miss L
االيرادات األخرى
اإلجمالي
مؤشرات األداء الرئيسية
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4.846

4.454

3.381

()%8.1

()%24.1

()%16.5

3.124

1.227

()%60.7

ألف ريال سعودي

متوسط إيرادات بيع الذهب بالجملة
للغرام (ريال سعودي)
إجمالي عدد معارض التجزئة

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر التغيرللفترة
2019م2020-م
2020م
(معلومات
اإلدارة)

26.0

28.2

27.6

%8.4

()%2.0

%3.0

27.6

32.3

%17.1

38

65

63

27

()2

25

63

56

()7

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
بيع الذهب واأللماس بالجملة

%35.8

%30.8

%19.6

()5.0

()11.2

()16.2

%22.0

%15.6

()6.4

بيع الذهب بالجملة ل «»InStyle

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

-

%0.0

%0.3

0.3

إجمالي إيرادات البيع بالجملة

%35.8

%30.8

%19.6

()5.0

()11.2

()16.2

%22.0

%15.8

()6.2

إيرادات التجزئة

%26.8

%24.1

%32.7

()2.6

8.6

6.0

%31.6

%27.8

()3.8

المبيعات عبراإلنترنت ()Miss L

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

-

%0.0

%0.7

0.7

االيرادات األخرى

%2.1

%1.7

%1.6

()0.4

()0.1

()0.5

%1.5

%2.4

0.9

%64.7

%56.6

%53.9

()8.1

()2.6

()10.7

%55.1

%46.7

()8.4

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

إيرادات البيع بالجملة

تشمل إيرادات البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية بشكل أسا�سي اإليرادات من بيع الذهب بالجملة واإليرادات من « »Miss Lو« »InStyleواإليرادات من بيع االلماس
بالجملة .انخفضت إيرادات البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %1.6من  127.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  125.0مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م مدفوعة بشكل رئي�سي بانخفاض في بيع الذهب بالجملة بنسبة  %0.4من  126.1مليون ريال سعودي إلى  125.6مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .كما
وانخفضت إيرادات بيع األلماس بالجملة بنسبة  %163.7من  958ألف ريال سعودي إلى مسترجعات بقيمة  610ألف ريال سعودي بسبب جهود الشركة وشركاتها التابعة للتركيز
على البيع بالتجزئة بدال من البيع بالجملة ،وبالذات لمبيعات االلماس بالجملة نظرا النخفاض الطلب في السوق المحلي.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %24.6من  125.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  94.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،مدفوعة بشكل رئي�سي بانخفاض في بيع الذهب بالجملة بنسبة  %25.6من  125.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  93.4مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م تماشيا مع االنخفاض في كميات الذهب المباعة بمقدار  1.073كيلوغراما إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمي .استجابة لذلك ،قامت الشركة بتغيير
التصميمات وخفض متوسط وزن إنتاجها الجديد من المجوهرات لضمان أن المنتجات الجديدة تلبي أذواق وميزانية عمالئها .كما وقبلت الشركة وشركاتها التابعة أيضا
ً
إسترجاعات للمجوهرات الذهبية الثقيلة من عمالئها ،وذلك استثنائيا ،لضمان حصول العمالء وتجارالتجزئة على المنتجات المناسبة للطلب في السوق.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %53.3من  87.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  40.6مليون
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مدفوعة بشكل رئي�سي بانخفاض في بيع الذهب بالجملة بنسبة  %54.0من  86.2مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  39.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تماشيا مع االنخفاض في كميات الذهب المباعة
بمقدار 1.897كيلوغراما نتيجة التباطؤ في عمليات الشركة وشركاتها التابعة متأثرا بجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي
تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في منتصف شهرمارس 2020م في حين تم فرض حظرالتجول الكامل والجزئي خالل الفترة من
ً
 23مارس إلى  21يونيو 2020م وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين .باإلضافة إلى تأثر الطلب على مبيعات الجملة المتعلقة غالبا ببيع القطع
ذات الوزن األثقل والسعراألعلى بسبب االرتفاع في ضريبة القيمة المضافة من  %5إلى  %15خالل السنة المالية 2020م.
إيرادات التجزئة

تحققت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية من  38معرض خالل السنة المالية 2017م و 65معرض خالل السنة المالية 2018م و 63معرض خالل السنة المالية
2019م و 56معرض خالل فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م منتشرين في مختلف أنحاء المملكة.
ارتفعت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %3.1من  95.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  98.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م ،ومن ثم ارتفعت بنسبة  %60.5لتصل إلى  157.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة لجهود الشركة وشركاتها التابعة في التركيزعلى قطاع البيع بالتجزئة
واالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية 2018م والتأثيرالسنوي لذلك خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت إيرادات بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %42.8من  124.8ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  71.4مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،متأثرا بجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها
الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في منتصف شهرمارس 2020م في حين تم فرض حظرالتجول الكامل والجزئي خالل الفترة من  23مارس
إلى  21يونيو 2020م مما ادى إلى اإلغالق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من  %5إلى  %15خالل
السنة المالية 2020م.
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المبيعات عبر اإلنترنت ()Miss L

تتمثل المبيعات عبراإلنترنت في مبيعات العالمة التجارية « »Miss Lفقط والتي تتم عبراإلنترنت في حين بلغت  1.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
ً
2020م والتي أطلقتها الشركة وشركاتها التابعة في شهرمارس 2020م كردة فعل إيجابية تعويضا عن اقفال المتاجربسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد)
واإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها الحتواء انتشارالجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في منتصف شهرمارس 2020م.
اإليرادات األخرى

تتحقق اإليرادات األخرى من إيرادات ورشة الطلبيات الخاصة لمنتجات األلماس ومركز العدد واألدوات ،حيث تتحقق إيرادات ورشة الطلبات الخاصة لمنتجات األلماس من
نشاط تصنيع مجوهرات األلماس الجاهزة وبيعها للعمالء ،بينما ترتبط إيرادات مركزالعدد واألدوات في األساس ببيع وتوزيع اآلالت واألدوات لمصنعي المجوهرات.
انخفضت اإليرادات األخرى للشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %9.4من  7.5مليون ريال سعودي في 2017م إلى  6.8مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م نتيجة انخفاض ايرادات ورشة الطلبيات الخاصة لمنتجات األلماس نتيجة لتدني حجم الطلبات خالل نفس الفترة .ومن ثم ارتفعت بنسبة  %13.5لتصل إلى 7.8
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة لطلبات أكثرمن ورشة الطلبيات الخاصة خالل نفس الفترة.
ارتفعت اإليرادات األخرى للشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية بنسبة  %3.6من  6.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى
 6.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،حيث زادت إيرادات مركزالعدد واألدوات.
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5إيرادات مصر من حيث قنوات البيع

  (5-6):مقر لودجلاإيرادات مصر من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019م و2020م.

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة
التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة
التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

%34.3

123.463

85.106

()%31.1

%92.9

41.179

49.456

%20.1

-

1.791

ال ينطبق

164.642

136.353

()%17.2

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

بيع الذهب واأللماس بالجملة

84.255

127.425

152.015

%51.2

%19.3

ايرادات التجزئة

15.252

38.753

56.757

%154.1

%46.5

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

99.508

166.179

208.772

%67.0

%25.6

%44.8

ألف ريال سعودي

المبيعات عبراإلنترنت ()Miss L
اإلجمالي
مؤشرات األداء الرئيسية
كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام

5.615

7.269

7.612

%29.5

%4.7

%16.4

6.185

3.916

()%36.7

متوسط إيرادات بيع الذهب بالجملة للغرام
(ريال سعودي)

14.6

17.3

19.6

%18.5

%13.4

%15.9

19.7

20.8

%5.7

8

13

18

5

5

10

16

25

9

بيع الذهب واأللماس بالجملة

%23.7

%31.4

%31.6

7.6

0.2

7.9

%31.2

%33.1

1.9

ايرادات التجزئة

%4.3

%9.5

%11.8

5.2

2.3

7.5

%10.4

%19.2

8.8

إجمالي عدد معارض التجزئة
كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات

المبيعات عبراإلنترنت ()Miss L

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

-

%0.0

%0.7

0.7

اإلجمالي

%28.0

%40.9

%43.4

12.9

2.5

15.4

%41.7

%53.0

11.4

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

إيرادات البيع بالجملة

تشمل إيرادات البيع بالجملة في مصر بشكل أسا�سي اإليرادات من بيع الذهب بالجملة واإليرادات من « »Miss Lواإليرادات من بيع االلماس بالجملة وارتفعت بمعدل نمو سنوي
قدره  %34.3بين السنوات المالية 2017م و2019م.
ارتفعت إيرادات البيع بالجملة في مصر بنسبة  %51.2من  84.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  127.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،مدفوعة
بشكل رئي�سي بارتفاع إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %53.4من  82.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  125.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
تماشيا مع االرتفاع في الكميات المباعة بمقدار 1.654كيلوغراما حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة باستخدام ابتكارات جديدة في منتجاتها باإلضافة إلى تكثيف االستثمارفيما
يتعلق بالتعاون مع المشاهيرلتسويق منتجاتها وحسن استخدام التكنولوجيات الجديدة أثناء عمليات التصنيع مما دعم قدرة الشركة وشركاتها التابعة على تسعيرمنتجاتها بشكل
أعلى عما كانت عليه بالسابق .كما وتأثرقطاع البيع بالجملة في مصربارتفاع الطلب بشكل عام والتحسن في ظروف السوق بشكل عام.
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ارتفعت إيرادات البيع بالجملة في مصربنسبة  %19.3من  127.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  152.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،مدفوعة
بشكل رئي�سي بارتفاع إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %18.8من  125.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  149.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
تماشيا مع االرتفاع في الكميات المباعة بمقدار 343كيلوغراما لذات األسباب المذكورة أعاله ،حيث أن الشركة وشركاتها التابعة استمرت باستخدام ابتكارات جديدة في منتجاتها
باإلضافة إلى تكثيف االستثمارفيما يتعلق بالتعاون مع المشاهيرلتسويق منتجاتها وحسن توظيف التكنولوجيات الجديدة أثناء عمليات التصنيع مما دعم قدرة الشركة وشركاتها
التابعة على تسعيرمنتجاتها بشكل أعلى عما كانت عليه بالسابق .كما وتأثرقطاع البيع بالجملة في مصربارتفاع مستمرللطلب بشكل عام وبتحسن ظروف السوق.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة في مصر بنسبة  %31.1من  123.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  85.1مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مدفوعة بشكل رئي�سي بانخفاض إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %33.1من  121.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  81.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد)
واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة مصر في منتصف شهر مارس 2020م في حين تم فرض حظر التجول الكامل
والجزئي وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين وتخفيض ساعات العمل لشركاتها التابعة في مصر.
إيرادات التجزئة

تحققت إيرادات التجزئة في مصر من خالل  8معارض في السنة المالية 2017م و 13معرض في السنة المالية 2018م و 18معرض في السنة المالية 2019م و 25معرضا في فترة
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م منتشرين في مختلف أنحاء جمهورية مصرالعربية.
ارتفعت إيرادات التجزئة في مصر بنسبة  %154.1من  15.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  38.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ومن ثم ارتفعت
بنسبة  %46.5إلى  56.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك إلى أن الشركة وشركاتها التابعة قامت باستخدام ابتكارات جديدة في منتجاتها عالوة على تكثيف
االستثمار فيما يتعلق بالتعاون مع المشاهير لتسويق منتجاتها وحسن استخدام التكنولوجيات الجديدة أثناء عمليات التصنيع مما دعم قدرتها على تسعير منتجاتها بشكل أعلى
عما كانت عليه بالسابق .كان هذا باإلضافة إلى جهود الشركة وشركاتها التابعة بالتركيز على مبيعات التجزئة بدال من المبيعات بالجملة في حين تم افتتاح  8معارض بيع بالتجزئة
بين السنة 2017م و2019م.
ارتفعت إيرادات التجزئة في مصر بنسبة  %20.1من  41.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  49.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م تماشيا مع افتتاح  9معارض تجزئة جديدة نتيجة لجهود الشركة وشركاتها التابعة المستمرة بالتركيز على مبيعات التجزئة بدال من المبيعات
بالجملة ونظرا الرتفاع الطلب في قطاع التجزئة تماشيا مع التحسن في أحوال السوق.
المبيعات عبر اإلنترنت ()Miss L

تتعلق المبيعات عبر اإلنترنت بمبيعات منتجات العالمة التجارية « »Miss Lفي جمهورية مصر والتي تتم عبر اإلنترنت في حين بلغت  1.8مليون ريال سعودي وحيث تم بدء بيع
منتجات الشركة وشركاتها التابعة عبراالنترنت إثرتداعيات فيروس كورونا المستجد على اإلغالق المؤقت لمراكزالتسوق في مايو 2020م.
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5إيرادات اإلمارات العربية المتحدة من حيث قنوات البيع

  (5-7):مقر لودجلاإيرادات اإلمارات العربية المتحدة من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

فترة التسعة
أشهر
المنتهية
في 30
سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

بيع الذهب بالجملة

18,194

9,264

8,418

()%49.1

()%9.1

()%32.0

8,407

120

()%98.6

إيرادات التجزئة

2,114

779

-

()%63.2

()%100.0

-

-

-

ال ينطبق

اإليرادات األخرى

-

238

1,267

ال ينطبق

%433.1

-

1,193

568

()%52.4

20,308

10,281

9,684

()%49.4

()%5.8

()%30.9

9,600

688

()%92.8

ألف ريال سعودي

اإلجمالي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر
2019م
2017م
2019م (معلوماتاإلدارة)

مؤشرات األداء الرئيسية
كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام

742

365

349

()%50.8

()%4.5

()%31.4

356

8

()%97.9

متوسط إيرادات بيع الذهب بالجملة
للغرام (ريال سعودي)

24.5

25.4

23.1

%3.4

()%8.7

()%2.9

23.0

ال ينطبق

ال ينطبق

1

-

-

()1

-

()1

-

-

-

إجمالي عدد معارض التجزئة
كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
بيع الذهب بالجملة

%5.1

%2.3

%1.7

()2.8

()0.5

()3.4

%2.1

%0.0

()2.1

شركة الزوردي للمجوهرات -

51

فترة التسعة
أشهر
المنتهية
في 30
سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

ايرادات التجزئة

%0.6

%0.2

%0.0

()0.4

()0.2

()0.6

%0.0

%0.0

-

االيرادات األخرى

%0.0

%0.1

%0.3

0.1

0.2

0.3

%0.3

%0.2

()0.1

%5.7

%2.5

%2.0

()3.2

()0.5

()3.7

%2.4

%0.3

()2.2

ألف ريال سعودي

اإلجمالي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر
2019م
2017م
2019م (معلوماتاإلدارة)

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

إيرادات البيع بالجملة

تشمل إيرادات البيع بالجملة في اإلمارات العربية المتحدة بشكل أسا�سي اإليرادات من بيع الذهب بالجملة وبشكل أقل اإليرادات من « »Miss Lوانخفضت بمعدل نمو سنوي
قدره  %32.0بين السنوات المالية 2017م و2019م .تتحقق إيرادات بيع الذهب بالجملة من اإلمارات العربية المتحدة من الزوردي دبي بشكل كامل من تصديرمشغوالت الذهب
بالجملة بشكل رئي�سي .انخفضت إيرادات بيع الذهب بالجملة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %49.1من  18.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  9.3مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،تماشيا مع انخفاض كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام من  742كيلوغرام إلى  365كيلوغرام خالل الفترة ذاتها بسبب التباطؤ العام في
عمليات البيع بالجملة في دبي حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بتخفيض عدد الموظفين في فرع البيع بالجملة الخاص بها.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %9.1من  9.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  8.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م مدفوعة بشكل رئي�سي بانخفاض إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %12.8من  9.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  8.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م بسبب انخفاض المبيعات المحلية (بمقدار  3.4مليون ريال سعودي) وقابله ارتفاع في الصادرات (بمقدار  2.5مليون ريال سعودي) كما وانخفضت كمية بيع
الذهب بالجملة بالكيلوغرام من  365كيلوغرام إلى  349كيلوغرام خالل الفترة ذاتها.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %98.6من  8.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  120ألف ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مدفوع بشكل رئي�سي بانخفاض إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %105.0من  8.2مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى مسترجعات بقيمة  411ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وذلك بشكل رئي�سي نتيجة جائحة
كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارالجائحة من قبل حكومة اإلمارات العربية المتحدة في منتصف
شهر مارس 2020م في حين تم فرض حظر التجول الكامل والجزئي خالل الفترة من  19مارس إلى  24يونيو 2020م وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد
الموظفين.
إيرادات التجزئة

تتعلق إيرادات التجزئة في اإلمارات العربية المتحدة بعمليات فرع الزوردي في أبو ظبي .انخفضت إيرادات التجزئة للشركة وشركاتها التابعة في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة
 %63.2من  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  779ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م ومن ثم صفرفي السنة المالية 2019م ،وذلك بسبب إغالق الفرع
الوحيد في أبو ظبي خالل السنة المالية 2017م حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بتحقيق مبيعات طفيفة في السنة المالية 2018م أثناء تصفية المخزون المتبقي من الفرع.
اإليرادات األخرى

تتحقق اإليرادات األخرى في اإلمارات العربية المتحدة من بعض المبيعات األخرى .ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %433.1من  238ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م
إلى  1.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفضت اإليرادات األخرى في اإلمارات بنسبة  %52.4من  1.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  568ألف ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها
الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة اإلمارات العربية المتحدة في منتصف شهر مارس 2020م في حين تم فرض حظر التجول الكامل والجزئي خالل الفترة من  19مارس
إلى  24يونيو 2020م وتأثرت عمليات اإلنتاج بسبب تخفيض ساعات العمل وعدد الموظفين.
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5إيرادات الدول األخرى من حيث قنوات البيع

-5-7

  (5-8):مقر لودجلاإيرادات الدول األخرى من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

بيع الذهب بالجملة

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

5.804

35

3.188

()%99.4

%9008.6

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر
2019م
2017م
2019م (معلوماتاإلدارة)
()%25.9

3.044

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

-

()%100.0

مؤشرات األداء الرئيسية
كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام

189

1

89

()%99.3

%8800.0

()%31.5

84

-

()%100.0

متوسط إيرادات بيع الذهب بالجملة
للغرام (ريال سعودي)

30.8

25.4

28.8

()%17.5

%13.7

()%3.2

28.7

ال ينطبق

ال ينطبق

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
بيع الذهب بالجملة

%0.0

%1٫6

%0.7

()1.6

0.7

()1.0

%0.8

%0.0

()0.8

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

إيرادات البيع بالجملة

تشمل إيرادات البيع بالجملة في الدول األخرى بشكل أسا�سي اإليرادات من بيع الذهب بالجملة باإلضافة إلى اإليرادات من العالمة التجارية « »Miss Lوتتحقق إيرادات بيع الذهب
بالجملة من الدول األخرى من دولة قطر ودولة عمان .انخفضت إيرادات بيع بالجملة في الدول األخرى بنسبة  %99.4من  5.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى
 35ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة النخفاض اإليرادات من قطرمن  5.8مليون ريال في السنة المالية 2017م إلى صفرفي السنة المالية 2018م .باإلضافة إلى
إيرادات دولة عمان حيث بدأت الشركة وشركاتها التابعة عملياتها في عمان في النصف الثاني من السنة المالية 2018م.
ارتفعت إيرادات البيع بالجملة للشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى بنسبة  %9,114.9من  35ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ،مدفوعة بشكل رئي�سي بارتفاع إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %7,284.6من  35ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.6مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م والمتعلقة بشكل كامل بإيرادات الزوردي عمان حيث قامت الزوردي عمان بتصدير منتجات الشركة وشركاتها التابعة إلى الواليات المتحدة
االمريكية بقيمة إيرادات بلغت  1.2مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م والجدير بالذكر انه تم افتتاح الزوردي عمان في 2018م وبدأت
المبيعات في ديسمبر2018م مما أدى بشكل كبيرإلى الزيادة في اإليرادات خالل السنة المالية 2019م.
انخفضت إيرادات بيع الذهب بالجملة للشركة وشركاتها التابعة في الدول األخرى بنسبة  %100.0من  3.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م
إلى صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مدفوع بشكل رئي�سي بانخفاض إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة  %100.0من  2.4مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،حيث لم تسجل الزوردي عمان والزوردي قطر أي إيرادات خالل تلك
الفترة.
-5-8

5تكلفة اإليرادات من العمليات

  (5-9):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات من العمليات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

مواد خام مستهلكة

80,922

100,261

133,302

%23.9

%33.0

%28.3

109.239

76.419

()%30.0

رواتب ومكافآت الموظفين

45,794

43,632

43,547

()%4.7

()%0.2

()%2.5

30.345

26.804

()%11.7

تكاليف صهرومخصص مخزون
بطيء الحركة

2,873

9,630

9,548

%235.2

()%0.8

%82.3

6.981

8.453

%21.1

االستهالك

4,144

4,251

5,317

%2.6

%25.1

%13.3

3.664

4.057

%10.7

أخرى

4,159

4,594

1,680

%10.5

()%63.4

()%36.4

2.628

1.718

()%34.6
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ألف ريال سعودي

إجمالي تكلفة اإليرادات من العمليات

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)
137,892

162,369

193,395

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

%17.8

%19.1

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)
%18.4

152,857

117,451

التغيرللفترة
2019م2020-م

()%23.2

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين

1.517

1.511

1.342

()6

()169

()175

1.448

1.208

()240

متوسط تكلفة العمالة الشهرية
(باأللف ريال سعودي)

2.516

2.406

2.704

()%4.3

%12.4

%3.7

2.328

2.465

%5.9

كنسبة من إجمالي إيرادات
العمليات
مواد خام مستهلكة

%22.8

%24.7

%27.7

1.9

3.0

4.9

%27.6

%29.7

2.1

رواتب ومكافآت الموظفين

%12.9

%10.7

%9.0

()2.2

()1.7

()3.8

%7.7

%10.4

2.7

تكاليف صهرومخصص مخزون
بطيء الحركة

%0.8

%2.4

%2.0

1.6

()0.4

1.2

%1.8

%3.3

1.5

االستهالك

%1.2

%1.0

%1.1

()0.1

0.1

()0.1

%0.9

%1.6

0.7

أخرى

%1.2

%1.1

%0.3

()0.0

()0.8

()0.8

%0.7

%0.7

0.0

اإلجمالي

%38.8

%39.9

%40.2

1.1

0.2

1.4

%38.7

%45.7

7.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

مواد خام مستهلكة

تشمل المواد الخام المستهلكة مكونات متنوعة تعتمد على نوع المجوهرات وما إذا كان المنتج مزمع بيعه من خالل تجارة التجزئة أو الجملة .تتألف المواد الخام من األلماس
واألحجار الكريمة وقطع المجوهرات الجاهزة ومجوهرات شبه مكتملة من مصادر خارجية (تستخدم في الغالب لتجارة التجزئة) .ارتفعت المواد الخام المستهلكة بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  %28.3في الفترة ما بين السنوات المالية 2017م و2019م حيث ارتفعت المواد الخام المستهلكة بنسبة  %23.9من  80.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م إلى  100.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،تماشيا مع ارتفاع إيرادات التجزئة بنسبة قدرها  %20.8وارتفاع إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة قدرها %12.3
خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت المواد الخام المستهلكة بمقدار %33.0من  100.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  133.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة الرتفاع
اإليرادات بالتجزئة بنسبة قدرها  %56.4خالل الفترة ذاتها.
انخفضت المواد الخام المستهلكة بمقدار %30.0من  109.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في 30سبتمبر2019م إلى  76.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،ويعزى ذلك إلى انخفاض اإليرادات بالتجزئة بنسبة قدرها  %27.4وانخفاض إيرادات بيع االلماس بالجملة بنسبة قدرها  %42.7وانخفاض
إيرادات بيع الذهب بالجملة بنسبة قدرها  %41.6خالل الفترة ذاتها .وذلك بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي
تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تقوم فيها الشركة وشركاتها التابعة بعملياتها مما أدى إلى إغالق
مؤقت لمعارض البيع بالتجزئة.
رواتب ومكافآت الموظفين

تتعلق مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بالرواتب األساسية للموظفين ومكافآتهم والمزايا المقدمة إليهم التي تتضمن بدالت السكن ومكافآت نهاية الخدمة وبدالت التنقل
وغيرها من التكاليف األخرى المتعلقة بالعمال المشاركين في عملية التصنيع .وقد انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بمعدل سنوي مركب قدره  %2.5خالل الفترة
ما بين السنوات المالية 2017م و2019م ،حيث انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة قدرها  %4.7من  45.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى
 43.6مليون ريال سعودي في 2018م ،وذلك نتيجة النخفاض عدد الموظفين من المصانع ،كما وانخفض متوسط تكلفة العمالة بنسبة قدرها  %4.3من  2,516ريال سعودي إلى
 2,406ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .جاء هذا االنخفاض في مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بسبب دمج قسمي تطوير المنتجات في المملكة العربية السعودية ومصر مما
نتج عنه تخفيض التكلفة على الشركة.
انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بشكل طفيف بنسبة  %0.2من  43.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  43.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م نتيجة انخفاض عدد الموظفين.
انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %11.7من  30.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  26.8مليون ريال سعودي في
فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،نتيجة انخفاض عدد الموظفين في المصانع بواقع  240موظفا .جاء هذا االنخفاض بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس
كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل
فيها الشركة وشركاتها التابعة مما أدى إلى بقاء الموظفين في منازلهم في فترة الحجر وبالتالي االنخفاض في مصاريف العمل اإلضافي والعالوات .كما واستفادت الشركة وشركاتها
التابعة من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا ،ال سيما المبادرات التالية:
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مبادرة نظام «ساند» حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية  ٪60من رواتب الموظفين السعوديين ما لم تتجاوز نسبة ٪70
من إجمالي عدد الموظفين السعوديين.
ً
برنامج هدف لدعم  ٪30من الراتب أو  3,000ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتبارا من بداية شهر يوليو
2019م.
تخفيض أجور الموظف بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلي حسب تعديالت نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء الحركة

تتعلق تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء الحركة بالخسارة الناتجة عن فاقد الذهب وتكاليف صهر الذهب والتشكيل ومخصص تكاليف صهر وإعادة تصنيع مجوهرات من
الذهب غيرالمتحركة .ارتفعت تكاليف صهرومخصص مخزون بطيء الحركة بنسبة  %235.2من  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  9.6مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018مبسبب صهر منتجات بطيئة الحركة في قطاع الجملة .وانخفضت تكاليف صهر ومخصص مخزون بطيء الحركة بشكل طفيف بنسبة  %0.8من  9.6مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  9.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
ارتفعت تكاليف صهرومخصص مخزون بطيء الحركة بنسبة  %21.1من  7.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  8.5مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2020م متأثرة بجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء
انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة مما أدى بشكل رئي�سي إلى انخفاض الكميات
المباعة من الذهب بالجملة خالل الفترة ذاتها وبالتالي أدى ذلك إلى مخزون فائض فقامت إدارة الشركة وشركاتها التابعة بصهره وسداد قسم من قروض الذهب من خالله إلدارة
رأس المال العامل بشكل أفضل.
االستهالك

ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %2.6من  4.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  4.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م و 5.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى إضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات فيما يتعلق بإنشاء مصنع جديد في جمهورية مصرالعربية خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف االستهالك بنسبة  %10.7من  3.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  4.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر2020م نتيجة إلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات باألخص في المكائن والمعدات خالل نفس الفترة.
أخرى

تتعلق التكاليف األخرى في المقام األول بالمواد االستهالكية والتي تمثل المواد غير المباشرة التي تستهلك أثناء عملية التصنيع مثل المواد الكيميائية والشمع والمطاط باإلضافة
إلى تعديالت على قيم البضاعة بعد عمليات الجرد .وتتعلق التكاليف األخرى باألدوات وقطع الغيار ،اإلصالحات والصيانة ،ونفقات السفر واالتصاالت .ارتفعت التكاليف األخرى
بنسبة  %10.5من  4.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  4.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018مبسبب ارتفاع المبيعات في قطاع الجملة.
انخفضت التكاليف األخرى بنسبة  %63.4من  4.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض المصاريف
المباشرة للمصانع باإلضافة إلى تكاليف التأمين.
انخفضت التكاليف األخرى بنسبة  %34.6من  2.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  1.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة
من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة في حين انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %35.0خالل الفترة ذاتها.
-5-9

5إجمالي الربح من حيث المنطقة

  (5-10):مقر لودجلاإجمالي الربح من حيث المنطقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

المملكة العربية السعودية

132.404

126.981

146.330

()%4.1

%15.2

%5.1

127.152

61.485

()%51.6

مصر

67.870

112.775

133.866

%66.2

%18.7

%40.4

107.147

78.171

()%27.0

اإلمارات العربية المتحدة

13.192

4.295

5.587

()%67.4

%30.1

()%34.9

6.068

()46

()%100.8

أخرى

4.016

25

2.027

()%99.4

%8112.8

()%29.0

1.967

-

()%100.0

217,481

244,076

287,810

%12.2

%17.9

%15.0

242,334

139,610

()%42.4

ألف ريال سعودي

إجمالي الربح
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ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة التسعة
أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

هامش الربح
المملكة العربية السعودية

%57.6

%55.2

%56.4

()2.4

1.2

()1.3

%58.4

%51.2

()7.1

مصر

%68.2

%67.9

%64.1

()0.3

()3.7

()4.1

%65.1

%57.3

()7.8

اإلمارات العربية المتحدة

%65.0

%41.8

%57.7

()23.2

15.9

()7.3

%63.2

()%6.7

()69.9

أخرى

%69.2

%71.3

%63.6

2.1

()7.8

()5.6

%64.6

ال ينطبق

ال ينطبق

%61.2

%60.1

%59.8

()1.2

()0.2

()1.4

%61.3

%54.3

()7.0

إجمالي الربح
المصدر :الشركة وشركاتها التابعة.

إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية من حيث قنوات البيع
  (5-11):مقر لودجلاإجمالي الربح في المملكة العربية السعودية من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م
وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

الذهب واأللماس بالجملة

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

89.886

87.403

68.090

()%2.8

()%22.1

()%13.0

65.586

22,258

()%66.1

-

-

-

-

-

-

-

168

ال ينطبق

إجمالي ربح الجملة

89.886

87.403

68.090

()%2.8

()%22.1

()%13.0

65.586

23.426

()%64.2

التجزئة

39.119

39.591

76.121

%1.2

%92.3

%39.5

59.910

36.492

()%39.1

-

-

-

-

-

-

-

920

ال ينطبق

3.398

()13

2.118

()%100.4

()%16392.3

()%21.0

1.656

1.647

()%0.5

132.404

126.981

146.330

()%4.1

%15.2

%5.1

127.152

61.485

()%51.6

الذهب بالجملة ل «»InStyle

عبراإلنترنت «»Miss L
األخرى
إجمالي الربح
هامش الربح
الذهب واأللماس بالجملة

%70.7

%69.9

%72.2

()0.8

2.3

1.5

%75.4

%55.9

()19.5

الذهب بالجملة ل «»InStyle

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%21.4

ال ينطبق

إجمالي ربح الجملة

%70.7

%69.9

%72.2

()0.8

2.3

1.5

%75.4

%55.2

()20.2

التجزئة

%41.1

%40.3

%48.3

()0.8

8.0

7.2

%48.0

%51.1

3.1

عبراإلنترنت ()Miss L

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%53.0

ال ينطبق

األخرى

%45.0

()%0.2

%27.3

()45.2

27.5

17.7

%27.4

%26.3

()1.1

%57.6

%55.2

%56.4

()2.4

1.2

()1.3

%58.4

%51.2

7.1

إجمالي الربح
المصدر :الشركة وشركاتها التابعة.
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ازداد إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %5.1خالل الفترة ما بين السنوات المالية 2017م و2019م .بينما انخفض إجمالي الربح في
المملكة العربية السعودية بنسبة  %4.1من  132.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  127.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م وكذلك انخفض هامش
إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية من  %57.6إلى  %55.2نتيجة التركيز على البيع بالتجزئة بدال من البيع بالجملة والتي تتصف بهوامش ربح أقل حيث انخفضت مبيعات
بيع الذهب بالجملة من  126.1مليون ريال سعودي إلى  125.6مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها كما وارتفعت مبيعات التجزئة من  95.2مليون ريال سعودي إلى  98.1مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفع إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية بنسبة  %15.2من  127.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  146.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
وارتفع هامش إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية من  %55.2إلى  %56.4خالل الفترة ذاتها ،وذلك نتيجة لالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية
2018م.
انخفض إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية بنسبة  %51.6من  127.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  61.5مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وكذلك انخفض هامش إجمالي الربح في المملكة العربية السعودية من  %58.4إلى  %51.2خالل الفترة ذاتها ،وذلك
نتيجة لتباطؤ عمليات الشركة وشركاتها التابعة متأثرة بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ومصر وسلطات دول الخليج على ضوء جائحة
فيروس كورونا مما ادى إلى االنخفاض في اإلنفاق العام على المنتجات الفاخرة والذي أدى بدوره إلى انخفاض المبيعات بنسبة أكبرمن انخفاض التكاليف الثابتة.
إجمالي الربح في مصر من حيث قنوات البيع
  (5-12):مقر لودجلاإجمالي الربح في مصر من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2019م
(معلومات
اإلدارة)

فترة التسعة
أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
2020م
(معلومات
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

الذهب واأللماس بالجملة

61.769

102.169

113.093

%65.4

%10.7

%35.3

92.455

57.428

()%37.9

التجزئة

6.101

10.605

20.773

%73.8

%95.9

%84.5

14.692

20.743

%41.2

عبراإلنترنت ()Miss L

-

-

-

-

-

-

-

636

ال ينطبق

األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.870

112.775

133.866

%66.2

%18.7

%40.4

107.147

78.171

()%27.0

ألف ريال سعودي

إجمالي الربح
هامش الربح
الذهب واأللماس بالجملة

%73.3

%80.2

%74.4

6.9

5.8

1.1

%74.9

%66.7

()8.2

التجزئة

%40.0

%27.4

%36.6

()12.6

9.2

()3.4

%35.7

%41.9

6.3

عبراإلنترنت ()Miss L

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%35.3

ال ينطبق

األخرى

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إجمالي الربح

%68.2

%67.9

%64.1

()0.3

()3.7

()4.1

%65.1

%57.3

()7.7

المصدر :الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفع إجمالي الربح في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %40.4خالل الفترة ما بين السنوات المالية 2017م و2019م .ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %66.2من  67.9مليون
ً
ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى 112.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،بينما بقي هامش إجمالي الربح في مصر مسقرا على حوالي  %68نتيجة االرتفاع في
إيرادات بيع الذهب بالجملة بواقع  43.8مليون ريال سعودي واالرتفاع بشكل أقل لمبيعات التجزئة بواقع  23.5مليون ريال سعودي تماشيا مع التوسع والزيادة في عمليات الشركة
وشركاتها التابعة في مصر.
ارتفع إجمالي الربح في مصربنسبة  %18.7من  112.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  133.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،وذلك نتيجة االرتفاع
في إيرادات البيع بالجملة بواقع  24.6مليون ريال سعودي قابلها ارتفاع في مبيعات التجزئة بواقع  18.0مليون ريال سعودي تماشيا مع التوسع والزيادة في عمليات الشركة في مصر.
انخفض إجمالي الربح في مصربنسبة  %27.0من  107.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  78.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وانخفض هامش إجمالي الربح في مصر من  %65.1إلى  %57.3خالل الفترة ذاتها ،وذلك يعود إلى انخفاض إجمالي تكاليف المبيعات الثابتة بنسبة
 %10.9فقط مقابل انخفاض إجمالي إيرادات العمليات بنسبة  %35.0بين فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م مما أثربشكل سلبي على هامش الربحية .كما
وانخفضت إيرادات البيع بالجملة بواقع  38.4مليون ريال سعودي وقابل ذلك ارتفاع في مبيعات التجزئة بواقع  8.3مليون ريال سعودي تماشيا مع استراتيجية الشركة للتركيزعلى
مبيعات التجزئة والزيادة في عمليات الشركة وشركاتها التابعة في مصر.
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إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة من حيث قنوات البيع
  (5-13):مقر لودجلاإجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

الذهب بالجملة

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

12.311

3.848

4.306

()%68.7

%11.9

()%40.9

4.875

()614

()%112.6

التجزئة

880

210

14

()%76.1

()%93.1

()%87.2

-

-

-

األخرى

-

238

1.267

ال ينطبق

%433.1

%0.0

1.193

568

()%52.4

13.192

4.295

5.587

()%67.4

%30.1

()%34.9

6.068

()46

()%100.8

إجمالي الربح
هامش الربح
الذهب بالجملة

%67.7

%41.5

%51.2

()26.1

9.6

()16.5

%58.0

()%511.3

()569.3

التجزئة

%41.6

%27.0

ال ينطبق

()14.6

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أخرى

ال ينطبق

%100.0

%100.0

ال ينطبق

-

ال ينطبق

%100.0

%100.0

-

%65.0

%41.8

%57.7

()23.2

15.9

()7.3

%63.2

()%6.7

()69.9

إجمالي الربح
المصدر :الشركة وشركاتها التابعة.

انخفض إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة بمعدل سنوي مركب قدره  %34.9خالل الفترة ما بين السنوات المالية 2017م و2019م .انخفض إجمالي الربح بنسبة %67.4
من  13.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  4.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وانخفض هامش إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة من
 %65.0إلى  %41.8نتيجة االنخفاض في صادرات الزوردي دبي إلى العراق (بمقدار 4.0مليون ريال سعودي) وعمان (بمقدار 2.2مليون ريال سعودي) .كما وتم إغالق الفرع الوحيد
في أبو ظبي خالل السنة المالية 2017م مما أدى إلى االنخفاض في إيرادات التجزئة من  2.1مليون ريال سعودي إلى  779ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفع إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %30.1من  4.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وارتفع
هامش إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة من  %41.8إلى  %57.7خالل الفترة ذاتها ،وذلك نتيجة االنخفاض في إجمالي تكلفة المبيعات الثابتة بنسبة  %4.6واالرتفاع في
صادرات الزوردي دبي إلى العراق (بمقدار 4.1مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.
انخفض إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  %100.8من  6.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى خسارة قدرها  46ألف ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،مما ترتب عليه انخفاض في هامش إجمالي الربح في اإلمارات العربية المتحدة من  %63.2إلى إجمالي هامش خسارة
بلغ  %6.7خالل الفترة ذاتها ،حيث أن الزوردي دبي لم تسجل أي إيرادات في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م بينما كانت ال تزال تتكبد تكاليف ثابتة في نفس الفترة.
إجمالي الربح في الدول األخرى من حيث قنوات البيع
  (5-14):مقر لودجلاإجمالي الربح في الدول األخرى من حيث قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
المالية
2017م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2018م
(معلومات
اإلدارة)

السنة
المالية
2019م
(معلومات
اإلدارة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

إجمالي ربح الذهب بالجملة

4.016

25

2.027

()%99.4

%8008.0

()%29.0

1.967

-

()%100.0

إجمالي الربح

4.016

25

2.027

()%99.4

%8008.0

()%29.0

1.967

-

()%100.0

هامش الربح
إجمالي ربح الذهب بالجملة
إجمالي الربح
المصدر :الشركة وشركاتها التابعة.
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%69.2

%71.3

%63.6

2.1

()7.8

()5.6

%64.6

ال ينطبق

ال ينطبق

%69.2

%71.3

%63.6

2.1

()7.8

()5.6

%64.6

ال ينطبق

ال ينطبق

يتمثل إجمالي الربح في الدول األخرى من إجمالي الربح في دولة قطر ودولة عمان .انخفض إجمالي الربح في الدول األخرى بمعدل سنوي مركب قدره  %29.0خالل الفترة ما بين
السنوات المالية 2017م و2019م .بينما انخفض إجمالي الربح بنسبة  %99.4من  4.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  25ألف ريال سعودي في السنة المالية
2018م وارتفع هامش إجمالي الربح في الدول األخرى من  %69.2إلى  ،%71.3ويعزى ذلك إلى توقف المبيعات في دولة قطر خالل السنة المالية .سجلت الشركة وشركاتها التابعة
إيرادات بلغت قيمتها  35ألف ريال سعودي وتكبدت تكلفة مبيعات بلغت ( 15ألف ريال سعودي) والمتعلقة فقط بعمليات دولة عمان حيث بلغ هامش إجمالي الربح .٪71.3
ً
ارتفع إجمالي الربح في الدول األخرى بنسبة  %8112.8من  25ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع التوسع
والزيادة في عمليات الشركة وشركاتها التابعة في عمان باألخص في بيع الذهب بالجملة ،بينما انخفض هامش إجمالي الربح للدول األخرى من  %71.3إلى  %63.6خالل الفترة ذاتها،
وذلك بسبب اختالف المزيج السلعي للمنتجات المباعة في السنة المالية 2018م عن السنوات السابقة.
انخفض إجمالي الربح في الدول األخرى بنسبة  %100.0من  2.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى صفرفي فترة التسعة أشهرالمنتهية في 30
سبتمبر2020م ،مما ترتب عليه انخفاض في هامش إجمالي الربح للدول األخرى من  %64.6إلى صفرخالل الفترة ذاتها ،وذلك بسبب التوقف المؤقت في عمليات الشركة وشركاتها
التابعة في دولة عمان حيث لم تسجل أي إيرادات أو تكلفة خالل الفترة ذاتها.
-5-10

5مصاريف البيع والتسويق

  (5-15):مقر لودجلامصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

رواتب ومكافآت موظفين

24,118

30,145

34,734

%25.0

%15.2

%20.0

27.080

20.741

()%23.4

أتعاب معايرة الذهب

27,668

28,294

34,850

%2.3

%23.2

%12.2

24.766

29.845

%20.5

أنشطة دعايات وترويج

12,411

21,468

34,257

%73.0

%59.6

%66.1

29.375

14.315

()%51.3

-

-

24,895

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

18.518

19.173

%3.5

عموالت مبيعات

11,200

13,888

16,388

%24.0

%18.0

%21.0

12.922

9.196

()%28.8

استهالك آالت ومعدات

4,398

5,793

10,196

%31.7

%76.0

%52.3

7.942

7.220

()%9.1

مخصص خسائرائتمان متوقعة

()303

2,504

5,060

()%927.4

%102.0

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

إيجار

15,343

18,443

2,921

%20.2

()%84.2

()%56.4

2.607

()3.087

()%218.4

مصاريف سفر

1,385

1,402

2,021

%1.3

%44.1

%20.8

1.454

683

()%53.0

-

189

1,965

ال ينطبق

%939.6

ال ينطبق

-

1.481

ال ينطبق

مصاريف تأمين

816

910

741

%11.4

()%18.6

()%4.7

552

605

%9.7

مصاريف أخرى

7,542

8,774

11,909

%16.3

%35.7

%25.7

8.601

7.112

()%17.3

104,577

131,810

179,936

%26.0

%36.5

%31.2

133,816

107,284

()%19.8

استهالك حق استخدام األصل

إطفاء األصول غيرالملموسة

إجمالي مصاريف البيع والتسويق
مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط عدد الموظفين
متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف
(ريال سعودي)

346

435

435

89

-

89

475

389

()86

4.405

4.289

4.909

()%2.6

%14.5

%5.6

4.715

4.479

()%5.0

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
رواتب ومكافآت موظفين

%6.8

%7.4

%7.2

0.6

()0.2

0.4

%6.9

%8.1

1.2

أتعاب معايرة الذهب

%7.8

%7.0

%7.2

()0.8

0.3

()0.5

%6.3

%11.6

5.3

أنشطة دعايات وترويج

%3.5

%5.3

%7.1

1.8

1.8

3.6

%7.4

%5.6

()1.9

استهالك حق استخدام األصل

%0.0

%0.0

%5.2

-

5.2

5.2

%4.7

%7.5

2.8

عموالت مبيعات

%3.2

%3.4

%3.4

0.3

()0.0

0.3

%3.3

%3.6

0.3

استهالك آالت ومعدات

%1.2

%1.4

%2.1

0.2

0.7

0.9

%2.0

%2.8

0.8

مخصص خسائرائتمان متوقعة

()%0.1

%0.6

%1.1

0.7

0.4

1.1

%0.0

%0.0

-
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ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

إيجار

%4.3

%4.5

%0.6

0.2

()3.9

()3.7

%0.7

()%1.2

()1.9

مصاريف سفر

%0.4

%0.3

%0.4

()0.0

0.1

0.0

%0.4

%0.3

()0.1

إطفاء األصول غيرالملموسة

%0.0

%0.0

%0.4

0.0

0.4

0.4

%0.0

%0.6

0.6

مصاريف تأمين

%0.2

%0.2

%0.2

()0.0

()0.1

()0.1

%0.1

%0.2

0.1

مصاريف أخرى

%2.1

%2.2

%2.5

0.0

0.3

0.4

%2.2

%2.8

0.6

إجمالي مصاريف البيع والتسويق

%29.4

%32.4

%37.4

3.0

5.0

8.0

%33.9

%41.7

7.9

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

رواتب ومكافآت موظفين

تتعلق مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بالرواتب األساسية ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا الموظفين بما في ذلك بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة وبدل المواصالت وعموالت
المبيعات وغيرها من المزايا المتعلقة بموظفي البيع والتسويق .ارتفعت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %25.0من  24.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
إلى  30.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نظرا الرتفاع عدد الموظفين من  346موظف إلى  435موظف خالل الفترة ذاتها باإلضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية
المتعلقة بالموظفين األجانب في السعودية ،بينما انخفض متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من  4,405ريال سعودي إلى  4,289ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %15.2من  30.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  34.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك
يعود إلى ارتفاع الرواتب األساسية للموظفين بسبب التأثير السنوي من عملية االستحواذ في حين تكبدت الشركة وشركاتها التابعة تكاليف موظفين شركة ّإزدياد المستحوذ عليها
مما أدى إلى ارتفاع متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من  4,289ريال سعودي إلى  4,909ريال سعودي بينما لم يتغير عدد الموظفين خالل الفترة ذاتها .وباإلضافة إلى ذلك
استمرت الرسوم الحكومية المتعلقة بالموظفين األجانب في المملكة العربية السعودية باالرتفاع خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %23.4من  27.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  20.7مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نظرا النخفاض عدد الموظفين من  475موظف إلى  389موظف خالل الفترة ذاتها كما وانخفض متوسط التكلفة الشهرية
لكل موظف من  4,715ريال سعودي إلى  4,479ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .كما واستفادت الشركة من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من
تداعيات مكافحة فيروس كورونا ،ال سيما المبادرات التالية:
مبادرة نظام «ساند» حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية  ٪60من رواتب الموظفين السعوديين ما لم تتجاوز نسبة ٪70
من إجمالي عدد الموظفين السعوديين.
ً
برنامج هدف لدعم  ٪30من الراتب أو  3,000ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتبارا من بداية شهر يوليو
2019م.
تخفيض أجور الموظف بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلي حسب تعديالت نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
أتعاب معايرة الذهب

تتعلق هذه التكاليف بشكل رئي�سي بتكلفة األحجار وإزالتها من قطع المجوهرات التي يتم تحصيلها من العمالء حتى يتم صهرها قبل استخدامها مرة أخرى في عمليات االنتاج .كما
تتضمن أيضا تكلفة تجميع الذهب الكسروالتكاليف المتكبدة إثرتحويل الذهب الكسرالمحصل من العمالء إلى ذهب صافي من أجل إعادة تصنيعه كمنتجات جديدة.
ارتفعت تكاليف صهر الذهب واألحجار بنسبة  %2.3من  27.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  28.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،واستمرت
باالرتفاع وذلك بنسبة  %23.2لتصل إلى  34.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك االرتفاع إلى زيادة كمية المجوهرات المحصلة من العمالء تماشيا مع زيادة
المبيعات وارتفاع سعرالذهب العالمي.
ارتفعت تكاليف صهر الذهب واألحجار بنسبة  %20.5من  24.8مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  29.8مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،ويعود ذلك االرتفاع إلى زيادة كمية المجوهرات المحصلة من العمالء التي تم صهرها خالل نفس الفترة وأرتفاع سعرالذهب العالمي.
أنشطة دعايات وترويج

تتعلق أنشطة الدعايات والترويج باإلعالنات التي تستهدف المستهلك النهائي وتشمل هذه المصاريف حمالت الترويج والتعاقد مع المشاهير وسفراء عالمة مجموعة الزوردي
التجارية وبث اإلعالنات التلفزيونية واالستعانة بخدمات إعالمية باإلضافة إلى حمالت العالقات العامة والخدمات االستشارية فيما يتعلق بتطوير العالمة التجارية للشركة
وشركاتها التابعة .ارتفعت أنشطة الدعايات والترويج بنسبة  %73.0من  12.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  21.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م،
تماشيا مع الدعايات والترويج للعالمة التجارية « »TOUSالتي تم االستحواذ عليها والتسويق اإلضافي لدعم نمو اإليرادات في مصر .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة وشركاتها
التابعة باستعمال المزيد من قنوات التسويق الرقمي في السنة المالية 2018م وتعاقدت أيضا مع بعض المشاهيرلترويج منتجاتها.
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ارتفعت أنشطة الدعايات والترويج بنسبة  %59.6من  21.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  34.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع التأثير
السنوي للدعايات والترويج للشركة التي تم االستحواذ عليها في السنة المالية 2018م والتسويق اإلضافي لدعم نمو اإليرادات في مصر .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة وشركاتها
التابعة باستعمال المزيد من قنوات التسويق الرقمي في السنة المالية 2019م وتعاقدت أيضا مع بعض المشاهيرالجدد لترويج منتجاتها.
انخفضت أنشطة الدعايات والترويج بنسبة  %51.3من  29.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  14.3مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار
هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة.
استهالك حق استخدام األصل

ً
اعترفت الشركة وشركاتها التابعة بأصل حق استخدام األصول في قائمة المركز المالي تماشيا مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16ونتيجة لذلك ،تم االعتراف برسوم
اإليجارات بشكل جزئي كاستهالك حق استخدام االصل والتي بلغت  24.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .ارتفعت مصاريف استهالك حق استخدام األصل بنسبة
 %3.5من  18.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  19.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م بسبب
زيادة عدد أفرع قطاع التجزئة.
عموالت مبيعات

تتعلق عموالت المبيعات بحوافز للموظفين ،ويتم منح مكافآت تحفيزية للموظفين الذين يحققون أهداف المبيعات المتفق عليها .ارتفعت عموالت المبيعات بمعدل نمو سنوي
مركب قدره  %21.0من  11.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  16.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نظرا الرتفاع إجمالي المبيعات بمعدل نمو سنوي
مركب قدره %16.4خالل الفترة ذاتها.
انخفضت عموالت المبيعات بنسبة  %28.8من  12.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  9.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م تماشيا مع الحركة في اإليرادات خالل الفترة ذاتها بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها
والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة.
استهالك آالت ومعدات

ارتفعت مصاريف استهالك آالت ومعدات بنسبة  %31.7من  4.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  5.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ويعود ذلك إلى
استهالك بعض األصول بشكل كبيروبالذات تحسينات العقارات المستأجرة تماشيا مع اإلضافات المستمرة على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف استهالك آالت ومعدات بنسبة  %76.0من  5.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  10.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعود
ً
ذلك بشكل كبير إلى تكلفة استهالك افرع الشركة التي تم االستحواذ عليها باالضافة إلى استهالك بعض األصول وبالذات أيضا تحسينات عقارات مستأجرة تماشيا مع اإلضافات
المستمرة على الممتلكات واآلالت والمعدات.
انخفضت مصاريف استهالك آالت ومعدات بنسبة  %9.1من  7.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  7.2مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،نتيجة االنخفاض في مصاريف االستهالك على المعدات المكتبية واألثاث والتركيبات.
مخصص خسائر ائتمان متوقعة

ً
تم عكس مخصص خسائرائتمان متوقعة بقيمة  303ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م ،وذلك يعود إلى تطبيق نموذج خسائراالئتمان المتوقعة التي تم إجراؤها تماشيا
مع تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم .9
ً
ارتفع مخصص خسائر ائتمان متوقعة بنسبة  %102.0من  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك وفقا
لنسبة المستحقات المتأخرة للسداد من العمالء.
ً
تم إعادة تصنيف مخصص خسائرائتمان متوقعة وفقا لمعاييرالتقاريرالمالية الدولية من هذا البند إلى بند منفصل على قائمة الدخل لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
2019م و2020م وارتفع بنسبة  ٪41.1من  4.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  6.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر2020م.
إيجار

ارتفعت مصاريف االيجاربنسبة  %20.2من  15.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  18.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك يعود إلى االستحواذ
على شركة ازدياد العربية التجارية خالل نفس الفترة وكذلك زيادة عدد فروع التجزئة في مصر .انخفضت مصاريف االيجاربنسبة  %84.2من  18.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م إلى  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف االيجار بنسبة  %218.4من  2.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى إيرادات بلغت  3.1مليون ريال سعودي في فترة
ً
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة لحصول الشركة وشركاتها التابعة على خصومات على عقود اإليجار في بعض مراكز التسوق نظرا لإلغالق المؤقت لمراكز
التسوق بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة
العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة ،فقد قدمت مراكز التسوق خصومات على عقود اإليجار تغطي مصاريف اإليجار خالل فترة
اإلغالق المؤقت.
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مصاريف سفر

تشمل مصاريف السفر المصاريف المتعلقة برحالت العمل المحلية والدولية .ارتفعت مصاريف السفر بنسبة  %44.1من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
و2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،مدفوعة بارتفاع السفربين الشركات التابعة في مصرودول مجلس التعاون الخليجي والسفربغرض حضور معارض
المجوهرات الدولية لمواصلة دعم نمو المبيعات ودفع مسيرة االبتكاروالتغيراالستراتيجي للشركة وشركاتها التابعة.
انخفضت مصاريف السفربنسبة  %53.0من  1.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  683ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر 2020م ،بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل
حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة مما أدى إلى إغالق المطارات ووسائل السفر.
إطفاء األصول غير الملموسة

ارتفعت مصاريف إطفاء األصول غير الملموسة بنسبة  %939.6من  189ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك
يعود إلى عملية االستحواذ خالل السنة المالية 2018م.
ارتفعت مصاريف إطفاء األصول غير الملموسة من صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر2020م ،وذلك ألن خالل عام 2019م أكملت المجموعة ممارسة تخصيص سعرالشراء المتعلقة باإلستحواذ علي شركة إزديادً .
بناء على ذلك ،تم االعتراف بالموجودات
غيرالملموسة التفاقية االمتياز.
مصاريف تأمين

تتعلق مصاريف التأمين بتأمين رصيد المخزون الخاص بالذهب وااللماس باإلضافة إلى األصول الثابتة .ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %11.4من  816ألف ريال سعودي في
السنة المالية 2017م إلى  910ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م تماشيا مع توسع الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف التأمين بنسبة  %18.6من  910ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  741ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،بسبب تمكن الشركة
وشركاتها التابعة من الحصول على أسعارأفضل.
ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %9.7من  552ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  605ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر2020م بسبب زيادة عدد افرع التجزئة للشركة.
مصاريف أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل رئي�سي باالتصاالت والطباعة ،واإلصالحات والصيانة ،ومصروفات الشحن .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %16.3من  7.5مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2017م إلى  8.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة الزيادة في مطبوعات ومستندات التسويق (بمقدار  858ألف ريال سعودي) واإلصالحات
والصيانة (بمقدار 276ألف ريال سعودي) .قابل ذلك االنخفاض في مصروفات الشحن (بمقدار 496ألف ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %35.7من  8.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  11.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي
إلى االرتفاع في مصاريف االتصاالت والطباعة (بمقدار 1.2مليون ريال سعودي).
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %17.3من  8.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  7.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة االنخفاض في تكاليف االتصاالت والطباعة (بمقدار  458ألف ريال سعودي) واإلصالحات والصيانة (بمقدار  271ألف ريال سعودي)
بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية
السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة.
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5المصاريف العمومية واإلدارية

  (5-16):مقر لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

رواتب ومكافآت موظفين

27,246

31,046

29,651

%13.9

()%4.5

%4.3

22.665

20.945

()%7.6

رسوم استشارية ومهنية

2,018

2,273

3,377

%12.7

%48.6

%29.4

2.339

2.576

%10.1

مصاريف سفر

1,718

1,626

2,036

()%5.4

%25.2

%8.9

1.367

526

()%61.5

استهالك آالت ومعدات

1,356

1,276

1,169

()%5.9

()%8.4

()%7.2

889

839

()%5.7

مصاريف طباعة وقرطاسية
واتصاالت

822

805

1,022

()%2.0

%26.9

%11.5

767

697

()%9.1

مصاريف إصالحات وصيانة

651

539

498

()%17.2

()%7.7

()%12.6

391

328

()%16.1

-

-

42

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

30

97

%221.3

مصاريف أخرى

3,825

4,775

5,581

%24.8

%16.9

%20.8

4.171

4.127

()%1.1

إجمالي المصاريف العمومية
واإلدارية

37,636

42,339

43,374

%12.5

%2.4

%7.4

32,621

30,135

()%7.6

استهالك حق استخدام األصل

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين
متوسط التكلفة الشهرية لكل
موظف (ريال سعودي)

263

266

275

3

9

12

283

299

16

6.384

7.333

7.205

%14.8

()%1.7

%6.2

7.125

5.748

()%19.3

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
رواتب ومكافآت موظفين

%1.6

%1.6

%1.5

0.1

()0.1

()0.1

%5.7

%8.1

2.4

رسوم استشارية ومهنية

%0.1

%0.1

%0.2

0.0

0.1

0.1

%0.6

%1.0

0.4

مصاريف سفر

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.3

%0.2

()0.1

استهالك آالت ومعدات

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.2

%0.3

0.1

مصاريف طباعة وقرطاسية
واتصاالت

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.2

%0.3

0.1

مصاريف إصالحات وصيانة

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.1

%0.1

0.0

استهالك حق استخدام األصل

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

مصاريف أخرى

%0.2

%0.2

%0.3

0.0

0.0

0.1

%0.2

%0.3

0.1

إجمالي المصاريف العمومية
واإلدارية

%2.1

%2.2

%2.2

0.1

0.0

0.0

%0.1

%0.1

0.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

رواتب ومكافآت موظفين

تشمل رواتب ومكافآت الموظفين الرواتب األساسية وعالوات ومزايا الموظفين .ارتفعت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %13.9من  27.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م إلى  31.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،بسبب زيادة عدد الموظفين العموميين واإلداريين والزيادة السنوية للراتب خالل الفترة ذاتها.
انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %4.5من  31.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  29.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نظرا
النخفاض عالوات الموظفين (بمقدار 1.6مليون ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها تماشيا مع االنخفاض في صافي الدخل خالل الفترة ذاتها .مع ذلك ،فقد انخفضت مصاريف رواتب
ومكافآت الموظفين كنسبة مئوية من إيرادات العمليات من  %7.6إلى  %6.2بينما ارتفع عدد الموظفين من  266موظفا إلى  275موظفا خالل الفترة ذاتها.
انخفضت مصاريف رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة  %7.6من  22.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  20.9مليون ريال سعودي في
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م تماشيا مع االنخفاض في متوسط التكلفة الشهرية لكل موظف من  7,125ريال سعودي إلى  5,748ريال سعودي نتيجة جائحة
كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية،
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وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة .بينما ارتفع عدد الموظفين من  283موظفا إلى  299موظفا خالل الفترة ذاتها كما واستفادت الشركة من بعض
المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا ،ال سيما المبادرات التالية:
 1مبادرة نظام «ساند» حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية  ٪60من رواتب الموظفين السعوديين ما لم تتجاوز نسبة ٪70من إجمالي عدد الموظفين السعوديين.
ً
 2برنامج هدف لدعم  ٪30من الراتب أو  3,000ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتبارا من بداية شهر يوليو2019م
 3تخفيض أجور الموظف بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلي حسب تعديالت نظام العمل في المملكة العربية السعودية.رسوم استشارية ومهنية

تتعلق الرسوم االستشارية والمهنية بتكاليف المراجع المالي والمستشار الضريبي والمستشار الشرعي وخدمات التوظيف وتكاليف المصممين الخارجيين ومستشارين العالمات
التجارية وتكاليف أخرى .ارتفعت الرسوم االستشارية والمهنية بنسبة  %12.7من  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  2.3مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م نتيجة الزيادة في الرسوم االستشارية للزكاة فيما يتعلق بالسنوات المالية 2005م إلى 2014م.
ارتفعت الرسوم االستشارية والمهنية بنسبة  %48.6من  2.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة
االرتفاع في التكاليف االستشارية المتعلقة باالستشارات الشرعية ،واالستشارات الضريبية ،وخدمات التوظيف ،والمصممين الخارجيين ،واستشارات العالمات التجارية .بناء على
ذلك ،فقد زادت نسبة الرسوم االستشارية والمهنية من اإليرادات بشكل طفيف من  %0.6في السنة المالية 2017م و2018م إلى  %0.7في السنة المالية 2019م.
ارتفعت الرسوم االستشارية والمهنية بنسبة  %10.1من  2.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  2.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة الرتفاع المصاريف المتعلقة بالمصممين المتخصصين الخارجين للعالمات التجارية فيما يخص العالمتين التجاريتين «»Miss L
و«.»InStyle
مصاريف سفر

ارتفعت مصاريف السفر بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %8.9من حوالي  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م مدفوعة بارتفاع رحالت السفر بين الشركات التابعة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والسفر بغرض حضور معارض المجوهرات الدولية لمواصلة دعم نمو
المبيعات ودفع مسيرة االبتكار.
انخفضت مصاريف السفربنسبة  %61.5من  1.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  526ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر 2020م بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل
حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والتي تشمل تعليق جميع الرحالت الداخلية والدولية.
استهالك آالت ومعدات

انخفضت مصاريف استهالك آالت ومعدات بنسبة  %5.9من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  1.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،و1.2
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى مصاريف استهالك األثاث والتجهيزات باإلضافة إلى المعدات المكتبية خالل نفس الفترة .وساهم ذلك
بانخفاض مصاريف استهالك آالت ومعدات بشكل طفيف بنسبة  %5.7من  889ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  839ألف ريال سعودي
في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
مصاريف طباعة وقرطاسية واتصاالت

انخفضت مصاريف طباعة وقرطاسية واتصاالت بنسبة  %2.0من  822ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  805ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م ومن ثم
ً
ارتفعت بنسبة  %26.9لتصل إلى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،تماشيا مع زيادة عدد المتاجرللشركة وشركاتها التابعة مما أدى إلى ارتفاع مصاريف االتصاالت
خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف طباعة وقرطاسية واتصاالت بنسبة  %9.1من  767ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  697ألف ريال سعودي في فترة
ً
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م بسبب انخفاض استخدام أدوات الطباعة والقرطاسية واالتصاالت تماشيا مع إجراءات الحجرالصحي والتي أدى إلى عمل الموظفين
من منازلهم خالل تلك الفترة بدال من المكاتب والفروع.
مصاريف إصالحات وصيانة

وتتعلق بمصاريف اإلصالحات والصيانة في المكتب الرئي�سي للشركة وشركاتها التابعة وبحسب االحتياج .انخفضت مصاريف اإلصالحات والصيانة بمعدل سنوي مركب قدره
 %12.6من  651ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  498ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفضت مصاريف اإلصالحات والصيانة بنسبة  %16.1من  391ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  328ألف ريال سعودي في فترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م تماشيا مع االنخفاض في عمليات الشركة نظرا إلجراءات الحجر الصحي مما أدى إلى استخدام أقل لآلالت خالل الفترة ذاتها وبالتالي ،حاجة
أقل لإلصالحات وأعمال الصيانة.
استهالك حق استخدام األصل

ً
اعترفت الشركة وشركاتها التابعة بحق استخدام األصول في قائمة المركز المالي تماشيا مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16ونتيجة لذلك ،يتم استهالك تلك األصول
بحسب عمرها اإلنتاجي وبلغ استهالك حق استخدام األصل  42ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
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ارتفعت مصاريف استهالك حق استخدام األصل بنسبة  %221.3من  30ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  97ألف ريال سعودي في فترة
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
مصاريف أخرى

تتعلق المصاريف األخرى بشكل رئي�سي بأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (والتي تمثل  %37.4من المصاريف األخرى خالل الفترة التاريخية) باإلضافة إلى مصاريف التأمين واإليجار
ومصاريف المرافق والمصاريف الحكومية وغيرها من المصاريف المتفرقة .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %24.8من  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى
 4.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االرتفاع في أتعاب مجلس اإلدارة خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %16.9من  4.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعود ذلك بشكل رئي�سي
إلى االرتفاع في أتعاب مجلس اإلدارة خالل الفترة ذاتها.
انخفضت المصاريف األخرى بشكل طفيف بنسبة  %1.1من  4.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  4.1مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وذلك يعود على االنخفاض في تكاليف المرافق (بمقدار  237ألف ريال سعودي) نظرا لقلة االستخدام نتيجة لجائحة كوفيد19-
العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشارهذه الجائحة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول
األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والتي تشمل اإلغالق المؤقت لمعارض البيع بالتجزئة باإلضافة إلى االنخفاض في بعض التكاليف األخرى (بمقدار  231ألف ريال
سعودي) .قابل ذلك ارتفاع في أتعاب مجلس اإلدارة (بمقدار 411ألف ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
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5صافي إيرادات(/مصاريف) أخرى

  (5-17):مقر لودجلاصافي إيرادات(/مصاريف) أخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
نمو
مركب في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
2017م
(معلومات
2019م (معلوماتاإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل
عمالت أجنبية – بالصافي

()276

()656

4,866

%137.3

()%841.8

ال ينطبق

3.916

2.708

()%30.8

الربح(/الخسارة) من استبعاد آالت
ومعدات

607

40

()2,451

()%93.5

()%227.5

ال ينطبق

()1.284

()32

()%97.5

()1,004

()979

()1,683

()%2.4

%71.8

%29.5

()1.240

()682

()%45.0

أخرى

139

()2,762

279

()%87.1

()%110.1

%41.9

1.700

()1.656

()%197.4

إجمالي إيرادات(/مصاريف) أخرى،
صافي

()534

()4,358

1,012

%715.4

()%123.2

ال ينطبق

3,092

338

()%89.1

الرسوم البنكية

كنسبة مئوية من إيرادات العمليات
الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل
عمالت أجنبية – بالصافي

()%0.1

()%0.2

%1.0

()0.1

1.2

1.1

%1.0

%1.1

0.1

الربح(/الخسارة) من استبعاد آالت
ومعدات

%0.2

%0.0

()%0.5

()0.2

()0.5

()0.7

()%0.3

()%0.0

0.3

الرسوم البنكية

()%0.3

()%0.2

()%0.3

0.0

()0.1

()0.1

()%0.3

()%0.3

0.0

أخرى

%0.0

()%0.7

%0.1

()0.7

0.7

0.0

%0.4

()%0.6

()1.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل عمالت أجنبية ،بالصافي

يتعلق الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل عمالت أجنبية ،بالصافي بأرصدة الذمم المدينة للشركات التابعة المصرية من الشركات التابعة السعودية فيما يتعلق بالمعامالت
التجارية الداخلية بين الشركات التابعة .انخفض الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل عمالت أجنبية ،بالصافي بنسبة  %137.3من خسارة قدرها  276ألف ريال سعودي في السنة
المالية 2017م إلى خسارة قدرها  656ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م بسبب التقلبات في أسعارالعمالت األجنبية (وخاصة الجنيه المصري) مما أدى إلى حدوث فروق
عند التحويل إلى الريال السعودي.
ارتفع الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل عمالت أجنبية ،بالصافي بنسبة  %841.8من خسارة قدرها  656ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  4.9مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م بسبب التقلبات في أسعارالعمالت األجنبية (وخاصة الجنيه المصري) مما أدى إلى حدوث فروق عند التحويل إلى الريال السعودي.
انخفض الربح(/الخسارة) من فروقات تحويل عمالت أجنبية ،بالصافي بنسبة  %30.8من  3.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى 2.7
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،بسبب التقلبات في أسعار العمالت األجنبية (وخاصة الجنيه المصري) مما أدى إلى حدوث فروق عند
التحويل إلى الريال السعودي.
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الربح(/الخسارة) من استبعاد آالت ومعدات

انخفض الربح من استبعاد آالت ومعدات من  607ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى خسارة قدرها  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعود ذلك
بشكل رئي�سي إلى استبعاد تحسينات عقارات مستأجرة ألفرع التجزئة التي تم إغالقها في المملكة العربية السعودية خالل الفترة.
انخفضت الخسارة من استبعاد آالت ومعدات بنسبة  %97.5من  1.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  32ألف ريال سعودي في فترة
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض استبعاد اآلالت والمعدات خالل نفس الفترة.
الرسوم البنكية

ارتفعت الرسوم البنكية بنسبة  %71.8من  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م و2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب الزيادة في
الفروع بالتجزئة مما أدى إلى ارتفاع الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات دفع بطاقات االئتمان ومدى.
انخفضت الرسوم البنكية بنسبة  %45.0من  1.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  682ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر 2020م بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها والتي تم اتخاذها الحتواء انتشار هذه الجائحة من قبل
حكومة المملكة العربية السعودية ،وحكومات الدول األخرى التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والتي تشمل اإلغالق المؤقت لمعارض البيع.
أخرى

انخفضت اإليرادات األخرى من  139ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م لتصل إلى مصاريف أخرى بقيمة  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،ويعود ذلك
بشكل رئي�سي نتيجة رسوم االستشارات المتكبدة خالل العام فيما يتعلق بعملية االستحواذ.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %110.1من  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  279ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفضت اإليرادات (المصاريف) األخرى بنسبة  %197.4من إيرادات  1.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى مصاريف أخرى بقيمة 1.7
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،بسبب وديعة بقيمة  1.9مليون درهم إماراتي تم دفعها إلحدى مراكز التسوق منذ  10سنوات ،والتي تم
شطبها خالل الفترة ذاتها حيث أنه لم يكتمل بناء مركزالتسوق وفقد األمل في استرداد الوديعة.
5 -5-13تكاليف تمويل  -بالصافي
  (5-18):مقر لودجلاتكاليف تمويل – بالصافي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر 2019م و2020م.

ألف ريال سعودي

تكاليف التمويل

السنة
السنة
المالية
المالية
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة)

السنة
المالية
2019م
(المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو
سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
–
2019م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

.التغيرللفترة
2019م2020-م

29,621

34,333

45,081

%15.9

%31.3

%23.4

33,955

36.123

%6.4

-

-

4,394

%0.0

%0.0

ال ينطبق

3,380

2,799

()%17.8

نسبة العائد على مكافآت نهاية
الخدمة للموظفين

1,120

1,261

1,398

%12.6

%10.9

%11.7

1,052

577

()%45.1

إجمالي تكاليف التمويل

30,740

35,594

50,873

%15.8

%42.9

%28.6

38,387

39,479

%2.8

نسبة العائد على التزامات اإليجار

كنسبة من إجمالي إيرادات العمليات
تكاليف التمويل

%8.3

%8.4

%9.4

0.1

0.9

1.0

%8.6

%14.1

5.5

نسبة العائد على التزامات اإليجار

%0.0

%0.0

%0.9

0.0

0.9

0.9

%0.9

%1.1

0.2

نسبة العائد على مكافآت نهاية
الخدمة للموظفين

%0.3

%0.3

%0.3

0.0

0.0

0.0

%0.3

%0.2

0.1

إجمالي تكاليف التمويل

%8.7

%8.8

%10.6

0.1

1.8

1.9

%9.7

%15.4

5.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

تكاليف التمويل

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %15.9من  29.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  34.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة لتسهيالت المرابحة
التي تم الحصول عليها لغرض عملية االستحواذ باإلضافة إلى ارتفاع أسعارالذهب العالمي.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %31.3من  34.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  45.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب استمرار تسهيالت
المرابحة المتعلقة بعملية االستحواذ باإلضافة إلى ارتفاع أسعارالذهب العالمي.
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انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %6.4من  33.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  36.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،نتيجة لجهود الشركة وشركاتها التابعة في تخفيض رأس المال العامل وبالتالي تخفيض تكاليف التمويل باإلضافة إلى انخفاض أسعار سايبور في
المملكة العربية السعودية خالل نفس الفترة.
نسبة العائد على التزامات اإليجار

ً
تتعلق نسبة العائد على التزامات اإليجاربجزء الفائدة من التزامات اإليجارتماشيا مع تطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16وبلغت قيمتها  4.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م .وانخفضت نسبة العائد على التزامات اإليجار بنسبة  %17.8من  3.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  2.8مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.

نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ً
وفقا لمتطلبات معيارالمحاسبة الدولي رقم  ،19يتم عرض تكلفة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الربح والخسارة ويتم عرض صافي الفائدة ضمن تكاليف التمويل ويتم
تحديد صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على المخصص في قائمة المركز المالي .ارتفعت نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  %11.7من  1.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك ً
بناء على التقريراألكتواري.

انخفضت نسبة العائد على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بنسبة  %45.1من  1.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  577الف ريال
سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م وذلك ً
بناء على التقريراألكتواري.
-5-14

5صافي الدخل

  (5-19):مقر لودجلاصافي الدخل في للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
و2020م

ألف ريال سعودي

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
–
2019م

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)

التغيرللفترة
2019م2020-م

صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة
والضريبة

43,993

29,976

()3,125

()%31.9

()%110.4

ال ينطبق

36,326

()77,675

()%313.8

الزكاة

()10,613

()10,719

()11,306

%1.0

%5.5

%3.2

()8,527

()6,827

()%19.9

ضريبة الدخل

()1,836

()1,591

()3,116

()%13.4

%95.9

%30.3

()3,448

()2,099

()%39.1

صافي (الخسارة)/الربح للسنة
أوللفترة

31,544

17,666

()17,548

()%44.0

()%199.3

ال ينطبق

24,351

()86,601

()%455.6

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا تحت قائمة الربح أو الخسارة
إعادة تقييم مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين

()4,657

4,312

1,706

()%192.6

()%60.4

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

البنود التي سيعاد تصنيفها الحقا
تحت قائمة الربح أو الخسارة

-

-

-

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

%0.0

فروقات تحويل العمليات األجنبية

445

()550

9,930

()%223.7

()%1905.3

%372.5

8,409

978

()%88.4

الدخل(/الخسارة) الشامل(ة)
اآلخر(/األخرى) للسنة/للفترة –
صافي من الضريبة

()4,212

3,762

11,635

()%189.3

%209.3

ال ينطبق

8,409

978

()%88.4

مجموع (الخسارة) الشاملة
األخرى/الدخل الشامل اآلخر
للسنة أوللفترة

27,332

21,428

()5,912

()%21.6

()%127.6

ال ينطبق

32,761

()85,622

()%361.4

كنسبة مئوية من إيرادات العمليات
الربح من العمليات التشغيلية

%61.2

%60.1

%59.8

()1.1

()0.2

()1.4

%61.3

%54.3

()7.0

إيرادات (مصاريف) أخرى -
بالصافي

%21.2

%17.2

%9.7

()4.0

()7.5

()11.5

%18.1

()%15.0

()33.1

تكاليف تمويل – بالصافي

%0.2

%1.1

%0.2

0.9

()0.9

0.1

%0.8

%0.1

()0.7

صافي (الخسارة)/الربح للسنة
أو للفترة

%8.7

%8.8

%10.6

0.1

1.8

1.9

%9.7

%15.4

5.6
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ألف ريال سعودي

مجموع (الخسارة) الشاملة
األخرى/الدخل الشامل اآلخر
للسنة أو للفترة

السنة
السنة
السنة
المالية
المالية
المالية
2019م
2018م
2017م
(المراجعة) (المراجعة) (المراجعة)

%8.9

%4.3

()%3.6

نمو
سنوي
2017م
2018-م

نمو سنوي
2018م
2019-م

نمو
مركب
2017م
–
2019م

()4.5

()8.0

()12.5

فترة التسعة فترة التسعة
أشهرالمنتهية أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر في  30سبتمبر
2020م
2019م
(معلومات
(معلومات
اإلدارة)
اإلدارة)
%6.2

()%33.7

التغيرللفترة
2019م2020-م

()39.9

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المراجعة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م و2020م.

الزكاة

ً
يتم احتساب الزكاة باسم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل وفقا لألنظمة المالية السعودية .ارتفع مخصص الزكاة من  10.6مليون ريال سعودي في السنة المالية
ً
2017م إلى  11.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى نمو الوعاء الزكوي تماشيا مع االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل
نفس الفترة .انخفض مصروف مخصص الزكاة بنسبة  %19.9من  8.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  6.8مليون ريال سعودي في فترة
ً
التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،تماشيا مع انخفاض عمليات الشركة وشركاتها التابعة.
قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى السنة المالية 2019م وحصلت على شهادات زكوية لتلك الفترات .خالل السنة المالية 2017م ،تلقت الشركة
وشركاتها التابعة ربوط زكوية عن السنوات المالية من 2005م إلى 2014م مع التزامات زكوية إضافية بما يقارب  10.6مليون ريال سعودي وقد قدمت الشركة وشركاتها التابعة
اعتراض على هذه الربوط ،وتم مناقشها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم تم تخفيض هذه االلتزامات الزكوية إلى  6.0مليون ريال سعودي ،وتم تسوية هذه المبالغ خالل
السنة المالية 2019م .وخالل شهر مايو 2020م ،استلمت الشركة ربط الزكاة عن السنة المالية 2018م مع التزام زكوي إضافي بحوالي  26.4مليون ريال سعودي .تم تخفيض
الربط بعد مناقشات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى  0.1مليون ريال سعودي والذي تم االتفاق عليه وتسويته من قبل الشركة في شهرسبتمبر2020م.
ال توجد مطالبات أو تقييمات مستحقة للزكاة على الشركة عن جميع السنوات حتى 2014م و2018م .ما زالت السنوات 2015م إلى 2017م و2019م قيد المراجعة من قبل الهيئة
العامة للزكاة والدخل ولم يتم استالم أي ربوط زكوية عنها حتى اآلن.
ضريبة الدخل

تتعلق ضريبة الدخل بشركة أورو إيجيبت وشركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي مصر») حيث تم استحقاق الضريبة على أرباحهما الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة
 .%22.5كما تم استحقاق الضريبة على األرباح الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة  %10و %15من كل من شركة الزوردي للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي قطر») وشركة الزوردي
للمجوهرات ذ.م.م («الزوردي ُعمان») على التوالي.
ً
تم إعفاء شركة أورو ايجيبت المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل حتى  31ديسمبر 2014م ،وفقا للقانون المصري رقم  8لسنة 1997م .حصلت شركة أورو
ايجيبت على اقرارات ضريبية وسددت مطلوباتها الضريبية على أنشطتها الغيرمعفاة حتى عام 2014م .قامت شركة أورو ايجيبت بسداد جميع الضرائب المستحقة على أنشطتها
غير المعفاة حتى تاريخه .وتم إعفاء شركة الزوردي مصر المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل على نتائج أعمالها التجارية والصناعية لمدة  10سنوات انتهت في
 31ديسمبر2018م.
انخفضت ضريبة الدخل بنسبة %13.4من  1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م متأثرة بتوقف العمليات في قطر
بسبب الظروف بالمنطقة حيث بلغت اإليرادات من قطرصفرفي السنة المالية 2018م.
ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة  %95.9من  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى انتهاء فترة إعفاء
شركة الزوردي مصرمن الضريبة في نهاية السنة المالية 2018م.
انخفضت ضريبة الدخل بنسبة  %39.1من  3.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019م إلى  2.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر2020م ،وذلك نتيجة التباطؤ في عمليات الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة.
صافي الربح

انخفض صافي الربح بنسبة  %44.0من  31.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  17.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وانخفض هامش صافي الربح
بمقدار 4.5نقطة مئوية من  %8.9إلى  ،%4.3ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق كنسبة مئوية من اإليرادات من  %29.4إلى  %32.4وانخفاض هامش إجمالي الربح من
 %61.2إلى  %60.1خالل نفس الفترة.
انخفض صافي الربح بنسبة  %199.3من  17.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى صافي خسارة بلغت  17.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وانخفض
ً
هامش صافي الربح من  %4.3إلى هامش صافي خسارة بلغ  ،%3.6وذلك يعود إلى )1( :ارتفاع مصاريف االستهالك واإلطفاء كنسبة مئوية من اإليرادات من  %1.7إلى  %7.5تماشيا
مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16واالستحواذ على العالمة التجارية TOUSخالل السنة المالية 2018م )2( ،ارتفاع مصاريف البيع والتسويق كنسبة مئوية من
اإليرادات من  %32.4إلى  ،%37.4تماشيا مع زيادة عدد معارض التجزئة بعد االستحواذ علي العالمة التجارية ( )3االنخفاض االستثنائي في قيمة المخزون المتعلق بالمتاجر التي
تم إغالقها في المملكة خالل السنة المالية 2019م والتي بلغت قيمته  17.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م (أي ما نسبته  %3.7من اإليرادات) )4(.ارتفعت تكاليف
التمويل بنسبة  %31.3من  34.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  45.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب استمرارتسهيالت المرابحة المتعلقة
بعملية االستحواذ باإلضافة إلى ارتفاع أسعارالذهب العالمي.
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انخفض صافي الربح بنسبة  %455.6من  24.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى صافي خسارة بلغت  86.6مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،وانخفض هامش صافي الربح من  %6.2إلى هامش صافي خسارة بلغ  %33.7خالل نفس الفترة .ويعزى ذلك بشكل رئي�سي إلى جائحة
كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) والزيادة الحادة في أسعارالذهب وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة لثالثة أضعاف في المملكة العربية السعودية ،والتي دفعت
ً
الشركة وشركاتها التابعة نحو اتخاذ قرارا بقبول تكلفة لمرة وحدة بقيمة  34.7مليون ريال سعودي تتعلق بسحب بعض منتجاتها من المشغوالت الذهبية من السوق السعودي.
ً
وكان التغيرفي أذواق المستهلكين مصحوبا بعوامل خارجية مثل جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلجراءات االحترازية المتعلقة بها باإلضافة إلى ارتفاع اسعار
الذهب خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر2020م هي من األسباب الرئيسية المؤدية لسحب هذه المنتجات وذلك بغرض ترشيد وتحسين استثمار الشركة وشركاتها
التابعة في رأس المال العامل للذهب وتخفيض تكاليف التمويل.
الدخل(/الخسارة) الشاملة األخرى

انخفضت الخسارة الشاملة األخرى من  4.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى دخل شامل آخربقيمة  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك يعود
إلى أرباح أكتوارية نتجت عن إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بقيمة  4.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع الدخل الشامل اآلخربنسبة  %209.3من  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  11.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك نتيجة ألرباح نتجت
عن فروقات تحويل العمليات األجنبية والتي بلغت قيمتها  9.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفض الدخل الشامل اآلخر بنسبة  %88.4من  8.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م إلى  978ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض األرباح التي نتجت عن فروقات تحويل العمليات األجنبية.
والجدير بالذكر أنه خالل السنة المالية 2019م ،أجرت الشركة وشركاتها التابعة معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي مثل الدوالر األمريكي واليورو والجنيه المصري.
وتراقب اإلدارة بانتظام التقلبات في أسعارتحويل العمالت األجنبية وقد تم احتساب تأثيرأسعارالعمالت في القوائم المالية الموحدة .وحيث أن الريال السعودي في ترابط ثابت مع
الدوالراألمريكي وليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أصول صافية مادية باليورو فإن الشركة وشركاتها التابعة معرضة لمخاطرالعملة بسبب الجنية المصري فقط.

5- 6قائمة المركز المالي الموحدة
  (5-20):مقر لودجلاقائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

موجودات غيرمتداولة
ممتلكات ومنشآت ومعدات

77,112

92,115

87,427

82,802

موجودات حق االستخدام

-

-

48,575

38,368

موجودات غيرملموسة وشهرة

634

142,415

140,689

139,613

موجودات غيرمتداولة أخرى

999

1,075

1,562

1,559

78,745

235,605

278,253

262,342

مجموع الموجودات غيرالمتداولة
موجودات متداولة
مخزون

915,032

788,856

858,624

774,480

ذمم مدينة

459,547

570,489

625,068

395,218

موجودات متداولة أخرى

26,800

39,123

99,540

112,429

ضمانات ذهب

-

-

-

49,757

ضمانات نقدية

110,142

101,529

99,974

32,928

النقد وما في حكمه

57,432

47,733

53,575

167,271

مجموع الموجودات المتداولة

1,568,952

1,547,729

1,736,782

1,532,083

مجموع الموجودات

1.647.698

1.783.334

2.015.035

1.794.425

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

430,000

430,000

430,000

430,000

احتياطي نظامي

20,420

22,187

22,187

22,187

أرباح مبقاة

131,517

149,928

132,124

45,523

احتياطي تحويل عمالت أجنبية

()175,479

()176,029

()166,099

()165,121
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ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

406,459

426,086

418,211

332,589

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غيرمتداولة

-

94,000

75,000

55,000

تسهيالت مرابحة طويلة األجل

37,638

32,645

29,335

28,004

-

-

22,631

15,805

مطلوبات ضريبة مؤجلة

555

983

1,403

1,470

ذمم دائنة طويلة األجل

-

50,600

51,375

51,965

38,193

178,228

179,745

152,244

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التزامات تأجير

مجموع المطلوبات غيرالمتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

45,460

50,195

236,812

258,140

الجزء المتداول لتسهيالت مرابحة طويلة األجل

-

14,000

19,000

30,000

الجزء المتداول اللتزامات التأجير

-

-

21,251

19,454

1,134,172

1,091,732

1,117,991

985,193

23,414

23,094

22,025

16,805

مجموع المطلوبات المتداولة

1,203,046

1,179,020

1,417,079

1,309,592

مجموع المطلوبات

1,241,239

1,357,249

1,596,824

1,461,836

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

1,647,698

1,783,334

2,015,035

1,794,425

تسهيالت مرابحة قصيرة األجل
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المراجعة كما في  30سبتمبر2020م.
  (5-21):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

106

109

128

139

229

196

190

229

108

89

65

81

العائد على حقوق الملكية

%1.9

%1.0

()%0.9

()%4.8

العائد على األصول

%7.8

%4.1

()%4.2

()%26.0

الديون إلى حقوق الملكية

2.8

2.8

2.9

3.2

ألف ريال سعودي
متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)
متوسط عمرالمخزون (يوم)

*

**

متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)

***

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م باإلضافة إلى معلومات اإلدارة.
* تم احتساب متوسط أيام الذمم المدينة باستخدام إيرادات الذهب اآلجلة.
** تم احتساب متوسط عمرالمخزون باستخدام تكلفة الذهب والمواد األولية المستخدمة
*** تم احتساب متوسط أيام الذمم الدائنة باستخدام تكلفة المواد األولية المستخدمة
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5الموجودات غير المتداولة

  (5-22):مقر لودجلاالموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

ممتلكات ومنشآت ومعدات

77,112

92,115

87,427

82,802

موجودات حق االستخدام

-

-

48,575

38,368

موجودات غيرملموسة وشهرة

634

142,415

140,689

139,613

موجودات غيرمتداولة أخرى

999

1,075

1,562

1,559

مجموع الموجودات غيرالمتداولة

78,745

235,605

278,253

262,342

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

ممتلكات ومنشآت ومعدات
  (5-23):مقر لودجلاصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

أرا�ضي

321

320

344

349

مباني

28.727

50.769

38.555

39.923

مكائن ومعدات

14.682

13.684

13.619

13.647

أثاث وتجهيزات

1.247

6.928

5.622

5.231

سيارات

928

925

1.140

1.013

معدات مكتبية

2.727

6.312

4.750

4.593

أدوات وقوالب وأصول أخرى

1.664

1.671

1.839

1.715

تحسينات عقارات مستأجرة

14.363

24.862

19.618

16.112

مشاريع إنشائية تحت التنفيذ

12.452

()13.358

1.941

219

اإلجمالي

77.112

92.115

87.427

82.802

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
  (5-24):مقر لودجلامصاريف استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

أرا�ضي

-

-

-

-

مباني

1,258

1,245

1,551

1,189

مكائن ومعدات

2,080

2,325

2,508

2,048

أثاث وتجهيزات

406

677

2,211

1,631

سيارات

886

710

546

270

معدات مكتبية

1,448

1,422

2,063

1,681

أدوات وقوالب وأصول أخرى

258

275

268

170

تحسينات عقارات مستأجرة

3,561

4,666

7,534

5,026

مشاريع إنشائية تحت التنفيذ

-

-

-

-

اإلجمالي

9,898

11,320

16,682

12,015

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
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ُيقصد بالممتلكات والمنشآت والمعدات أساسا بأنها الموجودات غير المتداولة التي تمتلكها الشركة وشركاتها التابعة وتشمل المباني والمكائن والمعدات وتحسينات العقارات
المستأجرة التي تمثل  ،%74.9و ،%97.0و ،%82.1و %84.2من إجمالي صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفي  30سبتمبر2020م ،على التوالي.
وقد ارتفع صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات من  77.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  92.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة
االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية 2018م حيث تتكون الممتلكات والمنشآت والمعدات المستحوذ عليها بشكل رئي�سي من تحسينات العقارات
ً
المستأجرة باإلضافة إلى األثاث والتجهيزات والتي تبلغ مجموعها  15.9مليون ريال سعودي .جاء االرتفاع أيضا تماشيا مع إضافات خالل الفترة ذاتها وبالذات تحسينات العقارات
المستأجرة والمعدات المكتبية (بمقدار 5.5مليون ريال سعودي و 3.0مليون ريال سعودي على التوالي) ،قابلها جزئيا مصاريف االستهالك البالغة  11.3مليون ريال سعودي خالل
نفس الفترة.
انخفض صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات من  92.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  87.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م نتيجة النخفاض
ً
التحسينات على العقارات المستأجرة تماشيا مع مصاريف االستهالك المتعقلة بتحسينات العقارات المستأجرة بقيمة  7.5مليون ريال سعودي وقابلها إضافات على تحسينات
العقارات المستأجرة بقيمة  4.8مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها.
  (5-25):مقر لودجلااإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

أرا�ضي

-

-

-

-

مباني

16

11,675

-

665

مكائن ومعدات

3,516

2,341

1,491

1.905

أثاث وتجهيزات

238

379

857

802

سيارات

258

708

718

268

معدات مكتبية

1,307

2,991

1,691

1.474

أدوات وقوالب وأصول أخرى

130

300

303

35

تحسينات عقارات مستأجرة

5,895

5,513

4,753

1.499

مشاريع إنشائية تحت التنفيذ

11,290

()11,706

1,856

330

اإلجمالي

22,651

12,201

11,668

6.978

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

بلغت قيمة اإلضافات  22.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م ،وتمثلت في إضافات بقيمة  11.3مليون ريال سعودي في مشاريع إنشائية تحت التنفيذ ،وإضافات بقيمة
 5.9مليون ريال سعودي في تحسينات العقارات المستأجرة وإضافات بقيمة  3.5مليون ريال سعودي في المكائن والمعدات وإعادة ترميم بعض المتاجر.
بلغت قيمة اإلضافات  12.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م وتمثلت في تحويالت من المشاريع تحت اإلنشاء بقيمة  11.7مليون ريال سعودي في المباني وإضافات
بقيمة  5.5مليون ريال سعودي في تحسينات العقارات المستأجرة وإضافات بقيمة  3.0مليون ريال سعودي في المعدات المكتبية .وتعلقت هذه اإلضافات بشكل رئي�سي في بعض
التحسينات في المتاجرلمواكبة توسع الشركة وشركاتها التابعة والتغيراالستراتيجي لها.
بلغت قيمة اإلضافات  11.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وتمثلت في إضافات بقيمة  4.8مليون ريال سعودي في تحسينات العقارات المستأجرة وإضافات بقيمة
 1.9مليون ريال سعودي في مشاريع إنشائية تحت التنفيذ وإضافات بقيمة  1.7مليون ريال سعودي في المعدات المكتبية.
بلغت قيمة اإلضافات  7.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م وتمثلت في إضافات بقيمة  1.9مليون ريال سعودي في المكائن والمعدات
وإضافات بقيمة  1.5مليون ريال سعودي في تحسينات العقارات المستأجرة وإضافات بقيمة  1.5مليون ريال سعودي في المعدات المكتبية.
  (5-26):مقر لودجلااألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات كما في  30سبتمبر 2020م.

فئة الموجودات
مباني

األعماراإلنتاجية المقدرة
 50سنة

مكائن ومعدات

 10سنوات

أثاث وتجهيزات

 7-6سنوات

سيارات

 4سنوات

معدات مكتبية

 7سنوات

أدوات وقوالب وأصول أخرى
تحسينات عقارات مستأجرة
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م.
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 7-4سنوات
مدة اإليجارأو العمراإلنتاجي أيهما أقصر

-6-2

5موجودات حق االستخدام

اعترفت الشركة برصيد موجودات حق االستخدام والتي تم تسجيلها في قائمة المركزالمالي تماشيا مع اعتماد الشركة وشركاتها التابعة للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم  16ابتداء
من  1يناير2019م .ويحل هذا المعيارالجديد محل متطلبات معيارالمحاسبة الدولي رقم  .١٧بلغ رصيد موجودات حق االستخدام  48.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م وانخفض إلى  38.4مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م.
-6-3

5موجودات غير ملموسة وشهرة

  (5-27):مقر لودجلاموجودات غير ملموسة وشهرة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

اتفاقية االمتيازوبرامج حاسب

634

32,437

30,711

29.635

الشهرة

-

109,978

109,978

109.978

اإلجمالي

634

142,415

140,689

139,613

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
  (5-28):مقر لودجلااتفاقية االمتياز وبرامج حاسب كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

التكلفة:
كما في  1يناير

6,759

7,050

39,268

39,529

إضافات

284

1,256

635

575

مكتسبة من خالل دمج األعمال

-

30,964

-

-

اإلستبعادات

-

-

()431.3

-

فروقات تحويل العملة األجنبية

7

()3

58

12

في نهاية السنة/الفترة

7,050

39,268

39,529

40,116

اإلطفاء المتراكم:
كما في  1يناير

6,176

6,416

6,831

8,818

المحمل على السنة

235

417

2,148

1,653

اإلستبعادات

-

-

()208

-

فروقات تحويل العملة األجنبية

5

()3

48

10

في نهاية السنة/الفترة

6,416

6,831

8,818

10,481

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

634

32,437

30,711

29.635

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

موجودات غير ملموسة وشهرة

تقدر إدارة الشركة وشركاتها التابعة العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير الملموسة سنويا .ارتفع صافي القيمة الدفترية التفاقية االمتياز وبرامج الحاسب من  634ألف ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  32.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م ،نتيجة لالعتراف بالموجودات غيرالملموسة التفاقية االمتيازبقيمة  30.9مليون ريال
سعودي فيما يتعلق باالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية .انخفضت األصول غيرالملموسة من  32.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  30.7مليون ريال
سعودي كما في  30سبتمبر2019م و 29.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م تماشيا مع مصاريف اإلطفاء خالل نفس الفترة.
الشهرة

ً
تتعلق الشهرة بعملية االستحواذ على العالمة التجارية  TOUSخالل السنة المالية 2018م (لمزيد من التفاصيل حول عملية االستحواذ فضال راجع الفقرة الفرعية ()٤-٤-٥-٩
«عقود االمتيازالتجاري (الفرانشايز)» ،من القسم رقم (« )9المعلومات القانونية») .ي حين بلغت قيمتها  110.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م و2019م و30
سبتمبر2020م .يتم احتساب الشهرة مع االعتماد بشكل أسا�سي على توقعات النمو والربحية المستقبلية المتوقعة للشركة المستحوذة .تخضع الشهرة الختبارانخفاض القيمة
ً
سنويا .ويتم إجراء اختبار للموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة للنقد مع القيمة القابلة لالسترداد والتي يتم تحديدها
على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب القيمة الحالية التي تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة  10سنوات.
تم استخدام فترة توقعات مدتها  10سنوات ألنها كانت متوافقة مع مدة اتفاقية االمتياز المملوكة من الشركة المستحوذ عليها .معدل الخصم المستخدم في احتساب التدفقات
النقدية المتوقعة هو  %7.5بما يالئم كل وحدة مدرجة للنقد والقيمة النهائية .يتم استقراء القيمة النهائية والتدفقات النقدية بعد فترة  10سنوات باستخدام معدل نمو .%2
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موجودات غير متداولة أخرى

تتكون الموجودات غيرمتداولة األخرى من اإليجارطويل األجل .وارتفعت الموجودات غيرمتداولة األخرى من  999ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  1.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2019م و 30سبتمبر2020م.
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5الموجودات المتداولة

  (5-29):مقر لودجلاالموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

مخزون

915,032

788,856

858,624

774,480

ذمم مدينة

459,547

570,489

625,068

395,218

موجودات متداولة أخرى

26,800

39,123

99,540

112,429

ضمانات ذهب

-

-

-

49,757

ضمانات نقدية

110,142

101,529

99,974

32,928

النقد وما في حكمه

57,432

47,733

53,575

167,271

مجموع الموجودات المتداولة

1,568,952

1,547,729

1,736,782

1,532,083

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)

106

109

128

139

متوسط عمرالمخزون (يوم)

229

196

190

229

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

-6-5

5المخزون

  (5-30):مقر لودجلاالمخزون كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

حسب العناصراألساسية:
خام الذهب

740,513

625,096

725,440

654.233

الماس واحجاركريمة ولؤلؤ

164,095

155,106

137,608

118.341

مواد أخرى ومستلزمات إنتاج

22,307

21,900

26,360

24.875

إجمالي المخزون

926,915

802,102

889,408

797.449

ناقصا :مخصص صهرالذهب ومواد بطيئة الحركة

()11,883

()13,246

()30,784

()23.452

صافي المخزون

915,032

788,856

858,624

773,997

حسب مرحلة االستكمال:
بضاعة جاهزة

480,155

437,872

457,212

429.233

مواد خام

445,616

363,624

431,572

307.493

أعمال قيد التنفيذ

1,143

605

624

61.215

إجمالي المخزون

926,915

802,102

889,408

797.449

ناقصا :مخصص صهرالذهب ومواد بطيئة الحركة

()11,883

()13,246

()30,784

()23.452

صافي المخزون

915,032

788,856

858,624

773,997

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط عمرالمخزون (يوم)

229

196

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
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190

229

انخفض صافي المخزون من  915.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  788.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م نتيجة النخفاض المواد الخام من
 445.6مليون ريال سعودي إلى  363.6مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض البضاعة الجاهزة من  480.2مليون ريال سعودي إلى  437.9مليون ريال سعودي خالل نفس
ً
الفترة .ارتفع صافي المخزون ليصل إلى  858.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م تماشيا مع ارتفاع المواد الخام من  363.6مليون ريال سعودي إلى  431.6مليون ريال
سعودي باإلضافة إلى ارتفاع البضاعة الجاهزة من  437.9مليون ريال سعودي إلى  457.2مليون ريال سعودي ،وقابل ذلك ارتفاع في مخصص صهرالذهب والمواد بطيئة الحركة
من  13.2مليون ريال سعودي إلى  30.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
المخزون حسب العناصر األساسية

خام الذهب
يتعلق رصيد خام الذهب بمخزون الذهب من المواد الخام الذي تستخدمه الشركة وشركاتها التابعة في عملية اإلنتاج .كما ويتأثرالرصيد بتغيرات أسعارالذهب العالمي .انخفض
رصيد خام الذهب من  740.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  625.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض
ً
في كمية الذهب في المملكة العربية السعودية وبالذات في قطاع الجملة وفي إحدى الشركات التابعة في مصر تماشيا مع التوقعات للطلب .قابل ذلك ارتفاع من خالل عملية
االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية 2018م .ارتفع رصيد خام الذهب من  625.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  725.4مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م تماشيا بشكل رئي�سي مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي خالل السنة .انخفض رصيد خام الذهب من  725.4مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر2019م إلى  654.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م نتيجة النخفاض حجم البضاعة نظرا للعوامل التي أثرت على الشركة وشركاتها التابعة مثل جائحة
كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) باإلضافة إلى الزيادة في ضريبة القيمة المضافة مما أدى إدارة الشركة وشركاتها التابعة لبذل المزيد من الجهود في إدارة كفاءة
المخزون خالل نفس الفترة.

الماس واحجاركريمة ولؤلؤ

ً
انخفض رصيد األلماس واحجاركريمة ولؤلؤ تدرجيا من  164.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  118.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م تماشيا
ً
ً
بدال من المجوهرات ثقيلة الوزن ،وتبعا لذلك قامت الشركة وشركاتها التابعة بتسجيل انخفاض في قيمة مخزونها بقيمة  27.3مليون
مع التغيراالستراتيجي للتركيزعلى بيع التجزئة
ريال سعودي ويعزى ذلك إلى مخزون المتاجرالتي تم إغالقها في المملكة العربية السعودية وتمثلت بشكل رئي�سي في منتجات األلماس.

مواد أخرى ومستلزمات إنتاج
يتعلق رصيد مواد أخرى ومستلزمات إنتاج بشكل رئي�سي بالمواد االستهالكية والمواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة حيث يتراوح الرصيد بين  21.9مليون ريال سعودي
و 26.4مليون ريال سعودي بين  31ديسمبر2017م و 30سبتمبر2020م .كما وتشكل المواد األخرى ومستلزمات اإلنتاج نسبة بين  %2.4و %3.2من إجمالي صافي المخزون كما في
 31ديسمبر2017م و 30سبتمبر2020م.
المخزون حسب مرحلة االستكمال

بضاعة جاهزة
انخفض رصيد البضاعة الجاهزة من  480.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  437.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض في
ً
ً
البضاعة المصنعة من األلماس تماشيا مع التغير في أذواق المستهلكين وفقا للدراسات التي تقوم بها الشركة وشركاتها التابعة بشكل دوري .قابل ذلك ارتفاع في المخزون إثر
االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل نفس الفترة .ارتفع رصيد البضاعة الجاهزة من  437.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  457.2مليون ريال
ً
سعودي كما في  31ديسمبر2019م تماشيا مع نمو عدد معارض الشركة وشركاتها التابعة.
انخفض رصيد البضاعة الجاهزة من  457.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  429.2مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،وذلك نتيجة النخفاض
ً
حجم البضاعة تماشيا مع اإلغالق المؤقت للمصانع إثرحظرالتجول الكامل والجزئي التي أجرته حكومات الدول للحد من انتشارفيروس كورونا.

مواد خام
يتعلق رصيد مواد الخام بالذهب الخالص ،األلماس ،الحجارة ،اللؤلؤ ،المواد الكيميائية ،السبائك والمواد األخرى .انخفض رصيد مواد الخام من  445.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر2017م إلى  363.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م نتيجة لجهود الشركة وشركاته التابعة في تخفيض رأس المال العامل باإلضافة إلى االنخفاض
اإلجمالي في كمية بيع الذهب بالجملة بالكيلوغرام في المملكة بواقع  392كيلوغرام .ارتفع رصيد مواد الخام من  363.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى 431.6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ،نتيجة لالرتفاع المتوقع في اإلنتاج.
انخفض رصيد مواد الخام من  431.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  307.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م وذلك نتيجة النخفاض حجم
البضاعة نظرا لجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد) واإلغالق المؤقت لمعارض البيع.

أعمال قيد التنفيذ
يتكون رصيد األعمال قيد التنفيذ من مشغوالت الذهب ومجوهرات األلماس قيد التصنيع .انخفض رصيد أعمال قيد التنفيذ من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2017م إلى  624ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م نتيجة لالنتهاء من تصنيع غالبية أوامرالتصنيع قبل نهاية السنة المالية.
ارتفع رصيد أعمال قيد التنفيذ من  624ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  61.2مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م حيث أن بالعادة يتم نقل معظم
أرصدة أعمال قيد التنفيذ إلى أرصدة البضاعة الجاهزة في نهاية العام وبالتالي يكون رصيد األعمال قيد التنفيذ مرتفعا خالل السنة.
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  (5-31):مقر لودجلاتحركات مخصص تكاليف صهر ومواد بطيئة الحركة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر
2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

الرصيد كما في  1يناير

16,895

11,883

13,246

30.784

المحمل على السنة/الفترة

2,873

9,630

27,313

8.453

المستخدم خالل السنة/الفترة

()7,953

()8,266

()10,010

()15.819

فروقات تحويل العملة األجنبية

68

-

235

34

رصيد نهاية الفترة

11,883

13,246

30,784

23.452

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

تسجل الشركة وشركاتها التابعة مخصص مالئم للمخزون بطيء الحركة ولتغطية تكاليف الصهر المتوقعة لكافة بنود البضاعة غير القابلة للبيع والتي يتم صهرها وإعادة
ً
ً
استخدامها في اإلنتاج وذلك وفقا ألعمارالمخزون وباستخدام النسب المحددة وفقا لسياسة الشركة وشركاتها التابعة.
ارتفعت قيمة مخصص تكاليف صهر ومخزون بطيء الحركة من  11.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  13.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م،
واستمرباالرتفاع ليصل إلى  30.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م.
انخفضت قيمة مخصص تكاليف صهرومخزون بطيء الحركة من  30.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  23.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م،
حيث بدأت الشركة وشركاتها التابعة بتخفيض حجم مخزون بضائعها لمواكبة االنخفاض في المبيعات بسبب جائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد).
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5الذمم المدينة

  (5-32):مقر لودجلاالذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

الذمم المدينة – إجمالي

469,267

582,678

644,391

421,120

ناقصا :مخصص خسائراالئتمان المتوقعة

()9,720

()12,189

()19,323

()25,901

الذمم المدينة – صافي

459,547

570,489

625,068

395,218

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية
المخصصات كنسبة من إجمالي الذمم المدينة

%2.1

%2.1

%3.0

%6.2

متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)

106

109

128

139

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المراجعة كما في  30سبتمبر2020م.
  (5-33):مقر لودجلاالحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

الرصيد في بداية السنة/الفترة

9,720

9,720

12,189

19,323

المحمل على السنة/الفترة

()303

2,504

5,060

6.032

المبالغ المستردة خالل السنة/الفترة

266

-

1,165

300

فروقات تحويل العملة األجنبية

37

()36

909

246

الرصيد في نهاية السنة

9,720

12,189

19,323

25.901

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
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  (5-34):مقر لودجلاأعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

اإلجمالي

ليست متأخرة
السداد وال مخفضة

أقل من  180يوم

 270 – 181يوم

 360 – 271يوم

 540 - 361يوم أكثرمن  540يوم

 31ديسمبر2017م
المدينون التجاريون

459,547

كنسبة من المجموع

344,478

99,247

10,944

2,168

2,532

128

%75.0

%21.6

%2.4

%0.5

%0.6

%0.0

 31ديسمبر2018م
المدينون التجاريون

570,489

كنسبة من المجموع

424,033

129,015

11,284

1,849

1,718

2,589

%74.3

%22.6

%2.0

%0.3

%0.3

%0.5

 31ديسمبر2019م
المدينون التجاريون

665,068

كنسبة من المجموع

399,364

209,629

11,559

1,264

1,181

2,071

%60.0

%31.5

%1.8

%0.2

%0.2

%0.3

 30سبتمبر2020م
المدينون التجاريون

395,218

كنسبة من المجموع

233.414

121.212

14.557

11,605

14.431

-

%59.1

%30.7

%3.7

%2.9

%3.7

-

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

الذمم المدينة – صافي

ارتفع رصيد إجمالي الذمم المدينة من  469.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  582.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م بسبب نمو في المبيعات
وتأخرطفيف في التحصيل ،ولذلك ارتفع متوسط أيام الذمم المدينة من  106يوم كما في 31ديسمبر2017م إلى  109يوم كما في 31ديسمبر2018م.
ارتفع رصيد الذمم المدينة من  582.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  644.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،بسبب نمو في المبيعات وتأخر
طفيف في التحصيل الناتج عن عدم االستقرارالسيا�سي في بعض الدول خارج المملكة العربية السعودية ،ولذلك ارتفع متوسط أيام الذمم المدينة من  109يوم كما في 31ديسمبر
2018م إلى  128يوم كما في 31ديسمبر2019م.
انخفض رصيد الذمم المدينة من  644.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  421.1مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،بسبب االنخفاض في المبيعات.
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5موجودات متداولة أخرى

  (5-35):مقر لودجلا موجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

ضريبة القيمة المضافة المستردة وأرصدة أخرى

-

2,184

15.938

16.072

المدفوع مقدما للموردين

6,419

8,098

9.991

10.637

الدفعات المقدمة

14,372

20,770

19.835

10.288

المدفوع مقدما للموظفين

3,297

3,356

3.196

3.539

ذمم مدينة أخرى

2,711

4,715

50.580

71.893

إجمالي الموجودات المتداولة األخرى

26,800

39,123

99,540

112,429

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

ضريبة القيمة المضافة المستردة وأرصدة أخرى

تتعلق أرصدة ضريبة القيمة المضافة المستردة وأرصدة أخرى بضريبة القيمة المضافة المستردة عن مشتريات الشركة وشركاتها التابعة .ارتفعت أرصدة ضريبة القيمة المضافة
ً
المستردة وأرصدة أخرى من  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  15.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م تماشيا مع زيادة مبيعات الشركة وشركاتها
التابعة خالل نفس الفترة.
ارتفعت أرصدة ضريبة القيمة المضافة المستردة وأرصدة أخرى من  15.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  16.1مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م
نتيجة للزيادة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية خالل نفس الفترة.
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المدفوع مقدما للموردين

تتعلق المبالغ المدفوعة مقدما للموردين بمشتريات الشركة وشركاتها التابعة للموجودات الثابتة والمواد الخام .ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدما للموردين من  6.4مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  8.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م .ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدما للموردين من  8.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2018م إلى  10.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ولتصل إلى  10.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،مدفوعة بزيادة عمليات الشركة وشركاتها
التابعة بما في ذلك عدد المتاجر التي تم تصميمها والعالمات التجارية والخدمات من طرف ثالث .ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى مبلغ مدفوع مقدما ألحد المشاهير (نجوم اإلعالم)
في المنطقة مقابل دعايات وإعالنات.
الدفعات المقدمة

تتمثل الدفعات المقدمة في مصاريف التأمين وااليجارورسوم التسهيالت المصرفية باإلضافة إلى دفعات مقدمة أخرى .ارتفعت الدفعات المقدمة من  14.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2017م إلى  20.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية مما أدى إلى االرتفاع في دفعات اإليجار
المقدمة (بمقدار 3.0مليون ريال سعودي).
انخفضت الدفعات المقدمة من  20.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  19.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة االنخفاض في دفعات
اإليجار المقدمة (بمقدار  7.9مليون ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها تماشيا مع تطبيق الشركة وشركاتها التابعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٦باإلضافة إلى
االنخفاض في دفعات مقدمة أخرى (بمقدار  2.9مليون ريال سعودي) والمتعلقة بشكل رئي�سي بالدفعات المقدمة لرسوم اإلقامات والدفعات المقدمة لسكن الموظفين .قابل
ذلك االرتفاع في الدفعات المقدمة للتسهيالت البنكية البالغة  9.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م منها  6.7مليون ريال سعودي متعلقة بالعموالت المدفوعة
لخطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية والمصدرة للبنوك األجنبية التي تم شراء الذهب منها.
انخفضت الدفعات المقدمة من  19.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  10.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،بسبب االنخفاض في الدفعات
المقدمة للتسهيالت البنكية التي أخذتها الشركة وشركاتها التابعة في السنة المالية 2019م والتي يتم إطفاؤها في ديسمبر2020م.
المدفوع مقدما للموظفين

تتعلق المبالغ المدفوعة مقدما للموظفين بالقروض الممنوحة للموظفين على أساس الحاجة الطارئة .وهي مضمونة بشكل غيرمباشرمن خالل مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف.
ً
يتم خصم المبالغ المستحقة من الموظفين من الرواتب شهريا .ويتراوح الرصيد بين  3.2مليون ريال سعودي إلى  3.5مليون ريال سعودي خالل الفترة التاريخية.
ذمم مدينة أخرى

تتعلق الذمم المدينة األخرى بشكل رئي�سي بالمبالغ التي تم إعادة تصنيفها من الذمم المدينة التجارية وتعلقت بالعمالء الذين يطلبون منتجات حصرية ومختصة لهم والتي تصنع
حسب الطلب كما وتتعلق بالدفعات المقدمة والدفعات المسبقة األخرى والتأمينات واإليرادات المستحقة .ارتفعت الذمم المدينة األخرى من  2.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2017م إلى  4.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م ،نتيجة لتقديم ودائع لجمارك القاهرة والتي لم تكن مطلوبة في الفترات السابقة.
ارتفعت الذمم المدينة األخرى من  4.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى  50.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م نتيجة إلعادة تصنيف بقيمة 40.2
مليون ريال سعودي من أرصدة الذمم المدينة التجارية والمتعلقة بالعمالء الذين يطلبون منتجات حصرية ومختصة لهم والتي تصنع حسب الطلب .في تلك الحاالت يقوم العمالء
بالعادة بتزويد الذهب للمنتجات المعنية ويتم تسجيل اإليرادات للعمليات فقط .لذلك ،قررت الشركة في الربع الثاني من عام 2020م أنه يجب أن تسجل تلك األرصدة تحت
الذمم المدينة األخرى بدال من رصيد الذمم المدينة التجارية.
ارتفعت الذمم المدينة األخرى من  50.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  71.9مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،مدفوعة بشكل رئي�سي من
االرتفاع في أرصدة الذمم المتعلقة بالمنتجات المصنوعة حسب طلب العمالء كما هو مذكور أعاله.
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5ضمانات نقدية

تتعلق الضمانات النقدية بودائع الشركة وشركاتها التابعة في البنوك كضمانات للحصول على قروض الذهب .انخفضت الضمانات النقدية من  110.1مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر2017م إلى  32.9مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،تماشيا مع سداد بعض قروض الذهب خالل نفس الفترة باإلضافة إلى بدء الشركة وشركاتها التابعة
بتخصيص ضمانات ذهب ابتداء من السنة المالية 2020م بدالمن الضمانات النقدية.
-6-9

5ضمانات ذهب

بدأت الشركة وشركاتها التابعة بتقديم ودائع للبنوك من الذهب في فترة 2020م ،وذلك يعود إلى الفائض من الذهب في مخزون الشركة وشركاتها التابعة خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر2020م ،حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة باستخدام هذا المخزون كضمانات للبنك للحصول على المزيد من السيولة .بلغت ضمانات الذهب ما قيمته
 49.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م.
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5النقد وما في حكمه

  (5-36):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

نقدية في الصندوق

12,680

16,868

17,308

11.377

نقدية لدى البنوك

43,634

28,677

36,267

155.894

إيداعات قصيرة األجل

1,118

2,188

-

-

اإلجمالي

57,432

47,733

53,575

167.271

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

انخفض النقد وما في حكمه من  57.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  47.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وذلك يعود إلى استخدام 143.5
مليون ريال سعودي في األنشطة االستثمارية للشركة وشركاته التابعة وتعلقت بشكل رئي�سي في االستحواذ على شركة ازدياد خالل نفس الفترة.
ارتفع النقد وما في حكمه ليصل إلى  53.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك يعود إلى تحقيق صافي نقد ناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة  29.9مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م مقابل صافي نقد مستخدم في األنشطة التشغيلية بقيمة  19.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع النقد وما في حكمه من  53.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  167.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،وذلك يعود إلى ارتفاع صافي نقد ناتج
من األنشطة التشغيلية بقيمة  35.7مليون ريال سعودي بالإلضافة الرتفاع صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية حيث بلغ  84.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر2020م ونتج بشكل رئي�سي عن مبالغ من تسهيالت مرابحة نقدية (تورق) بقيمة  47.5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى استرداد ضمانات نقدية بقيمة 67.0
مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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5حقوق الملكية

  (5-37):مقر لودجلاحقوق المساهمين كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

رأس المال

430,000

430,000

430,000

430,000

احتياطي نظامي

20,420

22,187

22,187

22,187

أرباح مبقاة

131,517

149,928

132,124

45,523

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

()175,479

()176,029

()166,099

()165,121

مجموع حقوق الملكية

406,459

426,086

418,211

332,589

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

رأس المال

بلغ رأس المال  430.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر2020م مقسمة على  43.0مليون سهم بواقع  10رياالت سعودية لكل سهم.
خالل السنوات الثالث السابقة تم زيادة رأس المال إلحدي الشركات التابعة وهي شركة الزوردي مصرللمجوهرات بمبلغ  11.5مليون ريال سعودي.
احتياطي نظامي

ً
وفقا لنظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام االسا�سي للمجموعة فإن  ٪ ١٠من صافي الدخل للسنة تم تحويله إلى االحتياطي النظامي .وقد تقرر
الشركة وشركاتها التابعة التوقف عن التحويالت عندما يصل مجموع االحتياطي إلى  ٪ ٣٠من رأس المال .واالحتياطي غيرمتاح للتوزيع إلى المساهمين .ارتفع احتياطي النظامي من
 20.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  22.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م نتيجة التحويل من األرباح المبقاة بقيمة  1.8مليون ريال سعودي
واستقر على ذات المبلغ كما في  31ديسمبر 2019م و 30سبتمبر 2020م وذلك يعود إلى أن الشركة وشركاتها التابعة لم تحقق أرباح خالل السنة المالية 2019م ،ويتم التحويل
إلى االحتياطي النظامي في نهاية كل سنة مالية.
األرباح المبقاة

ارتفعت األرباح المبقاة من  131.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  149.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م وجاء هذا االرتفاع مدفوعا بشكل
أسا�سي من صافي الدخل للسنة المالية 2018م بقيمة  17.7مليون ريال سعودي .انخفضت األرباح المبقاة من  149.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى 132.1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ،وجاء هذا االنخفاض مدفوعا بشكل أسا�سي من صافي الخسارة للسنة المالية 2019م بقيمة  17.5مليون ريال سعودي.
انخفضت األرباح المبقاة لتصل إلى  45.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،وذلك نتيجة لصافي الخسارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بقيمة
 86.6مليون ريال سعودي.
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احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

ارتفع رصيد احتياطي ترجمة عمالت أجنبية بشكل طفيف من سالب  175.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى سالب  176.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2018م نتيجة لفروقات تحويل العمليات األجنبية بقيمة  550ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
انخفض تحويل رصيد احتياطي ترجمة عمالت أجنبية من سالب  176.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م إلى سالب  166.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة لفروقات تحويل العمليات األجنبية بقيمة  9.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
انخفض احتياطي ترجمة عمالت أجنبية من سالب  166.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى سالب  165.1مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م نتيجة
لفروقات تحويل العمليات األجنبية قدرها  978ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
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5المطلوبات غير المتداولة

  (5-38):مقر لودجلاالمطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

تسهيالت مرابحة طويلة األجل

-

94,000

75,000

55,000

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

37,638

32,645

29,335

28,004

التزامات تأجير

-

-

22,631

15,805

مطلوبات ضريبة مؤجلة

555

983

1,403

1,470

ذمم دائنة طويلة األجل

-

50,600

51,375

51,965

مجموع المطلوبات غيرالمتداولة

38,193

178,228

179,745

152,244

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.
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5تسهيالت مرابحة طويلة األجل

  (5-39):مقر لودجلاتسهيالت مرابحة طويلة األجل كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

تسهيالت مرابحة طويلة األجل

-

108.000

94.000

85.000

ناقصا :الجزء المتداول

-

()14.000

()19.000

()30.000

الجزء غيرالمتداول

-

94.000

75.000

55.000

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

يتعلق رصيد تسهيالت المرابحة طويلة األجل بتسهيل نقدي تم الحصول عليه من البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) في المملكة في السنة المالية 2018م لتمويل عملية
االستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  7سنوات بمعدل العائد السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى معدل متفق
عليه مع البنك .انخفض الرصيد من  94.0مليون ريال سعودي من  31ديسمبر2018م إلى  55.0مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م تماشيا مع تسديد الدفعات لتلك
التسهيالت.
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5مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  (5-40):مقر لودجلامخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

في بداية السنة/الفترة

32,289

37,638

32,645

29,335

عند االستحواذ من خالل تجميع األعمال

-

557

-

-

المحمل للسنة/للفترة

4,435

4,508

3,244

3.141

المدفوعات خالل السنة/الفترة

()3,752

()5,738

()4,991

()4.482

خسائرأكتوارية

4,657

()4,312

()1,706

-

فروقات تحويل العمالت األجنبية

8

()8

143

11

في نهاية السنة/الفترة

37,638

32,645

29,335

28,004

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.
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تنص سياسة الشركة وشركاتها التابعة على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين الذي يكملون فترة الخدمة المستوفية للشروط بمجوب نظام العمل في المملكة
العربية السعودية .ويستند المخصص السنوي على التقييم األكتواري .تم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل خبير اكتواري مستقل ،باستخدام المنهجية االكتوارية لوحدة
االئتمان المتوقعة كما في  31ديسمبر 2019م .انخفض مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من  37.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  28.0مليون ريال
سعودي كما في  30سبتمبر2020م تماشيا مع انخفاض عدد الموظفين خالل نفس الفترة باإلضافة إلى الخسائراالكتوارية خالل الفترة التاريخية.
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5التزامات التأجير

اعترفت الشركة بموجودات حق االستخدام في قائمة المركزالمالي ونتيجة لذلك ،تم االعتراف بالتزامات التأجيرمقابلة لها والتي بلغت  29.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م .انخفضت التزامات التأجيرإلى 15.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،نتيجة تسديد الدفعات لتلك االلتزامات.
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5مطلوبات ضريبة مؤجلة

  (5-41):مقر لودجلامطلوبات ضريبة مؤجلة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر
2019م(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

في بداية السنة/الفترة

558

555

983

1,403

المحمل للسنة/للفترة

()14

576

297

40

فروقات تحويل العملة األجنبية

11

()148

123

26

في نهاية السنة/الفترة

555

983

1,403

1,470

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

تتعلق المطلوبات الضريبية بالشركات التابعة في جمهورية مصر العربية .وارتفعت المطلوبات الضريبية المؤجلة من  555ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى 983
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،واستمرت باالرتفاع لتصل إلى  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 1.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2020م ،ويعزى ذلك إلى نمو عمليات الشركات التابعة في مصرخالل نفس الفترة.
5 -6-17ذمم دائنة طويلة األجل
يتراوح رصيد الذمم الدائنة طويلة األجل بين  50.6مليون ريال سعودي و 52.0مليون ريال سعودي بين  31ديسمبر 2017م و 30سبتمبر 2020م والذي يتعلق بعملية االستحواذ
كجزء من كلفة االستحواذ مستحقة الدفع.
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5المطلوبات المتداولة

  (5-42):مقر لودجلاالمطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

45,460

50,195

236,812

258,140

-

14,000

19,000

30,000

-

-

21,251

19,454

تسهيالت مرابحة قصيرة األجل

1,134,172

1,091,732

1,117,991

985,193

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

23,414

23,094

22,025

16,805

مجموع المطلوبات المتداولة

1,203,046

1,179,020

1,417,079

1,309,592

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
الجزء المتداول لتسهيالت مرابحة طويلة األجل
الجزء المتداول اللتزامات التأجير

*

*

مؤشرات األداء
متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)

**

108

89

65

81

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.
* تم مناقشة الجزء المتداول لتسهيالت مرابحة طويلة األجل واللتزامات التأجيرضمن قسم المطلوبات الغيرمتداولة.
** تم احتساب متوسط أيام الذمم الدائنة باستخدام تكلفة المواد األولية المستخدمة.
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5ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

  (5-43):مقر لودجلاذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(معلومات اإلدارة)

ذمم دائنة

23,857

25,154

22,243

23.761

ذمم دائنة عن الذهب

-

-

193,897

211.784

مصاريف مستحقة

16,072

16,891

11,077

11.697

تكاليف تمويل مستحقة

944

2,677

1,172

1.503

ذمم الموظفين الدائنة

1,763

2,193

1,870

1.320

مبالغ مستحقة ألطراف ذو عالقة

495

511

494

649

ذمم توزيع األرباح الدائنة

15

-

-

-

ذمم دائنة أخرى

2,314

2,768

6,060

7,428

اإلجمالي

45,460

50,195

236,812

258,140

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م ومعلومات اإلدارة كما في  30سبتمبر2020م.

ذمم دائنة

ارتفع رصيد الذمم الدائنة من  23.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  25.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م ،بسبب إضافة أرصدة الذمم الدائنة
من عملية االستحواذ بقيمة  9.1مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها .انخفض رصيد الذمم الدائنة من  25.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  22.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر2019م ،بسبب سداد األرصدة لبعض الموردين بحلول نهاية العام .ارتفع رصيد الذمم الدائنة من  22.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م
إلى  23.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،وذلك يعود بشكل رئي�سي إلى الذمم الدائنة إلحدى الشركات المتخصصة في توصيل الذهب المقترض من البنوك ،وقابل
ذلك سداد لبعض أرصدة شركة ازدياد العربية التجارية خالل نفس الفترة.
ذمم دائنة عن الذهب

ارتفع رصيد الذمم الدائنة عن الذهب من  193.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  211.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م .يمثل هذا الرصيد قيمة
الذهب التي حصلت عليه الشركة باألجل من أحد موردي الذهب الرئيسيين مقابل خطابي ائتمان احتياطي بقيمة  500.0مليون ريال سعودي.
مصاريف مستحقة

ارتفعت المصاريف المستحقة من  16.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  16.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة االرتفاع في أرصدة
مصاريف اإلعالنات المستحقة (بمقدار  1.4مليون ريال سعودي) وغيرها من المصاريف المستحقة (بمقدار  1.0مليون ريال سعودي) ،وقابل ذلك انخفاض في أرصدة مصاريف
الموظفين المستحقة (بمقدار  1.2مليون ريال سعودي) ويعود ذلك بشكل رئي�سي إلى االنخفاض في أرصدة مصاريف الموظفين المستحقة (مثل اإلجازات والمكافآت والسفر)
تماشيا مع انخفاض عدد الموظفين خالل الفترة ذاتها.
انخفضت المصاريف المستحقة لتصل إلى  11.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م ،وذلك بسبب االنخفاض في المصاريف المستحقة للموظفين باإلضافة إلى إعادة
تصنيف بعض البنود المدينة من الذمم الدائنة إلى المصاريف المستحقة خالل نفس الفترة.
ارتفعت المصاريف المستحقة لتصل إلى  11.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،مدفوعة بالزيادة في المصاريف المستحقة األخرى (بمقدار  718ألف ريال
سعودي).
تكاليف تمويل مستحقة

ً
ارتفعت تكاليف التمويل المستحقة من  944ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م ،تماشيا مع الحصول على بعض
القروض لتمويل االستحواذ على شركة ازدياد خالل السنة المالية 2018م .انخفضت تكاليف التمويل المستحقة لتصل إلى  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م،
نتيجة النخفاض أرصدة قروض المرابحة خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكاليف التمويل المستحقة من  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،وذلك نتيجة لـالرتفاع تكاليف
التمويل في نفس الفترة.
ذمم الموظفين الدائنة

يتعلق رصيد ذمم الموظفين الدائنة بشكل رئي�سي بأرصدة مزايا نهاية الخدمة للموظفين الذين تركوا الشركة وشركاتها التابعة ولكن ال يزال لديهم أرصدة مستحقة لهم ،حيث أن
سياسة الشركة وشركاتها التابعة تشير بأن عند مغادرة الموظفين غير السعوديين من الشركة وشركاتها التابعة ،يتم دفعها بعدما أن يتم نقل إقامتهم من تحت مسؤولية الشركة
وشركاتها التابعة .ارتفع رصيد ذمم الموظفين الدائنة من  1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ومن ثم
انخفض إلى  1.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،نظرا الختالفات التوقيت حيث يمكن أن تتراكم األرصدة ويتم سدادها في أي وقت على مدارالسنة.
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مبالغ مستحقة ألطراف ذو عالقة

األطراف ذوالعالقة في الشركة وشركاتها التابعة هم المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،اإلدارة العليا للشركة وشركاتها التابعة ،والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين .تمت
الموافقة على شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة .تدخل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في السياق االعتيادي ألعمال الشركة
ً
وشركاتها التابعة ومن المتوقع أن يتم تسديد هذه األرصدة في السياق االعتيادي لألعمال .تتم الشروط وسياسات التسعيرلهذه المعامالت وفقا لشروط التعامل العادل مع الغير.
تتراوح أرصدة المبالغ المستحقة ألطراف ذو عالقة بين  494ألف ريال سعودي و 649ألف ريال سعودي في الفترة التاريخية.
ذمم دائنة أخر ى

يتعلق رصيد الذمم الدائنة األخرى بضرائب مطلوبة وإيجارات لمعارض التجزئة في المملكة ومصر باإلضافة إلى شيكات مؤجلة الدفع مصدرة لمشغلي مراكز التسوق كضمان
للفروع التي يتم فتحها في مصر .ارتفع رصيد الذمم الدائنة األخرى من  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2017م إلى  2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2018م،
بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ابتداء من يناير 2018م .ارتفع رصيد الذمم الدائنة األخرى ليصل إلى  6.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2019م حيث أن بدأت الشركة وشركاتها التابعة بتصديرشيكات مؤجلة الدفع مصدرة لمشغلي مراكزالتسوق كضمان للفروع التي يتم فتحها في مصروالبالغة  4.0مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر2019م.
استمررصيد الذمم الدائنة األخرى باالرتفاع ليصل إلى  7.4مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،االرتفاع في أرصدة الدائنة المتعلقة بشيكات مؤجلة الدفع (بمقدار1.0
ً
مليون ريال سعودي) والتي يتم اصدارها لمشغلي مراكز التسوق كضمان للفروع التي يتم فتحها في مصر وذلك تماشيا مع خطط الشركة وشركاتها التابعة في التوسع في جمهورية
مصرالعربية خالل نفس الفترة.
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5تسهيالت مرابحة قصيرة األجل

  (5-44):مقر لودجلاتسهيالت مرابحة قصيرة األجل كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م و 30سبتمبر 2020م.

 31ديسمبر2017م
(المراجعة)

 31ديسمبر2018م
(المراجعة)

 31ديسمبر2019م
(المراجعة)

 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

تسهيالت مرابحة (ذهب)

1,106,172

1,024,732

1,024,050

843,724

ألف ريال سعودي
تسهيالت نقدية (تورق)

28,000

67,000

93,941

141,469

اإلجمالي

1,134,172

1,091,732

1,117,991

985,193

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.

تسهيالت مرابحة (ذهب)

تتعلق تسهيالت المرابحة (ذهب) بكميات من الذهب بمبدأ المرابحة اإلسالمية التي تقدمها البنوك بمعدالت أرباح وعموالت مختلفة .ويتم تقييم هذه القروض طبقا لسعرالذهب
العالمي .ويتم سداد القرض عن طريق إعادة كمية الذهب المقترضة ذهبا للبنوك ودفع العائد المستحق بالريال السعودي .وتضمن الشركة وشركاتها التابعة هذه القروض من
خالل تقديم تأمينات الذهب وتأمينات نقدية (ضمانات) حيث تبلغ نسبتها  %10من قيمة قروض الذهب باإلضافة إلى مخزون الذهب التي تحتفظ به الشركة وشركاتها التابعة.
ً
تتراوح فترات االستحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بمعدالت ربح متفق عليها .جميع هذه التسهيالت المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفقا للشهادات الشرعية الصادرة عن
اللجان الشرعية الداخلية للبنوك بما في ذلك تسهيالت المرابحة (التورق) لتمويل شراء الذهب ،حيث تشتري البنوك بضائع غير الذهب أو الفضة ويتم بيعها للشركة وشركاتها
التابعة على أساس ائتماني .وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بعد ذلك ببيع تلك البضائع لطرف ثالث ،ويقوم البنك على الفور بشراء الذهب باستخدام عائدات المبيعات النقدية
للسلعة.
انخفضت تسهيالت المرابحة (ذهب) من  1.1مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  843.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م ،ويرجع ذلك بشكل رئي�سي
السترداد بعض السلع الثقيلة وبطيئة الحركة من المخزون وصهرها لتشكيل سبائك ذهب لتسديد هذه التسهيالت.
تسهيالت نقدية (تورق)

تتعلق التسهيالت النقدية (تورق) بالتسهيالت النقدية للتورق اإلسالمي من بنوك مختلفة لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وشركاتها التابعة ،بمعدالت ربح متفق عليها
وفترات استحقاق تتراوح من  1إلى  9أشهر .ارتفعت التسهيالت النقدية (تورق) من  28.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م إلى  93.9مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر2019م.
ارتفعت التسهيالت النقدية (تورق) من  93.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  141.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر2020م ،بسبب الحاجة المتزايدة
للتمويل نتيجة لجائحة كوفيد 19-العالمية (فيروس كورونا المستجد).
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5الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى السنة المالية 2019م وحصلت على شهادات زكوية لتلك الفترات .خالل السنة المالية 2017م ،تلقت الشركة
وشركاتها التابعة ربوط زكوية عن السنوات المالية من 2005م إلى 2014م مع التزامات زكوية إضافية بما يقارب  10.6مليون ريال سعودي وقد قدمت الشركة وشركاتها التابعة
اعتراض على هذه الربوط ،وتم مناقشتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم تم تخفيض هذه االلتزامات الزكوية إلى  6.0مليون ريال سعودي ،وتم تسوية هذه المبالغ خالل
السنة المالية 2019م .وخالل شهر مايو 2020م ،استلمت الشركة ربط الزكاة عن السنة المالية 2018م مع التزام زكوي إضافي بحوالي  26.4مليون ريال سعودي .تم تخفيض
الربط بعد مناقشات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى  0.1مليون ريال سعودي والذي تم االتفاق عليه وتسويته من قبل الشركة في شهرسبتمبر2020م.
ال توجد مطالبات أو تقييمات مستحقة للزكاة على الشركة عن جميع السنوات حتى 2014م و2018م .ما زالت السنوات 2015م إلى 2017م و2019م قيد المراجعة من قبل الهيئة
العامة للزكاة والدخل ولم يتم استالم أي ربوط زكوية عنها حتى اآلن.
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5- 7قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  (5-45):مقر لودجلاقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م وفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م.

ألف ريال سعودي

السنة المالية
2017م
(المراجعة)

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية
2019م
(المراجعة)

فترة التسعة أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)/الربح للسنة أو للفترة قبل الزكاة والضريبة

43,993

29,976

()3,125

()77,675

تعديالت لتسوية صافي الربح أو الخسارة قبل الزكاة والضرائب إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

9,898

11,320

16,682

12,115

استهالك موجودات حق االستخدام

-

-

25,940

19,766

إطفاء األصول غيرالملموسة

235

417

2,148

1,653

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

4,435

4,508

3,244

3,141

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()303

2,504

5,060

6,032

تكاليف تمويل – بالصافي

30,740

35,594

45,081

36,123

خسائر(/أرباح) بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات واألصول غيرالملموسة

()607

()40

2,451

32

تكاليف صهرالذهب والمخزون بطيء الحركة

2,873

9,630

27,313

8,453

فروقات تحويل العمالت األجنبية – بالصافي

1,957

()979

()5,488

()1,640

الدخل من التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

93,222

92,930

119,305

8,000

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

()111,414

151,348

()91,509

76,457

ذمم مدينة

()37,006

()112,316

()96,854

224,192

موجودات متداولة أخرى

3,917

()7,134

()19,361

()9,444

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

()13,717

()10,828

()8,601

2,594

ذمم دائنة للذهب

-

-

193,897

17,887

ضمانات الذهب

-

-

-

()49,757

تسهيالت مرابحة قصيرة األجل

102,601

()81,441

()682

()180,326

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

37,603

32,560

96,195

89,602

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

()3,752

()5,738

()4,991

()4,482

تكاليف تمويل مدفوعة

()34,123

()33,730

()45,695

()35,203

ضريبة دخل مدفوعة

()1,405

()2,606

()308

()2,981

زكاة مدفوعة

()10,256

()10,327

()15,301

()11,220

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

()11,932

()19,841

29,899

35,716

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

()22,651

()12,201

()11,668

()6,978

المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

3,495

1,616

1,090

120

االستحواذ على شركة تابعة صافي النقد المستحوذ

-

()131,628

-

-

شراء موجودات غيرملموسة

()284

()1,256

()635

()575

موجودات غيرمتداولة أخرى

()212

()76

()487

4

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()19,651

()143,546

()11,700

()7,429
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ألف ريال سعودي

السنة المالية
2017م
(المراجعة)

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية
2019م
(المراجعة)

فترة التسعة أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر2020م
(المفحوصة)

األنشطة التمويلية
تسهيالت مرابحة نقدية (تورق)

11,000

39,000

26,941

47,529

تسهيالت مرابحة طويلة األجل

-

108,000

()14,000

()9,000

سداد التزامات اإليجار

-

-

()28,097

()20,961

ضمانات نقدية

60,814

8,613

1,554

67,046

توزيعات أرباح مدفوعة

()21,500

()1,801

()1,962

-

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية

50,314

153,812

()15,563

84,614

صافي التغيرفي النقد وما في حكمه للسنة/الفترة

18,730

()9,574

2,636

112,901

النقد وما في حكمه في بداية السنة/الفترة

38,518

57,432

47,733

53,575

أثرالتغيرفي سعرالصرف للنقد وما في حكمه

183

()124

3,206

795

النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

57,432

47,733

53,575

167,271

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2017م و2018م و2019م والقوائم المالية المفحوصة كما في  30سبتمبر2020م.
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5األنشطة التشغيلية

ارتفع النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من  11.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  19,8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك يعود إلى
ارتفاع تسهيالت مرابحة قصيرة األجل إثر ارتفاع تسهيالت مرابحة الذهب باإلضافة إلى ارتفاع الذمم المدينة خالل نفس الفترة .بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ما
قيمته  29.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى استقرار تسهيالت مرابحة الذهب خالل نفس الفترة .ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
ليصل إلى  35.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م ،وذلك يعود إلى انخفاض الذمم المدينة لتحسن التحصيل خالل نفس الفترة.
5 -7-2األنشطة االستثمارية
ن
ن
ارتفع النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  19.7مليو ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  143.5مليو ريال سعودي في السنة المالية 2018م وانخفض إلى 11.7
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك يعود إلى االستحواذ على شركة ازدياد خالل السنة المالية 2018م .انخفض النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية ليصل
إلى  7.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م وذلك النخفاض شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات خالل نفس الفترة.
5 -7-3األنشطة التمويلية
ارتفع النقد الناتج من األنشطة التمويلية من  50.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  153.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،وذلك يعود لحصول
الشركة على تسهيالت طويلة األجل لتمويل عملية االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية خالل السنة المالية 2018م .بلغ النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ما قيمته
 15.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وذلك إثر تسديد التزامات إيجار وتسديد جزء من التسهيالت طويلة األجل خالل نفس الفترة .بلغ النقد الناتج من األنشطة
التمويلية ما قيمته  84.6مليون ريال سعودي وذلك يعود الرتفاع تسهيالت المرابحة النقدية (تورق) واسترداد بعض الضمانات النقدية لتلبية احتياجات رأس المال العامل خالل
فترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2020م.
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6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية6- 1صافي متحصالت الطرح
قدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي سيدفع منها ما يقرب من ستة ماليين ( )6,000,000ريال
سعودي ،لتغطية تكاليف الطرح (مع مالحظة أن هذه تكاليف هي تقديرات وليست نهائية) وتشمل تكاليف الطرح ،أتعاب المستشارالمالي للطرح ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية
والمستشار القانوني للشركة والمستشار القانوني لمتعهد التغطية والمحاسب القانوني مستشار العناية الواجبة المالية والمستشارين حتى استكمال الطرح ومصاريف التسويق
والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب .سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائة وتسعة وثالثون مليون ( )139,000,000ريال سعودي بعد خصم جميع
مصاريف وتكاليف الطرح.
ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) قبل افتتاح جلسة التداول ،عند وجود اختالف بنسبة ( )٪5أو أكثر بين االستخدامات
الفعلية لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك ً
وفقا للفقرة (ب) من المادة ( )55من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة التي تنص على أنه «يجب على ُ
المصدراإلفصاح للجمهور ،عند وجود انحراف بنسبة ( )٪5أو أكثرعن االستخدام بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدارأسهم حقوق
األولوية مقابل ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدارذات العالقة فور علمه بذلك.

6- 2استخدام متحصالت الطرح
تعتزم الشركة استخدام متحصالت الطرح بشكل رئي�سي لتمويل خطط التوسع في أنشطة البيع بالتجزئة وتخفيض الديون .وتطويرمنصات التجارة اإللكترونية.
  (6-1):مقر لودجلااستخدام صافي متحصالت الطرح (بآالف الرياالت)

جدول استخدام صافي متحصالت الطرح (بآالف الرياالت)
البنود

المجموع

سداد تسهيالت ائتمانية طويلة األجل للبنك السعودي البريطاني

75.000

سداد التزام طويل األجل

30.000

التوسع في قطاع البيع بالتجزئة  -افتتاح متاجرجديدة

28.000

تطويرمنصات التجارة اإللكترونية

6,000

تكاليف الطرح

6,000

اإلجمالي

145.000

المصدر :إدارة الشركة

ستتركزخطط التوسع في قطاع البيع بالتجزئة على توسيع أنشطة التجزئة في األسواق السعودية والمصرية من خالل زيادة عدد صاالت عرض البيع بالتجزئة بهما خالل عامين .كما
سيتم تطوير المنصات الرقمية للتجارة اإللكترونية للشركة لتحسين أدائها .وستواصل الشركة تطويرأعمالها الجديدة لبيع المجوهرات والمشغوالت الذهبية بالقطعة وتوسيع
منصات التجارة اإللكترونية لتقديم منتجات مبتكرة لعمالئها.
إلى جانب ذلك ،تخطط الشركة الستخدام جزء من متحصالت الطرح لخفض نسبة الديون إلى حقوق الملكية وتخفيض تكلفة التمويل .لن يحصل المساهمون على أي من
متحصالت الناشئة عن الطرح.
ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح على النحو التالي:
 .أتخفيض الديون :سيتم استخدام مائة وخمسة ( )105مليون ريال سعودي من متحصالت الطرح وهي تمثل ( )٪75من صافي متحصالت الطرح لسداد ديون طويلة
األجل بتكلفة تمويل مرتفعة.
 .بالتوسع في قطاع البيع بالتجزئة :سيتم استخدام ثمانية وعشرون ( )28مليون ريال سعودي من متحصالت الطرح ،وهي تمثل ( )٪20من صافي متحصالت الطرح
للتوسع في قنوات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصرالعربية من خالل زيادة عدد صاالت عرض البيع بالتجزئة بهما خالل عامين.
 .جتطويرمنصات التجارة اإللكترونية :سيتم استخدام ستة ( )6مليون ريال سعودي من متحصالت الطرح ،وهي تمثل ( )٪5من من صافي متحصالت الطرح لتعزيزوتطوير
منصات التجارة اإللكترونية الجديدة سريعة النمو.

	)أ(تخفيض الديون:
سداد التسهيالت االئتمانية طويلة األجل للبنك السعودي البريطاني (ساب) :لدي الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع ع البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) ،حصلت الشركة
ً
بموجبها على تسهيالت ائتمانية طويلة األجل في عام 2019م بإجمالي مبلغ مائة وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي وبتكلفة تمويل تعادل ( )٪4.5سنويا وذلك لتمويل
صفقة األستحواذ على شركة إزدياد العربية التجارية .ومن المتوقع أن يبلغ رصيد قيمة هذه التسهيالت اإلئتمانية في  31ديسمبر 2020م مبلغ خمسة وسبعون ( )75مليون ريال
سعودي .تعتزم الشركة سداد هذه التسهيالت اإلئتمانية طويل األجل ذات تكلفة التمويل المرتفعة من صافي متحصالت الطرح ،بهدف تخفيض تكلفة التمويل المستقبلية.
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	)ب(سداد التزام طويل األجل:
لدى الشركة التزام طويل األجل مقابل سند ألمر لصالح كل من شركة تمكين للصناعة والتجارة المحدودة والسيد باسم أحمد طالل الجنهي يتعلق بعملية االستحواذ على شركة
ازدياد العربية التجاريةُ ،ويستحق هذا األلتزام بتاريخ  30أكتوبر 2021م ،بمبلغ واحد واربعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ( 41.5مليون ريال سعودي) .هذا األلتزام
ً
والذي يمثل  %22.4من اجمالي األلتزام ممول جزئيا بتسهيالت ائتمانية مستقبلية طويلة األجل من البنك السعودي البريطاني (ساب) تترواح مددتها من  3إلى  4سنوات ،ومن
المقرر الحصول على تلك التسهيالت في  15أكتوبر2021م ،بمبلغ ثالث وثالثون مليون ومائتي ألف ريال سعودي ( 33.2مليون ريال سعودي) .تعتزم الشركة استخدام مبلغ ثالثون
مليون ريال سعودي ( 30مليون ريال سعودي) من صافي متحصالت الطرح لسداد االلتزام الخاص بعملية االستحواذ بدال من استخدام التسهيالت طويلة األجل للبنك السعودي
البريطاني (ساب) .وجديربالذكرأن الشركة غيرملزمة بإستخدام هذه التسهيالت.

	)ج(التوسع في قطاع البيع بالتجزئة:
كما هو موضح في قسم وصف األعمال «ملخص المعلومات األساسية» صفحة (ن) «ملخص األنشطة الرئيسية للشركة» في نشرة اإلصدار هذه ،تمارس الشركة أنشطتها
التجارية من خالل ثالث قنوات للبيع والتوزيع:
 1البيع والتوزيع بالجملة :تمثل بيع المجوهرات والمشغوالت الذهبية بالوزن بشكل رئي�سي في أسواق بيع المشغوالت الذهبية التقليدية .كانت هذه القناة تمثلالمصدر الرئي�سي واألكبر في إيرادات الشركة وكذلك صافي الدخل في السنوات الماضية حيث مثلت نسبة  %75من إجمالي إيرادات العمليات في السنوات الخمس
الماضية حتى 2018م .إال أنه في السنوات األخيرة عام 2019م و2020م ،بسبب الزيادة الحادة في أسعار الذهب العالمية ،وبداية تطبيق وزيادة ضريبة القيمة
ً
المضافة على الذهب بسعر %5ثم زيادتها إلى  %15في المملكة العربية السعودية ،فضال عن التحول المستمرفي عادات الشراء لدى المستهلكين من األسواق التقليدية
إلى مراكزالتسوق الحديثة ،فإن إمكانات النمو والتوسع في هذه القناة محدودة.
 2البيع والتوزيع بالتجزئة :على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016م بشكل عام ،بسبب انخفاض القوةالشرائية وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  %5إلى  ،%15فقد قامت الشركة بالفعل خالل السنوات القليلة الماضية منذ عام 2017م بإعادة هيكلة وتحسين
ً
شبكة متاجرها من خالل االحتفاظ بالمتاجرذات هوامش الربح المرتفعة فقط ولمزيد من التفاصيل حول متاجرالتجزئة فضال راجع القسم رقم («( )9المعلومات
ً
القانونية») .ولدي الشركة حاليا بالمملكة العربية السعودية شبكة محدودة من متاجر البيع بالتجزئة والتي يمكن التوسع فيها وتحقيق معدالت ربحية مرتفعة.
ً
ً
أيضا ومع إطالق العالمات التجارية المطورة حديثا ،مثل العالمة التجارية (’  )Miss Lوالتي تمثل بالفعل  ٪14من إيرادات الشركة بنهاية الربع الثالث لعام 2020م،
ً
فهناك حاجة لمزيد من المتاجر الجديدة بفرص واعدة للنمو .أما في مصر ،فتحقق قناة البيع بالتجزئة بالفعل ً
أداء جيدا مع وجود فرص متاحة لمزيد من التوسع
في المستقبل.
ً
مؤخرا ضمن قناة البيع
لدى الشركة فرص غيرمستغلة بعد للنمو من خالل عالمتها التجارية مس أل ( )Miss Lوالعالمة التجارية الزوردي أن ستايل ،والتي تم تطويرها وإطالقها
بالتجزئة مع تحقيق نتائج مبكرة رائعة .تعتزم الشركة استخدام  ٪20من صافي متحصالت الطرح والبالغة  28مليون ريال سعودي للتوسع في أنشطة قطاع البيع بالتجزئة الخاص
بالعالمة التجارية مس ال( )Miss Lوالزوردى إن ستايل ( )Instyleوعالمة الزوردى وذلك لتغطية التكاليف الخاصة بتجهيز المعارض المؤجرة ورأس المال العامل .وقد قامت
الشركة بعمل دراسات الجدوى الالزمة لذلك والتي اثبتت جدوى هذه التوسعات ولكن لم يتم تحديد المواقع بشكل محدد بعد .ويبلغ عدد المعارض المزمع فتحها وتكلفتها على
النحو التالي:
  (6-2):مقر لودجلاجدول لعدد نقاط البيع المزمع فتحها وإجمالي التكاليف الخاصة بإعداد وتجهيز المعارض المؤجرة من ديكورات وأثاث وكذلك رأس المال
العامل.

عدد المتاجر

إجمالي التكلفة
(بآالف الرياالت)

المملكة العربية السعودية

6

7,800

جمهورية مصرالعربية

11

20,200

17

 28مليون

بيان

األجمالي
المصدر :الشركة
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	)د(المنصات الرقمية للتجارة اإللكترونية:
أطلقت الشركة ثالث منصات للتجارة اإللكترونية وحققت نتائج أولية رائعة خالل الربع الثالث لعام 2020م .بالنظر إلى الوتيرة المتسارعة ألهمية التجارة اإللكترونية ومعدالت
نموها خالل عام 2020م ،بسبب جائحة كوفيد 19-المستجد وما ترتب عليه من تغيرات في سلوك المستهلكين بالتحول نحو التسوق عبر االنترنت ،فقد قررت الشركة استثمار
جزء من صافي متحصالت الطرح بمبلغ  6.0مليون ريال سعودي في تطويرمنصات التجارة اإللكترونية الخاصة بها وذلك عن طريق تحسينها وزيادة سرعتها وتحسين صور المنتجات
ووصف المنتجات وطرق البحث وربطها بالمخزون الفعلي بشكل تلقائي.
وسيتم تمويل جميع األنشطة المذكورة أعاله من خالل متحصالت االكتتاب بالكامل وذلك حسب الجدول التالي:
  (6-3):مقر لودجلاالجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح (بآالف الرياالت)

الجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح (بآالف الرياالت)
2022م
الربع األول

2022م
الربع الثاني

2022م
الربع الثالث

2022م
الربع الرابع

المجموع

سداد تسهيالت ائتمانية طويلة األجل للبنك السعودي البريطاني

75,000

-

-

-

-

-

75,000

سداد التزام طويل األجل

-

30,000

-

-

-

-

30,000

التوسع في قطاع البيع بالتجزئة  -افتتاح متاجرجديدة

5,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

28,000

تطويرمنصات التجارة اإللكترونية

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

تكاليف الطرح

6,000

-

-

-

-

-

6,000

اإلجمالي

86,000

36,500

6,000

6,000

5,000

5,500

145,000

2021م
الربع الثالث

المصدر :إدارة شركة
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2021م
الربع الرابع

7إفادات الخبراءقدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحة (هـ) ،من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب
موافقته حتى تاريخ هذه النشرة.
إن جميع المستشارين والعاملين لديهم أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركاتها التابعة بما قد يؤثر على استقالليتهم كما في
تاريخ نشرهذه النشرة.
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8اإلقراراتيقرأعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية ( )٣-1-٢من القسم (« )2عوامل المخاطرة» الفقرة الفرعية ( )١٠-٣من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» لم يكن هناك أي
ً
ً
ً
ُ
المصدرأو ّ
أي شركة من شركاته التابعة يمكن أن يؤثرأو قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل الـ ( )12شهرا األخيرة.
انقطاع في أعمال
ُ
المصدر أو ّ
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم
لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدارأو طرح أي أوراق مالية.
ُ
بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية ( )2-1-2والفقرة الفرعية ( )٣-1-٢القسم (« )2عوامل المخاطرة» ،لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري
للمصدر أو
ّ
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها
تقريرالمحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
 1بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية ( )٢-٤من القسم رقم (« )4الهيكل التنظيمي للشركة» من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أوُ
المصدرأو في ّ
أي من شركاته التابعة.
مصلحة من أي نوع في
2 -لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غيرالعادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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9المعلومات القانونية9مقدمة عن الشركة1
تأسيس الشركة :شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة سعودية مساهمه عامة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010221531وتاريخ
1427/6/26هـ (الموافق2006/7/22م) الصادرة من مدينة الرياض ،والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1445/06/26ه (الموافق 2024/01/08م) .بتاريخ
2016/05/09م وافقت هيئة السوق المالية («الهيئة») على طلب الشركة طرح ( )%30من أسهم الشركة عن طريق االكتتاب العام وتم إدراج أسهم
ً
الشركة في السوق المالية السعودية – تداول – السوق الرئي�سي بتاريخ 2016/06/29م .يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة وعددها ثالثة وأربعين
مليون ( )43,000,000سهم عادي
رأس المال :يبلغ رأس مال الشركة الحالي  430,000,000ريال سعودي مقسم إلى  43,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها
 10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ 1442/02/24ه (الموافق 2020/12/07م) ،أو�صى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غير العادية)
للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال ليصبح رأس مال الشركة خمسمائة وخمسة وسبعين
مليون ( )575,000,000ريال سعودي عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية .وهي مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة (هيئة
السوق المالية «الهيئة» وشركة السوق المالية «تداول» ووزارة التجارة) والمساهمين في الجمعية العامة (غير العادية) .ويجب الحصول على موافقة
الجمعية العامة (غير العادية) خالل ( )6ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة ،وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير
العادية) خالل تلك الفترة عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب إذا رغبت بزيادة رأس مالها .وقد حصلت الشركة على
موافقة الهيئة وتداول بتاريخ 1442/08/25ه (الموافق 2021/04/07م) وتاريخ 1442/07/05ه (الموافق 2021/02/17م) على التوالي .وحصلت
كذلك على موافقة الجمعية العامة (غيرالعادية) بتاريخ 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/02م).
المساهم الرئي�سي :كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه يوجد مساهم رئي�سي واحد تزيد نسبته عن  %5من أسهم الشركة وهو (السيد/عبدالعزيزصالح
علي العثيم الذي يملك عدد ( )6,402,700تمثل نسبة ( )%14٫89من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح.
ً
ً
مدة الشركة :نصت المادة ( )6السادسة من النظام األسا�سي على أن تكون مدة الشركة ( )99تسعا وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها
ً
بالسجل التجاري ،ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل .وتشير بيانات
السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1529/03/17ه (الموافق 2105/04/03م).
إدارة الشركة :وفق المادة ( )18من النظام األسا�سي يديرالشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين
لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات .وبتاريخ 1439/08/6ه (الموافق 2018/04/22م) وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أعضاء مجلس إدارة
لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 2018/04/26م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2021/04/25م وقد تم تشكيل المجلس على النحو التالي:
 1محمد إبراهيم جمعة الشروقي (رئيس المجلس) 2عبدالله عبدالعزيزصالح العثيم (نائب الرئيس)3 -جيمس لينوارتانر(عضو)

*

 4براين نورمان ديكي (عضو) 5عادل عبدالله صالح الميمان (عضو)6 -ربيع ميشيل خوري (عضو)

*

 7عبدالكريم أسعد أبو النصر(عضو) 8أمين محمد عاكف المغربي (عضو) 9صباح خليل المؤيد (عضو)*بتاريخ 2018/11/1م قدم عضو مجلس اإلدارة السيد/ربيع ميشيل خوري والسيد/جيمس لينوار تانر استقالتهما من مجلس اإلدارة وجميع لجان مجلس اإلدارة ألسباب شخصية وتم قبول االستقالة بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ
ً
2018/12/11م وقد تم تعيين السيد/سليم شدياق ،كعضو مجلس إدارة (تنفيذي)*** والسيد/سونيل بيلوترا كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)** ويكون تاريخ تعيينهما اعتبارا من 2018/12/11م وحتى نهاية فترة مجلس اإلدارة
الحالية في 2021/04/25م.
**بتاريخ 2019/10/31م قدم عضو مجلس اإلدارة السيد/سونيل بيلوترا خطاب استقالته من مجلس اإلدارة وجميع اللجان التابعة لمجلس اإلدارة السباب شخصية ،وقد تم تعيين السيد/خليفة حسن خليفة الجالهمة عضو
مجلس إدارة.
ً
***بتاريخ 2020/03/18م وافق مجلس اإلدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بزيادة عدد األعضاء المستقلين وتعيين السيد/بندرطلعت حموه عضو مجلس إدارة مستقل ،ونظرا لمتطلبات النظام األسا�سي للشركة فيما
يتعلق بعدد أعضاء المجلس الذي يجب أال يتجاوز تسعة أعضاء ،فقد وافق المجلس على قرارالسيد/سليم شدياق ،عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة باالستقالة من مجلس اإلدارة.

وبتاريخ 2020/11/25م أعلنت الشركة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ 1442/05/07ه (الموافق 2020/12/22م) للتصويت على
توصية مجلس اإلدارة لتخفيض عدد أعضاء المجلس من ( )9ليصبح ( )7وتعديل النظام األسا�سي (المادة ( )18المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة) .وذلك ابتداء من تاريخ بداية
دورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2021/04/26م .وقد سبق ذلك صدور قرارمجلس اإلدارة بتاريخ 1442/04/03ه (الموافق 2020/11/18م) بالموافقة على تعديل المادة
ً
 18من النظام األسا�سي .إال أن الجمعية لم تنعقد ،وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم النعقاد كل من االجتماعيين ،حيث بلغت نسبة الحضور لالجتماع األول
( )%20.98وبلغت نسبة الحضور لالجتماع الثاني ( )%21.03وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة الجتماع ثالث .وبتاريخ 1442/06/07ه (الموافق2021/01/20م) تم انعقاد
االجتماع الثالث واكتمال النصاب القانوني حيث وافقت الجمعية العامة (غيرالعادية) على تخفيض عدد أعضاء المجلس وفق ما جاء في توصية المجلس بتخفيض عدد أعضاء
مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء ،وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ  26أبريل 2021م.
ولمزيد من التفاصيل عن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة الشركة ،الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم ( )١-٤من القسم رقم (« )4الهيكل التنظيمي للشركة».
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النظام األسا�سي :تم تعديل مواد النظام األسا�سي وفق اآلتي:
بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق 2018/01/08م) ،وافقت الجمعية العامة (غيرالعادية) على تعديل مواد النظام األسا�سي التالية:
 1المادة الثالثة ( )3من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. 2المادة السابعة عشر( )17من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة. 3المادة التاسعة عشر( )19من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بسلطات مجلس اإلدارة 4المادة العشرون ( )20في النظام األسا�سي المعدل والخاصة بمكافآت مجلس اإلدارة. 5المادة الواحد والعشرون ( )21من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بتعيين وصالحيات رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. 6المادة الثانية والعشرون ( )22من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بالدعوة الجتماعات المجلس. 7المادة السابعة والعشرون ( )27من النظام األسا�سي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. 8المادة الثالثون ( )30من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة 9المادة الثانية والثالثون ( )32من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية.	10-المادة الثالثة والثالثون ( )33من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغيرعادية.
	11-المادة الثامنة والثالثون ( )38من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
	12-المادة السادسة واألربعون ( )46من النظام األسا�سي المعدل والخاصة بتوزيعات األرباح.
بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2019/04/24م) ،وافقت الجمعية العامة (غيرالعادية) على تعديل مواد النظام األسا�سي التالية:
 1المادة ( )9من النظام األسا�سي والمتعلقة باألسهم الممتازة. 2المادة ( )14من النظام األسا�سي والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها. 3المادة ( )15من النظام األسا�سي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. 4المادة ( )21من النظام األسا�سي والمتعلقة برئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. 5المادة ( )30من النظام األسا�سي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. 6المادة ( )41من النظام األسا�سي والمتعلقة بتقاريراللجنة. 7المادة ( )45من النظام األسا�سي والمتعلقة بالوثائق المالية.بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2019/04/24م) وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تحديث بعض بنود النظام األسا�سي ليتطابق مع نظام الشركات
الجديد ،وقد تم تدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) بتاريخ 1440/10/13ه (الموافق 2019/06/16م).
نشاط الشركة :وفق شهادة السجل التجاري يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية( :انتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب ،انتاج المعادن الثمينة الخام من
المعادن الثمينة الداخلة في مجموعة البالتين ،انتاج الذهب المشغول ،انتاج األحجارالكريمة أو شبة الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجارالكريمة ،انتاج
األلماس المشغول) .قامت الشركة بتأسيس فروع لها وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

92

 -شركة الزوردي للمجوهرات

9- 2الموافقات والتراخيص الحكومية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.
توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة:
  (9-1):مقر لودجلاالموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة

الموافقات والتراخيص التي حصل عليها الشركة
صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

نوع
الترخيص
السجل
التجاري

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية

شركة الزوردي
للمجوهرات

1010221531

شهادة
عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية

التزاما بأحكام نظام
السجل التجاري
استخرجت الشركة شهادة
عضوية

شركة الزوردي
للمجوهرات

168914

شهادة
الزكاة

لتمكين الشركة من
مراجعة جميع الجهات
الحكومية وإنهاء معاملته
لديها

شركة الزوردي
للمجوهرات

3000546847

شهادة
تسجيل
بضريبة
القيمة
المضافة

لإلفادة بأن الشركة
مسجلة بضريبة القيمة
المضافة

شركة الزوردي
للمجوهرات

الغرض

شهادة
تقييم كيان
الشركة

ً
تقييم كيان الشركة وفقا
لبرنامج نطاقات حيث تشير شركة الزوردي
للمجوهرات
إلى أن الشركة في النطاق
(المتوسط فئة ج)

تاريخ اإلصدار/
التجديد
1427/06/26ه
الموافق
2006/07/22م
1427/06/26ه
الموافق
2006/07/22م
1441/08/03ه
الموافق
2027/03/27م

تاريخ االنتهاء

1445/06/26ه
الموافق 2024/01/08م

1445/06/26ه
الموافق 2024/01/08م

1442/09/18ه
الموافق 2021/04/30م

1439/04/11ه
300054684710003

الموافق
2017/12/29م

تصدرلمرة واحدة

1442/03/16ه
1719191

الموافق
2020/11/02م
1442/03/17ه

شهادة
سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

شركة الزوردي
للمجوهرات

20002011004558

شهادة
التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه
أنظمة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

شركة الزوردي
للمجوهرات

36678203

الموافق
2020/11/08م
1442/07/02ه
الموافق
2021/02/14م

 -حتى تاريخ هذه النشرة

1442/06/21ه
الموافق 2021/02/01م
1442/08/02ه
الموافق 2021/03/15م

الجهة
المصدرة

مالحظة

وزارة التجارة-
مكتب السجل
التجاري
بمدينة
الرياض
الغرفة
التجارية
الصناعية
بمدينة
الرياض

درجة العضوية:
(الممتازة)

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

أعضاء المجموعة
الضريبية :شركة
كيناز

إدارة الخدمات
االلكترونية
لوزارة الموارد
البشرية
وزارة الموارد
البشرية
والتنمية
االجتماعية
المؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية

التراخيص الصناعية والتشغيلية للمصنع
ترخيص
صناعي-
وطني

التزام الشركة بأنظمة
وزارة الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية

رخصة
تشغيل

مصنع شركة
الترخيص للشركة بتشغيل
الزوردي
المنشأه
للمجوهرات

رخصة
بيئية
للتشغيل
(فئة ثالثة)

منح المنشأة موافقة
بيئية للتشغيل في الموقع
المحدد له

مصنع شركة
الزوردي
للمجوهرات

مصنع شركة
الزوردي
للمجوهرات

1441/02/24ه
1001008995

الموافق
2019/10/23م

5781442523014832

--

1442/07/10ه
1525

الموافق
2021/02/21م

1444/02/24ه
الموافق 2022/09/20م

1445/06/26ه
الموافق 2024/01/07م

1444/07/05ه
الموافق 2023/01/26م

وزارة
والصناعه
والثروة
المعدنية
الهيئة
السعودية
للمدن
الصناعية
ومناطق
التقنية
الهيئة العامة
لألرصاد
وحماية البيئة
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الموافقات والتراخيص التي حصل عليها الشركة
صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

نوع
الترخيص
شهادة
الجودة
( )ISOايزو

تطبيق الشركة معايير
ً
الجودة المطلوبة وفقا لـ
ايزو (معاييرالسالمة)

مصنع الزوردي
للمجوهرات

762246

شهادة
الجودة
( )ISOايزو

تطبيق الشركة معايير
ً
الجودة المطلوبة وفقا لـ
ايزو (نظام إدارة الجودة)

مصنع الزوردي
للمجوهرات

9001

شهادة
الجودة
( )ISOايزو

تطبيق الشركة معايير
ً
الجودة المطلوبة وفقا لـ
ايزو (نظام اإلدارة البيئية
للشركة)

مصنع الزوردي
للمجوهرات

14001

شهادة
الجودة
( )ISOايزو

تطبيق الشركة معايير
ً
الجودة المطلوبة وفقا
لـ ايزو (نظام اإلدارة
الشركة)

مصنع الزوردي
للمجوهرات

50001

الغرض

تاريخ اإلصدار/
التجديد
1440/03/15ه
الموافق
2018/11/23م
1438/01/28ه
الموافق
2016/10/29م
1440/02/10ه
الموافق
2018/10/19م
1437/01/07ه
الموافق
2016/10/08م

تاريخ االنتهاء

الجهة
المصدرة

1442/03/29ه
الموافق 2020/11/15م

مالحظة
ً
وفقا للشركة ،سيتم
تجديدها في شهر
نوفمبروذلك بسبب
جائحة كورونا

1443/03/22ه
الموافق 2021/10/28م
1443/03/12ه
الموافق 2021/10/18م
1443/05/18ه
الموافق 2021/12/02م

المصدر :الشركة

9فروع الشركة
-2-1
ً
نصت المادة ( )5من النظام األسا�سي على أنه يجوز للشركة أن تن�شئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة أو الرئيس
التنفيذي.
ً
وفقا للمستندات التي تم تزويدنا بها من إدارة الشركة يوجد لدى الشركة ( )9فروع موزعة على مناطق المملكة اإلقليمية (الرياض -الدمام وجدة) ،وفيما يلي نبذة عن
فروع الشركة.
  (9-2):مقر لودجلاقائمة فروع الشركة

فرع  - 1مركزالعدد (الرياض)
الرخصة

السجل
التجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

94

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

1010225625

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40102431803

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

41-000566724-1
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الجهة
المصدرة

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1427/11/12

1442/11/12ه

الموافق

الموافق

2006/12/03م

2021/06/22م

وزارة التجارة
بمدينة
الرياض

1441/06/26ه

1444/06/26ه

الموافق

الموافق

2020/02/20م

2023/01/19م

وزارة الشئون
البلدية
والقروية

1442/03/18ه

1443/03/18ه

الموافق

الموافق

2020/11/04م

2021/10/24م

المديرية
العامة
للدفاع الدني

مالحظات
النشاط/تجارة الجملة
والتجزئة في مكائن
الذهب والمجوهرات
ومستلزماتها.
المدير/عبدالله احمد
العبيد.

فرع  - 2مستودع مركزالعدد (الرياض)
الرخصة

السجل
التجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

1010225625

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40031837116

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

100054297641

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1441/1/2هـ

1442/11/12هـ

الموافق

الموافق

2019/09/01م

2021/05/24م

1433/07/26ه

1442/07/25ه

الموافق

الموافق

2021/06/16م

2021/03/06م

1442/04/11ه

1443/04/11ه

الموافق

الموافق

2020/11/26م

2021/11/16م

الجهة
المصدرة

وزارة التجارة
بمدينة الرياض

مالحظات
النشاط/تجارة الجملة
والتجزئة في مكائن
الذهب والمجوهرات
ومستلزماتها.
المدير/محمد إبراهيم
جمعة الشروقي.

وزارة الشئون
البلدية والقروية

المديرية العامة
للدفاع الدني

فرع  - 3سكاي تاور (الرياض)
الرخصة
ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40102414653

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

000686795-1

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1441/06/28ه

1444/06/28ه

الموافق

الموافق

2022/02/22م

2023/01/21م

1442/07/10ه

1443/07/10ه

الموافق

الموافق

2021/02/21م

2022/02/11م

الجهة
المصدرة

مالحظات

وزارة الشئون
البلدية والقروية

المديرية العامة
للدفاع المدني

فرع  - 4النخيل مول (الرياض)
الرخصة

السجل
التجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

1010469630

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40092205402

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
المدني

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1438/07/08ه

1443/07/08ه

الموافق

الموافق

2017/04/05م

2022/02/09م

غيرمحدد
1441/01/09ه

100038010640

الجهة
المصدرة
وزارة التجارة
بمدينة الرياض

1442/08/18ه

امانة منطقة
الرياض

2021/03/31م

بلدي

الموافق
1442/01/09ه

الموافق

الموافق

2019/09/08م

2020/08/28م

المديرية العامة
للدفاع المدني

مالحظات
النشاط/البيع بالتجزئة
لالحجارالكريمة
والمعادن الثمينة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

جاري العمل على تجديد
الرخصة رقم الطلب :
()41-000380206-2
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فرع  - 5الرد�سي مول (جدة)
الرخصة

السجل
التجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

4030184756

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

39111323775

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

41-000379431-2

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1429/12/17ه

1442/12/17ه

الموافق

الموافق

2008/12/15م

2021/07/27م
1442/08/22ه

غيرمحدد

الموافق
2021/04/04م

1441/10/26ه

1442/10/26ه

الموافق

الموافق

2020/06/18م

2021/06/07م

الجهة
المصدرة
فرع وزارة
التجارة
بمدينة جدة

مالحظات
النشاط/البيع بالتجزئة
لالحجارالكريمة
والمعادن الثمينة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

امانة منطقة
جدة بلدي
المديرية
العامة
للدفاع
المدني

فرع  -6جدة مول (جدة)
الرخصة

السجل
التجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

الغرض

صاحب الترخيص

رقم الترخيص

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

4030298330

ترخيص
مزاولة نشاط
تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

39111452720

التزام الشركة
بشروط
السالمة
الخاصة
بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1439/04/01ه

1443/04/01ه

الموافق

الموافق

2007/12/19م

2021/11/26م
1443/04/27ه

غيرمحدد

الموافق
2021/12/02م

41-000096443-3

1441/10/24ه

1442/10/24ه

الموافق

الموافق

2020/06/16م

2021/06/05م

الجهة
المصدرة
فرع وزارة
التجارة بمدينة
جدة

مالحظات
النشاط/البيع بالتجزئة
لالحجارالكريمة
والمعادن الثمينة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

امانة منطقة
جدة بلدي

المديرية
العامة للدفاع
المدني

فرع  -7مركزالذهب الجملة (جدة)
الرخصة

الغرض

صاحب الترخيص

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

شهادة عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية

التزام الشركة
بنظام السجل
التجاري
الذي يوجب
على الشركة
االشتراك
بالغرفة
التجارية
ترخيص
مزاولة نشاط
تجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)
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رقم الترخيص

4030167428

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1428/02/20ه

1443/02/20ه

الموافق

الموافق

2007/03/10م

2021/09/27م

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

119990

-

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40122537021

غيرمحدد

-

الجهة
المصدرة
فرع وزارة
التجارة بمدينة
جدة

الغرفة
التجارية
والصناعة

1442/12/19ه

امانة منطقة
جدة

2021/07/29م

بلدي

الموافق

مالحظات
النشاط/بيع وشراء
المعادن الثمينة واالحجار
الكريمة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

فرع  -7مركزالذهب الجملة (جدة)
الرخصة

سالمة

الغرض
التزام الشركة
بشروط
السالمة
الخاصة
بالدفاع
المدني

صاحب الترخيص

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

رقم الترخيص

41-000354620-2

تاريخ اإلصدار/
التجديد

الجهة
المصدرة

تاريخ االنتهاء

1441/12/22ه

1442/12/22ه

الموافق

الموافق

2020/08/12م

2021/08/01م

مالحظات

المديرية
العامة للدفاع
المدني

فرع  -8شارع الملك فهد -الجملة (الدمام)
الرخصة

الغرض

صاحب الترخيص

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

شهادة عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية

التزام الشركة
بنظام السجل
التجاري
الذي يوجب
على الشركة
االشتراك
بالغرفة
التجارية

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

سالمة

رقم الترخيص

2050056794

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1428/10/09ه

1442/10/08ه

الموافق

الموافق

2007/10/20م

2021/05/19م

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

90235

-

ترخيص
مزاولة نشاط
تجاري

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

41063417487

غيرمحدد

التزام الشركة
بشروط
السالمة
الخاصة
بالدفاع
المدني

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

41-000369024-2

-

الجهة
المصدرة
فرع وزارة
التجارة بمدينة
جدة

-

النشاط/البيع بالتجزئة
لالحجارالكريمة
والمعادن الثمينة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

-

1443/07/06ه

امانة منطقة
الشرقية

2022/02/07م

بلدي

1441/12/19ه

1442/12/19ه

الموافق

الموافق

2020/08/29م

2021/07/29م

المديرية
العامة للدفاع
المدني

الموافق

مالحظات

فرع  -9مجمع الظهران التجاري (الدمام)
الرخصة

الغرض

صاحب الترخيص

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

شهادة عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية

التزام الشركة
بنظام السجل
التجاري
الذي يوجب
على الشركة
االشتراك
بالغرفة
التجارية
ترخيص
مزاولة نشاط
تجاري

ترخيص بلدية
(رخصة مهنية)

رقم الترخيص

2052001529

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1430/11/19ه

1442/11/18ه

الموافق

الموافق

2009/11/07م

2021/06/18م

فرع شركة الزوردي
للمجوهرات

132221

-

فرع شركة الزوردي
للذهب والمجوهرات

40112511680

غيرمحدد

-

الجهة
المصدرة
فرع وزارة
التجارة بمدينة
جدة

-

النشاط/البيع بالتجزئة
لالحجارالكريمة
والمعادن الثمينة.
المدير/عبدالله احمد
العبيد

-

1444/08/28ه

امانة منطقة
الشرقية

2023/03/20م

بلدي

الموافق

مالحظات
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فرع  -9مجمع الظهران التجاري (الدمام)
الغرض

الرخصة

رقم الترخيص

صاحب الترخيص

التزام الشركة
بشروط
السالمة
الخاصة
بالدفاع
المدني

سالمة

تاريخ اإلصدار/
التجديد
1441/09/04ه

41-000542950-1

تاريخ االنتهاء
1442/09/04ه

الموافق

الموافق

2020/04/27م

2021/04/16م

الجهة
المصدرة

مالحظات

المديرية
العامة للدفاع
المدني

المصدر:الشركة

ال يشترط إصدار(سجالت فرعية) و(شهادة اشتراك في الغرفة التجارية) للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة اإلدارية ،بحيث ُيكتفى بسجل واحد
لألنشطة المتجانسة في المنطقة اإلدارية الواحدة.

9- 3الشركات التابعة
9الشركات التابعة داخل السعودية

-3-1

لدى الشركة ( )3ثالث شركات تابعة تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي تفاصيل عن هذه الشركات:
-3-1-1

9شركة المجوهرات الماسية

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال خليجي*،تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010236734وتاريخ 1428/07/25ه (الموافق 2007/08/08م)
ً
ومركزها الرياض وحيث أن نشاطها وفقا للسجل التجاري( :انتاج األحجار الكريمة وشبة الكريمة ،صناعة المعادن الثمينة واالحجار الكريمة ،صناعة الحلي والمجوهرات وإنتاج
األلماس المشغول) .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )300,000ريال ويديرالشركة مجلس مديرين وهم:
 1خليفة حسن الجالهمة (رئيس المجلس). 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذ). 3عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي).  (9-3):مقر لودجلاملكية شركة المجوهرات الماسية

عدد الحصص

نسبة الملكية

قيمة الحصة (بالريال السعودي)

اإلجم ـ ـ ـ ــالي (بالريال السعودي)

الشريك
شركة الزوردي للمجوهرات السعودية

49

%98

6000

294,000

شركة الزوردي للمجوهرات أبو ظبي

1

%2

6000

6000

المجموع

50

%100

300,000

المصدر :عقد التأسيس

باستثناء شهادة السجل التجاري لم تستكمل شركة المجوهرات الماسية اإلجراءات النظامية ولم تقم بالتسجيل لدى أي من الجهات الحكومية ذات العالقة حيث أنها ال تزاول
أي نشاط وهي تعتبرشركة غيرنشطة ( )Dormant Companyكما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة التابعة حوالي ( )%80من رأس المال (البالغ  300ألف ريال) كما بتاريخ 2019/12/31م .وبحسب متطلبات المادة ( )181من نظام
الشركات  -إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها ،وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء
ً
لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظرفي استمرارالشركة أوحلها ،وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل
مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها .كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،فإن الشركة ملتزمة بأحكام المادة ()181
من نظام الشركات حيث وافق الشركاء باإلجماع على استمرارعمليات الشركة مع تقديم الدعم المالي لتغطية خسائرها وتم نشرقرارالشركاء على موقع وزارة التجارة.
* «شركة سعودية برأس مال خليجي» أي أن أحد الشركاء شركة خليجية وهي شركة الزوردي للمجوهرات أبو ظبي.

-3-1-2

9شركة كيناز

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010352574وتاريخ 1433/11/21ه (الموافق 2012/10/07م)
ويقع مقرها الرئي�سي في الرياض ص ب 41270 :الرمزالبريدي .11521 :تقوم بانتاج اللؤلؤ المشغول وانتاج األحجارالكريمة أو شبة الكريمة وصناعة المعادن وتركيب مجوهرات
من احجاركريمة أو مدموجة مع معادن ثمينة وصناعة أجزاء الحلي والمجوهرات وانتاج األلماس .يديرالشركة مجلس مديرين مؤلف من السادة :
 1خليفة حسن الجالهمة (رئيس مجلس المديرين). 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذي).3 -عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي).
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  (9-4):مقر لودجلاملكية شركة كيناز

عدد الحصص

نسبة الملكية

قيمة الحصة

اإلجم ـ ـ ـ ــالي (بالريال
السعودي)

شركة الزوردي للمجوهرات السعودية

49

%98

6000

2,940,000

شركة الزوردي للمجوهرات أبو ظبي

1

%2

6000

60,000

50

%100

6000

3,000,000

الشريك

المجموع
المصدر :عقد التأسيس

لدى شركة كيناز موقع رئي�سي في مدينة الرياض باإلضافة إلى ( )13فرع موزع على المدن التالية :الرياض ( )4فروع ،الدمام ( ،)1جدة ( ،)3الجبيل( ،)1جازان( .)1ابها(،)1
ً
المدينة ( ،)1تبوك( .)1ووفقا للسجالت التجارية للفروع ،تمارس األغراض اآلتية( :البيع بالتجزئة لالحجارالكريمة والمعادن الثمينة ).ويديرالفروع السيد/عبدالله احمد العبيد.
الذي تم تعيينه بمنصب نائب الرئيس لشؤون الدعم والمسائل اإلدارية وتفويضه للتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئات الحكومية وذلك بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ
2019/09/19م.
ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة كيناز:
  (9-5):مقر لودجلاالتراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها الشركة التابعة (شركة كيناز)

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة كيناز
نوع الترخيص
السجل التجاري

الغرفة التجارية

الغرض
قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية
التزام الشركة بنظام السجل
التجاري الذي يوجب على
الشركة االشتراك بالغرفة
التجارية

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

شركة كيناز

1010352574

شركة كيناز

06842

(العضوية الثانية)
شهادة التأمينات
االجتماعية

شهادة تقييم كيان
الشركة
شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة)

التزام الشركة تجاه أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
ً
تقييم كيان الشركة وفقا
لبرنامج نطاقات حيث تشير
إلى أن الشركة في النطاق
(متوسطة فئة أ)
لإلفادة بأن الشركة مسجلة
بضريبة القيمة المضافة

شركة كيناز

36782270

شركة كيناز

12320791

شركة كيناز

300054684710003

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1433/11/21ه

1443/04/21ه

الموافق

الموافق

2012/10/07م

2021/11/26م

1437/01/23ه

1443/04/21م

الموافق

الموافق

2015/11/05م

2021/11/26م

1442/07/06ه

1442/08/06ه

الموافق

الموافق

2021/02/18م

2021/03/19م

-

حتى تاريخ هذه
النشرة

1439/04/11ه
الموافق

تصدرلمرة واحدة

2017/12/29م

3000546847

شهادة زكاة

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة منها
وفق برنامج نطاقات

شركة كيناز

20002011042520

ترخيص البلدية

ترخيص مزاولة نشاط تجاري

شركة كيناز

40092208735

ترخيص صناعي-وطني

التزام الشركة بأنظمة وزارة
الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية

شركة كيناز

1001003817

1442/04/15ه

1442/07/16ه

الموافق

الموافق

2019/11/03م

2021/02/28م
1443/02/08ه

-

الموافق
2021/10/05م

1440/12/21ه

1443/12/21ه

الموافق

الموافق

2019/08/22م

2022/07/20م

الجهة المصدرة

مالحظة

وزارة التجارة

غرفة الرياض

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية
إدارة الخدمات
االلكترونية لوزارة
العمل
الهيئة العامة
للزكاة والدخل

ضمن المجموعة
الضريبة لدى
شركة الزوردي
للمجوهرات

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

تقوم شركة الزوردي
والشركات التابعة
بتقديم إقرارزكوي
موحد برقم مميز
()3000546847

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية
امانة منطقة
الرياض
وزارة الطاقة
والصناعه والثروة
المعدنية

المصدر :الشركة

شركة الزوردي للمجوهرات -
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9شركة ازدياد العربية التجارية

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم ( )1010458294وتاريخ 1439/12/25ه (الموافق 2018/09/05م)
ويقع مقرها الرئي�سي في الرياض حي حطين مركزالرياض بارك محل رقم  .35وتزاول الشركة نشاط البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة واالحجارالكريمة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي
( )12,000,000ريال وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة الزوردي للمجوهرات بنسبة .%100

*

  (9-6):مقر لودجلاملكية شركة ازدياد العربية التجارية

الشريك

عدد الحصص

نسبة الملكية

قيمة الحصة

اإلجم ـ ـ ـ ــالي

100

%100

120,000

12,000,000

شركة الزوردي للمجوهرات السعودية
المصدر :عقد التأسيس

ويديرالشركة مجلس مديرين:
 1خليفة حسن الجالهمة (رئيس المجلس). 2عبدالله عبدالعزيزالعثيم (مديرغيرتنفيذ). 3عبدالله احمد العبيد (مديرتنفيذي).لدى الشركة موقع رئي�سي لها في مدينة الرياض باإلضافة إلى ( )25فرع موزعة على المدن التالية :الرياض ( )7فروع ،جدة ( ،)8الخبر( ،)2الظهران ( ،)2االحساء ( ،)1المدينة (،)1
الطائف ( ،)1مكة ( ،)1القصيم ( ،)1تبوك( .)1تمارس الفروع نشاط( :البيع بالتجزئة والجملة لالحجارالكريمة والمعادن الثمينة ).ويديرها السيد/عبدالله احمد محمد العبيد).
* تجدر اإلشارة أن شركة ازدياد العربية التجارية ،شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )4030286357وتاريخ 1437/02/25ه (الموافق 2015/12/07م).
ً
وبتاريخ 2018/08/05م تم االستحواذ على كامل الحصص من قبل الشركة وفقا لشروط وأحكام اتفاقية شراء حصص بين كال من شركة تمكين للصناعة والتجارة المحدودة والسيد/باسم أحمد طالل الجنهى (البائعين) وشركة
الزوردي للمجوهرات (المشتري) .وبتاريخ 1440/03/12ه (الموافق 2018/11/20م) قررت الشركة نقل المقر الرئي�سي من جدة إلى الرياض وتحويل فرع الشركة في الرياض ليصبح السجل التجاري للمقر الرئي�سي للشركة مع
االحتفاظ بنفس رقم وتاريخ شهادة السجل التجاري ( )1010458294وتاريخ 1439/12/25ه (الموافق 2018/09/05م).

وقد تم تمويل صفقة االستحواذ هذه من خالل تسهيالت طويلة األجل حصلت عليها الشركة من البنك السعودي البريطاني («بنك ساب») وهي عبارة عن تسهيالت المرابحة طويلة
األجل بتسهيل نقدي بلغ ( )108مليون ريال سعودي حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  7سنوات باإلضافة إلى تسهيالت بقيمة ( )33.2مليون ريال سعودي ُيسمح للشركة باستخدامها
بعد  3سنوات من تاريخ منح التمويل األول (الذي تم بتاريخ أكتوبر2018م) أي بتاريخ أكتوبر2021م حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  4سنوات (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات
ً
التمويل والتسهيالت ،فضال راجع الفقرة الفرعية (« )٥-5-٩القروض والتسهيالت اإلئتمانية» من هذا القسم.
ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة ازدياد العربية:
  (9-7):مقر لودجلاجول تراخيص وشهادات شركة ازدياد العربية

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة ازدياد العربية
نوع الترخيص

الغرض

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

السجل التجاري

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية

شركة ازياد العربية
التجارية

شهادة الغرفة
التجارية

التزام الشركة بنظام
السجل التجاري الذي
يوجب على الشركة
االشتراك بالغرفة التجارية
(الدرجة األولى)

شركة ازياد العربية
التجارية

470755

شهادة التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة تجاه
أنظمة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

شركة ازياد العربية
التجارية وفروعها

36678142

شهادة تقييم كيان
الشركة

ً
تقييم كيان الشركة وفقا
لبرنامج نطاقات حيث تشير شركة ازياد العربية
التجارية وفروعها
إلى أن الشركة في النطاق
(متوسطة فئة أ)

19228061

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة)

لإلفادة بأن الشركة
مسجلة بضريبة القيمة
المضافة

100

 -شركة الزوردي للمجوهرات

شركة ازياد العربية
التجارية وفروعها

1010458294

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1439/12/25ه

1442/12/25ه

الموافق

الموافق

2018/09/05م

2021/12/04م

1440/03/13ه

1442/12/25ه

الموافق

الموافق

2018/11/21م

2021/08/04م

1442/07/02ه

1442/08/02ه

الموافق

الموافق

2021/02/14م

2021/03/15م

حتى تاريخ هذه
النشرة

حتى تاريخ هذه
النشرة

1440/05/14ه
310128691600003

الموافق
2019/01/20م

-

الجهة المصدرة
وزارة التجارة

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية
إدارة الخدمات
االلكترونية لوزارة
العمل
الهيئة العامة للزكاة
والدخل

مالحظة

التراخيص والشهادات والموافقات التي حصلت عليها شركة ازدياد العربية
نوع الترخيص

صاحب
الترخيص

الغرض

شهادة زكاة

تاريخ اإلصدار/
التجديد

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

3000546847

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها

شركة ازياد العربية
التجارية

20002012006331

ترخيص البلدية

ترخيص مزاولة نشاط
تجاري

شركة ازياد العربية
التجارية توس

40092208891

تصريح الدفاع
المدني

التزام الشركة بشروط
السالمة الخاصة بالدفاع
المدني

1442/04/21ه

1442/07/22ه

الموافق

الموافق

2020/12/06م

2021/03/06م
1443/05/04ه

-

الموافق
2021/12/08م

100057694741

1442/01/06ه

1443/01/06ه

الموافق

الموافق

2020/08/25م

2021/08/14م

الجهة المصدرة

مالحظة

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

تقوم شركة
الزوردي والشركات
التابعة بتقديم
إقرارزكوي
موحد برقم مميز
()3000546847

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية

امانة منطقة
الرياض
المديرية العامة
للدفاع المدني

المصدر :الشركة
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9الشركات التابعة خارج السعودية

1-شركة الزوردي للمجوهرات ( -اإلمارات العربية المتحدة – دبي)

شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي دبي») هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،بالسجل التجاري رقم  1039193بتاريخ
2008/12/23م (الموافق 1429/12/25هـ) ،والتي يقع مقرها الرئي�سي في منطقة الرأس ،ص.ب رقم  ،60843دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .ويبلغ رأس مال شركة الزوردي
دبي الحالي  300ألف درهم إماراتي (ما يعادل  306ألف ريال سعودي) مقسمة إلى  300حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  1,000درهم إماراتي (ما يعادل  1.02ريال سعودي)
للحصة الواحدة .يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في  31ديسمبر2020م:
المساهمون

عدد الحصص

القيمة االسمية لكل
حصة (درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

299

1,000

299,000

304,980

%99.67

1

1,000

1,000

1,020

%0.33

1,000

300,000

306,000

%100

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مساهمة
شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة ذات مسؤولية محدودة

*

300

اإلجمالي

*شركة الزوردي للمجوهرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

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

شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي أبو ظبي») هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،بالسجل التجاري رقم  1060233بتاريخ
2003/10/19م والتي يقع مقرها الرئي�سي في سوق الذهب ،مدينة زايد ،ص.ب رقم  ،72147أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .ويبلغ رأس المال السهمي شركة الزوردي أبو ظبي
الحالي  300ألف درهم إماراتي (ما يعادل  306ألف ريال سعودي) مقسمة إلى  300حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  1000درهم إماراتي (ما يعادل  1.02ريال سعودي) للحصة
الواحدة .يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي دبي كما في  31ديسمبر2020م:
المساهمون

اإلجمالي

297

1,000

297,000

302,940

%99

3

1,000

3,000

3,060

%1

1,000

300,000

306,000

%100

عدد الحصص

شركة الزوردي للمجوهرات
شركة الزوردي للمجوهرات-شركة ذات مسؤولية محدودة

قيمة الحصص
(درهم إماراتي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

300

القيمة االسمية لكل
حصة (درهم إماراتي)

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

شركة الزوردي للمجوهرات -

101

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي أبو ظبي تجارة البيع بالتجزئة للمجوهرات واأللماس واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات .وتمتلك الزوردي أبو ظبي حصص
ملكية بقيمة 71,625,500جنيه مصري (ما يعادل  16,731,685ريال سعودي) في شركة الزوردي مصر(وتمثل  %50من رأسمالها) كما في  31ديسمبر2020م.
3-شركة الزوردي مصر للمجوهرات

شركة الزوردي مصرهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في القاهرة ،مصر ،بالسجل التجاري رقم  ،14997الصادربتاريخ 2005/06/08م (الموافق 1426/05/01هـ) ،والتي
يقع مقرها الرئي�سي في المنطقة الصناعية األولى ،ص.ب رقم  ،62مدينة العبور ،مصر .ويبلغ رأس المال الحالي المدفوع لشركة الزوردي مصر 143,250,000جنيه مصري ،مقسم
إلى  143,250,000حصة (ما يعادل  33,463,370ريال سعودي ً
وفقا لسعرالصرف كما في  31ديسمبر2020م).
ّ
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصركما في  31ديسمبر2020م:

عدد الحصص

القيمة االسمية
لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

1

71,625,000

1

71,625,000

16,731,685

%50

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

2

71,625,000

1

71,625,000

16,731,685

%50

143,250,000

1

143,250,000

33,463,370

% 100

المساهمون

اإلجمالي

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

ّ
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي مصرقبل زيادة رأس المال كما في  31ديسمبر2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية
لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(جنيه مصري)

قيمة رأس المال
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

46,142,500

1

46,142,500

9,714,211

%50

شركة الزوردي للمجوهرات -شركة ذات مسؤولية محدودة

46,142,500

1

46,142,500

9,714,211

%50

اإلجمالي

92,285,000

1

92,285,000

19,428,422

% 100

المساهمون

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي مصرتأسيس وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع مجوهرات الذهب واأللماس.
4-شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة

شركة اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في القاهرة ،مصر ،بالسجل التجاري رقم  ،7877الصادر بتاريخ 1423/11/14هـ (الموافق
2003/01/17م) ،والتي يقع مقرها الرئي�سي في سوق العبور ،ص.ب رقم  ،3067القليوبية ،مصر .ويبلغ رأس مال شركة اوروايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة الحالي 40,000,000
جنيه مصري (ما يعادل  9,344,047ريال سعودي) مقسمة إلى  1,600,000حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  25جنيه مصري (ما يعادل  5.84ريال سعودي) للحصة الواحدة.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة اورو ايجيبت كما في  31ديسمبر2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية
لكل حصة
(جنيه مصري)

قيمة الحصص
(جنيه مصري)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مدرجة

1,586,000

25

39,650,000

9,262,287

%99.125

شركة المجوهرات الماسية  -ش.ذ.م.م

12,000

25

300,000

70,080

%0.750

شركة كيناز -ش.ذ.م.م

2,000

25

50,000

11,680

%0.125

اإلجمالي

1,600,000

25

40,000,000

9,344,047

%100

المساهمون

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة اوروايجيبت تأسيس وتشغيل مصنع لصناعة المجوهرات والمشغوالت الذهبية واألحجارالكريمة بكافة أنواعها،وكذلك تأسيس مركزللتدريب.
كما تديراورو ايجيبت وحدة تصنيع في مدينة القليوبية ،وستة فروع في جميع أنحاء مصر.
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5-شركة الزوردي للمجوهرات (قطر)

شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي قطر») هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قطر ،بالسجل التجاري رقم  60716بتاريخ 2013/05/21م (الموافق 1434/07/11هـ)،
والتي يقع مقرها الرئي�سي في شارع جبر بن محمد ،ص.ب رقم  ،20464الدوحة ،قطر .ويبلغ رأس مال شركة الزوردي قطر الحالي  200ألف درهم إماراتي (ما يعادل  206,054ريال
سعودي) مقسمة إلى  200حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  1000ريال قطري (ما يعادل  1,030ريال سعودي) للحصة الواحدة .يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة
الزوردي قطركما في  31ديسمبر2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية
لكل حصة
(ريال قطري)

قيمة الحصص
(ريال قطري)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

وفيقة سلطان العي�سى

102

1,000

102,000

105,082

%51

شركة الزوردي للمجوهرات  -شركة مدرجة

98

1,000

98,000

100,962

%49

اإلجمالي

200

1,000

200,000

206,044

%100

المساهمون

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي قطر تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة والمجوهرات والمشغوالت الفضية والذهبية وصياغة الذهب والمعادن الثمينة
ُ
والحلي ،وصيانة وإصالح المشغوالت الذهبية والمجوهرات والحلي وتعديلها.
6-شركة الزوردي للمجوهرات (سلطنة عمان)

شركة الزوردي للمجوهرات («الزوردي عمان») هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سلطنة عمان ،بالسجل التجاري رقم  1320525بتاريخ  30مايو 2018م ،والتي يقع
مقرها الرئي�سي في سوق السيب ،مسقط ،ص.ب رقم  ،122مسقط  ،125سلطنة عمان .ويبلغ رأس مال شركة الزوردي عمان الحالي  20ألف ريال عماني (ما يعادل  195ألف ريال
سعودي) مقسمة إلى  20ألف حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل  1ريال عماني (ما يعادل  9,75ريال سعودي للحصة الواحدة).
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة الزوردي عمان كما في  31ديسمبر2020م:
عدد الحصص

القيمة االسمية
لكل حصة
(ريال عماني)

قيمة الحصص
(ريال عماني)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة الزوردي للمجوهرات (اإلمارات – دبى)

19800

1

19,800

193,050

%99

شركة الزوردي للمجوهرات (أبو ظبى)

200

1

200

1,950

%1

اإلجمالي

20,000

1

20,000

195,000

%100

المساهمون

تتضمن األنشطة الرئيسية لشركة الزوردي عمان صناعة وتجارة المجوهرات المشغولة من المعادن أو األحجارالكريمة.
يبين الجدول اآلتي نسبة ملكية شركة الزوردي للمجوهرات في الشركات التابعة المؤسسة خارج السعودية كما في تاريخ 2020/09/30م باإلضافة إلى نبذة عن كل شركة:
  (9-8):مقر لودجلاملخص عن الشركات التابعة التي تم تأسيسها خارج السعودية

#

1

العنوان

شركة الزوردي
للمجوهرات
دبي

2

شركة الزوردي
للمجوهرات
أبو ظبي

3

شركة الزوردي
للمجوهرات
مصر

نوع الكيان
القانوني

النشاط

رأسمال
الشركة
(ريال
سعودي)

نسبة
الملكية

رقم السجل
التجاري

ذات مسؤولية
محدودة

البيع بالتجزئة
لألحجارالكريمة
والمعادن الثمينة

306,000

%100

1039193

ذات مسؤولية
محدودة

البيع بالتجزئة
لألحجارالكريمة
والمعادن الثمينة

ذات مسؤولية
محدودة

مصنع ومكاتب
للبيع بالجملة،
ومتاجرللبيع
بالتجزئة

306,000

%100

1060233

تاريخ التأسيس

1429/12/25ه

مديرين وهما:

الموافق

 -١سليم سعيد شدياق

2008/12/23م

 -٢عبدالله أحمد العبيد

1424/08/23ه

مديرين وهما:

الموافق

 -١سليم سعيد شدياق

2003/10/19م

 -٢عبدالله أحمد العبيد

1426/05/01ه
33,46,370

%100

14997

اإلدارة

الموافق
2005/06/08م

مديرعام:
رضا رمضان

(الخسائر)/األرباح
المتراكمة
أخرقوائم مالية
مدققة
(ريال سعودي)
57,777,124

5,925,781

4,002,350

شركة الزوردي للمجوهرات -
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#

العنوان

4

شركة اورو
ايجيبت لتشغيل
المعادن الثمينة

نوع الكيان
القانوني

النشاط

رأسمال
الشركة
(ريال
سعودي)

مصنع ومكاتب
للبيع بالجملة

9,344,047

نسبة
الملكية

رقم السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

اإلدارة

(الخسائر)/األرباح
المتراكمة
أخرقوائم مالية
مدققة
(ريال سعودي)

مجلس مديرين مكون
من :
 -1عبدالله عبدالعزيز
العثيم (رئيس
المجلس)
مساهمه
مقفله

1423/11/14ه
%100

7877

الموافق
2003/01/17م

مصر

 -2عبدالله أحمد
العبيد (نائب
الرئيس)

173,369,467

 -3عادل الميمان(غير
تنفيذي)
 -4ماجد فرج (مستشار
قانوني)
 -5سميرسيدهم (مدير
تنفيذي)
مجلس مديرين مكون من:

5

شركة الزوردي
للمجوهرات
قطر

ذات مسؤولية
محدودة

مكتب للبيع
بالجملة

ذات مسؤولية
محدودة

مكتب للبيع
بالجملة

1434/07/11ه
206,044

%49

60716

الموافق
2012/05/21م

 -1عبدالله أحمد
العبيد (مدير
تنفيذي)
 -2ايمن محمد
حفار(غيرتنفيذي)

4,481,660

 -3سليم سعيد شدياق
(غيرتنفيذي)
 -4وفيقة سلطان (غير
تنفيذي)

6

شركة الزوردي
للمجوهرات
سلطنة عمان

المصدر :الشركة
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1439/09/15ه
195,000

%100

1320525

الموافق
2018/05/30م

مديرعام:
عبدالله احمد العبيد.

()72,274

9- 4االلتزامات المستمرة حسب المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الحكومية على
الشركة وشركاتها التابعة بصفتها «صاحب الترخيص»
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
-4-1

9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

الشركة األم:

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقرالرئي�سي الجديد بموجب شهادة السجل التجاري رقم
( )1010221531وتاريخ 1427/6/26هـ (الموافق2006/7/22م) الصادرة من مدينة الرياض ،والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1445/06/26ه (الموافق 2024/01/08م).
ً
الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد تم اعداد النظام األسا�سي للشركة تماشيا مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات بناء على المرسوم الملكي رقم
(م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م) وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة على مسودة النظام األسا�سي المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة (غيرالعادية) بتاريخ 1440/08/19ه (الموافق 2019/04/24م).
كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئي�سي بموجب الشهادة رقم ( )168914وتاريخ
2006/07/22م وتنتهي صالحيتها في 2024/01/08م.
ً
سجلت الشركة وشركاتها التابعة عددا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة تجارية خاصة بمنتجاتها وماركاتها شعارها التجاري ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم
ُ
تسجيل عالمة «الزوردي» التجارية وبعض العالمات التجارية األخرى المستمدة منها ،ولمزيد من التفاصيل حول العالمات التجارية الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية
رقم ( )7-9من هذا القسم كما ورد في الجدول أدناه:
  (9-9):مقر لودجلاجدول بأسماء الدول التي تم تسجيل فيها العالمات التجارية وماركات الزوردي

الدولة

العالمة أو الماركة
مسجلة في كل من الدول اآلتية:

السعودية -ايران -تونس -العراق -األردن – قطر– اإلمارات – مصر– عمان – البحرين -السودان – ليبيا – الجزائر -المغرب -اليمن – نيجيريا -تايلند – تركيا-
الواليات المتحدة – كندا – الصين – الهند -فلسطين الضفة الغربية – باكستان – فلسطين غزة – سوريا – سنغافورة – هونج كونج – االتحاد األوروبي.
السعودية

مسجلة في كل من الدول اآلتية :
السعودية – تركيا – الواليات المتحدة – كندا – سويسرا – الصين – إيطاليا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – سنغافورة – أسبانيا – هونج كونج.

مسجلة في كل من الدول اآلتية :
السعودية – ايران – األردن – قطر– مصر– البحرين – الكويت – ليبيا -الجزائر– المغرب – اليمن.

مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية – األردن – قطر– مصر– الكويت -الجزائر

البحرين

ماركة وشعار«رحلتي»
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية -قطر– مصر– عمان – البحرين – الكويت
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية – اإلمارات – مصر– عمان – البحرين – الكويت.
ماركة وشعار«جمان»
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية – اإلمارات -مصر-الكويت

شركة الزوردي للمجوهرات -
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الدولة

العالمة أو الماركة
مسجلة في كل من الدول اآلتية:

السعودية – اليمن – المغرب – ليبيا – الكويت – السودان – البحرين – مصر– اإلمارات – قطر– لبنان – األردن – العراق – تونس.
ماركة وشعار«كيناز»
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية – اإلمارات – مصر– عمان – البحرين – الكويت – الجزائر– المغرب.
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
السعودية – المغرب – الجزائر– الكويت – البحرين – عمان – مصر– اإلمارات – قطر– تونس.

اإلمارات

السعودية
ماركات وشعارات أخرى
باكستان

الصين
مسجلة في كل من الدول اآلتية:
األردن – العراق – تونس – اليمن – مصر– المغرب – الجزائر– الكويت – السودان – البحرين – عمان – قطر– لبنان.
المصدر :الشركة

ولمزيد من التفاصيل حول العالمات التجارية الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم ( )7-9من هذا القسم.
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية عكس أي تعديل على بيانات السجل التجاري خالل مدة  30يوم من حدوث التعديل حيث تم تحديث بيانات السجل
التجاري لناحية أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفق ما هو مبين في هذه النشرة.
إلتزمت الشركة بالبند ( )15من نظام الشركات والذي يلزم اإلشارة إلى رأس مال الشركة والمبلغ المدفوع منه في ورقها الرسمي وكافة الوثائق التي تستخدمها مع الغير
وعكس التعديالت التي تطرأ على رأس المال.
الشركة تمارس نشاط التجارة االلكترونية حيث تقوم بعرض وتسويق وبيع منتجاتها عبر متجرها اإللكتروني ( .)www.lazurde.comإلتزمت شركة الزوردي بنظام
التجارة االلكترونية لناحية توثيق محلها اإللكتروني لدى جهات توثيق المحالت اإللكترونية وذلك من خالل التسجيل في منصة «معروف» التابع لوزارة التجارة بالرقم
(.)168041
ولم تقم الشركة بقيد الموقع االلكتروني لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .)www.Lazurde.com.sa( .وذلك من أجل
الحفاظ على حقوق ملكيتها للموقع االلكتروني ومنع الغيرمن استخدام موقع مماثل أو مشابه مع إضافة عبارة ( sa.أو @ )saبإستنثاء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية (-٢
« )23-1مخاطرعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات الحكومية» من القسم «( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة
ملتزمة بإصدارالتراخيص والشهادات.
الشركة ملتزمة بالمادة ( )2من نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة كل شركة تزاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة بالحصول على ترخيص
بذلك من وزارة التجارة .فقد حصلت شركة الزوردي على رخصة محل لبيع المعادن الثمينة واالحجارالكريمة ألربعة فروع في الرياض وجدة والدمام.
الشركات التابعة:

لدى الشركة ثالث شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية وجميعها ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري.
التزمت الشركات التابعة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة باستثناء (شركة المجوهرات الماسية) حيث انها شركة غير نشطة
(.)Dormant Company
تجاوزت الخسائرالمتراكمة للشركة التابعة (شركة المجوهرات الماسية)  %50من رأس المال وقد التزمت الشركة بنظام الشركات لناحية تقديم قراردعم من الشركاء
ً
في الشركة وذلك وفقا لمتطلبات المادة ( )181من نظام الشركات – حيث انه إذا بلغت خسائرالشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها ،وجب على مديري
ً
الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في
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استمرارالشركة أو حلها ،وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذرعلى الشركاء إصدارقرارباستمرارالشركة أو حلها .كما بتاريخ
نشرنشرة اإلصدارهذه ،فإن الشركة ملتزمة بأحكام المادة ( )181من نظام الشركات حيث وافق الشركاء باإلجماع على استمرارعمليات الشركة مع تقديم الدعم المالي
لتغطية خسائرها وتم نشرقرارالشركاء على موقع وزارة التجارة.
ً
تم تحديث عقود التأسيس للشركات التابعة وذلك وفقا لنظام الشركات الجديد الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م)
والمنشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1437/01/22هـ (الموافق 2015/12/04م) ،والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق
2018/04/11م).
بالنسبة لشركة كيناز ،تمارس الشركة نشاط التجارة االلكترونية حيث تقوم بعرض وتسويق وبيع منتجاتها عبر متجرها اإللكتروني (.)www.kenazjewelry.com
إلتزمت الشركة بنظام التجارة االلكترونية لناحية توثيق محلها اإللكتروني لدى جهات توثيق المحالت اإللكترونية وذلك من خالل التسجيل في منصة «معروف» التابع
لوزارة التجارة بالرقم (.)168290
الشركات التابعة (شركة كيناز) و(شركة ازدياد العربية) وفروعهم ملتزمة بالمادة ( )2من نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة كل شركة تزاول تجارة أو صناعة
المعادن الثمينة واألحجارالكريمة بالحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.
قامت الشركة اإلسبانية (توس) بمنح الشركة التابعة «شركة ازدياد العربية» حق االمتياز التجاري كمالك ومشغل ماركة (توس) االسبانية .وقد تبين أن مانح األمتياز
قام بتسجيل العالمة التجارية ( )TOUSلدى وزارة التجارة بموجب شهادة رقم ( )142405657وتاريخ 1425/07/22ه (الموافق 2004/09/07م) وتنتهي الحماية
بتاريخ 1444/09/13ه (الموافق 2023/03/05م) وفئة العالمة رقم ( .)14لم يتم استخراج رخصة باستخدام العالمة التجارية ويتم االعتماد على االتفاقية بالترخيص
وبإستخدام هذه العالمة التجارية من قبل الشركة التابعة (شركة ازدياد العربية) .باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية (« )23-1-2مخاطر عدم استخراج أو عدم
تجديد التراخيص والشهادات الحكومية» من القسم «( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بإستخراج التراخيص الالزمة.
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الشركة األم:

ً
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )171919-1وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب العمل .وكما
بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/03/17هـ (الموافق 2020/11/08م) لإلفادة
بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة ( )%18.34وهي مصنفة ضمن خدمات المعادن والصناعات الكيمائية وتقع في النطاق
األخضرالمتوسط  -متوسطة فئة (ج).
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية ( )HR Manualخاصة بالشركة معتمدة من قبل مكتب العمل بتاريخ 1441/03/30ه (الموافق 2019/11/27م) وتحمل رقم
(.)171919-1

الشركات التابعة:

ً
باستثناء (شركة المجوهرات الماسية) والتي تعتبرشركة غيرنشطة ()Dormant Company؛ فإن الشركات التابعة ملتزمة بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفقا
لآلتي:
ً
شركة كيناز :تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ) (1232079-1وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من
مكتب العمل .وكما بتاريخ نشرهذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ
1442/04/15ه (الموافق 2020/11/30م) لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة ( )%39.24وتقع في النطاق المتوسط
(فئة أ).
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية ( )HR Manualخاصة بالشركة مراجعه من قبل مكتب محاماة معتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفق
متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام العمل وتم اعتمادها كم قبل مكتب العمل بتاريخ 1442/05/21ه (الموافق 2021/01/05م) وتحمل رقم (.)174136
ً
شركة ازدياد :تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد ( )2190550وفقا لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب
العمل .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ
1442/04/21ه (الموافق 2020/12/06م) لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة ( )%89.83وتقع في النطاق المتوسط
(أ).
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية ( )HR Manualخاصة بالشركة مراجعه من قبل مكتب محاماة معتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وفق
متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام العمل وتم اعتمادها من قبل مكتب العمل بتاريخ 1442/06/10ه (الموافق 2021/01/13م) وتحمل رقم (.)719084
باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية (« )٢٨-1-2مخاطر توطين الوظائف (السعودة)» من القسم «( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة
ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه.
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الشركة األم:

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل  120يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض
تجديد الشهادة التي تصدرمن الهيئة العامة للزكاة والدخل.
تقوم الشركة والشركات التابعة بتقديم إقرار زكوي موحد بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3000546847وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم
( )7001499511وتاريخ 1441/08/03هـ (الموافق2020/03/27م) وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18ه (الموافق 2021/04/30م).
قدمت الشركة وشركاتها التابعة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى السنة المالية 2019م وحصلت على شهادات زكوية لتلك الفترات .خالل السنة المالية 2017م،
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تلقت الشركة وشركاتها التابعة ربوط زكوية عن السنوات المالية من 2005م إلى 2014م مع التزامات زكوية إضافية بما يقارب  10.6مليون ريال سعودي وقد قدمت
الشركة وشركاتها التابعة اعتراض على هذه الربوط ،وتم مناقشتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم تم تخفيض هذه االلتزامات الزكوية إلى  6.0مليون ريال
سعودي ،وتم تسوية هذه المبالغ خالل السنة المالية 2019م .وخالل شهرمايو 2020م ،استلمت الشركة ربط الزكاة عن السنة المالية 2018م مع التزام زكوي إضافي
بحوالي  26.4مليون ريال سعودي .قدمت الشركة اعتراض على الربط الزكوي النهائي في تاريخ 2020/07/07م عن السنوات السابقة ،وبتاريخ 2020/09/16م أصدرت
الهيئة العامة للزكاة والدخل اشعار بقبول جزئي لإلعتراض واجراء بعض التعديالت على مجموع الفروقات الزكويه على الشركة وتم تخفيض الربط إلى  0.1مليون ريال
سعودي والذي تم االتفاق عليه وتسويته من قبل الشركة وتم السداد في شهر سبتمبر 2020م .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة ،ال توجد مطالبات أو تقييمات مستحقة
للزكاة على الشركة عن جميع السنوات حتى 2014م و2018م .ما زالت السنوات 2015م إلى 2017م و2019م قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم
يتم استالم أي ربوط زكوية عنها حتى اآلن.
الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي ( )300054684710003وتاريخ
1439/04/11ه (الموافق 2017/12/29م) وهي شهادة اشتراك تصدرمرة واحدة من دون حاجة لتجديدها وليس لها تاريخ انتهاء.
الشركات التابعة:

باستثناء (شركة المجوهرات الماسية) والتي تعتبر شركة غير نشطة ()Dormant Company؛ فإن الشركات التابعة ملتزمة بنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل لناحية
التسجيل وتقديم اإلقرارات.
تقوم الشركة والشركات التابعة بتقديم إقرار زكوي موحد بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3000546847وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2019م بالرقم
( )7001499511وتاريخ 1441/08/03هـ (الموافق2020/03/27م) وهي صالحة حتى تاريخ 1442/09/18ه (الموافق 2021/04/30م).
الشركة التابعة (شركة كيناز) ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة ضمن احد أعضاء المجموعة الضريبية مع شركة الزوردي بموجب
الرقم الضريبي المميز(.)300054684710003
الشركة التابعة (شركة ازدياد العربية) ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي
( )310128691600003بموجب شهادة صدرت بتاريخ 1439/03/26ه (الموافق 2017/12/14م).
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية ( 8-2-2المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية والمطالبات االضافية) من القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه
النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة الضريبة والدخل واللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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تم فتح ملفات للشركة وشركاتها التابعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باستثناء (شركة المجوهرات الماسية) والتي تعتبرشركة غيرنشطة ()Dormant Company
ً
وفقا للتالي:
الشركة األم:

ً
رقم االشتراك ( )501294179الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك وفقا
لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )36678203وتاريخ 1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) والتي تنتهي بتاريخ 1442/0084/02هـ (الموافق 2021/03/15م).
الشركات التابعة:

شركة كيناز :رقم االشتراك ( )509158711الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطارالمهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغيرالسعوديين االشتراك بفرع األخطارالمهنية
ً
وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )36782270وتاريخ 1442/07/06هـ (الموافق 2021/02/08م) والتي تنتهي بتاريخ 1442/07/06هـ (الموافق 2021/03/19م).
شركة ازدياد العربية :رقم االشتراك ( )549854478الشركة مشتركة في فرعي المعاشات واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع
ً
األخطار المهنية وذلك ووفقا لشهادة التأمينات االجتماعية رقم ( )36678142وتاريخ 1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) والتي تنتهي بتاريخ 1442/08/02هـ (الموافق
2021/03/15م)*.
* تجدراإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهرواحد (بحد أق�صى) وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ً
نظام التعطل عن العمل (ساند) :التزمت الشركة والشركات التابعة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقا للمرسوم الملكي رقم (م )18/بتاريخ 1435/03/12ه (الموافق
2014/01/14م) والقا�ضي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «نظام ساند».و ً
بناء على ما قررته اللجنة المفوضة باألمر الملكي الكريم رقم  47299وتاريخ
ً
1441/8/8هـ (الموافق 2020/04/01م) الخاصة بوضع الضوابط وشروط االستحقاق والتي تضم كال من وزارات (المالية ،االقتصاد والتخطيط ،الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية) ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين
ً
ضد التعطل عن العمل (ساند) ،ووفقا لألمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أق�صى  %70من العاملين السعوديين
ً
ً
في المنشآت األكثر تضررا من الجائحة و %50كحد أق�صى من العاملين السعوديين في المنشآت األقل تضررا لتحقيق االستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية
الجائحة .قامت الشركة بتقديم اول طلب للدعم بتاريخ 2020/04/14م برقم اشتراك ( )501294178وقد حصلت على الدعم بنسبة  %50من العاملين السعوديين النشطين في
الشركة .وبالنسبة للشركات التابعة ،قامت شركة ازدياد العربية على تقديم اول طلب بتاريخ 2020/04/14م برقم اشتراك ( )549854478وقد حصلت على الدعم بنسبة %50
من العاملين السعوديين النشطين في الشركة .قامت الشركة التابعة كيناز بتقديم اول طلب دعم بتاريخ 2020/05/04م برقم اشتارك ( )509158711وقد حصلت على الدعم
بنسبة  %50من العاملين النشطين في الشركة.
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ينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت الصناعية حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبارأن البلدية تتطلب الوثائق التالية :صورة السجل
التجاري وصورة عقد التأسيس (النظام األسا�سي) وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة الصناعية أو المحل التجاري والمستودع الذي تم
االستئجارفيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصويرالمبنى من بعد ويشمل اللوحة (مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم
استخدامها على الواجهة) باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
قامت الشركة باستخدام مقر المنشاة الصناعية داخل (مدن الصناعية في الرياض) كمركز إداري وبالتالي فإنها ال تخضع لمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان والدفاع المدني وبالتالي يكتفى برخصة التشغيل الصادرة عن مدن بموجب رخصة رقم ( )5781441117012232وهي صالحة حتى تاريخ 1442/05/10ه
(الموافق 2020/12/25م).
بالنسبة للفروع قامت الشركة باستخراج وتجديد رخص بلدية وسالمة لجميع فروعها التسعة ( )9باستثناء تصريح السالمة (الصادر عن الدفاع المدني) للمحل
التجاري في النخيل مول (الرياض) وجاري العمل على تجديدها لدى الجهات المختصة برقم الطلب ()41-000380206-2
  (9-10):مقر لودجلاقائمة رخص البلدية وتصاريح الدفاع المدني لفروع الشركة

النشاط

شهادة السجل
التجاري

ترخيص البلدية
للموقع

1

رد�سي مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030184756

39111323775

2

النخيل مول

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010469630

40092205402

3

جدة مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030298330

39111452720

4

سكاي تاورز

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010221531

40102414653

5

ش.الملك فهد
(الجملة)

الدمام

بيع ذهب
ومجوهرات

2050056794

41063417487

6

مركزالذهب
(الجملة)

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030167428

40122537021

7

مركزالعدد

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010225625

40102431803

8

مستودع مركز
العدد

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010225625

40031837116

9

مجمع الظهران
التجاري

الخبر

بيع ذهب
ومجوهرات

2052001529

40112511680

اسم الفرع

الرقم

الحي

تاريخ انتهاء رخصة
البلدية

موافقة الدفاع
المدني

1442/08/22ه
الموافق

1442/10/26ه
2-000379431-41

2021/04/04م

الموافق
2021/06/07م

1442/08/18ه
الموافق

تاريخ انتهاء رخصة
الدفاع المدني

1442/01/09ه
2-000380106-41

الموافق

2021/03/31م

2020/08/28م

1442/04/27ه

1442/10/24ه
الموافق
2021/06/05م

الموافق

3-000096443-41

2020/12/12م
1444/06/28ه
الموافق

1443/07/10ه
1-000686795-42

الموافق

2021/01/21م

2022/02/11م

1443/07/06ه

1442/12/19ه

الموافق

2-000369024-41

2022/02/07م

2021/07/29م

1442/12/19ه
الموافق

1442/12/22ه
2-000354620-41

2021/07/29م

1443/03/18ه
1-000566724-41

2023/01/19م

1443/04/11ه
10005429741

2021/03/10م

2023/02/19م

الموافق
2021/11/16م

1444/08/28ه
الموافق

الموافق
2021/10/24م

1442/07/26ه
الموافق

الموافق
2021/08/01م

1444/06/26ه
الموافق

الموافق

1442/09/04ه
1-000542950-41

الموافق
2021/04/16م
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باستثناء (شركة المجوهرات الماسية) والتي تعتبرشركة غيرنشطة ()Dormant Company؛ فإن الشركات التابعة (شركة كينازوشركة ازدياد العربية) ملتزمة بمتطلبات
ً
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وقامت بإستخراج الرخص الالزمة لتشغيل محالتها التجارية ومنشاتها التي تشغلها وتمارس أنشطتها من خاللها وفقا للتفصيل
التالي:
فيما يخص (شركة كيناز)وفروعها:
  (9-11):مقر لودجلاقائمة رخص البلدية وتصاريح الدفاع المدني لفروع الشركة التابعة (شركة كيناز)

الرقم

موقع نقطة
البيع

اسم
الحي

شهادة السجل
التجاري

النشاط

ترخيص البلدية
للموقع

تاريخ انتهاء رخصة
البلدية

موافقة الدفاع
المدني

1443/02/08ه

1

الرياض بارك
(الموقع رئي�سي)

الرياض

1010352574

بيع ذهب
ومجوهرات

40092208735

2

العرب مول

جدة

4030319652

بيع ذهب
ومجوهرات

40052034064

3

االندلس مول

جدة

4030319654

بيع ذهب
ومجوهرات

40052036501

4

الياسمين مول

جدة

4030319653

بيع ذهب
ومجوهرات

40062043612

5

بانوراما أميزينج

الرياض

1010901539

بيع ذهب
ومجوهرات

40092207383

6

الحمراء مول

الرياض

1010935734

بيع ذهب
ومجوهرات

3909623215

7

حياة مول (محل)

الرياض

1010901538

بيع ذهب
ومجوهرات

40092206631

الموافق

2-000376931-41

2021/09/15م
1443/05/21ه
الموافق

3-000052559-41

2021/12/25م
1442/05/24ه
الموافق
2021/01/08م

1-000528906-41

1442/06/05ه
الموافق
2021/01/18م

2-000376911-41

1442/04/29ه
الموافق
2020/12/14م

1-000376786-40

1442/06/10ه
الموافق
2021/01/23م

2-000377024-41

1443/04/06ه
الموافق
2021/11/11م

2-000377032-41

1442/11/14ه

8

حياة مول (كشك)

الرياض

1010609439

بيع ذهب
ومجوهرات

40092206044

الموافق
2021/6/24م

3-000040177-41

9

غاليريا مول

الجبيل

2055025899

بيع ذهب
ومجوهرات

5075

-

_

10

كادي مول

جازان

5900115424

بيع ذهب
ومجوهرات

40042007402

11

عسيرمول

أبها

5850120580

بيع ذهب
ومجوهرات

390946682

12

النور مول

المدينة

4650200357

بيع ذهب
ومجوهرات

40062061578

13

وست افينيو مول

الدمام

2050121300

بيع ذهب
ومجوهرات

40072070052

14

بارك مول

تبوك

3550124994

بيع ذهب
ومجوهرات

40042014081
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1443/04/20ه
الموافق
2021/11/25م

2-000188781-40

1442/09/15ه
الموافق
2021/4/27م

2-000151710-40

1442/10/16ه
الموافق
2021/05/28م

1-000377548-40

1442/07/07ه
الموافق
2021/02/19م

2-00030777-41

1443/04/27ه
الموافق
2021/12/2م

1-000263137-40

تاريخ انتهاء رخصة
الدفاع المدني
1442/11/22ه
الموافق 2021/07/02م
1443/01/06ه
الموافق 2021/08/14م
1442/07/27ه
الموافق 2021/03/11م
1442/10/24ه
الموافق 2021/06/05م
1443/02/05هـ
الموافق 2012/9/12م
1442/11/09ه
الموافق 2021/06/19م
1443/01/20ه
الموافق 2021/08/28م
1443/01/15هـ
الموافق 2021/8/23م
تابع للهيئة الملكية في ينبع.
1443/01/05ه
الموافق 2021/8/13م
1443/02/16ه
الموافق 2021/9/23م
1442/07/23ه
الموافق 2021/03/07م
1442/06/17ه
الموافق 2021/01/30م
1443/04/05ه
الموافق 2021/11/10م

فيما يخص (شركة ازدياد العربية) وفروعها :
  (9-12):مقر لودجلاقائمة رخص البلدية وتصاريح الدفاع المدني لفروع الشركة التابعة (شركة ازدياد العربية) وفروعها

الحي

النشاط

شهادة السجل
التجاري

ترخيص
البلدية
للموقع

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010458294

40092208891

2

العرب مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305347

39111431523

3

السالم مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305357

39111365221

4

مركزالخياط

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305352

39111431494

5

الياسمين مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305350

39111431282

6

مركزالتحلية التجاري

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305344

39111343064

7

بوليفارد

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305349

39111342933

8

ستارز افينيو مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305355

39111343022

9

رد�سي مول

جدة

بيع ذهب
ومجوهرات

4030305346

39111338430

10

مجمع النخيل -الدمام

الدمام

بيع ذهب
ومجوهرات

2050133340

41073443472

11

مجمع الشيخ أفينيو

الخبر

بيع ذهب
ومجوهرات

2051222577

40011586214

12

مجمع الراشد سنتر

الخبر

بيع ذهب
ومجوهرات

2051221996

3911993355

13

الظهران مول محل 204

الظهران

بيع ذهب
ومجوهرات

2052101164

40112506910

14

الظهران مول محل 55

الظهران

بيع ذهب
ومجوهرات

2052101161

40112507240

الرقم

1

اسم الفرع
الرياض بارك
(المركزالرئ�سي)

تاريخ انتهاء رخصة
البلدية

موافقة الدفاع
المدني

1443/05/04ه
الموافق

1443/01/06ه
1-000576947-41

2021/12/08م
1-000380976-40

2021/02/13م
1442/11/12ه
الموافق
2021/06/22م

1-000381034-40

1442/10/25ه
الموافق

1-000564998-41

2021/06/06م
1442/10/27ه
الموافق

1-000576950-41

2021/06/08م
1442/10/25ه
الموافق

1-000402143-41

2021/06/06م
1442/11/11ه
الموافق

الموافق
2021/08/14م

1442/07/01ه
الموافق

تاريخ انتهاء رخصة
الدفاع المدني

1443/03/29ه
الموافق 2021/11/04م
1443/03/29هـ
الموافق 2021/11/04م
1442/11/30ه
الموافق 2021/07/10م
1443/01/06ه
الموافق
1443/03/29هـ
الموافق 2021/11/04م
1442/11/08ه

2-000381221-41

الموافق

2021/06/21م

2021/06/18م

1442/11/02ه

1443/01/18ه

الموافق

1-000381691-40

2021/06/12م

2021/08/26م

1442/10/27ه
الموافق

2-000381168-41

2021/06/08م
1442/07/14ه
الموافق

1-000509100-41

2021/02/26م
1443/01/07ه
الموافق

1-000382919-40

الموافق 2021/06/18م
1442/07/15ه
الموافق 2021/02/27م

الموافق
2021/03/05م

1442/11/03ه
1-000393849-41

2021/06/13م
1443/01/08ه
الموافق

1442/11/08ه

1442/07/21ه

2021/08/15م
الموافق

الموافق

1442/07/08هـ
الموافق 2021/02/20م
1442/09/11ه

1-000528370-41

الموافق

2021/08/16م

2021/04/23م

1443/01/15ه

1442/09/11ه

الموافق
2021/08/23م

1-000528359-41

الموافق
2021/04/23م
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اسم الفرع

الحي

النشاط

شهادة السجل
التجاري

ترخيص
البلدية
للموقع

15

الراشد تاون سكوير

األحساء

بيع ذهب
ومجوهرات

2252102175

40021701774

16

فرع برج المملكة

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010519535

40092208945

17

النخيل مول

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010610181

40031871072

18

الحمراء مول

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010613893

40092208921

19

بانوراما

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010610179

40031853499

20

الحياة مول

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010610180

40092202994

21

مركزغرناطه

الرياض

بيع ذهب
ومجوهرات

1010939578

40092208927

22

حي النسيم (النور مول)

المدينة

بيع ذهب
ومجوهرات

4650200252

40011607300

23

جوري مول

الطائف

بيع ذهب
ومجوهرات

4032229005

40021697722

24

مكه مول

مكه

بيع ذهب
ومجوهرات

4031215668

40011569733

25

النخيل بالزا

القصيم/
بريده

بيع ذهب
ومجوهرات

1131296092

40052030781

26

مجمع بارك مول

تبوك

بيع ذهب
ومجوهرات

3550126767

40072087134

الرقم
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تاريخ انتهاء رخصة
البلدية

موافقة الدفاع
المدني

1443/02/12ه
الموافق

1442/07/08هـ
1-000382860-40

2021/09/19م

1443/02/11ه
1-000577919-41

2021/01/08م

الموافق
2021/09/18م

1442/08/20ه
الموافق

الموافق
2021/02/20م

1442/05/24ه
الموافق

تاريخ انتهاء رخصة
الدفاع المدني

1443/01/04ه
1-000380496-40

الموافق

2021/04/02م

2021/08/12م

1442/05/03ه

1442/11/09ه

الموافق
1442/05/05ه
الموافق

2-000273335-41
1-000572312-41

1443/02/13ه
الموافق

1-000575617-41

1-000380478-40

1442/07/24ه
1-000528736-41

2021/10/25م

الموافق
2021/03/08م

1443/02/09ه

1442/04/19ه
1-000382814-40

2021/09/16م

الموافق
2020/12/04م

1442/10/11ه

1442/06/24ه
1-000474977-41

2021/05/23م

الموافق
2021/02/06م

1442/05/16ه
الموافق

الموافق
2021/09/15م

1443/03/19ه

الموافق

الموافق
1443/02/08ه

2020/12/29م

الموافق

الموافق

2021/08/19م

1442/05/14ه

الموافق

1442/12/20ه
1443/01/11ه

2021/09/20م
الموافق

الموافق

1442/07/15ه
2-000277947-41

الموافق

2020/12/31م

2021/02/27م

1442/07/27ه

1442/06/23ه

الموافق
2021/03/11م

2-000308499-41

الموافق
2021/02/05م

9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية («وزارة الصناعة»)

-4-6

لدى الشركة ترخيص صناعي رقم ( )1001008995وتاريخ 1441/02/24ه (الموافق 2019/10/23م) والذي ينتهي بتاريخ 1444/02/24ه (الموافق 2022/09/20م).
ً
ولمزيد من التفاصيل حول بيانات الرخصة الصناعية فضال راجع القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة.
وبالنسبة للشركة التابعة (شركة كيناز) لديها ترخيص صناعي رقم ( )1001003817وتاريخ 1440/12/21ه (الموافق2019/08/22م) والذي ينتهي بتاريخ
1443/12/21ه(الموافق 2022/07/20م) .وقد حصلت على ترخيص منشأة صناعية (استثمار وطني) صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفيما يلي نبذة عن
الرخصة:
  (9-13):مقر لودجلابيانات الترخيص الصناعي للشركة التابعة كيناز

التفصيل

البند
اسم المنشاة الصناعية

شركة كيناز

رمزالمنشأة

381250

تاريخ الترخيص

1440/12/21ه (الموافق 2019/08/22م)

رقم قرارمعالي وزيرالصناعة والثروة المعدنية

قرارتعديلي رقم ()1001008995

تاريخ االنتهاء

1443/12/21ه (الموافق 2022/07/20م)

نشاط المنشاة

صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211/

رقم رخصة هيئة المدن االقتصادية

رقم العقد ()381250

عدد العمالة

 170عامل

حجم االستثمار

 4,850,000ريال
تم الترخيص للمنشأة بتصنيع المنتجات اآلتية:

رمزالمنتج
71131910
المنتجات

وصف المنتج
مشغوالت ذهبية ومعادن ثمينة
مرصعة بااللماس

71051000

مشغوالت ذهبية وحلي (خواتم/
اساور/حلق/اطقم/سالسل -معلقات)

71131910

حلي ومشغوالت ذهبية متنوعة

النشاط الصناعي

الطاقة اإلنتاجية

الوحدة

صناعة وتركيب مجوهرات من أحجار
كريمة أو مدموجة مع معادن ثمينة

50.0

كيلو غرام

321116

321113
صناعة المعادن الثمينة واالحجار
الكريمة

250.0

كيلو غرام

150.0

كيلو غرام

321113
صناعة المعادن الثمينة واالحجار
الكريمة

المصدر :الشركة
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لدى شركة المجوهرات الماسية ترخيص الصناعي رقم ( )4260020614وتاريخ 1442/01/14ه (الموافق2020/09/02م) والذي ينتهي بتاريخ 1443/01/14ه
(الموافق 2021/08/22م) قد حصلت على ترخيص منشأة صناعية (موافقة مبدئية لمدة سنة) صادرعن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفيما يلي نبذة عن الرخصة:
  (9-14):مقر لودجلابيانات الترخيص الصناعي للشركة التابعة (المجوهرات الماسية)

التفصيل

البند
اسم المنشاة الصناعية

شركة المجوهرات الماسية

رقم الترخيص

4260020614

تاريخ الترخيص

1442/01/14ه (2020/09/02م)

تاريخ االنتهاء

1443/01/14ه (الموافق 2021/08/22م)

نشاط المنشاة

غيرمحدد

عدد العمالة

غيرمحدد

حجم االستثمار

غيرمحدد
تم الترخيص للمنشأة بتصنيع المنتجات اآلتية:

المنتجات

رمزالمنتج

وصف المنتج

النشاط الصناعي

الطاقة اإلنتاجية

7113191045

مشغوالت ذهبية والماس واحجاركريمة

غيرمحدد

غيرمحدد

الوحدة

المصدر :الشركة

وتلزم وزارة الصناعة الشركات المرخصة بااللتزام بالشروط اآلتية وذلك من اجل المحافظة على تراخيصها الصناعية:
 1االلتزام بمواد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. 2أن يتناسب إجمالي التمويل مع النشاط المرخص له. 3يتقيد صاحب الترخيص بالتقدم فورا للوزارة للحصول على الترخيص الصناعي النهائي قبل البدء في اإلنتاج وتبليغ الوزارة بتاريخ اإلنتاج التجاري. 4االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على مواصفات المنتجات والعمل بموجبها. 5االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية والحصول على موافقة بيئية للصناعات التي تقع ضمن الفئة الثالثة والفئة الثانية من هذا النظام قبل البدء فيتنفيذ المشروع*.
 6الحصول على ترخيص الدفاع المدني وااللتزام بمعاييرواشتراطات السالمة الصناعية حسب ما ورد بنظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية .والتقيد بتعليمات الهيئةالعليا لألمن الصناعي بالنسبة للمصانع اإلستراتيجية والحيوية التي يصدربها قرارمن سمو وزيرالداخلية – رئيس الهيئة العليا لألمن الصناعي.
 7الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدرمن تعليمات في حال اقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة**. 8الصناعات التي تحتاج لمشتقات بترولية كلقيم أو كوقود في عملياتها اإلنتاجية ،يلزمها الحصول على خطاب تخصيص من وزارة البترول والثروة المعدنية. 9التقيد بمعاييركفاءة الطاقة.	10-عدم ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة.
	11-ال يعطي هذا الترخيص الحق لصاحبه القيام بجمع أموال أو بيعه أو التصرف دون الحصول على موافقة الوزارة.
* لدى الشركة رخصة بيئية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالرقم ( )1525وتاريخ 1442/07/10ه (الموافق 2021/02/21م) وهي صالحة حتى تاريخ 1444/07/05ه (الموافق 2021/01/26م).
**تم استخراج رخصة تشغيل وفق ما هو مبين في الفقرة الفرعية  7-4-9أدناه.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية (« )٢٣-١-٢مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات الحكومية» من القسم رقم «( 2عوامل المخاطرة») من هذه
النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة وزارة الصناعة واللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدرها.
-4-7

9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية («مدن»)

لدى الشركة عقد ايجار رقم ( )280152لعقار في المدينة الصناعية الثانية (الرياض الثانية) ومدة االيجار ( )18سنة تبدأ من تاريخ 1435/06/01ه (الموافق 2014/04/01م)
حتى تاريخ 1453/06/01ه (الموافق 2031/09/18م) .وقد استخرجت الشركة رخصة تشغيل رقم ( )57814411117012232والتي تتضمن شروط والتزامات ينبغي على
الشركة التقييد بها وهي على النحو التالي:
ً
ً
 1استعمال المصنع وفقا للسجل التجاري وطبقا للنشاط والشروط المحددة في الترخيص الصناعي .ويمتنع عن ممارسة أي أنشطة أخرى أو أغراض غير شرعية ،أومخالفة لألنظمة والتعليمات ،أو خطرة ،أو تسبب إزعاج للغير ،أو ضارة بالبيئة أو البنية األساسية للمصنع أو المدينة الصناعية.
 2يجب أن يكون لدى المرخص له القوى العاملة القادرة والمؤهلة إلدارة وتشغيل وأمن وسالمة المصنع ومرافقه بما في ذلك العاملين. 3يلتزم المرخص له بشروط وإجراءات السالمة المعتمدة من «مدن» والتقيد باالشتراطات البيئية والصحية وعدم إسكان العاملين في المصنع.4 -يلتزم المرخص له بأدلة المعاييرواالشتراطات المعتمدة لدى «مدن».
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 5يلتزم المرخص له بالصيانة والنظافة للمصنع والتخلص من النفايات والمخلفات ورش المبيدات ومكافحة الحشرات والقوارض. 6يلتزم المرخص له بتأمين المياه الصالحة للشرب لجميع العاملين بالمصنع ومتابعتها وصيانة خطوط الشبكة لتالفي أي أعطال ومنع التسريبات ،ويلتزم باستخدامخدمات المياه بأنواعها والصرف المقدمة من «مدن» أو أحد المتعاقدين معها مثل المطورين والمشغلين والتنسيق في ذلك مع مزود الخدمة.
 7ال يحق للمرخص له أن يؤجر أو يتنازل للغير عن األرض المؤجرة محل هذا العقد أو أي جزء منها أو المنشآت القائمة عليها ،وال يسمح لغيره بمشاركته في استخداماألرض أو أي جزء منها ،إال بعد حصوله على موافقة «مدن» الخطية المسبقة.
 8يجب على المرخص له االلتزام بما ورد من بنود أعاله وبما ورد في عقد اإليجاروأي مخالفة لذلك قد يترتب عليه جزاءات حسب الئحة المخالفات والجزاءات أو إلغاءالرخصة أو إيقاف التشغيل أو سحب األرض.
الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية واللوائح التنفيذية والتعليمات التي تصدرها.
9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية («الهيئة»)

-4-8

تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة باإللتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال
ّ
سيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات
ً
الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة أيضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل
األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعاييرالمحاسبة الدولية .وبتاريخ 2016/08/30م ،أعلنت الشركة
في موقع تداول عن التزامها بذلك.
الشركة ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات ،يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي
التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.
  (9-15):مقر لودجلاملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

المادة
من الئحة
حوكمة
الشركات

الجهة
المسؤولة

التعليق

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين
ً
والشركة وفقا لنظام الشركة األساس.

مجلس اإلدارة

ملتزمة –تم اعتمادها بتاريخ 1439/04/21ه
(الموافق 2018/01/08م).

تشكيل لجنة المراجعة

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة – تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة
المراجعة من قبل الجمعية العامة الغير
العادية المنعقدة بتاريخ 1440/08/19ه
(الموافق 2019/04/24م)

/54ج

تصدرالجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المراجعة على أن
تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيارأعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة
عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة – تم اعتماد النسخة المحدثة
من قبل الجمعية العامة الغيرعادية
المنعقدة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

6/12

الموافقة على القوائم المالية لعام 2019م

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة –بتاريخ 1441/10/11ه (الموافق
2020/06/03م)

7/12

الموافقة على التقريرالسنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019م

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة –بتاريخ 1441/10/11ه (الموافق
2020/06/03م)

تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم ،والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة -بتاريخ 1441/10/11ه (الموافق
2020/06/03م)

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها :وضـع سياسـة مكتوبـة لمعالجة حاالت
«تعـارض المصـالح» الفعلية والمحتملـة لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين،
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص
ذوي العالقة .والتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد
التقـاريرالمالية .والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة المخـاطر ،وذلـك بوضع تصـور عـام
عن المخاطرالتي قد تواجه الشركة ،وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطرعلى مستوى الشركة وطرحها
بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة .ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

3/22

وضـع سياسـات ومعـاييروإجراءات واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة ،ووضـعها موضـع التنفيذ بعد
إقرارالجمعية العامة لها.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة  -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

/9ب
(12بند )5
و54
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المادة
من الئحة
حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة
المسؤولة

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة ،ويجب أن تغطي -بشكل
خاص -اآلتي:
4/22

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

مجلس اإلدارة

التعليق

ملتزمة – تم اعتمادها بتاريخ 1436/06ه
(الموافق 2015/04م).

وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة علـى سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة
المجلس عليها ،على أن يتضمن قرارالتشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم
أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

 13/22و50
و 60و/60أ
و64
1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات
والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم اعتمادها ضمن الئحة حوكمة
الشركة بتاريخ 1439/04/21هـ الموافق
(2018/01/08م) وقرارات مجلس اإلدارة
باعتماد السياسات الداخلية للشركة

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك
الصالحيات ،وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقاريردورية
بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم اعتمادها ضمن الئحة حوكمة
الشركة ,حيث تم ذكرصالحيات اإلدارة
التنفيذية في الئحة حوكمة الشركة وقرارات
المجلس بتحديد اختصاصات ومهام
وصالحيات اإلدارة التنفيذية.

تعيين الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم اعتماد التعيين بموجب قرار
المجلس في تاريخ 2020/03/18م .صدرقرار
المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي بناء على
توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت في
مارس 2019م.

5/26

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظرفي اعتمادها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – بتاريخ 2017/12/05م

8/27

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذين دون حضور أي تنفيذي في الشركة

رئيس
المجلس

ملتزمة  -يتم تخصيص جلسة خاصة بعد
كل اجتماع مجلس إدارة يجتمع فيه أعضاء
مجلس اإلدارة (غيرالتنفيذيين).

9/27

إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو
غيرمباشرة فيها على أن يتضمن هذه اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفق الفقرة ()14
من المادة  30من الئحة الحوكمة ،وأن يرافق هذا التبليغ تقريرخاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تقريرمن مراج حسابات
الشركة بتاريخ 1440/06/22ه (الموافق
2019/02/27م).

43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثرفي
أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع
أصحاب المصالح اآلخرين

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم اعتمادها بتاريخ 1440/04ه
(الموافق 2018/12/11م)

/51ج

ال يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوا في لجنة المراجعة ،وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى ،على أن
ال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها هذه الالئحة.

الجمعية
العامة

ملتزمة

تعيين مديروحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مجلس اإلدارة

ملتزمة – تم التعيين من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ1435/05/05ه (الموافق
2014/02/05م)

/60ب
و/64ب

تصدرالجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيارأعضائها ،وكيفية
ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
ً
عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظرفيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة،
عل أن يراع في تلك السياسة اتباع معاييرترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة  -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

86

سياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

89

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام
الشركات ونظام السوق المالية

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -ضمن الئحة حوكمة الشركة
المعتمدة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

94

قواعد أو دليل الحوكمة الخاص بالشركة

مجلس اإلدارة

ملتزمة -تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

25

/55ب 4/و74
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المادة
من الئحة
حوكمة
الشركات
3/65

التفصيل

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

الجهة
المسؤولة

التعليق

لجنة
المكافآت
والترشيحات

ملتزمة  -صدرت سياسات ومعاييرعضوية
مجلس اإلدارة تم اعتمادها من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1439/04/21ه (الموافق
2018/01/08م).

المصدر :الشركة

لم ُت َ
فرض أي عقوبة أو غرامة على الشركة بسبب مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خالل آخرثالث سنوات اثالث (2018م 2019 -م 2020 -م).

9- 5العقود الجوهرية
9اتفاقيات وتعامالت األطراف ذات عالقة
-5-1
لدى الشركة تعامالت وعقود مع أطراف ذوي عالقة التالية بياناتهم:
  (9-16):مقر لودجلاملخص تعامالت أطراف ذات عالقة

العالقة

العضو صاحب المصلحة

طبيعة المعاملة

قيمة المعاملة (ريال سعودي)

عضو مجلس إدارة  -غيرتنفيذي/غيرمستقل

براين نورمان ديكي

بدل أتعاب استشارات

 502,500سنوي

المصدر :الشركة

بتاريخ 1441/10/11ه (الموافق 2020/06/03م) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة السيد/بريان نورمان
ديكي ،والتي لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة فيها .وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية قدرها  502,500ريال سعودي ويتمثل نطاق العمل الرئي�سي لهذه
االتفاقية في تقديم المشورة للرئيس التنفيذي واإلدارة العليا للشركة فيما يتعلق باستراتيجيات الشركة واألداء المالي والعمليات ،تخضع هذه االتفاقية إلى المراجعة السنوية
والموافقة عليها من الجمعية العامة للمساهمين ويمكن انهاء االتفاقية في أي وقت دون تعويضات من خالل تقديم اشعارخطي قبل  30يوم للطرف االخر.
باستثناء ما ذكرأعاله ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين وأقاربهم.
-5-2

9عقود وتعامالت متعلقة بالعقارات التي تشغلها الشركة وشركاتها التابعة

-5-2-1

9العقارات المملوكة من الشركة

لدى الشركة صك ملكية لقطعة أرض وفق اآلتي:
  (9-17):مقر لودجلابيانات صك ملكية األرض المملوكة من قبل الشركة

الشركة
شركة الزوردي للمجوهرات

رقم سند الملكية
سند الملكية رقم 410120019765
بتاريخ 1432/4/29ه (الموافق 2011/4/3م)

الموقع

الغرض

حي دعكنة ،الرياض ،المملكة

قطعة أرض بإجمالي مساحة  700مترمربع

المصدر :الشركة

شركة الزوردي للمجوهرات -
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9 -5-2-2العقارات المستأجرة

ابرمت الشركة وشركاتها التابعة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن محالت تجاريه ومستودعات .لم تبرم الشركة وشركاتها التابعة اي عقد بصفتها مؤجر .وقد
أفادت إدارة الشركة أن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ليس لهم أي مصلحة سواء بشكل مباشرأو غيرمباشرمع أي من المؤجرين المشارلهم أدناه.
وفيما يلي نبذة عن عقود االيجار:
  (9-18):مقر لودجلاجدول يلخص عقود االيجار التي ابرمتها الشركة وشركاتها التابعة

الشركة األم :شركة الزوردي وفروعها
#
1

أطراف االتفاقية
عقد االيجارمع مدن
شركة المراكزالعربية

2

و
شركة الزوردي للمجوهرات
شركة شبال القابضة

3

و
شركة الزوردي للمجوهرات
شركة المراكزالعربية

4

و
شركة الزوردي للمجوهرات
محمد يوسف دغستاني

5

و
شركة الزوردي للمجوهرات
شركة أسواق البحراألحمرالمحدودة

6

و
شركة الزوردي للمجوهرات

7

الرياض

سكاي تاورز
الرياض
الظهران مول
الخبر
جدة مول
جدة
رد�سي مول
جدة

2014/04/01م
1440/12/16ه

1443/03/21م

الموافق

الموافق

2019/08/18م

2021/10/27م

1440/10/16

1441/11/09ه

الموافق

الموافق

2019/06/19م

2020/06/30م

1441/03/22ه

1443/04/04ه

الموافق

الموافق

2019/09/20م

2021/11/09م

1437/10/01ه
(الموافق 2016/07/06م)
1438/09/20ه
الموافق
2017/06/15م

الموافق

الموافق
2021/10/02م

هاني خميس احمد المهنا

شارع الملك فهد
-بالجملة

شركة الزوردي للمجوهرات

(مستودع) الدمام

2020/08/19م

2021/10/02م

439/10/11ه

1443/02/23ه

و

و
شركة الزوردي للمجوهرات
حلم الصفوه للعقارات
و
شركة الزوردي للمجوهرات

مركزالذهب -بالجملة
(مستودع) جدة
مركزالعدد
الرياض
مستودع مركزالعدد
الرياض

الموافق

الموافق

2017/10/01م

2021/09/30م

1441/04/01ه
الموافق

جدد العقد تلقائي
قابلة للتمديد تلقائيا
لمدة سنة.
تم التجديد حتى

ملتزمة

ملتزمة

2021/06/30م
يتجدد تلقائي

ملتزمة

غيرقابل للتجديد تلقائيا

ملتزمة

2021/08/08م

الموافق

و

التخضع لمتطلبات
ترخيص البلدية وسالمة.

1442/12/29ه

1441/12/29ه

مركزاألنهري التجاري

10

النخيل مول

الموافق

الموافق
2031/09/18م

الموافق

شركة الزوردي للمجوهرات
9

الموقع الرئي�سي

1435/06/01ه

1453/06/01ه

1443/02/25ه

السيد منصور عبدالله بن غامية
8

الموقع

تاريخ االتفاقية/
التجديد

تاريخ االنتهاء

مالحظات

تراخيص البلدية
وسالمة

غيرقابل للتجديد تلقائيا

غيرقابل للتجديد تلقائيا

قابل للتمديد لمدة سنة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

قابل للتجديد تلقائيا
لمدة سنة

2019/11/28م
1439/02/01ه

1443/02/01ه

الموافق

الموافق

2017/10/21م

2021/09/08م

تم التجديد حتى تاريخ
2021/11/06م
قابل للتجديد تلقائي

ملتزمة

ملتزمة

الشركة التابعة  : 2شركة كينازوفروعها
شركة االستمثارالعقاريه
1

و

الرياض

شركة كيناز

الفرع الرئي�سي

شركة المراكزالعربية
2

و
شركزكيناز

118

الرياض بارك

 -شركة الزوردي للمجوهرات

الحمراء مول
الرياض

1441/11/15ه

1442/12/12ه

الموافق

الموافق

2020/07/06م

2021/07/31م

1441/11/22ه

1443/01/23ه

الموافق

الموافق

2020/07/13م

2021/08/31م

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ملتزمة

ملتزمة

الشركة األم :شركة الزوردي وفروعها
#

أطراف االتفاقية
شركة المراكزالعربية

3

و
شركة كيناز
شركة االندلس العقارية

4

و
شركة كيناز
شركزالمراكزالعربية

5

و
شركة كيناز
شركة أجواء عسيرلالستثمارالعقاري

6

و
شركة كيناز
شركة المطلق لالستثمارالعقاري

7

و
شركة كيناز
شركة الحياة العقاريه

8

و
شركة كيناز
شركة الحياة العقاريه

9

و
شركزكيناز
شركة كادي الجنوب المحدودة

10

و
شركةكيناز
شركة أسواق المستقبل

11

و
شركة الزوردي للمجوهرات
شركة ريوف تبوك المحدودة

12

و
شركة كيناز
شركة عقارات الخليج

13

و
شركة كيناز
شركة المراكزالعربية

14

و
شركة كيناز

الموقع
النور مول
المدينة المنوره
االندلس مول
جدة
العرب مول
جدة
عسيرمول
ابها
غالريا مول
الجبيل
الحياة مول (كشك)
الرياض
الحياة مول
الرياض
كادي مول
جازان
بانورما مول
الرياض
تبوك بارك
تبوك
ويست افنيو
الدمام
الياسمين مول
جدة

تاريخ االتفاقية/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1441/12/07ه

1443/06/06ه

الموافق

الموافق

2020/07/28م

2022/01/09م

1441/05/03ه

1442/11/04ه

الموافق

الموافق

2019/12/29م

2021/06/14م

1441/12/02ه

1443/03/14ه

الموافق

الموافق

2020/07/23م

2021/10/20م

1440/09/24ه

1442/12/05ه

الموافق

الموافق

2019/05/29م

2021/07/14م

1441/11/04ه

1442/11/14ه

الموافق

الموافق

2020/06/25م

2021/06/24م

1441/09/08ه

1442/09/18ه

الموافق

الموافق

2020/05/01م

2021/04/30م

1441/05/03ه

1442/09/18ه

الموافق

الموافق

2019/12/29م

2021/04/30م

1440/09/07

1441/12/23ه

الموافق

الموافق

2019/05/12م

2020/07/14م

1440/08/26ه

1443/03/25ه

الموافق

الموافق

2020/11/01م

2021/10/31م

1440/08/13ه

1441/12/24ه

الموافق

الموافق

2019/04/18م

2020/08/14م

1441/11/09ه

1442/11/20ه

الموافق

الموافق

2020/06/30م

2021/06/30م

1441/11/22ه

1443/11/23ه

الموافق

الموافق

2020/07/13م

2021/07/03م

مالحظات
يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

حتى تاريخ
2021/08/14م

ال يتجدد تلقائي

حتى تاريخ
2021/08/14م

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

تراخيص البلدية
وسالمة
ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

الشركة التابعة  : 3شركة ازدياد (توس) وفروعها
شركة االستثمارالعقاريه الدوليه
1

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

2

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

3

و
شركة ازدياد العربية التجارية

الرياض بارك
الفرع الرئي�سي
العرب مول
جدة
الحمراء مول
الرياض

1439/01/21

1444/05/25ه

الموافق

الموافق

2017/10/11م

2022/12/19م

1442/02/02ه

1442/06/22ه

الموافق

الموافق

2020/09/20م

2021/12/04م

1441/11/17ه

1442/09/16ه

الموافق

الموافق

2020/07/08م

2021/04/28م

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة
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الشركة األم :شركة الزوردي وفروعها
#

أطراف االتفاقية
شركة المراكزالعربية

4

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

5

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

6

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة الراشد للتجارة والمقاوالت

7

و
شركة ازدياد العربية التجارية

8

الموقع
النخيل مول
الرياض
النخيل مول
القصيم
النور مول
المدينة المنوره
مجمع الراشد
الخبر

شركة راشد الراشد وأوالده
المحدودة

الراشد تاون سكوير

و

االحساء

شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية
9

و
شركة ازدياد العربية التجارية

10

السالم مول
جدة

شركة عبدالله محمد ال الشيخ
التجارية

الشيخ افنيو

و

الخبر

شركة ازدياد العربية التجارية
شركة تمكين للصناعه والتجارة
11

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

12

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

13

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة غرناطة االستثماري

14

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة الحياة العقاريه

15

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

16

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

17

و
شركة ازدياد العربية التجارية
احمد طه ياسين خياط

18

و
شركة ازدياد العربية التجارية
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البوليفارد
جدة
الظهران مول
الظهران
ظهران مول 2
الظهران
غرناطة مول
الرياض
الحياة مول
الرياض
جدة بارك
جدة
الجوري مول
الطائف
مركزالخياط
جدة

تاريخ االتفاقية/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1442/02/02ه

1443/09/27ه

الموافق

الموافق

2020/09/20م

2022/04/28م

1442/02/2ه

1446/03/27ه

الموافق

الموافق

2020/09/20م

2024/09/30م

1441/11/17ه

1444/09/27ه

مالحظات
يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

الموافق

الموافق

2020/07/08م

2023/04/18م

1440/10/28ه

1441/07/30ه

يتجدد تلقائي

الموافق

الموافق

2019/07/01م

2020/03/25م

تم التجديد حتى تاريخ
2021/03/25م

1440/11/15ه
الموافق

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

يتجدد تلقائي
لمدة سنة

2019/07/18م
1442/02/02ه

يتجدد تلقائي

تراخيص البلدية
وسالمة

تم التجديد حتى تاريخ
2021/05/10م

ملتزمة

1443/12/20ه

الموافق

الموافق

2020/09/20م

2022/07/19م

1441/03/15ه

1443/03/24ه

الموافق

الموافق

2020/11/01م

2021/10/30م

1438/08/01ه

1443/07/30ه

الموافق

الموافق

2017/04/27م

2022/03/30م

1442/02/2ه

1443/04/10ه

الموافق

الموافق

2020/09/20م

2021/11/15م

1440/12/23ه

1441/03/15ه

الموافق

الموافق

2019/08/25م

2021/10/21م

1441/11/02ه

1443/04/25ه

الموافق

الموافق

2020/06/23م

2021/11/30م

1441/05/03ه

1443/08/11ه

الموافق

الموافق

2019/12/29م

2022/03/14م

1442/02/28ه

1442/08/18ه

الموافق

الموافق

2019/10/27م

2021/03/31م

1441/07/02ه

1444/10/05ه

الموافق

الموافق

2020/02/26م

2023/04/05م

1440/11/04ه

1443/05/27ه

الموافق

الموافق

2019/07/07م

2021/12/31م

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

-

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

الشركة األم :شركة الزوردي وفروعها
#

أطراف االتفاقية
شركة المركزالتجاري

19

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

20

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة المراكزالعربية

21

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة أسواق المستقبل للتجاره

22

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة أسواق البحراألحمر

23

و
شركة ازدياد العربية التجارية
شركة ريوف تبوك المحدودة

24

و
شركة ازدياد
شركة سعد محمد الشمي�سي

25

و
شركة تمكين للصناعه والتجارة
شركة المراكزالعربية

26

و
شركة ازدياد العربية التجارية

الموقع
برج المملكة
الرياض
مكه مول
مكه
النخيل مول
الدمام
بانورما مول
الرياض
الرد�سي مول
جدة
تبوك بارك
تبوك
مركزالتحليه التجاري
جدة
الياسمين مول
جدة

تاريخ االتفاقية/
التجديد

تاريخ االنتهاء

1439/05/06ه

1443/05/27ه

الموافق

الموافق

2018/01/30م

2021/12/31م

1440/12/23ه

1443/08/26ه

الموافق

الموافق

2019/08/25م

2022/03/29م

1441/04/15ه

1444/04/25ه

الموافق

الموافق

2019/12/12م

2022/11/19م

1439/11/13ه

1443/04/09ه

الموافق

الموافق

2018/07/26م

2021/11/14م

1439/02/27ه

1442/09/21ه

الموافق

الموافق

2017/11/16م

2021/05/03م

1439/07/02ه

1442/12/04ه

الموافق

الموافق

2018/03/19م

2021/07/14م

1432/08/1ه

1442/07/30ه

الموافق

الموافق

2011/07/02م

2021/03/14م

1440/12/23ه

1443/04/24ه

الموافق

الموافق

2019/08/25م

2021/11/29م

مالحظات
-

تراخيص البلدية
وسالمة
ملتزمة

يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ال يتجدد تلقائي

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ملتزمة

ال يتجدد تلقائي

يتجدد تلقائي

ملتزمة

المصدر :الشركة
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9عقود وتعامالت متعلقة بالموردين

-5-3

تعتمد شركة الزوردي على شبكة واسعة من الموردين .وبالنسبة للشركات التابعة (شركة أزدياد العربية للتجارة) فهي تعتمد فقط على حق األمتياز التجاري الحصري لعالمات
ومنتجات «توس .»TOUS/وشركة (المجوهرات الماسية) فهي شركة غير نشطة اما (شركة كيناز) ال يوجد لديها تعامالت مع موردين .لدى شركة الزوردي تعامالت مع شركات
ً
داخل أو خارج المملكة لتأمين متطلباتها من المواد الخام واآلالت والمعدات إضافة إلى خدمات البيع والترويج .ال تحتفظ البنوك المقرضة بالذهب فعليا ولكن يتم التسليم عن
طريق مورد للذهب معتمد عالميا تختاره مجموعة الزوردي ،على سبيل المثال إم كي إس (سويسرا) إس آي (( )MKS (Switzerland) SAام كي إس) ،والتي تعد المصدراألسا�سي
لتسليم الذهب المقترض من البنوك بنسبة تعدى  %95من إجمالي توريدات الشركة .والجدير بالذكر أن إم كي إس هي مجموعة عالمية للخدمات المالية والمعادن الثمينة تضم
شركات متخصصة في جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة الذهب والمواد الثمينة األخرى وتجارتها .باإلضافة لذلك ،هناك العديد من الشركات البديلة التي من الممكن أن تتعامل
معها مجموعة الزوردي تعمل في مجال تسليم الذهب والتي تقدم الخدمات ذاتها وبنفس الشروط .ويبين الجدول أدناه ملخص عن أبرز التعامالت مع الموردين:
  (9-19):مقر لودجلاقائمة موردي الشركة

المورد
إم كي إس (سويسرا) إس آي (MKS

( )(Switzerland) SAام كي إس)

مكان التأسيس

سويسرا

كاي جاي كاي دايموند اند جولري
دي ام �سي

اإلمارات العربية المتحدة

شركة مارش السعودية للوساطة في
التأمين وإعادة التأمين

المملكة العربية السعودية

أهداف (ستاركوم ميديا فيست)

المملكة العربية السعودية

طبيعة التعامل

نسبة التوريد من إجمالي
توريدات الشركة

مالحظة
ساري  -يجوز ألي من الطرفين انهاء
االتفاقية بسبب أو بدون سبب،
وبدون عقوبة ،من خالل تقديم
اشعارخطي للطرف االخر ،ويكون
هذا االنهاء فوري.

%3.8

تتعامل بموجب أوامرشراء ويوفر
المورد المواد الخام (مجوهرات
األلماس) للشركة.

ً
ما زال التعامل مستمروفقا ألوامر
شراء

%4.7

تتعامل بموجب اتفاقية تم ابرامها
بتاريخ 1440/05/17ه(الموافق

ساري  -يجوز ألي من الطرفين انهاء
االتفاقية بسبب أو بدون سبب،
وبدون عقوبة ،من خالل تقديم
اشعارخطي للطرف االخر ،ويكون
هذا االنهاء فوري.
ً
ما زال التعامل المستمروفقا ألوامر
شراء

تتعامل بموجب اتفاقية تم ابرامها
بتاريخ 1438/01/17ه (الموافق
2016/10/18م) .يوفرالمورد المواد
الخام (الذهب) للشركة.

2019/01/23م) .يوفرالمورد
خدمات الوساطة في كل ما يتعلق
بشؤون التأمين.
تتعامل بموجب أوامرشراء ويوفر
المورد خدمات تسويقية وترويجية.

%1.9

%1.1

المصدر :الشركة
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9عقود وتعامالت متعلقة بتوزيع وتسويق منتجات الشركة
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9الموزعيين المحليين:

تتعامل الشركة مع أربعين ( )40موزع وتتم من خالل عقود توزيع لمنتجاتها داخل المملكة يعملون في مجال «بيع منتجات الذهب والمجوهرات بالتجزئه» وتستخدم الشركة
نموذج موحد في تعامالتها مع الموردين وفق اآلتي:
تقوم الشركة بزيارات أسبوعية ألصدارفواتيرالمبيعات للموزعين،بسعرالجملة ،للبضائع المباعة من قبل الموزعيين للمستهلك النهائي ،وتزويد الموزعيين بالمنتجات
الجديدة لبيعها.
يقوم الموزعين بتسوية قيمة فواتيرالمبيعات للشركة خالل أسبوع واحد.
يلتزم الموزعون ببذل قصارى جهدهم بتقديم وبيع المنتجات المودعة من الشركة.
تقوم الشركة بتزويد الموزعين بالمنتجات على سبيل األمانة ولها الحقوق الكاملة على المنتجات ويمكن لها استعادة جميع المنتجات المودعة في أي وقت اذا
شعرت بأي خطر.
تلتزم الشركة بتزويد الموزعين بالمواد الترويجية بالتاجر والمستهلك النهائي ليتم تسليمها للمستهلك النهائي مع كل عملية شراء مثل (علبة مجوهرات الزوردي،
كيس مجوهرات الزوردي فاشن ،بطاقة ضمان ،بروشور).
ً
االتفاقيات جميعها قابلة للتجديد تلقائيا بموافقة الطرفين.
فيما يلي تفاصيل التعامالت مع أكبرخمسة موزعين وإجمالي قيمة هذه التعامالت ما يلي:
  (9-20):مقر لودجلاقائمة بأكبر خمسة عمالء

حجم التعامل
(الريال السعودي)

النسبة من إجمالي تعامالت الشركة

1

مجوهرات النابغة

80,543,700

%6.85

2

ف�ضي الحاشدي

38,396,309

%3.27

3

الحسناء للمجوهرات

45,032,950

%3.83

م
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اسم العميل
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حجم التعامل
(الريال السعودي)

النسبة من إجمالي تعامالت الشركة

4

الصافة الوطني

44,514,333

%3.79

5

مجوهرات السامر

44,177,782

%3.76

اسم العميل

م

المصدر :الشركة

9الموزعين الدوليين:
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ً
لدى الشركة أيضا تعامالت وعقود لتوزيع وبيع منتجاتها خارج المملكة في دولة الكويت واإلمارات وامريكا وفقا للتفصيل اآلتي:
  (9-21):مقر لودجلاقائمة بعقود الموزعين الخارجيين

#

البلد

الشركة الموزعة

1

شركة النابغة للمجوهرات الذهبية

الكويت

2

شركة الرميزان للذهب والمجوهرات

اإلمارات العربية المتحدة

3

YASINI Trading Inc

الواليات المتحدة
االمريكية

تاريخ االتفاقية
1439/04/14ه

تاريخ االنهاء
1444/06/07ه

(الموافق 2018/01/01م) (الموافق 2022/12/31م)
عقد غيرمحدد.
1439/04/14ه
يجوز لكل من الطرفين انهاء العقد
(الموافق 2018/01/01م) بأشعارخطي ويكون االنهاء نافذ بعد
( )14يوم.
1439/04/18ه

1441/09/07م

(الموافق 2018/01/05م) (الموافق 2020/04/30م)

قيمة االتفاقية
أوامرشراء شهرية مع حافزمبيعات –
هدف مبيعات سنوي.

أوامرشراء
أوامرشراء
ً
التعامل مازال مستمروفقا ألوامرالشراء

المصدر :الشركة

9 -5-4-3اتفاقية تعاون تجاري لبيع وتسويق منتجات الشركة في المنطقة الحرة داخل مطارات المملكة العربية السعودية:

بتاريخ 2017/08/12م تم توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع «الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة» (صاحب االمتياز) فيما يتعلق بجميع المطارات الدولية
السعودية في أنحاء المملكة .بموجب هذه االتفاقية ،تم تعيين الزوردي كمورد حصري للمجوهرات الذهبية واأللماس والمجوهرات ذات األحجار الكريمة في المحطات الخمس
ً
الدولية في مطارات المملكة بمدن (الرياض وجدة والدمام) وفقا للتفاصيل اآلتي:
تسري االتفاقية من تاريخ 2020/02/08م حتى 2021/02/08م .وعلى الشركة الفرنسية اشعار الشركة قبل  60يوم من تاريخ انتهاء االتفاقية برغبتها بالتمديد .وتم
تمديد االتفاقية حتى تاريخ 2022/02/08م.
ستكون شركة الزوردي هي الموزع الحصري للمجوهرات الذهبية واأللماس والمجوهرات ذات األحجارالكريمة للشركة الفرنسية.
سيتم تخصيص مساحة تقريبية للشركة تبلغ  25مترا مربعا في المطارويكون البيع يوميا على مدار 24ساعة.
تدفع شركة الزوردي رسوم ايجارتم تحديدها وتختلف في كل منطقة حرة وستقوم الشركة الفرنسية بخصم هذا المبلغ من إيرادات المبيعات بعد نهاية كل سنة.
القانون السعودي هو القانون الواجب التطبيق في حال المنازعات القضائية.
-5-4-4

9عقود االمتياز التجاري (الفرانشايز):

بتاريخ 2018/08/05م ابرمت شركة الزوردي اتفاقية شراء كامل حصص الشركاء في شركة «ازدياد العربية التجارية» وهما شركة تمكين للصناعة والتجارة المحدودة (البائع)
ً
(تملك نسبة  )%90والسيد/باسم أحمد طالل الجنهي (يملك نسبة  )%10وذلك مقابل سعرتم االتفاق عليه وتحديده في االتفاقية وتم سداده نقدا .وقد تم تمويل صفقة االستحواذ
هذه من خالل تسهيالت طويلة األجل حصلت عليها الشركة من البنك السعودي البريطاني («بنك ساب») وهي عبارة عن تسهيالت المرابحة طويلة األجل بتسهيل نقدي بلغ ()108
مليون ريال سعودي حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  7سنوات باإلضافة إلى تسهيالت بقيمة ( )33.2مليون ريال سعودي ُيسمح للشركة باستخدامها بعد  3سنوات من تاريخ منح
ً
التمويل األول (الذي تم بتاريخ أكتوبر2018م) أي بتاريخ أكتوبر2021م حيث تبلغ مدة تلك التسهيالت  4سنوات (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التمويل والتسهيالت ،فضال
راجع الفقرة الفرعية (« )5-5-9القروض والتسهيالت اإلئتمانية» من هذا القسم).
ً
علما أن الشركة المستحوذ عليها (شركة «ازدياد العربية التجارية») تملك منذ تاريخ 2014/10/21م حق االمتياز التجاري للعالمة التجارية الدولية  TOUSفي المملكة العربية
السعودية؛ وشركة توس ( )TOUSالعالمية هي شركة إسبانية لبيع المجوهرات واإلكسسوارات بالتجزئة.
وقد حصلت الشركة على موافقة مانح االمتياز(شركة توس االسبانية) حيث تم ابرام اتفاقية بتاريخ 2018/08/02م بين كل من شركة توس االسبانيه وشركة الزوردي للمجوهرات
ممثلة بالرئيس التنفيذي وتم االتفاق على ابرام اتفاقية امتياز جديدة .وقد حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها لالستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية في اجتماعه
بتاريخ ( 24يوليو2018م).
لم تقم الشركة التابعة «شركة ازدياد العربية» مالك ومشغل ماركة (توس) االسبانية بتوثيق عقد الترخيص(الفرانشايز) وتصديقة وترجمته إلى اللغة العربية لدى اإلدارة المختصة
ً
بالعالمات التجارية وذلك وفقا لمتطلبات للفصل السابع من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية الصادربالمرسوم الملكي رقم  21وتاريخ 1423/05/28ه .قامت الشركة
بتسجيل العالمة التجارية ( )TOUSلدى وزارة التجارة برقم تسجيل ( )142405657وتاريخ 1425/07/22ه (الموافق 2004/09/07م) وتنتهي الحماية بتاريخ 1444/09/13ه
(الموافق 2023/03/05م) وفئة العالمة رقم ( )14وتم الترخيص بإستخدام هذه العالمة لشركة ازدياد العربية التجارية.

شركة الزوردي للمجوهرات -
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9القروض والتسهيالت االئتمانية

حصلت الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل بنوك محلية تجارية لتمويل أعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها .وفيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت والقروض التي
حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشرهذه النشرة:
ً
حصلت الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل بنوك محلية تجارية لتمويل أعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها (للمزيد من التفاصيل ،فضال راجع الفقرة الفرعية -6-5
« 20تسهيالت مرابحة قصيرة األجل» من القسم رقم (« )5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» .وفيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت والقروض التي حصلت عليها
الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشرهذه النشرة:
  (9-22):مقر لودجلاملخص عن التسهيالت االئتمانية

الجهة
الممولة

الرصيد

المبالغ
المستخدمه
(ريال)

*

المبالغ
المسددة
(ريال)

**

الرصيد

**

**

تاريخ انتهاء توفير
التسهيالت

الحد االئتماني
(ريال)

مواعيد السداد

مالحظة

البنك األول

198,055,927

1,185,869,328

1,363,925,255

20,000,000

2020/10/31م

135,107,935

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

بنك االنماء

10,940,918

38,982,889

19,454,366

30,469,441

2021/07/31م

50,000,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

البنك
السعودي
الفرن�سي

50,960,342

306,148,214

348,125,050

63,019,506

2021/05/31م

69,817,360

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

البنك األهلي
التجاري

516,584,388

4,739,405,499

4,711,424,900

544,565,087

2021/06/30م

615,000,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

البنك
السعودي
لالستثمار

36,000,000

67,000,000

59,000,000

44,000,000

2020/12/31م

45,000,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

بنك سامبا

305,449,073

2,942,637,229

2,964,947,382

283,138,920

2021/06/30م

367,500,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ثالثة أشهر

قرض قصيراألجل

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ستة أشهرويستحق
أخرقسط بتاريخ
2025/09/30م

قرض طويل األجل

البنك
السعودي
البريطاني
(ساب)

94,000,000

-

9,000,000

85,000,000

اإلجمالي

1,211,990,648

9,334,079,259

9,485,876,953

1,070,192,954

2020/06/30م

150,000,000

اعتمادات مستندية
البنك
السعودي
البريطاني
ساب

-

-

-

-

2021/12/02م

207,130,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ستة أشهر

اعتمادات
مستندية

بنك الرياض

-

-

-

-

2023/05/10م

300,480,000

يستحق سداد
التسهيالت االئتمانية
كل ستة أشهر

اعتمادات
مستندية

9,334,079,259

9,466,876,953

اإلجمالي
* كما بتاريخ 2020/01/01م
** كما بتاريخ 2021/01/31م
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985,192,954

-5-5-1

9اتفاقية البنك األول:

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ (2020/02/11م):
خطاب واتفاقية التسهيالت المصرفية اإلسالمية.
تقديم سند أمربمبلغ  30,692,994دوالرأمريكي ( 115,098,728ريال سعودي) ينفذ منه بقدرالمديونية عند االستحقاق موقع من الشركة.
تقديم بوليصة التأمين بمبلغ  30,692,994دوالرأمريكي أي ( )115,142,250ريال السعودي.
إيداع ما ال يقل عن  %20من عوائد مبيعاته السنوية في حسابه لدى البنك طيلة مدة سريان التسهيالت.
عدم إحداث أي تغييرفي ملكية أو إدارة شركة الزوردي للمجوهرات بدون الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة.
 أن ال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية الملموسة 1:4
إبقاء صافي حقوق الملكية الملموسة ال يقل عن  400,000,000ريال سعودي.
إبالغ البنك بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل للشركة الخاصة بها وأي تعديالت على النظام األسا�سي للشركة.
عدم توزيع األرباح بما يزيد عن نسبة  %50من األرباح السنوية المحققة ويجب عدم اإلفصاح عنها بدون موافقة مسبقة من البنك.
وبعد اندماج البنكين (البنك األول وبنك ساب) وضعت الشركة أصل بوليصة التأمين المجددة لصالح البنك السعودي البريطاني كمستفيد أول حسب األصول قبل
عشرة أيام من تاريخ انتهاء بوليصة التأمين الحالية ،وفي حال اخفاق الشركة بموافاة البنك بأصل بوليصة التأمين المجددة المطلوبة من قبل البنك في المدة المتفق
عليها ،فان للبنك كامل األحقية في طلب تجديد بوليصة التأمين من قبل الشركة المصدرة للبوليصة الحالية أو من قبل ساب تكافل بالشروط واألحكام المطلوبة من
قبل البنك كمستفيد أول وتكون ملزمة على الشركة وبهذا فقد فوضت الشركة البنك بخصم قيمة تجديد البوليصة من حسابها لدى البنك وشفعها/تحويلها للشركة
المصدرة للبوليصة الجديدة.
وفي حالة تغيير ملكية الشركة فإن البنك يحتفظ بحق تعديل أحكام وشروط التسهيالت الحالية بطلب ضمانات إضافية أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء
الحدود أو تعليق استخدام التسهيالت االئتمانية الممنوحة.
ً
ال يؤدي إنهاء هذه االتفاقية إلى المساس بااللتزامات القائمة بموجب هذه االتفاقية حتى ولو كان تاريخ الدفع الحقا لتاريخ إنهاء أو انتهاء االتفاقية وسوف تستمر آثار
العقود التي أبرمت بموجب هذه االتفاقية سارية المفعول حتى يتم الوفاء بجميع المبالغ وااللتزامات والمسؤوليات الواجبة على الشركة تجاه البنك بموجب تلك
العقود.
ً
وفي حالة عدم الوفاء بأي من االلتزامات/التعهدات المذكورة أعاله سيتم احتساب غرامة قدرها ( )%4سنويا إجمالي قيمة التسهيالت أو قد يترتب على ذلك زيادة السعر
على الشركة في العقود والتسهيالت المستقبلية والعموالت في االعتمادات المستندية/الضمانات الجديدة وتنفيذ ذلك بشكل مباشرعلى العميالت/الصفقات الجديدة
ً
ويحتفظ البنك بحقه مباشرة في الغاء التسهيالت وطلب التسديد الفوري لجميع التسهيالت القائمة.
وفق البند رقم  3من «الشروط واالحكام العامة بخطاب واتفاقية التسهيالت» :تقع على عاتق الشركة مسؤولية ابالغ البنك بأي تغيرات فعليه أو متوقعة على النظام األسا�سي
للشركة .وحيث أن الشركة في طور تعديل رأس مالها وسيتم عكس رأس المال الجديد في النظام األسا�سي وسيتم تعديل المادة ذات العالقة،وحيث أن البند المذكور يتعلق بإبالغ
البنك بأي تغيرات فعليه وليست أخذ اي موافقة مسبقة فقد قامت الشركة بتاريخ 2020/10/11م بإرسال خطاب عبر البريد االلكتروني إلبالغ بنك ساب عن رغبتها زيادة رأس
مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
9 -5-5-2اتفاقية بنك االنماء:

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2020/06/31م:
إخطار المصرف بأي تغيير محتمل لشكله القانوني أو نسب ملكيته إلي حال كونه شركة وذلك قبل إجراء ذلك التغيير في حال قبول المصرف االستمرار مع الشركة
بالشكل القانوني الجديد فعليها تقديم جميع المستندات الالزمة خالل خمسة عشر ( )15يوم من إجراء التغيير المطلوب وتوقيع جميع العقود والمستندات اإلضافية
مع المصرف الستمرارالعالقة.
تقديم الشركة المعلومات المالية وااللتزام بالبنود اآلتية:
 1الميزانية العمومية المدققة وبياناتها التفصيلية وإيضاحاتها في نهاية كل سنة مالية خالل فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتزويد المصرفً
بنسخة من المركزالمالي الداخلي (غيرالمدقق) لكل ربع سنة في موعد ال يتجاوز ثالثون يوما من نهاية ربع السنة المعنية.
 2سند ألمر تحرره الشركة بجميع السقف المذكور في المادة ( )4من االتفاقية (سقف البيع اآلجل) وال يستخدم المصرف السند إال بمقدار المبلغ المستحق علىالشركة.
 3نسبة الرفع المالي وهي (إجمالي الخصوم ÷ صافي حقوق الملكية الملموسة) يحب أال تزيد عن .1:4 4يجب أال يتجاوز السحب النقدي عن  %25من صافي الربح.حاالت اإلخالل :
 1إذا تغيرالشكل القانوني أو اإلدارة التنفيذية للشركة دون علم وموافقة المصرف المسبقة. 2منع الشركة من ممارسة نشاطها أو إلغاء سجلها أو تراخيصها. 3في حال حدوث أي حالة من حاالت اإلخالل الواردة في الفقرة ( )9-1من االتفاقية فإن للمصرف الحق في مطالبة الشركة بدفع الرصيد المتبقي غيرالمسدد والحجزً
على أرصدة الشركة لديه واتخاذ اجراءات التصرف في الضمانات والرهونات لسداد المديونية وفقا إلجراءات والتعليمات المنظمة لذلك .وفي حال استيفاء
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المصرف مديونيته على الشركة قبل انتهاء المدة ألي سبب من األسباب فإن المصرف قد التزم بأن يحط من األرباح بقدرالمدة المتبقية بعد تاريخ السداد الفعلي
حسب المثبت في سجالت المصرف.
ً
 4التزام الشركة بتحرير سند ألمر عند تصرف المصرف في المشاركة وفقا للفقرة ( )5من هذه االتفاقية بمبلغ وقدره يساوي قيمة االعتماد وال يستخدمه المصرفإال في سداد ما هو مستحق األداء.
وفق الفقرة الفرعية  4-6من المادة السادسة من اتفاقية التسهيالت االئتمانية ،يجب على الشركة اخطار المصرف بأي تغيير في نسب ملكيته وذلك قبل اجراء ذلك
التغيير .وحيث أن («شركة الزوردي القابضة») والتي كانت تملك عدد  21,873,914سهم من أسهم الشركة بنسبة  %50.8بتاريخ  30سبتمبر 2020م ،قد تخارجت من
الشركة خالل الربع الرابع من عام 2020م ،فعليه قامت الشركة بتاريخ 2020/11/05م بإرسال خطاب واخطارالبنك عن أنخفاض ملكية أحد كبارالمساهمين بشكل
ً
جوهري («شركة الزوردي القابضة») لما دون الخمسة في المائة وهي النسبة المطلوبة نظاميا لتصنيف كبارالمساهمن.
ً
ووفقا التفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك ،اليترتب على الشركة اخذ موافقة مسبقه من البنك عن كل تغييريطرأ على وضعها المالي ،ومع ذلك قامت الشركة بتاريخ
2020/10/11م بإرسال خطاب عبرالبريد االلكتروني إلبالغ البنك عن رغبتها زيادة رأس المال من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية.
9 -5-5-3اتفاقية البنك األهلي:

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2020/10/21م:
ً
ضمانا لسداد الديون التي تنشأ في ذمة الشركة بموجب هذه (االتفاقية) ،فقد قدمت الشركة الضمانات التالية :
 1رهن حيازي لذهب يعادل ( )%100من تمويل مخزون الذهب المعتمد من قبل الطرف األول مقابل تيسيرالسلع حد رقم (.)2 2تجييربوليصة التأمين الخاصة بالطرف الثاني لصالح الطرف األول بمبلغ ال يقل عن  545,000,000ريال سعودي مقابل تيسيرالسلع حد رقم (.)2 3تغطية على شكل وديعة آلجل أو وديعة ذهب بنسبة  %10من قيمة االلتزام القائم على الحد رقم ( )2على أن يتم حجزها لصالح البنك ويظل المبلغ محجوز لحينسداد تيسيرالمبلغ.
ً
تعهد الشركة بإشعار البنك خطيا بخطاب مسجل بدون تأخير عن كل تغيير يطرأ على عنوانه ووضعه القانوني أو المالي أو اإلداري بمدة ال تقل عن  30يوم عمل قبل
التغيير.
ً
ً
ً
إقرار رهن وديعة تكون لدى البنك أو تحت تصرفه حاليا أو مستقبال ،وذلك ضمانا لسداد كافة مستحقات البنك الناشئة عن التسهيالت المصرفية التي منحها البنك
للشركة ،بإجمالي قدره  545,000,000ريال سعودي (فقط خمسمائة وخمس وأربعون مليون ريال سعودي ال غير) باإلضافة إلى هامش الربح أو الخدمات البنكية
المضاف عليها ،بموجب اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية ،المؤرخة 1442/02/25هـ الموافق 2020/10/12م ،وتعديالته ،وغيره من مستندات التسهيالت
المصرفية الموقعة.
ً
موافقة وإقرارالشركة بأن الضمان المنشأ بموجب هذا الرهن يكون قابال للتنفيذ بواسطة البنك وفي أي وقت وبدون إشعاروطلب يقدمه للشركة إذا:
 1اخفقت الشركة في تسديد أي من المديونية المضمونة عند استحقاقها أو طلبها؛ أو 2ثبت أن أي بيان أو تعهد قدمته الشركة بموجب هذا الرهن غيرصحيح أو مضلل؛ أو 3قامت الشركة برفع إجراءات أو رفعت ضد الشركة إجراءات إلشهارإفالسها أو تصفيتها أو تعيين قيم أو حارس قضائي أو أمين تفليسة؛ أو  4توقف الشركة ألي سبب كان عن مزاولة أعمالها التجارية أوتصرفها في كافة أوجزء جوهري من موجوداتها أوايراداتها أوقامت الشركة بتقليص أعمالها بالكامل؛ أو  5إخالل الشركة بأي التزامات أخرى منصوص عليها بموجب هذا الرهن.تلتزم الشركة بتصفيرالحد مرتين في السنة لمدة  3أيام عمل.
تيسيرسلع :
 1يتم تصفير %20من الحد كل  180يوم. 2يتم احتساب نسبة تأمين%10من الذهب أوالنقد 3للبنك األهلي التجاري الحق في اختيارمدقق خارجي لتقيم مخزون الذهب بشكل ربع سنوي. 4يتم تسوية الحد بواسطة ذهب يتوافق مع نفس الكمية والجودة الذي تسلمته الشركة أو بواسطة الدوالر األمريكي ويتم تحديد سعر الدوالر مقابل الذهب حسبتقديرالبنك األهلي التجاري.
 5يتم احتساب رسوم الوساطة بقيمة  2.5نقطة أساس لكل سحب أو تدوير. 6الرهن على مخزون الذهب يكون مساوي لمبلغ الحد. 7بوليصة تأمين بنسبة  %100على مخزون الطرف الثاني من الذهب. 8حد السحب من هذا الحد مبلغ وقدره  525,000,000ريال سعودي .بينما يتم اعتماد المبلغ المتبقي وقدره  20.000.000ريال سعودي لتغطية زيادة أسعارالذهبعند تدويرالقرض في حدود فترة مدة التمويل.
تعهدات مالية  :خالل فترة سريان التسهيالت المعتمدة بموجب هذه االتفاقية .تتعهد الشركة بااللتزام بما يلي:
 1توجيه عائدات المبيعات النقدية لحسابه لدى البنك.2 -أن ال تقل نسبة السيولة عن (.)1:1
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 3ان ال تقل حقوق الملكية الملموسة عن  284,000,000ريال سعودي. 4ان ال تتجاوز الرافعة المالية عن (.)1:4.78 5أن ال يتم توزيع أرباح إال بعد تحقيق التعهدات المالية.وفق للبند ( )3من المادة السابعة عشرة من االتفاقية ،تتعهد الشركة بإشعارالبنك خطيا بخطاب مسجل بدون تأخيرعن كل تغييريطرأ على عنوانه أو وضعه القانوني
أو المالي أو اإلداري بمدة التقل عن  30يوم عمل قبل التغيير .وحيث أن البند المذكور أعاله يتعلق (بإشعار البنك) بأي تغيرات فعلية ،فعليه قامت الشركة بتاريخ
2020/10/11م بإرسال خطاب عبرالبريد االلكتروني البالغ البنك عن رغبتها زيادة رأس مالها من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية.
9 -5-5-4اتفاقية بنك الرياض:

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2020/05/10م:
يتم فتح االعتماد المستندي بناء على طلب الشركة الذي يقدم إلى البنك بعد التوقيع على النموذج المعتمد لدى البنك بشروط فتح االعتماد ويرفق به المستندات
التي يطلبها البنك.
التزام الشركة وعلى حسابها الخاص بأن نستخرج ونقدم للبنك كافة التراخيص والموافقات والمستندات والوثائق التي تفرض األنظمة واللوائح أو األعراف استصدارها
ً
وسواء
من مختلف الجهات الحكومية وغيرها سواء فيما يتعلق بفتح االعتماد (كتراخيص االستيراد وغيرها) أو الفسخ الجمركي أو أي إجراء الزم الستكمال تنفيذ االعتماد
ً ً
ً
ً
كان مطلوبا محليا أو خارجيا وأيا كان وقت طلبه ولو بعد بدء نفاذ االعتماد.
ً
تفويض الشركة وإقراراها نهائيا بحق البنك بأن يقيد على حساب الشركة لدى البنك عند إصدار كل اعتماد مستندي أو تمديده كافة العموالت والنفقات المعمول بها
ً
ً
ً
ً
بالبنك والمطبقة وفقا لحدها األدنى واألق�صى كما يحق للبنك (وفقا لتقديره المطلق) اتخاذ كل ما يراه ضروريا لتنفيذ االعتماد المفتوح وفقا لهذه الشروط بما في ذلك :
ً
 1حقه في فحص المسندات ظاهريا وتقديرمدى مطابقتها لشروط االعتماد وقبول أو دفع الكمبياالت أو إجراء الدفعات أو المسحوبات وغيرها. 2شراء أو بيع العمالت األجنبية الالزمة لتنفيذ االعتماد أو بيع العملة المشراة في حالة عدم استعمال االعتماد نيابة عنها بالسعرالمعلن يوم الشراء أو البيع مع التزامً
الشركة بسداد كامل ما يعادل قيمة العملة بالريال السعودي بحيث يحق للبنك خصم ما تختلف الشركة عن سداده منها خصما على حساب الشركة بدون إشعار
سابق كما أن حصيلة بيع العملة تظل تحت يد البنك ضامنة للوفاء بجميع ديون الشركة قبله ألي سبب كان.
االخالل المقابل:
 1إخالل المقترض و/أو أحد الشركات التابعة/أحد الشركات الشقيقة بأي من التزاماته أو تعهداته أو إقراراته المقررة بموجب أي اتفاقيات أو عقود أو ترتيبات ماليةأخرى سواء مع البنك أو ألي دائن آخر.
 2إخالل المقترض و/أو أحد الشركات التابعة/أحد الشركات الشقيقة بأي من التزاماتهم بموجب أي اتفاقية أخرى أو تأثرأي ضمانات مقدمة منهم أو من غيرهم بايمن االلتزامات المالية  -أيا كان شكلها  -مع البنك أو ألي دائن آخر.
 3أي تعديل في الشكل القانوني أو هيكل الملكية أو اإلدارة الخاصة بالمقترض و/أو كفالئه و/أو ضامنيه و/أو أحد الشركات التابعة/احد الشركات الشقيقة أو القيامباتخاذ اي قرارات يكون من شأنها التأثير على التزاماتهم مع البنك أو يكون من شأنها التأثير على ضمانات البنك دون الرجوع والحصول على موافقة كتابيه مسبقة
من البنك بذلك .بتاريخ 2020/11/05م قامت الشركة بإرسال خطاب إلخطار البنك عن بيع أحد كبار المساهمين («شركة الزوردي القابضة») جزء جوهري من
أسهمه في الشركة حيث أن («شركة الزوردي القابضة») والتي كانت تملك نسبة  %50٫8قد تخارجت من الشركة خالل الربع الرابع من عام 2020م.
ً
سواء بالنسبة للشكل القانوني للشركة/الشركاء/حدود مسؤولياتهم/رأس المال/االلتزامات قبل الغير/
مسؤوليات المقترض :تقر الشركة بأن أي تغيير يدخل عليها
النشاط/األهلية/الصفة/وممثليها النظاميين/حدود صالحياتهم أو غير ذلك لن يؤثر بأي وجه على استمرار نفاذ هذا العقد ويلتزم بإخطار البنك فور إجراء هذا التغيير
ً
وإجراءات إشهارها بتقديم المستندات النظامية الدالة على ذلك إلى الحد المقبول للبنك باإلضافة إلى التوقيع فورا على مستندات وتقديم أية ضمانات أخرى يطلبها
البنك قامت الشركة بتاريخ 2020/10/11م بإرسال خطاب عبرالبريد االلكتروني إلبالغ البنك عن رغبتها زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
9 -5-5-5اتفاقية بنك السعودي لالستثمار:

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2020/01/20م:
تجبير وثيقة تأمين لصالح البنك تغطي الذهب واألحجار األخرى الثمينة ومخزون المعادن تظهر البنك المستفيد األول من عوائدها تغطي إجمالي مبلغ التسهيالت
الممنوحة للعميل.
سند ألمربمبلغ ( )45,000,000خمسة وأربعون مليون ريال سعودي ال غير.
تعهد العميل بعد إجراء أي تغيير في ملكية حصصه/أسهمه أو السيطرة عليه (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) بدون الموافقة الخطية المسبقة من البنك باستثناء
األسهم في الشركة المساهمة المدرجة التي ال يتطلب نقلها موافقة هيئة سوق المال.
التأمين على أعماله وأصوله لدى شركة التأمين بالمبالغ والمخاطر التي يراها البنك على نحو معقول وإذا طلب البنك ذاك فيتوجب على العميل وضع اسم البنك
كمستفيد أول.
أال تقل نسبة السيولة للعميل عن (.)1:1
دفع األرباح أو اإلعالن عن دفعها أو توزيع أية إيرادات أخرى بين مساهميه إذا وقعت أية حالة إخالل أو إخالل محتمل ولم يتم معالجتها على نحو ير�ضي البنك.
إخالل العميل بواحد أو أكثرمن تعهداته المبينة في المادة (.)7
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يترتب على حدوث أي من الحاالت المذكورة أعاله ما يلي :
 1توقف البنك عن تقديم التسهيالت للعميل مع حق البنك في فسخ االتفاقية. 2حلول كامل المديونية الناشئة عن كافة عقود التسهيالت الممنوحة للعميل ويمكن للبنك في هذه الحالة -دون أي الزام عليه -أن يقبل بتقسيط المديونية إذا قدمالعميل ضمانات إضافية يقبل بها البنك.
 3حق البنك في االستيفاء من كافة الضمانات التي قدمها العميل وللبنك مطلق الحرية في اختيارأي واحدة من تلك الضمانات وتقديمها على المتبقي منها.9 -5-5-6اتفاقية البنك السعودي الفرنسي

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2020/04/14م:
تقديم الشركة المستندات اآلتية:
 1ضمان غيرقابل لإللغاء. 2التنازل عن مطالبات التأمين ذو العالقة للبنك السعودي الفرن�سي (بنسبة  %100من قيمة التسهيالت المتاحة). 3سندات ألمرمحرر من قبل الشركة لصالح البنك السعودي الفرن�سي بكامل قيمة التسهيالت المتاحة. 4تعهد بإيداع هامش نقدي يعادل نسبة متفق عليها من قيمة الذهب المقترض في حساب يديره البنك السعودي الفرن�سي.وتشمل أهم التعهدات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح البنك السعودي الفرن�سي بموجب االتفاقية اآلتي:
 1تعهد بأال يقل صافي حقوق الملكية عن  450مليون ريال سعودي. 2تعهد بأال يتجاوز إجمالي قروض الذهب القائمة مخزون الذهب والذمم المدينة (من الذهب).ً
تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة من الزمن وفي حالة رغبة أي طرف من الطرفين انهائها فعلى الطرف الراغب بذلك إعطاء الطرف اآلخر إخطارا
ً
بذلك مدته ( )30يوما.
تخضع هذه االتفاقية وكافة عمليات المتاجرة عن طريق المرابحة لألنظمة والقوانين سارية المفعول بالمملكة العربية السعودية وتوافق كل األطراف في هذه االتفاقية
على إحالة الخالفات التي تحدث حول األحكام الواردة في هذه االتفاقية أو العائدة إلى أية عملية متاجرة بالمرابحة إلى هيئة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة
ً
النقد العربي السعودي أو اللجان أو المحاكم أو الهيئات القضائية األخرى ذات االختصاص بالمملكة العربية السعودية وفقا للشريعة اإلسالمية.
9 -5-5-7اتفاقية مجموعة سامبا المالية («بنك سامبا»):

فيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2019/10/01م:
لمجموعة سامبا المالية الحق في إنهاء التسهيالت والمطالبة بسداد أي مبالغ مستحقة في أي وقت ،وترى الشركة أن ذلك يتوافق مع ممارسات السوق السائدة .وتتمثل
الضمانات المقدمة بموجب هذه االتفاقية باآلتي:
 1التنازل عن مطالبات التأمين لصالح مجموعة سامبا المالية. 2سند ألمرغيرقابل لإللغاء مقدم الشركة لصالح مجموعة سامبا المالية (بقيمة تعادل  443مليون ريال).  3تعهد بإيداع هامش نقدي يعادل نسبة متفق عليها من قيمة التكلفة الخاصة بعمليات المرابحة المستخدمة والقائمة في حساب تديره مجموعة سامبا المالية.وتشمل أهم التعهدات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح مجموعة سامبا المالية بموجب االتفاقية اآلتي:
 1تعهد بأال تقل نسبة السيولة عن  ،1:1وال يقل صافي حقوق الملكية عن  400مليون ريال سعودي ،وال تقل نسبة تغطية الديون عن  2.0مرة. 2تعهد بعدم توزيع أرباح تفوق  %75من صافي أرباح الشركة (بعد الزكاة).وفق المادة  11من االتفاقية ،في حال حدوث أي تغيير في السيطرة على الشركة ابالغ البنك واال ستعتبر الشركة في حال اخالل بااللتزام .وحيث أن («شركة الزوردي
القابضة») والتي كانت تملك نسبة  %50٫8قد تخارجت من الشركة خالل الربع الرابع من عام 2020م ،قامت الشركة بإرسال خطاب بتاريخ 2020/11/05م إلخطار
البنك عن بيع أحد كبارالمساهمين («شركة الزوردي القابضة») عن جزء جوهري من أسهمه في الشركة.
ً
و وفقا التفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك ،اليترتب على الشركة اخذ موافقة مسبقه من البنك عن كل تغييريطرأ على وضعها المالي ،ومع ذلك قامت الشركة بتاريخ
2020/10/11م بإرسال خطاب عبرالبريد االلكتروني إلبالغ البنك عن رغبة الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
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9 -5-5-8اتفاقية البنك السعودي البريطاني («بنك ساب»):

يعتبرالقرض الوحيد طويل األجل وفيما يلي أبرز بنود االتفاقية المبرمة بتاريخ 2018/10/17م:
تسهيالت مصرفية إسالمية تم استخدامها لغرض االستحواذ على شركة ازدياد العربية التجارية (امتياز توس) وتسهيل اعتماد مستندي يتم استخدامه من قبل
( )Switzerland( )MKS SAو(.ICBC Standard )UK
بالنسبة للتسهيالت المتعلقة بعملية االستحواذ على شركة ازدياد التجارية ،تتضمن أبرز شروط وأحكام االتفاقية البنود اآلتية:
 1أن تقوم الشركة بإبالغ البنك بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل وأي تعديالت على النظام األسا�سي. 2في حال تغييرالملكية ،يحق للبنك طلب تعديل أحكام وشروط التسهيالت الحالية بطلب ضمانات إضافية أ والمطالبة بسداد المبالغ المستحقة وإلغاء الحدود أوتعليق استخدام التسهيالت االئتمانية الممنوحة.
ً
 3للبنك الحق المطلق في توحيد كافة المبالغ المستحقة إلظهاراالئتمان بشكل موحد في أي وقت وفقا لتقديره وبدون أي إشعارمسبق للشركة. 4للبنك حق االمتيازوإجراء المقاصة (أوأي حق مشابه) على أي حقوق ملكية أومصالح تخص الشركة تحت عهدة ورقابة البنك ويجوز للبنك أن يقوم بدمج وتوحيدجميع أو أي من الحسابات المحفوظة باسم الطرف الثاني بغض النظر عن أنواعها و/أو يقوم بتسوية أية حسابات مكشوفة من أية أموال يحتفظ بها البنك بأية
عملة كانت.
ً ً
ً
 5لن يحد تأخرالبنك أو إغفاله ممارسة أو تنفيذ (كليا أو جزئيا) أيا من حقوقه أو اإلجراءات المتاحة له بموجب هذه االتفاقية أو يفسرعلى أنه تنازل عن ذلك الحقأو االجراء.
ً
ً
 6في حال الرغبة في السداد المبكر للمستحقات جزئيا أو كليا قبل تاريخ السداد المقرر فللبنك الحق في قبول ذلك ،كما أن له الحق في أن يتنازل عن جزء منمديونيته مقابل ذلك.
 7عند االتفاق على تحديد السعر يرتبط تحديد األرباح –عادة -بمؤشر سايبور (( )SIBORوهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في المملكة) وأسعار اليبور(( )LIBORوهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وذلك تحت ظروف السوق االعتيادية أما في حال اضطراب السوق فسوف يعكس السعر الذي يتم
تطبيقه التكاليف الفعلية على البنك مقابل الحصول على تمويل مماثل في سوق ما بين البنوك ذات العالقة والذي سيكون أكثر من السايبور والاليبور ،ويستثنى
من ذلك تغيراألجرة في عقود االجارة فإنه يخضع لما يجري االتفاق عليه في العقد بين الطرفين.
يعتبر حدوث أي من الحاالت اآلتية إخالل من قبل الشركة ويجوز للبنك طلب السداد الفوري لاللتزامات االئتمانية في حال إخفاق الشركة في معالجة الوضع خالل
الفترة الزمنية المحددة من قبل البنك:
 1إخفاق الشركة في تنفيذ أو االلتزام بأي شرط أو موافقة واردة في خطاب واتفاقية التسهيالت الصادرة من البنك من وقت الخر. 2أي مخالفة أو إخالل من قبل الشركة بموجب أي اتفاقية أخرى مع بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مع أي كيان قانوني آخر يعتبر ذا أثر عك�سي جوهري علىالمقدرة بالوفاء بااللتزامات بموجب خطاب واتفاقية التسهيالت.
 3في حال إفالس أو إعسارأو تعيين مصفي.وتشمل أهم التعهدات المالية والتشغيلية الممنوحة من قبل الشركة لصالح بنك ساب بموجب االتفاقية اآلتي:
 1تغطية مخاطرالعملة األجنبية ( )Foreign Currency Exposureغيرالدوالراألمريكي بنسبة .%100 2تقديم سند ألمربمبلغ ( )160مليون ريال. 3تزويد البنك بتقاريردورية عن الوضع المالي تشمل تحليل وتصنيف إعمارالمخزون والمستحقات من الذمم المدينة بشكل ربع سنوي. 4تزويد البنك بتقاريردورية (ربع سنوية) عن مبيعات شركة ازدياد العربية التجارية. 5الزام جميع فروع توس السعودية بإستخدام أجهزة نقاط بيع. 6أن تكون األولوية لسداد التمويل الممنوح قبل توزيع أي أرباح. 7أن تكون األولوية للبنك في حال دخول في اتفاقية تحوط أو للحصول على وثيقة التأمين على الممتلكات (لفروع توس السعودية) إعطاء األولوية لساب تكافل. 8تعهد بعدم حدوث أي تغيير في هيكلة الشركاء لشركة ازدياد العربية الجارية خالل فترة التمويل (بعد االستحواذ الكامل من قبل الزوردي) إال بموافقة سابالمسبقة.
 9وفي حال عدم االلتزام بالبنود أعاله سيتم احتساب غرامة قدرها ( )%0.025من إجمالي قيمة التسهيالت أو قد يترتب على ذلك زيادة السعرعلى الشركة في العقود/التسهيالت المستقبلية والعموالت في االعتمادات المستندية/الضمانات الجديدة وتنفيذ ذلك مباشرة على العمليات/الصفقات الجديدة .ويحتفظ البنك بحقه
ً
مباشرة في إلغاء التسهيالت وطلب التسديد الفوري لجميع التسهيالت القائمة.
يتم تطبيق سعرجزائي بنسبة  %4زيادة على السعراألسا�سي في حالة أي مدفوعات متأخرة السداد أوتجاوزات في الحساب الجاري.
ً
ً
ً
سعرالبنك األسا�سي حاليا للريال السعودي يبلغ  %5٫5سنويا ،ويخضع للتقلبات بناء على تقديرنا(.سيكون السعراألسا�سي متاحا على موقع ساب االلكتروني)
بالنسبة للتسهيالت التي يتم استخدامها من قبل ( )Switzerland( )MKS SAو( ،ICBC Standard )UKتتضمن أبرز شروط وأحكام االتفاقية البنود اآلتية:
 1تعهد بأال تتجاوز نسبة الديون الخارجية (بهامش ربح) إلى صافي حقوق الملكية الملموسة .4.5:1 2تعهد بأن تكون االيداعات بحجم التسهيالت الممنوحة للشركة من قبل بنك ساب.3 -تعهد بتغطية التمويل بالمرابحة/التورق بالمعادن بمستحقات الذمم المدينة والمخزون بنسبة  ،1:1في أي وقت من األوقات.
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 4أن يكون إجمالي مخزون الذهب المحتجزوصافي الذمم المدينة للدائنين متساوية أو أكثرمن قروض الذهب القائمة لدى جميع البنوك.ً
 5تزويد البنك بتقاريرعن المخزون خالل ( )60يوما من نهاية كل ربع سنة. 6تقديم سند ألمربمبلغ ( )374مليون ريال.وحيث أن («شركة الزوردي القابضة») والتي كانت تملك نسبة  %50٫08قد تخارجت من الشركة خالل الربع الرابع من عام 2020م ،قامت الشركة بتاريخ (2020/11/06م) بإشعار
بنك ساب بتعديل في ملكية كبارالمساهمين.
وبتاريخ 2020/10/11م تم اشعارالبنك عن طريق البريد االلكتروني برغبة الشركة بتعديل نظامها األسا�سي لناحية رأس المال (بزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية) وذلك
ً
وفقا لشروط وأحكام االتفاقية بأن تقوم الشركة (بإبالغ البنك) بأية تغييرات فعلية أو متوقعة تطرأ على الوضع القانوني أو العنوان المسجل وأي تعديالت على النظام األسا�سي.

9- 6وثائق التأمين
لدى الشركة وشركاتها التابعة عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطروحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل مايلي:
الشركة االم:

الضمان الصحي التعاوني االلزامي :تنفيذا لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادربالمرسوم الملكي رقم /10م وتاريخ 1420/05/01ه والئحة التنفيذية الصادرة بقرار
وزيرالصحة رقم 6131/30/1وتاريخ 1430/06/08ه .أبرمت الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم (الزوج/الزوجة/األطفال من تاريخ الوالدة/األبناء إلى عمر25
ً
عاما) مبرمة مع «شركة ميدغلف للتأمين التعاوني» وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب رقم وثيقة ( .)13667035حيث أن مدة التغطية من تاريخ
ً
2020/07/23م وحتى تاريخ 2021/07/20م وبمبالغ متفاوتة اعتمادا على نوع المطالبة .وتغطي هذه االتفاقية الشركة وشركاتها التابعة.
التأمين اإللزامي على السيارات :قامت الشركة بأبرام وثيقة تأمين السطول السيارات المملوكة لها مع شركة تشب العربية للتأمين التعاوني تبدا من تاريخ 2020/07/01م
وحتى تاريخ 2021/06/30م .تغطي هذه الوثيقة جميع مركبات الشركة وعددها ( )54مركبة .الحد األق�صى لمسؤولية الشركة في الحادث الواحد أو مجموعة الحوادث
خالل فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة لألضرارالمادية والجسدية معا لن تتجاوز ( )10,000,000ريال سعودي.
ويفيد مستخرج (تم) الصادرمن وزارة الداخلية بتسجيل الشركة لعدد ( )54مركبة وهي جميعها مؤمنة.
تأمين مسؤولية المدراء والموظفين :أبرمت شركة الزوردي للمجوهرات وثيقة تأمين ضد المسؤولين والموظفين موقعة مع «شركة ميدغلف للتأمين التعاوني»
تبدأ من تاريخ 2019/12/01م وحتى تاريخ 2020/11/30م وتم تمديد االتفاقية حتى تاريخ 2021/11/30م .وبحدود تغطية ( )75,000,000دوالر امريكي أي بقيمة
( )218,297,052ريال سعودي ،تغطي هذه االتفاقية الشركة وشركاتها التابعة.
تأمين المسؤولية العامة :أبرمت الشركة وثيقة تأمين على المسؤولية العامة مع شركة تشب العربية للتأمين وتسري االتفاقية من 2020/07/01م حتى تاريخ
2021/06/30م.حيث أن المؤمن لهم هم الطرف الثالث في حاالت الوفاة العر�ضي أو اإلصابة الجسدية وفقدان الضرر الذي يحدث أثناء عمليات األعمال مع الشركة،
وبحدود تغطية ( )10مليون ريال سعودي.
تأمين للمنشآت الموجود بها المجوهرات ( )jewellers Block insuranceلدى الشركة وثيقة تأمين للمجوهرات والتي تحمي من األضرار التي تلحق باألحجار الكريمة
وشبه الكريمة مبرمة مع «شركة تشب العربية للتأمين التعاوني» وتسري من تاريخ 2020/07/01م حتى تاريخ 2021/07/01م .وبحدود تغطية ( )100,000,000دوالر
امريكي أي بقيمة ( )375,062,700ريال سعودي.
التأمين الجماعي على الحياة :لدى الشركة وثيقة التأمين الجماعي على الحياة لجميع أعضاء الشركة وشركاتها التابعة مبرمة مع «شركة ميدغلف للتأمين التعاوني»
ً
وتسري من تاريخ 2020/07/21م حتى 2021/07/20م وبمبالغ متفاوتة اعتمادا على الحالة .وتغطي هذه االتفاقية الشركة وشركاتها التابعة.
التأمين على مخاطرممتلكات الشركة :لدى الشركة وثيقة تأمين على الممتلكات مع «شركة تشب العربية للتأمين التعاوني» تسري من تاريخ 2020/07/01م وحتى تاريخ
2021/06/30م ،تغطي الوثيقة جميع المخاطر التي تقع على ممتلكات الشركة (في حال الحريق ،الصواعق ،الزالزل ،اضراب العمال ،انفجار خزانات المياه واالنابيب،
وغيرها) وأيضا شركة التأمين مسؤولة عن تعويض الخسائر الناتجة عن السرقة المصحوبة بعنف أو التهديد أو استعمال العنف أو كسر المكان اثناء الدخول الية
أو الخروج منه وأيضا تتعهد شركة التأمين بتعويض الشركة في حاالت الفقد أو الهالك أو التلف الذي يلحق بالمستندات والسجالت وسجالت أنظمة الكمبيوتر ويتم
ً
اعتمادا على نوع المطالبة.
تعويض الشركة عن قيمة تلك الممتلكات – قيمتها اثناء حدوث الخساره أو التلف -أو التعويض بمبلغ الضرر .وحد التغطية بمبالغ متفاوتة
وتشمل الوثيقة شركة الزوردي والشركة التابعة «شركة كيناز».
الشركات التابعة:

التأمين على البضائع المنقولة ( :)Good in Transit insuranceأبرمت الشركة التابعة («شركة ازدياد العربية») اتفاقية مع «شركة تشب العربية للتأمين التعاوني»
وذلك من اجل التأمين على البضائع المنقولة برا ً
نظرا لآلثار السلبية المترتبة لخسائرها التجارية خالل النقل داخل المملكة العربية السعودية .تسري االتفاقية من
تاريخ 2020/08/13م حتى 2021/08/12م وبقيمة تغطية ( )75,000ريال سعودي لكل وسيلة نقل برية واحدة.
التأمين على مخاطر الممتلكات :أبرمت الشركة التابعة («شركة ازدياد العربية») اتفاقية تأمين تغطي الشركة وفروعها مقدمة من «تكافل ساب» تسري من تاريخ
2020/10/26م وحتى تاريخ 2021/10/25م وتغطي الوثيقة جميع مخاطر المملتكات من اآلالت والمباني (صاالت العرض) واألثاث والبضائع ،وبحدود تغطية
( )76,250,000ريال سعودي .والتغطي هذه الوثيقه (المواد المعيبه أو التصاميم الخاطئه/األعطال الميكانيكية أو الكهربائة/انقطاع امدادات المياه أو الكهربا أو
الوقود/انهيار أو تصدع المباني/البراكين/السرقه/االختالس/أعمال اغش والتدليس/توقف االعمال أو تأخيرها أو خسارة األسواق/اضرار الحروب/اعمال اإلرهاب/مواد
االسلحة النووية أو التلوث) .وتشترط الوثيقة أن تكون لدى الشركة وفروعها ترخيص الدفاع المدني.
ً
تأمين النقل البحري (تغطية مفتوحة) :لدى الشركة التابعة («شركة ازدياد العربية») وثيقة تأمين بحري لجميع ممتلكات الشركة التي تم شحنها بحريا ،من شركة تشب
العربية للتأمين التعاوني تبدأ من تاريخ 2019/01/27م وحتى تاريخ 2021/08/12م .وبحدود تغطية مفتوحة.
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بالنسبة للشركة التابعة («شركة مصرللمجوهرات») لديها الوثائق التأمينية اآلتية:
التأمين الجماعي :لدى الشركة التابعة(«شركة الزوردي مصر للمجوهرات») وثيقة تأمين جماعي على الحياة مبرمة مع «شركة  MetLifeللتأمين» يبدأ سريان الوثيقة
من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/01/03م وتشمل الوثيقة  :التأمين ضد العجزالكلي(نتيجة لمرض أو حادث) ،التأمين ضد الوفاة بحادث (طبيعية أو نتيجة
ً
اعتمادا على نوع الحالة.
لحادث) ،التأمين ضد العجزالجزئي الدائم(نتيجة لحادث) وبمبالغ متفاوتة
تأمين ضد العنف السيا�سي :أبرمت الشركة التابعة («شركة الزوردي مصر للمجوهرات») وثيقة تأمين تحمي جميع الممتلكات المتعلقه بالشركة من (مباني تجارية،
معارض ،ورش عمل ،مواقف سيارات ،مستودعات وغيرها) وذلك عند حدوث أي اعمال إرهابية أو تخريب أو اعمال شغب أو إضرابات مدنية أو ثورة أو انقالب أو حروب.
تسري من تاريخ 2020/01/15م وحتى 2022/01/15م وبحدود تغطية ( )12,000,000جنيه مصري أي مايعادل ( )2,878,279ريال سعودي.
تأمين ضد خيانة االمانة :أبرمت الشركة التابعة («شركة مصر للمجوهرات») وثيقة بموجبها تقوم شركة التأمين بتعويض الشركة عن أي خسارة في األموال أو السلع
نتيجة لخيانة األمانة من احد الموظفين وتغطي ( )150موظف بحسب مناصبهم .حيث تقوم شركة التأمين بتعويض الشركة بنسبة  %75من الخسائر تدفع مقدما،
ويتم التعويض عن الباقي في حال صدور حكم نهائي بإدانة الموظف .وفي حال عدم ادانة الموظف على الشركة أن تعيد المبلغ لشركة التأمين .تسري االتفاقية من تاريخ
2020/01/15م وحتى 2022/01/15م .وتغطي هذه االتفاقية الشركات التابعة و«شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة».
التأمين على السيارات :أبرمت الشركة التابعة («شركة مصرللمجوهرات») وثيقة تأمين على السيارات مع «الشركة المصرية للتأمين التكافلي» تسري من 2019/12/11م
ً
اعتمادا على إشتراطات خاصة (شرط الراديو كاسيت ،اليرباق وغيرها).
حتى تاريخ 2021/12/31م .وبمبلغ تأميني سنوي قابل للزيادة بزيادة السيارات ،وبمبالغ متفاوتة
وتشمل الشركة وشركاتها التابعة.
التأمين على ممتلكات :لدى الشركة التابعة («شركة مصرللمجوهرات») وثيقة تأمين على جميع المخاطروالخسائرالمادية التي قد تلحق بالممتلكات بما في ذلك في حال
السطو أو الحريق على جميع ممتلكاتها من (مباني تجارية ،معارض ،ورش عمل ،مواقف سيارات ،مستودعات وغيرها) مبرمة مع «الشركة المصرية للتأمين التكافلي»
ً
اعتمادا على نوع المطالبة ،وتغطي هذه الوثيقة جميع الشركات التابعة.
تسري من تاريخ 2020/01/15م وحتى تاريخ 2022/01/15م وبمبالغ متفاوتة
تأمين السرقه من الشخص باالكراه :لدى الشركة التابعة («شركة مصر للمجوهرات») وثيقة تأمين عن حاالت السرقة باالكراه أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن
اإلرادة للعهد النقدية والعينية بكافة اشكالها سواء كانت صوة (ذهب/او الماس/او نقدية) اثناء نقلها بصحبة األشخاص المصرح لهم بنقلها بين مصانع وفروع وعمالء
الشركة داخل جمهورية مصرالعربية واثناء خروجها .تسري االتفاقية من تاريخ 2021/01/15م وحتى 2022/01/15م.
بالنسبة للشركة التابعة («شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة (مصر)») لديها الوثائق التأمينية اآلتية:
تأمين على المسؤولية المدنية والحوادث المتنوعة :أبرمت(«شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة») وثيقة تأمين مع «الشركة المصرية للتأمين التكافلي» بموجبها
يتعهد المؤمن بتعويض شركة الزوردي مصروالشركة التابعة عن الخسائرواالضرارالجسامنية والمادية التي تحدث اثناء مزاولة الشركة عملها .تسري هذه االتفاقية من
تاريخ 2020/02/18م وحتى تاريخ 2022/02/18م ،وبمبلغ تأمين وقدره ( )2,000,000جنية مصري سنويا أي مايعادل ( )479,713٫26ريال سعودي ،وتتحمل الشركة
مبلغ ( )5000جنيه مصري من قيمة كل حادثه (اضرارمادية فقط) أي مايعادل ( )1,199ريال سعودي .وتغطي هذه الوثيقة جميع الشركات التابعة لشركة أورو ايجبت.
تأمين ضد العنف السيا�سي :أبرمت («شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة») وثيقة تأمين تحمي جميع الممتلكات المتعلقه بالشركة من (مباني تجاريه ،معارض،
ورش عمل ،مواقف سيارات ،مستودعات) وذلك عند حدوث أي اعمال إرهابية أو تخريب أو اعمال شغب أو إضرابات مدنية أو ثورة أو انقالب أو حروب .تسري من تاريخ
2020/01/15م وحتى 2022/01/15م وبحدود تغطية ( )50,000,000جنيه مصري أي مايعادل ( )11,992,831ريال سعودي .وتغطي هذه الوثيقة جميع الشركات
التابعة لشركة أورو ايجبت.
التأمين على ممتلكات الشركة :لدى («شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة») وثيقة تأمين على جميع المخاطروالخسائرالمادية التي قد تلحق بالممتلكات بما في
ذلك في حال السطو أو الحريق على جميع ممتلكاتها من (مباني تجاريه ،معارض ،ورش عمل ،مواقف سيارات ،مستودعات وغيرها) مبرمة مع «الشركة المصرية للتأمين
ً
اعتمادا على نوع المطالبة ،وتغطي هذه الوثيقة جميع الشركات التابعة.
التكافلي» تسري من تاريخ 2020/01/15م وحتى تاريخ 2022/01/15م وبمبالغ متفاوتة
التأمين على الحوادث الشخصية :أبرمت «شركة أورو ايجبت» وثيقة تأمين مبرمة مع «الشركة المصرية للتأمين التكافلي» على المسؤولية القانونية الناشئة عن قيام
الشركة بمزاولة اعمالها داخل المحل المستأجرفي سيتي سنتر/اإلسكندرية والمحل المستأجرفي مول مصرتسري من تاريخ 2021/02/08م وحتى تاريخ 2022/02/19م
وبحدود تغطية  2,000,000جنيه مصري خالل مدة التأمين أي مايعادل  479,513ريال سعودي.
التأمين الجماعي :لدى الشركة التابعة(«شركة أورو ايجبت لتشغيل المعادن الثمينة») وثيقة تأمين جماعي على الحياة مبرمة مع «شركة  MetLifeللتأمين» يبدأ سريان
الوثيقة من تاريخ 2020/02/01م2021م حتى تاريخ 2022/01/03م .وتشمل الوثيقة  :التأمين ضد العجز الكلي(نتيجة لمرض أو حادث) ،التأمين ضد الوفاة بحادث
ً
اعتمادا على نوع الحالة.
(طبيعية أو نتيجة لحادث) ،التأمين ضد العجزالجزئي الدائم(نتيجة لحادث) وبمبالغ متفاوتة
بالنسبة للشركة التابعة («شركة الزوردي للمجوهرات – دبي») لديها الوثائق التأمينية اآلتية:
تأمين المسؤولية العامة (تغطية مخاطر المنشآت) :أبرمت شركة الزوردي وثيقة تأمين مع «شركة قطر للتأمين» لتغطية مسؤولية الشركة عن كافة األضرار الناتجة
عن تبعات قانونية بسبب حدوث فعل أو خطأ بسبب الغير أو المسؤولية عن األشياء التي تحت حراسة الشركة إذا نتج عنها الوفاة أو االصابة الجسدية أو مرض أي
شخص أو فقدان أو تضرر الممتلكات) .تسري االتفاقية من تاريخ 2020/07/01م وحتى 2021/06/20م وبحدود تغطية ( )5,000,000درهم اماراتي أي مايعادل
( )5,105,485ريال سعودي.
تأمين ضد المخاطر المتعلقة بالممتلكات :أبرمت شركة الزوردي وثيقة تأمين مع «شركة قطر للتأمين» وذلك لتعويض الشركة في حال تعرض الملكية المؤمنة أو أي
ً
ً
ً
اعتمادا على نوع المطالبة ،وتغطي
جزء منها ،عرضيا أو ماديا ،للتلف أو الضرر .تسري االتفاقية من تاريخ 2020/07/01م وحتى تاريخ 2021/06/30م .وبمبالغ متفاوتة
هذه الوثيقة جميع الشركات التابعة.
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9- 7العالمات التجارية

ً
كما بتاريخ هذه النشرة ،سجلت الشركة وشركاتها التابعة عددا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالهم ،تم استخراج مايقارب ( )183شهادة تسجيل
ً
عالمه تجارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية مسجلة باسم شركة الزوردي للمجوهرات ،وفقا للتفصيل اآلتي:
ً
بالنسبة لماركة وشعار«
» فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:
  (9-23):مقر لودجلاالعالمات التجارية الخاصة بالشركة

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

35

1437002568

2016/3/8م

مسجلة

2025/07/30م

2

السعودية

42

1437002569

2016/3/8م

مسجلة

2025/07/30م

3

السعودية

14

25/1315

2012/01/28م

مسجلة

2030/1/9م

4

السعودية

25

1438017633

2017/10/23م

مسجلة

2027/1/6م

5

إيران

14

139207521

2014/01/14م

مسجلة

2023/04/20م

6

تونس

14

TN/E/2014/00174

2015/1/10م

مسجلة

2024/02/19م

7

األردن

14

129299

2014/6/1م

مسجلة

2023/04/23م

8

األردن

35

129074

2014/6/1م

مسجلة

2023/04/23م

9

األردن

42

129075

2014/6/1م

مسجلة

2023/04/23م

10

مصر

35

298897

2015/9/6م

مسجلة

2024/02/22م

11

مصر

42

298898

2015/9/6م

مسجلة

2024/02/22م

12

مصر

14

298896

2015/9/6م

مسجلة

2024/02/22م

13

عمان

35

80337

2015/06/18م

مسجلة

2023/04/19م

14

عمان

14

80336

2015/06/18م

مسجلة

2023/04/19م

15

عمان

42

80335

2015/06/18م

مسجلة

2023/04/19م

16

البحرين

14

TM98041

2015/08/19م

مسجلة

2023/05/23م

17

البحرين

35

SM98042

2015/08/19م

مسجلة

2023/05/23م

18

البحرين

42

SM98043

2015/08/19م

مسجلة

2023/05/23م

19

السودان

14

_

_

نشرت

2023/04/17م

20

السودان

35

47915

2018/12/25م

مسجلة

2023/04/17م

21

ليبيا

14

_

_

مقبولة

2023/05/28م

22

ليبيا

35

_

_

مقبولة

2023/05/28م

23

ليبيا

42

_

_

مقبولة

2023/05/28م

24

الجزائر

14

88524

2015/5/5م

مسجلة

2024/02/16م

25

المغرب

14

151579

2013/04/23م

مسجلة

2023/04/22م

26

اليمن

14

62453

2014/02/17م

مسجلة

2023/04/19م

27

اليمن

35

62454

2014/02/17م

مسجلة

2023/04/19م

28

اليمن

42

62455

2014/02/17م

مسجلة

2023/04/19م

29

نيجيريا

14

_

_

مقبولة

2022/11/10م

30

نيجيريا

35

_

_

مقبولة

2022/11/10م

31

نيجيريا

42

_

_

مقبولة

2022/11/10م

32

تايالند

14

890355

2016/3/3م

مسجلة

2023/04/25م

33

تايالند

35

SM68726

2015/11/30م

مسجلة

2023/04/25م

34

تايالند

42

890357

2016/3/2م

مسجلة

2023/04/25م
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#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

35

تركيا

14

37132-2013

2013/04/22م

مسجلة

2023/04/21م

36

الواليات المتحدة

14

5,093,904

2016/12/6م

مسجلة

2026/12/6م

37

كندا

14

984135

2017/11/2م

مسجلة

2032/11/1م

38

سويسرا

14

682658

2016/1/6م

مسجلة

2025/09/30م

39

الهند

14

2517037

2018/5/12م

مسجلة

2023/04/21م

40

الهند

35

2517038

2018/5/12م

مسجلة

2023/04/21م

41

الهند

42

2517039

2018/5/12م

مسجلة

2023/04/21م

42

فلسطين -الضفة الغربية

42

22717

2014/01/15م

مسجلة

2020/04/17م

43

فلسطين -الضفة الغربية

14

22715

2014/01/14م

مسجلة

2030/04/17م

44

فلسطين -الضفة الغربية

35

22716

2014/01/14م

مسجلة

2020/04/17م

45

باكستان

14

338656

2015/3/2م

مسجلة

2023/04/18م

46

باكستان

35

338657

2014/10/1م

مسجلة

2023/04/18م

47

باكستان

42

338658

2014/10/1م

مسجلة

2023/04/18م

48

باكستان

3

432958

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

49

باكستان

35

432952

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

50

باكستان

42

432959

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

51

باكستان

3

432949

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

52

باكستان

14

432948

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

53

اليابان

14

5712140

2014/10/24م

مسجلة

2024/10/23م

54

فلسطين غزة

14

17483

2014/04/28م

مسجلة

2020/04/21م

55

فلسطين غزة

35

17484

2014/04/28م

مسجلة

2030/04/21م

56

فلسطين غزة

42

17485

2014/04/28م

مسجلة

2030/04/21م

57

سوريا

42

127900

2014/5/5م

مسجلة

2023/04/21م

58

سوريا

35

127901

2014/5/5م

مسجلة

2023/04/21م

59

سوريا

14

127897

2014/5/5م

مسجلة

2023/04/21م

60

سنغافورة

14

40201517434V

2015/10/6م

مسجلة

2025/10/5م

61

هونج كونج

14

302897353

2014/02/18م

مسجلة

2030/02/17م

62

االتحاد األوروبي

14

12616132

2014/7/11م

مسجلة

2024/02/19م

63

تايوان

14

1781936

2016/07/16م

مسجلة

2026/07/15م

64

قطر

14

81089

2016/8/3م

مسجلة

2023/04/17م

65

قطر

35

81090

2016/8/2م

مسجلة

2023/04/17م

66

قطر

42

81091

2016/10/24م

مسجلة

2023/04/17م
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ً
» فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

بالنسبة لماركة وشعار«
#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

35

141600547 54/397

1997/3/9م

مجددة

2024/11/3م

2

السعودية

14

141602243 45/371

1996/03/18م

مجددة

2024/9/5م

3

السعودية

42

141600548 55/397

1997/3/9م

مجددة

2024/11/3م

4

األردن

14

6931

1996/03/16م

مجددة

2022/06/27م

5

قطر

14

13782

2002/5/2م

مجددة

2025/8/7م

6

مصر

20

96912

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

7

مصر

14

96910

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

8

مصر

18

96911

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

9

مصر

21

96913

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

10

مصر

26

96914

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

11

مصر

25

96915

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

12

مصر

35

96916

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

13

مصر

42

96917

2000/02/20م

مجددة

2025/8/6م

14

البحرين

14

TM18158

1996/06/17م

مجددة

2024/10/30م

15

الكويت

14

28049

1996/11/5م

مجددة

2025/07/24م

16

الجزائر

14

49486

1995/8/12م

مسجلة

2025/8/11م

17

المغرب

14

57220

1995/8/2م

مجددة

2025/8/1م

ً
فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

بالنسبة لماركة وشعار
#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

تركيا

14

170773

1996/01/22م

مجددة

2026/01/21م

2

الواليات المتحدة

14

2015860

1996/11/12م

مجددة

2026/11/11م

3

كندا

14

TMA473885

1997/03/26م

مجددة

2027/03/25م

4

سويسرا

14

435647

1997/25/2م

مجددة

2025/2/8م

5

الصين

14

1002267

1997/05/14م

مجددة

2027/05/13م

6

ايطاليا

14

719058

1997/07/17م

مجددة

2025/12/5م

7

فرنسا

14

95585195

1995/08/21م

مجددة

2025/08/20م

8

بريطانيا

14

2031858

1996/10/11م

مجددة

2025/08/29م

9

المانيا

14

640 31 395

1996/4/9م

مجددة

2025/8/1م

10

سنغافورة

14

T/95/7134G

2005/8/3م

مسجلة

2025/8/2م

11

اسبانيا

14

M1980847

1996/2/5م

مجددة

2025/8/7م

12

هونج كونج

14

11729

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

13

هونج كونج

18

11730

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

14

هونج كونج

20

11731

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

15

هونج كونج

21

11732

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

16

هونج كونج

25

11733

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

17

هونج كونج

26

11734

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

18

هونج كونج

35

11735

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م
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#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

19

هونج كونج

42

11736

1997/11/28م

مجددة

2026/08/23م

20

هونج كونج

40

3576

1998/6/12م

اندماج

بالنسبة لماركة وشعارجمان (

(نقل ملكية العالمة
التجارية من عبدالعزيز
صالح العثيم باسم
مصنع الذهب والؤلؤ
السعودي إلى «شركة
الزوردي للمجوهرات»)

2023/11/3م

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

1435012251

2014/12/09م

مسجلة

2024/01/05م

2

الكويت

14

132521

2016/04/20م

مسجلة

2024/04/26م

مصر

14

296068

2015/08/07م

مسجلة

2024/04/26م

3
المصدر :الشركة

بالنسبة لماركة وشعارجمان

ً
فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

89/773

2005/02/28م

مجددة

2023/10/04م

2

تونس

14

2010/2013/TN/E

2014/9/9م

مسجلة

2023/12/18م

3

األردن

14

132869

2015/1/12م

مسجلة

2023/12/9م

4

لبنان

14

155697

2014/3/5م

مسجلة

2029/3/4م

5

قطر

14

85838

2017/11/15م

مسجلة

2023/12/11م

6

اإلمارات

14

202475

2016/01/18م

مسجلة

2023/12/10م

7

مصر

14

296068

2015/03/23م

مسجلة

2023/12/10م

8

البحرين

14

TM101176

2016/9/8م

مسجلة

2023/12/10م

9

السودان

14

49312

2018/01/25م

مسجلة

2023/12/9م

10

الكويت

14

116987

2014/7/8م

مسجلة

2023/12/8م

11

ليبيا

14

_

_

مقبولة

2023/12/18م

12

المغرب

14

156222

2013/12/11م

مسجلة

2023/12/10م

13

اليمن

14

64859

2015/01/28م

مسجلة

2023/12/11م
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بالنسبة لماركة وشعاركيناز(

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

1435013742

2014/12/14م

مسجلة

2024/01/25م

2

تونس

14

EE2014/00568

2015/05/16م

مسجلة

2024/05/21م

3

قطر

14

89308

2015/10/01م

مسجلة

2024/05/13م

4

اإلمارات

14

264662

2017/07/24م

مسجلة

2026/12/13م

5

اإلمارات

14

264663

2017/07/24م

مسجلة

2026/12/12م

6

مصر

14

0302429

2019/09/19م

مسجلة

عشرسنوات

7

عمان

14

84591

2015/06/18م

مسجلة

2023/12/9م

8

البحرين

14

TM103562

2016/12/26م

مسجلة

2024/05/15م

9

الكويت

14

132217

2016/04/14م

مسجلة

2024/05/13م

10

الجزائر

14

91574

2016/02/21م

مسجلة

2024/05/17م

المغرب

14

159865

2014/05/16م

مسجلة

2024/05/15م

11
المصدر :الشركة

بالنسبة لماركة وشعاركيناز(

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

1435013743

2014/12/14م

مسجلة

2024/01/25م

2

قطر

14

89309

2015/10/4م

مسجلة

2024/05/13م

3

تونس

14

EE2014/00567

2015/05/16م

مسجلة

2024/05/21م

4

عمان

14

87786

2016/02/18م

مسجلة

2024/05/13م

5

البحرين

14

TM103563

2016/12/26م

مسجلة

2024/05/15م

6

الكويت

14

132216

2016/04/14م

مسجلة

2024/05/13م

7

الجزائر

14

91573

2016/02/21م

مسجلة

2024/05/17م

8

المغرب

14

159867

2014/05/16م

مسجلة

2024/05/15م
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َ
البريميير(
بالنسبة لماركة وشعار

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

تونس

14

2011/2013/TN/E

2014/9/9م

مسجلة

2023/12/18م

2

العراق

14

_

_

معلقة

2023/12/10م

3

االردن

14

132870

2015/1/12م

مسجلة

2023/12/9م

4

لبنان

14

155698

2014/3/5م

مسجلة

2029/3/4م

5

قطر

14

85839

2017/11/15م

مسجلة

2023/12/11م

6

المغرب

14

156221

2013/12/11م

مسجلة

2023/12/10م

7

عمان

14

87787

2016/05/26م

مسجلة

2024/05/13م

8

البحرين

14

TM101181

2016/9/8م

مسجلة

2023/12/10م

9

السودان

14

49313

2015/11/26م

مسجلة

2023/12/9م

الكويت

14

116988

2014/7/8م

مسجلة

2023/12/8م

10
المصدر :الشركة
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بالنسبة لماركة وشعاررحلتي (

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

1435003176

2014/4/9م

مسجلة

2023/9/7م

2

قطر

14

86270

2017/11/15م

مسجلة

2023/12/28م

3

اإلمارات

14

203493

2014/10/12م

مسجلة

2023/12/28م

4

مصر

14

296752

2015/03/23م

مسجلة

2023/12/25م

5

عمان

14

84825

2016/01/05م

مسجلة

2023/12/25م

6

البحرين

14

TM101401

2016/09/08م

مسجلة

2023/12/29م

7

الكويت

14

118324

2014/11/02م

مسجلة

2023/12/25م

بالنسبة لماركة وشعاررحلتي (

ً
) فقد تم تسجيلها بالمملكة وخارجها وفقا للتفصيل اآلتي:

#

الدولة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية الحماية

1

السعودية

14

1435003177

2014/4/9م

مسجلة

2023/9/7م

2

اإلمارات

14

203492

2014/10/09م

مسجلة

2023/12/28م

3

مصر

14

296751

2015/03/23م

مسجلة

2023/12/25م

4

عمان

14

84826

2015/06/18م

مسجلة

2023/12/25م

5

البحرين

14

TM101402

2016/09/08م

مسجلة

2023/12/29م

الكويت

14

121681

2015/03/16م

مسجلة

2023/12/25م

6
المصدر :الشركة

ً
قامت الشركة كذلك بحجزوتسجيل عالمات تجارية أخرى وفقا للتفصيل اآلتي:
الدولة

#

العالمة

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية
الحماية

ماركات وشعارات أخرى
1

الكويت

L’AZURDE in Latin Letter

42

119638

2014/12/7م

مسجلة

2023/04/17م

2

الكويت

L’ZURDE in Latin Letter & Device

35

115163

2014/02/23م

مسجلة

2023/04/17م

3

الكويت

L’ZURDE in Latin Letter & Device

14

116586

2014/06/22م

مسجلة

2023/04/17م

4

هونج كونج

& L’AZURDE in Latin Characters
device

36

199803576AA

1996/11/5م

مجددة

2023/11/5م

5

ليبيا

14

_

_

منشورة

2023/12/18م

6

السعودية

14

141601894 46/371

1996/03/18م

مجددة

2024/9/5م

7

السعودية

14

141601895 47/371

1996/03/18م

مجددة

2024/9/5م

8

إيران

14

210780

2014/04/15م

مسجلة

2023/11/23م

9

السعودية

14

141401872 21/313

1994/7/12م

مجددة

2023/03/18م
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الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

الحالة

تاريخ نهاية
الحماية

10

اليمن

14

4811

1996/5/8م

مجددة

2025/8/12م

11

سوريا

14

56225

1995/9/12م

مجددة

2025/07/22م

12

الصين

LAZURDE

14

12492535

2014/11/14م

مسجلة

2024/11/13م

13

الصين

LAZURDE

35

12492534

2014/12/14م

مسجلة

2024/12/13م

14

الصين

LAZURDE

42

12492533

2015/05/14م

مسجلة

2025/05/13م

15

الصين

14

_

_

متخلى عنها

_

16

باكستان

3

432947

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

17

باكستان

14

432957

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

18

باكستان

35

432950

2018/5/11م

مسجلة

2026/09/21م

19

باكستان

42

432951

2018/5/4م

مسجلة

2026/09/21م

20

اإلمارات

14

264663

2017/07/24م

مسجلة

2026/12/12م

21

اإلمارات

14

264662

2017/07/24م

مسجلة

2026/12/12م

22

السعودية

14

141601896 48/371

1996/03/18

مجددة

2024/9/5م

#
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العالمة

9- 8التقاضي

ً
كما بتاريخ نشرنشرة اإلصدارهذه تبين قضايا وفقا للتفصيل اآلتي.
ً
بالنسبة للقضايا والدعاوى المرفوعة من قبل الشركة بصفتها (مدعي) وفقا للتفصيل اآلتي:
  (9-24):مقر لودجلاقائمة القضايا المقامة من قبل الشركة

الدعاوي المقامة من شركة الزوردي ضد (أخرين)
#

أسم العميل

موضوع الدعوى

المديونية

الجهة المختصة

حالة الدعوى

اخالء عقار
وتسليمةللشركة
(بيت شعبي في
مدينة حائل رهن
مقابل سداد
مديونية – عجز
عهدة)

مالحظات
تم قيد الدعوي بتاريخ 1440/07/26ه

1

فهد الشومار
(موظف)

2

مجوهرات
العنود

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

3

مؤسسة حسن
عبدالمغني
للمجوهرات

مطالبة ماليه
لسداد مديونية
عن قيمة أجور
التصنيع

4

مجوهرات
اإلمارات

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

5

سامي أحمد
األربش

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع

 60000ريال سعودي

6

بابكرعثمان

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع

 1218881درهم اماراتي

7

مبارك خوجلي

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
مشغوالت ذهبية

8

ناصرالزهراني

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور

9

موفق الحلبي

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

 200,000ريال

المحكمة العامة
بحائل

متداولة

أخرجلسة بتاريخ 1442/04/04هـ و
تاريخ الجلسة القادمة 1442/07/12هـ
تم تحديد موعد جديد بتاريخ 1442/08/26ه لعدم
تواجد القا�ضي.
تاريخ قيد الدعوي 1440/01/17هـ

 935.21جرام عيار24
 58369ريال (أجور)

المحكمة التجارية
بالدمام

تم تأييد الحكم من
محكمة االستئناف (الزام
المدعي عليه برد كمية
الذهب واألجور)

المحكمة التجارية
بجدة

متداوله

تاريخ تأييد الحكم من االستئناف 1442/03/01هـ
تم إستالم الحكم بالصيغة التنفيذية بتاريخ
1442/05/01ه
-تم رفع طلب تنفيذ 402034200018743
وحالته تحت اإلجراء
تاريخ قيد الدعوي 1440/11/14هـ

 77643ريال (أجور)

 2770.66جرام عيار18
 92528ريال سعودي
(أجور)

أخرجلسة بتاريخ 1441/08/22هـ
جلسة بتاريخ 1442/07/12ه
ى
تم تحديد موعد لجلسة أخر بتاريخ 1442/09/03ه.
تاريخ قيد الدعوي 1440هـ

المحكمة العامة بمكة

تم الحكم بإلزام المدعي
بمبلغ ( 407907ريال)
مقابل المديونية

المحكمة العامة
بالدمام

متداوله

حكم خارجي من
محكمة الشارقه
(مصدق)

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد المبلغ عليه.

المحكمة العامة
بالرياض

محوكم بإلزام المدعي
عليه برد كمية الذهب

يوجد قضية متداوله ضد المدعي عليه بالسودان بتاريخ
2020م (ومنفذ ضد الكفيل الغارم على محكمة التنفيذ
بالدمام)

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد المبلغ عليه

تاريخ تقييد الدعوي 1424/11/01هـ (منفذ ضد المدعي
عليه على محكمة التنفيذ بمحافظة جدة)

مجوهرات اإلمارات تم رفع طلب التنفيذ
401024200162310
تم تنفيذ القرار

تم الحكم علي المذكور بالمبلغ وهو سجين قيد اإلعسار
تاريخ تقييد الدعوي 2012م

 7500غرام
عيار24

 1286793ريال

 7162.5عيار21
 112612.4ريال

يوجد قضية متداوله ضد المدعي علي في السودان بتاريخ
2020م (ومنفذ ضده على محكمة التنفيذ بالرياض).
(هروب المدعي عليه من اإلمارات وجاري مالحقته من
السودان)
تاريخ تقييد الدعوي 1434/01/19هـ

المحكمة العامة بجدة

المحكمة الكبرى
بمحافظة الطائف

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد كمية الذهب
ومبلغ االجور

تاريخ 1425هـ
منفذ على محكمة التنفيذ بالطائف (مسجون)
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الدعاوي المقامة من شركة الزوردي ضد (أخرين)
أسم العميل

موضوع الدعوى

10

عبدالمجيد
المالكي

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

11

المعدي

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
المشغوالت
الذهبية

#

المديونية

الجهة المختصة

حالة الدعوى

مالحظات

 6992.8عيار24
26417.73
عيار24
 513740ريال

المحكمة الجزائية
بالمدينة المنوره

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد كمية الذهب
ومبلغ االجور

تاريخ تقييد الدعوي 1435/04/11هـ منفذ على محكمة
التنفيذ بالمدينة المنوره (مسجون)

 35764ريال
 413جرام

المحكمة االدارية بأبها

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد كمية الذهب

منفذ على محكمة التنفيذ بخميس مشيط

12

أحمد الحارثي

تنفيذ على العميل
ألصدرشيك بدون
رصيد

160000

محكمة التنفيذ
بالرياض

شيك (معترض عليه وتم
تقديمه للشرطة)

منفذ على محكمة التنفيذ بالرياض

13

مؤسسة فهد
الزهراني

تنفيذ على العميل
ألصدرشيك بدون
رصيد

 1641679ريال

محكمة التنفيذ
بالطائف

شيك (معترض عليه وتم
تقديمه للشرطة)

منفذ على محكمة التنفيذ بالطائف (شيك بمبلغ
2000000ريال)

14

مؤسسة
جواهري
للذهب
والمجوهرات

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

عيار21

 22922جرام عيار24

شيكات (معترض عليها
وتم تقديمها للشرطة)

 1132000ريال (أجور)

15

ناصرالكعبي

مبلغ مالي عن عجز
عهدة عمل

30062

المحكمة العامة
بالرياض

محكوم بإلزام المدعي
عليه برد المبلغ

16

احمد الكحيلي
 مندوبمبيعات

مديونيه عجزعهدة

16000

اتفاقية سداد
(أقساط)

اتفاقية سداد مديونية

17

هشلة علي
صالح الدوهلي

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

 8504جرام عيارذهب
24

18

مجموعة
الفيصلية

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع

19

فيصل
الضويمر

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
إجور التصنيع
والمشغوالت
الذهبية

20

فيصل الزوع

اختالس عهد

21

يسلم بن
سويدان

مطالبة مالية
لسداد مديونية
العميل عن قيمة
المشغوالت
الذهبية

المحكمة العامة بجدة

متداولة

 91553ريال (أجور)

منفذ على محكمة التنفيذ الرياض (سجين)

تاريخ قيد القضية 1441/01/16هـ
منفذ على محكمة التنفيذ بالرياض
متبقي  16000ريال
جاري التحصيل

الخبيرالمحاسبي (بأنتظارتقريرمن الخبيرالمحاسبي
2020م) عن أعمال العميل والمديونية المستحقة عليه

(موظف سابق)
 230655.51ريال

المحكمة العامة
بالرياض

 1507جرام ذهب
عيار24

المحكمة العامة
 94.4جرام ذهب عيار 18بالرياض

محكوم فيها وتم إحالتها
لمحكمة اإلستئناف

متداولة

تاريخ تقييد الدعوي 1434/02/20هـ وتاريخ أخرجلسه
1442/05/02هـ محكوم برد الدعوى لعدم االستحقاق

وجه رئيس المحكمة للبحث عن ملف المعاملة وعن ضبطها
القديم

 7318ريال
تم تقييد الدعوي بتاريخ 1429/04/02هـ
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 3050361ريال

المحكمة العامة بجدة

 3238جرام عيارذهب
18

المحكمة العامة بجدة

مستأنف ضد الحكم
الصادر

تم الحكم بإلزام المدعي عليه برد مبلغ  419334ريال
توجد معاملة حالية باألدلة الجنائية ولم يتم تحديد موعد
لجلسة حتى اآلن
تم تقييد الدعوي بتاريخ 1431/06/11هـ

 41964جرام عيار21

مستأنف ضد الحكم
الصادر

تم الحكم بإلزام المدعي عليه برد كمية الذهب
تاريخ أخرجلسة 1441/08/21هـ عادت من محكمة
اإلستئناف إلى المحكمة العامة ولم يتم تحديد موعد
لجلسة حتى اآلن
في محكمة االستئناف بجدة

الدعاوي المقامة من شركة الزوردي ضد (أخرين)
أسم العميل

موضوع الدعوى

22

مؤسسة
الزاوية
الشرقية

تنفيذ شيك

23

#

المديونية

حالة الدعوى

الجهة المختصة

شيك (معترض عليه وتم
تقديمه للشرطة)

 847.34جرام ذهب عيار محكمة التنفيذ
 38681 24ريال أجور
بالرياض

مؤسسة
جواهري
للذهب
والمجوهرات

تنفيذ شيك

 2000000ريال

محكمة التنفيذ
بالرياض

شيكات (معترض عليها
وتم تقديمها للشرطة)

24

نايف السبيعي
(موظف)

مديونية عجزعهده

 35000ريال

محكمة التنفيذ
بالرياض

حكم صلح بأن يسدد
المدعي عليه مبلغ
 35000ريال علي أقسط
شهرية

25

وزارة الموارد
البشرية

اعتراض علي
مخالفة

 10000ريال

المحكمة اإلدارية
بالرياض

مستأنف ضد الحكم
الصادر

26

وزارة التجارة

اعتراض علي
مخالفة فتح فرع
بدون ترخيص
معادن بمدينة
بريدة

 15000ريال

مالحظات
تم طلب تنفيذ برقم 401014200452506
تم تنفيذ القرار34

منفذ على محكمة التنفيذ بالرياض (مسجون)

تاريخ تقييد دعوي الصلح 1440/12/27هـ
منفذ على محكمة التنفيذ بالرياض
تم الحكم بسداد المخالفة

إعتراض علي القرار
الصادرمن فرع وزارة
التجارة ببريدة بتغريم
الشركة بالمبلغ

المحكمة اإلدارية
بالرياض

تم تقييد دعوي وتاريخ أول جلسة 1442/06/01هـ
جلسة بتاريخ 2021/02/24م
(تم الحكم برد القضية بسبب عدم االختصاص
المكاني) وسيتم رفع استئناف للمحكمة اإلدارية.

المصدر:الشركة

ً
فيما يخص القضايا والدعاوى المرفوعة ضد الشركة بصفتها (مدعى عليه) ،وفقا للتفصيل اآلتي:
  (9-25):مقر لودجلاقائمة القضايا المقامة ضد الشركة

الدعاوي المقامة ضد شركة الزوردي
اسم
العميل

موضوع
الدعوى

المديونية

الجهة المختصة

حالة الدعوى

مالحظات

1

عبدالله
صالح
اللغي

طلب تعويض
(مطالبة مالية)

 17950000ريال

المحكمة التجارية بالرياض

تم الحكم برفض الدعوى ألنعدام الصفه

تاريخ قيد الدعوي 1441/03/24هـ
تم الحكم برفض الدعوى ألنعدام الصفه.

2

عبدالله
صالح
اللغبي

طلب تعويض
(مطالبة مالية)

 17950000ريال

المحكمة التجارية بالرياض

تم الحكم برفض الدعوى

3

وزارة
التجارة

#

4

مؤيد
نصار

تم الحكم برفض الدعوى

مخالفة فتح فرع
بدون ترخيص
معادن بمدينة
بريدة

 15000ريال

فرع وزارة التجارة ببريدة

تغريم الشركة بمبلغ  15000ريال

دعوى عمالية

 271279ريال

المحكمة العمالية بالرياض

تم الحكم بإلزام المدعي عليها بمبلغ
 61444ريال مستحقات (قطعي)

المحكمة العمالية بجدة

تم الحكم بإلزام المدعي عليه بمبلغ
 11892.91ريال

5

المحكمة العمالية بالرياض

متداولة

6

تاريخ قيد المعاملة 1441/05/25هـ تم
الحكم بمبلغ  61444ريال وتم رد باقي
الطلبات (و هو حسب تصفية مستحقاته
بالشركة)
تم الحكم فيها بحسب ماتم حسابة من
الشركة للموظف من مستحقات.

دعوى عمالية

11892.91

(موظف)
فاضل
العنزي

تم تقديم دعوي إعتراض علي الحكم عل
المحكمة اإلدارية بالرياض
وتم تقييد دعوي وتاريخ أول جلسة
1442/06/01هـ
جلسة بتاريخ 2021/02/24م

(موظف)
عبدالله
اليامي

تاريخ قيد الدعوي 1442/02/26ه
تم الحكم برفض الدعوى.

دعوى عمالية

تعويض عن
الفصل التعسفي

تاريخ قيد المعاملة 1440/08/26هـ
بأنتظارتحويل المبلغ للمدعي
تم الحكم فيها
تاريخ قيد الدعوي 1442/03/17هـ
تاريخ أول جلسة 1442/5/06هـ
تاريخ الجلسة القادمة 1442/05/15هـ
لدى محكمة االستئناف بالرياض

المصدر:الشركة

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة منازعات قضائية جوهرية من شأنها أن تؤثرعلى الوضع المالي للشركة.
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القضايا المتعلقة بالشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية
  (9-26):مقر لودجلاقائمة القضايا خارج السعودية

الدعاوي المقامة من شركة الزوردي ضد (العمالء)
#

العميل

موضوع الدعوى

المديونية

1

مجوهرات فيينا

مطالبة مالية (لسداد مديونية
تجارية مع العميل)

 122,266ريال

2

مجوهرات
النمر

مطالبة مالية (لسداد مديونية
تجارية مع العميل)

 35,256.39ريال

3

مجوهرات
النفيس

مطالبة مالية (لسداد مديونية
تجارية مع العميل)

 31,761.24ريال

حالة الدعوى

الجهة المختصة
البلد  :اإلمارات العربية المتحدة
محاكم الشارقة

تم فتح بالغ بالشرطة
تم صدور الحكم من محاكم الشارقة
برقم  2017/346لصالح الشركة
وجاري متابعة التنفيذ عن طريق
الشرطة

البلد  :اإلمارات العربية المتحدة

تم فتح بالغ بالشرطة

شرطة دبي

والعميل خارج دولة األمارت

البلد  :اإلمارات العربية المتحدة

تم فتح بالغ بالشرطة

شرطة دبي

والعميل خارج دولة األمارت

مالحظات
تم التنفيذ وجاري
متابعة الدعوى
جاري متابعة
الدعوى
جاري متابعة
الدعوى

المصدر:الشركة

ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة منازعات قضائية جوهرية من شأنها أن تؤثرعلى الوضع المالي للشركة.

9- 9المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخرنشرة إصدارأسهم والتي صدرت بتاريخ 2016/05/09م:

ً
النظام األسا�سي :تم تحديثه تماشيا مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد (لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية
( )1-9من هذا القسم).
القوائم المالية :تم تعديل طريقة االعداد لتصبح وفق المعاييرالمحاسبية الدولية ()IFRS
النشاط :التزام الشركة بأنظمة وزارةالتجارة الشركات لناحية تطبيق قائمة األنشطة ( )ISICالخاصة بالشركة والشركات تابعة وتم تحديث األنشطة
في السجالت التجارية .خالل عام 2018م تم االستحواذ على كامل حصص شركة إزدياد العربية التجارية (صاحب امتياز العالمة التجارية العالمية
«توس» في المملكة العربية السعودية والمتخصصة بقطاع المجوهرات) كذلك تم تأسيس شركة في سلطنة عمان .وتمارس مجموعة الزوردي أنشطتها
من خالل  3شركات تابعة في السعودية و 6شركات تابعة بالخارج كما بتاريخ نشرهذه النشرة (لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية
( )3-9من هذا القسم).
نقاط البيع :تم توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع الشركة السعودية الفرنسية لألسواق الحرة للتوزيع في المطارات الدولية بالرياض وجدة والدمام .تم
إغالق عدد ( )11نقطة بيع داخل السعودية .من جهة أخرى ،تم إنشاء وحدة إنتاجية جديدة في مصر وقد تم فتح ( )7متاجر للبيع بالتجزئة في مصر.
وافتتاح مكتب لمبيعات الجملة في سلطنة عمان من أجل تدعيم قطاع مبيعات الذهب بالجملة.
كبار المساهمين :وفق ما جاء في الفقرة الفرعية ( )1-9من هذا القسم ،لدى الشركة مساهم رئي�سي واحد يملك  %5أو أكثر من أسهم الشركة وهو
ً
(السيد/عبدالعزيز صالح علي العثيم الذي يملك عدد ( )6,402,700تمثل نسبة ( )%14٫89من إجمالي أسهم الشركة قبل الطرح) علما أن شركة
الزوردي القابضة والتي كانت تملك نسبة  %41٫05قد تخارجت من الشركة خالل الربع الرابع من عام 2020م.
ً
الحوكمة :اقرت الجمعية العامة العادية للمساهمين وبناء على توصيات من مجلس اإلدارة معظم لوائح وسياسات الحوكمة وفقا لالئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن الهيئة.
اإلدارة :انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2018/04/22م وبروزأعضاء جدد مع تغييرفي رئاسة
المجلس.
إختيارنجوم عالميين كسفراء للعالمة التجارية «الزوردي».
ّ
بأسعارتتراوح بين  500و 3000ريال سعودي ،عبرمنصات
عالمة تجارية :إطالق عالمة ’ Miss Lمن المجوهرات المواكبة للموضة ذات األسعارالمعقولة ،تباع بالقطعة
ٍ
التجارة اإللكترونيةّ ،
وتجارالتجزئة ،ونقاط البيع الخاصة.
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9- 10إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشارإليها في هذه النشرة ،يقرأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 .أبأن اإلصدارال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية
ً
ّ
ّ
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا فيها.
 .بأن ال يخل اإلصدار ٍ
 .جأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار.
ً
 .دأن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثربمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمالها أو في وضعها المالي
ً
 .هأن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ّ
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم
المالي.
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	 10-التعهد بتغطية االكتتاب
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب شركة سامبا لألصول وإدارة االستثماراتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب أربعة عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي ،بسعر
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل ( )%100من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب («اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب»).

	 10 -1متعهد التغطية
متعهد التغطية
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
الدور الرابع عشر ،برج المملكة
شاع العليا
ص.ب ،220007.الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4774770 :
فاكس+966 )11( 2117438 :
الموقع إلكترونيwww.sambacapital.com.sa :
البريد إلكترونيinfo@sambacapital.com.sa :

عدد أسهم حقوق األولوية:

أربعة عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي

سعرالسهم:

 10ريال للسهم.

النسبة المتعهد بتغطيتها من إجمالي الطرح:

.٪100

	 10 -2ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب
ً
طبقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،فإنه:

 1تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدروتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب ،والتيلم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعراالكتتاب.
ُ
 2يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب ،والتي لم يتم االكتتاب بها من قبلالمساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعراالكتتاب.
3 -يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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11اإلعفاءاتلم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.
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12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطهتقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب
االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي .حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام
المذكورة.

12 -1الطرح
يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسة وأربعون مليون ( )145,000,000ريال سعودي .مقسمة إلى أربعة عشر مليون
وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وسعرطرح بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

12 -2كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب .وفي حال
وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقربما يلي:
الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدارهذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.
الموافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدارهذه.
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرارطلب االكتتاب.
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب ،وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدارهذه.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

12 -3طلب االكتتاب
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية
في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالبيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.
يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد
حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في عشرة ( )10رياالت سعودية.

12 -4مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق
2021/06/07م) وتنتهي يوم الخميس 1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ األربعاء 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/02م) على قرارمجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم
حقوق أولوية .وبموجب نشرة اإلصدارهذه سيتم طرح أربعة عشرمليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل ما نسبته ()%34
من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة طرح
إجمالية تبلغ مائة وخمسة وأربعون مليون ( )145,000,000ريال سعودي ،وسيتم إصداراألسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية.
وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ
األحد 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/06م) وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية ،بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا
ً
بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية (الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها
من قبل األشخاص المستحقين وكسور األسهم) على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر شركة السوق المالية السعودية (تداول) .وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع
المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب
بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق
األولوية وسيتم حينها إشعارالمساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:
 1تاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية األربعاء 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/02م). 2مرحلة التداول واالكتتاب :تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم اإلثنين 1442/10/26ه (الموافق 2021/06/07م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم اإلثنين1442/11/04ه (الموافق 2021/06/14م) ،وتستمرفترة االكتتاب حتى نهاية الخميس 1442/11/07ه (الموافق 2021/06/17م).
ً
ً
مساء من يوم
 3فترة الطرح المتبقي :تبدأ في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء 1442/11/12ه (الموافق 2021/06/22م) وتستمر حتى الساعة الخامسةاألربعاء 1442/11/13ه (الموافق 2021/06/23م) .وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشار إليهم
بـ «المؤسسات االستثمارية») على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم
نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في
هذه الفترة بحد أدنى سعرالطرح ،وإذا كان سعراألسهم غيرالمكتتب بها أعلى من سعرالطرح يوزع الفرق (إن وجد) كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا
باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
ً
 4التخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح ،أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب ّ
أي رسوم أو استقطاعات (بما يتعدى سعرالطرح) على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد
أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م).
 5تداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام (تداول) عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحةوتخصيصها.
لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراجها.

12 -5التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه .يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ً
بناء على عدد الحقوق
التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف
يتم تسديد إجمالي سعرطرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعرالطرح) على مستحقيها ٌ
كل بحسب ما يستحقه
في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م) .وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة
المتبقية وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم ،وأصحاب كسور األسهم خالل فترة الطرح المتبقية.
ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مديراالكتتاب وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين .ويجب
على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد
أقصاه يوم األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م).
ً
ً
سيتم رد الفائض دون أي عموالت أو استقطاعات (متبقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب
بأسهم حقوق األولوية (إن وجدت) من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق 2021/07/08م).

12 -6نشرة اإلصدار التكميلية
يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية ،وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،إذا علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ
بأي من اآلتي:
نشرنشرة اإلصدارهذه وقبل اكتمال الطرح ٍ
وجود تغييرمهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.
ويجوز للمستثمرالذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشرنشرة اإلصدارالتكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.

12 -7تعليق أو إلغاء الطرح
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدرقر ًارا بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق .كما أنه من
الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على أي من تفاصيل الطرح.
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الشكل رقم ( :)3آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
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12 -8أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة
غيرالعادية .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد ،وذلك بسعرالطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهرفي سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين
في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ،وستظهراألسهم في محافظهم تحت رمزجديد خاص بحقوق األولوية،
ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعارالمساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعارعن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركزإيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات
الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة
ً
غيرالعادية ،ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة ،وعليه فإن معامل األحقية هو ( )0٫337حق تقريبا لكل سهم واحد ( )1مملوك
ً
للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،ووفقا لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ( )1000سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ( )337حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمزتداول هذه الحقوق عن اسم ورمزأسهم الشركة؟
نعم ،حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمزجديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعراالفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعرإغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعرالطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .فعلى سبيل المثال ،إذا كان سعرإغالق سهم
ً
ً
ً
الشركة في اليوم السابق ( )40أربعون رياال سعودي ،وسعرالطرح ( )10عشرة رياالت سعودية ،فإن السعراالفتتاحي للحق سيكون ثالثون ( )30رياال سعوديا.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية؟
نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في ّ
منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل
أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له؟
ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثرمن محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان مساهم يملك  1000سهم في الشركة على النحو التالي:
 800سهم في محفظة (أ) و 200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ( )337حق على اعتبار أن لكل سهم ( )0.337حقوق ،عليه فسيتم إيداع  270حق في
محفظة (أ) و 67حق في محفظة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق َ
لح َملة شهادات األسهم االكتتاب ،لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركزإيداع األوراق
المالية («إيداع») ،وإحضارالوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك .وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن
يخضع المستثمرللخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟

ُ
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب ،ويتم احتساب قيمة التعويض (إن وجد)
ً
لمالك الحقوق بعد خصم سعراالكتتاب .علما أن المستثمرقد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعرالطرح.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم
ً
ً
رفض طلب االكتتاب كليا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا في حال بيع جزء منها وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبرالوسيط الخاص بالمساهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يحق للمساهم ُ
المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غيرالعادية حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة
رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعرالسهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية.
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لو قام مستثمربشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمرفي سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية)،
مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية .ولكن لن
يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غيرالعادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمرأكثرمن محفظة مع أكثرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمرعلى المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور ،وإذا أكملت
ً
ً
رقما صحيحا أو أكثريتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمرأكبركمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات
الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غيرالمساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني ( )investors@lazurde.comوألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم
المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو
االستثمارية.

12 -9القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
أو�صى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/04/22هـ (الموافق 2020/12/07م) ،بزيادة رأس المال من أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسة
وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وخمسة وأربعين مليون ( )145,000,000ريال سعودي.
وفي تاريخ يوم األربعاء 1442/10/21ه (الموافق 2021/06/02م) ،وافقت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدارأسهم حقوق أولوية،
ويتمثل االكتتاب في أربعة عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )14,500,000سهم عادي بسعرطرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة اسمية قدرها عشرة ()10
رياالت سعودية ،وذلك لزيادة رأس مال الشركة من أربعمائة وثالثين مليون ( )430,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة وخمسة وسبعين مليون ( )575,000,000ريال سعودي،
وزيادة عدد األسهم من ثالثة وأربعين مليون ()43,000,000سهم عادي إلى سبعة وخمسين مليون خمسمائة ألف ( )57,500,000سهم عادي.
وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1442/٠٧/٠٥ه (الموافق 2021/٠٢/١٧م) ،كما تمت الموافقة على نشرنشرة اإلصدار
هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1442/٠٨/٢٥ه (الموافق 2021/٠٤/٠٧م).

12 -10بنود متفرقة
سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة.
ً
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة ،فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه ،أو التفويض بها ألي من األطراف
المشارإليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
ً
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلبات االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها .وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية
واإلنجليزية ،وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي ،يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

12 -11إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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13التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المالإن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو ( )24.36ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى ( )20.74ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه وهذا
التغييريمثل انخفاض بنسبة ( .)%14.86وفي حالة عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركزاإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد
الجمعية العامة غيرالعادية ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.
طريقة احتساب سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:
أوال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
ً

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية
العامة غيرالعادية.
ثانياً  :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

(القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية  +قيمة األسهم المطروحة)(/عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية  +عدد األسهم
المطروحة لالكتتاب) = سعرالسهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غيرالعادية.

شركة الزوردي للمجوهرات -

151

	 14-التعهدات الخاصة باالكتتاب
	 14 -1نبذة حول طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب

ً
ُيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل ّ
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:
سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء
فترة تسويتها (يومي عمل).
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في
القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعرالطرح .ويقرالمكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدارهذه.
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدارهذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
قبوله للنظام األسا �سي للشركة.
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

	 14 -2عمليات التخصيص
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ً
بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم،
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعرطرح األسهم المتبقية للشركة ،وتوزع باقي متحصالت
بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (إن وجدت) (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/11/28ه (الموافق
2021/07/08م) وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير ُمكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له ولن يكون هناك تعويضات
للمستثمرين الذي لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم ،وأصحاب كسور األسهم خال فترة الطرح المتبقي.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه
يوم األحد 1442/11/17ه (الموافق 2021/06/27م).

	 14 -3شركة السوق المالية السعودية (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م .تتم عملية التداول من
ً
ً
وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة
ابتداء من تنفيذ الصفقة
خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
ً
ً
عصرا ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامروتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحا وحتى الساعة  10صباحا.
 10صباحا وحتى الساعة 3
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي األوامر المشتملة على أفضل
ً
األسعار ،وتليها األوامرمحددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامربنفس السعرفإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خال قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات
ً
المعروفين مثل «رويترز» .وتتم تسوية الصفقات آليا خال يومي عمل حسب (.)T+2
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام «تداول» .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق ،بهدف ضمان عدالة
التداول وكفاءة عمليات السوق.

	 14 -4تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية (تداول) إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدارهذه وتم
الوفاء بالمتطلبات كافة .ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق
األولوية ،وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني .وتعتبرالتواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.
وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية (تداول) ،إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد
ً ً
حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.
التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين .ويحظر
يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في
هذه الحالة.
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	 15-المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تكون المستندات الموضحة أدناه متاحة للمعاينة في المركزالرئيس للشركة بمدينة الرياض (بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج مخرج - 15شارع  198بمنطقة البنوك
ً
صباحا وحتى الرابعة ً
ً
اعتبارا من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية
مساء ،من األحد إلى الخميس
امام بنك الراجحي) وذلك خالل ساعات العمل الرسمية من الثامنة
ً
العامة غيرالعادية ،على أن ال تقل تلك الفترة عن  14يوما قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية .وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح:
 1النظام األسا�سي للشركة والتعديالت التي طرأت عليه. 2شهادة السجل التجاري للشركة. 3نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 4موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم حقوق األولوية.  5توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة. 6موافقة خطية من كل من المستشارالمالي ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية ،والمستشارالقانوني ،ومراجعي الحسابات ،على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وأية إفاداتقاموا بتقديمها ،في نشرة اإلصدار.
 7اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب8 -دراسة جدوى (باللغة اإلنجليزية) تم اعدادها من قبل إدارة الشركة.
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