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  المقدمة 

  
  الحمد % رب العالمين والص#ة والس#م على سيدنا محمد بن عبد! وعلى اله وصحبة اجمعين 

  الس#م عليكم ورحمة ! وبركاته  ،،،، وبعد                      شركة تھامة القابضة ومساھما(خوة ا(فاضل  

  

يطيب لمجلس إدارة شركة تھامة ل4ع#ن والع#قات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس 
م  مرفقا بالتقرير  الميزانية النھائية للشركة  وبھا قائمة الدخل وقائمة 31/3/2015م الى 1/4/2014للفترة من  ا�دارة 

  .حقوق المساھمين  التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في
  .عرضا شام# ;داء العمل المحققة وا(نجازات والقرارات طيلة العام المالي المنصرم كما يتضمن التقرير 

بين طياته ملخصا وافيا ?ليات حوكمة الشركات وا(لتزام بلوائح ھيئة السوق وقد حرص المجل>س وأعض>ائه  التقرير كما  يحمل
طراف ذات الع#قة ا(إلى اتخاذ مبدأ ا�فصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعام#ت مع 

.  
اھد على توافقه مع (ئحة حوكمة الش>ركات الص>ادر م>ن قب>ل ھيئ>ة الس>وق المالي>ة ف>ي وھذا التقرير الذي بين أيديكم لھو خير ش

م>>ن قواع>>د التس>>جيل وا�دراج والنم>>وذج ا�رش>>ادي ) 27(م  ومتطلب>>ات ا�فص>>اح والش>>فافية ال>>واردة ف>>ي الم>>ادة 2006ن>>وفمبر 
  . لتقرير مجلس ا�دارة المعد من قبل ھيئة السوق المالية 

  

   :التزامنا 
 تأكيد الريادة في تحقيق تطلعات عم#ئنا بمھنية واحترافية مميزه  �

  

  :رسالتنا 
 توفير بيئة عمل متميزة على مستوى المملكة  �

 ا(لتزام بالجودة في تقديم خدماتنا للعم#ء �

  والمھني للكوادر الوطنية بالشركة تنمية ا;داء ا(حترافي  �

 ا(قتصاد تعزيز دور الشراكة مع المجتمع وبناء الثقة في �

 تعظيم ربحية المساھمين �

 الشريعة السمحاء  التمسك بكل القيم ا(جتماعية وا(نسانية والخيرية والبيئة  مما ( يتعارض مع �
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  محتويات التقرير

  
 الشيخ بدر بن فھد الداود   ...............كلمة رئيس مجلس ا(دارة   �

 شيخ داود بن فھد الداودال  ....... ....للشركة عضو المنتدب كلمة ال �

  

 متطلبات ھيئة السوق المالية  طبقا لقواعد التسجيل وا(دراج -

 م#مح تاسيس الشركة   - او( 
 وصف للنشاط الرئيسي ومدى تاثيره على حجم اعمال الشركة ومدى اسھامة في النتائج  -1

 توجيھات مجلس ا(دارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة وا(رتقاء بھا  -2

 الشركات التابعة والزميلة وانشطتھا  -3

  شركة تھامة الدولية ل#ع#ن  1/3

  شركة تھامة العالمية للع#قات العامة 2/3

  شركة مكتبات تھامة الحديثة  3/3

  شركة تھامة التوزيع 4/3

  شركة تھامة ل#ستثمار التجاري  5/3

  شركة استدامة العالمية للعقار 6/3

  شركة اد ارت مديان  7/3

  الشركة الدولية للخدمات ا(ع#نية  8/3

  الشركة الدولية لبيع مواد ا(ع#ن  9/3

  الشركة المتحدة ا(ع#ن  10/3

  شركة الصحفيون المتحدون  11/3

  شركة تھامة المنى الدولية  12/3

 الشركة الخليجية لتطوير ا(نظمة   13/3

 شركة تھامة جلوبال دبي 3/14

  م#مح النتائج المالية للشركة   -ثانيا 
 أھم ا(نجازات والقرارات -1

 المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة   -2

 ملخص اداء الشركة والتحلي#ت والنتائج المالية الموحدة  -3

 النتائج المالية    1/3

 تاثير ا(نشطة الرئيسية على نتائج ا(عمال  2/3

  التوزيع الجغرافي ل#يرادات المحققة  3/3

  القوائم المالية  4/3

  قائمة المركز المالي  5/3

  حساب ا(رباح والخسائر6/3

  قائمة حقوق المساھمين  7/3

  المدفوعات للجھات الحكومية  8/3

  المعايير المحاسبية  9/3
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  الوضع الزكوي       -ثالثا 

  القروض ا   -رابعا 

  المسولية ا(جتماعية   -خامسا 

  حوكمة الشركة (ئحة   -سادسا 

   التواصل مع المساھمين -1

 سياسة توزيع ا(رباح -2

 وتصنيف العضوية به  مجلس ا(دارة -3

 سجل حضور اجتماعات المجلس -4

 التعويضات والمكافات  -5

 بيان مصلحة اعضاء المجلس وتغيرھا  -6

 التناز(ت عن الرواتب والتعويضات وا(رباح  -7

 لجان المجلس -8

  لجنة المراجعة الداخلية  1/8

  لجنة الترشيح والمكافات    2/8

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  -9

 معام#ت مع ذوي ع#قة   - 10

 غرامات ھيئة السوق المالية   - 11

 المستقبل والطوح   - 12

 ا(دوات المالية وادارة المخاطر   - 13

 وصف (نشطة ادوات الدين   - 14

 وصف مصالح ا(سھم وادوات الدين   - 15

 اقرارات المجلس  - 16

 توصيات المجلس  - 17

 

  تقرير المراجع الخارجي  -سادسا 
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 كلمة رئيس مجلس ا(دارة    
 
 

 إخواني وأخواتي
   الموقرينشركة تھامة ل�ع�ن والع�قات العامة والتسويق القابضة       مساھمي 

  
  ,,الس�م عليكم ورحمة ! وبركاته

 
  

   ....المساھمين  اخواني واخواتي 
  

واھ%م ا1نج%ازات و1ئح%ة وص%افي ا*رب%اح وال%ذي يتض%من النت%ائج المالي%ة *داء الش%ركة الس%نوي للش%ركة  اضع بين اي%ديكم التقري%ر
الت%ي س%عى المجل%س إل%ى اتخاذھ%ا لتحقي%ق أھ%داف وتطلع%ات   الحوكمة المطبقة وتقرير المراج%ع الق%انوني با5ض%افة إل%ى  الق%رارات

  .   المساھمين وتحقيق المزيد من الفرص ا1ستثمارية للشركة
  المنافسة الشرسة من الصعوبات التي واجھت الشركة و وقد حرص المجلس على دعم الشركة ل�ستمرار في اداء نشاطھا بالرغم

  

الت%ي نطم%ع اليھ%ا  ا1 انن%ي اقدم شكري للجميع من اعضاء المجلس والموظفين عل%ى الجھ%د المب%ذول وان ل%م تتحق%ق اھ%دافنا واخيرا 

  ع بتحسن الوضع في المستقبل القريب لجمياوكد ل

   .وتقبلوا  اخواني واخواتي المساھمين شكري وتقديري                         

                                                                                                  

  رئيس مجلس ا�دارة                                                                            

  بدر بن فھد الداود                                                                           
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  للشركة لعضو المنتدبكلمة ا  
  

  السادة  مساھمي شركة تھامة القابضة                             الموقرين
  

  ,,الس�م عليكم ورحمة ! وبركاته
 
استطيع القول بان الربع الرابع من ھذة السنة ھي البداية الجديدة والمشرقة للشركة للعودة الى الربحية والتشغيل الفاعل  

في  ا1ثر اكبر �قة  والتي سيكون لھالوحة عم 120وخصوصا بعد اكتمال المراحلة ا1ولى من المشروع العم�ق بالرياض وھو 
  .الكريم ذلك من نتائج الربع ا1ول ان شاء !  للعام المالي القادم  السنة القادمة وسي�حظ  المساھم

  
  في الوقت الراھن على المشاريع ذات الربحية  وتسعى الى التخلص من المشاريع التي تمثل عبء عليھا  الشركة  وسوف تحافظ

الطريق الى ولتحقيق المزيد من الربحية ) الشقيقة و التابعة ( كما ان الشركة سوف تستمر في تطوير وتفعيل الشركات ا1خرى 
  . ين ومجلس وموظفينيالمستقبل 1 ينتھي بل ھي خطوات تتلو خطوات سوف تصب في مصلحة الشركة مساھم

   
   وانني اسال ! ان يسدد خطانا جميعا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب 

                
  ,,حفظكم و! ي                    

  
  
  

                                                
  لعضو المنتدبا                                                                                    

  داود بن فھد الداود                                                                                   
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  م�مح تأسيس الشركة    :أو� 

 

 .وصف للنشاط الرئيسي ومدى تاثيره على حجم اعمال الشركة ومدى اسھامة في النتائج  -1

المتخصص/ة ف/ي مج/ال ا7ع/�ن والع�ق/ات العام/ة تعد شركة تھام/ة واح/دة م/ن كبري/ات المجموع/ات الس/عودية 
والنش/ر والمكتب/ات والفي/ديو، وق/د ب/دأت نش/اطھا كش/ركة ذات مس/ئولية  ا�ع�ني/ة والتسويق وخدمات الوسائل

م ث/م تحول/ت ال/ى ش/ركة مس/اھمة س/عودية وفق/ا لنظ/ام الش/ركات ف/ي المملك/ة العربي/ة 1974محدودة ف/ي الع/ام 
م 1983ابري/ل  13ھ/ـ المواف/ق 1403جم/ادى الثاني/ة  29بتاريخ  1397ري رقم السعودية بموجب القرار الوزا

كم//ا تعم//ل الش//ركة ف//ي مج//ال ا7ع//�ن التج//اري والع�ق//ات العام//ة . الص//ادر ع//ن وزارة التج//ارة والص//ناعة
 150ويبل//غ رأس//مالھا  23232والتس//ويق والنش//ر والتوزي//ع بموج//ب ت//رخيص وزارة الثقاف//ة وا7ع//�م ب//رقم 

  .مليون سھم  15 موزعة على مليون لایر

  

وتمارس شركة تھامة أنشطتھا م/ن خ/�ل مكتبھ/ا ال/رئيس بج/دة وش/بكة فروعھ/ا وش/ركاتھا الش/قيقة بالمملك/ة 
  . يھا فى الخارجالعربية السعودية وعن طريق مكاتبھا وممثل

تھام/ة   ي/ث تول/تلرائ/دة ف/ي ا7ع/�ن والتس/ويق حواستطاعت تھامة خ�ل مسيرتھا أن تحوز على الثقة كونھا ا
الص//حف والمج/�ت الدولي//ة وع//دد م//ن القن//وات والوس//ائل ا�ع�ني//ة ا�متي/از الحص//رى لمجموع//ة متمي//زة م/ن 

الفضائية العربي/ة، كم/ا تمتل/ك تھام/ة ش/بكة م/ن وس/ائل إع�ن/ات الط/رق الت/ي تغط/ى الط/رق الس/ريعة بالمملك/ة 
انتشارھا الواسع في تقديم ھ/ذه الخدم/ة إل/ى اس/تخدام وجسر الملك فھد الذى يربط المملكة بالبحرين وقد ساھم 

  .احدث التقنيات التي تعتبر مرتكزا قويا في صناعة ا7ع�ن بالمملكة العربية السعودية 

ص/حف ، (وتعد تھامة الشركة اcم التي انبثقت عنھا العديد من الشركات العاملة في مجا�ت التسويق ا�ع�ن/ى 
سھمت تھامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات الخاصة التي شقت حيث أ) مج�ت وقنوات فضائية

 .طريقھا في عالم ا7ع�ن والتسويق في المحيطين المحلى وا�قليمى

 
)  /  الخسارة( صافي  مجمل الربح  بالمليون ا(يرادات  بالمليون النشاط      

 الربح   بالمليون

 )10.8(  0.041  38.9 ا(ع#ن 

 )11.1( )0.270(  18.2 المكتبات     

  0.2  7.150  30.0 التوزيع 

 )3.9(  1.710  17.2 تصنيع اللوح ا(ع#نية

 )14.5( - 0 ا(ستثمار 

 )40.1(  8.63  104.3 ا(جمالي 
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  .توجيھات مجلس ا�دارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة وا�رتقاء بھا  -2

تبن/ى عل/ى التوس/يع  والت/ي  هبداي/ة دورت/ ذاستراتجيتھا ا�ساسية التي تبنھا مجلس ا�دارة منتسير الشركة في 
إل/ى و رص ا�س/تثمارية الجي/دة واس/تثمارھا والتنوع في استثمارات الشركة م/ن خ/�ل البح/ث ال/دقيق عل/ى الف/

با�ض/افة  إليھ/ا الس/وقا�ندماجات مع الشركات اcخرى التي تمتل/ك بع/ض المش/روعات الحديث/ة والت/ي يحت/اج 
الشركات التابعة المنبثقة عن تھامة ا�م  مزي/دا م/ن  ھذةھدف إعطاء الى تحويل انشطتھا الى شركات مستقلة ب

المرونة وا�ستق�لية في اتخاذ قراراتھا وتسيير أعمالھا التشغيلية لتحقيق إس/تراتيجية التركي/ز وزي/ادة الق/درة 
الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات المزيد من الدعم والمرونة م/ع احتف/اظ  التنافسية ومنح مجالس المديرين مع

  .مجلس ا7دارة لتھامة القابضة في تمثيلھا بأغلبية اcعضاء في تلك المجالس

ترتكز إستراتيجية الشركة على ا�ستفادة من مكانتھا في صناعة ا7ع�ن والعلم والمعرفة والمكتبات وذل/ك كما 
ارية ف/ي مج/ال ص/ناعة ا7ع/�ن والتوس/ع ف/ي العق/ود وا�متي/ازات ا7ع�ني/ة  وف/ي مج/ال بتطوير ف/رص اس/تثم

 –ة ا�لكتروني/ة ي/الصناعات القائم/ة عل/ى المعرف/ة م/ن التوس/ع ف/ي ا�تفاقي/ات للحص/ول عل/ى المنتج/ات التعليم

من//اھج لتك//ون تھام//ة بموج//ب ھ//ذه ا�تفاقي//ات الوكي//ل الحص//رى لجمي//ع المنتج//ات وال  - ترمش//روع ھ//اركو
ت الش/ركة العالمي/ة المتخصص/ة ف/ى مج/ال ال/تعلم والتعل/يم وتق/ديم رھ/اركوشركة وتعتبر . التعليمية فى المملكة

المدرس/ية الورقي/ة اcكاديمي/ه الحلول التعليمية المتكاملة والعصرية وھى شركة متخصص/ة ف/ي إع/داد المن/اھج 
وتدريب المعلمين فى المملك/ة ، فض/� ع/ن ب/رامج  وا�لكترونية للمدارس الدولية واcھلية وكذلك برامج تطوير

   . تحديد المستوى العلمي للطالب

عائ//دا  اcكث//رض//من نش//اط الش//ركه ھ//ذه ا7س//تراتيجية مراقب//ة الس//وق �قتن//اص الف//رص ا�س//تثمارية تس//تھدف 
المجل//س اللج//ان المنبثق//ة ع//ن اعم//ال متابع//ة تفعي//ل ووم//ن جان//ب آخ//ر . ف//ر بھ//اوم//ردودا مالي//ا للش//ركة والظ

كما أن إستراتيجية الش/ركة تس/عي إل/ى  .حوكمة الشركات وفق مبدأ ا7فصاح والشفافية والتطبيق اcمثل ل�ئحة
ا�ستفادة من الفرص ا�ستثمارية في القطاع العقاري والذي يشھد توسعا في أنشطته وحجما في مبيعاته وذلك 

ب//رج  مم//ا يع//ود با7يج//اب عل//ى تعظ//يم عوائ//د اس//تدامة ومش//روع الش//ركة  –م//ن خ//�ل ذراع الش//ركة العق//اري 
 .مساھمي الشركة

  الشركات التابعة والزميلة وأنشطتھا  -3

القدرة عل/ى توجي/ه سياس/تھا المالي/ة والتش/غيلية  الشركة القابضة التي لدى  ھي تلك المنشآت الشركات التابعة
للحصول على منافع اقتص/ادية وع/ادة م/ا تك/ون مص/حوبة ب/امت�ك أكث/ر م/ن نص/ف ع/دد اcس/ھم الت/ي لھ/ا ح/ق 

  التصويت 

  شركة تھامة الدولية لsع�ن1/3

حي/ة الش/كل و م و تط/ور عب/ر الس/نين م/ن نا 1976بدء نشاط إع�نات الطرق مع انط�ق/ة الش/ركة اcول/ى ع/ام 
حجم اcموال المستثمرة في ھذا النشاط و قد تزامن مع بداية ھذا النش/اط افتت/اح ورش/ة ص/غيرة لخدم/ة وس/ائل 

وق/د رك/زت تھام/ة . إع�نات الطرق وتطورت عبر الزمن لتصبح اtن مصنعا يق/وم بتص/نيع اللوح/ات واcعم/دة
مملك/ة بم/دنھا و طرقھ/ا الرئيس/ية وتع/د الش/ركة على التوسع في مجال لوح/ات اليونيب/ول لتغط/ي كاف/ة أنح/اء ال

حاليا من أكبر الشركات التي تعمل في مجال لوحات اليونيب/ول وق/د حص/لت الش/ركة عل/ى العدي/د م/ن المزاي/دات 
التي يتم طرحھا من خ�ل اcمانات فأصبحت الشركة اtن صاحبة الحق الحصري لمعظم لوحات اليونيبول عل/ى 

ر الملك فھد با7ض/افة إل/ى المواق/ع الممي/زة داخ/ل م/دن مك/ة و ج/دة و الري/اض و طريق جدة مكة السريع وجس
لوح/ات بع/ض ھ/ذا با7ض/افة إل/ى ملك/ه الدمام و جميع الطرق خارج النطاق العمراني والت/ي ت/ربط ب/ين م/دن الم

  .والرياض  كباري المشاه في المدينة المنورة

  

  :بالشركةو فيما يلي بيان بعقود المواقع ا7ع�نية الخاصة 

رقم 

  العقد

  م�حظات  الجھة  المواقع  المشروع

    أمانة الرياض  47  120الرياض  1.1
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    شركة جدة للتنمية   5  داخل جدة  2.1

    شركة جدة للتنمية   11  )خارج جدة (شمال جدة   2.2

بديل للوحات شمال   شركة جدة للتنمية   10  خارج جدة(جدة مكة   2.3

  جدة

م (السريع ط جدة مكة المكرمة  3.1

1(  

أمانة العاصمة   30

  المقدسة

  

م (ط جدة مكة المكرمة السريع  3.3

2(  

أمانة العاصمة   30

  المقدسة

  

  إجراءات ا7لغاء  وزارة النقل  25  جدة مكة المكرمة 3.2

أمانة العاصمة   10  داخل مكة المكرمة 4.1

  المقدسة

  إجراءات ا�لغاء

  تم ا�لغاء  المنورةأمانة المدينة   2  المدينة المنورة 5

أمانة المنطقة   8  )المرحلة الثانية(الدمام  6.1

  الشرقية

  

أمانة المنطقة   10  )المرحلة السادسة(الدمام  6.2

  الشرقية

  

      3  جوازات الدمام 6.3

      3  )جزيرة الحدود(جسر البحرين  6.4

      194  ا�جمالى 

بھذا النشاط ھدفه اcساسي تعزيز مكانة الشركة في ھذا المجال وا�ھتمام به تطويراً وتنمية  نا إن اھتمام
cعماله وقطاعاته، اcمر الذي حقق ما تصبو إليه ا7دارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في ھذا 

ته فقد تم تحويل ھذا النشاط إلى المجال قدرة وإمكانيات، ولزيادة ا�ھتمام بھذا القطاع والتوسع في استثمارا
  .شركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم شركة تھامة الدولية لsع�ن

  :شركة تھامة العالمية  للع�قات العامة 2/3

ان تب/دا م/ن حي/ث انتھ/ى ا�خ/رين  اح/دى ش/ركة تھام/ة القابض/ة  ,العالمي/ة للع�ق/ات العام/ةتسعى شركة تھامة 
فريق عم/ل  ا�تصال المؤسسي واستشارات الع�قات العامة في المملكة من خ�لتقديم مفھوم متكامل لخدمات ب

احتياج/ات ان تفھ/م وادراك  .أكفأ العناص/ر البش/رية ذات الخب/رات والم/ؤھ�ت العلمي/ة المتخصص/ةواحد  يجمع 
 .في تقديم خدماتھا وتواصلھا مع العم�ء  ھي القاعدة التي منھا تنطلقالسوق المختلفة 

  

  :بالمفھوم ا�حترافي مابين نطاق عمل إدارة الع�قات العامة ويمتد 

 :الع�قات ا7ع�مية  �

  .إلخ .... نشرات صحفية ، مقا�ت ، مؤتمرات صحفية 
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 :ا�تصا�ت المؤسسية للشركات  �

  .نشرات إخبارية ، دوريات ، كتيبات تعريفية ، تقارير سنوية 

 :المؤتمرات والندوات  �

  .أساليب ا�تصال بالفئات المستھدفة ، تجھيز العروض ، مكونات الحدث إعداد ا7ستراتيجية ، 

 .إدارة المعارض والمناسبات  �

 .الع�قات الحكومية  �

 .رعاية البرامج  �

 .إعداد وتنفيذ التصاميم الفنية للمواد الترويجية والحم�ت ا7ع�مية  �

 .ا�ستشارات  �

 .الخدمات ا7ع�نية  �

 .خدمة الملف الصحفي  �

 :خدمات قائمة ال �

 وأعمال تدخل في نطاق عمل تھامة  تقديم الخدمات ا�ستشارية لما يستجد من مناسبات �

 .المساندة وا7شراف على تنفيذ اcعمال الترويجية  �

 .لتعزيز الصور الذھنية  هالمستھدف هالترويجي �مية التي من شأنھا دعم البرامجتقديم الخدمات ا7ع �

المتابع///ة المس///تمرة م///ع ا7دارة التنفيذي///ة لمقابل///ة احتياجاتھ///ا العاجل///ة م///ن خ///دمات الع�ق///ات العام///ة  �

وحي/ث ان والترويج وإعداد تقارير دورية بشكل ش/ھري أو رب/ع س/نوي تعك/س مج/ا�ت العم/ل المنف/ذة 

إع�مي/ة  يرتك/ز ف/ي إع/داد المل/ف الص/حفي إض/افة إل/ى تق/ديم خ/دماتنشاط الع�قات العامة في السابق 

 :متنوعة ، حيث يتم إصدار الملفات اtتية 

المل//ف ا7لكترون//ي / الص//حة / الش//ئون العام//ة / الكھرب//اء / الص//ناعة / الق//انون / ال//نفط / الش//ئون ا�قتص//ادية 
تق/رر  مجال ا�تص/ال والمعلوم/ات فق/د  طور فيلبعض العم�ء كخطوة نحو تطوير وتحديث الملف تمشياً مع الت

 . كترونيا يمتاز بالسرعة ودقة المعلومةليصبح ملفا ال تطوير الملف

 شركة مكتبات تھامة الحديثة  3/3

وظھرت أولى الوعي والثقافه علي المستوي الوطني نشر الھدف  كانللمكتبات مع انط�قة شركة تھامة 
باللغة ) الھامةدليل الشخصيات (م ممثلة في نشر اول كتاب من نوعه في المملكة وھو  1976بشائرھا عام 

الى العمل الشركه وسعت . والكتب المميزه ا7نجليزية ثم تتابعت أعمال النشر وتم اصدار العديد من الس�سل
عديد من المعارض المحلية والعالمية بھدف ا�نتقال لعلى تحسين النشاط و ا�رتقاء بمستواه وشاركت في ا

ور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظھرت على ومع مر. بالكتاب الوطنى من المحلية إلى العالمية
القراءة وانخفاض توجه الناس نحو الكتاب المطبوع ة الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عاد

ستدعي اcمر الذي أ. صعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائرلكل ھذا أدى إلى مواجھة قطاع النشر والمكتبات 
العديد من الخطوات لتحسين ھذا النشاط والتي انعكست على النتائج التي تحققت، فقد قامت اتخاذ القيام ب

الشركة خ�ل العام الماضي بدمج نشاط المكتبات والفيديو وتحويلھم إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم 
ه والدخول في بعض شركة مكتبات تھامة الحديثة وذلك حتى يتم التوسع في النشاط وإعطائه فرصة لزيادة دخل

  . تنعكس بإذن هللا على زيادة الربحية وتقليل مصروفاتھاسالمشروعات الجديدة و التي 

تقدم ووتعتبر شركة مكتبات تھامة من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية بالمملكة 
 - بأھم المدن الرئيسية بالمملكة شره تمعرض للتجزئة من 13شركة خدماتھا للمستھلكين النھائيين عن طريق ال

   .مكة الرياض جدة آبھا خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة
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 ,الكتب اcجنبية ,تتميز شركة مكتبات تھامة الحديثة بتنوع منتجاتھا من القرطاسية، الكتب العربية �

 أكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب واcلعاب والھدايا  ,الفيديو

التي   Eclipseلدى شركة مكتبات تھامه الحديثة العديد من اتفاقيات التوزيع الحصريه وأھمھا شركة  �
 تعتبر أھم مزود للكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة

تعتبر شركة مكتبات تھامة الحديثة من أكبر موردي الكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة  �
ع�قات الحصرية الحالية با7ضافة إلى ع�قات التعامل مع أكبر دور النشر بالمملكة وذلك عن طريق ال

 العالمية

تعتبر شركة مكتبات تھامه الحديثة المورد الرئيسي للكتاب اcجنبي لجامعة الملك عبد العزيز بجدة  �
 كلية دار الحكمة بجدة والعديد من الجامعات والكليات العلمية بجميع مناطق المملكة و

كة مكتبات تھامه الحديثة مؤخراً اتفاقية تعاون مع أحد أعرق الجامعات العلمية على مستوى أنھت شر �
  )  .جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا(العالم 

نظراً لوفاء شركة مكتبات تھامه الحديثة لجميع التزاماتھا تجاه المستھلكين والموردين ، فقد اكتسبت  �
العربية والعالمية با7ضافة إلى موردي القرطاسية واcلعاب من الع�مات  الشركة ثقة أكبر دور النشر

 التجارية العالمية 

تعتبر شركة مكتبات تھامه الحديثة من أھم موردي فيديو اcطفال بالمملكة وتحتفظ الشركة بحقوق  �
 الخاصة  التوزيع الحصرية cھم المسلس�ت الكرتونية العالمية با7ضافة إلى أعمال شركة تھامه 

 عقد ا�متياز الحصري المشترك بين شركة مكتبات تھامة وشركة نھضة مصر  �

 عقد الوكالة الحصرية لفرمات ا�وراق العم�قة ا�يطالية  �

 عقد دليل المواني الخليجية مه المؤسسة العامة للمواني الخليجية  �

 : تخدم شركة مكتبات تھامه الحديثة السوق عن طريق قنوات البيع التالية �

o مكة ، الرياض ، : معرض للتجزئة منتشرة بأھم المدن الرئيسية بالمملكة  14: قسم التجزئة
 جدة ، أبھا ، خميس مشيط وقريباً في الدمام والمدينة أيضاً 

o ئة من المكتبات با7ضافة إلى تجار يتولى البيع بالجملة لتجار التجز: قسم مبيعات الجملة
 الجملة بجميع مناطق المملكة 

o جنبيcقسم مبيعات الكتب العربي وا: 

يتولى البيع للمدارس الدولية والخاصة بجميع مناطق : قسم مبيعات الكتب للمدارس �
 المملكة 

يتولى البيع للجامعات والكليات العلمية بجميع : قسم مبيعات الكتب للتعليم العالي �
 مناطق المملكة 

o يتولى تزويد شركات القطاع الخاص والدوائر الحكومية باحتياجاتھم : قسم المبيعات الخارجية
 من القرطاسية وملحقات المكاتب 

o ة للكتب وجميع منتجات الشركة داخل يتولى إعداد المعارض الخارجي: قسم المبيعات المباشرة
المجمعات السكنية ، المستشفيات ، والمجمعات التجارية با7ضافة إلى البيع المباشر 

 للمستھلكين في مواقعھم 

o  قسم مبيعات الفيديو يتولى توزيع منتجات الشركة من أف�م الفيديو ل}طفال لجميع قنوات
 ).نده ، مانويل ، تويز أر أص ، وغيرھمفيرجن ، روتانا ، ب(التجزئة بالمملكة مثل 
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o  تم تخفيض راس مال التابعة  شركة مكتبات  م 2015مارس  31خ�ل العام المالي المنتھي في
بعد موافقة الجھات الرسمية ذات الي المجموعة  % 100تھامة الحديثة  والمملوكة بنسبة 

  .لایر 123,500,000بد� من لایر  81,671,977الع�قة ليصبح راس مالھا بعد التخفيض 

علما بان ھذا التخفيض للتوافق مع معايير المحاسبة السعودية، و ليس له اي اثر مالي على 
 .البيانات المالية الموحدة للشركة 

 

  شركة تھامة للتوزيع                                     4/3

مجزي//ة ف//ي بداي//ة س//نواتھا حي//ث كان//ت  م//ن رأس الم//ال وكان//ت الش//ركة تحق//ق أرباح//اً % 99تمل//ك تھام//ة 
الش//ركة الس//عودية ل}بح//اث والتس//ويق ش//ريكاً فيھ//ا إ�ً أن خروجھ//ا م//ع وس//ائلھا الص//حفية ودخولھ//ا ف//ي 
منافس//ة أث//ر عل//ى ربحي//ة الش//ركة وتعرض//ت لخس//ائر وإرت//أى مجل//س م//ديريھا إع//ادة ھيكلتھ//ا، وت//م إع//ادة 

 .عل/ى قط/اع مع/ين � يش/مل مناف/ذ البي/ع التقليدي/ةم حيث اقتص/ر نش/اط التوزي/ع 1995الھيكلة في منتصف 

الش/ركة (م/ن ملكي/ة رأس م/ال الش/ركة الوطني/ة الموح/دة للتوزي/ع % 9حصة بنسبة حاليا وتمتلك الشركة 
وھي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية حيث نقل/ت إليھ/ا امتي/از ) الوطنية

لى توزيعھ//ا وج//رى تقل//يص الجھ//از الت//وزيعي م//ن س//يارات وع//املين توزي//ع المطبوع//ات الت//ي كان//ت تت//و
وتخفيض المصروفات اcمر الذي تمكنت معه الشركة من إيقاف الخسائر وتمكنت خ�ل الس/نوات الماض/ية 

مجزي//اً مقارن//ة بحج//م  م//ن تغطي//ة ج//زء كبي//ر م//ن الخس//ائر المتراكم//ة وأص//بحت الش//ركة ت//در ربح//اً س//نوياً 
ى أن الشركة تقوم حاليا بإدارة وتشغيل عقد الوكالة الحصرية لمنتجات ش/ركة ھ/وتن ا�ستثمار با7ضافة إل

ستكون الشركة بموجبه ھي الوكيل من خ�له سنوات و 6والتي حصلت عليه الشركة لمدة  تمفلن ھاركور
الحص//ري لمنتج//ات ھ//ذه الش//ركة داخ//ل المملك//ة العربي//ة الس//عودية وھ//ذه المنتج//ات عب//ارة ع//ن المن//اھج 

التعليمية المتكاملة للمدارس الدولية والخاصة سواء المناھج المطبوعة أو ا7لكتروني/ة و خ�ف/ه اcكاديميه 
 .  

  التجاري شركة تھامة ل�ستثمار 5/3

ھ/و ت//أمين  -ف//ي ش/ركات تعم/ل ف/ي نف/س المج/ال  –م ك/ان ھ/دف تھام/ة م/ن ا�س/تثمار 1999تاسس/ت ع/ام 
با7ضافة إل/ى تحقي/ق السياس/ة ا7س/تراتيجية الت/ي رس/متھا لنفس/ھا روافد ل}رباح من خ�ل التوسع اcفقي 

وذلك للمحافظة على حصة معينة من ميزانيات ا7نفاق ا7ع�ني ؛ لذا فإنھا شاركت ف/ي تأس/يس العدي/د م/ن 
تم/ارس أنش//طة  –جميعھ/ا ش/ركات ذات مس/ئولية مح/ودة  –الش/ركات وتملك/ت حصص/اً ف/ي ش/ركات قائم//ة 

  .وم به فأصبح لتھامة حصص في شركات تعمل داخل المملكة وخارجھامشابھة ومكملة لما تق

  

  شركة استدامة العالمية للعقار  6/3

التى تھدف   استدامة من استراتجيھا  ھي شركة تطوير واستثمار عقاري بمفھوم عصرى اخذت اسمھا
  .استثماراتھا العقارية سواء في المدى القصير او الطويل  الى تعظيم قيمة

  

تھامة القابضة في تنميه ارباحھا وبالتالي تعظيم حقوق المساھمن مما  فاستدامة تعد احد روافد شركة
ولعل باكورة مشاريعھا الكبيره يدل على ذلك  يسھم في زيادة مشاركه القطاع الخاص في ا�قتصاد الوطني

معلمأ من معالم مدينة جدة  والذى يتمثل في اقامة برج عم�ق بادوات صديقة للبيئه سوف يكون انشاء هللا
وسوف يكون تصميمه الخارجي عنوانا للشركة وارتباطا باسمھا العريق الذى استطاعت شركة تھامة 

وسوف تنتھج استدامه طرقاً عديده ل�ستثمار العقاري منھا ا�ستثمار  .ترسيخه لدى المجتمع السعودي
رين في الفرص العقارية لدخول مع مستثمرين اخالمباشر والتطوير العقاري أو التطوير العقاري للغير وا

  . المتاحه 

وقد تم اخيرا اسناد اعادة تاھيل المبنى الرئيس للشركة بمدينة جدة الى احدى الشركات الوطنية 
المتخصصة في اعادة التاھيل وطرحة للتاجير المكتبي والمعارض فور ا�نتھاء من عملية التاھيل 

  ول�ستفادة من الموقع المتميز وتوافر الخدمات 
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  شركة آد آرت مديــــــــان 7/3

م حيث تعمل في مجال 1987من رأس المال وقد شاركت تھامة في ھذه الشركة منذ عام % 75ھامة تملك ت
إع�نات الطرق والمباني وما يرتبط به من أعمال تصنيعية سواء داخل المباني أو خارجھا وقد نفذت العديد من 

المملكة، ومع البنوك المشروعات مع جھات حكومية مثل عقود تسميات الشوارع للعديد من أمانات المدن ب
والشركات الكبرى مثل بنك الراجحي، بنك الرياض، والسعودي البريطاني حيث قامت بتصنيع لوحات بأسمائھا 

والشركه , وتصنيع غرف آ�ت الصرف اtلي لبعضھا، ويقع مقر المصنع في المنطقة الصناعية بالرياض
  .مستمره و{ الحمد بتحقيق عوائد مجزيه لتھامه

  الزميلة  الشركات

ان الشركات الزميلة ھي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير ھام عليھا ولكن بدون سيطرة وعادة ما يصاحب 
  .   من حقوق التصويت%  50إلى   %  10ذلك ملكية لنسبة تتراوح بين   

  

  ) إنتر ماركتس(الشركة الدولية للخدمات ا7ع�نية  8/3

مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة وذلك بموج/ب ت/رخيص م/ن بالشراكه م 1981جرى تأسيسھا منذ عام 
تمل/ك مكات/ب لھ/ا  من رأس مال الش/ركة الت/ي% 51وتملك تھامة  .لجنة ا�ستثمار اcجنبي في وزارة الصناعة

  .وخاصة سات  حكومية، وقد نفذت الشركة حم�ت إع�نية لشركات ومؤس في جدة والرياض

واجھت الكثي/ر م/ن الص/عوبات والت/ي أھمھ/ا تخف/يض معظ/م عم�ئھ/ا لحج/م ا7نف/اق ا7ع�ن/ي قد إ� أن الشركة 
ذ ق/رار وبالتالي أثر ذلك على قدرة الش/ركة عل/ى ا�س/تمرار اcم/ر ال/ذى أدى بمجل/س م/ديري الش/ركة إل/ى اتخ/ا

  .  لبت في استمرارية الشركه من عدمهلتقييم الوضع وا بتعليق نشاط الشركة 

  السعودية لبيع مواد ا7ع�نالشركة  9/3

% 42.5من رأس المال وشركة كساب الدولي/ة % 42.5م وتملك تھامة  1995بدأت الشركة نشاطھا منذ عام 

ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدث اcجھزة والتقنيات المتاحة % 15إبراھيم بن محمد العيسى / لشيخ وا
ج وداخل المباني ولديھا مع/دات حديث/ة ونش/اطھا مكم/ل لنش/اط cعمال طباعة ا7ع�ن على وسائل ا7ع�ن خار

  .تھامة 

حيث شاركت ) أرامكو(وقد حققت عائدات جيدة ولھا قاعدة من العم�ء المميزين على مستوى المملكة وأھمھم 
في تنفيذ معارضھم التي أقاموھ/ا ف/ي بع/ض م/دن المملك/ة ف/ي مناس/بات مختلف/ة ، وتغط/ي ف/روع الش/ركة كاف/ة 

إ� إنه ومع استمرار نزيف الخسائر في الشركة والتي تعددت حقوق الشركاء اcم/ر ال/ذى أدى  .الرئيسة المدن 
إلى اتخاذ قرار من جمعية الشركاء بتصفية ھذه الشركة و جاري العم/ل عل/ى اتخ/اذ ا7ج/راءات القانوني/ة حي/ال 

  .ھذا الموضوع 

  الشركة المتحدة لsعــــــــ�ن 10/3

إ�ً أن/ه %02عبدهللا س/ليمان من/اع / والدكتور% 99.8م وتبلغ حصة تھامة 1976شركة عام تم تأسيس ھذه ال
) ميم//اك(م//ن حص//تھا ف//ي الش//ركة المتح//دة لط//رف ثال//ث وھ//ي ش//ركة % 50م باع//ت الش//ركة 1986ف//ي ع//ام 

وم/ن % 49.9أص/بحت حص/ة تھام/ة الفعلي/ة  وھي شركة لبنانية مقرھا البحرين وبالت/الي" أوجلفي آند ميذر"
وإن لھ//ذه الش//ركة عم�ؤھ//ا المحلي//ون . حت//ى اtن) ميم//اك(فإن//ه ل//م ي//تم نق//ل ملكي//ة حص//ـة الناحي//ة القانوني//ة 

والدوليون حيث يتم التع/اون م/ع وكال/ة ميم/اك البح/رين بھ/دف تق/ديم خدم/ة ذات مس/توى مھن/ي رفي/ع للعم/�ء 
أن//دومي ، بوب//ا الش//رق : ر عم�ئھ//اال//دوليين وتحق//ق الش//ركة أرباح//اً تتناس//ب وحج//م ا�س//تثمار بھ//ا وم//ن أكب//
  .اcوسط للتأمين ، المراعي ، سامسونج ، الشركة العربية لتموين اcطعمة 

  شركة الصحفيون المتحـــــدون 11/3

وقد % 17.5وعماد الدين أديب % 32.5من رأس المال  ومجموعة دلة لsنتاج الفني % 50تملك تھامة 
" كل الناس" م بھدف الحصول على ا�متياز ا7ع�ني لمجلة 1990شاركت تھامة في ھذه الشركة منذ عام 

التي كان يرأس تحريرھا ا7ع�مي عماد الدين أديب وعلى مدار السنوات حققت الشركة أرباحاً سنوية إ�َ أنه 
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في اcعوام اcخيرة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجھھا الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة 
منت إعادة ھيكلتھا وتحسين نشاطھا إ�ً أن ھذه تتطلب تموي�ً من الشركاء وارتآت تھامة عدم الدخول في تض

ونحن بصدد البت في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتماع لبحث الحلول إ�ً أنه لم يتجاوب معنا 
الى حل نھائي وتسوية لوضع و� تزال الشركة في طور التقاوض مع الشريك للوصول  استمرارية شراكتنا

 .الشركة 

 

  جي ولتر طومسون   -شركة تھامة المنى الدولية  12/3

تم دمجھا مع مجموعة المنى  1987م عندما تأسست شركة تھامة الدولية  وفي عام 1982كانت البداية عام 
% 81الشركة تحت اسم تھامة المنى الدولية وھي شركة مسجلة في البحرين وتبلغ حصة تھامة في ھذه 

جي وولتر (وظلت الشركة تعمل لسنوات عديدة في خدمة كبار العم�ء الدوليين والمحليين ومن بينھم شركة 
وتنامت أھمية ھذا العميل لدى الشركة ولضمان إستمراريته وcھمية توطيد الع�قة معه ) طومسون اcمريكية

% 30وأصبحت حصة تھامة % 51م بحصة 1999إلتقت رغبات الطرفين في دخوله كشريك اعتباراً من عام 

  .حصة المديرين % 19والباقي 

  

وتمثل ھذه الشركة أحد روافد اcرباح الجيدة لتھامة لما لھا من نشاط متميز على مستوى العالم وتتواجد 
ي مكاتب الشركة في دول عديدة بھدف تقديم خدمات إع�نية للعم�ء الدوليين من خ�ل مكاتبھا والتي تتمركز ف

لمغرب اوكذلك ) عمان/ قطر/ البحرين(ومنطقة الخليج الرياض وجدة  -دبي والمملكة العربية السعودية 
   . والجزائر وتونس وليبيا واليمن وبيروت وسوريا واcردن ومصر

  

  الشركة الخليجية لتطويراcنظمة 13/3

في تأسيس ) ل�ستثمار التجاريتھامة (قامت الشركة بالدخول كشريك من خ�ل إحدى شركاتھا التابعة  
، دار %  30شركة تھامة ل�ستثمار التجاري : الشركة الخليجية لتطوير اcنظمة والشركاء فيھا ھم كالتالي

عبد العزيز / تعود ملكيتھا للدكتور(، شركة زخة للمقاو�ت %  30) تعود ملكيتھا لرئيس المجلس( المستورد 
ويعتبر النشاط الرئيسي لھذه الشركة ھو خدمات نظم تقنية %   40) وشركاء اخرين المزيني عضو المجلس

الشركه في اخر مراحل التطوير واcستعداد لتقديم خدماتھا والتي نتوقع ان . المعلومات والحلول البرمجية
  . يكون لھا مردود مادي جيد للشركه

  

  شركة تھامة جلوبال دبي 14/3

م بتحويل فرعھا 2014قامت شركة تھامة ل�ع�ن و الع�قات العامة و التسويق القابضة بتحويل خ�ل يناير  
بدبي الي شركة ذات مسئولية محدودة تحتمسجلة بدولة ا�مارات العربية المتحدة تحت اسم شركة تھامة 

ع مجا�ت انشطة الشركة جلوبال منطقة حرة تسھم في مد جسور التعاون مع الشركات العالمية في جمي
المختلفة ا�ع�نية و لتحقيق المرونة ا�دارية ال�زمة للتفاعل مع السوق وا�ستفادة من فرص النمو و 

م و للتوسع في انشطة الشركة و ا�ستفادة 2015مارس  31خ�ل العام المالي المنتھي في . التوسع خليجيا
( من اسھم تھامة جلوبال الي شريك جديد % 60صة تمثل من الفرص المتاحة خليجيا، قامت الشركة ببيع ح

   ).شركة كنائن ا�مارتية
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   : ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والزميلة على النحو التالي 
  

 محل التاسيس الصفة نسبة الملكية اسم الشركة
المحل  الرئيس 

 للعمليات
 النشاط

 استثمار تجاري السعودية السعودية تابعة %100 شركة تھامة ل�ستثمار التجاري

 النشر والمكتبات السعودية السعودية تابعة %100 شركة مكتبات تھامة الحديثة

 ا1ستثمار العقاري السعودية السعودية تابعة %100 شركة استدامة العقارية

شركة تھامة العالمية للع�قات 
 العامة

 العامةالع�قات  السعودية السعودية تابعة 100%

 ا1ع�ن السعودية السعودية تابعة %100 شركة تھامة الدولية ل�ع�ن

 توزيع السعودية السعودية تابعة %99 شركة تھامة للتوزيع

 تصنيع اللوحات ا1ع�ن السعودية السعودية تابعة %75 شركة اد ارت مديان

الشركة الدولية للخدمات 
 ا1ع�نية

 اع�ن السعودية السعودية تابعة 51%

 اع�ن و تسويق ا1مارات ا1مارات زميلة %100 شركة تھامة جلوبال دبي

 دار نشر الشرق ا1وسط المملكة المتحدة زميلة %50 شركة الصحفيون المتحدون

 دعاية واع�ن السعودية السعودية زميلة %49.9 ميماك -الشركة المتحدة 

الشركة السعودية لبيع  مواد 
 ا1ع�ن

 دعاية واع�ن السعودية السعودية زميلة 42.5%

جي وولتر ( شركة تھامة المنى 
 )طومسون 

 البحرين زميلة 30%
الشرق ا1وسط و 

 شمال افريقيا
 اع�ن و ع�قات عامة

الشركة الخليجية لتطوير 
 ا1نظمة

 تقنية الحلول المالية السعودية السعودية زميلة 30%
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  الم�مح الرئيسيه للنتائج المالية واداء  للشركة   : -2

  تاھم ا�نجازات والقرارا -1

 لوحة عم�قة وقد 120مشروع الرياض من ) لوحة اع�نية عم�قة  50( المرحلة ا�ولى اكمال  �

 حيز التسويق والبيع للعم�ء الخمسين لوحة عم�قة بالرياض دخلت 

وھي متخصصه في ا�ع�نات الدولية لتسويق مشروع ) ترو اد ( توقيع اتفاقية تسويق مع وكالة    �

 الرياض 

 جدة الحيوي / ا7ع�ن الحصري على طريق  مكة استمرار �

 شركة جلف تك والتي تعمل في تقنية الحلول المالية  ستمرار دعما �

 . في ا�يجارات  والتشغيل المرحلة ا�خيرة من اكتمال اعادة تاھيل المبنى الرئيس للشركة والبدء   �

 دبي ل�ستفادة من الفرص التسويقية و ا�ع�نية المتاحة التوسع في مكتب الشركة في  �

بدعم الحم�ت الوطنية وا�جتماعية  مجانا ومنھا برنامج المسؤولية ا�جتماعية  تبنيالمواصلة في  �
 ومبايعة الملك سلمان حفظة هللا   84احتفال المملكة 

7عداد مذكرة الطرح  مجموعة الدخيل المالية استمرار العمل مع المستشار المالي لزيادة راس المال �
الحصول علي الموافقات ومن ثم  مليون لایر 75رأس مال الشركة المقترحة بقيمة زيادة الخاصة ب
 .الرسميه

لجميع م  2018حتى والذي يسري عقد الوكالة الحصرية لشركة ھوتن مفلن ھاركورت و تمديد دعم  �
المنتجات العلمية والتعليمية لھذه الشركة وھي المناھج المدرسية المطبوعة والتكنولوجية للمدارس 

 العالمية 

 

 

  :الشركةالمخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال  -2

من حيث ان انشطة الشركة تعترضھا مخاطر مختلفة ففي مجال الدعاية وا�ع�ن وھو من ا�سواق السريعة 
حديثة وارتباط ھذة الوسائل بمزايدات حكومية تخضع �نظمة البلديات الع�نية وسائل ا�الالمتغييرات وظھور 

قبل  مناوعدم طرحھا لقوية او انتھاء العقد سواء بالمنافسة ا انات فان خطر فقدان احدى المزايداتوا�م
  .امرا واردا اومن ارتفاع قيمة تكاليف المزايدات والعقود ا�مانة مرة اخرى 

تحيط منافسة شرسه التابعه لمشروع ھاركوت فان ال كذلك الحال في المكتبات والقرطاسية والمناھج المدرسيه
وتقوم الشركة برصد وتقييم استدامة والع�قات العامة شركة بھا من جميع ا�تجاھات وكذلك ا�نشطة ا�خرى ك

في بعض ا�وقات الى ا�ستعانة ببيوت الخبرة في مجال  وقد تلجاءھذة المخاطر والتعامل معھا بشكل مستمر 
 .ادارة وتقييم المخاطر

  ملخص اداء الشركة والتحلي�ت والنتائج المالية الموحدة -3

  :النتائج المالية 1/3

بانخفاض قدره  مليون لایر للعام السابق 52.5صافي خسارة  مليون لایر مقابل41.1 الخسارة بلغ صافي 
بانخفاض قدره  لایر للعام السابق 3.5 خسارة سھم لایر مقابل 2.74 السھم خسارة  و بلغت . 22%
، و للعام السابقمليون لایر  7.9إجمالي خسارة  مليون لایر مقابل 8.6 الربح، كما بلغ إجمالي  22%

 مليون لایر للعام السابق  �44.8عمال من ا خسارة مليون لایر مقابل35.1   عماللخسارة من ا�ابلغت 

 .%21بانخفاض قدره 

 

 

 

  



 مليون لایر للعام السابق  34مليون لایر مقارنة بمبيعات قدرھا 
مليون لایر   38 خسارةصافي مليون لایر مقارنة ب

مليون لایر  18.2، كما حقق نشاط المكتبات و الفيديو مبيعات قدرھا 
عن العام السابق و بلغ  % 15مليون لایر للعام السابق و بنسبة انخفاض 
مليون لایر بانخفاض قدره  12.1مليون لایر مقارنة بصافي خسارة للعام السابق 

مليون لایر للعام  26.4مليون لایر مقارنة بمبيعات قدرھا 
مليون    17.2، كما حقق نشاط تصنيع اللوح ا�ع�نية  مبيعات قدرھا 

  .% 43نسبته 

)  /  الخسارة( صافي  مجمل الربح  بالمليون
 الربح   بالمليون

0.041  )10.8( 

0.270( )11.1( 

7.150  0.2  

1.710  )3.9( 

 )14.5( 

8.63  )40.1( 

  

التوزيع 
29%
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  :تأثيراcنشطة الرئيسية على نتائج اcعمال 

مليون لایر مقارنة بمبيعات قدرھا  39حقق نشاط الطرق مبيعات قدرھا 
مليون لایر مقارنة ب 10.8 و بلغ صافي الخسارة% 

، كما حقق نشاط المكتبات و الفيديو مبيعات قدرھا %72بانخفاض قدره 
مليون لایر للعام السابق و بنسبة انخفاض  21.5مقارنة بمبيعات قدرھا 
مليون لایر مقارنة بصافي خسارة للعام السابق  11.1

مليون لایر مقارنة بمبيعات قدرھا  30، وحقق نشاط التوزيع مبيعات قدرھا 
، كما حقق نشاط تصنيع اللوح ا�ع�نية  مبيعات قدرھا %  14 زيادة 

نسبته  نخفاضمليون لایر للعام السابق با 30لایر مقارنة بمبيعات قدرھا 

مجمل الربح  بالمليون ا(يرادات  بالمليون 

38.9  0.041

0.270(  18.2 المكتبات 

30.0  7.150

1.710  17.2 تصنيع اللوح ا(ع#نية

 0 - 

 104.3  8.63

ا(ع#ن 
37%

المكتبات     
17%

التوزيع 
29

تصنيع اللوح 
ا(ع#نية

17%

توزيع ا(يرادات

 

تأثيراcنشطة الرئيسية على نتائج اcعمال  2/3
  

حقق نشاط الطرق مبيعات قدرھا 
% 15بزيادة نسبتھا 
بانخفاض قدره  للعام السابق

مقارنة بمبيعات قدرھا 
11.1صافي الخسارة 

، وحقق نشاط التوزيع مبيعات قدرھا 8%
زيادة بنسبة  السابق و

لایر مقارنة بمبيعات قدرھا 
 

 
النشاط      

 ا(ع#ن 

المكتبات     
 التوزيع 

تصنيع اللوح ا(ع#نية
 ا(ستثمار 

 ا(جمالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا1ع�ن 

المكتبات     

التوزيع 

تصنيع اللوح ا1ع�نية

ا1ستثمار 



من إجمالي إيرادات %  46لتبلغ 
وذلك بعد تشغيل المرحلة ا�ولي من مشروع اللوحات ا�ع�نية بمدينة الرياض، اضافة الي 
أرتفاع ايرادات شركة التوزيع بالمنطقة الوسطي، كما بلغت ا�يرادات المحققة من النشاط بالمنطقة  

مكة  وذلك لتركز أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على طريق
المنطقة الشرقية بلغت ا�يرادات المحققة ب

 من اجمالي ا�يرادات و تمثل ايرادات اع�نات الطرق ، فيما بلغت ا�يرادات المحققة بالمنطقة
  .واجدة بالمنطقة الجنوبيةمن اجمالي ايرادات الشركة و تمثل ايرادات المكتبات المت

وتسعى الشركة الى تعزيز تواجدھا في منطقة الرياض استنادا الى استراتجيتھا المبنية على التوسع 
ان بالفرص ا�ستثمارية  المتاحة وبا�خص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث 

كبيرة مما يتطلب ا�مر تواجد ا�دارة التنفيذية 
بالرياض للفوز بھذة الصفقات ا�ستثمارية الكبيرة  وا�شراف على تنفيذھا والتي سوف تنعكس ايجابا 

 النسبة

2% 

49% 

46% 

3% 

100% 

 

المنطقة الوسطى
46%

المنطقة الشرقية
%
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  :التوزيع الجغرافي لsيرادات المتحققة 

لتبلغ   وسطيالمتحققة من النشاط في المنطقة ال ا�يرادات
وذلك بعد تشغيل المرحلة ا�ولي من مشروع اللوحات ا�ع�نية بمدينة الرياض، اضافة الي 
أرتفاع ايرادات شركة التوزيع بالمنطقة الوسطي، كما بلغت ا�يرادات المحققة من النشاط بالمنطقة  

وذلك لتركز أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على طريق من اجمالي ا�يرادات
بلغت ا�يرادات المحققة ب،ذلك عدد أكبر من منافذ المكتباتجدة وداخل جدة وك

من اجمالي ا�يرادات و تمثل ايرادات اع�نات الطرق ، فيما بلغت ا�يرادات المحققة بالمنطقة
من اجمالي ايرادات الشركة و تمثل ايرادات المكتبات المت

وتسعى الشركة الى تعزيز تواجدھا في منطقة الرياض استنادا الى استراتجيتھا المبنية على التوسع 
بالفرص ا�ستثمارية  المتاحة وبا�خص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث 

كبيرة مما يتطلب ا�مر تواجد ا�دارة التنفيذية الشركة في طور توقيع مجموعة من العقود ا�ستثمارية ال
بالرياض للفوز بھذة الصفقات ا�ستثمارية الكبيرة  وا�شراف على تنفيذھا والتي سوف تنعكس ايجابا 

  .  على ربحية الشركة في المستقبل القريب انشاء هللا 

 بالمليونالمبلغ  المنطقة

 1.99 المنطقة الجنوبية

 50.9 الغربية

 48.639 المنطقة الوسطى

 2.8 المنطقة الشرقية

100 104.33 اجمالي ا(يرادات

المنطقة الجنوبية
%

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى
46

المنطقة الشرقية
3%

التوزيع الجغرافي ل#يرادات

 

التوزيع الجغرافي لsيرادات المتحققة  3/3
  

ا�يرادات أرتفعتھذا 
وذلك بعد تشغيل المرحلة ا�ولي من مشروع اللوحات ا�ع�نية بمدينة الرياض، اضافة الي  الشركة 

أرتفاع ايرادات شركة التوزيع بالمنطقة الوسطي، كما بلغت ا�يرادات المحققة من النشاط بالمنطقة  
من اجمالي ا�يرادات% 49الغربية 
جدة وداخل جدة وك/المكرمة

من اجمالي ا�يرادات و تمثل ايرادات اع�نات الطرق ، فيما بلغت ا�يرادات المحققة بالمنطقة 3%
من اجمالي ايرادات الشركة و تمثل ايرادات المكتبات المت %2الجنوبية 

 

وتسعى الشركة الى تعزيز تواجدھا في منطقة الرياض استنادا الى استراتجيتھا المبنية على التوسع 
بالفرص ا�ستثمارية  المتاحة وبا�خص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث  والظفر

الشركة في طور توقيع مجموعة من العقود ا�ستثمارية ال
بالرياض للفوز بھذة الصفقات ا�ستثمارية الكبيرة  وا�شراف على تنفيذھا والتي سوف تنعكس ايجابا 

على ربحية الشركة في المستقبل القريب انشاء هللا 
  

  

المنطقة

المنطقة الجنوبية

الغربية المنطقة

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

اجمالي ا(يرادات

 

  

 

المنطقة الجنوبية
2%

المنطقة الغربية
49%
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مليون لایر سعودي  491خارج المملكة فھي تقدر بمبلغ  و الزميلة أما ا7يرادات المحققة للشركات التابعة   
% 30و التي تمتلك فيھا الشركة حصة ) تھامة المنى الدولية سابقا(لشركة جي ولتر طومسون  تعود غالبيتھاو

  .لایر سعودي  مليون 10.8و حصة الشركة في صافي أرباح ھذا العام لھذه الشركة مبلغ 
 

  :القوائم المالية  4/3
 

مع العرض في السنة  لتفق وذلك 2015مارس  31قامت الشركة بتعديل أرقام المقارنة للسنة المنتھية في 
   الحالية

  

مليون لایر   52.5 خسارةصافي مليون لایر مقابل  41.1خ�ل اcثنى عشر شھرا  لخسارةبلغ صافي ا -
 .للفترة المماثلة من العام السابق 

لایر للفترة  3.5للسھم قدره خسارة لایر مقابل  2.74السھم خ�ل اcثنى عشر شھرا  خسارة بلغت  -
 .العام السابق المماثلة من 

مليون لایر   7.9 خسارةاجمالي  مليون لایر مقابل 8.6خ�ل اcثنى عشر شھرا  الربحبلغ إجمالي   -
  . العام السابقللفترة المماثلة من 

من التشغيل  خسارةمليون لایر مقابل  35.1خ�ل اcثنى عشر شھرا  الخسارة من التشغيل تبلغ  -
 .مليون لایر للفترة المماثلة من العام السابق 44.8

  

  :قائمة المركز المالي   5/3     
 

  :مارس من كل سنة 31با�tف كما في ) للخمس سنوات المنصرمة(فيما يلي ملخص لقائمة المركز المالي 

  

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015      البند
           الموجودات 

 254.825 298.756 264.627 222.81 197.15 الموجودات المتداولة
 103.52 79.154 110.74 123.93 141.456 الموجودات الغير متداولة
 358.345 377.91 375.37 346.74 338.606 اجمالي الموجودات 

           المطلوبات وحقوق الملكية
 94.959 123.968 113.48 131.6 178.416 المطلوبات المتداولة

 15.587 16.984 25.13 22.58 10.3 المطلوبات غير متداولة 
 110.546 140.952 138.61 154.18 188.716 اجمالي المطلوبات 

 247.799 236.958 236.759 192.56 149.89 حقوق الملكية
اجمالي المطلوبات وحقوق 

 الملكية
338.606 346.74 375.37 377.91 358.345 
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اجمالي المطلوبات وحقوق المساھمين

اجمالي المطلوبات وحقوق 
المساھمين
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  :حساب اcرباح والخسائر   6/3 

  

ملي/ون لایر للع/ام  7.9 بمجم/ل خس/ارة ق/درھا مليون لایر مقارن/ة 8.6قدره  مجمل ربححققت الشركة  -1
 بخسارة من التش/غيلمقارنة  مليون لایر  34.6خسارة من التشغيل بمبلغ الماضي كما حققت الشركة 

، وكانت المحصلة النھائية من النشاط %22بانخفاض قدره  مليون لایر للعام الماضى 44.8    بمبلغ 
ملي//ون لایر  41.1  ابع//د خص//م الزك//اة والمخصص//ات مق//دارھخس//ارة وا�س//تثمارات تحقي//ق ص//افي 

 . %22بانخفاض قدره  مليون لایر للعام الماضي 52.5 امقدارھ خسارةبصافي مقارنة 

  

  

إل//ي إل//ي انخف//اض كلف//ة الع//ام الس//ابق الحالي//ة مقارن//ة ب لس//نةيع//ود س//بب أنخف//اض الخس//ائر خ//�ل ا
ملي/ون لایر بع/د تخف/يض كلف/ة ايج/ار مواق/ع اع�ني/ة cح/د العق/ود الرئيس/ية  17ا�يرادات بم/ا يق/ارب 

للشركة و ذلك بعد تعديل قيمة ا�يجارات المستحقة المس/جلة خ/�ل الس/نوات المالي/ة الس/ابقة، اض/افة 
ن لایر، كم//ا انخف//ض مخص//ص ملي//و 4.5ال//ي أنخف//اض ص//افي خس//ائر قط//اع اع�ن//ات الط//رق بقيم//ة 

 3مليون لایر، في مقابل انخفاض حصة الشركة من ارب/اح ش/ركات زميل/ة بم/ا يق/ارب  3الزكاة بقيمة 

ع/د زي/ادة الق/روض، م/ع ملي/ون لایر ب 5.5مليون لایر، اضافة الي ارتف/اع المص/روفات المالي/ة بقيم/ة 
ون لایر  بالزي/ادة ع/ن الع/ام ملي/ 7.5الحالي/ة بمخص/ص دي/ون مش/كوك ف/ي تحص/يلھا ب  سنةتحميل ال
  .السابق

  

  )با�tف: ( مارس 31كما في ) للخمس سنوات المنصرمة(و فيما يلي ملخص قائمة اcرباح و الخسائر  

  

  

2015م السنـة/  البيان     2014م  2013م  2012م  2011م   

  190.08  156.74  137.39  112.40  104.33 المبيعات

  15.35  14.24  4.26  2.52  4.79 إيرادات أخرى

حصة الشركة من أرباح 
  14.79  9.13  15.38  14.02  10.88 الشركات الشقيقة

 (191.50) (158.60) (152.48) (174.82) (157.41) التكلفة و المصروفات

الربح قبل ) / الخسارة(صافي 
  28.71  21.51  4.55 (45.88) (37.41) الزكاة الشرعية

 (5.04) (4.37) (3.60) (6.68) (3.73) الزكاة

  23.67  17.13  0.95 (52.50) (41.14) الربح) / الخسارة(صافي 
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  )با��ف ( مارس 31 في المنتھيتين للسنتين الخسائر و اcرباح قائمة مقارنة

  

 النسبة الفرق م2014 م2015 البند

 %5- (5.1)  112.4  104.3 المبيعات

 %20-  24.5 (120.3) (95.7) كلفة المبيعات

 %245-  19.4 (7.9)  8.6 )الخسارة/ (مجمل  الربح 

 %1 (0.3) (23.2) (22.2) مصاريف بيع و تسويق

 %23 (6.3) (27.7) (31.9) مصاريف عمومية و إدارية
حصة الشركة في أرباح شركات 

 %23- (3.2)  14.0  10.9 زميلة

 %21-  9.5 (44.8) (34.6) الربح من ا;عمال) / الخسارة(

 %93  2.4  2.5  4.8 إيرادات أخرى

 %167 (5.3) (3.2) (9.3) مصارف مالية

 %484-  2.1 (0.4)  1.7 حصة ا;قلية
الربح قبل ) / الخسارة(صافي 

 %19-  8.7 (45.9) (37.4) الزكاة

 %45-  3.0 (6.7) (3.7) الزكاة الشرعية

 %22-  11.7 (52.5) (41.1) الربح) / الخسارة(صافي 

  

  

  

  

  

(10.0)

(8.0)

(6.0)

(4.0)

(2.0)

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

م2014م2015

) الخسارة/ (مجمل  الربح 
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 :قائمة حقوق المساھمين  7/3

  )با�tف (فيما يلي قائمة حقوق المساھمين 

  

صافي  م2014 م2015 حقوق المساھمين
 التغير

  0.0  150.0  150.0 رأس المال

  0.0  30.1  30.1 احتياطي نظامي

  0.0 (4.7) (4.7) أرباح غير محققة و فرق عم#ت أجنبية 

 (40.8)  7.9 (33.2) أرباح مستبقاة) / متراكمةخسائر (

 (40.8)  183.3  142.2 مجموع حقوق المساھمين

 

 

 

  

  المدفوعات للجھات الحكومية   8/3

مارس من  31فيما يلي بيان بالمبالغ  التي تم سدادھا لبعض الجھات الحكومية خ�ل العامين المنتھيين فــي 
  )با�tف : ( كل سنة

  

م2014 البيان م2013   

 2.448 4.495 مصلحة الزكاة و الدخل

المؤسسة العامة للتأمينات 
 ا�جتماعية

946 951 

إجمالي المدفوعات للجھات 
 الحكومية

5.441 3.399 

  

  المعايير المحاسبية   9/3

طبقا لمعايير المحاسبة  م2015مارس  31تؤكد الشركة ھنا بأنه قد تم اعداد القوائم المالية للسنة المنتھية في 
  .الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  

  : الوضع الزكوي   : ثالثا 

  

  .2006مارس  31انھت الشركة وضعھا الزكوي حتى السنة المنتھية في 
 

والت/ي طالب/ت مص/لحة  2009حت/ى  2007م/ارس  31تسلمت الشركة الربوطات الزكوية للسنوات المنتھية ف/ي 
ملي/ون  1‚3 قام/ت الش/ركة بس/داد مبل/غ .مليون لایر س/عودي 6.8الزكاة والدخل بموجبھا بفروقات زكوية بلغت 

ملي/ون لایر س/عودي  5‚5بتقديم اعتراض على المبلغ المتبقي البالغ  لایر سعودي مقابل تلك الفروقات كما قامت
لن تزيد عن ما ھو مقيد ف/ي ھ/ذه الق/وائم المالي/ة الموح/دة وذل/ك بن/اء  عتراضوتعتقد ادارة الشركة ان نتيجة ا�

  .على رأي المستشار الزكوي للشركة
  

ال/ى مص/لحة  2014حت/ى  2010م/ارس  31قامت الشركة بتقديم ا�قرارات الزكوية عن السنوات المنتھية  ف/ي 
  .الزكاة والدخل والتي �تزال قيد المراجعة من قبل المصلحة
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مت الش//ركات التابع//ة الس//عودية الش//ھادات الزكوي//ة النھائي//ة ل//بعض الس//نوات والش//ھادات الزكوي//ة المقي//دة اس//تل
كما استلمت استفسارات من المصلحة حول السنوات التي ھي قيد المراجعة م/ن قب/ل المص/لحة، . لسنوات اخرى

  .والتي تم الرد عليھا أو سوف يتم الرد عليھا من قبل الشركات ذات الع�قة

  . القروض  : رابعا 

  

على شكل سحب على المكشوف و تمويل تورق و  ؤسسات مالية محليةتسھي�ت بنكية من عدة م شركةلدي ال
  .ضمانخطابات 

  

م على تمويل مرابحة طويل ا�جل من احدي 2015مارس  31حصلت الشركة خ�ل السنة المالية المنتھية في 
ديسمبر  31قسط متساوي ابتدأ من  24لایر يستحق السداد على مليون  16شركات التمويل المحلية بمبلغ 

مون برھن أرض و مبني ا�دارة العامة للشركة و التي تبلغ صافي قيمتھا الدفترية ضأن ھذا التمويل م. 2014
  .م2015مارس  31مليون لایر كما في  10.4

  

لبنوك المحلية على قرض تورق من أحد ا 2013مارس  31حصلت الشركة خ�ل السنة المالية المنتھية في 
مليون لایر سعودي يسدد على أربع اقساط متساوية، خ�ل السنة المالية المنتھية في  20طويل ا�جل بمبلغ 

سعودي، و جاري التفاوض مع ادارة مليون لایر  10قامت الشركة بسداد قسطين بقيمة  2015مارس  31
  .البنك �عادة جدولة المبلغ المتبقي من التمويل

  

مليون لایر و ذلك عن  20.56بسداد مبلغ  2015مارس  31قامت الشركة خ�ل السنة المالية المنتھية في 
  .اقساط تمويل مرابحتين من احدي المؤسسات المالية المحلية

  

، قامت الشركة بالحصول على قرض حسن اضافي بقيمة 2015مارس  31خ�ل العام المالي المنتھي في 
  .من مجموعة دار المستورد للتجارة و العائد ملكيتھا لرئيس مجلس ا�دارة مليون لایر  11.05

   ولية ا�جتماعيةئالمس: خامسا 

مازالت الشركة تقوم بدورھا في تعميق مفھوم المسؤولية ا�جتماعية من خ�ل مشاركتھا  الواسعة في تغطية 
ا�ع�نية المجانية التي تتحمل الشركة  طباعتھا الحم�ت التوعوية والوطنية وا�جتماعية بزيادة عدد اللوحات 

ودفع قيمتھا ا�يجارية  حتى اصبحت تشمل جميع لوحاتھا وذلك في حملة مبايعة  خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبايعة ولي العھد وولي ولي العھد في احتفا�ت بھيجة ترسم عبر لوحاتھا صور 

  .والشعب  الو�ء بين القيادة 

تنظر شركة تھامة إلى كمل تستمر الشركة في تقديم لوحات مجانية للمناسبات التوعوية وا�جتماعية حيث 
مفھوم المسؤولية ا�جتماعية بأنه استثمار حقيقي في المجتمع وليس عم� خيريا ينحصر في الدعم والھبات 

ة ا�جتماعية ھي أعمق معنى واكبر مساحة وترى تھامة أن المسؤولي . المالية التي تقدمھا بعض الشركات
  .  للمشاركة في بناء المجتمع وتدعيم حقوقه والمحافظة على بيئته

ولقد كانت تھامة من أوائل من ساھم في نشر العلم والمعرفة في المجتمع السعودي وذلك من خ�ل مكتبات 
ف من الكتب الفكرية وا�دبيه ا�ونشر كما أنھا كانت السباقة إلى طباعة . تھامة التي تغطي مناطق المملكة

  . ل}دباء السعوديين ما أسھم في نشر وتوعيه ثقافة المجتمع السعودي

ولقد لعبت شركة تھامة  دور الشريك مع الجمعيات الخيرية واcھلية في تنمية المجتمع السعودي وتوعيته 
والمدة الزمنية التي تقدمھا شركة نيه اcع�وذلك من خ�ل ا7ع�نات المجانية المضاعفة في عدد اللوحات 
  . تھامة للجمعيات الخيرية واcھلية  لتوصل رسائلھا إلى المجتمع
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  الموظفين والتدريب 

 

اكمل/ت  الش//ركة دلي/ل السياس//ات وا7ج/راءات لك//ل قط/اع اعم//ال وال/ذي يتض//من بي/ان حق//وق وواجب//ات  �
  ومھام الموظف تجاه الشركة بما يكفل تحقيق اكبر فعالية في اcداء 

حافظت الشركة على الموظفين السعودين قدر المستطاع في برنامجھا اعادة تاھيل الموظفين مما يؤكد  �
   واشراكھم في العملية ا�نتاجية  فاظ بالكفاءات الوطنية على حرصھا الى ا�حت

 بمازالت الشركة تشارك في يوم المھن/ة وال/ذي يھ/دف ال/ى اس/تقطاب الخ/رجين المتمي/زين ف/ي الجوان/ �
تفعي/ل الب/رامج  عل/ىمجل/س إدارة الش/ركة  يح/رصكم/ا التشغلية التي تحتاجھا الش/ركة ف/ي المس/تقبل  

التي يمكن من خ�لھا استيعاب الشباب الراغب في العمل بالشركة وتقديم العون للكف/اءات الوطني/ة بم/ا 
يتوافق وطموحات القيادة الرشيدة وذلك من خ�ل التنس/يق م/ع ص/ندوق الم/وارد البش/رية حي/ث وقع/ت 

بش//غل الوظ//ائف الش//اغرة ش//ركة اتفاقي//ة توظي//ف م//ع ص//ندوق تنمي//ة الم//وارد البش//رية بج//دة تقض//ى ال
بالشركة بالكفاءات السعودية ف/ي إط/ار إس/تراتيجية الش/ركة و تنفي/ذا للتوجيھ/ات الس/امية الرامي/ة إل/ى 

  تحقيق نسبة سعوده اكبر في القطاع الخاص 

كما أن الشركة سوف تسعى إلى إنشاء ص/ندوق تكاف/ل للم/وظفين يھ/دف إل/ى مس/اعد ص/غار الم/وظفين  �
 . اكل الطارئة الخاصة بھم وبعائ�تھملمواجھة الظروف  والمش

  

                
 

  ا�جتماع السنوي للشركة �

عضاء مجلس ا7دارة لمناقشة وبحضور اتعقد الشركة اجتماعا سنويا لجميع منسوبيھا مع القيادات التنفيذية 
أداء الشركة وقطاعاتھا المختلفة والم�حظات وھي تعد من اللقاءات التعزيزية والھادفة إلى ا�ھتمام بالموظف 
الذي يمثل العملية ا7نتاجية من حيث اcداء وا�لتزام ويھدف إلى تعزيز الروح اcخوية بين أبناء الشركة 

  دؤوب والعطاء والنجاح وكأنھا جسدا واحدا من العمل ال
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   .   �ئحة حوكمة الشركة :  سادسا 

تسترشد الشركة بما ورد في �ئحة حوكمة الشركات التي صدرت بمعرفة ھيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 
من بما يتوافق مع النظام اcساسي للشركة ونظام الشركات الصادر وم  12/11/2006الموافق  21/10/1427

وزارة التجارة على نحو يكفل تطبيق معيار ا7فصاح والشفافية وا7جراءات التي تضمن احترام الشركة 
ل}نظمة واللوائح وا�لتزام با7فصاح عن المعلومات الجوھرية ونظام تعارض المصالح في مجلس ا7دارة 

  .فات معھم ومنسوبي الشركة وسياسة تنظيم الع�قة مع أصحاب المصالح و آلية حل الخ�

  

وفي ھذا الخصوص فقد قامت الشركه بالتعاقد مع شركة برايس ووتر ھاوس كوبر بھدف خلق نظام حوكمه 
خاص بالشركه وتم اcنتھاء من ھذا النظام ويتم حاليا مراجعته من قبل اcداره التنفيذيه ليتم عرضه علي 

  :النقاط التاليهيتضمن وللمعلوميه فالنظام . مجلس اcداره cقراره وتفعيل العمل به

 .ميثاق مجلس ا7دارة •

 .ميثاق لجنة المراجعة •

 .ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات •

 .قواعد السلوك •

 .سياسات تضارب المصالح •

 .سياسة السرية •

 .سياسة ادارة المخاطر  •

 .سياسة ا�فصاح والشفافية •

 .سياسة ع�قات اصحاب المصلحة •

 .التعھد بالسرية •

 .التضارب في المصالح تعھد ا�لتزام بسياسة •

 .ا�قرار بحقوق المساھمين واصحاب المصالح •

 .النزاھة والعمل التجاري الموثوق  •

 .التعھد بمادئ إدارة الشركة •

  التواصل مع المساھمين   -1

تولي شركة تھامة اھتماما بالغا في تطبيق �ئحة حوكمة الشركة بما يعزز ع�قتھا مع المساھمين 
، حيث تطلعھم على أدائھا وأنشطتھا خ�ل عم� بمبدا ا�فصاح والشفافيةواصحاب المصالح وا�عزاء 

العام من خ�ل تقرير مجلس ا7دارة السنوي وكذلك إط�عھم بشكل مستمر عن أية تطورات مھمة قد 
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تطرأ و يكون لھا تأثير على وضعھا المالي وأعمالھا بما � يؤثرعلى قدرتھا التنافسية عن طريق 
وسائل ا�تصال اcخرى، ووفقا لسياسة ا7فصاح التي تحرص الشركة على إتباعھا من موقع تداول و 

خ�ل تطبيق تعليمات ھيئة السوق المالية واcنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية و�ئحة 
  .حوكمة الشركات 

  

ق المتصلة بالسھم إن النظام اcساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساھمين والتي منھا جميع الحقو
بما فيھا حق التصرف في ا�سھم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من اcرباح المقرر 
توزيعھا والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية  وحق حضور جمعيات 

لب المساھمين والتصويت على قراراتھا وحق مراقبة أعمال مجلس ا7دارة وحق ا�ستفسار وط
و قد . المعلومات بما � يضر بمصلحة الشركة و� يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للحوكمة وع�قات المساھمين ھدفھا اcساسي ھو التأكد من أن 
ة ومتطلبات الشركة تقوم بتطبيق آليات الحوكمة التي تتواءم مع متطلبات ھيئة السوق المالي

  .المساھمين

  

  .سياسة توزيع ا�رباح  -2

  :للشركة تتمثل فيما يلي يتم توزيع اcرباحفان سياسة النظام اcساسي للشركة   من)  40(وفقا للمادة 

 من صافي اcرباح ل�حتياطي النظامي و يجوز لمجلس إدارة الشركة %  10تحويل نسبة   -

 .وقف تجنيب ھذا ا�حتياطي إذا بلغ نصف رأس المال عن طريق الجمعية العامة العادية 

يوزع من باقي صافي اcرباح بعد تجنيب ا�حتياطي النظامي حصة أول للمساھمين � تقل   -
 من رأس المال المدفوع % 5عن 

مكافأة cعضاء مجلس ا7دارة، ويستخدم الباقي % 10يوزع من الباقي حصة � تزيد عن   -
س ا7دارة سواء بتوزيع حصة إضافية على المساھمين أو تكوين بعد ذلك حسب اقتراح مجل

  .احتياطي إضافي أو أي أغراض أخرى تقررھا الجمعية العمومية 

 . وتصنيف العضوية به  مجلس ا7دارة -3

كوين مجلس ا7دارة ومھامه وتصنيف أعضائه والشركات المساھمة التي يش/تغلون عض/وية مج/الس ت

  . إدارتھا

  . سنوات) 3(تعينھم الجمعية العامة لمدة � تزيد عن ث�ث  ءااعض) 7(الشركة من  يتكون مجلس إدارة

م م//ن س//بعة 2012س//بتمبر  11ھ//ذا المجل//س ف//ي الجمعي//ة العام//ة الت//ي عق//دت بت//اريخ  وق//د ت//م انتخ//اب

  .أعضاء

  

ھو عضو مجلس ا�دارة ال/ذي يتمت/ع با�س/تق�لية التام/ة ومم/ا ين/افي ا�س/تق�لية عل/ى س/بيل   العضو المستقل
  المثال � الحصر اي من ا�تي 

 .ان يكون مالكا لما نسبتة خمسة في المئة او اكثر من اسھم الشركة او اي شركة من مجموعتھا  -1

او اكث/ر م/ن اس/ھم الش/ركة المئ/ة  ان يكون ممث� لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة ف/ي -2
 .او اي شركة من مجموعتھا 

   .ان بكون من كبار التنفيذيين خ�ل العامين الماضيين في الشركة او في اي شركة من مجموعتھا    -3

ان تكون له صلة قرابة من الدرجة ا�ولى مع اي م/ن اعض/اء مجل/س ا�دارة ف/ي الش/ركة او ف/ي اي     -4
 .شركة من مجموعتھا 

في الشركة او في اي شركة من ولى مع اي من كبار التنفيذيين ان تكون له صلة قرابة من الدرجة ا�   -5
  .مجموعتھا 

ان يكون عضو مجلس ادارة في اي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجل/س ادارتھ/ا     -6
. 
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ان يكون موظفا خ�ل العامين الماض/ين ل/دى اي م/ن ا�ط/راف المرتبط/ة بالش/ركة او ب/أي ش/ركة م/ن    -7
مجموعتھا كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين او ان يكون مالكا لحصص سيطره لدى اي من تل/ك 

   . ا�طراف خ�ل العامين الماضين 

متفرغا �دارة الش/ركة او � يتقاض/ى راتب/ا ش/ھريا او  عضو مجلس ا�دارة الذي � يكون  العضو غير التنفيذي

  . سنويا منھا 

  : مھام مجلس ا7دارة

م//ع مراع//اة ا�ختصاص//ات المق//ررة للجمعي//ة العام//ة، تترك//ز مھ//ام المجل//س الرئيس//ية ف//ي وض//ع التوجھ//ات 

ا واعتم/اد واcھداف ا7س/تراتيجية ووض/ع أنظم/ة وض/وابط الرقاب/ة الداخلي/ة وأعم/ال الش/ركة وا7ش/راف عليھ/

الرئيسية والسياسات المالية والسياسات التي تنظم الع�ق/ة م/ع أص/حاب المص/الح بم/ا يخ/دم مص/الح الموازنات 

وفيم/ا يل/ي . إضافة إلى عدد من المھام اcخرى التي ت/م ذكرھ/ا بالنظ/ام اcساس/ي للش/ركة. الشركة ومستثمريھا

  .المجلس وتصنيف عضويتھم  أسماء أعضاء

 

  تصنيف العضوية   اسم العضو  

  %5مالك لنسبة اكبر من   غير تنفيذي  الشيخ  بدر بن فھد الداود   1

  عضو المجلس المنتدب   -تنفيذي  الشيخ  داود بن فھد الداود  2

  مستقل   ا�ستاذ ابراھيم بن فھد الداود  3

  مستقل  احمد عبدالرحمن الحموديا�ستاذ   4

  شريك في قلف تك   – تنفيذيغير   الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني   5

  مستقل   ا�ستاذ حمود عبدالرحمن الحمودي  6

  رئيس تھامة جلوبل دبي  -تنفيذي   ا�ستاذ ناصر صالح الصرامي  7

  

  

 سجل حضور اجتماعات المجلس -4

    . اتاجتماع) 4(م 31/3/2015م الى نھاية 1/4/2014بداية السنة المالية عقد مجلس إدارة الشركة منذ 

  . ة ا�جتماعات المجلس ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس ا7دار...  

  

  1ا�جتماع   اسم العضو   

  ھـ28/12/1435

  م22/10/2014

  2ا�جتماع 

  ھـ28/12/1435

  م22/10/2014

  3ا�جتماع 

  ھـ18/04/1436

  م02/2015/ 7

  4ا�جتماع 

  ھـ19/04/1436

  م02/2015/ 8

   �   �   �   �  فھد  الداود  بدر بن / الشيخ 

   �  داود بن  فھد  الداود/ الشيخ 

  

�   �   

  

�  

  

  �  ا�ستاذ  ابراھيم فھد الداود

  

�   �  

  

�  
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  �  الدكتورعبدالعزيز المزيني

  

�   �  

  

�   

  �  ا�ستاذ حمود الحمودي

  

�   �  

  

�   

  �  ا�ستاذ احمد الحمودي

  

�   �  

  

�  

  

  �  ا�ستاذ ناصر الصرامي 

  

�   �  

  

�   

  

 :التعويضات والمكافات  -5

اcساسي للشركة ونظام الشركات واcنظمة والقرارات والتعليمات المكملة له فيما يختص استناداً على النظام  
بعدم صرف اية مكافات مالية الي ا�عضاء عن عضويتھم بالمحلس، وصي أبنظام المكافآت فإن مجلس ا7دارة 

ر حضولایر ل 2000المجلس ومبلغ �جتماع لایر  3.000دل حضور جلسات بواقع بكما اوصي بصرف 
على  بناءوصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس ين التذاكر وا�قامة با�ضافة الى تأماجتماعات اللجان 

بداية ، وذلك اعتباراً من تاريخ ت بما يتناسب مع جھد وعطاء كل لجنةوالمكافآ اتتوصية لجنة الترشيح
ل وفي حال حدوث أي تعدي�ت سيتم وفي المستقبم 27/9/2009الدورة العاشرة في اجتماعھا ا�ول بتاريخ 

كما سيتم ا7فصاح عن تفاصيل ھذه المكافآت وفقا للنظام والنماذج . الرجوع للجمعية الموقرة 7قرارھا
  . المعتمدة من ھيئة السوق المالية في ھذا الخصوص

  

 م1/4/2014للفترة م/ن وكبار التنفيذيين أعضاء مجلس ا7دارة  المبالغ المالية و التعويضات التي حصل عليھا

  : م 31/3/2015حتى 

  

  

اعضاء المجلس   البيان

  التنفيذيين

اعضاء المجلس غير 

  التنفيذيين

خمسة من كبار 

  التنفيذيين

  594.492  -  930.000  الرواتب و التعويضات

  39.990  151.401  74.151  البد�ت

  -  -  -  المكافآت الدورية والسنوية

  -  -  15.822  تعويضات او مزايا اخرى

  

 ان الرئيس التنفيذي  والمدير المالي ضمن قائمة الخمسة من كبار التنفيذيين 
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  . م2015/  م2014بيان بمصلحة أعضاء مجلس ا7دارة وتغيرھا خ�ل عام  -6

  
عدد ا*سھم في  ا*سم

 بداية العام
نسبة الملكية 
 في بداية العام

عدد ا*سھم في 
 نھاية العام

نسبة الملكية 
في نھاية 

 العام

 نسبة التغير صافي التغير

 - -   %19.35 2.903.112 %19.35 2.903.112 بدر بن فھد الداود/ الشيخ 

 %0.03- (5.000) %1.19 178.084 %1.22 183.084 داود بن فھد الداود/ الشيخ

 - - %0.01 1.000 %0.01 1.000 عبد العزيز المزيني/ الدكتور

 - - %0.01 1.000 %0.01 1.000 احمد الحمودي/ ا*ستاذ

 - - %0.01 1.000 %0.01 1.000 حمود الحمودي/ ا*ستاذ

 - - %0.01 1,200 %0.01 1,200 ناصر الصرامي/ ا1ستاذ 

 - -  %0.01 1.000 %0.01 1.000 ابراھيم بن فھد الداود/الشيخ 

 

  

  : م2015مارس  31المالي المنتھي في  عام البيان مصلحة كبار التنفيذيين وتغيرھا خ�ل 

عدد اcسھم   اسم التنفيذي   
في بداية 

  العام

عدد اcسھم 
في نھاية 

عام 
  م2014

صافي 
التغير في 
عدد اcسھم 
  خ�ل العام

اcرباح 
النقدية 
الموزعة 
عن عام 

  م2014

ملكية اcقرباء 
من الدرجة 

  اcولى وتغيرھا

محم/////////د  ايم/////////ن   1
    سليمان

0  0  0  0  0  

س////عيد عب////دالعزيز   2
   الزھراني

0  0  0  0  0  

  

  :التناز�ت عن الرواتب و التعويضات و اcرباح  -7

ليست ھناك أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ا7دارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي 
، كما � توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي الشركة عن  ات تصرف لھمرواتب أو تعويض

  .حقوقه في اcرباح 

  

  : لجان مجلس ا7دارة -8

ا من قبل أعض/اء المجل/س وأعض/اء خ/ارجيين وتنفي/ذيين م/ن متم تشكيل عضويتھو تم تشكيل لجنتين فرعتين 
ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرھا وأھدافھا ومھامھا وا7طار الع/ام لعملھ/ا بالنظ/ام اcساس/ي المعتم/د 
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للشركة، ولھذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس ا7دارة تحدد ص/�حيتھا وإج/راءات عملھ/ا وھ/ي كم/ا 
  . يلي

  ة المراجعة لجن 1/8

 الغرض      

الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة  الشركة ھو القيام بمساعدة المجلس على تحقيق 
  :مھامه الرقابية بما يخص اtتي

 .عمليات المراجعة ، والمحاسبة ، والتقارير المالية عامةَ في الشركة �

 السلوكو القانوني، وا�لتزام ، والمحاسبة ، التمويلب بما يتعلق الداخلية في الشركة الضوابط نظم �

 .اcخ�قي

 مساھمين،لل الشركة تقدمھا التي المالية المعلومات من غيرھاو المالية في الشركة البيانات �

 .وغيرھم والجمھور،

 .المستقلين مراجعينوال للشركة الداخلية قسم المراجعة أداء �

  

 ،التنفيذية  وا7دارة ،ا7دارة  مجلس مع فعالة عمل ع�قات على اللجنة تحافظ ، واجباتھا أداء في
 المسؤوليات فھم اللجنة أعضاء من عضو كل على كما ينبغي .والخارجيين الداخليين المدققينو

  .فعال بشكل دوره لتأدية والمخاطر ، والعمليات ،الشركة  أعمال وكذلكاللجنة  لعضوية التفصيلية

على الرغم من أن اللجنة لديھا الص�حيات والمسؤوليات المنصوص عليھا في ھذا ميثاق عمل اللجنة ، 
 يكونوا محاسبين � أو يكونوا وربما ،موظفين في الشركة ليسوا اللجنة أعضاء. يكون دور اللجنة رقابياً 

،فإنه ليس  حال أي وعلى ،المراجعة  أو المحاسبة مجا�ت في خبراء أو المھنة حيث من مدققين أو
 الحسابات مراجعة عمليات إجراء اللجنة واجب من ليس فإنه وبالتالي. مطلوباً منھم القيام بھذه المھام

 المعمول واللوائح القواعد لجميع وفقا دقيقةو كاملة وا7فصاحات للشركة المالية البيانات أن تحديد أو

  .المستقلين الحسابات مدققيالتنفيذية و ا7دارةعلى  مسؤولياتال ھذهتقع .  بھا

 المھام والمسؤوليات

 :المراجعة بالتالي لجنة تقوم اوواجباتھ بمسؤولياتھا للوفاء

 فيما يتعلق بالمراجعين المستقلين -1

 المستقلين المراجعين عمل على ا7شرافو تحديد أتعابو تعيين عن مباشر بشكل مسئولةتكون اللجنة  

لغرض  )المالية التقارير بشأن المستقلين الحسابات مراجعيو ا7دارة بين الخ�فات حل ذلك فيبما (
  .إعداد تقرير مراجعة الحسابات أو اcعمال ذات الصلة بھا

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

  : كما لدى اللجنة الص�حية المطلقة لمراجعة واعتماد ك�ً من اcتي

 .جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين �

 .العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين شروط من وغيرھا الرسوم اعتماد �

 المالية البيانات في 7دراجھا المطلوبة ا�فصاحات على الموافقةو بالمراجعة أيضا اللجنة تقومكما 

  .النظامية للمتطلبات وفقا

  .المستقلين الحسابات مدققي استق�لية من تتأكدعلى اللجنة أن  كما يجب

 فيما يتعلق بالبيانات المالية -2

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع ا7دارة، وإدارة المراجعة الداخلية  
 "الشركة إدارة نشاط تقرير" في تحققت التي ا7فصاحات ذلك في بما(الحسابات المستقلين ومراجعي 
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 جھة أي أو ،المساھمين  على عرضھاقبل ) المالية للبيانات المستقلين الحسابات مدققي ومراجعة

   .الجمھور أو المالية اcوراق سوقأو  ،حكومية 

 وقسم المستقلين الحسابات مراجعيو التنفيذية، ا7دارة من كل معالمراجعة بشكل دوري ومستمر  

  :منفصل الداخلي ك�ً من اtتي بشكل التدقيق

 فيما الداخلي التدقيق دائرة أو المستقلين الحسابات مراجعيالتنفيذية و ا7دارة بين خ�ف أي �

 .المالية البيانات إعدادب يتعلق

 الحصول أو عمل نطاق على قيود أي ذلك في بما( المراجعة عملية واجھت أثناء صعوبات أية �

 .)المطلوبة المعلومات على

 .السابق من كل على ا7دارة رد �

النظر في التغييرات الطارئة على مبادْي المحاسبة وممارسات ا�فصاح المالي في الشركة  �
والموافقة عليه عند لزوم اcمر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين ، أو ا7دارة 

 .أو قسم التدقيق الداخليالتنفيذية 

 إدارةو الداخلي التدقيق وقسم المستقلين ، الحسابات مراجعيو ,التنفيذية ا7دارة مع المراجعة �

 لھا يكون أن يمكن مطابقة أو تنظيمية أو قانونية مسائل أية ، الحاجة حسب ،القانونية  الشركة

 أو المحاسبة معايير في الھامة التغييرات ذلك في بما ،للشركة  المالية القوائم على كبير تأثير

 .قواعدھا

دارة ا7 تواجددون  من( المستقلين الحسابات مراجعي مع دوري بشكل مناقشة كل مما يلي
 :)التنفيذية

 ،المالي ا7فصاح وممارسات للشركة المحاسبة مبادئ قبول ومدى م�ئمة،و  جودة حول آرائھم �
 .المالية تقاريرھا في مطبقة ھي كما

 .للشركة المالية البيانات دقةو اكتمال �

  

 فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية -3

  . الداخلية إدارة المراجعة مدير أو استبدال/و تعيين على الموافقة �

   .سنوي بشكل الداخلية المراجعة قسم أداء مراجعة �

 على بناء ، الداخلية المراجعة إدارة قبلبھا من  القيام يتعين الذي العمل وخطة نطاق مراجعة �

  .الداخلية المراجعة ومدير المستقلين المراجعين من توصية

  : الداخلية ، تقوم اللجنة باtتي  المراجعة إدارةو المستقلين المراجعين مع بالتشاور

 مع المطابقة لضمان المصممة ا7جراءاتو  للشركة الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى مراجعة �

 .واللوائح المعمول بھا القوانين

 .الداخلي التدقيق قسم في الموظفين احتياجات و والميزانية المسئوليات مناقشة �

 . التعامل مع مشاريع المراجعة الداخلية المنفذة من قبل مراجعين من خارج الشركة �

 أمور اخرى -4

 .مراجعة واعتماد جميع التعام�ت الخاصة باcطراف ذات الع�قة �

 اcعمال cعضاء المجلس أو وأخ�قيات السلوك لوائح في تغيير أي على الموافقةو مراجعة �

 .التنفيذيين المدراء

ً  اللجنة تراه تغيير والتوصية بأي سنويا الميثاق ھذا م�ئمة مدى وتقييم مراجعة �  إلى مناسبا

 .المجلس

كما يجب أن يتضمن ھذا  .إلى المجلستقديم تقرير عن نتائج التقييم  القيام بتقييم أدائھا سنويا مع �
 . بھا المناطبأداء المھام والمسؤوليات  التقييم على تقييم �لتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة
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وذلك ضمن نطاق  tخر وقت من ا7دارة مجلس بھا قد يكلفھا مھام أو مسؤوليات أية بأداءالقيام  �
  .اللجنة العامة أغراض

  السلطات

  

  :للقيام بما يلي) مسؤولياتھا نطاق ضمن(لجنة المراجعة السلطة يعطي المجلس 

ا7دارة وذلك لغرض اعتمادھم من قبل الجمعية  لمجلس الخارجيين الحسابات مراجعي ترشيح �
 .العمومية

للتعامل مع  كفايتهو فعالية النطاق مدىو تنفيذه سيتم الذي المقترح المراجعة نطاق مراجعة �
 .المشاكل الخاصة بالشركة

  .المالية البيانات مناقشة و الخارجيين الحسابات مراجعي مع التدقيق نتائج مراجعة �

أو موظفي إدارة /مدير وللشركة مع  والتشغيلية والمالية الداخلية الضوابط م�ئمة مدى مراجعة �
 التي بالنتائج علم على المجلس وإبقاء ، الخارجيين الحسابات مراجعيو الداخلية المراجعة

  .إليھا توصلت

 .الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مھنية خارجية عند الحاجة �

 .اللزوم عند فرعية جانلل سلطاتھا وتفويض تشكيل للجنة يجوز �

  تنظيم اللجنة

  . اجتماعا  13عقدت اللجنة  عدد وقد اعضاء  ث�ثة من المراجعة لجنة تتكون

  .ا�جتماعات وعددھا وفيمايلي بيان باسماء اعضاء اللجنة وسجل حضور 

  مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

  2  رئيس اللجنة   ا�ستاذ  ناصر صالح الصرامي   1

استقال في 

  م 5/5/2015

ا�س////////تاذ  احم////////د عب////////دالرحمن   2

  الحمودي   

  9  رئيس اللجنة 

  تعين رئيسا للجنة في

  م 26/6/2014

    13  عضو اللجنة  ا�ستاذ ابراھيم فھد الداود  3

  13  عضو اللجنة الخارجي  ا�ستاذ احمد فرحات معوض  4

  

   

  

  

  : المكافآتلجنة الترشيحات  2/8

م 27/09/2009ھـ الموافق 8/10/1430المنعقد بتاريخ  01/09/2009قرر مجلس ا7دارة في اجتماعه رقم 
شركات المساھمه وتعمل اللجنة وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان في . تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت

   .وفقاً للمھام المحددة في �ئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس ھيئة السوق المالية
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 الغرض

 على المجلس مساعدة ھو الشركة إدارة مجلس من المنبثقة والترشيحات المكافآت لجنة من الغرض إن

  :اtتي يخص فيما تحقيق مھامه 

 بغرض وذلك للمجلس بھم والتوصية ا�دارة مجلس في أعضاء ليصبحوا مؤھلين أفراد ترشيح •

 .السنوي المساھمين اجتماع خ�ل فيھا للبت المساھمين على ترشيحاتھم عرض

 .للمجلس تابعة لجنة لكل بمرشحين المجلس التوصية •

 .التنفيذيين والمدراء واللجان المجلس أعضاء بمكافآت المتعلقة المسائل جميع مراقبة •

 والمدراء واللجان المجلس أعضاء مكافآت على يشتمل باللجنة خاص سنوي تقرير ونشر تحضير •

 .بھا المعمول واcنظمة المتبعة القوانين بحسب مطلوبة  تكون قد أخرى أمور وأي التنفيذيين

 للمجلس الوظيفي وا7ح�ل ومكافآت ، وتقييم ، بتوظيف ، المتعلقة البشرية الموارد مسائل •

 والموظفين العليا ولجانھا وا7دارة

 والمسؤوليات المھام

 المھام ھذه وتعد .مسؤولياتھا خ�لھا من تنفذ والتي للجنة والمتكررة العامة اcنشطة اtتية المھام تشكل

 اcنظمة متغيرات ضوء في مناسبة إضافية بمھام تقوم قد أن اللجنة العلم مع عام ، إرشادي دليل بمثابة

 مجلس بھا يكلفھا مسؤوليات قد أو مھام أية بأداء اللجنة تقوم كما .المجلس يراه ما بحسب واcعمال

  .العامة اللجنة أغراض نطاق ضمن وذلك tخر وقت من ا7دارة

  

 عرض بغرض وذلك للمجلس بشأنھم والتوصية ا7دارة لمجلس كأعضاء مؤھلين مرشحين تحديد �

 خاص اجتماع خ�ل أو السنوي المساھمين اجتماع خ�ل فيھا للبت المساھمين على ترشيحاتھم

 المقاعد ذلك في بما( ا7دارة في مجلس شاغر مقعد وجود حالة يف الحاجة اقتضت حال في للمساھمين

 من خ�ل الشواغر لملء المجلس إلى توصية اللجنة تقدم ،)المجلس حجم في زيادة عن الناجمة الشاغرة

 اجتماعھم في المساھمين قبل من عضويتھم بشأن البت يتم حتى المجلس قبل من المرشحين تعيين

 ترشيح عند مناسبة تراھا التي العوامل كل ا�عتبار عين في تأخذ اللجنة أن على يجب .التالي السنوي

 والتنوع المناسبة التقنية المطلوب والمعرفة الجھد بذل على القدرة ذلك في بما المجلس لعضوية اcفراد

في  النظر للجنة يجوز كما.  الجانھ من أياً  أو للمجلس مرغوبة إضافة المرشح كون ومدى والخبرة
 .لتقديرھا وفقا ا7دارة أو المجلس أو المساھمين قبل من المقترحين المرشحين

 للقدرات أوصاف وإعداد سنوي بشكل ا�دارة مجلس لعضوية المناسبة المھارات متطلبات مراجعة �

 ل�ضط�ع يحتاجھا لعضو أن المتوقع للوقت المناسب التقدير ذلك في بما للعضوية المطلوبة والمؤھ�ت

 .ا7دارة مجلس عضو ومسؤوليات بمھام

   .الحاجة عند الشأن بھذا مقترحاتھا وإعطاء المجلس وتشكيل ھيكل مراجعة �

 .الشركة مصلحة مع تتوافق التي با7ص�حات والتوصية ا�دارة مجلس في والضعف القوة نقاط تحدد أن �

 .المجلس وأداء 7نجازات سنوي تقييم إجراء خ�ل من ذلك تحقيق ويمكن

 في تضارب أي وجود عدم من والتأكد سنوياَ  المستقلين واللجان المجلس أعضاء استق�لية من التأكد �

 الشركات إدارات مجالس في المجلس أعضاء عضوية يخص فيما وخصوصاً  اcعضاء جميع لدى المصالح

  .اcخرى

 و مھام عدد يخص فيما المجلس إلى الشأن بھذا توصياتھا ورفع المجلس لجان جميع تشكيل مراجعة �

 كافة اcنظمة مراعاة مع المجلس لجان جميع لعضوية أكفاء مرشحين اختيار اللجنة علىو. اللجان

 .المرشحين ضمن من اللجان أعضاء للمجلس �ختيار الرفع ثم ومن الشأن ھذا في بھا المعمول والقوانين

 ذلك في بما التنفيذية ، للمناصب المحتملين المرشحين وتطوير وتقييم، اختيار، في المجلس مساعدة �

 .التنفيذية للمناصب الوظيفي ا�ح�ل خطط وضع على وا7شراف التنفيذي ، المدير

   .اcعضاء لجميع المستمر للتطوير برامج وتنظيم الجدد المجلس cعضاء تأھيلية برامج بإعداد القيام �

 ضوء في هأداء وتقييم التنفيذي، الرئيس بمكافأة الصلة ذات الشركة أھداف على واعتماد بمراجعة القيام �

 أي تقييم لدى .التقييم ھذا على بناء التنفيذي للرئيس السنوية المكافأة واعتماد وتحديد اcھداف ، تلك
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 قيمة و المساھمين، حقوق على العائد ونسبة الشركة مراعاة أداء اللجنة على التنفيذي ، للرئيس حوافز

 .المماثلة الشركات في التنفيذيين للمديرين المماثلة الحوافز

 مكافآت ومستوى السنوي اcداء تقييم يخص فيما التنفيذي الرئيس اتخذھا التي القرارات واعتماد مراجعة �

 مدير و المالي ، المدير من ك�ً  التنفيذيين المسئولين تعريف يشمل .الشركة في التنفيذيين المسئولين

أو  والمبيعات ، ا7دارة، مثل( وظيفة أو رئيسية أوقسم أعمال وحدة عن مسئول مدير وأي المحاسبة ،
 اcمور على كل بالرقابة أيضا اللجنة تقوم و .للشركة السياسات بوضع يقوم آخر موظف وأي ،)المالية

  .للشركة التابعة للشركات المالي والمدير التنفيذي الرئيس مكافآت ومستوى السنوي اcداء بتقييم المتعلقة

) بھا المعمول واcنظمة القوانين ضمن( المجلس أعضاء بمكافآت يتعلق فيما المجلس إلى توصياتھا تقديم �

 والمدراء )السنة في سعودي لایر ألف 150 مبلغ المكافآت تتعدى � أن بشرط( اللجان وأعضاء

 .الخيارات على الحوافز المعتمدة ذلك في بما والبد�ت الحوافز خطط و التنفيذيين،

 بما التنفيذي الرئيس غير اtخرين والمديرين الشركة موظفي أداء تقييم في المستخدمة المعايير مراجعة �

 .الشركة في البشرية الموارد استراتيجية مع متسقة المعايير أن تلك من التأكد ذلك في

 المعاشات وخطط سياسات و ،) والبد�ت الحوافز ذلك في بما( الشركة في المكافآت سياسات مراجعة �

 وينبغي .والمدراء التنفيذيين المسئولين دون ھم ممن اtخرين بالموظفين التي تتعلق والمنافع التقاعدية

 .الشركة في البشرية الموارد مع إستراتيجية السياسات تلك تماشي من التأكد على ذلك يشتمل أن

 التأكد على ذلك يشتمل أن وينبغي .وا�ستبقاء والترقية ، والتطوير ، ، التوظيف لبرامج دورية مراجعة �

 .الشركة في البشرية الموارد إستراتيجية مع تلك البرامج تماشي من

 .التنفيذيين المدراء ولجانھا وكبار ا7دارة مجلس أعضاء مكافآت عن السنوي اللجنة تقرير ونشر إعداد �

 .الميثاق ھذا على ضرورية أنھا ترى تحسينات بأي للمجلس والتوصية الميثاق ھذا تقييم وإعادة مراجعة �

 على التقييم ھذا يتضمن أن يجب كما .المجلس إلى التقييم نتائج تقريرعن تقديم مع سنويا أدائھا تقييم �

 .بھا المناطة والمسؤوليات المھام بأداء اللجنة أعضاء من عضو وأداء كل �لتزام تقييم

 .فرعية لجان الى سلطاتھا من جزء أو كل وتفويض تشكيل للجنة يجوز �

 .التاكد سنويا من استق�لية ا�عضاء المتسقلين بمجلس ا7دارة �

التأكد سنوياً من عدم وجود حا�ت تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة �رتباطھم بمجالس إدارات شركات  �
 .اخرى 

 المتبعة القوانين بموجب المطلوبة والخبرة ا�ستق�لية متطلبات إستيفاء اللجنة أعضاء جميع على يجب

 وفقا مستق�ً  اللجنة في عضو كل كان إذا ما سنويا يحدد المجلس كما. المعمول بھاھا واcنظمة

 أو قرارات تبطل أي � أع�ه ، المذكورة العضوية شروط من الرغم على .أع�ه المذكورة للمتطلبات

   .القرار اتخاذ فيھا تم الذي الوقت في الشروط ھذه من أياً  انتفاء بسبب اللجنة اتخذتھا إجراءات

 اللجنة تنظيم

  أعضاء جميعھم من أعضاء مجلس ا7دارة ) 3(تتكون اللجنة من 

  : وفي مايلي بيان باسماء ا�عضاء وسجل حضور ا�جتماع 

  مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م

  1  رئيس اللجنة   الشيخ بدر بن فھد الداود   1

ا�س/////تاذ حم/////ود عب/////دالرحمن   2

    الحمودي

  1  عضواً 

دكتور عب//////دالعزيز ص//////الح ال//////  3

  المزيني

  1  عضواً 
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  :نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة        -9

لعمليات مراجعة دورية من جانب إدارة المراجعة  2014/2015خضعت عمليات الشركة خ�ل العام المالي 
الداخلية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل 
وقياس مدى كفاية اcداء، و لم تظھر عمليات المراجعة ضعفا جوھريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة 

، علما بأنه قد تم مناقشة ا7دارة التنفيذية للشركة في نتائج المراجعة الداخلية وتم ا�تفاق يتطلب ا7فصاح عنه
على تطبيق التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية بھدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية، كما 

عة بمراجعة حسابات الشركة كما قامت لجنة المراج. رفعت لجنة المراجعة توصياتھا إلى مجلس إدارة الشركة
م والتأكد من س�مة التقارير المالية واستيفائھا 31/3/2015الربع سنوية والختامية للعام المالي المنتھي في 

  . للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا ومن ثم رفع توصياتھا لمجلس ا7دارة في ھذا الخصوص

  

الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتم من خ�ل إدارة تھدف علميات المراجعة 
وذلك بھدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة . المراجعة الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة

م برفع تقارير فاعلة لمخاطر العمل، التي تتم بطريقة دورية ومستمرة من خ�ل المراجع الداخلي والذي يقو
حيث بدأت المجلس في دورتة العاشرة في وضع . دورية للجنة المراجعة عن أداء أقسام الشركة المختلفة

أنظمة للرقابة الداخلية وآليات مراجعتھا والتأكد من فاعليتھا، وقد أظھرت نتائج الفحص المستمر التي تمت 
جوھري في أنظمة الرقابة الداخلية وس�متھا يقتضي cنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه � يوجد قصور 

ا7فصاح عنه، إ� أنه ونظراً لحداثة ادارة المراجعة  فإن ھناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير مثل 
تحديث جدول الص�حيات بصورة مستمرة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخطة أعمالھا وقد اتخذت 

  .�زمة حيال ذلكاللجنة التدابير ال

 

  : ذوي ع�قة  طرافمعام�ت مع ا   -10

  

و قد بلغت قيمة بعض الخدمات التقنية للشركة  تقدم شركة توب نت العائد ملكيتھا الي رئيس مجلس ا�دارة) 1
  .لایر 105,900التعام�ت معھا خ�ل العام مبلغ 

  

بالحصول على قرض حسن اضافي بقيمة ، قامت الشركة 2015مارس  31خ�ل العام المالي المنتھي في ) 2
واجھة لم مليون لایر  من مجموعة دار المستورد للتجارة و العائد ملكيتھا لرئيس مجلس ا�دارة 11.05

ليصبح اجمالي رصيد القرض الحسن الذي تحصلت عليه الشركة من مجموعة  التزامات طارئة على الشركة
  .م2015مارس  31كما في  مليون لایر 15.15دار المستورد للتجارة مبلغ 

  

  

  المحاسب القانوني 

  

 عل/ى إختي/ار مراج/ع حس/ابات الش/ركة م22/09/2014 وافقت الجمعية العامة العادية للش/ركة المنعق/دة بت/اريخ

من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ) بكر أبوالخير وشركاه( ديلويت اند توش 
م والبيان/ات المالي/ة الرب/ع س/نوية وتحدي/د 31/03/2015م وينتھي ف/ي 01/04/2014بدأ في للعام المالي الذي 

  .أتعابه

  

ح/ول الق/وائم ) ج 1-6( رأي م/تحفظ حس/بما ورد ف/ي ا�يض/اح رق/م وقد صدر تقرير مراقب الحسابات متض/مناً 
ل/ى أس/اس الحس/ابات المالية الموحدة حيث تمت المحاسبة عن استثمار الش/ركة ف/ي أح/دي الش/ركات الزميل/ة ع

أو / المعدة من قبل الشركة الزميل/ة، ل/م ن/تمكن م/ن الحص/ول عل/ى الق/وائم المالي/ة المراجع/ة للش/ركة الزميل/ة و
ألتواصل مع مراجعي حسابات ھذه الشركة الزميلة لتحديد ما اذا كان ھنالك تع/دي�ت يمك/ن أن ت/ؤثر عل/ى قيم/ة 

  .ا�ستثمار و ا�رباح المتحققة منه

  



 
36

 م 2015/  م2014للعام  حوكمة مجلس ا7دارة وفقا cنظمة ھيئة السوق المالية ونتائج تطبيق قائمة ال إقرارات

 .  

  

يود مجلس إدارة الشركة ا7شارة إلى أن الشركة قد قامت في ھذا التقرير با7فصاح عن المتطلبات التي تنطب/ق 
عض البنود � تنطبق عليھا وإنط�ق/اً م/ن مب/دأ عليھا وقامت بتطبيقھا من �ئحة حوكمة الشركات، إ� أن ھناك ب

وفيما يلي المواد الغي/ر مطبق/ة م/ن �ئح/ة حوكم/ة الش/ركات ا7لتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم ا7لتزام، 
 :والتي تعمل الشركة على دراستھا ليتم اعتمادھا و من ثم إضافتھا للتقرير في اcعوام القادمة

  

رقم 
  المادة

  نص المادة   المادة 
  الغير مطبقة  

  اسباب عدم التطبيق 
  

 
1  
2  

 
  عبارة عن تمھيد وتعريفات

    

 
3 

  )أ( 4

 
الحقوق العامة للمساھمين 
وتسھيل ممارسة حقوقھم 
 .وحصولھم على المعلومات

  

   
  مطبق 

 
4 

  )ب(

 
تسھيل ممارسة المساھمين 
لحقوقھم وحصولھم على 

 .المعلومات
  

   
  مطبق 

 
5 

  

 
المساھمين المتعلقة حقوق 

  .باجتماع الجمعية العامة

    
 مطبق

 
6 

  

 
  حقوق التصويت

 
يجب إتباع أسلوب 
التصويت التراكمي 

عند التصويت 
�ختيار أعضاء 

مجلس ا7دارة في 
  الجمعية العامة

 
�يوجد بالنظام ا�ساسي 

للشركة اسلوب 
التصويت التراكمي 

�ختيار اعضاء المجلس 
وقد تم عرضه على 
الجمعية العامة الغير 

 توافق عليهعادية ولم 
وتم ارجائه الى اجتماع 

  قادم 
  

 
7  

 
حقوق المساھمين في أرباح 

  .اcسھم

   
مطبق ، حيث توجد 

سياسة لتوزيع اcرباح 
وفقا لما نص عليه 
النظام اcساسي 

 .للشركة
 

 
8 

  

 
السياسات وا7جراءات 

  .المتعلقة با7فصاح

   
 مطبق

 
9  

 
ا7فصاح في تقرير مجلس 

 ا7دارة
  

   
 مطبق 
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10 
  

الوظائف اcساسية لمجلس 
  ا7دارة

 مطبق

      مسؤوليات مجلس ا7دارة  11
 مطبق 

  مطبق    تكوين مجلس ا7دارة  12
 

لجان مجلس ا7دارة   13
  واستق�ليتھا

  

  مطبق  

 
14 
  

  
  لجنة المراجعة

    
  مطبق
  

      لجنة الترشيحات والمكافآت  15
  مطبق

اجتماعات مجلس ا7دارة   16
  وجدول اcعمال

  

  مطبق  

مكافآت أعضاء مجلس ا7دارة   17
  وتعويضاتھم

  

  مطبق  

18    
تعارض المصالح في مجلس 

  ا7دارة
  

    
  مطبق

  

 :غرامات ھيئة السوق المالية -11

  

غرامة  مالية على اية  ھيئة سوق المال لم تفرضم 2015مارس  31خ�ل العام المالي المنتھي في 
 .الشركة 

  

  :المستقبل والطموحات -12

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأرباح شركاتھا التابعة باcوضاع العالمية خاصة وأن إحدى           
اcرباح لھا مكاتب خارج المملكة وحتى العم�ء المحليين تلك الشركات ذات التأثير الجوھري في 

بدءوا في تقليص إنفاقھم ا7ع�ني و مع ذلك وبالرغم من الظروف الراھنة في المنطقة العربية إ� أن 
الشركة قد حققت نموا في اcرباح التشغيلية المتعلقة بنشاط الشركة إذا اعتبرنا أن ا�نخفاض في 

كل مباشر إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة، وما زال صافي اcرباح يعود بش
  .مجلس ا7دارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل و تحقيق المزيد من اcرباح خ�ل العام القادم 

وبعون هللا وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجا�ت نشاطھا بفضل           
الرامية إلى تحقيق أعلى معد�ت الربحية وتوجد بعض المشروعات الجديدة  ا�ستراتيجيات الجديدة

التي اتخذ المجلس قراراته بشأنھا وسوف يبدأ تنفيذھا خ�ل العام القادم حيث تم إعادة ھيكلة بعض 
اcنشطة اcمر الذي سوف يخفض من أثار اcزمة با7ضافة إلى  الدخول في النشاط العقاري من خ�ل 

كة لھذا الغرض وتكون مھمة الشركة اcولى ھي إنشاء برج تھامة ا7ع�مي في الموقع تأسيس شر
  .الحالي للمركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة 

 قطاع المكتبات وا�ستفادة من الفرص المتاحةواعادة ھيكلة كما تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير           

لكة ودول الخليج والشرق اcوسط وشمال أفريقيا ويأتي ھذا في ظل في مجال التعليم والمعرفة في المم
المھني  نمو السكان بالمملكة واھتمام الدولة الكبير با7نفاق على قطاع التعليم والتدريب ارتفاع معدل

  .من ميزانية الدولة السنوية
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 :اcدوات المالية وإدارة المخاطر -13

  

ذمم مدينه تجاريه , المركز المالي بشكل رئيسي النقد ومافي حكمهتتضمن ا�دوات المالية المدرجة في قائمة 
  .اخرى استثمارات وايجارات مقبوضه مقدماً 

عدم مقدرة طرف ماعلى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف ا�خر لخسارة يتمثل في  :مخاطر ا�ئتمان
ايداع النقد ومافي حكمه لدى من ذلك , نمخاطر ا�ئتماعلي جوھري الشركه وبشكل تركيز بسبب عدم مالية 

ق الذمم المدينه التجارية واtخرى بشكل رئيسي من استحقوكذلك ا, بنوك محليه ذات تصنيف ائتماني مرتفع
  .واظھار قيمتھا القابلة ل�سترداد المقدراو الخارجيه عم�ء في السوق المحليه 

عدم مقدرة المنشأة على توفير اcموال ال�زمة للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة تتمثل في   :مخاطر السيولة
تنتج مخاطرة السيوله عند عدم القدرة على بيع اصل مالي بسرعه وبمبلغ يقرب قيمة و, با�دوات المالية

الكافية للوفاء  تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتھا بالنظام للتأكد من توفير السيولةو. او تحصيل قيمته العادله
  .با�لتزامات المستقبلية للشركة

  

قيمة ا�دوات المالية نتيجة للتغيرات في اسعار صرف بذب تمثل المخاطرة الناجمة عن تذ :مخاطر العم�ت
وعليه فإن المخاطر قد تتعرض لھا , ان معام�ت الشركة ا�ساسية ھي بالريال السعودي, العم�ت ا�جنبية
  .اسعار الصرف محدود جداً  نتيجة التقلبات في

  

  :وصف cنشطة أدوات الدين -13

  :أدوات الدين القابلة للتحويل -  1

� توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو  منحتھا 
  .الشركة أو شركاتھا التابعة خ�ل السنة المالية 

  

  :حقوق التحويل أو ا�كتتاب بموجب أدوات الدين   - 2 

كذلك � توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم أو حقوق خيار أو  
  .شھادات حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة أو شركاتھا التابعة خ�ل السنة المالية 

  

  :سترداد أدوات الدين القابلة ل� – 3

� يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتھا التابعة cي أدوات دين قابلة ل�سترداد  
  .كما � يوجد أية أسھم أو أدوات صادرة من الشركة cي شركة تابعة .

  

  :وصف مصالح اcسھم و أدوات الدين  -14

  

التصويت تعود cشخاص عدا أعضاء مجلس ا7دارة � يوجد مصلحة في فئة اcسھم ذات اcحقية في  -1
و كبار التنفيذيين و أزواجھم و أو�دھم القصر أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الث�ثين من 

 .قواعد التسجيل و ا7دراج و � يوجد تغيير في تلك الحقوق خ�ل السنة المالية اcخيرة 

تتاب تعود cعضاء مجلس ا7دارة و كبار التنفيذيين و � يوجد مصلحة و حقوق خيار و حقوق اك -2
أزواجھم و أو�دھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة و � يوجد أي 

 .تغيير خ�ل السنة المالية اcخيرة 

  

  :إقرارات مجلس ا7دارة -15

  

 ان سج�ت الشركة اعدت بالشكل الصحيح -

 ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية  -

  انه � يوجد اي شك في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه  -

  :يقر مجلس ا7دارة بأنه  
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وفقا لمعايير المحاسبة  م2015 مارس 31قد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في  •
القانونيين ، و بشكل صحيح و يظھر عدالة المركز الصادرة من الھيئة السعودية للمحاسبين 

  .المالي لھا 

  .لدى الشركة القدرة و الموارد ال�زمة لمواصلة نشاطھا و أعمالھا في المستقبل بمشيئة هللا  •

 .إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية  •

  .دارة � يوجد أية قروض منحت cي عضو من أعضاء مجلس ا7 •

لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية او  •
 . ھيئة السوقمن 

يقر مجلس ا7دارة بأنه � يوجد أية قروض على الشركة سوي ما تم ذكرة ضمن البيانات المالية  •
 .ھذا الي المساھمين الكرام و ايضاحة بتقريرهم 2015مارس  31للشركة للعام المالي المنتھي في 

 .لم يقم أي شخص بإب�غ الشركة بأية مصلحة في فئة اcسھم ذات اcحقية في التصويت  •

 .يةتقرير مراجع الحسابات يظھر أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوھر •

القوائم حول ) ج 1-6( يتضمن تقرير مراقب الحسابات رأي متحفظ حسبما ورد في ا�يضاح رقم  •
المالية الموحدة حيث تمت المحاسبة عن استثمار الشركة في أحدي الشركات الزميلة على أساس 
الحسابات المعدة من قبل الشركة الزميلة، لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية المراجعة 

ا كان ھنالك أو ألتواصل مع مراجعي حسابات ھذه الشركة الزميلة لتحديد ما اذ/ للشركة الزميلة و
 .تعدي�ت يمكن أن تؤثر على قيمة ا�ستثمار و ا�رباح المتحققة منه

 

) ب - 23( يتضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشان ما ورد في ا�يضاح رقم  •

حول القوائم المالية الموحدة، فيما يتعلق بقيام الشركة برفع قضية ضد المؤسسة العامة لجسر 
تطالب فيھا بالغاء العقد المبرم معھا بشأن عقد ايجار و استثمار خدمات الدعاية و  الملك فھد

نظرا �خ�ل المؤسسة العامة لجسر  2011مارس  16ا�ع�ن على امتداد الجسر اعتبارا من 
و لم تقم ادارة . الملك فھد ببعض شروط ھذا العقد با�ضافة الي وقوع الضرر المادي على الشركة

حميل قائمة ا�عمال الموحدة للسنوات السابقة و السنة الحالية بمصروف ا�يجار أو الشركة بت
 مليون لایر سعودي استنادا الي راي 11االمبلغ الذي صدر به الحكم المبدئي البالغ قيمته 

 المستشار القانوني للشركة

حول )  8( قم يتضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشان ما ورد في ا�يضاح ر •
القوائم المالية الموحدة، فيما يتعلق بالمصاريف المؤجلة حيث ان الشركة قامت بتمديد مھلة 
تسلمھا مناھج دراسية معدلة من المورد و  حصلت على موافقة وزارة التربية و التعليم لتمديد 

 .المھلة الممنوحة للوفاء بمتطلباتھا

حول  القوائم المالية ) 21(الى ما ورد با�يضاح رقم  يتضمن تقرير مراقب الحسابات لفت انتباه •
الموحدة من ان قدرة الشركة على ا�ستمرار فى اعمالھا فى المستقبل المنظور تعتمد على تحقيق 
ايرادات كافية لتغطية تكاليفھا و مصاريفھا و تحقيق أرباح با�ضافة الى توفير الدعم المالى 

و � تتضمن القوائم المالية  ). 21(ضحة فى ا�يضاح رقم المستمر وفقاً لخطط ا�دارة المو
 .الموحدة اية تعدي�ت نتيجة ذلك

  :توصيات مجلس ا7دارة-16

  

سابات الختامية للفترة من إن المجلس بعد أن استعرض مع حضرتكم الميزانية العمومية والح      
  :يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي  م 31/3/2015م حتى 1/4/2014

  

وحساب اcرباح م 31/3/2015نة المالية المنتھية في  الموافقة على تقرير مجلس ا7دارة عن الس -1
  .م 31/3/2015   حتى م 1/4/2014والخسائر عن الفترة من 
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وانتھت في  م 1/4/2014إبراء ذمة أعضاء مجلس ا7دارة الحالي عن السنة التي بدأت في  -2
  م31/3/2015

            م 31/3/2015حسابات والقوائم المالية للعام المنتھى في الموافقة على تقرير مراقب ال -3

الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم  -4
 . م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه  2015/2016المالية للعام المالي 

  .عام�ت مع ا�طراف ذات الع�قة الموافقة على الم -5

 

  شكر وتقدير

ان يشكر المولى  ع/ز وج/ل عل/ى  تھامة ل�ع�ن والع�قات العامة والتسويق القابضة يسر مجلس إدارة شركة 

ماتحقق من نتائج للشركة وان كانت دون الطموح وان ش/اء هللا بفض/لة وعون/ه ان يك/ون المس/تقبل افض/ل كم/ا 

الملك سلمان بن عبدالعزيز  عظ/يم الش/كر والتق/دير  خادم الحرمين الشريفين  يطيب للمجلس ان يرفع الى مقام 

الم/وظنين ناش/ر س/نابل الخي/ر ف/ي جمي/ع ارج/اء ال/ب�د لمزي/د م/ن لما يس/ھم ب/ه بحكم/ة م/ن رف/ع ش/ان ال/وطن و

 7دارة الش/ركة ومنس/وبيھا و الشركة عل/ى ثق/تھم وك/ريم دعمھ/ملمساھمي  التنمية المباركة  والشكر موصو� 

  . م 2015/ م2014خ�ل العام المالي  لجھودھم المخلصة وأدائھم 

       وهللا ولي التوفيق ،،،

                                                                                                                  

  مجلس إدارة 

                                                                                                                             


