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المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبداهلل وعلى اله وصحبة اجمعين 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،،،، وبعد   االخوة االفاضل مساهمو شركة تهامة القابضة 

يطيب لمجلس إدارة شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة ان يضع بين أيديكم التقرير السنوي 
النهائية للشركة  وبها قائمة الدخل  الميزانية  الى 2018/3/31م مرفقا بالتقرير   2017/4/1م  لمجلس اإلدارة  للفترة من 

وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين .
كما يتضمن التقرير عرضا شامال ألداء العمل المحقق واالنجازات والقرارات طيلة العام المالي المنصرم .

كما  يحمل التقرير بين طياته ملخصا وافيا آلليات حوكمة الشركات وااللتزام بلوائح هيئة السوق وقد حرص المجلس 
وأعضائه إلى اتخاذ مبدأ اإلفصاح والشفافية المتعلقة بالمجلس ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين والمعامالت مع 

االطراف ذات العالقة .

هيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  مع  توافقه  على  شاهد  خير  لهو  أيديكم  بين  الذي  التقرير  وهذا 
السوق المالية بموجب القرار رقم )201701608( وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناًء على نظام الشركات الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 

1439/8/7هـ الموافق 2018/4/23م. 
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تأكيد الريادة في تحقيق تطلعات عمالؤنا بمهنية واحترافية مميزه. 

توفير بيئة عمل متميزة على مستوى المملكة. 

االلتزام بالجودة في تقديم خدماتنا للعمالء.

تنمية األداء االحترافي والمهني للكوادر الوطنية بالشركة.

تعزيز دور الشراكة مع المجتمع وبناء الثقة في االقتصاد.

تعظيم ربحية المساهمين.

التمسك بكل القيم االجتماعية واالنسانية والخيرية والبيئة مما ال يتعارض 

مع الشريعة السمحاء.

رسالتنا

التزامنا 
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محتويات التقرير

متطلبات هيئة السوق المالية  طبقا لقواعد التسجيل واالدراج

اوال -  مالمح تاسيس الشركة 
1- وصف للنشاط الرئيسي ومدى تاثيره على حجم اعمال الشركة ومدى اسهامة في النتائج 

2- توجيهات مجلس االدارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة واالرتقاء بها 

3- الشركات التابعة ، المسيطرة و الزميلة وانشطتها 

3/1 شركة تهامة الدولية لالعالن. 

3/2 شركة مكتبات تهامة الحديثة. 

3/3شركة تهامة للتوزيع. 

3/4 شركة تهامة لالستثمار التجاري. 

3/5 شركة استدامة العالمية للعقار.

3/6 شركة تهامة للتعليم.

3/7 الشركة الدولية للخدمات االعالنية.

3/8 الشركة الدولية لبيع مواد االعالن. 

3/9 الشركة المتحدة لإلعالن. 

3/10 شركة الصحفيون المتحدون. 

3/11 شركة جي والتر تومسون.

3/12 الشركة الخليجية لتطوير االنظمة.  

3/13 شركة تهامة جلوبال دبي.

3/14 شركة التقنية المتجددة.

3/15 شركة تهامة لإلعالم المعاصر.

3/16 شركة تهامة لإلعالم الجديد.

ثانيا -   مالمح النتائج المالية للشركة
1- أهم االنجازات والقرارات

2- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة 
3- ملخص اداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة 

3/1 النتائج المالية   
3/2 تاثير االنشطة الرئيسية على نتائج االعمال 

3/3 التوزيع الجغرافي لاليرادات المحققة 
3/4 القوائم المالية 

3/5 قائمة المركز المالي 
3/6حساب االرباح والخسائر

3/7 قائمة حقوق المساهمين 
3/8 المدفوعات للجهات الحكومية 

3/9 المعايير المحاسبية 



14

ثالثا -   الوضع الزكوي   

رابعا -   القروض 

خامسا- دعاوى قضائية

سادسا - المسولية االجتماعية 

سابعا-  الئحة حوكمة الشركة 

1- التواصل مع المساهمين 
2- سياسة توزيع االرباح

3- مجلس االدارة وتصنيف العضوية به 
4- سجل حضور اجتماعات المجلس

5- التعويضات والمكافات 
6- بيان مصلحة اعضاء المجلس وتغيرها 

7- التنازالت عن الرواتب والتعويضات واالرباح 
8- لجان المجلس

8/1 لجنة المراجعة الداخلية 
8/2  لجنة الترشيح والمكافات  

9- نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 
10- معامالت مع ذوي عالقة 

11- غرامات هيئة السوق المالية 
12- المستقبل والطوح 

13- االدوات المالية وادارة المخاطر 
14- وصف النشطة ادوات الدين 

15- وصف مصالح االسهم وادوات الدين 
16- اقرارات المجلس

17- توصيات المجلس

ثامنا- تقرير المراجع الخارجي 
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أواًل:  مالمح تأسيس الشركة 

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

تعد شركة تهامة واحدة من كبريات المجموعات السعودية المتخصصة في مجال اإلعالن والعالقات العامة والتسويق 
وخدمات الوسائل االعالنية والنشر والمكتبات، وقد بدأت نشاطها كشركة ذات مسئولية محدودة في العام 1974م ثم 
تحولت الى شركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 
1397 بتاريخ 29 جمادى الثانية 1403هـ الموافق 13 ابريل 1983م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. كما تعمل الشركة 
برقم  واإلعالم  الثقافة  وزارة  ترخيص  بموجب  والتوزيع  والنشر  والتسويق  العامة  والعالقات  التجاري  اإلعالن  مجال  في 
العامة  الجمعية  ابريل 2017م وافقت  23232 ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال موزعة على 15 مليون سهم )بتاريخ 13  
غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 150 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد التخفيض 75 
مليون ريال سعودي ، بنسبة انخفاض قدرها 50% و ذلك عن طريق إلغاء عدد 7.5 مليون سهم ليصبح إجمالي األسهم 

بعد التخفيض عدد 7.5 مليون سهم و ذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة(.

وتمارس شركة تهامة أنشطتها من خالل مكتبها الرئيس بالرياض )وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 
المنعقدة بتاريخ 16 اكتوبر 2016 على نقل المركز الرئيسي للشركة ليصبح في مدينة الرياض بداًل من مدينة جدة( وشبكة 

فروعها وشركاتها الشقيقة بالمملكة العربية السعودية وعن طريق مكاتبها وممثليها فى الخارج. 

الرائدة في اإلعالن والتسويق حيث تولت تهامة  االمتياز  الثقة كونها  واستطاعت تهامة خالل مسيرتها أن تحوز على 
الحصرى لمجموعة متميزة من الوسائل االعالنية والصحف والمجالت الدولية وعدد من القنوات الفضائية العربية، كما 
تمتلك تهامة شبكة من وسائل إعالنات الطرق التي تغطى الطرق السريعة بالمملكة وقد ساهم انتشارها الواسع في 
تقديم هذه الخدمة إلى استخدام احدث التقنيات التي تعتبر مرتكزا قويا في صناعة اإلعالن بالمملكة العربية السعودية.

وتعد تهامة الشركة األم التي انبثقت عنها العديد من الشركات العاملة في مجاالت التسويق االعالنى )صحف ، مجالت 
وقنوات فضائية( حيث أسهمت تهامة في النجاحات التي تحققت للعديد من الشركات الخاصة التي شقت طريقها في 

عالم اإلعالن والتسويق في المحيطين المحلى واالقليمى.

بدء نشاط إعالنات الطرق مع انطالقة الشركة األولى عام 1976 م و تطور عبر السنين من ناحية الشكل و حجم األموال 
المستثمرة في هذا النشاط و قد تزامن مع بداية هذا النشاط افتتاح ورشة لخدمة وسائل إعالنات الطرق وقد ركزت تهامة 
على التوسع في مجال لوحات إعالنات الطرق لتغطي كافة أنحاء المملكة بمدنها و طرقها الرئيسية وتعد الشركة حاليا 
من أكبر الشركات التي تعمل في مجال إعالنات الطرق وقد حصلت الشركة على العديد من المزايدات التي يتم طرحها 
من خالل األمانات فأصبحت الشركة اآلن صاحبة الحق الحصري لمعظم لوحات اليونيبول على طريق جدة مكة السريع، و 
داخل مدينة جدة و شمالها باإلضافة إلى المواقع المميزة داخل مدن جدة و الرياض و الدمام و بعض الطرق خارج النطاق 

العمراني والتي تربط بين مدن المملكه هذا باإلضافة إلى بعض لوحات كباري المشاه في مدينة الرياض.



16

و فيما يلي بيان بعقود المواقع اإلعالنية الخاصة بالشركة:

مالحظاتالجهةالمشروعرقم العقد
قائم 50 لوحةأمانة الرياضالرياض 1.1120
شركة جدة للتطوير العمرانيداخل جدة2.1
شركة جدة للتطوير العمرانيشمال جدة )خارج جدة (2.2
بديل للوحات شمال جدةشركة جدة للتطوير العمرانيجدة مكة )خارج جدة(2.3
أمانة المنطقة الشرقيةالدمام6.1

المجال واالهتمام به تطويراً وتنمية ألعماله  النشاط هدفه األساسي تعزيز مكانة الشركة في هذا  إن اهتمامنا  بهذا 
قدرة  المجال  هذا  في  العاملة  الشركات  مقدمة  في  الشركة  بجعل  اإلدارة  إليه  تصبو  ما  حقق  الذي  األمر  وقطاعاته، 

وإمكانيات.

     النشاط 
االيرادات 
بالمليون

مجمل الربح 
/ ) الخسارة( 

بالمليون

صافي الربح / 
)الخسارة(  بالمليون

30.5 23.3 45.2 االعالن 

)12.5(1.7 5.5     المكتبات 

)0.3(4.9 20.1 التوزيع 

)0.9()0.6(0.7 تصنيع اللوح االعالنية

)13.8(-0.0 االستثمار 

2.99 29.3 71.5 االجمالي 

2- توجيهات مجلس االدارة واستراتيجيتة الرئيسية لدعم الشركة واالرتقاء بها .

تسير الشركة في استراتجيتها االساسية التي تبناها مجلس االدارة منذ بداية دورته والتي تبنى على التوسع  والتنوع في 
استثمارات الشركة من خالل البحث الدقيق على الفرص االستثمارية الجيدة واستثمارها وإلى االندماجات مع الشركات 
شركات  الى  انشطتها  تحويل  الى  باالضافة  السوق  إليها  يحتاج  والتي  الحديثة  المشروعات  بعض  تمتلك  التي  األخرى 
مستقلة بهدف إعطاء هذه الشركات التابعة المنبثقة عن تهامة االم  مزيدا من المرونة واالستقاللية في اتخاذ قراراتها 
وتسيير أعمالها التشغيلية لتحقيق إستراتيجية التركيز وزيادة القدرة التنافسية ومنح مجالس المديرين مع الرؤساء 
التنفيذيين لتلك الشركات المزيد من الدعم والمرونة مع إحتفاظ مجلس اإلدارة لتهامة القابضة في تمثيلها بأغلبية 

األعضاء في تلك المجالس.
وذلك  والمكتبات  والمعرفة  والعلم  اإلعالن  صناعة  في  مكانتها  من  االستفادة  على  الشركة  إستراتيجية  ترتكز  كما 
مجال  وفي  والتجارية   اإلعالنية  واالمتيازات  العقود  في  والتوسع  اإلعالن  صناعة  مجال  في  استثمارية  فرص  بتطوير 

الصناعات القائمة على المعرفة. 
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تستهدف هذه اإلستراتيجية مراقبة السوق القتناص الفرص االستثمارية ضمن نشاط الشركه األكثر عائدا ومردودا 
ماليا للشركة والظفر بها. ومن جانب آخر تفعيل ومتابعة اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتطبيق األمثل لالئحة 

حوكمة الشركات وفق مبدأ اإلفصاح والشفافية. 

الشركات التابعة و المسيطرة وأنشطتها 

الشركات التابعة 
منافع  على  للحصول  والتشغيلية  المالية  سياستها  توجيه  على  القدرة  القابضة   الشركة  لدى  التي  المنشآت  تلك  هي 

اقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بامتالك أكثر من نصف عدد األسهم التي لها حق التصويت.

3/1 شركة تهامة الدولية لإلعالن

أن شركة تهامة الدولية لالعالن هى شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 9 نوفمبر 2010م برأسمال 
500,000 ريال سعودي، و يتمثل النشاط الرئيسي لها فى استيراد و تصدير و تجارة الجملة و التجزئة فى مواد االعالن و المواد 

التى تدخل فى تصنيع الوسائل االعالمية و اقامة الكليات و المعاهد العلمية و التقنية فى مجال الدعاية و االعالن.

3/2 شركة مكتبات تهامة الحديثة  

مع انطالقة شركة تهامة للمكتبات كان الهدف نشر الوعي والثقافه علي المستوى الوطني وظهرت أولى بشائرها عام 
1976 م ممثلة في نشر اول كتاب من نوعه في المملكة وهو )دليل الشخصيات الهامة( باللغة اإلنجليزية ثم تتابعت 
و  النشاط  تحسين  على  العمل  الى  الشركه  وسعت  المميزه.  والكتب  السالسل  من  العديد  اصدار  وتم  النشر  أعمال 
المحلية  الوطنى من  بالكتاب  االنتقال  والعالمية بهدف  المحلية  المعارض  العديد من  االرتقاء بمستواه وشاركت في 
إلى العالمية. ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب 
والمكتبات  النشر  قطاع  مواجهة  إلى  أدى  هذا  كل  المطبوع  الكتاب  نحو  الناس  توجه  وانخفاض  القراءة  عادة  وتراجع 
النشاط  هذا  لتحسين  الخطوات  من  العديد  باتخاذ  القيام  أستدعي  الذي  األمر  خسائر.  تحقيق  إلى  أدت  كثيرة  لصعوبات 

والتي انعكست على النتائج التي تحققت.

وتقدم  بالمملكة  والقرطاسية  المكتبات  مجال  في  المتخصصة  الشركات  رواد  من  تهامة  مكتبات  شركة  وتعتبر 
الشركة خدماتها للمستهلكين النهائيين عن طريق 6 معارض للتجزئة منتشره بأهم المدن الرئيسية بالمملكة - 

مكة الرياض جدة آبها خميس مشيط.

- تتميز شركة مكتبات تهامة الحديثة بتنوع منتجاتها من القرطاسية، الكتب العربية, الكتب األجنبية،  الهدايا واأللعاب 
وأكسسورات الكمبيوتر وأخيراً ملحقات المكاتب. 

- تعتبر شركة مكتبات تهامة الحديثة من أكبر موردي الكتب التعليمية للمدارس الدولية والخاصة بالمملكة وذلك 
عن طريق العالقات الحصرية الحالية باإلضافة إلى عالقات التعامل مع أكبر دور النشر العالمية

- نظراً لوفاء شركة مكتبات تهامه الحديثة لجميع التزاماتها تجاه المستهلكين والموردين ، فقد اكتسبت الشركة 
ثقة أكبر دور النشر العربية والعالمية باإلضافة إلى موردي القرطاسية واأللعاب من العالمات التجارية العالمية 

- دليل المواني الخليجية مع المؤسسة العامة للمواني الخليجية 
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- تخدم شركة مكتبات تهامه الحديثة السوق عن طريق قنوات البيع التالية: 
خميس   ، أبها   ، جدة  الرياض،   : بالمملكة  الرئيسية  المدن  بأهم  منتشرة  للتجزئة  معارض   6 التجزئة:  قسم 

مشيط. 
قسم مبيعات الكتب العربي واألجنبي:

قسم مبيعات الكتب للمدارس: يتولى البيع للمدارس الدولية والخاصة بجميع مناطق المملكة 
المجمعات  الشركة داخل  الخارجية للكتب وجميع منتجات  المعارض  إعداد  المباشرة: يتولى  المبيعات  قسم 

السكنية ، المستشفيات ، والمجمعات التجارية باإلضافة إلى البيع المباشر للمستهلكين في مواقعهم 

3/3 شركة تهامة للتوزيع                                    

تملك تهامة 99% من رأس المال وكانت الشركة تحقق أرباحًا مجزية في بداية سنواتها حيث كانت الشركة السعودية 
الشركة  ربحية  على  أثر  منافسة  في  ودخولها  الصحفية  وسائلها  مع  خروجها  أن  إاًل  فيها  شريكًا  والتسويق  لألبحاث 
وتعرضت لخسائر وإرتأى مجلس مديريها إعادة هيكلتها، وتم إعادة الهيكلة في منتصف 1995م حيث اقتصر نشاط 
رأس  ملكية  من   %9 بنسبة  حصة  حاليا  الشركة  وتمتلك  التقليدية.  البيع  منافذ  يشمل  ال  معين  قطاع  على  التوزيع 
مال الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع )الشركة الوطنية( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة 
العربية السعودية حيث نقلت إليها امتياز توزيع المطبوعات التي كانت تتولى توزيعها وجرى تقليص الجهاز التوزيعي 
خالل  وتمكنت  الخسائر  إيقاف  من  الشركة  معه  تمكنت  الذي  األمر  المصروفات  وتخفيض  وعاملين  سيارات  من 
السنوات الماضية من تغطية جزء كبير من الخسائر المتراكمة وأصبحت الشركة تدر ربحًا سنويًا مجزيًا مقارنة بحجم 
مفلن  هوتن  شركة  لمنتجات  الحصرية  الوكالة  عقد  وتشغيل  بإدارة  حاليا  تقوم  الشركة  أن  إلى  باإلضافة  االستثمار 
مع  موسعة  إتفاقية  على  بالتوقيع  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  2016/05/17م  بتاريخ  الشركة  قامت  قد  و  هاركورت. 
شركة هوتن مفلن هاركورت، حيث تشمل التوقيع على برامج التوزيع الحصري للمناهج في المملكة وتمديد إتفاقيات 
2021 ديسمبر   31 حتى  اإلتفاقية  لتمتد  المحتوى  تطوير  و  اإللكترونية  البرامج  و  التقييم  و،  التعليمية  المناهج   موائمة 

تمنح اإلتفاقية الجديدة لتهامة حق التوزيع الحصري لمجموعة موسعة من منتجات هوتن مفلن هاركورت المطبوعة 
و الرقمية بالمملكة العربية السعودية.

تعد هوتن مفلن هاركورت شركة عالمية و هى الشركة الرائدة األولى فى أسواق الواليات المتحدة األمريكية فى مجال 
توفير المنتجات و الخدمات التعليمة للصفوف المدرسية من الروضة و حتى المراحل الثانوية وللتعليم العام والمهني 
إضافة إلي توفير الحلول التعليمية الحديثة و المتكاملة للمدارس القائمة على توفير احدث آليات التدريس فى جميع 
كذا  و  المعلمين  تدريب  و  تطوير  خدمات  تقديم  مجال  في  أيضًا  رائدة  هاركورت  مفلن  هوتن  تعتبر  كما  العالم،  أنحاء 
 خدمات التقييم لقياس تطور األداء للطالب و مساعدة المعلمين على تطوير الخطط لرفع آداء كل طالب على حدة.

الرائد  التعليم مؤخراً بموائمة و تعديل برنامج هاركورت للغة اإلنجليزية  بالتعاون مع وزارة  قامت تهامة و هاركورت 
السعودية، كما يتم حاليًا دراسة خطط  العربية  بالمملكة  السوق  )حدود جديدة للرحالت( بما يتناسب مع متطلبات 

لموائمة و تعديل البرامج التعليمية األخرى الخاصة بهاركورت.

للتطويرالمشترك  إستراتيجيات  و  خطط  وضع  على  هاركورت  و  لتهامة  العليا  اإلدارة  من  مشترك  فريق  يعمل  حاليًا 
لمحتوى تعليمي جديد و، خدمات و أدوات التقييم و برامج تطوير المحتوى للتعليم العام والمهني وذلك بما يتناسب 

مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

إن الجمع ما بين الخبرات المحلية لتهامة و برامج هاركورت المختبرة بنجاح عالميًا يتم النظر إليه كأحد أكثر الطرق 
السعودية. العربية  بالمملكة  للتعليم   2030 رؤية  متطلبات  تحقيق  فى  تساعد  خدمات  و  منتجات  لتطوير   فعالية 

ترى إدارة شركة تهامة أن توقيع العقد الجديد، إضافة إلى تمديد العقود الحالية مع هاركورت سيساهم فى تحقيق قيمة 
ايجابية مضافة إلى مساهمي تهامة.
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3/4 شركة تهامة لالستثمار التجاري

تأمين روافد لألرباح  المجال - هو  – في شركات تعمل في نفس  تاسست عام 1999م كان هدف تهامة من االستثمار 
من خالل التوسع األفقي باإلضافة إلى تحقيق السياسة اإلستراتيجية التي رسمتها لنفسها وذلك للمحافظة على حصة 
معينة من ميزانيات اإلنفاق اإلعالني ؛ لذا فإنها شاركت في تأسيس العديد من الشركات وتملكت حصصًا في شركات 
لتهامة  فأصبح  به  تقوم  لما  ومكملة  مشابهة  أنشطة  تمارس   – محودة  مسئولية  ذات  شركات  جميعها   – قائمة 

حصص في شركات تعمل داخل المملكة وخارجها.

3/5 شركة استدامة العالمية للعقار 

تعظيم  الى  تهدف  التى  استراتجيها   من  استدامة  اسمها   اخذت  عصرى  بمفهوم  عقاري  واستثمار  تطوير  شركة  هي 
قيمة  استثماراتها العقارية سواء في المدى القصير او الطويل.

3/6 شركة تهامة للتعليم

تم تأسيس الشركة بتاريخ 2017/04/1م بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة، وتملك تهامة نسبة 49% من رأس مال 
الشركة البالغ 200,000 ريال.

وعلى الرغم من أن ملكية تهامة تبلغ 49% تعتبر تهامة هي المسيطرة على األمور التشغيلية والمالية للشركة، وعليه 
فقد تم توحيــد البيانات المالية الخاصة بها ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

3/7 الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية )إنتر ماركتس( 

لجنة  من  ترخيص  بموجب  وذلك  المتخصصة  اللبنانية  الشركات  إحدى  مع  بالشراكه  1981م  عام  منذ  تأسيسها  جرى 
االستثمار األجنبي في وزارة الصناعة.وتملك تهامة 51% من رأس مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض 

وقد نفذت الشركة حمالت إعالنية لشركات ومؤسسات  حكومية، وخاصة .
وبالتالي  اإلعالني  اإلنفاق  لحجم  عمالئها  معظم  تخفيض  أهمها  والتي  الصعوبات  من  الكثير  واجهت  قد  الشركة  أن  إال 
أثر ذلك على قدرة الشركة على االستمرار األمر الذى أدى بمجلس مديري الشركة إلى اتخاذ قرار بتعليق نشاط الشركة  
اإلعالنية  للخدمات  الدولية  الشركة  في  الشركاء  قرر  حيث  عدمه،  من  الشركه  استمرارية  في  والبت  الوضع  لتقييم 
القيام بأي  2011 تعليق نشاط الشركة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وعدم  انترماركتس في 16 نوفمبر  المحدودة - 

أعمال جديدة خالل تلك المدة وذلك  تجنبا للخسارة وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- تعليق نشاط الشركة لفترة ستة أشهر اعتبارا من نهاية السنة المالية فى 31 ديسمبر 2011 تجدد لفترة أو فترات أخرى .
- يجتمع الشركاء في نهاية كل فترة للبت في استمرار أو إنهاء وقف وعودة الشركة إلى ممارسة نشاطها .

هذا ولم يتم عقد اجتماع الشركاء في الشركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة - انترماركتس للبت في استمرارها 
أو إنهاء الوقف وعودتها لممارسة نشاطها منذ ذلك التاريخ كما إن الشركة متوقفة عن العمل  و عليه قررت الشركة 
التوقف عن تجميع البيانات المالية للشركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة - انترماركتس  ضمن القوائم المالية 

الموحدة

الشركات المسيطرة

تأثير هام عليها ولكن بدون سيطرة وعادة ما يصاحب  التي يكون للمجموعة  الشركات  المسيطرة هي  الشركات  ان 
ذلك ملكية لنسبة تبلغ أو تزيد عن 30 % من حقوق التصويت.
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3/8 الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن

بدأت الشركة نشاطها منذ عام 1995 م وتملك تهامة 42.5% من رأس المال وشركة كساب الدولية 42.5% والشيخ / 
إبراهيم بن محمد العيسى 15% ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدث األجهزة والتقنيات المتاحة ألعمال طباعة 

اإلعالن على وسائل اإلعالن خارج وداخل المباني ولديها معدات حديثة ونشاطها مكمل لنشاط تهامة .
)أرامكو( حيث شاركت  المملكة وأهمهم  المميزين على مستوى  العمالء  وقد حققت عائدات جيدة ولها قاعدة من 
في تنفيذ معارضهم التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختلفة ، وتغطي فروع الشركة كافة المدن 
الرئيسة .إال إنه ومع استمرار نزيف الخسائر في الشركة والتي تعددت حقوق الشركاء األمر الذى أدى إلى اتخاذ قرار بتصفية 

هذه الشركة عن طريق دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة .

3/9 الشركة المتحدة لإلعــــــــالن

تم تأسيس هذه الشركة عام 1976م وتبلغ حصة تهامة 100%  إاًل أنه في عام 1986م باعت الشركة 50% من حصتها في 
وبالتالي  البحرين  مقرها  لبنانية  شركة  وهي  ميذر«  آند  »أوجلفي  )ميماك(  شركة  وهي  ثالث  لطرف  المتحدة  الشركة 
الناحية القانونية فإنه لم يتم نقل ملكية حصـة )ميماك( حتى اآلن. وإن لهذه  أصبحت حصة تهامة الفعلية 50%ومن 
الشركة عمالؤها المحليون والدوليون حيث يتم التعاون مع وكالة ميماك البحرين بهدف تقديم خدمة ذات مستوى 

مهني رفيع للعمالء الدوليين وتحقق الشركة أرباحًا تتناسب وحجم االستثمار بها .
3/10 شركة الصحفيون المتحـــــدون

االمتياز  على  الحصول  بهدف  1990م  عام  منذ  الشركة  هذه  في  تهامة  شاركت  وقد  المال   رأس  من   %50 تهامة  تملك 
الشركة  السنوات حققت  أديب وعلى مدار  الدين  التي كان يرأس تحريرها اإلعالمي عماد  الناس«  اإلعالني لمجلة » كل 
أرباحًا سنوية إاَل أنه في األعوام األخيرة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة 
الشركاء وارتآت تهامة عدم  أن هذه تتطلب تموياًل من  إاًل  إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها  الشركة خطة تضمنت 
إاًل أنه لم يتجاوب معنا ونحن بصدد البت  الدخول في مخاطرة جديدة وطلبت من الشريك عقد اجتماع لبحث الحلول 

في استمرارية شراكتنا وال تزال الشركة في طور التفاوض مع الشريك للوصول الى حل نهائي وتسوية لوضع الشركة .

3/11 شركة جي ولتر طومسون 

الدولية  وفي عام 1987 تم دمجها مع مجموعة المنى تحت  البداية عام 1982م عندما تأسست شركة تهامة  كانت 
ومن  والمحليين  الدوليين  العمالء  كبار  خدمة  في  عديدة  لسنوات  تعمل  الشركة  وظلت  الدولية  المنى  تهامة  اسم 
بينهم شركة جي وولتر طومسون األمريكية وتنامت أهمية هذا العميل لدى الشركة ولضمان إستمراريته وألهمية 
و  الوسط  الشرق  تومسون  والتر  جي  شركة  إلى  أصولها  جميع  تحويل  في  الطرفين  رغبات  إلتقت  معه  العالقة  توطيد 
شمال إفريقيا والتي تم تأسيسها بمملكة البحرين في عام 2000م وبلغت  حصة تهامة عند التأسيس 81% و تلي ذلك 
قيام تهامة ببيع حصة تمثل 51% إلى شركة جي وولتر طومسون األمريكية و عليه أصبحت حصة تهامة 30% فى الشركة 

منذ ذلك التاريخ.

مكاتب  وتتواجد  العالم  مستوى  على  متميز  نشاط  من  لها  لما  لتهامة  الجيدة  األرباح  روافد  أحد  الشركة  هذه  وتمثل 
دبي  في  تتمركز  والتي  مكاتبها  خالل  من  الدوليين  للعمالء  إعالنية  خدمات  تقديم  بهدف  عديدة  دول  في  الشركة 
والمملكة العربية السعودية - الرياض وجدة ومنطقة الخليج )البحرين/ قطر/ عمان( وكذلك المغرب والجزائر وتونس 

وليبيا واليمن وبيروت وسوريا واألردن ومصر. 

3/12 الشركة الخليجية لتطويراألنظمة

الشركة  تأسيس  في  التجاري(  لالستثمار  )تهامة  التابعة  شركاتها  إحدى  خالل  من  كشريك  بالدخول  الشركة  قامت 
) تعود  المستورد  دار   ،  %  30 التجاري  األنظمة والشركاء فيها هم كالتالي: شركة تهامة لالستثمار  الخليجية لتطوير 
ملكيتها لرئيس المجلس السابق( 30 % ، مؤسسة زخة للمقاوالت ) تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيني عضو 
المجلس السابق( 40 %  ، علما بأنها لم تمارس أية أنشطة و لم تحقق أية إيرادات منذ تأسيسها في عام 2010 وحتى تاريخه. 
الشركة ضمن  إنخفاض في قيمة اإلستثمار في  31 مارس 2017 بقيد خسائر  المنتهية في  السنة  الشركة خالل  قامت 

قائمة األعمال الموحدة بمبلغ 19,476,281 ريال سعودي.
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3/13 شركة تهامة جلوبال دبي

شركة  الي  بدبي  فرعها  بتحويل  2014م  يناير  خالل  القابضة  التسويق  و  العامة  العالقات  و  لالعالن  تهامة  شركة  قامت 
ذات مسئولية محدودة مسجلة بدولة االمارات العربية المتحدة تحت اسم شركة تهامة جلوبال منطقة حرة تسهم 
في مد جسور التعاون مع الشركات العالمية في جميع مجاالت انشطة الشركة المختلفة االعالنية و لتحقيق المرونة 
االدارية الالزمة للتفاعل مع السوق واالستفادة من فرص النمو و التوسع خليجيا و تبلغ حصة تهامة منها حاليا نسبة 

.%40

3/14 شركة التقنية المتجددة

تهامة  شركة  كالتالي:  هم  فيها  والشركاء  المتجددة  التقنية  شركة  تأسيس  في  كشريك  بالدخول  الشركة  قامت 
لإلعالن و العالقات العامة 30 % ، دار المستورد ) تعود ملكيتها لرئيس المجلس السابق( 30 % ، مؤسسة زخة للمقاوالت 
)تعود ملكيتها للدكتور/ عبد العزيز المزيني عضو المجلس السابق( 40 %  علما بأنها لم تمارس أية أنشطة و لم تحقق 
أية إيرادات منذ تأسيسها في عام 2010 وحتى تاريخه. قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2017 بقيد خسائر 

إنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة ضمن قائمة األعمال الموحدة بمبلغ 150,000 ريال سعودي.

3/14 شركة تهامة لإلعالم المعاصر

خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2018م قامت الشركة بالمساهمة فى تأسيس شركة تهامة لإلعالم المعاصر والتي 
100.000 ريال سعودي و  تعمل في مجال الدعاية واإلعالن والتسويق اإللكتروني والتسويق نيابة عن الغير برأس مال قدره 

بنسبة ملكية تبلغ 29% كما فى 31 مارس 2018، علمًا بأنه لم يتم حتي األن إيداع رأس مال الشركة.

3/14 شركة تهامة لإلعالم الجديد

خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2018م قامت الشركة بالمساهمة فى تأسيس شركة تهامة لإلعالن الجديد و التي 
100.000 ريال سعودي و  تعمل في مجال الدعاية واإلعالن والتسويق اإللكتروني والتسويق نيابة عن الغير برأس مال قدره 
تبلغ نسبة ملكية الشركة 48% ) بشكل مباشر و غير مباشر( كما فى 31 مارس 2018م، علمًا بأنه لم يتم حتى األن إيداع 

رأس مال الشركة.   
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ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والمسيطرة على النحو التالي : 

نسبة اسم الشركة
الملكية

رأس المال
ريال 

سعودي

محل 
التاسيس

المحل  
الرئيس 

للعمليات
النشاط

استثمار تجاريالسعوديةالسعودية100500,000%شركة تهامة لالستثمار التجاري

النشر السعوديةالسعودية10081,671,977%شركة مكتبات تهامة الحديثة
والمكتبات

االستثمار السعوديةالسعودية100500,000%شركة استدامة العقارية
العقاري

االعالنالسعوديةالسعودية100500,000%شركة تهامة الدولية لالعالن

توزيعالسعوديةالسعودية993,500,000%شركة تهامة للتوزيع

خدمات السعوديةالسعودية49200,000%شركة تهامة للتعليم
تعليمية

الشركة الدولية للخدمات االعالنية 
)غير موحدة(

اعالنالسعوديةالسعودية%511,000,000

اعالن و تسويقاالماراتاالمارات4051,000%شركة تهامة جلوبال دبي

المملكة 50440%شركة الصحفيون المتحدون
المتحدة

الشرق 
دار نشراالوسط

دعاية واعالنالسعوديةالسعودية50500,000%الشركة المتحدة – ميماك

دعاية واعالنالسعوديةالسعودية42.51,000,000%الشركة السعودية لبيع  مواد االعالن

البحرين303,750,000%شركة جي وولتر طومسون –مينا
الشرق 

االوسط و 
شمال افريقيا

اعالن و عالقات 
عامة

تقنية الحلول السعوديةالسعودية30500,000%الشركة الخليجية لتطوير االنظمة
المالية

تقنية الحلول السعوديةالسعودية30500,000%شركة التقنية المتجددة
المالية

إعالم و أبحاثالسعوديةالسعودية29100.000%شركة تهامة لإلعالم المعاصر

إعالم و أبحاثالسعوديةالسعودية48100.000%شركة تهامة لإلعالم الجديد

قامت الشركة بتاريخ 19 يوليو 2017م ببيع كامل حصتها فى شركة أد ارت مديان ) شركة تابعة مملوكة بنسبة %75( 
3,000,000 ريال سعودي فور التوقيع على العقد، و سيتم سداد  4.000.000 ريال سعودي حيث تم تحصيل مبلغ  و ذلك بمبلغ 
باقى المبلغ و البالغ قدره 1,000,000 ريال سعودي على دفعتين متساويتين فى 31 ديسمبر 2017م و 30 يونيو 2018م، و حققت 
أرباحا بلغت قيمتها 1,068,999 ريال سعودي تم تسجيلها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة حيث بلغت صافى قيمة 
الموجودات المستبعدة مبلغ 2,931,001 ريال سعودي، علما بان الربح من البيع يتضمن أرباح راسمالية بمبلغ 4,425,045 
ريال سعودي حيث قامت الشركة خالل الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015  بالتنازل عن ملكية أربع قطع أراضي في 
منطقة السلي بالرياض إلى شركة آد آرت ميديان لالعالن مقابل المديونية التي كانت لهذه الشركة بذمة شركة تهامة 
لالعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة والبالغة 5,023,316 ريال سعودي، و التي كان يتم إستبعاد األرباح الرأسمالية 
الناجمة عن عملية التنازل في القوائم المالية الموحدة خالل السنوات المالية السابقة بمبلغ 4,425,045 ريال حيث تم 

اإلعتراف بها كجزء من أرباح عملية بيع كامل الحصص المملوكة فى الشركة التابعة.
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ثانيًا:   المالمح الرئيسيه للنتائج المالية واداء للشركة 

1-اهم االنجازات والقرارات

- في إطار خطة إدارة الشركة إلعادة هيكلة ديونها و تحويل جزء من إلتزاماتها قصيرة األجل الى إلتزامات طويلة األجل 
بما يسهم فى تخفيض اإللتزامات المالية على الشركة فى األجل القصير تعلن شركة تهامة لإلعالن و العالقات العامة و 
التسويق القابضة عن قيامها بتاريخ 2016/04/25م، بإبرام إتفاقية جدولة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجدولة 
المبلغ المستحق لصالح المؤسسة بحيث يتم سداده على دفعات شهرية بداية من 2016/5/1م، و حتى 2018/03/1م، و تبلغ 
قيمتها  تبلغ  التي  و  2016/5/1م  بتاريخ  المستحقة  األولى  الدفعة  باستثناء  ريال   569,130 مبلغ  الشهرية  الدفعات  قيمة 
1,397,340 ريال، وجاري العمل حاليًا على محاولة توقيع ملحق لهذه اإلتفاقية لتكون نهاية اإلتفاقية وتاريخ آخر قسط 

هو 2018/12/31م.
- بتاريخ 2016/04/24م قامت الشركة  بإبرام اتفاقية صلح مع البنك العربي لجدولة المديونية المستحق لصالح البنك عن 
القرض قصير االجل بمبلغ 10,389,941 ريال سعودي و التى  سبق أن قام البنك  بقيد دعوى ضد الشركة لدى لجنة تسوية 

المنازعات المصرفية لمطالبة الشركة بسدادها.
بحيث يتم سداد المديونية المذكورة على النحو التالي:

1- دفعة مقدمة بمبلغ 1,137,941 ريال سعودي تخصم من الحساب الجاري للشركة لدى البنك و ذلك مباشرة عند توقع 
المحضر.

2- جدولة متبقى المديونية و قدره 9,252,000 ريال على أقساط شهرية عددها )36( قسطًا، قيمة كل قسط مبلغ 257,000 
ريال و ذلك إبتدءاً من 2016/05/1م و حتي 2019/04/1م.

- فتح خطوط التفاوض مع أمانة الرياض بشأن شروط عقد جسر المشاه بطريق الملك فهد.
قيمة  من  لتخفيضها  إزالتها  تم  اعالنية  مواقع  ايجارات  عن  مستحقات  لتسوية  الدمام  امانة  مع  المفاوضات  إتمام   -

العقد.
- التفاوض مع أمانة الرياض للحصول على مواقع بديلة للمواقع التي تم إزالتها بسبب مشروع مترو الرياض ) 7 مواقع(، 

و قامت الشركة مؤخراً بإستكمال تركيب )7مواقع( جديدة بمدينة الرياض.
- التفاوض مع وزارة النقل لمحاولة التوصل لتسوية ودية بخصوص العقد المبرم مع الوزارة.

العمل على تطوير وتحديث جميع السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة.
- قامت تهامة و هاركورت بالتعاون مع وزارة التعليم مؤخراً بموائمة و تعديل برنامج هاركورت للغة اإلنجليزية الرائد 
السعودية، كما يتم حاليًا دراسة خطط  العربية  بالمملكة  السوق  )حدود جديدة للرحالت( بما يتناسب مع متطلبات 

لموائمة و تعديل البرامج التعليمية األخرى الخاصة بهاركورت.

للتطويرالمشترك  إستراتيجيات  و  خطط  وضع  على  هاركورت  و  لتهامة  العليا  اإلدارة  من  مشترك  فريق  يعمل  حاليًا 
لمحتوى تعليمي جديد و، خدمات و أدوات التقييم و برامج تطوير المحتوى للتعليم العام والمهني وذلك بما يتناسب 

مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

إن الجمع ما بين الخبرات المحلية لتهامة و برامج هاركورت المختبرة بنجاح عالميًا يتم النظر إليه كأحد أكثر الطرق 
السعودية. العربية  بالمملكة  للتعليم   2030 رؤية  متطلبات  تحقيق  فى  تساعد  خدمات  و  منتجات  لتطوير   فعالية 

ترى إدارة شركة تهامة أن توقيع العقد الجديد، إضافة إلى تمديد العقود الحالية مع هاركورت سيساهم فى تحقيق قيمة 
ايجابية مضافة إلى مساهمي تهامة.

التعاقد مع مستشاريين لوضع خطط العادة هيكلة و توسيع عمليات شركة مكتبات تهامة الحديثة وبقية قطاعات 
الشركة.

إعادة تشغيل عقد وزارة النقل الخاص بقطاع اعالنات الطرق.
تنظيف المستودعات و اطالق عمليات التسويق البيعي.

إعادة تنظيم  فريق مبيعات اعالنات الطرق و الدفع نحو تحسين نسب االشغال بمواقع الشركة الخاصة باعالنات الطرق.
توظيف ادارة جديدة للقطاعات الرئيسية بالشركة.

إدارة حاسمة و فعالة لراس المال العامل و بشكل خاص المخزون و قطع الغيار.
مراقبة تكاليف التشغيل و تقليصها بشكل كبير.
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لعمليات  الرئيس  النشاط  من  جزء  تمثل  ال  و  خسائر  تحقق  التي  الشركات  او  القطاعات  بعض  بيع  إحتمالية  دراسة 
المجموعة.

إعادة تأسيس قنوات االتصال مع ادارات الشركات الزميلة.
مراجعة المخزون و تكاليف االنتاج مستخدمين فى ذلك مستشارين خارجيين/ اضافة الي العمل على توظيف ادارة جديدة 

تمتلك خبرات الزمة الدارة تلك العمليات بكفأة و فعالية.
بتاريخ 18 ابريل 2017م قامت الشركة بتجديد عقود التسهيالت البنكية مع بنك الرياض و يعد هذا االمر نتيجة إللتزام 
إدارة الشركة الجديدة بسداد إقساط قرض الجدولة فى مواعيد استحقاقها خالل الفترة الماضية، علمًا بأن الشركة قد 
قامت خالل العام المالى المنتهي فى 31 مارس 2018م  بسداد جميع مستحقاتها عن القرض المجدول مع بنك الرياض 

قد بلغ رصد القرض كما في 31 مارس 2018 ) ال شي ريال سعودي(.
بتاريخ 19 ابريل 2017م قامت الشركة بتوقيع عقد تأجير عدد 15 موقع لوحات إعالنية من نوع يونيبول بمدينة الدمام مع 

أمانة المنطقة الشرقية و ذلك لمدة خمس سنوات.
خمس  لمدة  جدة  مدينة  داخل  إعالنية  مواقع  خمس  عقد  تمديد  تم  2018م  مارس   31 فى  المنتهي  المالى  العام  خالل 

سنوات.

بتاريخ 13  ابريل 2017م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 150 مليون ريال 
سعودي ليصبح رأس المال بعد التخفيض 75 مليون ريال سعودي ، بنسبة انخفاض قدرها 50% و ذلك عن طريق إلغاء 
عدد 7.5 مليون سهم ليصبح إجمالي األسهم بعد التخفيض عدد 7.5 مليون سهم و ذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة 

وتعود االسباب الرئيسية لتحقيق الخسائر المترامة إلى:
بنسبة  ريال  مليون   82.4 حوالى  المتراكمة  خسائرها  بلوغ  عن  تداول  موقع  على  الشركة  أعلنت  01/08/2016م  بتاريخ 
54.9% من رأس المال، وتعود األسباب الرئيسة لهذه الخسائر المتراكمة إلى تكبد الشركة خسائر تشغيلية متتالية في 
السنوات المالية المنتهية في 31 مارس من أعوام 2010م و 2013م وحتى 2016م والتي تضمنت تكاليف ذات قيمة جوهرية ال 
تقع ضمن النطاق االعتيادي للعمليات وتقع ضمن فترة تولي مجلس اإلدارة السابق، ويبلغ إجمالى تأثير تلك البنود  مبلغ 

125.5 مليون ريال، تتضمن مبلغ 32 مليون ريال عن عقد الرياض و 8 مليون ريال عن عقد وزارة النقل.
على  بالموافقة  /2016م   10/  16 الموافق  /1438هـ   01  /15 بتاريخ  المنعقدة  للمساهمين  العادية  غير  العامة  الجمعية  قامت 
المتراكمة،  الخسائر  من  جزء  إلطفاء  2016م؛  مارس   31 في  ريال   )30,105,011( البالغ  النظامي  االحتياطي  رصيد  استخدام 
وقامت الشركة بتاريخ 16/01/1438هـ الموافق 17/10/2016م باإلعالن على موقع تداول عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 

35.9% من رأس المال.

بتاريخ 22/12/2016م أعلنت الشركة على موقع تداول عن عودة الخسائر المتراكمة إلى االرتفاع عن نسبة 50% من رأس 
المال؛ وتعود األسباب الرئيسية لقيام الشركة بقيد خسائر انخفاض في كامل قيمة استثمارات في:

)1( الشركة الخليجية لتطوير األنظمة بمبلغ 19.45 مليون ريال.
)2( شركة التقنية المتجددة بمبلغ 150 ألف ريال.

وتوضح الشركة أن كلتا الشركتين )تأسستا للعمل بمجال الحلول التقنية وكروت دفع مسبق بنكية وهي من األعمال 
غير المشابهة ألنشطة وعمليات الشركة، كما أن الشركتين لم تمارسا أنشطة أو تحققا إيرادات منذ تأسيسهما فى 
الداود  إلى إحدى الشركات المملوكة لرئيس مجلس اإلدارة السابق بدر بن فهد  2010م(، وتعود ملكية الشركتين  عام 

بنسبة 30%، وعضو مجلس اإلدارة السابق عبد العزيز صالح المزيني بنسبة 40%، وشركة تهامة بنسبة %30.



25

و نورد فيما يلي: أهم الخطوات المتخذة من قبل الشركة إليقاف الخسائر:
العمل على تنفيذ خطة إعادة تحويل مسار بالتوازي مع خطط جادة لتعزيز وتنمية قيمة الموجودات الحالية والبحث عن 

فرص استثمارية وشراكات جديدة.
تعزيز وتنمية إدارة النقدية.

توظيف فريق اإلدارة التنفيذية.
زيادة ورفع نسب المساحات المؤجرة بمبني الشركة بجدة.

تحسين عمليات المشتريات والتفاوض على شروط التوريد والسداد مع الموردين.
لعمليات  الرئيس  النشاط  من  جزء  تمثل  وال  خسائر  تحقق  التي  الشركات  أو  القطاعات  بعض  بيع  احتمالية  دراسة 

المجموعة.
تخفيض تكاليف التمويل عن طريق السداد المبكر بقيمة 13.77 مليون ريال بعد خصم مبلغ  1,375 مليون ريال.

البحث عن شركاء بما يسمح بتحقيق قيمة من االستثمارات الحالية في مجال الحلول التقنية للبطاقات المصرفية.
تأسيس أرشيف متكامل لكافة الوثائق القانونية والنظامية المطلوبة من قبل المجموعة.

النجاح في إلغاء قرار أمانة الرياض بإلغاء عقد ال 120 موقع إعالني.
أوسع  وخدمات  لمنتجات  توزيع  حقوق  تشمل  سنوات  خمس  لمدة  هاركورت  مع  موسعة  اتفاقية  توقيع  فى  النجاح 

وأشمل.
إبرام تسوية مع البنك العربي حيث تم االتفاق على جدولة المبلغ بدون أية تكاليف مالية إضافية ليسدد على 36 قسط 

شهري بقيمة 257 ألف ريال مع سداد دفعة مقدمة بمبلغ 1,1 مليون ريال. 
االستمرار بنجاح في سداد االلتزامات الشهرية عن الجدولة  التي تم التوصل إليها مع بنك الرياض بما يقارب 450 ألف ريال 

شهريًا، حيث تم خالل هذا العم سداد كامل المستحقات عن القرض المجدول. 
تم الجدولة مع شركة جدة للتطوير العمراني وسداد جزء من المستحقات خالل الفترة السابقة وقد تم الفوز بالمزايدة 

الجديدة التي تم طرحها في شهر إبريل 2016م. 
إبرام اتفاقية مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجدولة المبلغ المستحق لصالح المؤسسة على 24 دفعة شهرية.
التفاوض مع وزارة النقل على استالم باقى المواقع غير المستلمة من قبل اإلدارة السابقة ومحاولة منح الشركة فترة 

تعويضية إضافية على العقد.
العمل مع أمانة مدينة الرياض على التوصل إلى حل مع مقام األمانة فيما يخص عقد جسر المشاة بمدينة الرياض.

العمل على خطط تقليص النفقات، وتعزيز المبيعات الخاصة بمحفظة العمالء الحالية، مع فتح آفاق نحو فرص جديدة 
للربح، وتسوية المشاكل المرتبطة بالنواحي التعاقدية في مجال اإلعالنات التجارية.

فتح قنوات اتصال مع الشركات الزميلة لتعميق العالقة و التطلع إلى فرص ومشاريع جديدة، مع طلب تعيين أحد أعضاء 
مجلس إدارة تهامة ممثاًل لها في مجلس إدارة الشركة الزميلة.

لدى  الحوكمة  بأنظمة  الخلل  لمعالجة  والنظامية  القانونية  المستندات  وجميع  للعقود  متكامل  أرشيف  تأسيس 
الشركة.

العمل مع وزارة النقل على مدى إمكانية الوصول لتسوية من جراء عدم إستالم الشركة لكامل لوح عقد خارج النظاق 
العمراني..

وضع برنامج صيانة فعال لحل مشاكل اإلضاءة وتركيب مولدات إضافية مع بحث التحول إلى نظام اإلضاءة الحديث.
وضع خطط لعملية تجديد العقود التي ستنتهي والدخول في عدة مزايدات، تم الفوز باثنتين بمدينة جدة والدمام.

إطالق نظام مبيعات حمالت اإلعالنات ذات أجل القصير. 
إطالق نظام تتبع إلكتروني لقطاع إعالنات الطرق.

مفاوضات مع شركاء محليين وخارجيين لتوسيع محفظة المبيعات.
توظيف رئيس جديد وفريق مؤهل لهذا القطاع.

خفض مشتريات قطاع المكتبات مع إعطاء أولية الستخدام البضائع الموجودة بالمستودع المركزى.
إتمام مرتجعات بضائع للموردين .

تطوير خطط ترويجية لخفض المخزون وخطط ترويجية مفصلة لموسم العودة إلى المدارس
البحث عن منافذ بيع مختلفة لقطاع المكتبات والسعي نحو تفعيل المبيعات اإللكترونية. 

التفاوض مع مالكي المعارض المؤجرة بشأن القيم اإليجارية وإغالق الفروع التي ال تحقق عائد.
تطوير المعارض التجارية  وإعادة إطالق العالمة التجارية بشكل جديد.

تحليل بيانات أداء المبيعات وإعداد خطة للشراء إستنادا إلى تلك البيانات.
التركيز على زيادة مبيعات المنتجات التعليمية للمدارس.

تسويق المنتجات عن طريق استخدام رفوف ثابتة بأحد سالسل المتاجر الغذائية الرائدة كفترة اختبارية.
التعاقد مع مستشاريين في مجال بيع الكتب بالتجزئة لقيادة وتطوير استراتيجية جديدة ومفهوم جديد للمعارض.

بناء فريق المبيعات ودعم المنتجات لقطاع التعليم.
تطوير منتجات جديدة  لقطاع التعليم.

وضع خطط التوسع بقطاع التعليم ودراسة طرح منتجات جديدة باألسواق.
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2- المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة:

ان انشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة ففي مجال الدعاية واالعالن وهو من االسواق السريعة من حيث المتغييرات 
وظهور الوسائل االعالنية الحديثة وارتباط هذه الوسائل بمزايدات حكومية تخضع النظمة البلديات واالمانات فان خطر 
فقدان احدى المزايدات سواء بالمنافسة القوية او انتهاء العقد اوعدم طرحها من قبل االمانة مرة اخرى اومن ارتفاع 

قيمة تكاليف المزايدات والعقود  امرا وارداً.
كذلك الحال في المكتبات والقرطاسية والمناهج المدرسيه التابعه لمشروع هاركوت فان المنافسة شرسه تحيط بها 
من جميع االتجاهات وكذلك االنشطة االخرى كشركة استدامة وتقوم الشركة برصد وتقييم هذه المخاطر والتعامل 

معها بشكل مستمر وقد تلجأ في بعض االوقات الى االستعانة ببيوت الخبرة في مجال ادارة وتقييم المخاطر.

ملخص اداء الشركة والتحليالت والنتائج المالية الموحدة

3/1 النتائج المالية:

بلغ صافي الربح 2.99 مليون ريال مقابل صافي خسارة  55.7 مليون ريال للعام السابق. و بلغت  ربحية السهم 0.42  ريال 
مقابل خسارة السهم 3.51 ريال للعام السابق، كما بلغ إجمالي الربح 29,3 مليون ريال مقابل إجمالي خسارة 5.6 مليون 
ريال للعام السابق، و بلغت الخسارة من االعمال 15.07 مليون ريال مقابل خسارة من االعمال 43.81 مليون ريال للعام 

السابق بإنخفاض قدره %65.

3/2 تأثيراألنشطة الرئيسية على نتائج األعمال :

حقق نشاط الطرق إيرادات قدرها 45.2 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 48.5 مليون ريال للعام السابق  بإنخفاض 
نسبته 6% و بلغ صافي الربح 30.5 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 13.9 مليون ريال للعام السابق،  كما حقق نشاط 
المكتبات مبيعات قدرها 5.5 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 4,7 مليون ريال للعام السابق و بنسبة زيادة 17 % عن 
العام السابق و بلغ صافي الخسارة 12.5مليون ريال مقارنة بصافي خسارة للعام السابق 5.2 مليون ريال بزيادة قدرها 
140%، وحقق نشاط التوزيع مبيعات قدرها 20.1 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 25 مليون ريال للعام السابق و بنسبة 
إنخفاض 19 % و بلغ صافي الخسارة 0.3 مليون ريال مقارنة بصافي ربح للعام السابق 0.8 مليون ريال ، كما حقق نشاط 
تصنيع اللوح االعالنية  مبيعات قدرها 0.7 مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 8.3 مليون ريال للعام السابق بانخفاض 
نسبته 91 % و بلغ صافي الخسارة 0.9مليون ريال مقارنة بصافي خسارة للعام السابق 8.9 مليون ريال بإنخفاض قدره 

.%89

     النشاط 
االيرادات 
بالمليون

مجمل الربح / ) 
الخسارة( بالمليون

صافي الربح / 
)الخسارة(  بالمليون

30.5 23.3 45.2 االعالن 

)12.5(1.7 5.5     المكتبات 

)0.3(4.9 20.1 التوزيع 

)0.9()0.6(0.7 تصنيع اللوح االعالنية

)13.8(-0.0 االستثمار 

2.99 29.3 71.5 االجمالي 
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3/3 التوزيع الجغرافي لإليرادات المتحققة :

بلغت االيرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الوسطي 67 % من إجمالي إيرادات الشركة حيث يقع أكبر مشاريع 
كما  الوسطي،  بالمنطقة  التوزيع  شركة  ايرادات  أغلب  تركز  الي  اضافة  الرياض،  بمدينة  للشركة  االعالنية  اللوحات 
بلغت االيرادات المحققة من النشاط بالمنطقة  الغربية 28% من اجمالي االيرادات وذلك لوجود أعداد كبيرة من لوحات 
اليونيبول على طريق مكة المكرمة/جدة وداخل جدة وكذلك عدد أكبر من منافذ المكتبات ،بلغت االيرادات المحققة 
بالمنطقة الشرقية 5% من اجمالي االيرادات و تمثل ايرادات اعالنات الطرق ، فيما بلغت االيرادات المحققة بالمنطقة 

الجنوبية 1% من اجمالي ايرادات الشركة و تمثل ايرادات المكتبات المتواجدة بالمنطقة الجنوبية.

بالفرص  التوسع والظفر  المبنية على  الى استراتجيتها  الرياض استنادا  تواجدها في منطقة  الى تعزيز  الشركة  وتسعى 
االستثمارية  المتاحة وباالخص بالعاصمة التي تعد من اكبر اسواق الشركة حيث ان الشركة في طور توقيع مجموعة 
من العقود االستثمارية الكبيرة مما يتطلب االمر تواجد االدارة التنفيذية بالرياض للفوز بهذة الصفقات االستثمارية 

الكبيرة  واالشراف على تنفيذها والتي سوف تنعكس ايجابا على ربحية الشركة في المستقبل القريب ان شاء اهلل .  

النسبةالمبلغ بالمليونالمنطقة

1%0.8 المنطقة الجنوبية

28%19.7 المنطقة الغربية

67%47.8 المنطقة الوسطى

5%3.3 المنطقة الشرقية

100%71.5 اجمالي االيرادات

201 مليون ريال سعودي وتعود  التابعة و الزميلة خارج المملكة فهي تقدر بمبلغ  أما اإليرادات المحققة من الشركات 
غالبيتها لشركة جي ولتر طومسون مينا و التي تمتلك فيها الشركة حصة 30% و حصة الشركة في صافي أرباح هذا العام 

لهذه الشركة مبلغ 3.2 مليون  ريال سعودي.

3/4 القوائم المالية :

بلغ صافي الربح خالل األثنى عشر شهرا  2.99 مليون ريال مقابل صافي خسارة 55.7  مليون ريال  للفترة المماثلة من 
العام السابق .

 بلغت ربحية السهم خالل األثنى عشر شهرا 0.42 ريال مقابل خسارة للسهم قدره  3.51 ريال للفترة المماثلة من العام 
السابق .

 بلغ إجمالي الربح خالل األثنى عشر شهرا 29.3 مليون ريال مقابل اجمالي خسارة 5.6 مليون ريال للفترة المماثلة من 
العام السابق .

ريال  مليون   43.8 التشغيل  من  خسارة  مقابل  ريال  مليون   15.1 شهرا  عشر  األثنى  خالل  التشغيل  من  الخسارة  بلغت   
للفترة المماثلة من العام السابق.
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3/5  قائمة المركز المالي :

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

2014م2015م2016م2017م2018مالبند    

     الموجودات 

103.527118.101155.993197.15222.81الموجودات المتداولة

72.4483.792107.266141.456123.93الموجودات الغير متداولة

175.967201.893263.259338.606346.74اجمالي الموجودات 

     المطلوبات وحقوق الملكية

113.971132.884134.481178.416131.6المطلوبات المتداولة

4.12917.31722.08810.322.58المطلوبات غير متداولة 

118.1150.201156.569188.716154.18اجمالي المطلوبات 

57.86751.692106.69149.89192.56حقوق الملكية

175.967201.893263.259338.606346.74اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3/6  حساب األرباح والخسائر :

حققت الشركة مجمل ربح قدره 29.3  مليون ريال مقارنة بمجمل خسارة قدرها 5.6 مليون ريال للعام الماضي كما 
حققت الشركة خسارة من التشغيل بمبلغ 15.1 مليون ريال مقارنة بخسارة من التشغيل بمبلغ 43.8 مليون ريال للعام 
الماضى بإنخفاض قدره 65 %، وكانت المحصلة النهائية من النشاط واالستثمارات تحقيق صافي ربح بعد خصم الزكاة 

والمخصصات مقدارها 2.99 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة مقدارها 55.7 مليون ريال للعام الماضي.

يعود سبب  تحقيق صافى ربح خالل السنة الحالية مقارنة بخسائر العام السابق إلي إرتفاع مجمل ربح قطاع اإلعالن بما 
يقارب 34 مليون ريال حيث إنخفضت تكلفة المبيعات بما يقارب 45 مليون ريال نتيجة إلنخفاض تكلفة تأجير مواقع 
إعالنية بما يقارب 32 مليون ريال وأثر بيع حصة الشركة فى شركة أد أرت مديان ) شركة تابعة( بما يقارب 13 مليون 
ريال، فى مقابل إنخفاض اإليرادات بما يقارب 11 مليون ريال تتمثل فى إنخفاض بقيمة 3 مليون ريال نتيجة إلنخفاض \
مجمل ربح قطاعي التعليم و المكتبات بما يقارب 0.9 مليون نتيجة لزيادة هامش الربح، كما إنخفضت إلتزامات الشركة 
تجاه عقود تاجير مواقع أعالنية بعد إستالم التسوية النهاية من االمانات مما أدى إلى تحقيق صافى ربح بما يقارب 15.9 
مليون ريال، إضافة إلى تحقيق إيرادات اخرى بما يقارب 2 مليون ريال من إدارة عقود و خدمات إعالمية اخرى. كما حققت 
الشركة خالل السنة الحالىة ارباح من بيع حصتها فى شركة اد ارت مديان )شركة تابعة( بما يقارب 1.1 مليون ريال. كما 
 19.6 يقارب  بما  زميلة  شركات  فى  إستثمارات  قيمة  في  إنخفاض  خسائر  بتسجيل  السابق  العام  خالل  الشركة  قامت 
مليون ريال، كما إنخفضت تكاليف التمويل بما يقارب 0.9 مليون ريال. تم مقابلة هذه األرباح جزئيا بإرتفاع المصروفات 
العمومية و البيعية بما يقارب 6 مليون ريال، إنخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة بما يقارب 9.2 مليون 
ريال، كما إرتفع مخصص الزكاة بما يقارب 0.8 مليون ريال. و فيما يلي ملخص قائمة األرباح و الخسائر )للخمس سنوات 

المنصرمة( كما في 31 مارس: ) باآلالف(
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2014م2015م2016م2017م2018مالبيان    /  السنـة

112.40 104.33 102.64 86.64 71.55 اإليرادات

2.52 4.79 20.92 0.60 19.92 إيرادات أخرى

حصة الشركة من أرباح 
الشركات الشقيقة

 3.18 12.30 2.38 10.88 14.02

)174.82()157.41()166.36()151.01()86.69(التكلفة و المصروفات

صافي الربح / )الخسارة( قبل 
الزكاة الشرعية

 7.96)51.47()40.42()37.41()45.88(

)6.68()3.73()2.79()4.19()4.97(الزكاة

)52.50()41.14()43.21()55.66(2.99 صافي الربح / )الخسارة( 

مقارنة قائمة األرباح و الخسائر للسنتين المنتهيتين في 31 مارس ) باالالف(

النسبةالفرق2017م2018مالبند

-17%)15.1(86.6 71.5 اإليرادات

-54%49.9 )92.2()42.3(كلفة المبيعات

-624%34.8 )5.6(29.3 مجمل  الربح / )الخسارة(

12%)1.9()15.1()17.0(مصاريف بيع و تسويق

18%)4.2()23.1()27.4(مصاريف عمومية و إدارية

-66%28.7 )43.8()15.1(الخسارة من األعمال

-92%0.9 )0.9()0.1(مصارف مالية

-74%)9.1(12.3 3.2 حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

-100%19.6 )19.6(0.0 مخصص هبوط أستثمارات فى شركات زميلة

#DIV/0!1.1 0.0 1.1 ربح إستبعاد شركات تابعة

3019%18.2 0.6 18.8 إيرادات أخرى

-115%59.4 )51.5(7.9 صافي الربح / )الخسارة(   قبل الزكاة

19%)0.8()4.2()5.0(الزكاة الشرعية

-105%58.6 )55.7(2.9 صافي  الربح / )الخسارة( 
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3/7 قائمة حقوق المساهمين :

فيما يلي قائمة حقوق المساهمين )باآلالف (

صافي التغير2017م2018محقوق المساهمين

)75.0(150.0 75.0 رأس المال

4.3 )4.3(0.0 أرباح غير محققة و فرق عمالت أجنبية 

78.4 )95.5()17.1(خسائر متراكمة

7.6 50.3 57.9 مجموع حقوق المساهمين

3/8  المدفوعات للجهات الحكومية 

فيما يلي بيان بالمبالغ  بالمستحقات للجهات الحكومية و المبالغ التي تم سدادها الى تلك الجهات خالل العام المنتهي 
فــي 31 مارس 2018م: ) باآلالف (

البيان
الرصيد كما 

في 31 مارس 
2016م

المستحق 
خالل 
الفترة

المسدد 
خالل 
الفترة

تسويات 
الرصيد كما 

في 31 مارس 
2017م

19,880 )356()399(4,967 15,668 مصلحة الزكاة و الدخل

112 -)896(933 75 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

38,431 )15,936()31,475(24,527 61,315 أمانات و هيئات حكومية اخري

58,423 )16,292()32,770(30,427 77,058 إجمالي المستحق للجهات الحكومية

3/9  المعايير المحاسبية 

خالل العام الحالى و تماشيًا مع تعليمات هيئة السوق المالية القاضية بقيام جميع الشركات بالتحول إلى تطبيق المعايير 
الدولية للتقاريرالمالية  قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م 
 31 فى  المنتهية  السنة  وبضمنها  حتى  بالفترات  يتعلق  فيما  أما  المالية،  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  األولى  للمرة 

مارس 2017م قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها محليا.

وبناء عليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة التى تلتزم بالمعايير الدولية للتقارير المالية المعمول 
بها للفترات المنتهية فى أو بعد 31 مارس 2018م جنبا إلى جنب مع بيانات فترة المقارنة كما فى و للسنة المنتهية فى 
القياس والعرض واألفصاح للفترة  المالية للشركة في طريقة  القوائم  التغيرات في  31 مارس 2017م. تم إجراء بعض 
الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها ، ووفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير 
بالقوائم  المحاسبية  السياسات  ألهم  ملخص  فى  مبين  هو  كما  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالية 
المالية الموحدة للشركة للفترة للسنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م. عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن 
الرصيد اإلفتتاحى لقائمة المركز المالى للمجموعة تم إعداده كما فى كما فى 1 ابريل 2016م وهو تاريخ تحول المجموعة 

إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. 
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شرح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية 

 )أ(- مدينون - أطراف ذو عالقة
تم تجميع المبالغ المستحقة سابقا من أطراف ذو عالقة تحت بند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ، إال أنه ولطريقة 

عرض أفضل فإن مدينون – أطراف ذو عالقة تنعكس فى قائمة المركز المالى كبند مستقل بذاته.

)ب(- ذمم دائنة و مطلوبات أخرى – طويلة األجل
يتمثل فى التمويل الذي حصلت عليه شركة اد أرت مديان ) شركة تابعة( من مجموعة المديان التجارية ، يحمل هذا 
القرض 9% مصاريف تمويل سنويا. خالل السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م قامت الشركة ببيع كامل حصصها 
فى شركة أد ارت مديان ) شركة تابعة(. وحيث أن هذا القرض اليستحق السداد خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز 

المالى ، فقد تم تصنيفه كمطلوبات غير متداولة كذمم دائنة ومطلوبات أخرى – طويلة األجل.

)ج(- زكاة مستحقة
بموجب اإلفصاح اإلضافى المقترح من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فى معيار المحاسبة الدولى رقم 
)1( - عرض القوائم المالية، فإن التزامات الزكاة المستحقة يجب إظهارها بشكل مستقل عن المطلوبات األخرى حيث 

أنه كان يتم تجميع إلتزام الزكاة سابقا تحت بند ذمم دائنة ومطلوبات أخرى.

)د(- مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
انتهاء الخدمة. و  إلتزامات محددة فيما يتعلق باستحقاقات ما بعد  المتعلقة بمخصص نهاية الخدمة هي  اإللتزامات 
النوع إكتواريًا. و  الدولي رقم )19( إستحقاقات الموظفين أن يتم تقييم اإللتزامات من هذا  يتطلب المعيار المحاسب 
كان أثر هذا التغيير اإلنخفاض فى حقوق الملكية بقيمة 672.146 ريال سعودي و 979.912 ريال سعودي كما فى 31 مارس 
المنتهية فى 31 مارس 2017 إنخفاض الخسائر  التوالى. إن األثر على األرباح و الخسائر للسنة  2017 و 31 مارس 2016 على 
بقيمة 61.771 ريال سعودي. قامت الشركة بإعادة تبويب أرصدة مستحقات موظفين سابقين بقيمة 1,745,927 ريال 

سعودي و 167,299 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2017 و 31 مارس 2016 على التوالى إلى ذمم دائنة و مطلوبات اخرى. 

)هـ( - المكاسب االكتوارية المتعلقة باإللتزامات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة
من  جزء  أنها  على  تسجيلها  يتم  التى  و  الخدمة  نهاية  بمكافأة  الخاصة  باإللتزامات  المتعلقة  االكتوارية  المكاسب 

اإليرادات الشاملة األخرى وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )19( منافع الموظفين.

)و( - مصروفات التأجير التشغيلي 
إعادة تخصيص مصروفات التأجير التشغيلي الخاصة بمبني الشركة األم بمدينة جدة من المصاريف العمومية واإلدارية 
ضمن إيرادات إخرى – صافى بهدف تطبيق متطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولى رقم )1( عرض البيانات 

المالية.

)ز( – الحصة فى دخل شركات زميلة و مخصص هبوط إستثمارات فى شركات زميلة
إلى  التشغيل  الحصة فى دخل شركات زميلة و مخصص هبوط إستثمارات فى شركات زميلة من دخل  إعادة تصنيف 
إيرادات / )مصروفات( غير تشغيلية بهدف تطبيق متطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبي الدولى رقم )1( عرض 

البيانات المالية.

)ح(-  اإليرادات
فصل اإليرادات إلى مبيعات بضائع كتب ، مواد تعليمية و مكتبية، و إيرادات من إعالنات طرق و إخرى.

)ط(- قامت الشركة بتغيير أسماء القوائم المالية لتصبح قائمة المركز المالى وقائمة الدخل الشامل. 
ليس لدى الشركة أي إستثناءات قصيرة األجل أو إلزامية بناًء على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالى رقم )1( وإعتماد 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى. 

للحصول على إيضاحات أكثر عن التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية واألثر على المركز المالى المقارن واآلداء 
للسنة  الموحدة  المالية  للقوائم  )مقارنات(   29 رقم  اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجي  للمجموعة  النقدية  والتدفقات  المالى 

المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م.
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الشركة األم
- أنهت الشركة موقفها الزكوى حتى السنة المنتهية فى 31 مارس 2006م.

العامة  الهيئة  من  2009م  و  2008م  و  2007م  مارس   31 فى  المنتهية  للسنوات  الزكوية  الربوطات  الشركة  استلمت   -
للزكاة والدخل مع مطالبة بفروقات زكوية بمبلغ 6,8 مليون ريال، وقامت الشركة بسداد مبلغ 1,3 مليون ريال مقابل 
تلك الفروقات كما قامت الشركة بتقديم اعتراض على المبلغ المتبقى بقيمة 5,5 مليون ريال. وتعتقد ادارة الشركة 
أن نتيجة ذلك االعتراض لن تزيد عن المبلغ المقيد فى هذه القوائم المالية الموحدة بناء على رأى المستشار الزكوى 

للشركة.
- قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية فى 31 مارس 2010م حتى 2017م إلى الهيئة العامة للزكاة 

والدخل، والتى التزال قيد المراجعة لدى الهيئة.
المقيدة  الزكوية  والشهادات  السنوات  لبعض  النهائية  الزكوية  الشهادات  السعودية  التابعة  الشركات  -استلمت 
لسنوات اخرى .كما استلمت استفسارات من المصلحة حول السنوات قيد المراجعة من قبل المصلحة،والتى تم الرد 

عليها من قبل الشركات ذات العالقة . 
لم تقم بعض الشركات التابعة منذ تأسيسها بتقديم االقرارت الزكوية مثل شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري 
تقم  ولم  هذا  لإلعالن.  الدولية  تهامة  شركة  و  للعقار  العالمية  استدامة  شركة  و  الحديثة  تهامة  مكتبات  شركة  و 
التابعة تقوم سنويا  إدارة الشركات  أن  العلم  الزكوية للسنوات منذ 2015. مع  اقراراتها  شركة تهامة للتوزيع بتقديم 

باحتساب مخصصات للزكاة.

القروض واالقتراضات القائمة كما فى 31 مارس :

2017م2018م

3.341.0007.019.102قروض طويلة األجل

3.084.0003.935.102مستحق خالل سنة واحدة

257.0003.084.000مستحق بعد سنة واحدة

3.341.0007.019.102

المستحقة  المديونية  المحلية لجدولة  البنوك  أحد  اتفاقية صلح مع  بإبرام  أبريل 2016م  بتاريخ 24  الشركة  قد قامت 
لصالح البنك و البالغ قدره 10,389,941 ريال سعودي في تاريخ التسوية بحيث يتم سداد دفعة مقدمة بمبلغ 1,137,941 
متبقى  جدولة  و  المحضر  توقع  عند  مباشرة  ذلك  و  البنك  لدى  للشركة  الجاري  الحساب  من  تخصم  سعودي  ريال 
المديونية و قدره 9,252,000 ريال على أقساط شهرية عددها )36( قسطًا، قيمة كل قسط مبلغ 257,000 ريال و ذلك إبتدءاً 
من 2016/05/1م و حتي 2019/04/1م. و يبلغ رصيد القرض كما فى 31 مارس 2018م مبلغ 3.341.000 ريال سعودي ) 6.168.000 ريال 

سعودي كما فى 31 مارس 2017م(.

رابعًا : القروض 

 ثالثًا:  الوضع الزكوي
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خالل السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م اتمت الشركة سداد قرض تورق مجدول مع بنك الرياض و قد بلغ 
رصد القرض كما في 31 مارس 2018 ) ال شي ريال سعودي(، 851.102 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2017م.

يوضح الجدول التالى إستحقااقات سداد القروض للسنوات 
المنتهية فى 31 مارس

2017م2018م

3.935.102-2018م

20193.084.0003.084.000م

-2020257.000م

3.341.0007.019.102

فيما يلي بيان يوضح التغير في القروض بالصافى) باآلالف ( :

 تسهيالت بنكية اسالمية 

7,019 الرصيد كما فى 31 مارس 2017م

)3,678(المسدد

3,341 الرصيد كما فى 31 مارس 2018م

)3,678(التغير فى القروض بالصافى خالل السنة

كما فى 31 مارس 2018م، و بناء لرأي محامي الشركة، فإنه ال توجد قضايا مرفوعة على الشركة قد يرتيب عليها إلتزامات 
محتملة ذات اهمية نسبية.(

خامسًا: دعاوي قضائية
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تغطية  في  الواسعة  مشاركتها   خالل  من  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تعميق  في  بدورها  تقوم  الشركة  مازالت 
الحمالت التوعوية والوطنية واالجتماعية بزيادة عدد اللوحات االعالنية المجانية التي تتحمل الشركة  طباعتها ودفع 
قيمتها االيجارية  حتى اصبحت تشمل جميع لوحاتها وذلك في حملة مبايعة  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز ومبايعة ولي العهد في احتفاالت بهيجة ترسم عبر لوحاتها صور الوالء بين القيادة والشعب  .
كمل تستمر الشركة في تقديم لوحات مجانية للمناسبات التوعوية واالجتماعية حيث تنظر شركة تهامة إلى مفهوم 
التي  المالية  والهبات  الدعم  في  ينحصر  خيريا  عمال  وليس  المجتمع  في  حقيقي  استثمار  بأنه  االجتماعية  المسؤولية 
بناء  في  للمشاركة  مساحة  واكبر  معنى  أعمق  هي  االجتماعية  المسؤولية  أن  تهامة  وترى  الشركات.  بعض  تقدمها 

المجتمع وتدعيم حقوقه والمحافظة على بيئته.  
مكتبات  خالل  من  وذلك  السعودي  المجتمع  في  والمعرفة  العلم  نشر  في  ساهم  من  أوائل  من  تهامة  كانت  ولقد 
تهامة التي تغطي مناطق المملكة. كما أنها كانت السباقة إلى طباعة ونشر االف من الكتب الفكرية واالدبيه لألدباء 

السعوديين ما أسهم في نشر وتوعيه ثقافة المجتمع السعودي. 

خاصة تعاون الشركة الرئيس مع الجمعية السعودية لإلطفال المعوقين و مشاركة الشركة الفاعلة و الترحيب بضيوف 
خادم الحرمين الشريفين فى القمة السعودية اإلسالمية اإلمريكية مؤخراً.

ولقد لعبت شركة تهامة  دور الشريك مع الجمعيات الخيرية واألهلية في تنمية المجتمع السعودي وتوعيته وذلك من 
للجمعيات  تهامة  شركة  تقدمها  التي  الزمنية  والمدة  األعالنيه  اللوحات  عدد  في  المضاعفة  المجانية  اإلعالنات  خالل 

الخيرية واألهلية  لتوصل رسائلها إلى المجتمع. 

الموظفين والتدريب 
اكملت  الشركة دليل السياسات واإلجراءات لكل قطاع اعمال والذي يتضمن بيان حقوق وواجبات ومهام الموظف تجاه 

الشركة بما يكفل تحقيق اكبر فعالية في األداء. 
حافظت الشركة على الموظفين السعودين قدر المستطاع في برنامجها اعادة تاهيل الموظفين مما يؤكد على حرصها 

الى االحتفاظ بالكفاءات الوطنية  واشراكهم في العملية االنتاجية. 
كما أن الشركة سوف تسعى إلى إنشاء صندوق تكافل للموظفين يهدف إلى مساعد صغار الموظفين لمواجهة الظروف  

والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائالتهم .

االجتماع السنوي للشركة
أداء  اإلدارة لمناقشة  التنفيذية وبحضور اعضاء مجلس  القيادات  تعقد الشركة اجتماعا سنويا لجميع منسوبيها مع 
الذي  بالموظف  االهتمام  إلى  والهادفة  التعزيزية  اللقاءات  من  تعد  وهي  والمالحظات  المختلفة  وقطاعاتها  الشركة 
يمثل العملية اإلنتاجية من حيث األداء وااللتزام ويهدف إلى تعزيز الروح األخوية بين أبناء الشركة وكأنها جسدا واحدا 

من العمل الدؤوب والعطاء والنجاح 

سادسًا: المسئولية االجتماعية 
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تسترشد الشركة بما ورد في الئحة الحوكمة الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 
الموافق2018/4/23م  1439/8/7هـ  وتاريخ  رقم3-45-2018م  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  المعدلة  و  2017/02/13م 
الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ  بالمرسوم  الصادر  الشركات  النظام األساسي للشركة ونظام  يتوافق مع  وبما 
وااللتزام  واللوائح  لألنظمة  الشركة  احترام  تضمن  التي  واإلجراءات  والشفافية  اإلفصاح  معيار  تطبيق  يكفل  نحو  على 
تنظيم  وسياسة  الشركة  ومنسوبي  اإلدارة  مجلس  في  المصالح  تعارض  ونظام  الجوهرية  المعلومات  عن  باإلفصاح 

العالقة مع أصحاب المصالح و آلية حل الخالفات معهم .

2017/02/13م   الموافق  1438/05/16هـ  بتاريخ  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  الصادرة  الجديدة  الحوكمة  الئحة  مع  تماشيا 
قامت الشركة بتحديث كامل لالئحة الحوكمة لديها بما يتوافق مع  الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية 

كما تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2017م على:
1-  تعديل النظام األساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد. 

تعديل المادة رقم 4 من النظام األساسي للشركة و الخاصة باإلشتراك و التملك. 
 تعديل المادة رقم 9 من النظام األساسي للشركة و الخاصة باألسهم األسمية الغير قابلة للتجزئة. 

تحديث الئحة لجنة المكافآت والترشيحات.
تشكيل  لجنة المراجعة  وتحديث الئحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها  للدوره المنتهية  في 

2018/9/26م.

علمًا بأن النظام يتضمن النقاط التاليه:
- ميثاق مجلس اإلدارة.

- ميثاق لجنة المراجعة.
- ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.

- قواعد السلوك.
- سياسات تضارب المصالح.

- سياسة السرية.
- سياسة ادارة المخاطر .

- سياسة االفصاح والشفافية.
- سياسة عالقات اصحاب المصلحة.

- التعهد بالسرية.
- تعهد االلتزام بسياسة التضارب في المصالح.

- االقرار بحقوق المساهمين واصحاب المصالح.
- النزاهة والعمل التجاري الموثوق .

- التعهد بمادئ إدارة الشركة.

سادسًا: المسئولية االجتماعية 
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1- التواصل مع المساهمين  

تولي شركة تهامة اهتماما بالغا في تطبيق الئحة حوكمة الشركة بما يعزز عالقتها مع المساهمين االعزاء واصحاب 
العام من خالل تقرير مجلس  أدائها وأنشطتها خالل  المصالح وعمال بمبدا االفصاح والشفافية، حيث تطلعهم على 
اإلدارة السنوي وكذلك إطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ و يكون لها تأثير على وضعها المالي 
وأعمالها بما ال يؤثرعلى قدرتها التنافسية عن طريق موقع تداول و وسائل االتصال األخرى، ووفقا لسياسة اإلفصاح التي 
العربية  المملكة  في  المتبعة  واألنظمة  المالية  السوق  هيئة  تعليمات  تطبيق  خالل  من  إتباعها  على  الشركة  تحرص 

السعودية والئحة حوكمة الشركات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل الفعال مع المساهمين.

إن النظام األساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما فيها 
حق التصرف في االسهم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها والحق في الحصول على 
مراقبة  وحق  قراراتها  على  والتصويت  المساهمين  جمعيات  حضور  وحق  التصفية   عن  الشركة  موجودات  من  نصيب 
المعلومات بما ال يضر بمصلحة الشركة وال يتعارض مع نظام السوق  اإلدارة وحق االستفسار وطلب  أعمال مجلس 
المالية ولوائحه التنفيذية. و قد قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للحوكمة وعالقات المساهمين هدفها األساسي 
ومتطلبات  المالية  السوق  هيئة  متطلبات  مع  تتواءم  التي  الحوكمة  آليات  بتطبيق  تقوم  الشركة  أن  من  التأكد  هو 

المساهمين.

2- سياسة توزيع االرباح 

وفقا للمادة )48( من النظام األساسي للشركة  فان سياسة توزيع األرباح للشركة تتمثل فيما يلي:
هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  و  للشركة  النظامي  اإلحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   %10 نسبة  يجنب   

التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.
 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح 
ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات 

إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائمًا من هذه المؤسسات. 
الشركة  رأسمال  من   )%5( تمثل  نسبة  المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  من  توزيع  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية 

المدفوع.
الشركات  نظام  من   )76( والمادة  للشركة  األساسي  النظام  في  المقررة  األحكام  مراعاة  بعد  العادية  العامة  للجمعة 
تخصيص بعد ماتقدم نسبة )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع 

عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

3- مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية به 

تكوين مجلس اإلدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشتغلون عضوية مجالس إدارتها. 
يتكون مجلس إدارة الشركة من )7( اعضاء تعينهم الجمعية العامة للمساهمين  لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات. 

وقد تم انتخاب هذا المجلس في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 30سبتمبر2015م من سبعة أعضاء.

العضو المستقل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل 
المنصوص عليها بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية .  توجب تهامة على العضو المستقل بشأن شروط 

االستقالل االتي :
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادراً على  ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت  على القرارات بموضوعية 

وحياد، بما ُيعين مجلس اإلدارة على  اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييمًا سنويًا لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم   وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو 

يمكن أن تؤثر فيه . 
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 توجب تهامة لتوافر شروط االستقالل الالزم توافره في عضو مجلساإلدارة المستقل   - على  سبيل المثال ال الحصر – ما 
يلي:– 

اال يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  شركة أخرى من مجموعتها أو له 
صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة . 

اال يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم 
شركة أخرى من مجموعتها. 

اال تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
اال تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 

اال يكون عضو مجلس  إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية  مجلس إدارتها. 
من  أخرى  شركة  أو  معها  متعامل  طرف  أي  أو  الشركة  لدى  الماضيين  العامين  خالل  موظفًا  يعمل  كان  أو  يعمل  اال 
خالل  األطراف  تلك  من  أي  لدى  سيطرة  لحصص  مالكًا  يكون  أن  أو  الموّردين،  وكبار  الحسابات  كمراجعي  مجموعتها  

العامين الماضيين. 
اال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 

اال يتقاضى  مبالغ مالية من الشركة عالوة على  مكافأة عضوية مجلس  اإلدارة أو أي من  لجانه . 
اال يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي  تزاوله الشركة.  

أن يكون قد أمضى  ما يزيد عل  تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس  إدارة الشركة.
العضو التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.

العضو غير التنفيذي  عضو مجلس  اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. 

مهام مجلس اإلدارة: 

واألهداف  التوجهات  وضع  في  الرئيسية  المجلس  مهام  تتركز  العامة،  للجمعية  المقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 
الرئيسية  الموازنات  واعتماد  عليها  واإلشراف  الشركة  وأعمال  الداخلية  الرقابة  وضوابط  أنظمة  ووضع  اإلستراتيجية 
ومستثمريها.  الشركة  مصالح  يخدم  بما  المصالح  أصحاب  مع  العالقة  تنظم  التي  والسياسات  المالية  والسياسات 
إضافة إلى عدد من المهام األخرى التي تم ذكرها بالنظام األساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف 

عضويتهم .

تصنيف العضوية اسم العضو
العضوية فى مجالس إدارات 
الشركات المساهمة االخرى

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية مستقلالمهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف1
للتسويق الزراعى - ثمار

تنفيذي-   عضو مجلس المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف2
االدارة المنتدب

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للتسويق الزراعى - ثمار

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية مستقلاالستاذ / إبراهيم بن محمد الشبيب3
للتسويق الزراعى - ثمار

مستقلاالستاذ/ بدر حسن الماضي4

مستقلاالستاذ / خالد بن فهد العبد الجبار5

مستقلاالستاذ / مسفر بن محمد حمد ال مطلق6

بتاريخ 04-01-2018م تقدم عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ رضا بن محمد الحيدر- عضو مستقل- باالستقالة من عضوية 
مجلس اإلدارة وذلك ألسباب عملية.

وتم قبول االستقالة بتاريخ 07-01-2018م على أن تسري إعتباراً من 07-01-2018م، وسيتم اإلعالن في وقت الحق عن اسم 
العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على تعيينه.
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4- سجل حضور اجتماعات المجلس

عقد مجلس إدارة الشركة منذ بداية السنة المالية 2017/4/1م الى نهاية 2018/3/31م )4( اجتماعات. 
...  ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات المجلس .

  اسم العضو 
االجتماع 1

1438/09/16هـ

2017/06/11م

اإلجتماع 2
1438/11/02هـ

2017/07/25م

االجتماع 3
1439/02/05هـ 

2017/10/25م

االجتماع 4
1439/05/14هـ

2018/01/31م
المهندس/ ساري بن 

√√√√ إبراهيم المعيوف

المهندس/ عبد الكريم 
√√√√بن إبراهيم المعيوف

األستاذ رضا بن محمد 
√√√الحيدر 

االستاذ / إبراهيم بن 
√√√√محمد الشبيب

√√√√االستاذ/ بدر حسن الماضي

االستاذ / خالد بن فهد 
√√√√العبد الجبار

االستاذ / مسفر بن محمد 
√√√√حمد ال مطلق

5- إجتماعات الجمعية العامة

تم عقد إجتماعين للجمعية العامة للمساهمين خالل العام المالي المنتهي في 
2018/3/31م، وهما على النحو التالي :

  اسم العضو 
االجتماع 1

1438/10/22هـ 

2017/7/16م

اإلجتماع 2
1438/7/16هـ

2018/4/13م

√المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف

√√المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف

√األستاذ رضا بن محمد الحيدر 

√االستاذ / إبراهيم بن محمد الشبيب

√االستاذ/ بدر حسن الماضي

√االستاذ / خالد بن فهد العبد الجبار

االستاذ / مسفر بن محمد حمد ال مطلق
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6- التعويضات والمكافات
 

يختص  فيما  له  المكملة  والتعليمات  والقرارات  واألنظمة  الشركات  ونظام  للشركة  األساسي  النظام  على  استناداً 
بنظام المكافآت فإن مجلس اإلدارة أوصي بعدم صرف اية مكافات مالية الي االعضاء عن عضويتهم بالمجلس، كما 
اوصى بصرف بدل حضور جلسات بواقع 3.000 ريال الجتماع المجلس ومبلغ 2000 ريال لحضور اجتماعات اللجان باالضافة 
الى تأمين التذاكر واالقامة وصرف مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت 
بما يتناسب مع جهد وعطاء كل لجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ بداية أول إجتماع تم عقده، وفي حال حدوث أي تعديالت 
سيتم الرجوع للجمعية العامة الموقرة إلقرارها. كما سيتم اإلفصاح عن تفاصيل هذه المكافآت وفقا للنظام والنماذج 

المعتمدة من هيئة السوق المالية في هذا الخصوص. 

حتى  2017/4/1م  من  للفترة  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عليها  حصل  التي  التعويضات  و  المالية  المبالغ 
2018/3/31م : 

البيان
اعضاء المجلس 

التنفيذيين
اعضاء المجلس 
غير التنفيذيين

خمسة من كبار 
التنفيذيين

3.926.929-2.106.129الرواتب و التعويضات

560.760--البدالت

175.000244.770-المكافآت أو العموالت الدورية والسنوية

834.683-376.170تعويضات او مزايا اخرى

ملكية أعضاء مجلس االدارة وتغيرها خالل العام  المالي المنتهي في 31 مارس 2018م: 

األسم

ادوات الديناالسهم
عدد األسهم 

في بداية العام 
بعد تخفيض 

رأس المال 
بنسبة %50

أثر 
تخفيض 

رأس 
المال

صافي 
التغير

عدد 
األسهم 
في نهاية 

العام

نسبة 
الملكية 
في نهاية 

العام

نسبة 
التغير

بداية 
السنة

نهاية 
السنة 

التغير

المهندس/ 
ساري بن إبراهيم 

المعيوف
 --- -%0.00----

المهندس/ 
عبد الكريم بن 

إبراهيم المعيوف
 164,800)82,400()73,250( 9,150%0.12----

االستاذ / رضا بن 
----0.00%- --- محمد الحيدر

االستاذ / إبراهيم 
بن محمد 

الشبيب
 19,000)9,500(- 9,500%0.12----

االستاذ/ بدر 
----0.001%500 -)500(1,0حسن الماضي

االستاذ / خالد بن 
----0.003%225 -)250(450فهد العبد الجبار

االستاذ / مسفر 
بن محمد حمد 

ال مطلق
1,0)500(- 10%0.001----
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ملكية أقرباء أعضاء مجلس االدارة من الدرجة االولى وتغيرها خالل العام  المالي المنتهي في 31 مارس 2018م:

األسم

ادوات الديناالسهم

عدد 
األسهم 
في بداية 

العام

صافي 
التغير

عدد 
األسهم 
في نهاية 

العام

نسبة 
الملكية 
في نهاية 

العام

نسبة 
التغير

بداية 
السنة

نهاية 
السنة 

التغير

المهندس/ 
ساري بن إبراهيم 

المعيوف
--  ------

المهندس/ عبد 
الكريم بن إبراهيم 

المعيوف
--  ------

االستاذ / رضا بن 
------  --محمد الحيدر

االستاذ / إبراهيم بن 
------  --محمد الشبيب

االستاذ/ بدر حسن 
------  --الماضي

االستاذ / خالد بن 
------  --فهد العبد الجبار

االستاذ / مسفر 
بن محمد حمد ال 

مطلق
--  ------

بيان مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم من الدرجة االولى وتغيرها خالل العام  المالي المنتهي في 31 مارس 2018م: 

اسم التنفيذي 
عدد 

األسهم في 
بداية العام

عدد 
األسهم في 
نهاية عام 

2018م

صافي التغير 
في عدد 
األسهم 

خالل العام

األرباح النقدية 
الموزعة عن 
عام 2018م

ملكية األقرباء 
من الدرجة 

األولى وتغيرها

00000جراهام موراي1

00000مازن محمد االسمري2

00000الوليد سعد الحيدر3

00000فراس فهد ناصر4

00000ايهاب عمر رجب5

00000أيمن محمد سليمان6
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8- التنازالت عن الرواتب و التعويضات و األرباح

ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويضات 
تصرف لهم ، كما ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح .

لجان مجلس اإلدارة: 

تم تشكيل ثالث لجان فرعية وتم تشكيل عضوياتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي 
المعتمد للشركة،  بالنظام األساسي  العام لعملها  الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها واإلطار 

ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تحدد صالحيتها وإجراءات عملها وهي كما يلي. 

8/1 لجنة المراجعة 

تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين  المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2017م على:
تشكيل لجنة المراجعة وتحديث الئحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 

26-9-2018م، على النحو التالى:
ا- عضو مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا.

ب- األستاذ ريان بن يوسف العجاجي عضوا.
 ج- األستاذ مازن بن عبداهلل العبداالجبار عضوا.

د- األستاذ محمد بن فهد العتيبي عضوا.

الغرض
الغرض من لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة  الشركة هو القيام بمساعدة المجلس على تحقيق مهامه الرقابية 

بما يخص اآلتي:
عمليات المراجعة ، والمحاسبة ، والتقارير المالية عامَة في الشركة.

نظم الضوابط الداخلية في الشركة بما يتعلق بالتمويل ،والمحاسبة، وااللتزام القانوني، والسلوك األخالقي.
البيانات المالية في الشركة وغيرها من المعلومات المالية التي تقدمها الشركة للمساهمين، و الجمهور، و غيرهم .

أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة و المراجعين المستقلين.

في أداء واجباتها، تحافظ اللجنة على عالقات عمل فعالة مع مجلس اإلدارة، و اإلدارة التنفيذية ،والمدققين الداخليين و 
الخارجيين. كما ينبغي على كل عضو من أعضاء اللجنة فهم المسؤوليات التفصيلية لعضوية اللجنة  وكذلك أعمال 

الشركة، و العمليات، و المخاطر لتأدية دوره بشكل فعال.
على الرغم من أن اللجنة لديها الصالحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا ميثاق عمل اللجنة ، يكون دور اللجنة 
رقابيًا. أعضاء اللجنة ليسوا موظفين في الشركة، و ربما يكونوا أو ال يكونوا محاسبين أو مدققين من حيث المهنة 
وبالتالي  المهام.  بهذه  القيام  منهم  مطلوبًا  ليس  فإنه  حال،  أي  على  و   ، المراجعة  أو  المحاسبة  مجاالت  في  خبراء  أو 
فإنه ليس من واجب اللجنة إجراء عمليات مراجعة الحسابات أو تحديد أن البيانات المالية للشركة و اإلفصاحات كاملة 
الحسابات  ومدققي  التنفيذية  اإلدارة  على  المسؤوليات  هذه  تقع  بها.  المعمول  اللوائح  و  القواعد  لجميع  وفًا  دقيقة  و 

المستقلين.
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المهام والمسؤوليات

للوفاء بمسؤولياتها و واجباتها تقوم لجنة المراجعة  بالتالي :

1- فيما يتعلق بالمراجعين المستقلين

تكون اللجنة مسئولة بشكل مباشر عن تعيين وتحديد أتعاب واإلشراف على عمل المراجعين المستقلين )بما في ذلك 
حل الخالفات بين اإلدارة ومراجعي الحسابات المستقلين بشأن التقارير المالية ) لغرض إعداد تقرير مراجعة الحسابات 

أو األعمال ذات الصلة بها.

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

كما لدى اللجنة الصالحية المطلقة لمراجعة واعتماد كاًل من األتي: 
جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين.

إعتماد الرسوم وغيرها من شروط العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين.

كما تقوم اللجنة أيضا بالمراجعة و الموافقة على االفصاحات المطلوبة إلدراجها في البيانات المالية وفقا للمتطلبات 
النظامية.

كما يجب على اللجنة أن تتأكد من استقاللية مدققي الحسابات المستقلين.

2- فيما يتعلق بالبيانات المالية

مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع اإلدارة، وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات 
المستقلين )بما في ذلك اإلفصاحات التي تحققت في “تقريرنشاط إدارة الشركة” ومراجعة مدققي الحسابات المستقلين 

للبيانات المالية( قبل عرضها على المساهمين ،أو أي جهة حكومية ،أو سوق األوراق المالية أو الجمهور.

المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من اإلدارة التنفيذية، و مراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي 
كاًل من اآلتي بشكل منفصل:

البيانات  بإعداد  يتعلق  فيما  الداخلي  التدقيق  دائرة  أو  المستقلين  الحسابات  مراجعي  و  التنفيذية   اإلدارة  بين  خالف  أي 
المالية.

أية صعوبات واجهت أثناء عملية المراجعة )بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة(.
رد اإلدارة على كل من السابق.

المالي في الشركة والموافقة عليه عند لزوم  التغييرات الطارئة على مبادْي المحاسبة وممارسات االفصاح  النظر في 
األمر بحسب مقترحات مراجعي الحسابات المستقلين ، أو اإلدارة التنفيذية أو قسم التدقيق الداخلي.

القانونية   الشركة  إدارة  و  الداخلي  التدقيق  ،وقسم  المستقلين  الحسابات  مراجعي  ,و  التنفيذية  اإلدارة  مع  المراجعة 
،حسب الحاجة، أية مسائل قانونية أو تنظيمية أو مطابقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية للشركة ، 

بما في ذلك التغييرات الهامة في معايير المحاسبة أو قواعدها.

مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين )بدون تواجد اإلدارة   التنفيذية(:

آرائهم حول جودة و  مالئمة، ومدى قبول مبادئ المحاسبة للشركة وممارسات اإلفصاح المالي ، كما هي مطبقة في 
تقاريرها المالية.

اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.
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3- فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية

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

مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي. 

مراجعة نطاق و خطة العمل الذي يتعين القيام بها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، بناء على توصية من المراجعين 
المستقلين ومدير المراجعة الداخلية.

بالتشاور مع المراجعين المستقلين وإدارة المراجعة الداخلية ، تقوم اللجنة باآلتي  :

واللوائح  القوانين  مع  المطابقة  لضمان  المصممة  اإلجراءات  و  للشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  مدى  مراجعة 
المعمول بها.

مناقشة المسئوليات و الميزانية و احتياجات الموظفين في قسم التدقيق الداخلي.

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

4- أمور اخرى

مراجعة واعتماد جميع التعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.

مراجعة و الموافقة على أي تغيير في لوائح السلوك و أخالقيات األعمال ألعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين.

مراجعة و تقييم مدى مالئمة هذا الميثاق سنويا و التوصية بأي تغيير تراه اللجنة مناسبًا إلى المجلس.

التقييم على  أن يتضمن هذا  المجلس. كما يجب  إلى  التقييم  نتائج  أدائها سنويا مع تقديم تقرير عن  القيام بتقييم 
تقييم اللتزام وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناط بها. 

اللجنة  أغراض  اإلدارة من وقت آلخر و ذلك ضمن نطاق  أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس  أية مهام  بأداء  القيام 
العامة.

السلطات

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

ترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين لمجلس اإلدارة وذلك لغرض اعتمادهم من قبل الجمعية العمومية.

الخاصة  المشاكل  مع  للتعامل  وكفايته  النطاق  فعالية  مدى  و  تنفيذه  سيتم  الذي  المقترح  المراجعة  نطاق  مراجعة 
بالشركة.

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

مراجعة مدى مالئمة الضوابط الداخلية و المالية و التشغيلية للشركة مع مدير و/أو موظفي إدارة المراجعة الداخلية و 
مراجعي الحسابات الخارجيين، و إبقاء المجلس على علم بالنتائج التي توصلت إليها.

الحصول على مشورة قانونية أو مشورة مهنية خارجية عند الحاجة.

يجوز للجنة تشكيل وتفويض سلطاتها للجان فرعية عند اللزوم.
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تنظيم اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة اعضاء وقد عقدت اللجنة  عدد 4 اجتماعا . 
وفيما يلي بيان باسماء اعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماعات وعددها .

مرات الحضورالمنصباسم العضوم

4عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنةاالستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب1

4) عضو فني(األستاذ ريان بن يوسف العجاجي       1

4عضو اللجنةاألستاذ مازن بن عبداهلل العبدالجبار    2

4عضو اللجنةاألستاذ محمد بن فهد العتيبي            3

8/2 لجنتي الترشيحات والمكافآت: 

قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/8/27هـ الموافق 2017/5/23م تشكيل لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وقرر المجلس 
ضمهما معًا لتكون لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

ا- عضو مجلس اإلدارة األستاذ بدر حسن الماضي رئيسا.

ب- المهندس ساري ابراهيم المعيوف عضوا.

ج- األستاذ خالد فهد العبدالجبار عضوا.

تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين  المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2017م على تحديث الئحتها المتضمنة 
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م:

الغرض

تحقيق  على  المجلس  مساعدة  هو  الشركة  إدارة  مجلس  من  المنبثقة  الترشيحات  و  المكافآت  لجنة  من  الغرض  إن 
مهامه فيما يخص اآلتي:

ترشيح أفراد مؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس االدارة و التوصية بهم للمجلس وذلك بغرض عرض ترشيحاتهم 
على المساهمين للبت فيها خالل اجتماع المساهمين السنوي.

التوصية للمجلس بمرشحين لكل لجنة تابعة للمجلس.

مراقبة جميع المسائل المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس و اللجان والمدراء التنفيذيين.

تحضير و نشر تقرير سنوي خاص باللجنة يشتمل على مكافآت أعضاء المجلس واللجان و المدراء التنفيذيين و أي أمور 
أخرى قد تكون مطلوبة بحسب القوانين المتبعة و األنظمة المعمول بها.

مسائل الموارد البشرية المتعلقة بتوظيف، وتقييم، ومكافآت، و اإلحالل الوظيفي للمجلس ولجانه و اإلدارة العليا و 
الموظفين.
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المهام و المسؤوليات

تشكل المهام اآلتية األنشطة العامة و المتكررة للجنة و التي تنفذ من خاللها مسؤولياتها. و تعد هذه المهام بمثابة 
دليل إرشادي عام ، مع العلم أن اللجنة قد تقوم بمهام إضافية مناسبة في ضوء متغيرات األنظمة و األعمال بحسب 
ما يراه المجلس.  كما تقوم اللجنة بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكلفها بها مجلس اإلدارة من وقت آلخر و ذلك 

ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة.

تحديد مرشحين مؤهلين كأعضاء لمجلس اإلدارة والتوصية بشأنهم للمجلس و ذلك بغرض عرض ترشيحاتهم على 
المساهمين للبت فيها خالل اجتماع المساهمين السنوي أو خالل اجتماع خاص للمساهمين في حال اقتضت الحاجة 
الناجمة عن زيادة في حجم المجلس(،  في حالة وجود مقعد شاغر في  مجلس اإلدارة ) بما في ذلك المقاعد الشاغرة 
تقدم اللجنة توصية إلى المجلس لملء الشواغر من خالل تعيين المرشحين من قبل المجلس حتى يتم البت بشأن 
عضويتهم من قبل المساهمين في اجتماعهم السنوي التالي. يجب على اللجنة أن تأخذ في عين االعتبار كل العوامل 
التي تراها مناسبة عند ترشيح األفراد لعضوية المجلس بما في ذلك القدرة على بذل الجهد المطلوب و المعرفة التقنية 
المناسبة و التنوع والخبرة و مدى كون المرشح إضافة مرغوبة للمجلس أو أيا من لجانها. كما يجوز للجنة النظر في  

المرشحين المقترحين من قبل المساهمين أو المجلس أو اإلدارة وفقا لتقديرها.

المؤهالت  و  للقدرات  أوصاف  إعداد  و  سنوي  بشكل  االدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  متطلبات  مراجعة 
المطلوبة للعضوية بما في ذلك التقدير المناسب للوقت المتوقع أن يحتاجه العضو لالضطالع بمهام و مسؤوليات 

عضو مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل و تشكيل المجلس و إعطاء مقترحاتها بهذا الشأن عند الحاجة. 

أن تحدد نقاط القوة و الضعف في مجلس االدارة و التوصية باإلصالحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة. ويمكن تحقيق 
ذلك من خالل إجراء تقييم سنوي إلنجازات و أداء المجلس.

التأكد من استقاللية أعضاء المجلس و اللجان المستقلين سنويَا و التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح لدى 
جميع األعضاء و خصوصًا فيما يخص عضوية أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات األخرى.

مراجعة تشكيل جميع لجان المجلس و رفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس فيما يخص عدد و مهام اللجان. وعلى 
اللجنة اختيار مرشحين أكفاء لعضوية جميع لجان المجلس مع مراعاة كافة األنظمة و القوانين المعمول بها في هذا 

الشأن ومن ثم الرفع للمجلس  الختيار أعضاء اللجان من ضمن المرشحين.

مساعدة المجلس في إختيار، و تقييم، و تطوير المرشحين المحتملين للمناصب التنفيذية ، بما في ذلك المديرالتنفيذي، 
و اإلشراف على و ضع خطط االحالل الوظيفي للمناصب التنفيذية.

القيام بإعداد برامج تأهيلية ألعضاء المجلس الجدد و تنظيم برامج للتطوير المستمر لجميع األعضاء.

القيام بمراجعة و اعتماد على أهداف الشركة ذات الصلة بمكافأة الرئيس التنفيذي، و تقييم أداءه في ضوء تلك األهداف 
، و تحديد و إعتماد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي بناء على هذا التقييم. لدى تقييم أي حوافز للرئيس التنفيذي ، 
على اللجنة مراعاة  أداء الشركة و نسبة العائد على حقوق المساهمين، و قيمة الحوافز المماثلة للمديرين التنفيذيين 

في الشركات المماثلة.

مراجعة و اعتمادا لقرارات التي اتخذها الرئيس التنفيذي فى ما يخص تقييم األداء السنوي و مستوى مكافآت المسئولين 
التنفيذيين في الشركة. يشمل تعريف كبار التنفيذيين األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح 

القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس  التنفيذي ونوابه والمدير المالي. 

 تقديم توصياتها إلى المجلس فيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجلس )ضمن القوانين و األنظمة المعمول بها ( و أعضاء 
اللجان وكبار التنفيذيين ، و خطط الحوافز و البدالت بما في ذلك الحوافز المعتمدة على الخيارات.

التنفيذي بما في ذلك  مراجعة المعايير المستخدمة في تقييم أداء موظفي الشركة و المديرين اآلخرين غير الرئيس 
التأكد من أن تلك المعايير متسقة مع استراتيجية الموارد البشرية في الشركة.
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و  التقاعدية  المعاشات  وخطط  ،وسياسات  البدالت(  و  الحوافز  ذلك  في  بما   ( الشركة  في  المكافآت  سياسات  مراجعة 
المنافع التي تتعلق بالموظفين اآلخرين ممن هم دون المسئولين التنفيذيين و المدراء. وينبغي أن يشتمل ذلك على 

التأكد من تماشي تلك السياسات مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.

مراجعة دورية لبرامج التوظيف، و التطوير، و الترقية، و االستبقاء.  و ينبغي أن يشتمل ذلك على التأكد من تماشي تلك 
البرامج مع إستراتيجية الموارد البشرية في الشركة.

إعداد و نشر تقرير اللجنة السنوي عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و لجانها وكبار التنفيذيين.

مراجعة و إعادة تقييم هذا الميثاق و التوصية للمجلس بأي تحسينات ترى أنها ضرورية على هذا الميثاق.

تقييم  على  التقييم  هذا  يتضمن  أن  يجب  كما  المجلس.  إلى  التقييم  نتائج  عن  تقرير  تقديم  مع  سنويا  أدائها  تقييم 
اللتزام و أداء  كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام و المسؤوليات المناطة بها.

يجوز للجنة تشكيل و تفويض كأل و جزء من سلطاتها الى لجان فرعية.

التاكد سنويا من استقاللية االعضاء المتسقلين بمجلس اإلدارة.

التأكد سنويًا من عدم وجود حاالت تضارب مصالح لدى المدراء نتيجة الرتباطهم بمجالس إدارات شركات اخرى .

يجب على جميع أعضاء اللجنة إستيفاء متطلبات االستقاللية و الخبرة المطلوبة بموجب القوانين المتبعة و األنظمة 
المعمول بها.  كما يحدد  المجلس سنويا ما إذا كان كل عضو في اللجنة مستقال  وفقا للمتطلبات المذكورة أعاله.  

على الرغم من شروط العضوية المذكورة أعاله ، ال تبطل أي قرارات أو إجراءات اتخذتها اللجنة بسبب انتفاء أيا من هذه 
الشروط في الوقت الذي تم فيها اتخاذ القرار.

تنظيم اللجنة

المالية  السنة  خالل  اجتماعين  اللجنة  عقد  قد  و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  جميعهم  أعضاء   )3( من  اللجنة  تتكون 
المنتهية في 31 مارس 2018 .

وفي مايلي بيان باسماء االعضاء وسجل حضور االجتماع : 

مرات الحضورالمنصباسم العضوم

2رئيس اللجنة االستاذ بدر حسن الماضي1

2عضواًالمهندس ساري ابراهيم المعيوف2

2عضواًاالستاذ خالد فهد العبدالجبار3

9- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

الداخلية  المراجعة  لجنة  جانب  من  دورية  مراجعة  لعمليات   2018/2017 المالي  العام  خالل  الشركة  عمليات  خضعت 
للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول و حقوق الشركة و تقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية 
األداء، و لم تظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة يتطلب اإلفصاح عنه،. كما 
قامت لجنة المراجعة بمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام المالي المنتهي في 2018/3/31م والتأكد 
من سالمة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها 

لمجلس اإلدارة في هذا الخصوص. 
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المراجعة  إدارة  خالل  من  تتم  التي  الداخلية  الرقابة  أنظمة  فاعلية  من  التأكد  إلى  الداخلية  المراجعة  عمليات  تهدف 
الداخلية بالشركة بإشراف ومتابعة لجنة المراجعة. وذلك بهدف حماية أصول الشركة وتحقيق إدارة فاعلة لمخاطر 
المراجعة  تقارير دورية للجنة  الداخلي والذي يقوم برفع  المراجع  التي تتم بطريقة دورية ومستمرة من خالل  العمل، 
وآليات  الداخلية  للرقابة  أنظمة  وضع  في  العاشرة  دورتة  في  المجلس  بدأت  حيث  المختلفة.  الشركة  أقسام  أداء  عن 
مراجعتها والتأكد من فاعليتها، وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي تمت ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه 

ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنه. 

معامالت مع اطراف ذوي عالقة 

أجريت بعض المعامالت مع أطراف ذات عالقة وفقا للشروط واألسس التجارية المتبعة  مع الغير. سياسات التسعير 
وشروط هذه المعامالت معتمدة من ادارة المجموعة.

فيما يلى تفاصيل المعامالت الرئيسية مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2018م:
 

2018مطبيعة المعاملةاسم الجهة

676.864حساب جاريشركة تهامة لإلعالم المعاصر

1.300.000أيرادات خدماتشركة تهامة لإلعالم المعاصر

847.917حساب جاريشركة تهامة لإلعالم الجديد

2.523.955حساب جاريالشركة المتحدة لإلعالن - ميماك

74,755حساب جاريشركة تهامة جلوبال - منطقة حرة

علما بأن جميع المعامالت السابقة او العقود التي تشملها ال تتضمن أى مصلحة شخصية ألى عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة او تضارب مصالح.

إقرارات مجلس اإلدارة وفقا ألنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق قائمة الحوكمة  للعام 2017م / 2018م  
يود مجلس إدارة الشركة اإلشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير باإلفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها 
اإللتزام  مبدأ  من  وإنطالقًا  عليها  تنطبق  ال  البنود  بعض  هناك  أن  إال  الشركات،  حوكمة  الئحة  من  بتطبيقها  وقامت 
بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم اإللتزام، وفيما يلي المواد الغير مطبقة من الئحة حوكمة الشركات والتي تعمل 

الشركة على دراستها ليتم اعتمادها و من ثم إضافتها للتقرير في األعوام القادمة:
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رقم 
المادة

اسباب عدم التطبيق نص المادة  غير المطبقة  

39

يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل اعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووضع البرامج الالزمة لذلك/ 

مع مراعاة ما يلي :
استراتيجية الشركة وأهدافها.

الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم 

وحقوقهم.
مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ 
بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 

بأنشطة الشركة.

جاري دراستها من قبل مجلس إدارة 
الشركة.

41 )أ، ب، ج، 
د، هـ، و(

يضع مجلس اإلدارة -بناء على اقتراح لجنة الترشيحات- اآلليات 
الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية 

سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط 
بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة 

المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد 
جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة 

الشركة.

اتبع مجلس اإلدارة وسائل متنوعة 
تمكنه من تقييم اداء اعضائه 

ولجانه، وجاري دراسة تنظيم آلية 
تقييم آداء المجلس ولجانه وفقًا 

ألفضل الممارسات.

70

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة 
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس 

اإلدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى 
مالئم من العرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

إن أنشطة الشركة المتنوعة ال 
تعتبر ذات خطورة عالية مثل قطاع 
البنوك، إال أن مجلس إدارة الشركة 

يبحث حاليًا مدى مالئمة تشكيل 
هذه اللجنة والفوائد التي قد تعود 

بها للشركة.

 71

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب 
مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها 

ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية 
للشركة.

إن أنشطة الشركة المتنوعة ال 
تعتبر ذات خطورة عالية مثل قطاع 
البنوك، إال أن مجلس إدارة الشركة 

يبحث حاليًا مدى مالئمة تشكيل 
هذه اللجنة والفوائد التي قد تعود 

بها للشركة.

85

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة وآداء للعاملين 
في الشركة على أن يتضمن بصفة خاصة ما يلي:

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء 
العاملين في الشركة ومناقشتهم.

برامج منح العاملين اسهمًا في الشركة أونصيبًا من األرباح 
وبرامج التقاعد.

إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين بالشركة.

إن مجلس إدارة الشركة بصدد 
دراسة ذلك واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ ذلك لما له من أثر إيجابي على 

العاملين.

87

تضع الجمعية العامة العادية -بناًء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين اهدافها واالهداف التي 
يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير االوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع.

إن مجلس إدارة الشركة بصدد 
دراسة ذلك لما له من هدف سامي 

ونبيل.
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رقم 
المادة

اسباب عدم التطبيق نص المادة  غير المطبقة  

مبادرات العمل االجتماعي.88
إن مجلس إدارة الشركة بصدد 

دراسة ذلك لما له من هدف سامي 
ونبيل.

89

سياسة االفصاح واجراءاته
دون اإلخالل بقواعد التسجيل واالدراج يضع مجلس االدارة 

سياسات مكتوبة لالفصاح واجراءاته وانظمته االشرافية بما 
يتفق مع متطلبات االفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام 

السوق المالية - بحسباالحوال- ولوائحهما التنفيذية مع مراعاة 
ما يلي:

ان تتضمن تلك السياسات اساليب افصاح مالئمة تمكن 
المساهمين واصحاب المصالح من االطالع على المعلومات 

المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وادائها وملكية 
االسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.

جاري العمل على دراسة ذلك لما 
يمثل من اهمية.

 95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب 
المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة ةعلى هذه اللجنة 

متابعة اي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس 
اإلدارة سنويًا على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

إن مجلس إدارة الشركة يدرس حاليًا 
مدى إمكانية تشكيل هذه اللجنة 
حرصًا منها على االلتزام بحوكمة 

الشركات وتطبيق اعلى معايير 
الجودة لذلك.

11- غرامات هيئة السوق المالية

خالل العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م  لم يتم فرض أية غرامات على الشركة من قبل هيئة السوق المالية. 

12- المستقبل والطموحات

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة وأرباح شركاتها التابعة باألوضاع العالمية خاصة وأن إحدى تلك الشركات ذات 
التأثير الجوهري في األرباح لها مكاتب خارج المملكة وحتى العمالء المحليين بدءوا في تقليص إنفاقهم اإلعالني و مع 
ذلك وبالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة العربية إال أن الشركة قد حققت نموا في األرباح التشغيلية المتعلقة 
بنشاط الشركة إذا اعتبرنا أن االنخفاض في صافي األرباح يعود بشكل مباشر إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات 

الزميلة، وما زال مجلس اإلدارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل و تحقيق المزيد من األرباح خالل العام القادم .

وبعون اهلل وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجاالت نشاطها بفضل االستراتيجيات الجديدة 
الرامية إلى تحقيق أعلى معدالت الربحية وتوجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخذ المجلس قراراته بشأنها وسوف 

يبدأ تنفيذها خالل العام. 

كما تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير واعادة هيكلة قطاع المكتبات واالستفادة من الفرص المتاحة في مجال 
نمو  معدل  ارتفاع  ظل  في  هذا  ويأتي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  ودول  المملكة  في  والمعرفة  التعليم 

السكان بالمملكة واهتمام الدولة الكبير باإلنفاق على قطاع التعليم والتدريب المهني من ميزانية الدولة السنوية.
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13- األدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن االدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد ومافي حكمه, قروض و ذمم مدينة اخرى، 
استثمارات ، مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة و مطلوبات ماليًة.

تعتبر أنشطة الشركة عرضة لمخاطر مالية مختلفة وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة 
ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار( ومخاطر األئتمان ومخاطر السيولة. يركز 
برنامج ادارة المخاطر العام للمجموعة على تقلبات األسواق المالية غير المتوقعة والبحث عن إمكانات  تقليل التأثيرات 

السلبية المحتملة على اآلداء المالى للمجموعة إلى أدنى حد.

تدار ادارة المخاطر من قبل االدارة العليا وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس االدارة. تقوم االدارة العليا بتحديد 
اإلئتمان  مخاطر  هى  المخاطر  أنواع  أهم  إن  بالشركة.  التشغيل  وحدات  مع  الوثيق  بالتعاون  المالية  المخاطر  وتقييم 

ومخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة.

1- ادارة مخاطر سعر صرف العمالت

مخاطر سعر صرف العمالت هى المخاطر التى تجعل قيمة أداة مالية ما عرضة للتقلبات نتيجة التغير فى أسعار صرف 
العمالت األجنبية. تعتبر المعامالت التجارية للمجموعة وبشكل رئيسى بعملتى الريال السعودى والدوالر األمريكى.

أيضا  المجموعة  لدى  األجنبية.  العمالت  صرف  سعر  تذبذبات  لمخاطر  عرضة  وهى  عالمى  نطاق  على  الشركة  تعمل 
استثمارات فى شركات أجنبية زميلة حيث يتعرض صافى موجوداتها لمخاطر تحويل العملة. ترتبط تلك المخاطر حاليا 
التعرضات فى بند  اثر تلك  الدرهم االمارتى. يتم قيد  الريال السعودى مقابل  التحويل بين  بشكل رئيسى بحركة سعر 
مستقل بحقوق ملكية المساهمين فى القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم ادارة المجموعة بمراقبة التقلبات فى 

سعر صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن تلك المخاطر غير ذات أهمية.  

2- ادارة مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هى حاالت التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتاثير تذبذبات 
اسعار العمولة السائدة فى السوق على المركز المالى والتدفقات النقدية للمجموعة. تنشأ مخاطر سعر العمولة على 
المجموعة بشكل رئيسى من الودائع قصيرة األجل والقروض البنكية. التقوم المجموعة باستخدام عقود تحوط ولكن 

تقوم االدارة بمراقبة التغير فى أسعار العمولة وتعتقد أن تلك المخاطر غير ذات أهمية.  

3- ادارة مخاطر األسعار

مخاطر األسعار هى مخاطر تعرض قيمة أداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات فى أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات 
ناتجة عن عوامل محددة لألداة الفردية أومصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة فى السوق. والمجموعة 
والمصنفة  المجموعة  قبل  من  بها  المحتفظ  لالستثمارات  الملكية  باسهم  يتعلق  فيما  األسعار  لمخاطر  عرضة 
الدارة  االستثمارية  محفظتها  بتنويع  المجموعة  .تقوم  الموحدة  المالى  المركز  قائمة  فى  للبيع  متاحة  كاستثمارات 

مخاطر األسعار الناتجة عن استثماراتها فى أسهم حقوق الملكية.

4- ادارة مخاطر اإلئتمان

مخاطر اإلئتمان هى مخاطر عدم مقدرة طرف فى أداة مالية على الوفاء بالتزاماته والتسبب فى تكبد الطرف األخر خسارة 
مالية. ليس لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر اإلئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتمانى مرتفع. تقيد 

الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها.

5- ادارة مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هى المخاطر التى سوف تواجهها منشأة فى صعوبة تأمين األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة 
باألدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالى وبسرعة بقيمة تقارب قيمته العادلة. 
تقوم الشركة بادارة مخاطر السيولة بمراقبتها بشكل دورى للتأكد من توفر أرصدة سيولة نقدية كافية من خالل 

التسهيالت االئتمانية للوفاء بأى إلتزامات مستقبلية. 
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6- القيمة العادلة

القيمة العادلة هى المبلغ الذى يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما واراداتهما فى معاملة تتم 
التاريخية،  التكلفة  بطريقة  للمجموعة  المالية  اآلدوات  تجميع  يتم  حيث  األخرى،  األطراف  مع  التعامل  شروط  بنفس 
القيمة  أن  اإلدارة  تعتقد  العادلة.  القيمة  وتقديرات  الدفترية  القيمة  بين  فروقات  تنتج  فقد  االستثمارات،  عدا  فيما 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.

14- وصف ألنشطة أدوات الدين

1-أدوات الدين القابلة للتحويل :

ال 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 .

2 -  حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين :

 كذلك ال 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 .

3 - أدوات الدين القابلة لالسترداد :

 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد .كما ال يوجد 
أية أسهم أو أدوات صادرة من الشركة ألي شركة تابعة .

15- وصف مصالح األسهم و أدوات الدين

ال يوجد مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين 
و أزواجهم و أوالدهم القصر أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل و اإلدراج و ال يوجد 

تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة .

أوالدهم  و  أزواجهم  و  التنفيذيين  كبار  و  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  حقوق  و  خيار  حقوق  و  مصلحة  يوجد  ال 
القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة و ال يوجد أي تغيير خالل السنة المالية األخيرة .

16- إقرارات مجلس اإلدارة

ان سجالت الشركة اعدت بالشكل الصحيح

ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية 

انه ال يوجد اي شك في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه 
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يقر مجلس اإلدارة بأنه :

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
التى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة فى المملكة العربية السعودية وأيضا معايير وتفسيرات 

أخرى اقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و بشكل صحيح و يظهر عدالة المركز المالي لها .

لدى الشركة القدرة و الموارد الالزمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشيئة اهلل .
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية .

ال يوجد أية قروض منحت ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة .

لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية او من هيئة السوق .

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أية قروض على الشركة سوى ما تم ذكرة ضمن البيانات المالية للشركة للعام المالي 
المنتهي في 31 مارس 2018م و ايضاحة بتقريره هذا الي المساهمين الكرام.

لم يقم أي شخص بإبالغ الشركة بأية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت .

تقرير مراجع الحسابات يظهر أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية.

وقد صدر تقرير مراقب الحسابات متضمنًا رأي متحفظ على النحو الوارد أدناه:

 كما هو مبين في اإليضاح رقم )6( لم نتمكن من تحديد أثر عدم اصدار القوائم المالية للشركات الزميلة، ولم تقم 
الشركة باثبات أية أرباح أو خسائر مقابل االستثمار في شركة المتحدة لالعالن المحدودة للسنوات المنتهية في 2017 
و2016 و2015، ولم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بطريقة مباشرة أو من خالل اجراءات مراجعة 
بديلة لتحديد حصة الشركة من التغير في صافي أصول الجهة المستثمر بها. وبالتالي فاننا غير قادرين على تحديد ما 

اذا كانت هناك ضرورة الجراء أية تعديالت على القوائم المالية الموحدة.

كما هو مبين في اإليضاح رقم )5/2( تم إعداد القوائم المالية الموحدة بفرض استمرارية الشركة ولكن تأخر الشركة 
فى تأجير بعض المواقع اإلعالنية وتكبدها خسائر من بعض الشركات التابعة لها مع تحقيق عجز فى األنشطة التشغيلية 
لقائمة التدفقات النقدية لبعض الشركات التابعة كشركة مكتبات تهامة الحديثة وقد أطلعتنا الشركة على خطتها 

المستقبلية فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها وإجراء بعض التسويات مع دائنيها وتنشيط أنشطتها التشغيلية.

كما هو موضح في اإليضاح رقم )5/2( تتجاوز المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمقدار 10.444.006 ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2018 هذا األمر يعد مؤشراً على عدم قدرة الشركة على االستمرار، خطة اإلدارة هي معالجة 

هذه الخسائر والعجز في رأس المال كما هو مبين في اإليضاح المذكور أعاله.

كما هو مبين في االيضاح تتضمن القوائم المالية الموحدة استثمار في شركة تابعة تتمثل في الشركة الدولية للخدمات 
نشاط  لتوقف  وذلك   2012 سنة  من  المالية  القوائم  اصدار  لعدم  المالية  قوائمها  توحيد  يتم  لم  المحدودة  اإلعالنية 
الشركة منذ تاريخ 16 نوفمبر 2011. وبذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بطريقة مباشرة أو 
من خالل اجراءات مراجعة بديلة لتحديد مدى صحة القوائم المالية المفصح عنها. وبالتالي فاننا غير قادرين على تحديد 

ما اذا كانت هناك ضرورة الجراء أية تعديالت على القوائم المالية الموحدة.

تضمن تقرير مراقب الحسابات فقرة ايضاحية كما يلي:

كما هو مبين في االيضاح رقم )23( لم تقم بعض الشركات التابعة منذ تأسيسها بتقديم االقرارت الزكوية مثل شركة 
تهامة القابضة لالستثمار التجاري و شركة مكتبات تهامة الحديثة و شركة استدامة العالمية للعقار و شركة تهامة 
الدولية لإلعالن. هذا ولم تقم شركة تهامة للتوزيع بتقديم اقراراتها الزكوية للسنوات منذ 2015. مع العلم أن ادارة 

الشركات التابعة قامت باحتساب مخصصات للزكاة سنويا.
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17-توصيات مجلس اإلدارة:

حتى  2017/4/1م  من  للفترة  الختامية  والحسابات  العمومية  الميزانية  حضرتكم  مع  استعرض  أن  بعد  المجلس  إن 
2018/3/31م  يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي :

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  2017/3/31م وحساب األرباح والخسائر عن الفترة من 
2017/4/1م  حتى 2018/3/31م .

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 2017/4/1م  وانتهت في 2018/3/31م
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المنتهى في 2018/3/31م 

الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2019/2018 م والبيانات 
المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة تهامة لالعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة ان يشكر المولى  عز وجل على ماتحقق 
من نتائج للشركة وان كانت دون الطموح وان شاء اهلل بفضله وعونه ان يكون المستقبل افضل كما يطيب للمجلس 
ان يرفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز –ايده اهلل- وولي عهده األمين صاحب السمو 
–ايده اهلل-  عظيم الشكر والتقدير لما يسهمان به بحكمة من رفع  الملكي األمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
موصول   والشكر  المباركة   التنمية  من  لمزيد  البالد  ارجاء  جميع  في  الخير  سنابل  ناشران  والمواطنين  الوطن  شان 
وأدائهم   المخلصة  لجهودهم  ومنسوبيها  الشركة  إلدارة  و  دعمهم  وكريم  ثقتهم  على  الشركة  مساهمي  للسادة 

خالل العام المالي 2017م /2018م . 

واهلل ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة الشركة
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