
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

فترة التداول: تبدأ من يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( وتنتهي في يوم الخميس 1444/09/22هـ )الموافق 2023/04/13م(
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( وتنتهي في يوم الثالثاء 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م(

البداية  في  »تهامة«(  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  والتسويق  العامة  والعالقات  لإلعالن  تهامة  شركة  تأسست 
)الموافق  1395/04/03هـ  وتاريخ   )4030008889( رقم  التجاري  السجل  في  قيدها  وتم  محدودة،  مسؤولية  ذات  كشركة 
1975/04/15م(، ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )1397( وتاريخ 1403/06/29هـ 
)الموافق 1983/04/13م(. ويقع مقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، حي المحمدية، طريق الملك فهد، مبنى 
األولى، الدور الرابع، ص.ب 4681 الرياض 11412 المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل المقر الرئيس للشركة من مدينة 
جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( 
على تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض والمقيد بالسجل التجاري رقم )1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 
1978/06/13م( إلى مقر رئيسي للشركة. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم 
إلى خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة 
بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ »سهم حالي« ومجتمعة بـ »األسهم الحالية«(. وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار 

ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. 

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( بزيادة رأس مال الشركة 
من خالل طرح أسهم حقوق أولولية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد 
الالزمة  النظامية  الموافقات  الحصول على جميع  بعد  ريال سعودي وذلك  مليون  مليون )400,000,0000(  أربعمائة  الزيادة 

وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وفي يوم األحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي جديد 
)ويشار إليها بـ »أسهم حقوق األولوية« أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 
)ويشار إليه بـ »سعر الطرح«(، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسين 
مليون )50,000,000( ريال سعودي، إلى أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من خمس ماليين 

)5,000,000( سهم عادي إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي.
سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ »حقوق أولوية« ومنفردة بـ »حق أولوية«( 
رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  المالكين  للمساهمين 
المال )ويشار إليه بـ »تاريخ األحقية«( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول 
يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال يوم األحد 1444/09/11هـ )الموافق 
تلك  تودع  أن  على  المقيد«(  »المساهم  بـ  ومنفردين  المقيدين«  »المساهمين  بـ  مجتمعين  إليهم  )ويشار  2023/04/02م( 
التسوية  إجراءات  االعتبار  في  أخذاً  العادية،  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  بعد  المقيدين  المساهمين  محافظ  في  الحقوق 
بعدد )7( حق تقريباً لكل )1( سهم من أسهم الشركة، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسبعة )7( أسهم جديدة وذلك 

بسعر الطرح.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )ويشار إليهم بـ »المستثمرين الجدد«( - الذين يحق 
لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية 
)الموافق  الخميس 1444/09/15هـ  يوم  في  االكتتاب  وفترة  التداول  فترة  تبدأ  »السوق«(، حيث  أو  بـ»تداول«  إليها  )ويشار 
إليها  )ويشار  2023/04/13م(  )الموافق  1444/09/22هـ  الخميس  يوم  في  التداول  فترة  تنتهي  أن  على  2023/04/06م( 
)ويشار  )الموافق 2023/04/25م(  الثالثاء 1444/10/05هـ  يوم  نهاية  االكتتاب حتى  فترة  تستمر  بينما  التداول«(،  بـ»فترة 
إليها 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.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء 
منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق 

عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.  )1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه، أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه   )2
حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.  )3

سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال   )4
أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقي أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليها بـ »األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد 
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( ) ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح 
المتبقي«(، وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء 

يوم  الخامسة مساًء من  الساعة  )الموافق 2023/04/30م( وحتى  يوم األحد 1444/10/10هـ  العاشرة صباحاً  الساعة  من 
االثنين 1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م( )ويشار إليها بـ »فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت 
عملية الطرح )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما 
يستحقه في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(. 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.

أسهم  من  تبقى  ما  فسيخصص  األسهم،  وكسور  المتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  المؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )13( القسم  راجع  )فضاًل  الطرح  بسعر  بشرائها  سيقوم  الذي  التغطية  لمتعهد 
النهائية في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق  الطرح وشروطه«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص 
وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )13( القسم  راجع  )فضاًل  التخصيص«(  »تاريخ  بـ  إليه  )ويشار  2023/05/08م( 

الطرح وشروطه«(. 

إلى  ريال سعودي، مقسم  مليون  مليون )400,000,0000(  أربعمائة  الشركة  مال  االكتتاب سيصبح رأس  اكتمال عملية  وبعد 
أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح في تمويل خطط التوسع و اإلستثمارات 

المستقبلية و دعم رأس المال العامل و سداد إلتزامات مالية )فضالُ راجع القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح«(.

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة 
بالكامل ومساوية تماماً لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار 
إليه بـ »المساهم«( حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )ويشار إليها بـ »الجمعية العامة«( )سواًء العادية أو غير العادية( 

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

وقد سبق للشركة إصدار خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 
الواحد، وجميعها مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(، وبتاريخ 1438/07/16هـ )الموافق 2017/04/13م( قامت 
الشركة بتخفيض رأسمالها بنسبة )50%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى خمسة وسبعين مليون 

)75,000,000( ريال سعودي، وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة.

مال  رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2020/07/15م(،  )الموافق  1441/11/24هـ  تاريخ  وفي 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر 
طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس 
مال الشركة من خمسة وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال 
سعودي، وزيادة عدد األسهم من سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة 

ألف )17,500,000( سهم عادي.

وفي تاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة 
بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )71.43%( من مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون 
)50,000,000( ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وتتمثل في إلغاء عدد 

اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )12,500,000( سهم عادي، حيُث تم إلغاء )1( سهم مقابل )1.4( سهم.

يتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة في السوق، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية 
لقبول  )تداول(  السعودية  تداول  إلى مجموعة  قدمت طلب  كما  الجديدة،  األسهم  وطرح  لتسجيل  »الهيئة«(  بـ  إليها  )ويشار 
إدراجها، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة على نشرة 
اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص 
األسهم الجديدة ورد الفائض ) فضالُ راجع الصفحة رقم )م( )»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. وسيكون التداول في 
األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحاً لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية 
إلى  باإلضافة  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق  والشركات  الخليجي  التعاون  مجلس  في  األعضاء  الدول  ومواطني 
المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المرتبطة  االقتصادية  الفوائد  على  الحصول  األجانب  المستثمرين  من  األخرى  للفئات  يحق  ذلك،  على  وعالوة  المدرجة. 
»الشخص  بـ  إليه  )ويشار  الهيئة  قبل  من  لهم  المرخص  األشخاص  مع  مبادلة  اتفاقيات  إبرام  من خالل  الجديدة  باألسهم 

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 )2( »عوامل المخاطرة« الواردين 
في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )1397( وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م( وبموجب السجل التجاري رقم )4030008889( 
وتاريخ 1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/15م(.

طرح خمسة وثالثون مليون )35.000.000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثالثمائة وخمسون مليون )350.000.000( 
ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )700%( تقريبًا، ليصبح رأس مال الشركة أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي.

المالية  المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق  المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق  تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق 
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 علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد 
المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 

تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/03/09هـ )الموافق 2022/10/05م(

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق



tihamaholding.comحيث تلتقي المعرفة باالبتكار
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إشعار مهم

وعند  لالكتتاب.  المطروحة  األولوية  حقوق  أسهم  عن  الشركة  عن  وافية  تفاصيل  على  اإلصدار«(  )»نشرة  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
تحتـويها  التي  المعلـومات  على  تستنـد  طلبـاتهم  أن  أساس  على  المستثمرين  معاملة  ستتم  الجديدة،  األسهم  في  لالكتتاب  بطلب  التقدم 
المواقع  زيارة  أو من خالل  االكتتاب  للشركة ومن مدير  الرئيسي  المقر  الحصـول على نسخة منها من  والتي يمكن  نشرة اإلصدار هذه، 
اإللكترونية لكل من الشركة )www.tihama.com( والمستشار المالي )www.alinmainvestment.com( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق 

.)www.cma.org.sa( المالية

سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوًما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال خالل ستة )6( أشهر من تاريخ موافقة 
الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة. كما قامت تم تعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمستشار مالي )»المستشار 
المالي«( ومدير لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( ومتعهد بالتغطية )»متعهد التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس 

مال الشركة بموجب هذه النشرة. 

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( والمعدلة بقرار هيئة السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 
1443/06/02هـ )الموافق 2022/01/05م(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين 
كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال 
تتحمل هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه نشرة اإلصدار هذه، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان مسؤوليتهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار أو عن 

االعتماد على أي جزء منها.

وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، 
إال أن جزءاً من المعلومات الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مديريها 
أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة )هـ( )»المستشارون«(، أي سبب 
لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي 

التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية 
والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضاًل راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار 
تقديم نشرة اإلصدار أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها 

وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. 

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية 
االعتبار  في  األخذ  دون  إعدادها  تم  عامة  ذات طبيعة  اإلصدار  نشرة  في  الواردة  المعلومات  وتعتبر  األولوية.  أسهم حقوق  في  االكتتاب 
األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ 
قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة 

هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب 
في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول 
وفترة االكتتاب في يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم الخميس 1444/09/22هـ 
)الموافق 2023/04/13م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م( 
)»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.

ويجوز للمساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق 
إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي 

يتم شراؤها خالل فترة التداول. وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
له . 2 المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح  سيتاح للمساهم 

االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

http://www.cma.org.sa
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سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر . 4

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

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية 
1444/10/10هـ  األحد  يوم  العاشرة صباحاً  الساعة  من  ابتداًء  العروض  تلك  استقبال  وسيتم  المتبقية  األسهم  لشراء  عروضها  بتقديم 
)الموافق 2023/04/30م( وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم االثنين 1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م( )»فترة الطرح المتبقي«(. 
وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أال يقل عن سعر الطرح( على أن 
يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم 
المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية 
الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 
2023/05/22م( . علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع 

في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي 
سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(. وسيتم 
)»تاريخ التخصيص«(  )الموافق 2023/05/08م(  االثنين 1444/10/18هـ  يوم  النهائية في موعد أقصاه  التخصيص  اإلعالن عن عملية 

)فضاًل راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال وفقا لتوصية مجلس اإلدارة وحصول 
الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة االنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 

خالل إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م(.

كما يجب على متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية المتعلقة بتداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة وااللتزام 
بذلك.

المعلومات المالية 

تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ 
وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(، في حين تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 

2021م و2022م من قبل شركة الخراشي وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(. 

كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م واإليضاحات 
التي  العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األخرى  المعتمدة من المملكة   )IFRS( المالي للتقرير  للمعايير الدولية  المرفقة بها وفقاً 

 .)SOCPA( اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي. إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم 
تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما 

تم ذكره في هذه النشرة.



المحتويات

ج

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة. وقد تختلف ظروف التشغيل عن االفتراضات 
المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة 

في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. ويُستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل 
طريقة استخدام بعض الكلمات مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو 
»متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية من هذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات 
التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي. وهناك العديد من 
العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو 
إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحًة أو ضمناً في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن 
أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وفيما لو تحقق 
واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج 

الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت 
الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة 
في نشرة اإلصدار أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم 
أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير  النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة  أية معلومات تتضمنها هذه  أو تعديل  تحديث 
المخاطر، واالفتراضات، فإن األحداث وظروف  المخاطر وغيرها من  لهذه  المخاطرة. ونتيجة  أو عوامل  القطاع  أو  بالشركة  تتعلق  ذلك 
التطلعات المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطالقاً، وعليه فإنه يجب على 
المستثمرين المحتملين دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير الالزم على بيانات 

التطلعات المستقبلية.

دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 2021/10/14م*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
----42سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةسلطان صالح الدين عبدالعظيم**
----50سعوديغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب***

----43سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةساري بن إبراهيم المعيوف
----44سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةسلمان محمد ناصر االسمري
----31سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبعبدالعزيز نجيب السويلم****

----37سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةالمعتصم باهلل زكي عالم
المصدر: الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت 
من تاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( وتنتهي في تاريخ 1446/04/10هـ )الموافق 2024/10/13م(.

** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/02/27هـ )الموافق 2021/10/17م( تعيين السيد/ سلطان صالح الدين عبدالعظيم رئيساً لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.
***بتاريخ 2022/01/02م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تكليف عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون عضواً تنفيذياً 

اعتباراً من تاريخ 2022/01/02م. 
****وبتاريخ 1444/03/01هـ )الموافق 2022/09/27م( قرر مجلس اإلدارة تعيين عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبد العزيز نجيب السويلم كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون 

عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 1444/03/07هـ )الموافق 2022/10/03م( .



المحتويات

د 

عنوان الشركة 

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق
الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى األولى - الدور الرابع 

ص.ب. 4681 الرياض 11412
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2079767 11 966 +
فاكس: 2079604 11 966 +

investor-relations@tihama.com :البريد اإللكتروني
www.tihama.com :الموقع اإللكتروني

ممثلي الشركة

ممثل الشركة المفوض األول
سلطان صالح الدين عبد العظيم 

الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى األولى - الدور الرابع 
ص.ب. 4681 الرياض 11412

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 2079767 11 966 + تحويلة:600

فاكس: 2079604 11 966 +
s.abdulazim@tihama.com :البريد اإللكتروني

www.tihama.com :الموقع اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض الثاني
مازن بن محمد األسمري

الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى األولى - الدور الرابع 
ص.ب. 4681 الرياض 11412

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 2079767 11 966 + تحويلة:444

فاكس: 2079604 11 966 +
m.alasmari@tihama.com :البريد اإللكتروني

www.tihama.com :الموقع اإللكتروني
سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966+

info@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني
www.saudiexchange.com.sa :الموقع اإللكتروني

mailto:s.abdulazim@tihama.com
mailto:m.alasmari@tihama.com
http://www.saudiexchange.com.sa


المحتويات

هـ

المستشارون 

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة اإلنماء لالستثمار 
الرياض، طريق الملك فهد )برج العنود 2(

ص. ب 55560 الرياض 11544 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5999 218 11 966+
فاكس: 2185970 11 966+

 www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني
info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب محمد الضبعان االستشارات القانونية
مكتب رقم 10-11 مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة 

ص.ب 245555 الرياض 11312 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4844448 11 966+
فاكس: 2816611 11 966+

 www.aldhabaan.eversheds.com :الموقع اإللكتروني
CapitalMarkets@AlDhabaan-es.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2020م 

مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون 
الرياض - شارع األمير محمد بن عبدالعزيز - وحدة رقم 11

ص.ب 10504 الرياض 11443
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5000 217 11 966+
فاكس: 6000 217 11 966+

 www.crowe.com.sa :الموقع اإللكتروني
ch@crowe.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2021م و2022م

شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض - حي الضباط

ص.ب 8306 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4009 478 11 966+
فاكس: 4924 477 11 966+

www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني
general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني

تنويه:
قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك 

الموافقات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

mailto:info@alinmainvestment.com
mailto:general@alkharashicaa.com


المحتويات

و 

ملخص الطرح

يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة. وبالتالي فإن هذا الملخص ال يحتوي على 
جميع المعلومات التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. وعليه، يتعين على مستلمي هذه النشرة 
قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة وعدم االعتماد على أي جزء منها بشكل منفرد بما يشمل 
هذا الملخص، كما يتعين دراسة قسم »إشعار مهم« والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري 

يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

اسم المصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

ذات  كشركة  البداية  في  تأسست  »تهامة«(  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  والتسويق  العامة  والعالقات  لإلعالن  تهامة  شركة 
مسؤولية محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )4030008889( وتاريخ 1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/15م(، ومن ثم 
تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )1397( وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م(. ويقع مقر 
المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، حي المحمدية، طريق الملك فهد، مبنى األولى، الدور الرابع، ص.ب 4681 الرياض 11412 
المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل المقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير 
العادية بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( على تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض والمقيد بالسجل التجاري رقم 

)1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م( إلى مقر رئيس للشركة.

أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م(، وترخيص 
وزارة  وترخيص  1992/06/03م(  )الموافق  1412/12/02هـ  بتاريخ  والصادر   )23232( رقم  واإلعالم سابقاً(  )الثقافة  اإلعالم  وزارة 
اإلعالم رقم )30540( والصادر بتاريخ 1423/07/24هـ )الموافق 2002/10/01م(، وترخيص وزارة اإلعالم رقم )55972( والصادر 

بتاريخ 1438/11/08هـ )الموافق 2017/08/01م(.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري في العالقات العامة واالتصال ومؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
القيام بأعمال اإلعالن بكافة وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة وتصنيع المواد اإلعالنية بأنواعها وتطوير الوسائل اإلعالنية  	

القائمة وتنميتها واستحداث وسائل جديدة وتسويق هذه الوسائل.
القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة المعارض وغيرها. 	
اإلنتاج اإلعالمي: كالنشر وإعداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة وإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية. 	
الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير. 	
وألعاب  	 اإلعالنية  والهدايا  والمدرسية  المكتبية  واللوازم  األدوات  وبيع  واستيراد  الكتابية  األدوات  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

اآللي  الحاسب  وأجهزة  الهندسية  وأدوات  وأجهزة  المكاتب  وأثاث  التعليمية  والوسائل  والكتب  النارية  غير  األطفال  ومستلزمات 
وملحقاتها وبرامجه )أنظمة تطبيقات وقواعد معلومات( وأجهزة األلعاب اإللكترونية وبطاقات الذاكرة وأعمال الخدمات والصيانة 
والمنتجات  المقوى  والورق  والكشافية  الرياضية  واألدوات  وملحقاتها  الهاتفية  االتصاالت  وأجهزة  الكتابية  واآلالت  به  المرتبطة 
في  المستعملة  اللصق  مواد  والقرطاسية،  الفوتوغرافية،  الصور  الكتب،  تجليد  مواد  المطبوعات،  المواد،  هذه  من  المصنوعة 
البالستيكية،  التغليف  ومواد  والتدريس  التوجيه  مواد  التلوين،  أو  الدهان  فراشي  الفنانين،  مواد  منزلية،  لغايات  أو  القرطاسية 
حروف الطباعة، الكليشيهات )الراسمات( وكذلك المالبس والمواد الغذائية، والتقدم للمناقصات الحكومية إلى العديد من الجهات 
الحكومية واألهلية، واستيراد المواد التي تدخل في تصنيع اللوحات اإلعالنية الداخلية والخارجية وطباعتها ويشمل ذلك المواد 
الخشبية والحديدية والمعدنية والبالستيكية والكهربائية والنيون واألحبار والدهانات وأفالم وأوراق الطباعة وتأمين العمالة الفنية 

الالزمة لذلك.
توزيع المطبوعات الصحف، المجالت، الدوريات، الكتب، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في  	

مؤسسات أو شركات تزاول أعماًل شبيهه بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أو تكون مكملة لها، أو تندمج فيها أو 
تشتريها أو تلحقها بها.

الوكاالت التجارية ضمن أغراض الشركة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة وقيدها في سجل الوكاالت  	
التجارية، وذلك كله بعد الحصول على موافقة جهات االختصاص. 

التدريب: يجوز للشركة أن تمارس نشاط التدريب والتعليم، ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تنشئ مراكز متخصصة في افتتاح فصول  	
دراسة لتعليم برامج: الحاسب اآللي، واإلدارة، والمحاسبة، واآللة الكاتبة، واللغات على أن تحصل على موافقة المؤسسة العامة 

للتعليم التقني والمهني والجهات المختصة.
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(. 	
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(. 	

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
ال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار ممن يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.المساهمون الكبار



المحتويات

ز

الجمهور

يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،أو 6( أعاله.. 7

األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولوية المقترح

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تمويل خطط التوسع واالستثمارات المستقبلية ودعم 
رأس المال العامل وسداد التزامات مالية. )فضاًل راجع القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح«(.

خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة
خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي.إجمالي عدد أسهم الشركة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم
إجمالي عدد األسهم 
خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي.الجديدة المطروحة

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحدسعر الطرح
ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعوديالقيمة اإلجمالية للطرح

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق إلى )16,58( ريال سعودي للسهم الواحد وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية السعر المعدل
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )46,12( ريال سعودي للسهم الواحد.

العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل المساهمون المقيدون العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

المساهمون المقيدون، والمستثمرون الجددالمستهدفون

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم 
الجديدة بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 

بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.
خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي.، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنح كل مساهم مقيد سبعة )7( حقوق تقريباً عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على معامل األحقية
عدد األسهم الحالية للشركة.

عدد حقوق األولوية 
خمسة وثالثون مليون )35,000,000( حق.الُمصدرة

عدد األسهم الجديدة 
خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي.المتعهد بتغطيتها

إجمالي قيمة األسهم 
ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي.الجديدة المتعهد بتغطيته

عدد األسهم الُمصدرة بعد 
أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي.زيادة رأس المال

رأس مال الشركة بعد زيادة 
أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي.رأس المال

نسبة األسهم المطروحة من 
700% من رأس مال الُمصدر قبل الطرحرأس مال الشركة

يستهدف الطرح جمع مبلغ ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي.إجمالي متحصالت الطرح
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إجمالي المتحصالت 
المتوقع الحصول عليها 

وتحليل ووصف االستخدام 
المقترح لها

يستهدف الطرح جمع مبلغ ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي، ومن المتوقع أن يبلغ صافي ثالثمائة وثالثة وعشرون 
كافة  بعد خصم  االكتتاب بشكل رئيس  ريال سعودي، وسيتم استخدام صافي متحصالت  ألف )323,015,000(  مليون وخمسة عشر 
تكاليف الطرح في تمويل خطط التوسع واالستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد التزامات مالية، ويوضح الجدول 

التالي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

القيمةاالستخدام
)بآالف الرياالت السعودية(

12,850دعم رأس المال العامل
154,000استثمارات واستحواذ على حصص وشراكات

33,584التوسع وإعادة هيكلة قطاع التجزئة
15,968التوسع في قطاع التعليم
7,991التوسع في قطاع اإلنتاج

17,453توسيع وتعزيز شبكة المواقع اإلعالنية
28,449سداد مستحقات بموجب أحكام قضائية نهائية

20,912سداد التزامات لجهات تمويلية وجهات تمويلية أخرى
31,808سداد التزامات مستحقة لجهات حكومية

26,985تكاليف الطرح
350,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
)ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح«(.

تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي ستة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف )26,985,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تكاليف الطرح
تقديري )فضال راجع القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح«(.

صافي متحصالت الطرح 
بعد خصم تكاليف الطرح

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح ثالثمائة وثالثة وعشرون مليون وخمسة عشر ألف )323,015,000( ريال سعودي. )فضاًل 
راجع القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح«(

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في تمويل خطط التوسع واالستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال استخدام متحصالت الطرح
العامل وسداد التزامات مالية.

تاريخ األحقية
العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل  العامة غير  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ يوم االحد 

1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(.

فترة التداول
1444/09/22هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2023/04/06م(  )الموافق  1444/09/15هـ  الخميس  يوم  في  التداول  فترة  تبدأ 
)الموافق 2023/04/13م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد 

- القيام بتداول واكتتاب حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
1444/10/05هـ  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2023/04/06م(  )الموافق  1444/09/15هـ  الخميس  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
)الموافق 2023/04/25م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - 

ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.
األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك 
العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً يوم األحد 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من يوم 
االثنين 1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية 
المؤسسات  على  بالتناسب  األسهم  تخصيص  يتم  أن  على  الطرح(  يقل عن سعر  ال  أن  )شرط  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات 

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

 دفع مبالغ التعويض
)إن وجدت(

الجديدة  في األسهم  أو جزئياً  كلياً  لم يمارسوا حقهم في االكتتاب  الذين  المستحقين  النقدي لألشخاص  التعويض  سيتم دفع مبالغ 
ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(، علماً بأن 

مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم. 

إدراج وتداول حقوق األولوية

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

على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات طريقة االكتتاب
الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء
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 ممارسة االكتتاب
في حقوق األولوية

ومنصات  مواقع  عبر  إلكترونياً  االكتتاب  األولوية عن طريق  أسهم حقوق  في  باالكتتاب  ممارسة حقهم  المستحقين  لألشخاص  يحق 
الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة 

حقوق األولوية كالتالي:
يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها . 1

خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم . 2

الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة 

االكتتاب، فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

قيمة الحق اإلرشادية
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح. وستقوم »تداول« باحتساب 
ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضاً مزودو خدمات معلومات 

السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.
هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علماً بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(.تاريخ التخصيص

 تخصيص األسهم
ورد الفائض

سيتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور 
األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. ستحصل الشركة على 
إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون احتساب أي 
رسوم أو استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور 
األسهم، علماً أن 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. )فضاًل راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« في هذه النشرة(.
وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

تاريخ رد الفائض من 
االكتتاب

سيتم رد الفائض من االكتتاب )إن وجد( دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ 
)الموافق 2023/05/22م(.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة
سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
ومساوية تماماً لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية 
العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة 

الشركة، لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
القيود المفروضة على 

األسهم الجديدة نتيجة 
زيادة رأس المال

ال توجد قيود مفروضة على المساهمين بشكل عام والمساهمين المؤسسين بعد عملية االكتتاب الناتجة عن زيادة رأس المال.

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

القيود المفروضة على 
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.تداول الحقوق

 األسهم التي سبق
للُمصدر إدراجها

قد سبق للشركة إصدار خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميعها 
مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(، وبتاريخ 1438/07/16هـ )الموافق 2017/04/13م(، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها 
بنسبة )50%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى خمسة وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي، وذلك 

إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
وفي تاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 
خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسة وسبعين 
مليون )75,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من سبعة ماليين 

وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف )17,500,000( سهم عادي.
وفي تاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض 
رأس مال الشركة بنسبة )71.43%( من مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( 
ريال سعودي إلعادة هيكلة رأس مال الشركة وإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة تتمثل في إلغاء عدد اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف 

)12,500,000( سهم عادي، حيُث تم إلغاء )1( سهم مقابل )1.4( سهم.
شروط االكتتاب في أسهم 

حقوق األولوية
يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط 

وأحكام وتعليمات االكتتاب فضاًل راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« في هذه النشرة.

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: 1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة 2( 
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت مناقشة هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« 

من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.



المحتويات

ي 

إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في 
آخر عملية إصدار أسهم 
حقوق أولويه وتحليلها 

ووصفها

بلغ إجمالي المتحصالت التي حصلت عليها الشركة في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية مبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال 
سعودي.

حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م( بزيادة رأس مالها من 
خمسة وسبعون مليون )75,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة وسبعون مليون )175,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار 
عشرة مليون )10,000,000( حق بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اجمالية قدرها مائة مليون 

)100,000,000( ريال سعودي وذلك لدعم عمليـات التوسـع فـي نشـاط الشـركة. 
وكما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة، كانت الشركة تعتزم استخدام هذه المتحصالت كاآلتي:

القيمةاالستخدام
)بآالف الرياالت السعودية(

2,565مشروع المقر الرئيسي بالرياض
2,000ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات 

21,587توسيع شبكة المواقع اإلعالنية
22,000تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية

1,200شراء طابعة لألوجه اإلعالنية
4,813إطالق برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي الرقمي

6,585استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج
11,892فتح فروع جديدة
23,358فروع المطارات
4,000تكاليف الطرح

100,000اإلجمالي
المصدر: الشركة



المحتويات

ك

إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في 
آخر عملية إصدار أسهم 
حقوق أولويه وتحليلها 

ووصفها )تتمة(

وفيما يلي تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب كما وردت في نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية واالستخدام الفعلي للمتحصالت:

البند

قيمة االستخدام 
المتوقع 

للمتحصالت 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

قيمة االستخدام 
الفعلي 

للمتحصالت 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

الفرق بين 
االستخدام المتوقع 
واالستخدام الفعلي 

للمتحصالت 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

نسبة االنحراف 
عن استخدام 
متحصالت 

الطرح المتوقعة

)100%()2,565(-2,565مشروع المقر الرئيسي بالرياض*
)70%()1,401(2,000599ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات** 

)90%()19,531(21,5872,056توسيع شبكة المواقع اإلعالنية***
تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية 

)89%()19,565(22,0002,435رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية****

)100%()1,200(-1,200شراء طابعة لألوجه اإلعالنية*****
إطالق برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي 

)100%()4,813(-4,813الرقمي******

43%6,5859,4502,865استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج*******
)96%()11,390(11,892502فتح فروع جديدة********
40%23,35832,7999,441فروع المطارات*********
)9%()378(4,0003,622تكاليف الطرح**********

100,000المجموع
المصدر: نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 2020م، الشركة.

*تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم استخدام المبالغ المتوقعة للبند مشروع المقر الرئيسي بالرياض، حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة بمشروع 
المقر الرئيسي بالرياض وتبلغ )2,565( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار. ويعود ذلك إلى إرجاء تنفيذ نقل شركات الشركة إلى مقر موحد 

لما بعد إعادة هيكلة شركات الشركة.
** فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات )599( ألف ريال سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند ترقية 

األنظمة اآللية والتطبيقات وتبلغ )2,000( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى نجاح الشركة في خفض تكاليف ترقية 
األنظمة األلية باالعتماد على فريق العمل الداخلي في تنفيذ جزء من خطة الترقية.

*** فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند توسيع شبكة المواقع اإلعالنية )2,056( ألف ريال سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند توسيع 

شبكة المواقع اإلعالنية )21,587( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى حدة المنافسة بشكل في قطاع إعالنات الطرق 
أدت إلى ارتفاع أسعار تأجير المواقع اإلعالنية التي تم طرحها عن طريق مناقصات وصعوبة المنافسة في القطاع حيث لم تنجح الشركة في الفوز 

المناقصات المطروحة لتأجير المواقع اإلعالنية.
**** فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية )2,435( ألف ريال 

سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية 
مبلغ )22,000( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى حدة المنافسة بشكل كبير في قطاع إعالنات الطرق أدت إلى ارتفاع 

أسعار تأجير المواقع اإلعالنية التي تم طرحها عن طريق مناقصات وصعوبة المنافسة في القطاع.
***** فيما لم يتم استخدام المبالغ المتوقعة لبند شراء طابعة لألوجه اإلعالنية حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند شراء طابعة لألوجه 

اإلعالنية وتبلغ )1,200( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار. ويعود ذلك إلى االعتماد على مورد في خدمات الطباعة ضمن خطط هيكلة قطاع 
اإلعالن بعد انخفاض عدد المواقع اإلعالنية.

.****** فيما لم يتم استخدام المبالغ المتوقعة لبند إطالق برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي الرقمي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة 
ببند إطالق برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي الرقمي وتبلغ )4,813( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار. ويعود ذلك إلى إلغاء المشروع نتيجة 

عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركاء.
******* فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج )9,450( ألف ريال سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة 

ببند استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج )6,585( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى ارتفاع قيمة االستحواذ على 
الحصص اإلضافية المشتراة في شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع ) شركة تابعة ( عن التكلفة التقديرية.

******** فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند فتح فروع جديدة )502( ألف ريال سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند فتح فروع جديدة 

)11,892( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى تعديل توجه الشركة نحو التركيز على فتح فروع في المطارات )تجزئة 
السفر( والمستشفيات والفنادق ومناطق الترفيه وفق الجدوى االقتصادية للفروع.

ببند فروع  والخاصة  للمبالغ  التقديرية  التكلفة  كانت  ريال سعودي حيث  ألف  المطارات )32,799(  لبند فروع  الفعلي  االستخدام  بلغ  فيما   *********

تنفيذ  فترة  زيادة  وأثر  الفروع  تجهيز  تكاليف  في  الزيادة  إلى  الفرق  ويعود هذا  اإلصدار،  نشرة  ورد في  كما  ريال سعودي  ألف   )23,358( المطارات 
المشروعات بعد فترة اإلغالق الكلي خالل جائحة كوفيد )19(.

********** فيما بلغ االستخدام الفعلي لبند تكاليف الطرح )3,622( ألف ريال سعودي حيث كانت التكلفة التقديرية للمبالغ والخاصة ببند تكاليف الطرح 

)4,000( ألف ريال سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار، ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات األولية



المحتويات

ل 

إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في 
آخر عملية إصدار أسهم 
حقوق أولويه وتحليلها 

ووصفها )تتمة(

وقد تم استخدام تلك المتحصالت فعلًيا كاآلتي:

القيمةاالستخدام
)بآالف الرياالت السعودية(

3,622تكاليف الطرح
9,450استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج
599ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات 

2,056توسيع شبكة المواقع اإلعالنية
2,435تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية

32,799فروع المطارات
502فتح فروع جديدة

20,000وديعة لدي البنك األهلي مرهونة مقابل تسهيالت بنكية*
3,500سداد جزئي لدين على الشركة بموجب أحكام قضائية عن طريق محكمة التنفيذ **

4,901دعم وتمويل ونفقات رأسمالية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) شركة تابعة(
11,133تمويل مشروعات شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي ) شركة تابعة(

4,908دعم وتمويل وتوسع بشركة تهامة للتوزيع ) شركة تابعة(
4,095تعزيز رأس المال العامل بشركة تهامة لإلعالن ) الشركة(

100,000اإلجمالي

*يتضمن استخدام المتحصالت وديعة لدى البنك األهلي السعودي بمبلغ 20,000,000 ريال سعودي مرهونة ضماناً لتسهيالت بنكية حصلت عليها الشركة 
من البنك األهلي السعودي وبالتالي فهي ال تعد استخداما فعليا للمتحصالت.

**يتضمن استخدام المتحصالت أعاله سداد جزئي لدين على الشركة بموجب أحكام قضائية عن طريق محكمة التنفيذ

التغيرات الجوهرية التي 
طرأت على المعلومات التي 

تم اإلفصاح عنها في آخر 
نشرة إصدار

صدرت آخر نشرة إصدار أسهم من قبل الشركة في تاريخ 1441/05/21هـ )الموافق 2020/01/16م(
فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة:

تحديث النظام األساسي تماشياً مع التعديالت التي طرأت على رأس المال.  	
تخفيض رأس المال من مائة وخمسة وسبعون مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي. 	
التعديالت التي طرأت على مجلس اإلدارة، ولجان الشركة، واالدارة التنفيذية. 	
التعديالت التي طرأت على استخدام المتحصالت التي تم االفصاح عنها في نشرة االصدار ذات العالقة. 	
تقديم طلب افتتاح إجراءات التنظيم المالي.  	

)فضاًل راجع القسم الفرعي )12-10( »المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم 
)10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

على  ولالطالع  الصلة.  ذات  االكتتاب  شروط  استيفاء  الجديدة  باألسهم  االكتتاب  في  الراغبين  المستحقين  األشخاص  على  يجب 
المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه فضاًل راجع القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« 

من هذه النشرة
تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.



المحتويات

م

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخالجدول الزمني

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
المساهمين  بأن  علماً  المستحقين،  والمساهمين  األحقية  تاريخ  وتحديد 
المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي 
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية.

يوم االحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(

فترة التداول*

2023/04/06م(  )الموافق  1444/09/15هـ  الخميس  يوم  في  التداول  فترة  تبدأ 
وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1444/09/22هـ )الموافق 2023/04/13م(. ويجوز 
أو  مقيدين  مستثمرين  كانوا  سواًء   - األولوية  حقوق  حملة  لجميع  الفترة  هذه  خالل 

مستثمرين جدد - القيام بتداول واكتتاب حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

2023/04/06م(  )الموافق  1444/09/15هـ  الخميس  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
ويجوز  )الموافق 2023/04/25م(.  الثالثاء 1444/10/05هـ  يوم  نهاية  وتستمر حتى 
أو  مقيدين  مستثمرين  كانوا  سواًء   - األولوية  حقوق  حملة  لجميع  الفترة  هذه  خالل 

مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم الثالثاء 1444/10/05هـ انتهاء فترة االكتتاب
)الموافق 2023/04/25م(.

فترة الطرح المتبقي
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد 1444/10/10هـ 
االثنين  يوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة  حتى  وتستمر  2023/04/30م(  )الموافق 

1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م(.
يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي**

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(.االكتتاب كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور األسهم.

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

.)www.saudiexchange.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية
*تبدأ فترة تداول حقوق األولوية بعد ثالثة )3( أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال.

**ستكون الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق األولوية وإيداع األسهم في محافظ المساهمين تسعة )9( أيام عمل.



المحتويات

ن 

تواريخ اإلعالنات المهمة 

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال
يوم االثنين 1444/09/12هـ )الموافق 2023/04/03م( الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم االثنين 1444/09/12هـ )الموافق 2023/04/03م( تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية
يوم الثالثاء 1444/09/13هـ )الموافق 2023/04/04م(الشركةاإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم االربعاء 1444/09/14هـ )الموافق 2023/04/05م(إيداعاإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة
يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م(تداولاإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم األحد 1444/09/18هـ )الموافق 2023/04/09م( الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة
إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في 

يوم األربعاء 1444/09/21هـ )الموافق 2023/04/12م(الشركةاالكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

اإلعالن عن: )1( نتائج االكتتاب، )2( تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب 
يوم الخميس 1444/10/07هـ )الموافق 2023/04/27م(الشركةفيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي

يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(الشركةاإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي
يوم االحد 1444/10/24هـ )الموافق 2023/05/14م( إيداعاإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(الشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع مجموعة تداول السعودية )تداول( )www.saudiexchange.sa(. باإلضافة إلى 
ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.

وفقا للمادة الثالثة والثالثون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد 
نشر نشرة اإلصدار فإن اإلعالن يجب أن يتضمن ما يلي:

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري.. 1
األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.. 2
العناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.. 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.. 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.. 5
اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.. 6
عن . 7 مسؤولية  أي  )تداول(  السعودية  تداول  ومجموعة  المالية  السوق  هيئة  تتحمل  »ال  اآلتية:  بالصيغة  مسؤولية  إخالء 

محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أّي مسؤولية مهما 
كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي جزء منه«.



المحتويات

س

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد، وفي حال 
عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح 
على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم 
الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق 
حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات. أو أن تكون البيانات الخاصة بالشخص المستحق محدثة، وأال يكون قد 
طرأ أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص المستحق )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى 

حديثاً ما لم تكن هذه التعديالت قد بلغت للوسطاء واعتمدت من قبلهم.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى 
إمكانية االكتتاب من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أّي طلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب 
أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق. )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع 

القسم )13( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
والمقيدين في سجل مساهمي  المال  بزيادة رأس  الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  المالكين لألسهم  المساهمين  لجميع 
الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في 

سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع مالكي األسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز 
إيداع بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي الجمعية، وهو ما يعرف بتاريخ األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 
مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها 

إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

وكذلك عن طريق خدمة  السعودية  تداول  موقع  على  اإلعالن  في محافظهم عن طريق  الحقوق  بإيداع  المقيدين  المساهمين  إشعار  يتم 
تداوالتي المقدمة من قبل مركز إيداع وعبر الرسائل النصية القصيرة المرسلة من خالل شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد على عدد األسهم التي يملكها في الشركة وذلك بحسب سجل مساهمي الشركة 
لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث سيتم تحديد عدد الحقوق المستحقة لكل 

مساهم مقيد بناء معامل األحقية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني 
يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، 
وعليه فإن معامل األحقية هو )7( حق لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد 

يملك )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )7,000( حق مقابل ما يملكه من أسهم.



المحتويات

ع 

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؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى 
سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( رياال سعوديا، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، 

فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

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.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو في يوم التداول السابق 
لتاريخ انعقاد الجمعية.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى 
إمكانية االكتتاب من 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؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك )1,000( 
سهم في الشركة على النحو التالي )800( سهم في محفظة )أ( و)200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )7,000( حق 

على اعتبار أن لكل سهم )7( حق تقريباً. عليه فسيتم إيداع )5,600( حق في محفظة )أ( و)1,400( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات 
المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق المالية )»إيداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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.



المحتويات

ف

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

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. 
وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية أو الربح في حال بيع األسهم 

في فترة الطرح المتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح.

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

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تُطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم 
احتساب قيمة التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علماً أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في 

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة؟

يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية 
العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة 
المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي 
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية)، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة 
بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير 

العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور 
سيتم تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية 

من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

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

نعم، وذلك بعد إتمام وتسوية شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول، مع مراعاة القيود التنظيمية المفروضة على تداول األسهم المدرجة 
بشكل عام. 

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.
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مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )investor-relations@tihama.com( وألسباب قانونية، 
سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية 

إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )13( القسم  راجع  فضاًل  االكتتاب،  وتعليمات  وأحكام  عن شروط  المعلومات  من  ولمزيد 
وشروطه« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

ملخص المعلومات األساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظراً ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي 
قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أّي 

قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الشركة

التأسيس 

تأسست شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )ويشار إليها فيما بعد بـ»الشركة« أو »تهامة«( في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم 
قيدها في السجل التجاري رقم )4030008889( وتاريخ 1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/15م(، ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة 
سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )1397( وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م(. ويقع مقر المركز الرئيس للشركة في مدينة 
الرياض، حي المحمدية، طريق الملك فهد، مبنى األولى، الدور الرابع، ص.ب 4681 الرياض 11412 المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل 
المقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 

2016/10/16م( على تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض والمقيد 

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

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمس ماليين )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار ممن يمتلكون 

نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

التغييرات الرئيسية في رأس مال الشركة 

بتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م( تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة  	
العربية السعودية وبموجب القرار الوزاري رقم 1397 وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م(، وأصبح رأسمالها مائتان 
مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسماً إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها مائة )100( ريال 
سعودي، منها مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهم، بقيمة مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي عبارة عن مساهمة 
عينية ممثلة في صافي أصول شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )شركة ذات مسؤولية محدودة( اكتتب فيها الشركاء المؤسسون 
للشركة وموظفيها، وثمانمائة ألف )800,000( سهم عادي، بقيمة ثمانين مليون )80,000,000( ريال سعودي تم االكتتاب فيها نقداً 

من قبل المؤسسين لشركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )شركة مساهمة سعودية(. 
بتاريخ 1407/10/11هـ )الموافق 1987/06/07م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأسمال  	

الشركة بنسبة )25%( من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى مليوني )200,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسة وسبعين )75( ريال سعودي، وذلك إلطفاء الخسائر 
المتراكمة للشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسة وسبعين )75( ريال سعودي بدالً من 

مائة )100( ريال سعودي.
بتاريخ 1408/09/16هـ )الموافق 1988/05/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأسمال  	

الشركة بنسبة )20%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها ستين )60( ريال سعودي، وذلك نظراً لزيادة رأس المال 
عن حاجة الشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح ستين )60( ريال سعودي بدالً من خمسة 

وسبعين )75( ريال سعودي.
بتاريخ 1412/04/14هـ )الموافق 1991/10/21م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأسمال  	

الشركة بنسبة )16.7%( من مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم 
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إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة 
للشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسين )50( ريال سعودي بدالً من ستين )60( ريال 

سعودي.
بتاريخ 1415/04/21هـ )الموافق 1994/09/26م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأسمال الشركة  	

إلى  إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي مقسم  بنسبة )50%( من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي 
ثالثة ماليين )3,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك عن طريق إصدار مليون 

)1,000,000( سهم عادي جديد بقيمة اسمية خمسين )50( ريال سعودي للسهم الواحد. 
بناًء على القرار الصادر من هيئة السوق المالية رقم 4-154-2006 وتاريخ 1427/02/27هـ )الموافق 2006/03/27م( والمبني على  	

قرار مجلس الوزراء القاضي بتجزئة أسهم الشركات المساهمة العامة بذلك التاريخ لتصبح القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة 
)10( رياالت سعودية بدالً من خمسين )50( ريال سعودي. وعليه، فقد تمت تجزئة أسهم الشركة ليصبح عددها خمسة عشر مليون 

)15,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.
بتاريخ 1438/07/16هـ )الموافق 2017/04/13م( وافقت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأس المال  	

بنسبة )50%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى خمسة وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك إلطفاء 

جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/04/25هـ )الموافق 2019/12/22م( بزيادة رأس مال الشركة من  	

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

وفي تاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من  	
خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة 
)10( رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من خمسة 
وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من 

سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف )17,500,000( سهم عادي.
بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مالها بقيمة )125,000,000( ريال سعودي  	

وبنسبة )71.43%( من مئة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي 
وذلك عن طريق إلغاء عدد 17.5 مليون سهم عادي. ومن ثم زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة 
وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة أربعة مئة مليون )400,000,000( ريال سعودي.

العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة  	 العامة غير  )الموافق 2022/02/23م(، وافقت الجمعية  تاريخ 1443/07/22هـ  وفي 
بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )71.43%( من مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون 
)50,000,000( ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وتتمثل إلغاء عدد اثنا عشر 

مليون وخمسمائة ألف )12,500,000( سهم عادي، حيُث تم إلغاء )1( سهم مقابل )1.4( سهم.

ملخص عن أنشطة الشركة

وترخيص  1978/06/13م(،  )الموافق  1398/07/08هـ  وتاريخ   )1010016722( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
وزارة اإلعالم )الثقافة واإلعالم سابقاً( رقم )23232( والصادر بتاريخ 1412/12/02هـ )الموافق 1992/06/03م( وترخيص وزارة اإلعالم 
بتاريخ  والصادر   )55972( رقم  اإلعالم  وزارة  وترخيص  2002/10/01م(،  )الموافق  1423/07/24هـ  بتاريخ  والصادر   )30540( رقم 

1442/01/11هـ )الموافق 2020/08/30م(.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في السجل التجاري في مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

القيام بأعمال اإلعالن بكافة وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة وتصنيع المواد اإلعالنية بأنواعها وتطوير الوسائل اإلعالنية . 1
القائمة وتنميتها واستحداث وسائل جديدة وتسويق هذه الوسائل.

القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.. 2
اإلنتاج اإلعالمي: كالنشر وإعداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة وإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.. 3
الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.. 4
تجارة الجملة والتجزئة في األدوات الكتابية واستيراد وبيع األدوات واللوازم المكتبية والمدرسية والهدايا اإلعالنية وألعاب ومستلزمات . 5

الحاسب اآللي وملحقاتها  الهندسية وأجهزة  المكاتب واألجهزة واألدوات  وأثاث  التعليمية  والوسائل  والكتب  النارية  األطفال غير 
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وبرامجه )أنظمة تطبيقات وقواعد معلومات( وأجهزة األلعاب اإللكترونية وبطاقات الذاكرة وأعمال الخدمات والصيانة المرتبطة 
به واآلالت الكتابية وأجهزة االتصاالت الهاتفية وملحقاتها واألدوات الرياضية والكشافية والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من 
هذه المواد، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، والقرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات 
منزلية، مواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، مواد التوجيه والتدريس ومواد التغليف البالستيكية، حروف الطباعة، الكليشيهات 
)الراسمات( وكذلك المالبس والمواد الغذائية، والتقدم للمناقصات الحكومية إلى العديد من الجهات الحكومية واألهلية، واستيراد 
المواد التي تدخل في تصنيع اللوحات اإلعالنية الداخلية والخارجية وطباعتها ويشمل ذلك المواد الخشبية والحديدية والمعدنية 

والبالستيكية والكهربائية والنيون واألحبار والدهانات وأفالم وأوراق الطباعة وتأمين العمالة الفنية الالزمة لذلك.
توزيع المطبوعات الصحف، المجالت، الدوريات، الكتب، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في . 6

مؤسسات أو شركات تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أو تكون مكملة لها، أو تندمج فيها أو 
تشتريها أو تلحقها بها.

الوكاالت التجارية ضمن أغراض الشركة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة وقيدها في سجل الوكاالت . 7
التجارية، وذلك كله بعد الحصول على موافقة جهات االختصاص. 

التدريب: يجوز للشركة أن تمارس نشاط التدريب والتعليم، ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تنشئ مراكز متخصصة في افتتاح فصول . 8
دراسة لتعليم برامج: الحاسب اآللي، واإلدارة، والمحاسبة، واآللة الكاتبة، واللغات على أن تحصل على موافقة المؤسسة العامة 

للتعليم التقني والمهني والجهات المختصة.
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(.. 9

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(.. 10

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تمارس شركة تهامة أنشطتها من خالل مكتبها الرئيس بالرياض وشبكة فروعها وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية وعن طريق 
استثماراتها في شركات أخرى داخل وخارج المملكة. وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في القطاعات التالية:

قطاع اإلعالن 	
قطاع المكتبات والتجزئة 	
قطاع التوزيع 	
قطاع اإلنتاج 	

ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي )3-3( »األنشطة الرئيسية للشركة« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« 
من هذه النشرة.

رؤية الشركة

أن تكون الشركة الرائدة والسّباقة في المملكة والمنطقة، ضمن المجاالت التي تعمل فيها، لجعلها األكثر تطوراً ومواكبًة لتكنولوجيا العصر، 
وتكون الخيار األول واألمثل لعمالئها وشركائها.

رسالة الشركة

تسعى الشركة وراء األفكار المبدعة والتقنية العصرية المتطورة في مجاالتها أينما ُوجدت، واالستثمار بفرص واعدة جديدة ومبتكرة لتكريس 
ريادتها في السوق، وتقديم ِقيَم مضافة لشركائها ومساهميها.

استراتيجية الشركة

أن تعمل لتحويل اإلنجاز إلى قدوة، والمصداقية إلى عالمات تجارية عالمية، والخبرة إلى معرفة، والثقة إلى التزام، والحاجة إلى تكنولوجيا، 
والرؤية إلى ابتكار، والشراكة إلى اعتزاز، والشغف إلى نمو، واألفكار إلى مستقبل واعد.



المحتويات

ش

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

الشركة الرائدة والسّباقة في المملكة، ضمن المجاالت التي تعمل فيها. 	
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. 	

نبذة عن السوق

يعتبر اإلعالن الخارجي وسيلة مهمة وأساسية لوكاالت اإلعالن وكذلك لعمالئهم. حيث أن لوحة إعالنية كبيرة ذات مظهر بصري ملفت 
ستجذب انتباه المستهلكين أكثر من أي وسائط أخرى. السبب األساسي ألهمية اإلعالن الخارجي هو طبيعة انتشاره في كل مكان ووجوده 

في المحيط الخارجي من حولنا وسهولة عرضه لعدد كبير جدا من المارين.

في حين أنه يمكن تخطي أو التغاضي عن إعالن في صحيفة أو مجلة، أو يمكن تجنب وقت مستقطع إلعالن تجاري على التلفزيون أو 
اإلنترنت عن طريق تبديل القنوات )أو حتى التقديم السريع من خالل مسجالت الفيديو الرقمية(، فإن لوحة إعالنية كبيرة أو حتى سلسلة 

من إعالنات موبي في المراكز التجارية أو لوحات ميجاكوم قد يكون من المستحيل تجاهلها أثناء المرور والتنقل أو المشي أو التسوق.

هذه الطبيعة الفريدة لهذه الوسيلة اإلعالنية تجعله خيارا ال غنى عنه لجميع الحمالت التسويقية الرئيسية ووسيلة لبناء العالمة التجارية، 
وغالبا ما تكون الخيار المفضل لإلعالن عن إطالق الحمالت الكبرى واإلعالنات الجديدة. ولقد نجحت هذه الوسيلة في البقاء ومنافسة 

الوسائل األخرى نظرا لسماتها المتعددة والتي ال تتواجد في أي من وسائل اإلعالن األخرى.

انخفضت حصة السوق العالمية لإلعالن الخارجي إلى 4.75% من مجمل اإلنفاق اإلعالن، ومن المقدر أن تنمو إلى 5% في عام 2021م 
وستواصل مسيرة النمو إلى ما بعد 2021م. في حين أن اإلنفاق اإلعالني سيزداد بشكل متناسب مع االنتعاش االقتصادي وتحسين ظروف 
العمل وزيادة التنقل ومعنويات المستهلك اإليجابية في عام 2021م فإن اإلعالن الخارجي وخاصة الرقمي سيستمر في قيادة النمو في 

النظام البيئي لسوق اإلعالن. 

يرتبط أداء سوق اإلعالنات في المملكة العربية السعودية ارتباطا وثيقا بالتوقعات االقتصادية للمملكة. ومع ذلك، كان اإلنفاق على اإلعالن 
الخارجي متغيرا وال يلتزم بالنمط المعتاد. بالمقارنة مع اتجاهات النمو التي شهدها العالم كان ارتفاع إنفاق اإلعالن الخارجي في المملكة 
متقلبا. إن النقطة الجديرة بالذكر هي أنه على الرغم من الركود واالنخفاضات الناجمة في اإلنفاق اإلعالني خالل األعوام 2016م - 2018م، 
فإن إنفاق اإلعالن الخارجي في المملكة العربية السعودية تعافى تدريجيا بحلول عام 2018م. وهذا ما يعزز اإلنفاق المتزايد على اإلعالن 
بالدورة  يتأثر  الخارجي  اإلعالن  اتجاه  أن  ويؤكد  للمعلنين  المفضلة  الوسيلة  هو  الخارجي  اإلعالن  أن  فكرة  يعزز  هذا  وأيضا  الخارجي. 
االقتصادية واتجاه االنفاق كمحدد رئيسي وليست عوامل المنافسة من الوسائط األخرى من القنوات اإلعالنية المتاحة. العوامل األخرى 
التي تساهم في هذا النمو تشمل نفقات اإلعالن الخارجي الحكومية والفوائد المتحققة من رقمنة العديد من المواقع الداخلية في المنطقة. 



المحتويات

ت 

ملخص المعلومات المالية

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م 
و2021م و2022م واإليضاحات المرفقة بها.

تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ 
وشركاؤهم )محاسبون ومراجعون قانونيون(، في حين تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 

2021م و2022م من قبل شركة الخراشي وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(. 

كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م واإليضاحات 
التي  العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األخرى  المعتمدة من المملكة   )IFRS( المالي للتقرير  للمعايير الدولية  المرفقة بها وفقاً 

 .)SOCPA( اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2022م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2021م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2020م 

)مراجعة(

قائمة المركز المالي 
)ألف ريال سعودي(

117,369 142,284 95,682 إجمالي الموجودات المتداولة
93,402 88,325 105,098 إجمالي الموجودات غير المتداولة
210,771 230,609 200,780 إجمالي الموجودات
167,625 154,072 147,740 إجمالي المطلوبات المتداولة
36,782 31,928 22,475 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
204,407 186,000 170,215 إجمالي المطلوبات
6,364 44,609 30,565 إجمالي حقوق المساهمين

210,771 230,609 200,780 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية للشركة

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2022م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2021م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2020م 

)مراجعة(

قائمة الدخل
)ألف ريال سعودي(

89,995 73,250 96,810 إجمالي اإليرادات
)68,114( )62,616( )66,615( تكلفة اإليرادات
21,881 10,633 30,195 مجمل الربح

)37,371( )70,255( )26,998( صافي الخسارة قبل الزكاة
)37,719( )80,334( )29,120( صافي الخسارة

المصدر: القوائم المالية للشركة

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2022م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2021م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2020م 

)مراجعة(

قائمة التدفقات النقدية
)ألف ريال سعودي(

)18,434( )21,157( 29,975 صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية
172 )14,239( )11,143( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية

)8,011( 84,375 )12,078( صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التمويلية
60,843 11,864 5,110 النقد وما في حكمه في بداية السنة

)26,273( 48,979 6,755 صافي التدفق النقدي للفترة الزيادة/)النقص(
34,570 60,843 11,864 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية للشركة



المحتويات

ث

 
وحدة القياس مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية المنتهية في 31 مارس

2022م2021م2020م

30,19510,66321,881ألف ريال سعوديمجمل الربح
24.3%14.5%31.2%%هامش مجمل اإلجمالي

)41.9%()109.7%()30.1%(%هامش الخسارة
)16.4%()34.8%()14.5%(%العائد على األصول

)592.7%()180.1%()95.3%(%العائد على حقوق الملكية
1.81.311.1مرةالدين إلى إجمالي حقوق الملكية

0.60.90.7مرةالموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة
1.21.21.0مرةاجمالي الموجودات/اجمالي المطلوبات 

المصدر: الشركة



المحتويات

خ 

ملخص عوامل المخاطرة

يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، والموضحة بشكل مفصل في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه 
النشرة، وهي تتلخص فيما يلي:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 	

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية- 
المخاطر المتعلقة بالسيولة- 
المخاطر المتعلقة باالئتمان- 
المخاطر المتعلقة بالمناقصات الحكومية- 
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة- 
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية- 
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم- 
المخاطر المتعلقة بعدم توثيق عقود عمل الموظفين إلكترونًيا- 
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل- 
المخاطر المتعلقة بارتفاع التسهيالت االئتمانية الشركة وعجز رأس المال العامل- 
المخاطر المتعلقة بارتفاع حجم المطلوبات المتداولة لدى مقابل أصولها المتداولة- 
المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة- 
المخاطر المتعلقة بارتفاع الخسائر المحققة- 
المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة- 
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات- 
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »التوطين«- 
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية- 
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء- 
المخاطر المتعلقة باالنخفاض الحاد في المبيعات وصافي الخسائر لشركة مكتبة تهامة الحديثة )شركة تابعة(- 
المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية- 
المخاطر المتعلقة بالحجز التنفيذي على أموال الشركة - 
المخاطر المتعلقة بتوقف نشاطات الشركات التابعة - 
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية- 
المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل- 
المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات- 
المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية- 
المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية- 
المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة- 
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير- 
المخاطر المتعلقة بـعقود االيجار- 
المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية أو التحكيم الدولي- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين- 
المخاطر المتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة - 
المخاطر المتعلقة بتحفظات المراجع الخارجي- 
المخاطر المرتبطة باألداء المالي لشركة أفينتوس للتجارة )شركة تابعة(- 
المخاطر المتعلقة بنتائج شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( وانخفاض ربحيتها- 



المحتويات

ذ

المخاطر المتعلقة بضعف عملية التحصيل وكفاءة تسجيل مخصص الذمم المدينة لشركة اإلنتاج المتكامل )شركة تابعة(- 
المخاطر المتعلقة بأعمار المطالبات األخرى كما في 31 مارس 2022م- 
المخاطر المتعلقة بصعوبة الحصول على قروض بنكية- 
المخاطر المتعلقة بارتفاع استهالك األصول الثابتة- 
المخاطر المتعلقة بعدم وضع عالمات تمييز لمعدات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بالمخزون- 
المخاطر المتعلقة بتراجع أداء قطاع لإلعالن - 
المخاطر المتعلقة باتفاقيات الموردين ومطالباتهم- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على إصدارات حقوق األولوية لتمويل عمليات الشركة وتسوية خسائرها- 
المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامها على النحو المطلوب- 
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين- 
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل - 
المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة- 
المخاطــر المتعلقــة بزيــادة التكاليــف الرأســمالية لتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية عــن القيمــة المتوقعــة- 
المخاطر المتعلقة بفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل- 
المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات للمعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معاييــر محاســبية دوليــة جديــدة )IFRS( فــي - 

المســتقبل
المخاطر المتعلقة بفتح إجراءات التنظيم المالي- 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 	

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة - 
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط- 
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وقواعد هيئة السوق المالية- 
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة- 
المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية- 
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة- 
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت- 
 -)COVID-19( مخاطر جائحة كورونا

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة 	

المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية- 
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم- 
المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية- 
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية- 
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة- 
المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة - 
المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية - 
المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب- 
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم- 
المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية- 
المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية- 
المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية- 
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6 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات   6-1-2

11 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية   7-1-2

11 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم   8-1-2

12 المخاطر المتعلقة بعدم توثيق عقود عمل الموظفين الكترونًيا   9-1-2

12 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبالً   10-1-2

12 المخاطر المتعلقة بارتفاع التسهيالت االئتمانية الشركة وعجز رأس المال العامل   11-1-2

13 المخاطر المتعلقة بارتفاع حجم المطلوبات المتداولة لدى مقابل أصولها المتداولة   12-1-2

13 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة   13-1-2

14 المخاطر المتعلقة بارتفاع الخسائر المحققة   14-1-2

14 المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة   15-1-2

14 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات   16-1-2

15 المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »التوطين«   17-1-2

15 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية   18-1-2

15 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء   19-1-2

16 المخاطر المتعلقة باالنخفاض الحاد في المبيعات وصافي الخسائر لشركة مكتبة تهامة الحديثة )شركة تابعة(   20-1-2

16 المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية   21-1-2

16 المخاطر المتعلقة بالحجز التنفيذي على أموال الشركة    22-1-2

17 المخاطر المتعلقة بتوقف نشاطات الشركات التابعة    23-1-2

17 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية   24-1-2

20 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل   25-1-2

21 المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات   26-1-2

22 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية   27-1-2

22 المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية   28-1-2

22 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة   29-1-2



23 المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير   30-1-2

23 المخاطر المتعلقة بـعقود االيجار   31-1-2

23 المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية أو التحكيم الدولي   32-1-2

24 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين   33-1-2

24 المخاطر المتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة    34-1-2

24 المخاطر المتعلقة بتحفظات المراجع الخارجي   35-1-2

24 المخاطر المرتبطة باألداء المالي لشركة أفينتوس للتجارة )شركة تابعة(   36-1-2

25 المخاطر المتعلقة بنتائج شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( وانخفاض ربحيتها   37-1-2

المخاطر المتعلقة بضعف عملية التحصيل وكفاءة تسجيل مخصص الذمم المدينة لشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي   38-1-2
26 المرئي والمسموع )شركة تابعة( 

26 المخاطر المتعلقة بأعمار المطالبات األخرى كما في 31 مارس 2022م   39-1-2

27 المخاطر المتعلقة بمحدودية إمكانية الشركة من الحصول على قروض بنكية   40-1-2

27 المخاطر المتعلقة بارتفاع استهالك األصول الثابتة   41-1-2

27 المخاطر المتعلقة بعدم وضع عالمات تمييز لمعدات الشركة   42-1-2

27 المخاطر المتعلقة بالمخزون   43-1-2

28 المخاطر المتعلقة بتراجع أداء قطاع لإلعالن    44-1-2

28 المخاطر المتعلقة باتفاقيات الموردين ومطالباتهم   45-1-2

29 المخاطر المتعلقة باالعتماد على إصدارات حقوق األولوية لتمويل عمليات الشركة وتسوية خسائرها   46-1-2

30 المخاطر المرتبطة بعدم أداء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لمهامها على النحو المطلوب   47-1-2

30 المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين   48-1-2

30 المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل    49-1-2

31 المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة   50-1-2

31 المخاطــر المتعلقــة بزيــادة التكاليــف الرأســمالية لتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية عــن القيمــة المتوقعــة   51-1-2

31 المخاطر المتعلقة بفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل   52-1-2

المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات للمعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معاييــر محاســبية دوليــة جديــدة )IFRS( فــي   53-1-2
31 المســتقبل 

31 المخاطر المتعلقة بفتح إجراءات التنظيم المالي   54-1-2

32 المخاطر�المتعلقة�بالسوق�والقطاع� �2-2

32 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة    1-2-2

32 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   2-2-2

32 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وقواعد هيئة السوق المالية   3-2-2

33 المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة   4-2-2

33 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية   5-2-2

33 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة   6-2-2

33 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت   7-2-2

34  )COVID-19( مخاطر جائحة كورونا  8-2-2



34 المخاطر�المتعلقة�باألوراق�المالية�المطروحة� �3-2

34 المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية   1-3-2

34 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم   2-3-2

34 المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية   3-3-2

34 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية   4-3-2

34 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة   5-3-2

35 المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة    6-3-2

35 المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية    7-3-2

35 المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب   8-3-2

35 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم   9-3-2

35 المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية   10-3-2

35 المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية   11-3-2

36 المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية   12-3-2
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37 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 

37 نبذة�عن�الشركة� �1-3

37 تاريخ�الشركة�وأهم�التطورات�في�هيكل�رأس�مالها� �2-3

38 األنشطة�الرئيسية�للشركة� �3-3

40 رؤية�الشركة� �4-3

40 رسالة�الشركة� �5-3

40 استراتيجية�الشركة� �6-3

40 نواحي�القوة�والميزات�التنافسية�للشركة� �7-3

40 الشركات�التابعة� �8-3

42 الشركات�المستثمر�بها� �9-3

43 انقطاع�األعمال� �10-3

43 الموظفون�والسعودة� �11-3
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44 الهيكل التنظيمي للشركة 

44 الهيكل�التنظيمي� �1-4

45 مجلس�اإلدارة� �2-4

46 لجان�الشركة� �3-4

46 لجنة المراجعة   1-3-4

47 لجنة الترشيحات والمكافآت   2-3-4

48 اللجنة التنفيذية   3-3-4

49 اإلدارة�التنفيذية� �4-4

49 تعويضات�ومكافآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذيين� �5-4
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50 الموظفون 

برامج�األسهم�للموظفين�القائمة�قبل�تقديم�طلب�التسجيل�وطرح�األوراق�المالية�الخاضعة�لهذه�النشرة �1-5
50  

50 ترتيبات�تشرك�الموظفين�في�رأس�المال� �2-5
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51 المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

51 المقدمة� �1-6

51 إقرارات�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بشأن�المعلومات�المالية� �2-6

52 ملخص�السياسات�المحاسبية�المهمة�� �3-6

70 العوامل�المؤثرة�على�نشاط�ومجرى�عمل�الشركة�� �4-6

71 الرأي�المتحفظ�للمراجع�القانوني�عن�القوائم�المالية� �5-6

72 مؤشرات�األداء�الرئيسية� �6-6

73 نتائج�العمليات�للسنوات�المالية�المنتهية�في��31مارس�2020م�و2021م�و2022م.� �7-6

73 قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة   1-7-6

88 قائمة المركز المالي   2-7-6

110 قائمة التدفقات النقدية    3-7-6

112 مطلوبات محتملة وارتباطات    4-7-6

113 نتائج العمليات لشركة تهامة القابضة )الشركة األم(    5-7-6

117 نتائج العمليات لشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة(    6-7-6

121 نتائج العمليات لشركة تهامة للتوزيع )شركة تابعة(   7-7-6

125 نتائج العمليات لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة )شركة تابعة(   8-7-6

128 نتائج العمليات لشركة تهامة للتعليم )شركة تابعة(   9-7-6
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132 استخدام متحصالت الطرح 

132 صافي�متحصالت�الطرح� �1-7

134 استخدام�متحصالت�الطرح:� �2-7
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136 إفادات الخبراء 

 9 

137 اإلقرارات 
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138 المعلومات القانونية 

138 تأسيس�الشركة� �1-10

138 نبذة عامة    1-1-10

140 مجلس اإلدارة   2-1-10

141 لجان الشركة   3-1-10

143 اإلدارة التنفيذية   4-1-10

143 حوكمة الشركة   5-1-10

143 نشاط�الشركة� �2-10

144 الشركات التابعة للشركة   1-2-10

152 الموافقات�والتراخيص�والشهادات�الحكومية� �3-10

االلتزامات�المستمرة�التي�تفرضها�الجهات�الحكومية�على�الشركة�وبعض�شركاتها�التابعة�بصفتها�»صاحب� �4-10
159 الترخيص«�

159 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة اإلعالم   1-4-10

159 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة   2-4-10

159 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية   3-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   4-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   5-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك   6-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان   7-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المديرية العامة للدفاع المدني   8-4-10

160 االلتزامات المستمرة حسب متطلبات منصة إيجار   9-4-10

161 ملخص�العقود�الجوهرية�� �5-10

163 تعارض�المصالح� �6-10

163 التسهيالت�االئتمانية�والقروض� �7-10

165 وثائق�التأمين�� �8-10

165 العقارات� �9-10

168 العالمات�التجارية�وحقوق�الملكية� �10-10

169 المنازعات�والدعاوى�القضائية� �11-10

172 العقوبات�والجزاءات� �12-10

173 المعلومات�الجوهرية�التي�تغيرت�منذ�موافقة�الهيئة�على�آخر�نشرة�إصدار�أسهم� �13-10

173 اإلقرارات�المتعلقة�بالمعلومات�القانونية� �14-10
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174 التعهد بتغطية االكتتاب 

174 متعهد�التغطية� �1-11

174 ملخص�اتفاقية�التعهد�بتغطية�االكتتاب� �2-11
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175 اإلعفاءات 

 13 

176 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 

176 الطرح� �1-13

176 كيفية�التقدم�بطلب�االكتتاب�في�أسهم�حقوق�األولوية�)األسهم�الجديدة(� �2-13

176 طلب�االكتتاب� �3-13

177 مرحلة�التداول�واالكتتاب�وفترة�الطرح�المتبقي� �4-13

178 التخصيص�ورد�الفائض� �5-13

178 نشرة�اإلصدار�التكميلية� �6-13

178 تعليق�أو�إلغاء�الطرح� �7-13

179 أسئلة�وأجوبة�عن�حقوق�األولوية� �8-13

181 القرارات�والموافقات�التي�ستطرح�األسهم�بموجبها� �9-13

182 بنود�متفرقة� �10-13

182 إفادة�عن�أي�ترتيبات�قائمة�لمنع�التصرف�في�أسهم�معينة� �11-13

 14 

183 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 

 15 

184 التعهدات الخاصة باالكتتاب 

184 نبذة�حول�طلب�وتعهدات�االكتتاب� �1-15

184 عمليات�التخصيص� �2-15

184 السوق�المالية�السعودية�)تداول(� �3-15

185 تداول�أسهم�الشركة�في�سوق�األسهم�السعودي� �4-15
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186 المستندات المتاحة للمعاينة 



فهرس الجداول

12 الجدول رقم )1(: تفاصيل هيكل تمويل الشركة 

12 الجدول رقم )2(: التغير في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول 

22 الجدول رقم )3(: التغير في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول 

25 الجدول رقم )4(: انخفاض األرباح االجمالية لقطاع االنتاجيات عالية الجودة 

27 الجدول رقم )5(: القروض نقدية وغير النقدية 

29 الجدول رقم )6(: أعمار المطالبات التجارية 

41 الجدول رقم )7(: الشركات التابعة. 

42 الجدول رقم )8(: الشركات المستثمر بها. 

45 الجدول رقم )9(: أعضاء مجلس إدارة الشركة. 

46 الجدول رقم )10(: أعضاء لجنة المراجعة. 

47 الجدول رقم )11(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. 

48 الجدول رقم )12(: أعضاء اللجنة التنفيذية* 

49 الجدول رقم )13(: اإلدارة التنفيذية للشركة. 

49 الجدول رقم )14(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. 

56 الجدول رقم )15(: الشركات التابعة ونسبة مساهمة الشركة في رأسمالها 

72 الجدول رقم )16(: مؤشرات األداء الرئيسية 

73 الجدول رقم )17(: قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة  

75 الجدول رقم )18(: االيرادات 

76 الجدول رقم )19(: ايرادات قطاع المكتبات والتجزئة 

77 الجدول رقم )20(: تكلفة االيرادات 

79 الجدول رقم )21(: مجمل الربح 

80 الجدول رقم )22(: مجمل الربح لقطاع اإلنتاج 

80 الجدول رقم )23(: مجمل الربح لقطاع المكتبات والتجزئة 

81 الجدول رقم )24(: مصاريف البيع والتسويق 

83 الجدول رقم )25(: مصاريف عمومية وإدارية 

84 الجدول رقم )26(: تكاليف التمويل 

86 الجدول رقم )27(: إيرادات اخرى بالصافي 

88 الجدول رقم )28(: ملخص قائمة المركز المالي 

89 الجدول رقم )29(: الموجودات غير المتداولة 



90 الجدول رقم )30(: ممتلكات والمعدات 

91 الجدول رقم )31(: أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار. 

92 الجدول رقم )32(: استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

93 الجدول رقم )33(: موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

93 الجدول رقم )34(: موجودات غير ملموسة 

94 الجدول رقم )35(: استثمارات عقارية بالتكلفة 

94 الجدول رقم )36(: الموجودات المتداولة 

95 الجدول رقم )37(: المخزون 

95 الجدول رقم )38(: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة  

96 الجدول رقم )39(: ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  

96 الجدول رقم )40(: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

97 الجدول رقم )41(: اعمار الذمم المدينة كما في 31 مارس 2022م 

97 الجدول رقم )42(: مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

98 الجدول رقم )43(: مطلوب من اطراف ذات عالقة 

99 الجدول رقم )44(: النقد وما في حكمه 

99 الجدول رقم )45(: المطلوبات غير المتداولة 

100 الجدول رقم )46(: الجزء المتداول والغير المتداول من التزامات عقود اإليجار 

100 الجدول رقم )47(: الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل 

101 الجدول رقم )48(: التزامات منافع الموظفين 

101 الجدول رقم )49(: المطلوبات المتداولة 

102 الجدول رقم )50(: ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 

102 الجدول رقم )51(: اعمار الذمم الدائنة كما في 31 مارس 2022م 

103 الجدول رقم )52(: مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

103 الجدول رقم )53(: مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

104 الجدول رقم )54(: الجزء المتداول والغير المتداول من التزامات عقود اإليجار 

104 الجدول رقم )55(: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

105 الجدول رقم )56(: الزكاة المستحقة 

107 الجدول رقم )57(: معامالت مع أطراف ذات عالقة 

107 الجدول رقم )58(: هيكل التمويل 

108 الجدول رقم )59(: ضمانات القروض 

108 الجدول رقم )60(: حقوق الملكية 



109 الجدول رقم )61(: حقوق الملكية غير المسيطرة 

110 الجدول رقم )62(: ملخص قائمة التدفقات النقدية  

110 الجدول رقم )63(: قائمة التدفقات النقدية - األنشطة التشغيلية  

111 الجدول رقم )64(: قائمة التدفقات النقدية - األنشطة االستثمارية  

112 الجدول رقم )65(: قائمة التدفقات النقدية - األنشطة التمويلية 

113 الجدول رقم )66(: قائمة األرباح أو الخسائر 

115 الجدول رقم )67(: قائمة المركز المالي 

117 الجدول رقم )68(: قائمة األرباح أو الخسائر 

119 الجدول رقم )69(: ملخص قائمة المركز المالي 

121 الجدول رقم )70(: قائمة األرباح أو الخسائر 

123 الجدول رقم )71(: قائمة المركز المالي 

125 الجدول رقم )72(: قائمة األرباح أو الخسائر 

126 الجدول رقم )73(: قائمة المركز المالي 

128 الجدول رقم )74(: قائمة األرباح أو الخسائر 

129 الجدول رقم )75(: قائمة المركز المالي 

132 الجدول رقم )76(: تفاصيل االستثمارات واالستحواذات التي تنوي الشركة الدخول بها 

132 الجدول رقم )77(: تفاصيل المبالغ المستخدمة في التوسع وإعادة هيكلة قطاع التجزئة في الشركة 

133 الجدول رقم )78(: تفاصيل مستحقات أحكام قضائية نهائية والتي سيتم سدادها 

133 الجدول رقم )79(: تفاصيل التزامات للجهات تمويلية 

134 الجدول رقم )80(: االلتزامات المستحقة للجهات حكومية 

134 الجدول رقم )81(: االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح. 

140 الجدول رقم )82(: أعضاء مجلس اإلدارة*  

140 الجدول رقم )83(: مناصب مجلس إدارة الشركة 

142 الجدول رقم )84(: أعضاء لجنة المراجعة 

142 الجدول رقم )85(: اجتماعات لجنة المراجعة 

142 الجدول رقم )86(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

142 الجدول رقم )87(: اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 

143 الجدول رقم )88(: اإلدارة التنفيذية للشركة. 

144 الجدول رقم )89(: الشركات التابعة للشركة. 

145 الجدول رقم )90(: شركة مكتبات تهامة الحديثة. 

146 الجدول رقم )91(: شركة تهامة للتوزيع. 



146 الجدول رقم )92(: شركة تهامة للتعليم. 

146 الجدول رقم )93(: شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع. 

147 الجدول رقم )94(: شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري. 

147 الجدول رقم )95(: شركة استدامة العالمية للعقار. 

148 الجدول رقم )96(: شركة تهامة الدولية لإلعالن. 

148 الجدول رقم )97(: شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن. 

149 الجدول رقم )98(: شركة أفينتوس جلوبال للتجارة. 

149 الجدول رقم )99(: شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع. 

150 الجدول رقم )100(: شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واالعالن. 

150 الجدول رقم )101(: شركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة )انترماركتس(.*  

150 الجدول رقم )102(: الشركات المستثمر بها من قبل الشركة. 

152 الجدول رقم )103(: تفاصيل السجالت التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفروعها. 

153 الجدول رقم )104(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة. 

154 الجدول رقم )105(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتعليم شركة شخص واحد. 

155 الجدول رقم )106(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع. 

155 الجدول رقم )107(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة مكتبات تهامة الحديثة 

156 الجدول رقم )108(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة أفنتوس جلوبال للتجارة 

157 الجدول رقم )109(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتوزيع 

157 الجدول رقم )110(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن )شركة شخص واحد( 

157 الجدول رقم )111(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واإلعالن 

158 الجدول رقم )112(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري  

158 الجدول رقم )113(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة الدولية لإلعالن 

158 الجدول رقم )114(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة استدامة العالمية للعقار 

158 الجدول رقم )115(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

161 الجدول رقم )116(: عقود شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة  

162 الجدول رقم )117(: عقود شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

162 الجدول رقم )118(: عقود شركة تهامة للتوزيع  

163 الجدول رقم )119(: عقود شركة تهامة للتعليم  

163 الجدول رقم )120(: عقود شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) شركة تابعة(*  

165 الجدول رقم )121(: وثائق التأمين. 

165 الجدول رقم )122(: ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة باستئجارها. 



فهرس األشكال

44 الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة. 

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

168 الجدول رقم )123(: ملخص التفاقيات مواقع اللوحات اإلعالنية الدعائية التي قامت الشركة باستئجارها. 

168 الجدول رقم )124(: العالمات التجارية للشركة. 

169 الجدول رقم )125(: الدعاوى القضائية والمطالبات واإلجراءات النظامية. 



المحتويات

1

1 
التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق، شركة مساهمة سعوديةشركة تهامة أو الشركة أو الُمصدر
اإلدارة التنفيذية للشركة.اإلدارة

المملكة العربية السعودية.المملكة
النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

وزارة التجارة )التجارة واالستثمار سابًقا( بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3 
وتاريخ 1439/4/09هـ )الموافق 2017/12/27م(. بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 
1424/06/02هـ. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/6/02هـ الموافق 2022/01/05م.

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء 
مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.مجلس اإلدارة

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )هـ(.المستشارون
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(. وما يطرأ عليه نظام السوق المالية
من تعديالت.

شركة تداول السعودية 
شركة تداول السعودية، إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، المؤسسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ 
)الموافق 2007/03/19م(، وذلك تنفيذاً لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة المصرح 

لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.
السوق المالية السعودية أو السوق 

المالية أو سوق األسهم أو السوق أو 
تداول

السوق المالية السعودية لتداول األسهم.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

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

رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

الشركات التابعة

)فضاًل راجع القسم الفرعي )10-2-1( »الشركات التابعة للشركة« من القسم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 
ويقصد بالشركات التابعة: الشركات التي تسيطر عليها الشركة من خالل قدرتها على التأثير في أفعال شخص آخر أو قراراته 
من خالل أي مما يلي، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواًء قام به الطرف الُمسيطر بمفرده أم باالشتراك 
مع قريب أو طرف تابع له: )1( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، أو )2( امتالك حق تعيين 

30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري لشركة.

الشركات التابعة الجوهرية
تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول الُمصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو 
االلتزامات المحتملة على الُمصدر. ولمعرفة الشركات التابعة الجوهرية للشركة فضاًل راجع القسم الفرعي )3-8( »الشركات 

التابعة« من هذه النشرة(.

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير العادية
حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 16-8-
م/3  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2017/02/13م(.  )الموافق  1438/05/16هـ.  وتاريخ   2017
)الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-57-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  1437/01/28هـ.  وتاريخ 

2021/01/14م(.



المحتويات

 2

التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

األطراف ذوي العالقة

يقصد به ما يلي: 
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ، 2 ، 3 ، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 أو 6( أعاله.. 7

قواعد اإلدراج

رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  )تداول(  السعودية  تداول  مجموعة  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
بتاريخ   )2019-104-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ   2017-123-3
1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(. والمعدلة بموجب قراره رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 
2021/02/24م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-19-2022( بتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(، والمعدلة 

بموجب قراره رقم )1-52-2022( بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد 
)IFRS( التقارير المالية

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  )International Financial Reporting Standards(المعايير 
السعودية  الهيئة  من  المطلوبة  اإلضافية  والصفاحات  المتطلبات  إلى  باإلضافة  الدولية  المعايير  تضم  والتي  والمحاسبين، 
للمراجعين والمحاسبين وغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل 

المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة السنة المالية / السنوات المالية
المعنية. علماً أن السنة المالية للشركة تنتهي في 31 مارس.

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة
العملة الرسمية للمملكة العربية السعوديةريال أو الريال السعودي أو الريال

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعوديةوالمحاسبين

المؤسسة العامة للتأمينات 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعوديةاالجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

المملكة  االجتماعية سابًقا( في  والتنمية  )العمل  السعودية  العربية  المملكة  االجتماعية في  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة 
العربية السعودية.

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

والمعدل نظام العمل 2005/09/27م،  الموافق  1426/08/23هـ.  وتاريخ  م/51  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام 
بالمسوم الملكي رقم )م/134( وتاريخ 1442/01/07هـ )الموافق 2020/08/26م( والتعديالت التي تطرأ عليه.

التقويم الهجريهـ
التقويم الميالديم

شركة مركز إيداع األوراق المالية/ 
مركز اإليداع

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية )تداول(، تأسست في عام 2016م بموجب نظام الشركات 
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(.

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد رؤية 2030
السعودي وتطوير الخدمات العامة.

وزارة اإلعالم في المملكة العربية السعودية )الثقافة واإلعالم سابقاً(.وزارة اإلعالم
الهيئة العامة لإلعالم المرئي 

والمسموع
الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع، هيئة تنظيمية حكومية لإلعالم في المملكة العربية السعودية، وترتبط تنظيمياً بوزير 

اإلعالم.

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

القيمة  لضريبة  الموحدة  االتفاقية  على  الموافقة  2017/01/30م(  )الموافق  1438/05/02هـ  بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرر 
المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف 
لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة 
بالرعاية الصحية والتعليم(. وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداًء من 

تاريخ 01 يوليو 2020م.
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الحقوق أو الحقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. 
وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة 
بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وذلك بتاريخ يوم األحد 
1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص 
بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك 
عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات 

الوساطة.
الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

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

شركة اإلنماء لالستثمار.متعهد التغطية 
شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب

)الموافق فترة الطر ح  الثالثاء 1444/10/05هـ  يوم  إلى  )الموافق 2023/04/06م(  الخميس 1444/09/15هـ  يوم  من  تبدأ  التي  الفترة 
2023/04/25م(.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح / االكتتاب
األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

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

الفترة التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم األحد 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م( وحتى الساعة الخامسة فترة الطرح المتبقي
مساًء من يوم االثنين 1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م(.

خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.األسهم الجديدة
ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

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

المساهمون الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار كما في المساهمون الكبار
تاريخ هذه النشرة.

الجمهور 

يعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 أو 5 ( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،أو 6 ( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاَ ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح
الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار أو النشرة

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

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في 
سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ يوم االحد 

1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(.

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

األسهم العادية للشركة والبالغة عددها خمسة ماليين )5,000,000( سهم عادي، بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية األسهم
للسهم الواحد.

هم مؤسسات السوق المرخص لهم من هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء
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المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف . 1

بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافًة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في . 2

األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام 
والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.. 3
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط . 4

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابًة عن العميل 
دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذاً باالعتبار . 5
ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون . 6
لدول الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.. 7
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات . 8

المبادلة.
أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب
مالك أو حامل األسهم اعتباراً من أي وقت محدد.المساهم

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي
أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها الناتج المحلي
بشكل محلي والتي يتم إنتاجها خالل فترة زمنية محددة.

العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر األمريكي
هو الوحدة األساسية لعملة اإلمارات العربية المتحدة.درهم إماراتي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيمياً هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بوزير المالية، وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب. 

هوتن مفلن هاركورت

شركة عالمية رائدة في أسواق الواليات المتحدة األمريكية في مجال توفير المنتجات والخدمات التعليمة للصفوف المدرسية 
من الروضة وحتى المراحل الثانوية وللتعليم العام والمهني، إضافًة إلى توفير الحلول التعليمية الحديثة والمتكاملة للمدارس 
القائمة على توفير أحدث آليات التدريس في جميع أنحاء العالم، وهي رائدة أيضاً في مجال تقديم خدمات تطوير وتدريب 
التقييم لقياس تطور األداء للطالب ومساعدة المعلمين على تطوير الخطط لرفع آداء كل طالب  المعلمين وكذلك خدمات 

على حدة.

)WH Smith( والموانئ دبليو إتش سميث والمطارات  السريعة  الطرق  خدمة  ومحطات  المتاجر  من  سلسلة  تدير  والتي  بريطانية،  بالتجزئة  بيع  شركة  هي 
والمستشفيات والطرق السريعة لبيع الكتب والقرطاسية والمجالت والصحف ومنتجات الترفيه والحلويات.

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية
القواعد المنظمة الستثمار 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
في األوراق المالية المدرجة.

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن 
والمعدلة  )الموافق 2015/05/04م(  وتاريخ 1436/07/15هـ  القرار رقم 2015-42-1  المالية بموجب  السوق  مجلس هيئة 

بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.
اإلجراءات والتعليمات الخاصة 

بالشركات المدرجة أسهمها في السوق 
التي بلغت خسائرها المتراكمة )%20( 

فأكثر من رأس مالها

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

2018/07/18م(.

برنامج نطاقات

هو أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وهو برنامج لتحفيز المنشآت على توظيف
السعوديين، تم اعتماده بموجب القرار رقم )4040( وتاريخ 1432/01/28هـ )الموافق 2011/09/10م( المبني

المنشأة على  أداء  البرنامج  ويقيم  )الموافق 1994/10/27م(،  بتاريخ 1415/05/13هـ   )50( رقم  الوزراء  قرار مجلس  على 
أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر( وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة وقد تم 
تعديل برنامج نطاقات بموجب القرار رقم )63717( وتاريخ 1441/03/29هـ الموافق 2019/11/26م حيث تم إلغاء النطاق 
األصفر من برنامج نطاقات ونقل جميع المنشآت في النطاق األصفر إلى النطاق األحمر وتطبيق معايير النطاق األحمر الواردة 

في دليل برنامج نطاقات على هذه المنشآت.
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2 
عوامل المخاطرة

باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة 
المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم 
الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن تداولها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية 
ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، أو أنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار 

إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار 
المساهمين والمستثمرين المحتملين، وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون 
االستثمار في األسهم المطروحة مناسباً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية 
لتحمل أية خسارة قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن 

يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن 
للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر 

المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية 
حالياً قد يكون لها التأثيرات المبينة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 211

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 21111
تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل 
المثال ال الحصر، تحسين المجاالت الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في مجاالت جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها 
في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، 
وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها. عالوًة على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم 
الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها )ولمزيد من المعلومات، فضاًل مراجعة 
القسم رقم )7( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(، وقد تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن 
من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من 
هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك 

سيؤثر بشكل سلبي على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث 
أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة وشركاتها التابعة أو 
النظم واإلجراءات والضوابط التي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق 
الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة 21112
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير النقد أو األصول الكافية للوفاء بااللتزامات الواجبة عليها. إن معدل 
السيولة للشركة )0.65( مرة و)0.92( مرة و)0.70( مرة كما في تاريخ 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م و31 مارس 2022م على التوالي 
)ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )6( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(. إن فشل الشركة في إدارة 
سيولتها بشكل فعال وجيد، أو في حال حصول ظروف خارجة عن سيطرتها، فإن ذلك قد يؤثر على معدل السيولة لدى الشركة، والذي 
بدوره سيؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية، مما قد تضطر معه الشركة إلى تسييل أصول أو إلى إعادة جدولة هذه االلتزامات 
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أو محاولة الحصول على بدائل تمويلية عالية التكلفة وغيرها، مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة، وعملياتها التشغيلية، ووضعها 
المالي، وتدفقاتها النقدية، وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالئتمان 21113
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في 
عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء او فيما يخص النقد وما في حكمه، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء 
بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها من الحاالت التي تكون فيها الشركة معرضة لمخاطر االئتمان. وقد بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية 
للشركة )19,741,033( ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، و)23,677,249( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، و)22,642,026( 
ريال سعودي كما في تاريخ 31 مارس 2022م، كما بلغ مخصص الخسائر االئتمان المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية )الديون المشكوك 
في تحصيلها( للشركة مبلغ )6,999,220( ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، و)11,633,317( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، 

و)12,632,651( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

تجدر اإلشارة بأن عمر الذمم المدينة قد شكل ما نسبته 63.2% من إجمالي الذمم المدينة للشركة وبقيمة 14.3 مليون ريال سعودي للذمم 
المدينة المستحقة منذ أكثر من 360 يوم كما في 31 مارس 2022م )ولمزيد من المعلومات، فضاًل مراجعة القسم رقم )6( »المعلومات 
المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(. وفي حال لم يتمكن عمالء الشركة من تسديد ديونهم، فإن ذلك سيزيد من احتمالية 
ارتفاع قيمة مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، مما سيؤدي إلى رفع دعاوى قضائية من قبل الشركة أو رفع قيمة المخصصات 
التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، مما سيكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وال تستطيع توقع قدرتهم المستقبلية بااللتزام بشكل 
دقيق. وفي حالة عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم المدينة منهم، على توفر السيولة لحاجات 
الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمناقصات الحكومية 21114
ترتبط أعمال الشركة وشركاتها التابعة في مجال اإلعالن وتجزئة السفر بمناقصات حكومية تخضع ألنظمة البلديات واألمانات والهيئة 
العامة للطيران المدني، وقد انخفضت مداخيل الشركة من مجال اإلعالن خالل السنوات المالية الثالث الماضية حيث كانت المداخيل منها 
15,7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م و7.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م و6.3 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2022م، ويعود جزء من هذا االنخفاض إلى عدم قدرة الشركة الدخول في المناقصات المطروحة حيث يتطلب الدخول بها عادة 
تقديم سندات ضمان أو ودائع كجزء من عملية التقدم للمناقصة وذلك بسبب ضعف السيولة التي تواجهها الشركة. وفي حال فقدان الشركة 
إحدى المناقصات سواًء بالمنافسة القوية أو انتهاء العقد أو عدم طرحها مرة أخرى أو بسبب ارتفاع قيمة تكاليف المناقصات والعقود، 

فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 21115
قد قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب أو الدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي 
التزامات محتملة تتمثل في  التزامات أو تكاليف أخرى كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وكما في 31 مارس 2022م فإنه لدى الشركة 
ريال سعودي(،  مليون   9,8 بقيمة  المحتملة  اإللتزامات  تلك  مقابل  نقدي  تامين  )يوجد  ريال سعودي  مليون   15.1 بمبلغ  خطابات ضمان 
باإلضافة إلى أنه يوجد بعض القضايا المقامة سواء ضد الشركة أو الشركات التابعة لها، خالل السياق االعتيادي لإلعمال ويتم الترافع 

بشأنها حاليا. 

خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2022م صدر حكم لصالح إحدى االمانات يقضي بسداد الشركة لمبلغ 1.0 مليون ريال سعودي عن 
استئجار واستغالل مواقع إعالنية )مقيد بالسجالت المحاسبية استحقاق بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي(، و قد تقدمت الشركة بطلب 
نقض الحكم الذي لم يتم البت فيه حتى تاريخ النشرة )ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم الفرعي )10.11( »المنازعات والدعاوى 
القضائية« من القسم رقم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. وفي حال تحقق هذه االلتزامات، فإنها ستؤثر سلباً وبشكل جوهري 

على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 21116
يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة 
عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: ترخيص وزارة اإلعالم )الثقافة واإلعالم سابقاً( أو الهيئة العامة لإلعالم المرئي 
التجارية  العالمات  التجارية وشهادات تسجيل  الغرفة  التجارة وشهادات عضوية  وزارة  الصادرة من  الشركة  والسموع، وشهادات تسجيل 

وشهادات السعودة والتأمينات االجتماعية وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

ينبغـي علـى الشـركة وشركاتها التابعة االلتـزام بالشـروط واألحكام الخاصـة بـكل ترخيـص أو تصريـح أو شـهادة حصلـت عليهـا . وفـي حـال 
عـدم قـدرة أي مـن هـذه الشـركات علـى ذلـك، قـد ال تتمكـن مـن تجديـد هـذه التراخيـص والتصاريـح والشـهادات أو الحصـول علـى تراخيـص 
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أخـرى جديـدة، والتـي قـد تحتاجهـا مـن حيـن إلـى آخـر ألغراض التوسـع فـي أنشـطتها، األمر الـذي قـد ينتـج عنـه إيقـاف أو تعثـر أعمـال 
الشـركة أو فـرض غرامـات ماليـة عليهـا مـن الجهـات الحكوميـة، ممـا سـيؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي 

ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

وفيما يلي تفاصيل التصاريح والتراخيص المنتهية للشركة وفرعها وشركاتها التابعة، مع ذكر العقوبات المترتبة على كل منها:

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق )سجل تجاري رقم 1010016722(: ال يتوفر لدى الشركة شهادة الدفاع . 1
المدني، وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. كما ان شهادة الزكاة الصادرة لكل من الشركة وفرعها منتهية. مما 

سيترتب عليها االتي:

)م/10( أ.  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدني  الدفاع  نظام  يخالف  المدني  الدفاع  ترخيص  على  الحصول  عدم 
الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1424/10/02هـ  بالمرسوم  وتاريخ1406/05/10هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدل 
نفس  )30( من  المادة من  لعقوبات وغرامات منصوص عليها في  الشركة  )الموافق 2003/11/26م( مما سيعرض 
النظام، والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة 
بناًء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي أو بهما 
معاً. كما سيؤدي عدم الحصول على رخصة الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من تجديد رخصة البلدية وفي حال 
عدم قدرتها على استخراج ترخيص السالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر حتى يتم استكمال 

اإلجراءات النظامية.
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
كما أن عدم استخراج شهادات الزكاة أو تجديدها سيترتب عليها المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية. ج. 
قدرها د.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودي. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.

إعالمي . 2 ترخيص   )1 التالية:  الشهادات  الشركة  لدى  يتوفر  ال  رقم 1010630677(:  تجاري  للتوزيع )سجل  تهامة  شركة 
2( شهادة ضريبة القيمة المضافة 3( شهادة تأمينات اجتماعية 4( تقرير اداء 5( شهادة حماية االجور. وبحسب السجل 
التجاري، يوجد لدى شركة تهامة للتوزيع نشاطين يتطلبان وجود ترخيص، ولم تقم الشركة بتقديم التراخيص ذات العالقة. 

مما سيترتب عليه االتي:

عن أ.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 
500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 

كما أن عدم استخراج شهادات الزكاة أو تجديدها سيترتب عليها المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية.ب. 
قدرها ج.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودية. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال د. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.



المحتويات

 8

فرع شركة تهامة للتوزيع )سجل تجاري رقم 4030032382(: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية: 1( ترخيص إعالمي . 3
2( شهادة البلديات واألمانات والنشاطات التجارية 3( شهادة الدفاع المدني. وبحسب السجل التجاري، يوجد لدى شركة 
تهامة للتوزيع نشاطين يتطلبان وجود ترخيص، ولم تقم الشركة بتقديم التراخيص ذات العالقة. وتجدر اإلشارة بأن شركة 

تهامة للتوزيع ال تمارس أية أنشطة. مما سيترتب عليه االتي:

عدم الحصول على ترخيص الدفاع المدني يخالف نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/10( وتاريخ أ. 
1406/05/10هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1424/10/02هـ )الموافق 
النظام،  نفس  من   )30( من  المادة  في  عليها  منصوص  وغرامات  لعقوبات  الشركة  سيعرض  مما  2003/11/26م( 
والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناًء 
عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي أو بهما معاً. 
كما سيؤدي عدم الحصول على رخصة الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من تجديد رخصة البلدية وفي حال 
عدم قدرتها على استخراج ترخيص السالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر حتى يتم استكمال 

اإلجراءات النظامية.
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
كما أن عدم استخراج شهادات الزكاة أو تجديدها سيترتب عليها المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية.ج. 
قدرها د.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودية. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ه. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.

شركة تهامة للتعليم )سجل تجاري رقم 1010556302(: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية: 1( ترخيص إعالمي 2(. 4
شهادة الدفاع المدني. مما سيترتب عليه االتي:

)م/10( أ.  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدني  الدفاع  نظام  يخالف  المدني  الدفاع  ترخيص  على  الحصول  عدم 
وتاريخ 1406/05/10 هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1424/10/02هـ 
نفس  )30( من  المادة من  لعقوبات وغرامات منصوص عليها في  الشركة  )الموافق 2003/11/26م( مما سيعرض 
النظام، والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة 
بناًء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي أو بهما 
معاً. كما سيؤدي عدم الحصول على رخصة الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من تجديد رخصة البلدية وفي حال 
عدم قدرتها على استخراج ترخيص السالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر حتى يتم استكمال 

اإلجراءات النظامية.
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 

فرع شركة تهامة للتعليم )سجل تجاري رقم 1010519778(: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية: 1( شهادة التأمينات . 5
االجتماعية 2( شهادة نطاقات 3( شهادة سعودة 4( شهادة حماية االجور 5( ترخيص إعالمي 6( شهادة ضريبة القيمة 

المضافة. كما ان رخصة البلدية منتهية. مما سيترتب عليه االتي:

الفرع أ.  يعرض  قد  واإلسكان مما  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بمتطلبات  يعد مخالفة  البلدية  تجديد رخصة  عدم 
1442/02/05هـ  بتاريخ  )الصادرة  البلدية  المخالفات  عن  الجزاءات  بالئحة  عليها  المنصوص  للعقوبات  مخالف 
)الموافق 2022/09/22م( والتي قد تصل إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي باإلضافة إلى إغالق الفرع مما 

سيؤثر سلباً على عملياتها. 
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
قدرها ج.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودي. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.
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كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال د. 
المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.

كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر ه. 
شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 

والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 

التأمينات االجتماعية 2( . 6 التالية: 1( شهادة  التجاري: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات  القابضة لالستثمار  شركة تهامة 
شهادة نطاقات 3( شهادة سعودة 4( شهادة حماية األجور 5( شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. تجدر اإلشارة 

بأن شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري ال تمارس أية أنشطة. مما سيترتب عليه االتي:

عن أ.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 
500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 

قدرها ب.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 
)10,000( عشرة أالف ريال سعودي. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ج. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.
كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر د. 

شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 
والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 

شركة اإلعالن السريع: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية: 1( شهادة الترخيص اإلعالمي. وحسب السجل التجاري . 7
العالقة. مما  التراخيص ذات  بتقديم  الشركة  تقم  ولم  يتطلب وجود ترخيص،  السريع نشاط  يوجد لدى شركة اإلعالن 

سيترتب عليه االتي:

عن أ.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 
500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 

شركة استدامة العالمية العقارية: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية: 1( شهادة الغرفة التجارية 2( شهادة البلديات . 8
واألمانات والنشاطات التجارية 3( شهادة تصريح الدفاع المدني 4( شهادة التأمينات االجتماعية 5( شهادة نطاقات 6( 
شهادة حماية األجور 7( شهادة سعودة 8( ترخيص إعالمي 9( شهادة ضريبة القيمة المضافة. كما أن السجل التجاري 

الخاص بالشركة منتهي. مما سيترتب عليه االتي:

مخالفة للمادة )5( من نظام السجل التجاري التي توجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب أ. 
الهجل التجاري خالل ثالثين يوماً من تاريخ القيد شهادة باالشتراك بالغرفة التجارية، مما قد يعرض الشركة المخالفة 
للغرامة المنصوص عليها في المادة )15( من نظام السجل التجاري والتي ال تزيد قيمتها عن )500,000( خمسمائة 
ألف ريال سعودي باإلضافة إلى عدم تمكن الشركة من االستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية مما ينتج 

عنه تعطل عمليات الشركة فيما يخص هذا االمر.
الفرع ب.  يعرض  قد  واإلسكان مما  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بمتطلبات  يعد مخالفة  البلدية  تجديد رخصة  عدم 

1442/02/05هـ  بتاريخ  )الصادرة  البلدية  المخالفات  عن  الجزاءات  بالئحة  عليها  المنصوص  للعقوبات  مخالف 
)الموافق 2022/09/22م( والتي قد تصل إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي باإلضافة إلى إغالق الفرع مما 

سيؤثر سلباً على عملياتها. 
عن ج.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
قدرها د.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودية. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ه. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.
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كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر و. 
شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 

والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 

شركة مكتبات تهامة الحديثة: ال يتوفر لدى الشركة شهادة البلديات واألمانات والنشاطات التجارية. كما لدى الشركة عدد من . 9
الشهادات منتهية الصالحية وهي: 1( شهادة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت رقم 1030891147 
رقم  اإلعالمي،  التصريح  رخصة   )2 30-04-2021م.  الموافق  18-09-1442هـ  بتاريخ  انتهت  04-08-1442هـ  بتاريخ 
20088 وتاريخ إصدار 29-06-1414ه، انتهت بتاريخ 27-10-1441ه. 3( رخصة فتح محل ، رقم 1100056187، وتنتهي 
بتاريخ 21-06-1438ه. 4( شهادة تصريح الدفاع المدني بمدينة جدة تحت رقم 000023-38289 صادرة من مركز السالمة 

الميدانية بالشاطئ بتاريخ 12-04-1438هـ انتهت بتاريخ 12-04-1439ه. مم سيترتب عليه االتي: 

عدم استخراج شهادات الزكاة أو تجديدها سيترتب عليها المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية.أ. 
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500,000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
الفرع ج.  يعرض  قد  واإلسكان مما  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بمتطلبات  يعد مخالفة  البلدية  تجديد رخصة  عدم 

1442/02/05هـ  بتاريخ  )الصادرة  البلدية  المخالفات  عن  الجزاءات  بالئحة  عليها  المنصوص  للعقوبات  مخالف 
)الموافق 2022/09/22م( والتي قد تصل إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي باإلضافة إلى إغالق الفرع مما 

سيؤثر سلباً على عملياتها. 
عدم الحصول على ترخيص الدفاع المدني يخالف نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/10( وتاريخ د. 

1406/05/10هـ )الموافق 1986/01/21م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1424/10/02هـ )الموافق 
النظام،  نفس  من   )30( من  المادة  في  عليها  منصوص  وغرامات  لعقوبات  الشركة  سيعرض  مما  2003/11/26م( 
والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناًء 
عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي أو بهما معاً. 
كما سيؤدي عدم الحصول على رخصة الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من تجديد رخصة البلدية وفي حال 
عدم قدرتها على استخراج ترخيص السالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر حتى يتم استكمال 

اإلجراءات النظامية.

شركة تهامة الدولية لإلعالن: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية : 1( شهادة التأمينات االجتماعية 2( شهادة سعودة . 10
القيمة المضافة. مما  3( شهادة نطاقات 4( شهادة حماية األجور 5( ترخيص إعالمي 6( شهادة التسجيل في ضريبة 

سيترتب عليه االتي:

كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر أ. 
شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 

والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ج. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.
قدرها د.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودي. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.

التأمينات . 11 التالية : 1( شهادة  شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات 
االجتماعية 2( شهادة سعودة 3( شهادة نطاقات 4( شهادة حماية األجور 5( ترخيص إعالمي. كما أن السجل التجاري 

الخاص بالشركة منتهي. مما سيترتب عليه االتي:

كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر أ. 
شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 

والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ب. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.
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عن ج.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 
500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 

شركة أفنتوس جلوبال للتجارة: لدى الشركة عدد من الشهادات منتهية الصالحية وهي: 1( رخصة التصريح اإلعالمي . 12
لفرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة )دبل يو اتش سميث( رقم 6627134، انتهت صالحيتها بتاريخ 27-04-2022م. 2( 
رقم  تحت  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  بمدينة  للتجارة  جلوبال  أفنتوس  لشركة  المدني  الدفاع  تصريح  شهادة 
BD-ALST-0001374، صدرت بتاريخ 2021/06/04م، ويجدد االشتراك سنويا ولم يتم تزويدنا بالشهادة بعد التجديد 
3( شهادة تصريح الدفاع المدني لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 

BD-ALST-0005550، صدرت بتاريخ 2021/04/29م، ويجدد االشتراك سنوياً.
شركة تهامة لإلعالم الجديد: ال يتوفر لدى الشركة الشهادات التالية : 1( شهادة التأمينات االجتماعية 2( شهادة سعودة 3( . 13

شهادة نطاقات 4( شهادة حماية األجور 5( شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وتجدر اإلشارة بأن شركة تهامة 
لإلعالم الجديد ال تمارس أية أنشطة. مما سيترتب عليه االتي:

كما سيترتب على عدم وجود شهادة سعودة عدم مشاركة الفرع في المناقصات والتقدم على مشاريع جديدة حيُث تعتبر أ. 
شهادة السعودة من المستندات األساسية المطلوب إرفاقها في ملف التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية 

والخاصة مما سيوثر سلباً على إنتاجية الشركة وإيراداتها. 
عن ب.  تزيد  ال  غرامة  عليها  سيترتب  مما  الشركات،  لنظام  مخالفة  تعد  تجديدها  أو  المذكورة  التصاريح  وجود  عدم 

500.000 خمسمائة ألف. وتضاعف الغرامة في حال تكرارها خالل 3 سنوات من تاريخ الحكم بإيقاع الغرامة. 
كما سيترتب على عدم رفع ملف حماية األجور بشكل شهري او عدم االلتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة االمتثال ج. 

المحددة من الوزارة غرامة تتراوح من 5000 خمسة االف ريال سعودي إلى 15,000 خمسة عشر ألف ريال.
قدرها د.  غرامة  عليه  يترتب  الالئحة  في  المحددة  المدة  خالل  المضافة  القيمة  ضريبة  في  التسجيل  عدم  أن  كما 

)10,000( عشرة أالف ريال سعودية. ويعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز 
)100,000( مائة ألف ريال سعودي. كما تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف في حال تكرار المخالفة خالل ثالثة 

سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة.

إن عدم تمكن الشركة وشركاتها التابعة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أو إصدار أي من التراخيص 
الالزمة ألعمالها في حال قررت ممارسة أي انشطة أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص 
بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في 
المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها 
الجهات الرقابية للشركة )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل 
المستقبلية.  وتوقعاتها  المالي  ومركزها  ونتائج عملياتها  الشركة  أعمال  على  مما سيؤثر سلباً  إضافية  تكاليف  وتكبدها  الشركة  عمليات 
 )10( القسم  من  والشهادات«  والتراخيص  »الموافقات   )3-10( رقم  الفرعي  القسم  رقم  القسم  مراجعة  فضاًل  المعلومات،  من  )ولمزيد 

»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 21117
تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب 
وتوظيف األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة 
ستتمكن من ضمان استمرارية خدمات موظفيها، كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر 
جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أياً من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل 

بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيؤثر ذلك على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 21118
ال تستطيع الشركة وشركاتها التابعة أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال 
والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن 
تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلباً على سمعة الشركة وشركاتها 
التابعة. لذا فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء سلوك موظفيها أو أخطائهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو 

نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم توثيق عقود عمل الموظفين الكترونًيا 21119
وفقاً للقرار الوزاري رقم )156309( بتاريخ 1440/08/18هـ الموافق 2019/04/23م، والذي يقضي باعتماد انطالق برنامج توثيق عقود 
العمل إلكترونياً، حيث نص على انه يجب على المنشآت االلتزام بتوثيق عقود العاملين المتعاقد معهم، بعد صدور هذا القرار مباشرة وأما 
المتعاقد معهم مسبقاً فيكون توثيق عقودهم إلزامياً وفق آلية تدرج معينة تم النص عليها في القرار الوزاري، إلى أن آلية التدرج هذه تكون 
بحد اقصى في الربع الرابع من عام 2020م، ونص القرار على أن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق العقود يسمح للعاملين فيها الذين لم توثق 
عقودهم باالنتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي. وتُجدر بالذكر أن معظم عقود الموظفين غير موثقة حيُث بلغ 
عدد العقود غير الموثقة 100 عقد من إجمالي 159 عقد وظيفي، وعليه يجب على الشركة توثيق عقود العمل، لتجنب الغرامات المبينة 
في جدول المخالفات المعتمد بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )92768( وتاريخ 1443/05/05هـ ، حيث تبلغ الغرامة 
المالية المترتبة على عدم االلتزام بتوثيق عقود العاملين للمنشآت التي لديها أكثر من 50 عامال مبلغا قدره )10,000( ريال لكل عامل، 
وتجنب خسارة الموظفين المؤهلين لدى الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 211110
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على 
التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني، ونظراً الرتفاع نسبة دين 
الشركة وعدم قدرتها في سداد بعض الديون خالل السنوات الماضية وتبعات بعض القضايا مع البنوك والجهات التمويلية آن ذاك باإلضافة 

إلى خسائر الشركة المستمرة حدت من قدرة الشركة على الحصول على تمويالت من البنوك. 

إن تعثر الشركة في سداد الديون القائمة والمستقبلية سيعرض الشركة إلى الدخول في منازعات قضائية مع البنوك والجهات التمويلية 
والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل هيكل تمويل الشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م و31 مارس 
2022م: 

تفاصيل هيكل تمويل الشركة(: 1الجدول رقم )
السنة المالية المنتهية في 31 مارسألف ريال سعودي

2022م2021م2020م

--17,498شركة الباب األبيض القابضة
20,00020,222-البنك األهلي السعودي

578345194.0بنك اإلمارات دبي الوطني
18,07620,34520,415اإلجمالي

المصدر: الشركة

في حين يوضح الجدول التالي التغير في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول خالل السنوات 
المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م و31 مارس 2022م

التغير في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول(: 2الجدول رقم )
31 مارسمرة

2022م2021م2020م

0.60.53.2الدين إلى إجمالي حقوق الملكية
0.10.10.1الدين إلى إجمالي األصول 

المصدر: الشركة

وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول 
على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة 

وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع التسهيالت االئتمانية الشركة وعجز رأس المال العامل 211111
بلغت القروض طويلة األجل 18.1مليون ريال سعودي و20.3 مليون ريال سعودي و20.4 مليون ريال سعودي كما في الفترات المنتهية في 31 
مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي. كما بلغ عجز رأس المال العامل 52.1 مليون ريال سعودي و11.8 مليون ريال سعودي و50.3 
مليون ريال سعودي كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي، كما بلغت مديونية الشركة من إجمال حقوق 

المساهمين نسبة )60%( كما في 31 مارس 2020م و)50%( كما في 31 مارس 2021م، و)320%( كما في 31 مارس 2022م على التوالي. 
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تجدر اإلشارة بأن غالبية أصول رأس المال العامل للشركة تتركز في الذمم المدينة التجارية وغيرها من الذمم المدينة حيث يتم تحصيلها 
خالل فترات زمنية طويلة، في حين أن التزامات رأس المال العامل )الذمم التجارية الدائنة ورواتب الموظفين( تخضع لفترات ائتمان محدود 

أو عدم وجود شروط ائتمانية. 

إن عدم تمكن الشركة من تخفيض مديونيتها عن التسهيالت االئتمانية أو خفض الفجوة في رأس المال العامل سوف يؤثر ذلك سلباً على 
أداء الشركة المالي وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية. )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )6( »المعلومات المالية ومناقشة 

وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بارتفاع حجم المطلوبات المتداولة لدى مقابل أصولها المتداولة 211112
من الممكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطراً على الوضع المالي العام للشركة ومالءتها المالية، حيث بلغت نسبة المطلوبات المتداولة 
)154.41%( و)108.28%( و)142.82%( إلى إجمالي األصول المتداولة كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م 

على التوالي،

تجدر اإلشارة بأن المطلوبات المتداولة تزيد عن األصول المتداولة بقيمة 50.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م وعليه فإن 
زيادة مطلوبات الشركة مستقباًل ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها المالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي حال حدوث ذلك، سيصعب 
المستقبلية.  وتوقعاتها  عملياتها  ونتائج  المالي  ووضعها  الشركة  أعمال  على  سلبي  تأثير  لذلك  وسيكون  بالتزاماتها،  الوفاء  الشركة  على 

)ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )6( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه النشرة(. 

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 211113
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2020م مبلغ )39,180,857( ريال سعودي، أي ما يمثل )52.2%( من رأس مالها والبالغ 
العامة  الجمعية  وافقت  )الموافق 2020/07/15م(  وبتاريخ 1441/11/24هـ  ريال سعودي،  مليون )75,000,000(  وحينها خمسة وسبعون 
غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة وسبعون مليون )75,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة وسبعون مليون 

)175,000,000( ريال سعودي عن إصدار حقوق أولوية بقيمة مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي. 

وبتاريخ 31 مارس 2021م بلغت الخسائر المتراكمة )114,166,642( ريال سعودي، أي ما يمثل )65.2%( من رأس مالها والبالغ مائة وخمسة 
وسبعون مليون )175,000,000( ريال سعودي، وبتاريخ 31 ديسمبر 2021م بلغت الخسائر المتراكمة )141,627,942( ريال سعودي، أي ما 

يمثل )80.93%( من رأس مال الشركة والبالغ حينها مائة وخمسة وسبعون )175,000,000( ريال سعودي.

وبتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة من مائة 
وخمسة وسبعون مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد سبعة عشر مليون 

وخمسمائة ألف )17,500,000( سهم عادي وذلك إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. 

وبتاريخ 31 مارس 2022م بلغت الخسائر المتراكمة )24,666,628( ريال سعودي، أي ما يمثل )49.3%( من رأس مالها والبالغ خمسون مليون 
)50,000,000( ريال سعودي.

وبتاريخ 30 يونيو 2022م بلغت الخسائر المتراكمة )31,800,461( ريال سعودي، أي ما يمثل )63.6%( من رأس مالها والبالغ خمسون مليون 
)50,000,000( ريال سعودي.

وبتاريخ 30 سبتمبر 2022م بلغت الخسائر المتراكمة )34,186,868( ريال سعودي، أي ما يمثل )68.4%( من رأس مالها والبالغ خمسون 
مليون )50,000,000( ريال سعودي.

وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات 
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%) فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام 
الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
)20%( فأكثر من رأس مالها»، وتم العمل بها ابتداًء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(، والتي تنص على أنه يجب على 
الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر والزالت الشركة تعمل بناء على 

هذه التعليمات.

كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 
)50%( أو أكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعاً لمتطلبات المادة 150من نظام 
الشركات، إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب 

المادة 150 من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق.

ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع 
مراجع  أو  الشركة  في  أي مسؤول  تلزم  التي  الشركات  نظام  من   150 المادة  الخصوص  وجه  وعلى  األكثر صرامة،  المتطلبات  من  لعدد 



المحتويات

 14

الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة )50%( أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة 
إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل 
)45( يوماً من تاريخ علم المجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى 
ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا 
لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة 
رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة 150 من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوماً من صدور 
قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب المادة 150 من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك 

سيؤثر سلباً على الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع الخسائر المحققة 211114
سجلت الشركة خسائر بقيمة 29.1 مليون ريال في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م حيث لم تتمكن معظم الشركات التابعة تحقيق أي 
أرباح خالل العام ذاته، ويعود ذلك الرتفاع المنافسة، باإلضافة إلى انخفاض عدد المشاريع الممنوحة للشركة والمنفذة وذلك بسبب عدم 
توفر التمويل الالزم لالستحواذ على مشاريع جديدة وتنفيذها ، باإلضافة لعدم تنافسية استراتيجيات التسعير للدخول في هذه المشاريع 
وارتفاع مصاريف اإليجارات لمتاجر البيع بالتجزئة والتكاليف التشغيلية وغير التشغيلية األخرى من بين العوامل الرئيسية التي تسببت في 

الخسائر المسجلة خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م. 

حققت الشركة مجمل ربح في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م بلغ 30.2 مليون ريال سعودي، فيما انخفض خالل الفترة المنتهية في 
31 مارس 2021م ليصل إلى 10.6 مليون ريال سعودي ويعود ذلك النخفاض اإليرادات بسبب تفشي فيروس كورونا باإلضافة إلى الظروف 
االقتصادية المصاحبة لذلك. فيما ارتفع صافي المصاريف التشغيلية من 59.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 
2020م ليصل إلى 64.9 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.فيما ارتفع صافي الخسائر التشغيلية من 28.9 
مليون ريال في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م لتصل إلى 58.8 مليون سعودي وبناًء عليه ارتفعت الخسائر للشركة في الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2021م لتصل إلى 80.3 مليون ريال سعودي ويعود ذلك الرتفاع الخسائر التشغيلية باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات غير 
المصاريف األخرى خالل  إلى  باإلضافة  الشركة،  القائمة على  بالقضايا  المتعلقة  المخصصات  القيمة،  انخفاض  التشغيلية )مخصصات 

الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م(. 

ارتفع مجمل الربح من 10.6 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م ليصل إلى 21.9 مليون ريال سعودي خالل 
الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م ويعود ذلك لتسجيل الشركة ارتفاع في اإليرادات الناتج من تعافي األنشطة التجارية باإلضافة إلى أن 
الشركة قامت بافتتاح عدد من متاجر التجزئة الجديدة في مراكز التسوق والمطارات. على الرغم من ذلك، فإن المصاريف التشغيلية بلغت 
41.4 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية من 69.4 مليون ريال سعودي 

خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 63.3 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. 

انخفض صافي الخسارة للشركة من 80.3 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م ليصل إلى 37.8 مليون ريال 
سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، ويعود ذلك إلى ارتفاع اجمالي الربح واإليرادات األخرى وباإلضافة إلى ارتفاع قيمة 

حصة الشركة من الشركات الزميلة. 

إن استمرار الشركة في تحقيق خسائر من سنة إلى أخرى وعدم مقدرتها على وضع وتنفيذ سياسات وخطط من شأنها إيقاف استمرار 
الخسائر سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة 211115
قد تتأثر سمعة الشركة وشركاتها التابعة سلًبا بسبب عدة أمور، من بينها تدهور نتائجها المالية، أو تعرض الشركة وشركاتها التابعة لدعاوى 
قضائية، أو إجراءات نظامية قد تنجم من عدم االلتزام ببعض المتطلبات النظامية، أو سوء سلوك الموظفين أو التنفيذيين أو أعضاء مجلس 
اإلدارة السابقين أو الحاليين، أو مخالفة الشركة وشركاتها التابعة للمتطلبات النظامية المعمول بها، أو غيرها من العوامل التي تؤثر على 
سمعة الشركة. وإذا تأثرت سمعة الشركة وشركاتها التابعة سلًبا، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 211116
تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالهم ومرافقهم، مما يُعّرض الشركة أو أي من شركاتها التابعة لمخاطر 
تعطل هذه األنظمة، كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو 

الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لتشغيل هذه األنظمة وإدارتها.

وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها، أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو 
إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك على أعمال الشركة بشكل سلبي وجوهري وعلى مركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أن 
الفشل في المحافظة على استراتيجية أنظمة تشغيل وتقنية معلومات فعالة أو اختيار أنظمة مناسبة لعمليات الشركة سيؤدي إلى قصور في 

تنافسية الشركة مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف »التوطين« 211117
يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلباً نظامياً صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة، بحيث تلتزم بموجبه جميع 
الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من العاملين السعوديين بين مجموع العاملين لديها والمحافظة 
على تلك النسبة. ووفقاً لبرنامج نطاقات المطور الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين لكيان الشركة 
حوالي )40.91%( وهي مصنفة ضمن النطاق األخضر المرتفع )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم الفرعي )11-3( »الموظفون 

والسعودة« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« في هذه النشرة(.

علماً أنه بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج »نطاقات« المطور 
الذي يقدم ثالث مزايا رئيسة: األولى: خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثالث سنوات قادمة بهدف زيادة االستقرار التنظيمي لدى 
منشآت القطاع الخاص، الثانية: تعتمد العالقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خالل معادلة خطية 
ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدالً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة 
وثابتة، والثالثة: تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خالل دمج تصنيفات األنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 
32 نشاًطا بداًل من 85 نشاًطا في »نطاقات«. كما سيسهم هذا البرنامج في توفير أكثر من ثالثمائة وأربعين ألف )340,000( وظيفة حتى 
عام 2024م. إن برنامج »نطاقات« المطور قد يفرض على الشركة متطلبات وقد يصعب عليها المحافظة على النسبة ذاتها من المواطنين 
السعوديين واالحتفاظ بها في المستقبل، ومن ثم ال تصبح مستوفية لمتطلبات برنامج »نطاقات«. وإذا لم تتمكن الشركة من التقيد بمتطلبات 

برنامج »نطاقات« وأصبح تصنيفها ضمن النطاق األحمر، في هذه الحالة قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة. 	
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل 	
إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر أو  	

النطاق )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.
استبعاد الشركة من المشاركة في المناقصات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية. 	

ومن الجدير بالذكر أن هناك تفاوت في أعداد الموظفين في الشركة حيث أن عدد الموظفين بحسب شهادة التأمينات االجتماعية هو )16(، 
بينما عدد الموظفين بحسب تقرير األداء الصادر من منصة قوى هو )22(، وهذا يعد مؤشرا على عدم استبعاد الموظفين بعد انتهاء العالقة 
العمالية وقد يسبب ذلك بإيقاع جزاءات على الشركة تتراوح من )5000 إلى 20000 ريال( لكل عامل، أو مؤشرا على توظيف غير سعوديين 
ليسوا على كفالة الشركة وقد يسبب ذلك بإيقاع جزاءات على الشركة تتراوح من ) 25,000 إلى 100,000 ريال( مما سيكون له تأثير سلبي 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على العاملين من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه الفئة من العاملين فإن ذلك 
سيودي إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها، مما سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 211118
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة أو أياً من شركاتها التابعة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية 
األخرى، إلى تكبد الشركة وشركاتها التابعة تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة وشركاتها التابعة على أداء ممارسة 
عملياتهم. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة أو أياً من شركاتها التابعة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قبل  211119 من  المطلوبة  والمواصفات  الــجــودة  بمعايير  االلــتــزام  بعدم  المتعلقة  المخاطر 
العمالء

تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة 
الشركة على االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن 

التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.
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المخاطر المتعلقة باالنخفاض الحاد في المبيعات وصافي الخسائر لشركة مكتبة تهامة  211120
الحديثة )شركة تابعة(

ترتبط أنشطة بيع المكتبات للشركة بعمليات شركة مكتبة تهامة الحديثة التي تقوم بتشغيل مكتبات في المملكة العربية السعودية. يتضمن 
النشاط بيع الكتب والمواد المكتبية الالزمة. انخفضت إيرادات شركة مكتبة تهامة الحديثة من 3.4 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2021م بنسبة 81.9% إلى 0.6 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. في المقابل انخفض مجمل الربح 
لشركة مكتبة تهامة الحديثة من إجمالي ربح يبلغ 0.3 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى إجمالي خسارة يبلغ 

)0.3( مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. 

تعود أسباب انخفاض اإليرادات في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م بشكل عام إلى إغالق عدد كبير من المحالت ومراكز البيع نتيجة 
الخسائر المحققة، وتأّثر قرار اإلغالق بعدة عوامل تشمل المنافسة التي واجهتها الشركة وتأثير انتشار جائحة كورونا. باإلضافة إلى أن 
القسم األكبر من المنتجات التي يتم بيعها في المكتبات التي تديرها شركة مكتبة تهامة الحديثة هي منتجات تعتبر ذات أسعار بيع مرتفعة 

نسبياً. كما أّن القدرة الشرائية للعمالء المتواجدين في المناطق التي تتم إدارة هذه المكتبات فيها تعتبر متوسطة. 

من جهة أخرى، واجهت هذه المكتبات منافسة مرتفعة من قبل عدد من المكتبات والموردين الذي استطاعوا تقديم أسعار تنافسية للعمالء. 
أّدت العوامل المشار إليها إلى انخفاض ملحوظ في ربحية المكتبات التي تديرها شركة مكتبة تهامة الحديثة. على هذا األثر، اتخذت الشركة 
قراراً بإغالق المكتبات والمحالت التي سّجلت خسائر متتالية وتقضي خطة الشركة حالياً بإعادة افتتاح عدد من المكتبات ومراكز البيع 
في مناطق جغرافية جديدة من أجل اتباع سياسات بيع وتسعير جديدة بهدف المنافسة وتحقيق الربح. وال تستطيع الشركة ضمان ربحية 
المكتبات التي سيعاد افتتاحها ومراكز البيع الجديدة حيث أنه في حال عدم نجاح سياسات البيع والتسعير الجديدة سيؤثر بشكل سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية 211121
عي( تقدر بمبلغ مئة وثمانية عشر مليون ومئة وثمانية وسبعون ألف  إن الشركة وشركاتها التابعة طرف في دعاوى قضائية )بصفتها مدَّ
وخمسمائة وستة وأربعون )118,178,546( ريال سعودي )قد يزيد هذا المبلغ عن ما هو مذكور حيث توجد دعوى قضائية مرفوعة من 
عى عليها( تقدر بمبلغ خمسة وثالثون مليون  قبل الشركة لم يتضح بعد المبلغ النهائي للمطالبة(، وطرف في دعاوى قضائية )بصفتها مدَّ
المبلغ عن ما هو مذكور حيث توجد  وخمسمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة واثنى عشر )35,521,612( ريال سعودي )قد يزيد هذا 
دعوى قضائية مرفوعة على الشركة لم يتضح بعد المبلغ النهائي للمطالبة( )يرجى مراجعة القسم الفرعي )10-11( »المنازعات والدعاوى 
القضائية« من القسم رقم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. كما أن الشركة وشركاتها التابعة قد تجد نفسها طرًفا في دعاوى 
قضائية أخرى سواًء مدعياً أو مدعى عليه، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلباً 
على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم 
تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي 
تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال ال الحصر - المسائل الزكوية والضريبية 
ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج 
عى عليها( ستؤثر  عي أو مدَّ عن نطاق سيطرة الشركة أو شركاتها التابعة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا )بصفة الشركة مدَّ

سلباً على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالحجز التنفيذي على أموال الشركة  211122
على الشركة مبالغ تتجاوز 19,000,000 ريال سعودي منفذة ضدها حيث تم صدور القرار 46 على الشركة أي الحجز التنفيذي على الشركة 
لدى محكمة التنفيذ والذي أمر فيه قاضي التنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي، وهذا القرار يصدر؛ لكل 
مدين لم يقم بسداد مبلغ الدين والوفاء به أو لم يكن لديه القدرة على سداد الدين خالل مدة خمس أيام من تاريخ إبالغ المدين بقرار 
التنفيذ. وان مضت هذه المدة دون أن يفصح المدين عن المال الذي يكفي لسداد الدين للقاضي أن يتخذ كل االجراءات الجزائية واإلدارية 
بحق المدين، ومن اإلجراءات الجزائية واإلدارية التي من الممكن أن يتخذها القاضي بحق المدين المماطل استناداً للمادة 46 من نظام 
التنفيذ هي، أنه يحق للقاضي أن يوقف كافة معامالت المالية الخاصة بالمدين باإلضافة إلى منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين 
المماطل بأي صفة ومنع المدين من إجراء واصدار أي صكوك توكيل تصدر عنه إن كانت صادرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن األموال 
التي تعود إليه. وتجميد جميع المعلومات والتسجيالت االئتمانية الخاصة بالمدين ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز 
كافة مستحقاته المالية. ونتيجة لذلك، فان الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وادارات حكومية وتحقيقات. وبطبيعة الحال ال 
يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات، كما ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بتوقف نشاطات الشركات التابعة  211123
يوجد لدى الشركة 5 شركات تابعة متوقفة عن ممارسة نشاطاتها ولم يتم تصفيتها حتى تاريخه )تحت إجراءات التصفية( والموضحة كما 

يلي:

شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري 	
شركة استدامة العالمية للعقار  	
شركة تهامة الدولية لإلعالن 	
شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع  	
شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واالعالن 	

كما يوجد لدى الشركة شركات مستثمر بها ولم تستطع إدارة الشركة التواصل مع الشركاء إلصدار قرار بالبدء بالتصفية. الجدير بالذكر 
أنه خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة - انترماركتس )شركة تابعة( 
تصفية الشركة وقد قام الشركاء بتعيين مصفي التخاذ اإلجراءات النظامية بهذا الشأن. كما أن االستثمار في بعض تلك الشركات من ضمن 
الملفات محل الدعوى على أعضاء مجلس اإلدارة السابق، وهي أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. األمر الذي سيترتب على 
الشركة التزامات غير متوقعة تجاه اطراف آخرين سواء جهات حكومية أو عاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة وغيرهم من أطراف، كما 

ال تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 211124

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )الشركة( 	
ــزكاة -  ــة ال ــى هيئ ــى 2022م إل ــة فــي 31 مــارس 2010م حت ــة للســنوات المنتهي ــا الزكوي ــم إقراراته قامــت الشــركة بتقدي

ــارك. ــة والجم والضريب
خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م اســتلمت الشــركة الربــوط الزكويــة المعدلــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة - 

والضريبــة والجمــارك للســنوات المنتهيــة فــي 31 مــارس 2015م حتــى 31 مــارس 2019م، وقــد تــم قيــد مخصــص مقابــل 
فــروق الربــوط المعدلــة ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م، كمــا 
قامــت الشــركة باالعتــراض علــى تلــك الربــوط أمــام األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة بعــد رفــض 

اعتــراض الشــركة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك.
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م صــدر قــرار األمانــة العامــة الزكويــة والضريبيــة و الجمركيــة بإلغــاء قــرار - 

هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بتعديــل إقــرار الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2015 و عليــه 
قامــت الشــركة بعكــس المخصــص المكــون مقابــل الربــط المعــدل للســنة و البالــغ قــدره 2,096,038 ريــال ســعودي 
ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م. وقــد تقدمــت هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك باســتئناف علــى القــرار و لــم يصــدر قــرار فــي االســتئناف مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة 
و الضريبيــة و الجمركيــة وبتاريــخ 1444/05/06هـــ )الموافــق 2022/11/30م( صــدر قــرار األمانــة العامــة للجــان 
الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة برفــض االســتئناف المقــدم مــن قبــل هيئــة الــزكاة و الضريبــة و الجمــارك علــى القــرار 

و عليــه أصبــح القــرار نافــذاً لصالــح الشــركة،
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م صــدر قــرار مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة - 

والجمركيــة برفــض اعتــراض الشــركة علــى الربــوط المعدلــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 مــارس 2016م حتــي 31 مــارس 
2019م و قــد تقدمــت الشــركة باســتئناف علــى قــرار اللجنــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 مــارس 2016م و حتــى 31 مــارس 
2019م ، و الشــركة و لــم يصــدر قــرار مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة فــي إســتئناف 

الشــركة حتــي تاريــخ هــذه النشــرة.
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م اســتلمت الشــركة الربــط الزكــوي المعــدل مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة - 

والجمــارك للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2020م، يبلــغ الفــرق مــا بيــن الربــط المعــدل وإقــرار الشــركة مبلــغ 429,609 
ريــال ســعودي مقيــد مخصــص مقابلهــا. وقــد قامــت الشــركة باالعتــراض أمــام األمانــة العامــة للجان الزكويــة و الضريبية 
و الجمركيــة علــى البنــود التــي لــم يتــم قبولهــا مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي اعتــراض الشــركة و لــم 
يصــدر قــرار مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة فــي اعتــراض الشــركة حتــى تاريــخ هــذه 
النشــرة. لــم تقــم هيئــة الــزكاة والضريبــة و الجمــارك بمراجعــة إقــرارات الشــركة المقدمــة للســنوات الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 مــارس فــي 2022م و2021م، و عليــه فــال يمكــن تحديــد مــا اذا كان مــن الممكــن ان تقــوم هيئــة الــزكاة والضريبــة 

والجمــارك بتعديــل إقــرار الشــركة المقــدم و ربــط مبالــغ زكاة إضافيــة عــن تلــك الســنوات.
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شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتي 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك ربط عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقد قامت الشركة بسداد قيمة الربط المعدل لصالح هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ، لم تقم هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة مكتبات تهامة الحديثة )شركة تابعة( 	
لــم تقــم شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة بتقديــم اقراراتهــا الزكويــة منــذ التأســيس مــع العلــم أن إدارة الشــركة التابعــة - 

قامــت باحتســاب مخصصــات للــزكاة ســنويا حيــُث يبلــغ قيمــة المخصــص 20,942,931 ريــال ســعودي كمــا 31 مــارس 
2022م، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م تســلمت الشــركة الربــوط الزكويــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة 
ــي قيمــة  ــغ إجمال ــى 31 ديســمبر 2019م، تبل ــة فــي 31 ديســمبر 2011م وحت ــة و الجمــارك للســنوات المنتهي والضريب
ــم  ــد ت ــال ســعودي، و ق ــغ 3,540,123 ري ــر مبل ــد بالدفات ــة عــن المخصــص المقي ــوط المعدل ــى الرب ــاء عل ــات بن الفروق
قيــد مخصــص مقابلهــا ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م، 
كمــا قامــت الشــركة باالعتــراض علــى تلــك الربــوط أمــام األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة بعــد 
رفــض اعتــراض الشــركة مــن قبــل هيئــة الــزكاة و الضريبــة و الجمــارك. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م 
صــدر قــرار مــن األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة برفــض اعتــراض الشــركة علــى الربــط المعــدل 
للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر فــي 2017م و 2018م، وقــد قامــت الشــركة بتقديــم اســتئناف علــى قــرار اللجنــة 
ووقــد تــم رفــض االســتئناف مــن قبــل األمانــة العامــة الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة وعليــه فقــد أصبــح الربــط المعــدل 

واجــب الســداد علــى الشــركة.
صــدر قــرار مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة برفــض اعتــراض الشــركة علــى الربــوط - 

المعدلــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2011م وحتــى 2016م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، 
ــم  ــم يت ــة ول ــة والجمركي ــة والضريبي ــة العامــة للجــان الزكوي ــرار أمــام األمان ــى الق وقــد تقدمــت الشــركة باســتئناف عل

إصــدار قــرار بقبــول االســتئناف أو رفضــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
خــالل الفتــرة المنتهيــة فــى 30 ســبتمبر 2022م قامــت هيئــة الــزكاة و الدخــل و الجمــارك بإصــدار ربــط للســنة الماليــة - 

المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2020 و قــد تقدمــت الشــركة باعتــراض علــى قــرار الهيئــة أمــام األمانــة العامــة الزكويــة و 
الضريبيــة و الجمركيــة بعــد رفــض هيئــة الــزكاة و الدخــل و الجمــارك اعتــراض الشــركة و لــم يصــدر قــرار بشــأن 

اعتــراض الشــركة مــن قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة حتــي تاريــخ هــذه النشــرة.
قــد تتعــرض شــركة مكتبــات تهامــة الحديثــة إلــى تعليــق ملفهــا لــدى وزارة العمــل بتوجيــه مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة - 

والجمــارك، أو قــد ال تتمكــن مــن إتمــام تعامالتهــا فــي حــال طلبــت منهــا الجهــات المتعاقــدة تقديــم شــهادات الــزكاة، 
أو قــد تقــوم هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالكتابــة للبنــك المركــزي الســعودي لحجــز األرصــدة البنكيــة الخاصــة 
ــال شــركة  ــى أعم ــذي ســيؤثر ســلباً عل ــر ال ــة، األم ــن تســوية مســتحقاتها الزكوي ــة لحي ــة الحديث ــات تهام بشــركة مكتب

مكتبــات تهامــة الحديثــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

شركة استدامة العالمية للعقار )شركة تابعة(  	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة تهامة الدولية لإلعالن )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة تهامة للتوزيع )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م إلى هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك وسداد الزكاة المستحقة من واقع إقراراتها الزكوية.

خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م اســتلمت شــركة تهامــة للتوزيــع الربــط الزكــوي المعــدل مــن قبــل  	
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2015م، تبلــغ إجمالــي قيمــة الفروقــات بنــاء علــى 
الربــط المعــدل مبلــغ 357,242 ريــال ســعودي وقــد تــم قيــد مخصــص مقابلهــا ضمــن قائمــة األرباح أو الخســائر الموحدة 
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للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021م، كمــا قامــت الشــركة باالعتــراض علــى الربــط أمــام األمانــة العامــة للجــان 
الزكويــة والضريبيــة و الجمركيــة بعــد رفــض اعتــراض الشــركة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. وقــد صــدر 
قــرار قبــل األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة برفــض اعتــراض الشــركة علــى الربــط المعــدل للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م، وقــد تقدمــت الشــركة باســتئناف علــى القــرار أمــام األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و 

الضريبيــة و الجمركيــة ولــم يتــم إصــدار قــرار بقبــول االســتئناف أو رفضــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
خخــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م، اســتلمت شــركة تهامــة للتوزيــع الربــط الزكــوي المعــدل مــن قبــل هيئــة  	

الــزكاة والضريبــة والجمــارك للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و 2017م حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة الفروقــات 
بنــاء علــى الربــط المعــدل مبلــغ 564,653 ريــال ســعودي وقــد تــم قيــد مخصــص مقابلهــا ضمــن قائمــة األربــاح أو 
ــك  ــى تل ــراض عل ــت الشــركة باالعت ــا قام ــارس 2022م، كم ــي 31 م ــة ف الخســائر الموحــدة المختصــرة للســنة المنتهي
ــة  ــراض الشــركة مــن قبــل هيئ ــة بعــد رفــض اعت ــة و الجمركي ــة و الضريبي ــة العامــة للجــان الزكوي الربــوط أمــام األمان
الــزكاة والضريبــة و الجمــارك. وقــد صــدر قــرار األمانــة العامــة للجــان الزكويــة والضريبيــة والجمركيــة برفــض اعتــراض 
الشــركة علــى الربــوط المعدلــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و 2017م ، وقــد تقدمــت الشــركة باســتئناف 
علــى القــرار أمــام األمانــة العامــة للجــان الزكويــة و الضريبيــة و الجمركيــة ولــم يتــم إصــدار قــرار بقبــول االســتئناف أو 

رفضــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

شركة تهامة للتعليم )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادات الزكاة عن هذه السنوات ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة نسيج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة(.

شركة تهامة لإلعالم الجديد )شركة تابعة( 	
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع 
اإلقرار الزكوي المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة أفينتوس جلوبال للتجارة )شركة تابعة( 	
ال ينطبق حيث إن الشركة تعمل بدولة األمارات العربية المتحدة.

وبناًء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة وشركاتها التابعة )لمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة 
هذه  من  أعمالها«  وطبيعة  الشركة  عن  »خلفية   )3( القسم  من  التابعة«  »الشركات   )8-3( الفرعي  القسم  راجع  فضاًل 
النشرة(، ال تستطيع الشركة وال شركاتها التابعة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتهم 
الزكوية عن السنوات المالية المذكورة أعاله والتي لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار 
الربوط الزكوية لها، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقباًل عن هذه األعوام، وإذا ما قامت هيئة الزكاة والضريبة 
للجان  العامة  األمانة  رفضت  ما  إذا  أو  الفروقات،  هذه  مثل  بدفع  التابعة  وشركاتها  الشركة  بمطالبة  فعاًل  والجمارك 
المنازعات الضريبية االعتراضات المقدمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة على الربوط الزكوية المعدلة من قبل هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك فإن ذلك سيؤثر سلباً على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 211125
تعتمد أعمال الشركة على قدرتها على الحصول على تسهيالت ائتمانية من أطراف ثالثة لتمويل عملياتها، حيث تبلغ إجمالي مديونية الشركة 
مبلغ )20,416,769( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، وتمثل إجمالي مديونية الشركة ما نسبته 247,4% من إجمالي حقوق الملكية 

العائد لمساهمي الشركة كما في 31 مارس 2022م.

الشريعة  أحكام  متوافقة مع  اتفاقيات تسهيالت مرابحة ألجل  إبرام  المناسبة من خالل  التمويالت  الحصول على  الشركة على  وتحرص 
اإلسالمية باإلضافة إلى اتفاقيات أخرى يأتي تفصيلها كما يلي:

اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك األهلي السعودي بتاريخ 1443/03/26هـ )الموافق 2021/11/01م( لمدة سنة واحدة . 1
بقيمة عشرين مليون ريال سعودي )20,000,000( ريال سعودي كحد شامل يمكن استخدامه في عدة حدود فرعية بما 

يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وقد نصت االتفاقية على أّنه يتم سداد تكاليف التمويل مع أصل التمويل في تاريخ االستحقاق، وتحمل التسهيالت أعاله 
الضمانات  وتتمثل  عليه،  المتفق  الهامش  زائداً  السعودية  العربية  المملكة  في  السائدة  للمعدالت  وفقاً  مالية  مصاريف 

المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقية بالتالي:

سند ألمر بقيمة اثنان وعشرون مليون )22,000,00( ريال سعودي.- 
رهن وديعة بقيمة عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي لدى البنك األهلي السعودي.- 

خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م استحقت التسهيالت االئتمانية مع البنك األهلي السعودي و لم يتم سدادها 
حتى تاريخ هذه النشرة وذلك وفقا إلجراءات إعادة التنظيم المالي و التي تقضي بتعليق المطالبات على الشركة التى تسبق 
تاريخ صدور قرار المحكمة التجارية بقبول طلب الشركة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي، تجدر اإلشارة بأن الرصيد 
بتكوين مخصص اضافي  البنك األهلي )20,751,000( ريال سعودي، وقد قامت الشركة  المستحق على الشركة لصالح 
بقيمة )161,000( ريال سعودي في حال قام البنك بالمطالبة بفوائد اضافية على المبلغ نظير فترة تعليق المطالبات على 

الشركة التى تسبق تاريخ صدور قرار المحكمة التجارية بقبول طلب الشركة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي.

اتفاقية تسهيالت بنكية غير نقدية مع بنك الرياض بتاريخ 1443/06/28هـ )الموافق 2022/02/31م( لمدة ثالث سنوات . 2
بقيمة خمسمائة وواحد وتسعون ألف )591,000( ريال سعودي إلصدار ضمانات واعتمادات مستندية.

وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقيات بالتالي:

سند ألمر بقيمة خمسمائة وواحد وتسعون ألف )591,000( ريال سعودي.- 
هامــش تغطيــة نقديــة لــدي البنــك بقيمــة ثمانيــة وثمانــون ألــف وســبعمائة وأربعــة )88,704( ريــال ســعودي لــدى بنــك - 

الريــاض.
للتسهيل غير  وفاء  البنك  لدى  الشركة  قبل  مبالغ محتفظ من  أي  الرياض بخصم  لبنك  يسمح  االتفاقية شرط  تتضمن 
أربعون ألف وسبعمائة وواحد  الرياض مبلغ  الشركة لدي بنك  بها من قبل  المحتفظ  بلغت قيمة األرصدة  النقدي، وقد 
وتسعون )40,791( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ومبلغ )ال شيء( كما في 31 مارس 2021م، تظهر تلك األرصدة 

ضمن بند النقد وما في حكمه دون مقاصة.

إضافة إلى مبلغ ثمانية وثمانون الف وسبعمائة وأربعة )88,704( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، )ال شيء( كما في 
31 مارس 2021م، تظهر تلك األرصدة ضمن ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، بالصافي دون مقاصة.

اتفاقية تمويل أبرمتها الشركة التابعة )أفينتوس جلوبال للتجارة( مع بنك اإلمارات دبي الوطني لشراء سيارات تبلغ قيمتها . 3
الدفترية كما في 31 مارس 2022م مائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وثالثون )194,438( ريال سعودي، ومبلغ 
ثالثمائة وخمسة وأربعون الف ومائتان وثالثة وعشرون )345,223( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، يتم سداد 

التمويل على أقساط شهرية لمدة 48 شهر مقابل رهن السيارات لصالح البنك.

خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م قامت الشركة التابعة )شركة أفينتوس جلوبال للتجارة( بإنهاء التمويل القائم 
مع البنك بعد سداد جميع المبالغ المتعلقة بالتمويل وعليه فقد تم إلغاء الرهن القائم على سيارات الشركة التابعة لصالح 

البنك و لم يعد التمويل قائماً.

وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقية رهن قيمة السيارات لصالح البنك وبلغت صافي القيمة 
وثمانية  وتسعمائة  ألف  وثالثون  واثنان  مائتان  مبلغ  بالصافي  ومعدات  ممتلكات  بند  الظاهرة ضمن  للسيارات  الدفترية 
وثمانون )232,988( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ومبلغ مائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وثالثون )188,930( 

ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م.
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لدى الشركة التابعة شركة أفينتوس جلوبال للتجارة تسهيل غير نقدي من بنك رأس الخيمة* إلصدار خطابات ضمان أداء . 4
بقيمة أربعة ماليين وتسعمائة وخمسة وثالثون ألفاً وثالثة وخمسون )4,935,053( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، 
ومبلغ أربعة ماليين وتسعمائة وخمسة وثالثون ألف وثالثة وخمسون ) 4,935,053( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، 

تتضمن أهم شروط وضمانات التسهيل البنود التالية:

سند ألمر بقيمة أربعة ماليين وتسعمائة خمسة وثالثون الف وثالثة وخمسون )4,935,053( ريال سعودي.- 
رهــن االســتثمارات العقاريــة المملوكــة لشــركة تهامــة للتعليــم بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لصالــح البنــك. وتمثــل - 

بنــد االســتثمارات العقاريــة بقائمــة المركــز المالــي.
ــة الحــق فــي إيــرادات التأجيــر لالســتثمارات العقاريــة لصالــح البنــك بمــا ال يقــل عــن ســتمائة ألــف )600,000( -  إحال

ريــال ســعودي.
رهن مخزون شركة أفينتوس جلوبال للتجارة )الظاهرة ضمن بند المخزون(.- 
إحالة الحق في مبيعات نقاط البيع لصالح البنك.- 
إحالة الحق في وثيقة التأمين على االستثمارات العقارية لصالح البنك.- 
االحتفــاظ برصيــد نقــدي بحســابات الشــركة البنكيــة لــدى البنــك بمــا ال يقــل عــن مليــون وأربعمائــة واثنــان وأربعــون - 

ــال ســعودي. وســبعون )1,442,070( ري
وعليه تبلغ إجمالي الضمانات النقدية الظاهرة ضمن بند نقد وما في حكمه المحتفظ بها لدى بنك رأس الخيمة مقابل التسهيل أعاله مبلغ 
مليونان وواحد وثالثون الف ومائتان وخمسة وتسعون )2,031,295( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ومبلغ ثمانمائة وثالثة وستون 
الف وستة عشر )863,016( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م.كما أّن االتفاقية تتضمن شرطاً يسمح للبنك بخصم أي مبالغ محتفظ 
من قبل الشركة التابعة لدى البنك وفاء للتسهيل غير النقدي، وقد بلغت قيمة األرصدة المحتفظ بها من قبل الشركة لدى البنك مبلغ مليونان 
وخمسمائة وخمسة آالف وسبعمائة وستة وعشرون )2,505,726( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ومبلغ ثمان مائة وثالثة وستون الف 

وستة عشر )863,016( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، تظهر تلك األرصدة ضمن بند النقد وما في حكمه دون مقاصة.

* خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م قامت الشركة التابعة )شركة أفينتوس جلوبال للتجارة( باإلتفاق مع البنك على إلغاء التسهيالت الغير نقدية إلصدار خطابات ضمان إداء كجزء 
من عملية التخارج من العمليات التجارية للمجموعة بعد إتمام اتفاقية بيع و نقل أصول و التزامات الشركة التابعة و عليه فقد تم إلغاء كافة الرهونات و القيود على موجودات الشركة التابعة و 

األرصدة النقدية الخاصة بالشركة التابعة لدي البنك و تحرير الصكوك.

وتتمثل أبرز المخاطر في هذه التسهيالت في عدم وجود ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق مما يشكل 
خطورًة يمكن أن تؤدي لإلخالل باالتفاقيات المبرمة باالتفاقيات المبرمة، وبالتالي قد تطالب للجهة الممولة بإلغاء أو إنهاء التسهيالت 
االئتمانية ومطالبة الشركة بسداد كامل المديونية فوراً؛ مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وقدرتها على 
االقتراض والتمويل وتنفيذ خططها المستقبلية، كما أن حق جهات التمويل في إنهاء العقد في أي وقت قبل نهاية المدد المحددة دون الحاجة 
إلى موافقة العميل أو إبداء األسباب، مع مطالبة العميل بتسديد التزاماته، مع سقوط اآلجال قد يؤدي إلى صعوبة في توفير سيولة عاجلة 

للشركة.

والجدير بالذكر أّن تأثر الضمانات المقدمة لجهات التمويل قد يؤدي لطلب جهات التمويل تقديم ضمانات إضافية أو سقوط اآلجال للديون، 
وتضمن بعض العقود القائمة شروطاً تتضمن إمكانية قيام البنك بخصم الضمانات، والمبالغ المحتفظ بها من قبل الشركة لدى البنك وفاًء 

للتسهيل غير النقدي يشكل خطورًة مالية.

عالوة على ما سبق؛ فإذا احتاجت الشركة إلى تمويل إضافي في المستقبل لتوسيع نشاطها أو منتجاتها، أو لتحسين مالءتها المالية؛ قد 
تواجه صعوبًة في توفير الضمانات اإلضافية التي قد تُطلب من الشركة للحصول على تمويل إضافي، نظراً لتقديمها في عقود تمويل ُمسبقة، 
أو صعوبًة في الحصول على مصادر تمويل، أو صعوبًة في االلتزام بالشروط المقدمة من جهات التمويل؛ مما قد يؤدي للتأثير سلباً على 

الشركة وأداءها المالي وخطة عملها.

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات 211126
، المكتبات والتجزئة، وتتركز إيرادات  التوزيع   ، التابعة من أربعة أنشطة رئيسية وهي اإلعالن ،االنتاج  تتكون إيرادات الشركة وشركاتها 
الشركة من قطاع التجزئة في تجزئة السفر حيث شكلت إيرادات المكتبات والتجزئة ما نسبته 26% و18% و40% من إجمالي إيرادات الشركة 
كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي وشكلت إيرادات قطاع االنتاج ما نسبته )28.3%( و)36.8%( و)26.5%( من إجمالي 
إيرادات الشركة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي، وشكلت إيرادات قطاع اإلعالن ما نسبته )16.2%( و)9.8%( و)%7( 
من إجمالي إيرادات الشركة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي، وشكلت إيرادات قطاع التوزيع ما نسبته )%29.2( 
و)36%( و)25.6%( من إجمالي إيرادات الشركة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي. وبالتالي فإنه في حال انخفاض 
اإليرادات من نشاطات الشركة بشكل عام ومن نشاط المكتبة والتجزئة بشكل خاص، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة 

وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.
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المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 211127
تعتمد قدرة الشركة وشركاتها التابعة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، 
والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالماتها التجارية لدى 
الجهات المختصة باستثناء العالمة التجارية )Forward( والتي مازالت قيد التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما أن لدى 
التجارية  »العالمات   )10-10( الفرعي  القسم  راجع  العمل على تجديدها )فضاًل  ويتم  منتهية  تجارية  الشركة شهادات تسجيل عالمات 
وحقوق الملكية« من القسم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمات 
التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة وشركاتها التابعة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية 
هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها 
التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها، مما ينعكس سلباً على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية 211128
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية أعمالها وأصولها، غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع الوثائق التأمينية المهمة 
ألعمالها وأصولها، أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت، أو أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. 
كما أنه من الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها 
على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجارياً، أو ستظل متاحة على اإلطالق. 
فإن أياً من هذه األحداث أو الظروف أو وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة 
وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية )ولمزيد من المعلومات حول وثائق التأمين يرجى مراجعة القسم الفرعي )8-10( 

»وثائق التأمين« من القسم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 211129
العقود  حجم  وبلغ  )الزميلة(،  بها  المستثمر  الشركات  في  متمثلة  عالقة  ذات  أطراف  مع  االعتيادية  أعمالها  سياق  في  الشركة  تتعامل 
والتعامالت مع األطراف ذات العالقة كما هو موضح في الجدول أدناه حوالي )4.1( مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، و)2.5( 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، و)4.4( مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. 

التغير في نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول(: 3الجدول رقم )

طبيعة المعاملةطبيعة العالقةأسم الشركة
السنة المالية المنتهية في 31 مارس )مليون ريال سعودي(

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

-3.4811.663حساب جاريشركة زميلةشركة تهامة لإلعالم المعاصر
387--حساب جاريشركة زميلةشركة قطرب لإلنتاج اإلعالمي

-105878حساب جاريشركة زميلةشركة تهامة لإلعالم الجديد
718--عقود إنتاجشركة زميلةشركة جى والتر تومسون - مينا

48163.315حساب جاريشركة زميلةالشركة المتحدة لإلعالن
4.0672.5484.420اإلجمالي

تضمنت المعامالت مع األطراف ذات العالقة نوعين من المعامالت. النوع األول هو معامالت يومية في سياق العمل العادي. تمّثل هذه 
المعامالت مدفوعات تقوم الشركة بتسديدها نيابة عن األطراف ذات العالقة، أو تحصيالت تقوم الشركة بإجرائها أيضاً نيابة عن األطراف 
ذات العالقة. من جهة أخرى، تتلقى الشركة مدفوعات من األطراف ذات العالقة كنوع من الدعم المادي لدعم متطلبات رأس المال العامل 
والنوع الثاني من المعامالت يتعلق ببعض األعمال التي تتضمن خدمات تقنية المعلومات والموارد البشرية والخدمات اإلعالنية واإلعالمية 
المقدمة لبعض الشركات الزميلة. كانت هذه طبيعة المعامالت التي تم إجراءها مع شركة تهامة لإلعالم المعاصر وشركة قطرب لإلنتاج 
اإلعالمي وشركة تهامة لإلعالم الجديد. باإلضافة إلى المعامالت التي ذكرت أعاله، ارتبطت المعامالت التي أجريت مع شركة جي والتر 
تومسون - مينا بعدد من الخدمات اإلعالنية واألفالم اإلنتاجية التي قدمتها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

لشركة جي والتر تومسون. 

باستثناء العقود الموقعة ما بين الشركة وشركة جي والتر تومسون وشركة اإلنتاج المعاصر، ليس لدى الشركة آليات رسمية بموجب عقود 
مبرمة يتم من خاللها إدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بتسوية هذه التعامالت مع األطراف 
ذي العالقة بناء على اتفاقيات خاصة ليس لها أساس تجاري. إن عدم وجود آليات رسمية يتم من خاللها إبرام العقود مع األطراف ذات 
العالقة سينتج عنه وجود مخاطر مرتبطة بهذا التعامل؛ مما قد ينشأ عنه احتمالية نشوء اختالفات ما بين الشركة واألطراف ذات العالقة 
األمر الذي سيكبد الشركة لخسائر مالية وتشغيلية تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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لدى الشركة أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، 1.1 مليون و4.4 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2020م والعام 2021م والعام 2022م، على التوالي. يعود الرصيد المستحق كما في 31 مارس 2022م بشكل رئيسي إلى شركة 
الرصيد  اتفاق رسمي. تضمن  السابقة دون أي  الثالث  الشركة خالل األعوام  إلى  المقدم  المالي  بالدعم  يتعلق  المتحدة فيما  اإلعالنات 
استحقاق لشركة اإلعالنات المتحدة بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م لفترة تزيد عن عام واحد. 

عزت اإلدارة التأخير في تسوية هذه المعاملة إلى قيود السيولة وذكرت بأنه سيتم تسوية الرصيد عند توفر النقد.

وفي حال عدم مقدرة الشركة على إتمام التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك 
سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 211130
أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات وتشمل هذه العقود عقود تمثيل وتوزيع )فضاًل راجع القسم الفرعي )10-5( »ملخص العقود 
الجوهرية« من القسم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة( وعقود اإليجار )فضاًل راجع القسم الفرعي )10-9( »العقارات« من 
القسم )10( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أو عدم 

مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض االتفاقيات تلزم الشركة بأخذ موافقة خطية لإلفصاح عن العقد أو أي من شروطه، وفي هذا اإلطار 
)حسب ما ينطبق( قامت الشركة بأخذ الموافقات الالزمة لإلفصاح عن تلك االتفاقيات أو العقود، فيما عدا اتفاقية شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( مع )شركة فاين آرت( باإلضافة إلى عقد آ إيجار آخر مبرم مع مؤسسة تجارية. لمزيد 

من التفاصيل، فضاًل راجع القسم الفرعي )10-9( »العقارات« من القسم )10( »المعلومات القانونية«.

كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها 
على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلباً 

على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية. 

المخاطر المتعلقة بـعقود االيجار 211131
تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ )1438/05/16هـ( الموافق 2017/02/13م، المتضمن عدم اعتبار عقد 
االيجار غير المسجل في الشبكة االلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية 
لخدمات االيجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ، وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على 
كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 2019/01/10م(. كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، أبرمت الشركة و/أو فروعها 
عدد )21( عقد إيجار بصفتها مستأجرة منها عقدين اثنين غير موثقين إلكترونياً، مرتبطة بإيجار مستودعين مع شركة العناية الفائقة 
للخدمات الطبية، إن مثل هذه العقود غير الموثقة قد ال يتم النظر بها من قبل المحاكم السعودية وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها 
مدعي من حماية حقوقها في حال اخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية وإن عدم مقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية 
عقود االيجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط تفضيلية أو عدم تمكنها من استخدام العين المستأجرة 
للغرض المخصص لها ألي سبب كان، سيضطرها إلخالء العين المستأجرة وإيجاد أماكن أخرى مناسبة أكثر لمزاولة نشاط الشركة، من دون 
أن تضمن شروط عقود ايجار مالئمة، وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. )لمزيد من التفصيل، 

فضاًل راجع القسم الفرعي )10-9( »العقارات« من القسم )10( »المعلومات القانونية«.

كما ابرمت الشركة عقد استئجار 15 لوحة إعالنية مبرمة مع امانة المنطقة الشرقية، وهناك تباين في المعلومات المذكورة في العقد 
ومحضر تسليم المواقع مما سينتج عنه عدم حماية حقوق الشركة في حال الوقوع في نزاع، وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية  211132
أو التحكيم الدولي

أبرمت الشركة وشركاتها التابعة عدد من العقود واالتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية، وتشمل عقود تمثيل 
وتوزيع، وتنص هذه العقود واالتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم األجنبي، وفي حالة حدوث 
نزاع مع أحد األطراف المتعاقد معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو صدر حكم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناًء على القانون األجنبي 
الواجب التطبيق، فإن من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي ستتعرض لها الشركة أو شركاتها التابعة والناشئة عن مثل هذا 
الحكم أكبر مما لو صدر الحكم من قبل المحاكم السعودية وفقاً للنظام السعودي المطبق مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة ووضعها 

المالي.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 211133
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي )40.91%( من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات 
والخبرات المطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة العمل نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع. باإلضافة إلى أن اعتماد الشركة 
على نسبة مرتفعة من الموظفين غير السعوديين يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي 
من رخص عمل وإقامات، األمر الذي يؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي يؤثر سلباً على أعمالها وأدائها المالي ونتائج 

عملياتها.

المخاطر المتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة  211134
قامت الشركة في عام 2020م بزيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق أولوية بعدد عشرة مليون )10,000,000( سهم بسعر )10( رياالت 
سعودية، حيث بلغ إجمالي متحصالت الطرح مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، حيُث ارتفع رأس مال الشركة من خمسة وسبعون 
ذات  نشرة اإلصدار  الشركة في  وأفصحت  ريال سعودي  مائة وخمسة وسبعون )175,000,000(  إلى  ريال سعودي  مليون )75,000,000( 
العالقة أنه سيتم استخدام متحصالت الطرح في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة، وتم توزيع مبلغ متحصالت الطرح على عدد 
من البنود التي تعتزم الشركة العمل عليها وهي )مشروع المقر الرئيسي بالرياض، ترقية األنظمة اآللية والتطبيقات، توسيع شبكة المواقع 
اإلعالنية، تحويل جزء من اللوحات إلى شاشات إعالنية رقمية، وتركيب الشاشات اإلعالنية الرقمية، شراء طابعة لألوجه اإلعالنية، إطالق 
برامج وتطبيقات للمحتوى الدعائي الرقمي، استثمار في شراكات بقطاع اإلنتاج، فتح فروع جديدة، فروع المطارات، وتكاليف الطرح( وتم 

استخدام متحصالت الطرح كما وردت في نشرة اإلصدار.

إذا لم تنجح الشركة بجمع األموال الكافية من خالل إصدار حقوق األولوية أو استخدامها بالشكل األمثل، أو قامت بعد اكتمال عملية زيادة 
رأس المال بتعديل استخدام متحصالت الطرح عن ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار وكان لهذه االستخدامات أثر سلبي على الشركة، 
فيجب األخذ باالعتبار فيما يتعلق باحتمالية تكبد الشركة رسوم انخفاض كبيرة على منشآتها، حيث أن االنخفاض الكبير في اإليرادات 
والتدفقات النقدية التشغيلية قد يؤدي إلى انخفاض في قيمة األصول غير المتداولة للشركة األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتحفظات المراجع الخارجي 211135
قام المراجع الخارجي بإضافة تحفظ في القوائم المالية حيُث تم التوضيح من قبله بأنه لم يحصل على أدلة تدقيق كافية )مباشرة أو من 
خالل اتباع إجراءات بديلة( فيما يتعلق بأرصدة االستثمار وكذلك حصة الشركة في األرباح من الشركات الزميلة. ونتيجة لذلك، لم يكن 
المراجع الخارجي قادًرا على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديالت على األرقام المذكورة في السنوات المالية المنتهية في 
31 مارس 2020م و2021م و2022م. وبالتالي، قام المراجع الخارجي بإضافة رأي متحفظ للقوائم المالية لألعوام 2020م و2021م و2022م 
)لمزيد من المعلومات عن التحفظ في القوائم المالية فضاَل راجع القسم رقم )6( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« من هذه 

النشرة(.

تعرف الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيراً ولكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة. بشكل عام، حيُث يتم 
ذلك عندما تمتلك الشركة حصة من 20% إلى 50% من حقوق التصويت.

تستخدم المجموعة طريقة حقوق الملكية لتسجيل استثماراتها في الشركات الزميلة حيث يتم االعتراف باالستثمارات بشكل أساسي بالتكلفة 
ويتم تعديلها الحًقا لتعكس حصة الشركة في األرباح أو الخسائر بعد االستحواذ.

الجدير بالذكر بأنه بلغت قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة ما قيمته 44.3 مليون ريال سعودي و31.7 مليون ريال و36.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي. فيما بلغت حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة 

7.0 مليون ريال سعودي و)6.5( مليون ريال سعودي و8.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي.

تجدر اإلشارة بأن السنة المالية للشركات الزميلة »شركة جي وولتر طومسون« و»الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة« تبدأ من 1 يناير وتنتهي 
بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام ميالدي. وبناًء على ذلك فإن الشركة تقوم بتسجيل صافي حصتها في الشركات الزميلة باإلضافة لحصتها 

في األرباح من تلك الشركات تسجل بناء على حسابات اإلدارة وليس بموجب القوائم المالية المراجعة لتلك الشركات.

إن عدم قدرة الشركة على معالجة التحفظات الواردة في القوائم المالية المصدرة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها 
المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة باألداء المالي لشركة أفينتوس للتجارة )شركة تابعة( 211136
انخفضت إيرادات شركة أفينتوس للتجارة من 16.7 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 6.1 مليون ريال 
سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م ومن ثم ارتفعت إلى 13.6 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. 
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انخفض إجمالي الربح الذي حققته شركة افينتوس بنسبة 63.4% من 7.3 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 
2.7 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م، ثّم عاد وارتفاع بنسبة 149.3% إلى 6.6 مليون ريال سعودي في الفترة 
المنتهية في 31 مارس 2022م. ورغم تحقيق شركة أفينتوس للتجارة ربح إجمالي خالل الثالث سنوات السابقة، إال أنها حققت صافي خسائر 
بقيمة 3.8 مليون ريال سعودي، 7.0 مليون ريال سعودي، 5.9 مليون ريال سعودي، خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م، 2021م، 

2022م، على التوالي. تعود هذه الخسائر إلى األسباب التالية:

عدم وجود إحصائيات لكل متجر 	
نقص في تجميع بيانات العمالء 	
عدم تفعيل المنصات االلكترونية  	
عدم وجود استراتيجية تسعير مرنة 	
غياب سياسات الشراء  	
التأخر في إغالق الفروع الخاسرة 	

وقعت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بتاريخ 9 مايو 2022م اتفاقية مع شركة )Nextbite Trading( مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لالستحواذ على أعمال شركة أفينتوس للتجارة حيث تهدف الشركة إلى التخارج من شركة أفينتوس للتجارة كجزء من استراتيجية إعادة 
الهيكلة، تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 4 أكتوبر 2022م قامت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بالحصول على الموافقات الالزمة من أصحاب 
المصلحة و الهيئات ذات العالقة إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز وعقود اإليجار. و عليه تم استكمال عملية نقل األصول و االلتزامات 

المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة إفينتوس جلوبال للتجارة و إجراءات بيع مخزون الشركة للمشتري ) شركة نكست بايت للتجارة(. 

والمسموع  211137 المرئي  اإلعالمي  لإلنتاج  المتكامل  اإلنتاج  شركة  بنتائج  المتعلقة  المخاطر 
)شركة تابعة( وانخفاض ربحيتها

تقوم شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة( بإنتاج مواد إعالمية وإعالنية وأفالم ووثائقيات لصالح عدد 
من الوزارات والشركات ومحطات التلفزيون. يمكن تصنيف األفالم واإلعالنات التي تقوم الشركة المذكورة بإنتاجها ضمن فئتين أساسيتين 

هما: إنتاج إعالنات تجارية وإنتاج مسلسالت ومحتوى إعالمي.

تراجعت إيرادات شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج المرئي والمسموع بنسبة 12% من 27.1 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 
2021م إلى 23.9 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، كما تراجعت األرباح اإلجمالية من 7.6 مليون ريال سعودي 
في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م ثم ارتفعت إلى 3.0 مليون 
ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. تعّد تكلفة هذه األفالم مرتفعة نسبياً، حيث يعود سبب تراجع األداء إلى انخفاض 
مجمل الربح عن هذه العقود لتحقق مجمل خسارة بما يقارب 3.0 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م. نتجت 
الخسائر بشكل رئيسي من تعديل نطاق العمل المتفق عليه خالل مرحلة التنفيذ والذي لم يتم أخذ االعتبار به في تقدير التكاليف المعد من 
قبل فريق المبيعات حينها. باإلضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج البرامج والمسلسالت بشكل كبير بين العام 2020م و2021م نظرا النخفاض 

الطلب على المحتوى المسجل خالل فترة جائحة كورونا والتكاليف العالية المتعلقة بتنفيذ هذه اإلنتاجات. 

نتج عما ذكر أعاله انخفاض األرباح اإلجمالية لقطاع اإلنتاجات عالية الجودة كما هو موضح في الجدول أدناه: 

انخفاض األرباح االجمالية لقطاع االنتاجيات عالية الجودة(: 4الجدول رقم )

الفترة المنتهية هامش الربح اإلجمالي لكل قطاع
في 31 مارس 2020م

الفترة المنتهية
في 31 مارس 2021م

الفترة المنتهية
في 31 مارس 2022م

29.5%13.8%36.8%إنتاج إعالنات تجارية
-36.8%18.4%-إنتاج مسلسالت ومحتوى إعالمي

49.6%15.4%-أخرى
-12.6%6.7%36.8%اإلجمالي

يجدر بالذكر بأن استمرار تراجع اإلنتاجات المنفذة وسوء تقدير الشركة لتكاليف اإلنتاج، سيؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها 
المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المدينة  211138 الذمم  وكفاءة تسجيل مخصص  التحصيل  المتعلقة بضعف عملية  المخاطر 
لشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة(

تعدت أعمار جزء من أرصدة الذمم المدينة في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م بقيمة 14.3 مليون ريال سعودي )تشكل %63.2 
من إجمالي رصيد الذمم المدينة( أكثر من 360 يوما مقارنة بفترة ائتمان معتادة تتراوح بين 30 إلى 90 يوما. يعزى التأخير في تحصيل 
األرصدة المتأخرة بشكل كبير إلى ضعف مستويات السيولة لدى عمالء الشركة. عالوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من األرصدة التي 
تجاوزت موعد استحقاقها هي مستحقات قديمة معلقة لمدة تزيد عن 5 سنوات. قامت الشركة بتقديم 10 مذكرات قضائية ضد العمالء 
المتأخرين في سداد مستحقاتهم في المدد المحددة مسبقا بين العام 2020م والعام 2022م. ويتم حالياً دراسة 3 من أصل 10 قضايا من 
قبل الجهات المختصة كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م وتبلغ قيمة المطالبات المتعلقة بهذه القضايا الثالث ما قيمته 1.7 

مليون ريال سعودي. 

يتم احتساب مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بشكل منفصل لكل قسم / شركة تابعة بطريقة خسارة االئتمان المتوقعة بما 
يتماشى مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS 9(. ومع ذلك، لم تقم الشركة باحتساب مخصص الذمم المدينة والمشكوك في 
تحصيلها لشركة تهامة للتعليم التي لديها ذمم مدينة تصل إلى 0.2 مليون ريال سعودي وقائمة منذ أكثر من عام كما في الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2022م. باإلضافة إلى الذمم المدينة، تضمنت الذمم المدينة األخرى أرصدة أصول تعاقدية تبلغ 1.9 مليون ريال سعودي 
و2.3 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م مع العلم بأن الشركة لم تقم بعمل أي مخصصات تقادم أو مخصص 

خسائر ائتمانية في الميزانية لهذا الرصيد. 

إن المضي في إجراءات متابعة هذه المطالبات ورفع قضايا لتحصيل تلك المبالغ سيكبد الشركة تكاليف قضائية وتشغيلية إضافية مما يحمل 
الشركة أعباء مالية األمر الذي سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما ال تضمن الشركة تحصيل هذه األرصدة المتأخرة كما ال تضمن ربح القضايا المقدمة ضد العمالء المتأخرين في سداد مستحقاتهم 
وإنه في حال لم يتم تحصيل جزء كبير من أرصدة الذمم المدينة القائمة والمستقبلية فمن شأنه أن يؤثر على السيولة النقدية للشركة بشكل 

جوهري وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بأعمار المطالبات األخرى كما في 31 مارس 2022م 211139
على الشركة مصاريف مستحقة ومطالبات أخرى كما في 31 مارس 2022م تضمنت مصاريف قائمة بقيمة 22.7 مليون ريال سعودي مما 

سينتج عنه تدفقات نقدية مستقبلية خارجة كما يلي: 

يتم  	 ولم  التوزيعات  هذه  إقرار  تم  2022م:  مارس   31 في  كما  ريال سعودي  مليون   8.8 بقيمة  نقدية مستحقة  توزيعات 
تحصيلها أو المطالبة بها من قبل المساهمين المستحقين قبل العام 2009م حيث أن التوزيع النقدي الكترونيا لم يكن 

متاحا في ذلك الوقت.
رصيد قرض بدون فوائد يبلغ 13.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م: يتمثل المبلغ في إحالة حق لدين على  	

الشركة لصالح شركة مملوكة لرئيس مجلس اإلدارة السابق عن قرض حسن سبق منحه للشركة في سنوات سابقة قبل 30 
سبتمبر 2015. خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م تم رفض استئناف الشركة على الحكم القاضي بسداد 

الشركة المبلغ لصالح المدعى وبالتالى أصبح الحكم واجب النفاذ على الشركة. 
الجدير بالذكر بأن ال يمكن التيقن بتوقيت رفع مطالبات التوزيعات النقدية من قبل مساهمي الشركة المستحقين لتلك التوزيعات النقدية، 
ففي حال قيامهم بالمطالبة بتلك التوزيعات النقدية في فترة زمنية واحدة أو فترات زمنية متقاربة فإن ذلك سيؤثر على مستويات النقدية 

لدى الشركة األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

إن دفع هذه المستحقات من شأنه أن يؤثر على السيولة النقدية للشركة بشكل جوهري وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بمحدودية إمكانية الشركة من الحصول على قروض بنكية 211140
نظراً الرتفاع نسبة دين الشركة إلى حقوق الملكية من 46% في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م إلى 247,4% في الفترة المنتهية في 31 
مارس 2022م وعدم قدرتها في سداد بعض الديون خالل السنوات الماضية وتبعات بعض القضايا مع البنوك والجهات التمويلية آن ذاك 
باإلضافة إلى خسائر الشركة المستمرة حدت من قدرة الشركة على الحصول على تمويالت من البنوك. الجدير بالذكر أنه تم الحصول على 

قروض نقدية وغير نقدية مقابل قيمة عالية من الضمانات تتمثل في الودائع البنكية، وسندات ألمر، وأصول مرهونة كما يلي:

القروض نقدية وغير النقدية(: 5الجدول رقم )
ممتلكات عقاريةمخزونممتلكات ومعداتذمم مدينة وما في حكمهانقد وما في حكمهسندات ألمرالبنك

----22.020.0البنك األهلي السعودي
---0.1-0.6بنك الرياض

--0.2---بنك اإلمارات دبي الوطني
0.51.52.8-4.92.0بنك رأس الخيمة

27.5220.10.71.52.8اإلجمالي
المصدر: الشركة 

باإلضافة إلى الضمانات المشار إليها أعاله، تم توقيع اتفاقيات مع البنوك تتضمن بنود تقييدية إضافية. على سبيل المثال، اتفاقيات بنك 
الرياض وبنك رأس الخيمة تتضمن شروط تسمح للبنوك باستقطاع المبالغ المحتفظ عليها من الشركة وشركاتها التابعة في حسابات تلك 

البنوك.

وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول 
على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة 

وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع استهالك األصول الثابتة 211141
سجل استهالك أصول الشركة التابعة ارتفاعاً خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م حيث بلغت نسبة االستهالك للوحات اإلعالنية 

والسيارات واآلالت والمعدات وأجهزة الحاسب اآللي 94.2% و84.2% و92.5% 93.8% على التوالي.

الجدير بالذكر بأنه تم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة بلغت 0.7 مليون ريال سعودي و3.5 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 
31 مارس 2021م لتعكس االنخفاض في قيمة المشاريع تحت التنفيذ واألصول غير المستخدمة وكذلك اللوحات اإلعالنية. 

بمتطلباتها  االلتزام  الشركة ويضعف قدرتها مواصلة على  يعطل نشاط  أن  الثابتة من شأنه  إن أي عطل غير متوقع يطرأ على األصول 
التعاقدية لعمالئها، في حال أرادت الشركة استبدال األصول الثابتة عالية االستهالك نظير تقادمها أو عدم القدرة على استغاللها ًنظرا 
لعدم االنتفاع منها فإن الشركة ال تضمن إحالل أصول ثابتة بنفس الكفاءة وبتكلفة تناسب الشركة، االمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وضع عالمات تمييز لمعدات الشركة 211142
لم تقم الشركة بإضافة عالمات تميز إن ممتلكات ومعدات الشركة على سبيل المثال اللوحات اإلعالنية للشركة. وعالوة على ذلك، فإنه ال 
يتم إجراء أي تحقق من وجود تلك اآلالت والمعدات للشركة بشكل دوري. وبناًء عليه، ال يمكن ضمان وجود الممتلكات والمعدات في غياب 

مثل هذه الضوابط واإلجراءات.

إن عدم وجود عالمات تميز أصول الشركة أو متابعتها بشكل دوري قد يعرض األصول للسرقة أو عدم وجود ما يثبت ملكيتها للشركة مما 
قد يؤثر ذلك في حال حدوثه إلى تكبد الشركة خسائر مالية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

فروع  تجهيزات  في  يتثمل  غالبيته  في  مارس 2022م   31 في  كما  الشركة  ومعدات  لممتلكات  الدفترية  القيمة  ان صافى  بالذكر  الجدير 
المطارات وإعمال تحت التنفيذ بالفروع الجديدة بالمطارات ، إضافة إلى وحدة عقارية مملوكة لشركة تابعة بدولة االمارات العربية المتحدة.

المخاطر المتعلقة بالمخزون 211143
بلغت مخصصات المخزون بطيئة الحركة و/أو المتقادم ما قيمته 22.7 مليون ريال سعودي و26.4 مليون ريال سعودي و30.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي. حيث تم تقدير المخصصات المسجلة بناًء على تقديرات انخفاض القيمة 

التي أجرتها الشركة داخلياً، حيث أن الشركة ال تحتفظ بتقارير تقادم شاملة للعناصر بطيئة الحركة.

التوزيع  المتعلق بقطاع المكتبات وقطاع  ارتبط رصيد مخصص المخزون المتباطئ بقطاعي »المكتبات« و»التوزيع« حيُث بلغ المخصص 
24.6 مليون ريال سعودي و6.7 مليون ريال سعودي على التوالي.
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العناصر  للتعليم، فإن المخزون يتكون بشكل أساسي من  للتجارة وشركة تهامة  التابعة شركة أفينتوس جلوبال  أما فيما يتعلق بالشركات 
المتعلقة باألغذية، والمواد الثابتة سريعة الحركة وغيرها من المنتجات المالئمة التي يتم بيعها بمعدل دوران مرتفع، وبالتالي ترى الشركة 
عدم ضرورة مراجعتها بنهاية كل عام للتحقق من وجود أي انخفاض في قيمة مخزون لهذا النوع من المنتجات، حيث أن الشركة تقوم بعمليات 
مراجعة دورية على مدار العام وبشكل مستمر ويتم بموجبها تعديل قيمة المخزون وتسجيل الخسائر مباشرة عن البضائع التالفة أو منتهية 

الصالحية مباشرة بشكل دوري. 

عالوة على ذلك، تقوم الشركة بمراقبة مخصص االنكماش لتغطية الفجوات بين الجرد الفعلي وقيم المخزون المسجلة التخاذ أي إجراء 
أي تعديالت ضرورية. أيًضا، تتم مراقبة العمر االفتراضي للمنتجات بشكل منتظم ويتم إعادة المنتجات المنتهية الصالحية إلى الموردين 
)دون أن تتحمل الشركة تكاليف نقل تلك البضائع المنتهية في حال نصت اتفاقيات التوريد على تحمل المورد تكاليف إرجاع البضائع منتهية 

الصالحية(، 

أما فيما يتعلق بالبضائع التي ال يوجد مع الموردين اتفاقيات تمكن الشركة من إعادة تلك البضائع إلى المورد، فإن الشركة تتحمل خسائر 
بقيمة تلك البضائع منتهية الصالحية، األمر الذي يكبد الشركة مصاريف إضافية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

تجدر اإلشارة بأنه ال يوجد أي تأكيد على قوائم الجرد ذات الصلة بشركة أفينتوس جلوبال للتجارة المقدمة من المراجع الخارجي عن الفترة 
المنتهية في 31 مارس 2022م. كما أن المراجع الخارجي لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة لم يتمكن من حضور الجرد الفعلي ولم يتمكن 
تنفيذ اإلجراءات البديلة المطلوبة لتقييم وضمان وجود واكتمال وعرض الجرد المبلغ عنه في القوائم المالية. الجدير بالذكر بأن المراجع 

الخارجي للشركة قد ضمن ذلك كرأي متحفظ في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م.

إن عدم قدرة الشركة وشركاتها التابعة على تقدير وإدارة المخزون باإلضافة إلى القيام بالجرد بشكل دوري وتحديد الفوارق سوف يؤثر على 
الشركة مالياً مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتراجع أداء قطاع لإلعالن  211144
سجل قطاع اإلعالن الذي يشمل بشكل أساسي أنشطة اإلعالن الخارجي انخفاًضا كبيًرا في اإليرادات والربحية خالل الفترة المنتهية 
في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. حيُث انخفضت اإليرادات من 15.7مليون ريال سعودي في خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 
2020م لتصل إلى 7.2 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م فيما وصلت إيرادات هذا النشاط إلى 6.3 مليون 
ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م، سجلت الشركة مجمل ربح من قطاع اإلعالن بقيمة 2.0 مليون ريال سعودي خالل 
الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م، فيما سجل قطاع اإلعالن خسائر إجمالية بقيمة 6.0 مليون ريال سعودي و0.8 مليون ريال سعودي 
خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م و2022م على التوالي. سجل قطاع اإلعالن صافي خسارة بقيمة 0.7 مليون ريال سعودي و20.9 

مليون ريال سعودي و3,9 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي.

يعزى االنخفاض في قطاع اإلعالن إلى نقص األموال الالزمة لدعم تنفيذ المشاريع الجديدة. تجدر اإلشارة بأن اللوحات اإلعالنية توجد 
في المناطق المؤجرة من البلديات والجهات الحكومية األخرى، وبالتالي ، فإن تأمين و/أو تجديد العقود يتطلب عادًة ضمانات بنكية عالية 
يصعب على الشركة توفيرها في الوقت الراهن نتيجة النخفاض حجم السيولة لديها )لمزيد من المعلومات فضاًل راجع الخطر رقم )1-2-
10( »المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل« من هذا القسم(. كجزء من عملية التقدم في المناقصات المطروحة. بالنظر إلى قيود 
السيولة التي تواجهها الشركة حالًيا، فإن غالبية عقود الشركة لم يتم تجديدها ولذلك انخفض عدد العقود الموقعة حديًثا بشكل ملحوظ 

بين العامين 2020م و2022م.

إن استمرار النتائج السلبية في قطاع اإلعالن أو/ وعدم نجاح الشركة بخططها التوسعية في القطاع سيؤثر مستقباًل على ربحية الشركة 
بشكل عام مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باتفاقيات الموردين ومطالباتهم 211145
ال تحتفظ الشركة باي اتفاقيات مع موردي الكتب واألدوات المكتبية وال تعتمد على تسعيرة ثابتة تحكم عالقتها مع الموردين نظرا لتذبذب 
األسعار بشكل مستمر حيث أن التسعيرة الثابتة بموجب عقود طويلة األجل ال تخدم مصالح الشركة وال الموردين. نتيجة لذلك، يتم تنفيذ 
هذه األعمال عن طريق أوامر شراء فقط. من جهة أخرى، توقع الشركة عقود واتفاقيات فيما يخص الكتب المواقع اإلعالنية المؤجرة مع 

الجهات الحكومية بما فيها البلديات واألسواق التجارية والمطارات. 

تتعامل الشركة مع عدد كبير من الموردين داخل المملكة وخارجها حيث تعتمد بشكل كبير على شركة هوتون ميفلن هاركورت كمورد للكتب 
إجمالي  ميفلن هاركورت 20.0% و21.2% و27.3% من  المشتريات من شركة هوتون  المجمل، شكلت  التعليمية. في  والحلول  المدرسية 
المشتريات في الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م، على التوالي. تعكس هذه النسب وجود تركز ملحوظ في التعامل مع 
المورد )شركة هوتون ميفلن هاركورت (وعليه فإنه في حال عدم مقدرة الشركة على االستمرار مع هذا المورد، أو اخفاق الشركة في إيجاد 
موردين آخرين كبديل لهذا المورد وبشروط تجارية وتعاقدية مناسبة للشركة ، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي 
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من ناحية األرصدة الدائنة للموردين، بلغت أعمار األرصدة الدائنة التي تعدت 365 يوما كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م ما 
قيمته 33.5 مليون ريال سعودي )ما يعادل 71.2% من إجمالي األرصدة الدائنة للموردين( في حين أن سياسة االئتمان المعتمدة من الشركة 
لدفع أرصدة الموردين تتراوح بين 60 يوما - 90 يوما. يوضح الجدول أدناه أعمار المطالبات التجارية كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 

2022م:

أعمار المطالبات التجارية(: 6الجدول رقم )
أكثر من 365 يوم180 يوم - 365 يوم90 يوم - 180 يوم0 يوم - 90 يوم

33.5 مليون ريال سعودي4.0 مليون ريال سعودي2.4 مليون ريال سعودي7.2 مليون ريال سعودي

يعود السبب الرئيسي للتأخر في دفع هذه المطالبات إلى ضعف مستويات السيولة النقدية للشركة. الجدير بالذكر أنه تم رفع 3 مذكرات 
قضائية ضد الشركة من قبل الموردين فيما يتعلق بعدم تسديد مطالباتهم البالغة قيمتها 14.6 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 
31 مارس 2022م. وصدر حكم نهائي في أحد القضايا بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره )11,769,914( ريال، وال تزال باقي المطالبات التي 
تقدر بـ)2,820,621( ريال منظورة لدى المحاكم )لمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )10-11( »المنازعات والدعاوى القضائية« في 

هذه النشرة(. 

إن استمرار تأخر الشركة في دفع األرصدة الدائنة المستحقة للموردين سيؤثر على عالقتها مع الموردين الحاليين والموردين المحتملين 
مما سيؤثر على قدرتها في استقطاب موردين جدد أو الحفاظ على الموردين الحاليين نظرا لتردي سمعتها االئتمانية وبالتالي التأثير بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

الشركة  211146 عمليات  لتمويل  األولوية  حقوق  إصــدارات  على  باالعتماد  المتعلقة  المخاطر 
وتسوية خسائرها

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2020م مبلغ )39,180,857( ريال سعودي، أي ما يمثل )52.2%( من رأس مالها والبالغ 
العامة  الجمعية  وافقت  )الموافق 2020/07/15م(  وبتاريخ 1441/11/24هـ  ريال سعودي،  مليون )75,000,000(  وحينها خمسة وسبعون 
غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة وسبعون مليون )75,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسة وسبعون مليون 
)175,000,000( ريال سعودي عن إصدار حقوق أولوية بقيمة مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي. وبتاريخ 31 مارس 2021م بلغت 
الخسائر المتراكمة )114,166,642( ريال سعودي، أي ما يمثل )65.2%( من رأس مالها والبالغ مائة وخمسة وسبعون مليون )175,000,000( 
ريال سعودي، وبتاريخ 31 ديسمبر 2021م بلغت الخسائر المتراكمة )141,627,942( ريال سعودي، أي ما يمثل )80.93%( من رأس مال 
الشركة والبالغ حينها مائة وخمسة وسبعون )175,000,000( ريال سعودي. كما تجدر اإلشارة بأن الشركة قد سجلت ارتفاع في النقد من 
األنشطة التشغيلية خالل العام 2020م بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي فيما سجلت الشركة نقد )بالسالب( في األنشطة التشغيلية بقيمة 
21.2 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م، حيُث يعود ذلك لتسجيل الشركة خسائر خالل العامي 2020م و2021م. باإلضافة إلى ذلك، 

تثير العوامل المشار إليها أدناه الشكوك في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة: 

تجميد نقد وما في حكمه بمبلغ 25.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م فيما يتعلق بوحدات في صندوق  	
مرابحة محلي استثمرت به الشركة وأرصدة نقدية لدي بنك رأس الخيمة مقابل تسهيل غير نقدي تم تأمينه من شركة 

أفينتوس للتجارة )شركة تابعة(، باإلضافة إلى وديعة مقابل تسهيالت البنك األهلي السعودي كما في 31 مارس 2022م 
تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة أصولها المتداولة بقيمة 50.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.  	
تركز أصول رأس المال العامل على الذمم التجارية والمدينة األخرى حيث أن هناك تأخير كبير في تحصيل هذه الذمم في  	

حين أن مطلوبات رأس المال العامل )المطلوبات التجارية ورواتب الموظفين( ال يحكمها سياسات ائتمان تضمن سالمة 
موقف الشركة من هذه المطلوبات

تعثر في سداد القروض ودخول في عدد من النزاعات القانونية مع البنوك، مما صعب موقف الشركة من الحصول على  	
قروض بنكية في المستقبل 

نتيجة لما ذكر أعاله، ليس لدى الشركة حلول تمويلية لالستمرار كمنشأة مستمرة إال من خالل زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم 
حقوق أولوية. على سبيل المثال، قامت الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة 100 مليون ريال سعودي في العام 2021م ليرتفع رأس المال من 75 
مليون ريال سعودي إلى 175 مليون ريال سعودي وتم استخدام مجمل المتحصالت لتمويل عمليات التوسع وسداد بعض مطالبات الموردين. 
تبعا لذلك، تم تخفيض رأس المال في العام 2021م بقيمة 125 مليون ريال سعودي عن طريق إلغاء 12.5 مليون ريال سعودي إلطفاء الخسائر 
المتراكمة على الشركة والتي بلغت 114.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م ليصبح رأس المال بعد التخفيض 50 مليون ريال 
سعودي. ال تستطيع الشركة ضمان نجاح إصدارات أسهم حقوق األولوية وإن عدم الحصول على التمويل المناسب لعمليات الشركة وتسوية 

مطالباتها سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها واستمراريتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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لمهامها  211147 والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المراجعة  لجنة  أداء  بعدم  المرتبطة  المخاطر 
على النحو المطلوب

شكلت كل من لجنة المراجعة بتاريخ 2021/10/03م بعد توصية من مجلس اإلدارة وبموافقة من الجمعية العامة، كما شكلت كل من لجنة 
الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بتاريخ 2021/10/17م، ومن شأن عدم قيام أعضاء هذه اللجان لواجباتهم واتباع منهجية عمل 
تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها التأثير على مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة ومتطلبات اإلفصاح المستمر الصادرة من الهيئة، 
وفعالية مجلس اإلدارة في اإلشراف على أعمال الشركة من خالل هذه اللجان، أن يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

من الجدير بالذكر أنه تم إقرار الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة من قبل المجلس بتاريخ 2022/1/2م، كما تم بتاريخ 2022/1/2م 
اعتماد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، إال أنه لم يتم حتى تاريخه الموافقة عليهم من قبل الجمعية 
العامة للمساهمين حيث رفضت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/07/08هـ الموافق 2022/02/09م قرار مجلس اإلدارة 
السابق ذكره، مما يؤدي ذلك إلى عدم سريان الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة، وسياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
عنه واإلدارة التنفيذية الالتي جرى اعتمادها من مجلس اإلدارة بتاريخ 2022/01/02م، والزالت اللجنة تعمل بموجب الالئحة المعتمدة 

للدورة السابقة في تاريخ 2017/07/16م.

إن عدم مقدرة أعضاء هذه اللجان واألعضاء المستقلين على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة 
ومساهميها سيؤثر على تطبيق نظام الحوكمة وكفاءة رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان بصورة فعالة، وهو 
األمر الذي سيعرض الشركة إلى عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من 
جهة أخرى، وتجدر اإلشارة إلى أن ادارة الشركة لم تلتزم بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة واألنظمة الخاصة بإدارة الشركة حيث 
لم تشتمل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2017/07/16م على مكافآت أعضائها، 
التنفيذية ؛ مخالفًة بذلك بعض  المنبثقة عن المجلس واإلدارة  المكافآت لمجلس اإلدارة واللجان  العامة لسياسة  وعدم اعتماد الجمعية 
متطلبات الفقرة )ب( من المادة الستين، والفقرة )ب( من المادة الرابعة والستين، والفقرة )1( من المادة الحادية والستين من الئحة حوكمة 
الشركات. وعدم التزام لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة بعقد اجتماعات بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل خالل العام المالي 
المنتهي في 2021/03/31م، حيث لم تعقد اللجنة اال اجتماع واحد بتاريخ 2021/03/31م، مخالفة بذلك بعض متطلبات الفقرة )7( من 
المادة الخمسين من الئحة حوكمة الشركات، وبالتالي فإن عدم التزام الشركة سيُعرضها للمسائلة من الجهات النظامية بما فيها هيئة السوق 
المالية وذلك من خالل فرض غرامات مالية ومخالفات على الشركة. ؛ حيث إذا تبين للهيئة أن الشركة قد خالفت نظام السوق المالية أو 
لوائح السوق، يجوز للهيئة إنذارها وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لعالج 

نتائج تلك المخالفات وإيقاع الغرامات مالية عليها. 

كما أن استمرار الشركة في مثل هذه المخالفات سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين 211148
أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار 
رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م، وبواقع مائتي )200( ريال سعودي شهرياً 
عن كل موظف غير سعودي عام 2018م، تزيد إلى أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً عام 2019م ثم ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً 
عام 2020م، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف 

الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضاً رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين )رسوم المرافقين( 
والتي أصبحت نافذة اعتباراً من 2017/07/01م، علماً أنها سترتفع تدريجياً من مائتي )200( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2017م، 
لتصل إلى أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها 
الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول 
أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، 
األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن 
طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على 

أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل  211149
تهـدف الشـركة عنـد إدارة رأس المـال إلـى ضمـان قدرتهـا علـى االسـتمرار حتـى تتمكـن مـن االسـتمرار فـي توفيـر العوائـد للمسـاهمين، 
والحفـاظ علـى رأس مـال أساسـي مناسـب لدعـم أعمالهـا، وقـد تتعـرض الشـركة إلـى مخاطـر سـوء إدارة رأس المـال وفقـدان قدرتهـا علـى 
االسـتمرار فـي توفيـر العوائـد للمسـاهمين، ودعـم أعمالهـا. وتقـوم إدارة الشـركة بـإدارة رأس المـال عـن طريـق مراقبـة العوائـد علـى صافـي 
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الموجـودات ومراقبـة نسـبة إجمالـي التزامـات الشـركة إلـى إجمالـي أصولهـا، وقـد تقـوم بإجـراء التعديـات علـى رأس المـال بمـا يتناسـب مـع 
التغيـرات فـي الظـروف االقتصاديـة مسـتقبال. ولغـرض الحفـاظ أو التعديـل علـى رأس المـال، قـد تقـوم الشـركة بزيـادة رأس مالهـا مسـتقبال 
بمـا يضمـن تحقيـق أهـدافها وخططهـا االسـتراتيجية، وفـي حـال عـدم تمكـن إدارة الشـركة مـن إجـراء التعديـات الالزمة علـى رأس المـال 

فإنهـا قـد تواجـه مخاطـر عـدم اسـتمرار الشـركة. 

المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة 211150
تعتمـد نتائـج أعمـال الشـركة بشـكل رئيـس علـى قـدرة إدارتهـا علـى اتخـاذ القـرارات الصحيحـة والمناسـبة فيمـا يتعلـق بأعمالهـا وبأنشـطتها. 
ونتائج عملياتها  الشركة  أداء  ينعكس ذلك سلبا على  أعمالها، فسوف  باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص  الشركة  إدارة  وفـي حال قامت 

وربحيتها. 

المخاطــر المتعلقــة بزيــادة التكاليــف الرأســمالية لتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية عــن  211151
القيمــة المتوقعــة

أنـه مـن  التكاليـف الرأسـمالية للمشـاريع المسـتقبلية، إال  علـى الرغـم مـن أن الشـركة قامـت بمجموعـة مـن الدراسـات الالزمـة لتحديـد 
الممكـن ولظـروف خارجـة عـن إرادة الشـركة أن ترتفـع تلـك التكاليـف عـن القيمـة المتوقعـة ممـا قـد يؤثـر علـى الجـدوى االقتصادية لتلـك 
المشـاريع، كمـا أن الشـركة سـتكون مضطـرة إلـى البحـث عـن مصـادر تمويليـة جديـدة لتغطيـة هـذه الزيـادة، وبالتالـي سـتتأثر ربحيـة هـذه 
المشـاريع بشـكل سـلبي علـى ربحيـة الشـركة ومركزهـا المالـي. إن عـدم تحقيـق المشـاريع الحاليـة أو التـي تنـوي الشـركة الدخـول فيهـا 
الشـركة  نتائـج عمليـات  علـى  بشـكل سـلبي  ذلـك سـيؤثر  فـإن  تعرضها لخسائر،  أو في حال  المتوقعة  واألرباح  المرجوة  للنتائج  مستقبال 

ووضعهـا المالـي.

المخاطر المتعلقة بفرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل 211152
يلـزم نظـام العمـل والئحته التنفيذيـة جميـع أصحـاب العمـل بـأن يكـون عقـد العمـل مـع أي موظـف وعامـل مكتـوب ومـن نسـختين. كذلـك 
ألزمـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة أن يتـم توثيـق عقـود العمـل الكترونيـا من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود 
عمل العاملين وإتاحة الفرصة للعاملين للتحقق من صحة بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم )156309( وتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م(. علما بأنه يجب 
توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة، أما المتعاقد معهم مسبقا فيكون توثيق عقودهم إلزاميا 
وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2020م. إن عدم التزام الشركة بذلك قد يعتبر مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية 
وسيعرض الشركة لغرامة مقدارها ألف )1,000( ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال المخالفين، وذلك وفق ما ورد في جدول المخالفات 
والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )178743( وتاريخ 1440/09/27هـ )الموافق 2019/06/01م(، األمر الذي سيؤثر بشـكل 

سـلبي علـى نتائـج عمليـات الشـركة ووضعهـا المالـي. 

المخاطــر المتعلقــة بتطبيــق تطــورات للمعاييــر المحاســبية الدوليــة أو بتطبيــق معاييــر  211153
محاســبية دوليــة جديــدة )IFRS( فــي المســتقبل

قـد يـؤدي تغييـر المعاييـر المحاسـبية الدوليـة )IFRS( المتعـارف عليهـا إلـى معاييـر محاسـبية دوليـة معدلـة أو جديـدة إلـى عـدم إمكانيـة 
مقارنـة قوائــم الشــركة الماليــة الســابقة بســهولة. وعلــى وجــه الخصــوص، قــد ال تكــون قوائــم الشــركة الماليــة عــن الســنوات الماليــة 
والفتــرات التــي تبـدأ بعـد 31 ديسـمبر 2020م والتـي قـد يتـم إعدادهـا وتقديمهـا بموجـب معاييـر محاسـبية دوليـة معدلـة أو جديـدة قابلـة 
للمقارنـة بسـهولة مـع تلـك الخاصـة بالفتـرات الماليـة السـابقة الـواردة فـي هـذه النشـرة والتـي تـم إعدادهـا وتقديمهـا بموجـب المعاييـر 

المحاسـبية الدوليـة )IFRS( المتعارف عليها حاليا، ويؤثر ذلك بشـكل سـلبي علـى نتائـج عمليـات الشـركة ووضعهـا المالـي.

المخاطر المتعلقة بفتح إجراءات التنظيم المالي 211154
بتاريخ 2022/10/06م أعلنت الشركة على صفحتها في موقع تداول عن تقدمها بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة 

التجارية و ذلك وفق قرار مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم 2022/10/06م.

وبتاريخ 2022/10/06م أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بتعليق تداول أسهم الشركة من يوم األحد الموافق 2022/10/09م وذلك نظراً 
لقيام الشركة بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة التجارية بموجب نظام اإلفالس.

الرياض  بمدينة  التجارية  المحكمة  من  قضائي  تداول عن صدور حكم  موقع  في  على صفحتها  الشركة  أعلنت  2022/12/07م  وبتاريخ 
بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين مكتب أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي، وأن المهلة 

الممنوحة للشركة من قبل المحكمة التجارية إلعداد المقترح هي 150 يوم من تاريخ افتتاح اإلجراء.

وبتاريخ 2022/12/08م أصدرت هيئة السوق المالية قرارها برفع تعليق تداول أسهم الشركة ابتداًء من يوم األحد الموافق 2022/12/11م 
وذلك نظراً لصدور الحكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.



المحتويات

 32

إن عدم قدرة الشركة على القيام بالمقترح المقدم للمحكمة التجارية خالل 150 يوماً من صدور المحكمة التجارية والتي تنتهي بتاريخ 
2023/05/06م أو عدم التزامها باألحكام النظامية إلجراء إعادة التنظيم المالي؛ فستدخل الشركة في أحكام إجراءات اإلفالس، وفي حال 
وقوع ذلك، فإنه ال يوجد أي ضمانات بحصول مساهمي الشركة على أي مقابل لمساهمتهم بما في ذلك رأس المال المستثمر من قبلهم 

في الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 212

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  21211
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل 
المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي 
على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث 
في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي 

من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص 
في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 21212
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر. وال يوجد ضمانات بأن الظروف 
االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وقواعد هيئة السوق المالية 21213
)الموافق  1437/01/28هـ  بتاريخ  الصادر  الشركات  نظام  ألحكام  المختلفة  ونشاطاتها  أعمالها  وتسيير  إدارتها  في  الشركة  تخضع 
2015/11/11م(، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(. ونظراً إلى أن الشركة مدرجة 
في السوق فإن الشركة خاضعة للوائح وقواعد الهيئة بما يشمل الئحة حوكمة الشركات كما أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )127-8-
2016) وتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 2016/10/17م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات 
2021/01/14م(.  )الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   2021-57-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  المدرجة  المساهمة 
وباإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( الئحة حوكمة 
الشركات والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-57-2019) وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(. ويفرض نظام الشركات 
والئحة حوكمة الشركات بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. كما فرض 
نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن 
تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل 
المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة 
فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 5 سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي( وفي حال عدم التزامها بتلك األحكام 
السوق متطلبات  المدرجة في  الشركات  والتي تفرض على  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  إلى قواعد طرح  باإلضافة  والقواعد. 
على  ومحددة  التزامات مفصلة  المالية  السوق  هيئة  قواعد  وتتضمن  األمور.  من  وغيرها  المساهمين  وحقوق  والحوكمة  باإلفصاح  تتعلق 
جميع الشركات المدرجة وتفرض عقوبات على عدم االلتزام بها. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ليست ملتزمة بشكل كامل بأنظمة الهيئة، 
بما يشمل عدم التزام ادارة الشركة بالئحة حوكمة الشركات المدرجة واألنظمة الخاصة بإدارة الشركة حيث لم تشتمل الئحة عمل لجنة 
الترشيحات والمكافئات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2017/07/16م على مكافآت أعضائها، وعدم اعتماد الجمعية العامة 
لسياسة المكافآت لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية. وعدم التزام لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة 
بعقد اجتماعات بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل خالل العام المالي المنتهي في 2021/03/31م، حيث لم تعقد اللجنة اال اجتماع 
واحد بتاريخ 2021/03/31م. كما أنه بلغ إجمالي العقوبات والجزاءات التي تم فرضها على الشركة في العام المالي المنتهى في 31 مارس 
2022م مبلغ )80,000( ريال سعودي، وذلك لمخالفتها المادة الثالثين من قواعد اإلدراج، والفقرة )د( من التعليمات العامة من التعليمات 
الخاصة بإعالنات الشركات والفقرة )6( من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة المعدلة بموجب 
قرار مجلس الهيئة رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ الموافق 2018/04/23م، والفقرة رقم )26( من المادة الثانية والستين من 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وذلك بعدم إفصاحها عن تطورين جوهريين جديدين طرئا على حدث جوهري سبق 
أن أعلنت عنه الشركة في الموقع اإللكتروني لشركة تداول باإلضافة إلى صدور أحكام قضائية لم تقم الشركة باإلفصاح عنها في الموقع 
اإللكتروني لشركة تداول السعودية حتى تاريخه. باإلضافة إلى ما سبق فقد وجهة الهيئة إنذارات واشعارات للشركة متعلقة بحوكمة الشركة. 

)لمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم )10-12( »العقوبات والجزاءات« في هذه النشرة(.
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إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات مالية بموجب الفقرة )ج( من المادة )59( 
من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، والمعدلة بقرار 
مجلس الوزراء رقم )52( وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( والتي تنص على أنه يجوز لهيئة السوق المالية - إذا تبين لها أن 
الشركة ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل مخالفة ألي من أحكام النظام أو القواعد التي تصدرها الهيئة - القيام بكل ما يأتي أو أي منها:

إنذار الشركة.. 1
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج . 2

المخالفة.
فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز . 3

اإليداع ومركز المقاصة وقواعدها، ويجب أال تزيد الغرامة المفروضة عن خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي عن 
كل مخالفة ارتكبها المخالف. 

في حال استمرار الشركة باإلخفاق بااللتزامات، أو في حال أصبحت بعض أو كل المواد االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات إلزامية، ولم 
تقم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها، فإن ذلك سيعرضها لمخالفات تفرضها الهيئة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين  21214
جديدة

تخضع الشركة وشركاتها التابعة )داخل المملكة( إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
وزارة اإلعالم )الثقافة واإلعالم سابقاً( وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار وهيئة المنافسة وغيرها. بالتالي تخضع الشركة 
وشركاتها التابعة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة 
إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال 
تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة وشركاتها التابعة لمصروفات 
مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي 
تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلباً على أعمالها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 21215
تعمل الشركة وشركاتها التابعة في بيئة تنافسية قوية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع الشركات 
األخرى في السوق، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة وشركاتها التابعة بشكل كبير على أدائها المالي، وال يوجد ضمان بأن الشركة 
وشركاتها التابعة ستكون قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلباً 

على أرباح الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 21216
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 
5% على عدد من المنتجات والخدمات. ومن ثم زادت النسبة إلى 15% في تاريخ 1 يوليو 2020م، ويذكر أن الشركة ملتزمة بسداد ضريبة 
القيمة المضافة شهرًيا. وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وبالتالي، فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة 
المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، 
يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام 
ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة وشركاتها التابعة. إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة أو من 
شركاتها التابعة، سوف يُعرضهم لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، 
وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة وشركاتها التابعة ومستوى الطلب على خدماتهم، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 21217
تخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي، ال سيما الدوالر األمريكي. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، 
حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات 
على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما 
في ذلك الدوالر األمريكي( التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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21218 )COVID-19( مخاطر جائحة كورونا
مع مطلع عام 2020م انتشر مرض فيروسي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصاراً »كوفيد - 19«(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول 
العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11 مارس 2020م بأنه جائحة، ودعت 
إلى اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ 
قرارات صارمة بهذا الشأن نتج عنها على سبيل المثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات المملكة 
وإقفال للمطارات والمجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل 
لبعض القطاعات كالقطاع الذي تعمل فيه الشركة حيث تستمر عدد ساعات العمل إلى حين ابتداء فترة الحظر الجزئي. وعندما تم فرض 

قرار الحظر الكلي كان العمل مقتصر على طلبات التوصيل المنزلي فقط.

كافة  كبير على  اثرت بشكل  »كوفيد - 19«  وباء فيروس كورونا  للحد من تفشي  المملكة  اتخذتها حكومة  التي  إن اإلجراءات االحترازية 
القطاعات االقتصادية . وبالرغم من توفر لقاح للفيروس، إال أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء االثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء حتى 
تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة عن انتشار هذا الوباء أو أي مرض معدي آخر وال تضمن وجود تبعات 

لذلك في المستقبل قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومشاريعها الجديدة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة 213

المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية 21311
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيراً 
بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعاً وهبوطاً من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، 
مقارنًة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق 

للسعر العادل للحقوق. إن هذه العوامل من الممكن أن تؤثر سلباً على سعر تداول الحقوق.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 21312
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشراً على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم 
الشركة مستقراً وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه 
التقلبات أيضاً عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة 
المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من 

منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلباً على سعر أسهم الشركة في 
السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلباً على سعر األسهم. ليس هناك ما 
يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، وإذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، 
فإنه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله. وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجًة لذلك. عالوًة على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن 

المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 21313
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما ينوه 
إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علماً أن 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.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 21314
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة الشركة 
على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب 
على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفاً 

جوهرياً عن ما هو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 21315
إن إصدار أي أسهم جديدة من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، ففي حال قررت الشركة إصدار 
المساهمون  يقم  ولم  القرار،  للمساهمين على هذا  العادية  العامة غير  الجمعية  ووافقت  مالها،  لزيادة رأس  أولوية  أسهم جديدة كحقوق 
التصويت  ملحقاتها من حق  إلى  إضافة  تناسبي  بشكل  تنخفض  األسهم سوف  ملكية  فإن  الجديدة  باألسهم  باالكتتاب  بممارسة حقوقهم 

والحصول على األرباح مما سيؤثر على السعر السوقي للسهم.
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المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة  21316
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق األولوية خالل فترة التداول، وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواًء كان 
مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك 
أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاٍف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم 
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية 
الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم. وعالوًة على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في السوق على األسهم 

التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية  21317
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس 
هناك أي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي 
يتلقاه كافياً لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجًة لزيادة رأس مالها. كما ال يوجد ضمان بأن يكون هناك 
مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتابات أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم المؤسسات 

االستثمارية في فترة الطرح المتبقي بتقديم عروض

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب 21318
)الموافق  1444/10/05هـ  الثالثاء  في  وستنتهي  2023/04/06م(  )الموافق  1444/09/15هـ  الخميس  يوم  في  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2023/04/25م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل 
انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على 
ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم 

يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 21319
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى 
انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجًة لزيادة رأس مالها. ال تضمن 
الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط 

معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية 213110
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق 
األولوية نطاق التذبذب اليومي المسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل في 10% ارتفاعاً وهبوطاً من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما 
اليومي(  التذبذب  اليومية )أي نطاق  توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية 
لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المساهم للحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيضطر لممارسة 
هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة، وقد يتكبد بعض الخسائر. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية 
إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري 

على وعي وإدراك كاملين.

المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية 213111
على الرغم من قيام الهيئة وتداول السعودية بنشر مواد توعوية وورشات عمل خاصة لتعريف المستثمرين على حقوق األولوية وطريقة رفع 
رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وكيفية االشتراك والتداول وغيرها، فإنه قد يصعب على بعض المساهمين والمستثمرين 
فهم آلية تداول حقوق األولوية وخاصة طريقة احتساب السعر النهائي، مما قد يفوت الفرصة على المساهمين التخاذ قرار مناسب في الوقت 
المناسب. وقد يؤثر ذلك سلًبا أيًضا على استعداد المساهمين لالستثمار فيها وتداولها، مما سينتج عنه انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة، 

والذي سيضر استثمار أولئك الذين لم يستخدموا حقوقهم في االكتتاب، خاصة في حال عدم توزيع أي تعويضات عليهم.
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قوائمها  213112 نشر  عــدم  نتيجة  الشركة  أسهم  إلغاء  أو  تــداول  بتعليق  المتعلقة  المخاطر 
المالية خالل المدة النظامية

في حال عدم تمّكن الشركة من نشر معلوماتها المالية خالل المدة النظامية )30 يوم من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية وثالثة 
أشهر من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية(، يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج - الموافق 
عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م( - والتي تنص على أن تقوم 
انتهاء المهلة النظامية. وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل  السوق بتعليق تداول األوراق المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي 
عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول المعلقة األولى، تقوم شركة تداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى 
أن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية. وفي حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات 
المناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. وتقوم السوق المالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول 
واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها 
خالل المهلة النظامية الُمشار إليها أعاله، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي 

وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها.



المحتويات

37

3 
خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

نبذة عن الشركة 311

تأسست شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم 
)4030008889( وتاريخ 1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/15م(، ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري 
المحمدية،  الرياض، حي  الرئيس للشركة في مدينة  المركز  )الموافق 1983/04/13م(. ويقع مقر  رقم )1397( وتاريخ 1403/06/29هـ 
طريق الملك فهد، مبنى األولى، الدور الرابع، ص.ب 4681 الرياض 11412 المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل المقر الرئيس للشركة 
من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( على 
تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض والمقيد بالسجل التجاري رقم )1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م( 

إلى مقر رئيس للشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمس ماليين )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار ممن يمتلكون 

نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 312

تأسست الشركة - في البداية - كشركة ذات مسؤولية محدودة وتم قيدها في السجل التجاري رقم )4030008889( وتاريخ  	
1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/15م(، وبرأس مال قدره مليونين ومائتين وخمسة وأربعين ألف )2,245,000( ريال 

سعودي.
الشركات  	 لنظام  وفقاً  سعودية  مساهمة  شركة  إلى  الشركة  تحولت  1983/04/13م(  )الموافق  1403/06/29هـ  بتاريخ 

)الموافق 1983/04/13م(،  وتاريخ 1403/06/29هـ  رقم 1397  الوزاري  القرار  وبموجب  السعودية  العربية  المملكة  في 
وبقيمة  عادي،  سهم   )2,000,000( مليوني  إلى  مقسماً  سعودي  ريال   )200,000,000( مليون  مائتان  مالها  رأس  وأصبح 
اسمية لكل سهم منها مائة )100( ريال سعودي، منها مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهم، بقيمة مائة وعشرين مليون 
)120,000,000( ريال سعودي عبارة عن مساهمة عينية ممثلة في صافي أصول شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة 
والتسويق )شركة ذات مسؤولية محدودة( اكتتب فيها الشركاء المؤسسون للشركة وموظفيها، وثمانمائة ألف )800,000( 
تهامة  لشركة  المؤسسين  قبل  من  نقداً  فيها  االكتتاب  تم  ريال سعودي   )80,000,000( مليون  ثمانين  بقيمة  سهم عادي، 

لإلعالن والعالقات العامة والتسويق )شركة مساهمة سعودية(. 
بتاريخ 1407/10/11هـ )الموافق 1987/06/07م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	

رأس مال الشركة بنسبة )25%( من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسة وسبعين )75( ريال سعودي، 
وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسة وسبعين 

)75( ريال سعودي بدالً من مائة )100( ريال سعودي.
بتاريخ 1408/09/16هـ )الموافق 1988/05/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأس  	

مال الشركة بنسبة )20%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها ستين )60( ريال سعودي، وذلك 
نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح ستين )60( 

ريال سعودي بدالً من خمسة وسبعين )75( ريال سعودي.
بتاريخ 1412/04/14هـ )الموافق 1991/10/21م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	

رأس مال الشركة بنسبة )16.7%( من مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك 
إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسين )50( ريال 

سعودي بدالً من ستين )60( ريال سعودي.
بتاريخ 1415/04/21هـ )الموافق 1994/09/26م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس  	

مال الشركة بنسبة )50%( من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال 
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سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين )3,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك 
عن طريق إصدار مليون )1,000,000( سهم عادي جديد بقيمة اسمية خمسين )50( ريال سعودي للسهم الواحد. 

بناًء على القرار الصادر من هيئة السوق المالية رقم 4-154-2006 وتاريخ 1427/02/27هـ )الموافق 2006/03/27م(  	
والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بتجزئة أسهم الشركات المساهمة العامة بذلك التاريخ لتصبح القيمة االسمية 
للسهم الواحد عشرة )10( رياالت سعودية بدالً من خمسين )50( ريال سعودي. وعليه، فقد تمت تجزئة أسهم الشركة 
ليصبح عددها خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.

بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على نقل المقر  	
الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بسجل تجاري رقم )1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 

1978/06/13م(.
بتاريخ 1438/07/16هـ )الموافق 2017/04/13م( وافقت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	

رأس المال بنسبة )50%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى خمسة وسبعين مليون )75,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها عشرة )10( 

رياالت سعودية، وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة.
مال  	 رأس  بزيادة  )الموافق 2019/12/22م(  بتاريخ 1441/04/25هـ  المنعقد  اجتماعه  الشركة في  إدارة  أوصى مجلس 

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

بتاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة  	
من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح 
يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال 
الشركة من خمسة وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال 
سعودي، وزيادة عدد األسهم من سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة 

ألف )17,500,000( سهم عادي.
بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مالها بقيمة مائة وخمسة وعشرون  	

)125,000,000( ريال سعودي وبنسبة )71.43%( من مئة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين 
مليون )50,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء عدد )17.5( مليون سهم عادي. ومن ثم زيادة رأس المال من 
خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد 

الزيادة أربعة مئة مليون )400,000,000( ريال سعودي.
بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة  	

بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )71.43%( من مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين 
مليون )50,000,000( ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وتتمثل إلغاء 

عدد اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )12,500,000( سهم عادي، حيُث تم إلغاء )1( سهم مقابل )1.4( سهم.

األنشطة الرئيسية للشركة 313

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010016722( وتاريــخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م(، وترخيــص 
وزارة اإلعالم )الثقافة واإلعالم سابقا( رقم )23232( والصــادر بتاريــخ 1412/12/02هــ )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:

القيــام بأعمــال اإلعالن بكافــة وســائله المقــروءة والمرئيــة والمســموعة وتصنيــع المــواد اإلعالنيــة بأنواعهــا وتطويــر . 1
الوســائل اإلعالنية القائمــة وتنميتهــا واســتحداث وســائل جديــدة وتســويق هــذه الوســائل.

القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم المؤتمرات والندوات وقامة المعارض وغيرها.. 2
اإلنتاج اإلعالمي: كالنشر وإعداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة وإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.. 3
الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.. 4
تجـارة الجملـة والتجزئـة فـي األدوات الكتابيـة واسـتيراد وبيـع األدوات واللـوازم المكتبيـة والمدرسـية والهدايـا اإلعالنية . 5

الهندسـية  واألدوات  واألجهزة  المكاتـب  وأثـاث  التعليميـة  والوسـائل  والكتـب  الناريـة  غيـر  األطفال  ومسـتلزمات  وألعـاب 
وأجهـزة الحاسـب اآللي وملحقاتهـا وبرامجـه )أنظمـة تطبيقـات وقواعـد معلومـات( وأجهـزة األلعاب االلكترونية وبطاقـات 
واألدوات  وملحقاتهـا  الهاتفيـة  االتصاالت  وأجهـزة  الكتابيـة  واآلالت  بـه  المرتبطـة  والصيانـة  الخدمـات  وأعمـال  الذاكـرة 
الرياضيـة والكشـافية والـورق والـورق المقـوى والمنتجـات المصنوعـة مـن هـذه المـواد، المطبوعـات، مـواد تجليـد الكتـب، 
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الصـور الفوتوغرافيـة، والقرطاسـية، مـواد اللصـق المسـتعملة فـي القرطاسـية أو لغايـات منزليـة، مـواد الفنانيـن، فراشـي 
)الراسـمات(  الكليشـهات  الطباعـة،  حـروف  البالستيكية،  التغليـف  ومـواد  والتدريـس  التوجيـه  مـواد  التلويـن،  أو  الدهـان 
وكذلـك المالبس والمـواد الغذائيـة، والتقـدم للمناقصـات الحكوميـة إلـى العديـد مـن الجهـات الحكوميـة واألهلية، واسـتيراد 
المـواد التـي تدخـل فـي تصنيـع اللوحـات اإلعالنية الداخليـة والخارجيـة وطباعتهـا ويشـمل ذلـك المـواد الخشـبية والحديديـة 
والمعدنيـة والبالستيكية والكهربائيـة والنيـون واألحبار والدهانـات وأفالم وأوراق الطباعـة وتأميـن العمالـة الفنيـة الالزمة 

لذلـك.
توزيـع المطبوعـات الصحـف، المجـالت، الدوريـات، الكتـب، ويجـوز للشـركة أن يكـون لهـا مصلحـة أو تشـترك بـأي وجـه . 6

مـن الوجـوه فـي مؤسسـات أو شـركات شـبيهة بأعمالهـا، أو التـي قـد تعاونهـا علـى تحقيـق غرضهـا أو تكـون مكملـة لهـا، أو 
تندمـج فيهـا أو تشـتريها أو تلحقهـا بهـا.

الوكاالت التجاريـة ضمـن أغـراض الشـركة بعـد الحصـول علـى التراخيـص الالزمة مـن الجهـات المختصـة وقيدهـا فـي . 7
سـجل الوكاالت التجاريـة، وذلـك كلـه بعـد الحصـول علـى موافقـة جهـات االختصاص.

التدريـب: يجـوز للشـركة أن تمـارس نشـاط التدريـب والتعليـم، ولهـا فـي سـبيل تحقيـق ذلـك أن تنشـئ مراكـز متخصصـة . 8
فـي افتتـاح فصـول دراسـة لتعليـم برامـج: الحاسـب اآللي، واإلدارة، والمحاسـبة، واآللة الكاتبـة، واللغـات علـى أن تحصـل 

علـى موافقـة المؤسسـة العامـة للتعليـم التقنـي والمهنـي والجهـات المختصـة.
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(. 9

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(.. 10

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. تمـارس شـركة تهامـة 
أنشـطتها مـن خـالل مكتبهـا الرئيـس بالريـاض وشـبكة فروعهـا وشـركاتها التابعـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية وعـن طريـق اسـتثماراتها 

فـي شـركات أخـرى داخـل وخـارج المملكـة.

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في القطاعات التالية:

قطاع اإلعالن 	
بدأ نشاط إعالنات الطرق مع انطالقة الشركة األولى عام 1975م وتطور عبر السنين من ناحية الشكل وحجم األموال 
المستثمرة في هذا النشاط، وقد تزامن مع بداية هذا النشاط افتتاح ورشة لخدمة وسائل إعالنات الطرق، وقد ركزت 
وقد ساهم  الرئيسة،  بمدنها وطرقها  المملكة  أنحاء  كافة  لتغطي  الطرق  إعالنات  لوحات  التوسع في مجال  تهامة على 
اإلعالن  صناعة  في  قوياً  مرتكزاً  تعتبر  التي  التقنيات  أحدث  استخدام  إلى  الخدمة  هذه  تقديم  في  الواسع  انتشارها 
بالمملكة، كما تعد الشركة حالياً من أكبر الشركات التي تعمل في مجال إعالنات الطرق وقد حصلت على العديد من 

المناقصات التي يتم طرحها من خالل األمانات.

واستطاعت تهامة خالل مسيرتها أن تحوز على الثقة كونها الرائدة في اإلعالن حيث تولت االمتياز الحصري لمجموعة 
متميزة من الوسائل اإلعالنية والصحف والمجالت الدولية وعدد من القنوات الفضائية العربية.

قطاع المكتبات والتجزئة 	
تعتبر شركة مكتبات تهامة واحدة من شركات التجزئة األكثر رسوخاً في المملكة مع تاريخ يمتد ألكثر من 30 عام وهي من 
رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية بالمملكة، ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي 
ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عادة القراءة وانخفاض توجه الناس نحو الكتاب المطبوع؛ 

كل هذا أدى إلى مواجهة قطاع النشر والمكتبات لصعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائر.

خالل عام 2018م دخلت الشركة في قطاع التجزئة من خالل تأسيس شركة تهامة للتعليم - شركة ذات مسئولية محدودة 
وذلك بغرض تقديم خدمات تدريب وتطوير تعليمية، تم تعديل نشاط الشركة ليصبح تجارة التجزئة. 

تمتلك الشركة الحقوق الحصرية لتوزيع منتجات العالمة التجارية المعروفة عالمياً دبليو إتش سميث )WH Smith( في 
المملكة العربية السعودية كما تمتلك شركتها التابعة ) شركة أفينتوس جلوبال للتجارة العامة( الحقوق الحصرية لتوزيع 

منتجات العالمة التجارية المعروفة عالمياً WH Smith في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تخدم شركة تهامة للتعليم السوق السعودي عن طريق قنوات البيع التالية: 

قسم التجزئة: معارض للتجزئة في الرياض بوليفارد ومستشفى الحبيب بالدمام- 
مقهى أند سيب بمدينة الرياض.- 
فــروع المطــارات: فرعيــن بمطــار الملــك خالــد الدولــي بمدينــة الريــاض، وســتة فــروع بمطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي - 

بمدينــة جــدة لبيــع منتجــات الترفيــه والحلويــات وإكسســوارات الســفر، حيــث أن الشــركة لديهــا حــق امتيــاز اســتخدام 
العالمــة التجاريــة WH Smith أحــد أهــم العالمــات لمشــغلي المحــالت التجاريــة فــي المطــارات علــى مســتوى العالــم.
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قطاع التوزيع 	
المالية  السنة  خالل  هاركورت،  مفلن  هوتن  شركة  لمنتجات  الحصرية  الوكالة  عقد  وتشغيل  بإدارة  حالياً  الشركة  تقوم 
المنتهية في 31 مارس 2021م قامت شركة تهامة للتوزيع بتمديد اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة تكنولوجيا التعليم - 

هوتن مفلن هاركورت. 

تم تجديد االتفاقية ما بين تهامة للتوزيع وشركة تكنولوجيا التعليم - هوتن مفلن هاركورت والتي تعد المزود العالمي الرائد 
للمناهج التعليمية للفترة التعليمية من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية، وتمنح االتفاقية تهامة حق التوزيع الحصري 
لمنتجات هوتن مفلن هاركوت في المملكة العربية السعودية. تسري االتفاقية حتى ديسمبر 2023م وتتضمن بند يسمح 

بتمديدها حتى ديسمبر 2025م. 

أسست تهامة للتوزيع وهاركورت شراكة ناجحة منذ عام 2010م ، لتقديم خدمات تعليمة متكاملة ألكثر من 170 مدرسة 
في جميع أنحاء المملكة. تواصل تهامة للتوزيع تطوير خدماتها المتكاملة لعمالئها بما في ذلك التدريب والتطوير المهني.

التعليم األساسي والثانوي، حيث تركز بشكل كبير على النهج  تستمر أتش أم أتش في مواصلة االبتكار في قطاع سوق 
التطورات في تكنولوجيا  الرقمية وأحدث  المنصات  التعليمية وتقديمها، واالستفادة من  المناهج  الرقمي األول لتصميم 

التعليم. 

قطاع اإلنتاج 	
دخلت الشركة في قطاع إنتاج األفالم واإلعالنات التجارية والتوعوية واألفالم الوثائقية من خالل المساهمة في تأسيس 

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )شركة تابعة(. 

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع متخصصة في إنتاج المحتوى المرئي بثالث أقسام رئيسية: 

إنتاج البرامج التلفزيونية والمسلسالت واألفالم السينمائية.  	
إنتاج اإلعالنات التجارية واألفالم الدعائية. 	
إنتاج المواد المرئية المخصصة للعرض في وسائل التواصل االجتماعي. 	

رؤية الشركة 314

أن تكون الشركة الرائدة والسّباقة في المملكة والمنطقة، ضمن المجاالت التي تعمل فيها، لجعلها األكثر تطوراً ومواكبًة لتكنولوجيا العصر، 
وتكون الخيار األول واألمثل لعمالئها وشركائها.

رسالة الشركة 315

تسعى الشركة وراء األفكار المبدعة والتقنية العصرية المتطورة في مجاالتها أينما ُوجدت، واالستثمار بفرص واعدة جديدة ومبتكرة لتكريس 
ريادتها في السوق، وتقديم ِقيَم مضافة لشركائها ومساهميها.

استراتيجية الشركة 316

أن تعمل لتحويل اإلنجاز إلى قدوة، والمصداقية إلى عالمات تجارية عالمية، والخبرة إلى معرفة، والثقة إلى التزام، والحاجة إلى تكنولوجيا، 
والرؤية إلى ابتكار، والشراكة إلى اعتزاز، والشغف إلى نمو، واألفكار إلى مستقبل واعد.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 317

الشركة الرائدة والسّباقة في المملكة، ضمن المجاالت التي تعمل فيها. 	
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. 	

الشركات التابعة 318
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تمارس الشركة أنشطتها من خالل )11( شركات تابعة، منها عدد )4( شركات تابعة جوهرية، موضحة في الجدول التالي أدناه. )ولمزيد 
من المعلومات حول الشركات التابعة يرجى مراجعة القسم الفرعي )10-2-1( »الشركات التابعة للشركة« من القسم )10( »المعلومات 

القانونية« من هذه النشرة(.

الشركات التابعة.(: 7الجدول رقم )

مكان رأس المالاسم الشركة
التأسيس

المكان الرئيس للعمليات
نسبة الملكيةالنشاط

المدينةالدولة

الشركات التابعة الجوهرية

القرطاسية جدةالسعوديةالسعودية81,671,977 ريال سعوديشركة مكتبات تهامة الحديثة
100%والمكتبات

100%النشر والتوزيعالرياضالسعوديةالسعودية3,500,000 ريال سعوديشركة تهامة للتوزيع
100%تجارة التجزئةالرياضالسعوديةالسعودية200,000 ريال سعوديشركة تهامة للتعليم *

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي 
70%إنتاج أفالم وبرامجالرياضالسعوديةالسعودية10,000 ريال سعوديوالمسموع **

الشركات التابعة غير الجوهرية
100%استثمار تجاريالرياضالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري***

100%االستثمار العقاريجدةالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة استدامة العالمية للعقار***
100%اإلعالنالرياضالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة تهامة الدولية لإلعالن***

100%دعاية وإعالنالرياضالسعوديةالسعودية25,000 ريال سعوديشركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن***
51%اإلعالنالرياضالسعوديةالسعودية1,000,000 ريال سعوديالشركة الدولية للخدمات اإلعالنية****

100%تجزئةدبياإلماراتاإلمارات600.000 درهم إماراتيشركة أفينتوس جلوبال للتجارة *****
شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

50%انتاج أفالمالرياضالسعوديةالسعودية100,000 ريال سعوديوالمسموع

100%إعالم وأبحاثالرياضالسعوديةالسعودية100,000 ريال سعوديشركة تهامة لإلعالم الجديد ****** 

المصدر: الشركة.
* خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م م قامت الشركة باالستحواذ على حصص إضافية من شركة تهامة للتعليم )شركة تابعة( تمثل 51% من رأس مال الشركة لتصبح نسبة 
ملكية الشركة األم 100% من رأس مال الشركة التابعة كما في 31 مارس 2021م. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم 
تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة البالغ قدرها 3,459,628 ريال سعودي ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم.

** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2019م قامت الشركة االم بالمساهمة في تأسيس شركة االنتاج المتكامل لإلنتاج االعالمي المرئي والمسموع - شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 

قدره 10,000 ريال سعودي مملوكة بنسبة 35%, خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة األم باقتناء حصص إضافية تمثل 35% من رأس مال شركة اإلنتاج المتكامل 
بقيمة تقدر ب7,250,000 ريال سعودي، . وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة ضمن حقوق الملكية، 

وإثبات الزيادة في العوض المدفوع عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة البالغ قدرها 7,231,139 ريال سعودي ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم.
*** تم تأسيسها ألغراض خاصة ، وال تمارس أنشطة حالياً.

**** قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة - انترماركتس في 16 نوفمبر 2011 تعليق نشاط الشركة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وعدم القيام بأي أعمال جديدة خالل 

المدة وذلك تجنبا للخسارة إن عدم قدرة تهامة على استخدام الحق القانوني لها إلدارة هذه الشركة نتيجة لتوقف نشاط الشركة منذ 16 نوفمبر 2011م وعدم قدرة الشركة على الحصول على 
أية بيانات ومعلومات مالية تمكنها من القيام بتوحيد الشركة وانتهاء السجل التجاري والتراخيص الالزمة للشركة ألداء عملها مما أدى إلى فقدان الشركة األم للسيطرة على الشركة المستثمر 

بها. وعليه قررت الشركة األم التوقف عن تجميع البيانات المالية للشركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة - انترماركتس ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة.
**** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة - انترماركتس تصفية الشركة وقد قام الشركاء بتعيين مصفي التخاذ اإلجراءات 

النظامية بهذا الشأن.
***** بتاريخ 9 مايو 2022م تم توقيع اتفاقية ما بين شركة أفينتوس جلوبال للتجارة و العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة و شركة نكست بايت للتجارة و ذلك لبيع مجموعة من األصول و 

نقل االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة تخضع االتفاقية وتشترط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة والهيئات ذات العالقة 
إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز وعقود اإليجار، وبتاريخ 4 أكتوبر 2022م قامت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بالحصول على الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة و الهيئات ذات العالقة 
إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز و عقود اإليجار. و عليه تم استكمال عملية نقل األصول و االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة افينتوس جلوبال للتجارة و إجراءات بيع مخزون 

الشركة للمشتري ) شركة نكست بايت للتجارة(. 
****** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة باالستحواذ على كامل حصص الشريك في شركة تهامة لإلعالم الجديد )شركة زميلة( وعليه أصبحت ملكية الشركة %100 

من رأس مال الشركة وأصبحت شركة تابعة كما في 31 مارس 2021م.
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الشركات المستثمر بها 319

يوضح الجدول التالي الشركات المستثمر بها من قبل الشركة:

الشركات المستثمر بها.(: 8الجدول رقم )

رأس المالاسم الشركة
مكان التأسيس)ريال سعودي(

المكان الرئيس للعمليات
نسبة الملكيةنشاطها

المدينةالدولة
الشركة المتحدة لإلعالن 

50%دعاية وإعالنالرياضالسعوديةالسعودية500,000المحدودة*
50%النشر والتوزيعالقاهرةالشرق األوسطالمملكة المتحدة2,143شركة الصحفيون المتحدون **

الشركة السعودية لبيع مواد 
42.5%دعاية وإعالنجدةالسعوديةالسعودية1,000,000اإلعالن ***

40%إعالن وتسويقدبياإلماراتاإلمارات51,000شركة تهامة جلوبال دبي****
شركة جي وولتر طومسون - مينا 

الشرق األوسط وشمال البحرين3,750,000*****
إعالن وعالقات المنامةإفريقيا

30%عامة

الشركة الخليجية لتطوير األنظمة 
30%تقنية الحلول الماليةالرياضالسعوديةالسعودية500,000******

30%تقنية الحلول الماليةالرياضالسعوديةالسعودية500,000شركة التقنية المتجددة ******
35%اإلنتاجالرياضالسعوديةالسعودية10,000شركة قطرب لإلنتاج *******

الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع 
8.3%التوزيعالرياضالسعوديةالسعودية12,000,000********

الواليات المتحدة 3,075,000شركة فوغو *********
األمريكية

الواليات المتحدة 
4.0%اإلعالنديلواراألمريكية

المصدر: الشركة.
* بتاريخ 30 يونيو 2021 قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية على ان تتملك دابليو بي 
بي 70% من الشركة القابضة الجديدة فيما ستكون حصة الشركة 30%. خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية 
األخرى المطلوبة لتصبح قبل 31 ديسمبر 2022 بدال من 31 ديسمبر 2021 وفق االتفاقية األصلية. الحقا تم تعديل هيكل االتفاقية بحيث تصبح الشركة المتحدة لإلعالن هي الشركة القابضة 
الجديدة حيث ستقوم مجموعة دابليو بي بي بنقل بعض الشركات المملوكة لها إلى الشركة المتحدة لإلعالن و ستتنازل تهامة عن نسبة 20% من مليكتها في الشركة المتحدة لإلعالن إلى 
مجموعة دابليو بي بي لتصبح ملكية تهامة في الشركة المتحدة لإلعالن بعد انتهاء كافة اإلجراءات الرسمية ذات العالقة 30% تجدر اإلشارة أنه تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية 
وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2023 بدال من 31 ديسمبر 2022 وفق ملحق االتفاقية. سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناًء على الموجودات 

والمطلوبات في ذلك التاريخ عند االنتهاء، ال يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا..
تتضمن اتفاقية الشركاء بين الشركة وشركة دابليو بي بي خياًرا غير مشروط وغير قابل لإللغاء لشركة دابليو بي بي لمطالبة الشركة بنقل جميع أسهمها )»خيار الشراء«( في أي وقت بعد 
السنة الخامسة من استكمال نقل الملكية القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى بشراء جميع أسهمها )»خيار البيع«( في أي وقت بعد السنة الخامسة من استكمال نقل الملكية 
القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى ، يجوز ممارسة خيار الشراء أو خيار البيع في أي وقت بين 1 يناير و31 مارس في أي عام بعد السنة الخامسة من استكمال نقل الملكية 
القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى. )»فترة تنفيذ الخيار«(. وتكون مشروطة بإعطاء دابليو بي بي أو شركة تهامة )حسب الحالة( إشعاًرا كتابًيا للطرف اآلخر خالل نافذة 
الخيار )»إشعار ممارسة«(، ال يجوز ممارسة خيار الشراء إال إذا لم يتم استخدام خيار البيع والعكس صحيح. بمجرد إعطاء إشعار بالممارسة، ال يجوز إلغاؤه دون موافقة خطية من الطرف 

المتلقي، يتم احتساب المقابل المستحق الدفع لشركة تهامة عن جميع أسهمها في الشركة مقابل تنفيذ أحدي الخيارين )»قيمة تنفيذ الخيار«( على النحو التالي:
)أ( في حالة خيار الشراء، وفًقا لتقدير الشركة، إما على مضاعف إيرادات المبيعات أو مضاعف متوسط األرباح )بناًء على الحسابات السنوية المدققة(، يتم اختياره وفًقا لتقدير الشركة.)ب( 

في حالة خيار البيع، على مضاعف متوسط األرباح على أساس الحسابات السنوية المراجعة.
** إن شركة الصحفيون المتحدون متوقفة عن العمل حالياً، تم قيد استثمار الشركة في شركة الصحفيون المتحدون المحدودة كما في 31 مارس 2022م ال شي و31 مارس 2021م ألشيء 

حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لهذه الشركة الزميلة رأسمالها وال تعتزم الشركة تقديم دعم مالي لها يزيد عن حصتها في رأس مالها، كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه لم يتم 
تسجيل حصة الشركة من التغير في صافي موجودات الشركة الزميلة للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2022م و2021م وكانت اخر قوائم مالية حصلت عليها الشركة في 31 ديسمبر2009.

*** قرر الشركاء في الشركة السعودية لبيع مواد االعالن المحدودة خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2012 البدء في تصفيتها نظرا لتكبدها خسائر تشغيلية لسنوات متتالية وعدم قدرتها 

على االستمرار في انشطتها ان االجراءات القانونية لهذا القرار ال تزال قيد اإلنجاز كما في 31 مارس 2022م, وقد بلغت حصة الشركة في صافي حقوق الشركاء في هذه الشركة الزميلة كما 
في 31 مارس 2022م ال شي و31 مارس 2021م ألشيء.

**** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022 قامت الشركة بقيد دعوى تعويض ضد مدير الشركة السابق والشريك بالشركة الزميلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وقد صدر حكم نهائي 

لصالح الشركة من قبل محاكم دبي لالستئناف بعد رفض االستئناف. قام مدير الشركة السابق بتقديم طلب لنقض الحكم و الذى تم رفضه من قبل محكمة النقض بدبي و عليه اصبح الحكم 
نهائي وواجب النفاذ لصالح الشركة. 

***** تم تسجيل استثمار الشركة في شركة جى والتر طومسون مينا بناء على الحسابات التي أعدتها ادارة الشركة الزميلة، حيث إن القوائم المالية لتلك المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 

التزال قيد المراجعة. بتاريخ 30 يونيو 2021 قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة دبليو بي بي الندماج شركة جي والتر تومسون الشرق األوسط وشمال إفريقيا )شركة زميلة لتهامة( مع 
شركة واندرمان الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتأسيس شركة واندرمان تومسون الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مجموعة قابضة بمملكة البحرين(، تنص االتفاقية على دمج شركة جي والتر 
طومسون )»جي دابليو تي«( الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشركة واندرمان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لتتوحدا في شركة واندرمان طومسون الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ستمتلك 

شركة تهامة نسبة 25% من شركة واندرمان تومسون مينا بعد االنتهاء من نقل الحصص وكافة اإلجراءات الرسمية ذات العالقة.
سيتم تسجيل حصة تهامة من نتائج إعمال شركة واندرمان تومسون مينا كشركة زميلة ضمن القوائم المالية. سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند االنتهاء، بناًء على الموجودات 
والمطلوبات في ذلك التاريخ، ال يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا. خالل السنة المالية المنهية في 31 مارس 2022 تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع 
الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022 بدال من 31 ديسمبر 2021 وفق االتفاقية األصلية، تجدر اإلشارة بأنه قد تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية 

وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 28 فبراير 2023م..
******تتضمن االستثمارات في هاتين الشركتين الزميلتين حصة استثمار الشركة فيهما حيث إنهما لم يمارسا أي أنشطة منذ تأسيسهما وأنه لم تتوفر أي معلومات مالية فيما يتعلق بشركة 

التقنية المتجددة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وبناء على دراسة االنخفاض التي أجريت، قامت الشركة بتسجيل خسارة انخفاض بنسبة 100% على هذه االستثمارات خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م.

******* شركة قطرب هي شركة مملوكة من قبل الشركة التابعة شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع ، حيث تمتلك 50% من رأس مال الشركة.

******** إن حصة الشركة في الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع )شركة سعودية ذات مسئولية محدودة( من خالل شركة تابعة )شركة تهامة للتوزيع( 

********* إن حصة الشركة في رأس مال شركة فوغو وهى إحدى الشركات الناشئة بالواليات المتحدة األمريكية من خالل شركة تابعة ) شركة تهامة لإلعالم الجديد والتي تم االستحواذ عليها 

خالل العام المالي المنتهى في 31 مارس 2021م(



المحتويات

43

انقطاع األعمال 3110

لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي 
خالل الـ)12( شهراً األخيرة. باستثناء ما نتج عن قيام شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ببيع مجموعة من األصول ونقل االلتزامات المرتبطة 

بالعمليات التجارية لشركة نكست بايت التجارية.

الموظفون والسعودة 3111

كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة في المقر الرئيسي بمدينة الرياض بحسب تقرير األداء الصادر من منصة قوى هو )22( 
لبرنامج نطاقات  لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووفقاً  موظف منهم )13( موظف سعودي و)9( موظف غير سعودي. ووفقاً 
الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، حققت الشركة نسبة التوطين المطلوبة منها، وتم تصنيفها ضمن النطاق »األخضر 

المرتفع«.
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4 
الهيكل التنظيمي للشركة

الهيكل التنظيمي 411

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة.

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

جلنة املراجعة

إدارة املراجعة الداخلية

رئيس إدارة املراجعة الداخلية

إدارة اإللتزام

مسؤول االلتزام

اإلدارة القانونية

رئيس اإلدارة القانونية

إدارة املوارد البشرية

رئيس املوارد البشرية

اإلدارة املالية

رئيس اإلدارة املالية

قطاع التوزيع

رئيس قطاع التوزيع

قطاع التجزئة

رئيس قطاع التجزئة

اللجنة التنفيذي

العضو املنتدبأمني السر

جلنة الترشيحات واملكافآت

المصدر: الشركة
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مجلس اإلدارة 412

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة المعين من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ 
)الموافق 2021/10/03م( للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( وتنتهي في تاريخ 1446/04/10هـ 

)الموافق 2024/10/13م(:

أعضاء مجلس إدارة الشركة.(: 9الجدول رقم )
مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 2021/10/14م*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
----42سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةسلطان صالح الدين عبدالعظيم**
----50سعوديغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب***

----43سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةساري بن إبراهيم المعيوف
----44سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةسلمان محمد ناصر االسمري
----31سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبعبدالعزيز نجيب السويلم****

----37سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةالمعتصم باهلل زكي عالم
المصدر: الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت 
من تاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( وتنتهي في تاريخ 1446/04/10هـ )الموافق 2024/10/13م(.

** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/02/27هـ )الموافق 2021/10/17م( تعيين السيد/ سلطان صالح الدين عبدالعظيم رئيساً لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.
***بتاريخ 01/02/ 2022م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تكليف عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب )عضو مستقل( كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية 

ليكون عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 01/02/ 2022م.
**** بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين أمين سر مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن أحمد الغامدي كأمين سر مجلس اإلدارة لمدة عام 

ويسري القرار ابتداء من تاريخ صدوره. 
تاريخ صدوره.  ابتداء من  القرار  التنفيذي، ويسري  الرئيس  بمهام  تكليف األستاذ/ مازن األسمري  اإلدارة على  الموافق 6/14-/021م صدرت موافقة مجلس  ****بتاريخ 1442/11/04هـ 

وصدرت موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/01/2م على تعيين االستاذ/ مازن بن محمد األسمري، رئيساً تنفيذياً، حيث يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 2022/01/02م.
كما بتاريخ 1443/08/06هـ الموافق 2022/03/09م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على قبول استقالة االستاذة/ أسماء فطاني، عضو مجلس إدارة ) عضو مستقل(، على أن تكون ساريًة اعتباراً 

من 1443/08/06هـ الموافق 2022/03/09م.
****وبتاريخ 1444/03/01هـ )الموافق 2022/09/27م( قرر مجلس اإلدارة تعيين عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبد العزيز نجيب السويلم كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون 

عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 1444/03/07هـ )الموافق 2022/10/03م( .
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لجان الشركة 413

فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة المراجعة 41311
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد 
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ 2021/10/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/10/13م 

وقد وافق مجلس اإلدارة على اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة بتاريخ 2017/05/23م، ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة.(: 10الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيس اللجنة )عضو مستقل(المعتصم باهلل زكي عالم*
عضو )من خارج المجلس (عبدالعزيز عوجان الرشيدي

عضو )من خارج المجلس(كريم عبدالعزيز شنيور
المصدر: الشركة

* بتاريخ 2021/10/17م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على استقالة األستاذ سلطان صالح الدين عبدالعظيم من مهام عمله كرئيس للجنة المراجعة نظرا النتخابه رئيس لمجلس اإلدارة، وتسري 
االسقالة بتاريخ 2021/10/17م الموافق 1443/03/11هـ وبتاريخ 2021/10/17م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ/ معتصم باهلل زكي عالم رئيسا للجنة المراجعة، بتاريخ 
1443/07/08هـ الموافق 2022/02/09م وافقت الجمعية العامة العادية على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ المعتصم باهلل زكي عالم رئيس بلجنة المراجعة بدال من عضو اللجنة السابق 

األستاذ سلطان صالح الدين عبدالعظيم، ويسري هذا التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 2021/10/17م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/10/13م.
أعلنت الشركة في موقع تداول عن استقالة عضو لجنة المراجعة األستاذ/عبدالسالم ماجد البنا من عضويته في لجنة المراجعة بالشركة والتي تقدم بها بتاريخ 2022/09/06م. وقد صدر 

قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 2022/09/07م بالموافقة على االستقالة المقدمة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ 2022/09/07م.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

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

األعمال ذات الصلة بها.
مراجعي  	 من  توصية  على  بناًء  مالية  لكل سنة  المستقلين  المراجعين  قبل  من  بها  المعمول  العمل  نطاق وخطة  مراجعة 

الحسابات المستقلين.
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. 	
مراجعة ومناقشة بيانات الشركة المالية الربع سنوية والسنوية مع اإلدارة، وإدارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات  	

المستقلين بما في ذلك اإلفصاحات التي تحققت في »تقرير نشاط إدارة الشركة« ومراجعة مدققي الحسابات المستقلين 
للبيانات المالية قبل عرضها على المساهمين، أو أي جهة حكومية، أو سوق األوراق المالية أو الجمهور.

المراجعة بشكل دوري ومستمر مع كل من اإلدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات المستقلين وقسم التدقيق الداخلي على  	
ما يلي:

أي خــالف بيــن اإلدارة التنفيذيــة ومراجعــي الحســابات المســتقلين أو إدارة التدقيــق الداخلــي فيمــا يتعلــق بإعــداد - 
ــة. ــات المالي البيان

أية صعوبات أثناء عملية المراجعة )بما في ذلك أي قيود على نطاق عمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة(.- 
النظــر فــي التغييــرات 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 وإدارة الشــركة القانونيــة، - 

ــة  ــم المالي ــى القوائ ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــة يمكــن أن يكــون له ــة أو مطابق ــة أو تنظيمي ــة مســائل قانوني حســب الحاجــة، أي
للشــركة، بمــا فــي ذلــك التغييــرات الهامــة فــي معاييــر المحاســبة أو قواعدهــا.
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مناقشة كل مما يلي بشكل دوري مع مراجعي الحسابات المستقلين )بدون تواجد اإلدارة التنفيذية(: 	
آرائهــم حــول جــودة ومالئمــة، ومــدى قبــول مبــادئ المحاســبة للشــركة وممارســات اإلفصــاح المالــي، كمــا هــي مطبقــة - 

فــي تقاريرهــا الماليــة.
اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة.- 

الموافقة على تعيين و/أو استبدال مدير إدارة المراجعة الداخلية. 	
مراجعة أداء قسم المراجعة الداخلية بشكل سنوي. 	
المراجعين  	 من  توصية  على  بناًء  الداخلية،  المراجعة  إدارة  قبل  من  بها  القيام  يتعين  الذي  العمل  وخطة  نطاق  مراجعة 

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

مراجعــة مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة واإلجــراءات المصممــة لضمــان المطابقــة مــع القوانيــن واللوائــح - 
المعمــول بهــا.

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. 	
القيام بتقييم أدائها سنويا مع تقديم تقرير عن نتائج التقييم إلى مجلس اإلدارة، ويتضمن هذا التقييم على تقييم اللتزام  	

وأداء كل عضو من أعضاء اللجنة بأداء المهام والمسؤوليات المناط بها.
القيام بأداء أية مهام أو مسؤوليات قد يكفلها بها مجلس اإلدارة من وقت آلخر وذلك ضمن نطاق أغراض اللجنة العامة. 	

لجنة الترشيحات والمكافآت 41312
ضمهما  المجلس  وقرر  المكافآت  ولجنة  الترشيحات  لجنة  تشكيل  2017/5/23م(  )الموافق  1438/8/27هـ  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرر 
)الموافق  1438/10/22هـ  بتاريخ  المنعقدة  للمساهمين  العامة  الجمعية  قبل  من  الموافقة  وتم  والمكافآت،  الترشيحات  لجنة  لتكون  معاً 
الترشيحات  للجنة  الحالية  الدورة  بدأت  أعضائها.  ومكافآت  عملها  وضوابط  مهامها  المتضمنة  الئحتها  تحديث  على  2017/07/16م( 
والمكافآت مع الدورة الجديدة لمجلس إدارة الشركة من تاريخ 2021/10/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/10/13م ويوضح الجدول 

التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.(: 11الجدول رقم )
المنصباالسم

رئيسساري بن إبراهيم المعيوف*
عضوسلمان بن محمد األسمري**

عضوسلطان صالح الدين عبدالعظيم***
المصدر: الشركة

* بتاريخ 2022/02/10م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت، ويسري قرار التعيين من تاريخه.

** بتاريخ 2022/03/09م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على قبول استقالة االستاذة/ أسماء فطاني، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ، على أن تكون ساريًة اعتباراً من 1443/08/06هـ 

الموافق 2022/03/09م. وبتاريخ 2022/03/17م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ/ سلمان بن محمد األسمري عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت، ويسري قرار التعيين 
من تاريخه.

*** بتاريخ2021/10/17م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ/ سلطان صالح الدين عبدالعظيم عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت، ويسري قرار التعيين من تاريخه.

أوصت اللجنة لمجلس اإلدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/12/29م باعتماد الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة، واعتماد 
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، بتاريخ 1443/05/29هـ الموافق 2022/01/02م صدرت موافقة 
مجلس اإلدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، كما صدر قرار مجلس اإلدارة بتضمين جدول أعمال الجمعية العامة التصويت على اعتماد 

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.

الترشيحات  باعتماد الئحة لجنة  اإلدارة  الموافق 2022/02/09م قرار مجلس  بتاريخ 1443/07/08هـ  المنعقدة  العامة  الجمعية  رفضت 
والمكافآت، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.
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بتاريخ 2021/10/17م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ إبراهيم 
بن محمد الشبيب، األستاذ/ سلطان صالح الدين عبد العظيم، األستاذة/ أسماء أحمد فطاني .

بتاريخ 2022/01/02م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على قبول استقالة األستاذ/ إبراهيم الشبيب من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، 
وتم تعيينه في منصب العضو المنتدب المكلف.

لجنة  عمل  الئحة  تشتمل  لم  حيث  الشركة  بإدارة  الخاصة  واألنظمة  المدرجة  الشركات  حوكمة  بالئحة  الشركة  ادارة  التزام  عدم  تبين 
الترشيحات والمكافئات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2017/07/16م على مكافآت أعضائها، وعدم اعتماد الجمعية العامة 
لسياسة المكافآت لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية؛ مخالفًة بذلك بعض متطلبات الفقرة )ب( من المادة 
الستين، والفقرة )ب( من المادة الرابعة والستين، والفقرة )1( من المادة الحادية والستين من الئحة حوكمة الشركات. وعدم التزام لجنة 
الترشيحات والمكافآت في الشركة بعقد اجتماعات بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل خالل العام المالي المنتهي في 2021/03/31م، 
حيث لم تعقد اللجنة اال اجتماع واحد بتاريخ 2021/03/31م، مخالفة بذلك بعض متطلبات الفقرة )7( من المادة الخمسين من الئحة 

حوكمة الشركات .

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد األعضاء فقد شروط االستقاللية وجب  	
عليها عرض األمر على مجلس إدارة الشركة.

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها  	
ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة 

وتتناسب مع أداء الشركة.
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. 	

اللجنة التنفيذية 41313
قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/10/17م بتشكيل اللجنة التنفيذية.

أعضاء اللجنة التنفيذية*(: 12الجدول رقم )
المنصباالسم

عضوشاغر**
عضوالمعتصم باهلل زكي عالم
عضوساري إبراهيم المعيوف

عضوسلمان بن محمد األسمري
المصدر: الشركة

*األستاذة أسماء فطاني لم تعد عضوا في هذه اللجنة بعد استقالتها من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/06/08هـ )الموافق 2022/03/09م( وال يزال المقعد شاغرا حتى تاريخ هذه النشرة

**لم يتم تفعيل اللجنة بعد ولم تعقد أي اجتماع منذ تاريخ تشكيلها، ولم تقر الئحة العمل حتى تاريخه.
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اإلدارة التنفيذية 414

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركة.(: 13الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

----14-06-2021م 51سعوديالرئيس التنفيذي مازن محمد ناصر األسمري
----2015/10/01م62بريطانينائب الرئيس التنفيذي األولجيمس والس جراهام موري

----2022/12/18م42سعوديرئيس قطاع التجزئةماجد محمد حسن بلخي
----2012/10/01م45مصريمدير الشؤون الماليةأيمن محمد عبدالرحمن سليمان 

----2022/12/06م31سعوديمدير الشؤون القانونيةفيصل محسن حسين العطاس
-------رئيس الموارد البشرية والشؤون اإلداريةشاغر*

المصدر: الشركة
*الشركة في طور تعيين رئيس الموارد البشرية والشؤون اإلدارية.

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 415

تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات والمكافآت. ويوضح 
الجدول التالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل الثالثة أعوام الماضية:

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.(: 14الجدول رقم )

السنة المالية المنتهية في بالرياالت السعودية
31 مارس 2020م*

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م**

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022م***

2,117,822129,000140,264أعضاء مجلس اإلدارة
4.912.6025.288.4356,801,481كبار التنفيذيين

7,030,4245,417,4356,941,745اإلجمالي
المصدر: الشركة

*تتمثل تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م في رواتب ومزايا عينية أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وال تتضمن أية مكافآت.

**تتمثل تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م في مخصصات بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة بما يتوافق مع سياسة مكافآت وتعويضات 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ولم يتم صرفها كما تتضمن تعويضات ومكافآت كبار التنفيذين خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م مبلغ 596,429 ريال سعودي تتمثل في 

مخصصات مكونة لمكافآت دورية بما يتوافق مع سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ولم يتم صرفها. 
***تتمثل تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م في مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وال تتضمن أية مكافأت، كما تتمثل تعويضات كبار 

التنفيذيين في رواتب وبدالت ومزايا عينية اخري وال تتضمن أية مكافات.

بتاريخ 2021/09/06م صدر قرار مجلس اإلدارة باعتماد سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية 
اعتماد  العادية  العامة  الجمعية  وبتاريخ 2021/10/03م رفضت  للمساهمين العتمادها.  العامة  الجمعية  السياسة على  بعرض  والتوصية 
سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية. وبتاريخ 2022/02/09م رفضت الجمعية العامة العادية 

اعتماد سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية.
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5 
الموظفون

األوراق  511 وطــرح  التسجيل  طلب  تقديم  قبل  القائمة  للموظفين  األسهم  برامج 
المالية الخاضعة لهذه النشرة

حتى تاريخ هذه النشرة، ال توجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها. 

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال 512

حتى تاريخ هذه النشرة، ال توجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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6 
المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

المقدمة 611

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة ووضعها المالي خالل 
السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م )يشار إليها فيما يلي باسم »فترة التحليل«(، وهي تستند وينبغي أن تُقرأ 
للسنوات  للشركة  المالية  المعلومات  تم استخراج  للشركة.  المراجعة  المالية  والقوائم  )»ملخص المعلومات المالية«(  باالقتران مع قسم 
المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م من القوائم المالية لألعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي، ولم تخضع هذه 

المعلومات ألي تعديل جوهري ما لم يُبين خالف ذلك.

المعتمدة في   )IFRS( المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للشركة لألعوام 31 مارس 2020م و2021م و2022م  المالية  القوائم  أُعدت 
المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتمت مراجعتها من قبل مراجعين الحسابات 
وهم »مكتب العظم والسديري وآل الشيخ )محاسبون ومراجعون قانونيون(« عن عام 2020م بينما تمت مراجعتها عن عامين 2021م و2022م 

من قبل »شركة الخراشي وشركاه )محاسبون قانونيون(« - على النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة عنهم.

وال يمتلك المحاسبون القانونيون بنفسهم أو من خالل أي من شركاتهم الشقيقة أي مساهمة أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ 
هذه النشرة. كما قدم المحاسبون القانونيون موافقتهم الخطية على استخدام أسمهم وشعارهم وإفادتهم التي لم يسحبوها كما في تاريخ 
هذه النشرة فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار هذه إلى دورهم كمراجعين حسابات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 

2020م و2021م و2022م 

بة إلى  يُرجى العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص على خالف ذلك، كما أن النسب المئوية مقرَّ
أقرب رقم عشري، ولذلك قد ال يعطي حساب النسبة المئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام الموجودة في الجداول )معروضة بآالف 

الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح( تطابقاً تاماً مع النسب المئوية المذكورة في الجداول.

قد يشتمل هذا القسم على بيانات مستقبلية ذات صلة بالتوقعات المستقبلية للشركة اعتماداً على الخطط الحالية لإلدارة وتوقعاتها فيما 
يخص نمو الشركة، ونتائج عملياتها، ومركزها المالي، والذي قد ينطوي على مخاطر وتصورات غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية 
للشركة بشكل جوهري عن النتائج التي تمت اإلشارة إليها أو تضمينها في هذه البيانات المستقبلية وذلك بسبب عوامل مختلفة وأحداث 
مستقبلية، بما فيها تلك التي تمت مناقشتها فيما يلي وفي مواضع أخرى من هذه النشرة، السيما في قسم »عوامل المخاطرة« من هذه 

النشرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية 612

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، . 1
وأنها تشتمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية.

ال تملك الشركة وشركاتها التابعة أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من الموجودات التي تكون قيمتها عرضة . 2
للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما قد يؤثر بشكل سلبي على تقييم الموقف المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل . 3
السنوات المالية الثالث المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل 
وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي تشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد 

نشرة اإلصدار هذه. 
أنه ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في . 4

األعمال والوضع المالي للشركة وشركاتها التابعة، باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي أقسام أخرى من 
هذه النشرة.
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التابعة غير مطلعة على أية معلومات تتعلق بسياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو . 5 أن الشركة وشركاتها 
سياسية أو أي عوامل أخرى تؤثر أو يكون لها تأثير جوهري )بصورة مباشرة أو غير مباشرة )على عملياتها، باستثناء ما 

جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي أقسام أخرى من هذه النشرة.
أن الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية لم تشهد أي تعديالت في رأس المال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ . 6

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي 
أقسام أخرى من هذه النشرة.

أنه ال يوجد في الشركة أو شركاتها التابعة أي رأس مال مشموالً بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة.. 7
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم، فإنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية أي قروض أو مديونيات . 8

أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، كما يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما 
في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن( أو التزامات 
تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم من هذه النشرة.

أنه -وعلى حد علمهم- ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة كما . 9
في تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي أقسام أخرى من هذه النشرة.

أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو . 10
استئجارها بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم.

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء . 11
مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة 

مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، لم يكن هناك تغيير سلبي جوهري في المركز المالي أو . 12

التجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابق لتاريخ إصدار أسهم حق األولوية وحتى تاريخ هذه النشرة.

ملخص السياسات المحاسبية المهمة  613

ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

المعايير  من  وغيرها  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا  المطبقة هي  المحاسبية  السياسات 
واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

1/3-المعايير أو التعديالت الجديدة السارية في سنة 2021م والسنوات الالحقة 

فيما يلي عدد من المعايير، التعديالت وتفسيرات المعايير والتي أصدرت بواسطة مجلس المعايير الدولية: 

المتطلبات الجديدة السارية حاليا:

المعايير الجديدة والتعديالتسارية إبتداًء من

تعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم 7 والمعيار الدولى 1 يناير 2021م
للتقرير المالى رقم 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16 - إصالح سعر الفائدة - المرحلة الثانية

إمتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كورونا ما بعد 30 يونيو 2021م - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 116 إبريل 2021م

قامت المجموعة بتقييم األثر المالي من تعديالت المعيار الدولى للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولى 
للتقرير المالى رقم 7 والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16 - إصالح سعر الفائدة - المرحلة الثانية ولم 

يكن هناك تأثير جوهرى على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنهية في 31 مارس 2022م.
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تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار« استجابة لتأثيرات كوفيد- 19 على المستأجرين

على   19 كوفيد-  لتأثيرات  استجابة  اإليجار«  »عقود   16 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  بتطبيق  المجموعة  قامت 
المستأجرين، والتي تم اعتمادها في 1 يونيو2020م والتعديل اإلضافى الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م لتمديد التاريخ من 30 يونيو 2021م 

إلى 30 يونيو 2022م.

اعتباًرا من 1 يونيو 2020م، تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 لتوفير وسيلة عملية للمستأجرين الذين يحسبون امتيازات 
اإليجار التي تنشأ كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد- 19 وفقط في حال استيفاء جميع الشروط اآلتية:

ل لعقد اإليجار يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير أ.  أن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض ُمعدَّ
مباشرة، أو أقل منه؛

أن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة، ابتداًء، في أو قبل 30 يونيو 2021م ) تم تمديد ب. 
التاريخ إلى 30 يونيو 2022م حسب التعديل أعاله(، و

أال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجارج. 

قد يتم احتساب امتيازات اإليجار التي تستوفي هذه المعاييروفًقا للشروط العملية، مما يعني أن المستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما إذا كان 
امتياز اإليجار يستوفي تعريف تعديل اإليجار. يطبق المستأجرون متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقارير المالية 16 في حساب االمتياز.

المعايير أو التعديالت الجديدة السارية في سنة 2021م والسنوات الالحقة 

اختارت الشركة االستفادة من تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار« استجابة لتأثيرات كوفيد- 19 على المستأجرين. 
لجميع امتيازات اإليجار التي تستوفي الشروط. تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي، مما يعني أنها تم تطبيقها على جميع امتيازات اإليجار التي 

تستوفي الشروط، والتي حدثت في حالة الشركة من مارس 2020م إلى مارس 2022م.

المحاسبة عن امتيازات اإليجار حيث أن تعديالت اإليجار كانت ستؤدي إلى قيام المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار لتعكس المقابل 
تطبيق  خالل  من  األصول.  استخدام   - حق  مقابل  المسجل  اإليجار  التزام  في  التغيير  تأثير  مع  منقح،  معدل خصم  باستخدام  المنقح 
التعديالت، ال يتعين على المجموعة تحديد معدل الخصم المنقح وينعكس تأثير التغيير في التزام اإليجار في الربح أو الخسارة في الفترة 

التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى امتياز اإليجار.

المتطلبات الجديدة التى سوف يتم تطبيقها الحقًا:

يسري مفعول اإلصدارات المدرجة أدناه على الفترات السنوية الالحقة ويسمح بتطبيقها بشكل مبكر. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 
للمعايير الجديد أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ليس من المتوقع أن يكون تأثير هذه المعايير على المجموعة جوهريا 

عند تطبيق المعايير والتعديالت المدرجة أدناه:

المعايير الجديدة والتعديالتالسارية للفترات السنوية التى تبدأ في او بعد

1 يناير 2022م

العقود المتوقع خسارتها - تكلفة إتمام العقد ) تعديالت على معيار المحسابة الدولى رقم 37(
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالى ) دورة 2018م - 2020م(

العقارات واألالت والمعدات: المتحصالت قبل اإلستخدام المقصود ) تعديالت على معيار المحسابة 
الدولى رقم 16(

المراجع حول إطار المفاهيم ) تعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 3(

1 يناير 2023م
تعديالت على معيار المحاسبة الدولى 1 »عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف المطلوبات كمتداولة / 

غير متداولة« 
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) ۸( بشأن تعريف الجوهري

متاح للتطبيق اإلختياري / تاريخ سريان مؤجل إلى 
أجل غير مسمي

بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. ) تعديالت على المعيار 
الدولى للتقرير المالى 10 ومعيار المحاسبة الدولى 28(.

قدرت المجموعة ان تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت ليس لها تأثيرأً جوهريا على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 مارس 
2022م.
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أسس التوحيد

تشتمل القوائم المالية الموحدة، على القوائم المالية للشركة األم شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق شركة مساهمة سعودية 
وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ »المجموعة«( كما في 31 مارس 2022م. تتحقق السيطرة على األعمال المستثمر فيها عندما يكون لها 
الحق في الحصول على عوائد مختلفة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل 
ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص، فإن المجموعة تسيطر على الشركة المستثمر بها إذا، وفقط إذا، كان لدى 

المجموعة: 

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.  	
بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ولتدعيم هذا االفتراض وعندما يكون لدى  	

المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ بعين 
االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على الشركة المستثمر بها، 

وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
االتفاقيات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت بالشركة المستثمر بها.  	
الحقوق الناتجة عن االتفاقيات التعاقدية األخرى. 	
حق المجموعة بالتصويت وحقوق التصويت المحتملة.  	
ــم بالنشــاطات  	 ــة للتحك ــدرة الحالي ــا الق ــس لديه ــا أو لي ــى أن المجموعــة لديه ــدل عل ــة ت ــق أو ظــروف إضافي أي حقائ

ــي األســهم.  ــي االجتماعــات الســابقة لحامل ــت ف ــا حــاالت التصوي ــرار ومنه ــب اتخــاذ الق ــذي يتطل ــة بالوقــت ال ذات العالق
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر بها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق 
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة 

التابعة ويتم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً 
من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل بالمساهمين في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في 
رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

عندما يكون من الضروري، يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة ليتم توحيد سياساتها المحاسبية لتتماشى مع السياسات المحاسبية 
للمجموعة. 

جميع الحسابات الوسيطة بالمجموعة مثل الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن 
العمليات بين شركات المجموعة، يتم حذفها بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

المجموعة  السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدان  التابعة، بدون فقدان  الشركة  الملكية في  تغير في حصص  اعتبار أي  يتم 
السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات ذات العالقة وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق 
الملكية األخرى، ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الربح أوالخسارة األولية الموحدة المختصرة يتم إثبات االستثمار 

المحتفظ به بالقيمة العادلة. 

في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة فإنه: 

يتم استبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات مرتبطة الشركة التابعة بمبالغها الدفترية الذي تفقد فيه السيطرة. 	
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 أوالخسائر. 	

إعادة تصنيف حصة الشركة األم في الشركات التابعة التي تم االعتراف بها سابقا ضمن الدخل الشامل االخر إلى الربح أو الخسارة أو 
األرباح المبقاة كما هو مناسب، كما يصبح متطلب في حال قامت المجموعة بالتخلص بشكل مباشر من الموجودات والمطلوبات.
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الشركات الزميلة 

الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة، وبشكل عام يكون ذلك عندما 
تمتلك المجموعة حصة من 20% إلى 50% من حقوق التصويت. تتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

طريقة حقوق الملكية 

بناء على طريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات بشكل أساسي بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً لتعكس مساهمة المجموعة في األرباح 
أو الخسائر بعد االستحواذ كأرباح وخسائر ناتجة عن االستثمار بالشركة المستثمر بها. ويتم االعتراف أيضا بمساهمة المجموعة من الدخل 
الشامل بعد االستحواذ في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. بعد تخفيض المساهمة بالشركة المستثمر بها إلى الصفر، يتم االعتراف 
بااللتزامات فقط إذا كان هناك التزام لدعم العمليات التشغيلية للشركة المستثمر بها أو أي دفعات تم تسديدها نيابة عن الشركة المستثمر 

بها، يتم تسجيل توزيعات األرباح المستلمة أو الذمم المدينة الناتجة عن الشركات الزميلة لتقليل صافي قيمة االستثمارات. 

تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة او الشركة التابعة بالقيمة الدفترية لالستثمار، ويتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها 
بصورة مستقلة. 

تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة، يتم إظهار أي تغير في الدخل الشامل لتلك 
الشركات المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة إثبات أي تغير مباشرًة ضمن حقوق ملكية الشركة 
الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق المكلية الموحدة ألرباح وخسائر 
أو  الزميلة  الشركة  في  المجموعة  بقدر حصة  المشترك  والمشروع  الزميلة  والشركة  المجموعة  بين  المعامالت  عن  ناتجة  محققة  غير 

المشروع المشترك. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والمشاريع المشتركة بنفس السنة المالية للمجموعة. 

سياسات  مع  متوافقة  لتكون  المشتركة  والمشاريع  التابعة  للشركات  المحاسبية  السياسات  عرض  يتم  فانه  الضروري  من  يكون  عندما 
المجموعة. وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة انخفاض في قيمة 
استثمارها في شركتها الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في 
قيمة االستثمار في أي شركة زميلة. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة 

لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة كـ »حصة في خسارة شركة زميلة« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار المتحفظ به بالقيمة العادلة. سيتم إثبات الفرق 
بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتحفظ به ومتحصالت 

االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

حصص غير مسيطرة

تمثل الحصص غير المسيطرة جزء الربح أو الخسارة وصافي أصول ال تحتفظ بها المجموعة وتعرض بشكل مستقل في قائمة الدخل 
الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة وبشكل مستقل عن حقوق المساهمين. الخسائر المطبقة على 
األقلية بزيادة عن حصة األقلية يتم توزيعها مقابل حصة المجموعة باستثناء إلى الحد الذي يكون فيه لألقلية التزام ملزم ولديها المقدرة على 
عمل استثمار إضافي لتغطية الخسائر. التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة الذي ال ينتج عنه فقد سيطرة يتم احتسابه كمعامالت 

حقوق ملكية.

عمليات تجميع األعمال والشهرة

تتم المحاسبة عن عمليات اندماج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي يتم قياسه 
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات اندماج 
األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في 
صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية. 
في حالة تحقق االندماج على مراحل، يتم احتساب الجزء المحتفظ به من الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة، على ان يتم احتساب 

الفرق ضمن حساب األرباح والخسائر.

وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص 
المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة 

ضمن األدوات المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.

إن أي التزام محتمل مستقبلي من قبل المشتري سوف يتم إضافته إلي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم قياس جميع االلتزامات 
المحتملة )ما عدا تلك المصنفة كحقوق ملكية( بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة في األرباح والخسائر. ال يتم إعادة 

تقييم أو تسوية االلتزامات المحتملة المصنفة كحقوق الملكية ويتم المحاسبة على اية دفعات الحقة على أساس حقوق الملكية.
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يتم في األصل، قياس الشهرة، بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته 
وأية حصص مملوكة، بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي حالة 
للتأكد من قيامها  بإعادة تقدير  المجموعة  المحول، تقوم  العوض  المستحوذ عليها عن إجمالي  الموجودات  العادلة لصافي  القيمة  زيادة 
بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس 
المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير هذا زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها 

عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم 
توزيع الشهرة المكتسبة في االندماج من تاريخ االستحواذ على أساس وحدة توليد النقد بالمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من اندماج 
األعمال بصرف النظر عن الموجودات أو االلتزامات األخرى والتي تم اعتبارها بالشركة المستحوذ عليها لهذه الوحدات، »وحدة توليد 
النقد« هي أصغر مجموعة من األصول والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات 
النقدية من األصول أو المجموعات األخرى. يتم تحديد الوحدة المنتجة للنقد باتساق من فترة إلى أخرى لنفس األصول أو أنواع األصول، 

ما لم يكن هناك ما يبرر التغيير. 

الشركات التابعة ونسبة مساهمة الشركة في رأسمالها(: 15الجدول رقم )

رأس المالالنشاطبلد التأسيسإسم الشركة التابعة
)ريال سعودى(

حصة الملكية
بشكل مباشر 
وغير مباشر

31 مارس 2022م

المملكة العربية - شركة تهامة القابضة لالستثمار التجارى )ب(
100%500,000شركة قابضةالسعودية

المملكة العربية - شركة تهامة للتوزيع )أ(
100%3,500,000نشر وتوزيعالسعودية

المملكة العربية - شركة مكتبات تهامة الحديثة )ب(
100%81,671,977بيع القرطاسية والكتبالسعودية

المملكة العربية - شركة استدامة العالمية للعقار )ب(
100%500,000االستثمار العقاراتالسعودية

المملكة العربية - شركة تهامة الدولية لإلعالن )ب(
100%500,000إعالنات الطرقالسعودية

المملكة العربية - شركة تهامة للتعليم )ج(
100%200,000تجارة التجزئةالسعودية

المملكة العربية - شركة اإلعالن السريع )د(
100%25,000إعالناتالسعودية

المملكة العربية - شركة االنتاج المتكامل لالنتاج االعالمي المرئي والمسموع )هـ(
70%10,000إنتاجالسعودية

اإلمارات العربية - شركة افينتوس جلوبال للتجارة )و(
100%616,409تجارة عامةالمتحدة

المملكة العربية - شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع )ز(
50%100,000إنتاجالسعودية

المملكة العربية - شركة تهامة لإلعالم الجديد )ح(
100%100,000إعالم وابحاثالسعودية
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تاريخ تقرير القوائم المالية الموحد

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة األم شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق وشركاتها التابعة )يشار 
إليها معاً بـ »المجموعة«(, تبدأ السنة المالية للشركات التابعة في أول يناير من كل سنة ميالدية وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة، 
بإستثناء شركة أفينتوس جلوبال للتجارة حيث تبدأ السنة المالية لها في أول إبريل من كل سنة ميالدية وتنتهى في 31 مارس من السنة 
الالحقة، يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة على أساس القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس وذلك لوجود احداث ومعامالت 

جوهرية تمت في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس.

عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر

عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على ترتيبات إيجار, وبالنسبة لمثل هذه الترتيبات لعقود اإليجار تعترف الشركة 
بحق إستخدام األصول وإلتزامات اإليجار بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود األصول ذات القيمة المنخفضة على النحو التالي:

حق إستخدام األصولأ. 

تعترف المجموعة بحق إستخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توفر األصل األساسي لإلستخدام(. يتم قياس حق إستخدام 
األصول بالتكلفة، مطروحاً منها أي خسائر متراكمة من إنخفاض في القيمة ومجمع اإلستهالك، وتعديلها نتيجة ألي إعادة تقييم إللتزامات 
المتكبدة ومدفوعات  األولية  المباشرة  والتكاليف  بها  المعترف  اإليجار  إلتزامات  تكلفة حق إستخدام األصول على مبلغ  اإليجار. تشتمل 
اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء مطروحاً منها أي حوافز تأجير مستلمة. ما لم تكن المجموعة على يقين وبدرجة معقولة من 
الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار. يتم إستهالك حق إستخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت 

على مدى فترة الصالحية اإلنتاجية المقدرة أو مدة اإليجار أيهما أقصر. يخضع حق إستخدام األصول إلى إنخفاض القيمة.

إلتزامات اإليجار:ب. 

فى تاريخ بدء اإليجار، تعترف المجموعة بإلتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين تسديدها على مدى مدة 
عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة( مطروحا منها حوافز اإليجار مستحقة القبض 
ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات 
اإليجار أيضاً سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد وبدرجة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا 
كان عقد اإليجار يعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم اإلعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التى ال تعتمد على مؤشر أو معدل 

كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث او الشرط الذي يحقق شرط السداد.

عند إحتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل اإلقتراض في تاريخ بدء اإليجار إذا لم يتم تحديد سعر العائد 
الضمنى في عقد اإليجار بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ إلتزامات اإليجار لتعكس تراكم المصروفات المالية وتخفيض مدفوعات 
اإليجار المقدمة باإلضافة إلى ذلك يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو 

تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضمنة او تغيير في تقييم شراء األصل محل العقد. 

وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض إحتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار كما يلي:

4-8%معدل الخصم للتدفقات النقدية

إيجارات قصيرة األجل:ج. 

تطبق المجموعة اإلعفاء الممنوح على اإليجارات قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل )أى تلك اإليجارات التي تبلغ مدة إيجارها 
12 شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار الشراء(. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تشتمل على خيارات التجديد:

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أى فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار 
إذا كان من الممكن أن تتم ممارسة هذا الحق وبدرجة معقولة، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أن ال تمارس 

هذا الحق. 
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المجموعة كمؤجر

عندما تكون المجموعة مؤجر، فأنها تحدد عند بدء اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي او عقد إيجار تشغيلي. لتصنيف كل 
عقد إيجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل فيما إذا كان عقد اإليجار ينقل جميع مخاطر ومنافع المليكة للموجود األساسي. إذا كان 
هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد تمويلي، وإذا لم يكن كذلك فهو عقد تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تدرس المجموعة مؤشرات 

معينة مثل ما إذا كانت مدة عقد اإليجار تمثل الجزء األكبر من العمر اإلقتصادي للموجود.

بالنسبة للعقد الذي ينطوى على مكون إيجارى مع مكون إيجارى او غير إيجار واحد أو أكثر، فأنه يجب على المؤجر تخصيص العوض في 
العقد بتطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 15.

تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المستلمة بموجب عقود التأجير التشغيلي كإيراد على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة 
عقد اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

إستثمارات عقارية 

يتم في األصل، قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة. تحدد القيمة العادلة بناًء على تقييم سنوي من قبل مقيم خارجي معتمد ومستقل وذلك 
بتطبيق طريقة التقييم الموصى بها من قبل لجنة المعايير بمجلس معايير التقييم الدولية.

تظهر األعمال االنشائية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً 
االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت 
والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وإذا كان مطلوباً استبدال 
اإلنتاجية.  أعمارها  األجزاء بصورة مستقلة على مدى  باستهالك هذه  الشركة  تقوم  مراحل،  والمعدات على  الممتلكات  من  أجزاء هامة 
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير 
اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة 

إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات المتعلقة بإثبات المخصص.

أو  االعتيادية  االعمال  بيعها في سياق  بدال من  كليهما،  أو  قيمتها  زيادة  أو  ايجارات  للحصول على  العقارية  باالستثمارات  االحتفاظ  يتم 
االستخدامات في االنتاج أو في االغراض االدارية. ال تستخدم هذه العقارات لتوليد ايرادات المبيعات من خالل العمليات التجارية العادية. 

يتم االعتراف األولي لالستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استخدام نموذج التكلفة للقياس بعد االثبات )القياس الالحق(. 

يتم الغاء االعتراف باالستثمارات العقارية في حالة البيع أو االستغناء عندما يتم تحويله أو نقلة إلى العقارات التطويرية. يتم االعتراف بأي 
ربح او خسارة ناتجة عن الغاء االعتراف بالعقار فورا في قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة.

يتم ادراج االرباح أو الخسائر من بيع أو استبعاد العقارات االستثمارية التي تمثل الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية في 
قائمة االرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيها البيع/ االستبعاد باستثناء تلك المتعلقة بترتيبات البيع واعادة التاجير.

الشركات  يلزم  أكتوبر 2016 بحيث  الموافق 16  بتاريخ 15 محرم 1438هـ  المفوضين  المالية قرار مجلس  السوق  بناء على إصدار هيئة 
المعايير  تبني  الملموسة عند  والموجودات غير  العقارية  واالستثمارات  والمعدات  الممتلكات  التكلفة عند قياس  نموذج  بتطبيق  المدرجة 
الدولية للتقارير المالية لفترة مدتها 3 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، مع االستمرار في التقيد باشتراطات 
االفصاح عن المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على االفصاح عن القيمة العادلة. 

الممتلكات والمعدات 

اإلعتراف والقياس 

تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم مجمع االستهالك وخسارة مجمع االنخفاض، إن وجدت، بإستثناء األراضى وأعمال اإلنشاءات 
تحت التنفيذ.

تتضمن التكلفة النفقات التى تنسب مباشرة إلقتناء األصول وتتضمن تكلفة األصول ذاتية البناء تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأى تكاليف 
أخرى تنسب مباشرة لتجهيز األصول إلى الحالة التى يتم تشغيلها بها وللغرض الذى أقتنيت من أجله وتكاليف تفكيك وإزالة المواد وإعادة 

الموقع الذى توجد فيه وتكاليف اإلقتراض المرسملة.

يتم تحديد الربح أو الخسارة من بيع بند من بنود الممتلكات والمعدات بمقارنه المتحصالت من البيع بالقيمة المرحلة للممتلكات والمعدات 
وتدرج بالصافى بقائمة الربح أوالخسارة الموحدة.
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إلغاء اإلعتراف 

يتم إلغاء اإلعتراف لبند من بنود الممتلكات والمعدات عند بيعه أو عندما اليتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. 
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف ببند من بنود الممتلكات والمعدات بقائمة الربح أوالخسارة الموحدة.

التكاليف الالحقة لإلقتناء 

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 اإلعتراف بالقيمة المرحلة للمكون المستبدل. 

تدرج تكلفة تقديم الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات بقائمة الربح أوالخسارة الموحدة عند تكبدها.

االستهالك

يستند االستهالك على تكلفة األصول ناقصا قيمتها التخريدية. يتم تقدير المكونات الهامة لألصول الفردية، وإذا كان هناك مكون ما له 
عمر إنتاجى يختلف عن بقية ذلك األصل، فإن ذلك المكون يتم إستهالكه بشكل مستقل.

يدرج االستهالك بقائمة الربح أوالخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتـــاجى التقديرى لكل مكون لبند من بنود 
الممتلكات والمعدات. يتم فحص طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيمة التخريدية في تاريخ كل مركز مالى موحد، ويتم تعديلها كلما 
كان ذلك مالئما يبدأ استهالك األصل عندما يكون متاحا لالستخدام، ويتوقف استهالكه في التاريخ الذي يصنف فيه األصل على أنه محتفظ 

به للبيع أو يلغى فيه إثباته أيهما أبكر.

تستهلك التحسينات على مبانى على ارض مستأجرة والمبانى المنشأة على أرض مستاجرة على مدى اعمارها االنتاجية االقتصادية أو فترة 
التأجير غير المنتهية، أيهما أقل.

فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للفترة الحالية وفترات المقارنة:

4 - 8 سنواتأجهزة حاسب آلى 5 - 33 سنةمبانى 
4 -5 سنواتسيارات 5 - 20 سنة معدات 

4 - 10 سنواتأثاث وتركيبات 3 - 10 سنواتلوحات ومعدات إعالن 
مبانى على أرض مستأجرة على مدى فترة العقد

أوالخسارة  الربح  بقائمة  ما  التقديرى ألصل  االنتاجى  العمر  تطيل بشكل جوهرى  التى ال  العادية  واإلصالحات  الصيانة  تدرج مصاريف 
الموحدة عند تكبدها .يتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن وجدت، ويتم استبعاد األصول التى تم استبدالها .

تكلفة اإلقتراض

تكاليف اإلقتراض التى تنسب مباشرة إلقتناء وإنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة والتى تستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية لتصبح جاهزة 
لإلستخدام المراد منها أو بيعها، يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المعنى. يتم تحميل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى على قائمة الربح 
أوالخسارة الموحدة في فترة تكبدها. تتكون تكاليف اإلقتراض من فائدة وتكاليف أخرى التى تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بإقتراض األموال.

الموجودات غير الملموسة

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة محددة األعمار على مدى أعمارها االنتاجية االقتصادية ويتم مراجعتها متى كان هناك مؤشر على أنه 
قد يحدث انخفاض في قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اطفاء الموجودات غير الملموسة التى لها عمر انتاجى محدد مرة واحدة على األقل 
في نهاية كل فترة مالية. التغيرات في العمر االنتاجى المتوقع أو النمط المتوقع لالستهالك للمنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في 
األصل، يتم احتسابها بتغيير فترة او طريقة االطفاء، كلما كان ذلك مالئما، ويتم معالجتها كتغيرات في تقديرات محاسبية. تدرج مصروفات 
اطفاء الموجودات غير الملموسة محددة األعمار في قائمة الدخل الموحدة في فئة مصروفات متوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

اليتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التى ليس لها أعمار انتاجية محددة، ولكن يتم اختبارها سنويا للتأكد من عدم وجود انخفاض في 
قيمتها إما بشكل فردى او على مستوى الوحدة المدرة للنقدية. يتم مراجعة العمر االنتاجى غير المحدد سنويا للتأكد من أن التقدير الذي 
تم إجراؤه له اليزال هناك ما يؤيده، وإذا كان غير ذلك فإن التغير في العمر االنتاجى من غير محدد إلى محدد يتم على أساس احتمالية 

الحدوث.

يتم قياس األرباح والخسائر الناشئة عن الغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل 
وتدرج بقائمة االرباح والخسائر الموحدة عند الغاء االعتراف باألصل.
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8/3- األدوات المالية

اآلداة المالية هى أى عقد ينشأ عنه أصل مالى ألحدى المنشأت وإلتزام مالى أو آداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية غير المشتقة

تاريخ  مبدئيا في  األخرى  المالية  الموجودات  تدرج جميع  فيه  نشأت  الذي  التاريخ  وودائع في  أخرى  وذمم مدينة  مبدئيا حسابات  تدرج 
المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرف لألحكام التعاقدية لآلداة المالية. 

تشمل الموجودات المالية غير المشتقة استثمارات في أوراق مالية متداولة وحسابات وذمم مدينة أخرى ونقد لدى البنوك.

الموجودات المالية 

اإلعتراف والقياس المبدئى

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

التصنيف

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل الموحد، أو من خالل الربح أوالخسارة الموحدة(.أ. 
تلك التي يتم قياسها بتكلفة اإلطفاء. ب. 

بالنسبة لألصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة أو الدخل الشامل 
الموحدة. فيما يتعلق باالستثمارات في أدوات الملكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت المجموعة قد قامت باختيار طريقة االعتراف 

المبدئي الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموحدة.

القياس 

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة شاماًل، في حالة كان الموجودات المالية ليس بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، التكاليف المتكبدة والمتعلقة مباشرة بعملية الشراء. يتم تسجيل تكاليف شراء الموجودات المالية في 

قائمة الربح أوالخسارة الموحدة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بها كمصروف حال حدوثها.

أداة الدين

يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على طبيعة استخدام المجموعة في إدارة األصول والتدفقات النقدية الناتجة عن استخدام ذلك األصل. 
تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين بالقيمة المطفأة وذلك بناًء على ما يلي:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نشاط األعمال بهدف الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية، أ. 
توضح الشروط التعاقدية تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون دفعات أصل الدين والفائدة المحتسبة على المبلغ ب. 

القائم.

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من 
معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج قروض الموظفين وقروض المساهمين إلى شركات المشاريع المشتركة بالتكلفة المطفأة.

أداة حقوق الملكية

في حال قامت المجموعة باختيار طريقة عرض القيمة العادلة لألرباح والخسائر من استثمارات حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل 
الموحدة، فانه ال يجب إعادة تصنيف القيمة العادلة للربح أو الخسارة الحقاً في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة. يتم االعتراف بتوزيعات 
األرباح من هذه االستثمارات في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة كإيرادات أخرى عندما ينشأ حق المجموعة في استالم الدفعات. ال 
يوجد متطلبات الحتساب انخفاض في القيمة الستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموحد. يتم 

االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية كأرباح أو خسارة في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة.
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استبعاد الموجودات المالية

تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو عند تحويل األصل المالي والمخاطر والمنافع 
المرتبطة بملكيته إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع من امتالك األصل واستمرت في 
السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها في األصول والمطلوبات ذات الصلة للمبالغ التي قد تضطر 
لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة المخاطر والمنافع لألصل المستبعد، فان المجموعة تستمر باالعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا 

باالقتراض المضمون للعائدات المستلمة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لقياس واثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتعرض لمخاطر 
االئتمان ألدوات الدين ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة مثل القروض والودائع والذمم المدينة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي كتقدير مرجح الحتمال خسائر االئتمان )أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي( مقسومة على 
العمر المتوقع لألصل المالي. إن النقص في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
المجموعة استالمها. إن خسائر االئتمان المتوقعة تأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتالي تنشأ خسائر االئتمان حتى لو كانت 
المجموعة تتوقع أن تستلم الدفع بالكامل ولكن في وقت الحق لتاريخ االستحقاق المحدد بالعقد. تتطلب طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
تقييم مخاطر االئتمان والتخلف عن السداد وتوقيت تحصيلها منذ االعتراف المبدئي. ويتطلب ذلك االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانية 

المتوقعة في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة وأيضاً للذمم المدينة التي نشأت حديثا أو تم اقتناؤها.

يتم قياس انخفاض قيمة األصول المالية إما بخسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهرا أو خسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمراألصل، 
وذلك اعتمادا على ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ بداية األصل. تمثل خسائر االئتمان المتوقعة خالل 12 شهرا 
خسائر ائتمانية متوقعة ناتجة عن أحداث التخلف عن السداد التي قد تكون ممكنة خالل 12 شهرا بعد انتهاء السنة المالية. تمثل الخسائر 
االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمان متوقعة والتي قد تنتج عن كافة الحاالت المحتملة للتأخر في السداد على مدى 

العمر المتوقع لألصل المالي. 

الذمم المدينة قصيرة األجل وعادة ما تكون أقل من 12 شهرا، ولذا فانه يتم احتساب مخصص الخسارة االئتمانية بطريقة ال تختلف عن 
فترة 12 شهراً وهي العمر المتوقع للذمم. تستخدم المجموعة الوسيلة العملية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9 "األدوات المالية" 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة باستخدام مصفوفة مخصص تستند إلى أعمار الذمم المدينة.

تعديل معدالت  يتم  الماضية حيث  باالعتماد على أساس 36 شهرا  الخسارة  والتاريخية ومعدالت  السابقة  الخبرات  المجموعة  تستخدم 
التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية لألوضاع االقتصادية في المستقبل. وتختلف معدالت  الخسارة 

الخسارة على أساس عمر المبالغ المستحقة وهي عادة أعلى كلما زاد عمر الذمم المدينة.

االعتراف بالدخل

إيراد الفوائد

بالنسبة لجميع األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية التي تحمل فائدة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد 
باستخدام معدل الفائدة الفعال، وهو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية 

أو لفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.

التدفقات  القابلة لالسترداد وهي  القيمة  إلى  الدفترية  القيمة  بتخفيض  المجموعة  تقوم  المدينة  والذمم  القروض  قيمة  تنخفض  عندما 
بإيرادات  يتم االعتراف  إلغاء الخصم كإيرادات فوائد.  الفائدة األصلي لألداة، وتستمر في  المقدرة مخصومة بسعر  المستقبلية  النقدية 

الفوائد على الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها باستخدام المعدل األصلي للفائدة.

توزيعات األرباح

استالم  في  الحق  يثبت  عندما  الموحدة فقط  أوالخسارة  الربح  قائمة  في  المالية  األدوات  من  المستلمة  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  يتم 
الدفعات، وأيضا عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بتوزيعات األرباح، ويمكن قياسه بشكل دقيق. 
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المطلوبات المالية

المطلوبات المالية غير المشتقة

مقاصة  تتم  لألداة.  التعاقدية  األحكام  في  المجموعة طرف  فيه تصبح  الذي  المتاجرة  تاريخ  في  مبدئيا  المالية  المطلوبات  تدرج جميع 
الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافى في قائمة المركز المالى الموحدة عندما، وفقط عندما يوجد حق نظامى للمجموعة 
المبالغ المحققة وعندما تكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافى أو بيع  إلجراء المقاصة على 

الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

المالية مبدئيا  المطلوبات  تلك  .وتدرج  األخرى  الدائنة  واألرصدة  الدائنة  والذمم  القروض ألجل  المشتقة  المالية غير  المطلوبات  تشمل 
بالتكلفة  المالية  المطلوبات  تقاس هذه  المبدئى،  إليها مباشرة. الحقا لإلعتراف  تنسب  تكاليف معاملة  أى  إليها  العادلة مضافا  بالقيمة 
المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة السائد )الفعلى(. تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بمطلوب مالى ما عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد 

في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

يتم إلغاء اإلعتراف بمطلوب مالى عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته .وعندما يتم استبدال مطلوب مالى 
موجود بمطلوب اخر من نفس المقرض وبشروط مختلفة بشكل جوهرى أو أنه تم تعديل شروط المطلوب المالى الموجود بشكل جوهرى. 
ويتم معالجة ذلك االستبدال أو التعديل كإلغاء للمطلوب األصلى واالعتراف بالمطلوب الجديد وتدرج الفروق في القيمة الدفترية المعنية 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافى في قائمة المركز المالى الموحدة عندما، وفقط عندما يوجد حق نظامى 
للمجموعة إلجراء المقاصة على المبالغ المحققة وعندما تكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافى 

أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

تقوم المجموعة بتاريخ كل مركز مالى موحد بتقييم القيمة الدفترية للموجودات غير المالية فيما عدا المخزون لمعرفة  	
ما اذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في قيمتها. وفى حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد لألصل. يتم اختبار الشهرة واألصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار انتاجية محددة سنويا لمعرفة ما إذا 
كان هناك انخفاض في قيمتها. تدرج خسارة االنخفاض إذا كانت القيمة الدفترية ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقدية تزيد 

عن قيمتها القابلة لالسترداد.
يعتبر األصل غير المتداول منخفض القيمة إذا كانت قيمته الدفترية أعلى من قيمته القابلة لالسترداد. ولتحديد خسارة  	

المخصوم  غير  التقديرى  النقدى  بالتدفق  المتداول  غير  لألصل  الدفترية  القيمة  بمقارنة  المجموعة  تقوم  االنخفاض، 
لألصل المستخدم. وفى حالة ما إذا تجاوزت القيمة الدفترية التدفق النقدى التقديرى غير المخصوم لألصل المستخدم، 
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل. تعتبر زيادة القيمة الدفترية عن  تقوم المجموعة بتقدير القيمة الحالية للتدفقات 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة خسارة انخفاض.
تدرج خسارة االنخفاض على الفور بقائمة االرباح أوالخسائر الموحدة. وإذا تم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة،  	

يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التى كان 
من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم إثبات أي خسارة لإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس 

قيد اإلنخفاض في القيمة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

االستثمارات

استثمارات في شركات زميلة

الشركات الزميلة هى الكيانات التى يمارس عليها المجموعة تأثير هام والتخضع لسيطرتها الشركة، ويصاحبها بشكل عام حصة ملكية ما 
بين 20% و50% من حقوق التصويت. يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها مبدئيا 
بالتكلفة. يتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية إلثبات حصة المستثمر في الربح أو الخسارة للشركة المستثمر فيها تاريخ اإلقتناء. تشتمل 

استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة على الشهرة التى تحدد عند الشراء.

إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة إال أن التأثير الهام مازال محتفظ به، فإن الحصة التناسبية فقط للمبلغ المثبت سابقا في 
الدخل الشامل الموحد يعاد تصنيفه لقائمة الدخل كلما كان ذلك مالئما.
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تدرج حصة المجموعة في ربح أو خسارة ما بعد الشراء بقائمة الربح أوالخسارة الموحدة ، وتدرج حصتها في حركة ما بعد الشراء في 
الدخل الشامل مع تسوية مقابلة للقيمة الدفترية لالستثمار.

إذا تساوت حصة المجموعة من خسائر في شركة زميلة أو زادت عنها في تلك الشركة بما في ذلك أى ذمم مدينة غير مضمونة، تتوقف 
المجموعة عن إثبات الخسائر اإلضافية ما لم تتكبد إلتزام نظامى أو مستدل عليه أو مدفوعات تمت بالنيابة عن الشركة الزميلة.

تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالى موحد بتحديد ما إذا كان هناك أى دليل موضوعى على حدوث انخفاض في قيمة االستثمار في 
القابلة لالسترداد  القيمة  بين  باحتساب مبلغ االنخفاض كفرق  المجموعة  تقوم  الزميلة. وفى حالة حدوث مثل هذا االنخفاض،  الشركة 
للشركة الزميلة وقيمته الدفترية وتحميل المبلغ على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة. األرباح والخسائر الناشئة عن معامالت تصاعدية 
ومعامالت تنازلية بين المجموعة وشركاتها الزميلة تدرج في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى حد حصص المستثمر غير ذات 
العالقة في الشركات الزميلة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة، كلما دعت الضرورة، لضمان التوافق مع السياسات المطبقة 

من قبل المجموعة.

االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف القرار االستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. ال يسمح بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

األخر إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة.

 يتم االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي للمتاجرة في الحاالت التالية:

 يتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛ 	
عند االعتراف المبدئي، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً والتي يوجد دليل على وجود نمط  	

حقيقي من جني األرباح على المدى القصير. أو
مشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة. 	

مبدئًيا يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر باإلضافة إلى تكاليف المعاملة.

بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أوالخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 
أو الخسارة  الربح  إلى قائمة  الملكية  أوالخسائر على أدوات حقوق  أبدا إعادة تصنيف األرباح  يتم  والمتراكمة في احتياطيات أخرى. ال 
الموحدة وال يتم إثبات أي انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم األن قياس االستثمارات في حقوق الملكية الغير مدرجة والتي 
كانت مسجلة سابقاً بالتكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعتمد في المملكة العربية السعودية بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة 

تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة عند بيع االستثمارات.

يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما يثبت حق الشركة في استالم توزيعات األرباح 
وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 18 والمعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم تمثل األرباح الموزعة بوضوح استرداد جزء من تكلفة 

االستثمار.

يتضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل األخر. عندما يتم استبعاد هذه األدوات المالية، فإن المبلغ المتراكم في القيمة العادلة يتم تحويل االحتياطي إلى 

األرباح المحتجزة.

أعمال راسمالية تحت التنفيذ

تتكون تكلفة أعمال رأسمالية تحت التنفيذ من قيمة العقد، والتكاليف التى تنسب مباشرة لتطوير وتجهيز أصول المشروع إلى الموقع والحالة 
الالزمة التى تمكنها من التشغيل وللغرض الذى أقتنيت من أجله. يتم تحويل تكاليف األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى تصنيفات أصول 
ملموسة واصول غير ملموسة غير متداولة عندما تصل إلى حالة التشغيل وتكون متاحة للغرض منها. يتم مراجعة القيمة الدفترية لألعمال 
الرأسمالية تحت التنفيذ لمعرفة ما اذا كان هناك انخفاض في قيمتها عندما تشير أحداث أو تغيرات في ظروف ما إلــى أن القيمة الدفترية 
قد ال تكون قابلة لالسترداد. وفى حالة وجود مثل ذلك المؤشر وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، يتم 

تخفيض قيمة األصول إلى القيمة القابلة لالسترداد.

المخزون 

يتم تقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة عـلى أساس المتوسط المرجح. صافى القيمة 
القابلة للتحقق هى السعر الذى يمكن البيع به في دورة األعمال االعتيادية بعد السماح للتكلفة بالتحقق، وكلما كان ذلك مالئما، تكلفة التحويل 

من حالته الراهنة إلى حالته النهائية. يتم تكوين مخصص لمقابلة المخزون المتقادم وبطىء الحركة والمعيب، عندما يكون ذلك ضرورياً.

تثبت بضاعة بالطريق على أساس تكلفة البضاعة المستلمة.
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مخصص مخزون البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة 

يتم تقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم إجراء تعديالت لخفض تكلفة البضاعة إلى قيمتها القابلة للتحقق 
التقادم واألرصدة  المقدر وأرصدة  بالفائض  يتعلق  المنتج فيما  لزم األمر، وذلك على مستوى  إذا  يتم كل فترة مالية،  على أساس تقدير 
المنخفضة قيمتها. إن العوامل التى تؤثر على تلك التعديالت تتضمن التغيرات في الطلب والتدهور المادى ومشاكل الجودة. وبناء عليه، يتم 

عمل المخصصات الضرورية ومراجعتها بشكل دورى وبصفة مستمرة من قبل االدارة في كل فترة مالية.

الذمم المدينة التجارية وأرصدة مدينة أخرى

يتم تسجيل الذمم المدينة مبدئيا بالقيمة السوقية ويتم قياسها الحقا بالكلفة المطفأة مستخدما طريقة الفائدة الفعلية ناقص مخصص 
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية النخفاض االدوات المالية.

ودائع قصيرة األجل

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

النقد وما في حكمه 

يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالى الموحدة على النقد لدى بنوك محلية وخارجية والنقد لدى الصندوق. 

التزامات منافع الموظفين المحددة

يجنب مخصص التزامات منافع الموظفين عن فترات خدماتهم بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم رصد مخصص التزامات منافع 
العمل  قانون  االعتبار  األخذ في  الموظفين مع  منافع   )19( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  تبعا  المتوقعة  الوحدة  وفقا لطريقة  الموظفين 

السعودي. يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة.

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط سنوات 
العمل للموظفين ومعدل خصم مالئم. تحتسب االحتماالت المستخدمة على أساس ثابت لكل سنة وتعكس أفضل تقديرات االدارة. تحدد 

نسبة الخصم بناًء على أفضل التقديرات المتوفرة عن عائدات السوق المتوفرة حاليا في تاريخ التقرير.

يتم االعتراف بالتغيرات في اإللتزامات المحددة للمزايا والقيمة العادلة واالعتراف بجميع األرباح والخسائر المحاسبية مباشرة من خالل 
قائمة الدخل الشامل الموحدة وذلك لكي يعكس صافي أصل أو التزام الشركة المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة.

العمولة على القروض 

تدرج جميع القروض االجلة مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم زائد تكاليف المعاملة المنسوبة لها مباشرة، ثم تقاس الحقا القروض 
ألجل التى تحمل عمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر العمولة السائد. تدرج مصاريف ترتيب تسهيالت القرض كتكلفة معاملة 

للقرض إلى الحد الذى يكون معه احتمال أن بعض أو كل التسهيالت سوف يتم سحبها. 

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

تثبت المطلوبات للمبالغ المتوجب سدادها مستقبال عن التوريدات أو الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير للمجموعة أو لم تصدر.

المخصصات 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي 
األمر تدفقاً خارجيا لموارد تمثل منافع إقتصادية من أجل تسديد اإللتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ اإللتزام عندما تتوقع 
المجموعة تعويض بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ، فأنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل منفصل ولكن 
فقط عندما يكون السداد مؤكد فعلياً. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة صافية من أي تعويضات.

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بإستخدام معدل ما قبل 
الشريبة الحالى الذي يعكس، حيثما يقتضي األمر، تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والنخاطر المحددة لإللتزام، ويتم إثبات 

عكس الخصم كتكاليف تمويل.
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تكاليف إستعادة الموجود 
األساسي أو الموقع الذي 

يوجد عليه 

يتم تسجيل مخصص لتكاليف إستعادة الموقع بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية اإللتزام ويتم إيباتها ضمن تكلفة األصل 
المعني. ويتم خصمها بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس المخاطر المصاحبة لإللتزام ذات الصلة. يتم قيد الزيادة في الخصم 

كتكاليف تمويل. تتم مراجعة التكاليف المتوقعة المتعلقة بإستعادة الموقع سنوياً ويتم تعديلها حسب ما هو مالئم.

العقود المتوقع خسارتها
يتم قياس مخصص العقود المتوقع خسارتها بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد وصافى التكلفة المتوقعة لإلستمرار في 

العقد أيهما أقل، والتى يتم تحديدها على أساس التكاليف اإلضافية الالزمة للوفاء باإللتزام بموجب العقد. وقبل تكوين المخصص، 
تسجل المجموعة أى خسارة إنخفاض في قيمة الموجودات المرتبطة بهذا العقد.

يتم تسجيل مخصص إعادة الهيكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وعندما تكون إعادة الهيكلة قد بدأت إعادة الهيكلة
أو تم اإلعالن عنها بصورة علنية.

اإللتزامات المحتملة 

ال يتم إثبات المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن من غير المحتمل حدوث تدفق خارجي 
للموارد التي تتضمن منافع إقتصادية. ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون 

تدفق المناقع اإلقتصادية إلى المجموعة أمراً محتمال.

الزكاة والضريبة 

الزكاة

تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة وفقاً لألنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل والجمارك )»الهيئة«(. 
يتم إحتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة لكل شركة على حدة. وتفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع 2,5% من الربح الزكوي المعدل 
او الوعاء الزكوي إيهما اعلى. تقوم اإلدارة بتكوين المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم 
دورى لموقف اإلقرارات الزكوية في حال وجود أى فروقات. مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت والتى تتعلق بالربط على السنوات السابقة 
الصادرة عن الهيئة يتم إحتسابها في الفترات التي ينشأ فيها الربط بناء على تقديرات اإلدارة للمخصص الواجب تكوينه لتغطيه اإللتزام 

المحتمل. يحمل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة باستثناء الحاالت التالية:

إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي  	
هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصول او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة.

تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. 	
يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استردادها من او دفعها إلى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم  	

المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.

ضريبة اإلستقطاع 

لنظام  تقوم المجموعة بتكوين مخصص لضريبة اإلستقطاع على الدفعات لإلطراف غير المقيمة داخل المملكة العربية السعودية طبقاً 
ضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية وسدادها لهيئة الزكاة والدخل والجمارك وفقاً لألنظمة الصادرة عن الهيئة.

التقارير القطاعية

قطاع األعمال

قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشأت التى:

تعمل في أنشطة تدر إيرادات،. 1
تقوم االدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل إتخاذ القرارات التى تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم اآلداء،. 2
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل مستقل.. 3
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القطاع الجغرافى

القطاع الجغرافى هو مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشأت التى تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع 
لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التى تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

تحولي المعامالت بالعمالت األجنبية 

تحول المعامالت التى تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة إلى الريال السعودى وفقا ألسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت في 
تاريخ كل مركز مالى موحد، تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودى 
طبقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التحويل والتسوية في قائمة الربح أوالخسارة 
الموحدة. يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالى الموحدة ترجمة الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة االجنبية إلى الريال السعودى 
وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة كل عنصر. 
يتم ترجمة إيرادات ومصروفات الخاصة بهذه الشركات األجنبية إلى الريال السعودى على أساس المتوسط المرجح ألسعار التحويل خالل 
السنة. أما التعديالت المتراكمة على ترجمة العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك، إن وجدت، تدرج كبند مستقل ضمن حقوق الملكية بقائمة 
المركز المالى الموحدة. وعندما يتم استبعاد جزء من استثمار في هذه الشركات الزميلة، تدرج هذه التعديالت المتراكمة في قائمة الربح 

أوالخسارة الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. 

اإليرادات من العقود مع العمالء 

تتكون إيرادات المجموعة بشكل رئيسى من إيجار لوحات إعالنات الطرق وإعالنات وسائل اإلعالم واللوحات الفنية الثابتة وتوزيع المواد 
التعليمية وتجارة القرطاسية والكتب وبيع منتجات للمسافرين وأطعمة ومشروبات وإنتاج االفالم والمسلسالت واإلعالنات التجارية والتوعوية. 

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بموجب المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 15 بإستخدام نموذج الخمس 
خطوات أدناه :

الخطوة 1 : تحديد العقد 
يعرف العقد بأنه إتفاق ما بين طرفين أو أكثر ينشْي حقوقاً ومطلوبات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التى يجب الوفاء بها لكل عقد.مع العميل

الخطوة 2 : تحديد 
إلتزام األداء هو عقد مع عميل لنقل سعلة او خدمة إلى العميل.إلتزامات األداء

الخطوة 3 : تحديد سعر 
البيع

سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أة الخدمات المتعهد بها إلى العميل، 
بإستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

الخطوة 4: تخصيص 
سعر المعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوى على أكثر من إلتزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل إلتزام أداء بمبلغ يصف مبلغ 
العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بكل إلتزام أداء.

تقوم المجموعة بأثبات اإليرادات عندما ) أو كلما( أوفت بالتزام اإلداء عن طريق نقل السعل او الخدمات التى وعد بها العميل بموجب الخطوة 5: إثبات اإليراد
العقد

تحديد العقد مع العميل :

تقوم المجموعة بتقييم دقيق لشروط وأحكام العقود مع عمالءها ألن اإليرادات يتم إثباتها فقط عندما يتم الوفاء بإلتزامات األداء في العقود 
مع العمالء. يعتبر الغيير في نطاف او سعر العقد ) أو كالهما( بمثابة تعديال للعقد وتحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير سيعتبر عقداً 

جديداً أو سيتم أحتسابه كجزء من العقد الحالى.

تحديد إلتزامات اإلداء 

بمجرد أن تقوم المجموعة بتحديد العقد مع العميل، تقوم بتقييم الشروط التعاقدية والممارسات التجارية المعتادة لتحديد كافة الخدمات 
المتفق عليها ضمن العقد وتحديد أي من تلك الخدمات المتفق عليها ) أو مجموعة من الخدمات المتفق عليها( سيتم التعامل معه كمطلوبات 

أداء منفصلة.

تحديد سعر المعاملة

تحدد المجموعة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول عليه. تتضمن تقديراً ألي مقابل متغير وتأثير عنصر تمويلي جوهري )أي القيمة 
الزمنية للنقود( والقيمة العادلة ألي مقابل غير نقدي وتأثير أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء )إن وجد(. يقتصر المقابل المتغير 
على المبلغ الذي بموجبه يكون هناك إحتمال كبير بعدم حدوث إنعكاس هام في مبلغ اإليرادات المتراكم المثبت عندما يتم الحقاً إتضاح 

حاالت عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.
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يتم تحديد مبلغ المقابل بناًء على سعر المعاملة المتفق عليه مع العمالء وال توجد وعود أخرى في عقد العميل يتم تحديدها كالتزامات 
أداء منفصلة يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. عند تحديد سعر المعاملة للخدمات ، أخذت المجموعة في االعتبار آثار المقابل 
المتغير ، ووجود مكونات تمويلية مهمة ، والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق الدفع للعميل )إن وجد( واستنتجت أنه ال توجد مثل هذه 

االعتبارات مدرجة في سعر المعاملة.

تعديالت العقد ، على سبيل المثال أوامر التغيير ، يتم احتسابها كجزء من العقد الحالي ، مع تعديل تراكمي لإليرادات. بالنسبة لتعديالت 
العقود الجوهرية ، يمكن االعتراف بعقد منفصل ، بناًء على تقييم اإلدارة للعوامل التالية:

يزداد نطاق العقد بسبب إضافة السلع أو الخدمات المتعهد بها المتميزة ؛ و 	
المتعهد بها وأي تعديالت  	 لبيع السلع أو الخدمات اإلضافية  العقد بمقدار المقابل الذي أسعار المجموعة  يرتفع سعر 

مناسبة على هذا السعر لتعكس ظروف العقد 
لم تكن هناك أية تعديالت جوهرية للعقود خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

تخصيص سعر المعاملة :

عند تحديد إلتزامات اإلداء وسعر المعاملة، يتم تخصيص سعر المعاملة على ألتزامات اإلداء والذي يتم عادة بما يتناسب مع أسعار البيع 
المستقلة الخاصة بها ) أي على أساس سعر البيع المستقل النسبي(. عند تحديد أسعار البيع المستقلة، يتعين على المجموعة إستخدام 
بإستخدام  المجموعة  تقوم  مباشر،  بشكل  للمالحظة  قابلة  غير  المستقلة  البيع  أسعار  كانت  وإذا  وجدت.  إن  للمالحظة،  قابلة  معلومات 

التقديرات على أساس المعلومات المتاحة بشكل معقول.

إثبات اإليراد:

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات وفقاً للشروط واألحكام الواردة في العقود المبرمة مع العمالء إلى المدى الذي يتم فيه الوفاء بالتزامات 
األداء المتعلقة بعقود العمالء من قبل المجموعة كما يلي :

قطاعى التوزيع والتجزئة :

يتم استيفاء التزامات أداء مبيعات التجزئة في نقاط البيع مباشرة. يتم استيفاء التزامات أداء توزيع المواد التعليمية عند تسليم البضائع 
للعمالء ويتم االعتراف باإليرادات في حالة تحويل السيطرة على المنتجات للعميل، أو عندما يتم تسليم المنتجات إلى العميل، أو أن يكون 
للعميل حرية التصرف الكاملة في طرق وسعر بيع المنتجات، وان ال يوجد أي التزام يمكن أن يؤثر على استالم العميل للمنتجات. ويتم 
التسليم بناًء على الشروط التعاقدية عندما يتم نقل مخاطر عيوب السلع والخسارة إلى العميل أو أن العميل قد قبل المنتجات وفقاً لعقد 
يتم قياس  أدلة موضوعية أن جميع معايير االستالم قد استوفيت.  المجموعة  أن لدى  أو  نافذاً،  السلع قد أصبح  البيع، وان حق تسليم 
اإليرادات المعترف بها بسعر البيع كما هو متفق عليه في عقد البيع. يتم تعديل سعر البيع طبقا ألي متغير محتمل مثل امتيازات األسعار 
المتغير  للمقابل  المتوقعة  القيمة  بتقدير  المجموعة  تقوم  وغيرها.  االئتمانية  والتسهيالت  المستردة  والمبالغ  والتخفيضات  والخصومات 
لتعديل سعر البيع المحتمل. وتدرج المجموعة في سعر المعاملة بعض أو كل مبلغ المقابل المتغير فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح 
أنه لن يحدث عكس جوهري في قيمة اإليرادات المتراكمة المعترف بها وعندما يكون هناك حالة من عدم التأكد المرتبطة باالعتبار المتغير 
والمرتبط به حل مستقبلياً. وأنه من المحتمل أن منافع اقتصادية سوف تتدفق إلى المنشأة وأنه يمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق به.

قطاع اإلنتاج 

تشارك المجموعة في إنتاج األفالم واإلعالنات التجارية للعمالء. فيما يخص إنتاج اإلفالم واإلعالنات التجارية والمحتوى لصالح العمالء 
يتم الوفاء بالتزامات األداء عند نقطة من الزمن حين تقوم المجموعة بتسليم المواد المتفق عليها ضمن الشروط التعاقدية للعمالء. 

قطاع اإلعالن

الثابت على مدى الفترة التى تقدم فيها  يتم تسجيل إيجارات لوحات إعالنات الطرق والخدمات المقدمة كإيرادات على أساس القسط 
الخدمة. يتم الوفاء باإلتزامات اإلداء واالعتراف باإليرادات من تأجير اللوحات اإلعالنية والخدمات على مدي زمني يمثل الفترة الزمنية 
لعرض المواد اإلعالنية للعمالء على اللوحات اإلعالنية لمدة العقود المتفق عليها على أساس »الجاهزية«. إلتزامات األداء هى مطلوبات 
جاهزة وعادة ما تكون متفق عليها أن طبيعة الوعد في اإللتزام الجاهز بأن العميل سيحصل على سلعة أو خدمة. ويصف المعيار اإللتزام 
للعميل  متاحة  الخدمات  أو  البضاعة  أو جعل  أو خدمات  لتوفير بضاعة  البقاء على مستوى جاهزية  من  تتكون  موعودة  الجاهز كخدمة 

إلستخدامها عندما يقرر القيام بذلك. 
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إيرادات أخرى 

تدرج اإليرادات األخرى على اساس مبدأ االستحقاق المحاسبى. تم احتساب األرباح والخسائر من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات في 
قائمة الربح أوالخسارة الموحدة.

شرح كيف تتوافق شروط الدفع مع توقيت الوفاء بالتزامات األداء

قطاعى التجزئة والتوزيع

من الناحية العملية ، تسجل المجموعة اإليرادات من بيع البضائع عند التسليم ، ويتم استيفاء السيطرة على البضائع عندما نقوم بتسليم 
البضائع للعمالء وفًقا لذلك يتم تحويل مخاطر العيب والخسارة إلى العميل بمجرد قبول البضائع. ينتهي التزامنا باألداء فيما يتعلق ببيع 
البضائع عندما نقوم بتسليم البضائع إلى العميل. يتم تحصيل إيرادات التجزئة على الفور وفًقا لذلك ليس لدينا فروق توقيت بين الوفاء 
، تمثل الذمم المدينة التجارية حق المجموعة في المقابل غير  التعليمية  بالتزامات األداء لدينا وتلقي المدفوعات. بالنسبة لبيع المواد 
المواد  لبيع  المدفوعات  تكون شروط  المتفق عليها.  الدفع  وفًقا لشروط  المقابل  دفع  استحقاق  قبل  الوقت فقط  يلزم مرور  المشروط، 
التعليمية بشكل عام 90 يوًما من تاريخ الفاتورة والتي تتم بعد الوفاء بالتزامات األداء. إذا دفع العميل مقابل قبل أن تنقل المجموعة البضائع 

إلى العميل ويفي بالتزام األداء ، يتم االعتراف بالتزام العقد.

قطاع اإلنتاج

يتم استيفاء التزامات األداء فيما يتعلق بإنتاج األفالم للعمالء عندما نقوم بتسليم المواد المتفق عليها ويقبل العميل المواد )األفالم الوثائقية 
واألفالم القصيرة والمسلسالت واإلعالنات التجارية(. تتضمن بعض العقود المبرمة مع العمالء شروط الدفع المتعلقة بالرضا عن التزام 
األداء، وهو تسليم المواد المتفق عليها وقبول العميل لها. إذا نفذت المجموعة التزام األداء عن طريق تحويل الخدمات إلى العميل قبل أن 
يدفع العميل المقابل أو قبل استحقاق السداد ، يتم االعتراف بأصل العقد مقابل المقابل المكتسب المشروط. عند تحقيق مراحل إعداد 
الفواتير ، إن وجدت ، وفًقا للشروط التعاقدية وقبول الخدمات التي يتلقاها العميل ، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كموجودات 

عقود إلى الذمم المدينة.

اإلعالن والخدمات األخرى

يتم إصدار فاتورة بإيرادات اإلعالنات وفًقا لشروط العقد ، وتكون المدفوعات مستحقة عموًما بشروط 30-90 يوًما وال يلزم سوى مرور 
الوقت قبل استحقاق الدفع ، ويتم االعتراف بهذه الخدمات على أنها التزام أداء يتم الوفاء به على مدي فترة من الزمن.

تحديد سعر المعاملة

يتعين على المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. عند اتخاذ مثل هذا الحكم ، تقوم المجموعة بتقييم 
تأثير أي مقابل متغير في العقد. عند تحديد المقابل المتغير ، تستخدم المجموعة طريقة »المبلغ األكثر ترجيًحا« حيث يتم تحديد سعر 

المعاملة بالرجوع إلى المبلغ األكثر احتمااًل في نطاق مبالغ المقابل المحتملة.

تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء

خلصت المجموعة إلى أنه يجب االعتراف بإيرادات اإلعالنات والخدمات األخرى بمرور الوقت ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت 
الفوائد التي تقدمها المجموعة.

حددت المجموعة أن طريقة المخرجات هي أفضل طريقة لقياس تقدم اإلعالن والخدمات األخرى ، وذلك باستخدام أساس القياسات 
المباشرة للقيمة التي يحصل عليها العميل من الخدمات المحولة حتى تاريخه بالنسبة إلى الخدمات المتبقية الموعودة بموجب العقد ، مثل 
هذا يفي بالمعايير المحددة لنقل التزام األداء عندما نقدم الخدمة للعميل. نحن ندرك اإليرادات فقط عندما نقدم الخدمة للعميل ويقبل 
الخدمة المقدمة ، والتي تفي بالشروط المحددة إلمكانية تدفق الفوائد االقتصادية والقياس الموثوق لإليرادات حسب الخدمة المقدمة 

والمقبولة من قبل العميل.

يتم االعتراف باإليرادات من إنتاج اإلفالم وبيع البضائع في وقت معين ألن العميل ال يتلقى ويستهلك في نفس الوقت الفوائد التي تقدمها 
المجموعة. من الناحية العملية ، تسجل المجموعة اإليرادات عندما نقوم بتسليم البضائع. يتم إرضاء تغيير السيطرة على البضائع عندما 

نقوم بتسليم البضائع للعمالء وفًقا لذلك يتم نقل مخاطر العيب والخسارة إلى العميل في ذلك الوقت.
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تحديد ما إذا كانت المجموعة أو جزء منها يعمل كأصيل أو وكيل

يتم تطبيق مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 من إيرادات عقود العمالء من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة معينة مرهونة 
للعميل في العقد وتقييم ما إذا كانت الشركة تحتفظ بالسيطرة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل تحويلها إلى العميل. يتطلب هذا التقييم 

الحكم على أساس حقائق وظروف محددة.

استخدام الوسائل العملية

تستخدم المجموعة الوسائل العملية لالعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد كمصروف عند تكبدها حيث أن فترة إطفاء األصل 
الذي كانت الشركة ستعترف به بخالف ذلك هي سنة واحدة أو أقل. وكوسيلة عملية ، ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ المقابل المتعهد به 
مقابل تأثيرات عنصر التمويل الهام على أنه الفترة بين تحويل المجموعة للسلعة أو الخدمة المتعهد بها إلى العميل وعندما يدفع العميل 

مقابل تلك السلعة أو الخدمة. تكون سنة واحدة أو أقل.

موجودات العقود 

تتعلق موجوات العقود بحق المجموعة في المقابل عن الخدمات المنجزة والمحولة إلى العمالء ولكن لم يتم إصدار فاتورته في تاريخ التقرير 
) ذمم مدينة غير مفوترة(. ، يتم االعتراف بموجودات العقود مقابل العوض المكتسب المشروط. عند تحقيق شروط إصدار الفواتير ، إن 
وجدت ، وفًقا للشروط التعاقدية وقبول الخدمات التي تلقاها العميل ، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كموجودات عقود إلى ذمم 

مدينة تجارية. تتعرض موجودات العقود إلى اإلنخفاض في القيمة وفقا للميعار الدولى للتقرير المالى رقم 9.

مطلوبات العقود 

تتكون مطلوبات العقود من المقبوضات مقدماً من العمالء او التحصيالت التى تزيد عن اإليرادات التى تم إثباتها واإليرادات المؤجلة. 
تقوم  عندما  كإيرادات  العقود  بمطلوبات  اإلعتراف  يتم  الخدمات.  تقديم  يسبق  بشكل  سداد  شروط  اإلحيان  بعض  في  العقود  تتضمن 

المجموعة بإستيفاء إلتزامات اإلداء عن العقود مع العمالء.

لم تكن هناك تعديالت جوهرية ناتجة عن التغيير في مقياس تقدم العقود ، أو تغيير في تقدير سعر المعاملة )بما في ذلك أي تغييرات في 
تقييم ما إذا كان تقدير المقابل المتغير مقيًدا( أو تعديل العقد.

اإلعتراف بالمصاريف

الربح  قائمة  على  تحمليها  تم  الكفاءة  من  حالة  في  والمعدات  الممتلكات  على  والحفاظ  األعمال  تسيير  في  المتكبدة  المصاريف  جميع 
ثابت.  أساس  على  والتسويق،  البيع  ومصروفات  واالدارية  العمومية  والمصروفات  اإليرادات  تكلفة  بين  التوزيع  يتم  الموحدة.  أوالخسارة 
المصاريف المتكبدة لغرض اقتناء وتمديد أو تحسين موجودات ذات طبيعة دائمة التى من خاللها االستمرار في األعمال او لغرض زيادة 

القدرة على كسب األعمال تم معالجتها كمصاريف رأسمالية.

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 التشغيلى في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد 
اإليجار.

معامالت مع أطراف ذات عالقة

تم اإلفصاح فيما يتعلق بالمعامالت التجارية بين األطراف الذين تم تحديدهم كأطراف ذات عالقة بموجب معيار المحاسبة الدولى رقم 
)24( - اإلفصاح عن الطرف ذو العالقة كما أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



المحتويات

 70

العوامل المؤثرة على نشاط ومجرى عمل الشركة  614

العوامل االقتصادية الكلّية

الشرائية  القوة  يؤّثر على  السعودية، مما  العربية  المملكة  العامة في  االقتصادية  بالظروف  للشركة بشكل مباشر  المالي  األداء  يتأثر  قد 
للمستهلكين ويقلّل من قدرة اإلنفاق المتوّفرة لدى المستهلكين. إن قدرة اإلنفاق المتوّفرة لدى المستهلكين لديها تأثير مباشر على متوسط 

مشترياتهم.

عالوة على ذلك، فإّن أي أنشطة تقوم بها الحكومة لتخفيف الضغط المالي، على سبيل المثال ال الحصر، تخفيض إضافي للدعم الحكومي 
على الوقود أو الخدمات العامة األخرى أو فرض ضرائب جديدة على المقيمين وغيرها قد تؤثر على األعمال. حيث قد يؤدي تخفيض الدعم 
الحكومي أو إلغاؤه إلى زيادة أسعار الخدمات العامة والوقود والسلع مما قد يؤثر على إنفاق المستهلكين ويزيد من تكلفة ممارسة األعمال 
التجارية للشركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي ضرائب / رسوم جديدة على الوافدين قد يكون لها تأثير مباشر على إجمالي عدد المعامالت 
في محالت ومراكز الشركة ومن الممكن أن تؤدي أيضاً إلى ارتفاع في المصاريف. عالوة على ذلك، فإن المناسبات االجتماعية التي تقام 
في المملكة )مثل مواسم الرياض وجدة وغيرها( والتغييرات الجديدة في السياسات المطبقة في الدولة )مثل إصدار التأشيرات السياحية 

وما إلى ذلك( تؤثر أيًضا على النشاط االقتصادي. 

موسمية األعمال

ال تشهد أعمال الشركة تقلباً ملحوظاً بين المواسم ، بل تتأثر بشكل رئيسي ببدء الموسم الدارسي حيث عادّة ما يرتفع حجم المبيعات في 
الربع الثاني أو الثالث من العام تحضيراً للعام الدارسي.

تفشي األمراض المعدية

بشكل عام قد يكون لتفشي األمراض المعدية أو تهديد مماثل للصحة العامة أو الخوف من هذه األحداث تأثير على أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا )كوفيد-19( في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين في ديسمبر 2019م. وقد انتشر هذا 
المرض في أغلب دول العالم، األمر الذي أَدى إلى إقدام العديد من الدول، بما فيها المملكة، إلى اّتخاذ تدابير متعددة للحد من انتشار 
فيروس كورونا والتي تضمنت فرض قيود مؤقتة مثل منع السفر وفرض حظر التجول وإلزام األشخاص القادمين من دول أخرى بالحجر 
الصحي لمدة زمنية محددة. كما تأثرت الشركة من قيود وقائية قد سبق وتم فرضها من قبل السلطات المعنية على تحركات األعمال داخل 

المملكة إذ نتج عن ذلك اإلغالق المؤقت لبعض المواقع في قطاع خدمات المشاريع. 

المنافسة

تشّكل المنافسة إحدى العوامل التي تؤثر على عدد من جوانب سير عمل الشركة وقرارات إدارتها. تظهر آثار المنافسة المذكورة على أكثر 
من مستوى ضمن سياق العمل العادي. أحد أشكال المنافسة التي تتعامل معها الشركة هي المنافسة الجغرافية حيث تختلف قدرة الشركة 

على المنافسة بين منطقة وأخرى.

باإلضافة إلى المنافسة الجغرافية، تظهر آثار المنافسة من خالل مبيعات وأرباح المنتجات المتنوعة التي تقوم الشركة ببيعها حيث عادّة ما 
تتأثر هوامش ربح المنتجات المختلفة التي تقوم الشركة ببيعها باألسعار والعروضات المقدمة من قبل الشركات المنافسة. 

تقلب عدد المحالت والمراكز التجارية بشكل دوري

تتأثر إيرادات الشركة نسبياً بعدد المحالت والمراكز العاملة سنوياً ويتقلب العدد بشكل دوري نتيجة افتتاح مراكز بيع جديدة وإغالق فروع 
أخرى. يقوم فريق التسويق التابع الشركة بتقييم وضع السوق بشكل دوري من أجل دارسة فرص األعمال ورصد األمكنة واألسواق التي تشكل 

خيارات مربحة تجارياً والتي يمكن أن تشّكل بيئة مبيعات خصبة للشركة. 
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الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية 615

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م 

تهامة  	 وشركة  المعاصر  لإلعالم  تهامة  وشركة  المحدودة  لإلعالن  المتحدة  الشركة  في  المجموعة  استثمار  تسجيل  تم 
وتتم  السابقة،  السنوات  تم االستحواذ عليها في  والتر طومسون مينا، وهي شركات زميلة  الجديد وشركة جي  لإلعالم 
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية ، بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي و0.2 مليون ريال سعودي ومبلغ 40.8 مليون ريال 
سعودي على التوالي في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 مارس 2020م، وتم تضمين حصة المجموعة 
من صافي دخل الشركات أعاله بناء على قوائم مالية معدة من قبل اإلدارة والبالغة ربح بمبلغ 2.8 مليون ريال سعودي 
و0.1 مليون ريال سعودي و)0.2( مليون ريال سعودي و4.2 مليون ريال سعودي على التوالي في قائمة األرباح أو الخسائر 
الدفتري الستثمار  المبلغ  أدلة مراجعة مناسبة بشأن  الحصول على  يتم  ولم  التاريخ.  ذلك  المنتهية في  للسنة  الموحدة 
المجموعة في الشركات أعاله كما في 31 مارس 2020م، وحصة المجموعة في صافي دخل الشركات أعاله لنفس العام، 
نظراً لعدم تمكن المدقق الخارجي من الوصول إلى المعلومات المالية واإلدارية والمراجعين في الشركات أعاله، وبناء عليه 

فلم يكن هناك قدرة على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديالت على هذه المبالغ.
كما في 31 مارس 2020م، لم يتم تزويد المدقق الخارجي بالمصادقات البنكية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة "شركة  	

تابعة" حيث بلغت األرصدة التي تندرج تحت النقد لدى البنوك 1.3 مليون ريال سعودي والقروض طويلة األجل 0.6 مليون 
ريال سعودي واإللتزامات المحتملة 4.9 مليون ريال سعودي. ولم يتم تزويد المدقق الخارجي بطلبات المصادقات البنكية 
واإللتزامات  البنكية  األرصدة  من صحة  للتأكد  بديلة  بإجراءات  القيام  الخارجي  المدقق  يستطع  ولم  للبنوك.  المرسلة 
المحتملة كما في تاريخه. ولم يتمكن المدقق الخارجي من تحديد ما إذا كان أي تعديل على هذه األرصدة ضرورياً وما إذا 

كان اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة كما كان في ذلك التاريخ مناسباً.
تتضمن القوائم المالية الموحدة استثمار في شركة تابعة تتمّثل في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة لم يتم  	

توحيد قوائمها المالية لعدم إصدار القوائم المالية من سنة 2012م وذلك لتوقف نشاط الشركة منذ تاريخ 16 نوفمبر 
2011م. وبذلك لم يتمكن المدقق الخارجي من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بطريقة مباشرة أو من خالل 
إجراءات بديلة لتحديد مدى صحة القوائم المالية الموحدة المفصح عنها. وبالتالي لم يستطع المدقق الخارجي تحديد ما 

إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على القوائم المالية الموحدة.
لم تقم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل )الشركة الوطنية  	

المتحدة( والبالغة قيمتها 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، وبالتالي لم يكن هناك قدرة على القيام 
بإجراءات بديلة للتأكد من صحة رصيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل. ونتيجة لذلك 

لم يتمكن المدقق من تحديد ما إذا كانت هناك أية تعديالت جوهرية.

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م

كما في 31 مارس 2021م، لم يتم تزويدنا بالمصادقات البنكية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة "شركة تابعة" ومملوكة  	
بالكامل للشركة حيث بلغت األرصدة التي تندرج ضمن النقد لدى البنوك 1.8 مليون ريال سعودي تقريباً والقروض طويلة 
األجل 0,3 مليون ريال سعودي تقريباً ولم يستطع المدقق الخارجي القيام بإجراءات بديلة للتأكد من مدى وجود وصحة 
اكتمال وعرض األرصدة البنكية وااللتزامات المحتملة كما في تاريخه. ولم يتمكن المدقق من تحديد ما اذا كان هنالك اي 

تعديل على هذه األرصدة ضرورياً وما اذا كان اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما كان في ذلك التاريخ مناسباً. 
تم تسجيل استثمار المجموعة في الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة وشركة جي والتر طومسون مينا، وهي شركات زميلة  	

تم اإلستحواذ عليها في السنوات السابقة، والتي تم المحاسبة عنهما بطريقة حقوق الملكية بناًء على قوائم مالية معدة 
من قبل إدارة الشركتين، بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي ومبلغ 28.0 مليون ريال سعودي على التوالي في قائمة المركز 
المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 مارس 2021م، وتم تضمين حصة المجموعة من الدخل الشامل للشركتين أعاله 
بناء على قوائم مالية معدة من قبل إدارة الشركتين والبالغة ربح بمبلغ 0.4 مليون ريال سعودي وخسارة بمبلغ 6,4 مليون 
ريال سعودي على التوالي في قائمة األرباح او الخسائر الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والبالغة صفر 
ريال سعودي وخسارة بمبلغ 3.0 مليون ريال سعودي في قائمة الخسارة الشاملة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
ذلك التاريخ. ولم يستطع المدقق الخارجي الحصول على ادلة مراجعة كافية بطريقة مباشرة او من خالل اجراءات مراجعة 
بديلة بشان أرصدة استثمار المجموعة في الشركتين اعاله كما في 31 مارس 2021م، وكذلك حصة المجموعة في صافي 
الخسارة الشاملة للشركتين أعاله لنفس القترة، وبناء عليه لم يكن هناك قدرة على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء 

أي تعديالت على هذه المبالغ. 
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أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م 

كما في 31 مارس 2022م، لم يتمكن مراجع الحسابات المستقل لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة "شركة تابعة" مملوكة  	
المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  بالكامل للشركة من حضور جرد المخزون وذلك كما هو مطلوب وفقاً 
اكتمال  للتأكد من مدى وجود وصحة  بديلة  بإجراءات  القيام  المستقل  الحسابات  ولم يستطع مراجع  السعودية  العربية 
وعرض أرصدة المخزون. تم تقييم المخزون من قبل إدارة أفينتوس "شركة تابعة" وفًقا لسجالتها بمبلغ 1.5 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2022م.
تم تسجيل استثمار المجموعة في الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة وشركة جي والتر طومسون مينا، وهي شركات زميلة  	

تم االستحواذ عليها في السنوات السابقة، والتي تم المحاسبة عنهما بطريقة حقوق الملكية بناًء على قوائم مالية معدة من 
قبل إدارة الشركتين، بمبلغ 7,1 مليون ريال سعودي ومبلغ 29.7 مليون ريال سعودي على التوالي في قائمة المركز المالي 
الموحدة للمجموعة كما في 31 مارس 2022م ، وتم تضمين حصة المجموعة من الدخل الشامل للشركتين أعاله بناء على 
قوائم مالية معدة من قبل إدارة الشركتين والبالغة ربح بمبلغ 3,4 مليون ريال سعودي و4.8 مليون ريال سعودي على التوالي 
في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والبالغة صفر ريال سعودي ودخل شامل 
آخر بمبلغ 76,926 ريال سعودي في قائمة الخسارة الشاملة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ولم يتم 
الحصول على أدلة مراجعة كافية بطريقة مباشرة أو من خالل إجراءات مراجعة بديلة بشأن أرصدة استثمار المجموعة في 
الشركتين أعاله كما في 31 مارس 2022م، وكذا حصة المجموعة في الدخل الشامل األخر للشركتين أعاله لنفس الفترة، 

وبناء عليه فلم يكن هناك قدرة على تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديالت على هذه المبالغ.

مؤشرات األداء الرئيسية 616

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

مؤشرات األداء الرئيسية(: 16الجدول رقم )

 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس

 2020موحدة القياس 
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

30.19510.63321.881ألف ريال سعوديمجمل الربح
24.3%14.5%31.2%%هامش مجمل الربح اإلجمالي

32.2%37.6%31.1%%مصروفات عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات
)46%()80.3%(37.3%%هامش صافي الربح التشغيلي

)41.9%()109.7%()30.1%(%هامش الخسارة
)17.9%()34.8%()14.5%(%العائد على األصول

)589.1%()180.0%()95.1%(%العائد على حقوق الملكية
0.60.53.2مرةالدين إلى إجمالي حقوق الملكية

0.60.90.7مرةالموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة
1.21.21.0مرةاجمالي الموجودات/اجمالي المطلوبات 

المصدر: معلومات اإلدارة
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نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 617

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة 61711
يوضح الجدول التالي نتائج العمليات للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة (: 17الجدول رقم )

معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 
السنوي المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)3.6%(22.9%)24.3%(96.81073.25089.995اإليرادات
1.1%8.8%)6.0%()68.114()62.616()66.615(تكلفة اإليرادات

)14.9%(105.8%)64.8%(30.19510.63321.881مجمل الربح

مصاريف التشغيل
12.5%19.1%6.3%)45.863()38.517()36.252(مصاريف بيع وتسويق

)1.8%(5.6%)8.7%()28.993()27.468()30.083(مصاريف عمومية وإدارية
21.1%)4.3%(53.2%)52.976()55.351()36.141(خسارة التشغيل للسنة 

إيرادات / )مصاريف( غير تشغيلية 
)5.1%()0.6%()9.4%()4.100()4.126()4.554(تكاليف تمويل 

7.3%ال ينطبقال ينطبق8.110)6.509(7.041الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--)2.461(خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)4.160(-خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)5.320(-مخصص قضايا ومطالبات 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)862(-خسائر استبعاد شركة زميلة

----)597(مصاريف الطرح الخاصة بزيادة رأس المال
10.9%96.9%)37.6%(9.7246.07311.955إيرادات أخرى، بالصافي
17.7%)46.7%(160,0%)37.371()70.255()26.989(خسارة السنة قبل الزكاة 

)59.6%()96.6%(372.8%)348()10.079()2.132(الزكاة
13.8%)53.1%(175.9%)37.719()80.334()29.119(صافي خسارة السنة

اجمالي خسارة السنة العائد إلى: 
17.9%)50.1%()182.1%()35,500()72,177()25.586(المساهمين في الشركة األم

20.8%)72.8%()130.8%()2.219()8.157()3.534(حقوق الملكية غير المسيطرة 
98.9%)29.7%()461.9%()8.3()11.8()2.1(خسارة السهم األساسية والمخفضة

المصدر: معلومات اإلدارة

انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 24.3% من 96.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 73.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة 
انخفاض ايرادات قطاع اإلعالنات وقطاع المكتبات والتجزئة. تأثر االنخفاض في اإليرادات بعدد من العوامل بما في ذلك انخفاض عدد 
المشاريع المنفذة وانتشار جائحة كورونا والتي أدت إلى إغالق عدد ملحوظ من المتاجر ومراكز البيع التي تديرها الشركة. عادت إيرادات 
الشركة وارتفعت بنسبة 22.9% من 73.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 90.0 مليون ريال سعودي في عام 2022م، وجاء هذا 
االرتفاع مدفوعاً باستعادة األنشطة التجارية لمستواها المعتاد مع تراجع اإلجراءات االحترازية الخاصة بجائحة كورونا وافتتاح عدد من 

المتاجر ومراكز البيع الجديدة في مراكز التسوق والمطارات ومناطق أخرى.

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 6.0% من 66.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 62.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويعزى 
هذا االنخفاض إلى تراجع تكلفة شراء السلع والمواد حيث كان االنخفاض متماشياً مع انخفاض اإليرادات ونشاط األعمال خالل مرحلة 
انتشار جائحة كورونا. ثم ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 8.8% من 62.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 68.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2022م، ويعود ذلك باألساس إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج والمواد نتيجة الزيادة في حجم وقيمة المواد المشتراة لمواكبة عودة ارتفاع 

النشاط وتأمين حاجيات المراكز والمحالت الجديدة التي تم افتتاحها خالل العام 2022م.
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سّجلت الشركة انخفاضاّ في مجمل الربح بنسبة 64.8% من 30.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 10.6 مليون ريال سعودي في 
عام 2021م. تأّثر االنخفاض بانخفاض أداء عدد من المتاجر التي تديرها الشركة باإلضافة إلى انخفاض أداء قطاع اإلعالنات نتيجة ارتفاع 
تكاليف المشاريع تم تنفيذها مع القنوات التلفزيونية والوزارات. على الجانب االخر ارتفع مجمل الربح بنسبة 105.8% من 10.6 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م إلى 21.9 مليون ريال سعودي في عام 2022م .كانت الحركة المذكورة متماشية مع ارتفاع اإليرادات. يجدر اإلشارة 
إلى أّن ارتفاع الربح اإلجمالي ارتبط بشكل رئيسي بالربح المحقق من شركة تهامة للتعليم وشركة افينتوس. تأّثر ارتفاع الربح اإلجمالي 

المحقق من هاتين الشركتين بافتتاح عدد من المتاجر الجديدة في عدد من مراكز التسوق والمطارات.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 6.3% من 36.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 38.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م. 
ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع مصاريف اإلهالك واإلطفاء والمصاريف التسويقية. عادت مصاريف البيع والتسويق وارتفعت بنسبة %19.1 
من 38.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 45.9 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف اإلطفاء المتعلقة بفتح 

معارض جديدة لركة أفينتوس للتجارة وشركة تهامة للتعليم.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 8.7% من 30.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 27.5 مليون ريال سعودي في عام 
2021م ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض عدد الموظفين وخفض ساعات العمل ونتيجة لذلك انخفاض أجور العاملين خالل فترة جائحة 
كوفيد -19 . سّجلت المصاريف العمومية واإلدارية ارتفاعاً إضافياً بنسبة 5.6% من 27.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 29.0 
مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة الزيادة في الرواتب بعد استعادة األنشطة التجارية لمستواها الطبيعي، وتعليق تدابير خفض 

التكاليف التي تم اتخاذها لمواجهة اثار الجائحة.

تمّثل تكاليف التمويل بشكل رئيسي تكلفة الفائدة المرتبطة بالقروض المختلفة التي حصلت عليها الشركة. يتم سداد تكاليف التمويل على 
أساس ربع سنوي، بينما يتم سداد أصل التمويل في يوم استحقاق التمويل. يتم احتساب تكلفة التمويل وفًقا للمعدالت السائدة في المملكة 
العربية السعودية باإلضافة إلى الهامش المتفق عليه. تقوم الشركة بضمان القروض المصرفية بنسبة 100% من خالل السندات التي تودعها 
الشركة في تلك البنوك. انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 9.4% من 4.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م، واستقرت عند هذا المبلغ في العام 2022م. يمكن القول أّن االنخفاض المشار اليه تأّثر بالتسديدات التي قامت بها الشركة 
ما بين العامين. كما يجدر اإلشارة إلى أّن تكاليف التمويل تشمل أيضاً التكاليف المتعلقة باألصول التي اقتنتها الشركة بناء على عقود إيجار 

رأسمالية.

تحولت الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة من ارباح بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى خسائر بقيمة 6.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، بينما بلغت الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة أرباح بقيمة 8.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م. تجدر 

اإلشارة إلى أّن حركة هذه األرباح والخسائر تتقلب بشكل دوري وتعتمد على النتائج التي تحققها الشركات الزميلة.

يتعلق مخصص قضايا ومطالبات بدعاوي قضائية تم رفعها ضد الشركة من عدة أطراف. وقد تم حجز هذا المخصص بهدف تغطية أي 
دفعات قد تضطر الشركة إلى تسديدها فيما يتعلق بهذه القضايا. 

سجلت الشركة انخفاضا في إيرادات أخرى، بالصافي بنسبة 37.5% من 9.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 6.1 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، ثّم عادت االيرادات االخرى وارتفعت بنسبة 96.9% من 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 12.0 مليون 

ريال سعودي في عام 2022م. تتقلب هذه اإليرادات ضمن سياق العمل العادي، فهي ال ترتبط بشكل وثيق بحركة النشاط التجاري.

ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 372.8% من 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 10.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ثّم عاد 
وانخفض بنسبة 96.5% من 10.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

سّجلت الشركة ارتفاعاً في صافي خسارة العام بنسبة 175,6% من خسائر بقيمة 29,1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى خسائر بقيمة 
80.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ثّم انخفضت الخسائر بنسبة 53.0% من خسائر بقيمة 80.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م 
إلى خسائر بقيمة 37.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م. تجدر اإلشارة إلى أّن هامش الخسارة الصافي قد بلغ %30.1، %109.6 
و41.9% في األعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي. تأّثرت حركة صافي الخسارات بشكل عام بحركة إجمالي الربح والمصاريف 
المختلفة التي سّجلتها الشركة ما بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2022م. يجدر اإلشارة إلى أّن الخسارة المرتفعة القيمة في العام 2021م 
كانت مدفوعة بالمصاريف المرتفعة التي تم تسجيلها خالل العام نفسه والتي تضمنت بشكل أساسي مخصصات مرتبطة بمنازعات قضائية 

ومصاريف انخفاض قيمة األصول باإلضافية إلى تسجيل خسارات مرتبطة باالستثمارات التي تملك الشركة حصة فيها. 
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اإليرادات 6171111

يوضح الجدول التالي ايرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

االيرادات(: 18الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)54.3%()67.5%()35.8%(30.14919.3476.292اإلعالنات 
)9.9%()16.8%()2.3%(28.33627.69123.027التوزيع
)6.6%()12.0%()0.8%(27.35727.14523.884اإلنتاج 

17.1%179.2%)50.9%(27.31113.41637.452المكتبات وبيع التجزئة
)79.9%()95.4%()12.2%()660()14.349()16.342(اإلستبعادات

)3.6%(22.9%)24.3%(96.81073.25089.995اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

على الرغم من أّنه يمكن تصنيف إيرادات الشركة ضمن أكثر من فئة، فإّن اإليرادات التي تم تسجيلها ما بين الفترة الممتدة بين العام 2020م 
والعام 2022م تندرج ضمن الفئات التالية:

اإلعالنات:

يشمل النشاط اإلعالنات التي تقدمها الشركة من خالل لوحات إعالنية توضع في أماكن يتم استئجارها من األمانات والبلديات.

التوزيع: 

يشمل هذا القطاع نشاط بيع الكتب والمواد التعليمية بشكل رئيسي. تتعامل الشركة من خالل هذا القطاع مع عدد من المدارس التي تتبع 
المنهج التعليمي األميركي أو البريطاني.

اإلنتاج: 

يرتبط هذا القطاع بشكل رئيسي بخدمات اإلعالم وإنتاج المواد اإلعالمية واألفالم والوثائقيات واألنشطة األخرى.

المكتبات وبيع التجزئة:

يشتمل هذا القطاع على أكثر من نشاط. تقوم الشركة من خالل هذا القطاع بإدارة عدد من المكتبات والمحالت والمتاجر الموجودة في 
األسواق التجارية والمطارات.

بشكل عام، انخفضت االيرادات بنسبة 24.3% من 96.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 73.4 مليون ريال سعودي عام 2022م 
نتيجة انخفاض اإليرادات المتحّصلة من قطاعي اإلعالنات والمكتبات والتجزئة. بينما جاء انخفاض إيرادات اإلعالنات نتيجة انخفاض 
عدد العقود التي حصلت عليها الشركة ما بين العام 2020م والعام 2021م، تأّثر انخفاض اإليرادات المرتبطة بقطاع المكتبات وبيع التجزئة 

بتراجع إيرادات عدد ملحوظ من المحالت ومراكز البيع بعد انتشار جائحة كورونا وارتفاع عامل المنافسة. 

عادت إيرادات الشركة وارتفعت بنسبة 22.9% من 73.3 مليون ريال سعودي في العام 2021م إلى 90.0 مليون ريال سعودي في العام 
2021م بعد ارتفاع اإليرادات المتحصلة من قطاع المكتبات وبيع التجزئة نتيجة افتتاح عدد من المحالت ومراكز البيع فور انحسار جائحة 

كورونا بشكل جزئي. 

وفيما يلي تفاصيل حركة اإليرادات الخاصة بكل قطاع.

قطاع اإلعالنات

كما ذكر أعاله، فإّن قطاع اإلعالنات مرتبط بشكل وثيق بخدمات اللوحات اإلعالنية التي تقدّمها الشركة. تقوم الشركة باستئجار عدد من 
المواقع الجغرافية من خالل إبرام عقود إيجار مع البلديات واألمانات المعنية، ثّم تقوم الشركة بتركيب اللوحات اإلعالنية التي يتم تصميمها 
حسب المواصفات المتفق عليها مع العميل المعني. تختلف أحجام ومواصفات هذه اللوحات اإلعالنية بين عميل وآخر. انخفضت إيرادات 
قطاع اإلعالنات بشكل تدريجي وبنسبة 35.9% من 30.1 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 19.3 مليون ريال سعودي في العام 
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2021م، مع انخفاض إضافي بنسبة 67.4% إلى 6.3 مليون ريال سعودي في العام 2021م. ويعود االنخفاض المشار إليه إلى انخفاض 
السيولة المتوفرة بشكل عام مع الشركة. تجدر اإلشارة إلى أّن اإلستحواذ على مواقع اإلعالنات التي تديرها األمانات يتم من خالل الدخول 

عبر مناقصات تقوم هذه األمانات بتنظيمها، حيث أّن المشاركة في هذه المناقصات عادّة ما تتطلب إيداع مبالغ مالية مرتفعة. 

قطاع التوزيع

يعتبر نشاط التوزيع مرتبطاً بشكل وثيق بنشاط بيع الكتب والمواد التعليمية. تتعامل الشركة مع عدد ملحوظ من المدارس األجنبية العاملة 
في الرياض والتي تتبع بشكل أساسي المنهج التعليمي األميركي. تشمل مبيعات الشركة في هذا الصدد الكتب بشكل أساسي، كما ترتبط 
المبيعات بشكل جزئي بعدد من البرامج التي تقوم الشركة بطرحها أونالين. تراجعت اإليرادات المرتبطة بنشاط التوزيع بنسبة 2.1% من 
28.3 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 27.7 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مع تسجيل تراجع إضافي بنسبة 17% إلى 23.0 
مليون ريال سعودي في العام 2022م، ويعود التراجع في اإليرادات إلى عامل المنافسة بشكل رئيسي، ويواجه القطاع المذكور حالياً منافسة 
مرتفعة مع عدد من الموردين العاملين في القطاع. إّن هؤالء الموردين يتمتعون حالياً بقدرة أكبر على المنافسة حيث أّنهم قادرين على منح 

خصومات عالية نسبياً غير متوفرة لدى الشركة الغير قادرة على خفض أسعار البيع نظراً لعدم توفر قدر كبير من السيولة. 

قطاع اإلنتاج

يرتبط قطاع اإلنتاج بشكل رئيسي بنشاط شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج المرئي والمسموع. تقوم الشركة بإنتاج مواد إعالمية وإعالنية 
وأفالم ووثائقيات لصالح عدد من الوزارات والشركات ومحطات التلفزيون. تراجعت اإليرادات المتحصلة من شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج 
المرئي والمسموع بنسبة 1.1% من 27.4 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 27.1 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مع تراجع 
إضافي بنسبة 11.8%إلى 23.9 مليون ريال سعودي في العام 2022م. ويعود التراجع المذكور في اإليرادات إلى التكلفة العالية لنشاط 
الشركة. يمكن تصنيف األفالم واإلعالنات التي تقوم الشركة المذكورة بإنتاجها ضمن فئتين أساسيتين هما: األفالم واإلعالنات التجارية 
واألفالم واإلعالنات المرتفعة الجودة. تعّد تكلفة هذه األفالم مرتفعة نسبياً، ويجب اإلشارة إلى أّن تكلفة المشاريع التي تم تنفيذها بين 
العامين 2020م و2022م قد تخطت تقديرات التكلفة التي كانت قد وضعتها إدارة الشركة. كما أّن غياب السيولة الالزمة ساهم في تراجع 

عدد المشاريع المنفذة وتحديداً األفالم المصنفة ضمن خانة األفالم المرتفعة الجودة.

الخيال لإلنتاج اإلعالمي. لم تسّجل  إيرادات متحّصلة من شركة نسج  العام 2020م  تضّمنت اإليرادات المصّنفة تحت قطاع اإلنتاج في 
الشركة المذكورة أي إيرادات بين العامين 2021م و2022م. ارتبطت اإليرادات المسّجلة خالل العام 2020م بفيلم سينمائي قامت الشركة 
بإنتاجه. تم عرض الفيلم في الصاالت السينمائية وعلى المنصات اإللكترونية، كما حصلت الشركة على بعض إيرادات من عدد من الشركات 
التي ظهرت في الفيلم. لم تقم الشركة بإنتاج أفالم مماثلة في العامين 2021م و2022م لغياب السيولة الالزمة وعدم وجود مشاريع مناسبة.

قطاع المكتبات والتجزئة

يوضح الجدول التالي إيرادات قطاع المكتبات والتجزئة من المكتبات للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

ايرادات قطاع المكتبات والتجزئة(: 19الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021مغير مراجعة

)27.9%()81.9%(187.3%1.1813.394615المكتبات 
56.5%489.5%)58.4%(9.4783.94023.227التعليم

)9.6%(123.8%)63.5%(16.6516.08213.610افينتوس
17.1%179.2%)50.9%(27.31113.41637.452اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

ترتبط اإليرادات المصنفة تحت قطاع المكتبات وبيع التجزئة بنوعين أساسيين من اإليرادات: اإليرادات المتحصلة من بيع الكتب والمواد 
المكتبية المرتبطة واإليرادات المتحصلة من المحالت التجارية التي تديرها المجموعة في المطارات واألسواق التجارية.

المكتبات

أنشطة بيع المكتبات هي مرتبطة بشركة مكتبة تهامة الحديثة التي تقوم بتشغيل المكتبات المنتشرة في المملكة العربية السعودية. يتضمن 
النشاط بيع الكتب والمواد المكتبية الالزمة. ارتفعت اإليرادات التي سّجلتها الشركة المذكورة بنسبة 187.3% من 1.2 مليون ريال سعودي 
في العام 2020م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في العام 2021م ثّم عادت اإليرادات وانخفضت بنسبة 81.9% إلى 0.6 مليون ريال سعودي 
في العام 2022م. جاء االرتفاع متأّثراً بشكل رئيسي بافتتاح مركز بيع جديد في منطقة الرياض )مركز النخيل(. من جهة أخرى، كان انخفاض 
اإليرادات في العام 2022م مرتبطاً بشكل عام بإغالق العدد األكبر من المحالت ومراكز البيع نتيجة غياب الربحية، وتأّثر قرار اإلغالق بعدة 

عوامل تشمل المنافسة التي واجهتها الشركة وتأثير انتشار جائحة كورونا. 
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يجدر اإلشارة إلى أّن القسم األكبر من المنتجات التي يتم بيعها في المكتبات التي تديرها شركة مكتبة تهامة هي منتجات تعتبر ذات أسعار 
بيع مرتفعة نسبياً. كما أّن القدرة الشرائية للعمالء المتواجدين في المناطق التي تتم إدارة هذه المكتبات فيها تعتبر متوسطة. من جهة أخرى، 
واجهت هذه المكتبات منافسة مرتفعة من قبل عدد من المكتبات والموردين الذي استطاعوا تقديم أسعار تنافسية للعمالء. أّدت العوامل 
المشار إليها إلى انخفاض ملحوظ في ربحية المكتبات التي تديرها الشركة بواسطة شركتها التابعة )شركة مكتبة تهامة(. على هذا األثر، 
اتخذت الشركة قراراً بإغالق المكتبات والمحالت التي سّجلت خسائر متتالية وتقضي خطة الشركة حالياً بإعادة افتتاح عدد من المكتبات 

ومراكز البيع في مناطق جغرافية جديدة من أجل اتباع سياسات بيع وتسعير جديدة بهدف المنافسة وتحقيق الربح. 

التعليم

تقوم شركة تهامة للتعليم بتشغيل عدد من المحالت التجارية التي تقوم ببيع المستلزمات اليومية المختلفة. تتم إدارة هذه المحالت بشكل 
رئيسي في المراكز التجارية الكبرى والمطارات. انخفضت اإليرادات التي سّجلتها الشركة بنسبة 58.4% من 9.5 مليون ريال سعودي في 
العام 2020م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في العام 2021م. تأّثر اإلنخفاض المذكور بشكل رئيسي باإلجراءات اإلحترازية والقيود المختلفة 
التي تم فرضها خالل فترة انتشار جائحة كورونا. شهدت الفترة المذكورة إغالق القسم األكبر من المراكز التجارية وتوقف حركة المالحة 

في مطارات المملكة لفترة امتدت ألشهر عديدة، األمر الذي أّثر بشكل ملحوظ على اإليرادات المسّجلة بين العامين 2020م و2021م. 

عادت اإليرادات وارتفعت بنسبة 489.5% إلى 23.2 مليون ريال سعودي في العام 2022م عقب افتتاح عدد من المحالت الجديدة وارتفاع 
النشاط بشكل عام بعد انحسار جائحة كورونا.

افينتوس

كما في حالة شركة تهامة التعليم، ترتبط أنشطة شركة أفينتوس بتشغيل محالت المستلزمات اليومية في المراكز التجارية والمطارات. 
انخفضت اإليرادات التي سّجلتها الشركة بنسبة 63.5% من 16.7 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 6.1 مليون ريال سعودي في العام 
2021م، ثّم عادت وانخفضت بنسبة 123.8% إلى 13.6 مليون ريال سعودي في العام 2022م. كما في حالة إيرادات شركة تهامة التعليم، تأّثر 
اإلنخفاض في العام 2021م بانتشار جائحة كورونا وكان االرتفاع في العام 2022م مدفوعا بعودة نشاط العمل بعد انحسار جائحة كورونا 

وافتتاح عدد من المحالت ومراكز البيع الجديدة.

بتاريخ 9 مايو 2022م تم توقيع اتفاقية ما بين شركة أفينتوس جلوبال للتجارة و العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة و شركة نكست بايت 
للتجارة و ذلك لبيع مجموعة من األصول و نقل االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة تخضع االتفاقية 
وتشترط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة والهيئات ذات العالقة إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز وعقود 
اإليجار، وبتاريخ 4 أكتوبر 2022م قامت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بالحصول على الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة و الهيئات 
ذات العالقة إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز و عقود اإليجار. و عليه تم استكمال عملية نقل األصول و اإللتزامات المرتبطة بالعمليات 

التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة و إجراءات بيع مخزون الشركة للمشتري ) شركة نكست بايت للتجارة(.

تكلفة االيرادات 6171112

يوضح الجدول التالي تكلفة ايرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

تكلفة االيرادات(: 20الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

3.3%40.6%)24.1%(31.95124.26134.118تكاليف ايرادات مباشرة
36.5%14.2%63.0%13.13021.40224.449االنتاج والمواد
ال ينطبق)35.1%(ال ينطبق3.7712.446-رواتب ومزايا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--1.846اطفاء االصول الغير ملموسة
تكاليف ايجار مقر اإلعالنات - قصيرة 

)100.0%()100.0%(279.0%-6132.325االجل

3.4%11.3%)4.0%(3.2563.1263.481استهالك الممتلكات والمعدات
)38.1%()52.6%()19.1%(7.8666.3683.015استهالك اصول حق االستخدام

)46.5%()62.0%()24.6%(1.169881335الصيانة لمقر اإلعالنات
)41.9%()44.1%()39.6%(799483270تكلفة الطباعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--5.985إنتاج األفالم
1.1%8.8%)6.0%(66.61562.61668.114اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة
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تتضمن تكلفة االيرادات على تكاليف ايرادات مباشرة وتكاليف االنتاج والمواد، حيث شّكلت تلك المكونات ما نسبته 67.7% و72،9% و%86،0 
من إجمالي تكلفة االيرادات في األعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي.

تتألف تكاليف االيرادات المباشرة من تكلفة المواد والبضائع المشتراة من قبل الشركات التابعة المختلفة. انخفضت التكاليف المباشرة 
بنسبة 24،1% من 32،0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 24،3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثّم عادت التكاليف وارتفعت بنسبة 
40،6% من 24،3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 34،1 مليون ريال سعودي في عام 2022م. بشكل عام، كانت حركة التكلفة متماشية 

مع حركة اإليرادات وحركة النشاط التجاري الذي سّجل تراجعاّ خالل مرحلة انتشار الوباء ثم تعافى الحًقا في عام 2022م.

ترتبط تكاليف االنتاج والمواد بالتكاليف المتكبدة من قبل شركة »اإلنتاج المتكامل«، حيث تشتمل هذه التكاليف بشكل رئيسي على تكاليف 
األفالم والوثائقيات والمواد اإلعالنية واإلعالمية األخرى التي تقوم الشركة بإنتاجها. ارتفعت التكاليف المذكورة بنسبة 63.0% من 13.1 
مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 21.4 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مع ارتفاع إضافي بنسبة 14.2% إلى 24.4 مليون 
ريال سعودي في العام 2022م. ويعود االرتفاع المذكور إلى ارتفاع تكلفة إنتاج األفالم الوثائقية التي تم تنفيذها لصالح عدد من الوزارات 
العالية  المنتجات  فئة  المصنفة ضمن  والوثائقيات  باألفالم  رئيسي  بشكل  ارتبطت  العالية  التكلفة  أّن  ذكر  ويجب  اإلعالمية.  والمحطات 
الجودة، حيث أن المشاريع التي نفذتها الشركة كانت مشاريع ذات قيمة عالية تم تنفيذها لعدد من القنوات التلفزيونية والوزارات. تجاوزت 
التكلفة األصلية للمشاريع تقديرات التكلفة األصلية التي أعدتها اإلدارة وتم تكبد تكاليف عالية، مما أدى إلى زيادة التكلفة في الفترة ما بين 

العامين 2021م و2022م، حيث وصلت قيمتها إلى 21.4 مليون ريال سعودي في 2021م و24.4 مليون ريال سعودي في 2022م.

المتكامل«. تم تسجيل هذه  العاملين في شركة »اإلنتاج  بالموظفين  الرواتب والمزايا ذات الصلة المصنفة ضمن تكلفة اإليرادات  ترتبط 
الرواتب والمزايا ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية في السنوات التي سبقت العام 2021م. انخفضت مصاريف رواتب ومزايا العاملين 
بنسبة 35.1% من 3.8 مليون ريال سعودي في العام 2021م إلى 2.4 مليون ريال سعودي في العام 2022م. ويعود االنخفاض المذكور إلى 
عدد من اإلجراءات التي اتخذتها الشركة كتخفيض عدد الموظفين وتخفيض ساعات العمل. هدفت اإلجراءات المشار إليها إلى ترشيد 

المصاريف خصوصاّ في ظل مصاريف المواد العالية التي تكبدتها الشركة ما بين العام 2020م والعام 2022م. 

شركة  قامت  التي  برسوم  سعودي  ريال  مليون   1.8 بلغت  والتي  2020م  عام  في  المسجلة  ملموسة  الغير  األصول  اطفاء  تكاليف  ترتبط 
»تهامة للتوزيع« بتسديدها للحصول على حق تعديل بعض مواد المناهج التعليمية والبرامج عبر اإلنترنت والتي يتم تعديلها لمواءمة الثقافة 

اإلسالمية في المملكة. تم إطفاء هذه الرسوم بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة في عام 2020م. 

تتعلق تكاليف ايجار مقر اإلعالنات - قصيرة االجل باإليجار الذي تم دفعها على عدد من المواقع اإلعالنية المستأجرة من قبل البلديات 
واألمانات. تمّثل هذه اإليجارات مصاريف حق استغالل تقوم الشركة بدفعها حين يتم تمديد اإليجار لبضعة أشهر عقب انتهاء فترة اإليجار 
األساسية المذكورة في العقد المبرم. ارتفعت تكاليف ايجار مقر االعالنات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 297،0% من 0،6 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م إلى 2،3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، بينما لم تسّجل الشركة اي تكاليف خاصة بإيجار مقر اإلعالنات في عام 2022م. 
تجدر اإلشارة إلى أّن حركة مصاريف اإلستغالل المذكورة ال تتبع اتجاه محدد، كما ال تقوم المجموعة بتسجيل المصاريف المذكورة بشكل 

مستمر.

تتعلق تكاليف اهالك الممتلكات والمعدات باللوحات والعالمات اإلعالنية بشكل أساسي. لم تشهد تكاليف استهالك الممتلكات والمعدات أي 
تغييرات ملحوظة بين العامين 2020م و2021م، ثّم سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11،3% لتصل إلى 3.5 مليون ريال سعودي في عام 2022م 

نتيجة إضافة عدد من اللوحات اإلعالنية الرقمية التي تم الحصول عليها في عام 2022م.

ترتبط تكاليف استهالك اصول حق االستخدام بالمواقع اإلعالنية المؤجرة من قبل الشركة. تتراوح مدة العقود الخاصة بهذه المواقع بين 
سنتين وخمس سنوات. انخفضت تكلفة االستهالك تدريجًيا بنسبة 19،1% من 7.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2022م بسبب تراجع األعمال وانتهاء عدد من العقود دون التجديد لها. وكما تم ذكره أعاله بأّن تراجع عدد العقود 
المستأجرة نتج عن غياب السيولة الالزمة نظراً إلى أّن المشاركة في المناقصات المرتبطة بهذه المشاريع يتطلب إيداع مبالغ مرتفعة القيمة.

تشمل مصاريف الصيانة لمقر اإلعالنات تكاليف صيانة وإصالح اللوح اإلعالنية المستخدمة من قبل الشركة بشكل أساسي. انخفضت 
مصاريف صيانة المواقع اإلعالنية من 1.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م و0.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2022م بعد تراجع األعمال وانخفاض عدد اللوحات اإلعالنية التي تستخدمها الشركة. كما تجدر اإلشارة إلى أّن 

مصاريف الصيانة تتقلب بشكل دوري وتتأثر بحجم ونطاق أعمال الصيانة التي يتم إجراءها عند وجود حاجة.

تشتمل تكلفة الطباعة على تكلفة طباعة المحتوى المرئي واإلعالنات. انخفضت التكلفة من 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 
0.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م و0.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م بسبب انخفاض نطاق النشاط اإلعالني بشكل عام.

ترتبط تكاليف إنتاج االفالم بتكلفة إنتاج الفيلم السينمائي الذي نفذته شركة نسج والبالغة قيمة 6.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
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مجمل الربح 6171113

يوضح الجدول التالي مجمل الربح للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

مجمل الربح(: 21الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

ال ينطبق)86.5%()396.4%()809()6.002(2.025اإلعالنات
)8.9%()20.4%(4.3%8.9319.3187.417التوزيع
ال ينطبق)266.5%()78.1%()3.011(8.2421.809اإلنتاج 

28.9%232.0%)49.9%(10.9975.50818.285المكتبات وبيع التجزئة
)14.9%(105.8%)64.8%(30.19510.63321.881اإلجمالي

هامش الربح اإلجمالي
)12.9%()30.1%(6.7%اإلعالنات

32.2%33.7%31.5%التوزيع
)12.6%(6.7%30.1%اإلنتاج 

48.8%41.1%40.3%المكتبات وبيع التجزئة
المصدر: معلومات االدارة

قطاع اإلعالنات

انخفض أداء قطاع االعالنات بشكل ملحوظ بين العامين 2020م و2021م وتحول مجمل الربح البالغ 2.0 مليون ريال سعودي الذي سّجله 
في العام 2020م إلى خسارة بقيمة 6.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات من 30.1 
مليون ريال سعودي إلى 19.3 مليون ريال سعودي بين العامين نتيجة انتهاء وعدم تجديد عدد من العقود مع العمالء. عاد أداء القطاع وتحّسن 
في العام 2022م، حيث انخفض إجمالي الخسارة إلى 0.8 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض الكبير في تكلفة 
اإليرادات من 25.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 7.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م. جاء االنخفاض في تكلفة اإليرادات 
متماشياً مع انخفاض عدد العقود الجديدة المنفذة. أّما بالنسبة إلى هامش الربح والخسارة، فقد سّجل القطاع هامش ربح بلغ 6.7% ، ثّم 
تم تسجيل هامش خسارة بلغ )30.1%( و) 12.9% ( في العامين 2021م و2022م على التوالي. كانت حركة هامش الربح والخسارة متماشية 

مع حركة إجمالي الربح والخسارة التي سّجلها القطاع بين العامين 2020م و2022م. 

قطاع التوزيع

ارتفع إجمالي الربح المرتبط بقطاع التوزيع من 8.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 9.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويرجع 
ذلك إلى انخفاض تكلفة اإليرادات تجاوزت نسبة االنخفاض في اإليرادات بين العامين. ونتيجة لذلك، ارتفع هامش مجمل الربح من %31.5 

في عام 2020م إلى 33.7% في عام 2021م.

عاد إجمالي الربح وانخفض إلى 7.4 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض اإليرادات بنسبة 16.8% نتيجة عدم تجديد عدد 
من العقود مع بعض العمالء بعد ارتفاع حدة المنافسة. ترافق انخفاض إجمالي الربح مع انخفاض في هامش مجمل الربح إلى 32.2% في 

العام 2022م. 
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قطاع اإلنتاج

يوضح الجدول التالي مجمل الربح لقطاع اإلنتاج للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

مجمل الربح لقطاع اإلنتاج(: 22الجدول رقم )

السنة المالية المنتهية في 31  
معدل النمو السنوي زيادة / )نقص(مارس

المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج المرئي 
ال ينطبق)266.5%()76.3%()3.011(7.6311.809والمسموع

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--611نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي
ال ينطبق)266.5%()78.1%()3.011(8.2421.809اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

انخفض إجمالي الربح الخاص بقطاع اإلنتاج من 8.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في عام 
2021م، ثّم سّجل القطاع خسارة بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

فيما يتعلق بشركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي، لم تسجل أي أرباح اال بعام 2020م حيث تمكنت من تحقيق مجمل ربح بقيمة 0.6 مليون 
ريال سعودي من خالل مشروع فيلم الرسوم المتحركة الذي تم تنفيذه في العام نفسه. 

كان انخفاض األرباح ثّم الخسارة المسّجلة من قبل شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع مرتبًط بارتفاع التكاليف التي 
تم تكبدها على المشاريع المنفّذة مع القنوات التلفزيونية والوزارات. تجدر اإلشارة إلى أّن المصاريف التي تم تكبّدها على مشاريع اإلنتاج 
المتكامل تجازوت التقديرات األصلية التي كانت موضوعة من قبل فريق العمل، األمر الذي نتج عنه الخسارات في العام 2022م. بالنسبة إلى 
هامش الربح، فقد سّجل القطاع هامش ربح 30.1% و6.7% بين العامين 2020م و2021م مقابل هامش خسارة )12.6%( في العام 2022م.

قطاع المكتبات والتجزئة

يوضح الجدول التالي مجمل الربح لقطاع المكتبات والتجزئة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

مجمل الربح لقطاع المكتبات والتجزئة(: 23الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021مغير مراجعة

ال ينطبق)249.6%()35.5%()277(287185المكتبات 
86.8%348.6%)22.2%(3.4142.65611.914التعليم

)4.5%(149.3%)63.4%(7.2962.6676.648افينتوس
28.9%232.0%)49.9%(10.9975.50818.285اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

المكتبات

كان اجمالي الربح الذي سّجلته شركة مكتبات تهامة الحديثة طفيفاً ما بين العام 2020م والعام 2021م، ثّم تحول إلى خسارة بقيمة 0.3 
مليون ريال سعودي في العام 2022م. وكما تم ذكره سابقاً بأّن الشركة قد تكبدت خسارات متتالية خالل انتشار جائحة كورونا وبعد ارتفاع 

حدة المنافسة، األمر الذي أّدى إلى إغالق العديد من الفروع والمتاجر. 

التعليم

فيما يتعلق بشركة تهامة للتعليم، فقد انخفض الربح اإلجمالي بنسبة 22.2% من 3.4 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 2.7 مليون 
ريال سعودي في العام 2021م، قبل أن يرتفع مجدداً بنسبة 348.6% إلى 11.9 مليون ريال سعودي في العام 2022م. كانت الحركة متماشية 
بشكل تام مع حركة اإليرادات التي انخفضت خالل العام 2021م بعد انتشار جائحة كورونا، ثّم عادت وارتفعت بعد انحسار الجائحة وافتتاح 

محالت جديدة.
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افينتوس

انخفض إجمالي الربح الذي حققته شركة افينتوس بنسبة 63.4% من 7.3 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 2.7 مليون ريال سعودي 
في العام 2021م، ثّم عاد وارتفاع بنسبة 149.3% إلى 6.6 مليون ريال سعودي في العام 2022م. كما في حالة شركة تهامة للتعليم، فقد تأّثر 
إجمالي الربح بحركة اإليرادات التي انخفضت في العام 2021م بسبب انتشار جائحة كورونا، ومن ثم عادت وارتفعت بعد انحسار الجائحة 

وافتتاح في العام 2022م.

هامش الربح

ارتفع هامش مجمل الربح المرتبط بقطاع المكتبات والتجزئة من 40.3% في عام 2020م إلى 41.1% في عام 2021م مدفوًعا بارتفاع 
هامش إجمالي الربح التي سجلته شركتي »تهامة للتعليم« و»شركة أفينتوس«. بينما تأثر هذا االرتفاع نسبيا بانخفاض هامش مجمل الربح 
الخاص بشركة مكتبات تهامة من 24.3% في عام 2020م إلى 5.5% في عام 2021م بسبب تراجع أداء المتاجر التي تديرها الشركة. بينما 
تحسنت الربحية بشكل طفيف من 41.1% إلى 48.8% بين العامين 2021م و2022م وجاء هذا بعد ارتفاع مجمل هامش الربح المسجل من 
قبل »شركة تهامة للتعليم« وأيضا »شركة أفينتوس« . ارتبط ارتفاع الربحية بالمتاجر الجديدة التي تم افتتاحها بعد تعافي النشاط التجاري 

بعد تخفيف اإلجراءات االحترازية الخاصة بوباء كورونا. 

مصاريف البيع والتسويق 6171114

يوضح الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

مصاريف البيع والتسويق(: 24الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

2.0%9.0%)4.5%(17.63016.82918.340رواتب ومزايا
21.2%33.0%10.5%1.5151.6742.226إعالنات وعموالت بيع وتحصيل 

)3.3%()10.9%(4.8%3.7373.9173.491إيجارات 
55.6%84.9%30.9%5.7937.58414.025استهالك حق استخدام أصول

21.1%28.5%14.0%1.8042.0582.644استهالك 
1.9%0.8%3.1%1.5321.5801.592مصاريف اتصاالت ونقل ومياه وكهرباء

)16.1%(104.1%)65.5%(723249509مصاريف سفر
7.6%)30.7%(67.1%547914634صيانة وإصالحات وتأمين

7.1%24.3%)7.7%(841776964مصاريف حكومية واشتراكات
66.1%)10.3%(207.5%3591.103990أتعاب مهنية واستشارية

)10.3%()75.4%(227.4%5591.831450مصروفات اخرى 
12.5%19.1%6.2%36.25238.51745.863اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

تتألف مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من الرواتب والمزايا التي شّكلت ما نسبته 48.6% و43.7% و40.0% من إجمالي التكاليف 
في عام 2020م و2021م و2022م.

تمّثل الرواتب والمزايا تكاليف رواتب موظفي التسويق واإلعالن والمبيعات التابعين للشركة. انخفضت الرواتب والمزايا لدى الشركة بنسبة 
4.5% من 17.6 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 16.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة رئيسية لتخفيض ساعات العمل 
ضمن خطة وضعتها الشركة لترشيد كافة التكاليف بعد انتشار جائحة كورونا. عادت تكاليف الرواتب والمزايا وارتفعت بنسبة 9.0% لتصل 

إلى 18.3 مليون ريال سعودي بعد تعليق كل اإلجراءات التي تم اتخاذها خالل فترة انتشار الجائحة.

العموالت  تقدير  يتم  والمبيعات.  التسويق  لفريق  المدفوعة  والعموالت  المدفوعة  االمتياز  رسوم  وتحصيل  بيع  وعموالت  إعالنات  تمّثل 
تحقيقها  البائع  التي يجب على  المعامالت  وقيمة  تحدد عدد  لوجود سياسة حوافز رسمية  نظًرا  األهلية  بناًء على  للموظفين  المدفوعة 
ليصبح مؤهاًل للحصول على العمولة. تشمل نفقات اإلعالن بشكل أساسي تكاليف االمتياز التي تم سدادها من قبل »تهامة للتعليم« و»شركة 
أفينتوس« إلى تاجر تجزئة بريطاني، ويقع مقره الرئيسي في مدينة سويندون بإنجلترا، والذي يدير سلسلة من المتاجر في الشوارع العامة 
ومحطات السكك الحديدية والمطارات. يتم تشغيل عدد من المتاجر باستخدام اسم العالمة التابعة لهذه المتاجر مقابل رسوم امتياز متغيرة 
تتقلب مع حركة اإليرادات. وقد ارتفعت مصاريف إعالنات وعموالت بيع وتحصيل الشركة بنسبة 10.5% من 1.5 مليون ريال سعودي في 
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عام 2020م إلى 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م، مع ارتفاع إضافي إلى 2.2 مليون ريال سعودي في العام 2022م.بينما تأّثر االرتفاع 
في العام 2021م بمصروف العموالت التي تم تسديدها إلى التاجر المذكور، نتج االرتفاع في العام 2022م عن ارتفاع اإليرادات.

يتعلق استهالك حق استخدام األصول بالمتاجر المستأجرة والمدارة من قبل مختلف الشركات التابعة للشركة. ارتفع مصروف استهالك 
حق استخدام األصول للشركة بنسبة 30.9% من 5.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 7.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م، 
مع تسجيل ارتفاع إضافي بنسبة 84.9% لتصل إلى 14.0 مليون ريال سعودي في عام 2022م. وجاء هذا االرتفاع جراء فتح متاجر جديدة 
والتي تم تأجيرها من قبل شركتي »تهامة للتعليم« و»شركة أفينتوس« في مراكز التسوق والمطارات خاصة بعد تراجع اإلجراءات االحترازية 

الخاصة بجائحة كورونا.

ترتبط مصاريف اإليجار بشكل أساسي بعدد من المستودعات والورش المستأجرة من قبل الشركات التابعة للشركة. بلغ مصروف االيجارات 
3.7 مليون ريال سعودي و3.9 مليون ريال سعودي في العام 2020م والعام 2021م. ثّم انخفض المصروف بنسبة 10.9% من 3.9 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م إلى 3.5 مليون ريال سعودي في عام 2022م. تتقلب مصاريف اإليجار مع تغير مدة وقيمة وحركة عقود اإليجار 

)انتهاء الصالحية والتجديد(.

ارتبطت مصاريف مؤتمرات وورش عمل والتي بلغت قيمتها 1.2 مليون ريال سعودي في العام 2020م بعدد من المؤتمرات وورشات التدرب 
التي تم تنظيمها في العام 2020م. لم يتم تنظيم مؤتمرات مماثلة في العامين 2021م و2022م بعد انتشار جائحة كورونا ونتيجة لغياب 

السيولة. 

وتحديداً  التابعة  الشركات  تديرها  التي  المختلفة  بالتجزئة  البيع  متاجر  في  الموضوعة  والتشطيبات  بالتركيبات  اإلستهالك  تكلفة  تتعلق 
شركتي »تهامة للتعليم« و»شركة أفينتوس«. ارتفعت تكاليف االهالك بنسبة 14.0% من 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 2.1 
مليون ريال سعودي في عام 2021م، مع ارتفاع إضافي إلى 2.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م. ارتبط االرتفاع بالتركيبات والتشطيبات 

المرتبطة بالمتاجر الجديدة التي تم افتتاحها من قبل شركتي »تهامة للتعليم« و»شركة أفينتوس«.

تتضمن مصاريف المنافع مصاريف اتصاالت ونقل ومياه وكهرباء. استقرت المصاريف المذكورة بين 1.5 مليون ريال سعودي و1.6 مليون 
ريال سعودي في الفترة ما بين عام 2020م إلى عام 2022م. تتقلب المصاريف المذكورة ضمن سياق العمل العادي.

تمّثل مصاريف السفر رسوم اإلقامة ومصاريف البدل اليومي المتكبدة خالل رحالت العمل التي يقوم بها فريق المبيعات والتسويق لترويج 
األعمال التجارية ومراقبتها. انخفضت مصاريف السفر من 0.7 مليون ريال سعودي في العام2020م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في العام 
2021م بعد انخفاض عدد ومدة رحالت العمل نتيجة القيود التي تم فرضها لمواجهة جائحة كورونا. عادت المصاريف وارتفعت من 0.2 
مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في 2022م نتيجة الزيادة النسبية في رحالت العمل بعد تخفيف اإلجراءات 

االحترازية المتعلقة بوباء كورونا.

تتضمن مصاريف الصيانة واإلصالحات والتأمين تكاليف الصيانة واإلصالحات التي يتم إجراءها لسيارات موظفي قسم التسويق والمبيعات 
بما في ذلك تكاليف تامين تلك السيارات. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التكاليف تتقلب خالل دورة العمل العادية اعتماًدا على حجم أعمال 

الصيانة واإلصالح المنفذة )يتم إجراء الصيانة واإلصالح فقط على أساس الحاجة(.

التجارية  الغرفة  عضوية  ورسوم  التصاريح،  إصدار  ورسوم  التراخيص،  وتجديد  إصدار  رسوم  واالشتراكات  الحكومية  المصاريف  تمّثل 
والهيئات الرسمية األخرى. لم تشهد المصاريف الحكومية واالشتراكات لدى الشركة اي تغيير جوهري بين عام 2020م و2022م. 

لتقديم  الذين تم االستعانة بهم  المدفوعة لعدد من المستشارين  المهنية واالستشارية  الرسوم  المهنية واالستشارية على  تشتمل األتعاب 
الخدمات االستراتيجية والمبيعات ذات الصلة. تتقلب هذه المصاريف ضمن سياق العمل العادي وتتأّثر بنطاق وعدد الدراسات والخدمات 

التي تحصل عليها الشركة.

تتضمن المصروفات االخرى مصروفات متنوعة بما في ذلك مصاريف قرطاسية مكتبية ورسوم بنكية ومصاريف ضريبة القيمة المضافة. 
بقيت هذه المصاريف شبه ثابتة خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2022م.
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مصاريف عمومية وإدارية 6171115

يوضح الجدول التالي مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

مصاريف عمومية وإدارية(: 25الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

2.3%38.8%)24.6%(13.84110.44214.492رواتب ومزايا
ال ينطبق)72.6%(ال ينطبق16345-إعالنات وتسويق

41.7%102.0%)0.6%(1.9741.9623.962أتعاب قانونية مهنية
)31.0%(45.3%)67.2%(1.548508738مصاريف سفر

)4.7%()5.0%()4.4%(1.0721.024973إيجارات 
ال ينطبق481.1%ال ينطبق130758-استهالك حق استخدام أصول
4.2%56.6%)30.7%(1.0127011.098مصاريف حكومية واشتراكات

)35.3%()20.4%()47.5%(607319254منافع
)22.0%()38.9%()0.5%(246244149صيانة وإصالحات وتأمين

)4.4%()31.3%(33.2%4.4045.8644.026مخصص مخزون بطئ الحركة 
70.0%3.8%178.4%191533553استهالك وإطفاء

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--1.742ديون معدومة 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-129-بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
)42.5%()78.4%(53.3%3.0234.634999مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

49.6%16.4%92.3%423814947مصاريف أخرى
)1.8%(5.6%)8.7%(30.08327.46828.993اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

المذكوران ما نسبته  العنصران  تتألف مصاريف عمومية وإدارية بشكل رئيسي من رواتب ومزايا ومخصص مخزون بطئ الحركة. شّكل 
60.6% و59.4% و63.9% في عام 2020م و2021م و2022م على التوالي.

ترتبط الرواتب والمزايا بموظفين اداريين )من قسم المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات( كما انها تشمل تكاليف تذاكر السفر 
ومخصص االجازات وغيرها من مزايا موظفين. انخفضت الرواتب والمزايا للشركة بنسبة 24.6% من 13.8 مليون ريال سعودي في عام 
2020م إلى 10.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م ، ثّم عادت وارتفعت بنسبة 38.8% من 10.4 مليون ريال سعودي إلى 14.5 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م. بينما تأّثر االنخفاض في العام 2020م بالخطة التي وضعتها الشركة للحد من المصاريف خالل فترة انتشار 

جائحة كورونا، جاءت الزيادة الالحقة في الرواتب متماشية مع استعادة األنشطة التجارية لمستواها المعتاد.

ارتبطت مصاريف اإلعالنات والتسويق المنخفضة القيمة التي سّجلتها الشركة ما بين العامين 2021م و2022م بعدد من اإلعالنات التي 
قامت الشركة بنشرها في عدد من الصحف. ارتبطت هذه اإلعالنات بشكل أساسي بمواعيد انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.

تتضمن أتعاب قانونية ومهنية اتعاب المراجعة الخارجية واالستشارية والقانونية. استقرت األتعاب المهنية واالستشارية للشركة عند 2.0 
مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2021م. ارتفعت األتعاب المهنية واالستشارية للشركة لتصل إلى 4.0 مليون ريال 
سعودي في العام 2022م بعد ارتفاع الرسوم القانونية التي تم تسديدها لشركة قانونية خارجية لجأت إليها الشركة بهدف إدارة الشؤون 

القانونية المرتبطة بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل وضد الشركة شركاتها التابعة.

انخفضت مصاريف السفر بنسبة 67،2% من 1،5 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 0،5 مليون ريال سعودي في العام 2021م، ثّم 
استقرت عند 0.7 مليون ريال سعودي في العام 2022م. تمّثل هذه المصاريف مصاريف تذاكر السفر ومصاريف اإلقامة التي يتم تكّبدها 
خالل رحالت عمل الموظفين اإلداريين. تتقلب هذه المصاريف بشكل دوري، وجاء االنخفاض في العام 2021م بعد انخفاض عدد الرحالت 

خالل فترة انتشار جائحة كورونا وإجراءات الحد من التنقل التي رافقت هذه الفترة.

تشمل ايجارات الشركة إيجار مكتبين رئيسيين مستأجرين من قبل شركتي »تهامة لإلعالن« وشركة »اإلنتاج المتكامل«. لم يسّجل مصروف 
اإليجار أي تغيير ملحوظ ما بين العامين 2020م و2022م.

ارتبط مصروف حق استخدام األصول بعدد من السيارات التي تم استئجارها من اجل استخدام موظفي اإلدارة. ارتفع المصروف بنسبة 
481.1% من 0.1 مليون ريال سعودي في العام 2021م إلى 0.8 مليون ريال سعودي في العام 2022م. تتأثر حركة المصروف المذكور بعدد 

السيارات المستأجرة وحركة وقيمة ومدة العقود.
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المصاريف  هذه  انخفضت  رئيسي.  بشكل  التأشيرات  اصدار  ورسوم  اإلقامة  تجديد  رسوم  واالشتراكات  الحكومية  المصاريف  تتضّمن 
الحكومية واالشتراكات من 1.0 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 0.7 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م، قبل أن ترتفع مجدداً 
إلى 1.1 مليون ريال سعودي في العام 2022م. ال ترتبط حركة هذه المصاريف بحركة العمل بشكل رئيسي، بل تتقلب ضمن سياق العمل 

العادي.

تتضمن مصاريف المنافع مصاريف الماء والصرف الصحي والهاتف والكهرباء المتكبدة في مكاتب الشركة . انخفضت مصاريف المنافع من 
0.6 مليون ريال سعودي في العام 2021م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في الفترة ما بين العامين 2021م و2022م. تتقلب هذه المصاريف 
بشكل مستمر، ويمكن القول أّن االنخفاض في العام 2021م تأّثر بتقليل ساعات العمل في عدد من المكاتب خالل فترة انتشار جائحة كورونا.

تمّثل مصاريف الصيانة واإلصالحات والتأمين تكاليف صيانة واصالح سيارات الموظفين اإلداريين. تراوحت قيمة مصاريف المنافع بين 
0.1 مليون ريال سعودي و0.2 مليون ريال سعودي خالل الفترة الممتدة ما بين األعوام 2020م و2022م. تتقلب هذه المصاريف بشكل 

مستمر وتتأّثر بنطاق وعدد إجراءات الصيانة واإلصالح والتي يتم إجراءها عند الحاجة.

ارتفعت قيمة  الحركة.  والمخزون بطيء  التالف  المخزون  لتغطية قيمة  تم حجزها  التي  بالمبالغ  الحركة  يرتبط مخصص مخزون بطيء 
مخصص مخزون بطيء الحركة للشركة بنسبة 33.2% من 4.4 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 5.9 مليون ريال سعودي في العام 
2021م ، ثّم عاد رصيد مخزون بطيء الحركة وانخفض ليصل إلى 4.0 مليون ريال سعودي في العام 2022م. يمكن القول أّن المخصص 

اإلضافي ارتبط بشكل رئيسي بمخزون المكتبات وعدد من المحالت التجارية.

ارتبط مصروف اإلستهالك المصنف ضمن المصاريف اإلدراية والعمومية باألثاث والتركيبات المستخدم في المحالت والمكاتب. ارتفع 
مصروف االستهالك بنسبة 178.4% من 0.2 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في العام 2021م والعام 

2022م. ارتبط اإلرتفاع بإضافات طرأت على األثاث والتركيبات.

المدينة والتي بقيت  العام 2020م بعدد من األرصدة  بلغت قيمتها 1.7 مليون ريال سعودي في  المعدومة والتي  الديون  ارتبط مصروف 
متقادمة لفترة تخطت العشرة سنوات. قامت الشركة بشطب تلك المبالغ لعدم القدرة على التحصيل. تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة كانت قد 

حجزت مخصصاً مقابل هذه األرصدة المدينة في فترات سابقة. 

مصاريف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة هي بدالت تمنح ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان. تتقلب هذه البدالت بشكل دوري. 

مصاريف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة يمّثل مصروف الزيادة السنوية التي تطرأ على المخصص المرتبط باألرصدة المدينة والمتنازع 
عليها. يجدر اإلشارة إلى أّن مصاريف المخصص ال تتبع اتجاه معين بل تتقلب حسب حالة وحركة األرصدة المدينة والتي يتم تقييمها بشكل 

دوري. 

مكتبية  مصاريف  غرامات،  المصاريف  هذه  تتضمن  العادي.  العمل  سياق  ضمن  تكبدها  يتم  متنوعة  مصاريف  هي  األخرى  المصاريف 
ومصاريف متنوعة أخرى.

تكاليف التمويل 6171116

يوضح الجدول التالي تكاليف التمويل للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

تكاليف التمويل(: 26الجدول رقم )

 
ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31  
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص( مارس

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)20.2%()46.5%(19.0%1.7152.0411.093قروض ورسوم اخرى متعلقة بها
)13.3%(14.5%)34.3%(2.8391.8642.135التزام اإليجار - رسوم التمويل

ال ينطبق295.5%ال ينطبق221873-رسوم بنكية
)5.1%()0.6%()9.4%(4.5544.1264.100اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة

ورسوم  االئتمانية  البطاقات  استخدام  ورسوم  القروض  على  الفوائد  بها مصاريف  المتعلقة  االخرى  والرسوم  القروض  تتضمن مصاريف 
استخراج الضمانات ومصاريف المرابحة وغيرها من مصاريف تمويلية متنوعة. ارتفعت مصاريف القروض والرسوم االخرى المتعلقة بها 
بنسبة 19.0% من 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بينما سّجلت انخفاض خالل عام 

2022م لتصل إلى 1.1 مليون ريال سعودي.
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انخفضت مصاريف التزام اإليجار ورسوم التمويل بنسبة 34.3% من 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 1.9 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م نتيجة انتهاء صالحية عدد من عقود تأجير المواقع اإلعالنية. بينما سّجلت ارتفاعا في عام 2022م لتصل إلى 2.1 مليون 

ريال سعودي.

تراوحت الرسوم البنكية ما بين 0.2 مليون ريال سعودي إلى 0.9 مليون ريال سعودي في الفترة ما بين العامين 2021م و2022م.

ترتبط الحصة من نتائج أعمال شركة زميلة باالستثمارات التي تملكها الشركة في شركات زميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات 
الزميلة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها تأثيراً هاماً وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة، وبشكل عام يكون ذلك عندما تمتلك الشركة 

حصة من 20% إلى 50% من ملكية الشركة. تتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة 6171117

بناء على طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمارات بشكل أساسي بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً لتعكس مساهمة الشركة في األرباح 
أو الخسائر بعد االستحواذ كأرباح وخسائر ناتجة عن االستثمار بالشركة المستثمر بها. ويتم االعتراف أيضا بمساهمة الشركة من الدخل 
الشامل بعد االستحواذ في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. بعد تخفيض المساهمة بالشركة المستثمر بها إلى الصفر، يتم االعتراف 
بااللتزامات فقط إذا كان هناك التزام لدعم العمليات التشغيلية للشركة المستثمر بها أو أي دفعات تم تسديدها نيابة عن الشركة المستثمر 

بها، يتم تسجيل توزيعات األرباح المستلمة أو الذمم المدينة الناتجة عن الشركات الزميلة لتقليل صافي قيمة االستثمارات. 

تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة او الشركة التابعة بالقيمة الدفترية لالستثمار، ويتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها 
بصورة مستقلة. تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة، يتم إظهار أي تغير في الدخل 
الشامل لتلك الشركات المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل للشركة. إضافة إلى ذلك، في حالة إثبات أي تغير مباشرًة ضمن حقوق ملكية 
الشركة الزميلة، تقوم الشركة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق المكلية الموحدة ألرباح 
وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الزميلة والمشروع المشترك بقدر حصة الشركة في الشركة الزميلة أو 

المشروع المشترك. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والمشاريع المشتركة بنفس السنة المالية للشركة. 

سّجلت الشركة أرباح من نتائج أعمال شركات زميلة بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي في العام 2020م، تحول إلى خسارة بقيمة 6.5 مليون 
ريال سعودي في العام 2021م، قبل أن يتحول مجدداً إلى ربح بقيمة 8.1 مليون ريال سعودي في العام 2022م. ال تتبع حركة هذه الخسارات 

أو األرباح اتجاه معين بل تتقلب بشكل مستمر حسب تقلب نتائج الشركات الزميلة.

خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة 6171118

ارتبطت خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة بانخفاض في القيمة الدفترية لحق استخدام برامج تعليم الكتروني وإعادة صياغة 
المناهج الدراسية بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي. تم تسجيل الخسارة بناء على دراسة انخفاض في القيمة أعّدتها إدارة الشركة.

خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 6171119

الممتلكات  ضمن  مصنفة  كانت  إعالنية  ولوحات  معدنية  هياكل  قيمة  بانخفاض  ومعدات  ممتلكات  قيمة  في  انخفاض  خسائر  ارتبطت 
والمعدات. الهياكل المعدنية هي لوحات إعالنية لم يتم تركيبها وأصبحت تعتبرغير صالحة لإلستخدام. خالل العام 2021م، قامت الشركة 
بتسجيل مخصص انخفاض للنقص الدائم في قيمة الهياكل المعدنية والموجودات غير المستخدمة بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي بناء على 
الدراسة التي قامت بها إدارة الشركة، والتي أظهرت أّن تلك الهياكل المعدنية والموجودات غير المستخدمة لم تعد لديها القدرة على توفير 
منافع إقتصادية مستقبلية للشركة حيث بلغ المبلغ القابل لإلسترداد لهذه الموجودات صفر كما في 31 مارس 2021م، لذلك تم شطبها 

بالكامل.

باإلضافة إلى الهياكل المعدنية واللوحات اإلعالنية، ارتبطت خسائر اإلنخفاض المشار إليها بعدد من اللوحات اإلعالنية تح عليها لدى أمانة 
منطقة الرياض. إّن هذه اللوحات اإلعالنية متحفظ عليها لدى أمانة منطقة الرياض في إنتظار تسديد قيمة مطالبة عن إستئجارو إستغالل 
مواقع إعالنية بما يقارب 12.1 مليون ريال سعودي. قامت الشركة بقيد مخصص إنخفاض في قيمة هذه اللوحات بقيمة 3.5 مليون ريال 

سعودي ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة وذلك بناء على نتيجة دراسة اإلنخفاض في القيمة التى قامت بها إدارة الشركة.

مخصص قضايا ومطالبات 61711110

ارتبط مخصص قضايا ومطالبات التي سّجلته الشركة وبلغت قيمته 5.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م في العام 2021م 
بحكم نهائى ضد الشركة في دعوتين قضائيتين من أحد عمالء شركة تابعة )شركة تهامة للتوزيع( ويقضي الحكمين بسداد الشركة لمبلغ 
5.3 مليون ريال سعودي لصالح المدعى، خالل العام 2022م، تقدمت الشركة بإلتماس على الحكم لدي محكمة اإلستئناف التي رفضت 

اإللتماس وأصبح الحكم واجب النفاذ.
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مصاريف الطرح الخاصة بزيادة رأس المال 61711111

مصاريف الطرح الخاصة بزيادة رأس المال تمّثل المصاريف المتكبدة المتعلقة بعملية رفع رأس المال من 75.0 مليون ريال سعودي إلى 
175.0 مليون ريال سعودي بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي.

خسائر استبعاد شركة زميلة 61711112

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة بالتنازل عن كامل حصصها في شركة تهامة لإلعالم المعاصر مقابل مبلغ 
0.5 مليون ريال سعودي وقد تم إدراج الخسارة من استبعاد الحصص في الشركة الزميلة والبالغ قدرها 0.7 ريال سعودي ضمن قائمة الربح 

او الخسارة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة باالستحواذ على كامل حصص شركة تهامة لإلعالم الجديد وعليه أصبحت 
ملكية الشركة في رأس مال شركة تهامة لإلعالم الجديد 100% وعليه فقد تم استبعاد شركة تهامة لإلعالم الجديد من الشركات الزميلة 
إستبعاد  إن خسائر  المنتيهة في 31 مارس 2021م،  المالية  للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  الجديد ضمن  تهامة لإلعالم  وتوحيد شركة 
اإلستثمار في الشركة الزميلة والبالغ قدرها 0.1 مليون ريال سعودي قد تم اإلعتراف بها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة 

المالية المنتهية في 31 مارس 2021م.

ايرادات اخرى )الصافي( 61711113

يوضح الجدول التالي االيرادات االخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

إيرادات اخرى بالصافي(: 27الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

ال ينطبق144.8%ال ينطبق3.2527.960-خصم إيجارات
)44.7%(ال ينطبقال ينطبق2.360-7.725تسوية عقود إيجار مواقع إعالنية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--549خدمات استشارية وإعالنية
ال ينطبق4.8%ال ينطبق431451-أرصدة دائنة غير مطالب بها

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-195-إيرادات تصنيع
ال ينطبق87.8%)% )222417121.3)1.040(صافي إيجارات 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--1.366أثر اقتناء حصص في شركة تابعة
أرباح استثمارات في صندوق مرابحات 

ال ينطبق)74.4%(ال ينطبق623160-وودائع

ال ينطبق)178.9%(ال ينطبق)302(382-ربح استبعاد ممتلكات ومعدات
ال ينطبق58.3%ال ينطبق)136()86(-فروق عملة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-506-مخصص انتفى الغرض منه
)22.0%(25.0%)51.3%(1.124547684إيرادات ومصاريف أخرى، بالصافي

9.2%90.9%)37.5%(9.7246.07311.595اإلجمالي
المصدر: معلومات االدارة

تتألف اإليرادات االخرى بشكل رئيسي من خصم إيجارات وإيرادات تسوية عقود إيجار إعالنية، بالصافي. شّكلت هذه العناصر ما نسبته 
79.2% و53.5% و89.0% من اجمالي االيرادات االخرى في عام 2020م و2021م و2022م على التوالي. 

يتعلق إيراد خصم إيجارات بالتخفيضات التي حصلت عليها الشركة على عقود ايجار المواقع اإلعالنية جراء تداعيات جائحة كورونا على 
األنشطة التجارية. ارتفعت إيراد خصم إيجارات بنسبة 144.8% من 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 8.0 مليون ريال سعودي 

في عام 2022م. 

سّجلت الشركة إيرادات تسوية بقيمة 7.7 مليون ريال سعودي و2.4 مليون ريال سعودي في العامين 2020م و2022م. تجدر اإلشارة إلى 
التأجير للمواقع االعالنية. بعد ذلك، وعندما  الواردة من وكاالت  المالية  بناًء على المطالبات  أّنه يتم احتساب مصاريف اإليجار األولية 
تحصل الشركة الحًقا على المطالبة النهائية بشأن اإليجارات المستحقة على مواقع اإلعالن الفعلية التي تم تلقيها، يتم تسجيل الفرق ضمن 
اإليرادات األخرى. ال تتبع حركة هذه اإليرادات اي اتجاه معين بل تتقلب بشكل مستمر، حيث أّن قيمتها وحركتها غير مرتبطتين بنشاط 

الشركة األساسي.
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تتضمن الخدمات االستشارية واإلعالنية الخدمات المقدمة إلى »شركة تهامة لإلعالم المعاصر« والتي كانت سابقاً شريكاً للشركة. لم يتم 
تقديم خدمات مماثلة في السنوات الالحقة. 

تتعلق األرصدة الدائنة الغير مطالب بها بالخصومات التي تمكنت الشركة من تأمينها فيما يتعلق بعدد من الذمم التجارية الدائنة القديمة. 
كان هناك عدًدا من األرصدة الدائنة القديمة التي ظلت متقادمة لفترة طويلة من الوقت بسبب عدم وجود متابعة مستمر من الموردين. 
خالل المفاوضات المتعلقة بعملية تسوية هذه المبالغ الدائنة، تمكنت الشركة من الحصول على بعض الخصومات على هذه األرصدة والتي 

تم تسجيلها كجزء من اإليرادات األخرى.

اللوحات  بعدد من  المسجلة في عام 2021م والخاصة  ريال سعودي  البالغة 0.2 مليون  التصنيع  بعائدات  التصنيع هي مرتبطة  إيرادات 
اإلرشادية واألقطاب التي صنعتها الشركة وصقلتها لعدد من العمالء.

ارتبط صافي مصروف اإليجار والتي بلغت قيمته 1.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م بمكتب رئيسي واحد تديره الشركة في جدة. 
استأجرت الشركة المكتب ثم قامت بتأجيره لطرف ثالث، وبلغ صافي اإليجار )من اإليجار المدفوع وإيرادات اإليجار المستلمة( 1.0 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م. من جهة أخرى، ارتبط دخل اإليجار المسجل في الفترة ما بين 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م و0.4 

مليون ريال سعودي في عام 2022م بالدخل من العقارات االستثمارية التي تمتلكها »شركة تهامة للتعليم« في دبي.

بعملية  المرتبطة  الدفترية  والقيمة  الشرائية  القيمة  بين  الناتجة  الفروقات  عن  عبارة  تابعة هي  في شركة  اقتناء حصص  أثر  االيرادات 
استحواذ الشركة على »شركة أفينتوس« في العام 2020م. تم تسجيل الفرق بين سعر الشراء والقيمة الدفترية الصافية لألسهم المقتناه 

بقيمة بلغت 1.4 مليون ريال سعودي كإيرادات أخرى خالل العام نفسه.

تتعلق أرباح استثمارات في صندوق مرابحات وودائع باالستثمارات التي تحتفظ بها الشركة. سّجلت الشركة أرباح من استثمارات في صندوق 
بهذه  المرتبطة  الشركات  ان  بالذكر  الجدير  العامين 2021م و2022م. من  بقيمة 0.6 و0.2 مليون ريال سعودي خالل  مرابحات وودائع 

االستثمارات هي الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيًرا في اتخاذ القرار وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة.

يتضمن ربح استبعاد ممتلكات ومعدات أرباح وخسائر ناتجة عن بيع عدد من الممتلكات والمعدات والتي تضمنت بشكل رئيسي الفتات 
الخردة والمواد الثابتة. تجدر اإلشارة إلى أن قيمة هذه األرباح / الخسائر تتقلب بانتظام حسب قيمة وحالة وعدد األصول المباعة.

مخصص انتفى الغرض منه يمثل مخصصات الدخل البالغة 0.5 مليون ريال سعودي والمسجلة في عام 2021م والتي تتعلق بالعقوبات 
المرتبطة بضرائب االستقطاع المتأخرة، حيث قامت اإلدارة بحجز مخصصات للعقوبات المحتملة التي كان من المتوقع فرضها على حساب 

التسويات المتأخرة. ولكن، تم إعفاء الشركة من تلك العقوبات الحًقا.

المختلفة  اإليرادات  التسليم وأيضا  التأخر في  الموردين جراء  بالصافي على خصومات ممنوحة من  إيرادات ومصاريف أخرى،  تتضمن 
األخرى. سّجلت الشركة إيرادات ومصاريف أخرى، بالصافي بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي و0.5 مليون ريال سعودي و0.7 مليون ريال 

سعوي خالل األعوام 2020م و2021م و2022م.

الزكاة  61711114

تم احتساب الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة وفقا لألنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية 
السعودية. ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة 380.95% من 2.1 مليون ريال سعودي في العام 2020م إلى 10.1 مليون ريال سعودي في العام 
2021م، ثّم عادت وانخفضت بنسبة 97.0% إلى 0.3 مليون ريال سعودي في العام 2022م. تتأثر حركة مصاريف الزكاة بعدة عوامل تشمل 

حركة األرباح والخسائر باإلضافة إلى حركة الربوط واإلستالمات الزكوية. 

صافي الخسارة 61711115

سّجلت الشركة خسارات متتالية بلغت قيمتها 28.5 مليون ريال سعودي، 80.3 مليون ريال سعودي و37.4 مليون ريال سعودي في األعوام 
2020م و2021م و2022م على التوالي. بشكل عام، تأّثرت الخسائر المشار إليها بشكل عام بالمصاريف التشغيلية المرتفعة القيمة التي 
سّجلتها الشركة خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2022م. يجب ذكر أّن ارتفاع الخسارة من 28.5 مليون ريال سعودي إلى 80.3 مليون 
ريال سعودي ما بين العامين 2020م و2021م لم يكن متأّثراً فقط بارتفاع المصاريف التشغيلية بل كان أيضاً مدفوعاً بتسجيل عدد من 
المخصصات والمصاريف األخرى. ارتبطت هذه المصاريف بانخفاض قيمة عدد من الممتلكات والمعدات، ومخصصات حجزتها اإلدارة 
مقابل عدد من الدعاوي القضائية التي رفعت ضد الشركة باإلضافة إلى حصة الشركة بالخسارات التي تعلقت بعدد من االستثمارات التي 
تملكها الشركة. عادت قيمة الخسارة وانحسرت نسبياً في العام 2022م بعد االرتفاع نسبي الذي طرأ على اإليرادات وقيام الشركة بتسجيل 
أرباح من االستثمارات بقيمة 8.1 مليون ريال سعودي في العام نفسه. فيما يتعلق بهامش صافي الخسارة، فقد ارتفع من 30.1% في العام 
2020م إلى 109.7% في العام 2021م قبل أن ينخفض مجدداً إلى 41.9% في العام 2022م. كانت الحركة المذكورة متماشية مع حركة صافي 

الخسارة خالل الفترة المذكورة )بين العامين 2020م و2022م(. 
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قائمة المركز المالي 61712
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس2020م و2021م و2022م.

ملخص قائمة المركز المالي(: 28الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      الموجودات 
10.8% )17.5%(48.7% 117.369 142.284 95.682 الموجودات المتداولة 

)5.7%(5.7% )16.0%(93.402 88.325 105.098 الموجودات غير المتداولة 
2.5% )8.6%(14.9% 210.771 230.609 200.780 إجمالي الموجودات 

      المطلوبات 
6.5% 8.8%4.3%167.625 147.740154.072 المطلوبات المتداولة 

27.9% 15.2% 42.1% 36.782 31.928 22.475 المطلوبات غير المتداولة 
9.6% 9.9% 9.3% 204.407 170.215186.000 إجمالي المطلوبات 

      حقوق الملكية 
)54.4%()85.7%(45.9%6.364 30.56544.609 إجمالي حقوق الملكية 

2.5% )8.6%(14.9% 210.771 230.609 200.780 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
المصدر: معلومات االدارة

ارتفعت ارصدة الموجودات بنسبة 14.9% أو بقيمة 29.8 مليون ريال سعودي من 200.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
إلى 230.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة ارتفاع الموجودات المتداولة بنسبة 48.7% أو بقيمة 46.6 مليون ريال 
سعودي من 95.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 142.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. كان ارتفاع رصيد 
الموجودات بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م مدفوعاً بارتفاع رصيد النقد وما في حكمه ورصيد الذمم المدينة واألرصدة المدينة 
األخرى. ارتفع رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 412.8% من 11.9 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 60.8 مليون ريال سعودي 
في 31 مارس 2021م بعد تسجيل تدفقات نقدية مرتفعة القيمة من األنشطة التمويلية، وقد ارتبطت هذه التدفقات بعملية رفع رأس المال 
التي قامت بها الشركة في العام 2021م. من جهة أخرى، ارتفعت األرصدة المدينة واألرصدة المدينة األخرى من 28.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2020م إلى 35.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة ارتفاع الذمم المدينة وأرصدة هوامش خطابات 

الضمان. يجدر اإلشارة إلى أّن رصيد الذمم المدينة التجارية يتقلب بشكل مستمر متأّثراً بحركة التحصيل وحركة النشاط التجاري.

انخفضت أرصدة الموجودات بنسبة 8.6% من 230.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 210.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م نتيجة انخفاض الموجودات المتداولة بقيمة 24.9 مليون ريال سعودي من 142.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م إلى 117.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، بعد انخفاض رصيد النقد وما في حكمه من 60.8 مليون ريال سعودي 
إلى 34.6 مليون ريال سعودي ما بين الفترتين. كان االنخفاض متأّثراً بتحّول التدفق النقدي اإلبجابي من األنشطة التمويلية إلى تدفق نقدي 

سلبي بين العامين 2021م و2020م، نظراً لغياب أي متحصالت من أي أنشطة تمويلية خالل العام 2022م.

ارتفعت أرصدة اجمالي المطلوبات بنسبة 9.3% أو بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي من 170.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م 
إلى 186.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م نتيجة ارتفاع المطلوبات المتداولة والغير متداولة. بينما ارتفعت أرصدة المطلوبات 
المتداولة بنسبة 4.3% أو بقيمة 6.3 مليون ريال سعودي من 147.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 154.1 مليون ريال 
سعوي كما في 31 مارس 2021م، ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 42.1% أو بقيمة 9.5 مليون ريال سعودي من 22.5 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 31.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. 

التجارية  الدائنة  الذمم  وأرصدة  الزكاة  مصاريف  بارتفاع  متأّثراً  و2021م  2020م  العامين  بين  المتداولة  المطلوبات  رصيد  ارتفاع  جاء 
واألرصدة الدائنة األخرى ومطلوبات اإليجار الرأسمالي. من جهة أخرى، كان ارتفاع رصيد المطلوبات غير المتداولة مدفوعاً بارتفاع أرصدة 

القروض التي زادت عقب استحواذ الشركة على قروض جديدة لدعم متطلبات رأس المال والمشاريع التوسعية. 

سّجل رصيد المطلوبات ارتفاعاً إضافياً بنسبة 9.9% من 186.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 204.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م، نتيجة ارتفاع إضافي طرأ على أرصدة المطلوبات المتداولة والغير متداولة بين الفترتين. بينما ارتفعت 
أرصدة المطلوبات المتداولة بقيمة 13.6 مليون ريال سعودي من 154.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 167.6 مليون 
ريال سعوي كما في 31 مارس 2022م، ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 15.2% أو من 31.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م إلى 36.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس2022م. 
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بينما كان ارتفاع رصيد المطلوبات المتداولة مرتبطاً برصيد القروض الذي ارتفع من 3.2 مليون ريال سعودي إلى 20.4 مليون ريال سعودي 
بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م، كان ارتفاع رصيد المطلوبات غير المتداولة متأّثراً بارتفاع أرصدة مطلوبات اإليجار الرأسمالية.

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 45.9% أو بقيمة 15.7 مليون ريال سعودي من 30.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 46.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. تأثر االرتفاع المذكور بارتفاع رصيد رأس المال من 75.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م إلى 175.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. عادت المجموعة وسّجلت انخفاضاً في إجمالي حقوق الملكية 
بنسبة 86.2% من 46.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 6.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. كان ارتفاع 
رصيد رأس المال متأّثراً بعملية الزيادة التي حصلت في العام 2021م بهدف تزويد المجموعة بأرصدة مالية لدعم متطلبات العمل. من جهة 
أخرى، كان االنخفاض في رصيد الحقوق الملكية بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م بعملية متأّثراً تخفيض رأس المال التي أجريت 

في العام 2022م بهدف إطفاء الخسارات المتتالية التي كانت المجموعة قد سّجلتها.

الموجودات غير المتداولة 6171211

يوضح الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

الموجودات غير المتداولة(: 29الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة 

)24.8%()39.4%()6.8%(12.657 20.870 22.399 ممتلكات ومعدات، بالصافي 
9.3% 25.6% )4.8%(40.580 32.316 33.940 حق استخدام األصول، بالصافي 

استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة 
)8.9%(16.2% )28.5%(36.792 31.656 44.286 حقوق الملكية 

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل 
)40.0%(-)64.0%(428 428 1.190 الدخل الشامل اآلخر 

)7.8%(53.3% )44.6%(135 88 159 موجودات غير ملموسة، بالصافي 
)5.2%()5.3%()5.1%(2.809 2.967 3.125 استثمارات عقارية بالتكلفة، بالصافي 

)5.7%(5.7% )16.0%(93.402 88.325 105.098 مجموع الموجودات غير المتداولة 
المصدر: معلومات االدارة

تألفت الموجودات غير المتداولة بشكل رئيسي من أصول حق االستخدام واستثمارات في شركات زميلة حيث شّكل المكونان ما نسبته 
74.4% و72.4% و82.8% من إجمالي الموجودات غير المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

انخفض رصيد الموجودات غير المتداولة بنسبة 16.0% أو بقيمة 16.8 مليون ريال سعودي من 105.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م إلى 88.3 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م نتيجة انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة 
حقوق الملكية. ثّم تم تسجيل ارتفاع بنسبة 5.7% من 88.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 93.4 مليون ريال سعودي 

كما في 31 مارس 2022م بعد ارتفاع رصيد حق استخدام األصول بنسبة 25.6% لتصل إلى 40.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م. 

جاء االنخفاض في قيمة االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية نتيجة لبيع حصة في شركة زميلة. على المقلب 
اآلخر، كان ارتفاع رصيد حق استخدام األصول مرتبطاً بالمحالت ومراكز البيع الجديدة التي تم افتتاحها ما بين العامين 2021م و2020م.
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ممتلكات والمعدات 617121111

يوضح الجدول التالي الممتلكات والمعدات للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

ممتلكات والمعدات(: 30الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)5.7%()5.3%()5.1%(601570540مباني مملوكة
)27.7%()30.4%()25.0%(1.4771.108771مباني على أرض مستأجرة

27.7%35.8%20.1%533640869معدات
)68.9%()89.7%()6.0%(13.34312.5421.289لوحات ومعدات إعالن

36.6%67.4%11.5%2.6902.9995.019أثاث وتركيبات
51.8%)16.7%(176.9%267740616أجهزة حاسب آلي

)27.6%()18.3%()35.8%(702450368سيارات
أعمال رأسمالية وموجودات غير 

29.2%)21.9%(113.6%4.5839.7887.645مستخدمة

)15.9%()40.6%(19.2%24.19528.83817.119صافي القيمة الدفترية 

57.6%)44.0%(343.5%)4.461()7.968()1.797(مخصص انخفاض القيمة

)24.8%()39.4%()6.8%(22.39920.87012.657صافي القيمة الدفترية 
المصدر: معلومات االدارة

شّكلت لوحات ومعدات إعالن المكون الرئيسي للممتلكات والمعدات بين 31 مارس 2020م و2021م و2022م. مّثلت لوحات ومعدات إعالن 
ما يقارب 59.6% و60.1% و10.2% من صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 مارس 2020م. و2021م و2022م.

انخفضت الممتلكات والمعدات بنسبة 6.8% أو بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي من 22.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
20.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، مع انخفاض إضافي بنسبة 39.4% من 20.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م إلى 12.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. يمكن القول أّن انخفاض الممتلكات والمعدات خالل العامين بين 2020م 

و2022م كان متأّثراً بمخصصات حجزتها الشركة لتعكس انخفاض قيمة عدد من اللوحات اإلعالنية واألعمال الرأسمالية.

المباني

تتضّمن هذه المباني وحدات عقارية في دبي تم شراءها من قبل شركة افينتوس جلوبال بقيمة 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م. 
هذه الوحدات مرهونة مقابل تسهيالت غير نقدية حصلت عليها الشركة التابعة في عام 2021م. 

المباني على أراض مستأجرة

تتضّمن المباني على ارض مستأجرة تركيبات وأثاث موجود في ورش العمل والمستودعات ومحطات أخرى تديرها الشركة وشركاتها. 

المعدات

تشمل المعدات آالت تصوير وآالت نسخ بشكل رئيسي. لم يشهد رصيد المعدات اي تغيرات كبيرة في الفترة ما بين 2020م إلى 2022م.

لوحات ومعدات 

تتضّمن اللوحات ومعدات اعالن لوحات إعالنية تستخدم للتسويق بشكل رئيسي. لم يشهد رصيد اللوحات ومعدات اعالن لوحات إعالنية 
تغير كبير في 2021م حيث بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال سعودي مقارنًة ب 13.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م. ثّم شهد 
الرصيد انخفاضا حادا بنسبة 89.7% ليصل إلى 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة إجراء عدد من دراسات انخفاض القيمة 

داخلًيا، حيث تم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة لهذه اللوحات االعالنية.

كما تم ذكره سابقاً أّن الشركة قامت بتسجيل مخصص انخفاض للنقص الدائم في قيمة الهياكل المعدنية والموجودات غير المستخدمة 
بمبلغ 0.7 ريال سعودي بعد إجراء دراسة أظهرت أّن تلك الهياكل المعدنية والموجودات غير المستخدمة لم تعد لديها القدرة على توفير 
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منافع اقتصادية مستقبلية للشركة. كما قامت الشركة بتسجيل مخصص انخفاض في قيمة لوحات إعالنية بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2021م، نظراً إلى أّن هذه اللوحات اإلعالنية متحفظ عليها لدى أمانة منطقة الرياض نظراً لوجود دعاوي قضائية عالقة 
بين األمانة والشركة. وعليه قامت الشركة بإستبعاد صافى القيمة الدفترية لتلك اللوح والبالغ قيمتها 4.3 مليون ريال سعودي كما في 31 

مارس 2022م من بند الممتلكات والمعدات وقيدها ضمن بند ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى. 

أثاث وتركيبات

لم يشهد رصيد االثاث والتركيبات أي تحركات كبيرة خالل الفترة ما بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م. تشمل هذه الفئة االثاث 
المفروشات وبعض المعدات الموجودة في المكاتب والورش والمستودعات. ما بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م، ارتفعت القيمة 
الدفترية لألثاث والتركيبات بنسبة 67.4% من 3.0 مليون ريال سعودي إلى 5.0 مليون ريال سعودي نتيجة بعض اإلضافات التي طرأت على 

هذه الفئة والتي ارتبطت بالمكاتب والمحالت ومراكز البيع العديدة التي تم افتتاحها في العام 2022م.

أجهزة الحاسب األلى

يشمل بند أجهزة الحاسب اآللي ما يتعلق بأجهزة الحاسب اآللي ومعداتها المستخدمة من قبل موظفي الشركة. ارتفعت القيمة الدفترية 
الخاصة بأجهزة الحاسب اآللي بنسبة 176.9% من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2021م، ثّم عادت وانخفضت بنسبة 16.7% إلى 0.6 مليون ريال سعودي. كان االنخفاض في العام 2021م مرتبطاً ببعض األصول 
باالستهالك  العام 2022م متأّثراً  اليومي. من جهة أخرى، كان االنخفاض في  العمل  الشركة بهدف دعم متطلبات  اقتنتها  التي  الجديدة 

المتواصل ضمن سياق العمل العادي. 

السيارات

يتضمن بند السيارات ما يتعلق بسيارات الموظفين وشاحنات نقل البضائع بشكل رئيسي. انخفضت القيمة الدفترية للسيارات من 0.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.5 مليون ريال سعودي و0.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م و31 مارس 

2022م. تأّثر االنخفاض باالستهالك المتواصل وغياب أي إضافات مرتفعة القيمة ما بين العامين 2020م و2022م. 

أعمال رأسمالية وموجودات غير مستخدمة 

تتضمن األعمال الرأسمالية وموجودات غير مستخدمة هياكل معدنية تتعلق بلوحات إعالنية لم يتم تركيبها بعد. شهدت األعمال الرأسمالية 
والموجودات الغير مستخدمة ارتفاعا حادا بنسبة 113.6% من 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م لتصل إلى 9.8 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م، ثّم عادت القيمة الدفترية وانخفضت بنسبة 21.9% لتصل إلى 7.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م. بينما 
كان االرتفاع في 31 مارس 2021م مدفوعاً بإضافات ارتبطت بمشاريع جديدة أطلقتها الشركة، جاء االنخفاض كما في 31 مارس 2022م 

متأّثراً بمخصصات سّجلتها الشركة لعكس انخفاض قيمة الهياكل المعدنية.

حق استخدام األصول 617121112

يوضح الجدول التالي أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م 
و2022م.

أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار.(: 31الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

1.0%)4.8%(7.1%31.68933.94032.316الرصيد كما في بداية الفترة / السنة
8.2%68.3%)30.5%(17.91712.45920.972إضافات خالل الفترة / السنة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5.089تعديالت على اإليجارات
6.6%26.4%)10.1%()17.798()14.082()15.666(استهالك خالل الفترة / السنة 

9.3%25.6%)4.8%(33.94032.31640.580الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
المصدر: معلومات االدارة

ترتبط أصول حق االستخدام بعقود إيجار لعدة بنود من المتاجر والسيارات واألسواق والمواقع اإلعالنية التي تمتلكها الشركة والمستخدمة 
في عملياتها. تتراوح فترات اإليجار الخاصة بها بين سنة واحدة وخمس سنوات. 
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يجدر اإلشارة أّن الشركة قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( »عقود اإليجار« من أجل احتساب وتسجيل أصول االستخدام 
وقد تم استثناء عقود اإليجار المرتبطة بفترة أقل من 12 شهر وعقود اإليجار المنخفضة القيمة. 

اعترفت الشركة بحق استخدام األصل والتزامات اإليجار المرتبطة به على أساس القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية بمتوسط معدل 
خصم يتراوح بين 4% و8% على أساس تكلفة الدين.

انخفضت قيمة اصول حق االستخدام بنسبة 4.8% أو بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي من 33.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2020م إلى 32.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة اإلطفاء المستمر. عادت قيمة اصول حق االستخدام وارتفعت ما بين 
31 مارس 2021م و31 مارس 2022م بنسبة 25.6% من 32.3 مليون ريال سعودي كما إلى 40.6 مليون ريال سعودي نتيجة اضافات جرت 

على عقود إيجار الممتلكات وارتبطت بشكل رئيسي بالمحالت ومراكز البيع الجديدة التي كانت الشركة قد افتتحتها خالل العام 2022م.

استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية  617121113

يوضح الجدول التالي استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م 
و2021م و2022م. 

استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية(: 32الجدول رقم )

السنوات المالية المنتهية في   
31 مارس 

السنوات المالية المنتهية في 
معدل النمو زيادة / )نقص(31 مارس 

السنوي المركب

 2020م ألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2020م - 2022م2022م

النشاط اسم الشركة الزميلة
    الرئيسي

الشركة المتحدة 
لإلعالن المحدودة

إعالن 
46.4%91.9%11.6%50.03.3193.7057.112%50.0%50.0%وترويج

شركة جى والتر 
)14.7%(6.2%)31.5%(30.040.79027.95129.680%30.0%30.0%إعالنطومسون مينا

شركة تهامة لإلعالم 
المعاصر

إعالم 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--177--29.0%وابحاث

)8.9%(16.2%)28.5%(44.28631.65636.792 المجموع
المصدر: معلومات االدارة

الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيًرا كبيًرا وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة. بشكل عام، يحدث هذا عندما 
تمتلك الشركة حصة من 20% إلى 50% من حقوق الملكية. يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركة المصاحبة وفًقا لطريقة حقوق الملكية 
بعد االعتراف األولي بتكلفة االستثمار. استناًدا إلى طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمارات بشكل أساسي بالتكلفة ويتم تعديلها 
الحًقا لتعكس حصة الشركة في األرباح أو الخسائر الناتجة من الشركات المستثمر فيها. يتم تسجيل التوزيعات المستلمة أو المستحقات 

من المشاريع الزميلة والمشتركة لتخفيض صافي قيمة االستثمارات.

انخفض إجمالي استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية بنسبة 28.5% أو بقيمة 12.6 مليون ريال سعودي من 44.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 31.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثّم عاد الرصيد وارتفع بنسبة %16.2 
من 31.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 36.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. جاء االنخفاض كما في 
31 مارس 2021م متأّثراً بعدة عوامل تضمنت خسائر استبعاد شركة زميلة، توزيعات أرباح مستحقة ومستلمة وخسائر ناتجة عن استبعاد 
شركات زميلة. من جهة أخرى، تأّثر االرتفاع في الرصيد كما في 31 مارس 2022م بتسجيل حصة من نتائج أعمال هذه االستثمارات بقيمة 

8.1 مليون ريال سعودي.
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موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  617121114

يوضح الجدول التالي موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(: 33الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)40.0%()64.0%(-1.190428 1.190 الرصيد كما في بداية السنة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق- 751 - إضافات 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق- )1.512(- خسارة التغير في القيمة العادلة 
)40.0%(-)64.0%(428428 1.190 الرصيد كما في نهاية السنة

المصدر: معلومات االدارة

ن موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حصة الشركة في شركتين: تتضمَّ

التوزيع الوطنية الموحدة التي بلغت حصت الشركة فيها 9% من خالل شركة تهامة للتوزيع.  	
شركة فوجو وهى إحدى الشركات الناشئة بالواليات المتحدة األمريكية والتي تم االستحواذ عليها من خالل شركة تهامة  	

لإلعالم الجديد خالل عام 2021م.
انخفض رصيد موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
إلى 0.4 مليون كما في 31 مارس 2021م و2022م بعد تسجيل الشركة خسائر تغير في القيمة العادلة بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي خالل 

العام 2021م. ارتبطت الخسائر المذكورة بتغير القيمة العادلة لالستثمارات في الشركات المذكورة أعاله.

موجودات غير ملموسة، بالصافي 617121115

يوضح الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

موجودات غير ملموسة(: 34الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

الرصيد كما في بداية السنة
)82.6%()96.1%()21.2%(11.5989.137353كما في بداية السنة

ال ينطبق185.7%ال ينطبق35100-إضافات خالل السنة 
ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)8.819(-إستبعادات خالل السنة 

ال ينطبقال ينطبق)100.0%(--)2.461(خسائر االنخفاض في القيمة 
)77.7%(28.4%)96.1%(9.137353453الرصيد كما في نهاية السنة

إطفاء متراكم: 
)79.7%()97.1%(40.0%6.4118.978265كما في بداية السنة 

)85.6%()49.9%()95.9%(2.56710653إضافات خالل السنة 
ال ينطبق)100%(ال ينطبق-)8.819(-إستبعادات خالل السنة 

)81.2%(20.1%)97.1%(8.978265318الرصيد كما في نهاية السنة
)7.8%(53.2%)44.6%(15988135صافي القيمة الدفترية

المصدر: معلومات االدارة

تضمنت الموجودات غير الملموسة برامج ومناهج تعليمية والموقع االلكتروني التابع للشركة. 

يتم استهالك األصول غير الملموسة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويُجَرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على 
احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجَرى مراجعة فترة استهالك األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطريقة 
استهالكه على األقل في نهاية كل فترة مالية. وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد 
المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. 
دة في قائمة الربح ضمن فئة المصاريف تماشًيا مع وظيفة األصول  ويُعتَرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار الُمحدَّ

غير الملموسة. 
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انخفض صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة من 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.1 مليون ريال سعودي 
العام 2020م وتسجيل  ريال سعودي في  مليون  بقيمة 2.5  إنخفاض  بعد تسجيل خسائر  كما في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م 
استبعادات بقيمة 8.8 مليون ريال سعودي في العام 2021م. ارتبط مخصص الخسارة في اإلنخفاض في القيمة واالستبعادات ببرامج التعلم 

اإللكتروني وإعادة صياغة المناهج الدراسية، وتم تسجيله بناًء على دراسة أجرتها اإلدارة لتقييم قيمة األصول الغير ملموسة. 

استثمارات عقارية بالتكلفة، بالصافي 617121116

يوضح الجدول التالي االستثمارات العقارية للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

استثمارات عقارية بالتكلفة(: 35الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      التكلفة 
ال ينطبق-ال ينطبق3.1523.152-كما في بداية السنة 
)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--3.152إضافات خالل السنة

---3.1523.1523.152الرصيد كما في نهاية السنة
االستهالك

ال ينطبق580.5%ال ينطبق27185-كما في بداية السنة
140.6%)0.3%(480.5%27158157إضافات خالل السنة

254.9%85.1%580.5%27185343الرصيد كما في نهاية السنة

)5.2%()5.3%()5.1%(3.1252.9672.809صافي القيمة الدفترية
المصدر: معلومات االدارة

تضمنت االستثمارات العقارية وحدات إدارية تملكها شركة تهامة للتعليم في مبنى في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. بلغ دخل اإليجار من 
هذا العقار 0.1 مليون ريال سعودي و0.2 مليون ريال سعودي و0.4 مليون ريال سعودي في األعوام 2020م و2021م و2022م على التوالي. 
تم رهن المبنى لصالح أحد البنوك مقابل تسهيالت غير نقدية ممنوحة لشركة تهامة للتعليم. وتجدر اإلشارة إلى أن شروط اتفاقية التسهيل 
تشمل أيًضا التنازل عن إيراد اإليجار للبنك بمبلغ ال يقل عن 0.6 مليون ريال سعودي كضمان للتسهيل. قامت الشركة بقياس القيمة العادلة 
للمبنى بناًء على دراسة أجراها مثمن عقارات مستقل خالل عام 2021م. بناًء على نتائج الدراسة، بلغت القيمة العادلة للعقار 4.2 مليون 

ريال سعودي كما في 2021م.

الموجودات المتداولة 6171212

الموجودات المتداولة(: 36الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      الموجودات المتداولة 
)7.0%()0.7%()12.9%(52.56945.79245.485مخزون، بالصافي

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، 
12.4%1.8%24.2%28.70935.64836.296بالصافي 

)36.7%(ال ينطبقال ينطبق1.017-2.540مطلوب من أطراف ذات عالقة 
70.7%)43.2%(412.8%11.86460.84334.570نقد وما في حكمه 

10.8%)17.5%(48.7%95.682142.284117.369مجموع الموجودات المتداولة 
المصدر: معلومات االدارة

تتركز الموجودات المتداولة في المخزون والذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة االخرى حيث شّكل هذان المكونان ما نسبته %84.9 
و57.2% و69.7% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي. 

سّجلت الموجودات المتداولة ارتفاعاً بنسبة 48.7% أو بقيمة 46.6 مليون ريال سعودي من 95.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2020م إلى 142.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. كان االرتفاع متركزاً في ارتفاع النقد وما في حكمه حيث ارتفع من 11.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 60.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة زيادة رأس المال عن طريق 
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إصدار أسهم حقوق أولوية. تجدر اإلشارة إلى أّن الزيادة المذكورة نتج عنها تدفق مالي نقدي من األنشطة التمويلية بلغت قيمته 84.4 مليون 
ريال سعودي في العام 2021م، األمر الذي أّدى إلى ارتفاع رصيد النقد وما في حكمه بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م.

عادت الموجودات المتداولة وسّجلت انخفاضاً كما في 31 مارس 2022م بنسبة 17.5% أو بقيمة 24.9 مليون ريال سعودي من 142.3 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 117.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض النقد وما في حكمه من 
60.8 مليون ريال سعودي كما في مارس 2021م إلى 34.6 مليون ريال سعودي كما في مارس 2022م. جاء انخفاض النقد وما في حكمه 

متأّثراً بالتدفق النقدي السلبي من األنشطة التمويلية والذي تم تسجيله في العام 2022م. 

المخزون 617121211

يوضح الجدول التالي المخزون للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

المخزون(: 37الجدول رقم )

معدل النمو السنوي زيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  
المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2020م - 2022م31 مارس 2022م2021م

كتب وقرطاسية ومنتجات تعليمية ومنتجات ترفيه 
0.4%5.1%)4.1%(75.31772.23975.958وإكسسوارات واخرى 

15.7%15.2%16.3%)30.473()26.447()22.749(مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة
)7.0%()0.7%()12.9%(52.56945.79245.485المخزون بالصافي

المصدر: معلومات االدارة

يحتوي المخزون على دفاتر وقرطاسية ومنتجات تعليمية ومنتجات ترفيهية وهدايا واكسسوارات وملحقات اخرى. يتم تقييم المخزون بتكلفة 
شرائه المنخفضة )بما في ذلك تكاليف اإلنتاج غير المباشرة( وصافي القيمة الممكن تحقيقها )سعر البيع المقدر بعد خصم التكلفة، وتكلفة 
التحويل من حالته الحالية إلى حالته النهائية(. يتم تكوين مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف، كلما كان ذلك ضرورًيا. يتم 

تسجيل مخزون بضائع بالطريق بناًء على تكلفة هذه البضائع.

انخفض مجموع المخزون الصافي بنسبة 12.9% أو بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي من 52.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
إلى 45.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. بقي الرصيد شبه ثابت بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2020م. 

تجدر اإلشارة إلى أّن رصيد المخزون )غير الصافي( انخفض بنسبة 4.1% من 75.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
72.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة غياب المشتريات المرتفعة القيمة، نظراً لغياب السيولة وانخفاض النشاط بشكل 
عام بعد انتشار جائحة كورونا. عاد رصيد المخزون وارتفع بنسبة 5.1% إلى 76.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، بعد قيام 

الشركة بشراء بعض البضائع الالزمة للمحالت الجديدة التي تم افتتاحها في المطارات والمراكز التجارية.

يوضح الجدول التالي مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة (: 38الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

20.1%16.3%24.0%18,34522,74926,447الرصيد في أول السنة 
)4.4%()31.3%(33.2%4,4045,8644,026المكون خالل السنة

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)2,166(-المستخدم من المخصص
15.7%15.2%16.3%22,74926,44730,473الرصيد في نهاية السنة

المصدر: معلومات االدارة

تقلب رصيد مخصص البضاعة المتقادمة والبطيئة الحركة خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2022م. ارتفع رصيد المخصص بنسبة 
إّن رصيد  كما في 31 مارس 2022م.  ريال سعودي  مليون  إلى 26.4  كما في 31 مارس 2020م  ريال سعودي  مليون  16.3% من 22.7 
المخصص الذي يتم تقديره بناء على دراسات يتم إجراءها بناء على دراسات داخلية تراقب حركة وعمرو حالة المخزون بشكل مستمر. 

نتيجة لذلك، ال يتبع رصيد مخصص المخزون اتجاه معين بل يتقلب باستمرار متأّثراً بحركة المخزون التي تتأّثر بدورها بحركة البيع.
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ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 617121212

يوضح الجدول التالي ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى (: 39الجدول رقم )

معدل النمو السنوي زيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  
المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

7.1%)4.4%(19.9%19.74123.67722.642ذمم مدينة تجارية
48.7%58.1%39.9%1.2731.7812.815دفعات مقدمة لموردين
103.8%0.2%314.4%2.3499.7369.757تأمين خطابات ضمان

مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة 
5.4%13.5%)2.1%(12.31512.08813.718أخرى

17.1%3.5%32.4%35.70847.28248.932المجموع
34.3%8.6%66.2%)12.633()11.633()6.999(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

12.4%1.8%24.2%28.70935.64836.299المجموع
المصدر: معلومات االدارة

تتألف الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة االخرى بشكل رئيسي من ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً، حيث شّكل هذان 
المكونان ما نسبته 89.8% و75.6% و74.3% من إجمالي رصيد ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة اخرى كما في 31 مارس 2020م و2021م 

و2022م. 

ارتفع إجمالي صافي رصيد ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة اخرى بنسبة 24.2% أو بقيمة 6.9 مليون ريال سعودي من 28.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 35.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م وكان االرتفاع مدفوعاً بارتفاع أرصدة ذمم مدينة 
تجارية ورصيد تأمين خطابات الضمان. بلغت قيمة رصيد الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى في 31 مارس 2022م مبلغ 

36.3 مليون ريال سعودي حيث يعزى ذلك.إلى ارتفاع الدفعات المقدمة للموردين والمصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى.

ترتبط الذمم المدينة التجارية بمبالغ مستحقة إلى الشركة من قبل عمالئها. ارتفع رصيد الذمم المدينة التجارية بنسبة 19.9% من 19.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 23.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، ثّم عاد وانخفض بنسبة 4.4% إلى 
22.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. ال تتبع حركة الذمم المدينة التجارية اتجاه معين بل تتقلب ضمن سياق العمل نظراً 

إلى أّنها ال تتأّثر فقط بحركة النشاط التجاري بل تتبع أيضاً حركة التحصيل.

يوضح الجدول التالي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(: 40الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

71.1%66.2%76.0%3.9766.99911.633الرصيد بداية السنة
)38.2%()75.1%(53.3%3.0234.6341.155المكون خالل السنة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)156(--رد مخصصات
34.3%8.6%66.2%6.99911.63312.633الرصيد نهاية السنة

المصدر: معلومات االدارة

يتم تسجيل مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة بناًء على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة غير 
المتوقعة. تستخدم الشركة الحكم حول هذه اإلفتراضات وتحديد المدخالت في احتساب انخفاض القيمة، استناداً إلى الخبرة التاريخية 
بالشركة، وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقدير. ارتفع مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم 
التجارية بقيمة 66.2% من 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 11.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، 
مع ارتفاع إضافي بنسبة 8.6% إلى 12.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. تجدر اإلشارة إلى أّن المخصصات المشار إليها 

مرتبطة بشكل رئيسي بأرصدة متقادمة لفترة تتعدى الخمس سنوات.
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اعمار الذمم المدينة كما في 31 مارس 2022م(: 41الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
أكثر من 180360-90360-0180-90اإلجمالي

يوميوميوميوم

22.642194.02.7185.42814.302اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

يشير تحليل تقادم الذمم المدينة إلى أن مبلغ 14.3 مليون ريال سعودي )63.2% من إجمالي الذمم المدينة( ظل قائماً ألكثر من 360 يوًما 
كما في 31 مارس 2022م، مقارنة بفترة ائتمان قياسية تتراوح بين 30 و90 يوًما. ويعود البطء في التحصيل بشكل عام إلى مشاكل نقص 

سيولة يعاني منها العمالء. 

تشتمل الدفعات المقدمة لموردين على دفعات مقدمة إلى مختلف الموردين األجانب منهم والمحليين الذين يتعاملون مع الشركة. لم يسجل 
الرصيد أي حركة جوهرية بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م، ثّم ارتفع من 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 2.8 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. يجدر اإلشارة إلى أّنه ال توجد سياسة محددة تتعلق بقيمة الدفعات المقدمة إلى الموردين، بل يرتبط 
حجم الدفعات بنوعية وحجم البضاعة المشتراة والمورد نفسه. كان االرتفاع في العام 2022م متأّثراً بحركة المشتريات التي ارتفعت بشكل 

نسبي خالل العام نفسه حيث اقتنت الشركة بضائع جديدة من اجل افتتاح المحالت الحديثة في المراكز التجارية والمطارات.

يشمل تأمين خطابات الضمان الغطاء النقدي المحجوز من قبل البنوك المصدرة لبعض خطابات الضمان الصادرة نيابة عن الشركة من قبل 
البنوك. ارتفعت قيمة خطابات الضمان بنسبة 314.4% من 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 9.8 مليون ريال سعودي. 
بعدد من خطابات  بقي الرصيد مستقراً عند 9.8 مليون ريال سعودي. كان االرتفاع بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م مدفوعاً 

الضمان التي أصدرتها الشركة لعدد من المطارات والمراكز التجارية التي افتتحت فيها محالت جديدة.

مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

يوضح الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى(: 42الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

ال ينطبق19.0%ال ينطبق1.9352.304-أصول عقود
)39.5%(2.2%)64.2%(788282288مستحق من الموظفين

103.3%76.9%133.6%3275132إيجارات مدفوعة مقدما
10.5%48.0%)17.5%(389321475مصروفات تأمين المدفوعة مقدما

4.3%5.8%2.8%280288305الرسوم واالشتراكات
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1.115--أرصدة مدينة أخرى

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4.310--ذمم مدينة مختلفة - الرياض
---1.1591.1591.159تحويالت من ذمم دائنة

)38.8%()54.8%()17.2%(9.6978.0283.629ذمم مدينة أخرى
5.4%13.5%)2.1%(12.34512.08813.718المجموع

المصدر: معلومات االدارة

تتألف المصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى بشكل رئيسي من أصول عقود وتحويالت من ذمم مدينة واخرون حيث شّكل 
هذه المكونات ما نسبته 87.9% و82.4% و43.2% من إجمالي رصيد ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة اخرى كما في 31 مارس 2020م 

و2021م و2022م.

تمثل أصول العقود الحق في المقابل الذي يتم الحصول عليه عن الخدمات المحولة إلى العميل. إذا كانت الشركة تؤدي خدمات للعميل قبل 
أن يدفع العميل المقابل أو قبل استحقاق السداد، يتم االعتراف بأصل العقد والذي يمثل المقابل المشروط بتحقيق مراحل إعداد الفواتير 
وفًقا للشروط التعاقدية وقبول الخدمات من قبل العميل، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقد في حسابات القبض. وقد 

ارتبطت أرصدة أصول العقود المسجلة بعدد من المشاريع اإلعالمية التي نفذتها شركة »اإلنتاج المتكامل«. 

الرصيد المستحق من الموظفين عبارة عن ذمم مدينة من موظفي الشركة الذين تم منحهم سلًفا وقروًضا. ويتم تسويتها من رواتبهم الشهرية. 
وفًقا لسياسة الشركة، يجب أن يعمل الموظف لمدة ستة أشهر على األقل ليكون مرشًحا مؤهاًل يمكن منحه قرًضا. انخفض المستحق من 
رصيد الموظفين من 0.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة مستحقات الموظفين تتقلب بشكل منتظم حسب عدد وقيمة القروض.

يرتبط رصيد اإليجار المدفوع مقدًما البالغ 0.1 مليون ريال سعودي المسجل في الفترة ما بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م بمكتب 
إداري واحد استأجرته الشركة القابضة.

تشمل مصروفات التأمين المدفوعة مقدما مصاريف التأمين الطبي ومصاريف تأمين األصول. انخفض الرصيد من 0.4 مليون ريال سعودي 
في 31 مارس 2020م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م، ثّم عاد وارتفع إلى 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م. يتقلب الرصيد بشكل دوري ويتأّثر بأسعار بوالص التامين.

مصاريف الرسوم واالشتراكات تمثل رسوم االستشارات القانونية ورسوم مراجعة الحسابات واالستشارات المالية. ظلت هذه المصاريف 
مستقًرا نسبًيا في الفترة ما بين 31 مارس 2020م و31 مارس2022م

تمّثل األرصدة المدينة األخرى والبالغة قيمتها 1.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م التكاليف المتعلقة بإصدار رأس المال )تكاليف 
المستشار المالي واالستشارات وغيرها من التكاليف القانونية( التي تم تكبدها ضمن االستعدادات لزيادة راس المال المتوقع حصولها في 

العام 2022م.

ذمم مدينة مختلفة - الرياض تمثل هذه األرصدة صافي القيمة الدفترية للوحات اإلعالنية التي تم تصنيفها سابًقا على أنها أعمال تحت 
اللوحات اإلعالنية  الرياض للمطالبة بتعويض عن أضرار  التنفيذ. حيث رفعت الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية ضد أمانة 

المستحقة التي استردها المدعى عليه بطريقة أدت إلى تلفها. 

تحويالت من ذمم دائنة والتي تشمل التحويالت من الرصيد الدائن المسجل بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2022م تمّثل السلف القديمة 
التي تم منحها للبائعين. وقد تم حجز مخصص مقابل هذه المبالغ بقيمة 12.6 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م.

الذمم المدينة االخرى تتعلق بشركة تهامة للتعليم وتشمل ذمم مدينة المتنوعة ومدفوعات مقدمة مثل ذمم ضريبة القيمة المضافة والمبالغ 
المستردة وغيرها. انخفض رصيد الذمم المدينة األخرى بشكل تدريجي من 9.7 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م ليبلغ 3.6 مليون 

ريال سعودي في 31 مارس 2022م.

مطلوب من أطراف ذات عالقة 617121213

يوضح الجدول التالي المبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

مطلوب من اطراف ذات عالقة(: 43الجدول رقم )

السنوات المالية المنتهية في 31  
معدل النمو السنوي زيادة / )نقص(  مارس 

المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

طبيعة 
العالقة

طبيعة 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021مالمعاملة

شركة تهامة لإلعالم 
حساب شركة زميلة--1.661المعاصر

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقجاري

شركة تهامة لإلعالم 
حساب شركة زميلة--879الجديد

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقجاري

شركة قطرب لإلنتاج 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق ال ينطبق 299--اإلعالمي

شركة جى والتر 
حساب شركة زميلة718--طومسون مينا

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقجاري

)36.7%(ال ينطبقال ينطبق1.017-2.540المجموع
المصدر: معلومات االدارة 

ارتبطت األرصدة المدينة من األطراف ذات العالقة بمعامالت تم إجراءها مع األطراف ذات العالقة ضمن سياق العمل العادي. 

انخفض رصيد مطلوب من اطراف ذات عالقة من 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى صفر كما في 31 مارس 2021م 
نتيجة تسديدات قامت بها األطراف ذات العالقة. عاد الرصيد وارتفع إلى 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. وارتبط 
الرصيد كما في 31 مارس 2022م بعدد من المعامالت التي تم إجراءها مع شركة قطرب لإلنتاج اإلعالمي وشركة جي والتر طومسون مينا. 
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نقد وما في حكمه 617121214

يوضح الجدول التالي رصيد النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

النقد وما في حكمه(: 44الجدول رقم )

السنوات المالية المنتهية في 31  
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(مارس 

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)3.8%()6.8%()0.7%(11.60911.53210.742نقد لدي بنوك محلية ودولية 
نقد لدى صندوق مرابحة محلي بالريال 

ال ينطبق)87.7%(ال ينطبق29.0803.590-السعودي

ال ينطبق-ال ينطبق20.00020.000-ودائع لدى بنوك محلية
)3.5%(2.8%)9.4%(256232238نقد في الصندوق

70.7%)43.2%(412.8%11.86460.84334.570المجموع
المصدر: معلومات االدارة

تتألف أرصدة الشركة النقدية بشكل رئيسي من نقد لدى صندوق مرابحة محلي بالريال السعودي وودائع لدى بنوك محلية. 

يشمل النقد في البنوك الودائع في البنوك المحلية والدولية وكذلك الودائع في صناديق المرابحة المحلية.

تمثل ودائع لدى بنوك محلية ودائع لدى البنك األهلي السعودي مرهونة مقابل التسهيالت البنكية التي حصلت عليها الشركة من البنك.

يمثل النقد لدى الصندوق مبالغ لدى المحاسبين والمشرفين إلدارة المصاريف اليومية. 

ارتفع رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 412.8% أو بقيمة 49.0 مليون ريال سعودي من 11.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
إلى 60.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية والتي بلغت 84.4 
مليون ريال سعودي في عام 2021م بعد ارتفاع راس مال الشركة من 75.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 175 مليون 

ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م.

انخفض إجمالي رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 43.2% أو بقيمة 26.3 مليون ريال سعودي من 60.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م إلى 34.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، نتيجة تسجيل الشركة تدفق خارج من األنشطة التمويلية بقيمة 8.0 

مليون ريال سعودي. ارتبط التدفق بشكل رئيسي بسداد التزامات عقود اإليجار الرأسمالي.

المطلوبات غير المتداولة 6171213

يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

المطلوبات غير المتداولة(: 45الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      المطلوبات غير المتداولة 
57.4%268.4%)32.8%(12.3588.30730.603التزامات إيجار طويلة االجل 

)90.7%()99.8%(284.0%4.46517.14338قروض طويلة األجل 
4.2%)5.2%(14.6%5.6526.4786.140التزامات منافع الموظفين 

27.9%15.2%42.1%22.47531.92836.782مجموع المطلوبات غير المتداولة 
المصدر: معلومات االدارة

تتركز المطلوبات غير المتداولة في التزامات إيجار طويلة االجل والتزامات منافع الموظفين. مّثل هذا المكونان ما نسبته 55.0% و%26.0 
و83.2% من إجمالي المطلوبات غير المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 42.1% أو بقيمة 9.5 مليون ريال سعودي من 22.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م 
إلى 31.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. كان االرتفاع المذكور مدفوعاً بزيادة قروض طويلة األجل بنسبة 284.0% أو بقيمة 
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12.7 مليون ريال من 4.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 17.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. استمر 
ارتفاع رصيد المطلوبات غير المتداولة بنسبة 15.2% من 31.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 36.8 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م نتيجًة ارتفاع التزامات إيجار طويلة االجل بنسبة 268.4% من 8.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 30.6 

مليون ريال سعودي في 2022م. 

كان ارتفاع رصيد القروض بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م مرتبطاً بالقروض الجديدة التي كانت الشركة قد حصلت عليها لدعم 
المراكز  افتتحت في  التي  الجديدة  البيع  بالمحالت ومراكز  التزامات عقود اإليجار مرتبط  ارتفاع  العمل. من جهة أخرى، كان  متطلبات 

التجارية والمطارات.

التزامات عقود اإليجار المتداولة والغير متداولة 617121311

المنتهية كما في 31 مارس 2020م  المالية  للسنوات  اإليجار  التزامات عقود  المتداول من  والغير  المتداول  الجزء  التالي  الجدول  يوضح 
و2021م و2022م. 

الجزء المتداول والغير المتداول من التزامات عقود اإليجار(: 46الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

0.2%)4.6%(5.2%36.21638.10936.354الرصيد كما في بداية الفترة / السنة
8.2%68.3%)30.5%(17.91712.45820.972إضافات خالل الفترة / السنة 

)12.7%(14.5%)33.5%(2.8031.8642.135تكاليف مالية خالل الفترة / السنة 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5.089--تعديالت على اإليجارات

ال ينطبق144.8%ال ينطبق)7.960()3.252(-خصومات إيجاريه
مدفوعات التزامات إيجار خالل الفترة / 

)43.0%()52.3%()31.9%()6.116()12.825()18.827(السنة 

15.1%38.8%)4.6%(38.10936.35450.474الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
57.4%268.4%)32.8%(12.3588.30730.603التزامات إيجار غير متداولة 

)12.2%()29.2%(8.9%25.75128.04819.871التزامات إيجار متداولة 
15.1%38.8%)4.6%(38.10936.35450.474إجمالي التزامات إيجار

المصدر: معلومات االدارة

انخفضت قيمة التزامات عقود اإليجار بنسبة 4.6% أو بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي من 38.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس2020م 
إلى 36.4 مليون ريال سعودي في 31 مارس2021م، ثّم عادت وارتفعت بنسبة 38.8% من 36.4 مليون ريال سعودي في 31 مارس2021م 

إلى 50.5 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م. 

كما تم ذكره سابقاً أّن التزامات اإليجار التمويلي هي مرتبطة بشكل رئيسي بعدد من المتاجر والسيارات واألسواق والمواقع اإلعالنية التي 
تمتلكها الشركة والمستخدمة في نشاطها اليومي. تتراوح فترات اإليجار الخاصة بهذه العقود بين سنة وخمس سنوات. كان االنخفاض في 
الرصيد بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م مرتبطاً باإلطفاء وانتهاء مدة عقود عدد من المواقع، كان االرتفاع في العام 2022م مرتبطاً 

بالمحالت التي افتتحت في المراكز التجارية والمطارات.

قروض طويلة األجل 617121312

يوضح الجدول التالي الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل(: 47الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

22.4%536.3%)76.5%(13.6113.20320.378الجزء المتداول من قروض طويل األجل 
الجزء غير المتداول من قروض طويل 

)90.7%()99.8%(284.2%4.46217.14338األجل 

6.3%0.4%12.6%18.07620.34520.417المجموع
المصدر: معلومات االدارة
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تتّضمن قروض طويلة االجل تسهيالت ائتمانية نقدية وغير نقدية مع بنوك محلية وأجنبية بالريال السعودي والدرهم اإلماراتي. تم الحصول 
على هذه التسهيالت لغرض إعادة هيكلة االلتزام المالي للشركة وتقديم تسهيالت غير نقدية إلصدار ضمانات وتمويل شراء السيارات.

بشكل عام، ارتفع رصيد إجمالي القروض بشكل تدريجي من 18.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 20.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م، بعد حصول الشركة على قروض جديدة تم الحصول عليها لدعم متطلبات رأس المال العامل ومتطلبات 

المشاريع التوسعية. 

التزامات منافع الموظفين 617121313

تقوم الشركة بتطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة على موظفيها المشمولين تحت هذا النظام. يخول هذا النظام لألعضاء استالم مبلغ مرتبط 
بطول مدة الخدمة والراتب في وقت التقاعد أو االستقالة أو الوفاة. يتم احتساب التزامات منافع الموظفين عبر خبير اكتواري يقوم بإجراء 
دراسات اكتوارية من أجل احتساب الرصيد المطلوب إلى الموظفين. وتتضمن الدراسات التي يتم إجراءها عدد من االفتراضات التي تتبدل 

بشكل دوري.

يوضح الجدول التالي التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

التزامات منافع الموظفين(: 48الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

25.5%14.6%37.3%4.1155.6526.478الرصيد كما في 1 ابريل 
13.7%22.8%5.2%9901.0421.280تكلفة الخدمة الحالية

)12.5%()15.5%()9.4%(187170144تكلفة الفائدة
135.4%56.2%254.8%)2.364()1.514()427(مدفوعات

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--747أثر اقتناء شركة تابعة
441.3%-2.830%.381.1276035خسائر إكتوارية

4.2%)5.2%(14.6%5.6526.4786.140المجموع
المصدر: معلومات االدارة

ارتفع مخصص نهاية الخدمة بنسبة 14.6% أو بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي من 5.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس2021م، مع انخفاض طفيف إلى 6.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. تأّثرت 
الحركة التدريجية بارتفاع تكلفة الخدمة الحالية ما بين العامين 2020م و2022م، نظراً إلى أّن عدد موظفي الشركة لم يشهد أي تغييرات 

ملحوظة ما بين العامين 2020م و2022م.

المطلوبات المتداولة 6171214

يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

المطلوبات المتداولة(: 49الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

4.3%1.7%6.9%85.58891.49293.085ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 
101.9%309.8%)0.6%(1.0761.0704.385مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

الجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة 
)12.2%()29.2%(8.9%25.75128.04819.871االجل 

22.4%536.3%)76.5%(13.6113.20320.378الجزء المتداول من قروض طويل األجل 
17.4%)1.2%(39.4%21.71430.26029.906زكاة مستحقة 

6.5%8.8%4.3%147.740154.072167.625مجموع المطلوبات المتداولة 
المصدر: معلومات االدارة

تألفت المطلوبات المتداولة بشكل رئيسي من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة والتي شّكلت ما نسبته 57.9% و59.4% و55.5% من إجمالي 
المطلوبات المتداولة كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م على التوالي.
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ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 4.3% من 147.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 154.1 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2021م، مع ارتفاع إضافي بنسبة 8.8% من 154.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 167.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م. تأّثر االرتفاع بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م بالزيادة التي طرأت على أرصدة الذمم الدائنة 
التجارية واألرصدة الدائنة األخرى، رصيد الزكاة المستحقة ورصيد الجزء المتداول من التزامات اإليجار الطويلة األجل. من جهة أخرى، 
نتج االرتفاع بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م بشكل رئيسي عن ارتفاع رصيد القروض المتداولة بعد حصول الشركة على قروض 

جديدة في العام 2022م. 

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 617121411

يوضح الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية وأرصدة دائنة اخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى(: 50الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

4.3%)3.7%(13.1%43.19448.83547.012ذمم دائنة تجارية
0.0%--8.8098.8098.809توزيعات أرباح مستحقة 

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
5.3%10.4%0.8%33.58633.76637.264أخرى

4.3%1.7%6.9%85.58891.41093.085المجموع
المصدر: معلومات االدارة

تتركز الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة االخرى في ذمم تجارية دائنة إلى موردي الشركة والتي شّكلت 505% و53.4% و505% من 
إجمالي رصيد الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة االخرى كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

سّجلت الشركة ارتفاعاً في رصيد الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة االخرى بنسبة 6.9% أو بقيمة 5.8 مليون ريال سعودي من 85.6 
مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 91.4 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م، بعدما سّجل رصيد حساب الذمم الدائنة 

التجارية ارتفاعاً بنسبة 13.1% بين الفترتين. 

ارتفع رصيد الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى بنسبة 1.8% إلى 93.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م بعد ارتفاع 
رصيد المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى بنسبة 10.4% إلى 37.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

تتّضمن أرصدة ذمم دائنة تجارية مبالغ دائنة إلى الموردين المحليين واألجانب. ارتفع رصيد الذمم الدائنة التجارية من 43.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 48.8 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م، ثم انخفض إلى 47.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م. في نهاية عام 2021م، تم شراء كميات كبيرة من المنتجات )كتب، طعام وغيرها( لمواكبة زيادة حركة التجارة بعد التعافي 
النسبي من تبعات وباء الجائحة وتحضيراً الفتتاح مراكز محالت ومراكز بيع تجارية. بينما يرجع االنخفاض الجزئي في الرصيد في 31 

مارس 2022م إلى التسديدات التي قامت بها الشركة.

اعمار الذمم الدائنة كما في 31 مارس 2022م(: 51الجدول رقم )

اإلجماليألف ريال سعودي
أكثر من 365 يوم90-0180-90365-181

يوميوميوميوم

47.0127.2012.3993.96133.451اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

يشير تحليل تقادم الذمم المدينة إلى أن مبلغ 33.5 مليون ريال سعودي )71.2% من إجمالي الذمم المدينة كما في 31 مارس 2022م( ظل 
قائماً ألكثر من 365 يوًما كما في 31 مارس 2022م، مقارنة بفترة ائتمان قياسية تتراوح بين 30 و90 يوًما. ويعود البطء النسب في التسديد 

إلى مشاكل نقص السيولة التي كانت الشركة قد واجهتها في الفترة األخيرة.

تمّثل توزيعات أرباح مستحقة على ارباح سابقة تم اإلعالن على توزيعها قبل عام 2009م ولكن لم يتم تحصيلها من قبل المساهمين السابقين 
حيث انه لم يكن هناك طريقة في ذلك الوقت لتحويل أرباح األسهم لحسابات هؤالء المساهمين إلكترونياً.

تتّضمن مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى الرواتب والمزايا المستحقة، ومخصصات ضد الدعوى القانونية ومصاريف متنوعة أخرى. 
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يوضح الجدول التالي بند مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى(: 52الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

---5.3205.320-مخصصات مرتبطة بدعاوي قضائية
-0.7%-13.80013.900-قرض دائن 

)17.0%()14.4%()19.6%(3.6162.9082.490رواتب ومستحقات
)29.0%(30.6%)61.4%(29.96911.58015.117مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

4.7%9.6%0.5%33.58633.76637.264مجموع مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
المصدر: معلومات االدارة

تتضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات اإلخرى مخصص قضايا ومطالبات بمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
مخصص مقابل حكم نهائى ضد الشركة في دعوتين قضائيتين من أحد عمالء شركة تابعة ) شركة تهامة للتوزيع ( ويقضي الحكمين بسداد 
الشركة لمبلغ 5.3 مليون ريال سعودي لصالح المدعى، خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م تقدمت الشركة بإلتماس على الحكم لدي 

محكمة اإلستئناف التي رفضت إلتماس الشركة وأصبح الحكم واجب النفاذ على الشركة. 

تتضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى بما يقارب 13.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م كدين لصالح أحد األفراد. 
يتمثل المبلغ في إحالة حق لدين على الشركة لصالح شركة مملوكة لرئيس مجلس اإلدارة السابق عن قرض حسن سبق منحه للشركة في 
سنوات سابقة قبل 30 سبتمبر 2015. خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م تم رفض استئناف الشركة على الحكم القاضي 

بسداد الشركة المبلغ لصالح المدعى وبالتالى أصبح الحكم واجب النفاذ على الشركة.

تتضمن الرواتب والمستحقات الرواتب والمزايا المستحقة )مصاريف تذاكر السفر ومصاريف الُعطلة السنوية( الدائنة. يجدر اإلشارة إلى 
أّن حركة هذه الرواتب والمزايا ال تتبع اتجاهاً معينة بل تتأثر بتوقيت دفع الرواتب وعدد الموظفين.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 617121412

يوضح الجدول التالي مطلوب إلى أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة(: 53الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

101.9% 309.8% )0.6%(4.385 1.070 1.076 شركة تهامة لإلعالم المتحد
المصدر: معلومات االدارة

يتضمن رصيد المطلوب إلى أطراف ذات عالقة رصيد دائن إلى شركة تهامة لإلعالم الجديد. يرتبط الرصيد بنوعين من المعامالت: 

النوع األول يتعلق بعمليات التحصيل التي تمت نيابة عن شركة تهامة لإلعالن الجديد والمدفوعات الممنوحة لها. 	
النوع الثاني مرتبط بدفعات تمويل حصلت عليها الشركة من شركة تهامة لإلعالم المتحد بهدف دعم متطلبات رأس المال  	

ومتطلبات المشاريع التوسعية.
سوف يتم تسديد الرصيد خلل سياق العمل العادي لدى توفر السيولة لدى الشركة.



المحتويات

 104

الجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة االجل  617121413

يوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغير المتداول من التزامات إيجار طويلة األجل المنتهية كما في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

الجزء المتداول والغير المتداول من التزامات عقود اإليجار(: 54الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

0.2%)4.6%(5.2%36.21638.10936.354الرصيد كما في بداية الفترة / السنة
8.2%68.3%)30.5%(17.91712.45820.972إضافات خالل الفترة / السنة 

)12.7%(14.5%)33.5%(2.8031.8642.135تكاليف مالية خالل الفترة / السنة 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5.089--تعديالت على اإليجارات

ال ينطبق144.8%ال ينطبق)7.960()3.252(-خصومات إيجاريه
مدفوعات التزامات إيجار خالل الفترة / 

)43.0%()52.3%()31.9%()6.116()12.825()18.827(السنة 

15.1%38.8%)4.6%(38.10936.35450.474الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
57.4%268.4%)32.8%(12.3588.30730.603التزامات إيجار غير متداولة 

)12.2%()29.2%(8.9%25.75128.04819.871التزامات إيجار متداولة 
15.1%38.8%)4.6%(38.10936.35450.474إجمالي التزامات إيجار

المصدر: معلومات االدارة

كما تم ذكره سابقاً أّن التزامات اإليجار التمويلي هي مرتبطة بشكل رئيسي بعدد من المتاجر والسيارات واألسواق والمواقع اإلعالنية التي 
تمتلكها الشركة والمستخدمة في نشاطها اليومي. تتراوح فترات اإليجار الخاصة بهذه العقود بين سنة وخمس سنوات. كان االنخفاض في 
الرصيد بين 31 مارس 2020م و31 مارس 2021م مرتبطاً باإلطفاء وانتهاء مدة عقود عدد من المواقع، كان االرتفاع في العام 2022م مرتبطاً 

بالمحالت التي افتتحت في المراكز التجارية والمطارات.

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 617121414

يوضح الجدول التالي الجزء المتداول من القروض للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل(: 55الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

22.4%536.3%)76.5%(13.6113.20320.378الجزء المتداول من قروض طويل األجل
الجزء غير المتداول من قروض طويل 

)90.7%()99.8%(284.2%4.46217.14338األجل

6.3%0.4%12.6%18.07620.34520.417المجموع
المصدر: معلومات االدارة

انخفض الجزء المتداول من قروض طويلة االجل بنسبة 76.5% من 13.6 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 3.2 مليون ريال 
سعودي في 31 مارس 2021م نتيجة التسديدات التي قامت بها الشركة. عاد رصيد الجزء المتداول من قروض طويل األجل وارتفع إلى 

20.4 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م بعد حصول الشركة على قروض جديدة بغية دعم متطلبات العمل.
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الزكاة المستحقة 617121415

يوضح الجدول التالي الزكاة المستحقة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

الزكاة المستحقة(: 56الجدول رقم )

معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس 
السنوي المركب

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

      الزكاة المستحقة
21.8%39.4%6.5%20.38221.71430.260الرصيد في بداية السنة

مخصص:
)59.6%()96.5%(372.8%2.13210.079348السنة الحالية

17.4%)54.2%(201.2%)702()1.533()525(مسدد خالل السنة
17.4%)1.2%(39.4%21.71430.26029.906الرصيد في نهاية السنة

المصدر: معلومات االدارة

تم احتساب الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة وفقا لألنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية 
السعودية.

الشركة 

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2010م حتى 2022م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م استلمت الشركة الربوط الزكوية المعدلة من قبل هيئة الزكاة والدخل  	
والجمارك للسنوات المنتهية في 31 مارس 2015م حتى 31 مارس 2019م، وقد تم قيد مخصص مقابل فروق الربوط 
الشركة  قامت  كما  2021م،  مارس   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الموحدة  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  ضمن  المعدلة 
باالعتراض على تلك الربوط أمام األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بعد رفض اعتراض الشركة من قبل 

هيئة الزكاة والدخل والجمارك.
خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م صدر قرار األمانة العامة الزكوية والضريبية والجمركية بإلغاء قرار هيئة الزكاة  	

الشركة بعكس  المنتهية في 31 مارس 2015م وعليه قامت  المالية  السنة  الشركة عن  إقرار  بتعديل  والدخل والجمارك 
الخسائر  أو  والبالغ قدره 2,096,038 ريال سعودي ضمن قائمة األرباح  للسنة  المعدل  الربط  المكون مقابل  المخصص 
الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م. وقد تقدمت هيئة الزكاة والدخل والجمارك باستئناف على القرار 

ولم يصدر قرار في االستئناف من قبل األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية حتي تاريخ هذه النشرة،
خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م صدر قرار األمانة العامة الزكوية و الضريبية و الجمركية بإلغاء قرار هيئة  	

الزكاة والدخل والجمارك بتعديل إقرار الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م و عليه قامت الشركة بعكس 
المخصص المكون مقابل الربط المعدل للسنة و البالغ قدره 2,096,038 ريال سعودي ضمن قائمة األرباح أو الخسائر 
الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م. وقد تقدمت هيئة الزكاة والدخل والجمارك باستئناف على القرار 
وبتاريخ 1444/05/06هـ )الموافق 2022/11/30م( صدر قرار األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية برفض 

االستئناف المقدم من قبل هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك على القرار و عليه أصبح القرار نافذاً لصالح الشركة. 
خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2023م صدر قرار من قبل األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية برفض  	

اعتراض الشركة على الربوط المعدلة للسنوات المنتهية فى 31 مارس 2016م حتي 31 مارس 2019م و قد تقدمت الشركة 
بإستئناف على قرار اللجنة للسنوات المنتهية فى 31 مارس 2016م و حتي 31 مارس 2019م ، و لم يصدر قرار من قبل 

األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية والجمركية في استئناف الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.
و لم يصدر قرار من قبل األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية في اعتراض الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.  	

لم تقم هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك بمراجعة إقرارات الشركة المقدمة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس في 
2022م و2021م، و عليه فال يمكن تحديد ما اذا كان من الممكن ان تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل إقرار 

الشركة المقدم و ربط مبالغ زكاة إضافية عن تلك السنوات.
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الشركات التابعة الجوهرية التي تخضع لألنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شركة مكتبات تهامة الحديثة

قامت  	 التابعة  الشركة  إدارة  أن  العلم  مع  التأسيس  منذ  الزكوية  اقراراتها  بتقديم  الحديثة  تهامة  مكتبات  تقم شركة  لم 
باحتساب مخصصات للزكاة سنويا حيُث يبلغ قيمة المخصص 20,942,931 ريال سعودي كما 31 مارس 2022م، خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م تسلمت الشركة الربوط الزكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وحتى 31 ديسمبر 2019م، تبلغ إجمالي قيمة الفروقات بناء على الربوط المعدلة 
أو  األرباح  تم قيد مخصص مقابلها ضمن قائمة  و قد  ريال سعودي،  بالدفاتر مبلغ 3,540,123  المقيد  المخصص  عن 
الخسائر الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م، كما قامت الشركة باالعتراض على تلك الربوط أمام األمانة 
العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية بعد رفض اعتراض الشركة من قبل هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك. خالل 
السنة المنتهية في 31 مارس 2022م صدر قرار من األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية برفض اعتراض 
الشركة على الربط المعدل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر في 2017م و 2018م، وقد قامت الشركة بتقديم استئناف 
على قرار اللجنة و تم رفض االستئناف من قبل األمانة العامة الزكوية و الضريبية و الجمركية و عليه إصبح الربط المعدل 

واجب السداد على الشركة.
المعدلة  	 الربوط  الشركة على  اعتراض  برفض  والجمركية  والضريبية  الزكوية  للجان  العامة  األمانة  قبل  قرار من  صدر 

للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و حتى 2016م و السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و قد تقدمت 
بقبول  قرار  إصدار  يتم  ولم  الجمركية  و  الضريبية  و  الزكوية  للجان  العامة  األمانة  أمام  القرار  على  باستئناف  الشركة 

االستئناف أو رفضه حتى تاريخ هذه النشرة.
خالل الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2022م قامت هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك بإصدار ربط للسنة المالية المنتهية  	

فى 31 ديسمبر 2020 و قد تقدمت الشركة باعتراض على قرار الهيئة أمام األمانة العامة الزكوية و الضريبية و الجمركية 
بعد رفض هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك اعتراض الشركة و لم يصدر قرار بشأن اعتراض الشركة من قبل األمانة العامة 

للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة تهامة للتوزيع

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م إلى هيئة الزكاة والضريبة  	
والجمارك وسداد الزكاة المستحقة من واقع إقراراتها الزكوية.

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م استلمت شركة تهامة للتوزيع الربط الزكوي المعدل من قبل هيئة الزكاة  	
والضريبة والجمارك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015م، تبلغ إجمالي قيمة الفروقات بناء على الربط المعدل مبلغ 
357,242 ريال سعودي وقد تم قيد مخصص مقابلها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2021م، كما قامت الشركة باالعتراض على الربط أمام األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بعد 
رفض اعتراض الشركة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولم يصدر قرار في اعتراض الشركة من قبل األمانة 

العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية حتي تاريخ هذه النشرة.
الزكاة  	 هيئة  قبل  من  المعدل  الزكوي  الربط  للتوزيع  تهامة  شركة  استلمت  2022م  مارس   31 في  المنتهية  السنة  خالل 

الربط  على  بناء  الفروقات  قيمة  إجمالي  تبلغ  2017م  2016م،  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنوات  والجمارك  والضريبة 
المعدل مبلغ 564,653 ريال سعودي وقد تم قيد مخصص مقابلها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة المختصرة 
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022م، كما قامت الشركة باالعتراض على تلك الربوط أمام األمانة العامة للجان الزكوية و 
الضريبية و الجمركية بعد رفض اعتراض الشركة من قبل هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك. صدر قرار من قبل األمانة 
العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية برفض اعتراض الشركة على الربوط المعدلة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 
2016م و 2017م ، و قد تقدمت الشركة باستئناف على القرار أمام األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية 

ولم يتم إصدار قرار بقبول االستئناف أو رفضه حتى تاريخ هذه النشرة.

شركة تهامة للتعليم 

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتي 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع اإلقرار الزكوي 
المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م ولم تقم هيئة الزكاة والدخل 

والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة على الشركة حتي تاريخ هذه النشرة.

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنوات منذ التأسيس وحتي 31 ديسمبر 2021م وسداد الزكاة المستحقة من واقع اإلقرار الزكوي 
المقدم من قبل الشركة واستلمت الشركة شهادات الزكاة عن هذه السنوات ولم تقم هيئة الزكاة والدخل والجمارك بإصدار أية ربوط معدلة 

على الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة 6171215

يقدم الجدول التالي تفاصيل معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وو2021م و2022م.

معامالت مع أطراف ذات عالقة(: 57الجدول رقم )

طبيعة المعاملةطبيعة العالقةألف ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في 31 مارس

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

-3.4811.663حساب جاريشركة زميلةشركة تهامة لإلعالم المعاصر
387--حساب جاريشركة زميلةشركة قطرب لإلنتاج اإلعالمي

105-حساب جاريشركة زميلةشركة تهامة لإلعالم الجديد  878-
718--عقود إنتاجشركة زميلةشركة جى والتر تومسون - مينا

48163.315حساب جاريشركة زميلةالشركة المتحدة لإلعالن 
4.0672.5484.420اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة

كما تم التوضيح أعاله، تضمنت المعامالت مع األطراف ذات العالقة نوعين من المعامالت.

النوع األول هو معامالت يومية في سياق العمل العادي. تمّثل هذه المعامالت مدفوعات تقوم الشركة بتسديدها نيابة عن األطراف ذات 
العالقة، أو تحصيالت تقوم الشركة بإجرائها أيضاً نيابة عن األطراف ذات العالقة. من جهة أخرى، تتلقى الشركة مدفوعات من األطراف 
ذات العالقة كنوع من الدعم المادي لدعم متطلبات رأس المال العامل. كانت هذه طبيعة المعامالت التي تم إجراءها مع شركة تهامة لإلعالم 

المعاصر وشركة قطرب لإلنتاج اإلعالمي وشركة تهامة لإلعالم الجديد. 

باإلضافة إلى المعامالت التي ذكرت أعاله، ارتبطت المعامالت التي أجريت مع شركة جي والتر تومسون - مينا بعدد من الخدمات اإلعالنية 
واألفالم اإلنتاجية التي قدمتها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع لشركة جي والتر تومسون. 

تجدر اإلشارة إلى أّن المعامالت التي يتم إجراءها مع األطراف ذات العالقة ال تحكمها على عقود مبرمة بل مراسالت غير رسمية ضمن 
سياق العمل العادي. فقط في حالة العمل الذي تم تقديمه لشركة جي والتر تومسون كانت تستند على عقد مبرم مع شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع . 

هيكل التمويل 6171216

يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والمديونية للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس2020م و2021م و2022م. 

هيكل التمويل(: 58الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في 31 مارس

2022م2021م2020م

--17,498شركة الباب األبيض القابضة
20,00020,222-البنك األهلي السعودي

578345194.0بنك اإلمارات دبي الوطني
18.07620.34520.415اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة
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لدي الشركة تسهيالت ائتمانية نقدية وغير نقدية مع بنوك محلية وخارجية بالريال السعودي والدرهم األماراتي. تم الحصول على تلك 
التسهيالت بغرض إعادة هيكلة اإللتزامات المالية على الشركة وتوفير تسهيالت غير نقدية الصدار ضمانات وتمويل شراء سيارات. تحمل 
تلك التسهيالت رسوم تمويل وفقا لإلتفاقيات المعنية وتخضع هذه اإلتفاقيات لشروط وأحكام التسهيالت البنكية التى تطبق على جميع 
أنواع التسهيالت التي تقدمها البنوك لعمالئها. بعض تلك اإلتفاقيات مضمونة مقابل سندات إذنية ورهن أصول للشركة وضمانات أخرى، 

كما هو موضح في الجدول أدناه:

ضمانات القروض(: 59الجدول رقم )
ممتلكات ومعداتنقد وما في حكمهسندات أذنيةألف ريال سعودي

-22.00020.000البنك األهلي السعودي
233.0--شركة بنك اإلمارات دبي الوطني

22.00020.000233.0اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة

حقوق الملكية 6171217

يوضح الجدول التالي حقوق الملكية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

حقوق الملكية(: 60الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو السنوي زيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس 

المركب

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م 
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)18.4%()71.4%(133.3%75.000175.00050.000رأس المال
)20.7%()78.4%(191.4%)24.667()114.167()39.181(خسائر متراكمه 

220.8%47.9%595.9%)1.912()1.292()186(احتياطي قياس التزامات مناقع الموظفين 
ال ينطبق)2.5%(ال ينطبق)2.965()3.042(-احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

ال ينطبق-ال ينطبق)1.512()1.512(-احتياطي التغير في القيمة العادلة 
أثر االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة 

ال ينطبق-ال ينطبق)10.691()10.691(-في شركات تابعة

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين 
)51.9%()81.4%(24.3%35.63344.2968.254بالشركة 

)38.9%()801.0%(106.2%)1.890(313)5.069(حقوق الملكية غير المسيطرة 
)54.4%()85.7%(45.9%30.56544.6096.364مجموع حقوق الملكية 

المصدر: معلومات االدارة

رأس المالأ. 

شهد رأس المال ارتفاع بنسبة 133.3% أو بقيمة 100.0 مليون ريال سعودي من 75.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
175 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة اصدار اسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال سعودي.

في فبراير 2022م وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 125.0 مليون ريال عن طريق إلغاء 12.0 مليون 
سهم وذلك إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة 125.0 مليون ريال سعودي. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغ 50.0 مليون 

ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم قيمة السهم 10 رياالت سعودية.

خسائر متراكمةب. 

سّجلت الخسائر المتراكمة ارتفاعاً بنسبة 191.4% من 39.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 114.2 مليون ريال سعودي 
في 31 مارس 2021م. كان االرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع صافي الخسائر السنوية من 29.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى 80.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. انخفضت الخسائر المتراكمة بنسبة 78.4% من 114.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 
2021م إلى 24.7 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022م، بعد انخفاض الخسارة السنوية من 80.3 مليون ريال سعودي في العام 2021م 

إلى 37.8 مليون ريال سعودي في العام 2022م. 
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احتياطي قياس التزامات منافع الموظفينج. 

االعتراف  يتم  الموظفين.  منافع  التزامات  قياس رصيد  إعادة  من  الخسارة  او  الربح  الموظفين  منافع  التزامات  قياس  احتياطي  يتّضمن 
بااللتزام المتعلق بالنظام من قبل خبير اكتواري مؤهل وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 19 والخاص بمزايا الموظفين، باستخدام »طريقة 

االئتمان للوحدة المتوقعة«.

احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبيةد. 

يتّضمن احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية فروقات صرف العمالت األجنبية المتراكمة الناتجة عن ترجمة البيانات المالية للشركات 
األجنبية عندما يتم توحيد نتائج كل شركات الشركة.

احتياطي التغير في القيمة العادلةه. 

يتّضمن احتياطي التغير في القيمة العادلة التغير في االصول المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. بقي الرصيد 
شبه ثابت عند 1.5 مليون ريال سعودي بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م.

أثر االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعةو. 

يتّضمن أثر االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة. بقي الرصيد شبه ثابت عند 10.7 مليون ريال سعودي بين 31 
مارس 2021م و31 مارس 2022م.

حقوق الملكية غير المسيطرةز. 

يوضح الجدول التالي حقوق الملكية غير المسيطرة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م. 

حقوق الملكية غير المسيطرة(: 61الجدول رقم )
معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(السنوات المالية المنتهية في 31 مارس  

 2020مألف ريال سعودي
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
2020م - 2022م31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

ال ينطبقال ينطبق233.6%313)5.069()1.519(الرصيد كما في بداية السنة
صافي التغير في حقوق الملكية غير 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-13.559)64(المسيطرة 

)20.5%()73.1%(134.6%)2.203()8.177()3.486(الحصة في الخسارة الشاملة 
)38.9%(ال ينطبقال ينطبق)1.890(313)5.070(الرصيد كما في نهاية السنة

المصدر: معلومات االدارة

ترتبط حقوق الملكية غير المسيطرة بالحصص غير المسيطرة جزء الربح أو الخسارة وصافي أصول ال تحتفظ بها الشركة وتعرض بشكل 
مستقل في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة وبشكل مستقل عن حقوق المساهمين. 
الخسائر المطبقة على األقلية بزيادة عن حصة األقلية يتم توزيعها مقابل حصة الشركة باستثناء إلى الحد الذي يكون فيه لألقلية التزام 
ملزم ولديها المقدرة على عمل استثمار إضافي لتغطية الخسائر. التغير في حصة الشركة في شركة تابعة الذي ال ينتج عنه فقد سيطرة يتم 
احتسابه كمعامالت حقوق ملكية. كان الرصيد سلبياً بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م، ثّم تحول إلى رصيد إيجابي 

بقيمة 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، قبل أن يتم تسجيل رصيد سلبي بقيمة 1.9 مليون ريال سعودي.

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة باإلستحواذ على حصص إضافية من شركة تهامة للتعليم تمثل 51.0% من 
رأس مال الشركة لتصبح نسبة ملكية الشركة 100.0% من رأس مال الشركة التابعة كما في 31 مارس 2021م. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق 
باإلستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض 

عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة.

يجب اإلشارة إلى أّنه خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2019م قامت الشركة بالمساهمة في تأسيس شركة االنتاج المتكامل لالنتاج 
االعالمي المرئي والمسموع . خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة بإقتناء حصص إضافية تمثل 35.0% من 
رأس مال شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع ، وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باإلستحواذ على حصة إضافية في 
شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، تم تسجيلها كمعاملة ضمن حقوق الملكية، وإثبات الزيادة في العوض المدفوع عن القيمة الدفترية 

لحقوق الملكية غير المسيطرة. 
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قائمة التدفقات النقدية  61713
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

ملخص قائمة التدفقات النقدية (: 62الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس

2021م
31 مارس

2022م

ال ينطبق)12.9%()170.6%()18.434()21.157(29.975صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
ال ينطبق)101.2%(27.8%172)14.239()11.143(صافي النقد من األنشطة االستثمارية

)18.6%()109.5%()798.6%()8.011(84.374)12.078(صافي النقد من األنشطة التمويلية
ال ينطبق)153.6%(625.1%)26.273(6.75548.979التغير في أرصدة النقد وما في حكمه

245.1%412.8%132.2%5.11011.864.2860.843النقد وما في حكمه في بداية السنة
70.7%)43.2%(412.8%11.86460.84334.570النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة

ارتفع رصيد النقد وما في حكمه من 11.9 مليون ريال سعودي خالل العام 2020م إلى 60.8 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م. جاء 
االرتفاع المذكور متأّثراً بحركة األنشطة التمويلية، بحيث سّجلت الشركة تدفق نقدي إيجابي من األنشطة التمويلية بقيمة 84.4 مليون 
ريال سعودي خالل العام 2021م مقابل تدفق نقدي سلبي بقيمة 12.1 مليون ريال سعودي خالل العام 2020م. نتج التدفق النقدي السلبي 
عام 2020م عن تسديدات دفعات التزامات عقود اإليجار. بينما انخفض رصيد النقد وما في حكمه من 60.8 مليون ريال سعودي في عام 
2021م إلى 34.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م بعد تسجيل تدفق خارج من األنشطة التمويلية بقيمة 8.0 مليون ريال سعودي خالل 

العام 2022م.

التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية 6171311

يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة التدفقات النقدية - األنشطة التشغيلية (: 63الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس

2021م
31 مارس

2022م

17.7%)46.8%(160.3%)37.371()70.255()26.988(دخل السنة قبل الزكاة
تعديالت لـ :

12.5%18.6%6.7%5.1125.4526.467استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
ال ينطبق)178.9%(ال ينطبق302)382(-أرباح وخسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

6.6%26.4%)10.1%(15.66614.08217.798استهالك أصل حق االستخدام 
ال ينطبق144.8%ال ينطبق)7.960()3.252(تسوية عقود إيجار مواقع إعالنية

)83.5%()49.9%()94.6%(1.95210653استهالك أصول غير ملموسة
)100%(----2.461انخفاض قيمة أصول غير ملموسة

140.6%)0.3%(480.5%27158157اهالك استثمارات عقارية 
7.3%)224.6%()192.4%()8.110(6.509)7.041(أرباح استثمارات في شركت تابعة
)38.2%()75.1%(53.3%3.0234.6341.155مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)156(--رد مخصص زمم مدينة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-862-خسائر بيع شركات تابعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-4.160-خسائر اطفاء استثمارات عقارية 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--1.742مخصص ديون معدومة

)4.4%()31.3%(33.2%4.4045.8644.026مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)14.0%(17.4%)37.0%(1.9251.2121.424مخصص التزامات نهاية الخدمة للموظفين

)5.1%()0.6%()9.4%(4.5544.1264.100تكلفة تمويل
التغيرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية :
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ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس

2021م
31 مارس

2022م

ال ينطبقال ينطبق197.1%)3.719(307912مخزون
)64.8%()127.8%()144.5%(2.488)8.949(20.120ذمم مدينة تجارية وارصدة مدينة أخرى
)25.2%(ال ينطبقال ينطبق)929(707)1.660(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
)51.3%()90.0%(137.2%6.72515.9491.592ذمم دائنة تجارية وارصدة دائنة أخرى

ال ينطبقال ينطبق)99.5%(3.315)6()1.128(مبالغ مستحقة إلى اطراف ذات عالقة 
)6.3%()54.2%(91.8%)702()1.533()800(زكاة مدفوعة

135.4%56.2%254.8%)2.364()1.514()427(مدفوعات لقاء التزامات نهاية الخدمة لصالح الموظفين 
ال ينطبق)12.9%()170.6%()18.434()21.157(29.975صافي النقد المتحقق من األنشطة التشغيلية

المصدر: معلومات اإلدارة

سّجلت الشركة تدفق نقدي إيجابي بقيمة 30.0 مليون ريال سعودي في العام 2020م مقابل تدفق نقدي سلبي بقيمة 21.2 مليون ريال 
سعودي في العام 2021م. تأّثر التحول بين العامين بشكل أساسي بالخسارة السنوية التي سّجلتها الشركة والتي ارتفعت من 28.5 مليون 

ريال سعودي إلى 80.3 مليون ريال سعودي بين العامين 2020م و2021م. 

انخفض التدفق النقدي السلبي من 21.2 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م إلى تدفق نقدي سلبي بقيمة 18.4 مليون ريال سعودي 
في العام 2022م بعد انحسار الخسارة السنوية من 80.3 مليون ريال سعودي إلى 37.8 مليون ريال سعودي بين العامين 2021م و2022م.

التدفق النقدي من االنشطة االستثمارية  6171312

يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة التدفقات النقدية - األنشطة االستثمارية (: 64الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس

2021م
31 مارس

2022م

)38.1%()65.7%(11.8%)3.040()8.864()7.927(إضافات على ممتلكات وآالت ومعدات 
ال ينطبق)85.0%(ال ينطبق1.162174-استبعادات من ممتلكات وآالت ومعدات 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)7.250()64(االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)5(--إضافات على استثمارات في شركات تابعة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--)3.152(إضافات على استثمارات عقارية 
ال ينطبق185.7%ال ينطبق)100()35(-إضافات على أصول غير ملموسة

ال ينطبق320.2%ال ينطبق7483.143-توزيعات ارباح من شركات تابعة
ال ينطبق)101.2%(27.8%172)14.239()11.143(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

المصدر: معلومات اإلدارة

سّجلت الشركة تدفقات نقدية سلبية من األنشطة االستثمارية بين الفترة الممتدة ما بين العام 2020م والعام 2021م، حيث ارتبطت هذه 
التدفقات باإلضافات التي طرأت على الممتلكات واآلالت والمعدات باإلضافة إلى االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة. تحول التدفق 
النقدي السلبي المرتبط باألنشطة االستثمارية والبالغ 14.2 مليون ريال سعودي خالل عام 2021م إلى تدفق نقدي إيجابي بقيمة 0.2 
مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض قيمة اإلضافات على ممتلكات وآالت ومعدات وتسجيل توزيعات أرباح من شركات تابعة 

بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي في العام 2022م.
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التدفق النقدي من األنشطة التمويلية  6171313

يوضح الجدول التالي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية لسنوات المالية المنتهية كما في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة التدفقات النقدية - األنشطة التمويلية(: 65الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس

2021م
31 مارس

2022م

ال ينطبق)82.2%(ال ينطبق)3.151()17.730(-المسدد من قروض طويلة االجل
)40.6%()85.0%(135.3%8.50020.0003.000المتحصالت من قروض طويلة االجل

)43.0%()52.3%()31.9%()6.116()12.825()18.827(المسدد من التزامات عقود اإليجار
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-100.000-المتحصالت من الزيادة في راس المال

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)2.808(-تكاليف زيادة راس المال
)0.2%()22.9%(29.2%)1.743()2.262()1.751(تكلفة التمويل

صافي النقد المتحقق من/ )المستخدم في( األنشطة 
)18.6%()109.5%()798.6%()8.011(84.374)12.078(التمويلية

المصدر: معلومات اإلدارة

سّجلت الشركة تدفقات نقدية سلبية من األنشطة التمويلية بقيمة 12.1 مليون ريال سعودي خالل العام 2020م، حيث ارتبطت هذه التدفقات 
السلبية بتسديدات التزامات ايجار بشكل أساسي. تحول التدفق النقدي السلبي الذي تم تسجيله في العام 2020م إلى تدفق نقدي إيجابي 
بقيمة 84.4 مليون ريال سعودي في العام 2022م نتيجة تسجيل متحصالت بقيمة 100 مليون ريال سعودي من عملية زيادة رأس المال التي 

سّجلت في العام نفسه.

عادت الشركة وسّجلت تدفق نقدي سلبي بقيمة 8.0 مليون ريال سعودي في العام 2022م. ارتبط هذ التدفق النقدي السلبي بتسديدات 
القروض والتزامات اإليجار.

مطلوبات محتملة وارتباطات  61714

خطابات الضمان

لدى الشركة خطابات ضمان صدرت من قبل الشركة لعدد من المطارات واألمانات والمراكز التجارية التي تتعامل معها الشركة. بلغت قيمة 
هذه الضمانات 15.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

المطالبات القانونية المحتملة 

هناك بعض القضايا المقامة ضد الشركة وبعض الشركات التابعة للشركة، خالل السياق اإلعتيادي لإلعمال ويتم الترافع بشأنها حاليا. 
خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م صدر حكم لصالح أمانة الرياض يقضي بسداد الشركة لمبلغ 1.0 مليون ريال سعودي عن 
إستئجار وإستغالل مواقع إعالنية )مقيد بالسجالت المحاسبية إستحقاق بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي(، وقد تقدمت الشركة بطلب نقض 

الحكم الذي لم يتم البت فيه حتى 31 مارس 2022م.

خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م تم قيد دعوى من قبل الهيئة العامة للمنافسة والمتضمن إتهام الشركة بمخافة نظام المنافسة 
والدعوة منظورة امام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ولم يتم الحكم فيها حتي 31 مارس 2022م.

مطالبات زكوية محتملة

خالل السنة المنتهية فى 31 مارس 2022م صدر قرار األمانة العامة الزكوية و الضريبية و الجمركية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك بتعديل إقرار الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2015م و عليه قامت الشركة بعكس المخصص المكون مقابل 
الربط المعدل للسنة و البالغ قدره 2.1 مليون ريال سعودي ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 31 مارس 
2022م. وقد تقدمت هيئة الزكاة والدخل والجمارك بإستئناف على القرار و لم يصدر قرار فى اإلستئناف من قبل األمانة العامة للجان 
الزكوية و الضريبية و الجمركية حتي 31 مارس 2022م، تجدر اإلشارة بأنه خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م صدر قرار من 
قبل األمانة العامة للجان الزكوية و الضريبية و الجمركية برفض اإلستئناف المقدم من قبل هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك على القرار 

و عليه أصبح القرار نافذاً لصالح الشركة.
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نتائج العمليات لشركة تهامة القابضة )الشركة األم(  61715

قائمة األرباح أو الخسائر  6171511

يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة األرباح أو الخسائر(: 66الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)54.3%()67.5%()35.8%(30.14919.3476.292اإليرادات
)49.8%()72.0%()9.9%()7.101()25.349()28.124(تكلفة اإليرادات

ال ينطبق)86.5%()396.4%()809()6.002(2.025مجمل الربح / )الخسارة( 
)34.5%()47.4%()18.3%()2.566()4.879()5.975(مصاريف بيع وتسويق

9.9%3.6%16.5%)19.557()18.871()16.199(مصاريف عمومية وإدارية
خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)4.160(-ومعدات

)34.1%(62.4%)73.3%(7.2411.9363.145إيرادات أخرى. بالصافي 
23.8%)38.1%(147.7%)19.786()31.976()12.908(خسارة التشغيل للسنة 

)26.6%()37.5%()13.8%()1.752()2.803()3.252(تكاليف تمويل
)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)597(تكلفة زيادة رأس المال 

ال ينطبق)100.0%(ال ينطبق-)862(-خسارة من استبعاد شركات زميلة
25.0%)3.9%(62.6%)24.260()25.237()15.520(الحصة من نتائج أعمال شركات تابعة
7.9%)226.0%()192.4%(8.202)6.509(7.041الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة

22.1%)44.2%(167.0%)37.596()67.386()25.236(خسارة السنة قبل الزكاة 
ال ينطبقال ينطبق1.269.0%2.096)4.791()350(زكاة 

17.8%)50.8%(182.1%)35.500()72.177()25.586(صافي خسارة السنة
المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات 

ترتبط مبيعات الشركة بايجارات اللوحات االعالنية. انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 35.8% من 30.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى 19.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم استمر انخفاض اإليرادات بنسبة 67.5% من 19.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م 
إلى 6.3 مليون ريال سعودي في العام 2022م .إّن مواقع التأجير والمواقع التي توضع فيها الالفتات اإلعالنية يتم عادًة من خالل العطاءات 
القيمة ومدفوعات تحتاج إلى تسوية حتى تصبح  العطاءات ودائع عالية  التي تطرحها المديريات والبلديات. عادة ما يتطلب دخول هذه 
منافًسا محتماًل. بالنظر إلى الوضع النقدي الضيق للشركة، فقد انتهى عدد كبير من العقود دون تجديد بسبب عدم وجود النقد الالزم 

لتقديم طلب التجديد.

تكلفة اإليرادات 

تتألف تكلفة اإليرادات بشكل رئيسي من ايجارات مواقع اللوحات االعالنية. وانخفضت تكلفة إيرادات الشركة بنسبة 9.9% من 28.1 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م إلى 25.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم استمر االنخفاض بنسبة 72.0% من 25.3 مليون ريال 

سعودي في 2021م إلى 7.1 مليون ريال سعودي في 2022م. جاء االنخفاض متماشيا مع االنخفاض في ايرادات الشركة.

مجمل الربح 

انخفض أداء الشركة بشكل ملحوظ بين العامين 2020م و2021م وتحول إجمالي الربح البالغ 2.0 مليون ريال سعودي إلى إجمالي خسارة 
6.0 مليون ريال سعودي. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض اإليرادات من 30.1 مليون ريال سعودي إلى 19.3 مليون ريال سعودي بين 
العامين بسبب خسارة العمالء الرئيسيين. على الرغم من االنخفاض اإلضافي في اإليرادات إلى 6.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م، 
إال أن ربحية الشركة تحسنت خالل العام وانخفض إجمالي الخسارة إلى 0.8 مليون ريال سعودي بينما انخفض هامش الخسارة اإلجمالي 
إلى 12.9%. يعود ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض الكبير في تكلفة اإليرادات من 25.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 7.1 

مليون ريال سعودي في عام 2022م. 
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مصاريف بيع وتسويق

تتألف مصاريف بيع وتسويق من رواتب ومنافع الموظفين وعموالت الدعاية والمبيعات. وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة %18.3 
من 5.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض 
رواتب ومنافع الموظفين وعموالت الدعاية والمبيعات ومصاريف السفر. ثم استمر انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 47.4% من 4.8 
مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 2.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض رواتب ومنافع الموظفين والرسوم المهنية 

واالستشارات.

مصاريف عمومية وإدارية

تتألف مصاريف عمومية وإدارية من رواتب ومنافع الموظفين والرسوم المهنية واالستشارات. وزادت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 
16.5% من 16.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 19.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 
زيادة رسوم واستشارات مهنية. ثم استمر ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 3.6% من 19.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 

19.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م. نتيجة زيادة رواتب ومنافع الموظفين والرسوم المهنية واالستشارات.

تكلفة تمويل 

تتعلق تكاليف التمويل أساساً برسوم تمويل اإليجار. وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 13.8% من 3.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ونتج هذا االنخفاض بشكل رئيسي عن انخفاض تكاليف اإليجار. ثم استمر انخفاض تكاليف 
التمويل بنسبة 37.5% من 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض تكاليف 

البنك وتكاليف اإليجار.

خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 

تتعلق خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات بخسائر تم تسجيلها بلغت 0.7 مليون ريال سعودي و3.5 مليون ريال سعودي في عام 
2021م لتعكس االنخفاض في قيمة األعمال الجارية واألصول غير المستخدمة وكذلك لوحات العالمات التجارية التي يم استخدامها في 

المشاريع المنفذة في الرياض.

تكلفة زيادة رأس المال 

تكلفة زيادة رأس المال بلغت 0.6 ريال سعودي في عام 2020م وتضمنت بشكل أساسي المصاريف القانونية واالستشارية التي تم تبكدها 
خالل عملية االستعداد لعملية زيادة رأس المال في العام 2020م. 

خسارة من استبعاد شركات زميلة

استبعدت الشركة من حصتها في »شركة تهامة لإلعالم المعاصر« بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي. بلغت الخسارة من استبعاد حصص في 
الشركة الزميلة قيمة 0.9 ريال سعودي في عام 2021م. 

إيرادات أخرى

تتألف اإليرادات األخرى من تسوية عقود اإليجار. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 73.3% من 7.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى 1.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االنخفاض إلى زيادة مصاريف أخرى. ثم ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة %62.4 

من 1.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة زيادة إيرادات تسوية العقود.

الحصة من نتائج أعمال شركات تابعة

تتألف الحصة من نتائج أعمال شركات تابعة من الشركة المتحدة للدعاية واإلعالن وشركة والتر طومسون. ارتفعت حصة الخسارة من نتائج 
أعمال شركات تابعة بنسبة 62.6% من 15.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 25.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع 
هذا االرتفاع إلى زيادة في قيمة الحصة المملوكة في الشركة المتحدة للدعاية واإلعالن. ثم انخفضت قيمة الحصة من نتائج أعمال شركات 
تابعة بنسبة 3.9% من 25.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 24.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض قيمة الحصة 

المملوكة في شركة والتر طومسون.
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الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة

ترتبط الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة من بالحصة المملوكة في شركت تهامة للتعليم وشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع . انخفضت قيمة الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة بنسبة 192.4% من 7.0 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 
6.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االنخفاض إلى االنخفاض في قيمة الحصة المملوكة في شركة تهامة للتعليم وشركة 
اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع . ثم ارتفعت قيمة الحصة من نتائج أعمال شركات زميلة بنسبة 226% من 6.5 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م إلى 8.2 مليون ريال سعودي في عام 2022م. نتيجة زيادة قيمة الحصة في شركةتهامة للتوزيع وشركة مكتبات 

تهامة الحديثة.

إيرادات أخرى

تتألف اإليرادات األخرى بشكل أساسي من إيرادات تسوية عقود اإليجار. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 73.3% من 7.2 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م إلى 1.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 62.4% من 1.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م إلى 3.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م. تتقلب هذه اإليرادات ضمن سياق العمل العادي وال تتبع اتجاه معين.

زكاة 

ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة 1.3% من 0.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بينما تحول 
مصروف الزكاة إلى ايراد زكاة مؤجل بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

صافي دخل السنة

سجلت الشركة ارتفاعا في صافي خسارة السنة بنسبة 182.1% من خسائر بقيمة 25.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى خسائر 
بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م وجاء االرتفاع في صافي الخسارة بسبب انخفاض اإليرادات بشكل رئيسي. ثم ارتفع صافي 
خسائر السنة بنسبة 50.8% من خسائر بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي في 2021م إلى خسائر بقيمة 35.5 مليون ريال سعودي في 2022م 

وكان هذا بسبب استمرار انخفاض اإليرادات. 

قائمة المركز المالي 6171512

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة تهامة القابضة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة المركز المالي(: 67الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

الموجودات 
الموجودات الغير المتداولة

)69.0%()84.5%()38.0%(14.9339.2611.437ممتلكات ومعدات، بالصافي 
)47.2%()33.6%()58.0%(19.9288.3775.560حق استخدام األصول، بالصافي 

)8.9%(16.2%)28.5%(44.28631.65636.792استثمارات في شركات زميلة 
ال ينطبق149.0%)439.0%()40.757()16.368(4.826استثمارات في شركات تابعة 

)99.6%()100.0%()66.6%(159530موجودات غير ملموسة، بالصافي 
)81.0%()90.8%()60.8%(84.13232.9793.031مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
ذمم مينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، 

26.2%29.7%22.8%58.68872.05093.427بالصافي 

289.2%)54.9%(3.254.9%1.59053.35524.087نقد وما في حكمه
39.6%)6.3%(108.0%60.278125.405117.514مجموع الموجودات المتداولة

)8.6%()23.9%(9.7%144.410158.385120.546مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
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ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)18.4%()71.4%(133.3%75.000175.00050.000رأس المال
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---احتياطي نظامي

ال ينطبق-ال ينطبق)1.512()1.512(-احتياطي التغير في القيمة العادلة 
220.8%47.9%595.9%)1.912()1.292()186(احتياطي قياس التزامات مناقع الموظفين 
ال ينطبق)2.5%(ال ينطبق)2.965()3.042(-احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

أثر االستحواذ على حقوق ملكية في شركات 
ال ينطبق)0.0%(ال ينطبق)10.691()10.691(-تابعة 

)20.7%()78.4%(191.4%)24.667()114.167()39.181(خسائر متراكمة
)51.9%()81.4%(24.3%35.63344.2968.254مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
)48.6%()49.2%()48.2%(6.8883.5711.817التزامات إيجار طويلة االجل 

)100.0%()100.0%(363.0%-3.67117.000قروض طويلة األجل 
)2.7%()13.5%(9.5%3.2843.5953.109التزامات منافع الموظفين 

)40.3%()79.6%(74.6%13.84224.1664.926مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
8.6%0.4%17.4%60.06270.49570.802ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 

)27.6%(33.5%)60.7%(17.1836.7489.008التزامات إيجار قصيرة االجل 
الجزء المتداول من التزامات ايجار طويلة 

28.0%574.1%)75.7%(12.3483.00020.222األجل

17.2%)24.2%(81.2%5.3429.6807.334زكاة مستحقة 
6.3%19.4%)5.3%(94.93589.923107.366مجموع المطلوبات المتداولة

1.6%)1.6%(4.9%108.777114.089112.292مجموع المطلوبات

)8.6%()23.9%(9.7%144.410158.385120.546مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
المصدر: معلومات اإلدارة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة:

انخفضت  ومعدات.  وممتلكات  استخدام أصول  زميلة وحق  استثمارات في شركات  أساسي من  المتداولة بشكل  الموجودات غير  تتألف 
الموجودات غير المتداولة بنسبة 60.8% أو بقيمة 51.2 مليون ريال سعودي من 84.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
33.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة انخفاض قيمة االستثمارات في شركات تابعة من 4.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2020م إلى سالب 16.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م والتي نتجت من الخسائر المجمعة لتلك الشركات التابعة. 
ثم انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 90.8% أو بقيمة 29.9 مليون ريال سعودي إلى 3.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م نتيجة ارتفاع الخسائر المجمعة في الشركات تابعة.

الموجودات المتداولة:

تتألف الموجودات المتداولة من ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ونقد وما في حكمه. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة %108.0 
أو بقيمة 65.1 مليون ريال سعودي من 60.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 125.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م بشكل رئيسي بسبب ارتفاع نقد وما في حكمه من 1.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 53.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثم انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 6.3% أو بقيمة 7.9 مليون ريال سعودي إلى 117.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض رصيد نقد وما في حكمه إلى 24.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م .
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حقوق الملكية:

سجلت الشركة ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 24.3% أو بقيمة 8.7 مليون ريال سعودي من 35.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م إلى 44.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م وقد ارتبطت هذه الخسائر بارتفاع الخسائر المتراكمة من 39.2 
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 114.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم انخفضت قيمة حقوق المساهمين بنسبة 81.4% أو 

بقيمة 36.0 مليون ريال سعودي إلى 8.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس نتيجة االنخفاض الذي طرأ على رأس المال.

المطلوبات:

المطلوبات غير المتداولة

تتألف المطلوبات غير المتداولة من التزامات إيجار طويلة االجل وقروض طويلة األجل والتزامات منافع الموظفين. ارتفعت المطلوبات غير 
المتداولة بنسبة 74.6% أو بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي من 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 24.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة الرتفاع قيمة قروض طويلة األجل من 3.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 17.0 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثم انخفضت بنسبة 79.6% أو بقيمة 19.2 مليون ريال سعودي إلى 4.9 مليون ريال سعودي 

كما في 31 مارس 2022م نتيجة لسداد قروض طويلة األجل.

المطلوبات المتداولة:

تتألف المطلوبات المتداولة بشكل أساسي من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى. انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 5.3% أو بقيمة 
5.0 مليون ريال سعودي من 94.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 89.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 
المتداولة بنسبة 19.4% أو بقيمة 17.4 إلى 107.4 مليون ريال  التزامات إيجار قصيرة االجل. ثم ارتفعت المطلوبات  بسبب انخفاض 
سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة الرتفاع الجزء المتداول من التزامات ايجار طويلة األجل من 3.0 مليون ريال سعودي كما في 31 

مارس 2021م إلى 20.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

)شركة  61716 والمسموع  المرئي  اإلعالمي  لإلنتاج  المتكامل  اإلنتاج  لشركة  العمليات  نتائج 
تابعة( 

قائمة االرباح أو الخسائر 6171611

يوضح الجدول التالي قائمة األرباح والخسائر لشركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع للسنوات المالية المنتهية في 31 
مارس2020م و2021م و2022م. 

قائمة األرباح أو الخسائر(: 68الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

7.3%)12.0%(30.7%20.76127.14523.884اإليرادات
43.1%6.2%93.0%)26.895()25.336()13.130(تكلفة اإليرادات

ال ينطبق)266.5%()76.3%()3.011(7.6311.809مجمل الربح / )الخسارة( 
)20.1%(0.1%)36.3%()3.404()3.401()5.336(مصاريف بيع وتسويق

-39.9%ال ينطبق)660()472(-مصاريف عمومية وإدارية
ال ينطبق242.7%)190.0%()7.076()2.065(2.295ربح / )خسارة( التشغيل للسنة 

10.1%)31.4%(76.6%)69()101()57(تكاليف تمويل
ال ينطبق)115.8%(ال ينطبق)12(079إيرادات أخرى. بالصافي 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)93(--حصة دخل في الشركات الزميلة
ال ينطبق247.5%)193.2%()7.250()2.086(2.238ربح / )خسارة( السنة قبل الزكاة 

)22.2%(4.9%)42.3%()70()67()116(زكاة 
ال ينطبق240.0%ال ينطبق)7.320()2.153(2.122صافي ربح / )خسارة( السنة

المصدر: معلومات اإلدارة
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شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع هي شركة تعمل في إنتاج المحتوى المرئي في البرامج التلفزيونية والمسلسالت 
واألفالم واإلعالنات التجارية واألفالم الترويجية والمواد المرئية المخصصة لالستخدام في وسائل التواصل االجتماعي.

اإليرادات

ترتبط إيرادات الشركة بشكل رئيسي باإليرادات المتحصلة من األنشطة الدعائية والتي تتضمن المنتجات التجارية التي تشمل الحمالت 
التجارية التي يتم تنفيذها للعمالء مثل اإلعالنات التي يتم بثها على منصات التواصل االجتماعي وكذلك على القنوات التلفزيونية وايضا 
المنتجات المتعلقة بالمسلسالت التجارية واألفالم الوثائقية. يتم تصنيف منتجات شركة االنتاج المتكامل بين منتجات تجارية ومنتجات 
مرتفعة الجودة. ارتفعت ايرادات شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع بنسبة 30.7% من 20.8 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م إلى 27.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م. كان االرتفاع متركزا في ارتفاع اإليرادات المتحصلة من عدد من المشاريع 
عالية القيمة التي نفذت لعدد من الوزارات والقنوات التلفزيونية. انخفضت اإليرادات بنسبة 12.0% إلى 23.9 مليون ريال سعودي في العام 

2022م. نتيجة انخفاض عدد العقود المنفذة لعدم توفر الميزانية المطلوبة. 

تكلفة اإليرادات

لإلنتاج  المتكامل  اإلنتاج  لشركة  اإليرادات  تكلفة  ارتفعت  اإلعالني.  والمحتوى  اإلنتاج  تكاليف  من  رئيسي  بشكل  اإليرادات  تكلفة  تتألف 
اإلعالمي المرئي والمسموع بنسبة 93.0% من 13.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 25.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م، 
مع تسجيل ارتفاع إضافي بنسبة 6.3% إلى 26.9 مليون ريال سعودي في العام 2022م. جاء االرتفاع متأّثراً بارتفاع التكاليف المتكبدة على 
المشاريع الضخمة التي نفذت لصالح عدد من الوزارات والقنوات. تجدر اإلشارة إلى أّن التكاليف المتكبدة على هذه المشاريع تجاوزت 

التقديرات األصلية.

مجمل الربح / )الخسارة( 

انخفض مجمل الربح الذي سّجلته شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع بنسبة 76.3% من 7.6 مليون ريال سعودي 
في عام 2020م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ثّم تم تسجيل خسارة بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي في العام 2022م. تأّثر 

االنخفاض في الربح والخسارة المشار إليها بارتفاع التكاليف المتكبدة.

مصاريف بيع وتسويق

انخفضت مصاريف بيع وتسويق بنسبة 36.3% من 5.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م. 
لم تشهد مصاريف بيع وتسويق فروقات جوهرية ما بين عامي 2021م و2022م.

مصاريف عمومية وإدارية

سّجلت شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع مصاريف عمومية وإدارية طفيفة بقيمة 0.5 مليون ريال سعودي في عام 
2021م و0.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م. تضمنت هذه المصاريف رواتب ومزايا الموظفين اإلداريين بشكل رئيسي.

تكاليف تمويل 

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 76.6% من 57 ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى 101 ألف ريال سعودي في عام 2021م. سّجلت تكاليف 
التمويل انخفاّضا بنسبة 31.4% من 101 ألف ريال سعودي في عام 2021م إلى 69 ألف ريال سعودي في عام 2022م. 

إيرادات أخرى

لم تسجل شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع إيرادات أخرى في عام 2020م. سّجلت شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج 
اإلعالمي المرئي والمسموع انخفاض في اإليرادات األخرى بنسبة 115.8% من 79 ألف ريال سعودي في عام 2021م إلى خسارة 12 ألف 
ريال سعودي في عام 2022م. تتضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى مصاريف وإيرادات متنوعة ال ترتبط بعمليات شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع الرئيسية.
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حصة دخل في الشركات الزميلة 

سّجلت شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع حصة دخل في الشركات الزميلة 93 ألف ريال سعودي في عام 2022م. 

زكاة 

العربية السعودية. وتخضع  المملكة  المعمول بها في  الزكوية  المتكامل لألنظمة  بناًء على فهم شركة االنتاج  الزكوي  الوعاء  يتم احتساب 
األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط التي تصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من شركة 
اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع. انخفضت مصاريف الزكاة الذي سّجلتها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع بنسبة 42.3% من 116 ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى 67 ألف ريال سعودي في عام 2021م وقد كان االنخفاض 
المذكور متماشياً مع انخفاض ربح التشغيل للسنة ما بين العامين. ثم سّجلت شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

ارتفاعا بالزكاة بنسبة 4.9% من 67 ألف ريال سعودي في عام 2021م إلى 70 ألف ريال سعودي في عام 2022م. 

صافي ربح / )خسارة( السنة

تحول صافي ربح شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع من ربح بمقدار 2.1 مليون ريال سعودي في 2020م إلى صافي 
خسارة بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي في 2021م كان االنخفاض متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة اإليرادات ما بين العامين المذكورين. 
ثم ارتفع صافي خسائر السنة بنسبة 24.0% من خسائر بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي في 2021م إلى 7.3 مليون ريال سعودي في 2022م. 

كان االرتفاع في صافي الخسائر متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض اإليرادات وارتفاع تكلفة اإليرادات ما بين العامين المذكورين.

قائمة المركز المالي 6171612

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع للسنوات المالية المنتهية كما في 31 
مارس 2020م و2021م و2022م.

ملخص قائمة المركز المالي(: 69الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس 

2021م
31 مارس 

2022م

الموجودات 

الموجودات الغير المتداولة
15.9%)6.6%(43.7%533766715ممتلكات ومعدات، بالصافي 

)80.0%()93.2%()40.9%(42925317حق استخدام األصول، بالصافي 
ال ينطبق285.7%ال ينطبق35135-موجودات غير ملموسة، بالصافي 
)5.0%()17.7%(9.7%9611.054867مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
50.9%)11.1%(156.0%4.02710.3099.164ذمم مينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، بالصافي 

41.2%)86.9%(1.422.9%3325.051661نقد وما في حكمه
50.1%)36.0%(252.4%4.35815.3609.826مجموع الموجودات المتداولة

41.8%)34.9%(208.6%5.32016.41410.693مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
---101010رأس المال

--ال ينطبق33-احتياطي نظامي
ال ينطبق)91.2%()839.6%()5()60(8احتياطي قياس التزامات مناقع الموظفين 

ال ينطبق21.550.6%ال ينطبق)7.354()34(2.122أرباح / )خسائر( متراكمة
ال ينطبق8.953.0%)103.8%()7.346()81(2.140مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
ال ينطبقال ينطبق)100.0%(--188التزامات إيجار طويلة االجل 

50.0%19.2%88.9%146276329التزامات منافع الموظفين 
)0.8%(19.2%)17.4%(335276329مجموع المطلوبات غير المتداولة
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ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

مراجعة
31 مارس 

2021م
31 مارس 

2022م

المطلوبات المتداولة
166.0%10.8%538.2%2.49415.91517.640ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 

)100.0%()100.0%(0.6%-235237التزامات إيجار قصيرة االجل 
)22.2%(4.9%)42.4%(1166770زكاة مستحقة 

149.5%9.2%470.1%2.84516.21917.710مجموع المطلوبات المتداولة

138.2%9.4%418.8%3.18016.49518.039مجموع المطلوبات

41.8%)34.9%(208.6%5.32016.41410.693مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
المصدر: معلومات اإلدارة

الموجودات:

الموجودات غير المتداولة:

تتألف الموجودات غير المتداولة بشكل أساسي من حق استخدام األصول وممتلكات ومعدات. ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 
9.7% أو بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة زيادة ممتلكات ومعدات من 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.8 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2021م. ثم انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 17.7% أو بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي إلى 0.9مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض حق استخدام األصول من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 17 ألف ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2022م.

الموجودات المتداولة:

تتألف الموجودات المتداولة من ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى بالصافي ونقد وما في حكمه. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 
252.4% أو بقيمة 11.0 مليون ريال سعودي من 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 15.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة زيادة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى من 4.0 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى 10.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في االيرادات من شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع خالل نفس الفترة . ثم انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 36.0% أو بقيمة 5.5 مليون ريال سعودي إلى 9.8 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض رصيد نقد وما في حكمه من 5.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2021م إلى 

0.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

حقوق الملكية والمطلوبات:

حقوق الملكية:

انخفضت حقوق الملكية بنسبة 103.8% أو بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي من 2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى )81( 
ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة انخفاض أرباح مبقاه من 2.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2020م إلى خسائر بقيمة 
34 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تحول صافي ربح شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج 
اإلعالمي المرئي والمسموع من ربح بمقدار 2.1 مليون ريال سعودي في 2020م إلى صافي خسارة 2.2 مليون ريال سعودي في 2021م. ثم 
انخفضت حقوق الملكية بقيمة 7.2 مليون ريال سعودي إلى )7.3( مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة الخسائر المرتفعة 

المتكبدة في عام 2022م. 

المطلوبات غير المتداولة:

تتألف المطلوبات غير المتداولة من التزامات إيجار طويلة االجل والتزامات منافع الموظفين. انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 
17.4% أو بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة انخفاض التزامات إيجار طويلة االجل إلى صفر كما في 31 مارس 2021م . ثم ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 
19.2% أو بقيمة 53 ألف ريال سعودي إلى 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة ارتفاع التزامات منافع الموظفين إلى 

0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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المطلوبات المتداولة:

تتألف المطلوبات المتداولة بشكل أساسي من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى. ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 470.1% أو بقيمة 
13.4 مليون ريال سعودي من 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 16.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 
نتيجة زيادة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى من 4.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 10.3 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2021م. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في اإليرادات من شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي 
والمسموع خالل نفس الفترة. ثم ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 9.4% أو بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي إلى 16.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2022م نتيجة زيادة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى إلى 17.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م 
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في االيرادات من شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع خالل نفس الفترة. 

نتائج العمليات لشركة تهامة للتوزيع )شركة تابعة( 61717

قائمة األرباح أو الخسائر 6171711

يوضح الجدول التالي قائمة األرباح أو الخسائر لشركة تهامة للتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة األرباح أو الخسائر(: 70الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي 
المركب 2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

)9.9%()16.8%()2.3%(28.33627.69123.027اإليرادات
)10.3%()15.0%()5.3%()15.610()18.372()19.405(تكلفة اإليرادات

)8.9%()20.4%(4.3%8.9319.3187.417مجمل الربح 
)12.2%()10.6%()13.7%()3.737()4.181()4.846(مصاريف بيع وتسويق

44.3%63.2%27.6%)5.838()3.578()2.805(مصاريف عمومية وإدارية
ال ينطبق)238.4%(21.8%)2.158(1.2801.559ربح/خسارة التشغيل للسنة

)1.5%()69.3%(215.8%)49()159()50(تكاليف تمويل
خسائر في انخفاض قيمة موجودات غير 

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--)2.461(ملموسة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-)5.320(-مخصص قضايا ومطالبات 
)36.0%()72.4%(48.1%423626173إيرادات أخرى. بالصافي
58.6%)38.2%(307.6%)2.034()3.293()808(خسارة السنة قبل الزكاة

37.4%7.5%75.4%)922()857()489(زكاة 
51.0%)28.8%(220.1%)2.956()4.151()1.297(صافي خسارة السنة 
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة تهامة للتوزيع هي شركة تقوم على تشغيل التوزيع الحصري لمنتجات هوتون ميفلين هاركوت »HMH« لعدد من المدارس في المملكة 
العربية السعودية كما تقوم تهامة بتطوير مجموعة منتجاتها »في التعلم«.

اإليرادات 

ترتبط إيرادات التوزيع بشكل أساسي بالمواد التعليمية )بشكل أساسي كتب المناهج األمريكية المطبقة في المدارس الدولية في المملكة 
العربية السعودية(. عالوة على ذلك ، تشمل إيرادات التوزيع أيًضا االشتراكات والرسوم المدفوعة للوصول إلى البوابات التعليمية االلكترونية 
التي ترعاها الشركة. انخفضت إيرادات شركة تهامة للتوزيع بنسبة 2.3% من 28.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى27.7 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م. وقد جاء السبب الرئيسي النخفاض مستوى اإليرادات هو انخفاض حجم وعدد المنتجات المرتبطة باألنشطة 
التعليمية التي تقوم بها شركة تهامة للتوزيع. ثم استمر انخفاض اإليرادات بنسبة 16.8% من 27.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 
23.0 مليون ريال سعودي في العام 2022م . وعزت إدارة شركة تهامة للتوزيع ذلك إلى خسارة عدد من العمالء الرئيسيين بسبب المنافسة 

المتزايدة التي تواجهها شركة تهامة للتوزيع.
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تكلفة اإليرادات 

انخفضت تكلفة إيرادات شركة تهامة للتوزيع بنسبة 5.3% من 19.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 18.4 مليون ريال سعودي في 
عام 2021م. ثم استمر انخفاض تكلفة اإليرادات بنسبة 15.0% من 18.4 مليون ريال سعودي في 2021م إلى 15.6 مليون ريال سعودي في 

2022م. وجاء هذا االنخفاض متماشيا مع انخفاض حجم المبيعات خالل العامين 2021م و2022م.

مجمل الربح 

ارتفع مجمل الربح الذي سّجلته شركة تهامة للتوزيع بنسبة 4.3% من 8.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 9.3 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م ونتجت هذه الزيادة عن انخفاض تكلفة اإليرادات التي تجاوزت االنخفاض في اإليرادات بين العامين. ثم انخفض مجمل 
الربح لشركة تهامة للتوزيع بنسبة 20.4% من 9.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 7.4 مليون ريال سعودي في عام 2022م. نتيجة 

انخفاض اإليرادات بعد خسارة عدد من العمالء الكبار.

مصاريف بيع وتسويق

بنسبة  التشغيل  وانخفضت مصاريف  والمبيعات.  الدعاية  وإيجارات وعموالت  الموظفين  رواتب ومنافع  بيع وتسويق من  تتألف مصاريف 
13.7% من 4.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 4.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى 
انخفاض رواتب ومنافع الموظفين والتسويق والفعاليات ومصاريف التنقل. ثم استمر انخفاض مصاريف بيع وتسويق بنسبة 10.6% من 4.2 
مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 3.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض رواتب ومنافع الموظفين وانخفاض اإليجار.

مصاريف عمومية وإدارية

تتألف مصاريف عمومية وإدارية من رواتب ومنافع الموظفين ومخصص نقل حركة المخزون. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 
27.6% من 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي 
إلى زيادة رواتب ومنافع الموظفين وأتعاب واستشارات مهنية. ثم استمر ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 63.2% من 3.6 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م إلى 5.8 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة انخفاض أتعاب واستشارات مهنية ومخصص نقل حركة 

المخزون. 

تكاليف تمويل

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 215.8% من 0.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم سّجلت 
تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 69.3% من 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 49 الف ريال سعودي في عام 2022م.

خسائر في انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 

تتعلق قيمة الخسائر في انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة الخاصة برسوم االمتياز المتعلقة بي »WHSmith«. وتمثل الخسائر الموجودة 
في انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 2.5 ريال سعودي في عام 2020م. 

مخصص قضايا ومطالبات 

تم تسجيل مخصص قضايا ومطالبات بقيمة 5.3 ريال سعودي في عام 2021م فيما يتعلق بعدد من الدعاوي القضائية التي تم رفعها ضد 
الشركة.

إيرادات أخرى

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 48.1% من 0.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم 
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 72.4% من 0.6مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

زكاة 

ارتفعت الزكاة بنسبة 75.4% من 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى0.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م. واستمر هذا االرتفاع 
بنسبة 7.5% من 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في عام 2022م. 
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صافي دخل السنة

سجلت شركة تهامة للتوزيع ارتفاعا في صافي خسارة السنة بنسبة 220.1% من خسائر بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى خسائر بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م وجاء االرتفاع في صافي الخسارة بسبب انخفاض اإليرادات بشكل رئيسي. 
ثم انخفض صافي خسائر السنة بنسبة 28.8% من خسائر بقيمة 4.2 مليون ريال سعودي في 2021م إلى خسائر بقيمة 3.0 مليون ريال 

سعودي في 2022م وكان هذا بسبب استمرار انخفاض اإليرادات. 

قائمة المركز المالي 6171712

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة تهامة للتوزيع للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة المركز المالي(: 71الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

السنوي المركب 
2020م-2022م

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2022م

الموجودات 

الموجودات الغير المتداولة
205.3%269.2%152.5%1538141ممتلكات ومعدات، بالصافي

)40.0%(-)64.0%(1.190428428استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
)31.3%(22.0%)61.3%(1.205467569مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
1.2%3.6%)1.1%(22.57822.33223.141مخزون، بالصافي

)12.5%()45.4%(40.2%6.3158.8524.831ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة اخرى، بالصافي
54.7%139.6%)0.2%(219219525نقد وما في حكمه

)1.1%()9.3%(7.9%29.11331.40328.496مجموع الموجودات المتداولة
)2.1%()8.8%(5.1%30.31731.87029.066مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
---3.5003.5003.500رأس المال

ال ينطبق)190.8%()63.5%()54(16460احتياطي قياس التزامات منافع الموظفين
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)761()761(-احتياطي التغير في القيمة العادلة 

---1.7501.7501.750احتياطي نظامي 
ال ينطبق)256.6%()78.3%()1.804(5.3031.152أرباح /)خسائر( متراكمة

)50.5%()53.9%()46.8%(10.7175.7002.631مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--519التزامات إيجار طويلة األجل 

27.9%)1.9%(66.6%403672659التزامات منافع الموظفين 
)15.5%()1.9%()27.2%(923672659مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
19.2%)1.2%(43.8%17.06024.53324.238ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى 

)100.0%(ال ينطبق)100.0%(--1.075الجزء المتداول من التزامات ايجار طويلة األجل
68.4%59.4%78.0%5429651.538زكاة مستحقة

17.5%1.1%36.5%18.67725.49725.776مجموع المطلوبات المتداولة

16.1%1.0%33.5%19.60026.17026.435مجموع المطلوبات

)2.1%()8.8%(5.1%30.31731.87029.066مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
المصدر: معلومات اإلدارة
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الموجودات غير المتداولة:

تتألف الموجودات غير المتداولة من استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وممتلكات ومعدات. انخفضت الموجودات 
غير المتداولة بنسبة 61.3% أو بقيمة 0.7 مليون ريال سعودي من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م. نتيجة انخفاض استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من 1.2 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس2020م إلى 0.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثم ارتفعت الموجودات الغير متداولة بنسبة 22.0% أو 
بقيمة 0.1 مليون ريال سعودي من 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 0.6 مليون ريال سعودي كما في 2022م نتيجة 
ارتفاع ممتلكات ومعدات. بالصافي من 38.0 ألف ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م.

الموجودات المتداولة:

تتألف الموجودات المتداولة من مخزون وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ونقد وما في حكمه. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 
7.9% أو بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي من 29.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 31.4 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة زيادة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى من 63 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 8.9 مليون 
ريال سعودي في 31 مارس 2021م ثم انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 9.3% أو بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي من 31.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 28.5 مليون ريال سعودي كما في31 مارس 2022م نتيجة انخفاض في ذمم مدينة تجارية وأرصدة 

مدينة أخرى بالصافي من 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

حقوق الملكية:

انخفضت حقوق الملكية بنسبة 46.8% أو بقيمة 5.0 مليون ريال سعودي من 10.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 5.7 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة انخفاض األرباح من 5.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 1.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م ثم استمر االنخفاض بنسبة 53.9% أو بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي من 5.7 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م إلى 2.6 مليون ريال سعودي كما في عام 2022م. نتيجة انخفاض األرباح المتراكمة من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 

مارس 2021م إلى خسائر بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

المطلوبات غير المتداولة:

تتألف المطلوبات الغير متداولة من التزامات إيجار طويلة األجل والتزامات منافع الموظفين. انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 
27.2% أو بقيمة 0.2 مليون ريال سعودي من 0.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.7 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م نتيجة زيادة التزامات منافع الموظفين من 0.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 0.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2021م. ثم استقرت المطلوبات غير المتداولة عند 0.7 مليون ريال سعودي بين 31 مارس 2021م و31 مارس 2022م. 

المطلوبات المتداولة:

تتألف المطلوبات المتداولة من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة والجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة األجل وزكاة مستحقة. ارتفعت 
المطلوبات المتداولة بنسبة 36.5% أو بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي من 18.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 25.5 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة زيادة ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى من 17.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2020م إلى 24.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م ثم ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 1.1% أو بقيمة 0.3 مليون 
ريال سعودي من 25.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 25.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م. نتيجة زيادة 

زكاة مستحقة من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 1.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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نتائج العمليات لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة )شركة تابعة( 61718

قائمة األرباح أو الخسائر 6171811

يوضح الجدول التالي قائمة االرباح أو الخسائر لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م 
و2022م.

قائمة األرباح أو الخسائر(: 72الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

السنوي المركب 
2020م-2022م

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2022م

)9.6%(123.8%)63.5%(16.6516.08213.610اإليرادات
)13.7%(103.9%)63.5%()6.962()3.414()9.355(تكلفة اإليرادات

)4.5%(149.3%)63.4%(7.2962.6676.648مجمل الربح
19.6%26.1%13.5%)15.149()12.011()10.585(مصاريف بيع وتسويق
60.8%)9.0%(184.1%)8.501()9.344()3.289(خسارة التشغيل للسنة

7.0%46.8%)22.0%()786()536()687(تكاليف تمويل
354.3%19.1%1.632.1%1642.8403.383إيرادات أخرى

24.5%)16.1%(84.7%)5.904()7.040()3.812(خسارة السنة قبل الزكاة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---زكاة

24.5%)16.1%(84.7%)5.904()7.040()3.812(صافي خسارة السنة
المصدر: معلومات اإلدارة

شركة أفنتوس جلوبال للتجارة تدير عدًدا من الفروع في دبي وأبو ظبي لبيع الكتب والمجالت والصحف والمنتجات الترفيهية والحلويات 
واالكسسوارات. تمتلك الشركة امتياز استخدام العالمة التجارية »WH Smith« في اإلمارات العربية المتحدة. 

انخفضت ايرادات شركة أفنتوس جلوبال للتجارة بنسبة 63.5% من 16.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 6.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م بسبب انخفاض اإليرادات التي سجلتها الغالبية العظمى من المنتجات خالل مرحلة الجائحة وعمليات اإلغالق المقابلة في 
أعقاب مكافحة الوباء. ثم ارتفعت اإليرادات بنسبة 123.8% من 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 13.6 مليون ريال سعودي في 

عام 2022م بعد تعافي األعمال واستئناف أنشطة الطيران )في المطارات( بعد أزمة وباء كورونا.

انخفضت تكلفة المبيعات لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة بنسبة 63.5% من 9.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.4 مليون ريال 
سعودي في عام 2021م. ثم ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 103.9% من 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 7.0 مليون ريال 
سعودي في عام 2022م. وجاءت حركة تكلفة المبيعات متماشية مع حركة إيرادات شركة أفنتوس جلوبال للتجارة خالل الفترة ما بين العامين 

2021م و2022م

انخفض مجمل الربح الذي سّجلته شركة أفنتوس جلوبال للتجارة بنسبة 63.4% من 7.3 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 2.7 مليون 
ريال سعودي في عام 2021م. جاء االنخفاض في مجمل الربح مرتبطاً بشكل رئيسي بانخفاض اإليرادات. ثم ارتفع مجمل الربح لشركة 
أفنتوس جلوبال للتجارة بنسبة 149.3% من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 6.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م وكان هذا 

بشكل رئيسي بسبب ارتفاع االيرادات.

تتألف مصاريف بيع وتسويق بشكل رئيسي من منافع ورواتب الموظفين واهالك حق استخدام األصول. وارتفعت مصاريف بيع وتسويق بنسبة 
13.5% من 10.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 12.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي 
إلى ارتفاع إهالك حق استخدام االصول. واستمر هذا االرتفاع لمصاريف بيع وتسويق بنسبة 26.1% من 12.0 مليون ريال سعودي في عام 

2021م إلى 15.1 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة ارتفاع حق استخدام األصول بنسبة %62.2.

تتألف تكاليف التمويل من مصاريف بنكية ومصاريف مرتبط بأصول مستحوذ عليها بعقود إيجار تمويلي. وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 
22.0% من 0.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م ونتج هذا االنخفاض بشكل رئيسي عن 
انخفاض مصاريف عقود االيجار التمويلية بنسبة 30.2%. سّجلت تكاليف التمويل ارتفاعا بنسبة 46.8% من 0.5 مليون ريال سعودي في 

عام 2021م إلى 0.8 مليون ريال سعودي في عام 2022م بعد ارتفاع كل من مصاريف عقود االيجار التمويلية والمصاريف البنكية.

تتألف االيرادات األخرى من صرف عمالت وايرادات متنوعة. ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 1632.1% من 0.2 مليون ريال سعودي في 
عام 2020م إلى 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ويرجع هذا االرتفاع إلى ارتفاع االيرادات المتنوعة. واستمر هذا االرتفاع بنسبة 

19.1% من 2.8 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في عام 2022م نتيجة ارتفاع االيرادات المتنوعة.
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سّجلت شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ارتفاعا في صافي خسارة السنة بنسبة 84.7% من خسائر بقيمة 3.8 مليون ريال سعودي في عام 
2020م إلى خسائر بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. جاء االرتفاع في صافي الخسارة متأثراً بانخفاض االيرادات للسنة. 
ثم انخفض صافي خسائر السنة بنسبة 16.1% من خسائر بقيمة 7.0 مليون ريال سعودي في 2021م إلى خسائر بقيمة 5.9 مليون ريال 

سعودي في 2022م وكان هذا بسبب ارتفاع االيرادات للسنة.

قائمة المركز المالي 6171812

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة أفنتوس جلوبال للتجارة للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة المركز المالي(: 73الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

السنوي المركب 
2020م-2022م

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2022م

الموجودات 

الموجودات الغير المتداولة
1.0%)9.0%(12.1%5.9106.6276.033حق استخدام األصول، بالصافي

7.5%)12.0%(31.4%3.7564.9364.343ممتلكات ومعدات، بالصافي
3.6%)10.3%(19.6%9.66511.56310.376مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
)19.4%(6.3%)38.8%(2.2471.3751.461مخزون، بالصافي

)25.0%()23.7%()26.2%(2.5281.8651.423ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، بالصافي
50.3%96.9%14.8%1.5421.7693.484نقد وما في حكمه

0.4%27.1%)20.7%(6.3175.0096.368مجموع الموجودات المتداولة
2.4%1.0%3.7%15.98216.57216.744مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين
---616616616رأس المال

---308308308احتياطي نظامي
ال ينطبق)117.7%()29.0%()17(13998احتياطي قياس التزامات منافع الموظفين

124.3%57.6%219.1%)16.156()10.252()3.213(خسائر متراكمة
166.4%65.2%329.4%)15.249()9.229()2.149(اجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
49.5%28.0%74.5%1.4032.4493.135التزامات إيجار طويلة االجل

)68.6%()73.0%()63.4%(39014338قروض طويلة األجل
18.1%32.5%5.4%628662876التزامات منافع الموظفين

29.3%24.5%34.4%2.4213.2534.050مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
35.7%29.1%42.8%12.14517.33922.377ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

26.6%8.1%48.2%3.3785.0065.410الجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة االجل
)8.8%()23.0%(7.9%188203156الجزء المتداول من قروض طويل االجل

33.4%23.9%43.5%15.71122.54827.942مجموع المطلوبات المتداولة

32.8%24.0%42.3%18.13125.80131.993مجموع المطلوبات

2.4%1.0%3.7%15.98216.57216.744مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: معلومات اإلدارة
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الموجودات

الموجودات غير المتداولة:

تتألف الموجودات غير المتداولة من حق استخدام األصول وممتلكات ومعدات. ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 19.6% أو بقيمة 
1.9 مليون ريال سعودي من 9.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 11.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م 
نتيجة ارتفاع قيمة الممتلكات والمعدات من 3.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 4.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2021م. ثم انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 10.3% أو بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي من 11.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م إلى 10.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة انخفاض كل من حق استخدام األصول والممتلكات والمعدات.

الموجودات المتداولة:

تتألف الموجودات المتداولة من مخزون وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى ونقد وما في حكمه. انخفضت الموجودات المتداولة 
بنسبة 20.7% أو بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي من 6.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 مارس 2021م بشكل رئيسي بسبب انخفاض المخزون من 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 1.4 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثم ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 27.1% أو بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي من 5.0 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 6.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م بشكل رئيسي بسبب ارتفاع النقد وما في حكمه 

من 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م .

حقوق الملكية:

سجلت شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ارتفاع في رصيد حقوق الملكية السلبية بنسبة 329.4% أو بقيمة 7.1 مليون ريال سعودي من 2.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 9.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م وقد ارتبطت هذه الخسائر بارتفاع 
الخسائر المتراكمة من 3.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. واستمر هذا االرتفاع في 
الرصيد بالسالب بنسبة 65.2% أو بقيمة 6.0 مليون ريال سعودي من 9.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 15.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م بشكل رئيسي بارتفاع الخسائر المتراكمة من 10.2 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 16.2 

مليون ريال سعودي في عام 2022م.

المطلوبات:

المطلوبات غير المتداولة

تتألف المطلوبات غير المتداولة من التزامات إيجار طويلة االجل والتزامات منافع الموظفين وقروض طويلة األجل. ارتفعت المطلوبات 
غير المتداولة بنسبة 34.4% أو بقيمة 0.8 مليون ريال سعودي من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 3.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة الرتفاع التزامات إيجار طويلة االجل من 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 
2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. واستمر هذا االرتفاع بنسبة 24.5% أو بقيمة 0.9 مليون ريال سعودي من 3.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة الرتفاع التزامات إيجار طويلة االجل 

من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 3.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

المطلوبات المتداولة:

تتألف المطلوبات المتداولة من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى والجزء المتداول من التزامات إيجار طويلة االجل والجزء المتداول 
من قروض طويل االجل. ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 43.5% أو بقيمة 6.8 مليون ريال سعودي من 15.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2020م إلى 22.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب ارتفاع ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى من 12.1 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 17.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. واستمر هذا االرتفاع بنسبة %23.9 
أو بقيمة 5.4 مليون ريال سعودي من 22.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 27.9 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م نتيجة الرتفاع ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى من 17.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 22.4 مليون ريال 

سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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نتائج العمليات لشركة تهامة للتعليم )شركة تابعة( 61719

قائمة األرباح أو الخسائر 6171911

يوضح الجدول التالي قائمة األرباح أو الخسائر لشركة تهامة للتعليم للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة األرباح أو الخسائر(: 74الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

معدل النمو السنوي المركب 
2020م-2022م  2020م

مراجعة
 2021م

مراجعة
 2022م

31 مارس 2022م31 مارس 2021ممراجعة

56.5%489.5%)58.4%(9.4783.94023.227اإليرادات
36.6%780.6%)78.8%()11.313()1.285()6.064(تكلفة اإليرادات

86.8%348.6%)22.2%(3.4142.65611.914مجمل الربح 
71.1%87.4%56.2%)19.657()10.490()6.716(مصاريف بيع وتسويق

)72.1%(20.8%)93.5%()363()301()4.651(مصاريف عمومية وإدارية
46.4%1.041.5%)81.2%(1.7033203.648إيرادات أخرى. بالصافي 

)15.5%()42.9%(25.0%)4.459()7.815()6.251(خسارة التشغيل للسنة 
252.0%1.064.7%6.4%)1.427()122()115(تكاليف تمويل

24.5%)16.1%(84.7%)5.904()7.040()3.812(الحصة من نتائج أعمال شركات تابعة
7.6%)21.3%(47.2%)11.789()14.977()10.177(خسارة السنة قبل الزكاة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق---زكاة 
7.6%)21.3%(47.2%)11.789()14.977()10.177(صافي خسارة السنة

المصدر: معلومات اإلدارة

اإليرادات 

تدير شركة تهامة للتعليم عدًدا من المتاجر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث تُباع منتجاتها من القهوة واألطعمة الخفيفة 
والحلويات والمشروبات الغازية واآليس كريم ومنتجات التبغ وتذاكر اليانصيب واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية ومستلزمات النظافة 
والصحف والمجالت. تقلبت إيرادات شركة تهامة للتعليم خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2022م. حيث انخفضت ايراداتها من 9.5 
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 3.9 مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب عدم تحقيق إيرادات من قبل بعض المتاجر مثل 
»أنس ونخيل وصلصة« بسبب انتهاء عقود االيجار الخاصة بهم في عام 2021م حيث لم يتم تجديدها الحًقا بسبب أن شركة تهامة للتعليم 
لم ترغب في تحمل تكاليف إيجار عالية خالل مرحلة تفشي وباء كورونا. تجدر اإلشارة إلى أن عدًدا من متاجر تهامة التعليم يتم إدارتها 
في المطارات وقد تضرر أداء هذه المتاجر بشكل كبير من جراء أزمة الوباء. بينما ارتفعت إيرادات شركة تهامة للتعليم لتبلغ 32.3 مليون 
ريال سعودي خالل عام 2022م حيث ان األنشطة التجارية استعادة عافيتها بعد الغاء اإلجراءات االحترازية الخاصة بوباء كورونا وتم افتتاح 

مراكز بيع جديدة.

انخفضت تكلفة إيرادات شركة تهامة للتعليم بنسبة من 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. 
بينما ارتفعت تكلفة اإليرادات لتبلغ 11.3 مليون ريال سعودي في 2022م. جاء تحرك تكلفة اإليرادات متماشيا مع التقلبات التي سّجلتها في 

ايرادات شركة تهامة للتعليم خالل الفترة ما بين 2020م و2022م.

مجمل الربح 

تحسنت الربحية المرتبطة بـ شركة تهامة للتعليم من 36.0% في عام 2020م إلى 67.4% في عام 2021م حيث نتجت هذه الزيادة بشكل 
رئيسي من متجر »SIP« ومتاجر جدة. بينما انخفضت ربحية الشركة من 67.4% في عام 2021م إلى 51.3% في عام 2022م بسبب انخفاض 
الربحية المرتبطة بمتجر »SIP«. حيث تعمل متاجر الشركة بشكل أساسي في مراكز التسوق والشوارع والمطارات حيث يتم بيع المنتجات 
بسعر أعلى مع هوامش ربح افضل. وقد ساهم انتعاش األنشطة التجارية في مراكز التسوق واستئناف الرحالت الجوية بعد انتهاء وباء كورونا 
في تحسين الربحية بين العامين 2020م و2021م. بينما ارتبط االنخفاض في الربحية خالل عام 2022م بتدهور الربحية في »SIP« الذي 

انخفض من 78.1 في عام 2021م إلى 69.0 في عام 2022م
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مصاريف بيع وتسويق

تتألف مصاريف بيع وتسويق من رواتب ومنافع الموظفين والدعاية والمبيعات. وارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 56.2% من 6.7 
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 10.5 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم استمرت في االرتفاع لتبلغ 19.7 مليون ريال سعودي 

في عام 2022م.

مصاريف عمومية وإدارية

تتألف مصاريف عمومية وإدارية من رواتب ومنافع الموظفين. وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 93.5% من 4.7 مليون ريال 
سعودي في عام 2020م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. ثم استقرت عند 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

إيرادات أخرى

انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 81.2% من 1.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بينما 
عادت اإليرادات األخرى لالرتفاع لتبلغ 3.6 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

تكلفة تمويل 

لم تشهد تكاليف التمويل أي تحركات كبيرة في الفترة ما بين 2020م إلى 2021م حيث بلغت 0.1 مليون ريال سعودي. بينما بلغت 1.4 مليون 
ريال سعودي في عام 2022م. 

صافي دخل السنة

سجلت شركة تهامة للتعليم ارتفاعا في صافي خسارة السنة بنسبة 47.2% من خسائر بقيمة 10.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
إلى خسائر بقيمة 15.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بينما انخفضت صافي خسائر العام بنسبة 21.3% ليبلغ 11.8 مليون ريال 

سعودي في 2022م. 

قائمة المركز المالي 6171912

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة تهامة للتعليم للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م و2022م.

قائمة المركز المالي(: 75الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

السنوي المركب 
2020م-2022م

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2022م

الموجودات 

الموجودات الغير المتداولة
39.3%6.0%83.0%3.0955.6636.003ممتلكات ومعدات، بالصافي 

165.9%110.4%236.0%4.09813.76828.970حق استخدام األصول، بالصافي 
166.4%65.2%329.4%)15.249()9.229()2.149(استثمارات في شركات تابعة 

)5.2%()5.3%()5.1%(3.1252.9672.809استثمارات عقارية
66.1%71.1%61.2%8.16813.16922.534مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
)4.7%(155.4%)64.5%(2.6099272.367المخزون

62.0%12.6%133.1%11.78227.45830.915ذمم مينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى، بالصافي
13.7%1.193.4%)90.0%(2.8392843.670نقد وما في حكمه

46.4%28.9%66.4%17.23028.66836.953مجموع الموجودات المتداولة

53.0%42.2%64.7%25.39841.83759.487مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
---200200200رأس المال



المحتويات

 130

ألف ريال سعودي
معدل النمو زيادة / )نقص(السنة المالية المنتهية في 31 مارس

السنوي المركب 
2020م-2022م

 2020م
مراجعة

 2021م
مراجعة

 2022م
مراجعة

31 مارس 
2021م

31 مارس 
2022م

)2.4%(255.6%)73.2%(11431109احتياطي قياس التزامات مناقع الموظفين 
23.1%133.1%)35.0%()20.650()8.861()13.622(خسائر متراكمة

23.6%135.7%)35.1%()20.341()8.630()13.308(مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

353.2%ال ينطبقال ينطبق25.651-1.249التزامات إيجار طويلة االجل 
101.7%22.0%233.4%227758924التزامات منافع الموظفين 

324.3%3.407.3%)48.7%(1.47675826.575مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
17.6%35.1%2.4%34.56435.39047.799ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 

43.1%)61.9%(437.4%2.66514.3205.454التزامات إيجار قصيرة االجل 
19.6%7.1%33.5%37.22949.70953.252مجموع المطلوبات المتداولة

43.6%58.2%30.4%38.70550.46779.828مجموع المطلوبات

53.0%42.2%64.7%25.39841.83759.487مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
المصدر: معلومات اإلدارة

الموجودات

الموجودات غير المتداولة:

تتألف الموجودات غير المتداولة بشكل أساسي من ممتلكات ومعدات وحق استخدام األصول. ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة 
61.2% من 8.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة ارتفاع حق 
استخدام األصول من 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 13.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. ثم ارتفعت 

الموجودات غير المتداولة بنسبة 71.1% لتبلغ قيمتها 22.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.

الموجودات المتداولة:

تتألف الموجودات المتداولة بشكل أساسي من ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 66.4% من 
17.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 28.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب ارتفاع رصيد الذمم 
المدينة التجارية وأرصدة مدينة أخرى من 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 27.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2021م. ثم ارتفعت الموجودات المتداولة مجددا بنسبة 28.9% لتبلغ 37.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م بسبب 
ارتفاع ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع النقد وما في حكمه بقيمة 3.4 مليون 

ريال سعودي في 31 مارس 2022م .

حقوق الملكية والمطلوبات:

حقوق الملكية:

سجلت الشركة حقوق ملكية بالسالب خالل الفترة ما بين العامين 2020م و2022م بسبب الخسائر المتراكمة والتي ارتفعت من 13.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2020م لتبلغ 20.3 مليون ريال سعودي في عام 2022م.

المطلوبات:

المطلوبات غير المتداولة

تتألف المطلوبات الغير متداولة بشكل رئيسي من التزامات إيجارات طويلة االجل. لم تشهد المطلوبات غير المتداولة تحرك كبير من الفترة 
ما بين العامين 2020م و2021م. بينما شهدت ارتفاع كبير لتبلغ 25.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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المطلوبات المتداولة:

تتألف المطلوبات المتداولة بشكل أساسي من ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة اخرى. ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 33.5% من 37.2 
مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م إلى 49.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة ارتفاع التزامات إيجار قصيرة 
االجل من 2.7 مليون ريال سعودي في عام 2020م لتبلغ 14.3 مليون ريال سعودي في عام 2021م. بينما ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة 
7.1% لتبلغ 53.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م نتيجة الرتفاع الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة االخرى من 35.4 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إلى 47.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م.
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7 
استخدام متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح 711

يبلغ إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها حوالي ستة وعشرون 
مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف )26,985,000( ريال سعودي لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي و مدير 
االكتتاب و متعهد التغطية و المستشار القانوني و مصاريف التسويق و الطباعة و التوزيع و غيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. سيبلغ 
صافي متحصالت الطرح حوالي ثالثمائة وثالثة وعشرون مليون وخمسة عشر ألف )323,015,000( ريال سعودي، والذي سيستخدم على 

النحو التالي: 

دعم رأس المال العامل بقيمة )12,850,000( ريال سعودي: سيتم توجيه جزء من المتحصالت لدعم رأس المال العامل . 1
للشركة بما يساهم في تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية وتحسين المالءة المالية للشركة.

استثمارات واستحواذ على حصص وشراكات بقيمة )154,000,000( ريال سعودي: في إطار تنفيذ االستراتيجية الجديدة . 2
للشركة تسعى الشركة إلى استغالل فرص النمو المتزايد في قطاعات التعليم المختلفة سواء من خالل االستثمار العقاري 
التجزئة واإلعالم وذلك عن طريق  إلى قطاعي  التعليم، إضافة  تقدم خدمات  التي  الشركات  أو  التعليمية  المنشآت  في 
المحفظة  وتعظيم قيمة  بهدف تحقيق عائد مجزي على االستثمار  القطاعات  بهذه  الدخول في شراكات  أو  االستحواذ 

االستثمارية للشركة، وفيما يلي تفاصيل قطاعات االستثمارات واالستحواذ التي تنوي الشركة الدخول بها:

تفاصيل االستثمارات واالستحواذات التي تنوي الشركة الدخول بها(: 76الجدول رقم )
مبلغ االستثمار بالمليون ريال سعودي القطاع

40,000استثمارات عقارية في قطاع المنشأت التعليمية 
40,000استثمارات في قطاع التعليم

34,000استثمارات في قطاع التجزئة
40,000استثمارات في قطاع المحتوى اإلعالمي

154,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

التوسع وإعادة هيكلة قطاع التجزئة في الشركة بقيمة )33,584,000( ريال سعودي: تسعى الشركة إلى استكمال عمليات . 3
التوسع في قطاع التجزئة التي بدأتها خالل عام 2020م حيث إن الشركة لديها حق امتياز استخدام العالمة التجارية »دبليو 
اتش سميث« أحد أهم العالمات لمشغلي المحالت التجارية بالمطارات على مستوى العالم، وذلك من خالل افتتاح فروع 
جديدة للتجزئة لبيع الكتب ومنتجات الترفيه والحلويات واالكسسوارات ومواد غذائية في مطارات المملكة واالستفادة من 
نمو عمليات القطاع الصحي من خالل افتتاح عدد من الفروع في المنشآت الصحية والمستشفيات، إضافة إلى االستفادة 
من التطور في القطاع السياحي ضمن برنامج الرؤية حيث تعتزم الشركة فتح عدد من الفروع بالفنادق، وعدد محدود من 
الفروع في قطاع المكتبات، إضافة إلى ذلك تنوي الشركة سداد جزء من المستحقات البالغة 20,942,931 ريال سعودي 
على شركة تهامة الحديثة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيُث سيتم سداد مبلغ 16,239,564 ريال سعودي )فضاًل راجع 
هذه  من  اإلضافية«  والمطالبات  المحتملة  الشرعية  الزكاة  باستحقاقات  المتعلقة  »المخاطر   )24-1-2( رقم  الخطر 

النشرة(. وفيما يلي تفاصيل المبالغ المستخدمة في التوسع وإعادة هيكلة قطاع التجزئة في الشركة:

تفاصيل المبالغ المستخدمة في التوسع وإعادة هيكلة قطاع التجزئة في الشركة(: 77الجدول رقم )
مبلغ االستثمار بالمليون ريال سعودي البيان

افتتاح فروع جديدة للتجزئة لبيع الكتب ومنتجات الترفيه والحلويات واالكسسوارات ومواد غذائية 
في مطارات المملكة والمنشآت الصحية والمستشفيات والفنادق، وعدد محدود من الفروع في قطاع 

المكتبات
17,344

16,240سداد مستحقات لهيئة الزكاة والدخل والجمارك على شركة مكتبات تهامة الحديثة
33,584اإلجمالي

المصدر: الشركة
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التوسع في قطاع التعليم بقيمة )15,968,000( ريال سعودي: تعتزم الشركة التوسع في قطاع التعليم وتوزيع المواد التعليمية . 4
وتطويره من خالل تطوير مواد تعليمة لقطاع التعليم األهلي والمدارس التي تقدم المنهج البريطاني بما يساهم في توسيع 
المنهج  تقدم  التي  التعليمية  والمنشآت  األهلي  التعليم  مدارس  قطاع  في  المستهدفة  والقطاعات  الشركة  قاعدة عمالء 
البريطاني وتطوير برامج تعليمية مع ناشرين في مجال المواد الدراسية غير الرئيسية،َ إضافة إلى تنمية وتطوير العمليات 
الحالية للقطاع التي ترتكز بشكل كبير على المدارس التي تقدم المنهج األمريكي من خالل التركيز على زيادة حصة الشركة 
السوقية من العمالء الرئيسين بالقطاع، سيساهم هذا األمر في تنمية وزيادة إيرادات الشركة والحصة السوقية لها من 

قطاع التعليم الذي يشهد نمو كبير خالل الفترة الحالية والمستقبلية. 
التوسع في قطاع اإلنتاج بقيمة )7,991,000( ريال سعودي: تسعي الشركة إلى تأسيس شركة جديدة بقطاع اإلنتاج لديها . 5

على  عائد  وتحقيق  اإليرادات  لنمو  جديدة  روافد  خلق  في  يساهم  بما  اإلعالمية  المواد  وإنتاج  تصوير  بمعدات  خاصة 
االستثمار للمساهمين من خالل خدمة الشركات العاملة بقطاع اإلنتاج. إضافة إلى ذلك، المساهمة في خفض تكلفة اإلنتاج 

لدى الشركة، إضافة إلى ذلك تعزيز رأس المال العامل لقطاع اإلنتاج وتمويل مشاريع القطاع في الشركة.
قطاع . 6 في  موقعها  تعزيز  إلى  الشركة  تسعى  ريال سعودي:   )17,453,000( بقيمة  المواقع اإلعالنية  وتعزيز شبكة  توسيع 

إعالنية جديدة  لوحات  إضافة  وذلك عن طريق  اإلعالنية  المواقع  بتوسيع شبكة  الشركة  الطرق حيث ستقوم  إعالنات 
التقدم لمزايدة  الشرقية من خالل  بالمنطقة  الحالية  المواقع اإلعالنية  المحافظة على  إلى  الشرقية، إضافة  بالمنطقة 
لعمالئها  أكبر  توفير شبكة  من  الشركة  الحالية ستتمكن  المواقع  على  والحفاظ  التوسع  وبهذا  الحالية،  المواقع  تجديد 

وضمان طاقة تشغيلية أكبر مما سينعكس على إيجابيا على تطوير إيرادات القطاع.
من . 7 جزء  استخدام  الشركة  تعتزم  سعودي:  ريال   )28,449,491( بقيمة  نهائية  قضائية  أحكام  بموجب  مستحقات  سداد 

المتحصالت في سداد التزامات بموجب أحكام قضائية نهائية غير قابلة لالستئناف واجبة السداد وتتمثل في مستحقات 
لصالح أمانة منطقة الرياض وعمالء لشركة تهامة للتوزيع )شركة تابعة( ودين لصالح أحد األفراد عن إحالة حق لدين، 
وتم طلب تنفيذ بعضها لدى محكمة التنفيذ، ويوضح الجدول التالي تفاصيل مستحقات أحكام قضائية نهائية والتي سيتم 

سدادها:

تفاصيل مستحقات أحكام قضائية نهائية والتي سيتم سدادها(: 78الجدول رقم )
المبلغ الذي سيتم سدادهمبلغ المطالبةالجهة

13,609,44311,284,029عبداهلل بن عبدالمحسن بن عبدان 
12,825,745 12,825,745أمانة منطقة الرياض 

1,871,7431,518,778شركة طيب االصايل إلنتاج البالستيك 
3,448,1862,820,939مهند محمد المهولس

32,052,11728,449,491اإلجمالي

المصدر: الشركة

سداد التزامات لجهات تمويلية بقيمة )20,912,000( ريال سعودي: سيتم توجيه جزء من المتحصالت لسداد التمويل الذي . 8
حصلت عليه الشركة من البنك األهلي السعودي، ويوضح الجدول التالي تفاصيل التزامات للجهات تمويلية: 

تفاصيل التزامات للجهات تمويلية(: 79الجدول رقم )
مبلغ المطالبةالجهة

20,912,000البنك األهلي السعودي
20,912,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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سداد التزامات مستحقة لجهات حكومية بقيمة )31,808,000( ريال سعودي: سيتم توجيه جزء من المتحصالت لسداد . 9
الزكاة والضريبة  إلى بعض المستحقات لهيئة  التزامات مستحقة لجهات حكومية متعلقة بتأجير مواقع إعالنية إضافة 

والجمارك، ويوضح الجدول التالي االلتزامات المستحقة للجهات حكومية: 

االلتزامات المستحقة للجهات حكومية(: 80الجدول رقم )
مبلغ المطالبةالجهة

9,619,000 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
6,474,000 أمانة جدة 

6,969,000 أمانة المنطقة الشرقية 
800,000 أمانة العاصمة المقدسة 

293,000 أمانة المدينة المنورة
7,653,000 وزارة النقل

31,808,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع شركة تداول السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام 
الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك. 

استخدام متحصالت الطرح: 712

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح.(: 81الجدول رقم )
2027م2026م2025م2024م2023م 

اإلجمالي بآالف 
الرياالت 
السعودية

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

دعم رأس 
12,850------------2,5702,5702,5702,5702,570المال العامل

أستثمارات 
و إستحواذ 

على حصص 
و شراكات

-40,00040,000--34,00040,000----------154,000

التوسع 
وإعادة 

هيكلة قطاع 
التجزئة في 

الشركة

4,22612,1667567567566,1087567567561,0067567567561,00675675675633,584

التوسع 
في قطاع 

التعليم 
-11,8184,150--------------15,968

التوسع 
في قطاع 

اإلنتاج
1,2776,714---------------7,991

توسيع 
وتعزيز شبكة 

المواقع 
اإلعالنية

5,4013,546---3,057---2,854---2,595---17,453

سداد 
مستحقات 

بموجب 
أحكام 

قضائية 
نهائية 

28,449----------------28,449

سداد 
التزامات 

لجهات 
تمويلية

20,912----------------20,912
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2027م2026م2025م2024م2023م 

اإلجمالي بآالف 
الرياالت 
السعودية

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

سداد 
إلتزامات 
مستحقة 

لجهات 
حكومية

31,808----------------31,808

تكاليف 
26,985----------------26,985الطرح

121,62876,81447,4763,3263,32643,16540,7567567563,8607567567563,601756756756350,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن المشاريع المذكورة أعاله سيتم تمويلها حصرياً من متحصالت الطرح.
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8 
إفادات الخبراء

تم الحصول على الموافقة الخطية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب للشركة على إدراج 
أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الخطية من المحاسبين القانونيين للشركة 
على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي 

من المذكورين أعاله والعاملين لديهم أو أقاربهم أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة وشركاتها التابعة مهما كان نوعها.
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9 
اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في  	
الوضع المالي خالل الـ )12( شهراً األخيرة. باستثناء ما نتج عن قيام شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ببيع مجموعة من األصول 
ونقل االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة )لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القسم 

)10-2-1( »الشركات التابعة«(. 
لم تمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل  	

السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أّي أوراق مالية.
بخالف ما ورد في القسم )6( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، لم يكن هناك  	

أّي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة 
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني 

حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أّي نوع في الشركة أو في أيٍّ من شركاتها التابعة. 	
لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. 	
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10 
المعلومات القانونية

تأسيس الشركة 1011

نبذة عامة  101111
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق هي شركة مساهمة بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية وبموجب القرار الوزاري 
1395/04/03هــ  وتاريخ   )4030008889( رقم  تجاري  وبسجل  1983/04/13م(  )الموافق  1403/06/29هـ  بتاريخ  الصادر   )1397( رقم 
)الموافق 2022/12/23م(،  تاريخ 1444/05/29هـ  التجاري حتى  السجل  الصادر من محافظة جدة، ويسري  )الموافق 1975/04/15م( 
ويقع مقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، حي المحمدية، طريق الملك فهد، مبنى األولى، الدور الرابع، ص.ب 4681 الرياض 
11412 المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل المقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض وذلك بعد موافقة الجمعية العامة 
غير العادية بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( على تحويل فرع الشركة في مدينة الرياض والمقيد بالسجل التجاري رقم 

)1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م( إلى مقر رئيس للشركة.

تأسست الشركة - في البداية - بتاريخ 1395/04/03هـ )الموافق 1975/04/14م( كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره مليونين 
ومائتين وخمسة وأربعين ألف )2,245,000( ريال سعودي. ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )1397( 

وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م(.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمس ماليين )5,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

أتمت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساسي على النحو التالي:

تعديل رأس المال: تم تعديل المادة )7( السابعة من النظام األساسي الخاصة برأس المال وفق ما يلي:

بتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م( تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في  	
المملكة العربية السعودية وبموجب القرار الوزاري رقم 1397 وتاريخ 1403/06/29هـ )الموافق 1983/04/13م(، وأصبح 
رأسمالها مائتان مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسماً إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم 
منها مائة )100( ريال سعودي، منها مليون ومائتي ألف )1,200,000( سهم، بقيمة مائة وعشرين مليون )120,000,000( 
ريال سعودي عبارة عن مساهمة عينية ممثلة في صافي أصول شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )شركة ذات مسؤولية 
محدودة( اكتتب فيها الشركاء المؤسسون للشركة وموظفيها، وثمانمائة ألف )800,000( سهم عادي، بقيمة ثمانين مليون 
)80,000,000( ريال سعودي تم االكتتاب فيها نقداً من قبل المؤسسين لشركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة )شركة 

مساهمة سعودية(. 
بتاريخ 1407/10/11هـ )الموافق 1987/06/07م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	

رأس مال الشركة بنسبة )25%( من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسة وسبعين )75( ريال سعودي، 
وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسة وسبعين 

)75( ريال سعودي بدالً من مائة )100( ريال سعودي.
بتاريخ 1408/09/16هـ )الموافق 1988/05/02م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض رأس  	

مال الشركة بنسبة )20%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها ستين )60( ريال سعودي، وذلك 
نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة. وقد تم تعديل القيمة االسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح ستين )60( 

ريال سعودي بدالً من خمسة وسبعين )75( ريال سعودي.
بتاريخ 1412/04/14هـ )الموافق 1991/10/21م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	

رأس مال الشركة بنسبة )16.7%( من مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى مليوني )2,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك 
إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة. وقد تم تعديل القيمة اإلسمية لكل سهم من أسهم الشركة لتصبح خمسين )50( ريال 

سعودي بدالً من ستين )60( ريال سعودي.
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بتاريخ 1415/04/21هـ )الموافق 1994/09/26م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس  	
مال الشركة بنسبة )50%( من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال 
سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين )3,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها خمسين )50( ريال سعودي، وذلك 

عن طريق إصدار مليون )1,000,000( سهم عادي جديد بقيمة اسمية خمسين )50( ريال سعودي للسهم لواحد. 
بناًء على القرار الصادر من هيئة السوق المالية رقم 4-154-2006 وتاريخ 1427/02/27هـ )الموافق 2006/03/27م(  	

والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بتجزئة أسهم الشركات المساهمة العامة بذلك التاريخ لتصبح القيمة االسمية 
للسهم الواحد عشرة )10( رياالت سعودية بدالً من خمسين )50( ريال سعودي. وعليه، فقد تمت تجزئة أسهم الشركة 
ليصبح عددها خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.

بتاريخ 1438/07/16هـ )الموافق 2017/04/13م( وافقت الجمعية العامة الغير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض  	
رأس مال الشركة بنسبة )50%( من مائة وخمسين مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى رأس المال الحالي وهو خمسة 
وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي مقسم إلى سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي، وبقيمة 

إسمية لكل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة.
بتاريخ 1441/11/24هـ )الموافق 2020/07/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة  	

من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وتمثل االكتتاب في طرح عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح 
يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال 
الشركة من خمسة وسبعين مليون )75,000,000( ريال سعودي، إلى مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال 
سعودي، وزيادة عدد األسهم من سبعة ماليين وخمسمائة ألف )7,500,000( سهم عادي إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة 

ألف )17,500,000( سهم عادي.
بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مالها بقيمة )125.000.000( ريال  	

سعودي وبنسبة )71.43%( من مئة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين مليون )50,000,000( 
ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء عدد 17.5 مليون سهم عادي. ومن ثم زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق 
مليون  مئة  أربعة  الزيادة  بعد  الشركة  مال  رأس  ليصبح  سعودي  ريال   )350,000,000( وخمسون  ثالثمائة  بقيمة  أولوية 

)400,000,000( ريال سعودي.
بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة  	

بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )71.43%( من مائة وخمسة وسبعين مليون )175,000,000( ريال سعودي إلى خمسين 
مليون )50,000,000( ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وتتمثل إلغاء 

عدد اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )12,500,000( سهم عادي، حيُث تم إلغاء )1( سهم مقابل )1.4( سهم.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمس ماليين )5,000,000( سهم  	

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
تعديل المقر الرئيسي: بتاريخ 1438/01/15هـ )الموافق 2016/10/16م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي 
الشركة على تغيير المقر الرئيس للشركة، وعليه، تم نقل المقر الرئيس للشركة من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بسجل 

تجاري رقم )1010016722( وتاريخ 1398/07/08هـ )الموافق 1978/06/13م(.

قد تمت الموافقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( على تعديل  	
بنود النظام األساسي للشركة تماشياً مع تخفيض رأس المال، وتم اعتماد النظام األساسي من قبل إدارة حوكمة الشركات 

في وزارة التجارة بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م(.
لم تقم الشركة بتحميل هذه النسخة )األخيرة( من النظام األساسي على موقع )تداول( في الصفحة الخاصة بالشركة. 	
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مجلس اإلدارة 101112

تشكيل المجلس 10111211

يتولى إدارة الشركة وفقاً للنظام األساس مجلس إدارة مؤلف من )7( سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن )3( ثالث 
سنوات. وحسب آخر تعديل للنظام األساسي للشركة بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م(، فإن الشركة حالًيا ملتزمة بنظام 
الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق2015/11/10م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 
)م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2018-45-3 
وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(. حيث أن النظام األساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء المجلس يكون من سبعة 
أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية. كما يبين نظام الشركة األساسي التزام الشركة بالمادة )16( من الئحة حوكمة الشركات والتي تلزم 
الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين 
أو عن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة )أيهما أكثر(، وحالًيا فإن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين ويبلغون خمسة أعضاء من 

أصل ستة، كما يوجد في المجلس ثالثة أعضاء مستقلين من أصل ستة أعضاء.

أعضاء مجلس اإلدارة* (: 82الجدول رقم )
مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 2021/10/14م*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد
----42سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةسلطان صالح الدين عبدالعظيم**
----50سعوديغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب***

----43سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةساري بن إبراهيم المعيوف
----44سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةسلمان محمد ناصر االسمري
----31سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبعبدالعزيز نجيب السويلم****

----37سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةالمعتصم باهلل زكي عالم
المصدر: الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من 
تاريخ 1443/03/08هـ )الموافق 2021/10/14م( وتنتهي في تاريخ 1446/04/10هـ )الموافق 2024/10/13م(.

** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/02/27هـ )الموافق 2021/10/17م( تعيين السيد/ سلطان صالح الدين عبدالعظيم رئيساً لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.
***بتاريخ 2022/01/02م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تكليف عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ إبراهيم بن محمد الشبيب كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون عضواً تنفيذياً 

اعتباراً من تاريخ 2022/01/02م.
****وبتاريخ 1444/03/01هـ )الموافق 2022/09/27م( قرر مجلس اإلدارة تعيين عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ عبد العزيز نجيب السويلم كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون 

عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 1444/03/07هـ )الموافق 2022/10/03م( .

رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 10111212

الشركة ملتزمة بمتطلبات التعيين في هذه المناصب وفق النظام األساسي والئحة حوكمة الشركات، حيث وافقت الجمعية العامة العادية 
بتاريخ 1443/02/26هـ )الموافق2021/10/03م( على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين. وفي تاريخ 1443/03/11هـ )الموافق 
2021/10/17م( وافق مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ/ سلطان صالح الدين عبدالعظيم رئيساً لمجلس اإلدارة، وتعيين األستاذ/ إبراهيم 

محمد إبراهيم الشبيب نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة. 

بتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م( صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين أمين سر مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن 
أحمد الغامدي كأمين سر مجلس اإلدارة لمدة عام ويسري القرار ابتداء من تاريخ صدوره. 

مناصب مجلس إدارة الشركة(: 83الجدول رقم )
صفة العضويةالمنصباالسم

مستقل رئيس مجلس اإلدارة سلطان صالح الدين عبدالعظيم 
تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب 

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبعبد العزيز نجيب السويلم
مستقلعضو مجلس اإلدارة ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف
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صفة العضويةالمنصباالسم

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة سلمان محمد ناصر االسمري
مستقل عضو مجلس اإلدارةالمعتصم باهلل زكي عالم

المصدر: الشركة

وبحسب النظام األساسي يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها بما يحقق أغراضها، وله على سبيل المالث 
ال الحصر حق االشتراك في شركات أخرى والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك 
الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز األمالك والصكوك بحسب الشروط المحددة في النظام األساسي، كما يكون 
للمجلس الحق في حدود اختصاصاته أن يوكل أو يفوض احد أو كثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو إلغاء هذا 

التفويض أو التوكيل كليا أو جزئيا.

وله تصريف أمورها واإلشراف على أعمالها وشؤونها المالية داخل لمملكة العربية السعودية وخارجها، وإعدد السياسات واإلرشادات لتحقيق 
أهدافها والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

مكافآت المجلس 10111213

وفق النظام األساسي للشركة يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ خمسة آالف )5,000( ريال سعودي، 
والحد األعلى مبلغ خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي سنوًيا لكل منهم نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله شاملة 
أي مكافآت إضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة. وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن 
يتم توزيع نسبة ال تزيد عن )10%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام الشركات 
والنظام األساسي للشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه 
المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما 
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي وفق الضوابط التي تضعها 
جهة االختصاص. ويكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه خمسة آالف )5,000( ريال سعودي عن كل جلسة غير شاملة 
مصاريف السفر واإلقامة. يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل 

حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من 
مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما 
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو 
من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. )فضاًل راجع القسم الفرعي )4-5( »تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين« من 

القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(.

اجتماعات المجلس 10111214

وفق النظام األساسي للشركة يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة خطية أو ترسل 
بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني مصحوبة بجدول أعمال االجتماع قبل )5( خمسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع، ما لم تستدعي األوضاع 
عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقاً لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة 
تقل عن )5( خمس أيام قبل تاريخ االجتماع. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على األقل 

من األعضاء.

لجان الشركة 101113
لدى الشركة ثالثة لجان فرعية وهي على النحو التالي:

لجنة المراجعة 	

وتتشكل من أربعة )4( أعضاء، وتشمل اختصاصات اللجنة المراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها 
ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 
للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها او تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. كما تختص لجنة المراجعة بالنظر في القوائم 
المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/02/26هـ )الموافق2021/10/03م( على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد 
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ 2021/10/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/10/13م 

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
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أعضاء لجنة المراجعة(: 84الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيس اللجنة )عضو مستقل(المعتصم باهلل زكي عالم
عضو )من خارج المجلس (عبدالعزيز عوجان الرشيدي

عضو )من خارج المجلس(كريم عبدالعزيز شنيور
عضو )من خارج المجلس(عبدالسالم ماجد البنا*

المصدر: الشركة
أعلنت الشركة في موقع تداول عن استقالة عضو لجنة المراجعة األستاذ/عبدالسالم ماجد البنا من عضويته في لجنة المراجعة بالشركة والتي تقدم بها بتاريخ 2022/09/06م. وقد صدر 

قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 2022/09/07م بالموافقة على االستقالة المقدمة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ 2022/09/07م.

وفيما يلي جدول يبين عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خالل السنتين األخيرتين وحتى تاريخ نشر هذه النشرة:

اجتماعات لجنة المراجعة(: 85الجدول رقم )
2022م*2021م2020م

445عدد اجتماعات لجنة المراجعة
المصدر: الشركة

* حتى تاريخ هذه النشرة

وفقاً للمادة )57( من الئحة حوكمة الشركات، تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة 
المالية للشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت. 	

وتتشكل من ثالثة )3( أعضاء، وتشمل اختصاصات اللجنة رفع التقارير إلى الجمعية العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة إلى جانب مسؤوليتها 
في التعامل مع مجموعة من الشؤون التشغيلية وشؤون األعمال من بينها الموارد البشرية والمكافآت والترشيحات.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 86الجدول رقم )

المنصباالسم
رئيسساري إبراهيم المعيوف**

عضوسلطان صالح الدين عبدالعظيم
عضوسلمان محمد ناصر األسمري***

المصدر: الشركة

وفيما يلي جدول يبين عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنتين األخيرتين وحتى تاريخ نشر هذه النشرة:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت(: 87الجدول رقم )
2022م*2021م2020م

142عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
المصدر: الشركة

* حتى تاريخ هذه النشرة

ووفقاً للمادة )50( من الئحة حوكمة الشركات، تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل، ويتبين من محاضر 
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام 2020م ، بأن الشركة غير ملتزمة بالحد األدنى المطلوب نظاماً الجتماعات هذه اللجنة.

اللجنة التنفيذية 	

تتشكل اللجنة التنفيذية من )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر 
بتاريخ 2021/10/17م. وحتى تاريخ النشرة لم يتم تفعيل اللجنة التنفيذية، ولم يتم اعتماد الئحة عمل اللجنة، ولم تباشر اللجنة أي أعمال 

ولم تعقد أي اجتماع.
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اإلدارة التنفيذية 101114
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركة.(: 88الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

----14-06-2021م 51سعوديالرئيس التنفيذي مازن محمد ناصر األسمري 

----2015/10/01م62بريطانينائب الرئيس التنفيذي األولجيمس والس جراهام موري

----2022/12/18م42سعوديرئيس قطاع التجزئةماجد محمد حسن بلخي

----2012/10/01م45مصريمدير الشؤون الماليةأيمن محمد عبدالرحمن سليمان 

----2022/12/06م31سعوديمدير الشؤون القانونيةفيصل محسن حسين العطاس

2022/05/22م39سعوديأمين سر المجلسنايف بن أحمد الغامدي

رئيس الموارد البشرية شاغر*
-------والشؤون اإلدارية

المصدر: الشركة
*الشركة في طور تعيين رئيس الموارد البشرية والشؤون اإلدارية.

حوكمة الشركة 101115
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 
1438/05/16هـ. )الموافق 2017/02/13م(. بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ. والمعدلة 
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-57-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة 

وتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للشركة.

حتى تاريخ هذه النشرة؛ فإن الشركة ملتزمة بالمواد اإللزامية بالئحة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة السوق المالية، باستثناء عدم التزام 
ادارة الشركة بالئحة حوكمة الشركات المدرجة واألنظمة الخاصة بإدارة الشركة حيث لم تشتمل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات 
المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2017/07/16م على مكافآت أعضائها، وعدم اعتماد الجمعية العامة لسياسة المكافآت لمجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ؛ مخالفًة بذلك بعض متطلبات الفقرة )ب( من المادة الستين، والفقرة )ب( من المادة 
الرابعة والستين، والفقرة )1( من المادة الحادية والستين من الئحة حوكمة الشركات. وعدم التزام لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة 
بعقد اجتماعات بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل خالل العام المالي المنتهي في 2021/03/31م، حيث لم تعقد اللجنة اال اجتماع واحد 

بتاريخ 2021/03/31م، مخالفة بذلك بعض متطلبات الفقرة )7( من المادة الخمسين من الئحة حوكمة الشركات .

نشاط الشركة 1012

وترخيص  1978/06/13م(،  )الموافق  1398/07/08هـ  وتاريخ   )1010016722( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
وزارة اإلعالم )الثقافة واإلعالم سابقاً( رقم )23232( والصادر بتاريخ 1412/12/02هـ )الموافق 1992/06/03م( وترخيص وزارة اإلعالم 
بتاريخ  والصادر   )55972( رقم  اإلعالم  وزارة  وترخيص  2002/10/01م(،  )الموافق  1423/07/24هـ  بتاريخ  والصادر   )30540( رقم 
العامة واالتصال ومؤسسات  العالقات  التجاري في  الشركة كما في السجل  )الموافق 2017/08/01م(. وتتمثل أنشطة  1438/11/08هـ 

ووكاالت الدعاية واإلعالن.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

القيام بأعمال اإلعالن بكافة وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة وتصنيع المواد اإلعالنية بأنواعها وتطوير الوسائل . 1
االعالنية القائمة وتنميتها واستحداث وسائل جديدة وتسويق هذه الوسائل.

القيام بأعمال العالقات العامة وبما تشمله من تنظيم مؤتمرات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.. 2
اإلنتاج اإلعالمي: كالنشر واعداد الكتب والدوريات المتخصصة واألدلة وإنتاج البرامج االذاعية والتلفزيونية.. 3
الطباعة بأنواعها لمطبوعاتها ولحساب الغير.. 4
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تجارة الجملة والتجزئة في األدوات الكتابية واستيراد وبيع األدوات واللوازم المكتبية والمدرسية والهدايا اإلعالنية وألعاب . 5
ومستلزمات األطفال غير النارية والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب واألجهزة واألدوات الهندسة وأجهزة الحاسب 
وأعمال  الذاكرة  وبطاقات  اإللكترونية  األلعاب  وأجهزة  معلومات(  وقواعد  تطبيقات  )أنظمة  وبرامجه  وملحقاتها  اآللي 
والكشافية  الرياضية  واألدوات  وملحقاتها  الهاتفية  االتصاالت  وأجهزة  الكاتبة  واآلالت  به  المرتبطة  والصيانة  الخدمات 
والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، مواد التوجيه والتدريس 
والتقدم  الغذائية،  والمواد  المالبس  وكذلك  )الراسمات(  الكليشيهات  الطباعة،  حروف  البالستيكية،  التغليف  ومواد 
للمناقصات الحكومية إلى العديد من الجهات الحكومية واألهلية، واستيراد المواد التي تدخل في تصنيع اللوحات اإلعالنية 
الداخلية والخارجية وطباعتها ويشمل ذلك المواد الخشبية والحديدية والمعدنية والبالستيكية والكهربائية والنيون واألحبار 

والدهانات وأفالم وأوراق الطباعة وتأمين العمالة الفنية الالزمة لذلك.
توزيع المطبوعات، الصحف، المجالت، الدوريات، الكتب، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من . 6

الوجوه في مؤسسات أو شركات تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أو تكون مكملة لها، 
أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. 

الوكاالت التجارية ضمن أغراض الشركة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة وقيدها في سجل . 7
الوكاالت التجارية، وذلك كله بعد الحصول على موافقة جهات االختصاص.

التدريب: يجوز للشركة أن تمارس نشاط التدريب والتعليم، ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تنشئ مراكز متخصصة في افتتاح . 8
فصول دراسية لتعليم برامج: الحاسب اآللي، واإلدارة، والمحاسبة، واآللة الكاتبة، واللغات على أن تحصل على موافقة 

المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني والجهات المختصة.
إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية(.. 9

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(.. 10

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تمارس شركة تهامة أنشطتها من خالل مكتبها الرئيس بالرياض وشبكة فروعها وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية وعن طريق 
استثماراتها في شركات أخرى داخل وخارج المملكة.

)لمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضاًل راجع القسم الفرعي )3-3( »األنشطة الرئيسية للشركة« من القسم )3( »خلفية عن 
الشركة وطبيعة أعمالها« من هذه النشرة(.

الشركات التابعة للشركة 101211
العربية  المملكة  داخل  فيها  على حصص  أو  عليها  االستحواذ  أو  بتأسيسها  قامت  الشركات  من  في عدد  الشركة حصة مسيطرة  تملك 

السعودية.

الشركات التابعة للشركة.(: 89الجدول رقم )

مكان التأسيسرأس المالاسم الشركة
المكان الرئيس للعمليات

نسبة الملكيةالنشاط
المدينةالدولة

الشركات التابعة الجوهرية

81,671,977 ريال شركة مكتبات تهامة الحديثة
القرطاسية جدةالسعوديةالسعوديةسعودي

100%والمكتبات

100%النشر والتوزيعالرياضالسعوديةالسعودية3,500,000 ريال سعوديشركة تهامة للتوزيع
100%تجارة التجزئةالرياضالسعوديةالسعودية200,000 ريال سعوديشركة تهامة للتعليم *

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي 
70%إنتاج أفالم وبرامجالرياضالسعوديةالسعودية10,000 ريال سعوديوالمسموع **

الشركات التابعة غير الجوهرية
100%استثمار تجاريالرياضالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري***

100%االستثمار العقاريجدةالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة استدامة العالمية للعقار***
100%اإلعالنالرياضالسعوديةالسعودية500,000 ريال سعوديشركة تهامة الدولية لإلعالن***

100%دعاية وإعالنالرياضالسعوديةالسعودية25,000 ريال سعوديشركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن***
51%اإلعالنالرياضالسعوديةالسعودية1,000,000 ريال سعوديالشركة الدولية للخدمات اإلعالنية****

100%تجزئةدبياإلماراتاإلمارات600.000 درهم إماراتيشركة أفينتوس جلوبال للتجارة *****
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مكان التأسيسرأس المالاسم الشركة
المكان الرئيس للعمليات

نسبة الملكيةالنشاط
المدينةالدولة

شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي 
50%انتاج أفالمالرياضالسعوديةالسعودية100,000 ريال سعوديوالمسموع

100%إعالم وأبحاثالرياضالسعوديةالسعودية100,000 ريال سعوديشركة تهامة لإلعالم الجديد ****** 
المصدر: الشركة.

* خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م م قامت الشركة باالستحواذ على حصص إضافية من شركة تهامة للتعليم )شركة تابعة( تمثل 51% من رأس مال الشركة لتصبح نسبة 
ملكية الشركة األم 100% من رأس مال الشركة التابعة كما في 31 مارس 2021م. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم 
تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة البالغ قدرها 3,459,628 ريال سعودي ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم.

** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2019م قامت الشركة االم بالمساهمة في تأسيس شركة االنتاج المتكامل لإلنتاج االعالمي المرئي والمسموع - شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 

قدره 10,000 ريال سعودي مملوكة بنسبة 35%, خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة األم باقتناء حصص إضافية تمثل 35% من رأس مال شركة اإلنتاج المتكامل 
بقيمة تقدر ب7,250,000 ريال سعودي، . وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة ضمن حقوق الملكية، 

وإثبات الزيادة في العوض المدفوع عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة البالغ قدرها 7,231,139 ريال سعودي ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم.
*** تم تأسيسها ألغراض خاصة ، وال تمارس أنشطة حالياً.

**** قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة - انترماركتس في 16 نوفمبر 2011م تعليق نشاط الشركة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وعدم القيام بأي أعمال جديدة 

خالل المدة وذلك تجنبا للخسارة إن عدم قدرة تهامة على استخدام الحق القانوني لها إلدارة هذه الشركة نتيجة لتوقف نشاط الشركة منذ 16 نوفمبر 2011م وعدم قدرة الشركة على الحصول 
على أية بيانات ومعلومات مالية تمكنها من القيام بتوحيد الشركة وانتهاء السجل التجاري والتراخيص الالزمة للشركة ألداء عملها مما أدى إلى فقدان الشركة األم للسيطرة على الشركة 

المستثمر بها. وعليه قررت الشركة األم التوقف عن تجميع البيانات المالية للشركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة - انترماركتس ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة.
**** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م قرر الشركاء في الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية المحدودة - انترماركتس تصفية الشركة وقد قام الشركاء بتعيين مصفي التخاذ اإلجراءات 

النظامية بهذا الشأن.
***** بتاريخ 9 مايو 2022م تم توقيع اتفاقية ما بين شركة أفينتوس جلوبال للتجارة و العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة و شركة نكست بايت للتجارة و ذلك لبيع مجموعة من األصول و 

نقل االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة تخضع االتفاقية وتشترط الحصول على جميع الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة والهيئات ذات العالقة 
إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز وعقود اإليجار، وبتاريخ 4 أكتوبر 2022م قامت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بالحصول على الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة و الهيئات ذات العالقة 
إلكمال عملية نقل حقوق اإلمتياز و عقود اإليجار. و عليه تم إستكمال عملية نقل األصول و اإللتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة إفنتس جلوبال للتجارة و إجراءات بيع مخزون الشركة 

للمشتري ) شركة نكست بايت للتجارة(.
****** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2021م قامت الشركة باالستحواذ على كامل حصص الشريك في شركة تهامة لإلعالم الجديد )شركة زميلة( وعليه أصبحت ملكية الشركة %100 

من رأس مال الشركة وأصبحت شركة تابعة كما في 31 مارس 2021م.

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة:

شركة مكتبات تهامة الحديثة.(: 90الجدول رقم )
شركة مكتبات تهامة الحديثةاسم الشركة

جدة، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

شراء وبيع وتسويق القرطاسية والحاسب اآللي واإلكسسوارات واألثاث واألدوات المدرسية. النشاط )حسب السجل التجاري(
واحد وثمانون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون )81,671,977( ريال سعودي.رأس مال الشركة

100%نسبة الملكية

ثمانية ماليين ومائة وسبعة وستون ألف ومائة وثمانية وتسعون )8,167,198( سهماً بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم
للسهم.

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

4030206816رقم شهادة السجل التجاري
1432/01/05هـ )الموافق 2010/12/11م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1445/01/05 هـ )الموافق 2023/07/23م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
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شركة تهامة للتوزيع.(: 91الجدول رقم )
شركة تهامة للتوزيعاسم الشركة

الرياض- المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

النشاط )حسب السجل التجاري(
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرائط )ويشمل استيراد وإنتاج األوعية الفكرية المكتوبة والمرسومة أو 

المصورة( - البيع بالتجزئة للكتب والمجالت والصحف والوسائل التعليمية المساعدة - البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات 
المكتبية والجرائد والمجالت المكتبات . 

ثالث ماليين وخمسمائة ألف )3,500,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة
ثالثة آالف وخمسمائة )3,500( سهم بقيمة ألف )1,000( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

100%نسبة الملكية
مازن محمد ناصر األسمرياإلدارة

1010630677رقم شهادة السجل التجاري
1441/07/10هـ )الموافق 2020/03/05م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1446/07/10هـ )الموافق 2025/01/10م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة

شركة تهامة للتعليم.(: 92الجدول رقم )
شركة تهامة للتعليماسم الشركة

طريق الملك فهد - الرياضالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات(.النشاط )حسب السجل التجاري(
مائتان ألف )200,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

ألفان )2,000( سهم بقيمة مائة )100( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم
100%نسبة الملكية

مازن محمد ناصر األسمرياإلدارة
1010556302رقم شهادة السجل التجاري

1438/06/29هـ )الموافق 2017/02/26م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1447/06/29هـ )الموافق 2025/12/20م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع.(: 93الجدول رقم )
شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموعاسم الشركة

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والبرامج التلفزيونية، إنتاج أفالم سينمائية، يشمل الرسوم المتحركة التقليدية، انتاج إعالنات النشاط )حسب السجل الجاري(
تجارية تلفزيونية. 

عشرة آالف )10,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة
مائة )100( سهم بقيمة مائة )100( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

70%نسبة الملكية

اإلدارة
عبدالعزيز نجيب عبدالعزيز السويلم 	
ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف  	
سلمان محمد ناصر األسمري 	

1010560718رقم شهادة السجل التجاري
1440/06/15هـ )الموافق 2019/02/20م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1445/06/15هـ )الموافق 2024/12/28م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
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شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري.(: 94الجدول رقم )
شركة تهامة القابضة لالستثمار التجارياسم الشركة

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

المشاركة في تأسيس الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات.النشاط )حسب السجل الجاري(
خمسمائة ألف )500,000( ريال سعوديرأس مال الشركة

خمسمائة )500( سهم بقيمة ألف )1,000( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم
100%نسبة الملكية

مازن محمد ناصر األسمرياإلدارة
1010179387رقم شهادة السجل التجاري

1423/05/25هـ )الموافق 2002/08/04م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1445/05/24هـ )الموافق 2023/12/07م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة

شركة استدامة العالمية للعقار.(: 95الجدول رقم )
شركة استدامة العالمية للعقار*اسم الشركة

جدة، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية أو غير السكنية(، وممارسة أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.النشاط )حسب السجل الجاري(
خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

100%نسبة الملكية
خمسون ألف )50,000( سهم بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

اإلدارة

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف 	
رضا محمد إبراهيم الحيدر 	
خالد فهد عبداهلل العبدالجبار 	
إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب 	
عبدالكريم إبراهيم محمد المعيوف 	

4030206803رقم شهادة السجل التجاري
1432/01/05هـ )الموافق 2010/12/11م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1444/02/05هـ )الموافق 2022/09/01م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*جاري العمل على تحديث النظام األساسي ومن ثم تجديد السجل التجاري
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شركة تهامة الدولية لإلعالن.(: 96الجدول رقم )
شركة تهامة الدولية لإلعالن*اسم الشركة

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

البيع بالجملة عن طريق االنترنت، تركيب وتجميع لوحات النيون، أبحاث السوق واستطالعات الرأي، تنظيم وإدارة المعارض النشاط )حسب السجل الجاري(
والمؤتمرات، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات. 

خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة
100%نسبة الملكية

خمسون ألف )50,000( سهم بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

اإلدارة

ساري إبراهيم عبدالكريم المعيوف 	
رضا محمد إبراهيم الحيدر 	
خالد فهد عبداهلل العبدالجبار 	
إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب 	
عبدالكريم إبراهيم محمد المعيوف  	

1010305626رقم شهادة السجل التجاري
1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1444/04/22هـ )الموافق 2022/11/16م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*جاري العمل على تحديث النظام األساسي ومن ثم تجديد السجل التجاري

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن.(: 97الجدول رقم )
شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالناسم الشركة

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن.النشاط )حسب السجل الجاري(
خمسة وعشرون ألف )25,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

100%نسبة الملكية
خمسة وعشرون )25( سهم بقيمة ألف )1,000( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

مازن محمد ناصر األسمرياإلدارة
1010475663رقم شهادة السجل التجاري

1440/02/27هـ )الموافق 2018/11/05م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1445/02/27هـ )الموافق 2023/09/12م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
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شركة أفينتوس جلوبال للتجارة.(: 98الجدول رقم )
شركة أفينتوس جلوبال للتجارة*اسم الشركة

اإلمارات العربية المتحدةالعنوان
شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحدالكيان القانوني

تجارة عامة متجر استهالكي مجمع استهالكي بقالة، تجارة الكتب، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة بطاقات النشاط )حسب السجل التجاري(
التهنئة والدعوة. 

ستمائة ألف درهم إماراتي.رأس مال الشركة
ستمائة )600( سهم بقيمة الف )1,000( درهم إماراتي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

100%نسبة الملكية
مازن محمد ناصر األسمرياإلدارة

652228رقم شهادة السجل التجاري
1432/05/02هـ )الموافق 2011/04/06م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1444/09/05هـ )الموافق 2023/04/05م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*بتاريخ 9 مايو 2022م تم توقيع اتفاقية ما بين شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%( والعاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وشركة نكست بايت للتجارة وذلك 

لبيع مجموعة من األصول ونقل االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة.

تبلغ قيمة الصفقة 3.7 مليون درهم أماراتي، منها 0.7 مليون درهم ستستخدم لسداد جزء من التزامات شركة افينتوس وفًقا لالتفاقية 
المبرمة مع المشتري. باإلضافة إلى ذلك، سيتم بيع مخزون شركة أفينتوس إلى شركة نكست بايت بالتكلفة كما في تاريخ إتمام الصفقة.

تتمثل الصفقة في نقل األصول وااللتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة و التي تعمل في قطاع التجزئة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة و تقوم بتشغيل فروع بمدن دبي و أبو ظبى و الشارقة لبيع الكتب والقرطاسية والمجالت والصحف ومنتجات 
إلى  التجارية، إضافة  العالمة  استخدام  امتياز  اتفاقية حق  نقل  المشتري على  إلى  التحويل  واإلكسسوارات. سيشمل  والحلويات  الترفيه 
االصول و االلتزامات محل الصفقة كافة أصول النشاط التجاري للشركة في تاريخ تنفيذ الصفقة بما فيها الممتلكات و التجهيزات الخاصة 
بالفروع و المشروعات تحت التنفيذ و المخزون واألنظمة األلية، كما سيتم نقل جميع االلتزامات المستقبلية الخاصة بعقود تأجير الفروع 

من تاريخ إتمام الصفقة و مستحقات مقاولي المشروعات تحت التنفيذ الخاصة بالفروع، و مستحقات جميع موظفي الشركة. 

تعتمد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المنقولة على التاريخ الفعلي لتنفيذ عملية نقل كل أصل أو التزام منها

وبتاريخ 4 أكتوبر 2022م قامت شركة أفينتوس جلوبال للتجارة بالحصول على الموافقات الالزمة من أصحاب المصلحة و الهيئات ذات 
العالقة إلكمال عملية نقل حقوق االمتياز و عقود اإليجار. و عليه تم استكمال عملية نقل األصول و االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية 

لشركة أفينتوس جلوبال للتجارة و إجراءات بيع مخزون الشركة للمشتري ) شركة نكست بايت للتجارة(.

شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع.(: 99الجدول رقم )
شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع*اسم الشركة

الرياض - المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغيرالنشاط )حسب السجل التجاري(
مائة ألف ريال سعودي.رأس مال الشركة

مائة )100( سهم بقيمة مائة )1,00( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم
50%نسبة الملكية

اإلدارة
عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوف 	
رضا محمد إبراهيم الحيدر 	

1010597777رقم شهادة السجل التجاري
1441/02/07هـ )الموافق 2019/10/07م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1444/02/07هـ )الموافق 2022/09/03م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*جاري العمل على تحديث النظام األساسي ومن ثم تجديد السجل التجاري
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شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واالعالن.(: 100الجدول رقم )
شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واالعالن*اسم الشركة

الرياض- المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

تصديق وتعهد تجارية، التسويق نيابة عن الغير، البيع بالجملة والتجزئة للهدايا والكماليات، التسويق االلكتروني وأبحاث النشاط )حسب السجل التجاري(
السوق واستطالعات الرأي.

مئة ألف ريال سعوديرأس مال الشركة
مائة )100( سهم بقيمة )1000( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم

100%نسبة الملكية
عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم المعيوفاإلدارة

1010893591رقم شهادة السجل التجاري
1438/11/25هـ )الموافق 2017/08/18م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1443/11/25هـ )الموافق 2022/06/25م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*جاري العمل على تحديث النظام األساسي ومن ثم تجديد السجل التجاري

شركة الدولية للخدمات االعالنية المحدودة )انترماركتس(.* (: 101الجدول رقم )
شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واالعالن*اسم الشركة

جدة- المملكة العربية السعوديةالعنوان
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطةالكيان القانوني

القيام بتنفيذ الخدمات االعالنية بموجب قرار الصناعة رقم 169 في 1440/05/14 وترخيص وزارة االعالم رقم 184/م النشاط )حسب السجل التجاري(
مئة ألف ريال سعوديرأس مال الشركة

مائة )100( سهم بقيمة )1000( ريال سعودي للسهم.عدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم
51%نسبة الملكية

اإلدارة

فهد محمد احمد باخيضر  	
محمد سعيد عبداهلل طيب 	
ارفين الديالس غروفيتش 	
خليل مالك بيطار 	

4030037855رقم شهادة السجل التجاري
1401/02/29هـ )الموافق 1981/01/05م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
1423/05/30هـ )الموافق 2002/08/09م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

المصدر: الشركة
*لم يتم تجديد السجل حيث أن الشركة متوقفة عن ممارسة النشاط ألكثر من 10 سنوات، وهي االن تحت اجراء التصفية وتم تعيين مصفي لها.

الشركات المستثمر بها من قبل الشركة.(: 102الجدول رقم )

رأس المالاسم الشركة
مكان التأسيس)ريال سعودي(

المكان الرئيس للعمليات
نسبة الملكيةنشاطها

المدينةالدولة

الشركة المتحدة لإلعالن 
50%دعاية وإعالنالرياضالسعوديةالسعودية500,000المحدودة*

شركة الصحفيون المتحدون 
50%النشر والتوزيعالقاهرةالشرق األوسطالمملكة المتحدة2,143**

الشركة السعودية لبيع مواد 
42.5%دعاية وإعالنجدةالسعوديةالسعودية1,000,000اإلعالن ***

40%إعالن وتسويقدبياإلماراتاإلمارات51,000شركة تهامة جلوبال دبي****
الشركة الخليجية لتطوير 

30%تقنية الحلول الماليةالرياضالسعوديةالسعودية500,000األنظمة *****

30%تقنية الحلول الماليةالرياضالسعوديةالسعودية500,000شركة التقنية المتجددة *****
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رأس المالاسم الشركة
مكان التأسيس)ريال سعودي(

المكان الرئيس للعمليات
نسبة الملكيةنشاطها

المدينةالدولة
35%اإلنتاجالرياضالسعوديةالسعودية10,000شركة قطرب لإلنتاج ******

الشركة الوطنية الموحدة 
8.3%التوزيعالرياضالسعوديةالسعودية12,000,000للتوزيع *******

الواليات المتحدة 3,075,000شركة فوغو ********
4.0%اإلعالنديلويرالواليات المتحدة األمريكيةاألمريكية

شركة جي وولتر طومسون - 
الشرق األوسط وشمال البحرين3,750,000مينا *********

30%إعالن وعالقات عامةالمنامةإفريقيا

المصدر: الشركة
* بتاريخ 30 يونيو 2021م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية على ان تتملك دابليو 
بي بي 70% من الشركة القابضة الجديدة فيما ستكون حصة شركة تهامة 30%. خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات 
التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 31 ديسمبر 2022 بدال من 31 ديسمبر 2021 وفق االتفاقية األصلية. الحقا تم تعديل هيكل االتفاقية بحيث تصبح الشركة المتحدة لإلعالن هي الشركة 
القابضة الجديدة حيث ستقوم مجموعة دابليو بي بي بنقل بعض الشركات المملوكة لها إلى الشركة المتحدة لإلعالن و ستتنازل تهامة عن نسبة 20% من مليكتها في الشركة المتحدة لإلعالن 
إلى مجموعة دابليو بي بي لتصبح ملكية تهامة في الشركة المتحدة لإلعالن بعد انتهاء كافة اإلجراءات الرسمية ذات العالقة 30% تجدر اإلشارة أنه تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية 
وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2023 بدال من 31 ديسمبر 2022 وفق ملحق االتفاقية. سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة بناًء على الموجودات 

والمطلوبات في ذلك التاريخ عند االنتهاء، ال يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.
تتضمن اتفاقية الشركاء بين شركة تهامة وشركة دابليو بي بي خياًرا غير مشروط وغير قابل لإللغاء لشركة دابليو بي بي لمطالبة شركة تهامة بنقل جميع أسهمها )»خيار الشراء«( في أي وقت 
بعد السنة الخامسة من استكمال نقل الملكية القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى بشراء جميع أسهمها )»خيار البيع«( في أي وقت بعد السنة الخامسة من استكمال نقل 
الملكية القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى ، يجوز ممارسة خيار الشراء أو خيار البيع في أي وقت بين 1 يناير و31 مارس في أي عام بعد السنة الخامسة من استكمال نقل 
الملكية القانونية واستيفاء جميع الموافقات التنظيمية األخرى. )»فترة تنفيذ الخيار »(. وتكون مشروطة بإعطاء دابليو بي بي أو شركة تهامة )حسب الحالة( إشعاًرا كتابًيا للطرف اآلخر خالل 
نافذة الخيار )»إشعار ممارسة«(، ال يجوز ممارسة خيار الشراء إال إذا لم يتم استخدام خيار البيع والعكس صحيح. بمجرد إعطاء إشعار بالممارسة، ال يجوز إلغاؤه دون موافقة خطية من الطرف 

المتلقي، يتم احتساب المقابل المستحق الدفع لشركة تهامة عن جميع أسهمها في الشركة مقابل تنفيذ أحدي الخيارين )»قيمة تنفيذ الخيار«( على النحو التالي:
)أ( في حالة خيار الشراء، وفًقا لتقدير تهامة، إما على مضاعف إيرادات المبيعات أو مضاعف متوسط األرباح )بناًء على الحسابات السنوية المدققة(، يتم اختياره وفًقا لتقدير تهامة.)ب( في 

حالة خيار البيع، على مضاعف متوسط األرباح على أساس الحسابات السنوية المراجعة.
** إن شركة الصحفيون المتحدون متوقفة عن العمل حالياً، تم قيد استثمار الشركة في شركة الصحفيون المتحدون المحدودة كما في 31 مارس 2022م ال شيء و31 مارس 2021م ال شيء 

حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لهذه الشركة الزميلة رأسمالها وال تعتزم الشركة تقديم دعم مالي لها يزيد عن حصتها في رأس مالها، كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه لم يتم 
تسجيل حصة الشركة من التغير في صافي موجودات الشركة الزميلة للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2022م و2021م وكانت اخر قوائم مالية حصلت عليها الشركة في 31 ديسمبر2009م.

*** قرر الشركاء في الشركة السعودية لبيع مواد االعالن المحدودة خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2012م البدء في تصفيتها نظرا لتكبدها خسائر تشغيلية لسنوات متتالية وعدم قدرتها 

على االستمرار في انشطتها ان االجراءات القانونية لهذا القرار ال تزال قيد اإلنجاز كما في 31 مارس 2022م, وقد بلغت حصة الشركة في صافي حقوق الشركاء في هذه الشركة الزميلة كما 
في 31 مارس 2022م ال شيء و31 مارس 2021م ال شيء.

**** خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2022م قامت الشركة بقيد دعوى تعويض ضد مدير الشركة السابق والشريك بالشركة الزميلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وقد صدر حكم نهائي 

لصالح الشركة من قبل محاكم دبي لالستئناف بعد رفض االستئناف. قام مدير الشركة السابق بتقديم طلب لنقض الحكم و الذى تم رفضه من قبل محكمة النقض بدبي و عليه اصبح الحكم 
نهائي وواجب النفاذ لصالح الشركة.

***** تم تسجيل استثمار الشركة في شركة جى والتر طومسون مينا بناء على الحسابات التي أعدتها ادارة الشركة الزميلة، حيث إن القوائم المالية لتلك المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021م 

التزال قيد المراجعة. بتاريخ 30 يونيو 2021م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة دبليو بي بي الندماج شركة جي والتر تومسون الشرق األوسط وشمال إفريقيا )شركة زميلة لتهامة( مع 
شركة واندرمان الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتأسيس شركة واندرمان تومسون الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مجموعة قابضة بمملكة البحرين(، تنص االتفاقية على دمج شركة جي والتر 
طومسون )»جي دابليو تي«( الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشركة واندرمان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لتتوحدا في شركة واندرمان طومسون الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ستمتلك 

شركة تهامة نسبة 25% من شركة واندرمان تومسون مينا بعد االنتهاء من نقل الحصص وكافة اإلجراءات الرسمية ذات العالقة.
سيتم تسجيل حصة تهامة من نتائج إعمال شركة واندرمان تومسون مينا كشركة زميلة ضمن القوائم المالية. سيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند االنتهاء، بناًء على الموجودات 
والمطلوبات في ذلك التاريخ، ال يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا. خالل السنة المالية المنهية في 31 مارس 2022 تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع 
الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2022م بدال من 31 ديسمبر 2021م وفق االتفاقية األصلية، تجدر اإلشارة بأنه قد تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية 

وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 28 فبراير 2023م.
******تتضمن االستثمارات في هاتين الشركتين الزميلتين حصة استثمار الشركة فيهما حيث إنهما لم يمارسا أي أنشطة منذ تأسيسهما وأنه لم تتوفر أي معلومات مالية فيما يتعلق بشركة 

التقنية المتجددة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وبناء على دراسة االنخفاض التي أجريت، قامت الشركة بتسجيل خسارة انخفاض بنسبة 100% على هذه االستثمارات خالل 
السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017م.

******* شركة قطرب هي شركة مملوكة من قبل الشركة التابعة شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع، حيث تمتلك 50% من رأس مال الشركة.

******** إن حصة الشركة في الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع )شركة سعودية ذات مسئولية محدودة( من خالل شركة تابعة )شركة تهامة للتوزيع( 

********* إن حصة الشركة في رأس مال شركة فوغو وهى إحدى الشركات الناشئة بالواليات المتحدة األمريكية من خالل شركة تابعة ) شركة تهامة لإلعالم الجديد و التي تم االستحواذ 

عليها خالل العام المالي المنتهى في 31 مارس 2021م(
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الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 1013

حصلت الشركة )بما في ذلك بعض فروعها وبعض شركاتها التابعة( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، 
ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات 
الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك. والجدير بالذكر أنه نظًرا لكون أنظمة وزارة التجارة ال تسمح بذكر جميع أغراض الشركة في 
سجلها التجاري الرئيسي بل تحيل للنظام األساسي للشركة؛ فإنه حين تتقدم الشركة لبعض المنافسات العامة تطلب منها الجهات المعنية 
تقديم سجالت تجارية يتم الذكر فيها على سبيل التحديد األغراض التي تقدم الشركة عطاءها عليها، لذلك تقوم الشركة بإصدار سجالت 
تجارية فرعية مذكور بها على سبيل التحديد أغراض العطاء دون أن يكون هناك فرع حقيقي لمثل هذه السجالت. وتوضح الجداول التالية 

التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة:

تفاصيل السجالت التجارية للشركة وشركاتها التابعة وفروعها.(: 103الجدول رقم )
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم السجل التجارينوع الكيان القانونيالموقع

تفاصيل السجالت التجارية للشركة وفروعها

1010016722مساهمةالشركة - الرياض
1398/07/08هـ

)الموافق 1978/06/14م(
1444/05/29هـ )الموافق 2022/12/23م(

4030008889فرعالشركة - جدة
1395/04/03هـ

)الموافق 1975/04/15م(
1444/05/29هـ )الموافق 2022/12/23م(

تفاصيل السجالت التجارية للشركات التفاصيل السجالت التجارية للشركات التابعة للشركة وفروعها التابعة للشركة وفروعها

شركة تهامة للتعليم شركة شخص 
واحد- الرياض

ذات مسؤولية 
1010556302محدودة

1438/06/29هـ
)الموافق 2017/03/28م(

1447/06/29هـ )الموافق 2025/12/20م(

شركة تهامة للتعليم شركة شخص 
1010519778فرعواحد - الرياض **

1440/05/28هـ
)الموافق 2019/02/03م(

1447/05/28هـ )الموافق 2025/11/19م(

شركة تهامة للتوزيع شركة شخص 
4030032382فرعواحد - جدة

1402/02/10هـ
)الموافق 1981/12/07م(

1447/05/29هـ )الموافق 2025/11/20م(

ذات مسؤولية شركة مكتبات تهامة الحديثة - جدة
4030206816محدودة

1432/01/05هـ
)الموافق 2010/12/11م(

1445/01/05هـ )الموافق 2023/07/23م(

شركة تهامة القابضة لالستثمار 
التجاري

ذات مسؤولية 
1010179387محدودة

1423/05/25هـ
)الموافق 2002/11/30م(

1445/05/24هـ )الموافق 2023/12/07م(

ذات مسؤولية شركة استدامه العالمية للعقار****
4030206803محدودة

1432/01/05هـ
)الموافق 2010/12/11م(

1444/02/05هـ )الموافق 2022/09/01م(

شركة تهامة الدولية لإلعالن - 
الرياض 

ذات مسؤولية 
1010305626محدودة

1432/04/22هـ
)الموافق 2011/03/27م(

1444/04/22هـ )الموافق 2022/11/16م(

الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية 
4030027855محدودة مختلطة***

1401/02/29هـ
)الموافق 1981/01/06م(

1423/05/30هـ )الموافق 2002/08/09م(

شركة اإلعالن السريع للدعاية 
واالعالن شركة شخص واحد

ذات مسؤولية 
1440/02/27هـ )الموافق 1010475663محدودة

1445/02/27هـ )الموافق 2023/09/12م(2018/11/05م(

شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج 
اإلعالمي المرئي والمسموع

ذات مسؤولية 
1440/06/15هـ )الموافق 1010560718محدودة

1445/06/15هـ )الموافق 2023/12/28م(2019/02/20م(

شركة تهامة للتوزيع شركة شخص 
واحد - الرياض

ذات مسؤولية 
1441/07/10هـ )الموافق 1010630677محدودة

1446/07/10هـ )الموافق 2025/01/10م(2020/03/05م(

أفينتوس جلوبال للتجارة - الشخص 
الواحد ش.ذ.م.م

)دبي(

ذات مسؤولية 
1444/09/05هـ )الموافق 2023/04/05م(2011/05/17م1430060محدودة

شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع*****

ذات مسؤولية 
1441/02/07هـ )الموافق 1010597777محدودة

1444/02/07هـ )الموافق 2022/09/03م( 2019/10/06م(

شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية 
واالعالن

ذات مسؤولية 
1438/11/25هـ )الموافق 1010893591محدودة

1444/11/25هـ )الموافق 2023/06/13م(2017/08/17م(

تفاصيل السجالت التجارية للشركات المستثمر بها

ذات مسؤولية الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة
1401/06/16هـ )الموافق 4030029817محدودة

1447/01/06هـ )الموافق 2025/07/01م(1981/04/21م(

1010241456فرع الشركة المتحدة لإلعالن المحدودة
1428/11/29هـ

)الموافق 2007/12/09م(
1447/11/29هـ )الموافق 2026/05/16م(
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تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم السجل التجارينوع الكيان القانونيالموقع

ذات مسؤولية شركة الصحفيون المتحدون
محدودة

ليس هناك رقم للسجل 
التجاري

1409/06/19هـ
)الموافق 1989/01/26م(

ليس لها تاريخ انتهاء

ذات مسؤولية الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن *
1414/11/26هـ )الموافق 4030103722محدودة

1434/11/25هـ )الموافق 2013/09/30م(1994/05/07م(

ذات مسؤولية شركة تهامة جلوبال دبي **
1438/06/08هـ )الموافق 91453محدودة

ليس لها تاريخ انتهاء2017/03/07م(

44942مساهمة مقفلةجي والتر طومسون - مينا
1420/12/26هـ

)الموافق 2000/04/01م(
1444/09/10هـ )الموافق 2023/04/01م(

ذات مسؤولية شركة الخليجية لتطوير األنظمة******
1432/01/23هـ )الموافق 1010299758محدودة

1434/01/22هـ )الموافق 2012/12/06م(2010/12/29م(

ذات مسؤولية شركة التقنية المتجددة*******
1010287607محدودة

1423/05/24هـ
)الموافق 2002/08/03م(

ليس لها تاريخ انتهاء

المصدر: الشركة
* الشركة تحت التصفية، ولم يتم تجديد السجل التجاري للشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن نظراً لقرار الشركاء بتصفيتها.

** يوجد لدى فرع شركة تهامة للتعليم قرار بإغالقه.

*** لم يتم تجديد السجل التجاري نظرا ألن الشركة متوقفة عن النشاط لوجود قضية على مديرها السابق.

****السجل قيد التجديد.

*****السجل قيد التجديد

******الشركاء في الشركة هم، شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة، وشركة تعود ملكيتها لرئيس مجلس إدارة سابق ومؤسسة يملكها عضو مجلس إدارة سابق؛ لم تستطع إدارة شركة تهامة 

لإلعالن والعالقات العامة التواصل معهم إلصدار قرار من الشركاء بالبدء بالتصفية. كما أن االستثمار في الشركة من ضمن الملفات محل الدعوى على مجلس إدارة سابق، أمام لجنة الفصل 
في منازعات األوراق المالية.

******* الشركاء في الشركة هم، شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة، وشركة رئيس مجلس إدارة سابق، وعضو مجلس إدارة سابق باسمه؛ لم تستطع إدارة شركة تهامة لإلعالن والعالقات 

العامة التواصل معهم إلصدار قرار من الشركاء بالبدء بالتصفية. كما أن االستثمار في الشركة من ضمن الملفات محل الدعوى على مجلس إدارة سابق، أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق 
المالية.

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة.(: 104الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة وفرعها

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع

ترخيص إعالمي، نوع النشاط )مؤسسات 
ووكاالت الدعاية واالعالن(

شركة تهامة لإلعالن 
55972والعالقات العامة 

1444/11/08هـ
)الموافق 2023/05/28م(

الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع

ترخيص إعالمي، نوع النشاط )العالقات 
العامة واالتصال(

شركة تهامة لإلعالن 
30540والعالقات العامة 

1444/11/24هـ
)الموافق 2023/06/13م(

الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع

ترخيص إعالمي، نوع النشاط )مؤسسات 
ووكاالت الدعاية واالعالن(

شركة تهامة لإلعالن 
23232والعالقات العامة 

1444/11/24هــ
)الموافق 2023/06/13م(

الغرفة التجارية الصناعية 
- غرفة الرياض -

شركة تهامة لإلعالن شهادة االشتراك
1444/05/29هـ )الموافق 6326والعالقات العامة 

2022/12/23م(

الغرفة التجارية الصناعية 
- غرفة جدة -

فرع شركة تهامة لإلعالن شهادة االشتراك
1444/05/29هـ )الموافق 7000035563والعالقات العامة 

2022/12/23م(

شهادة الزكاةالهيئة العامة للزكاة والدخل
شركة تهامة لإلعالن 

والعالقات العامة 
وفروعها

1445/01/13هـ الموافق 1110407184
2023/07/31م

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة 

أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد 
إلكترونياً عند الطلب(

شركة تهامة لإلعالن 
10773897-152705والعالقات العامة 

1444/03/16هـ )الموافق 
2022/10/12م(

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية 

شهادة سعودة )شهادة التزام تكون صالحيتها 
لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة 

للتجديد إلكترونياً عند الطلب(

فرع شركة تهامة لإلعالن 
19048081-193474والعالقات العامة 

1444/03/21هـ )الموافق
2022/10/17م(

هيئة الزكاة والضريبة 
فرع شركة تهامة لإلعالن شهادة ضريبة القيمة المضافةوالجمارك 

ال يوجد لها تاريخ انتهاء3001897736والعالقات العامة 
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تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة وفرعها

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

المؤسسة العامة للتأمينات 
شركة تهامة لإلعالن شهادة التأمينات االجتماعيةاالجتماعية 

1444/03/09هـ )الموافق 48759586والعالقات العامة 
2022/10/05م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
فرع شركة تهامة لإلعالن شهادة التأمينات االجتماعيةاالجتماعية 

1444/03/09هـ )الموافق 48760885والعالقات العامة 
2022/10/05م(

منصة قوى - وزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

تقرير األداء والذي يفيد بأن نطاق كيان 
الشركة أخضر مرتفع وحجم الكيان )صغيرة 

فئة ب(.

شركة تهامة لإلعالن 
رقم المنشأة 187754-1والعالقات العامة 

في سبتمبر 2022م صدر 
التقرير، وليس للتقرير تاريخ 

انتهاء.
منصة قوى - وزارة 

الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

تقرير األداء والذي يفيد بأن نطاق كيان 
الشركة أخضر مرتفع وحجم كيان الشركة 

)صغيرة فئة ب(.

فرع شركة تهامة لإلعالن 
رقم المنشأة 8105-9والعالقات العامة 

في سبتمبر 2022م صدر 
التقرير، وليس للتقرير تاريخ 

انتهاء.

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التزام بنظام حماية األجور تفيد 
بأن الشركة ملتزمة بضوابط برنامج حماية 

األجور

شركة تهامة لإلعالن 
20012208013291والعالقات العامة 

بعد 60 يوم من تاريخ 
إصدارها في 1444/01/23هـ 

)الموافق 2022/08/21م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التزام بنظام حماية األجور تفيد 
بأن الشركة ملتزمة بضوابط برنامج حماية 

األجور

فرع شركة تهامة لإلعالن 
20092208004830والعالقات العامة 

بعد 60 يوم من تاريخ 
إصدارها في 1444/01/23هـ 

)الموافق 2022/08/21م(
وزارة الشؤون البلدية 

والقروية 
- أمانة الرياض - 

ترخيص البلدية
شركة تهامة لإلعالن 

والعالقات العامة 
)الرياض(

1444/08/10هـ )الموافق 40031846266
2023/03/02م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية 

- أمانة جدة -
فرع شركة تهامة لإلعالن ترخيص البلدية 

1444/11/14هـ )الموافق 39111394470والعالقات العامة
2023/06/03م(

المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتعليم شركة شخص واحد.(: 105الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتعليم شركة شخص واحد

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار
الغرفة التجارية الصناعية 

- غرفة الرياض-
شركة تهامة للتعليم شركة شهادة االشتراك

1447/06/29هـ )الموافق 399881شخص واحد - الرئيسي
2025/12/20م (

شركة تهامة للتعليم شركة شهادة ضريبة القيمة المضافةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ليس لها تاريخ انتهاء3101706099شخص واحد - الرئيسي

شركة تهامة للتعليم شركة شهادة الزكاةالهيئة العامة للزكاة والدخل
1444/10/10هـ الموافق 1020763234شخص واحد وفرعها

2023/04/30م
البريد السعودي

) العنوان الوطني(
شركة تهامة للتعليم شركة العنوان الوطني

31310256082شخص واحد - الرئيسي 
1444/03/28هـ )الموافق

2022/10/24م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة 
ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة 

للتجديد إلكترونياً عند الطلب(

شركة تهامة للتعليم شركة 
136665-19816086شخص واحد -الرئيسي 

1444/03/20هـ )الموافق
2022/10/16م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
شركة تهامة للتعليم شركة شهادة التأمينات االجتماعيةاالجتماعية

1444/03/09هـ )الموافق 48776896شخص واحد - الرئيسي
2022/10/05م(

منصة قوى - وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

تقرير األداء والذي يفيد بأن نطاق 
كيان الشركة بالتيني وحجم كيان 

الشركة )متوسطة فئة أ(

شركة تهامة للتعليم شركة 
شخص واحد )الرئيسي- 

الرياض(

رقم المنشأة 
1-1716420

في سبتمبر 2022م صدر 
التقرير، وليس للتقرير تاريخ 

انتهاء.
وزارة الشؤون البلدية والقروية

- أمانة الرياض -
شركة تهامة للتعليم شركة ترخيص البلدية

1445/04/06هـ )الموافق 40102408748شخص واحد - الرئيسي
2023/10/21م(

وزارة الشؤون البلدية والقروية
- أمانة الرياض -*

شركة تهامة للتعليم شركة ترخيص البلدية
1444/01/20هـ )الموافق 41012570818شخص واحد - فرع

2022/08/18م(
المديرية العامة للدفاع المدني 

شركة تهامة للتعليم شركة تصاريح الدفاع المدني- الرياض
1444/04/05هـ )الموافق 43-000403335-3شخص واحد - فرع

2022/10/31م(
المصدر: الشركة

*منتهي
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تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع.(: 106الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع.

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع

ترخيص إعالمي، نوع النشاط )إنتاج 
المحتوى اإلعالمي المرئي والمسموع(

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
83072

1446/09/11هـ
)الموافق 2025/03/11م(

الغرفة التجارية 
-الرياض-

شهادة االشتراك
شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي 
والمسموع

1445/06/15هـ الموافق 101000485434
)2023/12/28م(

هيئة الزكاة والضريبة 
شهادة ضريبة القيمة المضافةوالجمارك 

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
ليس لها تاريخ انتهاء3103644019

هيئة الزكاة والضريبة 
شهادة الزكاةوالجمارك 

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
1444/10/10هـ الموافق 1020261723

2023/04/30م

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة 

أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد 
إلكترونياً عند الطلب(

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
08-03-1444هـ )الموافق 154019-35106874

2022/10/04م(

المؤسسة العامة 
شهادة التأمينات االجتماعيةللتأمينات االجتماعية

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
03-03-1444هـ )الموافق 48619320

2022/09/29م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التزام بنظام حماية األجور تفيد 
بأن الشركة ملتزمة بضوابط برنامج 

حماية األجور

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
20012204004951

صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ 
صدورها في 1443/09/24هـ 

)الموافق 2022/04/25م(

المديرية العامة للدفاع 
تصاريح الدفاع المدني - شهادة سالمةالمدني - جدة

شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي 

والمسموع
ليس لديها تاريخ انتهاء100162750

المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة مكتبات تهامة الحديثة(: 107الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة مكتبات تهامة الحديثة

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

شركة مكتبات تهامة ترخيص إعالميوزارة اإلعالم*
1441/10/27هـ )الموافق 20088الحديثة 

2020/06/19م(

الغرفة التجارية 
- غرفة جدة -

شهادة االشتراك
شركة مكتبات تهامة 

الحديثة
- جدة -

-
1445/01/05هـ

)الموافق2023/07/23م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
شركة مكتبات تهامة شهادة التأمينات االجتماعيةاالجتماعية

1444/03/09هـ )الموافق 48776739الحديثة
2022/10/05م(

الهيئة العامة للزكاة 
شركة مكتبات تهامة شهادة الزكاةوالدخل**

1442/09/18هـ الموافق 1030891147الحديثة
2021/04/30م

هيئة الزكاة والضريبة 
شركة مكتبات تهامة شهادة ضريبة القيمة المضافةوالجمارك

ليس لديها تاريخ انتهاء3005786965الحديثة

منصة قوى - وزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية****

تقرير األداء والذي يفيد بأن نطاق كيان 
الشركة أخضر صغير وحجم كيان الشركة 

)صغيرة فئة أ(.

شركة مكتبات تهامة 
الحديثة

رقم المنشأة 
9-1644596

في سبتمبر 2022م صدر التقرير، 
وليس للتقرير تاريخ انتهاء.

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة 

أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد 
إلكترونياً عند الطلب(

شركة مكتبات تهامة 
18974669-352021الحديثة 

1444/03/21هـ )الموافق
2022/10/17م(



المحتويات

 156

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة مكتبات تهامة الحديثة

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة التزام بنظام حماية األجور تفيد 
بأن الشركة ملتزمة بضوابط برنامج حماية 

األجور

شركة مكتبات تهامة 
20092208004833الحديثة

صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ 
صدورها في 1444/01/23هـ 

)الموافق 2022/08/21م(
المديرية العامة للدفاع 

شركة مكتبات تهامة تصاريح الدفاع المدنيالمدني - جدة ***
1439/04/12هـ )الموافق 000023-38289الحديثة

2017/12/31م(
المصدر: الشركة

* تحت إجراء التجديد

** أنتهت شهادة الزكاة الخاصة بالشركة في 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م وحيث إن الشركة لم تقم بتقديم إقرار الزكاة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م حتي تاريخ هذه 

النشرة لم تصدر شهادة زكاة محدثة للشركة، إضافة إلى ما تقدم توجد لدي الشركة إلتزامات لصالح هيئة الزكاة والدخل والجمارك عن فروقات زكوية وفق ربوط معدلة من قبل الهيئة للسنوات 
المالية السابقة، وتقدمت الشركة بإعتراض عليها امام لجان المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية 

***تحت إجراء التجديد

****تقرير قوى يوضح إيقاف خدمات المنشأة؛ لوجود مبالغ مستحقة عليها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة أفنتوس جلوبال للتجارة(: 108الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة أفنتوس جلوبال للتجارة

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

دائرة االقتصاد والسياحة 
في دبي

تصاريح البلديات واالمانات 
2023/04/05م652228شركة أفنتوس جلوبال للتجارة - دبيوالنشاطات التجارية

شهادة ضريبة القيمة الهيئة االتحادية للضرائب
ليس لديها تاريخ انتهاء100312420100003شركة أفنتوس جلوبال للتجارة - دبيالمضافة

وزارة الثقافة والشباب 
فرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ترخيص إعالميباإلمارات العربية المتحدة*

1444/02/07هـ )الموافق 1093306)دبل يو اتش سميث(
2022/09/04م(

وزارة الثقافة والشباب 
فرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ترخيص إعالميباإلمارات العربية المتحدة**

1443/09/25هـ )الموافق 6627134)دبل يو اتش سميث(
2022/04/27م(

وزارة الثقافة والشباب 
فرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ترخيص إعالميباإلمارات العربية المتحدة***

1444/02/07هـ )الموافق 1897743)دبل يو اتش سميث(
2022/09/04م(

وزارة الثقافة والشباب 
باإلمارات العربية 

المتحدة****
فرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ترخيص إعالمي

1444/02/07هـ )الموافق 4228588)دبل يو اتش سميث(
2022/09/04م(

وزارة الثقافة والشباب 
فرع شركة أفنتوس جلوبال للتجارة ترخيص إعالميباإلمارات العربية المتحدة

1444/03/27هـ )الموافق 7600342)دبل يو اتش سميث(
2022/10/23م (

دائرة التنمية االقتصادية - 
CN-1415251شركة افنتوس جلوبل للتجارة - دبيرخصة تجارية مركز أبوظبي لألعمال

1444/02/17هـ 
)الموافق 2022/09/13م(

المنطقة الحرة لمطارات 
ADAFZ00073-Aشركة افنتوس جلوبل للتجارة - دبيرخصة تجارية أبو ظبي

1444/02/06هـ )الموافق 
2022/09/03م (

اإلدارة العامة للدفاع المدني 
ليس لديها تاريخ انتهاءINV10573159-2022شركة أفنتوس جلوبال للتجارةتصاريح الدفاع المدني- دبي

اإلدارة العامة للدفاع المدني 
ليس لديها تاريخ انتهاءBD-ALST-0001374شركة أفنتوس جلوبال للتجارةتصاريح الدفاع المدني- دبي

اإلدارة العامة للدفاع المدني 
ليس لديها تاريخ انتهاءBD-ALST-0005550شركة أفنتوس جلوبال للتجارةتصاريح الدفاع المدني- دبي

المصدر: الشركة
*تحت إجراء التجديد

**تحت إجراء التجديد

***تحت إجراء التجديد

****إجراء التجديد
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تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتوزيع(: 109الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة للتوزيع

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

الغرفة التجارية الصناعية 
- غرفة الرياض -

شركة تهامة للتوزيع شهادة االشتراك
1446/07/10 )الموافق 555400)الرياض(

2025/01/10م(

البريد السعودي 
)العنوان الوطني(

شركة تهامة للتوزيع العنوان الوطني 
31319565809)الرياض(

1444/02/11هـ )الموافق
07-09-2022م(

الغرفة التجارية الصناعية 
- غرفة جدة -

1447/05/29هـ )الموافق 7000492202فرع شركة تهامة للتوزيعشهادة االشتراك
2025/11/20م(

البريد السعودي 
)العنوان الوطني(

فرع شركة تهامة للتوزيع العنوان الوطني 
980781641)جدة(

1444/06/24هـ )الموافق
2023/01/17م(

هيئة الزكاة والضريبة 
1444/10/10هـ الموافق 1030341609فرع شركة تهامة للتوزيعشهادة الزكاةوالجمارك *

2023/04/30م
هيئة الزكاة والضريبة 

ليس لديها تاريخ انتهاء3002490615شركة تهامة للتوزيعشهادة ضريبة القيمة المضافةوالجمارك

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة 

أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد 
إلكترونياً عند الطلب(

فرع شركة تهامة للتوزيع 
)جدة(

-13005453
166846

1444/02/29هـ )الموافق
2022/09/25م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
فرع شركة تهامة للتوزيع شهادة التأمينات االجتماعيةاالجتماعية

1444/01/18هـ )الموافق 47592590)جدة(
2022/08/16م(

منصة قوى - وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية

تقرير األداء والذي يفيد بأن نطاق كيان 
الشركة أخضر مرتفع وحجم كيان الشركة 

)صغيرة فئة ب(

فرع شركة تهامة للتوزيع 
)جدة(

رقم المنشأة 
9-152011

في يوليو 2022م صدر 
التقرير، وليس للتقرير 

تاريخ انتهاء.
المصدر: الشركة

*تم إضافة السجل رقم 1010630677 في شهادة الزكاة وفي صدد إصداره.

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن )شركة شخص (: 110الجدول رقم )
واحد(

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن 

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

الغرفة التجارية الصناعية
-الرياض-

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن شهادة االشتراك
1445/02/26هـ )الموافق 46838شركة شخص واحد

2023/09/12م(

شهادة ضريبة القيمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المضافة

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن 
ليس لديها تاريخ انتهاء310364401900003شركة شخص واحد

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن شهادة الزكاةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
1444/10/10هـ الموافق 1020353880شركة شخص واحد

2023/04/30م(
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
شهادة التأمينات 

االجتماعية
شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن 

1444/02/23هـ )الموافق 47274290شركة شخص واحد
2022/09/19م(

شركة اإلعالن السريع للدعاية واإلعالن العنوان الوطني البريد السعودي 
1444/05/12هـ )الموافق 31322579168شركة شخص واحد

2022/12/06م(
المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واإلعالن(: 111الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة لإلعالم الجديد والدعاية واإلعالن

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

1444/10/10هـ الموافق 1020351748شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واإلعالنشهادة الزكاةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2023/04/30م(

420015شركة تهامة لإلعالم الجديد للدعاية واإلعالن شهادة االشتراك الغرفة التجارية الصناعية - الرياض- 
1444/11/25هـ )الموافق

2023/06/14م( 
المصدر: الشركة
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تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري (: 112الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

1444/10/10هـ )الموافق 10320552شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاريشهادة الزكاةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2023/04/30م(

125176شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري شهادة اشتراك الغرفة التجارية الصناعية - الرياض-
1445/05/24هـ )الموافق

2023/12/08م(
المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة الدولية لإلعالن(: 113الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة تهامة الدولية لإلعالن

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

1444/10/10هـ )الموافق 1020322286شركة تهامة الدولية لإلعالنشهادة الزكاةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2023/04/30م(

1444/04/22هـ )الموافق 247250شركة تهامة الدولية لإلعالنشهادة اشتراك الغرفة التجارية الصناعية - الرياض -
2022/11/16م(

المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة استدامة العالمية للعقار(: 114الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة استدامة العالمية للعقار

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

1444/10/10هـ )الموافق 1030323281شركة استدامة العالمية للعقارشهادة الزكاةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2023/04/30م(

رقم المنشأة: شركة استدامة العالمية للعقارشهادة أشتراك الغرفة التجارية الصناعية - جدة 
7007370179

1444/02/05هـ )الموافق 
2022/09/01م(

المصدر: الشركة

تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع(: 115الجدول رقم )
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

تاريخ االنتهاءرقم الترخيصالجهة المصدر لهانوع الترخيصجهة اإلصدار

هيئة الزكاة والضريبة 
شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي شهادة الزكاةوالجمارك

1444/10/10هـ )الموافق 1020353710المرئي والمسموع
2023/04/30م(

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة ضريبة القيمة 
المضافة

شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي 
ليس لديها تاريخ انتهاء310477788900003المرئي والمسموع

الغرفة التجارية الصناعية - 
شركة نسج الخيال لإلنتاج اإلعالمي شهادة اشتراك الرياض *

1444/02/07هـ )الموافق 526106المرئي والمسموع
2022/09/03م(

المصدر: الشركة
*منتهي
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وبعض  1014 الشركة  على  الحكومية  الجهات  تفرضها  التي  المستمرة  االلــتــزامــات 
شركاتها التابعة بصفتها »صاحب الترخيص«

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة اإلعالم 101411
تزاول الشركة وشركاتها التابعة أنشطة اإلعالن والعالقات العامة وخدمات الوسائل اإلعالنية والنشر والتجزئة والتعليم،  	

وحيث إّن مزاولة األنشطة اإلعالمية من إعالن وإنتاج ونحو ذلك في المملكة العربية السعودية تتطلب تراخيص نظامية 
بتاريخ  والصادر   )23232( رقم  سابقاً(  واإلعالم  )الثقافة  اإلعالم  وزارة  ترخيص  على  حصلت  الشركة  فإن  محددة؛ 
1423/07/24هـ  بتاريخ  والصادر   )30540( رقم  اإلعالم  وزارة  وترخيص  1992/06/03م(،  )الموافق  1412/12/02هـ 
والصادر   )55972( رقم  والمسموع  المرئي  لإلعالم  العامة  الهيئة  من  اإلعالمي  والترخيص  2002/10/01م(،  )الموافق 

بتاريخ 1442/01/11هـ )الموافق 2020/08/30م(.
ولذلك فإّن الشركة ملتزمة تجاه األنظمة اإلعالمية في المملكة العربية السعودية من نظامي اإلعالم المرئي والمسموع  	

ونظام المطبوعات والنشر، وهي ملتزمة بالسياسة اإلعالمية في المملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم )169( وتاريخ 1402/10/20هـ، وضوابط مزاولة األنشطة اإلعالمية.

إضافّة إلى ذلك فإن الشركة تلتزم بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة اإلعالم على الشركات العاملة في مجال اإلعالم  	
واإلعالن.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة اإلعالم حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون  	
باستمرار االلتزام بها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 101412
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض، وقد تم استخراج  	

شهادات سجل تجاري لشركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة وفروعها وشركاتها التابعة. كما التزمت الشركة وشركاتها 
التابعة بنظام السجل التجاري حيث تم تسجيلها لدى غرفة الرياض وتنتهي صالحية شهادات العضوية في الغرف التجارية 

بانتهاء مدة سريان صالحية شهادات السجل التجاري المشار إليهما أعاله.
كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة واألخيرة التي  	

أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على النظام األساسي وموافقة المساهمين في 
اجتماع الجمعية العامة غير العادة بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( وتم اعتماد النظام األساسي من قبل 

إدارة حوكمة الشركات في وزارة التجارة بتاريخ 1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م(.
لم تقم الشركة بتحميل هذه النسخة )األخيرة( من النظام األساسي على موقع ) تداول ( في الصفحة الخاصة بالشركة. 	

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية 101413
اللوائح  	 إلى  باإلضافة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  بقواعد طرح  المدرجة  الشركات  المالية  السوق  هيئة  تلزم 

اإلدراج  قواعد  سّيما  ال  )تداول(  السعودية  تداول  مجموعة  عن  الصادرة  تلك  وكذلك  الهيئة،  عن  الصادرة  والتعليمات 
واإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير 

في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/01/23هـ  	

)الموافق 2016/10/24م( برقم 1-130-2016 )بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات 

الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها«.
وقد تضمنت اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة %20  	

فأكثر من رأس مالها وضع عالمة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية )تداول( بحيث توضع عالمة 
الخسائر  بلوغ  توضح  وعالمة  مالها،  رأس  من   %35 عن  يقل  وبما  فأكثر   %20 للشركة  المتراكمة  الخسائر  بلوغ  توضح 
المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، وعالمة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر 
من رأس مالها.كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 

المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية 
وحتى تاريخ هذه النشرة؛ فإّن الشركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه  	

التنفيذية باستثناء ماورد في القسم 10-12 )العقوبات والجزاءات(. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأّن الشركة مستمرة في 
االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية والسوق المالية )تداول( كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 101414
تم فتح ملف العمل للشركة وإصدار الرقم الموحد للمنشأة برقم )7013991919( وفقاً لما هو مبين في شهادة تسجيل  	

الشركة  فإّن  النشرة؛  هذه  تاريخ  وحتى   .)1010016722( للشركة  التجاري  السجل  التجاري(،  )السجل  مساهمة  شركة 
تستفيد من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

إضافًة إلى ذلك؛ فإنه قد تم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج  	
نطاقات، رقم المنشأة 187754-1، وتقع الشركة في النطاق األخضر المرتفع )صغيرة فئة ب(.

كما أّن الشركة ملتزمة بحماية األجور وفقاً لشهادة االلتزام بنظام حماية األجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية  	
االجتماعية رقم 20012208013291 الصادرة بتاريخ 1444/01/23هـ )الموافق 2022/08/21م(.

وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على الئحة تنظيم العمل الداخلية الخاصة بالشركة بموجب القرار رقم  	
)1000008666( 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م( ، والتي تحتوي على البنود التالية: أحكام عامة، التوظيف، 
أيام  والبدالت،  المزايا  االنتداب،  الترقيات،  العالوات،  األداء،  تقارير   ، األجور  والتأهيل،  التدريب  االركاب،  العمل،  عقد 
وساعات العمل، العمل اإلضافي، التفتيش اإلداري، االجازات، الرعاية الطبية، بيئة العمل، الخدمات االجتماعية، ضوابط 

سلوكيات العمل، المخالفات والجزاءات، التظلم، وجدول المخالفات والجزاءات.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 101415
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية شهادة لشركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة برمز )47593168( وتاريخ  	

19/12/1443 )الموافق 2022م/18/07( تفيد بأّن الشركة مسجلة برقم اشتراك )110048610(، وقد أوفت بالتزاماتها 
تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها.

برمز:  	 جدة  فرع   - العامة  والعالقات  لإلعالن  تهامة  لشركة  شهادة  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  أصدرت 
)47598700( وتاريخ 19/12/1443 )الموافق 2022م/02/06م( تفيد بأّن الشركة مسجلة برقم اشتراك )110048602(، 

وقد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 101416
الشركة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل )120( يوماً من انتهاء السنة المالية، وفقاً للمادة )18( من الالئحة  	

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1535( وتاريخ 1425/06/11هـ الموافق 2004/07/28م، 
وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تم تسجيل الشركة بصفتها )مكلف( بموجب الرقم الضريبي المميز )3001897736(، وقد قدمت الشركة إقرارها الزكوي  	
عن العام المنتهي في 31/03/ 2022م، وحصلت على شهادة زكاة تفيد بتقديمها إلقرارها الزكوي/الضريبي من هيئة الزكاة 
تاريخ  الموافق 2022م/01/09 وهي سارية حتى  وتاريخ 05/02/1444هـ  بالرقم )1110407184(  والضريبة والجمارك 

13/01/1445 الموافق 2023م/31/07م .
الرقم  	 إلى 2019م/31/03م بموجب  المالية 2018م/01/04م  للسنة  الزكوية/الضريبية  إقراراتها  أّن الشركة قدمت  كما 

المالي: )300189773600005( ، والسنة المالية 2019م/01/04م إلى 2020م/31/03م.
الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية، وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت  	

الرقم الضريبي )300189773600003(. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 101417
الشركة ملتزمة بمتطلبات الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وقامت باستخراج الرخص الالزمة لبناء وتشغيل مشاريعها وأصولها العقارية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المديرية العامة للدفاع المدني 101418
الشركة ملتزمة بمعايير السالمة المطلوبة من الدفاع المدني، وقد أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني شهادات السالمة الالزمة لبناء 

وتشغيل مشاريع الشركة وأصولها العقارية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات منصة إيجار 101419
الشبكة  المسجل في  اإليجار غير  فإّن عقد  )الموافق 2017/02/13م(؛  بتاريخ 1438/05/16هـ  رقم )292(  الوزاري  لقرار مجلس  وفقاً 
اإللكترونية لخدمات اإليجار »منصة إيجار« ال يعد عقداً صحيحاً منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية؛ ولذلك فإّن الشركة ملتزمة بشكل جزئي 

بتسجيل عقود اإليجار في »منصة إيجار«.
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ملخص العقود الجوهرية  1015

الشركة  عمليات  على  وتأثيرها  أهميتها  مدى  على  بناًء  وذلك  جوهرية  الشركة  تراها  التي  لالتفاقيات  ملخص  أدناه  الجداول  تستعرض 
التشغيلية.

لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة اتفاقيات عقود تمثيل وتوزيع مع عدد من الشركات بقيمة تقدر بحوالي سبعون مليون وثمان مائة وثالثة 
وثالثون الفاً ومائة وستة وستون )70,833,166( ريال سعودي، باإلضافة إلى نسب محددة من إيرادات اتفاقيات االمتياز، وفق ما هو موضح 

في الجدول اآلتي:

عقود شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة (: 116الجدول رقم )
موضوعهااألطرافتاريخها ومدتهااسم االتفاقية

عقد تأجير عدد )15( موقع 
لوحات إعالنية بالدمام

من: 1441/05/25هـ 
)الموافق 

2020/01/20م(
إلى: 1446/05/24هـ 

)الموافق 
2024/11/27م(

الطرف األول: أمانة المنطقة الشرقية 
الطرف الثاني: شركة تهامة لإلعالن والعالقات 

العامة 

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

اتفاقية اندماج شركة جي والتر 
تومسون الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا )شركة زميلة لتهامة( مع 
شركة واندرمان الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لتأسيس شركة 

واندرمان تومسون الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا )مجموعة قابضة 

بمملكة البحرين(*

تاريخ السريان: 
1442/11/20هـ 

)الموافق 
2021/06/30م(

 الطرف األول: كافنديش سكوير
)Cavendish Square( القابضة

الطرف الثاني: فريق Y&R القابضة المحدودة
)يشكل الطرف األول والطرف الثاني مساهمو 

دبليو بي بي(
الطرف الثالث: شركة تهامة لإلعالن 

والعالقات العامة 
الطرف الرابع: دبليو إن واي )DNY( المحدودة

الطرف الخامس: محمد طارق دجاني
الطرف السادس: مساهمو دبليو إن واي 

)DNY(
الطرف السابع: جي والتر تومسون الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اندماج شركة جي والتر تومسون الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا مع شركة واندرمان الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا لتأسيس شركة واندرمان تومسون 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )مجموعة قابضة 

بمملكة البحرين(
ستمتلك شركة تهامة نسبة 25% من شركة واندرمان 
تومسون مينا بعد االنتهاء من نقل الحصص وكافة 

اإلجراءات الرسمية ذات العالقة.

اتفاقية لتأسيس شركة جديدة 
بالمملكة العربية السعودية تحت 

مسمي أي سي جي السعودية**

تاريخ السريان: 
1442/11/20هـ 

)الموافق 
2021/06/30م(

الطرف األول: شركة تهامة لإلعالن والعالقات 
العامة 

الطرف الثاني: مجموعة دبليو بي بي

إنشاء شركة قابضة جديدة، وهي أي سي جي 
السعودية ، والتي ستوفر مجموعة من خدمات 
االتصاالت واإلعالم مختصة بالمملكة العربية 

السعودية من خالل العالمات التجارية للوكاالت 
التي تتعامل مباشرة مع العمالء. وستمتلك دابليو 

بي بي 70% من الشركة القابضة فيما تمتلك تهامة 
30%. وستخدم العمليات األولية لشركة أي سي جي 
العمالء من خالل خمس عالمات التجارية: Ogilvy و
MediaCom وMindshare وWavemaker وGray. ومن 
المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العالمات التجارية 

كلما ظهرت فرص جديدة.

اتفاقية امتياز ***

من: 1438/06/02هـ 
)الموافق 

2017/03/01م(
إلى: 1448/09/22هـ 

)الموافق 
2027/03/01م(

الطرف األول: شركة دبليو اتش سميث ترافيل 
)WH Smith Travel Limited( المحدودة

الطرف الثاني: الشركة
منح االمتياز للشركة في المملكة العربية السعودية

المصدر: الشركة
* باإلشارة الى االتفاقية أعاله، حيث تخضع االتفاقية الستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021م.

)التطورات إلعالن الشركة عن إبرامها اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي إلندماج شركة جي والتر تومسون الشرق األوسط و شمال إفريقيا مع شركة واندرمان الشرق األوسط و شمال إفريقيا 
لتأسيس شركة واندرمان تومسون الشرق األوسط و شمال إفريقيا )مجموعة قابضة بمملكة البحرين(( تجدر اإلشارة أنه تم تمديد فترة استكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات 

التنظيمية األخرى المطلوبة لتصبح قبل 30 يونيو 2023 بدال من 31 ديسمبر 2022 وفق ملحق االتفاقية
**باإلشارة إلى االتفاقية أعاله، حيث تخضع االتفاقية الستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة قبل 30 سبتمبر 2022م.

*** بموجب شروط االتفاقية، تمنح WHS لصاحب االمتياز الحق في العمل في مواقع السفر داخل االقليم تحت العالمة التجارية بشكل حصري وال يجوز لWHS نفسها وال تمنح أي شخص 

آخر الحق في تشغيل أعمال البيع بالتجزئة كبيع الصحف، المجالت، الكتب، الحلويات، المشروبات بالتجزئة، والسفر واإلكسسوارات االلكترونية والهدايا والتذكارات ومنتجات الصحة والجمال 
والتبغ وااللعاب، تحت العالمة التجارية باستخدام النظام في االقليم خالل المدة. باإلضافة إلى أنه يجب أال يدير الحاصل على االمتياز أعمال البيع بالتجزئة للموارد المذكورة أعاله بنفسها 

أو نيابة عن أي طرف ثالث في أي موقع بيع بالتجزئة للسفر داخل االقليم. كما تخضع االتفاقية ألنظمة وقوانين إنجلترا وويلز.
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عقود شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع(: 117الجدول رقم )
موضوعهااألطرافتاريخها ومدتهااسم االتفاقية

عقد خدمات ما بعد اإلنتاج

من: 1443/06/21هـ
)الموافق 2021/01/24م(

إلى: وفاء كل طرف بالتزاماته وانتهاء 
تنفيذ العمل كاماًل بعد إجراء جميع 

التعديالت المطلوبة واعتماد العمل من 
قبل الطرف األول والعميل، باإلضافة 
الستمرار الشروط المتعلقة بالسرية 

وحقوق الملكية.

الطرف األول: مؤسسة مجال الصور 
لإلنتاج الفني

الطرف الثاني: شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

أداء الطرف الثاني مهام ما بعد اإلنتاج 
للمسلسل التلفزيوني »أوريم2«، ومن هذه 
المهام على سبيل المثال: أعمال المونتاج 

وتحرير الفيديوهات.

عقد مشروع انتاج أفالم 
وثائقية

من: 1442/10/11هـ
)الموافق 2021/05/23م(

إلى: )16( شهراً كاملة ابتداًء من تاريخ 
محضر بدء المشروع.

الطرف األول: جهة حكومية
الطرف الثاني: شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

تنفيذ التجهيزات الفنية لمشروع توثيق 
بناًء على رغبة الطرف األول بإنتاج 

عدد من األفالم ، مع خضوع هذا العقد 
والخدمات لنظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية والئحته التنفيذية، وما صدر 

بشأنهما من قرارات.

عقد تقديم خدمات بين 
شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج 

اإلعالمي المرئي والمسموع 
وشركة لإلنتاج الفني والتوزيع*

من: 1443/05/16هـ
)الموافق 2021/12/20م(

إلى: مدة )90( يوماً من تاريخ السريان، 
أو تسليم كامل المشروع والخدمات 

للطرف األول بشكل مرٍض.

الطرف األول: شركة اإلنتاج المتكامل 
لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع
الطرف الثاني: شركة لإلنتاج الفني 

والتوزيع

تقديم الخدمات اللوجستية لمشروع 
مسلسل ، ويشمل نطاق الخدمات تنفيذ 
جميع مشاهد العمل بجمهورية مصر 

العربية.

عقد إنتاج برنامج 

من: 1442/04/17هـ )الموافق 
2020/12/02م(

إلى: تنفيذ العمل كاماًل بعد إجراء جميع 
التعديالت المطلوبة واعتماد العمل من 
قبل الطرف األول، باإلضافة الستمرار 

الشروط المتعلقة بالسرية وحقوق 
الملكية.

الطرف األول: جهة حكومية
الطرف الثاني: شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

تسليم عمل برنامج لصالح الطرف األول 
وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها 

في العقد، على أن يكون إنتاج العمل 
بأسلوب مميز وتقنية فنية عالية.

عقد إدارة خدمات اإلنتاج 
التنفيذي لمسلسل تلفزيوني

من: 1443/03/20هـ
)الموافق 2021/10/26م(

إلى: انتهاء تنفيذ العمل كاماًل ووفاء كل 
طرف بالتزاماته، باإلضافة الستمرار 
الشروط المتعلقة بالسرية وحقوق 

الملكية.

الطرف األول: شركة الصدف لإلنتاج 
الصوتي والمرئي المحدودة -إحدى 

شركات مجموعة إم بي سي-
الطرف الثاني: شركة اإلنتاج المتكامل 

لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع

إدارة خدمات اإلنتاج التنفيذي لمسلسل 
تلفزيوني على أن يتم ذلك بأفضل 

المواصفات ووفقاً ألفضل معايير الجودة.

المصدر: الشركة
*احتوى العقد على بند السرية وعدم اإلفصاح، ولم تحصل الشركة على الموافقة الخطية لإلفصاح عنه.

عقود شركة تهامة للتوزيع (: 118الجدول رقم )
موضوعهااألطرافتاريخها ومدتهااسم االتفاقية

اتفاقية توزيع دولية 
حصرية *

من: 1442/07/10هـ 
)الموافق 2021/02/22م(
إلى: 1445/06/18هـ 

)الموافق2023/12/31م(

الطرف األول: شركة هوتون ميفلين 
)Houghton Mifflin Harcourt( هاركورت

الطرف الثاني: شركة تهامة للتوزيع

تعيين شركة تهامة للتوزيع كوكيل حصري لبيع وتوزيع 
المنشورات والكتب في المنطقة وتقوم شركة هوتون ميفلين 

هاركورت يتوريد البضاعة وفق أوامر شراء

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.
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عقود شركة تهامة للتعليم (: 119الجدول رقم )
موضوعهااألطرافتاريخها ومدتهااسم االتفاقية

عقد تأجير 
وتشغيل مع جهة 

حكومية

من: 1443/04/16هـ )الموافق 
2021/11/21م(

ولمدة خمس سنوات

الطرف األول: جهة حكومية.
الطرف الثاني: شركة تهامة 

للتعليم )شركة تابعة(

عقد لتأجير وتشغيل وحدة لتجارة التجزئة وستقوم تهامة بتشغيل الوحدة 
بموجب امتياز حصري للعالمة التجارية دبليوأتش سميث.

تتجاوز إجمالي قيمة العقد لمدة الخمس سنوات 10% من صافي أصول 
الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م

عقد تأجير 
وتشغيل مع جهة 

حكومية

1442/09/08هـ )الموافق 
2021/04/20م(، وتسري لمدة 
خمس سنوات ميالدية تبدأ من 
تاريخ محضر استالم الموقع.

الطرف األول: جهة حكومية.
الطرف الثاني: شركة تهامة 

للتعليم )شركة تابعة(

عقد لتأجير وتشغيل وحدتين لتجارة التجزئة وستقوم تهامة بتشغيل تلك 
الوحدات بموجب امتياز حصري للعالمة التجارية دبليو أتش سميث

تتجاوز إجمالي قيمة العقد لمدة الخمس سنوات 10% من صافي أصول 
الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م

المصدر: الشركة

عقود شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) شركة تابعة(* (: 120الجدول رقم )
موضوعهااألطرافتاريخها ومدتهااسم االتفاقية

اتفاقية بيع أصول بقيمة )3,700,00( درهم 
إماراتي منها 0.7 مليون درهم ستستخدم 
لسداد جزء من التزامات شركة افينتوس 

وفًقا لالتفاقية المبرمة مع المشتري. 
باإلضافة إلى ذلك ، سيتم بيع مخزون 
شركة أفينتوس إلى شركة نكست بايت 

بالتكلفة كما في تاريخ إتمام الصفقة.

تاريخ السريان: 
1443/10/08هـ 

)الموافق 
2022/05/09م(

الطرف األول: شركة 
نكست بايت التجارية

الطرف الثاني: شركة 
أفينتوس جلوبال للتجارة 

)شركة تابعة( 

اتفاقية بيع أصول ما بين شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) شركة 
تابعة مملوكة بنسبة 100%( والعاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وشركة نكست بايت للتجارة وذلك لبيع مجموعة من األصول ونقل 
االلتزامات المرتبطة بالعمليات التجارية لشركة أفينتوس جلوبال 

للتجارة
تخضع االتفاقية وتشترط الحصول على جميع الموافقات الالزمة 
من أصحاب المصلحة والهيئات ذات العالقة إلكمال عملية نقل 

حقوق االمتياز وعقود اإليجار.
المصدر: الشركة

*بعد أن قامت شركة أفينتوس ببيع أصولها والتزاماتها المرتبطة بعمليتها التجارية بمبلغ 3.7 مليون درهم إماراتي إلى شركة نكست بايت التجارية سيتم فك رهن العقار المملوك لشركة تهامة 
بدولة االمارات العربية المتحدة والمرهون مقابل ضمانات أداء لها، إضافة إلى خفض قيمة التسهيالت غير النقدية على المجموعة.

تعارض المصالح 1016

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.

التسهيالت االئتمانية والقروض 1017

اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك األهلي السعودي بتاريخ 1443/03/26هـ )الموافق 2021/11/01م( لمدة سنة واحدة  	
بقيمة عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي كحد شامل يمكن استخدامه لعدة حدود فرعية بما يتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية. يتم سداد تكاليف التمويل مع أصل التمويل في تاريخ االستحقاق وتحمل التسهيالت أعاله مصاريف 

مالية وفقا للمعدالت السائدة في المملكة العربية السعودية زائداً الهامش المتفق عليه
وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقية بالتالي:

سند ألمر بقيمة اثنان وعشرون مليون )22,000,000( ريال سعودي. 	
رهن وديعة بقيمة عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي لدى البنك األهلي السعودي. 	

خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م استحقت التسهيالت االئتمانية مع البنك األهلي السعودي و لم يتم سدادها 
حتى تاريخ هذه النشرة وذلك وفقا إلجراءات إعادة التنظيم المالى و التي تقضي بتعليق المطالبات على الشركة التى تسبق 
تاريخ صدور قرار المحكمة التجارية بقبول طلب الشركة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالى، تجدر اإلشارة بأن الرصيد 
المستحق على الشركة لصالح البنك األهلي )20,751,000( ريال سعودي، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص ايضاً بقيمة 
)161,000( ريال سعودي في حال قام البنك بالمطالبة برسوم فائدة على المبلغ نظير فترة تعليق المطالبات على الشركة 

التى تسبق تاريخ صدور قرار المحكمة التجارية بقبول طلب الشركة افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي

اتفاقية تسهيالت بنكية غير نقدية مع بنك الرياض بتاريخ 1443/06/28هـ )الموافق 2022/01/31م( لمدة ثالث سنوات  	
بقيمة خمسمائة وواحد وتسعون الف )591,000( ريال سعودي إلصدار ضمانات واعتمادات مستندية.

وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقية بالتالي:
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سند ألمر بقيمة خمسمائة وواحد وتسعون الف )591,000( ريال سعودي. 	
هامش تغطية نقدية لدي بنك الرياض بقيمة ثمانية وثمانون الف وسبعمائة وأربعة )88,704( ريال سعودي لدى بنك الرياض 	

تتضمن االتفاقية شرط يسمح لبنك الرياض بخصم أيه مبالغ نقدية محتفظ بها من قبل الشركة لدى بنك الرياض لسداد 
التسهيل، وقد بلغت األرصدة النقدية المحتفظ بها من قبل الشركة لدي البنك مبلغ أربعون الف وسبعمائة وواحد وتسعون 
)40,791( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م، ولم تسجل أي مبالغ كما في 31 مارس 2021م(، تظهر تلك األرصدة ضمن 
بند النقد وما في حكمه دون مقاصة، إضافة إلى مبلغ ثمانية وثمانون الف وسبعمائة وأربعة )88,704( ريال سعودي كما في 
31 مارس 2022م فيما لم يسجل أي مبالغ كما في 31 مارس 2021م، تظهر تلك األرصدة ضمن ذمم مدينة تجارية وأرصدة 
مدينة أخرى، بالصافي دون مقاصة. كما حصلت الشركة على خطاب عدم الممانعة من بنك الرياض في تاريخ 1443/12/01هـ 

الموافق 2022/06/30م من زيادة رأس مال الشركة.

اتفاقية تمويل من بنك اإلمارات دبي الوطني لصالح الشركة التابعة )أفينتوس جلوبال للتجارة( مقابل شراء سيارات تبلغ  	
قيمته الدفترية كما في 31 مارس 2022م مائة وأربعة وتسعون الف وأربعمائة وثمانية وثالثون )194,438( ريال سعودي 
ومبلغ ثالثمائة وخمسة وأربعون الف ومائتان وثالثة وعشرون )345,223( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، يتم سداد 

التمويل على أقساط شهرية لمدة 48 شهر مقابل رهن السيارات لصالح البنك.
وتتمثل الضمانات المقدمة من قبل الشركة بموجب هذه االتفاقية بالتالي:

رهن قيمة السيارات لصالح البنك وبلغت صافي القيمة الدفترية للسيارات الظاهرة ضمن بند ممتلكات ومعدات بالصافي مبلغ 
مائتان واثنان وثالثون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون )232,988( ريال سعودي كما في 31 مارس 2022م ومبلغ أربعمائة وأحد 

عشر الف وسبعمائة وسبعة عشر )411,717( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م.

خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م قامت الشركة التابعة )أفينتوس جلوبال للتجارة( بإنهاء التمويل القائم مع البنك 
بعد سداد جميع المبالغ المتعلقة بالتمويل و عليه فقد تم إلغاء الرهن القائم على سيارات الشركة التابعة لصالح البنك و لم 

يعد التمويل قائماً.

تسهيل غير نقدي من بنك رأس الخيمة* لصالح الشركة التابعة )أفينتوس جلوبال للتجارة( مقابل إصدار خطابات ضمان  	
أداء بقيمة أربعة ماليين وتسعمائة وخمسة وثالثون الف وثالثة وخمسون )4,935,053( ريال سعودي كما في 31 مارس 
2022م ومبلغ أربعة ماليين وتسعمائة وخمسة وثالثون الف وثالثة وخمسون )4,935,053( ريال سعودي كما في 31 مارس 

2022م، تتضمن أهم شروط وضمانات التسهيل البنود التالية:
سند ألمر بقيمة أربعة ماليين وتسعمائة خمسة وثالثون الف وثالثة وخمسون )4,935,053( ريال سعودي. 	
رهــن الوحــدات العقاريــة المملوكــة لشــركة تهامــة للتعليــم بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لصالــح البنــك. وتمثــل بنــد  	

اإلســتثمارات العقاريــة ومبانــي مملوكــة بقائمــة المركــز المالــي(. 
ــة الحــق فــي إيــرادات التأجيــر لالســتثمارات العقاريــة لصالــح البنــك بمــا ال يقــل عــن ســتمائة الــف )600,000(  	 إحال

ريــال ســعودي.
رهن مخزون شركة أفينتوس جلوبال للتجارة ) الظاهرة ضمن بند المخزون (. 	
إحالة الحق في مبيعات نقاط البيع لصالح البنك. 	
إحالة الحق في وثيقة التأمين على االستثمارات العقارية لصالح البنك. 	
اإلحتفــاظ برصيــد نقــدي بحســابات الشــركة البنكيــة لــدى البنــك بمــا ال يقــل عــن مليــون وأربعمائــة وإثنــان وأربعــون  	

ــال ســعودي. وســبعون )1,442,070( ري
وعليــه تبلــغ إجمالــى الضمانــات النقديــة الظاهــرة ضمــن بنــد نقــد ومــا فــي حكمــه المحتفــظ بهــا لــدي البنــك مقابــل  	

التســهيل أعــاله مبلــغ مليونــان وواحــد وثالثــون الــف ومائتــان وخمســة وتســعون )2,031,295( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
مــارس 2022م، مبلــغ ثمانمائــة وثالثــة وســتون الــف وســتة عشــر )863,016( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2021م.
تتضمن هذه االتفاقية شرط يسمح للبنك بخصم أيه مبالغ محتفظ من قبل الشركة التابعة لدي البنك وفاء للتسهيل الغير نقدي وقد بلغت 
قيمة األرصدة المحتفظ بها من قبل الشركة لدي البنك مبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة الف وسبعمائة وستة وعشرون )2,505,726( ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2022م، مبلغ ثمان مائة وثالثة وستون الف وستة عشر )863,016( ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م، تظهر 

تلك األرصدة ضمن بند النقد وما في حكمه دون مقاصة.

* خالل الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022م قامت الشركة التابعة )شركة أفينتوس جلوبال للتجارة( باإلتفاق مع البنك على إلغاء التسهيالت الغير نقدية إلصدار خطابات ضمان إداء كجزء 
من عملية التخارج من العمليات التجارية للمجموعة بعد إتمام اتفاقية بيع و نقل أصول و التزامات الشركة التابعة و عليه فقد تم إلغاء كافة الرهونات و القيود على موجودات الشركة التابعة و 

األرصدة النقدية الخاصة بالشركة التابعة لدي البنك و تحرير الصكوك.

وحتى تاريخ هذه النشرة؛ لم تخل الشركة بأي من الشروط والتعهدات المنصوص عليها في تلك االتفاقيات.
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وثائق التأمين  1018

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:

وثائق التأمين.(: 121الجدول رقم )
تاريخ انتهاء البوليصةالحد األقصى للتغطية التأمينيةنوع التغطية التأمينيةشركة التأمين

ميدغلف شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
التأمين التعاوني.

التأمين عن التعويض 
2022/09/30م3,000,000 ريال سعودي.المهني.

ميدغلف شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
التأمين التعاوني.

التأمين على فقدان 
األموال.

 اجمالي التغطية لبوليصة التأمين هي
2022/09/30م)1,140,000 ريال سعودي(.

ميدغلف شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
 اجمالي التغطية لبوليصة التأمين هيتأمين المسؤولية العامة.التأمين التعاوني.

2022/10/31م)10,000,000 ريال سعودي(.

ميدغلف شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 
التأمين التعاوني.

تأمين الممتلكات من جميع 
المخاطر

 اجمالي التغطية لبوليصة التأمين هي
2022/09/30م)77,026,038 ريال سعودي(.

 اجمالي التغطية لبوليصة التأمين هيتأمين طبيشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
2022/09/23م)500,000 ريال سعودي( لكل عضو مؤمن له.

المصدر: الشركة

العقارات 1019

كما يوضح الجدول التالي ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة باستئجارها. 

ملخص التفاقيات العقارات التي قامت الشركة باستئجارها.(: 122الجدول رقم )
التجديداإليجار السنويالمدةالمستأجرالمؤجرتاريخ االستئجارالموقع

وحدة في 
مجمع ذا زون 

الرياض-شارع 
التخصصي-حي 

المحمدية.

1440/08/26هـ 
)الموافق 2019/05/01م(

شركة طرق 
االنشاء 

العقارية شركة 
شخص واحد

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد

6 أشهر 

312,829
)ثالثمائة واثنا عشر الف 
وثمانمائة وتسعة وعشرون 
ريال سعودي.( لمدة ستة 

أشهر

ال يجدد إال بموجب توقيع عقد ايجار 
جديد بين الطرفين، كما أن تاريخ 
نهاية العقد هو 2022/04/30م، 

وتم تجديده لمدة 6 أشهر تبدأ من 
تاريخ 2022/05/01م، وتنتهي بتاريخ 

2022/10/31م.

مستودع في 
8357, حي 

الساحل-جدة
.3574-22517

1442/05/26ه)الموافق 
)2021/01/10م(

شركة أبناء 
عبدالعزيز 
العجالن 

لالستثمار 
التجاري 
والعقاري.

شركة تهامة 
لإلعالن 

والعالقات 
العامة 

 3
سنوات

409,370 )أربع مائة وتسعة 
أالف وثالثمائة وسبعون 

رياالً سعودي.(

العقد ال يجدد إال بموجب توقيع عقد 
ايجار جديد بين الطرفين، كما أن تاريخ 

نهاية العقد هو 2024/01/09م.

مستودع في 
منطقة الحمراء 
- حي السرورية 

- شارع أحمد 
مظاهر, جدة.

1442/07/03هـ )الموافق 
)2021/02/15م(

مستودع شركة 
العناية الفائقة 

للخدمات 
الطبية

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة

60,000 )ستون ألف ريال 
سعودي.(

ال يجدد إال بموجب توقيع عقد ايجار 
جديد بين الطرفين قبل انتهاء الحالي 
بشهر واحد، كما ينتهي العقد بتاريخ 

2023/02/25م.

مستودع في 
منطقة الخمرا 

- حي السرورية 
- شارع أحمد 
مظاهر, جدة.

1442/07/03هـ )الموافق 
)2021/02/15م((

مستودع شركة 
العناية الفائقة 

للخدمات 
الطبية

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة

12,000 )اثنا عشر الف 
ريال سعودي.(

ال يجدد إال بموجب توقيع عقد ايجار 
جديد بين الطرفين قبل انتهاء الحالي 
بشهر واحد، كما ينتهي العقد بتاريخ 

2023/02/25م.

مستودع في 
منطقة الخمرا 

- حي السرورية 
- شارع أحمد 
مظاهر, جدة.

1442/07/03هـ )الموافق 
)2021/02/15م((

مستودع شركة 
العناية الفائقة 

للخدمات 
الطبية

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة

228,000 )مائتان وثمانية 
وعشرون ألف ريال 

سعودي.(

ال يجدد إال بموجب توقيع عقد ايجار 
جديد بين الطرفين قبل انتهاء الحالي 
بشهر واحد، كما ينتهي العقد بتاريخ 

2023/02/25م.
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الرياض - 
السلي.*

1443/04/10هـ )الموافق 
مؤسسة تجارية)2021/11/15م((

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة

120,000 )مائة وعشرون 
ألف ريال سعودي.(

العقد لمدة سنة واحدة يبدأ من تاريخ 
2021/11/15م، وينتهي في تاريخ 

2022/11/14م.
لم يتم تحديد آلية للتجديد.

نقطة مبيعات 
مطار الملك 

خالد الدولي - 
طابق القدوم- 
الصالة الدولية 

رقم 2.

1440/12/11هـ )الموافق 
)2019/08/12م(

شركة مطارات 
الرياض

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة

800,000 )ثمانمائة ألف 
ريال سعودي( أو 15% نسبة 
في المشاركة أيهما اعلى.

العقد لمدة سنتين واحدة يبدأ من 
تاريخ 2019/08/12م وحتى تاريخ 

2021/08/11م،
وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين كتابياً 

شرط اخطار المؤجر قبل سنة من تاريخ 
االنتهاء المحدد

حيث تم تجديدها لمدة سنة ميالدية 
واحدة اعتباراً من تاريخ 2021/11/12م 

وتنتهي في تاريخ 2022/11/11م،.

نقطة مبيعات 
مطار الملك 

خالد الدولي - 
طابق المغادرة 

- الصالة 
الداخلية رقم 5.

1440/12/11هـ )الموافق 
)2019/08/12م(

شركة مطارات 
الرياض

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنتين
800,000 )ثمانمائة ألف 

ريال سعودي( أو 15% نسبة 
في المشاركة أيهما اعلى.

العقد لمدة سنتين زائد سنة اختيارية 
تبدأ من تاريخ استالم الموقع يبدأ من 

تاريخ 2019/08/12م وحتى تاريخ 
2021/08/11م، وتم تمديده حتى 

2021/11/11م بموجب اتفاقية التمديد 
رقم )2( لعقد االيجار رقم )ر-06-40- 

تجاري(
وتم تجديد العقد بموجب اتفاقية 

التجديد رقم )3( لعقد االيجار رقم 
)ر-40-06- تجاري(، حيث تم تجديدها 

لمدة سنة ميالدية واحدة اعتباراً من 
تاريخ 2021/11/12م وتنتهي في تاريخ 

2022/11/11م، كما ان العقد قابل 
للتجديد لمدة أو مدد أخرى باتفاق 

الطرفين كتابياً شريطة أن يقوم الطرف 
الثاني باخطار الطرف األول خطياً برغبته 
في التجديد قبل سنة من التاريخ المحدد 

 النتهاء مدة العقد و
أخذ الموافقة الخطية من الطرف األول 

على التجديد.

1442/08/17هـ )الموافق وحدات بيع
جهة حكومية)2021/03/30م((

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 5
سنوات

تتجاوز إجمالي قيمة العقد 
لمدة الخمس سنوات %10 
من صافي أصول الشركة 
كما في 31 ديسمبر 2021م

العقد لمدة 5 سنوات يبدأ من تاريخ 
2021/03/30م، وينتهي في تاريخ 

2026/03/29م، كما أن شروط التجديد 
هي أن يلتزم المستأجر بتقديم طلب كتابي 

قبل انتهاء العقد بمدة 180 يوم.

1443/04/18هـ )الموافق وحدات بيع
جهة حكومية)2021/11/23م((

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 5
سنوات

تتجاوز إجمالي قيمة العقد 
لمدة الخمس سنوات %10 
من صافي أصول الشركة 
كما في 31 ديسمبر 2021م

العقد لمدة 5 سنوات يبدأ من تاريخ 
2021/11/23م، وينتهي في تاريخ 

2026/11/22م، كما أن شروط التجديد 
هي أن يلتزم المستأجر بتقديم طلب كتابي 

قبل انتهاء العقد بمدة 180 يوم.

1443/06/16هـ )الموافق وحدات بيع
جهة حكومية)2022/01/19م(

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 5
سنوات

تتجاوز إجمالي قيمة العقد 
لمدة الخمس سنوات %10 
من صافي أصول الشركة 
كما في 31 ديسمبر 2021م

العقد لمدة 5 سنوات يبدأ من تاريخ 
2022/01/19م، وينتهي في تاريخ 

2027/01/18م، كما أن شروط التجديد 
هي أن يلتزم المستأجر بتقديم طلب كتابي 

قبل انتهاء العقد بمدة 180 يوم.

1442/10/27هـ )الموافق وحدات بيع
جهة حكومية)2021/06/08م(

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 5
سنوات

تتجاوز إجمالي قيمة العقد 
لمدة الخمس سنوات %10 
من صافي أصول الشركة 
كما في 31 ديسمبر 2021م

العقد لمدة 5 سنوات يبدأ من تاريخ 
2021/06/08م، وينتهي في تاريخ 

2026/06/07م، كما أن شروط التجديد 
هي أن يلتزم المستأجر بتقديم طلب كتابي 

قبل انتهاء العقد بمدة 180 يوم.

جهة حكومية-وحدات بيع
شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 5
سنوات

تتجاوز إجمالي قيمة العقد 
لمدة الخمس سنوات %10 
من صافي أصول الشركة 
كما في 31 ديسمبر 2021م

العقد لمدة 5 سنوات يبدأ من تاريخ 
محضر استالم الموقع. كما أن شروط 
التجديد هي أن يلتزم المستأجر بتقديم 
طلب كتابي قبل انتهاء العقد بمدة 180 

يوم.



المحتويات

167

التجديداإليجار السنويالمدةالمستأجرالمؤجرتاريخ االستئجارالموقع

معرض بمساحة 
33 لدى المجمع 

التجاري 
)بوليفارد( في 
مدينة الرياض.

1443/03/30هـ )الموافق 
)2021/11/05م(

شركة صلة 
الرياضية

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 3
سنوات

قيمة االيجار متغيرة 
كل سنة حيث ان القيمة 
االيجارية للسنة األولى 

هي 171,144 مائة وواحد 
وسبعون وأربعة وأربعون 

ألف ريال سعودي، والقيمة 
االيجارية للسنة الثانية هي 
180,252 مائة وثمانون ألف 

ومائتان واثنان وخمسون 
ريال، والقيمة االيجارية 

للسنة الثالثة هي 189,861 
مائة وتسعة وثمانون ألف 
وثمانمائة وواحد وستون 

ريال .

العقد لمدة 3 سنوات يبدأ من 
تاريخ 2021/11/5م، وينتهي بتاريخ 

2024/11/04م. كما أنه في حال رغب 
اطراف العقد بالتجديد فتتم كتابة عقد 

جديد يتفق عليه الطرفان.

محل رقم )6ب( 
في مستشفى 
صحة الشرق 

بمساحة 43 متر 
مربع.

1443/05/28هـ )الموافق 
)2022/01/01م((

شركة صحة 
الشرق الطبية 

المحدودة

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

 3
سنوات

القيمة االيجارية هي مبلغ 
وقدره 110,000 )مائة 

وعشرة أالف ريال سعودي(
أو 15% نسبة من المبيعات 

السنوية ايهما أعلى(.

3 سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 
2022/01/01م وتنتهي بتاريخ 

2024/12/31م. كما يتم تجديد االتفاقية 
تلقائياً مالم يتم اخطار احد الطرفين 

االخر بعدم الرغبة بالتجديد وذلك قبل 
انقضاء مدة االتفاقية أو المدة المجددة 

بثالثين يوم.
معرض في حي 
الحمراء بجدة 
بمساحة 315، 
ورقم الوحدة 

.02-S

1441/11/10هـ )الموافق 
)2020/07/01م((

شركة امار 
للتطوير 

واالستثمار 
العقاري شركة 
شخص واحد

شركة مكتبات 
تهامة الحديثة.

سنة 
واحدة

القيمة االيجارية هي مبلغ 
وقدره 206,000 )مائتان 
وستة ألف ريال سعودي.

سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ 
2022/06/18م وتنتهي بتاريخ 

2023/06/17م، وفي حال رغب الطرفان 
بالتجديد فتتم كتابة عقد جديد يتفق عليه 

الطرفان.

مكتب، في 
الدور الثاني 

رقم الوحدة 22، 
ومساحة الوحدة 

336.4

1442/08/27هـ )الموافق 
)2021/04/09م((

شركة محمد 
عبدالعزيز 

الزامل العقارية

شركة اإلنتاج 
المتكامل 
لإلنتاج 

اإلعالمي 
المرئي 

والمسموع.

سنة 
واحدة

القيمة االيجارية هي مبلغ 
وقدره 270,802 )مائتان 
وسبعون ألف وثمانمائة 

واثنان ريال سعودي.

سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ 
2022/04/01م وتنتهي بتاريخ 

2023/03/30م، كما تتجدد مدة االيجار 
تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد 
الطرفين الطرف االخر برغبته انهاء 

العقد قبل )20( يوم من تاريخ انتهاء مدة 
االيجار.

مقر شركة 
تهامة للتعليم - 

الرياض

1443/04/24هـ 
)الموافق 2022/01/01م(

الشركة 
األولى لتطوير 

العقارات

شركة تهامة 
للتعليم شركة 
شخص واحد.

سنة 
واحدة 

القيمة اإليجارية مبلغ 
وقدره 269,839 ريال فقط 
مائتان وتسعة وستون ألف 
وثمانمائة وتسعة وثالثون 

ريال سعودي

سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ 
2022/03/01م وتنتهي بتاريخ 

2023/02/28م، كما أنه ال يتم تجديد 
العقد اال بعد اعتماد توثيقه عبر منصة 

إيجار اإللكترونية.

1441/05/06ه)الموافق الدمام
)2020/01/01م((

صالح مرزوق 
للعقارات

شركة تهامة 
لإلعالن 

والعالقات 
العامة.

 3
سنوات

اجمالي قيمة العقد 
)105,000( مائة وخمسة 

أالف ريال سعودي.
لم يتم تحديد آلية لتجديد العقد.

1443/02/14هـ )الموافق الدمام
)2021/09/21م((

 Efficiency
Center

شركة تهامة 
لإلعالن 

والعالقات 
العامة.

6 أشهر

اجمالي قيمة العقد 
)6,720( ستة أالف 

وسبعمائة وعشرون ريال 
سعودي.

لم يتم تحديد آلية لتجديد العقد.

المصدر: الشركة
* عقد االيجار المبرم مع المؤسسة يتطلب موافقة لإلفصاح عنه، ولم تحصل الشركة على الموافقة. 
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قامت الشركة باستئجار مواقع إعالنية دعائية بما مجموعه ثمانية ماليين و سبعمائة و سبعة و ثالثون الفاً )8,737,000( ريال سعودي 
ويوضح الجدول التالي ملخص التفاقيات مواقع اللوحات اإلعالنية الدعائية التي قامت الشركة باستئجارها: 

ملخص التفاقيات مواقع اللوحات اإلعالنية الدعائية التي قامت الشركة باستئجارها.(: 123الجدول رقم )
المدةالمستأجرالمؤجرتاريخ االستئجارالمنطقة

)5( سنواتالشركةأمانة منطقة المدينة المنورة1440/05/21هـ )الموافق 2019/01/27م(المدينة المنورة
)5( سنواتالشركةأمانة المنطقة الشرقية1441/05/26هـ )الموافق 2020/01/22م(الدمام

)5( سنواتالشركةأمانة العاصمة المقدسة1440/03/20هـ )الموافق 2018/11/27م(مكة المكرمة
المصدر: الشركة

العالمات التجارية وحقوق الملكية 10110

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم 
أعمالها ومركزها التنافسي، ويمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. ويوضح الجدول أدناه العالمة التجارية للشركة.

العالمات التجارية للشركة.(: 124الجدول رقم )
تاريخ انتهاء الحماية تاريخ بداية الحماية رقم التسجيل  المالك الفئة تصميم العالمة التجارية

1450/11/25هـ )الموافق 
2029/04/09م(

1440/11/26هـ )الموافق 
2019/07/29م( 1440028800 شركة تهامة للتعليم شركة شخص واحد 30

1441/03/07هـ )الموافق 
2019/11/04م(

1431/03/08هـ )الموافق 
20210/02/22م( 143102286 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة * 16

1439/02/19هـ )الموافق 
2017/11/08م(

1429/09/20هـ )الموافق 
2008/02/27م( 142901995 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة ** 16

1446/03/21هـ )الموافق 
2024/09/24م(

1436/03/22هـ )الموافق 
2015/01/13م( 1436006597 شركة استدامة العالمية للعقار  37

1446/03/12هـ )الموافق 
2024/09/15م(

1436/03/13هـ )الموافق 
2015/01/04م( 1436005901 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة  35

1446/05/12هـ )الموفق 
2024/11/14م(

1436/05/13هـ )الموافق 
)2015/03/04م(( 1436009917 شركة تهامة القابضة لالستثمار التجاري 37

1446/05/05هـ )الموافق 
2024/11/07م(

1436/05/06هـ )الموافق 
)2015/02/25م( 1436009625 شركة تهامة للتوزيع 16

- - - شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي والمسموع *** 35

www.tihama.com :أنشأت الشركة موقع خاص بها على شبكة االنترنت باسم الشركة بعنوان
*فترة الحماية منتهية 

** فترة الحماية منتهية

*** الطلب قيد التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

http://www.tihama.com
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المنازعات والدعاوى القضائية 10111

فيما يلي ملخص حول القضايا والدعاوى التي ما زالت قائمة:

الدعاوى القضائية والمطالبات واإلجراءات النظامية.(: 125الجدول رقم )
القضايا المقامة من الشركة

حالة الدعوى  مبلغ المطالبة
)ريال سعودي( وصف الجهة القضائية

وتاريخها المدعى عليه

بتاريخ 1444/05/14هـ حكمت الدائرة بعدم 
قبول الدعوى، وبتاريخ 1444/06/02هـ تم 
تقديم الئحة االستئناف االعتراضية على 
الحكم االبتدائي. بانتظار احالة االعتراض 

لمحكمة االستئناف.

6,215,373.66 ريال 
سعودي باإلضافة 

إلى تعويض الشركة 
بقيمة 2,000,000 ريال 

سعودي 

مطالبة مالية بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها 
لبنود العقد المبرم بين الطرفين والمطالبة 

بالتعويض عن االضرار التي لحقت بالمدعي. 

المحكمة التجارية 
بالرياض 
بتاريخ 

1440/02/32هـ

شركة مفاتيح 
الوسائل

سارية، بتاريخ 1443/9/16هـ صدر قرار 
من لجنة فصل تنازع االختصاص باختصاص 

المحكمة العامة بالنظر في الدعوى. 
- بتاريخ 1443/10/11هـ تم قيد الدعوى لدى 
المحكمة العامة، ولم يتم تحديد جلسة حتى 

تاريخ هذه النشرة. 
تجدر اإلشارة بأنه وبسبب أن الشركة )المدعى 

عليها( تحت اجراء التصفية قررت الدائرة 
الحكم بوقف سير الدعوى لحين افتتاح اجراء 

التصفية.

5,152,500 ريال 
سعودي 

مطالبة مالية بسبب خطأ مهني من المدعى 
عليها مع إلزامها برد مبلغ. 

المحكمة العامة 
بالرياض 
بتاريخ 

1443/10/11 ه

شركة يو تي 
سي محاسبون 

قانونيون

بتاريخ 1444/05/26هـ حكمت الدائرة بعدم 
قبول الدعوى لعدم االستحقاق،

وبتاريخ 1444/06/02هـ تم تقديم الئحة 
االستئناف االعتراضية على الحكم االبتدائي.
بانتظار احالة االعتراض لمحكمة االستئناف.

1,013,586 ريال 
سعودي 

مطالبة مالية بسبب عدم سداد المبالغ 
المستحقة على المدعى عليها باإلضافة 
المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق 

بالشركة. 

المحكمة العامة 
بالرياض
بتاريخ 

1443/11/10هـ 

شركة ابن 
خلدون 

التعليمية 
المحدودة 

بتاريخ 9/13/ 1442هـ حكمت الدائرة بإلزام 
المدعى عليها بدفع كامل المبلغ. 

بتاريخ 1443/10/29هـ، قررت محكمة 
االستئناف التجارية بالرياض الحكم بـ: بإلغاء 

الحكم الصادر في بإلزام المدعى عليها 
بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره )539,050( 

خمسمائة وتسعة وثالثون ألف وخمسون ريال، 
والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحكمة 

التجارية نوعيا بنظر النزاع.
تم قيد دعوى جديدة أمام المحكمة العامة ولم 

يتم تحديد موعد حتى تاريخ هذه النشرة.
وبتاريخ 1443/11/8هـ، تم قيد الدعوى لدى 
المحكمة العامة بالرياض ، تجدر اإلشارة بأنه 
تم تحديد موعد جلسة بتاريخ 1444/08/14هـ 

ال زالت سارية بإجراءات الترافع.

539,050 ريال سعودي - مطالبة مالية قيمة بيع كتب مدرسية. 

المحكمة العامة 
بالرياض 
بتاريخ 

1443/11/7 ه

مدارس 
الصحافة 
العالمية 

ال زالت سارية بإجراءات الترافع. 105,000 ريال سعودي
مطالبة مالية بسبب عدم سداد المدعى عليها 
للمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب عقد إيجار 

لوحتين إعالنيتين. 

المحكمة العامة 
بجدة 

1443/10/14هـ 

جمعية زمزم 
للخدمات 
الصحية 

التطوعية 
الخيرية
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القضايا المقامة من الشركة

حالة الدعوى  مبلغ المطالبة
)ريال سعودي( وصف الجهة القضائية

وتاريخها المدعى عليه

صدر حكم من محكمة الدرجة األولى برد 
الدعوى لعدم االختصاص النوعي، وتم 

االعتراض على الحكم لدى محكمة االستئناف 
وصدر حكم بتأييد حكم محكمة الدرجة األولى، 
وتم تقديم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا 
ولم يتم اصدار قرار حتى تاريخ هذه النشرة.

15,374,000 ريال 
سعودي 

ومطالبة إضافية 
كالتالي : 

مبلغ 4,000,000 ريال 
سعودي 

كتعويض لشركة تهامة. 
مبلغ 200,000 ريال 

سعودي أتعاب محاماة. 

مطالبة مالية بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها 
بنود عقد تقديم أعمال استشارات وخبرات 
باإلضافة إلى تعويض عن الضرر الذي لحق 

بالشركة نتيجة عدم تنفيذ العقد. 

 المحكمة العليا 
بتاريخ 1443هـ 

شركة مفاتيح 
الوسائل 

صدر حكم بإلزام المدعى عليه بسداد 
3,000,000 ريال سعودي. تجدر اإلشارة بأن 

صك الحكم لم يتضمن هوية المدعى عليه مما 
أعاق تقديمه للتنفيذ وتم تقديم شكوى لدى 
المجلس االعلى للقضاء ولم يتم اصدار قرار 

حتى تاريخ هذه النشرة.

3,000,000 ريال 
سعودي مطالبة برد مبلغ قرضه المحكمة العامة 

بالخبر 
فايز نايف 

المطيري

تم قبول طلب التنفيذ وتم الحجز على أموال 
المدعى عليه ولم يتم السداد حتى تاريخ هذه 

النشرة.
704,792 ريال سعودي -مطالبة بسداد أجرة عقار. 

محكمة التنفيذ 
بجدة

بتاريخ 
1441/6/29 ه

مؤسسة أبو 
الجدائل 

ال زالت سارية بإجراءات الترافع. 56,496,247 ريال 
سعودي

دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة 
السابق. مطالبتهم بسداد مبلغ )56,496,247(. 
وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 

211 من نظام الشركات.

لجان الفصل في 
منازعات األوراق 
المالية بتاريخ 

1443 ه

مجلس إدارة 
الشركة 
السابق

قيدت الدعوى في 1443هـ 
تم تداول القضية بالجلسات وتبادل المذكرات 

بين المدعية والمدعى عليها وصدر حكم 
برفض الدعوى بتاريخ 1443/7/8 ه.

تم تقديم الئحة استئناف على الحكم والزالت 
الدعوى قيد النظر. 

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

15,637,910 ريال 
سعودي

مطالبة بتعويض شركة تهامة لإلعالن والعالقات 
العامة والتسويق بمبلغ 15,637,910 ريال سعودي 
باإلضافة إلى مبلغ نسبة 10% من قيمة ما يحكم 
به كأتعاب محاماه للتعويض عن األضرار التي 
لحقت باألعمدة اإلعالنية المملوكة لها والتي 

تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت 
إلى حدوث اإلضرار بها.

محكمة االستئناف 
اإلدارية 

بالرياض بتاريخ 
1443/01/24هـ 

أمانة منطقة 
الرياض

صدر حكم بإلزام السيد/ ناصر بن صالح 
الصرامي بأن يؤدي لشركة تهامة لإلعالن 

والعالقات العامة والتسويق مبلغ 3,825,733 
درهم إماراتي، إضافة إلى الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي 
تمام السداد، وإلزام شركة كنائن للتجارة العامة 
بأن تؤدى إلى شركة تهامة لإلعالن والعالقات 

العامة والتسويق مبلغ 1,217,925 درهم إماراتي 
إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، وألزمت 

كل مدعى عليه بمصاريف طلبه وخمسمائة 
درهم إماراتي مقابل أتعاب المحاماة.

تم الحجز على أسهم ناصر الصرامي. 
تم وضع الحجز التنفيذي على السجل التجاري 

لشركة كنائن العامة للتجارة.
أمرت محكمة التنفيذ بدبي باإلفصاح عن 

اصول المدعى عليهم وأفادت البنوك ودائرة 
االراضي واالمالك بدبي أن ليس لدى المدعى 

عليهم أي أصول.

 4,825,733
1,217,925+

درهم إماراتي 

مطالبة بإلزام ناصر الصرامي بأن يؤدي 
للمدعية مبلغ )4,825,773( عن اإلضرار التي 
تسبب بها ناصر الصرامي أثناء إدارته لشركة 

تهامة جلوبال بدبي ) شركة زميلة( بصفته مدير 
عام وعضو مجلس إدارة شركة تهامة جلوبال 
باإلضافة إلى الزامه بسداد الفوائد القانونية 

بواقع 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً 
وحتى السداد التام، 

وإلزام شركة كنائن أن تؤدي للمدعي مبلغ 
)1,217,925( التزمت بسدادها لتمويل النشاط 
التشغيلي لشركة تهامة جلوبال بموجب العقد 
الموقع ما بين الطرفين باإلضافة إلى الزام 
شركة كنائن العامة بسداد الفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد 
التام، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم 

والمصروفات واألمانات ومقابل أتعاب المحاماة.

دعوى تجارية امام 
محكمة التنفيذ 

بدبي

السيد/ ناصر 
بن صالح 
الصرامي

شركة / كنائن 
للتجارة العامة

صدر فيها حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى 
عليه بدفع قيمة المطالبة، وتم رفع طلب 

التنفيذ.
396 ,602 ريال سعودي  طلب تنفيذ نتيجة صدور حكم لصالح الشركة. محكمة التنفيذ 

بالرياض 
مهند محمد 

المهولس
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القضايا المقامة من الشركة

حالة الدعوى  مبلغ المطالبة
)ريال سعودي( وصف الجهة القضائية

وتاريخها المدعى عليه

صدر قرار بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ 
ضده.  360,000 ريال سعودي طلب تنفيذ نتيجة صدور حكم لصالح الشركة. محكمة التنفيذ 

بالرياض 

شركة 
المتحدة 
لألطعمة

ال زالت سارية بإجراءات الترافع. 838,993 ريال سعودي طلب تعويض واسترداد عهد المحكمة العامة 
بالرياض

محمد فايز 
وفا

المصدر: الشركة

القضايا المقامة ضد الشركة*

حالة الدعوى مبلغ المطالبة
)ريال سعودي( وصف المحكمة المدعى 

عليها المدعي

ال زالت سارية، حيث أن أخر جلسة حسب تقرير 
المحامي كانت محددة بتاريخ 1443/11/06هـ 
وتم حضورها. وتم حضورها وقدم فيها المدعي 

مذكرة رد. لقضية ال زالت سارية.

893,705 ريال سعودي مطالبة المدعية بمستحقات 
نتيجة اتفاقية تقديم خدمات. 

المحكمة العامة 
بالرياض بتاريخ 

1440هـ 

شركة 
تهامة 

الدولية 
لإلعالن

شركة مها 
محمد الريحان 

وشريكها 

حكمت الدائرة بالحجز على أموال الشركة 
المدعى عليها بحدود المبلغ المستحق في 

ذمتها وقدره )1,820,621 ريال سعودي(، وقد 
تم االعتراض على الحكم باالستئناف. وبتاريخ 

1443/02/22هـ الموافق 2021/09/29م 
أصدرت دائرة االستئناف حكمها بعدم قبول طلب 
استئناف الحكم، و تم تقديم طلب نقض الحكم 

لدى المحكمة اإلدارية العليا.
القضية ال زالت سارية، وفي انتظار تحديد 

الجلسة. 
احيلت للدائرة الثانية بالمحكمة العليا اإلدارية.
وقد تم الحكم بها بوقف التنفيذ لحين النظر 

بالدعوى.
ال تزال الدعوى تحت االجراء لدراستها من قبل 

المحكمة.

1,820,621 ريال سعودي

تطالب المدعية بحجز 
اموال المدعى عليها تتمثل 

في إيجار عدة مواقع 
كلوحات إعالنية وذلك عن 
الفترة 1436/09/29هـ 

إلى 1438/07/21ه، وذلك 
بموجب العقد االستثماري 
المبرم بين الطرفين بتاريخ 

1432/05/29ه.

المحكمة اإلدارية 
العليا بجدة

بتاريخ 1442هـ 
الشركة أمانة المنطقة 

الشرقية

حكمت الدائرة على المدعى عليها بدفع 
المبلغ المستحق في ذمتها وقدره )1,000,000 
ريال سعودي(.وقد تم االعتراض على الحكم 
باالستئناف وبتاريخ 1443/08/20هـ الموافق 

2022/03/23م، أصدرت دائرة االستئناف حكمها 
بقبول االستئناف شكاًل ورفضه موضوعاً وتأييد 

الحكم محل االعتراض
بتاريخ 1443/09/19هـ الموافق 20 
/2022/04م. تم تقديم طلب النقض 

الكترونياً وتم قبول النظر في النقض بتاريخ 
1443/10/24هـ 

بتاريخ 1443/11/27هـ صدر قرار الدائرة بوقف 
تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن. 

1,000,000 ريال سعودي

تطالب المدعية بإلزام 
المدعى عليها بدفع مبلغ 

)1,000,000 ريال سعودي( 
تمثل باقي قيمة إيجار.

المحكمة اإلدارية 
العليا بالرياض 
بتاريخ 1443هـ 

الشركة أمانة منطقة 
الرياض

صدر حكم محكمة االستئناف اإلدارية بالرياض 
بتاريخ 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م 

برفض االستئناف المقدم من الشركة وتأييد 
الحكم الصادر بتاريخ 17-08-1442 هـ من 
الدائرة الثامنة بالمحكمة اإلدارية بالرياض.

لم يتم كتابة رقم السجل التجاري مما أعاق عملية 
التنفيذ ضد المستأنف. 

لم يتم التنفيذ حتى تاريخ هذه النشرة. 

11,769,914 ريال سعودي

مطالبة مالية بسداد المدعى 
عليه باقي المستحقات 

الناتجة عن استئجار مواقع 
إعالنية. 

محكمة االستئناف 
اإلدارية بالرياض 

بتاريخ 1441هـ
الشركة أمانة منطقة 

الرياض
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القضايا المقامة ضد الشركة*

تم الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في 
البنك المركزي. 3,448,186 ريال سعودي طلب تنفيذ نتيجة صدور 

حكم لصالح المدعي .

محكمة التنفيذ 
بالرياض
بتاريخ 

1442/6/10هـ 

الشركة مهند محمد 
المهولس *

تم الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في 
البنك المركزي. 1,871,743 ريال سعودي طلب تنفيذ نتيجة صدور 

حكم لصالح المدعي .

محكمة التنفيذ 
بالرياض

بتاريخ 27 /10 
/1442 ه

الشركة
شركة طيب 

االصايل إلنتاج 
البالستيك *

تم الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في 
البنك المركزي. 13,906,443 ريال سعودي

طلب تنفيذ نتيجة صدور 
حكم لصالح المدعي طالب 
فيه المدعي بإلزام المدعى 
عليها بسداد مبلغ حوالة 

حق من شركة دائنة للمدعى 
عليها. 

محكمة التنفيذ 
بالرياض

1442/10/22هـ 
الشركة

عبداهلل بن 
عبدالمحسن 

بن عبدان *

حكمت الدائرة الثانية والعشرون برفض الطعن 
المقدم من الهيئة العامة للمنافسة على القرار 

رقم 214 بالقضية رقم 1442/1هـ القاضي بعدم 
ثبوت ارتكاب شركة تهامة لهذه المخالفة ورد 
دعوى المدعي العام بالهيئة العامة للمنافسة 

المقامة ضد الشركة.

غرامة ال تتجاوز )%10( 
من إجمالي قيمة المبيعـات 
السنوية محـل المخـالفة، 
أو بما ال يتجاوز )عشرة 

ماليين( ريـال عند استحالة 
تقدير المبيعات السنوية.

ادعاء بأن الشركة ارغمت 
شركة اخرى بعدم التعامل 
مع منافس آخر واالشتراط 
عليهم بعدم بيع منتجات 

المنافسين . 

المحكمة اإلدارية 
بالرياض بتاريخ 
1443/10/08هـ 

الشركة الهيئة العامة 
للمنافسة

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوة 36,000 ريال سعودي
مطالبة بأتعاب دعوى ترافع 
فيها المدعي بصفته وكيل 

عن الشركة

المحكمة التجارية 
بالرياض الشركة عبدالعزيز 

العنزي

حكمت الدائرة برفض الدعوى 250,000 ريال سعودي مطالبة بأتعاب حضور 
جلسات

المحكمة التجارية 
بالرياض الشركة عبدالعزيز 

العنزي

بتاريخ 1444/04/21هـ تم الحكم بعدم قبول 
الدعوى. ال يوجد

مطالبة الشركة بعزله كمدير 
للشركة السعودية لبيع مواد 

االعالن المحدودة 

المحكمة التجارية 
بجدة الشركة ابراهيم محمد 

العيسى 

ال زالت سارية بإجراءات الترافع. 525,000 ريال سعودي مطالبة الشركة بالمستحقات 
العمالية

المحكمة العمالية 
بالرياض

شركة 
االنتاج 
المتكامل

محمد فايز وفا

المصدر: الشركة.
* قامت محكمة التنفيذ بسحب المبالغ المتوفرة بمحفظة الشركة لدى شركة يقين المالية و توزيع جزء على الدائنين الصادر لصالحهم طلبات تنفيذ بموجب محضر توزيع من المحكمة كما يلي:

مبلغ )627,247( ريال سعودي لصالح مهند المهولس. 	
مبلغ )352,965( ريال سعودي لصالح شركة طيب االصايل إلنتاج البالستيك. 	
مبلغ )2,622,415( ريال سعودي لصالح عبد اهلل بن عبد المحسن بن عبدان. 	

العقوبات والجزاءات 10112

بلغ إجمالي العقوبات والجزاءات التي تم فرضها على الشركة في العام المالي المنتهى في 31 مارس 2022م مبلغ )80,000 (ريال سعودي، 
وذلك لمخالفتها المادة الثالثين من قواعد اإلدراج، والفقرة )د( من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات والفقرة 
الهيئة رقم )45-3- المالية وااللتزامات المستمرة المعدلة بموجب قرار مجلس  الثالثة والستين من قواعد طرح األوراق  المادة  )6( من 
المالية  األوراق  والستين من قواعد طرح  الثانية  المادة  والفقرة رقم )26( من  الموافق 2018/04/23م،  وتاريخ 1439/08/07هـ   )2018
وااللتزامات المستمرة، وذلك بعدم إفصاحها عن تطورين جوهريين جديدين طرءا على حدث جوهري سبق أن أعلنت عنه الشركة في الموقع 
اإللكتروني لشركة تداول بتاريخ 2017/03/21م، في أقرب وقت ممكن وقبل فترة التداول التي تلي وقوع الحدثين ذي العالقة، حيث صدر 
حكماً قضائياً من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بتاريخ 1439/08/29هـ الموافق 2018/05/15م، وصدر حكماً قضائياً من محكمة 
تداول  لشركة  اإللكتروني  الموقع  في  ذلك  عن  تفصح  ولم  2018/12/16م،  الموافق  1440/04/09هـ  بتاريخ  الرياض  بمدينة  االستئناف 
السعودية إال بتاريخ 2021/05/10م. وعدم إفصاحها للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن دعوى قضائية مقامة ضدها أمام المحكمة 
العامة بمدينة الرياض بتاريخ 1441/01/06هـ الموافق 2019/09/05م، وعن صدور حكماً قضائياً من المحكمة العامة بمدينة الرياض 
ضدها بتاريخ 1442/06/07هـ الموافق 2021/01/20م، وعن صدور حكماً قضائياً من محكمة االستئناف بتاريخ 1442/10/07هـ الموافق 

2021/05/19م، إذ لم تفصح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية حتى تاريخه.

باإلضافة إلى ما سبق فقد وجهة الهيئة إنذارات واشعارات للشركة متعلقة بحوكمة الشركة واعداد القوائم المالية ولم تقم الهيئة بفرض أي 
جزاءات أو غرامات أخرى.
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المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم 10113

فيما يلي ملخص ألبرز التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار )نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية(، والتي صدرت بتاريخ 
)تاريخها(:

النظام األساسي: تم تحديثه تماشياُ مع التعديالت التي طرأت على رأس المال بعد تخفيض رأس المال من )175,000,000( 	
الموافقة خالل  إلغاء عدد 17.5 مليون سهم عادي، وقد تمت  إلى )50,000,000(ريال سعودي عن طريق  ريال سعودي 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( على تعديل بنود النظام األساسي 
للشركة تماشياً مع تخفيض رأس المال، وتم اعتماد النظام األساسي من قبل إدارة حوكمة الشركات في وزارة التجارة بتاريخ 

1443/10/15هـ )الموافق 2022/05/16م(. 
على  	 للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2022/02/23م(،  )الموافق  1443/07/22هـ  تاريخ  في  المال:  رأس 

تخفيض رأس المال بنسبة )71.428%( لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة. 
مجلس اإلدارة: قررت الجمعية العامة بتاريخ 1443/02/26هـ )الموافق 2021/10/03م( بتعيين 7 أعضاء مجلس اإلدارة  	

للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2021/10/14م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 2024/10/13م، وتم بتاريخ 1443/08/06هـ 
)الموافق 2022/03/09م( استقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذة/ أسماء فطاني من عضوية مجلس اإلدارة، والزال المقعد 

شاغراً حتى تاريخ هذه النشرة. )فضاًل راجع القسم الفرعي رقم )10-1-2-1( »تشكيل المجلس« من هذا القسم(.
لجان الشركة: تم تعيين أعضاء للجان المجلس للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2021/10/14م ولمدة ثالث سنوات تنتهي  	

في 2024/10/13م، كما تم تعيين لجنة المكافآت والترشيحات من قبل مجلس اإلدارة لدورته الجديدة وتم الرفع للجمعية 
العامة للموافقة على الئحة اعمالها وتم رفض التوصية، ولم يتم الموافقة على هذه الالئحة حتى تاريخ النشرة. )فضاًل 

راجع القسم الفرعي رقم )10-1-3( »لجان الشركة« من هذا القسم(.
اإلدارة التنفيذية: قرر مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تنفيذية ولم يتم تفعيلها او اعتماد الئحة اعمالها ومهامها ومكافآتها حتى  	

تاريخ هذه النشرة )فضاًل راجع القسم الفرعي رقم )10-1-4( »االدارة التنفيذية« من هذا القسم(.
طلب افتتاح إجراءات التنظيم المالي: بتاريخ 2022/10/06م أعلنت الشركة على صفحتها في موقع تداول عن تقدمها  	

بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة التجارية و ذلك وفق قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ اليوم 2022/10/06م، وبتاريخ 2022/10/06م أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بتعليق تداول أسهم الشركة من 
يوم األحد الموافق 2022/10/09م وذلك نظراً لقيام الشركة بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة 
التجارية بموجب نظام اإلفالس، وبتاريخ 2022/12/07م أعلنت الشركة على صفحتها في موقع تداول عن صدور حكم 
قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين مكتب 
أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي، وأن المهلة الممنوحة للشركة من قبل المحكمة التجارية إلعداد 
المقترح هي 150 يوم من تاريخ افتتاح اإلجراء، وبتاريخ 2022/12/08م أصدرت هيئة السوق المالية قرارها برفع تعليق 
تداول أسهم الشركة ابتداًء من يوم األحد الموافق 2022/12/11م وذلك نظراً لصدور الحكم قضائي من المحكمة التجارية 

بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 10114

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.ب. 
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.ج. 
بخالف ما ورد في القسم )10-11( »المنازعات والدعاوى القضائية« من هذه النشرة، الشركة وشركاتها التابعة ليسوا د. 

خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو 
في وضعهم المالي.

أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في ه. 
أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي، ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن وجود دعاوى على أحد أعضاء 

مجلس اإلدارة لن تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة ووضعها المالي.
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة اإلعالم حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.و. 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ز. 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية )تداول( ح. 

حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
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11 
التعهد بتغطية االكتتاب

أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة اإلنماء لالستثمار( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم 
الواحد، وبقيمة إجمالية ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي، تمثل  للسهم  عادي، بسعر عشرة )10( رياالت سعودية 

)100%( من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب«(.

متعهد التغطية 1111

شركة اإلنماء لالستثمار 
الرياض، طريق الملك فهد

)برج العنود 2(
ص. ب 55560 الرياض 11544 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5999 218 11 966+
فاكس: 5970 218 11 966+

 www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني
info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 1112

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تُصدر وتُخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية  	
المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر 

االكتتاب.
بتغطيتها في هذا  	 الُمتعهد  يقوم بشراء األسهم  التخصيص، سوف  تاريخ  بأنه في  للشركة  االكتتاب  تغطية  يتعهد متعهد 

االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.
يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. 	
يخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بإنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى  	

القاهرة وفق تعريفها في االتفاقية، أو عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب.
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12 
اإلعفاءات

لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.
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13 
المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى مجموعة تداول السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة 
وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

قبل  تامة  بعناية  االكتتاب  وتعليمات  قراءة شروط  العروض  ومقدمي  المكتسبة  الحقوق  وحملة  المستحقين  المساهمين  يجب على جميع 
االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع 

وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح 1311

يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي 
مقسمة إلى خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح 

بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 1312

عن طريق  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  أسهم حقوق  في  االكتتاب  في  والراغبين  المقيدين  المساهمين  على  يتعين 
المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم 

طلبات اكتتاب آلية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

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.
الطلب وفي نشرة  	 الواردة في  قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب 

اإلصدار هذه.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

طلب االكتتاب 1313

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 عشرة )10( رياالت سعودية.
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مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي 1314

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ 
يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( وتنتهي يوم الثالثاء 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م(. خالل الفترة من 

الساعة العاشرة )10:00( صباحاً وحتى الساعة الثانية )2:00( مساًء.

كما يمكن للمساهمين المستحقين والراغبين في التداول في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب التداول أثناء فترة التداول والتي تبدأ يوم 
الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( وتنتهي يوم الخميس 1444/09/22هـ )الموافق 2023/04/13م(، خالل الفترة من 

الساعة العاشرة )10:00( صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3:00( مساًء.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ يوم االحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة 
رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح خمسة وثالثون مليون )35,000,000( سهم 
عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل نسبة )700.00%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ ثالثمائة وخمسون 
مليون )350,000,000( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في 
أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية بتاريخ يوم االحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(، وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول 

حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصاًل.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية )الناتجة 
عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين( على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح 

المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه 
الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد 
انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين 

المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم االحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(.. 1
مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم الخميس 1444/09/15هـ )الموافق 2023/04/06م( . 2

على أن تنتهي فترة التداول في يوم الخميس 1444/09/22هـ )الموافق 2023/04/13م(، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 
يوم الثالثاء 1444/10/05هـ )الموافق 2023/04/25م(، تجدر اإلشارة بأن ساعات تداول حقوق األولوية تبدأ من الساعة 
العاشرة )10:00( صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3:00( مساًء، فيما تبدأ ساعات االكتتاب في حقوق األولوية من الساعة 

العاشرة )10:00( صباحاً وحتى الساعة الثانية )2:00( مساًء.
فترة الطرح المتبقي: تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م( وتستمر . 3

حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم االثنين 1444/10/11هـ )الموافق 2023/05/01م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح 
أن  االستثمارية«( على  »المؤسسات  بـ  إليهم  )ويشار  المؤسسي  الطابع  المستثمرين ذوي  المتبقية على عدد من  األسهم 
تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب 
المتبقية  لألسهم  إضافتها  فسيتم  األسهم،  لكسور  بالنسبة  أما  العرض،  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  المؤسسات  على 
ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، 
وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين 

لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
مكتمل . 4 بشكل  مارسها  التي  الحقوق  عدد  على  بناًء  مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم  النهائي لألسهم:  التخصيص 

وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل 
فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما 

يستحقه في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(.
كافة . 5 استكمال  عند  )تداول(  نظام  في  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تداول  سيبدأ  السوق:  في  الجديدة  األسهم  تداول 

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.
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لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى مجموعة تداول السعودية 
)تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض 1315

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد 
إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى سعر الطرح( 
على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(. علماً أن 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. وفي حال 

تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك 
بقيدها في حسابات المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على 

أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص المستحقين 
الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 

يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م(.

نشرة اإلصدار التكميلية 1316

يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا 
علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

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.

تعليق أو إلغاء الطرح 1317

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قراراً 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 )2(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة

اجلمعية  انعقاد  ١. فترة 
العامة غير العادية وما 

قبل بداية التداول

٢. مرحلة التداول واالكتتاب جلميع األشخاص املستحقني 
دون فصل الفترات حسب فئتي املساهمني املقيدين 

فـي سجل الشركة واملستثمرين اجلدد

المصدر: تداول



المحتويات

179

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 1318

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
والمقيدين في سجل مساهمي  المال  بزيادة رأس  الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  المالكين لألسهم  المساهمين  لجميع 
الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في 

سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

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؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 
مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال 

عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل 
نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني 
يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، 
وعليه فإن معامل األحقية هو )7( حقوق تقريباً لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم 

مقيد يملك )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )7,000( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

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؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى 
سبيل المثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )15( ريال سعودي، وسعر الطرح )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي 

للحق سيكون )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

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؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافًة إلى 
إمكانية االكتتاب من 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.

فــي حــال امتــالك أســهم الشــركة مــن خــالل أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم إيــداع حقــوق 
األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك )1,000( 
سهم في الشركة على النحو التالي )800( سهم في محفظة )أ( و)200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )7,000( حق 

على اعتبار أن لكل سهم )7( حقوق تقريباً. عليه فسيتم إيداع )5,600( حق في محفظة )أ( و)1,400( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات 
المستلمة أو شركة مركز إيداع األوراق المالية )»إيداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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 يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. 
وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــالل فتــرة التــداول ومرحلــة 
االكتتــاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تُطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم 
احتساب قيمة التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علماً أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في 

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
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ــادة رأس مــال الشــركة عــن  ــى زي ــة والتصويــت عل ــر العادي ــة العامــة غي ــة فــي حضــور الجمعي ــه األحقي مــن ل
ــة؟ ــق طــرح أســهم حقــوق أولوي طري

يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية 
العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق 
األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي 
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية)، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة 
بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير 

العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور 
سيتم تجميع تلك الكسور، وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية 

من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )investor-relations@tihama.com( وألسباب قانونية، 
سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية 

إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )13( القسم  راجع  فضاًل  االكتتاب،  وتعليمات  وأحكام  عن شروط  المعلومات  من  ولمزيد 
وشروطه« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 1319

أوصى مجلس إدارة الشركة في بتاريخ 1443/07/06هـ )الموافق 2022/02/07م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة أربعمائة مليون )400,000,0000( مليون 

ريال سعودي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
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وفي تاريخ يوم االحد 1444/09/11هـ )الموافق 2023/04/02م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة 
من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال 
سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة أربعمائة مليون )400,000,0000( مليون ريال سعودي وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات 

النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

تمت  كما  2022/09/29م(،  )الموافق  1444/03/03هـ  بتاريخ  الجديدة  األسهم  إدراج  طلب  على  )تداول(  السعودية  تداول  وافقت شركة 
الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1444/03/09هـ 

)الموافق 2022/10/05م(.

بنود متفرقة 13110

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم  	
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة، 
فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار 

إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقاً لها.  	

وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، 
يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة 13111

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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14 
التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )62,70( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )16,58( ريال سعودي 
في افتتاحية اليوم الذي يليه وهذا التغيير يمثل انخفاض بنسبة )73,56%(، وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة األسهم المقيدين في سجل 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض 

نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجًة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية 
للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية 
العامة غير العادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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15 
التعهدات الخاصة باالكتتاب

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 1511

يُمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة 
على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقاً جديدة فسيتاح له . 2

االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3
سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر . 4

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

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك 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. 	

عمليات التخصيص 1512

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد 
الطرح( على  يتعدى سعر  )بما  المتبقية وكسور األسهم  بيع األسهم  باقي متحصالت  وتوزع  للشركة،  المتبقية  إجمالي سعر طرح األسهم 
مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/11/02هـ )الموافق 2023/05/22م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك 

غير ُمكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم االثنين 1444/10/18هـ )الموافق 2023/05/08م(.

السوق المالية السعودية )تداول( 1513

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة 
عام 1990م. تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من 
أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. 

أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً 
وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً 

لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
.)T+2( بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب
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وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 1514

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت 
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي 
ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن 

تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن 
التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظراً تاماً التداول في 

األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن 
تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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16 
المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة لالطالع عليها في المقر الرئيس للشركة والواقع في مدينة الرياض، حي المحمدية، طريق الملك فهد، 
مبنى األولى، الدور الرابع، المملكة العربية السعودية، وذلك خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس ما بين الساعة 08:00 صباًحا 
وحتى الساعة 04:00 مساًء، اعتباراً من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن ال تقل تلك الفترة عن 

14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة: 	

شهادة السجل التجاري للشركة.- 
النظام األساسي للشركة والتعديالت التي طرأت عليه.- 
عقد التأسيس للشركة.- 

الموافقات المتعلقة بالطرح: 	

نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.- 
موافقة شركة السوق المالية السعودي )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.- 
توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة.- 
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.- 

خطة أعمال الشركة المستقبلية الستخدام متحصالت الطرح 	

التقارير والخطابات والمستندات: 	

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.- 
على -  القانوني  والمحاسب  القانوني  والمستشار  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  قبل  من  الخطية  الموافقات 

استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار.
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