نشرة إصدار أسهم حقوق أولـوية
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( )1397وتاريخ 1403/06/29ه (الموافق 1983/04/13م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )4030008889وتاريخ
1395/04/03ه (الموافق 1975/04/15م) طرح عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ مائة مليون ()100,000,000
ريال سعودي ،وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة ( )%133.33تقريباً ،ليصبح رأس مال الشركة مائة وخمسة وسبعين مليون ( )175,000,000ريال سعودي.
فترة التداول :تبدأ من يوم اإلثنين 1441/11/29ه (الموافق 2020/07/20م) وتنتهي في يوم اإلثنين 1441/12/06ه (الموافق 2020/07/27م)
فترة االكتتاب :تبدأ من يوم اإلثنين 1441/11/29ه (الموافق 2020/07/20م) وتنتهي في يوم الخميس 1441/12/16ه (الموافق 2020/08/06م) (بعد إجازة عيد األضحى المبارك)

تأسست شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "تهامة") في البداية كشركة ذات

3.3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل)

ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )1397وتاريخ 1403/06/29ه (الموافق 1983/04/13م).

والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

الرياض  11412المملكة العربية السعودية ،حيث تم نقل المقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة

المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ "المؤسسات االستثمارية") ( ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح المتبقي")،

مسؤولية محدودة ،وتم قيدها في السجل التجاري رقم ( )4030008889وتاريخ 1395/04/03ه (الموافق 1975/04/15م) ،ومن

ويقع مقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ،حي المحمدية ،طريق الملك فهد ،مبنى األولى ،الدور الرابع ،ص.ب 4681

الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/01/15ه (الموافق 2016/10/16م) على تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض

والمقيد بالسجل التجاري رقم ( )1010016722وتاريخ 1398/07/08ه (الموافق 1978/06/13م) إلى مقر رئيس للشركة.

4.4سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع
وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب (ويشار إليها بـ "األسهم المتبقية") فستطرح تلك األسهم على عدد من

ابتداء من الساعة العاشرة
وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض
ً
مساء من يوم األربعاء 1441/12/22ه
صباحاً يوم الثالثاء 1441/12/21ه (الموافق 2020/08/11م) وحتى الساعة الخامسة ً

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى سبعة ماليين وخمسمائة ألف

(الموافق 2020/08/12م) (ويشار إليها بـ "فترة الطرح المتبقي") .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات

منفردة بـ "سهم حالي" ومجتمعة بـ "األسهم الحالية") .وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار ممن يمتلكون نسبة  %5أو

االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسيتم تسديد

( )7,500,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل (ويشار إليها
أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات
إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة ،وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح (إن وجدت) بدون احتساب

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/04/25ه (الموافق 2019/12/22م) بزيادة رأس مال الشركة

أي رسوم أو استقطاعات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1442/01/08ه

وفي تاريخ 1441/11/24ه (الموافق 2020/07/15م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فيسخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد

"أسهم حقوق األولوية" أو "األسهم الجديدة") بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه بـ "سعر الطرح")،

اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 1441/12/26هـ (الموافق 2020/08/16م) (ويشار إليه بـ "تاريخ

من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات
النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية ،ويتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي جديد (ويشار إليها بـ
وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسة وسبعين مليون ( )75,000,000ريال

سعودي ،إلى مائة وخمسة وسبعين مليون ( )175,000,000ريال سعودي ،وزيادة عدد األسهم من سبعة ماليين وخمسمائة ألف

( )7,500,000سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم عادي.

(الموافق 2020/08/27م) .علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه ،وأصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي
مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضالً راجع القسم (" )13المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه") .وسيتم
التخصيص") (فضالً راجع القسم (" )13المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه") وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح
رأس مال الشركة مائة وخمسة وسبعين مليون ( )175,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف

( )17,500,000سهم عادي .وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ "حقوق أولوية" ومنفردة بـ "حق أولوية")

(فضالُ راجع القسم (" )7استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية").

إليه بـ "تاريخ األحقية") والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية

ومساوية تماماً لألسهم القائمة .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار إليه بـ
اء العادية أو غير العادية) والتصويت
"المساهم") حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها بـ "الجمعية العامة") (سو ً

للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال (ويشار

العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ 1441/11/28ه (الموافق 2020/07/19م) (ويشار إليهم

مجتمعين بـ "المساهمين المقيدين" ومنفردين بـ "المساهم المقيد") على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل

فيه .وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها (إن وجدت).

وقد سبق للشركة إصدار خمسة عشر مليون ( )15,000,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد،

انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،أخذاً في االعتبار إجراءات التسوية بعدد ( )1.33حق تقريباً لكل ( )1سهم من أسهم الشركة،
ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

وجميعها مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ،وبتاريخ 1438/07/16ه (الموافق 2017/04/13م) قامت الشركة بتخفيض

الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية (ويشار إليها

ريال سعودي ،وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين (ويشار إليهم بـ "المستثمرين الجدد") – الذين يجوز لهم تداول
بـ"تداول" أو "السوق") ،وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1441/11/29ه (الموافق 2020/07/20م) على أن
تنتهي فترة التداول في يوم اإلثنين 1441/12/06ه (الموافق 2020/07/27م) (ويشار إليها بـ"فترة التداول") ،بينما تستمر فترة

رأسمالها بنسبة ( )%50من مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي إلى خمسة وسبعين مليون ()75,000,000

يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية .وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية
بالمملكة العربية السعودية (ويشار إليها بـ "الهيئة") لتسجيل وطرح األسهم الجديدة ،كما قدمت طلب إلى شركة السوق

االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1441/12/16ه (الموافق 2020/08/06م) (بعد إجازة عيد األضحى المبارك) (ويشار إليها

المالية السعودية (تداول) لقبول إدراجها ،وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها

قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض ( فضالُ راجع الصفحة رقم (ك) ("التواريخ المهمة
إو�جراءات االكتتاب") .وسيكون التداول في األسهم الجديدة  -بعد تسجيلها وقبول إدراجها  -متاحاً لمواطني المملكة

بـ"فترة االكتتاب") ،وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى

انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق

السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة (خالل فترة االكتتاب) على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:ن
1.1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة

2.2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فيستاح له االكتتاب
بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل)

العالقة وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة

العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق
االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات

المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة .وعالوة على ذلك ،يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب

الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم

من قبل الهيئة (ويشار إليه بـ "الشخص المرخص له") ،مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك

القانوني المسجل لألسهم.

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم "إشعار هام" في الصفحة (أ) والقسم (" )2عوامل المخاطرة" الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب قبول إدراج
األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة،
أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية ّ
أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل ّ
علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة إو�لى الحد المعقول ،أنه ال توجد ّ
أي جزء منها.
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وال تعطيان ّ
1441/05/21هـ (الموافق 2020/01/16م)
صدرت هذه النشرة بتاريخ
1

إشعار مهم
تحتــوي نش ـرة اإلصــدار هــذه ("نش ـرة اإلصــدار") علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق وعــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة
لالكتتاب .وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األســهم الجديدة ،ســتتم معاملة المســتثمرين على أســاس أن طلب ــاتهم تستن ــد إلى المعل ــومات التي تحت ــويها نشـرة اإلصدار والتي
يمكــن الحص ــول علــى نســخة منهــا مــن المقــر الرئيــس للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــال زيــارة المواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة ()www.tihama.com
والمستشــار المالــي ( )www.falcom.com.saوهيئــة الســوق الماليــة (.)www.cma.org.sa
ســيتم نشــر نشـرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــال فتـرة التقــل عــن ( )14يومـاً قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال،
وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعـ ّـدت موافقــة الهيئــة ملغــاة.
وقــد قامــت الشــركة بتعييــن ("شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة") كمستشــار مالــي ("المستشــار المالــي") ومديــر لالكتتــاب ("مديــر االكتتــاب") ومتعهــد بالتغطيــة ("متعهــد
التغطيــة") وذلــك فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النش ـرة.
تحتــوي نش ـرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة .ويتحمــل أعضــاء مجلــس
اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (ج) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الـواردة فــي نشـرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم
واعتقادهــم ،بعــد إجـراء الد ارســات الممكنــة إو�لــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشـرة اإلصــدار هــذه إلــى جعــل أي إفــادة
واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشـرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق
بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما ص ارحـ ًة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشـرة اإلصــدار أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الد ارســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الـواردة فــي هــذه النشـرة فــي تاريــخ إصدارهــا ،إال أن جــزءاً مــن المعلومــات
الـواردة فــي هــذه النشـرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة ،ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدرائهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المستشــار المالــي
أو أي مــن مستشــاري الشــركة ال ـواردة أســمائهم فــي الصفحتيــن (د) و(ه) ،أي ســبب لالعتقــاد بــأن هــذه المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق
بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات ،وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التـزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.
إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشـرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر ،الســيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم يمكــن أن تتأثــر بشــكل
ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والض ارئــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن
ســيطرة الشــركة (فضـاً ارجــع القســم (" )2عوامــل المخاطـرة" مــن هــذه النشـرة) .وال يجــوز اعتبــار تقديــم نشـرة اإلصــدار أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم
الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقـرار بشــأن تحقــق أي إيـرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية .ال يجــوز
اعتبــار نشـرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب فــي أســهم حقــوق
األولويــة .وتعتبــر المعلومــات الـواردة فــي نشـرة اإلصــدار ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو
االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة .ويتحمــل كل مســتلم لنشـرة اإلصــدار هــذه ،وقبــل اتخــاذ قـرار باالســتثمار ،مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي
مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب لتقييــم مــدى مالءمــة هــذا االســتثمار والمعلومــات ال ـواردة بخصوصــه فــي نش ـرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع
واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.
وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين ("المســتثمرين الجــدد")  -الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة -
التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ("تــداول" أو "الســوق") .وتبــدأ فتـرة التــداول وفتـرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه ـ
(الموافــق 2020/07/20م) علــى أن تنتهــي فتـرة التــداول فــي يــوم اإلثنيــن 1441/12/06ه ـ (الموافــق 2020/07/27م) ("فتـرة التــداول”) ،بينمــا تســتمر فتـرة االكتتــاب
حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1441/12/16ه ـ (الموافــق 2020/08/06م) (بعــد إجــازة عيــد األضحــى المبــارك) ("فتـرة االكتتــاب") .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتـرة التــداول
وفتـرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتـرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتـرة ،بينمــا تســتمر فتـرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم
التاســع مــن بدايــة نفــس الفتـرة.
وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتـرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شـراء حقــوق إضافيــة عــن
طريــق الســوق .كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتـرة التــداول القيــام بشـراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شـراؤها خــال فتـرة التــداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة (خالل فترة االكتتاب) على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:
1.1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2.2ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشـرة بعــدد أســهمه خــال فتـرة االكتتــاب ،وفــي حــال شـراءه حقوقـاً جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتـرة تســويتها
(يومــي عمــل).
3.3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
4.4ســيتاح االكتتــاب إلكترونيـاً عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء باإلضافــة إلــى
االكتتــاب فــي القن ـوات والوســائل األخــرى المتوف ـرة لــدى الوســيط.
وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتـرة االكتتــاب ("األســهم المتبقيــة") فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي) ويشــار
إليهــم ب ـ "المؤسســات االســتثمارية") (ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه ب ـ "الطــرح المتبقــي") .وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشـراء األســهم المتبقيــة
ـاء يــوم
ـداء مــن الســاعة العاش ـرة صباح ـاً يــوم الثالثــاء 1441/12/21ه (الموافــق 2020/08/11م) وحتــى الســاعة الخامســة مسـ ً
وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتـ ً
األربعــاء 1441/12/22ه (الموافــق 2020/08/12م) ( “فتـرة الطــرح المتبقــي”) .وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم
األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض.

أ

أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل ،وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح المتبقــي للشــركة
وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح (إن وجــدت) (بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه 1442/01/08ه (الموافــق
2020/08/27م) .علم ـاً بــأن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور األســهم ،قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ـرة الطــرح
المتبقــي بســعر الطــرح.
وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم ،فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــد التغطيــة الــذي ســيقوم بشـرائها بســعر
الطــرح (فضـاً ارجــع القســم (" )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن هــذه النشـرة) .وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد
أقصــاه 1441/12/26ه (الموافــق 2020/08/16م) ("تاريــخ التخصيــص") (فضـاً ارجــع القســم (" )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن
هــذه النشـرة).

المعلومات المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس2017م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقـاً للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAكمــا تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م و2019م
واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAتختلــف المعلومــات الماليــة لعــام 2017م المذكــورة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31مــارس 2017م عــن تلــك المذكــورة ألغـراض المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م ،حيــث تــم تعديلهــا
لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( ،)IFRSولذلــك ،وأنــه لضمــان تحليــل ومقارنــة المثــل بالمثــل ،تــم االعتمــاد فــي هــذه النشـرة علــى المعلومــات الماليــة لعــام
2017م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSوأدرجــت ألغـراض المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31مــارس 2018م.
وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م و2018م و2019م مــن قبــل شــركة العظــم والســديري وآل
الشــيخ وشــركاؤهم (محاســبون ومراجعــون قانونيــون) .وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا الماليــة بالريــال الســعودي.
إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشـرة تــم تقريبهــا مــن خــال جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وعليــه ،فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام
الـواردة فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذكـره فــي هــذه النشـرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
ومعلنــة تــم ذكرهــا فــي المواضــع ذات العالقــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة
لقــد تــم إعــداد التوقعــات المســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشـرة علــى أســاس افت ارضــات ُمحــددة ُ
فــي المســتقبل عــن االفت ارضــات المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فــي مــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات.
ويســتدل علــى هــذه البيانــات المســتقبلية بصــورة عامــة مــن خــال طريقــة اســتخدام بعــض
تمثــل بعــض البيانــات الـواردة فــي هــذه النشـرة بيانــات حــول التطلعــات المســتقبليةُ .
الكلمــات مثــل "تعتــزم /تخطــط" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقــع" أو "مــن الممكــن" أو "ســوف" أو "ينــوي" أو "ينبغــي" أو "متوقــع" أو "قــد" أو "يعتقــد” أو الصيــغ النافيــة مــن
هــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المعاكســة لهــا فــي المعنــى .وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة إو�دارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث
مســتقبلية ،ولكنهــا ليســت ضمانـاً لــأداء المســتقبلي .وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلنجــازات التــي تحققهــا الشــركة
مختلفــة بشــكل كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن أن يعبــر عنهــا ص ارحـ ًة أو ضمنـاً فــي بيانــات تلــك التطلعــات .وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر
أو العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيـاً فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشـرة (فضـاً ارجــع القســم (" )2عوامــل المخاطـرة" مــن هــذه
النشـرة) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المتيقنــة ،أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفت ارضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا ،فــإن
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك المذكــورة فــي هــذه النشـرة.
مــع م ارعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،يجــب علــى الشــركة تقديــم نشـرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد
تاريــخ نشــر نشـرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشـرة اإلصــدار أو ( )2ظهــور أي مســائل
اء كان ذلــك
مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشـرة اإلصــدار .وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه النشـرة سـو ً
نتيجــة معلومــات إضافيــة جديــدة أو نتيجــة حـوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل المخاطـرة.

ب

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
مجلس إدارة الشركة ال ُمع ّين بتاريخ 2018/10/14م*
االسم

صفة

المنصب

العضوية

األسهم المملوكة
الجنسية

العمر

غير مباشر

مباشر
العدد

النسبة

العدد

النسبة

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف**

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل
غير تنفيذي

سعودي

40

-

-

-

-

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب**

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

47

9,500

%0.127

-

-

عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

عضو مجلس اإلدارة
المنتدب

غير مستقل
تنفيذي

سعودي

34

9,150

% 0.122

-

-

خالد فهد عبدهللا العبدالجبار

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

35

-

-

-

-

رضا محمد إبراهيم الحيدر

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

44

-

-

-

-

بدر حسن سعيد ماضي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

36

500

% 0.007

-

-

عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

57

-

-

-

-

المصدر :الشركة
* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق 2018/10/14م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوريــن أعــاه للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق
2018/10/14م) وتنتهــي فــي تاريــخ 1443/03/07ه (الموافــق 2021/10/13م).
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/02/27ه (الموافــق 2018/11/05م) تعييــن الســيد /ســاري إبراهيــم عبدالكريــم المعيــوف رئيسـاً لمجلــس اإلدارة ،وتعييــن الســيد /إبراهيــم محمــد إبراهيــم الشــبيب نائبـاً لرئيــس
مجلــس اإلدارة.

عنوان الشركة وممثالها
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق
الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور الرابع
ص.ب 4681 .الرياض ١١٤١٢
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2079767 :
فاكس+ 966 11 2079604 :
البريد اإللكترونيinvestor-relations@tihama.com :
الموقع اإللكترونيwww.tihama.com :

ج

ممثال الشركة
ممثل الشركة المفوض األول

ممثل الشركة المفوض الثاني

البيان
االسم

عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

الوليد سعد إبراهيم الحيدر

الصفة

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

المستشار العام وأمين سر مجلس اإلدارة

الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور

الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور

الرابع  -ص.ب  4681الرياض 11412

الرابع  -ص.ب  4681الرياض 11412

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

+966 11 2079767

+966 11 2079767

تحويلة رقم ()150

تحويلة رقم ()250

+966 11 2079604

+966 11 2079604

a.almaayouf@tihama.com

w.alhaidar@tihama.com

العنوان

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني
المصدر :الشركة

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (تداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 1919 :
فاكس+966 11 218 9133 :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

المستشارون والمحاسبون القانونيون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة فالكم للخدمات المالية
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 800 429 8888 :
فاكس+966 11 205 4827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

د

المستشار القانوني
مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية
مكتب رقم  - 11مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة
ص.ب  245555الرياض 11312
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 484 4448 :
فاكس+966 11 281 6611 :
البريد اإللكترونيaldehais@aldhabaan-es.com :
الموقع اإللكترونيwww.aldhabaan.eversheds.com :

المحاسب القانوني
للسنوات المالية المنتهية في  31مارس من عام 2017م و2018م و2019م
شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (محاسبون ومراجعون قانونيون)
الرياض  -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز  -وحدة رقم 11
ص.ب  10504الرياض 11443
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 217 5000 :
فاكس+966 11 217 6000 :
البريد اإللكترونيch@crowe.sa :
الموقع اإللكترونيwww.crowe.com/sa :

تنويه:
إن جميــع المستشــارين والمحاســب القانونــي الـواردة أســمائها أعــاه قــد قدمـوا موافقاتهــم الكتابيــة علــى تضميــن أســمائهم وشــعاراتهم إو�فاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن
فــي هــذه النشـرة ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشـرة .وال يمتلــك أي مــن المستشــارين والمحاســب القانونــي أو العامليــن لديهــم أو أي مــن
أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة.

ه

ملخص الطرح
يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قـراءة نشـرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق
األولويــة ،حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قـرار اســتثماري .وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:
شــركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتســويق (ويشــار إليها فيما بعد بـ "الشــركة" أو "تهامة") تأسســت في البداية كشــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )4030008889وتاريــخ 1395/04/03ه (الموافــق 1975/04/15م) ،ومــن ثــم تحولــت

اسم ال ُمصدر ووصفه
ومعلومات عن تأسيسه

إلــى شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم ( )1397وتاريــخ 1403/06/29ه (الموافــق 1983/04/13م) .ويقــع مقــر
المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،حــي المحمديــة ،طريــق الملــك فهــد ،مبنــى األولــى ،الــدور ال اربــع ،ص.ب  4681الريــاض
 11412المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1438/01/15ه (الموافــق 2016/10/16م) علــى تحويــل فــرع الشــركة فــي مدينــة الريــاض والمقيــد بالســجل

التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) إلــى مقــر رئيــس للشــركة.

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م)،
وترخيــص و ازرة اإلعــام (الثقافــة واإلعــام ســابقاً) رقــم ( )23232والصــادر بتاريــخ 1412/12/02ه ـ (الموافــق 1992/06/03م) .وتتمثــل

أنشــطة الشــركة كمــا فــي الســجل التجــاري فــي مؤسســات ووكاالت الدعايــة واإلعــان.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

1.1القيــام بأعمــال اإلعــان بكافــة وســائله المقــروءة والمرئيــة والمســموعة وتصنيــع المـواد اإلعالنيــة بأنواعهــا وتطويــر الوســائل اإلعالنيــة
القائمــة وتنميتهــا واســتحداث وســائل جديــدة وتســويق هــذه الوســائل.
2.2القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات إو�قامة المعارض وغيرها.

3.3اإلنتاج اإلعالمي :كالنشر إو�عداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة إو�نتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.

4.4الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.

5.5تجارة الجملة والتجزئة في األدوات الكتابية واســتيراد وبيع األدوات واللوازم المكتبية والمدرســية والهدايا اإلعالنية وألعاب ومســتلزمات
األطفــال غيــر الناريــة والكتــب والوســائل التعليميــة وأثــاث المكاتــب وأجهـزة وأدوات الهندســية وأجهـزة الحاســب اآللــي وملحقاتهــا وبرامجــه
(أنظمــة تطبيقــات وقواعــد معلومــات) وأجهـزة األلعــاب اإللكترونيــة وبطاقــات الذاكـرة وأعمــال الخدمــات والصيانــة المرتبطــة بــه واآلالت
الكتابيــة وأجه ـزة االتصــاالت الهاتفيــة وملحقاتهــا واألدوات الرياضيــة والكشــافية والــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن

نشاطات ال ُمصدر

هــذه المـواد ،المطبوعــات ،مـواد تجليــد الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،والقرطاســية ،مـواد اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات
منزليــة ،مـواد الفنانيــن ،ف ارشــي الدهــان أو التلويــن ،مـواد التوجيــه والتدريــس ومـواد التغليــف البالســتيكية ،حــروف الطباعــة ،الكليشــهات
(ال ارســمات) وكذلــك المالبــس والمـواد الغذائيــة ،والتقــدم للمناقصــات الحكوميــة إلــى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة ،واســتيراد
الم ـواد التــي تدخــل فــي تصنيــع اللوحــات اإلعالنيــة الداخليــة والخارجيــة وطباعتهــا ويشــمل ذلــك الم ـواد الخشــبية والحديديــة والمعدنيــة
والبالســتيكية والكهربائيــة والنيــون واألحبــار والدهانــات وأفــام وأوراق الطباعــة وتأميــن العمالــة الفنيــة الالزمــة لذلــك.

6.6توزيــع المطبوعــات الصحــف ،المجــات ،الدوريــات ،الكتــب ،ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه
فــي مؤسســات أو شــركات تـزاول أعمــاالً شــبيهه بأعمالهــا ،أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا أو تكــون مكملــة لهــا ،أو تندمــج
فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.

7.7الــوكاالت التجاريــة ضمــن أغـراض الشــركة بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة وقيدهــا فــي ســجل الــوكاالت
التجاريــة ،وذلــك كلــه بعــد الحصــول علــى موافقــة جهــات االختصــاص.
8.8التدريــب :يجــوز للشــركة أن تمــارس نشــاط التدريــب والتعليــم ،ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك أن تنشــئ م اركــز متخصصــة فــي افتتــاح
فصــول د ارســة لتعليــم ب ارمــج :الحاســب اآللــي ،واإلدارة ،والمحاســبة ،واآللــة الكاتبــة ،واللغــات علــى أن تحصــل علــى موافقــة المؤسســة
العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي والجهــات المختصــة.
9.9إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).
1010إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المساهمون الكبار في
ال ُمصدر وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل

ال يوجد ضمن مساهمي شركة تهامة مساهمون كبار ممن يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

الطرح

و

طبيعة الطرح
الغرض من إصدار
أسهم حقوق األولوية
المقترح

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
تهــدف شــركة تهامــة مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى دعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة( .فضـاً
راجع القســم (" )7اســتخدام متحصالت الطرح والمشــاريع المســتقبلية").

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

االستخدام

القيمة
(بآالف الرياالت السعودية)

مشروع المقر الرئيسي بالرياض

2,565

ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات

2,000

توسيع شبكة المواقع اإلعالنية

21,587

تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية ،وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية

22,000

عليها وتحليل ووصف

شراء طابعة لألوجه اإلعالنية

1,200

االستخدام المقترح لها

إطالق برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي الرقمي

4,813

استثمار فى شراكات بقطاع اإلنتاج

6,585

فتح فروع جديدة

11,892

فروع المطارات

23,358

تكاليف الطرح

4,000

إجمالي المتحصالت
المتوقع الحصول

100,000

اإلجمالي
المصدر :الشركة

(ولمزيد من المعلومات فضالً راجع القسم (" )7استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية").

تكاليف الطرح

مــن المتوقــع أن تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي ( )4,000,000أربعــة مالييــن ريــال ســعودي ،وتشــمل أتعــاب كالً مــن :المستشــار المالــي ومديــر
االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي والمحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة
باالكتتاب( .فضالً راجع القســم (" )7اســتخدام متحصالت الطرح والمشــاريع المســتقبلية").

صافي متحصالت الطرح
رأس مال ال ُمصدر قبل
الطرح
رأس مال ال ُمصدر بعد
الطرح
إجمالي عدد أسهم
ال ُمصدر قبل الطرح
إجمالي عدد أسهم
ال ُمصدر بعد الطرح

مــن المتوقــع أن يبلــغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي ســتة وتســعين مليــون ( )96,000,000ريــال ســعودي( .فض ـاً ارجــع القســم ()7

"اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية")

خمسة وسبعون مليون ( )75,000,000ريال سعودي.

مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000ريال سعودي.

سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7,500,000سهم عادي.

سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم عادي.

ز

القيمة االسمية للسهم
إجمالي عدد األسهم
المطروحة
نسبة األسهم المطروحة
من رأس مال ال ُمصدر

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي.

المصدر قبل الطرح.
 %133.33من رأس مال ُ

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

عدد أسهم الطرح
المتعهد بتغطيتها
إجمالي قيمة الطرح
المتعهد بتغطيته
فئات المستثمرون
المستهدفون

المساهمون المقيدون

عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي.

مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

المساهمون المقيدون ،والمستثمرون الجدد.
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/11/28ه
(الموافــق 2020/07/19م).

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمون المقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة بعــد الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال ،وتعتبــر

حقوق األولوية

هــذه األوراق حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن .ويجــوز تــداول الحــق خــال فتـرة التــداول .ويعطــى كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب

بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح .وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال .وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.

عدد حقوق األولوية
ال ُمصدرة
معامل األحقية

تاريخ األحقية

عشرة ماليين ( )10,000,000حق.
يمنــح كل مســاهم مقيــد ( )1.33حــق تقريبـاً عــن كل ( )1ســهم واحــد يملكــه وهــذا المعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد

األســهم الحاليــة للشــركة.

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال ،وذلــك بتاريــخ
1441/11/28ه (الموافــق 2020/07/19م).

فترة التداول

فترة االكتتاب

تبــدأ فت ـرة التــداول فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م) وتســتمر حتــى نهايــة يــوم 1441/12/06ه (الموافــق

ـوق
اء كان ـوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد  -القيــام
2020/07/27م) .ويجــوز خــال هــذه الفت ـرة لجميــع حملــة حقـ األولويــة  -س ـو ً
بتــداول واكتتــاب حقــوق األولويــة.
تبــدأ فت ـرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م) وتســتمر حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1441/12/16ه

ـوق
اء كان ـوا
(الموافــق 2020/08/06م) (بعــد إجــازة عيــد األضحــى المبــارك) .ويجــوز خــال هــذه الفت ـرة لجميــع حملــة حقـ األولويــة  -س ـو ً
مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد  -ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

ح

طريقة االكتتاب

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكتروني ـاً عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن خــال أي
وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء.
يحــق لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكتروني ـاً عبــر مواقــع ومنصــات
الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء .كمــا يمكــن لألشــخاص المســتحقين ممارســة

حقــوق األولويــة كالتالــي:

ممارسة االكتتاب في
حقوق األولوية

1.1يحــق للمســاهمين المقيديــن خــال فتـرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامـوا بشـرائها
خــال فتـرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة .كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجـراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

2.2يحق للمســتثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارســة الحقوق التي قاموا بشـرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األســهم
الجديــدة .كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجـراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــال فت ـرة
االكتتــاب ،فســيتم طــرح األســهم المرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فت ـرة الطــرح المتبقــي.

تتمثــل قيمــة الحــق اإلرشــادية فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــال فت ـرة التــداول وســعر الطــرح .وســتقوم "تــداول" باحتســاب

قيمة الحق اإلرشادية

ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــال فتـرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخـرة بخمــس دقائــق ،وســيقوم أيضـاً مــزودو خدمــات معلومــات

سعر تداول الحق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به ،علماً بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

الســوق بنشــر هــذه المعلومــة حتــى يتســنى للمســتثمرين االطــاع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فت ـرة االكتتــاب (األســهم المتبقيــة) فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي
الطابع المؤسســي (المؤسســات االســتثمارية) .وتقوم تلك المؤسســات االســتثمارية بتقديم عروضها لشـراء األســهم المتبقية وســيتم اســتقبال تلك

الطرح المتبقي

ـاء
ـداء مــن الســاعة العاش ـرة صباح ـاً يــوم الثالثــاء 1441/12/21ه (الموافــق 2020/08/11م) وحتــى الســاعة الخامســة مسـ ً
العــروض ابتـ ً
مــن يــوم األربعــاء 1441/12/22ه (الموافــق 2020/08/12م) (فت ـرة الطــرح المتبقــي) .وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات
االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى
المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض .أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل.
ـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل .وســيتم جمــع كســور األســهم إو�ضافتهــا
ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنـ ً
إلــى األســهم المتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتـرة الطــرح المتبقــي .ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح

طريقة التخصيص ورد
الفائض

المحصــل مــن بيــع األســهم المتبقيــة ،فيمــا ســتوزع باقــي متحصــات الطــرح المتبقــي (إن وجــدت) بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات
(أي مــا يتجــاوز ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتب ـوا كلي ـاً أو جزئي ـاً فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم ،علم ـاً أن
المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور األســهم ،قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـرة الطــرح المتبقــي
بســعر الطــرح( .فضـاً ارجــع القســم (“ )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه” فــي هــذه النشـرة).
وسيتم رد فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1441/12/26ه (الموافق 2020/08/16م).

تاريخ رد الفائض من

ســيتم رد الفائــض مــن االكتتــاب (إن وجــد) دون أي عم ـوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس

االكتتاب

1442/01/08ه (الموافــق 2020/08/27م).

دفع مبالغ التعويض

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارس ـوا حقهــم فــي االكتتــاب كلي ـاً أو جزئي ـاً فــي األســهم الجديــدة
ولمســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/01/08ه (الموافــق 2020/08/27م) ،علمـاً

(إن وجدت)

السعر المعدل
تداول األسهم الجديدة

بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل المبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم.

تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة إلــى ( )19.26ريــال ســعودي للســهم وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال ،ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم بمقــدار ( )12.34ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
يبدأ تداول األسهم الجديدة في “تداول” بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها إو�دراجها.

ط

تــدرج حقــوق األولويــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــال فتـرة تــداول حقــوق األولويــة .ويكــون لحقــوق األولويــة رمــز منفصــل ومســتقل عــن رمــز

إدراج وتداول حقوق
األولوية

األســهم الحاليــة للشــركة علــى شاشــة تــداول .ويملــك المســاهمون المقيــدون خــال فت ـرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم ببيــع

ـوق
ـوق
ـوق
ـوق
ـوق
اء ببيعهــا
الحقـ أو جــزء منهــا فــي السـ أو شـراء حقـ إضافيــة مــن خــال السـ أو عــدم اتخــاذ أي إجـراء حيــال حقـ األولويــة سـو ً
أو شـراء حقــوق إضافيــة .وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــال فتـرة التــداول الحــق فــي شـراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع تلــك الحقــوق أو

جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجـراء حيــال الحقــوق التــي تــم شـراؤها خــال فتـرة التــداول .وســيقوم نظــام "تــداول" بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة
للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فتـرة تــداول حقــوق األولويــة ،وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتـرة.

األحقية في األرباح

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.
إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة .وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل

حقوق التصويت

القيود المفروضة على
تداول األسهم
القيود المفروضة على
تداول الحقوق

األسهم التي سبق
لل ُمصدر إدراجها

ومســاوية تمامـاً لألســهم القائمــة .ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة

اء العاديــة أو غيــر العاديــة) والتصويــت فيــه .ويجــوز للمســاهم تفويــض مســاهم آخــر ،مــن غيــر أعضــاء مجلــس إدارة
العامــة للمســاهمين (سـو ً
الشــركة ،لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة.
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.
ســبق للشــركة إصدار خمســة عشــر مليون ( )15,000,000ســهم عادي بقيمة اســمية عشـرة ( )10رياالت ســعودية للســهم الواحد ،وجميعها

مدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،وبتاريــخ 1438/07/16ه (الموافــق 2017/04/13م) قامــت الشــركة بتخفيــض أرســمالها
بنســبة ( )%50مــن مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي،

وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة.

شروط االكتتاب في
أسهم حقوق األولوية

يجــب علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة اســتيفاء شــروط االكتتــاب ذات الصلــة .ولالطــاع علــى شــروط
وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب فضـاً ارجــع القســم (“ )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه” فــي هــذه النشـرة.
يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
المصدر.
1.1تابعي ُ

المصدر.
2.2المساهمين الكبار في ُ

الجمهور

للمصدر.
3.3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
المصدر.
لتابعي
4.4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين
ُ

المصدر.
5.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ُ
6.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

7.7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو )6أعاله.

8.8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

األسهم الجديدة

عوامل المخاطرة

عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي ،والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.
ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة ،ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى )1 :مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة

 )2مخاطر تتعلق بالســوق والقطاع  )3مخاطر تتعلق باألســهم الجديدة ،وقد تمت مناقشــة هذه المخاطر في القســم (" )2عوامل المخاطرة"
مــن هــذه النشـرة ،والــذي يتوجــب د ارســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قـرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق األولويــة.

تنويه:
ينبغــي د ارســة قســم "إشــعار مهــم" فــي الصفحــة (أ) والقســم (" )2عوامــل المخاطـرة" مــن نشـرة اإلصــدار هــذه بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ أي قـرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق
األولوية.

ي

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التاريخ

الحدث
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال
وتحديــد تاريــخ األحقيــة والمســاهمين المســتحقين ،علم ـاً بــأن المســاهمين المســتحقين
هــم المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر

1441/11/24ه (الموافق 2020/07/15م).

العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى
مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

تبــدأ فت ـرة التــداول فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م)

وتســتمر حتــى نهايــة يــوم اإلثنيــن 1441/12/06ه (الموافــق 2020/07/27م).

فترة التداول

ـوق
اء كان ـوا مســتثمرين
ويجــوز خــال هــذه الفت ـرة لجميــع حملــة حقـ األولويــة  -س ـو ً
مقيديــن أو مســتثمرين جــدد  -القيــام بتــداول واكتتــاب حقــوق األولويــة.
تبــدأ فتـرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م)
وتســتمر حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1441/12/16ه (الموافــق 2020/08/06م)
(بعــد إجــازة عيــد األضحــى المبــارك) .ويجــوز خــال هــذه الفتـرة لجميــع حملــة حقــوق

فترة االكتتاب

اء كان ـوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد  -ممارســة حقهــم
األولويــة  -س ـو ً
باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.
تنتهــي فت ـرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم الخميــس

انتهاء فترة االكتتاب

1441/12/16ه (الموافق 2020/08/06م) (بعد إجازة عيد األضحى المبارك).

فترة الطرح المتبقي

تبــدأ فت ـرة الط ـ ــرح المتبقــي فــي السـ ــاعة العاش ـرة صب ـ ــاحاً مــن يــوم الثالثــاء
1441/12/21ه (الم ـ ـ ـوافق 2020/08/11م) وتسـ ــتمر حت ـ ـ ــى الس ـ ـ ــاعة الخ ـ ـ ــامســة

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم األحد 1441/12/26ه (الموافق 2020/08/16م).

ـاء مـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ــوم األربعــاء 1441/12/22ه (الموافــق 2020/08/12م).
مس ـ ـ ـ ً

دفــع مبالــغ التعويــض (إن وجــدت) لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا فــي

يوم الخميس 1442/01/08ه (الموافق 2020/08/27م).

االكتتــاب كلي ـاً أو جزئي ـاً ومســتحقي كســور األســهم.

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلج ـراءات الالزمــة ،ســوف يتــم اإلعــان عــن تاريــخ بــدء

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

التــداول فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.

تنويه:
جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)
(.)www.tadawul.com.sa

ك

تواريخ اإلعالنات المهمة
ال ُمعلن

تاريخ اإلعالن

اإلعالن
اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم األربعاء 1441/11/03ه (الموافق 2020/06/24م)

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم الخميس 1441/11/25ه (الموافق 2020/07/16م)

اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة إو�يداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم الخميس 1441/11/25ه (الموافق 2020/07/16م)

اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

الشركة

يوم الخميس 1441/11/25ه (الموافق 2020/07/16م)

اإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

تداول

يوم اإلثنين 1441/11/29ه (الموافق 2020/07/20م)

إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

الشركة

يوم اإلثنين 1441/11/29ه (الموافق 2020/07/20م)

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب

الشركة

يوم اإلثنين 1441/12/06ه (الموافق 2020/07/27م)

اإلعالن عن:
الشركة

•نتائج االكتتاب

يوم األحد 1441/11/19ه (الموافق 2020/08/09م)

•تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي
اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية

الشركة

يوم األحد 1441/12/26ه (الموافق 2020/08/16م)

اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

مركز اإليداع

يوم الخميس 1442/01/08ه (الموافق 2020/08/27م)

اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها (إن وجدت)

الشركة

يوم الخميس 1442/01/08ه (الموافق 2020/08/27م)

تنويه:
جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)
( .)www.tadawul.com.saباإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم تحديــد تاريــخ إيــداع األســهم الجديــدة فــي محافــظ المســتثمرين بالتنســيق مــع شــركة مركــز إيــداع
األوراق الماليــة (إيــداع).
كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي:
المصدر ورقم سجله التجاري.
1.1اسم ُ
2.2األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.
 3.3العناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.
4.4تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
دعوة أو طرحاً المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.
5.5بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل
ً
6.6اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية (إن وجد) والمستشار المالي والمستشار القانوني.
7.7إخــاء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة“ :ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان ،وال
أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــان أو عــن
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
أي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما ص ارحـ ًة مــن ّ
تعطيــان ّ
أي جــزء منــه”.
االعتمــاد علــى ّ

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين س ـواء كان ـوا مــن المســاهمين المقيديــن أو مســتثمرين جــدد ،وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق
ً
األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين ســوف تطــرح علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال
طرحهــا فــي فتـرة الطــرح المتبقــي ويتعيــن علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــال الوســائل والخدمــات
التــي يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين ،وذلــك بشــرط أن يكــون للشــخص المســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الذيــن يقدمــون هــذه الخدمــات.
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب
أي طلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليـاً أو جزئيـاً
أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم .وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض ّ
مــن خــال ّ
فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب .وال يجــوز التعديــل فــي طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــداً
ملزمـاً بيــن الشــركة والمســاهم المســتحق.
ل

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال ،وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين
المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول
يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد ،وذلــك بســعر الطــرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة ،وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ
الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وســتظهر األســهم فــي محافظهــم
تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة ،ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.
كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة (تداوالتــي) المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة قصيـرة
ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة.
ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن خاللــه معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة ،وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو ( )1.33حــق
تقريبـاً لــكل ســهم ( )1واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة ،ووفقـاً لذلــك ،إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ( )1,000ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه
( )1,330حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم ،حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية) .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان
ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق ( )15ريــال ســعودي ،وســعر الطــرح ( )10ريــاالت ســعودية ،فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون ( )5ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة
رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان مســاهم يملــك ( )1,000ســهم فــي الشــركة
علــى النحــو التالــي ( )800ســهم فــي محفظــة (أ) و( )200ســهم فــي محفظــة (ب) ،فــإن مجمــوع الحقــوق التــي ســتودع ( )1,330حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم
( )1.33حــق تقريب ـاً .عليــه فســيتم إيــداع ( )1,064حــق فــي محفظــة (أ) و( )266حــق فــي محفظــة (ب).
م

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

لح َملــة شــهادات األســهم االكتتــاب ،لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات المســتلمة أو شــركة
نعــم ،يحــق َ
مركــز إيــداع األوراق الماليــة ("إيــداع") ،إو�حضــار الوثائــق الالزمــة.
ً
إضافية تداولها مرة أخرى؟
هل يحق لمن اشترى حقوقًا

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق وهي (يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ،ال يمكــن ذلــك .بعــد انقضــاء فت ـرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك .وفــي حــال عــدم
ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتـرة االكتتــاب ،تُطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب ،ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض
(إن وجــد) لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب .علمـاً أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

المقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
يحــق للمســاهم ُ
والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس
مال المصدر؟

نعــم ،حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شـراء األســهم (أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة) ،مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر ،بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة ،وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك
الكســور ،إو�ذا أكملــت رقم ـاً صحيح ـاً أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.
ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس ،بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه
النشـرة إو�عالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:

فــي حــال وجــود أي استفســارات ،الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي ( )investor-relations@tihama.comوألســباب قانونيــة ،ســوف يكــون
بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الـواردة فــي هــذه النشـرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة
الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب ،فضـاً ارجــع القســم (" )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" وبقيــة المعلومــات
الـواردة فــي هــذه النشـرة.

ن

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجـزة عــن المعلومــات األساســية الـواردة فــي هــذه النشـرة .ونظـ اًر ألنــه ملخــص ،فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تهــم المســاهمين وغيرهــم
أي قرار اســتثماري يتعلق بالحقوق أو األســهم الجديدة.
من عامة المســتثمرين من المؤسســات واألفراد .ويتعين على مســتلمي هذه النشـرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ ّ

نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"الشــركة" أو "تهامــة") فــي البدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وتــم قيدهــا فــي
الســجل التجــاري رقــم ( )4030008889وتاريــخ 1395/04/03ه (الموافــق 1975/04/15م) ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القـرار الــوزاري
رقــم ( )1397وتاريــخ 1403/06/29ه (الموافــق 1983/04/13م) .ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،حــي المحمديــة ،طريــق الملــك فهــد،
مبنــى األولــى ،الــدور ال اربــع ،ص.ب  4681الريــاض  11412المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض
وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1438/01/15ه (الموافــق 2016/10/16م) علــى تحويــل فــرع الشــركة فــي مدينــة الريــاض والمقيــد بالســجل
التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) إلــى مقــر رئيــس للشــركة.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وســبعون مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ســهم عــادي بقيمــة
اســمية قدرهــا عش ـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل .وال يوجــد ضمــن مســاهمي الشــركة مســاهمون كبــار ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو
أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة.

هيكل رأس مال الشركة
أجرت الشركة منذ تأسيسها عدة تعديالت على رأس مالها وهي كما يلي:
•بتاريــخ 1403/06/29ه ـ (الموافــق 1983/04/13م) تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية وفق ـاً لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وبموجــب القـرار الــوزاري رقــم  1397وتاريــخ 1403/06/29ه (الموافــق 1983/04/13م) ،وأصبــح أرســمالها مائتــان مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي
مقســماً إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي ،منهــا مليــون ومائتــي ألــف ( )1,200,000ســهم،
بقيمــة مائــة وعش ـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي عبــارة عــن مســاهمة عينيــة ممثلــة فــي صافــي أصــول شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة
والتســويق (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) اكتتــب فيهــا الشــركاء المؤسســون للشــركة وموظفيهــا ،وثمانمائــة ألــف ( )800,000ســهم عــادي ،بقيمــة ثمانيــن مليــون
( )80,000,000ريــال ســعودي تــم االكتتــاب فيهــا نقــداً مــن قبــل المؤسســين لشــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق (شــركة مســاهمة ســعودية).
•بتاريــخ 1407/10/11ه (الموافــق 1987/06/07م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%25
مــن مائتــي مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )200,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي بــدالً مــن مائــة ( )100ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1408/09/16ه (الموافــق 1988/05/02م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ( )%20مــن
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم
عــادي وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا ســتين ( )60ريــال ســعودي ،وذلــك نظـ اًر لزيــادة رأس المــال عــن حاجــة الشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح ســتين ( )60ريــال ســعودي بــدالً مــن خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1412/04/14ه (الموافــق 1991/10/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%16.7
مــن مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي
وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم مــن أســهم
الشــركة لتصبــح خمســين ( )50ريــال ســعودي بــدالً مــن ســتين ( )60ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1415/04/21ه (الموافــق 1994/09/26م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة أرســمال الشــركة بنســبة ( )%50مــن
مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وذلــك عــن طريــق إصــدار مليــون ( )1,000,000ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية خمســين
( )50ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
ـاء علــى الق ـرار الصــادر مــن هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2006-154-4وتاريــخ 1427/02/27ه ـ (الموافــق 2006/03/27م) والمبنــي علــى ق ـرار مجلــس
•بنـ ً
الــوزراء القاضــي بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة العامــة بذلــك التاريــخ لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية بــدالً مــن خمســين
( )50ريــال ســعودي .وعليــه ،فقــد تمــت تجزئــة أســهم الشــركة ليصبــح عددهــا خمســة عشــر مليــون ( )15,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا
عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية.
•بتاريــخ 1438/07/16ه (الموافــق 2017/04/13م) وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس المــال بنســبة ( )%50مــن
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف
( )7,500,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة.
•أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1441/04/25ه (الموافــق 2019/12/22م) بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق
أولويــة بقيمــة مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
س

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) ،وترخيــص و ازرة اإلعــام (الثقافــة
واإلعــام ســابقاً) رقــم ( )23232والصــادر بتاريــخ 1412/12/02ه ـ (الموافــق 1992/06/03م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري في مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1.1القيــام بأعمــال اإلعــان بكافــة وســائله المقــروءة والمرئيــة والمســموعة وتصنيــع المـواد اإلعالنيــة بأنواعهــا وتطويــر الوســائل اإلعالنيــة القائمــة وتنميتهــا واســتحداث
وســائل جديــدة وتســويق هــذه الوســائل.
2.2القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات إو�قامة المعارض وغيرها.
3.3اإلنتاج اإلعالمي :كالنشر إو�عداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة إو�نتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
4.4الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.
5.5تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األدوات الكتابيــة واســتيراد وبيــع األدوات والل ـوازم المكتبيــة والمدرســية والهدايــا اإلعالنيــة وألعــاب ومســتلزمات األطفــال غيــر الناريــة
والكتــب والوســائل التعليميــة وأثــاث المكاتــب واألجهـزة واألدوات الهندســية وأجهـزة الحاســب اآللــي وملحقاتهــا وبرامجــه (أنظمــة تطبيقــات وقواعــد معلومــات) وأجهـزة
األلعــاب اإللكترونيــة وبطاقــات الذاك ـرة وأعمــال الخدمــات والصيانــة المرتبطــة بــه واآلالت الكتابيــة وأجه ـزة االتصــاالت الهاتفيــة وملحقاتهــا واألدوات الرياضيــة
والكشــافية والــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه الم ـواد ،المطبوعــات ،م ـواد تجليــد الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،والقرطاســية ،م ـواد اللصــق
المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة ،مـواد الفنانيــن ،ف ارشــي الدهــان أو التلويــن ،مـواد التوجيــه والتدريــس ومـواد التغليــف البالســتيكية ،حــروف الطباعــة،
الكليشــهات (ال ارســمات) وكذلــك المالبــس والم ـواد الغذائيــة ،والتقــدم للمناقصــات الحكوميــة إلــى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة ،واســتيراد الم ـواد التــي
تدخــل فــي تصنيــع اللوحــات اإلعالنيــة الداخليــة والخارجيــة وطباعتهــا ويشــمل ذلــك المـواد الخشــبية والحديديــة والمعدنيــة والبالســتيكية والكهربائيــة والنيــون واألحبــار
والدهانــات وأفــام وأوراق الطباعــة وتأميــن العمالــة الفنيــة الالزمــة لذلــك.
6.6توزيــع المطبوعــات الصحــف ،المجــات ،الدوريــات ،الكتــب ،ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي مؤسســات أو شــركات
تـزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا ،أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا أو تكــون مكملــة لهــا ،أو تندمــج فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.
7.7الــوكاالت التجاريــة ضمــن أغـراض الشــركة بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة وقيدهــا فــي ســجل الــوكاالت التجاريــة ،وذلــك كلــه بعــد
الحصــول علــى موافقــة جهــات االختصــاص.
8.8التدريــب :يجــوز للشــركة أن تمــارس نشــاط التدريــب والتعليــم ،ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك أن تنشــئ م اركــز متخصصــة فــي افتتــاح فصــول د ارســة لتعليــم ب ارمــج:
الحاســب اآللــي ،واإلدارة ،والمحاســبة ،واآللــة الكاتبــة ،واللغــات علــى أن تحصــل علــى موافقــة المؤسســة العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي والجهــات المختصــة.
9.9إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).
1010إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
تمــارس شــركة تهامــة أنشــطتها مــن خــال مكتبهــا الرئيــس بالريــاض وشــبكة فروعهــا وشــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعــن طريــق اســتثماراتها فــي شــركات
أخــرى داخــل وخــارج المملكــة .وتتلخــص أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي القطاعــات التاليــة:
√ √قطاع اإلعالن.
√ √قطاع المكتبات والتجزئة.
√ √قطاع التوزيع.
√ √قطاع اإلنتاج.
لمزيد من المعلومات فضالً راجع القسم الفرعي (" )3.3األنشطة الرئيسية للشركة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة.

ع

رؤية الشركة
أن تكــون المجموعــة ال ارئــدة والسـ ّـباقة فــي المملكــة والمنطقــة ،ضمــن المجــاالت التــي تعمــل فيهــا ،لجعلهــا األكثــر تطــو اًر ومواكب ـ ًة لتكنولوجيــا العصــر ،وتكــون الخيــار
األول واألمثــل لعمالئهــا وشــركائها.

رسالة الشركة
تســعى الشــركة وراء األفــكار المبدعــة والتقنيــة العصريــة المتطــورة فــي مجاالتهــا أينمــا ُوجــدت ،واالســتثمار بفــرص واعــدة جديــدة ومبتكـرة لتكريــس ريادتهــا فــي الســوق،
وتقديــم ِقَيــم مضافــة لشــركائها ومســاهميها.

استراتيجية الشركة
أن تعمــل لتحويــل اإلنجــاز إلــى قــدوة ،والمصداقيــة إلــى عالمــات تجاريــة عالميــة ،والخبـرة إلــى معرفــة ،والثقــة إلــى التـزام ،والحاجــة إلــى تكنولوجيــا ،والرؤيــة إلــى ابتــكار،
والشـراكة إلــى اعتـزاز ،والشــغف إلــى نمــو ،واألفــكار إلــى مســتقبل واعــد.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
السباقة في المملكة ،ضمن المجاالت التي تعمل فيها.
•المجموعة الرائدة و ّ
•العمل لتوسيع وتطوير األعمال في شتى مجاالت وقطاعات الشركة.
•شراكات قوية واستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجالها.
•االلتزام التام بقيم الصدق واألمانة والشفافية في التعامل مع العمالء والمساهمين وأصحاب المصلحة.

النظرة العامة إلى السوق
يعــد الســوق الســعودي أكبــر األسـواق فــى منطقــة الخليــج العربــي مــن حيــث حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي ،حيــث شــكل نســبة  %70مــن حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي فــي منطقــة
الخليــج العربــي خــال الربــع األول مــن عــام 2019م.
انخفــض حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي فــى لوحــات الطــرق بالشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بنســبة  %1.1خــال عــام 2019م نتيج ـ ًة لنمــو ســوق اإلعالنــات الرقميــة
واإللكترونيــة والــذي ارتفــع بنســبة  %5خــال عــام 2019م ،إال أن التوقعــات تشــير إلــى نمــو اإلنفــاق اإلعالنــي فــى لوحــات الطــرق خــال عــام 2020م مقارنــة بعــام
2019م بنســبة  %1حيــث تظــل إعالنــات الطــرق أحــد وســائل التواصــل الهامــة مــع المســتهلكين والعمــاء.
خــال الســنوات الماضيــة تــم إضافــة المجمعــات التجاريــة والمطــارات كأحــد الخيــارات الهامــة لتشــكيل مجموعــة مــن الحلــول المتكاملــة لعمــاء قطــاع اإلعــان ،كمــا ت ازيــد
الطلــب علــى مواقــع لوحــات الشاشــات اإللكترونيــة كونهــا أكثــر اإلعالنــات التــي تَعلــق بذاكـرة المســتهلك.
اســتطاعت شــركة تهامــة خــال مســيرتها أن تحــوز علــى الثقــة كونهــا ال ارئــدة فــي اإلعــان والتســويق حيــث تولــت تهامــة االمتيــاز الحصــري لمجموعــة متميـزة مــن الوســائل
اإلعالنيــة والصحــف والمجــات الدوليــة وعــدد مــن القن ـوات الفضائيــة العربيــة ،كمــا تمتلــك تهامــة شــبكة مــن وســائل إعالنــات الطــرق التــي تغطــي الطــرق الس ـريعة
بالمملكــة وقــد ســاهم انتشــارها الواســع فــي تقديــم هــذه الخدمــة إلــى اســتخدام أحــدث التقنيــات التــي تعتبــر مرتكـ اًز قويـاً فــي صناعــة اإلعــان بالمملكــة العربيــة الســعودية.
(مصــدر المعلومــات :الشــركة)

ملخص عوامل المخاطرة
يوجــد عــدد مــن المخاطــر التــي تتعلــق بإصــدار أســهم حقــوق األولويــة ،والموضحــة بشــكل مفصــل فــي القســم (" )2عوامــل المخاطـرة" مــن هــذه النشـرة ،وهــي تتلخــص
فيمــا يلــي:
•المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
•المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع.
•المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة.

ف

ملخص المعلومات المالية
إن ملخــص المعلومــات الماليــة الـوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م و2018م و2019م
واإليضاحــات المرفقــة بهــا.
السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

في  31مارس 2017م

في  31مارس 2018م

في  31مارس 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

إجمالي الموجودات المتداولة

118,973,268

103,635,784

120,402,279

إجمالي الموجودات غير المتداولة

114,751,439

107,307,947

94,791,755

إجمالي الموجودات

233,724,707

210,943,731

215,194,034

إجمالي المطلوبات المتداولة

141,213,007

126,225,961

126,485,890

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

40,884,274

26,945,193

26,730,383

إجمالي المطلوبات

182,097,281

153,171,154

153,216,273

إجمالي حقوق المساهمين

51,627,426

57,772,577

61,977,761

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

233,724,707

210,943,731

215,194,034

قائمة المركز المالي

المصدر :القوائم المالية للشركة

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

في  31مارس 2017م

في  31مارس 2018م

في  31مارس 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

إجمالي اإليرادات

86,638,934

71,548,722

80,648,937

تكلفة اإليرادات

92,222,268

41,089,173

51,200,346

مجمل (الخسارة)  /الربح

)(5,583,334

30,459,549

29,448,591

صافي (الخسارة)  /الربح قبل الزكاة

)(51,467,243

7,928,104

5,206,662

صافي (الخسارة)  /الربح

)(55,657,376

2,961,184

3,422,274

قائمة الدخل

المصدر :القوائم المالية للشركة

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

في  31مارس 2017م

في  31مارس 2018م

في  31مارس 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

12,785,060

)(4,971,063

)(4,438,762

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

4,524,606

11,678,846

2,306,859

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(9,278,431

)(15,286,592

)(1,499,988

النقد وما في حكمه في بداية السنة

9,506,421

17,537,656

8,958,847

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

17,537,656

8,958,847

5,326,956

صافي التدفق النقدي للفترة الزيادة(/النقص)

8,031,235

)(8,578,809

)(3,631,891

قائمة التدفقات النقدية

المصدر :القوائم المالية للشركة

ص

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

السنة المالية المنتهية

في  31مارس 2017م

في  31مارس 2018م

في  31مارس 2019م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

معدل النمو في اإليرادات

)(%15.59

)(%17.42

%12.72

معدل نمو صافي (الخسارة)  /الربح

)(%42.93

%105.32

)(%15.57

هامش مجمل الربح

)(%6.44

%42.57

%36.51

مصروفات بيع و تسويق كنسبة من اإليرادات

)(%17.4

)(%31.1

)(%27.1

مصروفات عمومية إو�دارية كنسبة من اإليرادات

)(%26.7

)(%30.9

)(%23.1

هامش صافي الربح (الخسارة) التشغيلي

)(%50.6

)(%18.9

)(%13.8

هامش صافي (الخسارة)  /الربح

()%64.24

%4.14

%4.24

الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة

0.84

0.82

0.95

إجمالي الموجودات  /إجمالي المطلوبات

1.28

1.38

1.40

العائد على األصول

)(%23.81

%1.40

%1.59

العائد على حقوق الملكية

)(%107.81

%5.13

% 5.52

0.76

0.67

0.77

مؤشرات األداء الرئيسية

الدين إلى إجمالي حقوق الملكية
المصدر:الشركة
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 1التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:
التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
شركة تهامة أو الشركة أو ال ُمصدر

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق ،شركة مساهمة سعودية

الشركة األم  /المجموعة

شركة تهامة وشركاتها التابعة.

اإلدارة

اإلدارة التنفيذية للشركة.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

وزارة التجارة واالستثمار

و ازرة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القـرار رقــم 2017-123-3

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
ـاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م30/
وتاريــخ 1439/4/09ه (الموافــق 2017/12/27م) .بنـ ً
المستمرة
وتاريــخ 1424/06/02ه .والمعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01ه (الموافــق
2019/09/30م).

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء
مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة ،والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) و(.)٢٢

المستشارون

مسشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة (د) و(ه).

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نظام السوق المالية

شركة السوق المالية السعودية

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02ه (الموافــق 2003/07/31م) .ومــا يطـ أر عليــه
مــن تعديــات.
شــركة الســوق الماليــة الســعودية ،المؤسســة وفقـاً لقـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1428/02/29ه (الموافــق 2007/03/19م) ،وذلــك
تنفيــذاً لنظــام الســوق الماليــة ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،والجهــة الوحيــدة المصــرح لهــا بالعمــل كســوق لــأوراق الماليــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تقــوم بــإدراج األوراق الماليــة وتداولهــا.

السوق المالية السعودية أو السوق
المالية أو سوق األسهم أو السوق أو السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

تداول

نظام تداول
نظام الشركات

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/بتاريــخ 1437/01/28ه (الموافــق
2015/11/10م) والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25ه(الموافــق 2016/05/02م) والمعــدل بالمرســوم الملكــي
رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (الموافــق 2018/04/11م).
الشــركات التابعــة للشــركة( .فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي (“ )10.2.1الشــركات التابعــة للشــركة” مــن القســم (“ )10المعلومــات

الشركات التابعة

القانونيــة” مــن هــذه النشـرة) .ويقصــد بالشــركات التابعــة :الشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة مــن خــال قدرتهــا علــى التأثيــر فــي

اء قــام بــه الطــرف
اء أكان ذلــك بصــورة مباش ـرة أم غيــر مباش ـرة ،وس ـو ً
أفعــال شــخص آخــر أو ق ار ارتــه مــن خــال أي ممــا يلــي ،س ـو ً
المســيطر بمفــرده أم باالشــتراك مــع قريــب أو طــرف تابــع لــه )1( :امتــاك نســبة تســاوي  %30أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي
ُ
شــركة ،أو ( )2امتــاك حــق تعييــن  %30أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري لشــركة.

الشركات التابعة الجوهرية

المصــدر أو خصومــه أو إيراداتــه أو أرباحــه أو
تعتبــر الشــركة التابعــة جوهريــة إذا كانــت تشــكل  %5أو أكثــر مــن إجمالــي أصــول ُ
المصــدر .ولمعرفــة الشــركات التابعــة الجوهريــة للشــركة فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي (“ )3.8الشــركات
االلت ازمــات المحتملــة علــى ُ
التابعــة” مــن هــذه النش ـرة).

1

التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-16-8
ـاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 3/وتاريــخ
وتاريــخ 1438/05/16ه( .الموافــق 2017/02/13م) .بنـ ً
1437/01/28ه .والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق

الئحة حوكمة الشركات

2019/05/20م).
يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،وبموجــب قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة
الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب الق ـرار رقــم  2004-11-4وتاريــخ 1425/08/20ه (الموافــق
2004/10/04م) والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01ه ـ (الموافــق
2019/09/30م) ،علــى مــا يلــي:
المصدر.
1.1تابعي ُ
المصدر.
في
الكبار
المساهمين
2.2
ُ

األطراف ذوي العالقة

للمصدر.
3.3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ

المصدر.
4.4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ُ

المصدر.
5.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ُ

6.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ، 3 ، 2 ، 1أو  )5أعاله.

7.7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1أو  )6أعاله.
قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) والموافــق عليهــا بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم

قواعد اإلدراج

 2017-123-3وتاريــخ 1439/04/09ه (الموافــق 2017/12/27م) ،والمعدلــة بموجــب قـ ارره رقــم ( )2019-104-1بتاريــخ
1441/02/01ه (الموافــق 2019/09/30م).

المعايير

المحاسبية

الدولية

التقارير المالية ()IFRS

إلعداد مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

السنة المالية  /السنوات المالية

(.)International Financial Reporting Standards
هــي الفتـرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة المعنيــة.
علمـاً أن الســنة الماليــة للشــركة تنتهــي فــي  31مــارس.

التوطين  /السعودة

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

لاير أو اللاير السعودي أو اللاير

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وزارة العمل

و ازرة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يوم عمل
نظام العمل
هـ

أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي يــوم تغلــق فيــه
المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلجـراءات الحكوميــة األخــرى.
نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 51/وتاريــخ 1426/08/23هــ .الموافــق 2005/09/27م ،والتعديــات
التــي ط ـرأت عليــه.
التقويم الهجري.
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المصطلح أو االختصار المعرف
م

التعريف
التقويم الميالدي.

شركة مركز إيداع األوراق المالية /مركز هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،تأسســت فــي عــام 2016م بموجــب نظــام

اإليداع

رؤية 2030

الشــركات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 3/بتاريــخ 1437/01/28ه (الموافــق 2015/11/11م).
البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات وتنويــع االقتصــاد
الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.

وزارة اإلعالم

و ازرة اإلعالم في المملكة العربية السعودية (الثقافة واإلعالم سابقاً).

الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع

الهيئــة العامــة لإلعــام المرئــي والمســموع ،هيئــة تنظيميــة حكوميــة لإلعــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وترتبــط تنظيميـاً بوزيــر

اإلعــام.

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/02ه ـ (الموافــق 2017/01/30م) الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافة

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن  1ينايــر 2018م ،كضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة

الض ارئــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة ،وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربــي .مقــدار هــذه الضريبــة ( ،)%5وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا (كاألغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة
الصحيــة والتعليــم).

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد الموافقــة علــى الزيــادة فــي رأس المــال .وهــو
حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن ،ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر

الحقوق أو الحقوق األولوية

الطــرح .ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال وذلــك بتاريــخ 1441/11/29ه

(الموافــق 2020/07/20م) .وســتظهر هــذه الحقــوق فــي حســابات المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.
وســيتم إبــاغ المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة
(تداوالتــي) المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة قصيـرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

قيمة الحق اإلرشادية

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

سعر تداول الحق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علماً بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق

متعهد التغطية

شركة فالكم للخدمات المالية.

مدير االكتتاب

شركة فالكم للخدمات المالية.

اإلرشادية.

فترة الطرح

الفت ـرة التــي تبــدأ مــن يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م) إلــى يــوم الخميــس 1441/12/16ه (الموافــق
2020/08/06م) (بعــد إجــازة عيــد األضحــى المبــارك).

سعر الطرح  /االكتتاب

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

األسهم المتبقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.

الطرح المتبقي

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة
الطرح المتبقي.

فترة الطرح المتبقي

الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثالثاء 1441/12/21ه (الموافق 2020/08/11م) وحتى الساعة الخامسة

األسهم الجديدة

عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي ،والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.

معامل األحقية

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.

االشخاص المستحقين

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

مساء من يوم األربعاء 1441/12/22ه (الموافق 2020/08/12م).
ً
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المصطلح أو االختصار المعرف
المساهمون الكبار

التعريف
المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة ،وال يوجــد ضمــن مســاهمي الشــركة مســاهمون كبــار كمــا فــي
تاريــخ هــذه النش ـرة.
يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
المصدر.
1.1تابعي ُ
المصدر.
في
الكبار
المساهمين
2.2
ُ

الجمهور

للمصدر.
3.3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ

المصدر.
4.4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ُ

المصدر.
5.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ُ
6.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4، 3، 2، 1أو  ) 5أعاله.

7.7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في (، 5، 4، 3، 2، 1أو  ) 6أعاله.

8.8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.

الشخص

الشخص الطبيعي.

نشرة اإلصدار أو النشرة

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

اإلدراج

المساهمون المقيدون

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو -حيث يسمح سياق النص بذلك -تقديم طلب إدراج إلى شركة السوق المالية
السعودية (تداول).
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/11/28ه
(الموافق 2020/07/19م).

المستثمرون الجدد
األسهم
الوسطاء

عامــة المســتثمرون مــن األف ـراد والمؤسســات – باســتثناء المســاهمون المقيــدون – ممــن قام ـوا بش ـراء حقــوق األولويــة خــال فت ـرة
التــداول.
األســهم العاديــة للشــركة والبالغــة عددهــا ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ســهم عــادي ،بقيمــة اســمية عش ـرة ()10
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.
تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
1.1الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشـرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا
الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.

2.2صناديــق االســتثمار العامــة المؤسســة فــي المملكــة المطروحــة طرحـاً عامـاً إضافـ ًة إلــى الصناديــق الخاصــة والتــي تســتثمر فــي األوراق

الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك ،مــع االلت ـزام باألحــكام والقيــود

المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.
3.3األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية المالية.

المؤسسات االستثمارية

4.4عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شـريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه
مــن اتخــاذ الق ـ اررات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الماليــة الســعودية نياب ـ ًة عــن العميــل دون الحاجــة

إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

5.5أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،أخــذاً باالعتبــار ضوابــط
اســتثمار الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة ،علــى أن ال تــؤدي مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي المصالــح.

6.6المســتثمرين الخليجييــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة.

7.7المستثمرون األجانب المؤهلون.

8.8مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.
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التعريف

المصطلح أو االختصار المعرف
المكتتب

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.

المساهم

مالك أو حامل األسهم اعتبا اًر من أي وقت محدد.

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

معدل النمو السنوي المركب

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

الناتج المحلي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية ،وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات المعتــرف بهــا
بشــكل محلــي والتــي يتــم إنتاجهــا خــال فتـرة زمنيــة محــددة.

الدوالر األمريكي

العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقاً) ،وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميـاً بوزيــر الماليــة،
وهــي الجهــة الموكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الض ارئــب.

شــركة عالميــة ارئــدة فــي أسـواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــى مجــال توفيــر المنتجــات والخدمــات التعليمــة للصفــوف المدرســية مــن

هوتن مفلن هاركورت

الروضــة وحتــى الم ارحــل الثانويــة وللتعليــم العــام والمهنــي ،إضافـ ًة إلــى توفيــر الحلــول التعليميــة الحديثــة والمتكاملــة للمــدارس القائمــة
علــى توفيــر أحــدث آليــات التدريــس فــى جميــع أنحــاء العالــم ،وهــي ارئــدة أيضـاً فــي مجــال تقديــم خدمــات تطويــر وتدريــب المعلميــن

وكذلــك خدمــات التقييــم لقيــاس تطــور األداء للطــاب ومســاعدة المعلميــن علــى تطويــر الخطــط لرفــع أداء كل طالــب علــى حــدة.

دبليو إتش سميث
اتفاقية التعهد بالتغطية
شركة الباب األبيض القابضة المحدودة

هــي شــركة بيــع بالتجزئــة بريطانيــة ،والتــي تديــر سلســلة مــن المتاجــر ومحطــات خدمــة الطــرق الس ـريعة والمطــارات والموانــئ
والمستشــفيات والطــرق الس ـريعة لبيــع الكتــب والقرطاســية والمجــات والصحــف ومنتجــات الترفيــه والحلويــات.
اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.
شــركة البــاب األبيــض القابضــة المحــدودة (شــركة إماراتيــة – إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة أديــم الماليــة الســعودية) .وهــي شــركة
ذات غــرض خــاص مســجلة فــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب قوانيــن ســوق أبوظبــى العالمــي ،وتعمــل فــي ترتيــب عمليــات

تمويــل محــددة ،وهــي طــرف ممــول لشــركة تهامــة وال توجــد بينهــم أطـراف ذو عالقــة أو مصلحــة شــخصية فــى العقــود.

شركة أد أرت مديان لإلعالن

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة ،إحــدى الشــركات التابعــة والتــي قامــت الشــركة باالنتهــاء مــن إج ـراءات بيــع كامــل حصتهــا
فيهــا وذلــك فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017م (خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م).

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات

هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن خــارج المملكــة .الصــادرة عــن مجلــس

المالية المدرجة.

مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2019-65-3وتاريــخ 1440/10/14ه ـ (الموافــق 2019/06/17م).

المالية األجنبية المؤهلة في األوراق
اإلجراءات والتعليمات الخاصة
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق
التي بلغت خسائرها المتراكمة ()٪٢٠
فأكثر من رأس مالها
إجازة عيد األضحى المبارك

هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الق ـرار رقــم  2015-42-1وتاريــخ 1436/07/15ه ـ (الموافــق 2015/05/04م) والمعدلــة بق ـرار

قواعــد خاصــة بالشــركات ذات الخســائر المتراكمــة صــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب الق ـرار رقــم  2013-48-4وتاريــخ
1435/01/15ه (الموافــق 2013/11/18م) والمعدلــة بق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم  2018-77-1وتاريــخ 1439/11/05ه
(الموافــق 2018/07/18م).
إجــازة عيــد األضحــى المبــارك لعــام 1441ه ـ الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية (تــداول) والتــي تبــدأ بنهايــة تــداول يــوم الثالثــاء

ـاء عليهــا يتوقــف التــداول فــي الســوق الماليــة ويســتأنف التــداول بعــد اإلجــازة فــي
1441/12/07ه (الموافــق 2020/07/28م) وبنـ ً
يــوم األربعــاء 1441/12/15ه (الموافــق 2020/08/05م) .
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 2عوامل المخاطرة
باإلضافــة إلــى المعلومــات األخــرى الـواردة فــي هــذه النشـرة ،يتوجــب علــى كل مــن يرغــب باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب د ارســة كافــة المعلومــات التــي
تحتويهــا نشـرة اإلصــدار هــذه بعنايــة ،بمــا فيهــا عوامــل المخاطـرة المبينــة أدنــاه فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قـرار شـراء أســهم الطــرح ،علمـاً بــأن المخاطــر الموضحــة
أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ،بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي ،أو قــد
تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة ،أو أنهــا قــد ال تعيــق عملياتهــا .وقــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية
بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه.
كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ،بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة مــن الممكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا علــى ق ـرار المســاهمين
والمســتثمرين المحتمليــن ،وتكــون معلومــة لديهــم حتــى تاريــخ هــذه النشـرة غيــر مــا تــم اإلفصــاح عنــه ضمــن هــذا القســم .ال يكــون االســتثمار فــي األســهم المطروحــة
مناســباً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر وم ازيــا ذلــك االســتثمار والذيــن يملكــون م ـوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار،
وينبغــي علــى المســتثمر المحتمــل الــذي لديــه أي شــكوك بشــأن قـرار االســتثمار فــي الشــركة أن يســتعين بمستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة
للحصــول علــى المشــورة المناســبة بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة.

وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أي مــن عوامــل المخاطـرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا مهمــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســن للشــركة أن
تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وقــد يخســر المســتثمر المحتمــل كامــل
اســتثماره بهــذه األســهم أو جــزء منهــا.
إن المخاطــر المبينــة أدنــاه مذكــورة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا ،كمــا أن المخاطــر اإلضافيــة غيــر المعلومــة أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة حاليـاً قــد يكــون
لهــا التأثيـرات المبينــة فــي هــذه النشـرة.

 2.1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 ٢.١.١المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
الفعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ ّ
تحســين المجــاالت الحاليــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة أو الدخــول فــي مجــاالت جديــدة .إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي المســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا
علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب ،وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا
ـاوة علــى ذلــك ،فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي المســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف المقــدرة وجــدول
وتحفيزهــا والمحافظــة عليهــا .عـ ً
التنفيــذ الزمنــي المحــدد لهــا ،وقــد تحتــاج الشــركة إلــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع ،إو�ذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفق ـاً للجــدول الزمنــي
المحــدد لهــا ووفــق التكاليــف المقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة
الســوق وقــت تنفيــذ هــذه المشــاريع أو خلــل فــي د ارســة الجــدوى ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى الوضــع التنافســي للشــركة ،وبالتالــي نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا.
وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها ،وليــس هنــاك أي ضمانــات بعــدم حــدوث أي خلــل
أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل خطــوط اإلنتــاج أثنــاء عمليــة التوســع ،أو بــأن الموظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة وشــركاتها التابعــة أو النظــم واإلج ـراءات
والضوابــط التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم النمــو والتوســع المســتقبلي وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح ،وفــي حــال إخفــاق الشــركة فــي تنفيــذ أي جــزء مــن
اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب ،فــإن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٢المخاطر المتعلقة بالسيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها ،وتتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن قــروض
وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة ،وقــد بلــغ معــدل الســيولة للشــركة  0.84مـرة كمــا فــي  31مــارس 2017م ،و 0.82مـرة كمــا فــي  31مــارس 2018م ،و0.95
مـرة كمــا فــي  31مــارس 2019م ،وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضـاً
عــن عــدم المقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا ،وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب
ســيولة فوريــة ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

 ٢.١.٣المخاطر المتعلقة باالئتمان
تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطـراف عــن الوفــاء بالتـزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر .وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر اإلئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة
أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء ،وفشــل أطـراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ،وغيرهــا.
ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األط ـراف التــي تتعامــل معهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم ،وهــي ال تســتطيع أيض ـاً توقــع قدرتهــم المســتقبلية بااللت ـزام بشــكل
دقيــق .وفــي حالــة عــدم الت ـزام الدائنيــن بســداد مســتحقات الشــركة ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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 ٢.١.٤المخاطر المتعلقة بالمزايدات الحكومية
ترتبــط أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي مجــال الدعايــة واإلعــان بم ازيــدات حكوميــة تخضــع ألنظمــة البلديــات و األمانــات ،وفــي حــال فقــدان إحــدى الم ازيــدات
اء بالمنافســة القويــة أو انتهــاء العقــد أو عــدم طرحهــا مـرة أخــرى أو بســبب ارتفــاع قيمــة تكاليــف الم ازيــدات والعقــود ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً وبشــكل جوهــري
سـو ً
علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 ٢.١.٥المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
قــد تنشــأ بعــض االلت ازمــات المحتملــة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة ،مثــل تكاليــف وأعبــاء القضايــا القانونيــة القائمــة أو المحتملــة ،والتكاليــف المتعلقــة بالــزكاة
والض ارئــب ،باإلضافــة إلــى أي الت ازمــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة بنشــاط الشــركة ،وفــي حــال تحقــق هــذه االلت ازمــات فإنهــا تؤثــر ســلباً علــى الوضــع المالــي للشــركة
ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٦المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها والمحافظــة عليهــا .وتشــمل هــذه التراخيــص علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر :ترخيــص و ازرة اإلعــام (الثقافــة واإلعــام ســابقاً) وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة مــن و ازرة التجــارة واالســتثمار وشــهادات عضويــة
الغرفــة التجاريــة وشــهادات تســجيل العالمــات التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة.
إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء
أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة ،أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح
والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تُطلــب منهــا فــي المســتقبل ،فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف وعــدم القــدرة علــى القيــام بأعمالهــا كإغــاق للشــركة أو تجميــد
جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة للشــركة (كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...الــخ) ممــا ســينتج
عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٧المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمــد الشــركة وخططهــا المســتقبلية للنجــاح علــى خبـرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة والموظفيــن الرئيســيين ،وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص
المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــال اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم .وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــأن الشــركة ســتتمكن مــن ضمــان اســتم اررية خدمــات
موظفيهــا ،كذلــك ســتحتاج الشــركة إلــى زيــادة رواتــب موظفيهــا لكــي تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كـوادر جديــدة ذات مؤهــات وخبـرات مناســبة .وعليــه إذا خســرت
الشــركة أيـاً مــن كبــار التنفيذييــن أو الموظفيــن المؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبـرة والمؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك
تأثيـ اًر ســلبياً جوهريـاً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٨المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
ال تســتطيع الشــركة وشــركاتها التابعــة أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك الموظفيــن أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والسـرقة والتزويــر
إو�ســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة .وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات
تتحملهــا الشــركة ،أو عقوبــات نظاميــة ،أو مســؤولية ماليــة ممــا ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعة الشــركة وشــركاتها التابعــة .لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع ضمــان أن
ســوء ســلوك موظفيهــا أو أخطائهــم لــن يــؤدي إلــى اإلضـرار بشــكل جوهــري علــى وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٩المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقب ً
ال
قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل ،ومــن الجديــر بالذكــر ،أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد
علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة وســجلها االئتمانــي .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى
التمويــل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة ،لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة
مقبولــة تتناســب مــع الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية.

 ٢.١.١٠المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة
بلغــت مديونيــة الشــركة ( )39.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م ،و( )38.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،و()47.5
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م .كمــا مثلــت مديونيــة الشــركة مــن إجمالــي حقــوق المســاهمين نســبة ( )%76كمــا فــي  31مــارس 2017م،
و( )%67كمــا فــي  31مــارس 2018م ،و( )%77كمــا فــي  31مــارس 2019م .إذا لــم تتكمــن الشــركة مــن تخفيــض مديونيتهــا فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى أداء
الشــركة المالــي وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية( .ولمزيــد مــن المعلومــات فضـاً ارجــع القســم (" )6.7الميزانيــة العموميــة" فــي هــذه النشـرة).
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 ٢.١.١١المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة
مــن الممكــن أن تشــكل زيــادة مطلوبــات الشــركة خطـ اًر علــى الوضــع المالــي العــام للشــركة ومالءتهــا الماليــة ،حيــث بلغــت نســبة المطلوبــات ( )%78مــن الموجــودات
كمــا فــي  31مــارس 2017م ،و( )%73كمــا فــي  31مــارس 2018م ،و ( )%71كمــا فــي  31مــارس 2019م ،وعليــه فــإن زيــادة مطلوبــات الشــركة ســتؤدي
إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي علــى مركزهــا المالــي وزيــادة تكاليــف التمويــل ،وفــي حــال حــدوث ذلــك ،ســيصعب علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا ،وســيكون لذلــك تأثيــر
ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية( .ولمزيــد مــن المعلومــات فضـاً ارجــع القســم (" )6.7الميزانيــة العموميــة" فــي
هــذه النشـرة).

 ٢.١.١٢المخاطر المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة (الديون المشكوك في تحصيلها)
بلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للشــركة مبلــغ ( )51.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م ،و( )51.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31مــارس 2018م ،و( )4.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،وفــي حــال لــم يتمكــن عمــاء الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن تســديد ديونهــم ،فــإن
ذلــك ســيزيد مــن احتماليــة ارتفــاع قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،وفــي مثــل هــذه الحــاالت ســتلجأ الشــركة إمــا إلــى القضــاء أو ســترفع قيمــة المخصصــات التــي
يتوجــب عليهــا تجنيبهــا لتغطيــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أربــاح الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.١٣المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
بلغت الخســائر المتراكمة للشــركة كما في  30ســبتمر 2016م مبلغ مائة وخمســة ماليين ومائة وأربعة عشــر ألفاً وتســعمائة وتســعة وأربعين ()105,114,949
ريــال ســعودي ،أي مايمثــل ( )%70مــن رأس مالهــا البالــغ وقتهــا مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي ،وفــي تاريــخ 1438/01/15ه (الموافــق
2016/10/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة باســتخدام كامــل رصيــد االحتياطــي النظامــي البالــغ ثالثيــن مليــون ومائــة
وخمســة آالف وأحــد عشــر ( )30,105,011ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2016م ،وذلــك إلطفــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة ،وأدى ذلــك النخفــاض
الخســائر المتراكمــة إلــى مبلــغ خمســة وســبعين مليــون وتســعة آالف وتســعمائة وثمانيــة وثالثيــن ( )75,009,938ريــال ســعودي ،أي مــا يمثــل ( )%50مــن رأس
مــال الشــركة البالــغ وقتهــا مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي.
وكما في  31ديسمبر 2016م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ اثنين وثمانين مليون وستمائة وثالثة عشر ألفاً ومائتين وخمسة وستين ()82,613,265
ريــال ســعودي ،أي مــا يمثــل ( )%55.1مــن رأس مالهــا البالــغ وقتهــا مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي ،وكانــت الشــركة قــد أعلنــت فــي
تاريــخ 1438/03/30ه (الموافــق 2016/12/29م) عــن قـرار مجلــس اإلدارة برفــع توصيــة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائــة
وخمســين مليون ( )150,000,000ريال ســعودي إلى خمســة وســبعين مليون ( )75,000,000ريال ســعودي ،بنســبة تخفيض ( )%50من رأس مال الشــركة،
وقــد حصلــت الشــركة فــي تاريــخ 1438/05/12ه (الموافــق 2017/02/09م) علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تخفيــض رأس المــال ،ومــن ثــم
حصلــت فــي تاريــخ 1438/07/16ه (الموافــق 2017/04/13م) علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لتخفيــض رأس المــال.
بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة كمــا فــي  31مــارس 2019م إحــدى عشــر مليــون وخمســمائة وأربعــة وعشـرين ألفـاً وســتمائة وتســعة وتســعين ()11,524,699
ريــال ســعودي ،أي مــا يمثــل ( )%15.4مــن رأس مالهــا البالــغ خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي.
وأعلنــت الشــركة فــي تاريــخ 1441/03/14ه (الموافــق 2019/11/11م) عــن بلــوغ خســارها المتراكمــة كمــا فــي  30ســبتمبر 2019م وبحســب القوائــم الماليــة
للربــع الثانــى مــن عــام 2019م مبلــغ ثمانيــة عشــر مليــون وأربعمائــة وثالثيــن ألفـاً وخمســة وعشـرين ( )18,430,025ريــال ســعودي ،أي مــا يمثــل ( )%24.6مــن
رأس مالهــا البالــغ خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي.
وتجــدر اإلشــارة أنــه فــي تاريــخ 1438/01/23ه ـ (الموافــق 2016/10/24م) صــدر قـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2016-130-1بتعديــل اإلجـراءات والتعليمــات
الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة ( )%50فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات ،وتــم تعديــل مســماها
لتصبــح "اإلج ـراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة ( )%20فأكثــر مــن رأس مالهــا" ،وتــم العمــل
ـداء مــن تاريــخ 1438/07/25ه ـ (الموافــق 2017/04/22م) ،والتــي تنــص علــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــو اًر ودون تأخيــر بإعــان
بهــا ابتـ ً
مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة ( )%20فأكثــر.
كذلــك تنــص تلــك اإلجـراءات علــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــو اًر ودون تأخيــر بإعــان مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة ( )%50أو أكثــر
مــن رأس مالهــا ،مــع تقديــم توصيــة مــن مجلــس إدارتهــا إلــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تبعـاً لمتطلبــات المــادة 150مــن نظــام الشــركات ،إمــا بزيــادة رأس مــال
الشــركة أو خفضــه ،أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس ،وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب المــادة  150مــن نظــام الشــركات أو بقـرار مــن
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق.
ال توجــد أي ضمانــات بعــدم تســجيل الشــركة خســائر إضافيــة .وفــي حــال بلغــت نســبة الخســائر المتراكمــة ( )%20أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة فــإن الشــركة
ســتخضع لالئحــة الهيئــة الخاصــة ب ـ “اإلجـراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة ( )%20فأكثــر مــن
رأس مالهــا" .وفــي حــال بلغــت نســبة الخســائر المتراكمــة ( )%50أو أكثــر فــإن الشــركة ســتخضع لعــدد مــن المتطلبــات األكثــر ص ارمــة ،وعلــى وجــه الخصــوص
المــادة  150مــن نظــام الشــركات التــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو م ارجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ الخســائر المتراكمــة للشــركة ( )%50أو أكثــر مــن رأس
مالهــا بإبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة ،وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــو اًر بذلــك ،وعلــى مجلــس اإلدارة خــال ( )15يوم ـاً مــن علمــه بذلــك
دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لإلجتمــاع خــال ( )45يومـاً مــن تاريــخ علــم المجلــس بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه إلــى الحــد
الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع ،أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي النظــام األساســي للشــركة ،وســتعد الشــركة
منقضيــة بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال المــدة المحــددة أعــاه ،أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قـرار فــي الموضــوع ،أو إذا
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قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي المــادة  150مــن نظــام الشــركات ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال ( )90يومـاً مــن صــدور
قـرار الجمعيــة بالزيــادة .وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب المــادة  150مــن نظــام الشــركات أو بقـرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً
علــى الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.١٤المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمــد الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــم ومرافقهــم ،ممــا ُيعـ ّـرض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة لمخاطــر تعطــل هــذه
األنظمــة ،كانهيــار النظــام أوفشــل أنظمــة الحمايــة أو اختـراق أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو الكـوارث الطبيعيــة أو الح ارئــق أو أخطــاء االتصــال أو
عــدم توفــر العمالــة الماهـرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة إو�دارتهــا ،فــإن فشــلت الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو
فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر ،ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة والتشــغيلية.

 ٢.١.١٥المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة
تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م و2019م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوالشــركة
ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغييـرات التــي تطـ أر علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر .وبالتالــي فــإن أي تغييـرات فــي هــذه المعاييــر أو إلزاميــة
تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة مــن الممكــن أن يؤثــر ســلباً علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.

 ٢.١.١٦المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين
يعتبــر االلتـزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبـاً نظاميـاً بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة وشــركاتها التابعــة،
بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة .ووفقـاً لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن و ازرة العمــل والتنميــة
ومصنفــة ضمــن النطــاق االخضــر المتوســط ،وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة
االجتماعيــة ،بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النش ـرة حوالــي (ُ )%29.10
ملتزمــة حاليـاً بنســب التوطيــن المطلوبــة ،إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب أو فــي حــال قــررت و ازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــرض
سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي المســتقبل ،ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلتـزام بمتطلبــات و ازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات
علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة ،كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا( .ولمزيــد مــن المعلومــات ،فضـ ًـا ارجــع القســم الفرعــي (" )٣.١١الموظفــون والســعودة" مــن القســم ()3
"خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" فــي هــذه النشـرة).

 ٢.١.١٧المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الك ـوارث الطبيعيــة يصيــب م ارفــق الشــركة أو أي ـاً مــن شــركاتها التابعــة مثــل الفيضانــات وال ـزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى ،إلــى تكبــد
الشــركة وشــركاتها التابعــة تكاليــف كبيـرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أداء ممارســة عملياتهــم .وفــي حالــة حــدوث كـوارث طبيعيــة
إو�ضرارهــا بم ارفــق الشــركة أو أيـاً مــن شــركاتها التابعــة ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.١٨المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االســتمرار في تقديم نفس مســتوى جودة منتجاتها ،ولكن في حال عدم قدرة الشــركة على االســتمرار
بتقديــم منتجاتهــا بنفــس مســتوى الجــودة ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعتها لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي
علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

 ٢.١.١٩المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية
إن الشــركة وشــركاتها التابعــة طــرف فــي دعــاوى قضائيــة (بصفتهــا َّ
مدعــي) تقــدر بمبلــغ ســتة وثمانيــن مليــون وتســعمائة وثالثــة آالف وثمانمائــة وســتة عشــر
( )86,903,816ريــال ســعودي (قــد يزيــد هــذا المبلــغ عــن مــا هــو مذكــور حيــث توجــد دعــوى قضائيــة مرفوعــة مــن قبــل الشــركة لــم يتضــح بعــد المبلــغ النهائــي
للمطالبــة) ،وطــرف فــي دعــاوى قضائيــة (بصفتهــا َّ
مدعــى عليهــا) تقــدر بمبلــغ مليــون وســتمائة وثمانيــة وســتين ألــف وثالثمائــة وأحــد عشــر ( )1,668,311ريــال
ســعودي (يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي (" )10.11المنازعــات والدعــاوى القضائيــة" مــن القســم رقــم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة) .كمــا أن الشــركة
اء مدعي ـاً أو مدعــى عليــه ،ومــن شــأن أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإج ـراءات التقاضــي
وشــركاتها التابعــة قــد تجــد نفســها طرف ـاً فــي دعــاوى قضائيــة أخــرى س ـو ً
واإلجـراءات التنظيميــة التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع
بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجـراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا فــي المســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي
تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وج ـزاءات .وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل
واألخطــاء والشــكاوى واألضـرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة أو
مدعــي أو َّ
شــركاتها التابعــة .وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا (بصفــة الشــركة َّ
مدعــى عليهــا) ســتؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة
ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 ٢.١.٢٠المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق (الشركة)
أنهــت الشــركة موقفهــا الزكــوي وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة النهائيــة حتــى عــام 2006م .وقامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة
للســنوات الماليــة مــن عــام 2007م إلــى عــام 2009م ،وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة ( )6.8مليــون ريــال ســعودي ،وقامــت الشــركة بســداد
مبلــغ ( )1.3مليــون ريــال ســعودي مقابــل تلــك المطالبــة ،باإلضافــة إلــى تقديمهــا اعتـراض علــى المبلــغ المتبقــي بقيمــة ( )5.5مليــون ريــال ســعودي ،وال يـزال
هــذا االعتـراض قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشـرة .يتمثــل أســاس االعتـراض مــن قبــل الشــركة (اســتناداً لـرأي مستشــار
الــزكاة الخــاص بالشــركة) علــى الربــط الزكــوي الصــادر مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،علــى آليــة وطريقــة احتســاب الوعــاء الزكــوي للشــركة.
هــذا وقامــت الشــركة بتكويــن مخصــص ضمــن قوائمهــا الماليــة الموحــدة بمبلــغ المطالبــة اإلضافيــة المتبقيــة بقيمــة ( )5.5مليــون ريــال ســعودي للربــوط الزكويــة
عــن الســنوات المذكــورة أعــاه الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
قدمــت الشــركة إق ارراتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن عــام 2010م إلــى عــام 2019م وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط
الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة.

شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري (شركة تابعة)
قدمــت شــركة تهامــة القابضــة لالســتثمار التجــاري إق ارراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الســابقة منــذ التأســيس فــي عــام 2002م وحتــى عــام 2017م ،وحصلــت علــى
شــهادات الــزكاة المقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه
النشـرة ،وهــي بصــدد تقديــم إق ار ارهــا الزكــوي عــن الســنة الماليــة 2018م.

شركة مكتبات تهامة الحديثة (شركة تابعة)
لــم تقــم شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة بتقديــم إق ارراتهــا الزكويــة منــذ تاريــخ التأســيس فــي عــام 2010م ،إال أنهــا تعمــل علــى إعــداد إق ارراتهــا الزكويــة عــن الســنوات
الماليــة حتــى عــام 2018م ،وبصــدد تقديمهــا إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .وعليــه فقــد تتعــرض شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة إلــى تعليــق ملفهــا لــدى و ازرة
العمــل بتوجيــه مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،أو قــد ال تتمكــن مــن إتمــام تعامالتهــا فــي حــال طلبــت منهــا الجهــات المتعاقــدة تقديــم شــهادات الــزكاة ،أو
قــد تقــوم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالكتابــة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي لحجــز األرصــدة البنكيــة الخاصــة بشــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة لحيــن تقديــم
إق ارراتهــا الزكويــة ،األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

شركة استدامة العالمية للعقار (شركة تابعة)
علــى الرغــم مــن أن شــركة اســتدامة العالميــة للعقــار لــم تمــارس أي نشــاط منــذ التأســيس ،إال أنهــا قدمــت إق ارراتهــا الزكويــة منــذ التأســيس فــي عــام 2010م وحتــى
عــام 2017م ،وهــي تعمــل علــى إعــداد إقرارهــا الزكــوي عــن العــام 2018م وبصــدد تقديمــه إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة
المقيــدة حتــى عــام 2014م ،وكمــا بتاريــخ هــذه النشـرة لــم تحصــل بعــد علــى الشــهادات المقيــدة للســنوات مــن عــام 2015م وحتــى عــام 2017م ،وال علــى الربــط
الزكــوي النهائــي حيــث مــازال قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشـرة.

شركة تهامة الدولية لإلعالن (شركة تابعة)
علــى الرغــم مــن أن شــركة تهامــة الدوليــة لإلعــان لــم تمــارس أي نشــاط منــذ التأســيس ،إال أنهــا قدمــت إق ارراتهــا الزكويــة منــذ التأســيس فــي عــام 2011م وحتــى
عــام 2017م ،وهــي تعمــل علــى إعــداد إقرارهــا الزكــوي عــن العــام 2018م وبصــدد تقديمــه إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،وكمــا بتاريــخ هــذه النش ـرة لــم
تحصــل بعــد علــى الشــهادات المقيــدة ،وال علــى الربــط الزكــوي النهائــي عــن الســنوات المذكــورة حيــث مــازال قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

شركة تهامة للتوزيع (شركة تابعة)
أنهــت شــركة تهامــة للتوزيــع موقفهــا الزكــوي وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة النهائيــة حتــى عــام 2011م .قامــت شــركة تهامــة للتوزيــع بتقديــم إق ارراتهــا الزكويــة
عــن الســنوات مــن عــام 2012م وحتــى عــام 2017م ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات
قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشـرة ،وهــي بصــدد تقديــم إق ار ارهــا الزكــوي عــن الســنة الماليــة 2018م.

شركة تهامة للتعليم (شركة تابعة)
قدمــت شــركة تهامــة للتعليــم إق ارراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الســابقة منــذ التأســيس فــي عــام 2017م و عــن العــام 2018م ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة
المقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النش ـرة.

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن (شركة تابعة)
تــم تأســيس شــركة اإلعــان السـريع للدعايــة واإلعــان خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2019م ،وبالتالــي لــم يحــل عليهــا حــول الــزكاة بعــد كمــا
بتاريــخ هــذه النشـرة.

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع (شركة تابعة)
تــم تأســيس شــركة اإلنتــاج المتكامــل لإلنتــاج اإلعالمــي المرئــي والمســموع خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2019م ،وبالتالــي لــم يحــل عليهــا حــول
الــزكاة بعــد كمــا بتاريــخ هــذه النشـرة.
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الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية (شركة تابعة)
أنهــت الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة موقفهــا الزكــوي وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة النهائيــة حتــى عــام 2010م .وفــي تاريــخ  16نوفبمــر 2011م قــرر
الشــركاء فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة تعليــق النشــاط وعــدم القيــام بــأي أعمــال جديــدة تجنب ـاً للخســارة ،وذلــك لمــدة ســتة أشــهر علــى أن يتــم تعليــق
النشــاط اعتبــا اًر مــن نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2011م تجــدد لفتـرة أو فتـرات أخــرى ،وأن يجتمــع الشــركاء فــي نهايــة كل فتـرة التخــاذ قـرار
باســتمرار أو إنهــاء تعليــق النشــاط .ولــم يتــم عقــد اجتمــاع الشــركاء منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ هــذه النشـرة.
ـاء علــى مــا ذكــر أعــاه مــن شــرح للوضــع الزكــوي للشــركة وشــركاتها التابعــة (لمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــركات التابعــة فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي
وبنـ ً
(" )3.8الشــركات التابعــة" مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" مــن هــذه النشـرة) ،ال تســتطيع الشــركة وال شــركاتها التابعــة التنبــؤ مــا إذا كانــت
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســتقبل تقديراتهــم الزكويــة عــن الســنوات الماليــة المذكــورة أعــاه والتــي لــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشـرة
بإصــدار الربــوط الزكويــة لهــا ،أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكويــة مســتقبالً عــن هــذه األع ـوام ،إو�ذا مــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فع ـاً بمطالبــة
الشــركة وشــركاتها التابعــة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٢١المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل
أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت مرابحــة ألجــل متوافقــة مــع الشـريعة اإلســامية مــع شــركة البــاب األبيــض القابضــة المحــدودة ،لغــرض تمويــل رأس المــال العامــل
للشــركة واألنشــطة التشــغيلية للشــركة وشــركاتها التابعة ،وال يوجد ضمان على قدرة الشــركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االســتحقاق مما يعد إخالالً باالتفاقية
المبرمــة ،وبالتالــي يحــق لشــركة البــاب األبيــض القابضــة المحــدودة إلغــاء أو إنهــاء التســهيالت االئتمانيــة ومطالبــة الشــركة بســداد كامــل المديونيــة فــو اًر؛ ممــا يؤثــر
ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقتـراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا المســتقبلية.
إن تســهيالت المرابحــة القائمــة مضمونــة بســندات ألمــر ورهــن ذمــم مدينــة تجاريــة ،وقــد تطلــب شــركة البــاب األبيــض القابضــة المحــدودة ضمانــات أخــرى مقابــل
تســهيالت المرابحــة القائمــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا ،األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــال لبنــود االتفاقيــات؛ إو�ذا لــم تتمكــن الشــركة وشــركاتها
التابعــة مــن الوفــاء بالت ازمــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــات التســهيالت ،أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد تطلــب مقابلهــا ،أو أخلــت فــي
المســتقبل بــأي مــن االلت ازمــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــون المترتبــة عليهــا ،فقــد تطلــب الجهــات المقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة
مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة .وفــي هــذه الحالــة ،ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة ســتتمكن مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء
بســداد تلــك الديــون .وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية( .ولمزيــد
مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي (" )10.7التســهيالت االئتمانيــة والقــروض" مــن القســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة).

 ٢.١.٢٢المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات
تتكــون إي ـرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن ثالثــة أنشــطة رئيســية وهــي اإلعــان والتوزيــع والمكتبــات والتجزئــة ،وتتركــز إي ـرادات الشــركة مــن هــذه النشــاطات
فــي إيـرادات نشــاط اإلعــان حيــث شــكلت مــا نســبته  %65و %64و %61مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31مــارس 2017م و2018م و2019م علــى
التوالــي .وبالتالــي فإنــه فــي حــال انخفــاض اإليـرادات مــن نشــاطات الشــركة بشــكل عــام ومــن نشــاط اإلعــان بشــكل خــاص ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي
علــى إي ـرادات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

 ٢.١.٢٣المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمــد قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالماتهــا التجاريــة ،والتــي تدعــم أعمالهــا
ومركزهــا التنافســي وتمنحهــا تميـ اًز واضحـاً فــي الســوق بيــن العمــاء .وقــد قامــت الشــركة بتســجيل عالماتهــا التجاريــة لــدى الجهــات المختصــة باســتثناء عالمــة تجاريــة
واحــدة ما ازلــت قيــد التســجيل كمــا بتاريــخ هــذه النش ـرة (فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي (" )10.10العالمــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة" مــن القســم (" )10المعلومــات
القانونيــة" مــن هــذه النشـرة) .إن أي إخــال بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــات التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة وشــركاتها
التابعــة ،ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق .وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي
متابعتهــا .وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالماتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات المشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر
ســلباً علــى قيمتهــا ،ممــا ينعكــس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.١.٢٤المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية
تحتفــظ الشــركة بأنـواع مختلفــة مــن وثائــق التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا ،غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع الوثائــق التأمينيــة المهمــة ألعمالهــا وأصولهــا،
أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت ،أو أنــه ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة .كمــا أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث
فــي المســتقبل ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة ،أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق .وال يوجــد أي ضمــان أن وثائــق
التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريـاً ،أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق .فــإن أيـاً مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر
مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا الماليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية (ولمزيــد مــن المعلومــات
حــول وثائــق التأميــن يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي (" )10.8وثائــق التأميــن" مــن القســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة).
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 ٢.١.٢٥المخاطر المرتبطة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة
تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطـراف ذات عالقــة متمثلــة فــي الشــركات المســتثمر بهــا (الزميلة/الشــقيقة) ،وبلــغ حجــم العقــود والتعامــات مــع
األطـراف ذات العالقــة حوالــي ( )1.98مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م ،و( )5.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،و()4.1
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م .شــكلت هــذه العقــود والتعامــات مــن إجمالــي عقــود وتعامــات الشــركة نســبة ( )%0.9و( )%3.4و()%2.3
كمــا فــي  31مــارس 2017م و2018م و2019م علــى التوالــي .وفــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطـراف ذات العالقــة فــي المســتقبل علــى أســس
تجاريــة بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية( .لمزيــد مــن المعلومــات فضـاً ارجــع القســم الفرعــي
(" )6.7.6معامــات أطـراف ذات عالقــة" مــن القســم (" )6المعلومــات الماليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة" مــن هــذه النشـرة).

 ٢.١.٢٦المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات ،وتشــمل هــذه العقــود عقــود تمثيــل وتوزيــع (فضـاً ارجــع القســم الفرعــي (" )10.5ملخــص العقــود الجوهريــة" مــن القســم
(" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة) وعقــود اإليجــار (فضـاً ارجــع القســم الفرعــي (" )10.9العقــارات" مــن القســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه
النش ـرة) .وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات المتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة .وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا
الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجـ ًة إلفالســها أو عــدم مالءتهــا الماليــة أو تعطــل عملياتهــا ،وتصبــح المخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل
مــع هــذه الجهــات أكثــر حـ ّـدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.
كمــا ال يمكــن التأكيــد بــأن تلــك األط ـراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األط ـراف المتعاقــدة معهــا علــى االلت ـزام
ببنــود تلــك العقــود ،أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا ،وخســارة الشــركة لتلــك المنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا
النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية.

 ٢.١.٢٧المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية أو التحكيم
الدولي
أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات التــي تخضــع فــي تفســيرها لقوانيــن أجنبيــة غيــر ســعودية ،وتشــمل عقــود تمثيــل وتوزيــع ،وتنــص هــذه
العقــود واالتفاقيــات علــى إحالــة أي نـزاع ينشــأ عنهــا للفصــل مــن قبــل محاكــم أجنبيــة أو التحكيــم األجنبــي ،وفــي حالــة حــدوث نـزاع مــع أحــد األطـراف المتعاقــد معهــم
ـاء علــى القانــون األجنبــي الواجــب التطبيــق ،فــإن مــن الممكــن أن تكــون التبعــات
وصــدور حكــم قضائــي أجنبــي أو صــدر حكــم ضــد الشــركة أو شــركاتها التابعــة بنـ ً
القانونيــة والماليــة التــي ســتتعرض لهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة والناشــئة عــن مثــل هــذا الحكــم أكبــر ممــا لــو صــدر الحكــم مــن قبــل المحاكــم الســعودية وفقـاً للنظــام
الســعودي المطبــق ممــا ســيؤثر ســلباً علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.

 ٢.١.٢٨المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين
تشــكل نســبة الموظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي ( )٪75مــن إجمالــي الموظفيــن فــي الشــركة ،ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا
التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبـرات المطلوبــة أو حــدث تغيــر
فــي سياســات ولوائــح و ازرة العمــل نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع .باإلضافــة إلــى أن اعتمــاد الشــركة علــى نســبة مرتفعــة مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين
يــؤدي إلــى ارتفــاع الرســوم الحكوميــة التــي تتحملهــا الشــركة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي مــن رخــص عمــل إو�قامــات ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف
الشــركة بشــكل عــام ،وبالتالــي يؤثــر ســلباً علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 ٢.٢المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
 ٢.٢.١المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمد األداء المســتقبلي المتوقع للشــركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشــكل عام وتشــمل ،على ســبيل المثال ال الحصر،
عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة
والتــي ال تـزال تســيطر علــى حصــة كبيـرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر
والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة المالــي ،نظـ اًر لعملهــا
ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد المملكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة،
لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا
الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 ٢.٢.٢المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر .وال يوجــد ضمانــات بــأن الظــروف االقتصاديــة
والسياســية فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.٢.٣المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات
تخضــع الشــركة فــي إدارتهــا وتســيير أعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات الصــادر بتاريــخ 1437/01/28ه ـ (الموافــق 2015/11/11م) ،والمعــدل
بالمرســوم الملكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (الموافــق 2018/04/11م) .كمــا أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب القـرار رقــم ( )2016-127-8وتاريــخ
1438/٠١/16ه ـ (الموافــق 2016/10/17م) الضوابــط واإلج ـراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة والمعدلــة
بق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق 2019/05/20م) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب الق ـرار
رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 1438/٠٥/16ه ـ (الموافــق 2017/٠٢/13م) الئحــة حوكمــة الشــركات والمعدلــة بقـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ
1440/09/15ه (الموافــق 2019/05/20م) .ويفــرض نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات بعــض المتطلبــات الجديــدة المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات
والتــي يجــب علــى الشــركة االلتـزام بهــا .كمــا فــرض نظــام الشــركات عقوبــات أشــد ص ارمــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده والتــي تعتبــر إلزاميــة علــى جميــع الشــركات،
وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو إدارتهــا التنفيذيــة إلــى مثــل هــذه العقوبــات مــن غ ارمــات ماليــة أو الســجن أو كالهمــا
(علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى أن كل مديــر أو مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة أو م ارجــع حســابات أو مصــف ســجل بيانــات كاذبــة أو مضللــة فإنــه
يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن  5ســنوات وبغ ارمــة ال تزيــد علــى خمســة مالييــن ريــال ســعودي) فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام والقواعــد .وتجــدر اإلشــارة
بــأن الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة ملتزمــة بجميــع المـواد اإللزاميــة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة ،ولكــن فــي حــال إخفاقهــا بااللتـزام بجميــع
الم ـواد اإللزاميــة مســتقبالً ،أو فــي حــال أصبحــت بعــض أو كل الم ـواد االسترشــادية فــي الئحــة حوكمــة الشــركات إلزاميــة ،ولــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا وااللت ـزام بهــا،
فــإن ذلــك ســيعرضها لمخالفــات تفرضهــا الهيئــة ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.٢.٤المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة (داخــل المملكــة) إلشـراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر و ازرة اإلعــام
(الثقافــة واإلعــام ســابقاً) وهيئــة الســوق الماليــة وو ازرة التجــارة واالســتثمار وغيرهــا .بالتالــي تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة لمخاطــر التغيي ـرات فــي األنظمــة
واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة .وتشــهد البيئــة التشـريعية والتنظيميــة فــي المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح ،أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر
والتطويــر .وتعتبــر تكاليــف االلت ـزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة .وفــي حالــة إدخــال تغيي ـرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن
ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة وشــركاتها التابعــة لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغـراض تتعلــق بااللتـزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن،
أو قــد تخضــع للعقوبــات والغ ارمــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشـرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر ،ممــا ســيؤثر ســلباً
علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.٢.٥المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية
فعال مع الشــركات األخرى في الســوق ،كما
تعمل الشــركة وشــركاتها التابعة في بيئة تنافســية قوية ،وال يوجد ضمان باســتمرار قدرة الشــركة على المنافســة بشــكل ّ
ـتكون
قــادرة باســتمرار
تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا المالــي ،وال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة سـ
علــى منافســة تلــك الشــركات ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

 ٢.٢.٦المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة  %5علــى
عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام ،وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة
ـاء علــى ذلــك ،يتعيــن علــى الشــركة التكيــف
وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها .كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة .وبنـ ً
مــع التغييـرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتــي تشــمل تحصيلهــا وتســليمها ،وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمــال الشــركة
وشــركاتها التابعــة .إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة أو مــن شــركاتها التابعــة ،ســوف ُيعرضهــم لغ ارمــات أو عقوبــات أو يــؤدي
إلــى اإلضـرار بســمعتهم ممــا ســيزيد أيضـاً مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية ،وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة وشــركاتها التابعــة ومســتوى
الطلــب علــى خدماتهــم ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.٢.٧المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين
أقــرت الحكومــة عــدداً مــن القـ اررات التــي تهــدف إلجـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي اشــتملت علــى إقـرار رســوم إضافيــة
مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــا اًر مــن 2018/01/01م ،وبواقــع مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غيــر
ســعودي عام 2018م ،تزيد إلى أربعمائة ( )400ريال ســعودي شــهرياً عام 2019م ثم ســتمائة ( )600ريال ســعودي شــهرياً عام 2020م ،األمر الذي ســيؤدي
إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل
ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضـاً رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين (رســوم المرافقيــن) والتــي أصبحــت نافــذة
اعتبــا اًر مــن 2017/07/01م ،علم ـاً أنهــا ســترتفع تدريجي ـاً مــن مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهرياً لــكل تابــع فــي عــام 2017م ،لتصــل إلــى أربعمائــة ()400
ريــال ســعودي شــهرياً لــكل تابــع فــي عــام 2020م ،وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن
الممكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل ،إو�ذا مــا
حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن
غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر ،أو بطريقــة غيــر مباش ـرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى
زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ،وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 ٢.٢.٨المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت
تخضــع بعــض معامــات الشــركة لعمــات غيــر الريــال الســعودي ،ال ســيما الــدوالر األمريكــي .وكجــزء مــن سياســة المملكــة ،فــإن الريــال الســعودي ،حتــى تاريــخ هــذه
النشـرة ،مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف يقــدر ب  3.75ريــال ســعودي مقابــل  1دوالر أمريكــي ،إال أنــه ال يوجــد تأكيــدات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال
الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي ،وقــد تــؤدي التقلبــات فــي قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة (بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي) التــي تســتخدمها
الشــركة إلــى زيــادة النفقــات ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٢.٣المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة
 ٢.٣.١المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية
قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيـرة بســبب التغيــر فــي العوامــل المؤثـرة علــى ســهم الشــركة .وقــد يكــون هــذا التذبــذب كبيـ اًر بســبب الفــرق بيــن
نســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا (والتــي تتمثــل فــي  %10ارتفاعـاً وهبوطـاً مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق) بالنســبة للحقــوق ،مقارنـ ًة بنســبة التذبــذب اليومــي
المســموح بهــا بالنســبة ألســهم الشــركة .ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق علــى ســعر تــداول أســهم الشــركة ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق .إن هــذه العوامــل مــن
الممكــن أن تؤثــر ســلباً علــى ســعر تــداول الحقــوق.

 ٢.٣.٢المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتـرة التــداول مؤشـ اًر علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح .وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم الشــركة مســتق اًر
وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق المتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة .وقــد تنتــج هــذه التقلبــات أيضـاً عــن العديــد مــن
العوامــل منهــا دون الحصــر :ظــروف ســوق األســهم ،ضعــف أداء الشــركة ،عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة المســتقبلية ،دخــول منافســين جــدد للســوق ،التغيــر
فــي رؤيــة أو تقديـرات الخبـراء والمحلليــن لســوق األوراق الماليــة ،وأي إعــان للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

وســيؤثر بيــع كميــات كبيـرة مــن األســهم مــن قبــل المســاهمين أو االعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلباً علــى ســعر أســهم الشــركة فــي الســوق .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،قــد ال يتمكــن المســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســعر األســهم .ليــس هنــاك مــا يضمــن أن الســعر الســوقي ألســهم
الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح ،إو�ذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب المســتثمرين فــي األســهم الجديــدة ،فإنــه ال يمكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه .وعليــه
ـاوة علــى مــا تقــدم ،ليــس هنــاك مــا يضمــن أن المســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح
قــد يتكبــد المســتثمرون خســائر نتيجـ ًة لذلــك .عـ ً
أو يزيــد عنــه بعــد االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

 ٢.٣.٣المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى .ويضــاف إلــى ذلــك ،عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس ممــا ينــوه إلــى عــدم
وجــود مــا يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق لممارســة حقــوق األولويــة أو اســتالم تعويــض مــن قبــل الشــركة ،علمـاً أن المســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه،
وأصحــاب كســور األســهم ،قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

 ٢.٣.٤المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليـاً وقــد تختلــف عــن الموجــودة فــي هــذه النشـرة .إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي
مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا .إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر التــي يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا
حتــى ال تؤثــر علــى قـ ارره االســتثماري .حيــث أنــه فــي حــال اختــاف النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء اختالفـاً جوهريـاً عــن مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشـرة فــإن
ذلــك ســيؤدي إلــى خســارة المســاهمين جــزء أو كل اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة.

 ٢.٣.٥المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة ،فــإن ملكيــة األســهم ســوق تنخفــص بشــكل تناســبي إضافـ ًة إلــى ملحقاتــه مــن حــق التصويــت والحصــول علــى األربــاح
ممــا ســيؤثر علــى الســعر الســوقي للســهم.
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 ٢.٣.٦المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
ٍ
ـوق
ـوق
ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون
اء كان مســاهم مقيــد أو
هنــاك طلــب كاف علــى حقـ األولويــة خــال فتـرة التــداول ،وذلــك لتمكيــن حامــل حقـ األولويــة (سـو ً
مســتثمر جديــد) مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا ،أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــاق .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب
ٍ
كاف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية خــال فتـرة الطــرح المتبقــي .وفــي حــال لــم تقــم المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم المتبقيــة
ـاوة
بســعر عالــي ،قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كافــي لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم يمارسـوا حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كســور األســهم .وعـ ً
علــى ذلــك ليــس هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب ٍ
كاف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم،
أو مــن خــال الطــرح المتبقــي أو مــن خــال الســوق المفتوحــة.

 ٢.٣.٧المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية
إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة ،ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان
فــي حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة المقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــال فتـرة التــداول ،بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيـاً لتعويضــه بالكامــل عــن
انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي رأس مــال الشــركة نتيجـ ًة لزيــادة رأس مالهــا.

 ٢.٣.٨المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
تبــدأ فتـرة االكتتــاب فــي 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م) وســتنتهي فــي 1441/12/16ه (الموافــق 2020/08/06م) (بعــد إجــازة عيــد األضحــى
المبــارك) .ويجــب علــى مالكــي الحقــوق والوســطاء المالييــن الذيــن يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الالزمــة قبــل انقضــاء فتـرة االكتتــاب.
ـوق
إذا لــم يتمكــن المســاهمون المســتحقون
ـاء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق األولويــة ،فــا
مــن ممارســة حقـ االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة فتـرة االكتتــاب ،بنـ ً
يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين المســتحقين غيــر المشــاركين أو ممــن لــم يقومـوا بإجـراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح
أو ألصحــاب كســور األســهم.

 ٢.٣.٩المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات ال أرســمالية واحتياطاتهــا
القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفـرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة .قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى
خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجـ ًة لزيــادة رأس مالهــا .ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليـاً ،كمــا
ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة .يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

 ٢.٣.١٠المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية
تخضــع المضاربــة فــي حقــوق األولويــة لمخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة .ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه لســعر تــداول حقــوق األولويــة نطــاق
التذبــذب اليومــي المســموح بــه للســعر الســوقي (والــذي يتمثــل فــي  %10ارتفاعـاً وهبوطـاً مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق) .كمــا توجــد عالقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم
الشــركة وقيمة الحق اإلرشــادية .وعليه ســتتأثر الحدود الســعرية اليومية (أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول الحقوق بالحدود الســعرية اليومية لتداول األســهم .وفي
حــال عــدم بيــع المســاهم للحقــوق قبــل نهايــة فتـرة التــداول ،فســيضطر لممارســة هــذه الحقــوق لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة ،وقــد يتكبــد بعــض الخســائر .وبالتالــي
يجــب علــى المســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم الجديــدة وطريقــة عملهــا ،واإللمــام بجميــع العوامــل المؤثـرة فيهــا ،وذلــك
للتأكــد مــن اســتناد أي قـرار اســتثماري علــى وعــي إو�دراك كامليــن.
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 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
 ٣.١نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق فــي البدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ()4030008889
وتاريــخ 1395/04/03ه (الموافــق 1975/04/15م) ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم ( )1397وتاريــخ
1403/06/29ه (الموافــق 1983/04/13م) .ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،حــي المحمديــة ،طريــق الملــك فهــد ،مبنــى األولــى ،الــدور
ال اربــع ،ص.ب  4681الريــاض  11412المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض وذلــك بعــد موافقــة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1438/01/15ه (الموافــق 2016/10/16م) علــى تحويــل فــرع الشــركة فــي مدينــة الريــاض والمقيــد بالســجل التجــاري رقــم
( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) إلــى مقــر رئيــس للشــركة.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وســبعون مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ســهم عــادي
بقيمــة اســمية قدرهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل .وال يوجــد ضمــن مســاهمي الشــركة مســاهمون كبــار ممــن يمتلكــون نســبة
 %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة.

 ٣.٢تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها
تأسســت الشــركة  -فــي البدايــة  -كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )4030008889وتاريــخ 1395/04/03ه (الموافــق
1975/04/15م) ،وبـرأس مــال قــدره مليونيــن ومائتيــن وخمســة وأربعيــن ألــف ( )2,245,000ريــال ســعودي.
بتاريخ 1403/06/29هـ (الموافق 1983/04/13م) تحولت الشــركة إلى شــركة مســاهمة ســعودية وفقاً لنظام الشــركات في المملكة العربية الســعودية وبموجب
القرار الوزاري رقم  1397وتاريخ 1403/06/29ه (الموافق 1983/04/13م) ،وأصبح رأسمالها مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسماً إلى
مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي ،منهــا مليــون ومائتــي ألــف ( )1,200,000ســهم ،بقيمــة مائــة
وعشـرين مليون ( )120,000,000ريال ســعودي عبارة عن مســاهمة عينية ممثلة في صافي أصول شــركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتســويق (شــركة
ذات مســؤولية محــدودة) اكتتــب فيهــا الشــركاء المؤسســون للشــركة وموظفيهــا ،وثمانمائــة ألــف ( )800,000ســهم عــادي ،بقيمــة ثمانيــن مليــون ()80,000,000
ريــال ســعودي تــم االكتتــاب فيهــا نقــداً مــن قبــل المؤسســين لشــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق (شــركة مســاهمة ســعودية).
بتاريــخ 1407/10/11ه (الموافــق 1987/06/07م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%25
مــن مائتــي مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )200,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي بــدالً مــن مائــة ( )100ريــال ســعودي.
بتاريــخ 1408/09/16ه (الموافــق 1988/05/02م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ( )%20مــن
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم
عــادي وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا ســتين ( )60ريــال ســعودي ،وذلــك نظـ اًر لزيــادة رأس المــال عــن حاجــة الشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح ســتين ( )60ريــال ســعودي بــدالً مــن خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي.
بتاريــخ 1412/04/14ه (الموافــق 1991/10/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%16.7
مــن مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي
وبقيمة اســمية لكل ســهم منها خمســين ( )50ريال ســعودي ،وذلك إلطفاء الخســائر المتراكمة للشــركة .وقد تم تعديل القيمة االســمية لكل ســهم من أســهم الشــركة
لتصبــح خمســين ( )50ريــال ســعودي بــدالً مــن ســتين ( )60ريــال ســعودي.
بتاريــخ 1415/04/21ه (الموافــق 1994/09/26م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة أرســمال الشــركة بنســبة ( )%50مــن
مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وذلــك عــن طريــق إصــدار مليــون ( )1,000,000ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية خمســين
( )50ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
ـاء علــى الق ـرار الصــادر مــن هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2006-154-4وتاريــخ 1427/02/27ه ـ (الموافــق 2006/03/27م) والمبنــي علــى ق ـرار مجلــس
بنـ ً
الــوزراء القاضــي بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة العامــة بذلــك التاريــخ لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية بــدالً مــن خمســين
( )50ريــال ســعودي .وعليــه ،فقــد تمــت تجزئــة أســهم الشــركة ليصبــح عددهــا خمســة عشــر مليــون ( )15,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا
عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية.
بتاريــخ 1438/01/15ه ـ (الموافــق 2016/10/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن مدينــة جــدة
إلــى مدينــة الريــاض بســجل تجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م).
بتاريــخ 1438/07/16ه (الموافــق 2017/04/13م) وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس المــال بنســبة ( )%50مــن
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف
( )7,500,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة.
أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1441/04/25ه (الموافــق 2019/12/22م) بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق
أولويــة بقيمــة مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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 ٣.٣األنشطة الرئيسية للشركة
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) ،وترخيــص و ازرة اإلعــام
(الثقافــة واإلعــام ســابقاً) رقــم ( )23232والصــادر بتاريــخ 1412/12/02ه ـ (الموافــق 1992/06/03م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري في مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1.1القيــام بأعمــال اإلعــان بكافــة وســائله المقــروءة والمرئيــة والمســموعة وتصنيــع الم ـواد اإلعالنيــة بأنواعهــا وتطويــر الوســائل اإلعالنيــة القائمــة وتنميتهــا
واســتحداث وســائل جديــدة وتســويق هــذه الوســائل.
2.2القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات إو�قامة المعارض وغيرها.
3.3اإلنتاج اإلعالمي :كالنشر إو�عداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة إو�نتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
4.4الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.
5.5تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األدوات الكتابيــة واســتيراد وبيــع األدوات واللـوازم المكتبيــة والمدرســية والهدايــا اإلعالنيــة وألعــاب ومســتلزمات األطفــال غيــر الناريــة
والكتــب والوســائل التعليميــة وأثــاث المكاتــب واألجه ـزة واألدوات الهندســية وأجه ـزة الحاســب اآللــي وملحقاتهــا وبرامجــه (أنظمــة تطبيقــات وقواعــد معلومــات)
وأجه ـزة األلعــاب اإللكترونيــة وبطاقــات الذاك ـرة وأعمــال الخدمــات والصيانــة المرتبطــة بــه واآلالت الكتابيــة وأجه ـزة االتصــاالت الهاتفيــة وملحقاتهــا واألدوات
الرياضيــة والكشــافية والــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المـواد ،المطبوعــات ،مـواد تجليــد الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،والقرطاســية ،مـواد
اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة ،مـواد الفنانيــن ،ف ارشــي الدهــان أو التلويــن ،مـواد التوجيــه والتدريــس ومـواد التغليــف البالســتيكية ،حــروف
الطباعــة ،الكليشــهات (ال ارســمات) وكذلــك المالبــس والم ـواد الغذائيــة ،والتقــدم للمناقصــات الحكوميــة إلــى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة ،واســتيراد
المـواد التــي تدخــل فــي تصنيــع اللوحــات اإلعالنيــة الداخليــة والخارجيــة وطباعتهــا ويشــمل ذلــك المـواد الخشــبية والحديديــة والمعدنيــة والبالســتيكية والكهربائيــة
والنيــون واألحبــار والدهانــات وأفــام وأوراق الطباعــة وتأميــن العمالــة الفنيــة الالزمــة لذلــك.
6.6توزيــع المطبوعــات الصحــف ،المجــات ،الدوريــات ،الكتــب ،ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي مؤسســات أو شــركات
تـزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا ،أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا أو تكــون مكملــة لهــا ،أو تندمــج فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.
7.7الــوكاالت التجاريــة ضمــن أغـراض الشــركة بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة وقيدهــا فــي ســجل الــوكاالت التجاريــة ،وذلــك كلــه
بعــد الحصــول علــى موافقــة جهــات االختصــاص.
8.8التدريــب :يجــوز للشــركة أن تمــارس نشــاط التدريــب والتعليــم ،ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك أن تنشــئ م اركــز متخصصــة فــي افتتــاح فصــول د ارســة لتعليــم ب ارمــج:
الحاســب اآللــي ،واإلدارة ،والمحاســبة ،واآللــة الكاتبــة ،واللغــات علــى أن تحصــل علــى موافقــة المؤسســة العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي والجهــات المختصــة.
9.9إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).
1010إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
تمــارس شــركة تهامــة أنشــطتها مــن خــال مكتبهــا الرئيــس بالريــاض وشــبكة فروعهــا وشــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعــن طريــق اســتثماراتها فــي
شــركات أخــرى داخــل وخــارج المملكــة .وتتمثــل أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي القطاعــات التاليــة:

قطاع اإلعالن
بــدأ نشــاط إعالنــات الطــرق مــع انطالقــة الشــركة األولــى عــام 1975م وتطــور عبــر الســنين مــن ناحيــة الشــكل وحجــم األم ـوال المســتثمرة فــي هــذا النشــاط ،وقــد
ت ازمــن مــع بدايــة هــذا النشــاط افتتــاح ورشــة لخدمــة وســائل إعالنــات الطــرق ،وقــد ركــزت تهامــة علــى التوســع فــي مجــال لوحــات إعالنــات الطــرق لتغطــي كافــة
أنحــاء المملكــة بمدنهــا وطرقهــا الرئيســة ،وقــد ســاهم انتشــارها الواســع فــي تقديــم هــذه الخدمــة إلــى اســتخدام أحــدث التقنيــات التــي تعتبــر مرتكـ اًز قويـاً فــي صناعــة
اإلعــان بالمملكــة ،كمــا تعــد الشــركة حاليـاً مــن أكبــر الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال إعالنــات الطــرق وقــد حصلــت علــى العديــد مــن الم ازيــدات التــي يتــم طرحهــا
مــن خــال األمانــات.
واســتطاعت تهامــة خــال مســيرتها أن تحــوز علــى الثقــة كونهــا ال ارئــدة فــي اإلعــان حيــث تولــت االمتيــاز الحصــرى لمجموعــة متمي ـزة مــن الوســائل اإلعالنيــة
والصحــف والمجــات الدوليــة وعــدد مــن القن ـوات الفضائيــة العربيــة.

قطاع المكتبات والتجزئة
فــى قطــاع التجزئــة ومــع انطالقــة شــركة تهامــة للمكتبــات كان الهــدف نشــر الوعــي والثقافــة علــى المســتوي الوطنــي ،وظهــرت أولــى بشــائرها عــام 1975م ممَثلــة
فــي نشــر أول كتــاب مــن نوعــه فــي المملكــة وهــو (دليــل الشــخصيات الهامــة) باللغــة اإلنجليزيــة ،ثــم تتابعــت أعمــال النشــر وتــم إصــدار العديــد مــن السالســل
والكتــب الممي ـزة.
وتعتبــر شــركة مكتبــات تهامــة واحــدة مــن شــركات التجزئــة األكثــر رســوخاً فــي المملكــة مــع تاريــخ يمتــد ألكثــر مــن  30عــام وهــي مــن رواد الشــركات المتخصصــة
فــي مجــال المكتبــات والقرطاســية بالمملكــة ،وتقــدم الشــركة خدماتهــا للمســتهلكين النهائييــن عــن طريــق معــارض للتجزئــة منتشـرة بأهــم المــدن الرئيســة بالمملكــة (مكــة
المكرمــة ،الريــاض ،جــدة ،أبهــا ،خميــس مشــيط).
وتعتبــر شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة مــن أكبــر مــوردي الكتــب التعليميــة للمــدارس الدوليــة والخاصــة بالمملكــة ،وذلــك عــن طريــق العالقــات الحصريــة الحاليــة
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باإلضافــة إلــى عالقــات التعامــل مــع أكبــر دور النشــر العالميــة.
ورســالتنا فــى قطــاع التجزئــة هــى تحويــل تجربــة العميــل مــن مجــرد تســوق إلــى أســلوب حيــاة ترفيهــي مــن خــال توفيــر منتجــات وخدمــات مبتك ـرة عاليــة الجــودة
عبــر كافــة منصــات بيــع التجزئة .وتعتمــد الشــركة اســتراتيجية جديــدة لتطويــر أســس عملهــا تعكــس احتياجــات المســتهلك المتغيـرة مــن خــال متاجــر بشــكل جديــد،
وقنـوات تســويق جديــدة ،وفريــق إدارة معــزز وذلــك بالشـراكة مــع شــركة "دبليــو إتــش ســميث".
يخدم قطاع التجزئة السوق عن طريق قنوات البيع التالية:
√ √قسم التجزئة :معارض للتجزئة منتشرة بأهم المدن الرئيسة بالمملكة (مكة المكرمة ،الرياض ،جدة ،أبها ،خميس مشيط).
√ √قسم مبيعات الجملة :يتولى البيع بالجملة لتجار التجزئة من المكتبات باإلضافة إلى تجار الجملة بجميع مناطق المملكة.
√ √فــروع المطــارات :معــارض الشــركة بمطــار الملــك خالــد الدولــي بمدينــة الريــاض ،لبيــع الكتــب والقرطاســية والمجــات والصحــف ومنتجــات الترفيــه والحلويــات
واإلكسس ـوارات ،حيــث أن الشــركة لديهــا حــق امتيــاز اســتخدام العالمــة التجاريــة "دبليــو إتــش ســميث" أحــد أهــم العالمــات لمشــغلي المحــات التجاريــة فــي
المطــارات علــى مســتوى العالــم.

قطاع التوزيع
تقــوم الشــركة حالي ـاً بــإدارة وتشــغيل عقــد الوكالــة الحصريــة لمنتجــات شــركة هوتــن مفلــن هاركــورت ،وقــد قامــت الشــركة بتاريــخ 1437/03/21ه (الموافــق
2016/01/01م) بالتوقيــع علــى اتفاقيــة مــع شــركة هوتــن مفلــن هاركــورت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،حيــث تشــمل التوقيــع علــى ب ارمــج التوزيــع
الحصــري للمناهــج فــي المملكــة وتمديــد اتفاقيــات موائمــة المناهــج التعليميــة والتقييــم والب ارمــج اإللكترونيــة وتطويــر المحتــوى ،وتمتــد االتفاقيــة حتــى تاريــخ
1442/05/16ه (الموافــق 2020/12/31م).
تعــد هوتــن مفلــن هاركــورت شــركة عالميــة ارئــدة فــي أسـواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــى مجــال توفيــر المنتجــات والخدمــات التعليمــة للصفــوف المدرســية
مــن الروضــة وحتــى الم ارحــل الثانويــة وللتعليــم العــام والمهنــي ،إضافـ ًة إلــى توفيــر الحلــول التعليميــة الحديثــة والمتكاملــة للمــدارس القائمــة علــى توفيــر أحــدث
آليــات التدريــس فــى جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا تعتبــر هوتــن مفلــن هاركــورت ارئــدة أيضـاً فــي مجــال تقديــم خدمــات تطويــر وتدريــب المعلميــن وكذلــك خدمــات

التقييــم لقيــاس تطــور األداء للطــاب ومســاعدة المعلميــن علــى تطويــر الخطــط لرفــع أداء كل طالــب علــى حــدة.
حالي ـاً يعمــل فريــق مشــترك مــن اإلدارة العليــا لتهامــة وهوتــن مفلــن هاركــورت علــى وضــع خطــط واســتراتيجيات للتطويــر المشــترك لمحتــوى تعليمــي جديــد
وخدمــات وأدوات التقييــم وب ارمــج تطويــر المحتــوى للتعليــم العــام والمهنــي وذلــك بمــا يتناســب مــع رؤيــة  2030للمملكــة العربيــة الســعودية.

قطاع اإلنتاج
دخلــت تهامــة مؤخ ـ اًر فــى قطــاع إنتــاج األفــام واإلعالنــات التجاريــة والتوعويــة واألفــام الوثائقيــة مــن خــال ملكيتهــا فــي شــركة اإلنتــاج المتكامــل لإلنتــاج
اإلعالمــي المرئــي والمســموع .وتتخصــص الشــركة فــي إنتــاج المحتــوى المرئــي والمســموع بثــاث أقســام رئيســية هــي:
√ √قسم اإلنتاج النوعي ويتمثل ذلك في إنتاج البرامج التلفزيونية والمسلسالت واألفالم السينمائية.
√ √قسم اإلنتاج الدعائي ويتمثل ذلك في إنتاج اإلعالنات التجارية واألفالم الدعائية.
√ √قسم اإلنتاج الرقمي ويتمثل ذلك في إنتاج المواد المرئية المخصصة للعرض في وسائل التواصل االجتماعي.

 ٣.٤رؤية الشركة
أن تكــون المجموعــة ال ارئــدة والسـّـباقة فــي المملكــة والمنطقــة ،ضمــن المجــاالت التــي تعمــل فيهــا ،لجعلهــا األكثــر تطــو اًر ومواكبـ ًة لتكنولوجيــا العصــر ،وتكــون
الخيــار األول واألمثــل لعمالئهــا وشــركائها.

 ٣.٥رسالة الشركة
تســعى الشــركة وراء األفــكار المبدعــة والتقنيــة العصريــة المتطــورة فــي مجاالتهــا أينمــا ُوجــدت ،واالســتثمار بفــرص واعــدة جديــدة ومبتكـرة لتكريــس ريادتهــا فــي
الســوق ،وتقديــم ِقَيــم مضافــة لشــركائها ومســاهميها.

 ٣.٦استراتيجية الشركة
أن تعمــل لتحويــل اإلنجــاز إلــى قــدوة ،والمصداقيــة إلــى عالمــات تجاريــة عالميــة ،والخبـرة إلــى معرفــة ،والثقــة إلــى التـزام ،والحاجــة إلــى تكنولوجيــا ،والرؤيــة
إلــى ابتــكار ،والشـراكة إلــى اعتـزاز ،والشــغف إلــى نمــو ،واألفــكار إلــى مســتقبل واعــد.

 ٣.٧نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
السباقة في المملكة ،ضمن المجاالت التي تعمل فيها.
•المجموعة الرائدة و ّ
•العمل لتوسيع وتطوير األعمال في شتى مجاالت وقطاعات الشركة.
•شراكات قوية واستراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجالها.
•االلتزام التام بقيم الصدق واألمانة والشفافية في التعامل مع العمالء والمساهمين وأصحاب المصلحة.
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 ٣.٨الشركات التابعة
تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال ( )9شــركات تابعــة ،منهــا عــدد ( )4شــركات تابعــة جوهريــة ،موضحــة فــي الجــدول التالــي أدنــاه( .ولمزيــد مــن المعلومــات
حــول الشــركات التابعــة يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي (" )10.2.1الشــركات التابعــة للشــركة" مــن القســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة).
الجدول رقم ( :)1الشركات التابعة.

اسم الشركة

رأس المال

مكان

(لاير سعودي)

التأسيس

المكان الرئيس للعمليات
الدولة

المدينة

نشاطها

نسبة
الملكية

الشركات التابعة الجوهرية
شركة مكتبات تهامة الحديثة

81,671,977

السعودية

السعودية

جدة

النشر والمكتبات

%100

شركة تهامة للتوزيع

3,500,000

السعودية

السعودية

الرياض

توزيع

%99

شركة تهامة للتعليم

200,000

السعودية

السعودية

الرياض

خدمات تعليمية

%49

10,000

السعودية

السعودية

الرياض

إنتاج أفالم وبرامج

%35

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي
والمسموع

الشركات التابعة غير الجوهرية
شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري*

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

استثمار تجاري

%100

شركة استدامة العالمية للعقار*

500,000

السعودية

السعودية

جدة

االستثمار العقاري

%100

شركة تهامة الدولية لإلعالن*

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

اإلعالن

%100

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن**

25,000

السعودية

السعودية

الرياض

دعاية إو�عالن

%100

1,000,000

السعودية

السعودية

جدة

اإلعالن

%51

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية***
المصدر :الشركة
* لم تمارس الشركات المشار إليها أي نشاط منذ تأسيسها.
** تم تأسيسها ألغراض خاصة كالدخول في مناقصات ،وال تمارس أنشطة حالياً.

*** قــرر الشــركاء فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة فــي تاريــخ  16نوفمبــر 2011م تعليــق النشــاط وعــدم القيــام بــأي أعمــال جديــدة تجنبـاً للخســارة ،وذلــك لمــدة ســتة أشــهر علــى أن يتــم تعليــق النشــاط اعتبــا اًر مــن نهايــة الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2011م تجــدد لفتـرة أو فتـرات أخــرى ،وأن يجتمــع الشــركاء فــي نهايــة كل فتـرة التخــاذ قـرار باســتمرار أو إنهــاء تعليــق النشــاط .هــذا ولــم يتــم عقــد اجتمــاع الشــركاء منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ هــذه النشـرة .وعليــه
توقفــت شــركة تهامــة عــن تجميــع البيانــات الماليــة للشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة.
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 ٣.٩الشركات المستثمر بها
يوضح الجدول التالي الشركات المستثمر بها من قبل الشركة:
الجدول رقم ( :)2الشركات المستثمر بها.

اسم الشركة
الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة
شركة الصحفيون المتحدون *
شركة تهامة لإلعالم الجديد
الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن **
شركة تهامة جلوبال دبي
شركة جي وولتر طومسون  -مينا

رأس المال
(لاير سعودي)

مكان التأسيس

المكان الرئيس للعمليات

نشاطها

نسبة الملكية
%50

الدولة

المدينة

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

دعاية إو�عالن

2,143

المملكة المتحدة

الشرق األوسط

القاهرة

دار نشر

%50

100,000

السعودية

السعودية

الرياض

إعالم وأبحاث

%48.5

1,000,000

السعودية

السعودية

جدة

دعاية إو�عالن

%42.5

51,000

اإلمارات

اإلمارات

دبي

إعالن وتسويق

%40

3,750,000

البحرين

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

المنامة

الشركة الخليجية لتطوير األنظمة ***

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

شركة التقنية المتجددة ***

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

شركة تهامة لإلعالم المعاصر للدعاية واإلعالن

100,000

السعودية

السعودية

الرياض

إعالن وعالقات
عامة
تقنية الحلول
المالية
تقنية الحلول
المالية
إعالم وأبحاث

%30

%30

%30
%29

المصدر :الشركة
* إن شركة الصحفيون المتحدون متوقفة عن العمل حالياً ،وتم قيد استثمار شركة تهامة فيها بقيمة صفر كما في  31مارس 2018م و2019م حيث تجاوزت خسائرها المتراكمة رأس مالها.
** قــرر الشــركاء فــي الشــركة الســعودية لبيــع مـواد اإلعــان خــال الربــع المنتهــي فــي  31مــارس 2012م البــدء بتصفيتهــا نظـ اًر لتكبدهــا خســائر تشــغيلية لســنوات متتاليــة وعــدم قدرتهــا علــى االســتمرار فــي أنشــطتها ،وما ازلــت اإلجـراءات
القانونيــة لهــذا القـرار قيــد اإلنجــاز كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة ،وقــد بلغــت حصــة شــركة تهامــة فــي صافــي حقــوق الشــركاء فــي الشــركة الســعودية لبيــع مـواد اإلعــان قيمــة صفــر كمــا فــي  31مــارس 2018م و2019م.
*** لم تمارس الشركات المشار إليها أي نشاط منذ تأسيسها.

 ٣.١٠انقطاع األعمال
أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة أو أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيـ اًر ملحوظـاً فــي الوضــع المالــي خــال
لــم يكــن هنــاك ّ
الــ( )12شــه اًر األخيـرة.

 ٣.١١الموظفون والسعودة
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة ،بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )104موظــف منهــم ( )26موظــف ســعودي و( )78موظــف غيــر ســعودي .ووفقـاً لبرنامــج نطاقــات
الصــادر مــن و ازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النش ـرة حوالــي ( ،)%29.10ومصنفــة ضمــن النطــاق "األخضــر
المتوســط".
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 4الهيكل التنظيمي للشركة
 ٤.١الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة.

المصدر :الشركة
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 ٤.٢مجلس اإلدارة
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:
الجدول رقم ( :)3أعضاء مجلس إدارة الشركة.

مجلس إدارة الشركة ال ُمع ّين بتاريخ 2018/10/14م*
األسهم المملوكة
االسم

المنصب

صفة العضوية

الجنسية

العمر

غير مباشر

مباشر
العدد

النسبة

العدد

النسبة

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل
غير تنفيذي

سعودي

40

-

-

-

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

47

9,500

%0.127

-

-

عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

عضو مجلس اإلدارة
المنتدب

غير مستقل
تنفيذي

سعودي

34

9,150

%0.122

-

-

خالد فهد عبدهللا العبدالجبار

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

35

-

-

-

-

رضا محمد إبراهيم الحيدر

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

44

-

-

-

-

بدر حسن سعيد ماضي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

36

500

%0.007

-

-

عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

57

-

-

-

-

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف**
إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب**

المصدر :الشركة
* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق 2018/10/14م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوريــن أعــاه للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق
2018/10/14م) وتنتهــي فــي تاريــخ 1443/03/07ه (الموافــق 2021/10/13م).
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/02/27ه (الموافــق 2018/11/05م) تعييــن الســيد /ســاري إبراهيــم عبدالكريــم المعيــوف رئيسـاً لمجلــس اإلدارة ،وتعييــن الســيد /إبراهيــم محمــد إبراهيــم الشــبيب نائبـاً لرئيــس
مجلــس اإلدارة.

 ٤.٣لجان الشركة
فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

 ٤.٣.١لجنة المراجعة
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق 2018/10/14م) علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط
عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1440/02/05ه (الموافــق 2018/10/14م) وتنتهــي فــي تاريــخ 1443/03/07ه (الموافــق
2021/10/13م) .ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة المراجعــة:
الجدول رقم ( :)4أعضاء لجنة المراجعة.

الوظيفة

االسم
إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب

رئيس

ريان يوسف العجاجي

عضو

مازن عبد هللا العبدالجبار

عضو

محمد فهد العتيبي

عضو

المصدر :الشركة
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مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√تكــون اللجنــة مســؤولة بشــكل مباشــر عــن تعييــن وتحديــد أتعــاب واإلشـراف علــى عمــل المراجعيــن المســتقلين (بمــا فــي ذلــك حــل الخالفــات بيــن اإلدارة ومراجعــي
الحســابات المســتقلين بشــأن التقاريــر الماليــة) لغــرض إعــداد تقريــر مراجعــة الحســابات أو األعمــال ذات الصلــة بهــا.
بناء على توصية من مراجعي الحسابات المستقلين.
√مراجعة نطاق وخطة العمل المعمول بها من قبل المراجعين المستقلين لكل سنة مالية ً
√مراجعة واعتماد جميع خدمات المراجعة المقدمة من قبل المراجعين المستقلين.
√مراجعة واعتماد الرسوم وغيرها من شروط العمل المتعلقة بأعمال المراجعين المستقلين.
√المراجعة والموافقة على اإلفصاحات المطلوبة إلدراجها في البيانات المالية وفقاً للمتطلبات النظامية.
√التأكد من استقاللية مدققي الحسابات المستقلين.
√مراجعــة ومناقشــة بيانــات الشــركة الماليــة الربــع ســنوية والســنوية مــع اإلدارة ،إو�دارة المراجعــة الداخليــة ومراجعــي الحســابات المســتقلين بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات
التــي تحققــت فــي ”تقريــر نشــاط إدارة الشــركة“ ومراجعــة مدققــي الحســابات المســتقلين للبيانــات الماليــة قبــل عرضهــا علــى المســاهمين ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو
ســوق األوراق الماليــة أو الجمهــور.
√المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من اإلدارة التنفيذية ،ومراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي على مايلي:
◌أي خالف بين اإلدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات المستقلين أو إدارة التدقيق الداخلي فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية.
◌أية صعوبات أثناء عملية المراجعة (بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة).
◌النظــر فــي التغييـرات الطارئــة علــى مبــادئ المحاســبة وممارســات اإلفصــاح المالــي فــي الشــركة والموافقــة عليــه عنــد لــزوم األمــر بحســب مقترحــات مراجعــي
الحســابات المســتقلين ،أو اإلدارة التنفيذيــة أو قســم التدقيــق الداخلــي.
◌المراجعــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ،ومراجعــي الحســابات المســتقلين ،وقســم التدقيــق الداخلــي إو�دارة الشــركة القانونيــة ،حســب الحاجــة ،أيــة مســائل قانونيــة أو
تنظيميــة أو مطابقــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى القوائــم الماليــة للشــركة ،بمــا فــي ذلــك التغيي ـرات الهامــة فــي معاييــر المحاســبة أو قواعدهــا.
√مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين (بدون تواجد اإلدارة التنفيذية):
◌آرائهم حول جودة ومالئمة ،ومدى قبول مبادئ المحاسبة للشركة وممارسات اإلفصاح المالي ،كما هي مطبقة في تقاريرها المالية.
◌اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.
√الموافقة على تعيين و/أو استبدال مدير إدارة المراجعة الداخلية.
√مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي.
بناء على توصية من المراجعين المستقلين ومدير المراجعة الداخلية.
√مراجعة نطاق وخطة العمل الذي يتعين القيام بها من قبل إدارة المراجعة الداخليةً ،
√بالتشاور مع المراجعين المستقلين إو�دارة المراجعة الداخلية ،تقوم اللجنة باآلتي:
◌مراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة واإلجراءات المصممة لضمان المطابقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.
◌مناقشة المسؤوليات والميزانية واحتياجات الموظفين في قسم التدقيق الداخلي.
◌التعامل مع مشاريع المراجعة الداخلية المنفذة من قبل مراجعين من خارج الشركة.
√مراجعة واعتماد جميع التعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.
√المراجعة والموافقة على أي تغيير في لوائح السلوك وأخالقيات األعمال ألعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين.
√مراجعة وتقييم مدى مالئمة تقرير مجلس اإلدارة السنوي والتوصية بأي تغيير تراه اللجنة مناسباً.
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 ٤.٣.٢لجنة الترشيحات والمكافآت
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/8/27هـ (الموافق 2017/5/23م) تشكيل لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وقرر المجلس ضمهما معاً لتكون لجنة الترشيحات
والمكافــآت ،وتــم الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ 1438/10/22ه (الموافــق 2017/07/16م) علــى تحديــث الئحتهــا المتضمنــة
مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا .بــدأت الــدورة الحاليــة للجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــع الــدورة الجديــدة لمجلــس إدارة الشــركة مــن تاريــخ 1440/02/05ه
(الموافــق 2018/10/14م) وتنتهــي فــي تاريــخ 1443/03/07ه (الموافــق 2021/10/13م) .ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت:
الجدول رقم ( :)5أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

المنصب

االسم
بدر حسن سعيد ماضي

رئيس

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف

عضو

خالد فهد عبدهللا العبدالجبار

عضو

المصدر :الشركة

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت
√
√
√
√
√
√

√التأكــد مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين بشــكل مســتمر ،فــإذا تبيــن للجنــة أن أحــد األعضــاء فقــد شــروط االســتقاللية وجــب عليهــا عــرض األمــر علــى مجلــس
إدارة الشــركة.
√إعــداد السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والم ازيــا والحوافــز والرواتــب الخاصــة بأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والعامليــن فيهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،وعلــى اللجنــة
أن تتحقــق مــن أن المكافــآت والم ازيــا الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة معقولــة وتتناســب مــع أداء الشــركة.
√ تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
√إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
√تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق مع القوانين واألنظمة المعمول بها وأحكام النظام األساسي للشركة.
√تقوم اللجنة بالنظر في أية أمور أخرى تحال إليها من قبل مجلس إدارة الشركة.

 ٤.٤اإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:
الجدول رقم ( :)6اإلدارة التنفيذية للشركة.

األسهم المملوكة
االسم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

غير مباشرة

مباشرة
العدد

النسبة

العدد

النسبة

العضو المنتدب

سعودي

34

2015/10/01م

9,150

%0.122

-

-

المستشار العام وأمين سر مجلس
االدارة

سعودي

28

2016/02/28م

-

-

-

-

عبدهللا حمد عبدالرحمن الماجد

رئيس الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية

سعودي

39

2019/07/07م

-

-

-

-

رامي فؤاد محمد الخليل

المشرف العام على الخدمات
اإلعالنية

نيجيري

50

2018/07/02م

-

-

-

-

مازن محمد ناصر األسمري

عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف
الوليد سعد إبراهيم الحيدر

المشرف العام على اإلعالنات
الجانبية على الطرق وخدمات
األعمال

سعودي

48

2015/12/01م

-

-

-

-

جيمس والس جراهام موري

نائب الرئيس التنفيذي األول

بريطاني

59

2015/10/01م

-

-

-

-

إيهاب عمر عبدهللا رجب

نائب الرئيس لدعم األعمال

سعودي

50

2013/06/01م

-

-

-

-

مدير الشؤون المالية

مصري

42

2012/10/01م

-

-

-

-

أيمن محمد عبدالرحمن سليمان
المصدر :الشركة
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 ٤.٥تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
تقــع مســؤولية اقتـراح التعويضــات والمكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .ويوضــح الجــدول التالــي قيمــة
الرواتــب والمكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعلــى خمســة مــدراء تنفيذييــن خــال الثالثــة أعـوام الماضيــة:
الجدول رقم ( :)7تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

السنة المالية المنتهية في

السنة المالية المنتهية في

السنة المالية المنتهية في

 31مارس 2017م

 31مارس 2018م

 31مارس 2019م

أعضاء مجلس اإلدارة

1,200,000

2,657,299

2,087,612

أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

3,195,842

5,567,142

4,302,593

اإلجمالي

4,395,842

8,224,441

6,390,205

بالرياالت السعودية

المصدر :الشركة
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 5الموظفون
 ٥.١برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة
لهذه النشرة
كما بتاريخ هذه النشرة ،ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها.

 ٥.٢ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال
كما بتاريخ هذه النشرة ،ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
 ٦.١مقدمة
يســتند مــا يلــي مــن مناقشــة وتحليــل للوضــع المالــي ونتائــج العمليــات إلــى القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م
و2018م و2019م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــم .والتــي تمــت مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن قبــل شــركة العظــم والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم (محاســبون ومراجعــون قانونيــون).
أعــدت الشــركة قوائمهــا الماليــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م وفقـاً للمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (،)SOCPA
وعــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م و2019م وفًقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر
واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (.)SOCPA
تعتبــر القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م هــي أول القوائــم الماليــة للشــركة التــي تــم إعدادهــا وفًقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ()IFRS
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
تختلــف المعلومــات الماليــة لعــام 2017م المذكــورة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م عــن تلــك المذكــورة ألغ ـراض
المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م ،حيــث تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (،)IFRS
وأنــه لغــرض المقارنــة والتحليــل تــم تضمينهــا فــي هــذا القســم .ولذلــك ،وأنــه لضمــان تحليــل ومقارنــة المثــل بالمثــل ،تــم االعتمــاد فــي هــذه النشـرة علــى المعلومــات الماليــة
لعــام 2017م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSوأدرجــت ألغـراض المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م.
ال تمتلــك شــركة العظــم والســديري وآل الشــيخ وشــركاؤهم (محاســبون ومراجعــون قانونيــون) وال أي مــن شــركاتها التابعــة أو الشــقيقة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع
فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة ،كمــا وأعطــت موافقتهــا الكتابيــة ولــم تت ارجــع عنهــا فيمــا يتعلــق بنشــر اســمها وشــعارها إو�فاداتهــا فــي نشـرة اإلصــدار هــذه كم ارجــع حســابات
للشــركة لألعـوام المذكــورة أعــاه.
تضمنــت القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م و 2018و2019م آراء متحفظــة للم ارجــع القانونــي والتــي تــم اإلفصــاح
عنهــا فــي هــذا القســم.
قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية مرتبطــة بإمكانيــات الشــركة وشــركاتها التابعــة المســتقبلية اســتناداً إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا
يتعلــق بنمــو الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا وأوضاعهــا الماليــة وقــد تنطــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة .كمــا قــد تختلــف نتائــج الشــركة وشــركاتها
التابعــة الفعليــة جوهريـاً عــن تلــك التوقعــات وذلــك نتيجـ ًة لعوامــل وأحــداث مســتقبلية متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن نشـرة اإلصــدار
أو فــي أماكــن أخــرى منهــا وخاصــة تلــك الـواردة فــي القســم رقــم (" )2عوامــل المخاطـرة".
إن جميــع المعلومــات الماليــة التــي يحتويهــا هــذا القســم تــم عرضهــا بالريــال الســعودي مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك .وتــم تقريــب المبالــغ إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وعليــه
فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الـواردة فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع المجاميــع المذكــورة فــي تلــك الجــداول .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم احتســاب جميــع
ـاء علــى األرقــام التــي تــم تقريبهــا فــي الجــداول أدنــاه.
نســب النمــو الســنوية وهوامــش الربحيــة والتكاليــف ومعــدالت النمــو الســنوية المركبــة بنـ ً

 ٦.٢إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
1.1أنــه قــد تــم اإلفصــاح عــن جميــع الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة وأدائهــا المالــي فــي هــذه النشـرة ،وأنــه ال توجــد أي معلومــات أو مســتندات
أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال ذكرهــا ســتصبح البيانــات الـواردة فــي هــذه النشـرة بيانــات مضللــة.
2.2أن المعلومــات الماليــة الـواردة فــي هــذه النشـرة قــد تــم اســتخراجها مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م و2018م
و2019م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــم دون إجـراء أي تعديــل جوهــري عليهــا ،وأنهــا تشــمل علــى معلومــات ماليــة مقدمــة علــى أســاس موحــد فــي شــكل يتفــق مــع
القوائــم الماليــة التــي تقرهــا الشــركة ســنوياً بحســب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (.)IFRS
3.3أن الشــركة تكبدت خســائر خالل الســنة المالية المنتهية فى  31مارس 2017م ،وباســتثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشـرة فيما يتعلق بالخســائر المتراكمة،
لــم يط ـ أر أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الســنوات الماليــة الثــاث المنتهيــة فــي  31مــارس 2017م
و2018م و2019م والتــي ســبقت مباشـرة تاريــخ تقديــم طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشـرة إضافــة إلــى نهايــة الفتـرة التــي يشــملها تقريــر
المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشـرة اإلصــدار.
4.4أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة  12شه اًر على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
5.5أنــه وباســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النش ـرة ،ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي قــروض
أو مديونيــات ،بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة ،وال أي الت ازمــات ضمــان (بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة
بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن) أو الت ازمــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو الت ازمــات الشـراء التأجيــري ،أو أي أدوات ديــن
صــادرة وقائمــة أو أدوات ديــن موافــق عليهــا ولــم يتــم إصدارهــا.
6.6أن الشــركة ليســت علــى د اريــة بــأي عوامــل موســمية أو دورات اقتصاديــة متعلقــة بالنشــاط قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي األعمــال والوضــع المالــي للشــركة باســتثناء مــا
جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم (" )2عوامــل المخاطـرة" مــن هــذه النشـرة.
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أي عوامــل أخــرى أثــرت أو يمكــن أن تؤثــر بشــكل
أي سياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو ّ
7.7أن الشــركة ليــس لديهــا معلومــات عــن ّ
جوهــري (مباشــر أو غيــر مباشــر) فــي عمليــات الشــركة باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم (" )2عوامــل المخاط ـرة" مــن هــذه النش ـرة.
8.8أنــه -وعلــى حــد علمهــم -ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة ،باســتثناء
مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم (" )10المعلومــات القانونيــة" وفــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشـرة.
9.9أنــه لــم يتــم منــح أي عمـوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو كبــار
التنفيذييــن ،أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة أو الخب ـراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباش ـرة لتاريــخ تقديــم طلــب إصــدار أســهم حقــوق األولويــة
الخاضعــة لهــذه النشـرة.
1010أن الشــركة وشــركاتها التابعة (الجوهرية وغير الجوهرية) ال تملك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات
أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى تقييــم الموقــف المالــي.
1111أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي الت ازمــات محتملــة أو ضمانــات أو أي أصــول ثابتــة مهمــة مزمــع علــى ش ـرائها أو اســتئجارها بخــاف مــا تــم
اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.
1212أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار كما في تاريخ هذه النشرة.

 ٦.٣السياسات المحاسبية المهمة
اإليجارات
عقود اإليجار

عنــد بــدء العقــد ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يحتــوي علــى ترتيبــات إيجــار .وبالنســبة لمثــل هــذه الترتيبــات لعقــود اإليجــار تعتــرف الشــركة بحــق اســتخدام األصــول
والت ازمــات اإليجــار باســتثناء عقــود اإليجــار قصيـرة األجــل وعقــود األصــول ذات القيمــة المنخفضــة علــى النحــو التالي:
أ) حق استخدام األصول:

تعتــرف المجموعــة بحــق اســتخدام األصــول فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (تاريــخ توفــر األصــل األساســي لالســتخدام) .يتــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلفــة،
مطروح ـاً منهــا أي خســائر متراكمــة ناتجــة عــن انخفــاض فــي القيمــة ومجمــع االســتهالك ،وتعديلهــا نتيجــة ألي إعــادة تقييــم اللت ازمــات اإليجــار .تشــتمل تكلفــة حــق
اســتخدام األصــول علــى مبلــغ الت ازمــات اإليجــار المعتــرف بهــا والتكاليــف المباشـرة األوليــة المتكبــدة ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء مطروحـاً منهــا
أي حوافــز تأجيــر مســتلمة .مــا لــم تكــن المجموعــة علــى يقيــن وبدرجــة معقولــة مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار .يتــم اســتهالك
حــق اســتخدام األصــول المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتـرة الصالحيــة اإلنتاجيــة المقــدرة أو مــدة اإليجــار أيهمــا أقصــر .يخضــع حــق اســتخدام
األصــول إلــى انخفــاض القيمــة.
ب) التزامات اإليجار:

فــي تاريــخ بــدء اإليجــار ،تعتــرف المجموعــة بالت ازمــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن تســديدها علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار .تتضمــن
مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة) مطروحــا منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيـرة التــي تعتمــد على
مؤشــر أو معــدل ،والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيضـاً ســعر ممارســة خيــار الشـراء الــذي مــن المؤكــد وبدرجــة

معقولــة أن تمارســه المجموعــة ومدفوعــات غ ارمــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان عقــد اإليجــار يعكــس أن المجموعــة تمــارس خيــار اإلنهــاء .يتــم االعتـراف بمدفوعــات
اإليجــار المتغيـرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصــروف فــي الفتـرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يحقــق شــرط الســداد.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تســتخدم المجموعــة معــدل االقت ـراض فــي تاريــخ بــدء اإليجــار إذا لــم يتــم تحديــد ســعر العائــد الضمنــي فــي عقــد
اإليجــار .بعــد تاريــخ البــدء ،يتــم زيــادة مبلــغ الت ازمــات اإليجــار لتعكــس ت اركــم المصروفــات الماليــة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار المقدمــة باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم إعــادة
قيــاس القيمــة الدفتريــة اللت ازمــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابتــة المضمنــة أو تغييــر فــي تقييــم شـراء
األصــل محــل العقــد.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار كما يلي:
معدل الخصم للتدفقات النقدية يبلغ %8
ج) إيجارات قصيرة األجل:

تطبــق المجموعــة اإلعفــاء الممنــوح علــى اإليجــارات قصيـرة األجــل علــى عقــود اإليجــار قصيـرة األجــل (أي تلــك اإليجــارات التــي تبلــغ مــدة إيجارهــا  12شــه اًر أو أقــل
مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي علــى خيــار الشـراء) .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار قصيـرة األجــل كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتـرة اإليجــار.
د) األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تشتمل على خيارات التجديد:

تحــدد المجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى إنهــا المــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ،إلــى جانــب أي فتـرات يغطيهــا خيــار تمديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن الممكــن
أن تتــم ممارســة هــذا الحــق وبدرجــة معقولــة ،أو أي فتـرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان مــن المؤكــد أال تمــارس هــذا الحــق.
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أسس التوحيد
تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة األم وهــي شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق وكذلــك شــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا مجتمعــة
بالمجموعــة) كمــا فــي  31مــارس 2019م .تتحقــق الســيطرة علــى األعمــال المســتثمر فيهــا عندمــا يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول علــى عوائــد مختلفــة نتيجــة مشــاركتها
فــي الشــركة المســتثمر بهــا ،ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي هــذه العوائــد مــن خــال ممارســة نفوذهــا علــى الشــركة المســتثمر بهــا .وبشــكل خــاص ،فــإن المجموعــة تســيطر
علــى الشــركة المســتثمر بهــا إذا ،وفقــط إذا ،كان لــدى المجموعــة:
	-نفوذ على الشركة المستثمر بها (على سبيل المثال :تمتلك الحق الذي يعطيها القدرة الحالية للتحكم بالنشاطات ذات العالقة بالشركة المستثمر بها).
	-التعرض للمخاطر ولديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها بالشركة المستثمر بها.
	-القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.
بشــكل عــام ،هنــاك افتـراض أن غالبيــة حقــوق التصويــت ســتؤدي إلــى الســيطرة .ولتدعيــم هــذا االفتـراض وعندمــا يكــون لــدى المجموعــة مســتوى أقــل مــن غالبيــة حقــوق
التصويــت أو حقــوق مشــابهة فــي الشــركة المســتثمر بهــا ،فــإن المجموعــة تأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف ذات العالقــة عنــد تقييــم مــا إذا كان لــدى
المجموعــة ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا ،وهــذه الحقائــق والظــروف تشــمل مــا يلــي:
	-االتفاقيات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت بالشركة المستثمر بها.
	-الحقوق الناتجة عن االتفاقيات التعاقدية األخرى.
	-حق المجموعة بالتصويت وحقوق التصويت المحتملة.
	-أي حقائــق أو ظــروف إضافيــة تــدل علــى أن المجموعــة لديهــا أو ليــس لديهــا القــدرة الحاليــة للتحكــم بالنشــاطات ذات العالقــة بالوقــت الــذي يتطلــب اتخــاذ القـرار
ومنهــا حــاالت التصويــت فــي االجتماعــات الســابقة لحاملــي األســهم.
تقــوم المجموعــة بإج ـراء إعــادة تقييــم للتأكــد فيمــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا مــن عدمــه وذلــك عندمــا تشــير الحقائــق والظــروف إلــى وجــود
تغيــر فــي عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة .يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عنــد ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة ويتــم التوقــف عنــد تخلــي المجموعــة
عــن ممارســة مثــل هــذه الســيطرة.
تُــدرج موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصاريــف الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة اعتبــا اًر مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة
إلــى المجموعــة ولحيــن تخلــي المجموعــة عــن ممارســة مثــل هــذه الســيطرة.
يتعلــق الدخــل وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل بالمســاهمين فــي الشــركة األم وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق الملكيــة
غيــر المســيطرة.
عندما يكون من الضروري ،يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة ليتم توحيد سياساتها المحاسبية لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
جميــع الحســابات الوســيطة بالمجموعــة مثــل الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات والتدفقــات النقديــة الناتجــة عــن العمليــات بيــن شــركات
المجموعــة ،يتــم حذفهــا بالكامــل عنــد توحيــد القوائــم الماليــة.
يتــم اعتبــار أي تغيــر فــي حصــص الملكيــة فــي الشــركة التابعــة ،بــدون فقــدان الســيطرة ،كمعاملــة حقــوق ملكيــة .وفــي حالــة فقــدان المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة ،فإنهــا تتوقــف عــن إثبــات الموجــودات والمطلوبــات ذات العالقــة وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة وعناصــر حقــوق الملكيــة األخــرى ،ويتــم إثبــات األربــاح أو
الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة .يتــم إثبــات االســتثمار المحتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.
في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة فإنه:
	-يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات المرتبطة بالشركة التابعة.
	-استبعاد القيمة الحالية ألي حقوق غير مسيطر عليها.
	-استبعاد فروق األرصدة التراكمية المسجلة بحقوق الملكية.
	-االعتراف بالقيمة العادلة لألصول المستلمة.
	-االعتراف بالقيمة العادلة ألية استثمارات متبقية.
	-االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر.
إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي الشــركات التابعــة التــي تــم االعتـراف بهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة أو األربــاح المبقــاة
كمــا هــو مناســب ،كمــا يصبــح متطلــب فــي حــال قامــت المجموعــة بالتخلــص بشــكل مباشــر مــن الموجــودات والمطلوبــات ذات العالقــة.

الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي تمــارس المجموعــة عليهــا تأثيـ اًر هامـاً وليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة ،وبشــكل عــام يكــون ذلــك عندمــا تمتلــك المجموعــة حصــة
مــن  %20إلــى  %50مــن حقــوق التصويــت .تتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي شــركات زميلــة وفقـاً لطريقــة حقــوق الملكيــة بعــد االعتـراف المبدئــي بالتكلفــة.

طريقة حقوق الملكية
ـاء علــى طريقــة حقــوق الملكيــة يتــم االعت ـراف باالســتثمارات بشــكل أساســي بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا الحق ـاً لتعكــس مســاهمة المجموعــة فــي األربــاح أو الخســائر بعــد
بنـ ً
االســتحواذ كأربــاح وخســائر ناتجــة عــن االســتثمار بالشــركة المســتثمر بهــا .ويتــم االعت ـراف أيض ـاً بمســاهمة المجموعــة فــي الدخــل الشــامل بعــد االســتحواذ فــي قائمــة
الدخــل الشــامل .بعــد تخفيــض المســاهمة بالشــركة المســتثمر بهــا إلــى الصفــر ،يتــم االعتـراف بااللت ازمــات فقــط إذا كان هنــاك التـزام لدعــم العمليــات التشــغيلية للشــركة
المســتثمر بهــا أو أي دفعــات تــم تســديدها نيابــة عــن الشــركة المســتثمر بهــا .يتــم تســجيل توزيعــات األربــاح المســتلمة أو الذمــم المدينــة الناتجــة عــن الشــركات الزميلــة
والمشــاريع المشــتركة لتقليــل صافــي قيمــة االســتثمارات.
29

تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.
تعكــس قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك .يتــم إظهــار أي تغيــر فــي الدخــل الشــامل لتلــك
الشــركات المســتثمر بهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل للمجموعــة .إضافــة إلــى ذلــك ،فــي حالــة إثبــات أي تغيــر مباشـرًة ضمــن حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة أو المشــروع
المشــترك ،تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي أي تغيـرات ،عندمــا ينطبــق ذلــك ،فــي قائمــة التغيـرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة ألربــاح وخســائر غيــر محققــة ناتجــة عــن
المعامــات بيــن المجموعــة والشــركة الزميلــة والمشــروع المشــترك بقــدر حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك .يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات
التابعــة والمشــاريع المشــتركة بنفــس الســنة الماليــة للمجموعــة.
عندمــا يكــون مــن الضــروري ،فإنــه يتــم عــرض السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة والمشــاريع المشــتركة لتكــون متوافقــة مــع سياســات المجموعــة .وبعــد تطبيــق طريقــة
حقــوق الملكيــة ،تقــوم المجموعــة بالتأكــد فيمــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات أي خســارة انخفــاض فــي قيمــة اســتثمارها فــي شــركتها الزميلــة أو المشــروع المشــترك .وبتاريــخ
إعــداد كل قوائــم ماليــة ،تقــوم المجموعــة بالتأكــد مــن وجــود دليــل موضوعــي علــى وقــوع انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي أي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك .وعنــد
وجــود مثــل هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض وذلــك بالفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك وقيمتــه الدفتريــة،
إو�ثبــات الخســارة ك ـ "حصــة فــي خســارة شــركة زميلــة ومشــروع مشــترك" فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
وعنــد فقــدان التأثيــر الهــام علــى الشــركة الزميلــة أو الســيطرة المشــتركة علــى المشــروع المشــترك ،تقــوم المجموعــة بقيــاس إو�ثبــات االســتثمار المتحفــظ بــه بالقيمــة العادلــة.
ســيتم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك عنــد فقــدان التأثيــر الهــام أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة لالســتثمار المتحفــظ بــه
ومتحصــات االســتبعاد فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.

الحصص غير المسيطرة
تمثــل الحصــص غيــر المســيطرة فــي جــزء الربــح أو الخســارة وصافــي أصــول ال تحتفــظ بهــا المجموعــة وتعــرض بشــكل مســتقل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وضمــن حقــوق
المطبقــة علــى األقليــة بزيــادة عــن حصــة األقليــة يتــم توزيعهــا مقابــل حصــة
الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وبشــكل مســتقل عــن حقــوق المســاهمين .الخســائر
ّ
المجموعــة باســتثناء إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه لألقليــة التـزام ملــزم ولديهــا المقــدرة علــى عمــل اســتثمار إضافــي لتغطيــة الخســائر .التغيــر فــي حصــة المجموعــة فــي شــركة
تابعــة الــذي ال ينتــج عنــه فقــد ســيطرة يتــم احتســابه كمعامــات حقــوق ملكيــة.

عمليات تجميع األعمال والشهرة
تتــم المحاســبة عــن عمليــات اندمــاج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ .تقــاس تكلفــة االســتحواذ بإجمالــي العــوض المحـ ّـول والــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة بتاريــخ
االســتحواذ ومبلــغ حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا .بالنســبة لــكل عمليــة مــن عمليــات اندمــاج األعمــال ،تقــوم المجموعــة بقيــاس حقــوق الملكيــة
غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا وذلــك بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة التناســبية فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتمييــز للشــركة المســتحوذ عليهــا .تقيــد تكاليــف
االســتحواذ المتكبــدة كمصاريــف وتــدرج ضمــن المصاريــف اإلداريــة.
فــي حالــة تحقــق االندمــاج علــى م ارحــل ،يتــم احتســاب الجــزء المحتفــظ بــه مــن الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة ،علــى أن يتــم احتســاب الفــرق ضمــن حســاب
األربــاح والخســائر.
وعنــد قيــام المجموعــة باالســتحواذ علــى عمــل مــا ،يتــم تقديــر الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التعهــد بهــا مــن أجــل التصنيــف والتخصيــص المالئــم لهــا وفق ـاً
للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة واألوضــاع الســائدة بتاريــخ االســتحواذ .ويتضمــن ذلــك فصــل المشــتقات المدرجــة ضمــن األدوات الماليــة األخــرى فــي العقــود
الرئيســية مــن قبــل الشــركة المســتحوذ عليهــا.
إن أي التـزام محتمــل مســتقبلي مــن قبــل المشــتري ســوف يتــم إضافتــه إلــى القيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ .ويتــم قيــاس جميــع االلت ازمــات المحتملــة (مــا عــدا تلــك
المصنفــة كحقــوق ملكيــة) بالقيمــة العادلــة ويتــم احتســاب التغيـرات فــي القيمــة العادلــة فــي األربــاح والخســائر .ال يتــم إعــادة تقييــم أو تســوية االلت ازمــات المحتملــة المصنفــة
كحقــوق الملكيــة ويتــم المحاســبة علــى أيــة دفعــات الحقــة علــى أســاس حقــوق الملكيــة.
يتــم فــي األصــل ،قيــاس الشــهرة ،بالتكلفــة (والتــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي العــوض المحـّـول ومبلــغ حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة الــذي تــم إثباتــه وأيــة حصــص مملوكــة،
بالزيــادة عــن صافــي الموجــودات القابلــة للتمييــز التــي تــم االســتحواذ عليهــا والمطلوبــات التــي تــم التعهــد بهــا) .وفــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات
المســتحوذ عليهــا عــن إجمالــي العــوض المحـ ّـول ،تقــوم المجموعــة بإعــادة تقديــر للتأكــد مــن قيامهــا بصــورة صحيحــة بتحديــد كافــة الموجــودات المســتحوذ عليهــا وكافــة
المطلوبــات التــي تــم التعهــد بهــا ،ومراجعــة اإلجـراءات المســتخدمة فــي قيــاس المبالــغ المـراد إثباتهــا بتاريــخ االســتحواذ .إو�ذا مــا زال ينتــج عــن إعــادة التقديــر هــذا زيــادة
القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا عــن إجمالــي العــوض المحـ ّـول ،يتــم إثبــات األربــاح فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
بعــد االعتـراف المبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا أي خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة ولغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة
فــي االندمــاج مــن تاريــخ االســتحواذ علــى أســاس وحــدة توليــد النقــد بالمجموعــة والتــي مــن المتوقــع إن تســتفيد مــن اندمــاج األعمــال بصــرف النظــر عــن الموجــودات أو
االلت ازمــات األخــرى والتــي تــم اعتبارهــا بالشــركة المســتحوذ عليهــا لهــذه الوحــدات" ،وحــدة توليــد النقــد" هــي أصغــر مجموعــة مــن األصــول والتــي تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة
مــن االســتخدام المســتمر وتكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة مــن األصــول أو المجموعــات األخــرى .يتــم تحديــد الوحــدة المنتجــة للنقــد باتســاق مــن فتـرة
إلــى أخــرى لنفــس األصــول أو أنـواع األصــول ،مــا لــم يكــن هنــاك مــا يبــرر التغييــر.
عندمــا يتــم توزيــع الشــهرة علــى وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــات ضمــن الوحــدة المولــدة للنقــد ،فإنــه يتــم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة فــي
القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد العمليــة .يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة
المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد.
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تاريخ تقرير القوائم المالية الموحدة
تبــدأ الســنة الماليــة للشــركات التابعــة فــي أول ينايــر مــن كل ســنة ميالديــة وتنتهــي فــي  31ديســمبر مــن نفــس الســنة ،وعليــه تــم توحيــد القوائــم الماليــة لتلــك الشــركات
للســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر باســتثناء شــركتي مكتبــات تهامــة الحديثــة وشــركة تهامــة للتعليــم والتــي تــم توحيدهمــا علــى أســاس القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي
 31مــارس .تــم إجـراء التســويات الالزمــة إلثبــات أثــر األحــداث والمعامــات التــي قامــت بهــا الشــركات التابعــة خــال الفتـرة بيــن  1ينايــر و 31مــارس إذا كان لهــا أثــر
جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة أم ال.

الممتلكات والمعدات
االعتراف والقياس

	-تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجمع االستهالك وخسارة مجمع االنخفاض ،إن وجدت ،باستثناء األراضي وأعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ.
	-تتضمــن التكلفــة النفقــات التــي تنســب مباشـرة القتنــاء األصــول ،وتتضمــن تكلفــة األصــول ذاتيــة البنــاء تكلفــة المـواد والعمالــة المباشـرة وأي تكاليــف أخــرى تنســب
مباشـرة لتجهيــز األصــول إلــى الحالــة التــي يتــم تشــغيلها بهــا وللغــرض الــذي اقتنيــت مــن أجلــه وتكاليــف تفكيــك إو� ازلــة المـواد إو�عــادة الموقــع الــذي توجــد فيــه وتكاليــف
االقتـراض المرســملة.
	-يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة مــن بيــع بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات بمقارنــه المتحصــات مــن البيــع بالقيمــة المرحلــة للممتلــكات والمعــدات وتــدرج بالصافــي
بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة.
إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف لبند من بنود الممتلكات والمعدات عند بيعه أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج األرباح أو الخسائر
الناتجة عن إلغاء االعتراف ببند من بنود الممتلكات والمعدات بقائمة األرباح والخسائر الموحدة.

التكاليف الالحقة لالقتناء

تدرج تكلفة استبدال مكون من بند من بنود الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية للبند عندما يكون هناك احتمال أن منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى
المجموعة وأنه يمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق به ،ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة المرحلة للمكون المستبدل .تدرج تكلفة تقديم الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات
بقائمة األرباح والخسائر الموحدة عند تكبدها.

االستهالك

يستند االستهالك على تكلفة األصول ناقصاً قيمتها التخريدية .يتم تقدير المكونات الهامة لألصول الفردية ،إو�ذا كان هناك مكون ما له عمر إنتاجي يختلف عنبقية ذلك األصل ،فإن ذلك المكون يتم استهالكه بشكل مستقل.

يــدرج االســتهالك بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي التقديــري لــكل مكــون لبنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات .يتــم
فحــص طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيمــة التخريديــة فــي تاريــخ كل مركــز مالــي موحــد ،ويتــم تعديلهــا كلمــا كان ذلــك مالئمـاً .يبــدأ اســتهالك األصــل عندمــا
يكــون متاحـاً لالســتخدام ،ويتوقــف اســتهالكه فــي التاريــخ الــذي يصنــف فيــه األصــل علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو يلغــى فيــه إثباتــه ،أيهمــا أبكــر.
	-تســتهلك التحســينات علــى مبانــي علــى أرض مســتأجرة والمبانــي المنشــأة علــى أرض مســتأجرة علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة أو فت ـرة التأجيــر غيــر
المنتهيــة ،أيهمــا أقــل.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للفترة الحالية وفترات المقارنة:
مباني مملوكة

 33 – 5سنة

أجهزة حاسب آلي  8 – 4سنوات

آالت ومعدات

 20 – 5سنة

سيارات

 5 – 4سنوات

لوحات ومعدات إعالن

 10 – 3سنوات

مباني مقامة على أرض مستأجرة على مدى فترة العقد

أثاث وتركيبات

 10 – 4سنوات

تــدرج مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات العاديــة التــي ال تطيــل بشــكل جوهــري العمــر اإلنتاجــي التقديــري ألصــل مــا بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة عنــد تكبدهــا .يتــم
رســملة التجديــدات والتحســينات الرئيســية ،إن وجــدت ،ويتــم اســتبعاد األصــول التــي تــم اســتبدالها .واليوجــد لــدى الشــركة أي خطــط أو نوايــا لتعديــل سياســة االســتهالك.

تكلفة االقتراض
تكاليــف االقتـراض التــي تنســب مباشـرة القتنــاء إو�نشــاء أو إنتــاج األصــول المؤهلــة والتــي تســتغرق بالضــرورة فتـرة زمنيــة جوهريــة لتصبــح جاهـزة لالســتخدام المـراد منهــا
أو بيعهــا ،يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة األصــل المعنــى .يتــم تحميــل جميــع تكاليــف االقتـراض األخــرى علــى قائمــة األربــاح والخســائر فــي فتـرة تكبدهــا .تتكــون تكاليــف
االقتـراض مــن فائــدة وتكاليــف أخــرى التــي تتكبدهــا المنشــأة فيمــا يتعلــق باقتـراض األمـوال.

األصول غير الملموسة
	-يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة محــددة األعمــار علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة ،ويتــم مراجعتهــا متــى كان هنــاك مؤشــر علــى إنــه قــد يحــدث
انخفــاض فــي قيمتهــا .يتــم مراجعــة فتـرة وطريقــة إطفــاء األصــول غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر إنتاجــي محــدد مـرة واحــدة علــى األقــل فــي نهايــة كل فتـرة ماليــة.
التغيـرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع لالســتهالك للمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي األصــل ،يتــم احتســابها بتغييــر فتـرة أو طريقــة
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اإلطفــاء ،كلمــا كان ذلــك مالئمـاً ،ويتــم معالجتهــا كتغيـرات فــي تقديـرات محاســبية .تــدرج مصروفــات إطفــاء األصــول غيــر الملموســة محــددة األعمــار فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة فــي فئــة مصروفــات متوافقــة مــع وظيفــة األصــول غيــر الملموســة.
	-ال يتــم إطفــاء األصــول غيــر الملموســة التــي ليــس لهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة ،ولكــن يتــم اختبارهــا ســنوياً للتأكــد مــن عــدم وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا إمــا بشــكل
فــردي أو علــى مســتوى الوحــدة المــدرة للنقديــة .يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد ســنوياً للتأكــد مــن إن التقديــر الــذي تــم إجـراؤه لــه اليـزال هنــاك مــا يؤيــده،
إو�ذا كان غيــر ذلــك فــإن التغيــر فــي العمــر اإلنتاجــي مــن غيــر محــدد إلــى محــدد يتــم علــى أســاس احتمالــي.
	-يتــم قيــاس األربــاح والخســائر الناشــئة عــن إلغــاء االعتـراف باألصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل وتــدرج بقائمــة
األربــاح والخســائر الموحــدة عنــد إلغــاء االعتـراف باألصــل.

األدوات المالية

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي إلحدى المنشآت والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية غير المشتقة
	-تــدرج مبدئيـاً حســابات وذمــم مدينــة أخــرى وودائــع فــي التاريــخ الــذي نشــأت فيــه .تــدرج جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى مبدئيـاً فــي تاريــخ المتاجـرة الــذي تصبــح
فيــه المجموعــة طــرف لألحــكام التعاقديــة لــأداه الماليــة.
	-تشمل الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات في أوراق مالية متداولة وحسابات وذمم مدينة أخرى ونقد لدى البنوك.

الموجودات المالية
االعتراف والقياس المبدئي

تقوم المجموعة بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي .يعتمد التصنيف على طبيعة أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروطالتعاقدية للتدفقات النقدية.

التصنيف

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن فئات القياس التالية:
أ .تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل الموحد ،أو من خالل األرباح أو الخسائر الموحدة).
ب .تلك التي يتم قياسها بتكلفة اإلطفاء.
بالنســبة لألصــول التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ،يتــم تســجيل األربــاح والخســائر فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة أو الدخــل الشــامل الموحــدة .فيمــا يتعلــق
باالســتثمارات فــي أدوات الملكيــة ،فــإن ذلــك يعتمــد علــى مــا إذا كانــت المجموعــة قــد قامــت باختيــار طريقــة االعتـراف المبدئــي الســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل الموحــدة.
القياس

عنــد االعتـراف المبدئــي ،تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة شــامالً ،فــي حالــة كان الموجــودات الماليــة ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة ،التكاليــف المتكبــدة والمتعلقــة مباشـرة بعمليــة الشـراء .يتــم تســجيل تكاليــف شـراء الموجــودات الماليــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة بالقيمــة العادلــة
ويتــم االعتـراف بهــا كمصــروف حــال حدوثهــا.
أداة الدين

يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على طبيعة اســتخدام المجموعة في إدارة األصول والتدفقات النقدية الناتجة عن اســتخدام ذلك األصل .تقوم المجموعة بتصنيف
ـاء علــى مــا يلــي:
أدوات الديــن بالقيمــة المطفــأة وذلــك بنـ ً
أ .يتم االحتفاظ باألصل ضمن نشاط األعمال بهدف الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية،
ب .توضح الشروط التعاقدية تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون دفعات أصل الدين والفائدة المحتسبة على المبلغ القائم.
يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى الشـراء والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءاً ال يتجـ أز مــن معــدل الفائــدة الفعلــي.
يتــم إدراج قــروض الموظفيــن وقــروض المســاهمين إلــى شــركات المشــاريع المشــتركة بالتكلفــة المطفــأة.
أداة حقوق الملكية

فــي حــال قامــت المجموعــة باختيــار طريقــة عــرض القيمــة العادلــة لألربــاح والخســائر مــن اســتثمارات حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة ،فإنــه ال يجــب إعــادة
تصنيــف القيمــة العادلــة للربــح أو الخســارة الحق ـاً فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة .يتــم االعت ـراف بتوزيعــات األربــاح مــن هــذه االســتثمارات فــي قائمــة األربــاح أو
الخســائر الموحــدة كإيـرادات أخــرى عندمــا ينشــأ حــق المجموعــة فــي اســتالم الدفعــات .ال يوجــد متطلبــات الحتســاب انخفــاض فــي القيمــة الســتثمارات حقــوق الملكيــة المقاســة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل الموحــد .يتــم االعتـراف بالتغيـرات فــي القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة كأربــاح أو خســارة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
استبعاد الموجودات المالية

تقــوم المجموعــة باســتبعاد األصــل المالــي عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة أو عنــد تحويــل األصــل المالــي والمخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيتــه إلــى طــرف
آخــر .إذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمنافــع مــن امتــاك األصــل واســتمرت فــي الســيطرة علــى األصــل المحـّـول ،تقــوم المجموعــة بإثبــات
حصتهــا المحتفــظ بهــا فــي األصــول والمطلوبــات ذات الصلــة للمبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا .إذا احتفظــت المجموعــة بكافــة المخاطــر والمنافــع لألصــل المســتبعد ،فــإن
المجموعــة تســتمر باالعتـراف باألصــل المالــي وتعتــرف أيضـاً باالقتـراض المضمــون للعائــدات المســتلمة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

	-تقــوم المجموعــة بتطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لقيــاس إو�ثبــات خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة والتعــرض لمخاطــر االئتمــان ألدوات
الديــن ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة مثــل القــروض والودائــع والذمــم المدينــة.
	-الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي كتقديــر مرجــح الحتمــال خســائر االئتمــان (أي القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي) مقســومة علــى العمــر المتوقــع لألصــل
المالــي .إن النقــص فــي النقــد هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة وفقـاً للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها .إن خســائر االئتمــان المتوقعــة
الدفــع بالكامــل ولكــن فــي وقــت الحــق لتاريــخ
تأخــذ فــي االعتبــار مبلــغ وتوقيــت الدفعــات ،وبالتالــي تنشــأ خســائر االئتمــان حتــى لــو كانــت المجموعــة تتوقــع إن تســتلم ُ
االســتحقاق المحــدد بالعقــد .تتطلــب طريقــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقييــم مخاطــر االئتمــان والتخلــف عــن الســداد وتوقيــت تحصيلهــا منــذ االعتـراف المبدئــي.
ويتطلــب ذلــك االعتـراف بمخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة ،وأيضـاً للذمــم المدينــة التــي نشــأت حديثــا أو تــم اقتناؤهــا.

	-یتــم قیــاس انخفــاض قیمــة األصــول المالیــة إمــا بخســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة  12شــه اًر أو خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى مــدى عمــر األصــل ،وذلــك اعتمــاداً علــی
مــا إذا کان ھنــاك زيــادة کبیـرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ بدايــة األصــل .تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة خــال  12شــه ار خســائر ائتمانيــة متوقعــة ناتجــة عــن
أحــداث التخلــف عــن الســداد التــي قــد تكــون ممكنــة خــال  12شــه اًر بعــد انتهــاء الســنة الماليــة .تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــال عمــر الديــن أيــة خســائر
ائتمــان متوقعــة والتــي قــد تنتــج عــن كافــة الحــاالت المحتملــة للتأخــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع لألصــل المالــي.
	-الذمــم المدينــة قصيـرة األجــل وعــادة مــا تكــون أقــل مــن  12شــه اًر ،ولــذا فإنــه يتــم احتســاب مخصــص الخســائر االئتمانيــة بطريقــة ال تختلــف عــن فتـرة  12شــه اًر
وهــي العمــر المتوقــع للذمــم .تســتخدم المجموعــة الوســيلة العمليــة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم (")9األدوات الماليــة" قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
للذمــم المدينــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص تســتند إلــى أعمــار الذمــم المدينــة.
	-تســتخدم المجموعة الخبرات الســابقة والتاريخية ومعدالت الخســارة باالعتماد على أســاس  30شــه اًر الماضية حيث يتم تعديل معدالت الخســارة التاريخية لتعكس
المعلومــات عــن الظــروف الحاليــة والتوقعــات المســتقبلية لألوضــاع االقتصاديــة فــي المســتقبل .وتختلــف معــدالت الخســارة علــى أســاس عمــر المبالــغ المســتحقة
ـادة أعلــى كلمــا زاد عمــر الذمــم المدينــة.
وهــي عـ ً

االعتراف بالدخل
إيراد الفوائد

بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة والموجــودات الماليــة التــي تحمــل فائــدة ،يتــم االعتـراف بإيـرادات الفوائــد باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال،
وهــو المعــدل الــذي يخصــم المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة أو لفتـرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي.
عندمــا تنخفــض قیمــة القــروض والذمــم المدینــة ،تقــوم المجموعــة بتخفيــض القیمــة الدفتریــة إلــی القيمــة القابلــة لالســترداد وھي التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة
مخصومــة بســعر الفائــدة األصلــي لــأداة ،وتســتمر فــي إلغــاء الخصــم کإیـرادات فوائــد .يتــم االعتـراف بإيـرادات الفوائــد علــى الموجــودات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا
باســتخدام معــدل األصلــي للفائــدة.
توزيعات األرباح

يتــم االعتـراف بتوزيعــات األربــاح المســتلمة مــن األدوات الماليــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة فقــط عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتالم الدفعــات ،وأيضـاً عندمــا
يكــون مــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة بتوزيعــات األربــاح ،ويمكــن قياســه بشــكل دقيــق.

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية غير المشتقة

	-تــدرج جميــع المطلوبــات الماليــة مبدئيـاً فــي تاريــخ المتاجـرة الــذي فيــه تصبــح المجموعــة طــرف فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة .تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات
الماليــة ويــدرج المبلــغ بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عندمــا ،وفقــط عندمــا ،يوجــد حــق نظامــي للمجموعــة إلجـراء المقاصــة علــى المبالــغ المحققــة
وعندمــا تكــون لــدى المجموعــة نيــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبــات علــى أســاس الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات فــي آن واحــد.
	-تشــمل المطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة كل مــن القــروض ألجــل والذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى .وتــدرج تلــك المطلوبــات الماليــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة
مضافــا إليهــا أي تكاليــف معاملــة تنســب إليهــا مباشـرة .الحقـاً لالعتـراف المبدئــي ،تقــاس هــذه المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة
الســائد (الفعلــي) .تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتـراف بمطلــوب مالــي مــا عندمــا يتــم تنفيــذ االلتـزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

يتم إلغاء االعتراف بمطلوب مالي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .وعندما يتم استبدال مطلوب مالي موجود بمطلوب آخر من نفس
المقرض وبشروط مختلفة بشكل جوهري أو أنه تم تعديل شروط المطلوب المالي الموجود بشكل جوهري .ويتم معالجة ذلك االستبدال أو التعديل كإلغاء للمطلوب
األصلي واالعتراف بالمطلوب الجديد وتدرج الفروق في القيمة الدفترية المعنية في الربح أو الخسارة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما ،وفقط عندما ،يوجد حق نظامي للمجموعة إلجراء المقاصة
على المبالغ المحققة وعندما تكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
	-تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل مركــز مالــي موحــد بتقييــم القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة فيمــا عــدا المخــزون لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى
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وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا .وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل .يتــم اختبــار الشــهرة واألصــول غيــر الملموســة التــي
ليــس لهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة ســنوياً لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمتهــا .تــدرج خســارة االنخفــاض إذا كانــت القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو الوحــدة
المولــدة للنقديــة تزيــد عــن قيمتهــا القابلــة لالســترداد.
	-يعتبــر األصــل غيــر المتــداول منخفــض القيمــة إذا كانــت قيمتــه الدفتريــة أعلــى مــن قيمتــه القابلــة لالســترداد .ولتحديــد خســارة االنخفــاض ،تقــوم المجموعــة بمقارنــة
القيمــة الدفتريــة لألصــل غيــر المتــداول بالتدفــق النقــدي التقديــري غيــر المخصــوم لألصــل المســتخدم .وفــي حالــة مــا إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة التدفــق النقــدي
التقديــري غيــر المخصــوم لألصــل المســتخدم ،تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل .تعتبــر زيــادة القيمــة الدفتريــة
عــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خســارة انخفــاض.
	-تــدرج خســارة االنخفــاض علــى الفــور بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة .إو�ذا تــم الحقـاً عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل
إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســترداد ،بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات أي خســارة لالنخفــاض
فــي قيمــة األصــل فــي الســنوات الســابقة .يتــم إثبــات عكــس قيــد االنخفــاض فــي القيمــة علــى الفــور فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

االستثمارات
استثمارات في شركات زميلة
	-الشــركات الزميلــة هــي الكيانــات التــي يمــارس عليهــا المجموعــة تأثيــر هــام وال تخضــع لســيطرتها  ،ويصاحبهــا بشــكل عــام حصــة ملكيــة مــا بيــن  %20و %50مــن
حقــوق التصويــت .يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة بطريقــة حقــوق الملكيــة ،ويتــم إثباتهــا مبدئيـاً بالتكلفــة .يتــم زيــادة أو تخفيــض القيمــة
الدفتريــة إلثبــات حصــة المســتثمر فــي الربــح أو الخســارة للشــركة المســتثمر فيهــا تاريــخ االقتنــاء .تشــتمل اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة علــى الشــهرة
التــي تُحــدد عنــد الشـراء.
إذا تــم تخفيــض حصــة الملكيــة فــي شــركة زميلــة إال إن التأثيــر الهــام مــازال محتفــظ بــه ،فــإن الحصــة التناســبية فقــط للمبلــغ المثبــت ســابقاً فــي الدخــل الشــامل يعــاد
تصنيفــه لقائمــة الدخــل كلمــا كان ذلــك مالئمـاً.
	-تــدرج حصــة المجموعــة فــي ربــح أو خســارة مــا بعــد الشـراء بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة ،وتــدرج حصتهــا فــي حركــة مــا بعــد الشـراء فــي الدخــل الشــامل مــع
تســوية مقابلــة للقيمــة الدفتريــة لالســتثمار.
	-إذا تســاوت حصــة المجموعــة مــن خســائر فــي شــركة زميلــة أو زادت عنهــا فــي تلــك الشــركة بمــا فــي ذلــك أي ذمــم مدينــة غيــر مضمونــة ،تتوقــف المجموعــة عــن
إثبــات الخســائر اإلضافيــة مــا لــم تتكبــد التـزام نظامــي أو مســتدل عليــه أو مدفوعــات تمــت بالنيابــة عــن الشــركة الزميلــة.
	-تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل مركــز مالــي موحــد بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.
وفــي حالــة حــدوث مثــل هــذا االنخفــاض ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض كفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة الزميلــة وقيمتــه الدفتريــة وتحميــل
المبلــغ علــى قائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة .األربــاح والخســائر الناشــئة عــن معامــات تصاعديــة ومعامــات تنازليــة بيــن المجموعــة وشــركاتها الزميلــة تــدرج فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة فقــط إلــى حــد حصــص المســتثمر غيــر ذات العالقــة فــي الشــركات الزميلــة .تــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات الزميلــة،
كلمــا دعــت الضــرورة ،لضمــان التوافــق مــع السياســات المطبقــة مــن قبــل المجموعــة.

استثمارات متاحة للبيع
تتكــون االســتثمارات المتاحــة للبيــع بشــكل رئيســي مــن أقــل مــن  %20مــن اســتثمارات حقــوق الملكيــة فــي بعــض اســتثمارات مدرجة/غيــر مدرجــة بســوق األوراق الماليــة.
تُــدرج هــذه االســتثمارات ضمــن الموجــودات غيــر المتداولــة مــا لــم يكــن لــدى اإلدارة النيــة فــي بيعهــا فــي خــال اثنــا عشــر شــه اًر مــن تاريــخ المركــز المالــي الموحــد .تثبــت
هــذه االســتثمارات مبدئيـاً بالتكلفــة ويعــاد قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل مركــز مالــي علــى النحــو التالــي:
 .أيتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة المدرجــة باألسـواق الماليــة علــى أســاس أســعار الســوق المتوفـرة كمــا فــي تاريــخ المركــز المالــي الموحــد مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار أيــة قيــود تمنــع تحويــل أو بيــع تلــك االســتثمارات.
 .بويتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة غيــر المدرجــة بأسـواق ماليــة علــى أســاس تقديــر معقــول للقيمــة الســوقية الحاليــة عــن طريــق المقارنــة مــع أوراق ماليــة
أخــرى مماثلــة مدرجــة فــي الســوق أو علــى أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة المتوقعــة.
 .جتدرج التسويات التراكمية الناتجة عن إعادة تقويم هذه االستثمارات كبند مستقل ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة إلى إن يتم بيع االستثمار.
 .دتســتخدم التكلفــة كتقديــر مالئــم للقيمــة العادلــة عندمــا ال توجــد معلومــات كافيــة متاحــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،أو إذا كان يوجــد مجــال واســع لقياســات القيمــة العادلــة
وتمثــل التكلفــة أفضــل التقديـرات للقيمــة العادلــة ضمــن ذلــك المجــال.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تتكــون تكلفــة أعمــال أرســمالية تحــت التنفيــذ مــن قيمــة العقــد ،والتكاليــف التــي تنســب مباشـرة لتطويــر وتجهيــز أصــول المشــروع إلــى الموقــع والحالــة الالزمــة التــي تمكنهــا
مــن التشــغيل وللغــرض الــذي اقتنيــت مــن أجلــه .يتــم تحويــل تكاليــف األعمــال ال أرســمالية تحــت التنفيــذ إلــى تصنيفــات أصــول ملموســة وأصــول غيــر ملموســة غيــر متداولــة
عندمــا تصــل إلــى حالــة التشــغيل وتكــون متاحــة للغــرض منهــا .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لألعمــال ال أرســمالية تحــت التنفيــذ لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي
قيمتهــا عندمــا تشــير أحــداث أو تغيـرات فــي ظــروف مــا إلـ ــى إن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .وفــي حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر وعندمــا تزيــد القيمــة
الدفتريــة عــن القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد ،يتــم تخفيــض قيمــة األصــول إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد.
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المخزون
	-يتــم تقيــم المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .يتــم تحديــد التكلفــة ع ــلى أســاس المتوســط المرجــح .صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي
الســعر الــذي يمكــن البيــع بــه فــي دورة األعمــال االعتياديــة بعــد الســماح للتكلفــة بالتحقــق ،وكلمــا كان ذلــك مالئمــا ،تكلفــة التحويــل مــن حالتــه الراهنــة إلــى حالتــه
النهائيــة .يتــم تكويــن مخصــص لمقابلــة المخــزون المتقــادم وبطــيء الحركــة والمعيــب ،عندمــا يكــون ذلــك ضروري ـاً.
	-تثبت بضاعة بالطريق على أساس تكلفة البضاعة الواصلة.

مخصص مخزون البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة
يتــم تقييــم المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .يتــم إجـراء تعديــات لخفــض تكلفــة البضاعــة إلــى قيمتهــا القابلــة للتحقــق علــى أســاس تقديــر
يتــم كل فتـرة ماليــة ،إذا لــزم األمــر ،وذلــك علــى مســتوى المنتــج فيمــا يتعلــق بالفائــض المقــدر وأرصــدة التقــادم واألرصــدة المنخفضــة قيمتهــا .إن العوامــل التــي تؤثــر علــى
ـاء عليــه ،يتــم عمــل المخصصــات الضروريــة ومراجعتهــا بشــكل دوري وبصفــة
تلــك التعديــات تتضمــن التغي ـرات فــي الطلــب والتدهــور المــادي ومشــاكل الجــودة .وبنـ ً
مســتمرة مــن قبــل اإلدارة فــي كل فتـرة ماليــة.

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى
يتــم تســجيل الذمــم المدينــة مبدئيـاً بالقيمــة الســوقية ويتــم قياســها الحقـاً بالكلفــة المطفــأة مســتخدماً طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقــص مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات
الماليــة النخفــاض األدوات الماليــة.

ودائع قصيرة األجل
تتضمن الودائع قصيرة األجل إيداعات لدى بنوك واستثمارات قصيرة األجل تتميز بدرجة عالية من السيولة ،ولكن ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الشراء.

نقد لدى البنوك
	-يشــتمل نقــد لــدى البنــوك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة علــى النقــد لــدى البنــوك والنقــد لــدى الصنــدوق وودائــع قصيـرة األجــل التــي تســتحق خــال ثالثــة أشــهر
أو أقــل ،وهــي عرضــة لمخاطــر غيــر ذات أهميــة للتغيــر فــي القيمــة.
	-ألغـراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة ،يتكــون نقــد لــدى البنــوك م ــن األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد لــدى الصنــدوق والودائــع قصيـرة األجــل كمــا هــو محــدد
أعــاه ،بعــد خصــم حســابات الســحب علــى المكشــوف القائمــة والتــي تمثــل جــزءاً ال يتجـ أز مــن إدارة المجموعــة النقديــة.

التزامات منافع الموظفين
ُيجنــب مخصــص الت ازمــات منافــع الموظفيــن عــن فتـرات خدماتهــم بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،ويتــم رصــد مخصــص الت ازمــات منافــع الموظفيــن وفقــا لطريقــة
ـون
ـاء علــى
الوحــدة المتوقعــة تبعـاً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )19منافــع الموظفيــن" ،مــع األخــذ فــي االعتبــار قانـ العمــل الســعودي .يتــم االعتـراف بالمخصــص بنـ ً
القيمــة الحاليــة اللت ازمــات الم ازيــا المحــددة.
يتــم احتســاب القيمــة الحاليــة اللت ازمــات الم ازيــا المحــددة باســتخدام افت ارضــات لمتوســط النســبة الســنوية لزيــادة الرواتــب ومتوســط ســنوات العمــل للموظفيــن ومعــدل خصــم
ـاء علــى أفضــل التقديـرات المتوفـرة عــن
مالئــم .تحتســب االحتمــاالت المســتخدمة علــى أســاس ثابــت لــكل ســنة وتعكــس أفضــل تقديـرات اإلدارة .تحــدد نســبة الخصــم بنـ ً
عائــدات الســوق المتوفـرة حاليـاً فــي تاريــخ التقريــر.

التغيرات في السياسات المحاسبية بسبب مراجعة معيار المحاسبة الدولي رقم 91
تســتلزم التعديــات القيــام باالعتـراف بالتغيـرات فــي االلت ازمــات المحــددة للم ازيــا والقيمــة العادلــة واالعتـراف بجميــع األربــاح والخســائر المحاســبية مباشـرة مــن خــال قائمــة
الدخــل الشــامل الموحــدة ،وذلــك لكــي يعكــس صافــي أصــل أو التـزام الشــركة المعتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.
تم إجراء التقييم االكتواري من قبل شركة الخوارزمي للخدمات االكتوارية ،وأجريت باستخدام وحدة االئتمان المتوقعة.
وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كما يلي:
معدل دوران الموظفين

عالي

زيادة الرواتب

%3.5

معدل الخصم للتدفقات النقدية

%3.5

العمولة على القروض واالقتراضات
تــدرج جميــع القــروض اآلجلــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ازئــد تكاليــف المعاملــة المنســوبة لهــا مباشـرة ،ثــم تقــاس الحقـاً القــروض ألجــل التــي تحمــل عمولــة
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر العمولــة الســائد .تــدرج مصاريــف ترتيــب تســهيالت القــرض كتكلفــة معاملــة للقــرض إلــى الحــد الــذي يكــون معــه احتمــال إن
بعــض أو كل التســهيالت ســوف يتــم ســحبها.
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ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
اء صدرت بها فواتير للمجموعة أو لم تصدر.
تثبت المطلوبات للمبالغ المتوجب سدادها مستقبالً عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سو ً

المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة الت ـزام قانونــي أو مســتدل عليــه مــن الظــروف المحيطــة نتيجــة لحــدث فــي الماضــي ومــن المحتمــل إن يترتــب
عليــه تدفــق خــارج لمـوارد مــن المنشــأة تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية لتســوية ذلــك االلتـزام ،ويمكــن عمــل تقديــر يمكــن االعتمــاد عليــه لمبلــغ االلتـزام .عندمــا
تتوقــع المجموعــة اســترداد بعــض أو كل مخصــص مــا ،مثــال ذلــك بموجــب عقــد تأميــن ،يــدرج المبلــغ المســترد كأصــل مســتقل ولكــن فقــط عندمــا يكــون ذلــك مؤكــد فعليـاً.
تظهــر المصروفــات المتعلقــة بمخصــص مــا بقائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة بالصافــي بعــد خصــم أي مبالــغ مســتردة.

االلتزامات المحتملة
ال تــدرج االلت ازمــات المحتملــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة .ويتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم تكــن إمكانيــة تدفــق خــارج لمـوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة بعيــدة .ال يــدرج أصــل
محتمــل فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ولكــن يفصــح عنــه عندمــا يكــون هنالــك احتمــال بتدفــق داخــل لمنافــع اقتصاديــة إلــى المنشــأة.

الزكاة
تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقـاً لألنظمــة التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة المجموعــة ويتــم تحميــل مبلــغ المخصــص علــى
قائمــة األربــاح والخســائر .يتــم قيــد التعديــات التــي تطـ أر عنــد الربــط النهائــي للــزكاة وضريبــة الدخــل  -إن وجــدت  -فــي الفتـرة التــي يتــم الربــط فيهــا.

التقارير القطاعية
أ) قطاع األعمال

قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشآت التي:

1.1تعمل في أنشطة تدر إيرادات،
2.2تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ الق اررات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء،
3.3تتوفر عنها معلومات مالية بشكل مستقل.

ب) القطاع الجغرافي
القطــاع الجغ ارفــي هــو مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات أو المنشــآت التــي تقــوم بأنشــطة تــدر إيـرادات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد مختلفــة
عــن تلــك التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية
تحــول المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة إلــى الريــال ســعودي الســعودي وفقـاً ألســعار الصــرف الســائدة وقــت إجـراء المعامــات .فــي تاريــخ كل مركــز
مالــي موحــد ،تحــول أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي طبقـاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك
التاريــخ .تــدرج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن عمليــات التحويــل والتســوية فــي قائمــة األربــاح والخســائر الموحــدة .يتــم فــي تاريــخ إعــداد قائمــة المركــز المالــي الموحــدة
ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي وفقـاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .يتــم ترجمــة عناصــر حقــوق الملكيــة
علــى أســعار التحويــل الســائدة فــي تاريــخ نشــأة كل عنصــر .يتــم ترجمــة إي ـرادات ومصروفــات الخاصــة بهــذه الشــركات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي علــى أســاس
المتوســط المرجــح ألســعار التحويــل خــال الســنة .أمــا التعديــات المتراكمــة علــى ترجمــة العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن ذلــك ،إن وجــدت ،تــدرج كبنــد مســتقل ضمــن
حقــوق الملكيــة بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة .وعندمــا يتــم اســتبعاد جــزء مــن اســتثمار فــي هــذه الشــركات الزميلــة ،تــدرج هــذه التعديــات المتراكمــة فــي قائمــة األربــاح
أو الخســائر الموحــدة كجــزء مــن الربــح أو الخســارة عنــد االســتبعاد.

االعتراف باإليرادات
تتكــون إيـرادات المجموعــة بشــكل رئيســي مــن إيجــار لوحــات إعالنــات الطــرق إو�عالنــات وســائل اإلعــام واللوحــات الفنيــة الثابتــة والتوزيــع وتجــارة القرطاســية والكتــب.
ويتــم االعت ـراف باإلي ـراد إلــى المــدى الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالت ازمــات األداء المتعلقــة بعقــود العمــاء مــن قبــل المجموعــة .يتــم قيــاس اإلي ـرادات علــى أســاس الشــروط
المحــددة فــي العقــد مــع العميــل وتســتبعد المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن طــرف ثالــث .وتقــوم المجموعــة باالعتـراف باإليـرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى الســلعة أو المنتــج
أو الخدمــة إلــى عميــل ،باإلضافــة إلــى الشــروط الخاصــة لالعتـراف باإليـراد يجــب تحققهــا قبــل عمليــة االعتـراف باإليـراد .فيمــا يلــي معاييــر اعتـراف محــددة يجــب أيضـاً
الوفــاء بهــا قبــل االعتـراف باإليـرادات:

مبيعات البضاعة
يتم االعتراف باإليرادات في حالة تحويل الســيطرة على المنتجات للعميل ،أو عندما يتم تســليم المنتجات إلى العميل ،أو أن يكون للعميل حرية التصرف الكاملة في
ق
ـاء علــى الشــروط التعاقديــة عندمــا يتــم نقــل مخاطــر
طــر وســعر بيــع المنتجــات ،وأن ال يوجــد أي التـزام يمكــن أن يؤثــر علــى اســتالم العميــل للمنتجــات .ويتــم التســليم بنـ ً
عيــوب الســلع والخســارة إلــى العميــل أو إن العميــل قــد قبــل المنتجــات وفقـاً لعقــد البيــع ،إو�ن حــق تســليم الســلع قــد أصبــح نافــذاً ،أو أن لــدى المجموعــة أدلــة موضوعيــة
أن جميــع معاييــر االســتالم قــد اســتوفيت .يتــم قيــاس اإليـرادات المعتــرف بهــا بســعر البيــع كمــا هــو متفــق عليــه فــي عقــد البيــع .يتــم تعديــل ســعر البيــع طبقــا ألي متغيــر
محتمــل مثــل امتيــازات األســعار والخصومــات والتخفيضــات والمبالــغ المســتردة والتســهيالت االئتمانيــة وغيرهــا .تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة المتوقعــة للمقابــل المتغيــر
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لتعديــل ســعر البيــع المحتمــل .وتــدرج المجموعــة فــي ســعر المعاملــة بعــض أو كل مبلــغ المقابــل المتغيــر فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المرجــح أنــه لــن يحــدث
عكــس جوهــري فــي قيمــة اإليـرادات المتراكمــة المعتــرف بهــا وعندمــا يكــون هنــاك حالــة مــن عــدم التأكــد المرتبطــة باالعتبــار المتغيــر والمرتبــط بــه حــل مســتقبلياً .وأنــه
مــن المحتمــل أن منافــع اقتصاديــة ســوف تتدفــق إلــى المنشــأة وأنــه يمكــن قيــاس مبلــغ اإليـراد بشــكل موثــوق بــه.

تقديم الخدمات
تتحقق اإليرادات من تقديم الخدمات في الفترة المحاسبية التي تقدم فيها الخدمات أو التي أنجزت فيها.
موثوق
به.
عندما يتم تقديمها ويكون هناك احتمال أن منافع اقتصادية سوف تتدفق إلى المنشأة وأنه يمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل

إعالنات الطرق
يتــم تســجيل إيجــارات لوحــات إعالنــات الطــرق والخدمــات المقدمــة كإيـرادات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى الفتـرة التــي تقــدم فيهــا الخدمــة .وبشــكل عــام تغطــى
عقــود إعالنــات الطــرق فتـرة شــهر واحــد بحــد أدنــى إلــى أكثــر مــن عــام واحــد ،وعمومـاً تصــدر فواتيــر عنهــا شــهرياً علــى أســاس شــروط العقــد .حــدث انطالقــة إيـرادات
إعالنــات الطــرق يكــون بعــد إكمــال وتركيــب لوحــات إعالنــات الطــرق التــي تعطــى لإليجــار للعمــاء علــى أســاس العقــود المنفــذة.

إيرادات أخرى
تدرج اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي .يتم احتساب األرباح والخسائر من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة األرباح والخسائر الموحدة.

االعتراف بالمصاريف
جميــع المصاريــف المتكبــدة فــي تســيير األعمــال والحفــاظ علــى الممتلــكات والمعــدات فــي حالــة مــن الكفــاءة يتــم تحمليهــا علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة
للوصــول إلــى الربــح أو الخســارة للســنة .يتــم التوزيــع بيــن تكلفــة اإليـرادات والمصروفــات العموميــة واإلداريــة ومصروفــات البيــع والتوزيــع ،عنــد الضــرورة ،علــى أســاس
ثابــت .المصاريــف المتكبــدة لغــرض اقتنــاء وتمديــد أو تحســين موجــودات ذات طبيعــة دائمــة التــي مــن خاللهــا االســتمرار فــي األعمــال أو لغــرض زيــادة القــدرة علــى
كســب األعمــال يتــم معالجتهــا كمصاريــف أرســمالية.

توزيعات أرباح االستثمارات
يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة عند اإلعالن عنها واعتمادها في الجمعية العمومية من قبل المساهمين بالشركة المستثمر فيها.

عقود التأجير
تدرج إيرادات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

معامالت أطراف ذو عالقة
تــم اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بالمعامــات التجاريــة بيــن األط ـراف الذيــن تــم تحديدهــم كأط ـراف ذو عالقــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" – )24اإلفصــاح عــن
الطــرف ذو العالقــة" كمــا أقرتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

األحداث التي تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
جميــع األحــداث الهامــة التــي تقــع بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وحيثمــا كان ذلــك مالئم ـاً ،تعتبــر تعديــات أو افصاحــات تمــت فــي اإليضاحــات المعنيــة
علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.

 ٦.٤الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية
أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في  31مارس ٢٠١٧
1.1لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن تحديــد أثــر عــدم إصــدار القوائــم الماليــة للشــركات الزميلــة ،وبالتالــي تــم االعتمــاد علــى القوائــم الماليــة المعــدة مــن قبــل إدارة الشــركة
للشــركات الزميلــة ،ولــم تقــم الشــركة بإثبــات أيــة أربــاح أو خســائر مقابــل االســتثمار فــي الشــركة المتحــدة لإلعــان المحــدودة للســنتين المنتهيتيــن فــي 2015م
و2016م ،ولــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة بطريقــة مباشـرة أو مــن خــال إجـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد حصــة
الشــركة مــن التغيــر فــي صافــي أصــول الجهــة المســتثمر بهــا ،وبالتالــي فــإن الم ارجــع القانونــي غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلج ـراء أيــة
تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.
2.2تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بفــرض اســتم اررية الشــركة ،ولكــن تأخــر الشــركة فــى تأجيــر بعــض المواقــع اإلعالنيــة وتكبدهــا خســائر مــن بعــض الشــركات التابعــة
لهــا مــع تحقيــق عجــز فــى األنشــطة التشــغيلية لقائمــة التدفقــات النقديــة لبعــض الشــركات التابعــة كشــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة وشــركة تهامــة القابضــة لالســتثمار
التجــاري وشــركة تهامــة الدوليــة لإلعــان وشــركة اســتدامة العالميــة العقاريــة ،وقــد أَطلعــت الشــركة الم ارجــع القانونــي علــى خطتهــا المســتقبلية فيمــا يتعلــق بتحصيــل
مســتحقاتها إو�جراء بعض التســويات مع دائنيها وتنشــيط أنشــطتها التشــغيلية.
3.3بلغــت خســائر الشــركة المتراكمــة بتاريــخ  31مــارس 2017م مبلــغ  94,817,612ريــال ســعودي ،وتمثــل نســبة  %63مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع وقــد تضمــن
اإليضــاح رقــم ( )20مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــى  31مــارس 2017م موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى إطفــاء جــزء
مــن الخســائر المتراكمــة عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن  150مليــون ريــال ســعودي ليصبــح رأس المــال بعــد التخفيــض  75مليــون ريــال ســعودي،
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بنســبة انخفــاض قدرهــا  %50و ذلــك عــن طريــق إلغــاء عــدد  7.5مليــون ســهم ليصبــح إجمالــي األســهم بعــد التخفيــض عــدد  7.5مليــون ســهم ،وعليــه انخفضــت
قيمــة الخســائر المرحلــة فــي ذلــك التاريــخ لتصبــح  19,817,612ريــال ســعودي وتمثــل نســبة  %26مــن رأس مــال الشــركة بعــد التخفيــض.
4.4تتجــاوز المطلوبــات المتداولــة للشــركة موجوداتهــا المتداولــة بمقــدار  21,937,318ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م ،هــذا األمــر يعــد مؤش ـ اًر علــى
عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار ،خطــة اإلدارة هــي معالجــة هــذه الخســائر والعجــز فــي رأس المــال كمــا هــو مبيــن فــي إيضاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــى  31مــارس 2017م.
5.5تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة اســتثمار فــي شــركة تابعــة تتمثــل فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة المحــدودة والتــي لــم يتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة لعــدم
إصــدار القوائــم الماليــة مــن ســنة 2012م وذلــك نتيجــة لتوقــف نشــاط الشــركة منــذ تاريــخ  16نوفمبــر 2011م .وبذلــك لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن الحصــول
علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة بطريقــة مباشـرة أو مــن خــال إجـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد مــدى صحــة القوائــم الماليــة المفصــح عنهــا .وبالتالــي فــإن الم ارجــع
القانونــي غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلجـراء أيــة تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في  31مارس 2018م
1.1لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن تحديــد أثــر عــدم إصــدار القوائــم الماليــة للشــركات الزميلــة ،ولــم تقــم الشــركة بإثبــات أيــة أربــاح أو خســائر مقابــل االســتثمار فــي
الشــركة المتحــدة لإلعــان المحــدودة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 2015م و2016م و2017م ،ولــم يتمكــن مــن الحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة
بطريقــة مباشـرة أو مــن خــال إجـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد حصــة الشــركة مــن التغيــر فــي صافــي أصــول الجهــة المســتثمر بهــا .وبالتالــي فــإن الم ارجــع القانونــي
غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلجـراء أيــة تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.
2.2تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بفــرض اســتم اررية الشــركة ،ولكــن تأخــر الشــركة فــى تأجيــر بعــض المواقــع اإلعالنيــة وتكبدهــا خســائر مــن بعــض الشــركات التابعــة
لهــا مــع تحقيــق عجــز فــى األنشــطة التشــغيلية لقائمــة التدفقــات النقديــة لبعــض الشــركات التابعــة كشــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة ،وقــد أَطلعــت الشــركة الم ارجــع
القانونــي علــى خطتهــا المســتقبلية فيمــا يتعلــق بتحصيــل مســتحقاتها إو�جـراء بعــض التســويات مــع دائنيهــا وتنشــيط أنشــطتها التشــغيلية.
3.3تتجــاوز المطلوبــات المتداولــة للشــركة موجوداتهــا المتداولــة بمقــدار  10,684,006ريــال ســعودي وبنســبة ( )%10.1كمــا فــي  31مــارس 2018م ،هــذا األمــر
يعــد مؤشـ اًر علــى عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار ،خطــة اإلدارة هــي معالجــة هــذه الخســائر والعجــز فــي رأس المــال كمــا هــو مبيــن ضمــن إيضاحــات القوائــم
الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م.
4.4تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة اســتثمار فــي شــركة تابعــة تتمثــل فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة المحــدودة والتــي لــم يتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة لعــدم
إصــدار القوائــم الماليــة مــن ســنة 2012م وذلــك لتوقــف نشــاط الشــركة منــذ تاريــخ  16نوفمبــر 2011م .وبذلــك لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن الحصــول علــى
أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة بطريقــة مباش ـرة أو مــن خــال إج ـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد مــدى صحــة القوائــم الماليــة المفصــح عنهــا .وبالتالــي فــإن الم ارجــع
القانونــي غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلج ـراء أيــة تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في  31مارس 2019م
1.1لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن تحديــد أثــر عــدم إصــدار القوائــم الماليــة للشــركات الزميلــة ،ولــم تقــم المجموعــة بإثبــات أيــة أربــاح أو خســائر مقابــل االســتثمار فــي
شــركة المتحــدة لإلعــان المحــدودة للســنوات المنتهيــة فــي 2015م و2016م و2017م و2018م ،وكذلــك لــم تثبــت المجموعــة أيــة أربــاح أو خســائر لــكل مــن
شــركة تهامــة لإلعــام المعاصــر للدعايــة واإلعــان وشــركة تهامــة لإلعــام الجديــد للســنة المنتهيــة فــي 2018م ،كمــا قامــت إدارة المجموعــة بإثبــات حصتهــا مــن
أربــاح االســتثمار بالشــركة الزميلــة شــركة جــي والتــر طومســون مينــا بنــاءاً علــى قوائــم ماليــة معــدة مــن قبــل اإلدارة ،ولــم يتكمــن الم ارجــع القانونــي مــن الحصــول علــى
أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة بطريقــة مباشـرة أو مــن خــال إجـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد حصــة المجموعــة مــن التغيــر فــي صافــي أصــول الجهــة المســتثمر بهــا.
وبالتالــي فــإن الم ارجــع القانونــي غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلجـراء أيــة تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.
2.2تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة اســتثمار فــي شــركة تابعــة تتمثــل فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة المحــدودة والتــي لــم يتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة نتجيــة
لعــدم إصــدار القوائــم الماليــة مــن ســنة 2012م وذلــك لتوقــف نشــاط الشــركة منــذ تاريــخ  16نوفمبــر 2011م .وبذلــك لــم يتمكــن الم ارجــع القانونــي مــن الحصــول
علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة بطريقــة مباشـرة أو مــن خــال إجـراءات مراجعــة بديلــة لتحديــد مــدى صحــة القوائــم الماليــة الموحــدة المفصــح عنهــا .وبالتالــي
فــإن الم ارجــع القانونــي غيــر قــادر علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة إلجـراء تعديــات علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.
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 ٦.٥مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)8مؤشرات األداء الرئيسية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس

مؤشرات األداء الرئيسية المالية

2017م

2018م

2019م

ألف ريال سعودي

)(5,583

30,460

29,449

هامش مجمل الربح

%

) ( %6.4

%42.6

%36.5

مصروفات بيع و تسويق كنسبة من اإليرادات

%

)(%17.4

)(%31.1

)(%27.1

مصروفات عمومية إو�دارية كنسبة من اإليرادات

%

)(%26.7

)(%30.9

)(%23.1

هامش صافي الربح (الخسارة) التشغيلي

%

)(%50.6

)(%18.9

)(%13.8

الهامش الصافي

%

)(%64.2

%4.1

%4.2

العائد على حقوق األصول

%

)(%23.8

%1.4

%1.6

العائد على حقوق الملكية

%

)(%107.8

%5.1

%5.5

الدين إلى إجمالي حقوق الملكية

X

0.76

0.67

0.77

الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة

X

0.84

0.82

0.95

مجمل الربح( /الخسارة)

المصدر :القوائم المالية المدققة
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 ٦.٦نتائج العمليات  -قائمة الدخل
يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)9نتائج العمليات – قائمة الدخل.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

معدل النمو السنوي

زيادة ( /نقص)
2018م

المركب

2019م

2017م 2019 -م

اإليرادات
إعالن

56,716

45,891

49,122

)(%19.1

%7.0

)(%6.9

توزيع

25,213

20,118

27,770

)(%20.2

%38.0

%4.9

مكتبات وتجزئة

4,710

5,540

3,757

%17.6

)(%32.2

)(%10.7

إجمالي اإليرادات

86,639

71,549

80,649

)(%17.4

%12.7

)(%3.5

تكلفة اإليرادات

)(92,222

)(41,089

)(51,200

)(%55.4

%24.6

)(%25.5

إجمالي الربح(/الخسارة)

)(5,583

30,460

29,449

%645.5

)(%3.3

ال ينطبق

مصاريف بيع وتسويق

)(15,092

)(22,220

)(21,877

%47.2

)(%1.5

%20.4

مصاريف عمومية إو�دارية

)(23,133

)(21,795

)(18,680

)(%5.8

)(%14.3

)(%10.1

خسارة التشغيل

)(43,808

)(13,556

)(11,108

%69.1

%18.1

)(%49.6

12,299

3,179

1,513

)(%74.1

)(%52.4

)(%64.9

)(19,626

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

603

19,478

17,937

%3,130

)(%7.9

%445.5

)(934

)(2,243

)(3,136

%140.0

%39.8

%83.2

-

1,069

-

-

)(%100.0

-

صافي ربح(/خسارة) السنة  -قبل الزكاة الشرعية

)(51,467

7,928

5,207

%115.4

)(%34.3

ال ينطبق

الزكاة الشرعية

)(4,190

)(4,967

)(1,784

%18.5

)(%64.1

)(%34.7

)(55,657

2,961

3,422

%105.3

%15.6

ال ينطبق

حصة الشركة من أرباح شركات زميلة بالصافي
مخصص هبوط استثمارات في شركات زميلة
إيرادات أخرى بالصافي
مصروفات تمويل
ربح استبعاد شركة تابعة

صافي ربح(/خسارة) السنة
المصدر :القوائم المالية المدققة

تتــوزع إيـرادات الشــركة علــى ثــاث نشــاطات رئيســية وهــي اإلعــان ،والتوزيــع ،ومكتبــات وتجزئــة .فــي عــام 2019م ،شــكلت المبيعــات مــن نشــاط اإلعــان مــا نســبته
 %60.9مــن إجمالــي اإليـرادات ،بينمــا شــكلت إيـرادات نشــاط التوزيــع ونشــاط المكتبــات والتجزئــة مــا نســبته  %34.4و ,%4.7علــى التوالــي.
انخفضــت اإليـرادات بنســبة  %17.4بمقــدار  15.1مليــون ريــال ســعودي مــن  86.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  71.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م،
ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي المقــام األول إلــى انخفــاض اإلي ـرادات المحققــة مــن نشــاطي اإلعــان والتوزيــع بمقــدار  10.8مليــون ريــال ســعودي و  5.1مليــون ريــال
ســعودي علــى التوالــي ،وارتبــط هــذا االنخفــاض فــي نشــاط اإلعــان ببيــع حصــة الشــركة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة
الماليــة 2018م ،باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد المواقــع اإلعالنيــة نتيجــة إلنتهــاء سـريان عقــود تأجيــر تلــك المواقــع اإلعالنيــة ،ويرجــع انخفــاض قطــاع التوزيــع بمقــدار
 5.1مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي إلــى عمليــات إعــادة هيكلــة القطــاع والتــي اشــتملت علــى تعديــل عمليــات البيــع بالتركيــز علــى البيــع المباشــر للعمــاء بعــد إلغــاء
عقــد مــوزع رئيســي ،إضافـ ًة إلــى توظيــف رئيــس جديــد للقطــاع و توســيع فريــق المبيعــات وتوظيــف فريــق دعــم المنتجــات.
ارتفعــت اإلي ـرادات بنســبة  %12.7بمقــدار  9.1مليــون ريــال ســعودي مــن  71.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  80.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م،
ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع إيـرادات نشــاطي اإلعــان والتوزيــع بمقــدار  3.2مليــون ريــال ســعودي و  7.6مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي ،وكان ارتفــاع

40

اإليـرادات المتعلقــة بقطــاع اإلعــان بمقــدار  3.2مليــون ريــال ســعودي مرتبطـاً بتعزيــز مبيعــات عقــود التأجيــر قصيـرة األجــل ورفــع نســب اإلشــغال مــن  %57فــي عــام
2018م لتصبــح  %68فــي عــام 2019م ،وجــاء ارتفــاع قطــاع التوزيــع بمــا يقــارب  7.6مليــون ريــال ســعودي بعــد االنتهــاء مــن إعــادة هيكلــة وتوســعة فريــق المبيعــات
المرتبــط بالقطــاع.
انخفضــت تكلفــة اإليـرادات بنســبة  %55.4مــن  92.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  41.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وقــد نتــج هــذا بشــكل أساســي
عــن انخفــاض تكلفــة اإليـرادات المتعلقــة بنشــاط اإلعــان بمقــدار  46.0مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض تكلفــة اإليـرادات المتعلقــة بنشــاط التوزيــع بمقــدار 5.5مليــون ريــال
ســعودي ،حيــث ارتبــط انخفــاض تكلفــة إيـرادات نشــاط اإلعــان بانخفــاض تكلفــة تأجيــر مواقــع إعالنيــة بمــا يقــارب  32.0مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى انخفــاض
تكلفــة المبيعــات الموحــدة مــن شــركة أد أرت مديــان لإلعــان بمــا يقــارب  13.0مليــون ريــال ســعودي بعــد بيــع حصــة الشــركة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة
تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م ،وجــاء انخفــاض تكلفــة اإليـرادات المتعلقــة بنشــاط التوزيــع بمقــدار 5.5مليــون ريــال ســعودي متماشــياً مــع انخفــاض
اإليـرادات المحققــة مــن النشــاط.
وقــد ارتبــط ارتفــاع تكلفــة اإليـرادات بنســبة  %24.6أو بمقــدار  10.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م بشــكل رئيســي بارتفــاع تكلفــة إيـرادات
قطــاع اإلعــان بمقــدار  7.3مليــون ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد زيــادة كلفــة تأجيــر المواقــع اإلعالنيــة لمقابلــة مخاطــر زيــادة تكلفــة اإليجــارات ،كمــا ارتفعــت تكلفــة إيـرادات
قطــاع التوزيــع بمقــدار  4.0مليــون ريــال ســعودي ،حيــث كانــت متماشــية مــع ارتفــاع اإليـرادات خــال نفــس الفتـرة.
تشــمل مصاريــف البيــع والتســويق رواتــب وم ازيــا موظفيــن ،إيجــارات ،إو�عالنــات وعمـوالت بيــع وتحصيــل ،ومخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة ،واســتهالك ،ومصروفــات
أخــرى .ارتفعــت مصاريــف البيــع والتوزيــع بنســبة  %47.2مــن  15.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  22.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م .يعــزى ذلــك فــي
المقــام األول إلــى ارتفــاع رواتــب وم ازيــا الموظفيــن ومصاريــف اإلعالنــات وعمـوالت التحصيــل باإلضافــة إلــى تســجيل مخصــص مخــزون بطــيء الحركــة بمقــدار 5.6
مليــون ريــال ســعودي .ولــم تشــهد مصاريــف البيــع والتســويق أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2018م و2019م.
تتألــف المصاريــف العموميــة واإلداريــة مــن رواتــب وم ازيــا للموظفيــن ،وأتعــاب مهنيــة واستشــارية ،ومخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا ،ومخصــص مخــزون بطــيء
الحركة ،ومصاريف إيجارات ،واســتهالك ،ومصروفات أخرى .ولم تشــهد المصاريف العمومية واإلدارية أي تقلبات جوهرية بين عامي 2017م و2018م .انخفضت
المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة  %14.3مــن  21.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  18.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وكان ذلــك مرتبط ـاً
بانخفــاض مصاريــف األتعــاب المهنيــة واالستشــارية والمصاريــف األخــرى خــال نفــس الفتـرة.
تتضمــن حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركات زميلــة حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركة جــي والتــر تومســون مينــا .وانخفضــت حصــة الشــركة مــن هــذه األربــاح بنســبة %74.1
مــن  12.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وكمــا انخفضــت حصــة الشــركة مــن أربــاح الشــركات الزميلــة بنســبة %52.4
مــن  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وقــد جــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة زيــادة حجــم المنافســة فــي مجــال اإلعــان
بشــكل كبيــر وانخفــاض حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي.
تتضمــن اإليـرادات األخــرى إيـرادات تســوية عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة ،وتســوية أرصــدة دائنــة غيــر مطالــب بهــا ،وأربــاح بيــع وممتلــكات ،إو�يـرادات إيجــارات ،إو�يـرادات
ومصروفــات أخــرى .ارتفعــت اإليـرادات األخــرى بمقــدار  18.9مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م مقارنــة بعــام 2017م .وجــاء هــذا االرتفــاع بســبب تســجيل الشــركة
إليـرادات تســوية عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة ،إو�يـرادات إدارة عقــود وأنشــطة إعالنيــة أخــرى ألول مـرة بمقــدار  14.6مليــون ريــال ســعودي و 2.0مليــون ريــال ســعودي
علــى التوالــي .انخفضــت اإلي ـرادات األخــرى بنســبة  %7.9مــن  19.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  17.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،يعــزى ذلــك
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض إيـرادات تســوية عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة بنســبة  ،%23.5يرجــع التقلــب فــي أرصــدة تســوية عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة بشــكل رئيســي
ـاء علــى المواقــع اإلعالنيــة الفعليــة التــي
إلــى الفتـرة التــي تنجــح فيهــا إدارة الشــركة فــي التوصــل إلــى التســوية والمطالبــة النهائيــة والخاصــة باإليجــارات المســتحقة عليهــا بنـ ً
تــم اســتالمها فقــط مــع الزيــادة فــي مبالــغ اإليجــارات المســتحقة التــي تــم تكوينهــا كمخصــص خــال الســنوات الماليــة الســابقة.
تتضمــن مصروفــات التمويــل العم ـوالت البنكيــة للتحويــات ومصروفــات وعم ـوالت إصــدار الضمانــات البنكيــة والمصروفــات الماليــة الخاصــة بالمرابحــة اإلســامية
والمصروفــات الماليــة عــن عقــود اإليجــار .ارتفعــت مصروفــات التمويــل بنســبة  %140.0مــن  0.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي
فــي 2018م .وارتفعــت أيضـاً مصروفــات التمويــل بنســبة  %39.8فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى بــدء المجموعــة فــي تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي "( )16عقــود اإليجــار" حيــث بلغــت المصروفــات الماليــة عــن عقــود اإليجــار خــال عــام 2018م مــا يقــارب  2.1مليــون ريــال ســعودي
مقابــل انخفــاض تكاليــف التمويــل عــن قــرض شــركة أد أرت مديــان لإلعــان ( شــركة تابعــة) وذلــك بعــد بيــع الشــركة خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
وخــال عــام 2019م ارتبــط ارتفــاع مصروفــات التمويــل بارتفــاع المصروفــات الماليــة المتعلقــة بعقــود اإليجــار بمــا يقــارب  0.4مليــون ريــال ســعودي وتســجيل المجموعــة
مصروفــات ماليــة عــن مرابحــات إســامية تحصلــت عليهــا خــال الســنة بمــا يقــارب  0.3مليــون ريــال ســعودي وارتفــاع العمـوالت البنكيــة عــن إصــدار الضمانــات ورســوم
التحويــات بمــا يقــارب  0.2مليــون ريــال ســعودي.
فــي عــام 2018م ،حققــت الشــركة ربــح مــن اســتبعاد شــركة تابعــة بمقــدار  1.1مليــون ريــال ســعودي ،نتــج ذلــك عــن قيــام الشــركة األم خــال الربــع األول مــن الســنة
الماليــة 2018م ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  )%75بمبلــغ  4.0مليــون ريــال ســعودي ،ممــا نتــج عــن تحقيــق
أربــاح بلغــت قيمتهــا  1.1مليــون ريــال ســعودي وتــم تســجيلها ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة خــال عــام 2018م ،حيــث بلغــت صافــي قيمــة الموجــودات المســتبعدة
 2.9مليــون ريــال ســعودي.
ارتفعــت الــزكاة الشــرعية بنســبة  %18.5مــن  4.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  5.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى تكويــن
مخصصــات زكاة إضافيــة عــن ســنوات ســابقة بمــا يقــارب  1.2مليــون ريــال ســعودي مقابــل انخفــاض مخصــص الــزكاة للعــام بمــا يقــارب  0.4مليــون ريــال ســعودي
نتيجـ ًة النخفــاض الوعــاء الزكــوي .وانخفضــت الــزكاة الشــرعية بنســبة  %64.1لتصــل إلــى  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى
قيــام الشــركة خــال عــام 2019م بتدعيــم مخصصــات الــزكاة للســنوات الســابقة بمــا يقــارب  2.7مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض مخصــص الــزكاة للســنة بمــا يقــارب 0.5
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض الوعــاء الزكــوي.
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 ٦.٦.١تحليل اإليرادات وتكلفة اإليرادات ومجمل الربح ( /الخسارة) لدى النشاطات التشغيلية
يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة وتكاليفها المباشرة وربحيتها للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م حسب النشاطات التشغيلية.
الجدول رقم ( :)١٠تحليل اإليرادات.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م
مدققة

2018م
مدققة

زيادة ( /نقص)

2019م
مدققة

2018م

معدل النمو السنوي المركب

2019م

2017م 2019 -م

اإليرادات
إعالن

56,716

45,891

49,122

)(%19.1

%7.0

)(%6.9

توزيع

25,213

20,118

27,770

)(%20.2

%38.0

%4.9

مكتبات وتجزئة

4,710

5,540

3,757

%17.6

)(%32.2

)(%10.7

إجمالي اإليرادات

86,639

71,549

80,649

)(%17.4

%12.7

)(%3.5

تكلفة اإليرادات
إعالن

)(68,015

)(21,991

)(29,245

)(%67.7

%33.0

)(%34.4

توزيع

)(20,680

)(15,217

)(19,219

)(%26.4

%26.3

)(%3.6

مكتبات وتجزئة

)(3,527

)(3,882

)(2,737

%10.1

)(%29.5

)(%11.9

)(92,222

)(41,089

)(51,200

)(%55.4

%24.6

)(%25.5

إجمالي تكلفة اإليرادات
كنسبة مئوية من اإليرادات
إعالن

%119.9

%47.9

%59.5

-

-

-

توزيع

%82

%75.6

%69.2

-

-

-

%74.9

%70.1

%72.8

-

-

-

مكتبات وتجزئة
الربح اإلجمالي
إعالن

)(11,299

23,900

19,877

%311.5

)(%16.8

ال ينطبق

توزيع

4,533

4,902

8,552

%8.1

%74.5

%37.4

مكتبات

1,183

1,658

1,020

%40.2

)(%38.5

)(%7.1

)(5,583

30,460

29,449

%645.5

)(%3.3

ال ينطبق

الربح اإلجمالي
كنسبة مئوية من اإليرادات
إعالن

%65.5

%64.1

%60.9

-

-

-

توزيع

%29.1

%28.1

%34.4

-

-

-

مكتبات وتجزئة

%5.4

%7.7

%4.7

-

-

-

المصدر :معلومات اإلدارة
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اإلعالن
شــكلت اإليرادات المحققة من نشــاط اإلعالن ما نســبته  ،%65.5و ،%64.1و %60.9في أعوام 2017م ،و2018م ،و2019م على التوالي من إجمالي اإليرادات.
وتتكــون هــذه اإلي ـرادات مــن إيجــارات لوحــات إعالنــات الطــرق والخدمــات المقدمــة كإي ـرادات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى الفت ـرة التــي تُقــدم فيهــا الخدمــة.
وبشــكل عــام تغطــي عقــود إعالنــات الطــرق فتـرة شــهر واحــد بحــد أدنــى إلــى أكثــر مــن عــام واحــد ويتــم إصــدار الفواتيــر عنهــا شــهرياً علــى أســاس شــروط العقــد .يذكــر
أن الشــركة تقــوم بتســجيل إي ـرادات إعالنــات الطــرق بعــد إكمــال وتركيــب لوحــات إعالنــات الطــرق التــي تعطــى لإليجــار للعمــاء علــى أســاس العقــود المنفــذة ،إضاف ـ ًة
إلــى إيـرادات تصنيــع وصيانــة اللوحــات اإلعالنيــة.
انخفضــت إي ـرادات اإلعــان بنســبة  %19.1مــن  56.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  45.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م .نتــج ذلــك عــن بيــع حصــة
الشــركة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م ،باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد المواقــع اإلعالنيــة .وفــي عــام
2019م ارتفعــت إي ـرادات نشــاط اإلعــان لتصــل إلــى  49.1مليــون ريــال ســعودي ،وجــاء هــذا االرتفــاع مدفوع ـاً بتعزيــز مبيعــات عقــود التأجيــر قصي ـرة األجــل ورفــع
نســب اإلشــغال.
شــملت تكلفــة إيـرادات نشــاط اإلعــان تكلفــة تأجيــر مواقــع إعالنيــة قصيـرة األجــل واســتهالك حــق اســتخدام األصــول واســتهالك اللوحــات اإلعالنيــة ومصروفــات صيانــة
المواقــع اإلعالنيــة وتكاليــف طباعــة المـواد اإلعالنيــة والمـواد الخــام وتكاليــف إنتــاج وتصنيــع اللوحــات اإلعالنيــة وصيانتهــا .وانخفضــت تكلفــة إيـرادات هــذا النشــاط بنســبة
 %67.7بمقــدار  46.0مليــون ريــال ســعودي مــن  68.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  22.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م نتيجــة النخفــاض تكلفــة تأجيــر
مواقــع إعالنيــة بمــا يقــارب  0.32مليــون ريــال ســعودي وأثــر بيــع حصــة الشــركة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة
2018م بمــا يقــارب  0.13مليــون ريــال ســعودي ،وارتفعــت تكلفــة إيـرادات نشــاط اإلعــان بنســبة  %33.0لتصــل إلــى  29.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وقــد
جــاء ارتفــاع تكلفــة اإليـرادات فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع تكلفــة إيـرادات قطــاع اإلعــان بمــا يقــارب  7.1مليــون ريــال ســعودي
بعــد زيــادة تكلفــة تأجيــر المواقــع اإلعالنيــة لمقابلــة مخاطــر زيــادة تكلفــة اإليجــارات.
حققــت الشــركة إجمالــي أربــاح مــن نشــاط اإلعــان بمقــدار  23.9مليــون ريــال ســعودي و 19.9مليــون ريــال ســعودي فــي عامــي 2018م و2019م علــى التوالــي مقارنـ ًة
بإجمالــي خســائر بمقــدار  11.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م.
تمثــل اإليـرادات المحققــة مــن قطــاع اإلعــان إيـرادات الشــركة األم إو�يــردات شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) حتــى تاريــخ بيــع الشــركة فــي الربــع األول مــن
العــام المنتهــي فــي  31مــارس 2018م ،خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــى  31مــارس  2017شــكلت إيـرادات الشــركة األم نســبة  %85مــن إيـرادات القطــاع و شــركة
أد أرت مديــان لإلعــان نســبة  %15مــن إيـرادات القطــاع ،فــى حيــن شــكلت إيـرادات الشــركة األم نســبة  %98مــن إيـرادات القطــاع خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــى
 31مــارس 2018م و شــركة أد أرت مديــان لإلعــان نســبة  %2خــال نفــس الســنة .تمثــل اإليـرادات المحققــة مــن قطــاع اإلعــان خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــى
 31مــارس 2019م إيـرادات الشــركة األم.

التوزيع
تتعلــق اإليـرادات المحققــة مــن نشــاط التوزيــع بإيـرادات مبيعــات مـواد تعليميــة للمــدارس العاملــة بالمملكــة .وانخفضــت هــذه اإليـرادات بنســبة  %20.2مــن  25.2مليــون
ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  20.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م .وجــاء ذلــك نتيجـ ًة لعمليــات إعــادة هيكلــة القطــاع .وارتفعــت إيـرادات نشــاط التوزيــع بمقــدار
 7.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى االنتهــاء مــن إعــادة هيكلــة وتوســيع فريــق المبيعــات.
تتألــف تكلفــة إي ـرادات نشــاط التوزيــع مــن تكاليــف الم ـواد التعليميــة إو�طفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المتمثلــة فــي حــق اســتخدام ب ارمــج تعليــم إلكترونــي ،باإلضافــة
إلــى مشــروع إعــادة صياغــة المناهــج الد ارســية بمــا يتناســب مــع المناهــج الد ارســية المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .كمــا انخفضــت تكلفــة إيـرادات التوزيــع بنســبة
 %26.4مــن  20.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  15.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،حيــث جــاء هــذا االنخفــاض متواكب ـاً مــع انخفــاض اإلي ـرادات
المحققة من نشــاط التوزيع .وارتفعت تكلفة إيرادات التوزيع بنســبة  %26.3من  15.2مليون ريال ســعودي في 2018م إلى  19.2مليون ريال ســعودي في 2019م،
حيــث كان االرتفــاع مرتبطـاً بشــكل رئيســي بارتفــاع إيـرادات التوزيــع خــال نفــس الفتـرة.
شــهد هامــش مجمــل ربــح نشــاط التوزيــع تقــدم ملحوظـاً خــال الســنوات الثــاث الماضيــة حيــث ارتفــع مــن  %18.0فــي 2017م إلــى  %24.4فــي 2018م وارتفــع أيضـاً
ليصــل إلــى  %30.8فــي 2019م ،وارتبــط االرتفــاع بالتوســع فــي مبيعــات المـواد التعليميــة ذات هامــش الربــح المرتفــع وتوســيع قاعــدة المورديــن وتعديــل الشــروط التعاقديــة
لبعــض العقــود لمنــح الشــركة خصومــات إضافيــة .تمثــل اإليـرادات المحققــة مــن قطــاع التوزيــع إيـرادات شــركة تهامــة للتوزيــع.

المكتبات والتجزئة
اء عــن طريــق تجــارة
ترتبــط اإليـرادات المحققــة مــن نشــاط المكتبــات والتجزئــة بمبيعــات الكتــب والمـواد التعليميــة للمــدارس والقرطاســية والهدايــا والمســتلزمات المكتبيــة سـو ً
التجزئــة مــن خــال فــروع القطــاع أو مبيعــات الجملــة .ارتفعــت إي ـرادات المكتبــات بنســبة  %17.6مــن  4.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  5.5مليــون ريــال
ســعودي فــي 2018م ،وقــد نتــج ذلــك فــي المقــام األول عــن ارتفــاع مبيعــات الجملــة .وانخفضــت اإلي ـرادات مــن هــذا النشــاط بنســبة  %32.2مــن  5.5مليــون ريــال
ســعودي فــي 2018م إلــى  3.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى انخفــاض مبيعــات المـواد التعليميــة للمــدارس إو�غــاق عــدد ثــاث
فــروع كانــت تحقــق خســائر.
شــملت تكلفــة إي ـرادات نشــاط المكتبــات والتجزئــة تكاليــف البضائــع المباعــة إلــى العمــاء .وارتبــط ارتفــاع تكلفــة إي ـرادات نشــاط المكتبــات بنســبة  %10.1مــن  3.5مليــون
ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  3.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،يرجــع ذلــك إلــى زيــادة إيـرادات النشــاط .وانخفضــت تكلفــة إيـرادات المكتبــات بنســبة  %29.5مــن
 3.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  2.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وكان االنخفــاض متماشـًـيا مــع انخفــاض إيـرادات النشــاط خــال نفــس الفتـرة المذكــورة.
وارتبــط التقلــب بإجمالــي أربــاح نشــاط المكتبــات مــن ارتفــاع بمقــدار  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى انخفــاض بمقــدار  0.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م
بارتفــاع وانخفــاض اإليـرادات المحققــة مــن هــذا النشــاط والتــي كانــت مدفوعــة بانخفــاض مبيعــات المنتجــات ذات هامــش الربحيــة العالــي.
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تمثــل اإليـرادات المحققــة مــن قطــاع المكتبــات والتجزئــة خــال الســنوات الماليــة المنتهيــة فــى  31مــارس 2017م و 2018م إيـرادات شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة،
خــال الســنة الماليــة المنتيــة فــى  31مــارس 2019م حيــث شــكلت إيـرادات شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة نســبة  %43مــن إيـرادات القطــاع فــى حيــن شــكلت إيـرادات
شــركة تهامــة للتعليــم نســبة  %57مــن إيـرادات القطــاع.

 ٦.٦.٢مصروفات بيع وتسويق
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصروفات البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)11مصروفات بيع وتسويق.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

8,752

9,920

10,505

%13.3

-

5,579

3,154

-

)(%43.5

2,644

1,169

971

)(%55.8

)(%16.9

)(%39.4

إعالنات وعموالت بيع وتحصيل

796

1,048

1,314

%31.6

%25.4

%28.5

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

-

769

661

-

)(%14.0

-

صيانة إو�صالحات

385

403

358

%4.7

)(%11.2

)(%3.6

استهالك

69

35

615

)(%49.3

%1657

%198.5

استهالك حق استخدام األصول

-

439

819

-

%86.7

-

524

649

587

%23.9

)(%9.6

%5.8

1,109

1,243

1,400

%12.1

%12.6

%12.4

مصروفات مؤتمرات وورش عمل

-

450

802

-

%78.2

-

مصروفات حكومية

59

2

255

)(%96.1

ال ينطبق

%107.9

أتعاب مهنية واستشارية

-

-

191

-

-

-

752

514

246

)(%31.6

)(%52.1

)(%42.8

15,092

22,220

21,877

%47.2

)(%1.5

%20.4

رواتب ومزايا
مخصص مخزون بطيء الحركة
إيجارات

مصروفات سفر
مصروفات اتصاالت نقل ومياه وكهرباء

مصروفات أخرى
اإلجمالي

2018م

2019م

2017م 2019 -م

%5.9

%9.6
-

المصدر :القوائم المالية المدققة

تشــمل رواتــب وم ازيــا الموظفيــن األجــور والمكافئــات المتعلقــة بالموظفيــن المرتبطيــن ارتبــاط مباشــر بعمليــات البيــع ودعــم وتســويق المنتجــات وعقــود التأجيــر مــع العمــاء
وصيانــة وتصنيــع المواقــع اإلعالنيــة .وارتفعــت رواتــب وم ازيــا الموظفيــن بنســبة  %13.3مــن  8.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي فــي
2018م ،وارتفعــت أيضـاً الرواتــب والم ازيــا لتصــل إلــى  10.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رواتــب وم ازيــا الموظفيــن والتــي

كانــت مدفوعــة بزيــادة عــدد موظفيــن فريــق المبيعــات ودعــم وتســويق المنتجــات فــي قطــاع التوزيــع (بعــد إعــادة هيكلــة القطــاع) واإلعــان.
ســجلت الشــركة مخصــص مخــزون بطــيء الحركــة فــي عــام 2018م بمقــدار  5.6مليــون ريــال ســعودي ،والــذي ارتبــط بتكويــن مخصــص لمقابلــة المخــزون المتقــادم
وبطــيء الحركــة والمعيــب مــن الكتــب والقرطاســيات والهدايــا والمـواد التعليميــة .وانخفــض المخصــص بنســبة  %43.5مــن  5.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى
 3.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،يعــود ذلــك إلــى قيــام الشــركة بتسـريع عمليــة بيــع المنتجــات وتصريــف المخــزون.
تمثــل مصاريــف اإليجــارات المصاريــف المتعلقــة فــي إيجــار فــروع قطــاع المكتبــات والتجزئــة إو�يجــار المكاتــب اإلداريــة لقطاعــات المبيعــات والتســويق وورش الصيانــة
لقطاعــات المجموعــة .انخفضــت مصاريــف اإليجــارات بنســبة  %55.8مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م،
وانخفضــت أيضـاً لتصــل إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث كان ذلــك نتيجــة انخفــاض إيجــار فــروع قطــاع المكتبــات بعــد إغــاق ثــاث فــروع كانــت
تحقــق خســائر مــن التشــغيل.
تتكــون مصاريــف إعالنــات وعمـوالت بيــع وتحصيــل مــن عمـوالت بيــع وتحصيــل فريــق المبيعــات والتحصيــل بقطاعــات الشــركة .ارتفعــت مصاريــف إعالنــات وعمـوالت
بيــع وتحصيــل بنســبة  %31.6مــن  0.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى رفــع نســب
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العمـوالت لتحفيــز فريــق المبيعــات والتحصيــل .وارتفعــت هــذه المصاريــف بنســبة  %25.4مــن  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي
فــي 2019م ،ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع اإليـرادات فــي عــام 2019م.
ســجلت الشــركة مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة مقــدار  0.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،والتــي تتعلــق بتطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لقيــاس
إو�ثبــات خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة والتعــرض لمخاطــر االئتمــان ألدوات الديــن حيــث تســتخدم المجموعــة الوســيلة العمليــة فــي المعيــار الدولــي
للتقريــر المالــي رقــم "( )9األدوات الماليــة" قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم المدينــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص تســتند إلــى أعمــار الذمــم المدينــة .ولــم يشــهد
المخصــص أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2018م و2019م.
تمثــل مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات تكاليــف الصيانــة إو�صالحــات فــروع البيــع والمكاتــب اإلداريــة لقطــاع المبيعــات والتســويق والــورش غيــر القابلــة للرســملة وتأميــن
األصــول .ولــم تشــهد مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2017م و2018م .انخفضــت مصروفــات الصيانــة و اإلصالحــات بنســبة
 %11.2مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  0.36مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تنفيــذ عمليــات صيانــة و إعــادة
تأهيــل لمســتودع قطــاع المكتبــات و التجزئــة خــال عــام 2018م.
يتعلــق االســتهالك باســتهالك التحســينات ،الديكــورات واألصــول فــي فــروع الشــركة المســتأجرة ومكاتــب قطاعــات المبيعــات والتســويق .ولــم يشــهد االســتهالك أي تقلبــات
جوهريــة بيــن عامــي 2017م و2018م .وارتفــع االســتهالك بمقــدار  0.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وكان ذلــك نتيجــة اســتهالك الفــروع الجديــدة التــي تــم
افتتاحهــا خــال العــام فــي قطــاع المكتبــات والتجزئــة.
ســجلت الشــركة مصاريــف اســتهالك حــق اســتخدام األصــول بمقــدار  0.4مليــون ريــال ســعودي و 0.8مليــون ريــال ســعودي فــي عامــي 2018م و2019م علــى التوالــي،
حيــث ارتبــط اســتهالك حــق اســتخدام األصــول بشــكل رئيســي باســتهالك حــق اســتخدام أصــول عــن عقــود إيجــار فــروع ومســتودعات قطــاع المكتبــات والتجزئــة.
تتعلــق مصروفــات الســفر بتكاليــف ســفر إو�قامــة وانتدابــات الموظفيــن خــال اجتماعــات مــع العمــاء والمورديــن وورش العمــل الخارجيــة .وارتفعــت مصروفــات الســفر
بنســبة  %23.9مــن  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة اجتماعــات العمــل
الخارجيــة خــال تلــك الفت ـرة .ولــم تشــهد مصاريــف الســفر أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2018م و2019م.
ارتفعــت مصروفــات االتصــاالت والنقــل والميــاه والكهربــاء بنســبة  %12.1بمقــدار  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م مقارنــة بعــام 2017م ،وارتفعــت مصروفــات
االتصــاالت والنقــل والميــاه والكهربــاء بنســبة  %12.6لتصــل إلــى  1.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة ارتفــاع تكاليــف النقــل بعــد توســيع
القطاعــات الجغرافيــة لعمــاء قطــاع التوزيــع وارتفــاع أســعار منتجــات الطاقــة.
تتعلــق مصروفــات المؤتم ـرات وورش العمــل بمصروفــات ورش العمــل والــدورات التدريبيــة والتســويقية للعمــاء .ارتفعــت مصروفــات المؤتم ـرات وورش العمــل بنســبة
 %78.2من  0.5مليون ريال ســعودي في 2018م إلى  0.8مليون ريال ســعودي في 2019م ،وارتبط االرتفاع بشــكل رئيســي بزيادة ورش العمل والدورات التدريبية
والتســويقية لعمــاء قطــاع التوزيــع تماشـًـيا مــع ارتفــاع المبيعــات.
شــملت المصاريف الحكومية رســوم حكومية عن معامالت الشــركة الرســمية من تجديد إو�صدار رخص وســجالت تجارية وتوثيق مســتندات والمصروفات ذات العالقة.
انخفضــت المصاريــف الحكوميــة بنســبة  %96.6فــي عــام 2018م مقارنــة بعــام 2017م ،نتــج ذلــك بشــكل رئيســي عــن انخفــاض الرخــص والســجالت والمصروفــات ذات
العالقــة خــال تلــك الســنة ،وارتفعــت المصاريــف الحكوميــة فــي عــام 2019م لتصــل إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي ،يرجــع هــذا االرتفــاع إلــى عــدد الرخــص والســجالت
ورســوم التوثيق وتأســيس شــركات تابعة (شــركة اإلعالن السـريع للدعاية واإلعالن و شــركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمســموع).
ســجلت الشــركة أتعــاب مهنيــة واستشــارية بمقــدار  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،والتــي مثلــت األتعــاب التــي دفعــت لخدمــات استشــارية متعلقــة ب ــأتعاب
مهنيــة مقابــل د ارســة قطــاع اإلعــان.
تشــمل المصروفــات األخــرى مصروفــات م ـواد تغليــف وقرطاســية ومســتلزمات مكتبيــة ومصروفــات طباعــة ومصروفــات خدميــة ومصــروف ضريبــة القيمــة المضافــة،
انخفضــت المصروفــات األخــرى بنســبة  %31.6مــن  0.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،يرجــع ذلــك فــي المقــام األول
إلــى انخفــاض المصروفــات الخدميــة .وانخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة  %52.1مــن  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي
2019م ،يعــود ذلــك إلــى انخفــاض المصروفــات الخدميــة نتيجـ ًة لتقليــص النفقــات.
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 ٦.٦.٣المصاريف العمومية واإلدارية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)١٢المصاريف العمومية واإلدارية.

السنة المالية المنتهية في 31
ألف لاير سعودي

مارس
2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

رواتب ومزايا

9,584

15,196

12,274

%58.6

)(%19.2

%13.2

أتعاب مهنية واستشارية

2,725

2,696

2,087

)(%1.1

)(%22.6

)(%12.5

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

3,817

82

11

)(%97.8

)(%86.6

)(%94.6

مخصص انخفاض في قيمة إيرادات تحت التسوية

2,614

-

-

-

-

)(%100.0

إيجارات

409

731

1,096

%78.7

%50.0

%63.7

استهالك

532

316

108

)(%40.6

)(%65.8

)(%54.9

صيانة إو�صالحات

186

296

340

%59.1

%14.9

%35.2

مصروفات اتصاالت ونقل ومياه وكهرباء

437

399

506

)(%8.7

%26.8

%7.6

مصروفات حكومية

147

16

630

)(%89.1

%3,837.5

%107.0

مصروفات سفر

1,608

1,181

1,107

)(%26.6

)(%6.3

)(%17.0

أخرى

1,073

882

521

)(%17.8

)(%40.9

)(%30.3

23,133

21,795

18,680

)(%5.8

)(%14.3

)(%10.1

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

تشــمل رواتــب وم ازيــا الموظفيــن وتكاليــف موظفيــن اإلدارة العامــة واالســتثمارات والخدمــات المســاندة والقطاعــات اإلداريــة غيــر المرتبطــة بشــكل مباشــر بالمبيعــات.
ارتفعــت رواتــب وم ازيــا الموظفيــن بنســبة  %58.6فــي عــام 2018م مقارنــة بعــام 2017م ،حيــث جــاء هــذا االرتفــاع بســبب إعــادة هيكلــة قطاعــات الشــركة اإلداريــة
والتــي تشــمل توظيــف فريــق اإلدارة العليــا وتعييــن وظائــف مثــل نائــب الرئيــس التنفيــذي والمشـرفين العاميــن علــى القطاعــات وتعديــل الهيــكل اإلداري (فضـاً ارجــع القســم
(" )4.4اإلدارة التنفيذيــة" مــن هــذه النشـرة) .وانخفضــت الرواتــب والم ازيــا المقدمــة للموظفيــن بنســبة  %19.2مــن  15.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى 12.3
مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،وارتبــط االنخفــاض بشــكل رئيســي بخطــة تقليــص المصروفــات التــي تــم تنفيذهــا فــي بعــض القطاعــات اإلداريــة خــال عــام 2019م.
تتألــف األتعــاب المهنيــة واالستشــارية مــن مصروفــات مراجعــة وفحــص القوائــم الماليــة لشــركات المجموعــة وأتعــاب التحــول إلــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة وأتعــاب خفــض رأس المــال وأتعــاب استشــارية ومهنيــة لدعــم عمليــات التوســع إو�عــادة الهيكلــة وأتعــاب استشــارية قانونيــة .ولــم تشــهد مصروفــات األتعــاب المهنيــة
واالستشــارية أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2017م و2018م .وانخفضــت األتعــاب المهنيــة واالستشــارية بنســبة  %22.6مــن  2.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م
إلــى  2.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى انخفــاض األتعــاب االستشــارية والمهنيــة عــن عمليــات إعــادة الهيكلــة واالنتهــاء مــن
عمليــة خفــض رأس المــال خــال العــام الســابق.
يتعلــق مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا بمخصصــات ذمــم مدينــة تجاريــة وأرصــدة مدينــة أخــرى ودفعــات مقدمــة لمورديــن وأرصــدة مســتحقة مــن جهــات ذات
عالقــة .وانخفــض المخصــص بنســبة  %97.8أي بمقــدار  3.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م مقارنــة بعــام 2017م ،ويعــود ذلــك إلــى تطبيــق نمــوذج الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة لقيــاس إو�ثبــات خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة والتعــرض لمخاطــر االئتمــان ألدوات الديــن حيــث تســتخدم الشــركة الوســيلة العمليــة
فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم "( )9األدوات الماليــة" قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم المدينــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص تســتند إلــى أعمــار الذمــم
المدينــة ،حيــث لــم تســفر الد ارســة عــن االحتيــاج إلــى تدعيــم المخصــص .ولــم يشــهد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2018م
و2019م.
يتعلــق مصــروف مخصــص انخفــاض فــي قيمــة إيـرادات تحــت التســوية باالنخفــاض فــي اإليـرادات تحــت التســوية عــن الجــزء غيــر المنفــذ مــن عقــود شــركة أد أرت مديــان
لإلعــان (شــركة تابعــة) ،والتــي قامــت الشــركة ببيــع كامــل الحصــص المملوكــة فيهــا خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
تشــمل مصاريــف اإليجــارات مصاريــف كل مــن إيجــار المقـرات اإلداريــة لشــركات المجموعــة والمقــر الرئيســي للشــركة األم .ارتفعــت مصاريــف اإليجــار بنســبة %78.7
مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وجــاء هــذا االرتفــاع بســبب تأجيــر مواقــع إداريــة جديــدة خــال العــام ضمــن
إعــادة هيكلــة المجموعــة وتوظيــف فريــق اإلدارة العليــا .وارتفعــت مصاريــف اإليجــار بنســبة  %50.0مــن  0.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.1مليــون ريــال
ســعودي فــي 2019م ،يعــزى ذلــك إلــى تأجيــر مقـرات إداريــة لشــركات المجموعــة التــي تــم تأسيســها خــال العــام.
يتعلــق مصــروف االســتهالك باســتهالك الممتلــكات والمعــدات والتحســينات علــى المقـرات اإلداريــة لشــركات المجموعــة .انخفــض االســتهالك بنســبة  %40.6مــن 0.5
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مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وانخفــض مصــروف االســتهالك بنســبة أعلــى حيــث بلغــت  %65.9لتصــل إلــى 0.1
مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،يعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات فــي المقـرات اإلداريــة.
تشــمل مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات التحســينات ومصروفــات الصيانــة علــى المواقــع المســتأجرة للمقـرات اإلداريــة وغيــر القابلــة للرســملة وتأميــن األصــول .ارتفعــت
مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات بنســبة  %59.1مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م ليصــل إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل
أساســي إلــى زيــادة عــدد المق ـرات اإلداريــة لشــركات المجموعــة خــال عــام 2018م .ولــم تشــهد مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي
2018م و2019م.
لــم تشــهد مصاريــف االتصــاالت والنقــل والميــاه والكهربــاء أي تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2017م و2018م .وارتفعــت مصاريــف االتصــاالت والنقــل والميــاه والكهربــاء
بنســبة  %26.8مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث كان االرتفــاع متعلــق بارتفــاع تكاليــف الكهربــاء والميــاه
بعــد ارتفــاع تكاليــف منتجــات الطاقــة.
تتألــف المصاريــف الحكوميــة مــن رســوم حكوميــة عــن معامــات الشــركة الرســمية مــن تجديــد إو�صــدار رخــص وســجالت تجاريــة وتوثيــق مســتندات والمصروفــات ذات
العالقــة ورســوم اشــتراكات فــي تــداول .انخفضــت المصاريــف الحكوميــة بنســبة  %89.1بمقــدار  0.1مليــون ريــال ســعودي بيــن عامــي 2017م و2018م ،ويعــود ذلــك
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض عــدد الرخــص والســجالت والمصروفــات ذات العالقــة خــال تلــك الســنة .وارتفعــت المصاريــف الحكوميــة بمقــدار  0.6مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام 2019م ،وجــاء ذلــك بســبب ارتفــاع عــدد الرخــص والســجالت ورســوم التوثيــق وتأســيس شــركات تابعــة (شــركة اإلعــان الس ـريع للدعايــة واإلعــان و شــركة
اإلنتــاج المتكامــل لإلنتــاج اإلعالمــي المرئــي والمســموع).
تتعلــق مصروفــات الســفر بتكاليــف ســفر إو�قامــة وانتدابــات الموظفيــن خــال االجتماعــات والفــرص االســتثمارية واالجتماعــات مــع الشــركات الزميلــة خــارج المملكــة
وورش العمــل الخارجيــة .انخفضــت مصروفــات الســفر بنســبة  %26.6مــن  1.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م،
ويعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى انخفــاض عــدد االجتماعــات خــال العــام مقارنـ ًة بالســنة الماضيــة والتــي شــهدت اجتماعــات مــع عمــاء ومورديــن إو�دارات الشــركات
الزميلــة وبحــث فــرص اســتثمارية ضمــن خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة وتعزيــز التعــاون مــع شــركات المجموعــة .ولــم تشــهد مصروفــات الســفر أي تقلبــات جوهريــة بيــن
عامــي 2018م و2019م.
تتألــف المصاريــف األخــرى مــن تكاليــف نشــر إعالنــات الدعــوة للجمعيــة العامــة للمســاهمين وتقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة بالصحــف الرســمية وتكاليــف قرطاســية
ومســتلزمات مكتبيــة ومصروفــات طباعــة ومصروفــات خدميــة ومصــروف ضريبــة القيمــة المضافــة .انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة  %17.8مــن  1.1مليــون ريــال
ســعودي فــي 2017م لتصــل إلــى  0.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ممــا أدى النخفــاض فــي المصاريــف األخــرى بنســبة  %40.9لتصــل إلــى  0.5مليــون ريــال
ســعودي فــي 2019م ،يعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى خطــة تقليــص التكاليــف الخدميــة وتكاليــف الطباعــة والمســتلزمات المكتبيــة التــي أتبعتهــا الشــركة.

 ٦.٦.٤حصة الشركة من أرباح شركات زميلة
تشــمل حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركات زميلــة حصــة الشــركة مــن أربــاح شــركة جــي والتــر تومســون مينــا .انخفضــت األربــاح مــن الشــركات الزميلــة بنســبة  %74.1مــن
 12.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــزى هــذا بشــكل أســاس إلــى زيــادة حجــم المنافســة فــي مجــال اإلعــان بشــكل
كبيــر و انخفــاض حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي ،حيــث انخفضــت ربحيــة شــركة جــي والتــر تومســون مينــا مــن إحــدي شــركاتها الزميلــة بنســبة  %30خــال عــام 2018م
مقارنــة بعــام 2017م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي النخفــاض حجــم اإلنفــاق اإلعالنــي وقيمــة العقــود المبرمــة مــع عمالئهــا و زيــادة نســب الخصومــات الممنوحــة للعمــاء.
وتبلــغ حصــة شــركة تهامــة مــن هــذا االنخفــاض  5.2مليــون ريــال ســعودي ،إضافـ ًة إلــى تحقيــق إحــدى الشــركات الزميلــة لشــركة جــي والتــر تومســون مينــا لخســائر خــال
عــام 2018م مقارنــة بأربــاح فــي عــام 2017م ،كمــا انخفضــت أربــاح شــركة جــي والتــر تومســون مينــا مــن شــركاتها العاملــة بجمهوريــة مصــر العربيــة متأثـرة باالنخفــاض
الكبيــر فــى ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل الــدوالر األمريكــي.

 ٦.٦.٥مخصص هبوط استثمارات في شركات زميلة
في عام 2017م ،ســجلت الشــركة مخصص هبوط اســتثمار في شــركات زميلة بمقدار  19.6مليون ريال ســعودي ،مما أدى بشــكل أساســي لتســجيل خســائر انخفاض
في قيمة اســتثمار الشــركة في الشــركة الخليجية لتطوير األنظمة وشــركة التقنية المتجددة (شــركتين زميلتين).
قامــت الشــركة خــال الســنوات الســابقة بالدخــول كشـريك مــن خــال إحــدى شــركاتها التابعــة (تهامــة لالســتثمار التجــاري) فــي تأســيس الشــركة الخليجيــة لتطويــر األنظمــة،
والشــركاء فيهــا هــم كالتالــي :شــركة تهامــة لالســتثمار التجــاري  ،%30شــركة دار المســتورد (تعــود ملكيتهــا لرئيــس مجلــس إدارة شــركة تهامــة الســابق)  ،%30مؤسســة
زخــة للمقــاوالت (تعــود ملكيتهــا لعضــو مجلــس إدارة شــركة تهامــة الســابق)  ،%40علم ـاً بأنهــا لــم تمــارس أي أنشــطة ولــم تحقــق أي إي ـرادات منــذ تأسيســها فــي عــام
ـاء علــى د ارســة االنخفــاض التــي أجريــت ،قامــت الشــركة األم بتســجيل خســارة انخفــاض بنســبة  %100علــى هــذه االســتثمارات للســنة المنتهيــة فــي 31
2010م .وبنـ ً
مــارس 2017م بقيمــة  19.6مليــون ريــال ســعودي.

47

 ٦.٦.٦اإليرادات األخرى بالصافي
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى بالصافي للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)١٣اإليرادات األخرى بالصافي.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

معدل النمو السنوي

زيادة ( /نقص)

المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

تسوية عقود إيجار مواقع إعالنية

-

14,613

11,173

-

)(%23.5

-

أنشطة إعالنية أخرى

-

1,968

-

-

-

-

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

74

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

تسوية أرصدة دائنة غير مطالب بها

-

1,324

1,161

-

)(%12.3

-

تسوية مخصصات انتفى الغرض منها

-

-

2,658

-

-

-

إيرادات إيجارات

)(645

550

439

)(%185.3

)(%20.2

ال ينطبق

خدمات استشارية

-

-

1,700

-

-

-

1,174

1,024

808

)(%12.8

)(%21.1

)(%17.0

603

19,478

17,937

%3,130.7

)(%7.9

%445.5

إيرادات ومصروفات أخرى
اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

تشــمل اإليـرادات األخــرى إيـرادات تســوية عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة ومــا تــم تســجيله بالزيــادة مــن كلفــة إيجــار مواقــع إعالنيــة خــال الســنوات الماليــة الســابقة ،حيــث
ـاء علــى المطالبــات الماليــة المســتلمة مــن الجهــة المؤج ـرة للمواقــع .حصلــت المجموعــة علــى
تقــوم المجموعــة باحتســاب تكلفــة إيجــار عقودهــا اإلعالنيــة الرئيســية بنـ ً
ـاء علــى المواقــع اإلعالنيــة الفعليــة التــي تــم اســتالمها فقــط ،األمــر الــذي أدى إلــى وجــود زيــادة
التســوية والمطالبــة النهائيــة والخاصــة باإليجــارات المســتحقة عليهــا بنـ ً
فــي مبالــغ اإليجــارات المســتحقة التــي تــم تكوينهــا كمخصــص خــال الســنوات الماليــة الســابقة ،وعليــه قامــت المجموعــة بعكــس هــذه الزيــادة ضمــن بنــد إيـرادات أخــرى.
انخفضــت إيـرادات تســوية العقــود إو�يجــار المواقــع اإلعالنيــة بنســبة  %23.5مــن  14.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  11.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م،
ـاء علــى المواقــع اإلعالنيــة
ويعــود ذلــك إلــى الفتـرة التــي نجحــت فيهــا إدارة الشــركة فــي التوصــل إلــى التســوية والمطالبــة النهائيــة الخاصــة باإليجــارات المســتحقة عليهــا بنـ ً
الفعليــة التــي تــم اســتالمها فقــط ،مــع الزيــادة فــي مبالــغ اإليجــارات المســتحقة التــي تــم تكوينهــا كمخصــص خــال الســنوات الماليــة الســابقة.
ارتبطــت اإليـرادات المحققــة مــن األنشــطة اإلعالنيــة األخــرى بمقــدار  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بإيـرادات عقــود خدمــات إعالنيــة وتطويــر المحتــوى الرقمــي
إو�دارة عقــود إعالنيــة ال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي للمجموعــة.
تتعلق أرباح بيع ممتلكات ومعدات المسجلة بمقدار  0.1مليون ريال سعودي خالل عام 2017م بأرباح بيع سيارات مستهلكة بالكامل.
تتضمــن تســوية األرصــدة الدائنــة غيــر المطالــب بهــا تســوية أرصــدة دفعــات مقدمــة مــن عمــاء وأرصــدة مورديــن ســابقة غيــر متحركــة منــذ ســنوات طويلــة وأرصــدة دائنــة
أخــرى تــم تســويتها أو لــم ُيطالــب بهــا .وانخفضــت هــذه األرصــدة بنســبة  %12.3مــن  1.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م لتصــل إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي
2019م ،حيــث يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض األرصــدة الدائنــة غيــر المطالــب بهــا التــي تــم تســويتها خــال العــام.
ســجلت الشــركة فــي عــام 2019م إي ـرادات تســوية مخصصــات انتفــى الغــرض منهــا والتــي تضمنــت عكــس مخصصــات لــم يعــد لهــا حاجــة بقيمــة  2.7مليــون ريــال
ســعودي.
ات حيــث يتمثــل المبلــغ فــي الزيــادة فــي قيمــة إيـرادات
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التأجيــر عــن تكلفــة اســتئجار المبنــى.
فــي عــام 2017م ســجلت الشــركة مصاريــف إيجــار بمقــدار  0.6مليــون ريــال ســعودي والتــي ارتبطــت بشــكل رئيســي ب ــصافي إيـرادات إيجــارات مــن مســتأجرين لمبنــى
الشــركة بجــدة والمســتأجر لمــدة خمــس ســنوات ،حيــث يتمثــل المبلــغ فــي النقــص فــي قيمــة إيـرادات التأجيــر عــن تكلفــة اســتئجار المبنــى .ولــم تشــهد إيـرادات اإليجــار أي
تقلبــات جوهريــة بيــن عامــي 2018م و2019م.
خــال عــام 2019م ،قدمــت الشــركة خدمــات استشــارية متعلقــة فــي مجــال اإلعــام والعالقــات العامــة وتطويــر المحتــوى إلــى الشــركة المتحــدة لإلعــان (شــركة زميلــة)
بقيمــة  1.7مليــون ريــال ســعودي.
تشــمل اإلي ـرادات والمصروفــات األخــرى إي ـرادات خصــم مكتســب مــن مورديــن ومبيعــات م ـواد إنتــاج مســتهلكة وخــردة إو�ي ـرادات تســويات جرديــة .انخفضــت اإلي ـرادات
األخــرى بنســبة  %12.8مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وانخفضــت بنســبة  %21.1لتصــل إلــى  0.8مليــون
ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض قيمــة إيـرادات الخصــم المكتســب مــن المورديــن والتســويات الجرديــة.
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 ٦.٦.٧مصروفات تمويل
تشــمل مصروفــات التمويــل العم ـوالت البنكيــة للتحويــات ومصروفــات وعم ـوالت إصــدار الضمانــات البنكيــة والمصروفــات الماليــة الخاصــة بالمرابحــة اإلســامية
والمصروفــات الماليــة عــن عقــود اإليجــار .ارتفعــت مصاريــف التمويــل بنســبة  %140.0وبنســبة  %39.81فــي عامــي 2018م و2019م علــى التوالــي ،ويعــزى ذلــك
بشــكل أساســي إلــى بــدء المجموعــة فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي "( )16عقــود اإليجــار" حيــث بلغــت المصروفــات الماليــة عــن عقــود اإليجــار خــال عــام
2018م مــا يقــارب  2.17مليــون ريــال ســعودي فــي مقابــل انخفــاض تكاليــف التمويــل عــن قــرض شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) بعــد بيــع الشــركة خــال
الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م .خــال عــام 2019م تعلــق ارتفــاع مصروفــات التمويــل بارتفــاع عقــود اإليجــار بمــا يقــارب  0.4مليــون ريــال ســعودي و تســجيل
المجموعــة مصروفــات ماليــة عــن مرابحــة إســامية تحصلــت عليهــا خــال الســنة بمــا يقــارب  0.3مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى ارتفــاع العم ـوالت البنكيــة عــن
إصــدار الضمانــات و رســوم التحويــات بمــا يقــارب  0.2مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٦.٨ربح استبعاد شركة تابعة
فــي عــام 2018م ســجلت الشــركة ربــح اســتبعاد شــركة تابعــة بمقــدار  1.1مليــون ريــال ســعودي ،نتــج ذلــك عــن قيــام الشــركة األم خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة
2018م ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  )%75.0وذلــك بمبلــغ  4.0مليــون ريــال ســعودي ،وحققــت أرباحـاً بلغــت
قيمتهــا  1.1مليــون ريــال ســعودي تــم تســجيلها ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة خــال عــام 2018م ،حيــث بلغــت صافــي قيمــة الموجــودات المســتبعدة مبلــغ 2.9
مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٦.٩الزكاة الشرعية
ارتفعــت الــزكاة الشــرعية بنســبة  %18.5مــن  4.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  5.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى
الزيــادة فــي تدعيــم مخصصــات الــزكاة عــن ســنوات ســابقة بمــا يقــارب  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي مقابــل انخفــاض مخصــص الــزكاة للعــام بمــا يقــارب  0.4مليــون
ريــال ســعودي نتيج ـ ًة النخفــاض الوعــاء الزكــوي.
وانخفضــت الــزكاة الشــرعية بنســبة  %64.1مــن  5.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث ارتبــط ذلــك بقيــام الشــركة
خــال عــام 2018م بتدعيــم مخصصــات الــزكاة للســنوات الســابقة بمــا يقــارب  2.7مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض مخصــص الــزكاة للســنة بمــا يقــارب  0.5مليــون ريــال
ســعودي نتيجــة النخفــاض الوعــاء الزكــوي.

الموقف الزكوي
لمعرفــة الموقــف الزكــوي لــكل مــن شــركة تهامــة وشــركاتها التابعــة فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي (" )2.1.20المخاطــر المتعلقــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية المحتملــة
والمطالبــات اإلضافيــة" مــن القســم (" )2.1المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتهــا" مــن القســم (" )2عوامــل المخاط ـرة" مــن هــذه النش ـرة.
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 ٦.٧الميزانية العمومية
يقدم الجدول التالي موج اًز لميزانية الشركة للسنوات المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)١٤الميزانية العمومية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

زيادة ( /نقص)
2018م

2019م

معدل النمو السنوي المركب
2017م 2019 -م

الموجودات المتداولة
مخزون بالصافي

56,291

58,089

57,014

%3.2

)(%1.9

%0.6

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

45,145

35,117

57,098

)(%22.2

%62.6

%12.5

-

1,471

963

-

)(%34.5

-

17,538

8,959

5,327

)(%48.9

)(%40.5

)(%44.9

118,973

103,636

120,402

)(%12.9

%16.2

% 0.6

مدينون  -أطراف ذو عالقة
نقد لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

30,223

23,816

19,584

)(%21.2

)(%17.8

)(%19.5

حق استخدام األصول

30,959

34,868

31,689

%12.6

)(%9.1

%1.2

استثمارات في أدوات حقوق الملكية

43,725

41,241

38,331

)(%5.7

)(%7.1

)(%6.4

موجودات غير ملموسة بالصافي

9,844

7,383

5,187

)(%25.0

)(%29.7

)(%27.4

مجموع الموجودات الغير المتداولة

114,751

107,308

94,792

)(%6.5

)(%11.7

)(%9.1

مجموع الموجودات

233,725

210,944

215,194

)(%9.7

%2.0

)(%4.0

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

113,036

88,100

79,121

)(%22.1

)(%10.2

)(%16.3

32

2,524

2,204

%7,875.1

)(%12.7

%734.5

الجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة األجل

9,393

12,638

18,997

%34.5

%50.3

%42.2

الجزء المتداول من قرض طويل األجل

3,084

3,084

5,857

-

%89.9

%37.8

زكاة مستحقة

15,668

19,880

20,307

%26.9

%2.1

%13.8

141,213

126,226

126,486

)(%10.6

%0.2

)(%5.4

دائنون  -أطراف ذو عالقة

مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى طويلة األجل

9,067

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

التزامات إيجار طويلة األجل

22,716

22,816

17,219

%0.4

)(%24.5

)(%12.9

قروض طويلة األجل

3,935

257

5,420

)(%93.5

%2,008.9

%17.4

التزامات منافع الموظفين

5,166

3,872

4,091

)(%25.0

%5.7

)(%11.0

40,884

26,945

26,730

)(%34.1

)(%0.8

)(%19.1

مجموع المطلوبات غير المتداولة
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السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي
مجموع المطلوبات

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

182,097

153,171

153,216

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%15.9

%0.0

)(%8.3

حقوق المساهمين
رأس المال

150,000

75,000

75,000

)(%50.0

-

)(%29.3

خسائر متراكمة

)(95,515

)(17,446

)(11,525

)(%81.7

)(%33.9

)(%65.3

أثر اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة

)(4,250

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة

50,234

57,554

63,475

%14.6

%10.3

%12.4

حقوق الملكية غير المسيطرة

1,393

219

)(1,498

)(%84.3

)(%784.7

ال ينطبق

مجموع حقوق الملكية

51,627

57,773

61,978

%11.9

%7.3

%9.6

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

233,725

210,944

215,194

)(%9.7

%2.0

)(%4.0

المصدر :القوائم المالية المدققة

 ٦.٧.١الموجودات المتداولة
يقدم الجدول التالي موج اًز للموجودات المتداولة للسنوات المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)15الموجودات المتداولة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

مخزون

56,291

58,089

57,014

%3.2

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

45,145

35,117

57,098

)(%22.2

%62.6

مدينون  -أطراف ذات عالقة

-

1,471

963

-

)(%34.5

-

17,538

8,959

5,327

)(%48.9

)(%40.5

)(%44.9

118,973

103,636

120,402

)(%12.9

%16.2

%0.6

نقد لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%1.9

%0.6
%12.5

المصدر :القوائم المالية المدققة

يشــمل المخــزون كتــب وقرطاســية وهدايــا ومـواد فيديــو ،ومـواد خــام ومســتلزمات صيانــة وأعمــال تحــت التنفيــذ إلعالنــات الطــرق .ولــم يشــهد المخــزون أي تقلبــات جوهريــة
بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2019م.
تتألــف الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى مــن ذمــم مدينــة تجاريــة ،ودفعــات مقدمــة لمورديــن ،إو�يجــارات مدفوعــة مقدمـاً ،إو�يـرادات لــم يصــدر بهــا فواتيــر ،وتوزيعــات
مســتحقة مــن شــركات زميلــة ،وتأميــن خطــاب ضمــان ،ومصروفــات مدفوعــة مقدمـاً وأرصــدة مدينــة أخــرى .انخفضــت الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى بنســبة
 %22.2مــن  45.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  35.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي
إلــى انخفــاض اإليجــارات المدفوعــة مقدم ـاً بمقــدار  6.0مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفت ـرة باإلضافــة إلــى عــدم تســجيل إي ـرادات لــم يصــدر بهــا فواتيــر فــي عــام
2018م .ارتفعــت الذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى بنســبة  %62.6مــن  35.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  57.1مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع تأميــن خطابــات الضمــان باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا
خــال نفــس الفتـرة المذكــورة.
انخفــض النقــد لــدى البنــوك بنســبة  %48.9مــن  17.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  9.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م،
ونتــج ذلــك عــن ســداد قــروض بالصافــي بمــا يقــارب  3.7مليــون ريــال ســعودي والت ازمــات تأجيــر بمــا يقــارب  11.5مليــون ريــال ســعودي ،وبلــغ صافــي النقــد المســتخدم
فــي األنشــطة التشــغيلية مــا يقــارب  5.0مليــون ريــال ســعودي ،وقوبــل هــذا االنخفــاض جزئيـاً بتحقيــق صافــي تدفقــات نقديــة مــن أنشــطة اســتثمارية بمقــدار  11.7مليــون
ـجل النقــد لــدى البنــوك انخفاض ـاً
ريــال ســعودي حيــث مثلــت بشــكل رئيســي توزيعــات أربــاح مســتلمة مــن شــركات زميلــة ألثــر متحصــات بيــع شــركة تابعــة .وقــد سـ ّ
إضافيــا بنســبة  %40.5مــن  9.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  5.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م .و نتــج ذلــك عــن
ً
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ســداد الت ازمــات تأجيــر بمــا يقــارب  8.8مليــون ريــال ســعودي و إضافــات لممتلــكات وأصــول غيــر ملموســة واســتثمارات بمــا يقــارب  2.2مليــون ريــال ســعودي ،و بلــغ
صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية مــا يقــارب  4.4مليــون ريــال ســعودي ،ممــا أدى النخفــاض جزئــي بصافــي المتحصــل مــن تمويــل طويــل األجــل (مرابحــة
إســامية) بمقــدار  7.9مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى توزيعــات أربــاح مســتلمة مــن شــركات زميلــة بمقــدار  4.5مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٧.١.١المخزون
يقدم الجدول التالي موج اًز للمخزون كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)16المخزون.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

كتب وقرطاسية وهدايا ومواد فيديو وأخرى

77,563

87,285

75,359

%12.5

مواد خام ومستلزمات صيانة إلعالنات الطرق

4,886

2,150

-

)(%56.0

)(%100.0

يخصم :مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة

)(26,158

)(31,345

)(18,345

%19.8

)(%41.5

)(%16.3

المخزون بالصافي

56,291

58,089

57,014

%3.2

)(%1.9

%0.6

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%13.7

)(%1.4
)(%100.0

المصدر :القوائم المالية المدققة

يتألــف المخــزون مــن كتــب وقرطاســية وهدايــا ومـواد فيديــو باإلضافــة إلــى مـواد خــام ومســتلزمات صيانــة إلعالنــات الطــرق .ولــم يشــهد المخــزون بالصافــي أي تقلبــات
جوهريــة بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2019م.

 ٦.٧.١.٢ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
يقدم الجدول التالي موج اًز للذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)17ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ذمم مدينه تجارية

58,479

60,414

26,581

%3.3

دفعات مقدمة لموردين

10,742

9,847

1,862

)(%8.3

)(%81.1

إيجارات مدفوعة مقدماً

7,152

412

-

)(%94.2

)(%100.0

)(%100.0

إيرادات لم يصدر بها فواتير

4,709

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

توزيعات مستحقة من شركات زميلة

5,014

5,014

-

-

)(%100.0

)(%100.0

تأمين خطابات ضمان

1,415

1,134

22,473

)(%19.9

%1,881.7

%298.5

مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

9,234

9,660

10,158

%4.6

%5.2

%4.9

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)(51,600

)(51,364

)(3,976

)(%0.5

)(%92.3

)(%72.2

اإلجمالي

45,145

35,117

57,098

)(%22.2

%62.6

%12.5

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%56.0

)(%32.6
)(%58.4

المصدر :القوائم المالية المدققة

تعتبــر الذمــم المدينــة التجاريــة المكــون الرئيســي للذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى مــن دون احتســاب مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة حيــث شــكلت مــا نســبته
 %60.4و %69.9و %43.5مــن إجمالــي الذمــم المدينــة فــي  31مــارس 2017م و 31مــارس 2018م و 31مــارس 2019م علــى التوالــي .ولــم تشــهد أرصــدة الذمــم
المدينــة التجاريــة أي تقلبــات جوهريــة بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2018م .وانخفضــت الذمــم المدينــة التجاريــة بنســبة  %56.0مــن  60.4مليــون ريــال
ســعودي فــي 2018م إلــى  26.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع التحصيــات مــن العمــاء إو�طفــاء ذمــم مدينــة تجاريــة غيــر متحركــة منــذ
ســنوات طويلــة بقيمــة  39.4مليــون ريــال ســعودي.
شــملت الدفعــات المقدمــة للمورديــن دفعــات مقدمــة لجهــات حكوميــة عــن عقــود إيجــار مواقــع إعالنيــة ودفعــات مقدمــة لمقاوليــن عــن تنفيــذ أعمــال تجهيــز فــروع جديــدة
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لقطــاع المكتبــات والتجزئــة ودفعــات مقدمــة عــن عقــود إيجــار فــروع لقطــاع المكتبــات والتجزئــة تحــت التجهيــز .وقــد انخفضــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن بنســبة %8.3
بمقــدار  0.9مليــون ريــال ســعودي مــا بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2018م ،حيــث جــاء هــذا االنخفــاض مدفوعـاً بأثــر بيــع شــركة تابعــة خــال الربــع األول مــن
الســنة الماليــة 2018م (شــركة أد أرت مديــان لإلعــان بعــد اســتبعاد الدفعــات المقدمــة لمورديهــا) .وانخفضــت الدفعــات المقدمــة للمورديــن بنســبة بلغــت  %81.1لتصــل
قيمتهــا إلــى  1.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31مــارس 2019م ،ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى إطفــاء دفعــات مقدمــة لمورديــن غيــر متحركــة منــذ ســنوات طويلــة
بقيمــة  8.5مليــون ريــال ســعودي مكــون لهــا مخصــص انخفــاض فــي القيمــة بنســبة .%100
تتضمــن اإليجــارات المدفوعــة مقدمـاً إيجــارات مواقــع إعالنيــة .وقــد شــهدت اإليجــارات المدفوعــة مقدمـاً انخفاضـاً بنســبة  %94.2بمقــدار  6.7مليــون ريــال ســعودي مــن
 7.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،ويعــود ســبب االنخفــاض إلــى تطبيــق المجموعــة
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم "( )16عقــود اإليجــار" حيــث تــم عكــس أرصــدة اإليجــارات المدفوعــة مقدمـاً وفــق متطلبــات المعيــار.
تتعلــق اإليـرادات التــي لــم يصــدر بهــا فواتيــر باألعمــال التــي نفذتهــا الشــركة والتــي لــم يتــم إصــدار فواتيــر بهــا كمــا فــي نهايــة كل فتـرة .وكانــت مبالــغ اإليـرادات التــي لــم
يصــدر بهــا فواتيــر كمــا فــي  31مــارس 2017م متعلقــة بشــكل رئيســي بعقــود أعمــال تصنيــع وصيانــة لوحــات إعالنيــة تخــص شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة
تابعــة) ،والتــي تــم بيــع كامــل حصــص الشــركة األم فيهــا خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
تمثــل التوزيعــات المســتحقة مــن شــركات زميلــة توزيعــات أربــاح مســتحقة مــن الشــركة الســعودية لبيــع مـواد اإلعــان المحــدودة بقيمــة  5.0مليــون ريــال ســعودي يقابلهــا
مخصــص بمبلــغ  5.0مليــون ريــال ســعودي ُقّيــد بالدفاتــر لتغطيــة الجــزء غيــر القابــل لالســترداد مــن التوزيعــات المســتحقة ،حيــث إن تلــك الشــركة تكبــدت خســائر لســنوات
متتاليــة باتــت غيــر قــادرة علــى االســتم اررية فــي ممارســة أنشــطتها .يذكــر أنــه تــم إطفــاء المبلــغ المســتحق خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2019م بالكامــل
بعــد التأكــد مــن عــدم قــدرة الشــركة علــى اســترداد الذمــة المســتحقة.
يمثــل تأميــن خطابــات الضمــان ،التأميــن النقــدي المحتجــز لــدى البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية إجمالــي المبالــغ المحتج ـزة مقابــل ضمانــات بنكيــة صــادرة
مــن تلــك البنــوك لصالــح الجهــات المســتفيدة عــن عقــود تأجيــر مواقــع إعالنيــة ومواقــع إيجاريــة لفــروع قطــاع المكتبــات والتجزئــة وعقــود أخــرى .وانخفــض حســاب تأميــن
خطابــات الضمــان بنســبة  %19.9مــن  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،حيــث
كان االنخفــاض متعلقـاً بانتهــاء سـريان خطابــات الضمــان المغطــاة بالتأميــن النقــدي ورد التأميــن إلــى المجموعــة .وارتفــع رصيــد تأميــن خطابــات الضمــان بمقــدار 21.3
مليــون ريــال ســعودي مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  22.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،حيــث يعــزى ذلــك
فــي المقــام األول إلــى ارتفــاع قيمــة التأميــن النقــدي مقابــل خطابــات الضمــان الصــادرة مــن قبــل الشــركة عــن م ازيــدات تأجيــر مواقــع إعالنيــة ومواقــع إيجاريــة لفــروع قطــاع
المكتبــات والتجزئــة.
تتألــف المصروفــات المدفوعــة مقدمـاً والذمــم المدينــة األخــرى مــن إيجــارات وتأميــن مدفــوع مقدمـاً وتأمينــات مســتردة عــن مواقــع مســتأجرة وأرصــدة جــاري موظفيــن ودفعــات مقدمــة
عــن اســتثمارات وأعمــال تحــت التنفيــذ .ولــم تشــهد المصروفــات المدفوعــة مقدمـاً والذمــم المدينــة األخــرى أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2019م.
تقــوم الشــركة بتطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لقيــاس إو�ثبــات خســارة االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة والتعــرض لمخاطــر االئتمــان ألدوات الديــن،
ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة مثــل القــروض والودائــع والذمــم المدينــة .ولــم يشــهد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2017م
و  31مارس 2018م .وانخفض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة  %92.3من  51.4مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2018م إلى  4.0مليون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إطفــاء ذمــم مدينــة وأرصــدة مدينــة أخــرى غيــر متحركــة منــذ ســنوات طويلــة بقيمــة 47.9
مليــون ريــال ســعودي ومكــون لهــا مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة بنســبة  %100بعــد التأكــد مــن عــدم قــدرة الشــركة علــى اســترداد الذمــم المســتحقة.

 ٦.٧.١.٣النقد وما في حكمه
يقدم الجدول التالي موج اًز للنقد وما في حكمه كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)18النقد وما في حكمه.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

أرصدة لدى البنوك

17,538

8,959

5,327

)(%48.9

اإلجمالي

17,538

8,959

5,327

)(%48.9
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معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%40.5

)(%44.9

)(%40.5

)(%44.9

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن األرصــدة لــدى البنــوك ،حيــث انخفضــت أرصــدة البنــوك بنســبة  %48.9بمقــدار  8.6مليــون ريــال ســعودي مــن  17.5مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  9.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،وقــد نتــج هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي مــن ســداد قــروض بالصافــي
بمــا يقــارب  3.7مليــون ريــال ســعودي والت ازمــات تأجيــر بمــا يقــارب  11.5مليــون ريــال ســعودي ،وبلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية مــا يقــارب 5.0
مليــون ريــال ســعودي ،وقوبــل هــذا االنخفــاض جزئيـاً بتحقيــق صافــي تدفقــات نقديــة مــن أنشــطة اســتثمارية بقيمــة  11.7مليــون ريــال ســعودي والتــي تتمثــل بشــكل رئيســي
فــي توزيعــات أربــاح مســتلمة مــن شــركات زميلــة وأثــر متحصــات بيــع شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
وانخفضــت أرصــدة البنــوك لتصــل إلــى  5.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،إذ يرجــع ذلــك إلــى ســداد الت ازمــات تأجيــر بمــا يقــارب  8.8مليــون ريــال
ســعودي إو�ضافــات لممتلــكات وأصــول غيــر ملموســة واســتثمارات بمــا يقــارب  2.2مليــون ريــال ســعودي ،وبلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية مــا يقــارب
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 4.4مليــون ريــال ســعودي ،تــم مقابلــة هــذا االنخفــاض جزئيـاً بصافــي المبلــغ المتحصــل مــن تمويــل طويــل األجــل (مرابحــة إســامية) بقيمــة  7.9مليــون ريــال ســعودي
باإلضافــة إلــى توزيعــات أربــاح مســتلمة مــن شــركات زميلــة بمقــدار  4.5مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٧.٢الموجودات غير المتداولة
موجز للموجودات غير المتداولة األخرى كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
ًا
يقدم الجدول التالي
الجدول رقم ( :)19الموجودات غير المتداولة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ممتلكات ومعدات

30,223

23,816

19,584

)(%21.2

حق استخدام األصول

30,959

34,868

31,689

%12.6

)(%9.1

استثمارات في أدوات حقوق الملكية

43,725

41,241

38,331

)(%5.7

)(%7.1

)(%6.4

موجودات غير ملموسة

9,844

7,383

5,187

)(%25.0

)(%29.7

)(%27.4

114,751

107,308

94,792

)(%6.5

)(%11.7

)(%9.1

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%17.8

)(%19.5
%1.2
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تتكــون الممتلــكات والمعــدات مــن مبانــي مملوكــة علــى أ ارضــي مســتأجرة ،وآالت ومعــدات ،ولوحــات ومعــدات إعــان ،وأثــاث وتركيبــات ،وأجهـزة حاســب آلــي ،وســيارات،
وأعمــال أرســمالية تحــت التنفيــذ وأصــول غيــر مســتخدمة .انخفضــت القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات بنســبة  %21.2وبنســبة  %17.8كمــا فــي  31مــارس 2018م
و2019م علــى التوالــي ،يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض قيمــة اللوحــات ومعــدات اإلعــان بمقــدار  7.5مليــون ريــال ســعودي بيــن عامــي 2017م و2019م.
يعكــس بنــد حــق اســتخدام األصــول صافــي قيمــة حــق اســتخدام أصــول مســتأجرة بموجــب عقــود اســتئجار طويلــة األجــل (تتجــاوز مــدة صالحيتهــا  12شــهر) ،يتــم
قيــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلفــة ،مطروحـاً منهــا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض فــي القيمــة ومجمــوع االســتهالك ،وتعديلهــا نتيجـ ًة ألي إعــادة تقييــم اللت ازمــات
اإليجــار .تشــتمل تكلفــة حــق اســتخدام األصــول علــى مبلــغ الت ازمــات اإليجــار المعتــرف بهــا والتكاليــف المباشـرة األوليــة ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ
البــدء مطروحـاً منهــا أي حوافــز تأجيــر مســتلمة .يتــم اســتهالك حــق اســتخدام األصــول المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتـرة الصالحيــة اإلنتاجيــة
المقــدرة أو مــدة اإليجــار ،أيهمــا أقصــر .يخضــع حــق اســتخدام األصــول إلــى انخفــاض القيمــة .ويشــتمل حــق اســتخدام األصــول علــى حــق اســتخدام فــروع مســتأجرة
لقطــاع المكتبــات والتجزئــة بمدينــة الريــاض ،المســتودع المركــزي بمدينــة جــدة ،ورشــة صيانــة قطــاع اإلعــان بمدينــة جــدة ،والمواقــع اإلعالنيــة لقطــاع الطــرق المســتأجرة
إضافـ ًة إلــى فــرع الشــركة بمدينــة جــدة .وارتفــع حــق اســتخدام األصــول بنســبة  %12.6مــن  31.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  34.9مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،يرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى اإلضافــات المتعلقــة بعقــود اســتئجار مواقــع إعالنيــة لقطــاع اإلعــان بقيمــة  12.7مليــون
مخصومــا منهــا اســتهالك حــق اســتخدام األصــول للســنة بمقــدار  8.8مليــون ريــال ســعودي .وانخفــض حــق اســتخدام األصــول بنســبة  %9.1مــن 34.9
ريــال ســعودي
ً
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  31.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يرجــع ذلــك إلــى إضافــات علــى حــق اســتخدام فــروع
مخصومــا منهــا اســتهالك حــق اســتخدام األصــول
مســتأجرة لقطــاع المكتبــات والتجزئــة بمدينــة الريــاض ومواقــع إعالنيــة لقطــاع اإلعــان بقيمــة  7.1مليــون ريــال ســعودي
ً
للســنة بقيمــة  10.2مليــون ريــال ســعودي.
تتألــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة مــن اســتثمارات فــي شــركات زميلــة واســتثمارات متاحــة للبيــع ،حيــث تضمنــت االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة حصــة
الشــركة فــي التغيــر فــي صافــي أصــول هــذه الشــركات ،ولــم تشــهد االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2017م و  31مــارس
2018م .وانخفضــت االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بنســبة  %7.1مــن  41.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  38.3مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى االنخفــاض حصــة الشــركة فــي صافــي أصــول الشــركات المســتثمر فيهــا مــن قبــل الشــركة.
تتضمــن الموجــودات غيــر الملموســة حــق اســتخدام ب ارمــج تعليــم إلكترونــي باإلضافــة إلــى مشــروع إعــادة صياغــة مناهــج د ارســية بمــا يتناســب مــع المناهــج الد ارســية
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتكاليــف تطويــر ب ارمــج آليــة .تقــوم المجموعــة بإطفــاء هــذه الدفعــات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فت ـرة االســتخدام
الممنوحــة للشــركة .وانخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة بنســبة  %25.0مــن  9.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى 7.4
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي مــارس 2018م ،وانخفضــت قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة بنســبة بلغــت  %29.7لتصــل إلــى  5.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
مــارس 2019م ،ويعــود هــذا االنخفــاض فــي المقــام األول إلــى إطفــاء هــذه الدفعــات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فتـرة االســتخدام الممنوحــة للشــركة.
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 ٦.٧.٢.١الممتلكات والمعدات
يقدم الجدول التالي موج اُز للممتلكات والمعدات كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)20الممتلكات والمعدات.

السنة المالية المنتهية في 31
ألف لاير سعودي

مارس
2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

زيادة ( /نقص)
2018م

2019م

معدل النمو السنوي المركب
2017م 2019 -م

صافي القيمة الدفترية
أراضي

598

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

مباني مملوكة

841

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

مباني على أرض مستأجرة

27

19

16

)(%29.6

)(%15.8

)(%23.0

آالت ومعدات

443

189

244

)(%57.3

%29.1

)(%25.8

24,077

20,597

16,556

)(%14.5

)(%19.6

)(%17.1

أثاث وتركيبات

686

164

1,232

)(%76.1

%651.2

%34.0

أجهزه حاسب آلي

98

177

175

%80.6

)(%1.1

%33.6

سيارات

44

4

0

)(%90.9

)(%97.7

)(%95.2

3,408

2,665

1,362

)(%21.8

)(%48.9

)(%36.8

30,223

23,816

19,584

)(%21.2

)(%17.8

)(%19.5

لوحات ومعدات إعالن

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ وأصول غير مستخدمة
صافي القيمة الدفترية
المصدر :القوائم المالية المدققة

تتضمــن ممتلــكات الشــركة اللوحــات ومعــدات اإلعــان بشــكل رئيســي ،حيــث شــكلت قيمتهــا مــا نســبته  %79.8و %86.5و %84.5مــن إجمالــي قيمــة الممتلــكات
والمعــدات كمــا فــي  31مــارس 2017م و 31مــارس 2018م و 31مــارس 2019م علــى التوالــي .تتضمــن اللوحــات ومعــدات اإلعــان بشــكل رئيســي كل مــن اللوحــات
اإلعالنيــة والقواعــد الخرســانية والتجهي ـزات الخاصــة بهــا ضمــن المواقــع اإلعالنيــة .وانخفضــت القيمــة الصافيــة لهــذه األصــول بنســبة  %14.5وبنســبة  %19.6كمــا
فــي  31مــارس 2018م و2019م علــى التوالــي ،ويعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى اســتهالك اللوحــات ومعــدات اإلعــان علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة.
يتضمــن بنــد األ ارضــي ،القيمــة الدفتريــة لقطــع أ ارضــي بمدينــة الريــاض مملوكــة لشــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) والتــي قامــت المجموعــة ببيــع كامــل
حصصهــا فيهــا خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م .لــم تســجل الشــركة أي قيمــة لأل ارضــي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى بيــع
المجموعــة كامــل حصصهــا فــي الشــركة التابعــة ،المالكــة لقطــع األ ارضــي خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
تســتخدم المبانــي التــي تقــع فــي أرض مســتأجرة فــي ورش صيانــة لقطــاع اإلعــان ومســتودع مركــزي لقطــاع المكتبــات بمدينــة جــدة .ولــم تشــهد القيمــة الصافيــة لهــذه
األصــول أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2019م.
يتضمــن بنــد األثــاث والتركيبــات صافــي القيمــة الدفتريــة للتركيبــات واألثــاث الموجــودة بفــروع قطــاع المكتبــات والتجزئــة إضافــة إلــى المقـرات اإلداريــة لشــركات المجموعــة.
وانخفضــت القيمــة الدفتريــة لألثــاث والتركيبــات بنســبة  %76.1مــن  0.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
مــارس 2018م ،يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى بيــع الشــركة لحصتهــا فــي الشــركة التابعــة (أد أرت مديــان لإلعــان) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
وارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والتركيبــات بمقــدار  1.1مليــون ريــال ســعودي مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م إلــى  1.2مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،وارتبــط االرتفــاع بشــكل رئيســي باإلضافــات التــي تعلقــت بقيمــة التجهيـزات والتركيبــات الخاصــة بالفــروع الجديــدة لقطــاع المكتبــات
والتجزئــة و التــي تــم افتتاحهــا خــال عــام 2019م.
يتضمــن بنــد أجهـزة الحاســب اآللــي صافــي القيمــة الدفتريــة ألجهـزة الحاســب اآللــي وطابعــات وأجهـزة أخــرى إلكترونيــة تســتخدم مــن قبــل موظفــي المجموعــة فــي إطــار
ممارســة عمليــات التشــغيل .ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة ألجه ـزة الحاســب اآللــي بنســبة  %80.5مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى
 0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،وارتبــط االرتفــاع بشــكل رئيســي بشـراء أجهـزة حاســب آلــي لفريــق المبيعــات .ولــم تشــهد القيمــة الدفتريــة ألجهـزة
الحاســب اآللــي أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2018م و 31مــارس 2019م.

تمتلــك الشــركة  22ســيارة كمــا فــي تاريــخ  31مــارس 2019م والتــي تســتخدم فــي عمليــات صيانــة المواقــع اإلعالنيــة وتوصيــل المنتجــات إلــى العمــاء والخدمــات اإلداريــة
المســاندة .انخفض صافي القيمة الدفترية للســيارات بنســبة  %90.9في  31مارس 2018م ،ويعود ذلك بشــكل رئيســي إلى اســتهالك تلك الســيارات حســب العمر اإلنتاجي لها.
تتعلــق األعمــال ال أرســمالية تحــت التنفيــذ وأصــول غيــر مســتخدمة بهيــاكل معدنيــة تتعلــق بلوحــات إعالنيــة لــم يتــم تركيبهــا .انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول
بنســبة  %21.8مــن  3.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2017م إلــى  2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،وانخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة أيضـاً
ليصــل إلــى  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يعــود ذلــك فــي المقــام األول إلــى االنتهــاء مــن أعمــال تجهيــز تلــك اللوحــات لالســتخدام وتحويلهــا
إلــى لوحــات ومعــدات إعــان.
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 ٦.٧.٢.٢حق استخدام األصول
يقدم الجدول التالي موج اًز لحق استخدام األصول كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)21حق استخدام األصول.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

الرصيد في بداية السنة

18,046

30,959

34,868

%71.6

إضافات خالل السنة

19,041

12,710

7,062

)(%33.2

)(%44.4

استهالك خالل السنة

)(6,128

)(8,801

)(10,241

%43.6

%16.4

%29.3

الرصيد كما في نهاية السنة

30,959

34,868

31,689

%12.6

)(%9.1

%1.2

2018م

2019م

2017م 2019 -م

%12.6

%39.0
)(%39.1

المصدر :القوائم المالية المدققة

يتعلــق حــق اســتخدام األصــول بحــق اســتخدام األصــول المســتأجرة مــن قبــل المجموعــة لعقــود طويلــة األجــل (تتجــاوز مــدة إيجارهــا  12شــهر) تعتــرف المجموعــة بحــق
اســتخدام األصــول فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (تاريــخ توفــر األصــل األساســي لالســتخدام) .يتــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلفــة ،مطروح ـاً منهــا أي خســائر
متراكمــة مــن انخفــاض فــي القيمــة ومجمــع االســتهالك ،وتعديلهــا نتيجـ ًة ألي إعــادة تقييــم اللت ازمــات اإليجــار .تشــتمل تكلفــة حــق اســتخدام األصــول علــى مبلــغ الت ازمــات
اإليجــار المعتــرف بهــا والتكاليــف المباشـرة األوليــة المتكبــدة ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء مطروحـاً منهــا أي حوافــز تأجيــر مســتلمة .مــا لــم
تكــن المجموعــة علــى يقيــن وبدرجــة معقولــة مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار .يتــم اســتهالك حــق اســتخدام األصــول المعتــرف بهــا
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتـرة الصالحيــة اإلنتاجيــة المقــدرة أو مــدة اإليجــار أيهمــا أقصــر .يخضــع حــق اســتخدام األصــول إلــى انخفــاض القيمــة .ويشــتمل
حــق اســتخدام األصــول علــى حــق اســتخدام فــروع مســتأجرة لقطــاع المكتبــات والتجزئــة بمدينــة الريــاض ،المســتودع المركــزي بمدينــة جــدة ،ورشــة صيانــة قطــاع اإلعــان
بمدينــة جــدة والمواقــع اإلعالنيــة لقطــاع الطــرق المســتأجرة إضافــة إلــى المبنــى التابــع للشــركة بمدينــة جــدة.

 ٦.٧.٢.٣استثمارات في أدوات حقوق الملكية
يقدم الجدول التالي موج اًز لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)22استثمارات في أدوات حقوق الملكية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

استثمارات في شركة زميلة

42,536

40,051

37,142

)(%5.8

استثمارات متاحة للبيع

1,190

1,190

1,190

-

-

اإلجمالي

43,725

41,241

38,331

)(%5.7

)(%7.1

المصدر :القوائم المالية المدققة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%7.3

)(%6.6
)(%6.4

تتكــون االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة مــن اســتثمارات فــي شــركات زميلــة واســتثمارات متاحــة للبيــع ،حيــث تضمنــت االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة حصــة
الشــركة فــي تغيــر قيمــة صافــي أصــول هــذه الشــركات ،وارتبــط االنخفــاض فــي رصيــد االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس
2019م باالنخفــاض فــي قيمــة صافــي أصــول الشــركات المســتثمر فيهــا مــن قبــل الشــركة.
تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع الحصــة فــي اســتثمار متــاح للبيــع ،قيمــة مــن خــال شــركة تابعــة (شــركة تهامــة للتوزيــع) بنســبة  %9فــي الشــركة الوطنيــة الموحــدة
للتوزيــع (شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة) .تــم تصنيــف هــذا االســتثمار كاســتثمارات متاحــة للبيــع حيــث تســتخدم التكلفــة كتقديــر مالئــم للقيمــة العادلــة عندمــا ال
توجــد معلومــات كافيــة متاحــة لقيــاس القيمــة العادلــة أو إذا كان يوجــد مجــال واســع لقياســات القيمــة العادلــة الممكنــة ،وتمثــل التكلفــة أفضــل تقديــر للقيمــة العادلــة ضمــن
ذلــك المجــال كمــا فــي  31مــارس 2018م و2019م .ولــم تشــهد هــذه االســتثمارات أي تغيــر بالقيمــة مــا بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس .2019
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 ٦.٧.٢.٤موجودات غير ملموسة
يقدم الجدول التالي موج اًز للموجودات غير الملموسة كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)23موجودات غير ملموسة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

زيادة ( /نقص)
2018م

معدل النمو السنوي المركب
2017م 2019 -م

2019م

التكلفة
كما في بداية السنة

11,280

11,280

11,280

-

-

-

-

-

318

-

-

-

11,280

11,280

11,598

-

%2.8

%1.4

إضافات
كما في نهاية السنة
إطفاء /انخفاض
كما في بداية السنة

-

1,436

3,897

-

%171.4

-

إضافات خالل السنة

1,436

2,461

2,514

%71.4

%2.2

%32.3

كما في نهاية السنة

1,436

3,897

6,411

%171.4

%64.5

%111.3

صافي القيمة الدفترية

9,844

7,383

5,187

)(%25.0

)(%29.7

)(%27.4

المصدر :القوائم المالية المدققة

تتضمن الموجودات غير الملموســة بشــكل رئيســي حق اســتخدام برامج تعليم إلكترونية باإلضافة إلى مشــروع إعادة صياغة المناهج الد ارســية بما يتناســب مع المناهج
الد ارســية المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتكاليــف تطويــر الب ارمــج اآلليــة .تقــوم المجموعــة بإطفــاء هــذه الدفعــات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فت ـرة
االســتخدام الممنــوح للشــركة .وقــد انخفضــت قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة بنســبة  %25.0بمقــدار  2.5مليــون ريــال ســعودي مــن  9.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31مــارس 2017م إلــى  7.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،وانخفضــت أيضـاً القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة بنســبة  %29.7إلــى
 5.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،حيــث كان االنخفــاض مــا بيــن الفترتيــن نتيجـ ًة إلطفــاء تكلفــة هــذه األصــول باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.

 ٦.٧.٣المطلوبات المتداولة
موجز للمطلوبات المتداولة كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
ًا
يقدم الجدول التالي
الجدول رقم ( :)24المطلوبات المتداولة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

113,036

88,100

79,121

)(%22.1

دائنون  -أطراف ذات عالقة

32

2,524

2,204

ال ينطبق

)(%12.7

الجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة األجل

9,393

12,638

18,997

%34.5

%50.3

%42.2

الجزء المتداول من قرض طويل األجل

3,084

3,084

5,857

-

%89.9

%37.8

زكاة مستحقة

15,668

19,880

20,307

%26.9

%2.1

%13.8

141,213

126,226

126,486

)(%10.6

%0.2

)(%5.4

ألف لاير سعودي

إجمالي المطلوبات المتداولة
المصدر :القوائم المالية المدققة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%10.2

)(%16.3
%729.9

تتألــف المطلوبــات المتداولــة مــن ذمــم دائنــة ومطلوبــات أخــرى ،والجــزء المتــداول مــن الت ازمــات إيجــار طويلــة األجــل ،وزكاة مســتحقة بشــكل رئيســي حيــث شــكلت قيمتهــم
مــا نســبته  %97.8و %95.6و %93.6مــن إجمالــي المطلوبــات المتداولــة فــي  31مــارس 2017م و 31مــارس 2018م و 31مــارس 2019م علــى التوالــي.
وارتبــط انخفــاض بنــد ذمــم دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى مــن  113.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  79.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
مــارس 2019م بشــكل رئيســي بانخفــاض الذمــم الدائنــة التجاريــة ،حيــث كان االنخفــاض مدفوعـاً بأثــر بيــع شــركة تابعــة (شــركة أد أرت مديــان لإلعــان) خــال الربــع
األول مــن الســنة الماليــة 2018م بمــا يقــارب  13.0مليــون ريــال ســعودي و تســوية أرصــدة دائنــة عــن مســتحقات عقــود اســتئجار مواقــع إعالنيــة بمــا يقــارب 25.8
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مليــون ريــال ســعودي والــذي يتمثــل فــي مــا تــم تســجيله بالزيــادة مــن تكلفــة إيجــار مواقــع إعالنيــة خــال الســنوات الماليــة الســابقة حيــث تقــوم المجموعــة باحتســاب تكلفــة
ـاء علــى المطالبــات الماليــة المســتلمة مــن الجهــة المؤجـرة للمواقــع .حصلــت المجموعــة علــى التســوية والمطالبــة النهائيــة والخاصــة
إيجــار عقودهــا اإلعالنيــة الرئيســية بنـ ً
ـاء علــى المواقــع اإلعالنيــة الفعليــة التــي تــم اســتالمها فقــط ،األمــر الــذي أدى إلــى وجــود زيــادة فــي مبالــغ اإليجــارات المســتحقة التــي تــم
باإليجــارات المســتحقة عليهــا بنـ ً
تكوينهــا كمخصــص خــال الســنوات الماليــة الســابقة ،وعليــه قامــت المجموعــة بعكــس هــذه الزيــادة ضمــن بنــد إيـرادات أخــرى.
يتضمن بند دائنون – أطراف ذات عالقة ،مبالغ مســتحقة لشــركات زميلة مرتبطة بمعامالت على الحســاب الجاري .ارتبطت معامالت الحســاب الجاري بســداد مبالغ
لمورديــن ومقدمــي خدمــات واســتالم مبالــغ مــن عمــاء للشــركة الزميلــة نيابــة عنهــا فــي إطــار نشــاطها االعتيــادي .وارتبــط ارتفــاع بنــد دائنــون – أطـراف ذات عالقــة مــن
 0.03مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م بشــكل رئيســي إلــى قيــام الشــركة باســتالم مبالــغ
مــن الشــركات الزميلــة علــى الحســاب الجــاري ليتــم ســدادها الحقـاً إلــى مــوردي ومقدمــي خدمــات الشــركة الزميلــة فــى فتـرة الحقــة .ولــم تشــهد أرصــدة دائنــون – أطـراف
ذات عالقــة أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2018م و 31مــارس 2019م.

 ٦.٧.٣.١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
يقدم الجدول التالي موج اًز للذمم الدائنة والمطلوبات األخرى كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)25ذمم دائنة ومطلوبات أخرى.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ذمم دائنة تجارية

73,681

53,979

45,740

)(%26.7

توزيعات أرباح مستحقة

8,810

8,810

8,810

-

-

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

30,545

25,312

24,571

)(%17.1

)(%2.9

)(%10.3

113,036

88,100

79,121

)(%22.1

)(%10.2

)(%16.3

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%15.3

)(%21.2
-

تتضمــن الذمــم الدائنــة التجاريــة المبالــغ المســتحقة الدفــع مــن قبــل الشــركة للمورديــن الذيــن يــزودون الشــركة بالخدمــات والمعــدات والمـواد المختلفــة التــي يتــم اســتعمالها
أثنــاء توفيــر الخدمــات اليوميــة .انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة مــن  73.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  45.7مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31مــارس 2019م ،يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى أثــر بيــع شــركة تابعــة (شــركة أد أرت مديــان لإلعــان) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م بمــا يقــارب
 2.9مليــون ريــال ســعودي وتســوية أرصــدة دائنــة عــن مســتحقات عقــود اســتئجار مواقــع إعالنيــة بمــا يقــارب  25.8مليــون ريــال ســعودي والــذي يتمثــل فــي مــا تــم تســجيله
ـاء علــى المطالبــات
بالزيــادة مــن تكلفــة إيجــار مواقــع إعالنيــة خــال الســنوات الماليــة الســابقة ،حيــث تقــوم المجموعــة باحتســاب تكلفــة إيجــار عقودهــا اإلعالنيــة الرئيســية بنـ ً
ـاء علــى المواقــع اإلعالنيــة
الماليــة المســتلمة مــن الجهــة المؤجـرة للمواقــع .حصلــت المجموعــة علــى التســوية والمطالبــة النهائيــة والخاصــة باإليجــارات المســتحقة عليهــا بنـ ً
الفعليــة التــي تــم اســتالمها فقــط األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور زيــادة فــي مبالــغ اإليجــارات المســتحقة التــي تــم تكوينهــا كمخصــص خــال الســنوات الماليــة الســابقة ،وعليــه
قامــت المجموعــة بعكــس هــذه الزيــادة ضمــن بنــد إيـرادات أخــرى.
قامــت الشــركة األم بتســجيل مبلــغ  8.8مليــون ريــال ســعودي كتوزيعــات أربــاح غيــر مطالــب بهــا ،والــذي يمثــل توزيعــات أربــاح نقديــة قديمــة (قبــل عــام 2009م) أعلنتهــا
الشــركة األم ولكــن لــم يتــم تحصيلهــا أو المطالبــة بهــا مــن جانــب المســاهمين الســابقين ،حيــث لــم تكــن هنــاك وســيلة فــي ذلــك الوقــت لتحويــل توزيعــات األربــاح لحســابات
إلكترونيــا .ولــم تشــهد توزيعــات األربــاح أي تغيــر بالقيمــة مــا بيــن  31مــارس 2017م و 31مــارس 2019م.
هـؤالء المســاهمين
ً
تتضمــن المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى المصروفــات المســتحقة فــي إطــار النشــاط االعتيــادي للشــركة ومخصصــات إجــازات موظفــي المجموعــة إو�يـرادات
مقدمــة ودفعــات مقدمــة مــن عمــاء ومســتحقات موظفيــن تحــت التســوية ومطلوبــات أخــرى لشــركة يملكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق .انخفضــت هــذه المطلوبــات بنســبة
 %17.1مــن  30.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  25.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي
إلــى أثــر بيــع شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م .ولــم تشــهد المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى أي
تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2018م و2019م.
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 ٦.٧.٣.٢الجزء المتداول من قروض طويلة اآلجل
يقدم الجدول التالي موج اًز للجزء المتداول للقروض طويلة األجل كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)26الجزء المتداول من قروض طويلة األجل.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

مستحق خالل سنة واحدة

3,084

3,084

5,857

-

مستحق بعد سنة واحدة

3,935

257

5,420

)(%93.5

%2,008.9

اإلجمالي

7,019

3,341

11,277

)(%52.4

%237.5

2018م

2019م

2017م 2019 -م

%89.9

%37.8
%17.4
%26.8

المصدر :القوائم المالية المدققة

يتعلــق الجــزء المتــداول مــن قــروض طويلــة األجــل بشــكل رئيســي بالدفعــات المســتحقة مــن قــروض طويلــة األجــل خــال فتـرة ال تزيــد عــن  12شــه اًر مــن تاريــخ المركــز
المالــي حســب جــدول الدفعــات المتفــق عليــه عنــد التعاقــد.

 ٦.٧.٣.٣الزكاة المستحقة
يقدم الجدول التالي موج اًز للزكاة المستحقة كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)27الزكاة المستحقة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي
الرصيد في  1أبريل

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

9,666

15,668

19,880

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)
2018م

2019م

2017م 2019 -م

%62.1

%26.9

%43.4

مخصص:
-

)(356

-

-

-

-

أثر استبعاد شركة تابعة
إعادة تبويب

2,225

-

-

-

-

)(%100.0

السنة الحالية

2,740

2,283

1,784

)(%16.7

)(%21.9

)(%19.3

زيادة /نقص مخصص لسنوات سابقة

1,450

2,684

-

% 85.1

-

)(%100.0

مسدد خالل السنة

)(413

)(399

)(1,357

)(%3.4

%240.1

%81.3

15,668

19,880

20,307

%26.9

%2.1

%13.8

الرصيد في  13مارس
المصدر :القوائم المالية المدققة

تمثــل الــزكاة المســتحقة المبالــغ الدائنــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .ارتفعــت الــزكاة المســتحقة بنســبة  %26.9بقيمــة  4.2مليــون ريــال ســعودي مــن  15.7مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  19.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م وذلــك نتيجــة تدعيــم مخصصــات الــزكاة عــن ســنوات ســابقة بقيمــة
مخصوما منه أثر اســتبعاد شــركة أد أرت مديان لإلعالن (شــركة
 2.3مليون ريال ســعودي ومخصص الزكاة التقديرية لعام 2018م بقيمة  2.7مليون ريال ســعودي
ً
تابعــة مباعــة خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م) بقيمــة  0.35مليــون ريــال ســعودي والمســدد مــن الــزكاة خــال العــام بقيمــة  0.4مليــون ريــال ســعودي .ولــم
تشــهد الــزكاة المســتحقة أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2018م و2019م.
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 ٦.٧.٤المطلوبات غير المتداولة
يقدم الجدول التالي موج اًز للمطلوبات غير المتداولة كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)28المطلوبات غير المتداولة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى طويلة األجل

9,067

-

-

)(%100.0

التزامات إيجار طويلة األجل

22,716

22,816

17,219

%0.4

)(%24.5

قروض طويلة األجل

3,935

257

5,420

)(%93.5

ال ينطبق

%17.4

التزامات منافع الموظفين

5,166

3,872

4,091

)(%25.0

%5.7

)(%11.0

40,884

26,945

26,730

)(%34.1

)(%0.8

)(%19.1

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

-

)(%100.0
)(%12.9

المصدر :القوائم المالية المدققة

تشــمل المطلوبــات غيــر المتداولــة ذمــم دائنــة ومطلوبــات أخــرى طويلــة األجــل ،وقــروض طويلــة األجــل ،ومخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة .انخفضــت المطلوبــات غيــر
المتداولة بنسبة  %34.1من  40.9مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2017م إلى  26.9مليون ريال سعودي كما في  31مارس 2018م ،ويعود ذلك بشكل
أساســي إلــى عــدم تســجيل أي ذمــم دائنــة ومطلوبــات أخــرى طويلــة األجــل ،باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة القــروض طويلــة األجــل ومخصــص مكافئــة نهايــة الخدمــة.

 ٦.٧.٤.١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى طويلة األجل
ارتبطــت قيمــة الذمــم الدائنــة والمطلوبــات األخــرى طويلــة األجــل التــي بلغــت  9.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م بالتمويــل الــذي حصلــت عليــه
شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة مباعــة خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م) مــن مجموعــة المديــان التجاريــة ،ويحمــل هــذا القــرض مصاريــف
تمويــل ســنوي بنســبة  .%9.0كمــا ذكــر ســابقاً ،قامــت الشــركة ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة
الماليــة 2018م.

 ٦.٧.٤.٢التزامات إيجار طويلة األجل
يقدم الجدول التالي موج اًز اللتزامات اإليجار طويلة األجل كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)29التزامات إيجار طويلة األجل.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

التزامات تأجير غير متداولة

22,716

22,816

17,219

%0.4

التزامات تأجير متداولة

9,393

12,638

18,997

%34.5

%50.3

32,110

35,454

36,216

%10.4

%2.1

اإلجمالي

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%24.5

)(%12.9
%42.2
%6.2

المصدر :القوائم المالية المدققة

تتعلــق الت ازمــات اإليجــار طويلــة األجــل بالت ازمــات المجموعــة عــن عقــود تأجيــر فــروع لقطــاع المكتبــات والتجزئــة بمدينــة الريــاض ،والمســتودع المركــزي بمدينــة جــدة،
وورشــة صيانــة قطــاع اإلعــان بمدينــة جــدة والمواقــع اإلعالنيــة لقطــاع الطــرق المســتأجرة إضافــة إلــى المبنــى التابــع للشــركة بمدينــة جــدة والمســتحقة الســداد خــال فتـرة
تزيــد عــن ســنة مــن تاريــخ المركــز المالــي للشــركة ( 31مــارس).
فــي تاريــخ بــدء اإليجــار ،تعتــرف المجموعــة بالت ازمــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن تســديدها علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار .تتضمــن
مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة) مطروحـاً منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيـرة التــي تعتمــد
علــى مؤشــر أو معــدل ،والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار أيضـاً ســعر ممارســة خيــار الشـراء ،ومدفوعــات غ ارمــات
إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان عقــد اإليجــار يعكــس أن المجموعــة تمــارس خيــار اإلنهــاء .يتــم االعت ـراف بمدفوعــات اإليجــار المتغي ـرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو
معــدل كمصــروف فــي الفتـرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يحقــق شــرط الســداد.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تســتخدم المجموعــة معــدل االقتـراض فــي تاريــخ بــدء اإليجــار إذا لــم يتــم تحديــد ســعر العائــد الضمنــي فــي عقــد اإليجــار
بســهولة .بعــد تاريــخ البــدء ،يتــم زيــادة مبلــغ الت ازمــات اإليجــار لتعكــس ت اركــم المصروفــات الماليــة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار المقدمــة باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم إعــادة
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قيــاس القيمــة الدفتريــة للت ازمــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابــت المضمنــة أو تغييــر فــي تقييــم شـراء
األصــل محــل العقــد .وارتبــط التقلــب فــي رصيــد هــذه االلت ازمــات ب ــاإلضافات علــى تلــك االلت ازمــات المتمثلــة فــي عقــود اســتئجار مواقــع جديــدة والمصروفــات الماليــة
مخصومــا منهــا المبالــغ المســدد مــن تلــك االلت ازمــات حســب تواريــخ االلت ازمــات التعاقديــة مــع الجهــة المؤجـرة.
المرتبطــة بهــا
ً
ارتفــع رصيــد الت ازمــات التأجيــر بنســبة  %10.4مــن  32.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  35.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس
مخصومــا منهــا ســداد الت ازمــات
2018م ،يرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى اســتئجار مواقــع إعالنيــة جديــدة ،والتكاليــف الماليــة المرتبطــة بهــا الخاصــة بقطــاع اإلعــان
ً
اإليجــار المســتحقة وفــق التـزام العقــود المبرمــة مــع الجهــة المؤجـرة.

 ٦.٧.٤.٣قروض طويلة األجل
يقدم الجدول التالي موج اًز للقروض طويلة األجل كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)30قروض طويلة األجل.

السنة المالية المنتهية في 31
ألف لاير سعودي

بنك الرياض
البنك العربي الوطني
شركة الباب األبيض القابضة المحدودة
اإلجمالي

زيادة ( /نقص)

مارس
2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

851

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

6,168

3,341

257

)(%45.8

)(%92.3

)(%79.6

-

-

11,020

-

-

-

7,019

3,341

11,277

)(%52.4

%237.5

%26.8

المصدر :معلومات اإلدارة

يمثــل الرصيــد المســتحق لبنــك الريــاض كمــا فــي  31مــارس 2017م الرصيــد المتبقــي مــن القــرض المجــدول مــع البنــك ،وأتمــت الشــركة ســداد القــرض خــال الســنة
المنتهيــة فــي  31مــارس 2018م.
حســب اتفاقيــة جدولــة القــرض مــع البنــك العربــي الوطنــي ،تقــوم الشــركة بســداد مبلــغ  0.3مليــون ريــال ســعودي شــهرياً .وانخفــض رصيــد القــرض مــن البنــك العربــي
الوطنــي بنســبة  %45.8مــن  6.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  3.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م ،وانخفــض أيضــأ
الرصيــد بنســبة  %92.3ليصــل إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،يرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى تســديد القــرض حســب اتفاقيــة الجدولــة
مــع البنــك.
خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس 2019م ،حصلــت الشــركة علــى تمويــل مرابحــة متوافــق مــع أحــكام الشـريعة اإلســامية بقيمــة  9.5مليــون ريــال ســعودي
مــن شــركة البــاب األبيــض القابضــة المحــدودة وذلــك بهــدف تمويــل رأس المــال العامــل للشــركة واألنشــطة التشــغيلية للشــركة و شــركاتها التابعــة .و تبلــغ القيمــة الدفتريــة
للتمويــل  11.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م .يتــم ســداد المرابحــة علــى ســنتين بشــكل ربــع ســنوي تبــدأ فــي  1مايــو 2019م و تنتهــي فــي 29
ينايــر 2021م تحمــل المرابحــة أعــاه مصاريــف ماليــة وفقـاً للمعــدالت الســائدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ازئـ ًـدا الهامــش المتفــق عليــه ،وهــي مضمونــة بســندات إذنيــة
صــادرة مــن قبــل الشــركة و رهــن ذمــم تجاريــة بقيمــة  13.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م.
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 ٦.٧.٤.٤التزامات منافع الموظفين
يقدم الجدول التالي موج اًز التزامات منافع الموظفين كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)31التزامات منافع الموظفين.

السنة المالية المنتهية في 31
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

مارس
2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

7,022

5,166

3,872

)(%26.4

)(%25.0

)(%25.7

تكلفة الخدمة الحالية

809

609

855

)(%24.7

%40.3

%2.8

تكلفة الفائدة

196

162

147

)(%17.3

)(%8.9

)(%13.4

)(869

)(1,173

-

-

-

)(%100.0

-

)(857

-

-

-

-

)(1,746

)(167

-

)(%90.4

)(%100.0

)(%100.0

خسائر ( /مكاسب) اكتوارية

)(246

133

)(783

-

-

%78.4

الرصيد كما في  13مارس

5,166

3,872

4,091

)(%25.0

%5.7

)(%11.0

الرصيد كما في  1أبريل

مدفوعات
أثر استبعاد شركة تابعة
إعادة تبويب إلى ذمم دائنة ومستحقات أخرى

المصدر :القوائم المالية المدققة

َّ
مثَلــت الت ازمــات منافــع الموظفيــن المخصــص المتعلــق بنهايــة خدمــة الموظفيــن علــى أســاس التقييــم االكتـواري والــذي أجرتــه شــركة الخوارزمــي للخدمــات االكتواريــة .وهــذه
العمــال .وانخفــض رصيــد مكافــأة نهايــة الخدمــة
المكافــآت واجبــة الدفــع للموظفيــن عنــد االســتقالة أو إنهــاء عقــد العمــل مــع الشــركة وفقـاً لقانــون العمــل الســعودي ونظــام ّ
بنســبة  %25.0من  5.2مليون ريال ســعودي كما في  31مارس 2017م إلى  3.9مليون ريال ســعودي كما في  31مارس 2018م ،ويعود ذلك بشــكل رئيســي إلى
أثــر بيــع شــركة تابعــة (شــركة أد أرت مديــان لإلعــان) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م والــذي ســاهم بانخفــاض الرصيــد بواقــع  0.9مليــون ريــال ســعودي
والمدفــوع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن خــال العــام والتــي بلغــت  1.2مليــون ريــال ســعودي ،وقوبــل هــذا االنخفــاض جزئيـاً بمصــروف مخصــص نهايــة الخدمــة
للســنة ،ويضــاف إلــى ذلــك مبلــغ قــدره  0.8مليــون ريــال ســعودي .ولــم يشــهد رصيــد مكافــأة نهايــة الخدمــة أي تقلبــات جوهريــة مــا بيــن  31مــارس 2018م و2019م.

 ٦.٧.٥حقوق المساهمين

يقدم الجدول التالي موج اًز لحقوق المساهمين كما في  31مارس 2017م و2018م و2019م

الجدول رقم ( :)32حقوق المساهمين.

ألف لاير سعودي

السنة المالية المنتهية في  31مارس

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م
مدققة

2018م
مدققة

2019م
مدققة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

رأس المال

150,000

75,000

75,000

)(%50.0

-

)(%29.3

خسائر متراكمة

)(95,515

)(17,446

)(11,525

)(%81.7

)(%33.9

)(%65.3

أثر اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة

)(4,250

-

-

-

-

)(%100.0

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة

50,234

57,554

63,475

%14.6

%10.3

%12.4

1,393

219

)(1,498

)(%84.3

)(%784.7

ال ينطبق

51,627

57,773

61,978

%11.9

%7.3

%9.6

حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المصدر :القوائم المالية المدققة
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 ٦.٧.٥.١رأس المال
كما في  31مارس 2017م ،بلغ رأس مال الشــركة  150.0مليون ريال ســعودي مكون من  15.0مليون ســهم بقيمة عشـرة رياالت ســعودية للســهم الواحد .وانخفض
ـون
ـاء علــى قـرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  13أبريــل 2017م .وكان ذلــك
رأس المــال إلــى  75.0مليـ ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م وذلــك بنـ ً
مدفوعـاً فــي األســاس بالخســائر المتراكمــة لــدى الشــركة ،حيــث تــم إطفــاء جــزء كبيــر منهــا عقــب تخفيــض رأس مــال الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م بقيمــة 75.0
مليــون ريــال ســعودي.
يجدر الذكر أنه لم يتم تعديل رأس المال ألي من الشركات التابعة خالل الثالث سنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
يقدم الجدول التالي موج اًز لرأس مال الشركات التابعة كما في  31مارس 2019م
الجدول رقم ( :)33رأس مال الشركات التابعة.

السنة المالية المنتهية في  31مارس 2019م

ألف لاير سعودي

نسبة الملكية

رأس المال

أسم الشركة
شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري

%100.0

500

شركة مكتبات تهامة الحديثة

%100.0

81,672

شركة استدامة العالمية للعقار

%100.0

500

شركة تهامة الدولية لإلعالن

%100.0

500

شركة تهامة للتوزيع

%99.0

3,500

شركة تهامة للتعليم

%49.0

200

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن

%100.0

25

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

%35.0

10

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية (غير موحدة) *

%51.0

1,000

المصدر :معلومات اإلدارة

* قــرر الشــركاء فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة فــي تاريــخ  16نوفمبــر 2011م تعليــق النشــاط وعــدم القيــام بــأي أعمــال جديــدة تجنبـاً للخســارة ،وذلــك لمــدة ســتة
أشــهر علــى أن يتــم تعليــق النشــاط اعتبــا اًر مــن نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2011م تجــدد لفتـرة أو فتـرات أخــرى ،وأن يجتمــع الشــركاء فــي نهايــة كل
فتـرة التخــاذ قـرار باســتمرار أو إنهــاء تعليــق النشــاط .هــذا ولــم يتــم عقــد اجتمــاع الشــركاء منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ هــذه النشـرة .وعليــه توقفــت شــركة تهامــة عــن
تجميــع البيانــات الماليــة للشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة.

 ٦.٧.٥.٢خسائر متراكمة
انخفضــت الخســائر المتراكمــة بنســبة  %81.7مــن  95.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م إلــى  17.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس
2018م ،وانخفضــت أيضـاً الخســائر المتراكمــة لتصــل إلــى  11.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2019م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إطفــاء جــزء مــن
ـاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ  13أبريــل 2017م علــى تخفيــض رأس
هــذه الخســائر عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة بنـ ً
مــال الشــركة مــن  150مليــون ريــال ســعودي ليصبــح رأس المــال بعــد التخفيــض  75مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٧.٥.٣أثر اقتناء حصص إضافية في شركة تابعة
يتعلــق أثــر اقتنــاء حصــص إضافيــة فــي شــركات تابعــة بمقــدار  4.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م بشــكل رئيســي بقيــام الشــركة خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31مــارس 2011م بزيــادة حصتهــا فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) مــن خــال شـراء حصــة  %25مــن أحــد الشــركاء فــي الشــركة التابعــة
قيمتهــا الدفتريــة  6.7مليــون ريــال ســعودي بمبلــغ  11مليــون ريــال ســعودي حيــث أصبحــت الشــركة فــي ذلــك الوقــت تمتلــك حصــة  %75فــي صافــي موجــودات شــركة أد
أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) .تــم قيــد الزيــادة فــي تكلفــة الشـراء عــن القيمــة الدفتريــة لحصــة  %25البالــغ قدرهــا  4.2مليــون ريــال ســعودي ضمــن حقــوق الملكيــة
تخفيضـاً لهــا .خــال العــام المالــي المنتهــى فــي  31مــارس 2018م تــم بيــع كامــل حصــص الشــركة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان خــال الربــع األول مــن الســنة
الماليــة 2018م وتــم تســوية الرصيــد كجــزء مــن أثــر بيــع الشــركة التابعــة وفقــدان الســيطرة.
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 ٦.٧.٥.٤حقوق الملكية غير المسيطرة
يمثــل بنــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة الربــح أو الخســارة وصافــي قيمــة األصــول التــي يمتلكهــا شــركاء آخريــن ،حيــث تعــرض بشــكل مســتقل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
وضمــن حقــوق الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وبشــكل مســتقل عــن حقــوق المســاهمين وذلــك عــن الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات.
وارتبطــت األربــاح بمقــدار  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2017م بالحصــص غيــر المســيطرة فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان بقيمــة  1.3مليــون
ريــال ســعودي (تــم بيــع كامــل الحصــص فــى شــركة أد أرت مديــان لإلعــان خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م) ،وشــركة تهامــة للتوزيــع  0.1مليــون ريــال
ســعودي ،بينمــا ارتبطــت بمقــدار  0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31مــارس 2018م بالحصــص غيــر المســيطرة فــي شــركة تهامــة للتوزيــع بقيمــة  0.1مليــون ريــال
ســعودي وشــركة تهامــة للتعليــم بقيمــة  0.1مليــون ريــال ســعودي حيــث تــم بيــع شــركة أد أرت مديــان لإلعــان خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م .فــي 31
مــارس 2019م ســجلت الشــركة خســائر بمقــدار  1.5مليــون ريــال ســعودي والتــي ارتبطــت بشــكل رئيســي بالحصــص غيــر المســيطرة فــي شــركة تهامــة للتعليــم برصيــد
مديــن بقيمــة  1.6مليــون ريــال ســعودي وشــركة تهامــة للتوزيــع بقيمــة  0.1مليــون ريــال ســعودي.

 ٦.٧.٦معامالت أطراف ذات عالقة
يعرض الجدول التالي موج اًز عن معامالت أطراف ذات عالقة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)34معامالت أطراف ذات عالقة.

ألف لاير سعودي
الجهة ذات العالقة
شركة تهامة لإلعالم المعاصر للدعاية واإلعالن

السنة المالية المنتهية في  31مارس
2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

حساب جاري

-

623

1,271

إيرادات خدمات

-

1,300

-

حساب جاري

-

848

115

حساب جاري

32

2,524

967

إيرادات خدمات

-

-

1,700

حساب جاري

-

75

-

سداد قرض

1,260

-

-

تكلفة تمويل

688

-

-

طبيعة المعاملة

شركة تهامة لإلعالم الجديد
الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة
شركة تهامة جلوبال  -منطقة حرة
مجموعة المديان التجارية
المصدر :القوائم المالية المدققة

شركة تهامة لإلعالم المعاصر للدعاية واإلعالن
حساب جاري
ارتبطت معامالت الحساب الجاري بسداد مبالغ لموردين ومقدمي خدمات واستالم مبالغ من عمالء للشركة الزميلة نياب ًة عنها في إطار نشاطها االعتيادي.

إيرادات خدمات
تتعلق معامالت إيرادات الخدمات بشكل رئيسي بإيرادات تقديم خدمات متابعة إو�شراف على تنفيذ مشاريع واستشارات إدارية وفنية وتقديم خدمات دعم لوجستية.

شركة تهامة لإلعالم الجديد
ارتبطت المعامالت مع شركة تهامة لإلعالم الجديد بـسداد مبالغ لموردين ومقدمي خدمات للشركة الزميلة نياب ًة عنها في إطار نشاطها االعتيادي.

الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة
حساب جاري
ارتبطت معامالت الحساب الجاري بسداد مبالغ لموردين ومقدمي خدمات واستالم مبالغ من عمالء للشركة الزميلة نياب ًة عنها في إطار نشاطها االعتيادي.

إيرادات خدمات
تتعلق معامالت إيرادات الخدمات بشكل رئيسي بخدمات استشارية في مجال اإلعالم والعالقات العامة وتطوير المحتوى.

شركة تهامة جلوبال  -منطقة حرة
تشتمل المعامالت المتعلقة بالحساب الجاري مع شركة تهامة جلوبال بسداد رسوم حكومية نياب ًة عن الشركة الزميلة في إطار نشاطها االعتيادي.
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مجموعة المديان التجارية
سداد قرض
ارتبــط ســداد القــرض بشــكل رئيســي بقيــام الشــركة التابعــة (أد أرت مديــان لإلعــان) بســداد جزئــي مــن رصيــد القــرض المســتحق عليهــا إلــى مجموعــة المديــان التجاريــة
(الجهــة المقرضــة للشــركة التابعــة والمملوكــة مــن قبــل أحــد الشــركاء بالشــركة التابعــة).
تكلفة تمويل
تتمثــل تكلفــة التمويــل الــذي حصلــت عليــه شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) مــن مجموعــة المديــان التجاريــة ،ويحمــل هــذا القــرض  %9.0مصاريــف تمويــل
ســنوية .يذكــر أن الشــركة قــد قامــت ببيــع كامــل حصصهــا فــي شــركة أد أرت مديــان لإلعــان (شــركة تابعــة) خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.

 ٦.٨قائمة التدفقات النقدية
يعرض الجدول التالي موج اًز عن قائمة التدفقات النقدية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)35قائمة التدفقات النقدية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

معدل النمو السنوي

زيادة ( /نقص)

المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

12,785

)(4,971

)(4,439

)(%138.9

%10.7

ال ينطبق

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية

4,525

11,679

2,307

-

-

)(%28.6

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(9,278

)(15,287

)(1,500

) (%64.8

%90.2

)(%59.8

صافي التدفق النقدي للفترة الزيادة(/النقص)

8,031

)(8,579

)(3,632

%206.8

%57.7

ال ينطبق

النقد وما في حكمه في بداية السنة

9,506

17,538

8,959

%84.5

)(%48.9

)(%2.9

17,538

8,959

5,327

)(%48.9

)(%40.5

)(%44.9

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر :القوائم المالية المدققة

تأثــر التدفــق النقــدي للشــركة خــال الفتـرة الممتــدة مــا بيــن 2017م و2019م بشــكل رئيســي بالتدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة التمويليــة والتــي كانــت متعلقــة
بشــكل أساســي بســداد الت ازمــات إيجــارات خــال العــام 2018م والحصــول علــى مجموعــة قــروض بنكيــة بهــدف تمويــل رأس المــال العامــل للشــركة واألنشــطة التشــغيلية
للشــركة وشــركاتها التابعــة.

 ٦.٨.١التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يعرض الجدول التالي موج اًز عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)36التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي
صافي دخل ( /خسارة) الفترة قبل الزكاة

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

)(51,467

7,928

5,207

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2018م

2019م

2017م 2019 -م

%115.4

)(%34.3

ال ينطبق

تعديالت:
استهالك
استهالك حق استخدام أصول
إطفاء مصروفات مدفوعة مقدماً طويلة األجل
ربح استبعاد شركة تابعة
إطفاء أصول غير ملموسة

10,301

4,143

6,055

)(%59.8

%46.2

-

8,801

10,241

-

%16.4

3,814

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

-

)(1,069

-

-

ال ينطبق

-

1,436

2,461

2,514

%71.4

%2.1

%32.3
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)(%23.3

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

زيادة ( /نقص)

معدل النمو السنوي المركب

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

ربح ( /خسارة) استبعاد ممتلكات ومعدات

)(274

23

)(25

%108.4

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

3,817

776

672

)(%79.7

)(%13.4

مخصص هبوط استثمارات في شركة زميلة

19,626

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

412

-

-

)(%100.0

-

)(%100.0

الحصة في دخل شركات زميلة

)(12,299

)(3,179

)(1,513

%74.1

%52.4

%64.9

-

5,187

3,154

-

)(%39.2

ال ينطبق

1,005

771

1,002

)(%23.3

%30.0

)(%0.2

934

2,243

3,136

%140.0

%39.8

%83.2

مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة
مخصص التزامات منافع الموظفين
تكلفة التمويل

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%208.7

%69.5
)(%58.0

التغيير في رأس المال العامل:
مخزون

16,048

)(6,986

)(2,079

)(%143.5

%70.2

ال ينطبق

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

21,007

9,252

)(22,654

)(%56.0

)(%344.9

ال ينطبق

مدينون  -أطراف ذات عالقة

1,395

)(1,471

508

)(%205.4

%134.5

)(%39.7

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)(787

)(34,771

)(8,979

%4318.2

%74.2

%237.8

دائنون  -أطرف ذو عالقة

32

2,492

)(320

%7687.5

)(%112.8

ال ينطبق

مكافئة نهاية خدمة مدفوعة

)(869

)(1,173

-

)(%34.9

%100.0

)(%100.0

زكاة مسددة

)(413

)(399

)(1,357

%3.4

%240.3

)(%81.3

تكلفة تمويل مسددة

)(934

-

-

%100.0

-

%100.0

12,785

)(4,971

)(4,439

)(%138.9

)(%10.7

ال ينطبق

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن
(المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
المصدر :القوائم المالية المدققة

ســجلت الشــركة صافــي تدفقــات نقديــة بمقــدار  12.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م بينمــا تــم تســجيل تدفقــات نقديــة خارجــة بقيمــة  5.0مليــون ريــال ســعودي
و 4.4مليون ريال ســعودي في 2018م و2019م على التوالي ،وقد جاء هذا االنخفاض الملحوظ في التدفقات النقدية الناتجة من األنشــطة التشــغيلية متأث اًر بارتفاع
المخــزون خــال العــام 2018م نتيج ـ ًة لقيــام الشــركة خــال عــام 2018م بتدعيــم مخزونهــا مــن البضائــع الجديــدة حيــث تــم اســتخدام جــزء مــن المخــزون المتوفــر مــن
الســنوات الســابقة فــي مبيعــات العمــاء لتحديــث المخــزون المتوفــر لديهــا ،كمــا أن الشــركة قامــت خــال عــام 2017م بــرد جــزء مــن المخــزون المتوفــر لديهــا مــن مـواد
ـاء علــى االتفــاق الــذي تــم معــه فــي إطــار خطــة تنظيــم المشــتريات و التدفقــات النقديــة و تصريــف المخــزون .وانخفــاض مبالــغ الذمــم المدينــة بعــد
تعليميــة إلــى المــورد بنـ ً
قيــام الشــركة خــال عــام 2017م بوضــع خطــط تحصيــل ومراجعــة لجميــع أرصــدة العمــاء المســتحقة وتنشــيط عمليــات التحصيــل ،إضافـ ًة إلــى أثــر بيــع شــركة تابعــة
بمــا يقــارب  9.8مليــون ريــال ســعودي علــى رصيــد الذمــم التجاريــة المدينــة.
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 ٦.٨.٢التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يعرض الجدول التالي موج اًز عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)37التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية.

السنة المالية المنتهية في  31مارس
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

)(510

)(416

)(1,841

)(%18.4

275

-

42

)(%100.0

-

إضافات ألصول غير الملموسة

-

-

)(318

-

-

-

استثمار في شركات زميلة

-

-

)(77

-

-

-

المتحصل من استبعاد شركة تابعة

-

3,500

-

-

)(%100.0

-

صافي أثر استبعاد شركة تابعة

-

2,931

-

-

)(%100.0

-

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

4,759

5,664

4,500

%19.0

)(%20.5

)(%2.8

صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية

4,525

11,679

2,307

%158.1

)(%80.2

)(%28.6

إضافات لممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

2018م

2019م

2017م 2019 -م

%342.7

%90.1
)(%60.9

المصدر :القوائم المالية المدققة

ارتبط صافي النقد الناتج عن األنشــطة االســتثمارية بشــكل رئيســي بتوزيعات األرباح المســتلمة من شــركات زميلة وارتفع صافي النقد الناتج عن األنشــطة االســتثمارية
بنســبة  %158.1مــن  4.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  11.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،حيــث ارتبــط االرتفــاع بالمقــام األول باألربــاح المتحصــل
عليهــا إثــر اســتبعاد شــركة تابعــة (أد أرت مديــان لإلعــان) والتــي تــم بيــع كامــل الحصــص فيهــا خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.

 ٦.٨.٣التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يعرض الجدول التالي موج اًز عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في  31مارس 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)38التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية.

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
ألف لاير سعودي

معدل النمو السنوي المركب

زيادة ( /نقص)

2017م

2018م

2019م

مدققة

مدققة

مدققة

قروض طويلة األجل

)(9,278

)(3,678

7,936

)(%60.4

سداد التزامات إيجار

-

)(11,536

)(8,837

-

)(%23.4

تكلفة التمويل

-

)(72

)(599

-

%731.7

-

)(9,278

)(15,287

)(1,500

%64.8

)(%90.2

)(%59.8

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
المصدر :القوائم المالية المدققة

2018م

2019م

2017م 2019 -م

)(%315.8

ال ينطبق
-

ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنســبة  %64.8مــن  9.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  15.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويعــود
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ســداد الت ازمــات إيجــار التــي كانــت تتعلــق بعقــود تأجيــر فــروع لقطــاع المكتبــات والتجزئــة بمدينــة الريــاض ،والمســتودع المركــزي بمدينــة جــدة،
ورشــة صيانــة قطــاع اإلعــان بمدينــة جــدة والمواقــع اإلعالنيــة لقطــاع الطــرق المســتأجرة إضافـ ًة إلــى المبنــى التابــع للشــركة بمدينــة جــدة .فــي المقابــل انخفــض صافــي
النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنســبة  %90.2لتصــل إلــى  1.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث كان ذلــك نتيجــة حصــول الشــركة علــى قــروض بنكيــة
بهــدف تمويــل رأس المــال العامــل للشــركة واألنشــطة التشــغيلية للشــركة وشــركاتها التابعــة.
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 7استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية
 ٧.١صافي متحصالت الطرح
يقــدر إجمالــي متحصــات طــرح أســهم حقــوق األولويــة بقيمــة مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي ،ســيدفع منهــا مبلــغ حوالــي أربعــة مالييــن ()4,000,000
ريــال ســعودي ،لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي والمحاســب القانونــي ومصاريــف
التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة باالكتتــاب.
ســيبلغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي ســتة وتســعون مليــون ( )96,000,000ريــال ســعودي ،والــذي سيســتخدم لدعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة .ولــن
يحصــل المســاهمون علــى أي مــن المتحصــات الناشــئة عــن الطــرح.
كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) عنــد وجــود اختــاف بنســبة ( )%5أو أكثــر بيــن االســتخدام الفعلــي لمتحصــات
الطــرح مقابــل مــا أ ِ
ُفصــح عنــه فــي نشـرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك.

 ٧.٢ستخدام متحصالت الطرح
ســيتم اســتخدام صافــي متحصــات الطــرح بشــكل رئيســي لدعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة .ولــن يحصــل المســاهمون علــى أي مــن المتحصــات الناشــئة عــن
الطــرح.
ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح لتمويل المشاريع التالية:
1 .1مشــروع المقــر الرئيســي :تعتــزم الشــركة فــي ظــل توســع نشــاطها وت ازيــد أعــداد الموظفيــن إلــى جمــع شــركات إو�دارات المجموعــة فــي مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة
الريــاض ،وذلــك لتحقيــق نجاعــة أكثــر فــي العمــل وضمــان تحكــم أفضــل فــي النفقــات التشــغيلية ،وســيتم اســتخدام المبلــغ المخصــص لهــذا الغــرض فــي التجهيـزات
واألثــاث المكتبــي واألجهـزة الالزمــة لتجهيــز المقــر الرئيــس للشــركة.
2 .2ترقيــة األنظمــة اآلليــة والتطبيقــات :تعتــزم الشــركة تطويــر األنظمــة اآلليــة والتطبيقــات المعتمــدة لديهــا وذلــك لضمــان نجاعــة الرقابــة الداخليــة للشــركة وتحســين
ســير اإلج ـراءات المتبعــة لديهــا باإلضافــة إلــى رفــع التقاريــر المتعلقــة بالمبيعــات.
3 .3توســيع شــبكة المواقــع اإلعالنيــة :تســعى الشــركة إلــى تعزيــز موقعهــا فــي قطــاع إعالنــات الطــرق فــي المملكــة ،حيــث ســتقوم بتوســيع شــبكة إعالنــات الطــرق وذلــك
عــن طريــق إضافــة  70لوحــة إعالنيــة جديــدة موزعــة علــى المــدن الرئيســية فــي المملكــة متضمنــة الريــاض ،الدمــام ،جــدة ،مكــة المكرمــة و المدينــة المنــورة ،وبهــذا
التوســع ســتتمكن الشــركة مــن توفيــر شــبكة أكثــر فاعليــة لعمالئهــا وضمــان طاقــة إشــغالية أكبــر ممــا ســينعكس إيجابـاً علــى مســتوى المبيعــات.
4 .4تحويــل جــزء مــن اللوحــات إلــى شاشــات إعالنيــة رقميــة ،وتركيــب الشاشــات اإلعالنيــة الرقميــة :تماشــياً مــع التوجهــات الحديثــة والتكنولوجيــا التــي أصبحــت
تميــز قطــاع اإلعالنــات علــى مســتوى العالــم ،تخطــط الشــركة لتحويــل عــدد ( )10مواقــع إعالنيــة حاليــة مــن مواقعهــا اإلعالنيــة المنتشـرة فــي مــدن المملكــة الرئيســية
إلــى شاشــات إعالنيــة رقميــة ،باإلضافــة إلــى تركيــب الشاشــات اإلعالنيــة الرقميــة فــي مــدن المملكــة الرئيســية ،حيــث مــن المتوقــع أن تســاهم الشاشــات الرقميــة فــي
تميــز لوحــات تهامــة عــن لوحــات منافســيها وجــذب المزيــد مــن العمــاء وتحســين مســتوى المبيعــات باإلضافــة إلــى تخفيــض التكاليــف التشــغيلية المتعلقــة بتركيــب
إو� ازلــة وصيانــة معــدات العــرض.
5 .5ش ـراء طابعــة لألوجــه اإلعالنيــة :تعتــزم الشــركة ش ـراء طابعــة لألوجــه اإلعالنيــة ،متطــورة وتتماشــا مــع المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي قطــاع إعالنــات الطــرق
مــن حيــث ظهــور اإلعالنــات المطبوعــة بجــودة عاليــة ،ممــا يســاعد علــى الحفــاظ علــى ســمعة الشــركة فــي الســوق وتحســين المبيعــات وتخفيــض التكلفــة المتعلقــة
بأعمــال الطباعــة.
6 .6إطــاق برامــج وتطبيقــات للمحتــوى الدعائــي الرقمــي :تخطــط الشــركة لالســتثمار فــي منظومــة رقميــة مندمجــة وشــاملة إلعالنــات الطــرق ،وذلــك عــن طريــق
التســويق عبــر الهاتــف الج ـوال باســتخدام الرســائل النصيــة ،باإلضافــة إلــى منصــة رقميــة ،وذلــك لتحســين وتطويــر جــودة الخدمــات الموجهــة للعمــاء.
7 .7اســتثمار فــي شـراكات بقطــاع اإلنتــاج :تســعى الشــركة إلــى زيــادة اســتثمارها فــي قطــاع اإلنتــاج ،عــن طريــق زيــادة حصتهــا فــي شــركتها التابعــة (شــركة اإلنتــاج
المتكامــل لإلنتــاج اإلعالمــي المرئــي والمســموع والتــي تملــك فيهــا نســبة  ،)%35باإلضافــة إلــى الدخــول فــي شـراكات جديــدة فــي نفــس القطــاع ،ممــا يزيــد مــن انتشــار
ســمعة الشــركة فــي هــذا القطــاع باإلضافــة إلــى تحســين المبيعــات.
8 .8فتــح فــروع جديــدة :تســعى الشــركة إلــى فتــح فــروع جديــدة بعــدد خمســة ( )5فــروع تجزئــة جديــدة علــى مســتوى المملكــة ،وهــي عبــارة عــن محــات بيــع بالتجزئــة
لبيــع الكتــب والقرطاســية والمجــات والصحــف واإلكسسـوارات ومنتجــات الترفيــه .ســاهمت محــات التجزئــة الحاليــة فــي تحســين مبيعــات الشــركة ،ومــن المتوقــع
أن تســاهم الفــروع الجديــدة فــي زيــادة هــذا التحســن .وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة لــم يتــم تحديــد مواقــع الفــروع الجديــدة بعــد.
9 .9فــروع المطــارات :لــدى الشــركة فــرع بيــع بالتجزئــة فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي مدينــة الريــاض ،لبيــع الكتــب والقرطاســية والمجــات والصحــف ومنتجــات
الترفيــه والحلويــات واإلكسس ـوارات ،حيــث أن الشــركة لديهــا حــق امتيــاز اســتخدام العالمــة التجاريــة "دبليــو إتــش ســميث" أحــد أهــم العالمــات لمشــغلي المحــات
التجاريــة فــي المطــارات علــى مســتوى العالــم ،وتعتــزم الشــركة افتتــاح فــروع أخــرى فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي مدينــة الريــاض بعــدد فرعيــن ( ،)2باإلضافــة
إلــى افتتــاح فــروع أخــرى فــي مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي فــي مدينــة جــدة بعــدد ســتة ( )6فــروع ،وســتمكن هــذه الفــروع الجديــدة مــن تحســين مبيعــات الشــركة
َك ُكل باإلضافــة إلــى تمكيــن الشــركة مــن الســعي إلــى التوســع علــى المســتوى اإلقليمــي فــي هــذا المجــال مســتقبالً.
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ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:
الجدول رقم ( :)39االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح.

2019م

بآالف الرياالت السعودية

المجموعة

قطاع
اإلعالن

اإلعالم
الجديد

قطاع
التجزئة

2020م

2022م

2021م

الربع الرابع الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع األول

مشروع المقر الرئيسي
بالرياض

-

-

-

-

1,282.5

1,282.5

-

اإلجمالي

2,565

ترقية األنظمة اآللية
والتطبيقات

-

-

-

1,000

1,000

-

-

2,000

توسيع شبكة المواقع اإلعالنية

-

1,640

-

1,640

9,973.5

8,333.5

-

21,587

تحويل جزء من اللوحات
إلى شاشات إعالنية رقمية،
وتركيب الشاشات اإلعالنية
الرقمية

-

-

5,000

4,000

7,000

6,000

-

22,000

شراء طابعة لألوجه اإلعالنية

-

-

-

1,200

-

-

-

1,200

إطالق برامج وتطبيقات
للمحتوى الدعائي الرقمي

-

-

-

1,416

3,397

-

-

4,813

استثمار فى شراكات بقطاع
اإلنتاج

-

2,585

500

500

2,000

1,000

-

6,585

فتح فروع جديدة

-

2,378

-

4,757

-

-

4,757

11,892

الرياض

-

2,747

-

-

-

-

-

2,747

جدة

-

17,999

2,023

368

221

-

-

20,611

تكاليف الطرح

4,000

-

-

-

-

-

-

4,000

اإلجمالي

4,000

27,349

7,523

14,881

24,874

16,616

4,757

100,000

فروع المطارات

المصدر :الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن المشاريع المذكورة أعاله سيتم تمويلها حصرياً من متحصالت الطرح.
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 8إفادات الخبراء
قــدم جميــع المستشــارين الـواردة أســمائهم فــي الصفحــات (د) و(ه) ،مــن هــذه النشـرة موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى نشــر إفاداتهــم فــي
هــذه النشـرة ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشـرة.
إن جميــع المستشــارين والعامليــن لديهــم – مــن ضمــن فريــق العمــل القائــم علــى تقديــم خدمــات للشــركة – أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة
مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاللهم كمــا فــي تاريــخ هــذه النش ـرة.
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 9اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيـ اًر ملحوظـاً فــي الوضــع المالــي خــال ال ـ
1.1لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة أو ّ
( )12شــه اًر األخي ـرة.
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة خــال الســنوات الثــاث
أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة أو ّ
أي عم ـوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو ّ
2.2لــم تمنــح ّ
أي أوراق ماليــة.
الســابقة مباش ـرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح ّ
أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي
ـاك
ـ
ن
ه
ـن
ـ
ك
ي
ـم
ـ
ل
ـركة،
ـ
ش
ال
ـال
ـ
م
3.3بخــاف مــا ورد فــي القســم (" )6المعلومــات الماليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة" فيمــا يتعلــق بتخفيــض رأس
ّ
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشـرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة
الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة أو ّ
الخاضعــة لهــذه النشـرة ،إضافــة إلــى الفتـرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشـرة اإلصــدار.
أي نــوع فــي الشــركة أو
أي أســهم أو مصلحــة مــن ّ
ألي مــن أقربائهــم ّ
4.4بخــاف مــا ورد فــي الصفحــات (ج )22،مــن هــذه النشـرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ٍّ
أي مــن شــركاتها التابعــة.
فــي ٍّ
5.5لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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 10المعلومات القانونية
 ١٠.١تأسيس الشركة
 ١٠.١.١نبذة عامة
شــركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتســويق هي شــركة مســاهمة بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية الســعودية وبموجب القرار الوزاري رقم ( )1397الصادر
بتاريــخ 1403/06/29ه ـ (الموافــق 1983/04/13م) وبســجل تجــاري رقــم ( )4030008889وتاريــخ 1395/04/03هـ ـ (الموافــق 1975/04/15م) الصــادر مــن
محافظــة جــدة ،ويســري الســجل التجــاري حتــى تاريــخ 1444/05/29ه ـ (الموافــق 2022/12/23م) ،ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،حــي
المحمديــة ،طريــق الملــك فهــد ،مبنــى األولــى ،الــدور ال اربــع ،ص.ب  4681الريــاض  11412المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تــم نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن
مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1438/01/15ه (الموافــق 2016/10/16م) علــى تحويــل فــرع الشــركة فــي
مدينــة الريــاض والمقيــد بالســجل التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق 1978/06/13م) إلــى مقــر رئيــس للشــركة.
تأسســت الشــركة  -فــي البدايــة  -بتاريــخ 1395/04/03ه ـ (الموافــق 1975/04/14م) كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ب ـرأس مــال قــدره مليونيــن ومائتيــن وخمســة
وأربعيــن ألــف ( )2,245,000ريــال ســعودي .ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القـرار الــوزاري رقــم ( )1397وتاريــخ 1403/06/29ه ـ (الموافــق
1983/04/13م).
أتمت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساسي على النحو التالي:
تعديل رأس المال :تم تعديل المادة ( )7السابعة من النظام األساسي الخاصة برأس المال وفق ما يلي:
•بتاريــخ 1403/06/29ه ـ (الموافــق 1983/04/13م) تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية وفق ـاً لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وبموجــب القـرار الــوزاري رقــم  1397وتاريــخ 1403/06/29ه (الموافــق 1983/04/13م) ،وأصبــح أرســمالها مائتــان مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي
مقســماً إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي ،منهــا مليــون ومائتــي ألــف ( )1,200,000ســهم،
بقيمــة مائــة وعش ـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي عبــارة عــن مســاهمة عينيــة ممثلــة فــي صافــي أصــول شــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة
والتســويق (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) اكتتــب فيهــا الشــركاء المؤسســون للشــركة وموظفيهــا ،وثمانمائــة ألــف ( )800,000ســهم عــادي ،بقيمــة ثمانيــن مليــون
( )80,000,000ريــال ســعودي تــم االكتتــاب فيهــا نقــداً مــن قبــل المؤسســين لشــركة تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق (شــركة مســاهمة ســعودية).
•بتاريــخ 1407/10/11ه (الموافــق 1987/06/07م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%25
مــن مائتــي مليــون ( )200,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )200,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي بــدالً مــن مائــة ( )100ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1408/09/16ه (الموافــق 1988/05/02م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ( )%20مــن
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم
عــادي وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا ســتين ( )60ريــال ســعودي ،وذلــك نظـ اًر لزيــادة رأس المــال عــن حاجــة الشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم
مــن أســهم الشــركة لتصبــح ســتين ( )60ريــال ســعودي بــدالً مــن خمســة وســبعين ( )75ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1412/04/14ه (الموافــق 1991/10/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض أرســمال الشــركة بنســبة ()%16.7
مــن مائــة وعشـرين مليــون ( )120,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي ( )2,000,000ســهم عــادي
وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة .وقــد تــم تعديــل القيمــة االســمية لــكل ســهم مــن أســهم
الشــركة لتصبــح خمســين ( )50ريــال ســعودي بــدالً مــن ســتين ( )60ريــال ســعودي.
•بتاريــخ 1415/04/21ه (الموافــق 1994/09/26م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة أرســمال الشــركة بنســبة ( )%50مــن
مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي إلــى مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم
عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا خمســين ( )50ريــال ســعودي ،وذلــك عــن طريــق إصــدار مليــون ( )1,000,000ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية خمســين
( )50ريــال ســعودي للســهم لواحــد.
ـاء علــى الق ـرار الصــادر مــن هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2006-154-4وتاريــخ 1427/02/27ه ـ (الموافــق 2006/03/27م) والمبنــي علــى ق ـرار مجلــس
•بنـ ً
الــوزراء القاضــي بتجزئــة أســهم الشــركات المســاهمة العامــة بذلــك التاريــخ لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية بــدالً مــن خمســين
( )50ريــال ســعودي .وعليــه ،فقــد تمــت تجزئــة أســهم الشــركة ليصبــح عددهــا خمســة عشــر مليــون ( )15,000,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا
عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية.
•بتاريخ 1438/07/16ه (الموافق 2017/04/13م) وافقت الجمعية العامة الغير العادية لمســاهمي الشــركة على تخفيض أرســمال الشــركة بنســبة ( )%50من
مائــة وخمســين مليــون ( )150,000,000ريــال ســعودي إلــى رأس المــال الحالــي وهــو خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعة
مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ســهم عــادي ،وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك إلطفــاء الخســائر المتراكمــة للشــركة.
•تعديــل المقــر الرئيســي :بتاريــخ 1438/01/15ه ـ (الموافــق 2016/10/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تغييــر المقــر الرئيــس
للشــركة ،وعليــه ،تــم نقــل المقــر الرئيــس للشــركة مــن مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض بســجل تجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه (الموافــق
1978/06/13م).
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•التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة (تــداول) مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األساســي علــى موقــع تــداول فــي الصفحــة الخاصــة بالشــركة .وقــد
تمــت الموافقــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1438/10/22ه ـ (الموافــق 2017/07/16م) علــى تحديــث النظــام األساســي للشــركة تماشــي ًا
مــع نظــام الشــركات الجديــد ،وقــد تمــت الموافقــة علــى النســخة المعدلــة األخي ـرة مــن النظــام األساســي للشــركة مــن قبــل و ازرة التجــارة واالســتثمار (إدارة حوكمــة
الشــركات) بتاريــخ 1439/01/26ه ـ (الموافــق 2017/10/16م).

 ١٠.١.٢مجلس اإلدارة
 ١٠.١.٢.١تشكيل المجلس
يتولــى إدارة الشــركة وفقـاً للنظــام األســاس مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )7ســبعة أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات .وحســب آخــر
حاليــا ملتزمــة بنظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي
تعديــل للنظــام األساســي للشــركة بتاريــخ 1439/01/26ه ـ (الموافــق 2017/10/16م) ،فــإن الشــركة ً
رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28ه ـ (الموافــق2015/11/10م) والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (الموافــق 2018/04/11م)،
والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القـرار رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 1438/05/16ه ـ (الموافــق 2017/02/13م)،
والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2018-45-3وتاريــخ 1440/09/15ه ـ (الموافــق 2019/05/20م) .حيــث أن النظــام األساســي للشــركة ينــص
علــى أن عــدد أعضــاء المجلــس يجــب أن يكــون مــن ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة .كمــا يبيــن نظــام الشــركة األساســي التـزام الشــركة بالمــادة ( )16مــن
الئحــة حوكمــة الشــركات والتــي تلــزم الشــركات المدرجــة بــأن تكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن وبــأن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين
وحاليــا فــإن أغلــب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــن غيــر التنفيذييــن ويبلغــون ســتة أعضــاء مــن أصــل
عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة (أيهمــا أكثــر)،
ً
ســبعة ،كمــا يوجــد فــي المجلــس خمســة أعضــاء مســتقلين مــن أصــل ســبعة أعضــاء.
الجدول رقم ( :)40أعضاء مجلس اإلدارة.

المنصب

صفة العضوية

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل – غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل – غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

غير مستقل – تنفيذي

خالد فهد عبدهللا العبدالجبار

عضو مجلس اإلدارة

مستقل – غير تنفيذي

رضا محمد إبراهيم الحيدر

عضو مجلس اإلدارة

مستقل – غير تنفيذي

بدر حسن سعيد ماضي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل – غير تنفيذي

عبيد سعد عبيد العبدلي الشريف

عضو مجلس اإلدارة

مستقل – غير تنفيذي

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب
عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

المصدر :الشركة

 ١٠.١.٢.٢رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر
الشركة ملتزمة بمتطلبات التعيين في هذه المناصب وفق النظام األساسي والئحة حوكمة الشركات ،حيث وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 1440/02/05ه
(الموافق 2018/10/14م) على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين .وفي تاريخ 1440/02/27هـ (الموافق 2018/11/05م) وافق مجلس اإلدارة
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة .وفي تاريخ
على تعيين األستاذ /ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف رئيساً لمجلس اإلدارة ،وتعيين األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب ً
أمينا لسر مجلس اإلدارة.
1438/11/02ه (الموافق 2017/07/25م) وافق مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ /الوليد سعد إبراهيم الحيدر ً

 ١٠.١.٢.٣مكافآت المجلس
وفــق النظــام األساســي للشــركة يكــون الحــد األدنــى للمكافــأة الســنوية لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ خمســة آالف ( )5,000ريــال ســعودي ،والحــد األعلــى مبلــغ
ـنويا لــكل منهــم نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة ومشــاركتهم فــي أعمالــه شــاملة أي مكافــآت إضافيــة فــي حالــة مشــاركة
خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال ســعودي سـ ً
العضــو فــي أي لجنــة مــن اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة .وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة ال تزيــد عــن ( )%10مــن باقــي صافــي الربــح
بعــد خصــم االحتياطــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقـاً ألحــكام نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن ()%5
مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطـاً .وفــي
جميــع األحـوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت وم ازيــا مبلــغ خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال ســعودي .ويكــون الحــد األعلــى
لبــدل حضــور جلســات المجلــس ولجانــه خمســة آالف ( )5,000ريــال ســعودي عــن كل جلســة غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة .يدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء
المجلــس بمــا فيهــم رئيــس المجلــس ،قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات المجلــس أو اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك
مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة.
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يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل
مصروفات وغير ذلك من المزايا( .فضالً راجع القســم الفرعي (" )4.5تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين" من القســم (" )4الهيكل التنظيمي
للشــركة" مــن هــذه النشـرة).

 ١٠.١.٢.٤اجتماعات المجلس
وفــق النظــام األساســي للشــركة يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه ،ويجــب أن تكــون الدعــوة خطيــة أو ترســل بالفاكــس أو بالبريــد
اإللكترونــي مصحوبــة بجــدول أعمــال االجتمــاع قبــل ( )5خمســة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع ،مــا لــم تســتدعي األوضــاع عقــد االجتمــاع بشــكل طــارئ ،فيجــوز
إرســال الدعــوة إلــى االجتمــاع مرافقـاً لهــا جــدول أعمــال االجتمــاع والوثائــق والمعلومــات الالزمــة خــال مــدة تقــل عــن ( )5خمــس أيــام قبــل تاريــخ االجتمــاع .ويجــب علــى
رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.

 ١٠.١.٣لجان الشركة
لدى الشركة لجنتين وهي:
لجنة المراجعة.

وتتشــكل مــن أربعــة ( )4أعضــاء ،وتشــمل اختصاصــات اللجنــة المراقبــة علــى أعمــال الشــركة ،والنظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا
م ارجــع الحســابات ،إو�عــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا.
لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتتشــكل مــن ثالثــة ( )3أعضــاء ،وتشــمل اختصاصــات اللجنــة رفــع التقاريــر إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين ومجلــس اإلدارة إلــى جانــب مســؤوليتها فــي التعامــل مــع
مجموعــة مــن الشــؤون التشــغيلية وشــؤون األعمــال مــن بينهــا المـوارد البشـرية والمكافــآت والترشــيحات.
(ولمزيد من التفاصيل حول لجان الشركة ،فضالً راجع القسم الفرعي (" )4.3لجان الشركة" من القسم (" )4الهيكل التنظيمي للشركة" من هذه النشرة).
وفقـاً للمــادة ( )57مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ،تجتمــع لجنــة المراجعــة بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن أربعــة اجتماعــات خــال الســنة الماليــة للشــركة.
ووفقـاً للمــادة ( )50مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ،تجتمــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بصفــة دوريــة كل ســتة أشــهر علــى األقــل ،ويتبيــن مــن محاضــر اجتماعــات اللجــان
عــن األعـوام 2017م و2018م ،بــأن الشــركة ملتزمــة بالحــد األدنــى المطلــوب نظامـاً الجتماعــات هــذه اللجــان.

 ١٠.١.٤حوكمة الشركة
وفق ـاً لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وعلــى وجــه الخصــوص الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة بموجــب ق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم
ـاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28ه
( )8-16-2017وتاريــخ 1438/05/16ه (الموافــق 2017/02/13م) بنـ ً
(الموافــق 2015/11/10م) والمعدلــة بق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق 2019/05/20م) ،تــم وضــع دليــل حوكمــة
خــاص بالشــركة وتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.
كما بتاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بالمواد اإللزامية بالئحة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة السوق المالية.

 ١٠.٢نشاط الشركة
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010016722وتاريــخ 1398/07/08ه ـ (الموافــق 1978/06/13م) ،وترخيــص و ازرة اإلعــام (الثقافــة
واإلعــام ســابقاً) رقــم ( )23232والصــادر بتاريــخ 1412/12/02ه ـ (الموافــق 1992/06/03م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري في مؤسسات الدعاية واإلعالن.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1.1القيــام بأعمــال اإلعــان بكافــة وســائله المقــروءة والمرئيــة والمســموعة وتصنيــع المـواد اإلعالنيــة بأنواعهــا وتطويــر الوســائل االعالنيــة القائمــة وتنميتهــا واســتحداث
وســائل جديــدة وتســويق هــذه الوســائل.
2.2القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم مؤتمرات والندوات إو�قامة المعارض وغيرها.
3.3اإلنتاج اإلعالمي :كالنشر واعداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة إو�نتاج البرامج االذاعية والتلفزيونية.
4.4الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.
5.5تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األدوات الكتابيــة واســتيراد وبيــع األدوات والل ـوازم المكتبيــة والمدرســية والهدايــا اإلعالنيــة وألعــاب ومســتلزمات األطفــال غيــر الناريــة
والكتــب والوســائل التعليميــة وأثــاث المكاتــب واألجهـزة واألدوات الهندســة وأجهـزة الحاســب اآللــي وملحقاتهــا وبرامجــه (أنظمــة تطبيقــات وقواعــد معلومــات) وأجهـزة
األلعــاب اإللكترونيــة وبطاقــات الذاك ـرة وأعمــال الخدمــات والصيانــة المرتبطــة بــه واآلالت الكاتبــة وأجه ـزة االتصــاالت الهاتفيــة وملحقاتهــا واألدوات الرياضيــة
والكشــافية والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المـواد ،المطبوعــات ،مـواد تجليــد الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مـواد اللصــق المســتعملة
فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة ،مـواد الفنانيــن ،ف ارشــي الدهــان أو التلويــن ،مـواد التوجيــه والتدريــس ومـواد التغليــف البالســتيكية ،حــروف الطباعــة ،الكليشــيهات
(ال ارســمات) وكذلــك المالبــس والمـواد الغذائيــة ،والتقــدم للمناقصــات الحكوميــة إلــى العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة ،واســتيراد المـواد التــي تدخــل فــي تصنيــع
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اللوحــات اإلعالنيــة الداخليــة والخارجيــة وطباعتهــا ويشــمل ذلــك المـواد الخشــبية والحديديــة والمعدنيــة والبالســتيكية والكهربائيــة والنيــون واألحبــار والدهانــات وأفــام
وأوراق الطباعــة وتأميــن العمالــة الفنيــة الالزمــة لذلــك.
6.6توزيــع المطبوعــات ،الصحــف ،المجــات ،الدوريــات ،الكتــب ،ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي مؤسســات أو شــركات
تـزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا ،أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا أو تكــون مكملــة لهــا ،أو تندمــج فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.
7.7الــوكاالت التجاريــة ضمــن أغـراض الشــركة بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة وقيدهــا فــي ســجل الــوكاالت التجاريــة ،وذلــك كلــه بعــد
الحصــول علــى موافقــة جهــات االختصــاص.
8.8التدريــب :يجــوز للشــركة أن تمــارس نشــاط التدريــب والتعليــم ،ولهــا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك أن تنشــئ م اركــز متخصصــة فــي افتتــاح فصــول د ارســية لتعليــم ب ارمــج:
الحاســب اآللــي ،واإلدارة ،والمحاســبة ،واآللــة الكاتبــة ،واللغــات علــى أن تحصــل علــى موافقــة المؤسســة العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي والجهــات المختصــة.
9.9إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).
1010إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
تمــارس شــركة تهامــة أنشــطتها مــن خــال مكتبهــا الرئيــس بالريــاض وشــبكة فروعهــا وشــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعــن طريــق اســتثماراتها فــي شــركات
أخــرى داخــل وخــارج المملكــة.
(لمزيــد مــن المعلومــات حــول نشــاط الشــركة فضـاً ارجــع القســم الفرعــي (" )3.3األنشــطة الرئيســية للشــركة" مــن القســم (" )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" مــن
هــذه النشـرة).

 ١٠.٢.١الشركات التابعة للشركة
تملك الشركة حصة مسيطرة في عدد من الشركات قامت بتأسيسها أو االستحواذ عليها أو على حصص فيها داخل المملكة العربية السعودية.
الجدول رقم ( :)41الشركات التابعة للشركة.

اسم الشركة

رأس المال

مكان

المكان الرئيس للعمليات

نشاطها

نسبة الملكية
%100

(لاير سعودي)

التأسيس

الدولة

المدينة

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

استثمار تجاري

شركة مكتبات تهامة الحديثة

81,671,977

السعودية

السعودية

جدة

النشر والمكتبات

%100

شركة استدامة العالمية للعقار*

500,000

السعودية

السعودية

جدة

االستثمار العقاري

%100

شركة تهامة الدولية لإلعالن*

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

اإلعالن

%100

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن**

25,000

السعودية

السعودية

الرياض

دعاية إو�عالن

%100

شركة تهامة للتوزيع

3,500,000

السعودية

السعودية

جدة

توزيع

%99

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية***

1,000,000

السعودية

السعودية

الرياض

اإلعالن

%٥١

شركة تهامة للتعليم

200,000

السعودية

السعودية

الرياض

خدمات تعليمية

%٤٩

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي
والمسموع

10,000

السعودية

السعودية

الرياض

إنتاج أفالم وبرامج

%٣٥

شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري*

المصدر :الشركة
* لم تمارس الشركات المشار إليها أي نشاط منذ تأسيسها.
** تم تأسيسها ألغراض خاصة كالدخول في مناقصات ،وال تمارس أنشطة حالياً.
*** قــرر الشــركاء فــي الشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة فــي تاريــخ  16نوفمبــر 2011م تعليــق النشــاط وعــدم القيــام بــأي أعمــال جديــدة تجنبـاً للخســارة ،وذلــك لمــدة ســتة أشــهر علــى أن يتــم تعليــق النشــاط اعتبــا اًر مــن نهايــة الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2011م تجــدد لفتـرة أو فتـرات أخــرى ،وأن يجتمــع الشــركاء فــي نهايــة كل فتـرة التخــاذ قـرار باســتمرار أو إنهــاء تعليــق النشــاط .هــذا ولــم يتــم عقــد اجتمــاع الشــركاء منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى تاريــخ هــذه النشـرة .وعليــه
توقفــت شــركة تهامــة عــن تجميــع البيانــات الماليــة للشــركة الدوليــة للخدمــات اإلعالنيــة ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة.
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الجدول رقم ( :)42شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري.

شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري

اسم الشركة
العنوان

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل الجاري)

تجارة الجملة والتجزئة في مواد وأدوات الدعاية واإلعالن واألدوات والمعدات واألجهزة المكتبية واألثاث المكتبي وشـراء األراضي
إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمار هــذه المبانــي بالبيــع أو اإليجــار لصالــح الشــركة إو�دارة وصيانــة وتطويــر العقــار لصالــح الشــركة
ومقــاوالت عامــة للمبانــي ومقــاوالت الطــرق واألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة واإللكترونيــة وأعمــال الميــاه والصــرف الصحــي.

رأس مال الشركة

خمسمائة ألف ( )٥00,00٠ريال سعودي

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

خمسمائة ( )٥٠٠سهم بقيمة ألف ( )1,000ريال سعودي للسهم.

نسبة الملكية

%100

اإلدارة

خليل إبراهيم محمد الرقيبة

رقم شهادة السجل التجاري

1010179387

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1423/05/25هـ (الموافق 2002/08/04م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1441/05/24هـ (الموافق 2020/01/19م)

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)43شركة مكتبات تهامة الحديثة.

شركة مكتبات تهامة الحديثة

اسم الشركة
العنوان

جدة ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل التجاري)

شراء وبيع وتسويق القرطاسية والحاسب اآللي واإلكسسوارات واألثاث واألدوات المدرسية.

رأس مال الشركة

واحد وثمانون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ( )81,671,977ريال سعودي.

نسبة الملكية

%100

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

ثمانية ماليين ومائة وسبعة وستون ألف ومائة وثمانية وتسعون ( )8,167,198سهماً بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية

للسهم.

	-ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
اإلدارة

	-إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب
	-عبدالكريم إبراهيم محمد المعيوف

رقم شهادة السجل التجاري

4030206816

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1432/01/05هـ (الموافق 2010/12/11م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

 1442/01/05هـ (الموافق 2020/08/24م)

المصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)44شركة استدامة العالمية للعقار.

شركة استدامة العالمية للعقار

اسم الشركة
العنوان

جدة ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل الجاري)

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية أو غير السكنية) ،وممارسة أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.

رأس مال الشركة

خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي.

نسبة الملكية

%100

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

خمسون ألف ( )50,000سهم بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم.

اإلدارة

	-ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
	-رضا محمد إبراهيم الحيدر
	-خالد فهد عبدهللا العبدالجبار
	-إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب
	-عبدالكريم إبراهيم محمد المعيوف

رقم شهادة السجل التجاري

4030206803

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1432/01/05هـ (الموافق 2010/12/11م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1442/02/05هـ (الموافق 2020/09/22م)

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)45شركة تهامة الدولية لإلعالن.

شركة تهامة الدولية لإلعالن

اسم الشركة
العنوان

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل الجاري)

البيع بالجملة عن طريق االنترنت ،تركيب وتجميع لوحات النيون ،أبحاث السوق واستطالعات الرأي ،تنظيم إو�دارة المعارض

والمؤتمرات ،تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات.

رأس مال الشركة

خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي.

نسبة الملكية

%100

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

خمسون ألف ( )50,000سهم بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم.
	-ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
	-رضا محمد إبراهيم الحيدر

اإلدارة

	-خالد فهد عبدهللا العبدالجبار
	-إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب
	-عبدالكريم إبراهيم محمد المعيوف

رقم شهادة السجل التجاري

1010305626

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1432/04/22هـ (الموافق 2011/03/27م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1441/04/22هـ (الموافق 2019/12/19م)

المصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)46شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن.

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن

اسم الشركة
العنوان

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل الجاري)

مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.

رأس مال الشركة

خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي.

نسبة الملكية

%100

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

خمسة وعشرون ( )25سهم بقيمة ألف ( )1,000ريال سعودي للسهم.

اإلدارة

سلمان حسن علي يتيمي

رقم شهادة السجل التجاري

1010475663

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1440/02/27هـ (الموافق 2018/11/05م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1445/02/27هـ (الموافق 2023/09/12م)

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)47شركة تهامة للتوزيع.

شركة تهامة للتوزيع

اسم الشركة
العنوان

حي الحمراء – شارع األندلس – جدة – المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

النشاط (حسب السجل التجاري)

النشر اإللكتروني ،الكتب المسموعة ،نشر الكتب على االنترنت.

رأس مال الشركة

ثالث ماليين وخمسمائة ألف ( )3,500,000ريال سعودي.

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

ثالثة آالف وخمسمائة ( )3,500سهم بقيمة ألف ( )1,000ريال سعودي للسهم.

نسبة الملكية

%99

اإلدارة

	-ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
	-إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب
	-عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

رقم شهادة السجل التجاري

4030032382

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1402/02/10هـ (الموافق 1981/08/02م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

 1441/05/29هـ (الموافق 2020/01/24م)

المصدر :الشركة

78

الجدول رقم ( :)48الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية.

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية

اسم الشركة
العنوان

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

محدودة مختلطة

النشاط (حسب السجل الجاري)

القيام بتنفيذ الخدمات اإلعالنية بموجب قرار الصناعة رقم ١٦٩٠

رأس مال الشركة

مليون ( )1,000,000ريال سعودي.

نسبة الملكية

%51

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

ألف ( )1,000سهم بقيمة ألف ( )1,000ريال سعودي للسهم.
	-فهد محمد أحمد باخيضر
	-أرفين الديالس غروفيتش

اإلدارة

	-محمد سعيد عبدهللا طيب
	-خليل مالك بيطار

رقم شهادة السجل التجاري

4030037855

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1401/02/29هـ (الموافق 1981/01/05م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1432/05/30هـ (الموافق 2002/08/09م) – لم يتم تجديد السجل التجاري نظ اًر لقرار الشركاء بتعليق النشاط.

المصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)49شركة تهامة للتعليم.

شركة تهامة للتعليم

اسم الشركة
العنوان

طريق الملك فهد  -الرياض

الكيان القانوني

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
وكالء البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في األغذية والمشروبات ،البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف ،البيع بالجملة لألدوات

النشاط (حسب السجل التجاري)

المكتبية (القرطاسية) ،البيع بالجملة لمعدات ووسائل تعليمية ،البيع بالجملة والتجزئة للهدايا والكماليات ،البيع بالتجزئة ألجهزة
التسجيل والعرض لألشرطة الممغنطة  ،cd- dvdالبيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت (المكتبات).

رأس مال الشركة

مائتان ألف ( )200,000ريال سعودي.

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

ألفان ( )2,000سهم بقيمة مائة ( )100ريال سعودي للسهم.

نسبة الملكية

%49

اإلدارة

عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف

رقم شهادة السجل التجاري

1010556302

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1438/06/29هـ (الموافق 2017/02/26م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1443/06/29هـ (الموافق 2022/01/02م)

المصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)50شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع.

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

اسم الشركة
العنوان

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الكيان القانوني

ذات مسؤولية محدودة
أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التلفزيونية ،إنتاج أفالم سينمائية ،يشمل الرسوم المتحركة التقليدية ،تحرير األفالم ،يشمل

النشاط (حسب السجل الجاري)

الترجمة والمونتاج ووضع العناوين ،إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب ،التأثيرات الخاصة وتطوير معالجة األفالم،
مختبرات األفالم والرسوم المتحركة.

رأس مال الشركة

عشرة آالف ( )10,000ريال سعودي.

نسبة الملكية

%35

عدد األسهم والقيمة االسمية للسهم

مائة ( )100سهم بقيمة مائة ( )100ريال سعودي للسهم.
	-عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف
	-عبدالعزيز نجيب عبدالعزيز السويلم

اإلدارة

	-رضا محمد إبراهيم الحيدر
	-أسامة منصور عبدالعزيز الخريجي

رقم شهادة السجل التجاري

1010560718

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1440/06/15هـ (الموافق 2019/02/20م)

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1445/06/15هـ (الموافق 2024/12/28م)

المصدر :الشركة

مــن الجديــر بالذكــر أنــه حيــن تتقــدم الشــركة لبعــض المنافســات العامــة تطلــب منهــا الجهــات المعنيــة تقديــم ســجالت تجاريــة يتــم الذكــر فيهــا علــى ســبيل التحديــد األغـراض
التــي تقــدم الشــركة عطاءهــا عليهــا ،لذلــك تقــوم الشــركة إمــا بتأســيس شــركات ذات أغـراض خاصــة أو إصــدار ســجالت تجاريــة فرعيــة مذكــور بهــا علــى ســبيل التحديــد
أغ ـراض العطــاء دون أن يكــون هنــاك أعمــال حقيقيــة لهــذه الشــركات أو فــرع حقيقــي لمثــل هــذه الســجالت .ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الشــركات المســتثمر بهــا
مــن قبــل الشــركة:
الجدول رقم ( :)51الشركات المستثمر بها من قبل الشركة.

اسم الشركة
الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة

رأس المال
(لاير سعودي)

مكان التأسيس

المكان الرئيس للعمليات
الدولة

المدينة

نشاطها

نسبة
الملكية

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

دعاية إو�عالن

%50

2,143

المملكة المتحدة

الشرق األوسط

القاهرة

دار نشر

%50

100,000

السعودية

السعودية

الرياض

إعالم وأبحاث

%48.5

1,000,000

السعودية

السعودية

جدة

دعاية إو�عالن

%42.5

51,000

اإلمارات

اإلمارات

دبي

إعالن وتسويق

%40

3,750,000

البحرين

المنامة

إعالن وعالقات عامة

%30

الشركة الخليجية لتطوير األنظمة ***

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

تقنية الحلول المالية

%30

شركة التقنية المتجددة ***

500,000

السعودية

السعودية

الرياض

تقنية الحلول المالية

%30

شركة تهامة لإلعالم المعاصر للدعاية واإلعالن

100,000

السعودية

السعودية

الرياض

إعالم وأبحاث

%29

شركة الصحفيون المتحدون *
شركة تهامة لإلعالم الجديد
الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن **
شركة تهامة جلوبال دبي
شركة جي وولتر طومسون  -مينا

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

المصدر :الشركة
* إن شركة الصحفيون المتحدون متوقفة عن العمل حالياً ،وتم قيد استثمار شركة تهامة فيها بقيمة صفر كما في  31مارس 2018م و2019م حيث تجاوزت خسائرها المتراكمة رأس مالها.
** قــرر الشــركاء فــي الشــركة الســعودية لبيــع مـواد اإلعــان خــال الربــع المنتهــي فــي  31مــارس 2012م البــدء بتصفيتهــا نظـ اًر لتكبدهــا خســائر تشــغيلية لســنوات متتاليــة وعــدم قدرتهــا علــى االســتمرار فــي أنشــطتها ،وما ازلــت اإلجـراءات
القانونيــة لهــذا القـرار قيــد اإلنجــاز كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة ،وقــد بلغــت حصــة شــركة تهامــة فــي صافــي حقــوق الشــركاء فــي الشــركة الســعودية لبيــع مـواد اإلعــان قيمــة صفــر كمــا فــي  31مــارس 2018م و2019م.
*** لم تمارس الشركات المشار إليها أي نشاط منذ تأسيسها.
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 ١٠.٣الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية
حصلــت الشــركة (بمــا فــي ذلــك بعــض فروعهــا وبعــض شــركاتها التابعــة) علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة ،ويتــم تجديــد تلــك
التراخيــص والشــهادات بصفــة دوريــة .ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الالزمــة لمزاولــة أعمالهــا واالســتمرار فــي
ـر لكــون أنظمــة و ازرة التجــارة واالســتثمار ال تســمح بذكــر جميــع أغـراض الشــركة فــي ســجلها التجــاري الرئيســي بــل تحيــل للنظــام األساســي
ذلــك .وحــري بالذكــر أنــه نظـ ًا
للشــركة؛ فإنــه حيــن تتقــدم الشــركة لبعــض المنافســات العامــة تطلــب منهــا الجهــات المعنيــة تقديــم ســجالت تجاريــة يتــم الذكــر فيهــا علــى ســبيل التحديــد األغـراض التــي
تقــدم الشــركة عطاءهــا عليهــا ،لذلــك تقــوم الشــركة بإصــدار ســجالت تجاريــة فرعيــة مذكــور بهــا علــى ســبيل التحديــد أغـراض العطــاء دون أن يكــون هنــاك فــرع حقيقــي
لمثــل هــذه الســجالت .وتوضــح الجــداول التاليــة التراخيــص والشــهادات النظاميــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة:
الجدول رقم ( :)52تفاصيل السجالت التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفروعها.

الموقع

نوع الكيان القانوني

رقم السجل التجاري

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

تفاصيل السجالت التجارية للشركة وفروعها
1398/07/08هـ

1441/05/29هـ

(الموافق 1978/06/14م)

(الموافق 2020/01/24م)

الشركة  -الرياض

مساهمة

1010016722

الشركة  -الرياض

فرع

2050006228

قيد التجديد

الشركة  -الرياض

فرع

4031007107

قيد التجديد

الشركة  -الرياض

فرع

4030020842

قيد التجديد

الشركة  -جدة

فرع

4030008889

1395/04/03هـ

1444/05/29هـ

(الموافق 1975/04/15م)

(الموافق 2022/12/23م)

تفاصيل السجالت التجارية للشركات التابعة للشركة وفروعها
1438/06/29هـ

1443/06/29هـ

(الموافق 2017/03/28م)

(الموافق 2022/02/01م)

1440/05/28هـ

1443/05/28هـ

(الموافق 2019/02/03م)

(الموافق 2022/02/01م)

شركة تهامة للتعليم  -الرياض

ذات مسؤولية محدودة

1010556302

شركة تهامة للتعليم  -الرياض

فرع

1010519778

شركة تهامة للتعليم  -الرياض

فرع

1010612698

شركة تهامة للتعليم  -الرياض

فرع

1010451561

ذات مسؤولية محدودة

4030032382

شركة تهامة للتوزيع  -نجران

فرع

590001408

قيد التجديد

شركة تهامة للتوزيع  -نجران

فرع

5900003554

قيد التجديد

شركة تهامة للتوزيع  -تبوك

فرع

3550005059

قيد التجديد

فرع

4650007939

قيد التجديد

شركة تهامة للتوزيع  -الدمام

فرع

2050012485

قيد التجديد

شركة تهامة للتوزيع  -الرياض

فرع

1010044903

قيد التجديد

ذات مسؤولية محدودة

4030206816

شركة تهامة للتوزيع  -جدة

شركة تهامة للتوزيع -
المدينة المنورة

شركة مكتبات تهامة الحديثة  -جدة
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1439/02/11هـ

1443/02/11هـ

(الموافق 2017/10/31م)

(الموافق 2021/09/18م)

1439/09/21ه

1443/09/21ه

(الموافق 2018/06/05م)

(الموافق 2022/04/22م)

1402/02/10هـ

1441/05/29هـ

(الموافق 1981/12/07م)

(الموافق 2020/01/24م)

1432/01/05هـ

1442/01/05هـ

(الموافق 2010/12/11م)

(الموافق 2020/08/24م)

الموقع

نوع الكيان القانوني

رقم السجل التجاري

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

تفاصيل السجالت التجارية للشركة وفروعها
فرع

5850070997

شركة مكتبات تهامة الحديثة  -أبها
شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري

ذات مسؤولية محدودة

1010179387

شركة استدامه العالمية للعقار

ذات مسؤولية محدودة

4030206803

شركة تهامة الدولية لإلعالن  -الرياض

ذات مسؤولية محدودة

1010305626

محدودة مختلطة

4030027855

ذات مسؤولية محدودة

1010475663

ذات مسؤولية محدودة

1010560718

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية *
شركة اإلعالن السريع للدعاية واالعالن
شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي
المرئي والمسموع

1438/09/10هـ

1441/09/10هـ

(الموافق 2017/06/05م)

(الموافق 2020/05/03م)

1423/05/25هـ

1441/05/24هـ

(الموافق 2002/11/30م)

(الموافق 2020/01/19م)

1432/01/05هـ
(الموافق 2010/12/11م)
1432/04/22هـ
(الموافق 2011/03/27م)

قيد التجديد

قيد التجديد

1401/02/29هـ

1423/05/30هـ

(الموافق 1981/01/06م)

(الموافق 2002/08/09م)

1440/02/27ه

1445/02/27ه

(الموافق 2018/11/05م)

(الموافق 2023/09/12م)

1440/06/15ه

1445/06/15ه

(الموافق 2019/02/20م)

(الموافق 2023/12/28م)

تفاصيل السجالت التجارية للشركات المستثمر بها
الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة

ذات مسؤولية محدودة

شركة الصحفيون المتحدون

ذات مسؤولية محدودة

شركة تهامة لإلعالم الجديد

ذات مسؤولية محدودة

1010893591

الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن **

ذات مسؤولية محدودة

4030103722

شركة تهامة جلوبال دبي

ذات مسؤولية محدودة

91453

مساهمة مقفلة

44942

شركة الخليجية لتطوير األنظمة

ذات مسؤولية محدودة

1010299758

شركة التقنية المتجددة

ذات مسؤولية محدودة

1010287607

ذات مسؤولية محدودة

1010891806

جي والتر طومسون  -مينا

شركة تهامة لإلعالم المعاصر للدعاية
واإلعالن

4030029817
ليس هناك رقم للسجل
التجاري

المصدر :الشركة
* لم يتم تجديد السجل التجاري للشركة الدولية للخدمات اإلعالنية نظ اًر لقرار الشركاء بتعليق النشاط.
** لم يتم تجديد السجل التجاري للشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن نظ اًر لقرار الشركاء بتصفيتها.
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1401/06/16ه

1442/01/06ه

(الموافق 1981/04/21م)

(الموافق 2020/08/25م)

1409/06/19هـ
(الموافق 1989/01/26م)

ليس لها تاريخ انتهاء

1438/11/25ه

1443/11/25ه

(الموافق 2017/08/17م)

(الموافق 2022/06/24م)

1414/11/26ه

1434/11/25ه

(الموافق 1994/05/07م)

(الموافق 2013/09/30م)

1438/06/08ه
(الموافق 2017/03/07م)
1420/12/26هـ
(الموافق 2000/04/01م)

قيد التجديد
ليس لها تاريخ انتهاء

قيد التجديد
1423/05/24هـ
(الموافق 2002/08/03م)

قيد التجديد

1438/11/04هـ

1444/11/04هـ

(الموافق 2017/07/27م)

(الموافق 2023/05/24م)

الجدول رقم ( :)53تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة والشركات التابعة.

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة والشركات التابعة
جهة اإلصدار

نوع الترخيص

رقم الترخيص

الجهة المصدر لها

تاريخ االنتهاء

المركز الرئيسي  -الرياض
و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

المركز الرئيسي  -الرياض

55973

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

المركز الرئيسي  -الرياض

55972

شهادة االشتراك

المركز الرئيسي  -الرياض

ال يوجد رقم للشهادة

الغرفة التجارية الصناعية
 -غرفة الرياض -

1441/11/08هـ
(الموافق 2020/06/29م)
1441/11/08هـ
(الموافق 2020/06/29م)
1441/05/29هـ
(الموافق 2020/01/24م)

شهادة سعودة

(شهادة التزام تكون صالحيتها
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى

المركز الرئيسي  -الرياض

2001905023330

وهي قابلة للتجديد إلكترونياً

1440/12/28هـ
(الموافق 2019/08/29م)

عند الطلب)

و ازرة الشؤون البلدية والقروية
 -أمانة الرياض -

1439/08/10هـ
ترخيص البلدية

355

المركز الرئيسي  -الرياض

(الموافق 2018/04/26م)
(قيد التجديد)

فرع جدة (المركز الرئيسي السابق)
و ازرة الشئون البلدية والقروية
 -أمانة جدة -

ترخيص فتح محل

فرع جدة

-

قيد اإلصدار

شهادة سعودة

(شهادة التزام تكون صالحيتها
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى

فرع جدة

20001909008198

وهي قابلة للتجديد إلكترونياً

1441/04/10هـ
(الموافق 2019/12/08م)

عند الطلب)

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة زكاة

فرع جدة

1110486597

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة ضريبة القيمة المضافة

فرع جدة

300189773600003

شهادة االشتراك

فرع جدة

506

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

فرع جدة

23232

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

فرع جدة

30540

الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

فرع جدة

-

الغرفة التجارية الصناعية
 -غرفة جدة -
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1441/11/30هـ
(الموافق 2020/07/21م)
ليس لها تاريخ انتهاء
1444/05/29هـ
(الموافق 2022/12/23م)
1441/11/24ه ـ
(الموافق 2020/07/15م)
1441/11/24هـ
(الموافق 2020/07/15م)
قيد اإلصدار

جهة اإلصدار

نوع الترخيص

الجهة المصدر لها

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

شركة تهامة للتعليم
الغرفة التجارية الصناعية

شهادة االشتراك

شركة تهامة للتعليم – الرياض

ال يوجد رقم للشهادة

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة زكاة

شركة تهامة للتعليم – الرياض

1020392222

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة ضريبة القيمة المضافة

شركة تهامة للتعليم – الرياض

310170609900003

و ازرة الشؤون البلدية والقروية

ترخيص البلدية

شركة تهامة للتعليم – الرياض

3901149

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

شركة تهامة للتعليم – الرياض

56891

 -غرفة الرياض -

1443/06/29هـ
(الموافق 2022/02/01م)
1441/09/07هـ
(الموافق 2020/04/30م)
ليس لها تاريخ انتهاء
1441/05/26هـ
(الموافق 2020/01/21م)
1442/02/20هـ
(الموافق 2020/10/07م)

شهادة سعودة

(شهادة التزام تكون صالحيتها
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى

شركة تهامة للتعليم – الرياض

20001910000299

وهي قابلة للتجديد إلكترونياً

1441/50/41هـ
(الموافق 2020/01/09م)

عند الطلب)

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

و ازرة الشؤون البلدية والقروية

ترخيص البلدية

و ازرة الشؤون البلدية والقروية

ترخيص البلدية

شركة تهامة للتعليم – الرياض
(فرع)
شركة تهامة للتعليم – الرياض

شركة تهامة للتعليم – الرياض
(فرع)

57967

3900219

1442/05/18هـ
(الموافق 2021/01/02م)
1443/04/06هـ
(الموافق 2021/11/11م)
1441/02/02هـ

4000114

(الموافق 2019/10/01م)
(قيد التجديد)

شركة تهامة للتوزيع
و ازرة الشؤون البلدية والقروية
 أمانة جدة -الغرفة التجارية الصناعية
 غرفة جدة -و ازرة اإلعالم

ترخيص فتح محل

شركة تهامة للتوزيع – جدة

--

شهادة االشتراك

شركة تهامة للتوزيع – جدة

10056

ترخيص إعالمي

شركة تهامة للتوزيع – جدة

20106

قيد اإلصدار
1441/05/29هـ
الموافق (2020/01/24م)
1441/10/27هـ
(الموافق 2020/06/19م)

شهادة سعودة

(شهادة التزام تكون صالحيتها
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى

شركة تهامة للتوزيع – جدة

20001909001020

وهي قابلة للتجديد إلكترونياً

1441/01/19هـ
(الموافق2019/09/18م)

عند الطلب)

1440/08/25هـ
الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة زكاة

شركة تهامة للتوزيع – جدة

1030400829

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة ضريبة القيمة المضافة

شركة تهامة للتوزيع – جدة

300249061500003

(الموافق 2019/04/30م)
(قيد التجديد)
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ليس لها تاريخ انتهاء

جهة اإلصدار
الدفاع المدني

نوع الترخيص

الجهة المصدر لها

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

ترخيص الدفاع المدني

شركة تهامة للتوزيع – جدة

--

قيد اإلصدار

شركة مكتبات تهامة الحديثة
الهيئة العامة للزكاة والدخل
الغرفة التجارية الصناعية
 -غرفة جدة -

شهادة ضريبة القيمة المضافة

شهادة االشتراك

شركة مكتبات تهامة الحديثة
 -جدة -

300578696500003

شركة مكتبات تهامة الحديثة

151968

 -جدة -

ليس لها تاريخ انتهاء
1442/01/05هـ
(الموافق2020/08/24م)

شهادة سعودة

(شهادة التزام تكون صالحيتها
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية

لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى
وهي قابلة للتجديد إلكترونياً

شركة مكتبات تهامة الحديثة
 -جدة -

20001906013079

1441/01/20هـ
(الموافق2019/09/19م)

عند الطلب)

و ازرة اإلعالم

ترخيص إعالمي

شركة مكتبات تهامة الحديثة
 -الرياض -

59587

1442/12/29هـ
(الموافق2021/08/08م)

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع
الهيئة العامة لإلعالم المرئي
والمسموع

ترخيص إنتاج المحتوى

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج

اإلعالمي المرئي والمسموع

اإلعالمي المرئي والمسموع

PRO 1011

1443/09/11هـ
(الموافق 2022/04/12م)

المصدر :الشركة

 ١٠.٤االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وبعض شركاتها التابعة
بصفتها "صاحب الترخيص"
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

 ١٠.٤.١االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة اإلعالم
تلتــزم الشــركة وشــركاتها التابعــة وفــق التراخيــص اإلعالميــة التــي حصلــت عليهــا وتعهداتهــا بموجبهــا ،بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا و ازرة اإلعــام خاصــة تلــك
التــي تفــرض علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تلــك التراخيــص.
ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات و ازرة اإلعالم حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.

 ١٠.٤.٢االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة واالستثمار

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري بــو ازرة التجــارة واالســتثمار ،وقــد تــم اســتخراج شــهادات ســجل تجــاري لشــركة
تهامــة لإلعــان والعالقــات العامــة والتســويق وفروعهــا وشــركاتها التابعــة .كمــا التزمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بنظــام الســجل التجــاري حيــث تــم تســجيلها لــدى غرفــة
الريــاض وتنتهــي صالحيــة شــهادات العضويــة فــي الغــرف التجاريــة بانتهــاء مــدة سـريان صالحيــة شــهادات الســجل التجــاري المشــار إليهمــا أعــاه.
لــدى الشــركة عالمــات تجاريــة تــم تســجيلها وفــق األنظمــة واإلجـراءات المتبعــة لــدى و ازرة التجــارة واالســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية( .فضـاً ارجــع القســم الفرعــي
(" )10.10العالمــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة" فــي القســم (" )10المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشـرة).
كمــا أنــه بتاريــخ نشــر هــذه النشـرة الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات الصــادر بموجــب مرســوم ملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28ه ـ (الموافــق 2015/11/10م)
والمعدل بالمرســوم الملكي رقم (م )79/وتاريخ 1439/07/25ه (الموافق 2018/04/11م) .وقد تم تحديث النظام األساســي للشــركة تماشــياً مع التعديالت الجديدة
التــي أدخلــت علــى نظــام الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة و ازرة التجــارة واالســتثمار.
ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات و ازرة التجارة واالستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
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 ١٠.٤.٣االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية
تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة باإلضافــة إلــى اللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة وكذلــك تلــك الصــادرة عــن شــركة
الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ال سـّـيما قواعــد اإلدراج واإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعالنــات
الـواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا الماليــة ،وعلــى الشــركة أيضـاً تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثـرات للتغيــر فــي النتائــج الماليــة للســنة

الماليــة الحاليــة مــع فتـرة المقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــان النتائــج الماليــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالنســبة لمــاءة شــركات المســاهمة العامــة فقــد صــدر بتاريــخ 1439/11/05ه (الموافــق 2018/07/18م) ق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم
( )2018-77-1بتعديــل اإلجـراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة ( )%50فأكثــر مــن رأس مالهــا
فــي ضــوء نظــام الشــركات ،وتــم تعديــل مســماها لتصبــح "اإلج ـراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة
( )%20فأكثــر مــن رأس مالهــا".
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة التــي تبلــغ خســائرها المتراكمــة ( )%50فأكثــر مــن رأس المــال المدفــوع باإلفصــاح علــى موقــع تــداول قبــل تاريــخ
1438/07/24ه (الموافــق 2017/04/21م) عــن خطتهــا عنــد انطبــاق المــادة ( )150مــن نظــام الشــركات.
ـوق
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باتبــاع الئحــة التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها فــي السـ الماليــة الصــادرة
بموجــب قـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2006-199-1وتاريــخ 1427/07/18ه (الموافــق 2006/08/12م) المعدلــة بموجــب القـرار رقــم ( )2019-104-1وتاريــخ
1441/02/01ه (الموافق 2019/09/30م).
كما بتاريخ نشــر هذه النشـرة ،الشــركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام الســوق المالية ولوائحه التنفيذية .ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن
الشــركة مســتمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة الســوق المالية والســوق المالية (تداول) حتى تاريخ هذه النشـرة كما يتعهدون باســتمرار االلتزام بها.

 ١٠.٤.٤االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية
تــم فتــح ملــف العمــل للشــركة إو�صــدار الرقــم الموحــد لمكتــب العمــل للشــركة برقــم ( )7000035563وفــق مــا هــو مبيــن فــي شــهادة الســجل التجــاري .وكمــا بتاريــخ نشــر
هــذه النش ـرة تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــو ازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن
المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات حيــث أن الشــركة تقــع حاليـاً فــي النطــاق األخضــر المتوســط .كمــا تــم أخــذ موافقــة و ازرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى الئحــة
تنظيــم العمــل الداخليــة الخاصــة بالشــركة بموجــب رقــم ( )1000008666وتاريــخ 1441/01/16ه (الموافــق 2019/09/15م).

 ١٠.٥ملخص العقود الجوهرية
بناء على مدى أهميتها وتأثيرها على عمليات الشركة التشغيلية.
تستعرض الجداول أدناه ملخص لالتفاقيات التي تراها الشركة جوهرية وذلك ً
لــدى الشــركة وبعــض شــركاتها التابعــة اتفاقيــات عقــود تمثيــل وتوزيــع مــع عــدد مــن الشــركات بقيمــة تقــدر بحوالــي مائــة وثمانيــة وثالثيــن مليــون ومائتيــن وثالثيــن ألــف
( )138,230,000ريــال ســعودي ،باإلضافــة إلــى نســب محــددة مــن إيـرادات اتفاقيــات االمتيــاز ،وفــق مــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
الجدول رقم ( :)54اتفاقيات وعقود تمثيل وتوزيع.

اسم االتفاقية

تاريخها ومدتها
من1437/03/21 :ه

اتفاقية توزيع دولية حصرية *

(الموافق 2016/01/1م)
إلى1442/05/16 :ه
(الموافق2020/12/31م)
من1438/06/02 :ه

اتفاقية امتياز

(الموافق 2017/03/01م)
إلى1448/09/22 :ه
(الموافق 2027/03/01م)

األطراف

موضوعها

شركة تهامة للتوزيع

تعيين شركة تهامة للتوزيع كوكيل حصري لبيع وتوزيع

وشركة هوتون ميفلين هاركورت

المنشورات والكتب في المنطقة وتقوم شركة هوتون ميفلين

)(Houghton Mifflin Harcourt

هاركورت يتوريد البضاعة وفق أوامر شراء

الشركة وشركة دبليو اتش سميث ترافيل
المحدودة

منح االمتياز للشركة في المملكة العربية السعودية

()WH Smith Travel Limited

من1434/02/02 :ه
عقد استثمار مواقع لوحات دعائية
بمدينة جدة

(الموافق 2012/12/15م)

الشركة وشركة جدة للتنمية والتطوير

عقد الستثمار عدد ( )5مواقع لوحات دعائية من نوع

إلى1444/02/01 :ه

العمراني

(يوني بول) بمواقع متميزة بمدينة جدة

(الموافق 2022/08/28م)
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اسم االتفاقية

تاريخها ومدتها

موضوعها

األطراف

من1440/03/20 :ه
استثمار تركيب لوحات إعالنية دعائية
في مكة المكرمة

(الموافق 2018/11/28م)
إلى1445/03/20 :ه

الشركة وأمانة العاصمة المقدسة

استثمار تركيب لوحات إعالنية بعدد ( )3من نوع (يوني
بول) في مواقع متفرقة في مكة المكرمة

(الموافق 2023/10/05م)
عقد تأجير استثمار عدد ( )12موقع
بأنحاء متفرقة بالمدينة المنورة إلقامة
لوحات إعالنية دعائية

من1440/05/21 :ه
(الموافق 2019/01/27م)
إلى1445/05/21 :ه

عقد تأجير استثمار عدد ( )12موقع بأنحاء متفرقة
الشركة وأمانة منطقة المدينة المنورة

(يوني بول) بمقاس (4م * 14م)

(الموافق 2023/12/05م)
من1440/05/21 :ه

عقد تأجير استثمار موقع لوحة قائمة
من نوع يوني بول

(الموافق 2019/01/27م)
إلى1445/05/21 :ه

بالمدينة المنورة إلقامة لوحات إعالنية دعائية من نوع

عقد تأجير استثمار موقع لوحة قائمة من نوع (يوني بول)
الشركة وأمانة منطقة المدينة المنورة

مقاس (4م * 14م) وجهين على طريق الملك عبدهللا في
المدينة المنورة

(الموافق 2023/12/05م)
من1438/07/22 :ه
عقد تأجير عدد ( )15موقع لوحات
إعالنية بالدمام

(الموافق 2017/04/19م)
إلى1443/07/22 :ه

الشركة وأمانة المنطقة الشرقية

عقد تأجير عدد ( )15موقع لوحات إعالنية من نوع
(يوني بول) بحاضرة الدمام  -المجموعة الثانية

(الموافق 2022/02/23م)
المصدر :الشركة
* تخضع االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة هوتون ميفلين هاركورت للتحكيم في والية نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية وذلك في حال حدوث أي نزاعات في ما بينهما.

 ١٠.٦تعارض المصالح
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم ينشأ أي تعارض في المصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالعقود و/أو المعامالت المبرمة مع الشركة ولم يكونوا جزءاً
من أي نشاط مشابه أو منافس لنشاطات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

 ١٠.٧التسهيالت االئتمانية والقروض
أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت مرابحة ألجل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع شركة الباب األبيض القابضة المحدودة لغرض تمويل رأس المال العامل للشركة
واألنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة ،وهي موضحة على النحو التالي:
•اتفاقيــة تســهيالت مرابحــة ألجــل متوافقــة مــع الش ـريعة اإلســامية بتاريــخ 1440/02/21ه (الموافــق 2018/10/30م) ،تقــوم بموجبهــا شــركة البــاب األبيــض
القابضــة المحــدودة بتوفيــر تســهيالت ائتمانيــة بطريــق المرابحــة وبقيمــة إجماليــة قدرهــا أربعــة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )4,500,000ريــال ســعودي علــى أن يســدد
هــذا المبلــغ خــال ســنتين عبــر أقســاط ربــع ســنوية .علمـاً أن مبلــغ التمويــل مســحوب بالكامــل.
•اتفاقيــة تســهيالت مرابحــة ألجــل متوافقــة مــع الش ـريعة اإلســامية بتاريــخ 1440/05/24ه (الموافــق 2019/01/30م) ،تقــوم بموجبهــا شــركة البــاب األبيــض
القابضــة المحــدودة بتوفيــر تســهيالت ائتمانيــة بطريــق المرابحــة وبقيمــة إجماليــة قدرهــا خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي علــى أن يســدد هــذا المبلــغ
خــال ســنتين عبــر أقســاط ربــع ســنوية .علمـاً أن مبلــغ التمويــل مســحوب بالكامــل.
•اتفاقيــة تســهيالت مرابحــة ألجــل متوافقــة مــع الش ـريعة اإلســامية بتاريــخ 1440/11/08ه (الموافــق 2019/07/11م) ،تقــوم بموجبهــا شــركة البــاب األبيــض
القابضــة المحــدودة بتوفيــر تســهيالت ائتمانيــة بطريــق المرابحــة وبقيمــة إجماليــة قدرهــا ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ريــال ســعودي علــى أن يســدد هــذا المبلــغ
خــال ســنتين عبــر أقســاط ربــع ســنوية .علم ـاً أن مبلــغ التمويــل مســحوب بالكامــل.
•اتفاقيــة تســهيالت مرابحــة ألجــل متوافقــة مــع الش ـريعة اإلســامية بتاريــخ 1441/02/08ه ـ (الموافــق 2019/10/07م) ،تقــوم بموجبهــا شــركة البــاب األبيــض
القابضــة المحــدودة بتوفيــر تســهيالت ائتمانيــة بطريــق المرابحــة وبقيمــة إجماليــة قدرهــا خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي علــى أن يســدد هــذا المبلــغ
خــال ســنتين عبــر أقســاط ربــع ســنوية .علم ـاً أن مبلــغ التمويــل مســحوب بالكامــل.
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وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقيات بالتالي:
o oسندات ألمر بقيمة أحد عشر مليون ومائة وعشرين ألف ( )11,120,000ريال سعودي.
o oرهن ذمم مدينة تجارية بقيمة ثالثة عشر مليون وستمائة ألف ( )13,600,000ريال سعودي.
وكما بتاريخ هذه النشرة لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات.

 ١٠.٨وثائق التأمين
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها ،وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل المملكة.
ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:
الجدول رقم ( :)55وثائق التأمين.

شركة التأمين

الحد األقصى للتغطية التأمينية

نوع التغطية التأمينية

مدة السريان

•تكاليف السحب والحماية واإلزالة بقيمة تصل إلى  1,000ريال سعودي
و 1,500ريال سعودي للمركبات الثقيلة لكل حادث.
•تكاليف الحالة الطبية الطارئة بقيمة  1,000ريال سعودي لكل شخص في أي
حادثة والحد األعلى للحادث  5,000ريال سعودي.
شركة أكسا للتأمين
التعاوني

التأمين على المركبات

•الحق في القيام باإلصالح الذاتي بقيمة  1,000ريال سعودي.

من2019/05/15 :م

•بقيمة  100,000ريال سعودي لكل راكب والحد األعلى للحادث

إلى2020/05/14 :م

 1,500,000ريال سعودي.
•الحوادث الشخصية بقيمة تصل إلى  100,000ريال سعودي لكل راكب
والحد األعلى للحادث  1,500,000ريال سعودي.
•االلتزامات تجاه الغير حتى  10,000,000ريال سعودي.
شركة المتوسط والخليج للتأمين
إو�عادة التأمين التعاوني
(ميد غلف)

شركة المتوسط والخليج للتأمين
إو�عادة التأمين التعاوني
(ميد غلف)

شركة بوبا العربية للتأمين
التعاوني

تأمين ضد مخاطر خيانة

 350,000ريال سعودي لكل شخص

من2019/10/01 :م

األمانة

مبلغ التغطية 3,300,000 :ريال سعودي

إلى2020/09/30 :م

تأمين ضد المخاطر المتعلقة
بالممتلكات

تأمين طبي

مبلغ التغطية 105,885,047 :ريال سعودي

مبلغ التغطية 500,000 :ريال سعودي

المصدر :الشركة
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من2019/10/01 :م
إلى2020/09/30 :م
من2019/09/18 :م
إلى2020/09/17 :م

 ١٠.٩العقارات
يوضح الجدول التالي ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة باستئجارها.
الجدول رقم ( :)56ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة باستئجارها.

العقار
المقر الرئيس -
الرياض

فرع  -جدة

تجاري  -جدة

تاريخ االستئجار

المؤجر

1440/04/24ه

الشركة األولى لتطوير

(الموافق 2019/01/01م)

العقارات

1437/03/09ه
(الموافق 2015/12/20م)

المستأجر

المدة

اإليجار السنوي

الشركة

سنة واحدة

 199,500ريال سعودي

ال يجدد إال بعد انتهاء

يحق للمؤجر تمديد
الشركة

أربعة ( )4سنوات

 3,300,000ريال سعودي

“ميفك كابيتال”

1438/06/01هـ

خالد بن عبدالعزيز

(الموافق 2017/02/28م)

المبارك

تجاري  -جدة

1432/06/01هـ
(الموافق 2011/05/04م)

ال يجدد إال بعد انتهاء
الشركة

خمس ( )5سنوات

 60,000ريال سعودي

تجاري  -جدة

تجاري  -الرياض

تجاري  -الرياض

تجاري  -الرياض

1438/04/12هـ
(الموافق 2017/01/10م)

الشركة

1449/12/30هـ
(الموافق

ال يجدد إال بعد انتهاء
 90,000ريال سعودي

1439/02/05ه
(الموافق 2017/10/25م)

1440/01/15هـ
(الموافق 2018/09/25م)

1440/08/26هـ
(الموافق 2019/05/01م)

شركة سنترو

شركة سنترو

شركة نمو المحدودة

الشركة

المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين

مؤسسة إنماء األساسية
والتسويق العقاري

المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين

2028/05/24م)
للمقاوالت العامة

االتفاقية لمدة عام
ميالدي آخر

ينتهي في
الغرفة التجارية الصناعية

المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين

شركة الشرق األوسط
لالستثمار المالي

التجديد

خمس ( )5سنوات

 95,000ريال سعودي

ثالث ( )3سنوات

 381,600ريال سعودي

ثالث ( )3سنوات

 377,169ريال سعودي

ثالث ( )3سنوات

 544,050ريال سعودي

يتجدد تلقائياً بعد موافقة

الطرف األول إو�ال يعتبر
الغي

شركة تهامة
للتعليم

شركة تهامة
للتعليم

شركة تهامة
للتعليم

المصدر :الشركة
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ال يجدد إال بعد انتهاء
المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين
ال يجدد إال بعد انتهاء
المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين
ال يجدد إال بعد انتهاء
المدة وبموجب عقد جديد
موقع بين الطرفين

يوضح الجدول التالي ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة بتأجيرها
الجدول رقم ( :)57ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة بتأجيرها.

العقار

تاريخ االستئجار

المؤجر

المدة

المستأجر
شركة الحلول

تجاري  -جدة

1438/05/02ه
(الموافق

المبدعة
الشركة

2017/01/30م)

للمطاعم
المحدودة

السنة األولى 104,000 :ريال سعودي
( )5خمس
سنوات هجرية

(منؤوشة)

تجاري  -جدة

الشركة

2019/06/03م)

تجاري  -جدة

تجاري  -جدة

تجاري  -جدة

لألدوية
واللوازم الطبية

سنوات هجرية

شركة األطباء
الشركة

للمشروعات

2019/05/29م)
1437/11/11ه

شركة الغذاء
الشركة

اليومي التجارية

2016/08/14م)

(مايسترو بيتزا)

1437/09/25ه

شركة الوسيلة

(الموافق

السنة الرابعة 114,660 :ريال سعودي
السنة الخامسة 120,393 :ريال سعودي

( )3ثالث

الطبية

(الموافق

السنة الثالثة 109,000 :ريال سعودي

من المؤجر أو عقد جديد

 332,062ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد

المحدودة

1440/10/24هـ
(الموافق

السنة الثانية 104,000 :ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية

شركة الرويدا

1440/09/29هـ
(الموافق

اإليجار السنوي

التجديد

الشركة

2016/06/30م)

الدولية للدعاية
واإلعالن

( )3ثالث
سنوات هجرية
( )5خمس
سنوات هجرية
( )4أربعة
سنوات هجرية

 73,080ريال سعودي

 220,000ريال سعودي

 318,756ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد
ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد
ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد

السنة األولى 104,000 :ريال سعودي
تجاري  -جدة

1438/07/01ه
(الموافق

الشركة

2017/03/29م)

شركة بابنت

( )5خمس

لألغذية

سنوات هجرية

السنة الثانية 104,000 :ريال سعودي
السنة الثالثة 109,000 :ريال سعودي
السنة الرابعة 114,660 :ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد

السنة الخامسة 120,393 :ريال سعودي
تجاري  -جدة

1440/03/14ه
(الموافق

الشركة

صالون األمواج

( )2سنتان

السنة األولى 40,203 :ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية

هجرية

السنة الثانية 40,203 :ريال سعودي

من المؤجر أو عقد جديد

2018/11/22م)
تجاري  -جدة

1437/07/19ه
(الموافق

مؤسسة أحمد
الشركة

2016/04/26م)

أنور أسعد أبو
جدايل

( )4أربعة
سنوات هجرية

 245,000ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد

السنة األولى 80,000 :ريال سعودي
تجاري  -جدة

1439/10/11ه
(الموافق
2018/06/25م)

الشركة

مؤسسة مزاج

( )5خمس

الشاورما

سنوات هجرية

السنة الثانية 80,000 :ريال سعودي
السنة الثالثة 84,000 :ريال سعودي
السنة الرابعة 88,200 :ريال سعودي

ال يجدد إال بموافقة خطية
من المؤجر أو عقد جديد

السنة الخامسة 92,610 :ريال سعودي
المصدر :الشركة

قامــت الشــركة باســتئجار لوحــات إعالنيــة دعائيــة بمــا مجموعــه ثالثــة وعشـرين مليــون ومائــة وأحــد عشــر ألفـاً ومائــة وخمســين ( )23,111,150ريــال ســعودي ويوضــح
الجــدول التالــي ملخــص التفاقيــات اللوحــات اإلعالنيــة الدعائيــة التــي قامــت الشــركة باســتئجارها:
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الجدول رقم ( :)58ملخص التفاقيات اللوحات اإلعالنية الدعائية التي قامت الشركة باستئجارها.

المنطقة
المدينة المنورة
المدينة المنورة
الدمام
جدة
مكة المكرمة
جدة

المؤجر

المستأجر

المدة

تاريخ االستئجار

أمانة منطقة المدينة المنورة

الشركة

( )5سنوات

أمانة منطقة المدينة المنورة

الشركة

( )5سنوات

أمانة المنطقة الشرقية

الشركة

( )5سنوات

شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

الشركة

( )5سنوات هجرية

أمانة العاصمة المقدسة

الشركة

( )5سنوات

شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

الشركة

( )5سنوات هجرية

1440/05/21ه
(الموافق 2019/01/27م)
1440/05/21ه
(الموافق 2019/01/27م)
1438/07/22ه
(الموافق 2017/04/19م)
1437/09/15هـ
(الموافق 2016/06/20م)
1440/03/20ه
(الموافق 2018/11/27م)
1437/09/15ه
(الموافق 2016/06/20م)

المصدر :الشركة

 ١٠.١٠العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها التجــاري المســجل فــي ســجلها التجــاري والــذي ينعكــس فــي شــعارها ،والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا التنافســي،
ويمنحهــا تميـ اًز واضحـاً فــي الســوق بيــن العمــاء .ويوضــح الجــدول أدنــاه العالمــة التجاريــة للشــركة.
الجدول رقم ( :)59العالمات التجارية للشركة.

تصميم العالمة التجارية

اسم العالمة

رقم التسجيل وتاريخه

التجارية

1436005901
تاريخ 1436/06/25ه

تهامة

(الموافق 2015/04/14م)

1440028800

آند سـِـپ تهامة

تاريخ 1441/03/06ه
(الموافق 2019/11/03م)

قيد التسجيل

تهامة القابضة

طلب رقم187400 :

المصدر :الشركة.

وقد أنشأت الشركة موقع خاص بها على شبكة االنترنت باسم الشركة بعنوانwww.tihama.com :
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تاريخ بداية الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

1436/03/13ه

1446/03/12ه

(الموافق 2015/01/04م) (الموافق 2024/09/15م)

1440/11/26ه

1450/11/25ه

(الموافق 2019/07/29م) (الموافق 2029/04/09م)

-

-

 ١٠.١١المنازعات والدعاوى القضائية
فيما يلي ملخص حول القضايا والدعاوى التي ما زالت قائمة:
الجدول رقم ( :)60الدعاوى القضائية والمطالبات واإلجراءات النظامية.

القضايا المقامة من الشركة
األطراف

وصف

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض

مطالبــة بســبب عــدم تنفيــذ المدعــى عليهــا بنــود العقــد وتعويــض عــن الضــرر الــذي

بتاريخ 1440/02/32هـ

لحــق بالشــركة نتيجــة عــدم تنفيــذ العقــد.

شركة مرينا المتحدة للطباعة

المحكمة العامة بالرياض

مطالبــة بســبب مبلــغ مالــي كان نتيجــة لكفالــة غــرم وأداء أصبــح مســتحق ولــم

(قضية حسان الهربش)

بتاريخ 1437/03/17هـ

يتــم ســداده.

المحكمة التجارية بالرياض

دعــوى المســؤولية ضــد مجلــس إدارة الشــركة الســابق ،ما ازلــت منظــورة لــدى

بتاريخ 1438/06/22هـ

المحكمــة التجاريــة فــي الريــاض.

شركة االتحاد التجاري للتأمين

المحكمة العامة بالخبر

مطالبــة ماليــة نتيجــة لعــدم تســديد المدعــى عليهــا اســتحقاقات ماليــة نتجــت عــن

التعاوني

بتاريخ 1436/03/17هـ

اســتئجار لوحــة إعالنيــة.

شركة مفاتيح الوسائل

مجلس إدارة الشركة السابق

مؤسسة أسعد مروان أبو شقرة

شركة كروم

مؤسسة علي عيد للتجارة

المحكمة التجارية بجدة
بتاريخ 1437/01/14هـ

مطالبة مالية نتيجة لتحرير شيك لصالح الشركة.

محكمة التنفيذ بجدة

مطالبــة ماليــة نتيجــة انتهــاء المــدة اإليجاريــة للوحــات إعالنيــة وعــدم التجديــد مــن

بتاريخ 1437/05/06هـ

قبــل المدعــى عليهــا ممــا ترتــب علــى ذلــك مبلــغ مالــي فــي ذمــة المدعــى عليهــا

المحكمة اإلدارية بجدة

مطالبــة ماليــة بقيمــة ايجــارات لوحــات إعالنيــة حيــث أن المدعــى عليهــا قامــت

بتاريخ 1434/08/17هـ

بســداد جــزء مــن المبلــغ وتبقــى بذمتهــا المبلــغ المالــي الــذي هــو موضــوع الدعــوى.

إبراهيم محمد العيسى
(تصفية الشركة السعودية لبيع

9,176,029

130,000

77,000,000

302,000

24,000

174,340

37,447

المحكمة اإلدارية بجدة
بتاريخ 1433/05/10هـ

لــدى الشــركة حصــة بمبلــغ مالــي فــي الشــركة الســعودية لبيــع وســائل اإلعــان

لمراجع قانوني

ولكن أحد الشــركاء مدين للشــركة والمطلوب تصفية الشــركة بمبلغ 3,000,000

لمراجعة الحسابات

ريــال ســعودي

سيتضح المبلغ
النهائي.

وسائل اإلعالن)
صالح عويضة السلمي

(لاير سعودي)

بعد تعيين المحكمة

شركات كساب الدولية
لالستثمارات التجارية والسيد/

مبلغ المطالبة

محكمة التنفيذ بجدة

حــرر المدعــى عليــه مجموعــة ســندات ألمــر لصالــح الشــركة ولــم يقــم بســداد

بتاريخ 1435/01/03هـ

المبلــغ.
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60,000

القضايا المقامة ضد الشركة
األطراف

وصف

المحكمة

مبلغ المطالبة
(لاير سعودي)

منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض
شركة األبحاث الرقمية

علماً بأنه ال يوجد أي تعاقد مع هذه

الشركة ومن المؤكد أنها عن طريق

مطالبة بمبلغ مالي متبقي من قيمة عقد.

215,800

الخطأ بتاريخ 1440/08/16هـ

مؤسسة مهند المهولس

حسام الزنبركجي

سعد الجهني

منظورة لدى المحكمة التجارية

مطالبــة بمبلــغ مالــي عــن قيمــة فســخ عقــد وقيمــة مرتجــع مــن منتجــات المدعــى

بالرياض بتاريخ 1438/10/18ه

عليهــا وتعويــض

منظورة لدى الهيئة العمالية االبتدائية

مطالبــة بســداد أجــور ودفــع بــدل اإلجــازة لرصيــد إجــازات ودفــع مكافــأة نهايــة

بالرياض بتاريخ 1437/12/28هـ

الخدمــة ودفــع عم ـوالت ومنــح شــهادة خب ـرة.

منظورة لدى المحكمة العامة بجدة
بتاريخ 1433/02/05هـ

977,511

280,000

اســتخدم المدعــي العيــن المؤج ـرة لبيــع مســتلزمات رجاليــة ولكــن العيــن المؤج ـرة
فــي الحقيقــة كانــت مغســلة وهــذا هــو الســبب فــي حــدوث رطوبــة أدت إلــى إتــاف

الديكــور ،ممــا أدى إلــى رفــع الدعــوى مــن قبــل المدعــي.

165,000

صــدر ق ـرار الهيئــة االبتدائيــة وتقــدم المدعــي بالئحــة اســتئناف ،وأصــدرت الهيئــة
صالح مدني عبد المولى

منظورة لدى المحكمة العمالية بجدة
بتاريخ 1439/09/29هـ

العليــا قـرار بتأييــد قـرار الهيئــة وأصبــح القـرار نهائــي واجــب النفــاذ.

أقــام المدعــي دعــوى أخــرى بــإدارة التســوية الوديــة بمكتــب العمــل وتقــرر إحالــة

30,000

الدعــوى إلــى المحكمــة العماليــة.

المصدر :الشركة

 ١٠.١٢اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
.

.
.
.
.
.
.
.

أأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
جتم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.
ألي دعــاوى أو إج ـراءات
ـن
ـ
ي
خاضع
ا
و
ـ
س
لي
ـة
ـ
ع
التاب
ـركاتها
ـ
ش
و
ـركة
ـ
ش
ال
د بخــاف مــا ورد فــي القســم (" )10.11المنازعــات والدعــاوى القضائيــة" مــن هــذه النش ـرة،
ّ
قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهري ـاً فــي أعمــال الشــركة أو شــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.
هأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليسـوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو إجـراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريـاً فــي أعمــال الشــركة أو شــركاتها التابعــة أو
فــي وضعهــم المالــي.
وأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات و ازرة اإلعالم حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
زأن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات و ازرة التجارة واالستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
حأن الشــركة مســتمرة فــي االلتـزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) حتــى تاريــخ هــذه النشـرة كمــا
يتعهــدون باســتمرار االلت ـزام بهــا.
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 11التعهد بتغطية االكتتاب
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب (شركة فالكم للخدمات المالية) اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب عشرة ماليين ( )10,000,000سهم عادي ،بسعر عشرة ()10
رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،تمثل ( )٪100من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب ("اتفاقية
التعهد بتغطية االكتتاب").

 ١١.١متعهد التغطية
شركة فالكم للخدمات المالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966 11 2054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

 ١١.٢ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،فإنه:
1.1تتعهــد الشــركة لمتعهــد التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف تُصــدر وتُخصــص لمتعهــد التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة المتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا
االكتتــاب ،والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.
المتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب ،والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا
2.2يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص ،ســوف يقــوم بشـراء األســهم ُ
مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.
3.3يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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 12اإلعفاءات
لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.

95

 13المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة إو�لــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) إلدراج األســهم الجديــدة وتــم الوفــاء بكافــة
المتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.
يجــب علــى جميــع المســاهمين المســتحقين وحملــة الحقــوق المكتســبة ومقدمــي العــروض قـراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل االكتتــاب اإللكترونــي أو
تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــال الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح المتبقــي .حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع وتســليم نمــوذج الطــرح المتبقــي بمثابــة موافقــة
وقبــول بالشــروط واألحــكام المذكــورة.

 ١٣.١الطرح
يعتبــر الطــرح زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي مقســمة إلــى عش ـرة مالييــن
( )10,000,000ســهم عــادي ،بقيمــة اســمية قدرهــا عش ـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وســعر طــرح بقيمــة عش ـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

 ١٣.٢كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
يتعيــن علــى المســاهمين المقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتـرة االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي
منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي
المملكــة خــال فتـرة االكتتــاب .وفــي حــال وجــود فتـرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضـاً خاللهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب آليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية فقــط.
بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:
√ √الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
√ √أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.
√ √الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
√ √أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب.
√ √قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب ،وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه.
√ √ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

 ١٣.٣طلب االكتتاب
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.
يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في ( )10عشرة رياالت سعودية.

 ١٣.٤مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي
يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم اإلثنين 1441/11/29ه
(الموافق 2020/07/20م) وتنتهي يوم الخميس 1441/12/16ه (الموافق 2020/08/06م) (بعد إجازة عيد األضحى المبارك).
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/11/24ه ـ (الموافــق 2020/07/15م) علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق
إصــدار أســهم حقــوق أولويــة .وبموجــب نشـرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح عشـرة مالييــن ( )10,000,000ســهم عــادي لالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة والتــي تمثــل
نســبة ( )%133.33مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وبقيمــة اســمية قدرهــا عشـرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد ،وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي ،وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن
حقــوق األولويــة .وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل المســاهمين فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/11/28ه (الموافــق 2020/07/19م) ،وللمســتحقين ممــن قامـوا بشـراء حقــوق األولويــة خــال فتـرة تــداول حقــوق األولويــة،
بمــن فيهــم المســاهمين المقيديــن الذيــن قامـوا بشـراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب الحقــوق التــي يملكونهــا أصـاً.
وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين بحلــول نهايــة فتـرة االكتتــاب ،ســوف تطــرح األســهم المتبقيــة (الناتجــة عــن عــدم ممارســة تلــك
الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين) علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتـرة الطــرح المتبقــي.
ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي المحافــظ عبــر الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) .وتعتبــر هــذه الحقــوق حــق مكتســب
لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال .ويعطــي كل حــق لحاملــه
أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد ،وذلــك بســعر الطــرح .وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة .وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن
تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.
وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:
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1تاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم األربعاء 1441/11/24هـ (الموافق 2020/07/15م).
2مرحلــة التــداول واالكتتــاب :تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم اإلثنيــن 1441/11/29ه (الموافــق 2020/07/20م) علــى أن تنتهــي فت ـرة التــداول فــي
يــوم اإلثنيــن 1441/12/06ه ـ (الموافــق 2020/07/27م) ،وتســتمر فتـرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1441/12/16ه (الموافــق 2020/08/06م)
(بعــد إجــازة عيــد األضحــى المبــارك).
ـاء
3فتــرة الطــرح المتبقــي :تبــدأ فــي الســاعة العاشـرة صباحـاً مــن يــوم الثالثــاء 1441/12/21ه (الموافــق 2020/08/11م) وتســتمر حتــى الســاعة الخامســة مسـ ً
مــن يــوم األربعــاء 1441/12/22ه (الموافــق 2020/08/12م) .وســيتم خــال هــذه الفت ـرة طــرح األســهم المتبقيــة علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع
المؤسســي (ويشــار إليهم بـ”المؤسســات االســتثمارية”) على أن تقوم تلك المؤسســات االســتثمارية بتقديم عروض شـراء األســهم المتبقية .وســيتم تخصيص األســهم
المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى
المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض ،أمــا بالنســبة لكســور األســهم ،فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل .وســوف يكــون ســعر االكتتــاب
فــي األســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتـرة بحــد أدنــى ســعر الطــرح ،إو�ذا كان ســعر األســهم غيــر المكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق
(إن وجــد) كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم يقومـوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.
بناء على عدد الحقوق التي مارســها بشــكل مكتمل وصحيح ،أما بالنســبة لمســتحقي كســور
4التخصيص النهائي لألســهم :ســيتم تخصيص األســهم لكل مســتثمر ً
األســهم ،فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتـرة الطــرح المتبقــي .وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة
أي رســوم أو اســتقطاعات (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل
للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم بــدون احتســاب ّ
حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/01/08ه (الموافــق 2020/08/27م).
5تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق :ســيبدأ تــداول األســهم المطروحــة لالكتتــاب فــي نظــام (تــداول) عنــد اســتكمال كافــة اإلج ـراءات المتعلقــة بتســجيل األســهم
المطروحــة وتخصيصهــا.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لقبول إدراجها.

 ١٣.٥التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.
ـوق
ـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح .أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور األســهم،
يتــم تخصيــص أســهم حقـ األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنـ ً
فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فت ـرة الطــرح المتبقــي ،وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة للشــركة ،وتــوزع
كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس
باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم (إن وجــدت) (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها ٌ
1442/01/08ه (الموافق 2020/08/27م) .علماً أن المســتثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه ،وأصحاب كســور األســهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع
فــي فتـرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح .وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشـراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة وســتخصص لــه.
ويتوقــع اإلعــان عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عم ـوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك بقيدهــا فــي
حســابات المكتتبيــن .ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة .وســوف
يتــم اإلعــان عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 1441/12/26ه (الموافــق 2020/08/16م).
ســيتم رد الفائــض (باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح) (إن وجــد) ،ومبلــغ التعويــض (إن وجــد) لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارسـوا حقهــم
فــي االكتتــاب كلي ـاً أو جزئي ـاً فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/01/08ه (الموافــق
2020/08/27م).

 ١٣.٦نشرة اإلصدار التكميلية
يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشـرة إصــدار تكميليــة ،وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،إذا علمــت الشــركة فــي أي
وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشـرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بـ ٍ
ـأي مــن اآلتــي:
•وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.
•ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.
ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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 ١٣.٧تعليق أو إلغاء الطرح
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر ق ار اًر بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.
يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة:

الشكل رقم ( :)2آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة.

المصدر :تداول

 ١٣.٨أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال ،وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين
المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول
يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد ،وذلــك بســعر الطــرح.

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة ،وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ
الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وســتظهر األســهم فــي محافظهــم
تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة ،ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة (تداوالتــي) المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة قصيـرة
ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن خاللــه معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة ،وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو ( )1.33حــق
تقريبـاً لــكل ســهم ( )1واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة ،ووفقـاً لذلــك ،إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ( )1,000ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه
( )1,330حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.
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هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم ،حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية) .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان
ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق ( )15ريــال ســعودي ،وســعر الطــرح ( )10ريــاالت ســعودية ،فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون ( )5ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟
منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافـ ًة إلــى إمكانيــة االكتتــاب
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي ّ
مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

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

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق
األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق .فعلــى ســبيل المثــال ،إذا كان مســاهم يملــك ( )1,000ســهم فــي الشــركة
علــى النحــو التالــي ( )800ســهم فــي محفظــة (أ) و( )200ســهم فــي محفظــة (ب) ،فــإن مجمــوع الحقــوق التــي ســتودع ( )1,330حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم
( )1.33حــق تقريب ـاً .عليــه فســيتم إيــداع ( )1,064حــق فــي محفظــة (أ) و( )266حــق فــي محفظــة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
لح َملــة شــهادات األســهم االكتتــاب ،لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ الكترونيــة عــن طريــق الجهــات المســتلمة أو شــركة
نعــم ،يحــق َ
مركــز إيــداع األوراق الماليــة ("إيــداع") ،إو�حضــار الوثائــق الالزمــة.

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

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

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ،ال يمكــن ذلــك .بعــد انقضــاء فت ـرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك .وفــي حــال عــدم
ممارســة الحــق يمكــن أن يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟
فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتـرة االكتتــاب ،تُطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب ،ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض
(إن وجــد) لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب .علمـاً أن المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـرة الطــرح المتبقــي بســعر الطــرح.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية؟
المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت
يحق للمساهم ُ
على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
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متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية
المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟
نعــم ،حيــث أنــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شـراء األســهم (أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة) ،مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر ،بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة ،وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك
الكســور ،إو�ذا أكملــت رقم ـاً صحيح ـاً أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس ،بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه
النشـرة إو�عالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:
فــي حــال وجــود أي استفســارات ،الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي ( )investor-relations@tihama.comوألســباب قانونيــة ،ســوف يكــون
بمقــدور الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الـواردة فــي هــذه النشـرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــأن األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة
الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب ،فضـاً ارجــع القســم (" )13المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" وبقيــة المعلومــات
الـواردة فــي هــذه النشـرة.

 ١٣.٩القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1441/04/25ه (الموافــق 2019/12/22م) بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق
أولويــة بقيمــة مائــة مليــون ( )100,000,000ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
وفــي تاريــخ 1441/11/24ه ـ (الموافــق 2020/07/15م) ،وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم حقــوق
أولويــة ،ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح عشـرة مالييــن ( )10,000,000ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وبقيمــة اســمية
قدرهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة وســبعين مليــون ( )75,000,000ريــال ســعودي ،إلــى مائــة وخمســة وســبعين مليــون
( )175,000,000ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف ( )7,500,000ســهم عــادي إلــى ســبعة عشــر مليــون وخمســمائة ألــف
( )17,500,000ســهم عــادي.
وافقــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة بتاريــخ 1441/03/20ه (الموافــق 2019/11/17م) ،كمــا تمــت الموافقــة علــى
نشــر نشـرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقــع الهيئــة يــوم 1441/05/21ه (الموافــق 2020/٠١/16م).

 ١٣.١٠بنود متفرقة
•ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم والمتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا ومديــري
التــركات والورثــة .ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــداً فــي هــذه النشـرة ،فإنــه ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو الت ازمــات
ناشــئة عنــه ،أو التفويــض بهــا ألي مــن األطـراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشـرة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
•تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة وتفســر طبقـاً لهــا .وقــد يتــم توزيــع نشـرة اإلصــدار
هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي ،يعمــل بالنــص العربــي لنشـرة اإلصــدار.

 ١٣.١١إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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إن ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو ( )31.60ريــال ســعودي ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى ( )19.26ريــال ســعودي فــي افتتاحيــة
اليــوم الــذي يليــه وهــذا التغييــر يمثــل انخفــاض بنســبة ( ،)%39.1وفــي حــال عــدم اكتتــاب ٍ
أي مــن حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة.
طريقة احتساب سعر السهم نتيج ًة لزيادة رأس المال كالتالي:

أوالً :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  xســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق
فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
ثانياً :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية
(القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  +قيمــة األســهم المطروحــة) ( /عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة+
عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب) = ســعر الســهم المتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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 15التعهدات الخاصة باالكتتاب
 ١٥.١نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب
أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين .وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة علــى مرحلــة واحــدة وفقـاً
ُيمكــن االكتتــاب باســتخدام منصــات التــداول أو مــن خــال ّ
لمــا يلــي:
1.1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2.2ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشـرة بعــدد أســهمه خــال فتـرة االكتتــاب ،وفــي حــال شـرائه حقوقـاً جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتـرة تســويتها
(يومــي عمــل).
3.3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
4.4ســيتاح االكتتــاب الكترونيـاً عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء باإلضافــة إلــى
االكتتــاب فــي القن ـوات والوســائل األخــرى المتوف ـرة لــدى الوســيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
√ √قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
√ √ بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
√ √قبوله للنظام األساسي للشركة.
√ √ التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

 ١٥.٢عمليات التخصيص
ـوق
ـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح .أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور
يتــم تخصيــص أســهم حقـ األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنـ ً
األســهم ،فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فت ـرة الطــرح المتبقــي ،وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة
للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم
الخميــس 1442/01/08ه (الموافــق 2020/08/27م) وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر ُمكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشـراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة
وســتخصص لــه.
ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة .وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج
التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 1441/12/26ه (الموافــق 2020/08/16م).

 ١٥.٣السوق المالية السعودية (تداول)
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي ،وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 1990م .تتــم
ـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً
الخميــس علــى فتـرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحـاً وحتــى الســاعة  3عصـ اًر ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا
إو�لغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحـاً وحتــى الســاعة  10صباحـاً.
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقـاً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً وهــي األوامــر المشــتملة
علــى أفضــل األســعار ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقـاً لتوقيــت اإلدخــال.
ـوق
ي
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنـوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى االنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات السـ بشــكل فــور لمــزودي
المعلومــات المعروفيــن مثــل "رويتــرز" .وتتــم تســوية الصفقــات آليـاً خــال يومــي عمــل حســب (.)2+T
وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القـ اررات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام "تــداول" .ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق ،بهــدف
ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

 ١٥.٤تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق الماليــة (تــداول) إلدراجهــا وتمــت الموافقــة علــى نشـرة
اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء بالمتطلبــات كافــة.
ومــن المتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم حقــوق
األولويــة ،وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي .وتعتبــر التواريــخ المذكــورة فــي هــذه النشـرة مبدئيــة ويمكــن تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.
وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة (تــداول) ،إال أنــه ال يمكــن التــداول فــي األســهم

الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم إو�يداعهــا فــي محافــظ المكتتبيــن .ويحظــر حظـ اًر تامـاً التــداول فــي األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.
يتحمــل المكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح المتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول المحظــورة هــذه المســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية
قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لالطــاع عليهــا فــي المقــر الرئيــس لشــركة تهامــة والواقــع فــي مدينــة الريــاض ،حــي المحمديــة ،طريــق الملــك فهــد ،مبنــى األولــى ،الــدور
ـاء ،اعتبــا اًر مــن
ال اربــع ،المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس مــا بيــن الســاعة 8:00
ً
صباحــا وحتــى الســاعة  4:00مسـ ً
أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،علــى أن ال تقــل تلــك الفت ـرة عــن  14يوم ـاً قبــل موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة .وســتبقى هــذه المســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح:
المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:
•السجل التجاري.
•النظام األساسي.
الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:
•قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال.
•نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.
•موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم حقوق األولوية.
التقارير والخطابات والمستندات:
•اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.
•الموافقــات الخطيــة مــن قبــل المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي والمحاســب القانونــي علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم
إو�فاداتهــم ضمــن نش ـرة اإلصــدار.
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