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 المقدمة 

 
 السيدات والسادة 

 المحترمين                     مساهمي شركة تهامة القابضة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،،،، وبعد 

يطيب لمجلس إدارة شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس 
والنتائج المالية المحققة واالنجازات م والمتضمن عرضا شامال ألداء العمل 3102/م 3102اإلدارة الخاص بالعام المالي 

 .والقرارات طيلة العام المالي المنصرم 
 م 20/2/3102باإلضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في 

وائح هيئة السوق وقد حرص المجلسس وأعضسائه بين طياته ملخصا وافيا آلليات حوكمة الشركات وااللتزام بل التقرير كما  يحمل
طراف ذات العالقة االإلى اتخاذ مبدأ اإلفصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعامالت مع 

. 
السسوق الماليسة فسي  وهذا التقرير الذي بين أيديكم لهو خير شاهد على توافقه مع الئحة حوكمة الشسركات الصسادر مسن قبسل هيئسة

مسسن قواعسسد التسسسجيل واإلدرام والنمسسوذم اإلرشسسادي ( 32)م  ومتطلبسسات اإلفصسساح والشسسفافية السسواردة فسسي المسسادة 3112نسسوفمبر 
 . لتقرير مجلس اإلدارة المعد من قبل هيئة السوق المالية 

  :التزامنا 
  تأكيد الريادة في تحقيق تطلعات عمالئنا بمهنية واحترافية مميزه 

 :رسالتنا 
  توفير بيئة عمل متميزة على مستوى المملكة 

 االلتزام بالجودة في تقديم خدماتنا للعمالء 

  والمهني للكوادر الوطنية بالشركة تنمية األداء االحترافي  

 تعزيز دور الشراكة مع المجتمع وبناء الثقة في االقتصاد 

 تعظيم ربحية المساهمين 

 الشريعة السمحاء  نسانية والخيرية والبيئة  مما ال يتعار  معالتمسك بكل القيم االجتماعية واال 
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 كلمة رئيس مجلس االدارة    
 
 

 إخواني وأخواتي
  تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة       الموقرين شركةمساهمي 

 
 ,,السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 

  ....المساهمين  اخواني واخواتي 
 

جنادة فني البحنن عنن ال نر  المشناري  الحيوينة اا انهنا  لنت الكثير منن بالرغم ما تعرضت له الشركة من منافسة شديدة افقدتها 
 .ااستثمارية المتاحة  لكي تعود الى سابق مجدها 

واهنم اانجناتات وااحنة وصنافي ا ربنا  والنيي يتضنمن النتناال المالينة  داش الشنركة السنوي للشنركة  واض  بين ايديكم التقرير
حقينق أهنداو وتطلعنات الحوكمة المطبقة وتقرير المراجن  القنانوني بااضنافة إلنى  القنرارات  التني سنعى المجلنخ إلنى اتخايهنا لت

 .   المساهمين وتحقيق المتيد من ال ر  ااستثمارية للشركة
 

اقدم شكري للجمي  من اعضاش المجلخ والمو  ين على الجهد المبيول وان لم تتحقق اهدافنا في هية المرحلة اا انني اعد واخيرا 

 الجمي  بتحسن الوض  في ال ترة القادمة 

  .وتقبلوا  اخواني واخواتي المساهمين شكري وتقديري                         

                                                                                                 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                            

 بدر بن فهد الداود                                                                           
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 للشركة لعضو المنتدبكلمة ا  
 

 السادة  مساهمي شركة تهامة القابضة                             الموقرين
 

 ,,وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
 

بالرغم ما تعانية من حربا ضروخ من المنافسين على المواق  ااعالنية  النجا  والتميتالعودة الى طريق  فيتسيرتهامة  ماتالت
 .في عالم صناعة ااعالن حقق لها اسما مميتا  عاما مما 52ها الحصرية ما يتيد عن المتميتة والتي تمتلك تهامة حقوق

 
 في الوقت الراهن على المشاري  يات الربحية  وتسعى الى التخل  من المشاري  التي تمثل عبش عليها  الشركة  وسوو تحاف 

. 
 

ثورة التكنولوجيا   مل ات صح ية الكترونية تماشيا مل يل المل ات الصح ية الورقية اما شركة العالقات العامة التي تسعى الى تحو
لمتيدات التي تطرحها الجهات الحكومية والجمعيات ااهلية والقطاع الخا  لل وت فانها تتاب  بص ة مستمر اوسرعة المعلومات 

 .وماتال العمل مستمرا في هيا الصدد  في هيا الجانب الشركة من خبرة  تمت  بهبها لما ت
. 
  
 . ومو  ينين ومجلخ يالطريق الى المستقبل ا ينتهي بل هي خطوات تتلو خطوات سوو تصب في مصلحة الشركة مساهمو
  

  وانني اسال هللا ان يسدد خطانا جميعا لتحقيق المتيد من النجاحات في المستقبل القريب 
               

 ,,ح  كم وهللا ي                    
                                                

 لعضو المنتدبا                                                                                    
 داود بن فهد الداود                                                                                   
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 مالمح تأسيس الشركة    :أوال 

 . تأسيس الشركة ونشاطها  -0

وخندمات تعد شركة تهامة واحدة من كبريات المجموعات السنعودية المتخصصنة فني مجنال ااعنالن والعالقنات العامنة والتسنويق 
م ثنم تحولنت النى 4791والنشر والمكتبات وال يديو, وقد بدأت نشاطها كشنركة يات مسناولية محندودة فني العنام  ااعالنية الوساال

جمناد   57بتاريخ  4979شركة مساهمة سعودية وفقا لن ام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوتاري رقم 
كما تعمل الشركة في مجال ااعنالن التجناري . م الصادر عن وتارة التجارة والصناعة4799ابريل  49هـ الموافق 4149الثانية 

ملينون  424ويبلن  رأسنمالها  59595والعالقات العامة والتسويق والنشر والتوتي  بموجب ترخي  وتارة الثقافة وااعالم بنرقم 
 .مليون سهم  42لاير موتعة على 

 
ها من خالل مكتبها الرايخ بجدة وشنبكة فروعهنا وشنركاتها الشنقيقة بالمملكنة العربينة السنعودية وعنن وتمارخ شركة تهامة أنشطت

 . يها فى الخارجطريق مكاتبها وممثل
 

تهامنة  اامتينات الحصنر   لراادة فني ااعنالن والتسنويق حينن تولنتواستطاعت تهامة خالل مسيرتها أن تحوت على الثقة كونها ا
الصحو والمجالت الدولية وعدد من القنوات ال ضنااية العربينة, كمنا تمتلنك تهامنة شنبكة ولوساال ااعالنية المجموعة متميتة من 

من وساال إعالنات الطرق التي تغطى الطرق السريعة بالمملكة وجسر الملك فهد الي  يربط المملكة بالبحرين وقد ساهم انتشارها 
 .التقنيات التي تعتبر مرتكتا قويا في صناعة ااعالن بالمملكة العربية السعودية الواس  في تقديم هيه الخدمة إلى استخدام احدن 

 
صنحو , مجنالت وقننوات )وتعد تهامة الشركة ا م التي انبثقت عنها العديد من الشركات العاملنة فني مجناات التسنويق ااعالننى 

الخاصة التي شقت طريقها في عالم ااعالن والتسويق حين أسهمت تهامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات ( فضااية
 .في المحيطين المحلى وااقليمى

 
 إستراتيجية الشركة والخطط المستقبلية -3
 

ر  إن إسننتراتيجية الشننركة ا ساسننية تبنننى علننى التوسنني   والتنننوع فنني اسننتثمارات الشننركة مننن خننالل البحننن النندقيق علننى ال نن
إلى ااندماجات م  الشركات ا خر  التي تمتلك بعض المشنروعات الحديثنة والتني يحتناج إليهنا و ااستثمارية الجيدة واستثمارها 

الشنركات التابعنة المنبثقنة عنن تهامنة اام  متيندا منن  هنيةهندو إعطناش بااضافة الى تحويل انشطتها الى شركات مستقلة ب السوق
المرونة وااستقاللية في اتخاي قراراتها وتسيير أعمالها التشغيلية لتحقيق إستراتيجية التركيت وتيادة القدرة التنافسية ومنح مجنالخ 

لنخ اادارة لتهامنة القابضنة فني تمثيلهنا المديرين م  الرؤساش التن يييين لتلك الشركات المتيند منن الندعم والمروننة من  احت نا  مج
 .بأغلبية ا عضاش في تلك المجالخ

 

ترتكت إستراتيجية الشركة على ااست ادة منن مكانتهنا فني صنناعة ااعنالن والعلنم والمعرفنة والمكتبنات ويلنك بتطنوير فنر  كما 
فني مجنال الصنناعات القاامنة علنى المعرفنة منن استثمارية في مجال صناعة ااعالن والتوس  في العقود واامتياتات ااعالنية  و

لتكون تهامنة بموجنب هنيه اات اقينات   - ترمشروع هاركو –ة االكترونية يالتوس  في اات اقيات للحصول على المنتجات التعليم
صصة فنى مجنال ت الشركة العالمية المتخرهاركوشركة وتعتبر . الوكيل الحصر  لجمي  المنتجات والمناهل التعليمية فى المملكة

المدرسنية الورقينة ا كاديمينه التعلم والتعليم وتقديم الحلول التعليمية المتكاملة والعصرية وهى شركة متخصصة في إعداد المنناهل 
واالكترونية للمدارخ الدولية وا هلية وكيلك بنرامل تطنوير وتندريب المعلمنين فنى المملكنة , فضنال عنن بنرامل تحديند المسنتو  

  . لبالعلمي للطا
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عااندا ومنردودا مالينا للشنركة  ا كثنرضنمن نشناط الشنركه هيه ااستراتيجية مراقبة السوق اقتنا  ال ر  ااستثمارية تستهدو 

حوكمة الشركات وفق مبندأ  اللجان المنبثقة عن المجلخ والتطبيق ا مثل لالاحةاعمال متابعة ت عيل وجانب آخر من و.  ر بهاوال 
كمنا أن إسنتراتيجية الشنركة تسنعي إلنى ااسنت ادة منن ال نر  ااسنتثمارية فني القطناع العقناري والنيي يشنهد  .اافصا  والشن افية

اسننتدامة ومشننروع البننرج  ممننا يعننود شننركة  –توسننعا فنني أنشننطته وحجمننا فنني مبيعاتننه ويلننك مننن خننالل يراع الشننركة العقنناري 
 .باايجاب على تع يم عوااد مساهمي الشركة

 ة والزميلة وأنشطتها الشركات التابع -2
القدرة على توجيه سياسنتها المالينة والتشنغيلية للحصنول علنى منناف   الشركة القابضة التي لد   هي تلك المنشآت الشركات التابعة

 اقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بامتالك أكثر من نصو عدد ا سهم التي لها حق التصويت 
 

 شركة تهامة الدولية لإلعالن4/9

م و تطننور عبننر السنننين مننن ناحيننة الشننكل و حجننم ا مننوال  4791نشنناط إعالنننات الطننرق منن  انطالقننة الشننركة ا ولننى عننام بنندش 
المستثمرة في هيا النشاط و قد تتامن م  بداية هنيا النشناط افتتنا  ورشنة صنغيرة لخدمنة وسناال إعالننات الطنرق وتطنورت عبنر 

وقند ركنتت تهامنة علنى التوسن  فني مجنال لوحنات اليونيبنول لتغطني . ا عمندةالتمن لتصبح اآلن مصنعا يقوم بتصني  اللوحات و
كافة أنحاش المملكة بمدنها و طرقها الرايسية وتعند الشنركة حالينا منن أكبنر الشنركات التني تعمنل فني مجنال لوحنات اليونيبنول وقند 

لشنركة اآلن صناحبة الحنق الحصنري حصلت الشركة على العديد من المتايدات التني ينتم طرحهنا منن خنالل ا ماننات فأصنبحت ا
لمع م لوحات اليونيبول على طريق جدة مكة السري  وجسر الملنك فهند بااضنافة إلنى المواقن  الممينتة داخنل مندن مكنة و جندة و 

لوحنات كبناري بعنض هنيا بااضنافة إلنى ملكنه الرياض و الدمام و جمي  الطرق خارج النطاق العمراني والتي تربط بنين مندن الم
 . والرياض في المدينة المنورة المشاه

 

 :و فيما يلي بيان بعقود المواق  ااعالنية الخاصة بالشركة
 

Code Project 

Current 

Unipoles Authority 

1.1 Riaydh 120 47 Riyadh Municipality 

2.1 Inside Jeddah 5 Jeddah Municipality 

2.2 Outer Jeddah (North Jeddah) 11 Jeddah Municipality 

2.3 

Outer Jeddah (Jeddah-

Makkah) 10 Jeddah Municipality 

3.1 Jed-Mak (First Holy City) 30 Makkah Municipality 

3.2 Jed-Mak (MOT) 20 Ministry of Transport 

3.3 Jed-Mak (Second Holy City) 29 Makkah Municipality 

4.1 Inside Makkah 9 Makkah Municipality 

5 Madina Unipole 2 Madina Municipality 

6.1 Dammam Phase 2 8 

Dammam 

Municipality 

6.2 Dammam Phase 6 10 

Dammam 

Municipality 

6.3 Dammam Jawazat 3   

6.4 Causeway (Before Bridge) 3   

  TOTAL 187   
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بهيا النشاط هدفه ا ساسي تعتيت مكانة الشركة في هيا المجال وااهتمام به تطويراً وتنمية  عماله وقطاعاته, ا مر  نا إن اهتمام
اليي حقق ما تصبو إليه اادارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هيا المجال قدرة وإمكانيات, ولتيادة ااهتمام بهيا 

 .ته فقد تم تحويل هيا النشاط إلى شركة يات مساولية محدودة تحت اسم شركة تهامة الدولية لإلعالنالقطاع والتوس  في استثمارا

 :شركة تهامة العالمية  للعالقات العامة 5/9

تقنديم م هنوم متكامنل ان تبندا منن حينن انتهنى ااخنرين ب احد  شركة تهامة القابضة  ,العالمية للعالقات العامةتسعى شركة تهامة 
أك أ العناصر البشنرية يات فريق عمل واحد  يجم   ااتصال المؤسسي واستشارات العالقات العامة في المملكة من خالللخدمات 

فنني تقننديم  هنني القاعنندة التنني منهننا تنطلننقاحتياجننات السننوق المختل ننة ان ت هننم وادراك  .الخبننرات والمننؤهالت العلميننة المتخصصننة
 .خدماتها وتواصلها م  العمالش 

 
 
 

 :بالم هوم ااحترافي مابين نطاق عمل إدارة العالقات العامة ويمتد 

  العالقات ااعالمية: 

 .إلخ .... نشرات صح ية , مقاات , مؤتمرات صح ية 

  ااتصاات المؤسسية للشركات: 

 .نشرات إخبارية , دوريات , كتيبات تعري ية , تقارير سنوية 

  المؤتمرات والندوات: 

 .أساليب ااتصال بال اات المستهدفة , تجهيت العروض , مكونات الحدن إعداد ااستراتيجية , 

  إدارة المعارض والمناسبات. 

  العالقات الحكومية. 

  رعاية البرامل. 

  إعداد وتن يي التصاميم ال نية للمواد الترويجية والحمالت ااعالمية. 

  ااستشارات. 

  الخدمات ااعالنية. 

  خدمة الملو الصح ي. 

 

  الخدمات قاامة: 

 وأعمال تدخل في نطاق عمل تهامة  تقديم الخدمات ااستشارية لما يستجد من مناسبات 

  المساندة وااشراو على تن يي ا عمال الترويجية. 

 لتعتيت الصور اليهنية  هالمستهدف هالترويجي المية التي من شأنها دعم البراملتقديم الخدمات ااع. 

  المتابعة المستمرة م  اادارة التن ييينة لمقابلنة احتياجاتهنا العاجلنة منن خندمات العالقنات العامنة والتنرويل وإعنداد تقنارير

يرتكنت فني وحين ان نشاط العالقات العامنة فني السنابق دورية بشكل شهري أو رب  سنوي تعكخ مجاات العمل المن ية 

 :إعالمية متنوعة , حين يتم إصدار المل ات اآلتية  إعداد الملو الصح ي إضافة إلى تقديم خدمات

 

الملنو االكترونني لنبعض العمنالش كخطنوة / الصحة / الشاون العامة / الكهرباش / الصناعة / القانون / الن ط / الشاون ااقتصادية 
كترونينا يمتنات و ليصبح مل نا التقرر تطوير المل مجال ااتصال والمعلومات فقد  طور فينحو تطوير وتحدين الملو تمشياً م  الت

 . بالسرعة ودقة المعلومة

 شركة مكتبات تهامة الحديثة  9/9
م  4791و هرت أولى بشاارها عام الوعي والثقافه علي المستوي الوطني نشر الهدو  كانللمكتبات م  انطالقة شركة تهامة 

باللغة اانجليتية ثم تتابعت أعمال النشر وتم ( الهامةدليل الشخصيات )ممثلة في نشر اول كتاب من نوعه في المملكة وهو 
عديد لالى العمل على تحسين النشاط و اارتقاش بمستواه وشاركت في االشركه وسعت . والكتب المميته اصدار العديد من السالسل

ور التمن وتغيير العادات وم  مر. من المعارض المحلية والعالمية بهدو اانتقال بالكتاب الوطنى من المحلية إلى العالمية
القراشة وانخ اض توجه الناخ نحو ة والمستجدات التي  هرت على الساحة وأدت إلى تراج  الطلب على الكتاب وتراج  عاد
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ستدعي ا مر اليي أ. صعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خساارلالكتاب المطبوع كل هيا أد  إلى مواجهة قطاع النشر والمكتبات 
العديد من الخطوات لتحسين هيا النشاط والتي انعكست على النتاال التي تحققت, فقد قامت الشركة خالل العام اتخاي القيام ب

الماضي بدمل نشاط المكتبات وال يديو وتحويلهم إلى شركة يات مساولية محدودة باسم شركة مكتبات تهامة الحديثة ويلك حتى يتم 
تنعكخ بإين هللا على تيادة سه والدخول في بعض المشروعات الجديدة و التي التوس  في النشاط وإعطااه فرصة لتيادة دخل

 . الربحية وتقليل مصروفاتها
 
 

شركة خدماتها التقدم ووتعتبر شركة مكتبات تهامة من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية بالمملكة 
مكة الرياض جدة آبها خميخ مشيط  -شره بأهم المدن الرايسية بالمملكة تمعرض للتجتاة من 49للمستهلكين النهاايين عن طريق 

  .وقريباً في الدمام والمدينة
 

 الهدايا  ,ال يديو ,الكتب ا جنبية ,تتميت شركة مكتبات تهامة الحديثة بتنوع منتجاتها من القرطاسية, الكتب العربية

 أكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب وا لعاب و

  لد  شركة مكتبات تهامه الحديثة العديد من ات اقيات التوتي  الحصريه وأهمها شركةEclipse   التي تعتبر أهم متود

 للكتب التعليمية للمدارخ الدولية والخاصة

  تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أكبر موردي الكتب التعليمية للمدارخ الدولية والخاصة بالمملكة ويلك عن طريق

 لعالقات الحصرية الحالية بااضافة إلى عالقات التعامل م  أكبر دور النشر العالميةا

  كلية دار الحكمة وتعتبر شركة مكتبات تهامه الحديثة المورد الرايسي للكتاب ا جنبي لجامعة الملك عبد العتيت بجدة

 بجدة والعديد من الجامعات والكليات العلمية بجمي  مناطق المملكة 

 جامعة )ركة مكتبات تهامه الحديثة مؤخراً ات اقية تعاون م  أحد أعرق الجامعات العلمية على مستو  العالم أنهت ش

 (  .الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا

  ن راً لوفاش شركة مكتبات تهامه الحديثة لجمي  التتاماتها تجاه المستهلكين والموردين , فقد اكتسبت الشركة ثقة أكبر

 ر العربية والعالمية بااضافة إلى موردي القرطاسية وا لعاب من العالمات التجارية العالمية دور النش

  تعتبر شركة مكتبات تهامه الحديثة من أهم موردي فيديو ا ط ال بالمملكة وتحت   الشركة بحقوق التوتي  الحصرية

 الخاصة    هم المسلسالت الكرتونية العالمية بااضافة إلى أعمال شركة تهامه

  عقد اامتيات الحصري المشترك بين شركة مكتبات تهامة وشركة نهضة مصر 

  عقد الوكالة الحصرية ل رمات ااوراق العمالقة اايطالية 

  عقد دليل المواني الخليجية مه المؤسسة العامة للمواني الخليجية 

 ةتخدم شركة مكتبات تهامه الحديثة السوق عن طريق قنوات البي  التالي : 

o مكة , الرياض , جدة , أبها , : معرض للتجتاة منتشرة بأهم المدن الرايسية بالمملكة  41: قسم التجتاة

 خميخ مشيط وقريباً في الدمام والمدينة أيضاً 

o يتولى البي  بالجملة لتجار التجتاة من المكتبات بااضافة إلى تجار الجملة بجمي  مناطق : قسم مبيعات الجملة

 المملكة 

o م مبيعات الكتب العربي وا جنبيقس: 

 يتولى البي  للمدارخ الدولية والخاصة بجمي  مناطق المملكة : قسم مبيعات الكتب للمدارخ 

 يتولى البي  للجامعات والكليات العلمية بجمي  مناطق المملكة : قسم مبيعات الكتب للتعليم العالي 

o يتولى تتويد شركات القطاع الخا  والدواار الحكومية باحتياجاتهم من القرطاسية : قسم المبيعات الخارجية

 وملحقات المكاتب 

o يتولى إعداد المعارض الخارجية للكتب وجمي  منتجات الشركة داخل المجمعات : قسم المبيعات المباشرة

 السكنية , المستش يات , والمجمعات التجارية بااضافة إلى البي  المباشر للمستهلكين في مواقعهم 

o مي  قنوات التجتاة بالمملكة مثل قسم مبيعات ال يديو يتولى توتي  منتجات الشركة من أفالم ال يديو لألط ال لج

 (.فيرجن , روتانا , بنده , مانويل , تويت أر أ  , وغيرهم)

 

 شركة تهامة للتوتي                                      1/9

مننن رأخ المننال وكانننت الشننركة تحقننق أرباحنناً مجتيننة فنني بدايننة سنننواتها حيننن كانننت الشننركة السننعودية % 77تملننك تهامننة 
والتسويق شريكاً فيها إاً أن خروجها م  وساالها الصح ية ودخولها في منافسة أثنر علنى ربحينة الشنركة وتعرضنت  لألبحان

م حين اقتصر نشاط التوتي  علنى قطناع 4772لخساار وإرتأ  مجلخ مديريها إعادة هيكلتها, وتم إعادة الهيكلة في منتصو 
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منن ملكينة رأخ منال الشنركة الوطنينة الموحندة % 7حصنة بنسنبة حالينا كة وتمتلنك الشنر .معين ا يشمل منافي البين  التقليدينة
وهي شركة يات مسؤولية محندودة مسنجلة فني المملكنة العربينة السنعودية حينن نقلنت إليهنا امتينات ( الشركة الوطنية)للتوتي  

وتخ نيض المصنروفات توتي  المطبوعات التي كانت تتولى توتيعها وجر  تقلي  الجهنات التنوتيعي منن سنيارات وعناملين 
ا منر الننيي تمكننت معننه الشننركة منن إيقنناو الخسناار وتمكنننت خننالل السننوات الماضننية منن تغطيننة جننتش كبينر مننن الخسنناار 

مجتينناً مقارنننة بحجننم ااسننتثمار بااضننافة إلننى أن الشننركة تقننوم حاليننا بننإدارة  المتراكمننة وأصننبحت الشننركة تنندر ربحنناً سنننوياً 
منن خاللنه سننوات و 1والتي حصلت عليه الشركة لمدة  تلمنتجات شركة هوتن م لن هاركور وتشغيل عقد الوكالة الحصرية

ستكون الشركة بموجبه هي الوكيل الحصري لمنتجات هيه الشركة داخل المملكة العربية السعودية وهيه المنتجات عبارة عن 
 . التعليمية المتكاملة للمدارخ الدولية والخاصة سواش المناهل المطبوعة أو االكترونية و خالفه ا كاديميه المناهل 

 التجاري شركة تهامة لالستثمار 5/2

هنو تنأمين روافند لألربنا  منن  -فني شنركات تعمنل فني ن نخ المجنال  –م كان هدو تهامة منن ااسنتثمار 4777تاسست عام 
ى تحقيق السياسة ااسنتراتيجية التني رسنمتها لن سنها ويلنك للمحاف نة علنى حصنة معيننة منن خالل التوس  ا فقي بااضافة إل

جميعهنا  –ميتانيات اان اق ااعالني ؛ ليا فإنها شاركت في تأسيخ العديد من الشركات وتملكت حصصناً فني شنركات قاامنة 
لتهامنة حصن  فني شنركات تعمنل داخنل  تمارخ أنشطة مشابهة ومكملة لما تقوم بنه فأصنبح –شركات يات مساولية محودة 

 .المملكة وخارجها
 

 شركة استدامة العالمية للعقار  2/2
التى تهدو الى تع يم   استدامة من استراتجيها  هي شركة تطوير واستثمار عقاري بم هوم عصر  اخيت اسمها

 .استثماراتها العقارية سواش في المد  القصير او الطويل  قيمة
 

تهامة القابضة في تنميه ارباحها وبالتالي تع يم حقوق المساهمن مما يسهم في تيادة مشاركه  روافد شركةفاستدامة تعد احد 
ولعل باكورة مشاريعها الكبيره يدل على يلك والي  يتمثل في اقامة برج عمالق بادوات  القطاع الخا  في ااقتصاد الوطني

دينة جدة وسوو يكون تصميمه الخارجي عنوانا للشركة وارتباطا صديقة للبياه سوو يكون انشاش هللا معلمأ من معالم م
وسوو تنتهل استدامه طرقاً عديده لالستثمار  .باسمها العريق الي  استطاعت شركة تهامة ترسيخه لد  المجتم  السعودي

رين في ال ر  اخ العقاري منها ااستثمار المباشر والتطوير العقاري أو التطوير العقاري للغير والدخول م  مستثمرين
 . العقارية المتاحه 

وقد تم اخيرا اسناد اعادة تاهيل المبنى الرايخ للشركة بمدينة جدة الى احد  الشركات الوطنية المتخصصة في اعادة التاهيل 
 وطرحة للتاجير المكتبي والمعارض فور اانتهاش من عملية التاهيل ولالست ادة من الموق  المتميت وتوافر الخدمات 

 شركة آد آرت مديــــــــان 2/2

م حين تعمل في مجال إعالنات الطرق 4799من رأخ المال وقد شاركت تهامة في هيه الشركة مني عام % 92تملك تهامة 
والمباني وما يرتبط به من أعمال تصنيعية سواش داخل المباني أو خارجها وقد ن يت العديد من المشروعات م  جهات حكومية 

تسميات الشوارع للعديد من أمانات المدن بالمملكة, وم  البنوك والشركات الكبر  مثل بنك الراجحي, بنك الرياض, مثل عقود 
والسعودي البريطاني حين قامت بتصني  لوحات بأسمااها وتصني  غرو آات الصرو اآللي لبعضها, ويق  مقر المصن  في 

 .لحمد بتحقيق عوااد مجتيه لتهامهوالشركه مستمره وهلل ا, المنطقة الصناعية بالرياض

 الشركات الزميلة 
ان الشركات التميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة وعنادة منا يصناحب يلنك ملكينة لنسنبة 

 .   من حقوق التصويت%  24إلى   %  44تتراو  بين   
 

 ( إنتر ماركتس)الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية  8/2

من  إحند  الشنركات اللبنانينة المتخصصنة ويلنك بموجنب تنرخي  منن لجننة ااسنتثمار بالشنراكه م 4794جر  تأسيسها مني عام 
 .من رأخ مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض % 24وتملك تهامة  .ا جنبي في وتارة الصناعة

 
خندمات متكاملنة لعمالاهنا الندوليين والمحلينين وقند ن نيت الشنركة لتقنديم بالتعاون م  مكاتب الشركة في بقينة الندول العربينة  وتقوم

 .رة , العيسى للسياراتسيارات كيا, بنك الجتي, راب سات  حكومية, ومن أكبر عمالشها بتروحمالت إعالنية لشركات ومؤس
 

واجهت الكثير من الصعوبات والتي أهمها تخ نيض مع نم عمالاهنا لحجنم اان ناق ااعالنني  إا أن الشركة خالل العام الماضي قد
 ي قنرار بتعلينق نشناط الشنركة وبالتالي أثر يلك على قدرة الشركة على ااستمرار ا مر الي  أد  بمجلخ مديري الشركة إلى اتخا

 .لتقييم الوض  والبت في استمرارية الشركه من عدمه
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 سعودية لبيع مواد اإلعالنالشركة ال 9/2

إبنراهيم / لشنيخ وا% 1522من رأخ المال وشركة كسناب الدولينة % 1522م وتملك تهامة  4772بدأت الشركة نشاطها مني عام 
ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدن ا جهتة والتقنيات المتاحة  عمال طباعنة ااعنالن علنى وسناال % 42بن محمد العيسى 
 .وداخل المباني ولديها معدات حديثة ونشاطها مكمل لنشاط تهامة ااعالن خارج 

 
حين شاركت في تن يي معارضهم ( أرامكو)وقد حققت عاادات جيدة ولها قاعدة من العمالش المميتين على مستو  المملكة وأهمهم 

إا إنه وم  استمرار نتينو  .الرايسة التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختل ة , وتغطي فروع الشركة كافة المدن 
الخساار في الشركة والتي تعنددت حقنوق الشنركاش ا منر الني  أد  إلنى اتخناي قنرار منن جمعينة الشنركاش بتصن ية هنيه الشنركة و 

 .جاري العمل على اتخاي ااجراشات القانونية حيال هيا الموضوع 

 الشركة المتحدة لإلعــــــــالن 01/2

م 4791إاً أننه فني عنام %45عبندهللا سنليمان منناع / والندكتور% 7729م وتبلن  حصنة تهامنة 4791شركة عنام تم تأسيخ هيه ال
وهني شنركة لبنانينة " أوجل ني آنند مينير( "ميمناك)من حصتها في الشركة المتحدة لطرو ثالنن وهني شنركة % 24باعت الشركة 

حتنى ( ميمناك)فإننه لنم ينتم نقنل ملكينة حصنـة ناحية القانونية ومن ال% 1727أصبحت حصة تهامة ال علية  مقرها البحرين وبالتالي
وإن لهيه الشركة عمالؤها المحليون والدوليون حين يتم التعاون م  وكالنة ميمناك البحنرين بهندو تقنديم خدمنة يات مسنتو  . اآلن

أندومي , بوبا الشرق ا وسنط : اهامهني رفي  للعمالش الدوليين وتحقق الشركة أرباحاً تتناسب وحجم ااستثمار بها ومن أكبر عمال
 .للتأمين , المراعي , سامسونل , الشركة العربية لتموين ا طعمة 

 شركة الصحفيون المتحـــــدون 00/2

وقد شاركت تهامة في هيه % 4922وعماد الدين أديب % 9522من رأخ المال  ومجموعة دلة لإلنتاج ال ني % 24تملك تهامة 
التي كان يرأخ تحريرها ااعالمي عماد " كل الناخ" م بهدو الحصول على اامتيات ااعالني لمجلة 4774الشركة مني عام 

أرباحاً سنوية إاَ أنه في ا عوام ا خيرة تم تسجيل خساار نتيجة لشدة المنافسة  الدين أديب وعلى مدار السنوات حققت الشركة
التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة تضمنت إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها إاً أن هيه تتطلب تمويالً من الشركاش 

ونحن بصدد اع لبحن الحلول إاً أنه لم يتجاوب معنا وارتآت تهامة عدم الدخول في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتم
 .البت في استمرارية شراكتنا

 جي ولتر طومسون   -شركة تهامة المنى الدولية  03/2

تم دمجها م  مجموعة المنى تحت اسم تهامة المنى  4799م عندما تأسست شركة تهامة الدولية  وفي عام 4795كانت البداية عام 
و لت الشركة تعمل لسنوات عديدة في خدمة % 94سجلة في البحرين وتبل  حصة تهامة في هيه الشركة الدولية وهي شركة م

وتنامت أهمية هيا العميل لد  الشركة ( جي وولتر طومسون ا مريكية)كبار العمالش الدوليين والمحليين ومن بينهم شركة 
م بحصة 4777طرفين في دخوله كشريك اعتباراً من عام ولضمان إستمراريته و همية توطيد العالقة معه إلتقت رغبات ال

 .حصة المديرين % 47والباقي % 94وأصبحت حصة تهامة % 24
 

وتمثل هيه الشركة أحد روافد ا ربا  الجيدة لتهامة لما لها من نشاط متميت على مستو  العالم وتتواجد مكاتب الشركة في دول 
الرياض  -ي دبي والمملكة العربية السعودية الدوليين من خالل مكاتبها والتي تتمركت فعديدة بهدو تقديم خدمات إعالنية للعمالش 

  . لمغرب والجتاار وتونخ وليبيا واليمن وبيروت وسوريا وا ردن ومصراوكيلك ( عمان/ قطر/ البحرين)ومنطقة الخليل وجدة 
 

 الشركة الخليجية لتطويراألنظمة 02/2
في تأسيخ الشركة الخليجية لتطوير ( تهامة لالستثمار التجاري)من خالل إحد  شركاتها التابعة قامت الشركة بالدخول كشريك  

 94( تعود ملكيتها لرايخ المجلخ) , دار المستورد %  94شركة تهامة لالستثمار التجاري : ا ن مة والشركاش فيها هم كالتالي
ويعتبر النشاط %   14( وشركاش اخرين يت المتيني عضو المجلخعبد العت/ تعود ملكيتها للدكتور), شركة تخة للمقاوات % 

الشركه في اخر مراحل التطوير وا ستعداد لتقديم . الرايسي لهيه الشركة هو خدمات ن م تقنية المعلومات والحلول البرمجية
 . خدماتها والتي نتوق  ان يكون لها مردود مادي جيد للشركه

 
 شركة تهامة جلوبال دبي 02/2

م بتحويل فرعها بدبي الي شركة 5441قامت شركة تهامة لالعالن و العالقات العامة و التسويق القابضة بتحويل خالل يناير  
سهم في مد جسور يات مساولية محدودة تحتمسجلة بدولة اامارات العربية المتحدة تحت اسم شركة تهامة جلوبال منطقة حرة ت

لتحقيق المرونة اادارية الالتمة للت اعل م  و   مجاات انشطة الشركة المختل ة ااعالنية التعاون م  الشركات العالمية في جمي
  . وااست ادة من فر  النمو و التوس  خليجيا السوق
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  : ويمكن تلخي  موقو الشركات التابعة والتميلة على النحو التالي 
 
 

 النشاط  التاسيخمحل  الص ة/الملكية% اسم الشركة                    

 اعالن البحرين تميله      % 94 (جي وولتر طومسون ) شركة تهامة المنى 

 اعالن السعودية تابعة     %  24 الشركة الدولية للخدمات ااعالنية

 دعاية واعالن السعودية تميلة       %1727 ميماك -الشركة المتحدة 

 دعاية واعالن السعودية تميلة       %1522 الشركة السعودية لبي   مواد ااعالن

 تصني  اللوحات ااعالن السعودية تابعة    %   92 شركة اد ارت مديان

 توتي  السعودية تابعة     %  77 شركة تهامة للتوتي 

 دار نشر بريطانيا تميلة     %  24 شركة الصح يون المتحدون

 استثمار تجاري متعدد السعودية  تابعة    % 444 شركة تهامة لالستثمار التجاري

 تقنية الحلول المالية  السعودية  تميلة     %  94 الشركة الخليجية لتطوير اان مة

 النشر والمكتبات السعودية  تابعة   %  444 شركة مكتبات تهامة الحديثة

 ااستثمار العقاري السعودية  تابعة   %  444 شركة استدامة العقارية

 العالقات العامة  السعودية تابعة   %  444 العالمية للعالقات العامةشركة تهامة 

 اعالن و تسويق اامارات تابعة % 444 شركة تهامة جلوبال دبي 

 ااعالن  السعودية تابعة  %   444 شركة تهامة الدولية لالعالن

 
 

 المالمح الرايسيه للنتاال المالية واداش  للشركة   : -5

 توالقرارا اهم االنجازات -0

 موق  متميت بمدينة الرياض 454 عددل يعالناكمال الجتش ااكبر من مشروع العقد اا. 
 جدة الحيوي / ااعالن الحصري على طريق  مكة استمرار 

 شركة جلو تك والتي تعمل في تقنية الحلول المالية  ستمرار دعما 

 تمرار اعمال اعادة تأهيل المقر الرايسي للشركة بمدينة جدةاس 

  دبي لالست ادة من ال ر  التسويقية و ااعالنية المتاحة التوس  في مكتب الشركة في 

 لدعم الجمعيات الخيرية بااعالنات التجارية المجانة كمساهمة منها برنامل المسؤولية ااجتماعية  المواصلة في تبني
  بدورها في بناش وتوعية وتثقيو المجتم  

  تيادة اعداد ميكرة الطر  الخاصة ب مجموعة الدخيل المالية المالي لتيادة راخ المالاستمرار العمل م  المستشار
 .ومن ثم الحصول علي الموافقات الرسميه مليون لاير 92رأخ مال الشركة المقترحة بقيمة 

  لمية لجمي  المنتجات العم  5449حتى واليي يسري عقد الوكالة الحصرية لشركة هوتن م لن هاركورت و تمديد دعم
 والتعليمية لهيه الشركة وهي المناهل المدرسية المطبوعة والتكنولوجية للمدارخ العالمية 

 
 :المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة -5

من حين المتغييرات و هور ان انشطة الشركة تعترضها مخاطر مختل ة ف ي مجال الدعاية وااعالن وهو من ااسواق السريعة 
انات فان خطر فقدان احد  حديثة وارتباط هية الوساال بمتايدات حكومية تخض  ان مة البلديات واامالعالنية وساال ااال

اومن ارت اع قيمة تكاليو المتايدات قبل اامانة مرة اخر   مناوعدم طرحها سواش بالمنافسة القوية او انتهاش العقد  المتايدات
 .امرا واردا والعقود 
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تحيط بها من جمي  منافسة شرسه التابعه لمشروع هاركوت فان ال مكتبات والقرطاسية والمناهل المدرسيهكيلك الحال في ال
وتقوم الشركة برصد وتقييم هية المخاطر والتعامل معها استدامة والعالقات العامة شركة ااتجاهات وكيلك اانشطة ااخر  ك

 .ببيوت الخبرة في مجال ادارة وتقييم المخاطرفي بعض ااوقات الى ااستعانة  وقد تلجاشبشكل مستمر 

 ملخص اداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة -2

 :النتائج المالية 0/2

  لاير  922السهم خسارة  و بلغت . مليون لاير للعام السابق 4صافي ربح  مليون لاير مقابل 2522الخسارة بل  صافي
مليون لاير  59 ربح إجمالي مليون لاير مقابل 927 الخسارةلاير للعام السابق , كما بل  إجمالي   4241ربحية  مقابل 

 .مليون لاير للعام السابق  421 ربح من التشغيل مليون لاير مقابل 1129  لخسارة من التشغيلا, و بلغت للعام السابق
 
 
 :تأثيراألنشطة الرئيسية على نتائج األعمال  3/2
 

 24نسبته بانخ اض مليون لاير للعام السابق  94مليون لاير مقارنة بمبيعات قدرها  91حقق نشاط الطرق مبيعات قدرها 
مليون لاير للعام السابق, كما حقق نشاط المكتبات و   927 صافي ربح مليون لاير مقارنة ب 99 خسارةو بل  صافي ال% 

, % 44مليون لاير للعام السابق و بنسبة انخ اض  51مليون لاير مقارنة بمبيعات قدرها  5422ال يديو مبيعات قدرها 
 تيادة مليون لاير للعام السابق و بنسبة  4729مليون لاير مقارنة بمبيعات قدرها  5121مبيعات قدرها  التوتي حقق نشاط و

مليون لاير للعام  51لاير مقارنة بمبيعات قدرها  مليون 94مبيعات قدرها , كما حقق نشاط تصني  اللو  ااعالنية   % 99
 مليون لاير للعام السابق  529 صافي ربح مليون لاير مقارنة ب 522 الربحو بل  صافي %  52نسبته بارت اع السابق 

 .%7بارت اع نسبته 
 
 
 

( الخسارة/ ) الربح لمجم مليونبال  المبيعات النشاط      
 بالمليون

                          (الخسارة/ )  صافي الربح
 بالمليون

 (99) (51) 91 اعالنات الطرق  

 (4524) 225 5422 المكتبات     

 (424) 129 5121  التوتي 

 522 9 94 تصني  اللو  ااعالنية

 
 :التوزيع الجغرافي لإليرادات المتحققة  2/2
 

من إجمالي إيرادات الشركة ويلك لتركت أعداد كبيرة %  24هيا وتشكل اايرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الغربية 
, % 11 جدة وداخل جدة وكيلك عدد أكبر من منافي المكتبات, بينما الوسطى/من لوحات اليونيبول على طريق مكة المكرمة

 %.5و الجنوبية % 5والمنطقة الشرقية 
 

بال ر   وتسعى الشركة الى تعتيت تواجدها في منطقة الرياض استنادا الى استراتجيتها المبنية على التوس  وال  ر
الشركة في طور توقي  مجموعة من ان ااستثمارية  المتاحة وبااخ  بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حين 

د اادارة التن ييية بالرياض لل وت بهية الص قات ااستثمارية الكبيرة  العقود ااستثمارية الكبيرة مما يتطلب اامر تواج
   .وااشراو على تن ييها والتي سوو تنعكخ ايجابا على ربحية الشركة في المستقبل القريب انشاش هللا 
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 تعود غالبيتهامليون لاير سعودي و 249خارج المملكة فهي تقدر بمبل   و التميلة أما اايرادات المحققة للشركات التابعة
و حصة الشركة في صافي % 94و التي تمتلك فيها الشركة حصة ( تهامة المنى الدولية سابقا)لشركة جي ولتر طومسون 

 .لاير سعودي  41أربا  هيا العام لهيه الشركة مبل  
 

 :القوائم المالية  2/2
 

  ويلك للت ق م  العرض في السنة الحالية 5449مارخ  94المنتهية في قامت الشركة بتعديل أرقام المقارنة للسنة 
 
مليون لاير  لل ترة المماثلة من العام  4صافي ربح مليون لاير مقابل  2522خالل ا ثنى عشر شهرا  لخسارةبل  صافي ا -

 .السابق 
لاير لل ترة المماثلة من العام  4241لاير مقابل ربح للسهم قدره  922السهم خالل ا ثنى عشر شهرا  خسارة بلغت  -

 .السابق 
مليون لاير لل ترة المماثلة من   59 اجمالي ربح مليون لاير مقابل 927خالل ا ثنى عشر شهرا  لخسارةبل  إجمالي ا  -

 . العام السابق
مليون لاير لل ترة  421ربح من التشغيل مليون لاير مقابل  1129خالل ا ثنى عشر شهرا  الخسارة من التشغيل تبلغ  -

 .المماثلة من العام السابق
 
 :قائمة المركز المالي   5/2     

 
 :مارخ من كل سنة 94باآلاو كما في ( للخمخ سنوات المنصرمة)فيما يلي ملخ  لقاامة المركت المالي 

 
 م5444 م5444 م5445 م2013 م2014     

           الموجودات 

 230.08 521299 579291 511219 514244 الموجودات المتداولة

 94.073 449225 972421 444291 459279 الموجودات الغير متداولة

 324.15 929292 999274 992299 912241 اجمالي الموجودات 

           المطلوبات وحقوق المساهمين 

 81.143 712727 459279 449219 41727 المطلوبات المتداولة

 16.043 422299 412791 52249 94299 المطلوبات غير متداولة 

 97.186 444222 414272 499214 494219 اجمالي المطلوبات 

 226.97 51929 591271 591291 499291 حقوق المساهمين

اجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

912241 992299 999274 929292 324.15 

 
 

 المنطقة الجنوبية

 المنطقة الغربية

 المنطقة الوسطى

 المنطقة الشرقية
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 :حساب األرباح والخسائر   2/2 
 

ملينون لاير للعنام الماضني كمنا  5921بمبل   بربح اجمالى مليون لاير مقارنة 927 اقدره ةإجمالي خسارةحققت الشركة  -4
, مليون لاير للعام الماضنى 421مقارنة بربح تشغيلي بمبل   مليون لاير  1129خسارة من التشغيل بمبل  حققت الشركة 

 2522بعد خصم التكاة والمخصصات مقنداره خسارة وكانت المحصلة النهااية من النشاط وااستثمارات تحقيق صافي 
 .مليون لاير للعام الماضي  4مقداره  بصافي ربح مليون لاير مقارنة 

 
 9على ال ترة بقيمة يعود سبب الخساار خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة إلى تيادة مخص  التكاة المحمل   

مليون  4242مليون لاير ,  5252مليون لاير, تيادة مخص  ديون مشكوك في تحصيلها و مخص  المختون بقيمة 
مليون لاير, كما  انخ ضت حصة  427لاير على التوالي مقارنة بالسنة السابقة,  ارت اع المصروفات المالية بقيمة 

اضافة الي يلك ارت عت  خساار شركة اعالنات الطرق .  مليون لاير 4ارب الشركة من اربا  الشركات التميلة بما يق
موق  إعالني م   454مليون لاير من قيمة عقد عدد  4129مليون لاير نتيجة لتحميل  السنة بمبل    15بما يقارب 

نية   و تيادة أمانة مدينة الرياض دون وجود ايراد يقابلها لعدم اانتهاش من مرحلة تصني  و ترع اللو  ااعال
مليون  54مليون لاير م  انخ اض صافي ايرادات اعالنات الطرق بما يقارب  9مصروفات البي  و التسويق بقيمة 

   .لاير مقارنة بالسنة السابقة
 
 (باآلاو: ) مارخ 94كما في ( للخمخ سنوات المنصرمة)و فيما يلي ملخ  قاامة ا ربا  و الخساار  
 
 

3102م السنـة/  البيان     3102م  3103م  3100م  3101م   

  117.76  091218  052222  022229  003221 المبيعات

  11.11  05225  02232  2232  3253 إيرادات أخرى

حصة الشركة من أرباح 
  14.23  02229  9202  05228  02213 الشركات الشقيقة

(022283) التكلفة و المصروفات  (053228)  (058221)  (090251)  (020205)  

الربح قبل ( / الخسارة)صافي 
(25288) الزكاة الشرعية  2255  30250  38220  11.95  

(2228) الزكاة  (2221)  (2222)  (5212)  (2223)  

(53251) الربح( / الخسارة)صافي   1295  02202  32222  7.33  
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 اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

اجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساهمين
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 (باااو ) مارخ 94 في المنتهيتين للسنتين الخساار و ا ربا  قاامة مقارنة
 

م5441   م5449   النسبة ال رق 

 المبيعات
112.4  137.4  (25.0) -18% 

 كلفة المبيعات
(120.3) (109.9) (10.4) 9% 

 الربح( / الخسارة)مجمل 
(7.9) 27.4  (35.4) -129% 

 مصاريف بيع و تسويق
(25.3) (16.6) (8.8) 53% 

 مصاريف عمومية و إدارية
(25.5) (24.9) (0.7) 3% 

 حصة الشركة في أرباح شركات زميلة
14.0  15.4  (1.4) -9% 

 الربح من األعمال( / الخسارة)
(44.8) 1.4  (46.2) 

-
3281% 

 إيرادات أخرى
2.5  4.3  (1.7) -41% 

 مصارف مالية
(3.2) (1.3) (1.9) 146% 

 حصة األقلية
(0.4) 0.2  (0.6) -354% 

 الزكاةالربح قبل ( / الخسارة)صافي 
(45.9) 4.6  (50.4) 

-
1108% 

 الزكاة الشرعية
(6.7) (3.6) (3.1) 86% 

 الربح( / الخسارة)صافي 
(52.6) 1.0  (53.5) 

-
5627% 

 
 :قائمة حقوق المساهمين  2/2

 (باآلاو )فيما يلي قاامة حقوق المساهمين 
 

م3102 حقوق المساهمين م3102   صافي التغير 

  0.0  150.0  150.0 رأس المال

 احتياطي نظامي
30.1  30.1  0.0  

 أرباح غير محققة و فرق عمالت أجنبية و أخرى
(4.7) (4.7) 0.0  

 (53.4)  61.3  7.9 أرباح مستبقاة

 (53.4)  236.8  183.4 مجموع حقوق المساهمين

 
 المدفوعات للجهات الحكومية   8/2

 (باآلاو : ) مارخ من كل سنة 94الجهات الحكومية خالل العامين المنتهيين فــي فيما يلي بيان بالمبال   التي تم سدادها لبعض 
 

م3102 البيان م3102   

 92922 52119 مصلحة الزكاة و الدخل

 991 724 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 12497 92977 إجمالي المدفوعات للجهات الحكومية

 
 المعايير المحاسبية   9/2

طبقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهياة  م5441مارخ  94تؤكد الشركة هنا بأنه قد تم اعداد القواام المالية للسنة المنتهية في 
 .السعودية للمحاسبين القانونيين 
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 ولية االجتماعيةئالمس: ثالثا 

تم  وليخ عمال خيريا ينحصر في الدعم والهبات تن ر شركة تهامة إلى م هوم المسؤولية ااجتماعية بأنه استثمار حقيقي في المج
وتر  تهامة أن المسؤولية ااجتماعية هي أعمق معنى واكبر مساحة للمشاركة في بناش  . المالية التي تقدمها بعض الشركات

 .  المجتم  وتدعيم حقوقه والمحاف ة على بياته
 

ولقد كانت تهامة من أواال من ساهم في نشر العلم والمعرفة في المجتم  السعودي ويلك من خالل مكتبات تهامة التي تغطي 
و من الكتب ال كرية واادبيه لألدباش السعوديين ما أسهم في نشر ااكما أنها كانت السباقة إلى طباعة ونشر . مناطق المملكة

 . وتوعيه ثقافة المجتم  السعودي
 

ولقد لعبت شركة تهامة  دور الشريك م  الجمعيات الخيرية وا هلية في تنمية المجتم  السعودي وتوعيته ويلك من خالل 
والمدة التمنية التي تقدمها شركة تهامة للجمعيات الخيرية وا هلية  ا عالنيه ااعالنات المجانية المضاع ة في عدد اللوحات 

 . لتوصل رساالها إلى المجتم 
 

اما فيما يخ  دورها في المحاف ة على البياة وسالمتها فهاهي تصمم برجها العمالق اليي تعتتم إقامته في مدينة جدة ليكون 
 .معلما بارتا من معالم جدة ااقتصادية  من المواد الصديقة للبياة

 الموارد البشرية:   رابعا 
 

 لعملينة اانتاجينة المتمينتة للشنركة وا داش الرفين  منن خنالل تعمل شركة تهامة إلى ت عيل دور المنو  ين اشنراكهم فني ا
ن نام السنلو  ين واوجندتالعديد من الحوافت حين سعت إلى تيادة بدل السكن إلى ثالثة رواتب بدل من راتبنين للمتنتوج

 . الك اشات الوطنية الك اشات وخاصة والقروض بما يضمن لها بقاش واستمرار هيه
  خطة لشغل الو ااو الشاغرة بالك اشات السعودية في العديند منن المجناات ويلنك لمسناعدة  الشنباب الشركة كما رسمت

العمننل واانتنناج وقنند تننم اسننتيعاب العدينند مننن الشننباب فنني مجنناات ل السننعودي السنناعي إلننى تحقيننق طموحاتننه مننن خننال 
ت عيل البرامل التي يمكن من خاللها  علىمجلخ إدارة الشركة  ويحر  المبيعات والتسويق وعدد من الو ااو اادارية

استيعاب الشباب الراغب في العمل بالشركة وتقديم العون للك اشات الوطنية بما يتوافق وطموحنات القينادة الرشنيدة ويلنك 
شنركة ات اقينة تو ينو من  صنندوق تنمينة المنوارد البشنرية المن خالل التنسيق م  صندوق الموارد البشرية حين وقعت 

بشننغل الو ننااو الشنناغرة بالشننركة بالك نناشات السنعودية فنني إطننار إسننتراتيجية الشننركة و تن يننيا للتوجيهننات بجندة تقضننى 
 السامية الرامية إلى تحقيق نسبة سعوده اكبر في القطاع الخا  

  يننان حقننوق والننيي يتضننمن بلكننل قطنناع اعمننال إعننداد دليننل السياسننات وااجننراشات بصنندد ا نتهنناش مننن كمننا أن الشننركة
 تجاه الشركة بما يك ل تحقيق اكبر فعالية في ا داش ات ومهام المو و وواجب

   كما أن الشركة سوو تسعى إلى إنشاش صندوق تكافل للمو  ين يهدو إلنى مسناعد صنغار المنو  ين لمواجهنة ال نروو
 . والمشاكل الطاراة الخاصة بهم وبعااالتهم

 

               
 
 
 



 
19 

 

 االجتماع السنوي للشركة 
عضاش مجلخ اادارة لمناقشة أداش الشركة وقطاعاتها وبحضور اتعقد الشركة اجتماعا سنويا لجمي  منسوبيها م  القيادات التن ييية 

المختل ة والمالح ات وهي تعد من اللقاشات التعتيتية والهادفة إلى ااهتمام بالمو و اليي يمثل العملية اانتاجية من حين ا داش 
 إلى تعتيت الرو  ا خوية بين أبناش الشركة وكأنها جسدا واحدا من العمل الدؤوب والعطاش والنجا   واالتتام ويهدو

 

         

 

 آليات حوكمة  الشركة : خامسا 
 54/44/4159تسترشد الشركة بما ورد في ااحة حوكمة الشركات التي صدرت بمعرفة هياة السوق المالية السعودية بتاريخ 

بما يتوافق م  الن ام ا ساسي للشركة ون ام الشركات الصادر من وتارة التجارة على نحو يك ل وم  45/44/5441الموافق 
ت التي تضمن احترام الشركة لألن مة واللوااح واالتتام باافصا  عن المعلومات تطبيق معيار اافصا  والش افية وااجراشا

الجوهرية ون ام تعارض المصالح في مجلخ اادارة ومنسوبي الشركة وسياسة تن يم العالقة م  أصحاب المصالح و آلية حل 
 .الخالفات معهم 

 
وفي هيا الخصو  فقد قامت الشركه بالتعاقد م  شركة برايخ ووتر هاوخ كوبر بهدو خلق ن ام حوكمه خا  بالشركه وتم 
. ا نتهاش من هيا الن ام ويتم حاليا مراجعته من قبل ا داره التن يييه ليتم عرضه علي مجلخ ا داره  قراره وت عيل العمل به

 :التاليهالنقاط وللمعلوميه فالن ام يتضمن 

 ميثاق مجلخ اادارة. 

 ميثاق لجنة المراجعة. 

 ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات. 

 قواعد السلوك. 

 سياسات تضارب المصالح. 

 سياسة السرية. 

  سياسة ادارة المخاطر. 

 سياسة اافصا  والش افية. 

 سياسة عالقات اصحاب المصلحة. 

 التعهد بالسرية. 

  المصالحتعهد االتتام بسياسة التضارب في. 

 ااقرار بحقوق المساهمين واصحاب المصالح. 

  النتاهة والعمل التجاري الموثوق. 

 التعهد بمادئ إدارة الشركة. 

 التواصل مع المساهمين   -0
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واصحاب تولي شركة تهامة اهتماما بالغا في تطبيق ااحة حوكمة الشركة بما يعتت عالقتها م  المساهمين ااعتاش 
, حين تطلعهم على أدااها وأنشطتها خالل العام من خالل تقرير مجلخ اادارة اافصا  والش افيةالمصالح وعمال بمبدا 

السنوي وكيلك إطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها 
ا خر , ووفقا لسياسة اافصا  التي  بما ا يؤثرعلى قدرتها التنافسية عن طريق موق  تداول و وساال ااتصال

تحر  الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هياة السوق المالية وا ن مة المتبعة في المملكة العربية 
 .السعودية وااحة حوكمة الشركات 

 
بما فيها حق  سهمإن الن ام ا ساسي للشركة ك ل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جمي  الحقوق المتصلة بال

والحق في الحصول و بوجه خا  الحق في الحصول على نصيب من ا ربا  المقرر توتيعها  التصرو في ااسهم
وحق حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها وحق على نصيب من موجودات الشركة عن التص ية  

بما ا يضر بمصلحة الشركة وا يتعارض م  ن ام مراقبة أعمال مجلخ اادارة وحق ااست سار وطلب المعلومات 
و قد قامت الشركة بإنشاش إدارة مستقلة للحوكمة وعالقات المساهمين هدفها ا ساسي . السوق المالية ولوااحه التن ييية

 .مساهمينهو التأكد من أن الشركة تقوم بتطبيق آليات الحوكمة التي تتواشم م  متطلبات هياة السوق المالية ومتطلبات ال
 
 .سياسة توزيع االرباح  -3

 :للشركة تتمثل فيما يلي يتم توتي  ا ربا فان سياسة الن ام ا ساسي للشركة   من(  14)وفقا للمادة 
عن طريق  من صافي ا ربا  لالحتياطي الن امي و يجوت لمجلخ إدارة الشركة %  44تحويل نسبة   -

 .وقو تجنيب هيا ااحتياطي إيا بل  نصو رأخ المال الجمعية العامة العادية 
من % 2يوتع من باقي صافي ا ربا  بعد تجنيب ااحتياطي الن امي حصة أول للمساهمين ا تقل عن   -

 رأخ المال المدفوع 
مكافأة  عضاش مجلخ اادارة, ويستخدم الباقي بعد يلك حسب % 44يوتع من الباقي حصة ا تتيد عن   -

خ اادارة سواش بتوتي  حصة إضافية على المساهمين أو تكوين احتياطي إضافي أو أي أغراض اقترا  مجل
 .أخر  تقررها الجمعية العمومية 

 مجلس اإلدارة -2
 . كوين مجلخ اادارة ومهامه وتصنيو أعضااه والشركات المساهمة التي يشتغلون عضوية مجالخ إدارتهات

 . سنوات( 9)تعينهم الجمعية العامة لمدة ا تتيد عن ثالن  شااعض( 9)يتكون مجلخ إدارة الشركة من 

 .م من سبعة أعضاش5445سبتمبر  44هيا المجلخ في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  وقد تم انتخاب

   

 : مهام مجلخ اادارة

م  مراعاة ااختصاصات المقنررة للجمعينة العامنة, تتركنت مهنام المجلنخ الرايسنية فني وضن  التوجهنات وا هنداو ااسنتراتيجية 

الرايسننية والسياسننات الماليننة ووضنن  أن مننة وضننوابط الرقابننة الداخليننة وأعمننال الشننركة وااشننراو عليهننا واعتمنناد المواتنننات 

إضافة إلى عدد من المهام ا خر  التي . المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريهاوالسياسات التي تن م العالقة م  أصحاب 

 .المجلخ وتصنيو عضويتهم  وفيما يلي أسماش أعضاش. تم يكرها بالن ام ا ساسي للشركة

 

 تصنيو العضوية  اسم العضو 

  غير تن ييي الشيخ  بدر بن فهد الداود  4

 تن ييي الشيخ  داود بن فهد الداود 5

 مستقل  ابراهيم بن فهد الداودااستاي  9

 مستقل احمد عبدالرحمن الحموديااستاي  1

 غير تن ييي الدكتور عبدالعتيت صالح المتيني  2

 مستقل  حمود عبدالرحمن الحموديااستاي  1

 تن ييي  ناصر صالح الصراميااستاي  9
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 سجل حضور اجتماعات المجلس -2
   . اتاجتماع( 1)م 94/9/5441م الى نهاية 4/1/5449بداية السنة المالية عقد مجلخ إدارة الشركة مني 

 .  ة ااجتماعات المجلخويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاش مجلخ اادار...  

  

 0االجتماع  اسم العضو   

 

  6االجتماع  5االجتماع   2االجتماع   2االجتماع   3االجتماع 

الشسسسسسيخ بسسسسسدر بسسسسسن فهسسسسسد  

 الداود 

94/9/

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

الشسسسسسيخ داود بسسسسسن فهسسسسسد 

 الداود

94/9/

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

فهسسسسد االسسسسستاذ  ابسسسسراهيم 

 الداود

94/9/

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

الدكتورعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدالعزيز 

 المزيني

94/9/

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

/94/9 الحمودي االستاذ حمود

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

لم ينضم النى  احمد الحمودي االستاذ

 المجلخ 

لم ينضم النى 

 المجلخ 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

/94/9 الصرامي  االستاذ ناصر

5449 

49/7/

5449 

45/44/

5449 

7/45/5449 44/45/

5449 

49/5/5441 

 

استناداً على الن ام  :التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين المبالغ المالية و التعويضات -2
ا ساسي للشركة ون ام الشركات وا ن مة والقرارات والتعليمات المكملة له فيما يخت  بن ام المكافآت فإن 

بعدم صرو اية مكافات مالية الي ااعضاش عن عضويتهم بالمحلخ, كما اوصي بصرو وصي أمجلخ اادارة 
بااضافة اجتماعات اللجان ر حضولاير ل 5444المجلخ ومبل  اجتماع لاير  92444دل حضور جلسات بواق  ب

 اتعلى توصية لجنة الترشيح بناشوصرو مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلخ ين التياكر وااقامة الى تأم
بداية الدورة العاشرة في اجتماعها ااول , ويلك اعتباراً من تاريخ ت بما يتناسب م  جهد وعطاش كل لجنةوالمكافآ
كما . ل وفي حال حدون أي تعديالت سيتم الرجوع للجمعية الموقرة اقرارهاوفي المستقبم 59/7/5447بتاريخ 

 . سيتم اافصا  عن ت اصيل هيه المكافآت وفقا للن ام والنمايج المعتمدة من هياة السوق المالية في هيا الخصو 
 

حتنننى  م4/1/5449لل تنننرة منننن وكبنننار التن ينننييين أعضننناش مجلنننخ اادارة  المبنننال  المالينننة و التعويضنننات التننني حصنننل عليهنننا

 : م 94/9/5441

اعضاء المجلس  البيان

 التنفيذيين

اعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين

خمسة من كبار 

 التنفيذيين

 294,221 4 714,444 الرواتب و التعويضات

 415,714 472,444 - البدات

 92,244 199,999 411,119 المكافآت الدورية والسنوية

 4 4 4 اخر تعويضات او متايا 

 ان الرايخ التن ييي  والمدير المالي ضمن قاامة الخمسة من كبار التن يييين 
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 . م3102/  م3102بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل عام  -2

 
عدد ا سهم في  ا سم

 بداية العام
نسبة الملكية 
 في بداية العام

عدد ا سهم في 
 نهاية العام

نسبة الملكية 
نهاية في 

 العام

 نسبة التغير صافي التغير

 - -   % 47292 527492445 % 47292 527492445 بدر بن فهد الداود/ الشيخ 

 %(4219) (742479) %4255 4992491 %4292 5992599 داود بن فهد الداود/ الشيخ

 - - % 42441 42444 % 42441 42444 عبد العتيت المتيني/ دكتورال

 % 42441 42444 % 42441 42444 - - احمد الحمودي /ا ستاي

 %(42444) (444) % 42441 42444 % 42449 42444 حمود الحمودي /ا ستاي

 % 42449 42544 % 42449 4,544 - - ناصر الصرامي/ ااستاي 

 - -   % 42441 42444 % 42441 42444 ابراهيم بن فهد الداود/الشيخ 

 

 

 : م3102التنفيذيين وتغيرها خالل عام بيان مصلحة كبار 

عدد ا سهم في  اسم التن ييي  
 بداية العام

عدد ا سهم في 
نهاية عام 
 م5441

صافي التغير في 
عدد ا سهم 
 خالل العام

ا ربا  النقدية 
الموتعة عن 

 م5441عام 

ملكية ا قرباش من 
الدرجة ا ولى 

 وتغيرها

 4 4 4 4 4   ايمن سليمان 4

 4 4 4 4 4  عبدالعتيت التهرانيسعيد  5

 
 :التنازالت عن الرواتب و التعويضات و األرباح  -2

ات ليست هناك أية ترتيبات أو ات اق تناتل بموجبه أحد أعضاش مجلخ اادارة أو أحد كبار التن يييين عن أي رواتب أو تعويض
 ., كما ا توجد أية ترتيبات أو ات اق تناتل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في ا ربا   تصرو لهم

 
 : لجان مجلس اإلدارة -8

ا مننن قبننل أعضنناش المجلننخ وأعضنناش خننارجيين وتن يننييين مننن يوي الخبننرات متننم تشننكيل عضننويتهو تننم تشننكيل لجنتننين فننرعتين 
اطار العام لعملها بالن ام ا ساسي المعتمد للشركة, ولهنيه اللجنان لنوااح عمنل والتخصصات وقد ورد يكرها وأهدافها ومهامها وا

 . معتمدة من قبل مجلخ اادارة تحدد صالحيتها وإجراشات عملها وهي كما يلي

 لجنة المراجعة  0/8
 الغرض      

تحقيق مهامه الرقابية بما يخ  الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلخ ادارة  الشركة هو القيام بمساعدة المجلخ على 
 :اآلتي

 عمليات المراجعة , والمحاسبة , والتقارير المالية عامَة في الشركة. 

 ا خالقي السلوكو القانوني, واالتتام , والمحاسبة , التمويلب بما يتعلق الداخلية في الشركة الضوابط ن م. 

 وغيرهم والجمهور, مساهمين,لل الشركة تقدمها التي المالية المعلومات من غيرهاو المالية في الشركة البيانات. 

 المستقلين مراجعينوال للشركة الداخلية قسم المراجعة أداش. 
 

 الداخليين المدققينو ,التنفيذية  واادارة ,اادارة  مجلخ م  فعالة عمل عالقات على اللجنة تحاف  , واجباتها أداش في
 أعمال وكيلكاللجنة  لعضوية الت صيلية المسؤوليات فهم اللجنة أعضاش من عضو كل على كما ينبغي .والخارجيين

 .فعال بشكل دوره لتأدية والمخاطر , والعمليات ,الشركة 

على الرغم من أن اللجنة لديها الصالحيات والمسؤوليات المنصو  عليها في هيا ميثاق عمل اللجنة , يكون دور اللجنة 
 خبراش أو المهنة حين من مدققين أو يكونوا محاسبين ا أو يكونوا وربما ,مو  ين في الشركة واليس اللجنة أعضاش. رقابياً 
 واجب من ليخ فإنه وبالتالي. ,فإنه ليخ مطلوباً منهم القيام بهيه المهام حال أي وعلى ,المراجعة  أو المحاسبة مجاات في

 لجمي  وفقا دقيقةو كاملة واافصاحات للشركة المالية البيانات أن تحديد أو الحسابات مراجعة عمليات إجراش اللجنة
 .المستقلين الحسابات مدققيالتن ييية و اادارةعلى  مسؤولياتال هيهتق  .  بها المعمول واللوااح القواعد

 المهام والمسؤوليات

 :المراجعة بالتالي لجنة تقوم اوواجباته بمسؤولياتها للوفاش
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 المستقلينفيما يتعلق بالمراجعين  -4

 حل يلك فيبما ) المستقلين المراجعين عمل على ااشراوو تحديد أتعابو تعيين عن مباشر بشكل مساولةتكون اللجنة  
لغرض إعداد تقرير مراجعة الحسابات أو  )المالية التقارير بشأن المستقلين الحسابات مراجعيو اادارة بين الخالفات

 .ا عمال يات الصلة بها

مراجعة نطاق وخطة العمل المعمول بها من قبل المراجعين المستقلين لكل سنة مالية بناش على توصية من مراجعي 
 . الحسابات المستقلين

 : كما لد  اللجنة الصالحية المطلقة لمراجعة واعتماد كالً من ا تي

 جمي  خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين. 

 العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين شروط من وغيرها الرسوم اعتماد. 
 للمتطلبات وفقا المالية البيانات في ادراجها المطلوبة اافصاحات على الموافقةو بالمراجعة أيضا اللجنة تقومكما 

 .الن امية
 .المستقلين الحسابات مدققي استقاللية من تتأكدعلى اللجنة أن  كما يجب

 بالبيانات الماليةفيما يتعلق  -5

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الرب  سنوية والسنوية م  اادارة, وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات  
 المستقلين الحسابات مدققي ومراجعة "الشركة إدارة نشاط تقرير" في تحققت التي اافصاحات يلك في بما)المستقلين 
  .الجمهور أو المالية ا وراق سوقأو  ,حكومية  جهة أي أو ,المساهمين  على عرضهاقبل ( المالية للبيانات

الداخلي كالً  التدقيق وقسم المستقلين الحسابات مراجعيو التن ييية, اادارة من كل م المراجعة بشكل دوري ومستمر  
 :من صل من اآلتي بشكل

 البيانات إعدادب يتعلق فيما الداخلي التدقيق داارة أو المستقلين الحسابات مراجعيالتن ييية و اادارة بين خالو أي 
 .المالية

 المعلومات على الحصول أو عمل نطاق على قيود أي يلك في بما) المراجعة عملية واجهت أثناش صعوبات أية 
 .(المطلوبة

 السابق من كل على اادارة رد. 

  المحاسبة وممارسات اافصا  المالي في الشركة والموافقة عليه عند لتوم الن ر في التغييرات الطاراة على مبادْي
 .ا مر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين , أو اادارة التن ييية أو قسم التدقيق الداخلي

 القانونية  الشركة إدارةو الداخلي التدقيق وقسم المستقلين , الحسابات مراجعيو ,التن ييية اادارة م  المراجعة, 
 ,للشركة  المالية القواام على كبير تأثير لها يكون أن يمكن مطابقة أو تن يمية أو قانونية مساال أية , الحاجة حسب
 .قواعدها أو المحاسبة معايير في الهامة التغييرات يلك في بما

 :(دارة التن يييةاا تواجددون  من) المستقلين الحسابات مراجعي م  دوري بشكل مناقشة كل مما يلي

 في مطبقة هي كما ,المالي اافصا  وممارسات للشركة المحاسبة مبادئ قبول ومد  مالامة,و  جودة حول آرااهم 
 .المالية تقاريرها

 للشركة المالية البيانات دقةو اكتمال. 

 فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأن مة الرقابة الداخلية -9

 الداخلية إدارة المراجعة مدير استبدالأو /و تعيين على الموافقة . 

 سنوي بشكل الداخلية المراجعة قسم أداش مراجعة.  

 من توصية على بناش , الداخلية المراجعة إدارة بها من قبل القيام يتعين اليي العمل وخطة نطاق مراجعة 
 .الداخلية المراجعة ومدير المستقلين المراجعين

 : الداخلية , تقوم اللجنة باآلتي  المراجعة إدارةو المستقلين المراجعين م  بالتشاور

 واللوااح  القوانين م  المطابقة لضمان المصممة ااجراشاتو  للشركة الداخلية الرقابة ن ام ك اية مد  مراجعة
 .المعمول بها

 الداخلي التدقيق قسم في المو  ين احتياجات و والميتانية المساوليات مناقشة. 

 التعامل م  مشاري  المراجعة الداخلية المن ية من قبل مراجعين من خارج الشركة . 

 أمور اخر  -1

 مراجعة واعتماد جمي  التعامالت الخاصة با طراو يات العالقة. 
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 التن يييين المدراش ا عمال  عضاش المجلخ أو وأخالقيات السلوك لوااح في تغيير أي على الموافقةو مراجعة. 

 المجلخ إلى مناسباً  اللجنة تراه تغيير والتوصية بأي سنويا الميثاق هيا مالامة مد  وتقييم مراجعة. 

  كما يجب أن يتضمن هيا التقييم على تقييم  .تقديم تقرير عن نتاال التقييم إلى المجلخ القيام بتقييم أدااها سنويا م
 . بها المناطبأداء المهام والمسؤوليات  التتام وأداش كل عضو من أعضاش اللجنة

  اللجنة  ويلك ضمن نطاق أغراض آلخر وقت من اادارة مجلخ بها قد يكل ها مهام أو مسؤوليات أية بأداشالقيام
 .العامة

 السلطات
 

 :للقيام بما يلي( مسؤولياتها نطاق ضمن)يعطي المجلخ لجنة المراجعة السلطة 

 اادارة ويلك لغرض اعتمادهم من قبل الجمعية العمومية لمجلخ الخارجيين الحسابات مراجعي ترشيح. 

 للتعامل م  المشاكل الخاصة  ك ايتهو فعالية النطاق مد و تن ييه سيتم اليي المقتر  المراجعة نطاق مراجعة
 .بالشركة

 المالية البيانات مناقشة و الخارجيين الحسابات مراجعي م  التدقيق نتاال مراجعة.  

 الداخلية المراجعةأو مو  ي إدارة /مدير وللشركة م   والتشغيلية والمالية الداخلية الضوابط مالامة مد  مراجعة 
  .إليها توصلت التي بالنتاال علم على المجلخ وإبقاش , الخارجيين الحسابات مراجعيو

 الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية خارجية عند الحاجة. 

 اللتوم عند فرعية جانلل سلطاتها وت ويض تشكيل للجنة يجوت. 

 تن يم اللجنة

 .  اجتماعات 44عقدت اللجنة  عدد وقد اعضاء  ثالثة من المراجعة لجنة تتكون

 .وفيمايلي بيان باسماش اعضاش اللجنة وسجل حضور ااجتماعات وعددها 

 مرات الحضور المنصب اسم العضو م

 7 رايخ اللجنة     ااستاي  ناصر الصرامي  4

  44 عضو اللجنة  ابراهيم فهد الداود ااستاي 5

   44 عضو اللجنة الخارجي  ااستاي احمد فرحات معوض 9

 
 
 
 :نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  3/8

لعمليات مراجعة دورية من جانب إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من  5449/5441خضعت عمليات الشركة خالل العام المالي 
فعالية ن ام الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل وقياخ مد  ك اية ا داش, و لم ت هر عمليات 

, علما بأنه قد تم مناقشة اادارة التن ييية المراجعة ضع ا جوهريا في ن ام الرقابة الداخلية لد  الشركة يتطلب اافصا  عنه
للشركة في نتاال المراجعة الداخلية وتم اات اق على تطبيق التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية بهدو تحسين 

المراجعة بمراجعة كما قامت لجنة  .إجراشات الرقابة الداخلية, كما رفعت لجنة المراجعة توصياتها إلى مجلخ إدارة الشركة
والتأكد من سالمة التقارير المالية واستي ااها  م94/9/5441حسابات الشركة الرب  سنوية والختامية للعام المالي المنتهي في 

 . للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارو عليها ومن ثم رف  توصياتها لمجلخ اادارة في هيا الخصو 
 

لداخلية إلى التأكد من فاعلية أن مة الرقابة الداخلية التي تتم من خالل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تهدو علميات المراجعة ا
ويلك بهدو حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة فاعلة لمخاطر العمل, التي تتم بطريقة دورية . بإشراو ومتابعة لجنة المراجعة

حين بدأت . برف  تقارير دورية للجنة المراجعة عن أداش أقسام الشركة المختل ة ومستمرة من خالل المراج  الداخلي واليي يقوم
المجلخ في دورتة العاشرة في وض  أن مة للرقابة الداخلية وآليات مراجعتها والتأكد من فاعليتها, وقد أ هرت نتاال ال ح  

وهري في أن مة الرقابة الداخلية وسالمتها يقتضي المستمر التي تمت  ن مة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ا يوجد قصور ج
اافصا  عنه, إا أنه ون راً لحداثة ادارة المراجعة  فإن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى متيد من التطوير مثل تحدين جدول 

 .تمة حيال يلكالصالحيات بصورة مستمرة بما يتماشى م  استراتيجية الشركة وخطة أعمالها وقد اتخيت اللجنة التدابير الال
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 : المكافآتلجنة الترشيحات  2/8
م تشكيل لجنة 59/47/5447هـ الموافق 9/44/4194المنعقد بتاريخ  44/47/5447قرر مجلخ اادارة في اجتماعه رقم 

في ااحة وتعمل اللجنة وفقاً للقواعد المن مة لعمل اللجان في شركات المساهمه وفقاً للمهام المحددة . الترشيحات و المكافآت
  .حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلخ هياة السوق المالية

 الغرض

 فيما تحقيق مهامه  على المجلخ مساعدة هو الشركة إدارة مجلخ من المنبثقة والترشيحات المكافآت لجنة من الغرض إن
 :اآلتي يخ 

 ترشيحاتهم عرض بغرض ويلك للمجلخ بهم والتوصية اادارة مجلخ في أعضاش ليصبحوا مؤهلين أفراد ترشيح 
 .السنوي المساهمين اجتماع خالل فيها للبت المساهمين على

 للمجلخ تابعة لجنة لكل بمرشحين المجلخ التوصية. 

 التن يييين والمدراش واللجان المجلخ أعضاش بمكافآت المتعلقة المساال جمي  مراقبة. 

 وأي التن يييين والمدراش واللجان المجلخ أعضاش مكافآت على يشتمل باللجنة خا  سنوي تقرير ونشر تحضير 
 .بها المعمول وا ن مة المتبعة القوانين بحسب مطلوبة  تكون قد أخر  أمور

 العليا ولجانها واادارة للمجلخ الو ي ي وااحالل ومكافآت , وتقييم , بتو يو , المتعلقة البشرية الموارد مساال 
 والمو  ين

 والمسؤوليات المهام
 إرشادي دليل بمثابة المهام هيه وتعد .مسؤولياتها خاللها من تن ي والتي للجنة والمتكررة العامة ا نشطة اآلتية المهام تشكل
 تقوم كما .المجلخ يراه ما بحسب وا عمال ا ن مة متغيرات ضوش في مناسبة إضافية بمهام تقوم قد أن اللجنة العلم م  عام ,
 .العامة اللجنة أغراض نطاق ضمن ويلك آلخر وقت من اادارة مجلخ بها يكل ها مسؤوليات قد أو مهام أية بأداش اللجنة

 

 المساهمين على ترشيحاتهم عرض بغرض ويلك للمجلخ بشأنهم والتوصية اادارة لمجلخ كأعضاش مؤهلين مرشحين تحديد 
 مقعد وجود حالة يف الحاجة اقتضت حال في للمساهمين خا  اجتماع خالل أو السنوي المساهمين اجتماع خالل فيها للبت
 المجلخ إلى توصية اللجنة تقدم ,(المجلخ حجم في تيادة عن الناجمة الشاغرة المقاعد يلك في بما) اادارة في مجلخ شاغر
 اجتماعهم في المساهمين قبل من عضويتهم بشأن البت يتم حتى المجلخ قبل من المرشحين تعيين من خالل الشواغر لملش

 لعضوية ا فراد ترشيح عند مناسبة تراها التي العوامل كل ااعتبار عين في تأخي اللجنة أن على يجب .التالي السنوي
 إضافة المرشح كون ومد  والخبرة والتنوع المناسبة التقنية المطلوب والمعرفة الجهد بيل على القدرة يلك في بما المجلخ
 اادارة أو المجلخ أو المساهمين قبل من المقترحين في المرشحين الن ر للجنة يجوت كما.  الجانه من أياً  أو للمجلخ مرغوبة

 .لتقديرها وفقا

 المطلوبة والمؤهالت للقدرات أوصاو وإعداد سنوي بشكل اادارة مجلخ لعضوية المناسبة المهارات متطلبات مراجعة 
 .اادارة مجلخ عضو ومسؤوليات بمهام لالضطالع يحتاجها لعضو أن المتوق  للوقت المناسب التقدير يلك في بما للعضوية

 الحاجة عند الشأن بهيا مقترحاتها وإعطاش المجلخ وتشكيل هيكل مراجعة.  

 يلك تحقيق ويمكن .الشركة مصلحة م  تتوافق التي بااصالحات والتوصية اادارة مجلخ في والضعو القوة نقاط تحدد أن 
 .المجلخ وأداش انجاتات سنوي تقييم إجراش خالل من

 جمي  لد  المصالح في تضارب أي وجود عدم من والتأكد سنوياَ  المستقلين واللجان المجلخ أعضاش استقاللية من التأكد 
 .ا خر  الشركات إدارات مجالخ في المجلخ أعضاش عضوية يخ  فيما وخصوصاً  ا عضاش

 اللجنة علىو. اللجان و مهام عدد يخ  فيما المجلخ إلى الشأن بهيا توصياتها ورف  المجلخ لجان جمي  تشكيل مراجعة 
 ثم ومن الشأن هيا في بها المعمول والقوانين كافة ا ن مة مراعاة م  المجلخ لجان جمي  لعضوية أك اش مرشحين اختيار
 .المرشحين ضمن من اللجان أعضاش للمجلخ اختيار الرف 

 التن ييي , المدير يلك في بما التن ييية , للمناصب المحتملين المرشحين وتطوير وتقييم, اختيار, في المجلخ مساعدة 
 .التن ييية للمناصب الو ي ي ااحالل خطط وض  على وااشراو

 ا عضاش لجمي  المستمر للتطوير برامل وتن يم الجدد المجلخ  عضاش تأهيلية برامل بإعداد القيام.  

 ا هداو , تلك ضوش في هأداش وتقييم التن ييي, الرايخ بمكافأة الصلة يات الشركة أهداو على واعتماد بمراجعة القيام 
 اللجنة على التن ييي , للرايخ حوافت أي تقييم لد  .التقييم هيا على بناش التن ييي للرايخ السنوية المكافأة واعتماد وتحديد

 .المماثلة الشركات في التن يييين للمديرين المماثلة الحوافت قيمة و المساهمين, حقوق على العااد ونسبة الشركة مراعاة أداش

 التن يييين المساولين مكافآت ومستو  السنوي ا داش تقييم يخ  فيما التن ييي الرايخ اتخيها التي القرارات واعتماد مراجعة 
 وحدة عن مساول مدير وأي المحاسبة , مدير و , المالي المدير من كالً  التن يييين المساولين تعريو يشمل .الشركة في

 و .للشركة السياسات بوض  يقوم آخر مو و وأي ,(أو المالية والمبيعات , اادارة, مثل) و ي ة أو رايسية أوقسم أعمال
 المالي والمدير التن ييي الرايخ مكافآت ومستو  السنوي ا داش بتقييم المتعلقة ا مور على كل بالرقابة أيضا اللجنة تقوم

 .للشركة التابعة للشركات
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 اللجان وأعضاش( بها المعمول وا ن مة القوانين ضمن) المجلخ أعضاش بمكافآت يتعلق فيما المجلخ إلى توصياتها تقديم 
 في بما والبدات الحوافت خطط و التن يييين, والمدراش (السنة في سعودي لاير ألو 150 مبل  المكافآت تتعد  ا أن بشرط)

 .الخيارات على الحوافت المعتمدة يلك

 أن  من التأكد يلك في بما التن ييي الرايخ غير اآلخرين والمديرين الشركة مو  ي أداش تقييم في المستخدمة المعايير مراجعة
 .الشركة في البشرية الموارد استراتيجية م  متسقة المعايير تلك

 التي  والمناف  التقاعدية المعاشات وخطط سياسات و ,( والبدات الحوافت يلك في بما) الشركة في المكافآت سياسات مراجعة
 تلك تماشي من التأكد على يلك يشتمل أن وينبغي .والمدراش التن يييين المساولين دون هم ممن اآلخرين بالمو  ين تتعلق

 .الشركة في البشرية الموارد م  إستراتيجية السياسات

 تلك  تماشي من التأكد على يلك يشتمل أن وينبغي .وااستبقاش والترقية , والتطوير , , التو يو لبرامل دورية مراجعة
 .الشركة في البشرية الموارد إستراتيجية م  البرامل

 التن يييين المدراش ولجانها وكبار اادارة مجلخ أعضاش مكافآت عن السنوي اللجنة تقرير ونشر إعداد. 

 الميثاق هيا على ضرورية أنها تر  تحسينات بأي للمجلخ والتوصية الميثاق هيا تقييم وإعادة مراجعة. 

 وأداش كل التتام تقييم على التقييم هيا يتضمن أن يجب كما .المجلخ إلى التقييم نتاال تقريرعن تقديم م  سنويا أدااها تقييم 
 .بها المناطة والمسؤوليات المهام بأداش اللجنة أعضاش من عضو

 فرعية لجان الى سلطاتها من جتش أو كل وت ويض تشكيل للجنة يجوت. 

 التاكد سنويا من استقاللية ااعضاش المتسقلين بمجلخ اادارة. 

   التأكد سنوياً من عدم وجود حاات تضارب مصالح لد  المدراش نتيجة ارتباطهم بمجالخ إدارات شركات اخر. 

المعمول  وا ن مة المتبعة القوانين بموجب المطلوبة والخبرة ااستقاللية متطلبات إستي اش اللجنة أعضاش جمي  على يجب
 من الرغم على .أعاله الميكورة للمتطلبات وفقا مستقالً  اللجنة في عضو كل كان إيا ما سنويا يحدد المجلخ كما. بهاها
 في الشروط هيه من أياً  انت اش بسبب اللجنة اتخيتها إجراشات أو قرارات تبطل أي ا أعاله , الميكورة العضوية شروط
  .القرار اتخاي فيها تم اليي الوقت

 اللجنة تن يم

 أعضاش جميعهم من أعضاش مجلخ اادارة ( 9)تتكون اللجنة من 

 : وفي مايلي بيان باسماش ااعضاش وسجل حضور ااجتماع 

  

 مرات الحضور المنصب اسم العضو م

 1 رايخ اللجنة  الشيخ بدر بن فهد الداود  4

 1 عضواً    حمود عبدالرحمن الحموديااستاي  5

 1 عضواً  دكتور عبدالعتيت صالح المتينيال 9

 
 : ذوي عالقة  طرافمعامالت مع ا -9

 
و قد بلغت قيمة التعامالت معها بعض الخدمات التقنية للشركة  تقدم شركة توب نت العااد ملكيتها الي رايخ مجلخ اادارة( 4

 .لاير 551,444العام مبل  خالل 
 
لاير من مجموعة  1,444,444تحصلت الشركة على قرض حسن بقيمة  5441مارخ  94خالل العام المالي المنتهي في ( 5

 .دار المستورد و العااد ملكيتها لرايخ مجلخ اادارة لمواجهة التتامات طاراة على الشركة
 

 المحاسب القانوني 
بكر ابو  -ديلويت أند توش / على تعيين السادة  م94/9/5449 العادية للشركة المنعقدة بتاريخوافقت الجمعية العامة 

لاير وقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين  472444كمحاسب قانوني لحسابات الشركة  بتكل ة قدرها  همالخيروشركا
 . دون اي تح  
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 / م3102للعسسام  حوكمسسة الماليسسة ونتسسائج تطبيسسق قائمسسة الإقسسرارات مجلسسس اإلدارة وفقسسا ألنظمسسة هيئسسة السسسوق 
 م 3102

 

يود مجلخ إدارة الشركة ااشارة إلنى أن الشنركة قند قامنت فني هنيا التقرينر باافصنا  عنن المتطلبنات التني تنطبنق عليهنا وقامنت 
بتطبيقها من ااحة حوكمة الشركات, إا أن هناك بعض البننود ا تنطبنق عليهنا وإنطالقناً منن مبندأ االتنتام بمتطلبنات الحوكمنة أو 

يلي المواد الغير مطبقة من ااحة حوكمة الشركات والتي تعمل الشنركة علنى دراسنتها لينتم اعتمادهنا و وفيما ت سير عدم االتتام, 
 :من ثم إضافتها للتقرير في ا عوام القادمة

 
رقم 
 المادة

 ن  المادة  المادة 
 الغير مطبقة  

 اسباب عدم التطبيق 
 

 
4 
5 

 
 عبارة عن تمهيد وتعري ات

  

 
9 
 (أ) 1

 
للمساهمين وتسهيل ممارسة  الحقوق العامة

 .حقوقهم وحصولهم على المعلومات
 

  
 مطبق 

 
1 
 (ب)

 
تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم 

 .وحصولهم على المعلومات
 

  
 مطبق 

 
2 
 

 
حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية 

 .العامة

  
 مطبق

 
1 
 

 
 حقوق التصويت

 
يجب إتباع أسلوب التصويت 

التصويت التراكمي عند 
اختيار أعضاش مجلخ اادارة 

 في الجمعية العامة

 
ايوجد بالن ام ااساسي للشركة 
اسلوب التصويت التراكمي 

اختيار اعضاش المجلخ وقد تم 
عرضه على الجمعية العامة الغير 

وتم ارجااه  توافق عليهعادية ولم 
 الى اجتماع قادم 

  

 
9 

 
 .حقوق المساهمين في أربا  ا سهم

  
مطبق , حين توجد سياسة 

لتوتي  ا ربا  وفقا لما ن  عليه 
 .الن ام ا ساسي للشركة

 

 
9 
 

 
 .السياسات وااجراشات المتعلقة باافصا 

  
 مطبق

 
7 

 
 اافصا  في تقرير مجلخ اادارة

 

  
 مطبق 

 
44 
 

 
 الو ااو ا ساسية لمجلخ اادارة

  
 مطبق

   مسؤوليات مجلخ اادارة 44
 مطبق 

 مطبق  تكوين مجلخ اادارة 45
 

 لجان مجلخ اادارة واستقالليتها 49
 

 مطبق 

 
14 
 

 
 لجنة المراجعة

  
 مطبق
 

   لجنة الترشيحات والمكافآت 42
 مطبق

 اجتماعات مجلخ اادارة وجدول ا عمال 41
 

 مطبق 

 مكافآت أعضاش مجلخ اادارة وتعويضاتهم 49
 

 مطبق 

49  
 اادارةتعارض المصالح في مجلخ 

 

  
 مطبق
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 :غرامات هيئة السوق المالية -01
 

لاير  942444بقيمة م فرضت هياة سوق المال غرامة على الشركة 5441مارخ  94خالل العام المالي المنتهي في 
نتيجة لعدم التبلي  عن تعيين عضو مجلخ اادارة جديد في ن خ يوم تعيينه, اضافة الي يلك فرضت الهياة على الشركة 

من المادة العاشرة من ااحة حوكمة الشركات  والخاصة ( د)لمخال ة الشركة ال قرة  لاير 442444غرامة مالية بقيمة 
 .ضاش مجلخ اادارة و اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمينبمعايير اختيار اعبوض  ااحة من صلة 

 
 

 :المستقبل والطموحات -00
من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأربا  شركاتها التابعة با وضاع العالمية خاصة وأن إحد  تلك الشركات          

العمالش المحليين بدشوا في تقلي  إن اقهم ااعالني و يات التأثير الجوهري في ا ربا  لها مكاتب خارج المملكة وحتى 
م  يلك وبالرغم من ال روو الراهنة في المنطقة العربية إا أن الشركة قد حققت نموا في ا ربا  التشغيلية المتعلقة 

با  بنشاط الشركة إيا اعتبرنا أن اانخ اض في صافي ا ربا  يعود بشكل مباشر إلى انخ اض حصة الشركة في أر
 .الشركات التميلة, وما تال مجلخ اادارة ين ر إلى المستقبل بالت اؤل و تحقيق المتيد من ا ربا  خالل العام القادم 

 
وبعون هللا وتوفيقه سوو تخطو الشركة خطوات متقدمة في جمي  مجاات نشاطها ب ضل ااستراتيجيات الجديدة الرامية          

حية وتوجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخي المجلخ قراراته بشأنها وسوو يبدأ إلى تحقيق أعلى معدات الرب
تن ييها خالل العام القادم حين تم إعادة هيكلة بعض ا نشطة ا مر اليي سوو يخ ض من أثار ا تمة بااضافة إلى  

ولى هي إنشاش برج تهامة الدخول في النشاط العقاري من خالل تأسيخ شركة لهيا الغرض وتكون مهمة الشركة ا 
 .ااعالمي في الموق  الحالي للمركت الرايسي للشركة في مدينة جدة 

 
في مجال التعليم  قطاع المكتبات وااست ادة من ال ر  المتاحةواعادة هيكلة كما تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير          

نمو السكان بالمملكة  ل أفريقيا ويأتي هيا في  ل ارت اع معدلوالمعرفة في المملكة ودول الخليل والشرق ا وسط وشما
 .المهني من ميتانية الدولة السنوية واهتمام الدولة الكبير باان اق على قطاع التعليم والتدريب

 
 
 

 :األدوات المالية وإدارة المخاطر -03
يمم مدينه تجاريه اخر  استثمارات , ومافي حكمهتتضمن اادوات المالية المدرجة في قاامة المركت المالي بشكل رايسي النقد 

 .وايجارات مقبوضه مقدماً 
 

بسبب عدم عدم مقدرة طرو ماعلى الوفاش بالتتاماته مما يؤدي الى تكبد الطرو ااخر لخسارة مالية يتمثل في  :مخاطر االئتمان
مه لد  بنوك محليه يات تصنيو ااتماني ايداع النقد ومافي حكمن يلك , مخاطر اااتمانعلي جوهري الشركه وبشكل تركيت 
وا هار قيمتها او الخارجيه ق اليمم المدينه التجارية واآلخر  بشكل رايسي من عمالش في السوق المحليه استحقوكيلك ا, مرت  

 .القابلة لالسترداد المقدر
 

تنتل و, عدم مقدرة المنشأة على توفير ا موال الالتمة للوفاش بالتتاماتها المتعلقة باادوات الماليةتتمثل في   :مخاطر السيولة
تدار مخاطر السيولة و. او تحصيل قيمته مخاطرة السيوله عند عدم القدرة على بي  اصل مالي بسرعه وبمبل  يقرب قيمة العادله

 .الكافية للوفاش باالتتامات المستقبلية للشركة ويلك بمراقبتها بالن ام للتأكد من توفير السيولة
 

ان , قيمة اادوات المالية نتيجة للتغيرات في اسعار صرو العمالت ااجنبيةبيب تمثل المخاطرة الناجمة عن تي :مخاطر العمالت
اسعار الصرو محدود  وعليه فإن المخاطر قد تتعرض لها نتيجة التقلبات في, معامالت الشركة ااساسية هي باللاير السعودي

 .جداً 
 
 :وصف ألنشطة أدوات الدين -02
 :أدوات الدين القابلة للتحويل - 4

ا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو  منحتها الشركة أو شركاتها 
 .التابعة خالل السنة المالية 

 
 :حقوق التحويل أو ااكتتاب بموجب أدوات الدين   - 5 
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كيلك ا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة  
 .أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابعة خالل السنة المالية 

 
 :لالسترداد أدوات الدين القابلة  – 9
كما ا يوجد أية .ا يوجد أي استرداد أو شراش أو إلغاش من جانب الشركة أو شركاتها التابعة  ي أدوات دين قابلة لالسترداد  

 .أسهم أو أدوات صادرة من الشركة  ي شركة تابعة 
 
 :وصف مصالح األسهم و أدوات الدين  -02

في التصويت تعود  شخا  عدا أعضاش مجلخ اادارة و كبار التن يييين ا يوجد مصلحة في فاة ا سهم يات ا حقية  -4
و أتواجهم و أوادهم القصر أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل و اادراج و ا 

 .يوجد تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية ا خيرة 
اكتتاب تعود  عضاش مجلخ اادارة و كبار التن يييين و أتواجهم و أوادهم  ا يوجد مصلحة و حقوق خيار و حقوق -5

 .القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و ا يوجد أي تغيير خالل السنة المالية ا خيرة 
 

 :إقرارات مجلس اإلدارة -05
 :يقر مجلخ اادارة بأنه  

  وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهياة  م5441 مارخ 94المالية الموحدة للشركة كما في قد تم إعداد القواام
 .السعودية للمحاسبين القانونيين , و بشكل صحيح و ي هر عدالة المركت المالي لها 

  لد  الشركة القدرة و الموارد الالتمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشياة هللا. 

  الرقابة الداخلية أعد على أسخ سليمة و تم تن ييه ب عالية إن ن ام. 

  ا يوجد أية قروض منحت  ي عضو من أعضاش مجلخ اادارة. 

 من هياة السوق  او ة أو تن يمية أو قضاايةلم يتم فرض أية عقوبات أو جتاشات على الشركة من أي جهة إشرافي
 .(44)من فقرة رقم بهيا التقرير ضسوي ما تم اافصا  عنه   المالية 

  سوي ما تم يكرة ضمن البيانات المالية للشركة للعام يقر مجلخ اادارة بأنه ا يوجد أية قروض على الشركة
 . م5441مارخ  94المالي المنتهي في 

  لم يقم أي شخ  بإبالغ الشركة بأية مصلحة في فاة ا سهم يات ا حقية في التصويت. 

  يةأن القواام المالية خالية من أي أخطاش جوهرتقرير مراج  الحسابات ي هر. 

  البيانات المالية الموحدة حين تمنت  حول( ج-1)ورد في اايضا  رقم  حسبماتح    تقرير مراقب الحساباتتضمن
ات المعدة من قبل الشركة التميلنة, لنم حسابعلى أساخ  الالمحاسبة عن استثمار الشركة في احد  شركاتها التميلة 

أو التواصل م  مراجعي حسابات هنيه الشنركة / الحصول على القواام المالية المراجعة للشركة التميلة ونتمكن من 
 .التميلة لتحديد ما ايا كان هنالك تعديالت ممكن أن تتم على قيمة ااستثمار و ااربا  المتحققة منه

    حول القواام المالية ( د - 54)ضا  رقم تضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشان ما ورد في ااي
الموحدة, حين قامت الشركة برف  قضية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تطالب فيها بالغاش العقد المبرم معها بشأن 

ن را اخالل المؤسسة  5444مارخ  41عقد ايجار و استثمار خدمات الدعاية و ااعالن على امتداد الجسر اعتبارا من 
و لم تقم ادارة الشركة . د ببعض شروط هيا العقد بااضافة الي وقوع الضرر المادي على الشركةالعامة لجسر الملك فه

 و البال   5441,  5449مارخ  94في  وو اايجار المتعلق بالعقد للسنتين  المنتهيتينالموحدة بمصر ااعماليتحميل قاامة 
 .القانوني للشركةاستنادا الي راي المستشار  والىمليون لاير سعودي على الت 527, مليون لاير سعودي 927قدرهما 

 
 :توصيات مجلس اإلدارة-02
م حتى  4/1/5449إن المجلخ بعد أن استعرض م  حضرتكم الميتانية العمومية والحسابات الختامية لل ترة من       

 :م يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي  94/9/5441
 

م وحساب ا ربا  والخساار عن ال ترة 94/9/5441السنة المالية المنتهية في  الموافقة على تقرير مجلخ اادارة عن  -4
 .م94/9/5441م حتى 4/1/5449من 

 م 94/9/5441م وانتهت في 4/1/5449إبراش يمة أعضاش مجلخ اادارة الحالي عن السنة التي بدأت في  -5
 م           94/9/5441في الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقواام المالية للعام المنتهى  -9
الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القواام المالية للعام المالي  -1

  .م والبيانات المالية الرب  سنوية وتحديد أتعابه  5441/5442
 . الموافقة على المعامالت م  ااطراو يات العالقة  -2
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 شكر وتقدير
 

لمقنام خنادم الحنرمين  لنكنررأن ينتهنت هنيه ال رصنة  تهامة لالعالن والعالقات العامة والتسنويق القابضنة يسر مجلخ إدارة شركة 

بخننال  الشننكر والتقنندير لمننا يقدمانننه مننن جهنند حثيننن لتحقيننق رفاهيننة وأمننن هننيا  –يح  همننا هللا  –الشننري ين وولنني عهننده ا مننين 

كره وتقديره إلنى حكومنة خنادم الحنرمين الشنري ين الرشنيدة علنى دعمهنا ورعايتهنا المسنتمرة الوطن, كما يتقدم المجلخ بخال  ش

لشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخا  , كما يشكر المجلخ جمي  عمالش الشركة على ثقتهم ودعمهم, وينتهت المجلخ 

داعين هللا عت وجل أن يتوج هيه الثقنة . وكريم دعمهم هيه المناسبة ليعرب عن خال  شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم

كمننا يقنندم المجلننخ الشننكر ادارة الشننركة ومنسننوبيها لجهننودهم المخلصننة وأدااهننم . والنندعم بمتينند مننن التطننور وااتدهننار للشننركة

 . م 5441/ م5449المتميت خالل العام المالي 

 

  م 5442/ م5441المالي عام د من اانجاتات خالل الكما يتطل  مجلخ اادارة إلى متي

 

 

                                                                                                                        وهللا ولي التوفيق ,,,

 

 

 مجلخ إدارة 

  تهامة لالعالن والعالقات العامة والتسويق  القابضة شركة 

                                                                                                                                                                  

 م 5441 مايو


