
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة والميزانية العمومية
 م2015للعام المالي السادس والعشرين 

 بضةالطيبة الق



 
 26من  1الصفحة 

 

اإلدارة جملس تقرير  
  

 

 املوقرين          السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة      

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

 

أن يقرمم ضضرراتكم    طيبرة  فإنره يسرر جملرس ردارة    العشررين لييبرة القابضرة،   و السادسنتهاء العام املالي امع  

العشرين عن أعمال طيبة وشرركاتها التابعرة مرفقراه بره القرواام املاليرة املمققرة واإليضرا ا          و السادستقريره السنوي 

واسرتمراراه لرنهط طيبرة و ر رها الرماام علر        ، م31/12/2015هرر املوافر    20/03/1436 املنتهية يفاملالية للسنة املتعلقة بها 

القابضرة  فرإن جملرس ردارة طيبرة    ؛ الشركا  ومعراي  اإلفاراو ومتيلبرا  الشرةافية     االلتزام التام بكافة أنظمة  وكمة

يؤكم عل  أن تقرير جملس اإلدارة والقواام املاليرة املرفقرة بره تتوافر  مرع الاورة اضوكمرة الارادرة مرن هي رة السرو             

  لتالي :املالية املوقرة، ومع متيلبا  األنظمة الاادرة من جها  االختااص، وذلك عل  النوو ا

 

 : املؤشرا  املالية - أواله

 عشرون عاماه من النجا ا  املتوالية وهلل اضمم  ققت خالهلا طيبة ما يلي :وستة 

 

  تر  منر  رنشراء طيبرة     املوزعرة  األربراو بلغت    -  أ 

 النظرررررامي اال تيررررراطي اهزاارررررم م31/12/2015

مليررون ريررال بنسرربة   (5,346) املبقرراة واألربرراو

 .طيبة الرأمس من 356,4%

(  4,436 م )31/12/2015 كمرررا يف األ رررول قيمرررة   -  ب 

% مرررن رأمسرررال 295,73 مليرررون ريرررال بنسررربة

 .طيبة
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 .طيبةمن رأمسال  %258,07 بنسبة ريالمليون ( 3,871) م31/12/2015 كما يفاملساهمني   قو    -  ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %193,13( مليون ريال بنسبة 2,897) م31/12/2015  ت واملقرتو توزيعها من  رنشاء طيبة  عةمبلغ األرباو املوز   -  د 

 .طيبة رأمسال من

 

 / مليون ريال القيمة املوزعة نسبة الربح املوزع السنة املالية
 50 %10 م )أسهم منوة(1994

 37,5 %5 م1995

 37,5 %5 م1997

 37,5 %5 م1998

 37,5 %5 م1999

 52,5 %7 م2003

 60 %8 م2004

 90 %12 م2005

 147,6 %12 م2006

 216,9 %15 م2007

 270 %21,92 )أسهم منوة( م2007

 225 %15 م2008

 180 %12 م2009

 150 %10 م2010

 150 %10 م2011

 180 %12 م2012

 210 %14 م2013

 465 %31 م2014

 225 %15 م2015

 75 % 5 مقرتو توزيعها م 2015 الربع الرابعأرباو 

 2,897 - اإلمجالي
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 توزيعهرسم بياني إلمجالي الربح املوزع للسهم واملقرتو  -و          توزيعها رسم بياني إلمجالي األرباو املوزعة واملقرتو   -  ه 

                                                                                          . ( ريال35,99) م31/12/2015  ت  طيبة رنشاء من                                 ( مليون ريال.2,897مقارنة مع رأس املال )                

 

 

 عن السهم الوا م. اجملموع الرتاكمي للربح املوزع واألرباو املوزعةرسم بياني يوضح   - ز
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م ثرم توالرت زيرادا  رأس املرال     1988( مليرون ريرال فقر  يف عرام     500مع مال ظة أن طيبة قم بمأ  برأمسال قرمره ) 

  سب املوضح يف البيان أدناه :

 

 الزيادةرأس املال بعم  مبلغ الزيادة رأس املال قبل الزيادة السنة

 750,000,000 250,000,000 500,000,000 م1997

 1,230,365,000 480,365,000 750,000,000 م2006

 1,500,000,000 269,635,000 1,230,365,000 م2007

 

 ة( ريال هو عبارة عن أسهم منو319,635,000مببلغ )رأس املال  يفزيادة المبلغ رمجالي من %  31,20علماه بأن ما نسبته 

 والعشرين عاماه املاضية. الستةقامت طيبة بتوزيعها عل  املساهمني خالل 

 

 

 م31/12/2015 كمرررا يفالنظرررامي   تيررراطيالا ر ررريم - و

% مرررن 66,67( مليرررون ريرررال بنسررربة  1,000) مببلرررغ

 .طيبةرأمسال 

 

 

  م31/12/5201 تر    من  رنشاء طيبرة األرباو   ايف - ط

 مرن  %284,87( مليرون ريرال بنسربة    4,273)مببلغ 

 .ا اضاليرأمساهل
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 : األنشية الرايسية - ثانياه

 سرتممارية مرن خرالل أذرعهرا اال    العميم من األنشرية الرحت ققر  أضراضرها املةتلةرة      -كشركة قابضة  -طيبة  متارس

اخلرمما   املتنروع : العقراري ، السريا ي ، الارناعي ، الزراعري ،       االسرتممار  ير  تعترط طيبرة راارمة يف جمرال       املةتلةة؛

 : التالية يف القياعا  استمماراتهاوتتممل 

 

 : القياع العقاري -1

 

 : شركة العقي  للتنمية العقارية

البرررالغ  ) شرررركة مسررراهمة مقةلرررة( العقيررر رأمسرررال  % مرررن89,9 ا نسررربتهمبرررملكيرررة مباشررررة متتلرررك طيبرررة 

متتلرك شرركة العقير     ( سهم، و134,846,771( سهم متتلك طيبة منها )150,000,000موزع عل  ) ( ريال1,500,000,000)

مركز طيبة السرك  والتجراري ومركرز اجمليرمي السرك  والتجراري املرواجهني للمسرجم النبروي الشرري  مرن ا هرة             

فنرم  ميلينيروم   مبنر   مس وجوم، واخلمن ف ة  ال ي يقع مشاهلما مباشرة العقي  ومبن  فنم  ميلينيوم الشمالية،

  .من ا هة ا نوبية الغربية، رضافة رىل مشروعا  أخرى قت التاميم للمسجم النبوي الشري طيبة املواجه 

 

 : شركة ممينة املعرفة االقتاادية

 ممينة املعرفة االقتاادية )شركة مساهمة عامة(من أسهم شركة  ( سهم10,860,000متتلك طيبة القابضة عمد )

( سرهم، علمراه برأن رمجرالي مسراهمة طيبرة       339,300,000( ريرال مروزع علر  )   3,393,000,000الحت يبلغ رأمساهلا مبلرغ ) 

)العقي  وأراك( مبمينة املعرفرة االقتارادية وشرركاتها التابعرة      وشركتيها التابعتني املباشرة وض  املباشرة القابضة

% مررن رأمسررال شررركة ممينررة املعرفررة     6,71( ريررال بنسرربة  241,790,000بلررغ وقررمره ) مب( سررهم 22,760,000لررغ )تب

 االقتاادية، وذلك  سب التةايل التالي:

 

 النشاط الرايسي سم الشركةا م

الكيان 

 القانوني

 رأس املال املمفوع

 )ريال(

مبلغ مساهمة 

 طيبة

 عمد األسهم

نسبة 

 املساهمة

1  
الس ة شركة ممينة 

 للتيوير العقاري

عقارا  وخمما  

 عقارية

مس ولية 

 حممودة

387,000,000 77,400,000 7,740,000 20% 

2  
شركة ميوري ممينة 

 قتااديةاملعرفة اال

عقارا  وخمما  

 عقارية

مس ولية 

 حممودة

830,000,000 55,790,000 4,160,000 5,01% 

3  
شركة ممينة املعرفة 

 قتااديةاال

عقارا  وخمما  

 عقارية

مساهمة 

 عامة

3,393,000,000 108,600,000 10,860,000 3,20% 

 %6,71 22,760,000 241,790,000 3,393,000,000 اجملمرررررررررررررررروع

 

 

 شركة كنان المولية للتيوير العقاري :

م تأسيس شرركة كنران الموليرة للتيروير العقراري )شرركة مسراهمة        13/04/2004هر املواف  23/02/1425مت بتاريخ 

قامرت طيبرة بشرراء     م2015وخرالل عرام   ( سهم 169,400,000( ريال موزع عل  )1,694,000,000مقةلة( برأمسال قمره )

( سرهم  3,567,038يف شركة كنان من عرمد )  ارتةعت مساهمة طيبة ( سهم من أسهم شركة كنان وب لك382,848عمد )

 ير  ترتكرز    ،ال شرركة كنران  % مرن رأمسر   2,33مبا نسبته  ( سهم3,949,886) عمدبلتابح  ا% من رأمساهل2,11وبنسبة 

وعملرت شرركة كنران علر  تيروير كرل مرن        استمماراتها  الياه يف ردارة األمالك والتيوير السك  واملراكرز التجاريرة،   

مليرون مررت مربرع ومشرروع مشرار  هيلرز بشرمال ممينرة          2,8  بشرمال جرمة علر  مسرا ة     مشروع مشرار  السرك  

الرياض عل  مسا ة مليون مرت مربع تقريباه، أما يف جمال تيوير املراكز التجارية فقم قامت بتيوير جمموعة مرن  

 ( مليار ريال.1,8( ممن يف اململكة باستممارا  تزيم عن )7تلك املراكز يف )

 

 لإلنشاء والتعم  :شركة مكة 

ويتممرل نشراط   سرهم   (164,816,240) موزع عل  عمد( ريال 1,648,162,400برأمسال )عامة شركة مساهمة سعودية 

الشررركة يف التيرروير العقرراري وامررتالك وتعمرر  املنرراط  اجملرراورة للورررم املكرري باإلضررافة رىل القيررام بكافررة األعمررال     

%( مرن  0,81( سهم من أسرهم شرركة مكرة بنسربة )    1,330,000ومتتلك طيبة عمد ) ،نمسية الالزمة لإلنشاء والتعم اهل

 رأمساهلا.
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 : )قت التأسيس( م  حممم بن عبمالعزيز باملمينة املنورةفنم  ميار األشركة 

قامت طيبة القابضة باملشاركة يف تأسيسها لتيوير وبناء ومرن ثرم    -قت التأسيس  - مقةلةوهي شركة مساهمة 

( سهم متتلك 200,000موزع عل  )ريال  (2,000,000)استممار فنم  ميار األم  حممم بن عبمالعزيز برأمسال قمره 

يتوقرع أن  ( ريال بالتسراوي مرع شرركااها البراقني و     500,000% منه أي مببلغ )25مبا نسبته ( سهم 50,000منها طيبة )

 م.2016مبشي ة اهلل للةنم  امل كور بنهاية الربع الماني من عام تنتهي أعمال التنةي  

 

 : السيا ي القياع -2
 

 : ) أراك( الشركة العربية للمناط  السيا ية

 بتأسريس الشرركة العربيرة للمنراط  السريا ية )أراك(     م 05/03/1997هرر املوافر    26/10/1417بتراريخ  قامت طيبرة  

لالستةادة مرن مقومرا  ا ر ب السريا ي الرحت تتميرز بهرا منيقرة املمينرة املنرورة خا رة             )شركة مساهمة مقةلة(

 ( ريال500,000,000البالغ ) % من رأمسال )أراك( 86,87ومتتلك طيبة القابضة ما نسبته ، وبقية مناط  اململكة عامة

مبنيقرة  أكرط شرركة سريا ية    تعترط )أراك(  ( سرهم، و 43,437,045( سهم متتلك منهرا طيبرة )  50,000,000موزع عل  )

أجنورة   فضراله عرن ردارة كرل مرن    العرال أراك   ومنتجرع منتجرع ينبرع أراك   متتلك وتمير كل من  ي  ، املمينة املنورة

 .املواجهة للمسجم النبوي الشري  وأجنوة اجمليمي أراك السكنية السكنيةأراك طيبة 

 

 : الضيافة )أراماس(الشركة العربية املاليزية إلدارة 

فقرم  ، وجروم(   5لغرض رجياد كيران متةاريف يف ردارة وتشرغيل الةنراد  واملنتجعرا  السريا ية والرتفيهيرة ف رة )        

 -) شررركة ذا  مسرر ولية حمررمودة (  -بتأسرريس الشررركة العربيررة املاليزيررة إلدارة الضرريافة )أرامرراس(  )أراك( قامررت 

مرن رأمساهلرا البرالغ مليرون ريرال      % 95مرا نسربته    )أراك( ير  متتلرك   ، م 23/12/2008هرر املوافر    25/12/1429بتاريخ 

 %.5متتلك شركة هسنر أنةرا جلوبال املاليزية النسبة املتبقية من رأمسال )أراماس( وقمرها و

 

 : الشركة السعودية للضيافة الرتاثية )نزل(

يف تأسريس   مسرتممرين خخررين  باملشراركة مرع    م13/01/2015هرر املوافر    22/03/1436قامت طيبة القابضرة بتراريخ   

% مرن  30الشركة السعودية للضيافة الرتاثية )نزل( وهي شركة مساهمة سعودية مقةلة وذلك باالكتتاب مبرا نسربته   

( ريال 10( سهم بواقع )7,500,000ريال وبعمد ) (75,000,000، أي ما يعادل )( ريال250,000,000الغ )رأمسال الشركة الب

مرن مشرروعا     ،  ير  تعترزم الشرركة تنةير  عرمد     ( ريال18,750,000% مببلغ )25سمد منه ما نسبته   مللسهم الوا

 الةناد  الرتاثية.

 

 : الاناعي القياع -3
 

 : مسمة العربية السعودية ) سافكو(شركة األ

سرهم   (416,666,666)مروزع علر  عرمد    ريرال   (4,166,666,660) رأمساهلرا  يبلرغ عامرة   سرعودية وهي شرركة مسراهمة   

وترزاول )سرافكو( العميرم    %( من رأمسال )سافكو( 1,91وبنسبة قمرها ) سهم (7,943,750)ومتتلك طيبة القابضة عمد 

 ورنتاج األمونيا واليوريا وامليالمني و امض الكطيتيك. من األنشية الحت من أهمها تانيع األمسمة جبميع أنواعها

 

 : ساسية )سابك(الشركة السعودية للاناعا  األ

( سرهم  3,000,000,000موزع عل  عمد ) ( ريال30,000,000,000برأمسال يبلغ )عامة وهي شركة مساهمة سعودية 

اسري يف  رناعة   ويتممرل نشراطها األس   ،رأمساهلرا %( مرن  0,14( سرهم وبنسربة )  4,080,000ومتتلك طيبة القابضة عمد )

ساسرية والارناعا    الاناعا  اهليمروكربونية األا من مسمة واضميم والالب واألملونيوم وض هالبرتوكيماويا  واأل

 .املبتكرةالبالستيكية 
 

 : شركة وا ة األليا  الزجاجية

طيبرة  متتلك شركة ( سهم 35,000,000)موزع عل  عمد ( ريال 350,000,000شركة مساهمة مقةلة يبلغ رأمساهلا )

ساسري يف رنشراء ومتلرك    ويتممرل نشراطها األ  ، مرن رأمساهلرا   %(20)أي مرا نسربته   ( سرهم  7,000,000عرمد ) ها من القابضة

ليررا  الزجاجيررة واملعررما  واصال  الاررناعية  املاررانع وتسرروي  منتجاتهررا وجلررارة ا ملررة والتجزاررة يف منتجررا  األ 

 .واست اد املواد اخلام واملواد الكيماوية
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 : شركة املمينة املنورة للتمور ومشتقاتها )متور(

 قررمره برأمسررال )شررركة ذا  مسرر ولية حمررمودة(( متررور) ومشررتقاتها للتمررور املنررورة املمينررة شررركة تأسرريس مت

 مرن % 35 نسربته  مبرا   ارة ( 35) القابضرة منهرا   طيبرة  ومتتلرك   ارة ( 100) علر   سعودي موزع ريال( 10,000,000)

 ويضرم  عامرة،  بارةة  واململكة خا ة املنورة املمينة بها تشتهر الحت التمور رنتاج وفرة من لالستةادة وذلك رأمساهلا،

 التمرر،  دبرس  رنتاج وخ  التمور ومعجون واملةرضة، املضغوطة والتمور ، املكبوسة التمور رنتاج خيوط متور مانع

 رنتاجهرا  مرن % 50 مرن  أكمرر  بتارمير  الشركة تقوم  ي  العاملية األسوا  رىل مبنتجاتها المخول من متور متكنت وقم

 ، أفريقيررا جنرروب سررنغافورة، برونرراي، ماليزيررا، تركيررا، لبنرران، العربرري، اخللرريط دول ممررل املةتلةررة العررام دول رىل

 .وكنما أمريكا، الممنارك، هولنما، السويم، برييانيا،

 

 : الزراعي القياع -4
 

 : )تادك( شركة طيبة للتنمية الزراعية

)شررركة ذا  مسرر ولية  تسررتممر طيبررة يف اجملررال الزراعرري مررن خررالل شررركة طيبررة للتنميررة الزراعيررة )تررادك(   

% مرن  54,8الحت متتلك طيبة فيهرا مرا نسربته    م و09/10/1993هر املواف  23/04/1414حممودة( والحت مت تأسيسها بتاريخ 

، وتعرم  (  اة274,000متتلك منها طيبة عمد ) (  اة500,000موزعاه عل  عمد ) ( ريال50,000,000رأمساهلا البالغ )

من املشرروعا  الزراعيرة املتةاارة بزراعرة      اه ي  متتلك عمد املمينة املنورة،ة نيقأكط شركة زراعية مب( تادك)

 -النةيل  سب التالي:

 : مشروع العش ة -أ 
يعتط مشروع النةيل التابع لر)تادك( مبنيقة العش ة هو أول مشاريع الشركة الحت مت تنةي ها لزراعرة النةيرل،   

من التمرور بزيرادة   طناه ( 93 والي )املشروع رنتاج  بلغوقم  ، ي  حيتوي عل  أ نا  العجوة والعنطة والاةاوي

 .% عن العام املاضي5قمرها 

 : مشروع أمتان -ب 

كرم مرن    170متكنت )تادك( حبمم اهلل من ركمال زراعة مشروعها الماني للنةيل الواقرع مبنيقرة أمتران علر  بعرم      

ع  ير  تبلرغ الياقرة اإلمجاليرة للمشرروع      ( مررت مربر  645,070املمينة املنورة عل  طرير  العرال البرالغ مسرا ته )    

( خنلة من أجود أ نا  التمور املتمملة يف العجوة والعنطة والاةاوي واجملمول،  ي  برمأ املشرروع براكورة    8,410)

، ويتوقع رنتراج كميرا  أكرط    تقريباه اهطن( 29م  سب اخلية املوضوعة بإنتاج )2015العام خالل رنتاجه من التمور 

 ل العام القادم مبشي ة اهلل.خال من التمور

 : مشروع اخلريم -ج 

( مرت مربع،  ي  794,493العال مبسا ة رمجالية تبلغ ) -يقع املشروع مبنيقة اخلريم عل  طري  املمينة املنورة 

شرهم   وقرم تنةي  عنا ر البنية األساسية للمشروع، ومت حبمم اهلل االنتهاء من تنةي  كامل أعمال تسوير املشروع 

ة ( خنلة من  ن  العجو3,852( خنلة منها )8,326االنتهاء من زراعة املر لة األوىل من املشروع البالغة ) م2015 عام

، وقم مت حبمم اهلل دخول بعض أ نا  مشروع الشركة باخلريم مر لرة البشراير   ذو ا موى االستممارية العالية

 ( كيلو جرام من  ن  العنطة.226( كيلوجرام من  ن  الاةاوي رضافة رىل )506 ي  مت رنتاج )

 : شراء أرض زراعية يف تيماء -د 

م بشرراء أرض زراعيرة مبوافظرة تيمراء مبنيقرة تبروك الغنيرة بامليراه         2015يف الربع الرابرع مرن عرام     تادكقامت 

( مليرون مررت مربرع    2 ة األرض )واملتميزة خباروبة أرضرها ومناسربة أجوااهرا لالسرتممار الزراعري، وتبلرغ مسرا        

، وتقروم )ترادك(  اليراه باسرتكمال المراسرا  الةنيرة للبرمء يف        هلا البنية التوية من كهرباء وطر  معبمة وتتوفر

 استممار تلك األرض بالاورة الحت تتة  مع توجهاتها وأهمافها.

 

 مما  :اخل قياع -5
 

 :  ) تاكوما( شركة طيبة للمقاوال  والايانة

 والتشغيل من خالل شركة طيبرة للمقراوال  والاريانة )تاكومرا(    تزاول طيبة القابضة نشاط الايانة والنظافة 

م وهرري شررركة تابعررة 27/07/1991هررر املوافرر  16/10/1417)شررركة ذا  مسرر ولية حمررمودة( والررحت مت تأسيسررها بترراريخ 

 تاكومرا  % من رأمسال94ما نسبته العقي   متتلكو -ال راع العقاري لييبة القابضة  -العقارية  لشركة العقي  للتنمية

(  اررة منهررا و)أراك( متتلررك اضارريف 4,700(  اررة متتلررك العقيرر  )5,000مرروزع علرر  )( ريررال 5,000,000البررالغ )
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كمقراول مؤهرل لتشرغيل     هي ة تيوير املمينرة املنرورة  من قبل ( تاكوما) ، ومت تاني (  اة300املتبقية وقمرها )

املميرز برني منافسريها يف     (تاكومرا )، ممرا أبررز موقرع    املنورة باملمينة و يانة املباني واملشروعا  يف املنيقة املركزية

مرن الةنراد  يف املمينرة     احمليية باملسجم النبوي الشري ؛  ي  تقوم  الياه بتشغيل و يانة عرمد  املنيقة املركزية

 نبع.كما قامت )تاكوما( بالتوسع يف نشاطاتها خارج املمينة املنورة والمخول يف مشروعا  مبوافظة ياملنورة، 

 

 : )طود(شركة طود إلدارة وتسوي  العقار

هررر املوافرر   27/12/1419)شررركة ذا  مسرر ولية حمررمودة( بترراريخ    شررركة طررود إلدارة وتسرروي  العقررار     تأسسررت

إلدارة وتسروي  العقرار   ( طرود )% مرن رأمسرال شرركة    90 - التابعرة لييبرة القابضرة    -( العقير  )، ومتتلك م13/04/1999

(  ارة منهرا ومتتلرك تاكومرا اضاريف      90,000(  اة متتلك العقير  ) 100,000موزع عل  )ريال  (1,000,000)البالغ 

عرمداه مرن املراكرز السركنية والتجاريرة وفر  أ رم  الرنظم التقنيرة          ( طود)، وتمير (  اة10,000املتبقية وقمرها )

 .واإلدارية الحت مت تاميمها خايااه هل ا الغرض

 

 شركة مراف  طيبة :

لشركة مراف  طيبة أعمال التاةية  ن جمللس اإلدارة بشأنيرليه يف التقرير السنوي اخلامس والعشر ش أوف  ما  

فقرم ترأخر ر رمار شرهادة الزكراة      والرمخل  ( ريرال، فإنره لظررو  تتعلر  مبارلوة الزكراة       10,000,000البالغ رأمساهلا )

  طيبررة مسررتمرة لالنتهرراء مررن تلررك   النهاايررة وبالتررالي تررأخر  رجررراءا  التاررةية وال زالررت مسرراعي ردارة مرافرر   

 م.2016من عام  المانينتهاء منها خالل النا  اإلجراءا  ويتوقع اال

 

لعرام  ريررادا  طيبرة   ورسرهامه يف  مرن أنشرية طيبرة وتوزيعهرا ا غررايف      يوضح ا مول التالي  جرم كرل نشراط    و

 :م2015

  ( 1جمول رقم )  

 

 / املنيقة / املمينة المولة الرربرررريررررررران م

 (اإليراد مامر )منشأ
  جم النشاط

 )ريال سعودي(
 رسهام النشاط يف اإليرادا 

 )ريال سعودي(
 نسبة رسهام 

 يف اإليرادا   النشاط
 %52,25  383,312,608 4,626,622,512 الرياض -املمينة  السعودية: النشاط العقاري 1

2 
 السعودية: النشاط السيا ي 

 %28,77 211,074,741 572,727,729 جمة- اخلط -العال  -ينبع  -املمينة 

 %12,28 90,086,191 1,064,587,006 ينبع  -: ا بيل السرعودية النشاط الاناعي  3

 %6,35 46,623,616 19,137,003 ينبع - : املمينةالسرعودية اخلمما نشاط  4
 %0,35 2,558,020 110,017,961 العال  -: املمينة السرعودية النشاط الزراعي  5

 %100,00 733,655,176 6,393,092,211 اإلجرررررمرررررررررررررررالي
 

 أن ننوه رىل أن طيبة القابضة ليس لميها استممارا  خارج اململكة.  ونود

 

 : األ ما  ا وهرية - ثالماه

( 225بإمجالي مبلغ قمره )  % من رأس املال 15مبا يعادل نسبة  م2015قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباو خالل عام  -1

مببلرغ   % مرن رأس املرال  5 تهنسرب م أي مرا  2015لعام والمال   األول والماني رباعاأل عن اهمليون ريال، والحت متمل أربا 

 .ربع لكل ( مليون ريال75وقمره )

جملس ردارة طيبة القابضة علر   بشأن موافقة  م2014والعشرين( لعام  اخلامسوف  ما أش  رليه بالتقرير السنوي ) -2

ر مى الشركا  التابعة سابقاه لييبة القابضة والحت تبلغ نسربة مسراهمة طيبرة     -تاةية شركة خفا  ا ودة    قرار

السجل التجاري لشركة خفرا   عل  استكمال اإلجراءا  النظامية لشيب يعمل ماةي الشركة  فال يزال - %(88فيها )

 .ا ودة
 القابضة لييبة التابعة الشركا  ر مى -( أراك) السيا ية للمناط  العربية قامت الشركة م12/01/2015 بتاريخ -3

 مكة مبمينة أجياد شارع عل  الواقع أراك بكة فنم  ببيع - رأمساهلا من% 86,87 فيها طيبة مساهمة تبلغ الحت

 فقم  ققت أراك أرباو ريال( 187,589,376) تبلغ الةنم  تكلةة  ايف أن و ي  ريال( 330,000,000) مببلغ املكرمة

 ريال.( 142,410,624) قمرها رأمسالية
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م بشأن استالم اضكم الاادر من حمكمة 2014لعام  والعشرين( اخلامس)وف  ما أش  رليه بالتقرير السنوي  -4

 5016بشأن العقار رقم  -م 25/03/2014هر املواف  24/05/1435تاريخ باالست نا  اإلدارية مبنيقة مكة املكرمة 

املتضمن املاادقة وتأييم اضكم الاادر من الماارة املةتاة باحملكمة اإلدارية  -باملنيقة املركزية باملمينة املنورة 

م ال ي يقضي بإلغاء قرار وزارة املالية املتضمن تقمير 23/12/2013هر املواف  20/02/1435بتاريخ  باملمينة املنورة

هر ورلزام وزارة املالية 06/07/1427( وتاريخ 48/1/8يه واململوك لشركة طيبة القابضة بالاك رقم )العقار املشار رل

وبناءاه  م09/04/2015نه بتاريخ إ، فبإعادة التقمير لقيمة العقار وفقاه لنظام نزع ملكية العقارا  للمنةعة العامة

عل  طلب فرع وزارة املالية باملمينة املنورة من مراجعة منموب طيبة هلم فقم مت استالم شيك مببلغ 

 أل  وسبعمااة وعشرين ريال ال ي ثممل الةر  بني قيمة ني( مليونني وسبعمااة وسبعة وثالث2,737,720)

( مااة وستة 106,771,080مببلغ ) -م2011ام ع ال ي استلمته طيبة القابضة سابقاه خالل -التعويض املعرتض عليه 

ماليني وسبعمااة ووا م وسبعني أل  ومثانني ريال وقيمة رعادة التقمير األخ  الحت متت بناءاه عل   كم 

للجوء  سب وااالعرتاض عل  قيمة التقمير ا ميم وقم قامت طيبة القابضة باحملكمة االدارية املشار اليه خنةاه، 

وال زالت رجراءا  الرتافع جارية وم يامر بشأنها أية أ كام خالل العام  رىل احملكمة اإلدارية األنظمة املرعية

 .م2015
 طيبررة متتلررك مقةلررة مسرراهمة شررركة -العقاريررة للتنميررة العقيرر  شررركة ردارة قرررر جملررس م21/04/2015 بترراريخ -5

 رأمسرال  ختةريض  علر   باملوافقرة  - العاديرة  ضر   العامة للجمعية التو ية - رأمساهلا من% 89,899 نسبته ما القابضة

 وذلرك  ريرال ( 1,500,000,000غ )مبلر  التةةريض  بعرم  املرال  رأس ليابح ريال(1,945,960,000)مبلغ من العقي  شركة

 التةةريض  بعرم  العقير   شرركة  أسرهم  عرمد  لياربح  سرهماه  (194,596,000) أ رل  مرن  سرهماه  (44,596,000) عرمد  بإلغاء

 للمعراي   وفقراه  برالعقي   مسراهمتهم  نسربة   سرب  العقير   ملسراهمي  امللغراة  األسهم قيمة ورعادة سهم (150,000,000)

 مرن ( 3) الةقررة  يف عليهرا  املناروص  اصليرة  تيبير   خالل من  اجتها عن لزيادته وذلك املرعية واملالية النظامية

 عقرم   م13/05/2015بتراريخ  ، وختةيضه امليلوب القمر يعادل سهماأل من عمد بإلغاء الشركا  نظام من( 144) املادة

  ير   املنرورة  املمينرة  يف العقير   شرركة  مبقرر  اجتماعهرا  العقير   ملسراهمي  السرابعة  العادية ض  العمومية ا معية

 مبلررغ رىل سررعودي ريررال (1,945,960,000) مبلررغ مررن العقيرر  رأمسررال ختةرريض علرر  باإلمجرراع ا معيررة وافقررت

 يعرادل  والر ي  سرهم ( 194,596,000) أ ل من سهماه( 44,596,000) عمد رلغاء طري  عن سعودي ريال (1,500,000,000)

 وبر لك ، برالعقي   مهمسراهمت  نسربة   سرب  العقير   ملسراهمي  امللغراة  األسرهم  قيمرة  ورعرادة  ختةيضه امليلوب القمر

 عشررة  منهرا  سرهم  لكرل  اإلمسيرة  القيمرة  تبلرغ  سرهم ( 150,000,000) التةةريض  بعرم  العقي  شركة أسهم عمد أ بح

 ختةريض  قبل - العقي  شركة رأمسال ملكية يف السابقة مساهمتها نسبة بنةس القابضة طيبة ا تةاظ مع رياال ،

 علر   املرتتبرة  النظاميرة  اإلجراءا  بقية باستكمال العقي  قامت شركة عليه وبناءاه -% 89,899 وهي العقي  رأمسال

 .امل كورة ا معية قرار

 شرراء  القابضرة  طيبرة  ردارة جملرس  راقرم بشأن 2014لعام  والعشرين( اخلامس)وي وف  ما أش  رليه بالتقرير السن  -6

 مرا  باسرتكمال  ستقوم طيبة أن ومنالاناعية  املكني ال راع شركة يف لييبة التابعة للشركا  اململوكة األقلية أسهم

 وزارة موافقرة  تلقي ومت ذلك عل  املرتتبة النظامية املتيلبا  استيةاء مت فقم عليه، رجراءا  من ذلك عل  يرتتب

 القابضرة  طيبرة  لشرركة  فررع  رىل الارناعية  املكني ال راع شركة قويل عل  م18/5/2015 بتاريخ والاناعة التجارة

وبهر ا فرإن شرركة الر راع املكرني الارناعية        ،الارناعية  املكرني  الر راع  لشرركة  والتراريخ  التجاري السجل رقم ب ا 

 .%100مملوكة لييبة بنسبة 

 م19/05/2014قيام طيبة القابضة بتاريخ بشأن  م2014لعام  والعشرين( اخلامس)وف  ما أش  رليه بالتقرير السنوي  -7

 البنك من التور  لايغة وفقاه اإلسالمية الشريعة أ كام مع متواف  بنكي قرض عل   اوهلا رجراءا  باستكمال

 قابلرة  وا رم  مريالدي  عرام  ممتها زمنية لةرتة ريال مليون أربعمااة( 400,000,000) قمره مببلغ الةرنسي السعودي

بنةس الشروط ونظراه لعمم  اجة طيبة القابضة لتجميم القرض املر كور، فقرم قامرت طيبرة      خخر لعام للتجميم

 بسماد القرض املشار رليه. م19/05/2015القابضة بتاريخ 

م 08/12/2014بتاريخ  القابضة طيبة قيام بشأن م2014 لعام والعشرين( اخلامس) السنوي بالتقرير رليه أش  ما وف  -8

رجراءا   اوهلا عل  قرض بنكي متواف  مع أ كام الشريعة اإلسالمية وفقاه لايغة الترور  مرن بنرك     باستكمال

 مااحت مليون ريال لةرتة زمنية ممتها ستة أشهر قابلة للتجميم لةررتة مماثلرة   (200,000,000)الرياض مببلغ قمره 

 بتراريخ ونظراه لعمم  اجة طيبة القابضة لتجميم القررض املر كور يف هر ه املر لرة، فقرم قامرت طيبرة القابضرة         

 بسماد القرض املشار رليه. م02/06/2015
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( جمللس اإلدارة من توقع طيبرة القابضرة لتوقير     اخلامس والعشرينما أش  رليه يف التقرير السنوي الساب  )وف   -9

 فقم قق  بشأن ذلك ما يلي:م، 2015خالل العام املالي تقريباه ( مليون ريال 305رىل )جممل أرباو مو مة تال 
 

 البيان م

ققيقه خالل عام املتوقع 

يف التقرير السنوي  م2015

 م2014لعام 

 ) ريال سعودي (

خالل عام فعلياه احملق  

  م2015

 )ريال سعودي(
 مال ظا 

1  
 أرباو رأمسالية ناجلة عن

 بيع عقارا  و نزع ملكية

- 149,794,310 

نتيجة للتعويضا  املتوارلة عرن نرزع    

بيررع  عوااررمملكيررة بعررض العقررارا  و  

 فنم  بكة أراك. 

2  
 234,434,345 243,000,000 جممل أرباو تشغيلية

اخنةضررررت نتيجررررة رىل تضررررمن فرررررتة  

 املقارنة عل  ريرادا  فنم  بكة اراك.

ريرادا  رستممارا    3

 متنوعة

62,000,000 102,578,276 

نتيجررررة ارتةرررراع ريرررررادا  الشررررركا   

 املستممر فيها .
  486,806,931 305,000,000 اإلجرررمررررالرررري

 

 أعمال الشركة املستقبلية: - رابعاه

 

 أبرز األعمال املستقبلية للشركة ستكون وف  اصتي:     

 السريا ية  للمنراط   العربيرة  والشرركة  العقاريرة  للتنميرة  العقير   شرركة  نم لكل اململوكة العقارية املشاريع  - أ 

 (:2) رقم ا مول يف موضح هو ما  سب( أراك)

  (2جمول رقم )

 ةكالشركة املال  املشروع اسم م
مسا ة 

 (2ماألرض )
 عررررررررررررراملوق

1  
 العقي  شركة  لرياضبيلتمور افنم  

00/10,902 

 رري العليررا علرر  زاويررة طريرر  مكررة  - الريرراض

 وطري  التةااي ضرباه.املكرمة جنوباه 

2  

مشروع فنم  جرمة أراك وأجنورة   

 بيتان  الةنمقية

 69/9,585 شركة أراك

طري  األنملس مشال ميرمان طرار  برن     -جمة 

 زياد حبي الرويس.

 مشروع فنم  اخلط   3

 شركة أراك

 

90/10,154 
شارع األم  تركي بن عبمالعزيز  -ممينة اخلط

  عنم التقااه مع طري  امللك فيال.

 

 م2016 القادم املالي العام خالل ريال مليون( 310) رىل يال دخل جممل ققي  مبشي ة اهلل تعاىل طيبة تتوقع  - ب 

 :يلي ملا وفقاه
 

 

 

 

   
 : املةاطر الحت تواجهها أعمال طيبة - خامساه

 ةتواجه  الياه طيبة وشرركتها التابعر  اإلدارة والعشرين جمللس  اخلامسوف  ما أش  رليه يف التقرير السنوي الساب   -1

الرحت تقرع ضرمن نيرا  توسرعة املسرجم النبروي الشرري           -العقي  خماطر تقمير العقارا  اململوكة لييبة والعقي  

 .العادلةوذلك خوفاه من تقمير قيمة تعويضا  تلك العقارا  بأقل من قيمتها  -م 2013الحت أعلن عنها خالل العام 
  

 216,000,000 أرباو تشغيليةرمجالي 

 94,000,000 ريرادا  متنوعة
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اإليرررادا  التشرغيلية بعرم نرزع ملكيررة     اخنةراض  كمرا تواجره طيبرة وشرركتيها التررابعتني العقير  و)أراك( خمراطر       -2

تعويضا  تلك العقرارا    لإليرادا  وذلك رىل أن يتم رعادة استممار مبالغالعقارا  اململوكة للشركا  امل كورة املمرة 

 .وبمء ققي  اإليرادا  من العقارا  ا ميمة وذلك بعم اكتمال مر لة اإلنشاء وبمء تشغيل ه ه العقارا 
يف  (املتا رة للبيرع  ) احملتةظ بها لغ  املتراجرة  تواجه طيبة القابضة خماطر اخنةاض القيمة السوقية الستمماراتها -3

سرهم املتماولرة بسرو     ألسرعار ا أنتيجرة للرتغ ا  يف    السعودي )ترماول(  املاليةورا  ألبعض الشركا  املمرجة بسو  ا

حماسربياه   ويتم تقييمها ومعا تها جلألورا  املالية السعودي، علماه بأن ه ه االستممارا  هي استممارا  طويلة ااأل

 .وف  معاي  احملاسبة املتبعة

فيما عما ذلك ال تواجه طيبة يف الوقت املنظور أيرة خمراطر تتعلر  مبنتجاتهرا وزيرادة رنتاجهرا وتعامالتهرا يف السرو          

 ير  تتعامررل طيبررة مررع عررمد ضر  حمررمود مررن العمررالء األفررراد واملؤسسرا  والشررركا  يف شررت  اجملرراال  ومررن خمتلرر     

فيها، أما من  ير    واأل كام املنظمة للقياعا  الحت تستممر بالقوانني كما أنه ال توجم  الياه خماطر تتعل ا نسيا ، 

  ير  ، بأقل التكالي  تتعامل يف جمال تقنية املعلوما  املةاطر املتعلقة بالتيور السريع يف التقنية وتكلةتها فإن طيبة

 تقنية  ميمة ومتيورة. أنظمةتعمل ومجيع شركاتها التابعة وف  

فإنه جراري   املمينة املنورة للتمور ومشتقاتها )متور(ه بأنه عل  ضوء التنسي  ال ي مت بني طيبة وردارة شركة نوون

توثي  التعميال  الالزمة عل  عقم تأسيس )متور( لمى ا ها  املةتاة وتاويح كافة االوضاع النظامية وفقاه ل لك، 

حت قرم تتعررض هلرا شرركة املمينرة املنرورة للتمرور ومشرتقاتها         انتةت املةاطر الوبمراسة طيبة للموق  وتقميرها فقم 

 )متور(.

 

 : املستوقا  واملمفوعا  النظامية - سادساه

الزكروي لييبرة    املوقر   بشرأن  اإلدارة جمللرس ( والعشررين  اخلرامس ) السراب   السرنوي  التقريرر  يف رليره  أشر   مرا  وف  -1

 مقراولني خخررين رىل الوعراء الزكروي لمعروام مرن      اخلاص بإضافة بنم مستوقا  ذوي عالقة ومسرتوقا   القابضة 

واملنظرور   ( ريرال 11,506,257)قرمره  و مع مالوة الزكراة والرمخل  املةتل  عليه إمجالي املبلغ ب (م1998م  ت  1992)

الضريبية رقرم   الزكوية اللجنة االست نافيةاالست نافية بالرياض مبقتض  است نا  طيبة عل  قرار احملكمة مام أ

داريرة باملمينرة   إلكمرة ا احملكمرة االسرت نافية بالريراض برنقض  كرم احمل      وقيرام وتظلمهرا منره،    هرر 1431( للعام 963)

م القاضي بعمم والية احملكمة بالنظر يف هر ا الرتظلم وعرمم    16/11/2011هر املواف  20/12/1432املنورة الاادر بتاريخ 

إلدارية باملمينة املنورة للنظر يف االعررتاض املقرمم مرن    ا دة اضكم للموكمةختاا ها بالنظر يف ه ه القضية ورعاا

 القاضري  م01/04/2015املوافر    هرر 12/06/1436بتراريخ   املنرورة  كمهرا   باملمينرة اإلداريرة  احملكمة   مر فقم أ، طيبة

بتأييم رضافة املبالغ املمفوعة مقمماه اىل املقاولني ضمن بنم مسرتوقا  ذوي عالقرة ومسرتوقا  مقراولني خخررين      

أيررم  حمكمررة  م 29/07/2015املوافرر  هررر 13/10/1436، وبترراريخ م1998م اىل عررام 1992الوعرراء الزكرروي لمعرروام مررن    

رة اإلداريرة األوىل والقاضري برر)رلغاء قررار وزيرر املاليرة       االست نا  اإلدارية باملمينة املنورة اضكم الارادر مرن الرماا   

 -هر فيما تضمنه من رفض اسرت نا  املمعيرة   1431لعام  963باملاادقة عل  قرار اللجنة االست نافية الضريبية رقم 

ماه فيما قض  به من رضرافة املبرالغ املمفوعرة مقرم    لااحل طيبة ومن تأييم القرار االبتمااي  -شركة طيبة القابضة 

م رىل 1992رىل املقاولني ضمن بنم مستوقا  ذوي عالقة ومستوقا  مقاولني خخرين رىل الوعاء الزكوي لمعروام مرن   

  فراج عرن خيراب الضرمان املقرمم مرن طيبرة برنةس مبلرغ االعررتاض وبر لك انتهر           إل، وبناءاه عليه مت ا(م1998عام 

 موضوع ه ا االعرتاض.
 أجرراه  الر ي  الزكروي  الررب   علر   طيبة اعرتضت  ي  م2012 اىل م2010 من لمعوام الزكوي الرب  عل  االعرتاض -2

 عرن  رمجاليرة  زكويرة  فررو   مببلرغ  م2012 اىل م2010 مرن  املالية لمعوام املنورة باملمينة والمخل الزكاة مالوة فرع

 الزكويرة  االعررتاض   نرة  اىل االعررتاض  برفرع  املر كور  ارلوة امل فررع  قرام و ريال( 4,848,469) قمره امل كورة عواماأل

 يف النظرر   لسرة  موعرماه  م13/05/2015 املوافر   هرر 24/07/1436 تراريخ   رمد   الرحت  جبمة األوىل االبتمااية الضريبية

 بشأن هر1436 لعام 38/11 رقم االبتمااية اللجنة قرارم 02/09/2015املواف   هر18/11/1436 بتاريخ  مر وقم االعرتاض

 أيضراه  أيرم   كمرا  البنرود  بعرض  يف املالوة اللجنة وأيم  ،151 رقم م2012 اىل م2010 من املالية الزكوي لمعوام الرب 

 علر   الزكراة  وا تسراب  الزكروي  الوعراء  مرن   كمهرا  يف ومرا   رول األ  اف  خام أهمها البنود بعض يف طيبة شركة

 مارلوة  مت خماطبرة  فقرم  ذلك عل  وبناءاه ،م2012 اىل م2010 من لمعوام املعمل الربح من بماله الزكوي الوعاء  اف 

 االبتماايرة،  اللجنرة  لقررار  وفقراه  الررب    تسراب ا إلعرادة  م29/10/2015 املواف  هر05/01/1436 بتاريخ والمخل الزكاة

أو رسروم جوهريرة وهامرة     ذلرك ال يوجرم علر  طيبرة أيرة مبرالغ       وفيمرا عرما   ،املارلوة  رد انتظار يف طيبة تزالوال

 .تنظيمية أو رقابيةتستو  المفع ألية جهة ومؤثرة 
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 : مقارنة بالعام الساب   سب اصتيبالريال ه ه املبالغ ( 3ويوضح ا مول رقم )             

 

 ( 3جمول رقم ) 

 م2014 م2015 البيان م
 11,506,257 4,848,469 مبلغ الزكاة الشرعية املعرتض عليه  1

 49,840 69,237 مستوقا  املؤسسة العامة للتأمينا  االجتماعية 2

 6,268,576 472,817 تكالي  أخرى 3

 

 :  بيان موجز بنتااط أعمال الشركة وأ وهلا وخاومها خالل اخلمس سنوا  األخ ة - سابعاه

 

 ( 4جمول رقم ) 

  مؤشرا  قاامة المخل )أل  ريال(

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيررران
 393,783 446,590 379,404 501,053 476,151 النشاط ريرادا 
 107,596 159,375 131,649 220,773 195,816 النشاط تكالي 
 286,187 287,215 247,755 280,280 280,335 النشاط ربح جممل

 67,797 59,344 39,447 49,305 45,901 وتسويقية ردارية مااري 
 32,785 187,513 68,554 1,019,177 207,973  ايف -األخرى  اإليرادا 

 14,433 8,946 12,844 35,924 5,483 الررررزكرررررررررررررررررررررررراة

 236,742 406,438 264,019 1,214,228 436,924 الربرررح  ررررررررررررررررايف
 

 مؤشرا  املركز املالي )أل  ريال(

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 البيررران
 371,085 225,213 356,279 856,868 503,463 متماولة موجودا 
 313,190 290,606 298,656 483,625 275,035 متماولة ميلوبا 

 57,895 (65,393) 57,623 373,243 228,428 العامل املال رأس
 1,847,101 2,600,947 2,168,300 2,409,726 2,198,467 األخرى األ ول

 1,459,199 1,245,301 1,807,379 1,944,883 1,733,994 األ ول المابتة   ايف

 3,364,195 3,780,855 4,033,302 4,317,394 4,160,889 املوجودا   ايف

 329,242 332,208 341,864 330,329 289,876 األخرى  امليلوبا 

 رر 86,019 205,714 400,000 - األجل طويلة قروض
 3,034,953 3,362,628 3,485,724 3,997,523 3,871,013 املساهمني  قو 
 3,364,195 3,780,855 4,033,302 4,727,852 4,160,889 امللكية و قو اخلاوم   ايف
 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 املال املمفوع  رأس

 1,000,000 1,106,468 1,106,468 1,106,468 1,106,468 اإل تياطيا 
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 م )أل  ريال(:4201م مقارنة بالعام املالي 5201بيان بالةرو  ا وهرية يف النتااط التشغيلية للعام املالي  - ثامناه

 

 ( 5جمول رقم ) 

 م2014 م2015 البيان م

 مبلغ التغ 

 بالزيادة أو )النقيف( 

نسبة 

 % التغ 

 اإلحنرافا  أسباب

 %(4,97) (24,902) 501,053 476,151 النشاط ريرادا  1

يعرود سربب االخنةرراض رىل تضرمن فرررتة    

يرادا  بيرع أراضر  مبةير     إلاملقارنة 

 عالية طيبة وايرادا  فنم  بكة اراك.

 (%11,30) (24,956) 220,773 195,816 النشاط تكالي  2

رىل تكالي  النشراط   اخنةاضيعود سبب 

بيررع فنررم  بكررة اراك، وتضررمن فرررتة     

ي خميرر  تكررالي  بيررع أراضررلاملقارنررة 

 .طيبةعالية 

 %0,02 55 280,280 280,335 ربح النشاط رمجالي 3

يررادا   رقسرن  رتةراع رىل  يعود سبب اال

تشرررغيل الةنررراد  واملراكرررز السررركنية    

 والتجارية ومشاريع الايانة.

4 

 عموميةردارية و مااري 

 وبيع وتسوي 

45,901 49,305 (3,404) (6,90%) 

املاراري    خنةراض الرايسي السبب اليعود 

اىل م 2014لعرررام عرررن اداريرررة والعموميرررة اإل

اخنةرراض املبلررغ الرر ي مت  رررفه كمكافرر     

 .للعاملني

 %1,50 3,459 230,975 234,434 النشاط ربح  ايف 5

يرررادا  الةنرراد  واملراكررز رنتيجررة الرتةرراع 

السررركنية والتجاريرررة ومشررراريع الاررريانة، 

اررروفا   واخنةرراض تكررالي  النشرراط وامل   

دارية، مرع مال ظرة ان فررتة    العمومية واإل

املقارنة تتضمن نشاط تشرغيل فنرم  بكرة    

 م.2015راك ال ى مت بيعه يف بماية عام أ

 %(79,59) (811,204) 1,019,177 207,973  ايف -األخرى  اإليرادا  6

يف  لالخنةرررراضسرررربب الرايسرررري  يعررررود ال

تضرمن فررتة املقارنرة    رىل خررى  يرادا  األاإل

مررن تعويضررا   ربرراو رأمساليررة قققررت   أل

نزع ملكية أراض  وعقارا  لاراحل توسرعة   

 املسجم النبوى الشري .

 (%84,74) (30,441) 35,924 5,483 الشرعية الزكاة 7

اخنةضت الزكاة الشرعية نتيجة الخنةاض 

 االرباو.

 %(64,02) (777,304) 1,214,228 436,924 الربررررح  ايف 8

تضرمن   ىلعاارم ر االخنةاض يف  اف  الربح 

راض  أتعويضا  نزع ملكية لفرتة املقارنة 

املسررجم النبرروى  توسررعة وعقررارا  لارراحل  

ربرررراو  الشررررري ؛ علرررر  الرررررضم مررررن األ   

نررم  بكررة  فة عررن بيررع  جلررالرأمساليررة النا

وقسرررن عواارررم  م 2015 عرررام راك خررراللأ

االسرررتممارا  طويلرررة األجرررل واخنةررراض    

 .مااري  التمويل

 %(38,80) (144,815) 373,243 228,428 املال العامل رأس 9

االخنةرراض يف رأس املررال العامررل نررتط عررن    

اخنةاض النقم نسبة لسماد قروض قا ة 

 600مببلررغ رمجرراىل قررمره    وطويلررة األجررل 

 مليون ريال سعودى.

 (%3,16) (126,510) 3,997,523 3,871,013 املساهمني  قو  10

اخلسراار   ىلرضافة ررباو، لتوزيعا  األ نظراه

الناجلرررة عرررن االسرررتممار يف  احملققرررةضررر  

 .األورا  املالية
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 : الشركا  التابعة والشقيقة لييبة ومكان مقرهابيان ب - تاسعاه

 % فما فو  من رأمساهلا( : 50الشركا  التابعة لييبة )الحت متلك طيبة نسبة  -1

النشاط  رسرم الشركة  م

 الرايس
 

 رأس املال

 )ريال(

عمد 

أسهم/ ايف 

 الشركة

 لكيةم نسبة

 طيبة

 عمد

 االسهم/اضايف

 اململوكة لييبة

مقر 

التأسيس 

 واملقر الماام
شركة العقي  للتنمية  1

  العقارية

 السعودية 134,846,771 %89,89 150,000,000 1,500,000,000 عقار

الشركة العربية  2

للمناط  

 السيا ية)أراك( 
فناد  

 السعودية 43,437,045 %86,87 50,000,000 500,000,000 وسيا ة

شركة طيبة للتنمية  3

 (الزراعية )تادك

 السعودية 274,000 %54,80 500,000 50,000,000 زراعة

 

 : (رأمساهلا من%  50عن تقل نسبةالقابضة  طيبة متلك الحت)القابضة  لييبة الشقيقة الشركا  -2

رأس املال  النشاط الرايس اسم الشركة م

 )ريال(
عمد 

أسهم/ ايف 

 الشركة
نسبة ملكية 

 طيبة
 عمد

 االسهم/اضايف

 اململوكة لييبة

مقر 

التأسيس 

 واملقر الماام

شركة ممينة املعرفة  1

 السعودية 10,860,000 %3,20 339,300,000 3,393,000,000 عقارا  وخمما  قتاادية اال

شركة ممينة الس ة  2

 السعودية 7,740,000 %20 3,870,000 387,000,000 عرقررررررررررررررررارا  للتيوير العقاري 

شركة ميوري ممينة  3

 السعودية 860,000 %1,04 83,000,000 830,000,000 عرقررررررررررررررررارا  املعرفة اإلقتاادية

شركة كنان المولية  4

 السعودية 3,949,886 %2,33 169,400,000 1,694,000,000 عرقررررررررررررررررارا  للتيوير العقاري 

5 
 السعودية 100,000 %10 1,000,000 10,000,000 التاةية قت طيبة مراف  شركة

شركة املمينة املنورة للتمور  6

 السعودية 35,000 %35 100,000 10,000,000  ناعررة ومشتقاتها )متور(

شركة وا ة األليا   7

 السعودية 7,000,000 %20 35,000,000 350,000,000  ناعررة  الزجاجية

مسمة العربية شركة األ 8

 السعودية 7,943,750 %1,91 416,666,666 4,166,666,660  ناعررة السعودية )سافكو(

الشركة السعودية للاناعا   9

 السعودية 4,080,000 %0,14 3,000,000,000 30,000,000,000  ناعررة االساسية )سابك(

10 
 السعودية 1,330,000 %0,81 164,816,240 1,648,162,400 عرقررررررررررررررررارا  شركة مكة لإلنشاء والتعم 

شركة فنم  ميار االم   11

 حممم بن عبمالعزيز 

 السعودية 50,000 %25 200,000 2,000,000 عقارا  )فناد (

الشركة السعودية للضيافة  12

 الرتاثية )نزل(

 السعودية 7,500,000 %30 25,000,000 250,000,000 فناد  وسيا ة

 

  وكمة الشركة : - عاشراه

 اخلرامس ) السراب   السرنوي  التقريرر  يف رليره  أشر   ما وف  - تبنته ال ي اضوكمة نظام تيبي  م2015 عام خالل طيبة وا لت

وتعرميالتها   م2006 نروفمط  يف املاليرة  السو  هي ة من الاادرة الشركا   وكمة الاوة من التاسعة للمادة وتيبيقاه - (والعشرين

 تقريرراه  السرعودية  األسرهم  سرو   يف املمرجرة  العامرة  املساهمة شركا لل اإلدارة جملس تقرير يتضمن بأن تقتضي والحتالال قة 

 هر ا  تقريرنرا  يف نؤكرم  فإننرا  ؛الشركة تتبناها الحت اضوكمة وبرامط ذلك وأسباب يتم م وما الالاوة أ كام من تيبيقه مت عما

  اليراه  تقروم  ن طيبرة ال أ الر، ة الشرركا  الارادرة مرن هي رة السرو  املاليرة       وكمر  الاورة  يف ورد مرا  جبميع القابضة طيبة لتزاما

الحت تنيف علر  )جيرب علر  املسرتممرين مرن األشرةاص ذوي        الةقرة )د( من املادة السادسة من الاوة  وكمة الشركا  بتيبي 

اإلفارراو عررن سياسررتهم يف التاررويت  - ممررل  ررنادي  االسررتممار -الاررةة االعتباريررة الرر ين يتارررفون بالنيابررة عررن ض هررم  

وتاويتهم الةعلي يف تقاريرهم السنوية، وك لك اإلفااو عن كيةية التعامل مرع أي تضرارب جروهري للماراحل قرم يرؤثر علر         

من جهة وال يوجم يف الناوص النظاميرة مرا      طيبةوذلك لعمم انيباقها عل ممارسة اضقو  األساسية اخلا ة باستمماراتهم(

هم مرن  اايف السرجال  بأمسر   املقيرمة خيول الشركة االطالع ومنع االشةاص ذوي الاةة االعتبارية من    التاويت عن األسرهم  

 .جهة أخرى
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سعياه من ردارة طيبة القابضة يف االلتزام حبماية  قو  كما أنه ووف  ما أشار اليه التقرير السنوي اخلامس والعشرون فإنه و

مساهميها وامتماداه ملا يتعل  مبوضوع تعرارض املاراحل يف الاورة  وكمرة طيبرة ورنةراذاه لتعراميم وأنظمرة هي رة السرو  املاليرة            

( 3/2012رار رقرم )م/ قر الاملرتبية ب لك فقم مت رعماد سياسة تنظيم تعارض املااحل واعتمادها من جملس ردارة طيبة مبوجب 

  .م26/05/2012هر املواف  05/07/1433املؤرخ يف 

 

  قو  املساهمني وعالقا  أ واب املااحل: - ادي عشراض

 للشرركة  األساسري  النظام يف بتضمينها وذلك املااحل وأ واب مساهميها ضقو  خا اه اعتباراه القابضة طيبة تولي

 القابضرة  طيبرة  موقرع  خرالل  مرن  امليلوبة باملعلوما  املستممرين برترزويرم طريربرة ترقروم كرمرا طيبة،ة  وكم والاوة

 التيرروير مررن املسررتمر نارريبه لرره وكرران م04/03/1998 بترراريخ تمشررينه مت الرر ي (www.taiba.com.sa) اإللكرتونرري

 باسرتمماراتها  يتعلر   مرا  كرل  و رول  علر    ر راه  - األخررى  اجملراال   يف طيبرة  اهتمامرا   عرن  يقرل  الالر ي   - والتومي 

وقرم بلرغ عرمد زوار املوقرع     ، بشؤونها واملهتمني األعمال ورجال وعمالاها مساهميها مجيع رىل املالية ومراكزها وأنشيتها

 .( زاار108,875م )2015يف عام 

 

 : قو  املساهمني يف أرباو األسهم - الماني عشر

 األرباو :سياسة توزيع   - أ 

تعتمم سياسة توزيع األرباو يف طيبة عل  ققي  عواام ومكاسب جمزية للمسرتممرين يف أسرهم طيبرة، وثمترم     

 أثر تلك العواام واملكاسب ليشمل احملاور التالية :

 ، بعم األخ  يف االعتبار العوامل املةتلةة القاامة وقرت التوزيرع مبرا يف   أرباو نقمية جمزية عل  املساهمنيتوزيع  -1

ذلك الوضع املالي لييبة ومتيلبا  رأس املال العامل واألرباو القابلة للتوزيع و رمود االاتمران املتا رة لييبرة     

 باإلضافة رىل الوضع االقتاادي العام.
 زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طري  زيادة عوامل التأث  اإلجيابية يف قيمة السهم والحت منها : -2

 ملساهمني وبالتالي زيادة القيمة المفرتية للسهم.العمل عل  زيادة  قو  ا 2/1

 ستمرار يف توزيعا  األرباو النقمية بشكل متوازن مع ققي  الزيادة يف قيمة السهم.الاحملافظة وا 2/2

ألوقرا  املناسربة ومبرا حيقر  متيلبرا  نظرام هي رة السرو  املاليرة عرن األخبرار والبيانرا              أاإلفااو يف  2/3

 تؤثر يف قيمة األسهم.واملعلوما  الحت 

مررنح أسررهم جمانيررة للمسرراهمني يف  الررة ترروفر الظرررو  واملتيلبررا  اخلا ررة برر لك املرتبيررة باألربرراو املبقرراة  -3

 ومكونا   قو  املساهمني يف املراكز والقواام املالية لييبة.
 توزيع األرباو :  - ب 

ا معيرة العامرة بتوزيرع األربراو علر        بناءاه عل  قررار و( من النظام األساسي لييبة القابضة 46وفقاه للمادة ) -1

توزع األرباو السرنوية الارافية للشرركة بعرم  سرم مجيرع املارروفا  العموميرة والتكرالي            فإنه املساهمني

 األخرى مبا فيها الزكاة املةروضة شرعاه عل  الوجه اصتي :

لعاديرة وقر  هر ا     تيراطي نظرامي، وجيروز للجمعيرة العامرة ا     ر% مرن األربراو الارافية لتكروين     10جينب  -

 التجنيب مت  بلغ اإل تياطي امل كور نا  رأس املال.

 جيوز بقرار من ا معية العامة العادية رنشاء ر تياطيا  أخرى وف  ما تراه. -

 % من رأس املال املمفوع.5يوزع من الباقي بعم ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  -

ألر  ريرال لكرل عضرو      ارة حبرم أقار  قرمره مرااحت    % من الباقي ملكافأة جملس اإلد5خيايف بعم ما تقمم  -

 .ويوزع الباقي بعم ذلك عل  املساهمني كواة رضافية يف األرباو

   :م يف توزيع األرباو 2015 لعام املقرت ة والتو يا  امليبقة القرارا  -2
 اليالعرام املر  % مرن رأمساهلرا عرن    15( مليرون ريرال بنسربة    225قامت طيبة القابضة بتوزيع أربراو مببلرغ )   -

 م.2015

( ريرال  0,50( مليرون ريرال بواقرع )   75% مرن رأس املرال مببلرغ )   5بنسربة   يقرتو جملس اإلدارة توزيع أرباو -

م لياربح رمجرالي مرا مت وسريتم توزيعره مرن أربراو للسرنة         2015للسهم الوا م عن الربع األخ  مرن عرام   

 ( ريال للسهم الوا م.2وبواقع )% من رأس املال 20( ريال بنسبة 300,000,000م مبلغ )2015املالية 

http://www.taiba.com.sa/
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 م :2016توقعا   ر  األرباو لعام  -3

مليرون( ريرال    300تتوقع طيبة القابضة أن تقروم بتوزيرع أربراو علر  مسراهميها بإمجرالي مبلرغ قرمره )        

مليرون( ريرال، وأن يكرون توزيرع      1,500% من رأمسال طيبة البرالغ ) 20م أي مبا يعادل نسبة 2016للسنة املالية 

املساهمني الكرام بشكل دوري كل ثالثة أشهر جرياه عل  عادتها به ا اخلاوص، ما م حيم  تغي   ذلك عل 

 م.2016جوهري عل  األرباو املتوقعة خالل عام 

 
 : رأمسال طيبة القابضة - المال  عشر

 

 ريال 1,500,000,000 رأس املال املارو به
 سهم    150,000,000 عادية(عمد األسهم املامرة )مجيع أسهم الشركة أسهم 

 ريال 1,500,000,000 رأس املال املمفوع
 ريال 10 القيمة االمسية للسهم
 ريال 10 القيمة املمفوعة للسهم

 

 : جملس اإلدارة - عشر الرابع

 : سؤوليا املو هامامل  -  أ 
واألهما  الرايسة لييبة القابضرة واإلشررا  علر      اعتماد التوجها  اإلسرتاتيجيةيف مهام اجمللس األساسية ترتكز 

تنةي ها ووضع أنظمة وضواب  للرقابة الماخلية واإلشرا  العام عليها، واعتمراد املوازنرا  الرايسرية والسياسرا      

املالية والتأكم من تيبي  السياسا  الحت تنظم العالقة مع أ واب املاراحل مرن أجرل محرايتهم و ةرظ  قروقهم،       

يبي  السياسا  واإلجراءا  الحت تضمن ا رتام طيبة القابضة لمنظمة واللوااح والتزامها باإلفاراو  والتأكم من ت

عن املعلوما  ا وهرية للمساهمني والماانني وأ واب املاراحل اصخررين، باإلضرافة رىل العميرم مرن املهرام األخررى        

 وفقاه ملا ورد بالنظام األساسي للشركة.

 

 :ة أعضااه وبيان الشركا  املساهمة األخرى الحت يشارك كل عضو يف عضويتهاعضوي وتاني  لساجمل تشكيل  -  ب 
( أعضاء مجيعهم أعضاء ض  تنةي يني عما العضو املنتمب، وذلك وفقراه   9يتكون جملس ردارة طيبة القابضة من ) 

  للجمول أدناه:

 م
 سم العضوا

)ملعرفة الس ة ال اتية لكل عضو نأمل زيارة موقع  

 ( www.taiba.com.saالشركة اإللكرتوني 

 األخرىاملمرجة الشركا  املساهمة  التاني 

 لحت يشارك يف عضوية جملس ردارتهاا

 املهنمس/ أنس بن حممم  احل   يف 1

 )رايس اجمللس(
 جبل عمر للتيوير شركة ردارة جملس - ض  تنةي ي

 شركة جمموعة الييار للسةر القابضة ردارة جملس -

 المكتور /وليم بن حممم العيس  2

 )نااب رايس اجمللس(
 هريف لمض يةشركة  جملس ردارة - تنةي يض  

 شركة سافكوجملس ردارة  -

 / عادل بن حممم الزيم األستاذ  3

 )العضو املنتمب(
 العربية االمسنت شركة ردارة جملس ةي يتن

 رررررررررر مستقل براهيم اضانير/ أمحم بن األستاذ  4

 شركة ممينة املعرفة االقتااديةجملس ردارة  ض  تنةي ي األستاذ / تركي بن نوا  السميري   5 

 رررررررررر مستقل األستاذ/ سعم  بن  احل الوتيم  6

 رررررررررر مستقل املهنمس/ سعود بن عبمالعزيز املل  7

 رررررررررر ض  تنةي ي ياسر شليب بن / ضساناألستاذ  8

 رررررررررر ض  تنةي ي الةواز حممم بن فهم/ األستاذ 9
 

http://www.taiba.com.sa/
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هلرر ه   األعضرراء اجتماعررا  وا ررمول التررالي يوضررح سررجل  ضررور        (5 بلررغ عررمد اجتماعررا  جملررس اإلدارة )      -  ج 

 :االجتماعا 
 

 سم العضوا م
االجتماع 

 االول

 م19/02/2015

االجتماع 

 الماني

 م09/04/2015

االجتماع 

 المال 

/27/04و26

 م2015

االجتماع 

 الرابع

 م03/09/2015

االجتماع 

 اخلامس

 م24/12/2015

مجالي ر

 االجتماعا 

 5 √ √ √ √ √ املهنمس/ أنس بن حممم  احل   يف 1

 5 √ √ √ √ √ المكتور /وليم بن حممم العيس  2
 5 √ √ √ √ √ / عادل بن حممم الزيماألستاذ  3
 X X √ √ 3 √ براهيم اضانير/ أمحم بن األستاذ  4
 5 √ √ √ √ √ األستاذ / تركي بن نوا  السميري  5

 5 √ √ √ √ √ بن  احل الوتيم األستاذ/ سعم 6
 5 √ √ √ √ √ املهنمس/ سعود بن عبمالعزيز املل  7

 5 √ √ √ √ √ / ضسان بن ياسر شليباألستاذ  8
 5 √ √ √ √ √ الةواز حممم بن فهم/ األستاذ 9

 

 : التقييم السنوي جمللس اإلدارة  -  د 

املكاف    ( من املادة الرابعة والمالثون من الاوة  وكمة طيبة بشأن مهام  نة4عل  ضوء ما ورد يف الةقرة )

مالوة الرتشيوا  املتعلقة بتوميم جوانب الضع  والقوة يف جملس اإلدارة واقرتاو معا تها مبا يتة  مع و

 -لس مبشاركة من األعضاء املستقلنييم السنوي ألعضاء اجمليطيبة فيتوىل رايس جملس اإلدارة قيادة عملية التق

 يم لكل عضو من األعضاء الحت من أبرزها ما يلي :ييشمل معاي  التق - ي  مت تاميم منوذج للتقييم 

 ومقرت ا  حمايمة وردارية جميمة استممارية أفكار بتقميم واإلبماع األفكار بيرو واملبادرة التميز  - 1

 .واإلداري املالي الشركة أداء رفع يف تسهم

 .الشةاية املالوة عل  العامة املالوة تغليب  - 2

 الشةافية مببادئمنها  يتعل  ما خا ة الرمسية والتعليما  واألنظمة للمجلس الماخلية بالالاوة التقيم  - 3

 التقييم السنوي عل  اجمللس مع نهاية كل عام مالي.ويتم عرض نتااط ، املااحل تعارض ونظام

 

 : م2015راجعة استقاللية األعضاء و اال  تعارض املااحل خالل العام املالي م  -  ه 

املكاف   ة  ن( من املادة الرابعة والمالثني من الاوة  وكمة طيبة املتعلقة مبهام 5ترمشياه مع أ كام الةقرة )

بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعمم وجود أي تعارض مااحل الحت تقتضي التأكم الرتشيوا  و

رذا كان العضو يشغل عضوية جملس ردارة شركة أخرى، فقم قامت  نة املكاف   والرتشيوا  بتقييم استقاللية 

 األعضاء املستقلني وهم :

 األستاذ/ أمحم بن ربراهيم اضاني.  - 1

  األستاذ/ سعم بن  احل الوتيم  - 2

 .سعود بن عبمالعزيز املل / ساملهنم  - 3

  ي  تبني استقاللية هؤالء األعضاء وعمم وجود تعارض يف مااضهم مع مااحل طيبة. 

 

 : مكاف   أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنةي يني  -  و 

( و 21نود أن نوضح أن أعضاء جملس اإلدارة ال يتقاضون أية مكاف   أو امتيازا  عما ما نات عليه املادتني )

من النظام األساسي لييبة من مكافأة وبمل  ضور اجتماعا  جملس اإلدارة واللجان املنبمقة عنه رضافة ( 46)

البيان التالي رىل بمال  اإلقامة واإلعاشة والتنقال  وبمل رركاب عن كل اجتماع يعقم خارج مقر رقامة العضو، و

 مبنرة والعضو املنتمب وكبار التنةي يني يوضح املكاف   والرواتب واملاروفا  املمفوعة ألعضاء جملس اإلدا

 عل  النوو التالي: م2015العام  خاللفيهم املمير املالي لييبة القابضة 

 

 



 

 

 : مهافآت وتعويضات أعضاء دللظ اإلدازة - أوال

 هــــــــــــــــــــــــاإلض و
بدالت حضوز دللظ اإلدازة 

 واللجاٌ السئيطية

 زيال ضعودي

 املهافآت

 والتعويضات

 زيال ضعودي

 200,000 33,960 )زئيظ اجمللظ(         املَيدع/ أىظ بً ذلند صاحل صرييف                1

 - 48,000 )ىائب زئيظ اجمللظ(              **الدنتوز /وليد بً ذلند العيطى       2
 - 29,815 )العضو امليتدب(                      **/ عادل بً ذلند الصيد         األضتاذ  3
 200,000 17,950 )عضو اجمللظ(                             / أمحد بً ابساٍيه احلصنياألضتاذ  4
 - 37,775 )عضو اجمللظ(                         **   األضتاذ / تسني بً ىواف الطديسي 5

 )عضو اجمللظ(                                    األضتاذ/ ضعد  بً صاحل الوتيد  6
20,000  

15,000

(*)

 
200,000

)*(

 

 200,000 35,000 )عضو اجمللظ(                             املَيدع/ ضعود بً عبدالعصيص امللل 7
 200,000 58,992 )عضو اجمللظ(                                     / غطاٌ بً ياضس غليب األضتاذ 8
 150,000 41,140 )عضو اجمللظ(                                                    الفواش ذلند بً فَد/ األضتاذ 9

10 

 )زئيظ اجمللظ الطابل(االضتاذ/ ابساٍيه بً ذلند العيطى 

 و31/12/2014اىتَت عضويتُ مبجلظ االدازة  بتازيخ  

- 200,000 

11 

)ىائــب زئــيظ اجمللــظ والعضــو  / عبــد اب بــً ذلنــد الصيــد  األضــتاذ 

 و31/12/2014بتازيخ جلظ االدازة  مب تُعضوي اىتَتامليتدب( 
- 

200,000 

12 

 )عضو اجمللظ( الدنتوز/ محد بً ضيف البتال 

 و31/12/2014اىتَت عضويتُ مبجلظ االدازة  بتازيخ 
- 

200,000 

13 

  )عضو اجمللظ(  سيصيلامل/ محود بً عاغل األضتاذ 

 و31/03/2014مبجلظ االدازة  بتازيخ  اىتَت عضويتُ
- 

50,000 

 

)*(

 .مت صسف ٍرا املبلغ لصيدوم االضتجنازات العامة الري ميجلُ العضو املرنوز 

واليت مل يهوىوا خالهلا أعضاء  -و 2015و ومت صسفَا خالل عاو 2014ختص عاو  ننهافآت بالغ املصسوفةامل** مل تصسف هله مهافآت حيح أٌ 

 و.2015، يف حني أٌ بدالت احلضوز ختص عاو و9/4/2015وقد مت اقسازٍا مً اجلنعية العامة العادية امليعكدة بتازيخ  -مبجلظ االدازة 

 :(5وعددٍه ) ثاىيًا: مهافآت وتعويضات نباز التيفيريني

 الوظيفة هــــــــــــــــــــــــاإلض و
 املهافآت

 ويضاتـوالتع

 زيال ضعودي

السواتب 

 واألجـــــوز

 زيال ضعودي

 2,250,000 474,000 السئيظ التيفيري        بً ذلند الصيد / عادلاألضتاذ 1

 1,116,250 228,000 ىائب السئيظ التيفيري وأمني ضس دللظ اإلدازة  أميً بً محصة ضعيداألضتاذ/  2

      موفل أمحد الصعيباألضتاذ /  3
ــة  ــسئيظ للةونن ــب ال ــيظ قطــه الػــ وٌ   ىائ وزئ

 الكاىوىية

92,325 447,781 

 202,000 - ىائب السئيظ لالضتجناز ذلند العلي بً  / ضَيلاألضتاذ  4

 228,750 - الػؤوٌ املاليةإدازة مديس     أمحد ذلند فضل  األضتاذ /  5

 

 

 جلاٌ دللظ اإلدازة: - عػس اخلامظ
 ذوي مً خازجيني وأعضاء اجمللظ أعضاء قبل مً عضويتَا تػهيل يته فسعية جلاٌ( 4) اجمللظ عً يتفسع        

 :يلي ننا وٍي والتخصصات اخلربات

  :خالل العاو  أزبع اجتناعات عكدتاللجية التيفيرية وقد  -أ  

 
 62 من 81 الصفحة

 احلضوز عدد مسات امليصب هــــــــــــــــــــــــاإلض و

 4 السئيظ / غطاٌ بً ياضس غليب األضتاذ 1
 3 عضو الدنتوز/ وليد بً ذلند العيطى 2
 4 عضو األضتاذ / تسني بً ىواف الطديسي 3
 4 عضو األضتاذ/ ضعد بً صاحل الوتيد 4
 4 عضو املَيدع/ ضعود بً عبدالعصيص امللل 5
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 يف اصتي : اللجنة واختاا ا  مهام وتتممل

 الشررركة أهررما  ققيرر  رىل املو ررلة واالسررتممارية الرأمساليررة وعا للمشررر التنةي يررة اخليرر  ومناقشررة دراسررة -  1 

 .  ياهلا مناسبة تراها الحت والتو يا  باملقرت ا  اإلدارة جملس عل  والعرض نتااجها وتقييم تنةي ها ومتابعة

 .اإلدارة جملس قبل من بها كل ت الحت املهام كافة - 2

 

 :خالل العام  اجتماعا  سبعة وقم عقم  نة املراجعة  -ب 

 

 عمد مرا  اضضور املناب مرررررررررررررررررررررررراإلس م
 7 الرايس األستاذ / نا ر بن عبماهلل العويف 1
 7 عضو المكتور/ وليم بن حممم العيس  2
 7 عضو األستاذ / فهم بن حممم الةواز 3

 : اصتي يف اللجنة واختاا ا  مهام وتتممل

املراجعة الماخلية يف الشركة من أجل التوق  من ممى فاعليتها يف تنةي  األعمال واملهما  الحت اإلشرا  عل  ردارة  -  1

  مدها هلا جملس اإلدارة .

 شأنه.بدراسة نظام الرقابة الماخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتو ياتها  -  2

  وية للملووظا  الواردة فيها .دراسة تقارير املراجعة الماخلية ومتابعة تنةي  اإلجراءا  التاوي -  3

التو ية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفالهم وقميم أتعابهم، ويراع  عنم التو ية بالتعيني  -  4

التأكم من استقالليتهم عل  أن تقوم الشركة بتقمير تكلةة املراجعة من قبلها قبل طلب عروض املراجعة وأن 

 ال ي يتم اختياره . يكون األقرب للتقمير هو

متابعة أعمال احملاسبني القانونيني، واعتماد أي عمل خارج نيا  أعمال املراجعة الحت يكلةون بها أثناء قيامهم  -  5

 بأعمال املراجعة .

 دراسة خية املراجعة مع احملاسب القانوني وربماء ملووظاتها عليها . -  6

 شأنها .بالقواام املالية ومتابعة ما مت دراسة ملووظا  احملاسب القانوني عل   -  7

 شأنها .بدراسة القواام املالية األولية والسنوية قبل عرضها عل  جملس اإلدارة وربماء الرأي والتو ية  -  8

 شأنها .بدراسة السياسا  احملاسبية املتبعة وربماء الرأي والتو ية جمللس اإلدارة  -  9

 :خالل العام اهوا م اهرجتماعاملكاف   وقم عقم  و  نة الرتشيوا  -جر 

 

 عمد مرا  اضضور املناب مرررررررررررررررررررررررراإلس م
 1 الرايس املهنمس/ أنس بن حممم  احل   يف 1
 1 عضو / أمحم بن ابراهيم اضاني األستاذ 2
 1 عضو / ضسان بن ياسر شليب األستاذ 3

 يف اصتي : وتتممل مهام واختاا ا  اللجنة

التو ية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللرس وفقراه للسياسرا  واملعراي  املعتمرمة مرع مراعراة عرمم ترشريح أي           -  1

 شةيف سب  ردانته جبرثمة خملة بالشر  واألمانة .

  للقررمرا  ورعررماد و رر مررن املهررارا  املناسرربة لعضرروية جملررس اإلدارة  امليلوبررة لال تياجررا  املراجعررة السررنوية -  2

مبا يف ذلك قميم الوقت ال ي يلزم أن خيااره العضرو ألعمرال جملرس      ؛واملؤهال  امليلوبة لعضوية جملس اإلدارة 

 اإلدارة.

 مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التو يا  يف شأن التغي ا  الحت ثمكن رجراؤها . -  3

 معا تها مبا يتة  مع مالوة الشركة.قميم جوانب الضع  والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاو  -  4

التأكم بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعمم وجود أي تعارض مااحل رذا كان العضو يشرغل عضروية    -  5

 جملس ردارة شركة أخرى .

 وضررع سياسررا  واضرروة لتعويضررا  ومكافرر   أعضرراء جملررس اإلدارة وكبررار التنةيرر يني، ويراعرر  عنررم وضررع تلررك  -  6

 السياسا  استةمام معاي  ترتب  باألداء .

  :خالل العام اهوا م اهرجتماعوقم عقم    نة املسؤولية االجتماعية -د 

 عمد مرا  اضضور املناب م رررررررررررررررررررررررراإلس م
 1 الرايس / أمحم بن ابراهيم اضاني األستاذ 1
 1 عضو املهنمس/ أنس بن حممم  احل   يف 2
 1 عضو / عادل بن حممم الزيم األستاذ 3
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 : مهام واختاا ا  اللجنة يف اصتي وتتممل

 .القابضة لييبة االجتماعية املس ولية ومعاي  أسس رعماد -  1

 مبا بها واملهتمني والبي ة ومورديها وعمالاها مساهميها حنو االجتماعية طيبة مس ولية وبرامط سياسا  تب  -  2

 .شأنها يف اإلدارة جمللس والتو ية املااحل أ واب لمى عنها اململ  الاورة ورسم طيبة مسعة عل  رجياباه ينعكس
 .االجتماعية املس ولية لطامط تقميرية وميزانية تنةي ية خية رعماد -  3
 .القابضة طيبة لمى املعتممة االجتماعية املس ولية برامط تيبي  متابعة -4

 

 :والتعامال  مع األطرا  ذوي العالقة املااحل يف أنشية طيبة - عشر السادس
 معامال  وأر مة مع أطرا  ذوي عالقة: -1

تتممل املعامال  مع األطرا  ذوي العالقة بشكل أساسي يف مشرتيا  ومبيعا  خمما  ومعامال  أخرى مبوجب 

 شروط متة  عليها.

 

والعشررون جمللرس اإلدارة فقرم أبرمرت طيبرة القابضرة بتراريخ         اخلرامس وف  ما اشر  رليره برالتقرير السرنوي       -2

م اتةاقيررة تيرروير وتيبيرر  برجميررا   لررول أعمررال نظررام مايكروسرروفت     29/09/2013هررر املوافرر   23/11/1434

وسربعمااة وسسرون ريرال مرمتها سرتة أشرهر       الةراه  ( مااتران وأربعرة وثالثرون    234,750داينمكس مببلغ وقمره )

قابلة للتجميم طبقاه ملرا ل االنتهاء من نيرا  األعمرال املتةر  عليهرا ومرا يليهرا مرن تقرميم خرمما  الاريانة           

والرحت يررأس جملرس ردارتهرا      -ر مى شركا  سررتاتا العامليرة لتقنيرة املعلومرا       -واملسانمة مع شركة ألةا بيبول 

 لقابضة األستاذ/ ضسان بن ياسر شليب. عضو جملس ردارة طيبة ا
م 10/09/2014هرر املوافر    15/11/1435قامت كل من طيبة القابضة وسرتاتا العامليرة لتقنيرة املعلومرا  بتراريخ     كما 

بإبرام اتةاقية مكملة لالتةاقية األوىل لمعم نظام داينمكس مايكروسوفت موضوع االتةاقية املشار رليها وذلرك  

لنظرام دايرنمكس    2012ليتواكرب مرع اإل رمار ا ميرم      (CRM)ام ردارة عالقرا  العمرالء   بتيبي  برجميرا  نظر  

( ثالمثااة وعشرون ألةاه وسسرمااة وأربعرة عشرر    90/320,514لشركة مايكروسوفت وذلك مببلغ رمجالي قمره )

 .وال يزال العمل جاري بهاتني االتةاقيتني ،ريااله وتسعون هللة

أية مالوة يف ف ة األسهم ذا  األ قية يف التاويت ألي أشةاص  م31/12/2015املنتهي يف ال يوجم خالل العام املالي  -3

تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنةي يني أو أفراد أسرهم يف أسهم  كتتابروال توجم أية  قو  خيار و قو  

الشركة وتوجم مالوة تعود لبعض أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنةي يني يف أسهم الشركة والبيانا  التالية 

 قابضة :واملالك الرايسيني بييبة الوأفراد أسرهم توضح  ايف األسهم ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنةي يني 

 : م2015 عام خالل وتغ ها وأفراد أسرهم اإلدارة جملس ألعضاء اململوكة األسهم بعمد بيان -أ   
 

 رسم العضو م

 )مجيعهم سعوديني(
عمد األسهم يف 

 بماية العام

نسبة امللكية 

يف بماية 

 العام

 ايف التغ  يف 

عمد األسهم 

 خالل العام

نسبة التغ  

 م2015خالل 

 

رمجالي عمد 

األسهم يف 

 نهاية العام

رمجالي نسبة 

التملك يف نهاية 

 العام 

)رايس    يف  احل حممم بن أنس/ املهنمس 1

 %0,001 1,000 - - %0,001 1,000 اجمللس(

نااب رايس ) العيس  حممم بن وليم/ المكتور 2

 %0,001 1,000 - - %0,001 1,000  (اجمللس

 %0,001 1,000 - - %0,001 1,000 املنتمب()العضو  الزيم حممم بن عادل/ األستاذ 3
 %0,007 10,600 - - %0,007 10,600 اضاني ربراهيم بن أمحم/ األستاذ 4
 %0,001 1,000 - - %0,001 1,000 السميري نوا  بن تركي/  األستاذ 5

6 
 الوتيم  احل بن سعم/ األستاذ

 واألسررهم ، العامررة االسررتممارا   ررنمو  مممررل

 .فق  ثمملها الحت ا هة أسهم هي املوضوة
5,484,374 3,66% - - 5,484,374 3,66% 

 م31/12/2015الر يم يف  اضركة خالل السنة م01/01/2015الر يم يف  اسم الشركة

 شركة املمينة املنورة للتمور ومشتقاتها )متور(
- 57,152 242,118 127,812 - 57,154 

 مجعية مالك مركز طيبة السك 
1,917,020 - 8,130,196 8,398,296 1,648,920 - 

 - 239,339 - 239,339 - - شركة مراف  طيبة
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 رسم العضو م

 )مجيعهم سعوديني(
عمد األسهم يف 

 بماية العام

نسبة امللكية 

يف بماية 

 العام

 ايف التغ  يف 

عمد األسهم 

 خالل العام

نسبة التغ  

 م2015خالل 

 

رمجالي عمد 

األسهم يف 

 نهاية العام

رمجالي نسبة 

التملك يف نهاية 

 العام 

7 
 املل  العزيز عبم بن سعود/ املهنمس

 واألسرررهم  ، للتقاعرررم العامرررة  املؤسسرررة مممرررل

 .فق  ثمملها الحت ا هة أسهم هي املوضوة

5,484,375 3,66% - - 5,484,375 3,66% 

 %0,286 428,384 (%0,066)  (98,547) %0,351 526,931 شليب ياسر بن ضسان/ األستاذ 8

9 
 الةواز حممم بن فهم/ األستاذ

 االجتماعيررة للتأمينررا  العامررة املؤسسررة مممررل

 ثمملرها  الرحت  ا هرة  أسرهم  هري  املوضروة  واألسهم

 فق 

6,939,113 4,63% (6,938,113) (4,63)% 1,000 0,001% 

 
 

 م :2015بييبة القابضة وتغ ها خالل العام  أسرهموأفراد بيان بعمد األسهم اململوكة للتنةي يني  -ب  

 

 اإلسررررررررررم م
عمد األسهم 

يف بماية 

 العام

نسبة امللكية 

يف بماية 

 العام 

 ايف التغ  

يف عمد األسهم 

 خالل العام

نسبة التغ  

 العام  خالل

رمجالي عمد 

األسهم بنهاية 

 العام

رمجالي نسبة 

التملك بنهاية 

 العام 
 - - %(0,001) (1,000) %0,001 1,000 / أثمن بن محزة سعيم األستاذ 1
 %0,00001 20 - - %0,00001 20 األستاذ / سهيل حممم ممني العلي 2

 

 

 قاامة املالك الرايسيني:  -جر 
 : م2015% فما فو  وتغ ها خالل عام 5بيان بأمساء وعمد ونسب ملكية املساهمني ال ين ثملكون 

 

عمد األسهم يف  ا نسية رسم املستممر م

 بماية العام 
نسبة امللكية 

 يف بماية العام
 عمد األسهم

 يف نهاية العام 
رمجالي نسبة 

 التملك بنهاية العام 
 ماسك القابضةشركة  1

 %16,692 25,037,496 %16,692 25,037,496 ةسعودي (*)

 الشيخ/ حممم  احل بن محزة   يف 2
 %14,336 21,504,342 %11,629 17,443,811 سعودي

     

)*(

 مملوكة لسعادة الشيخ حممم بن ربراهيم العيس  وأوالده . 

% من 99,93 ( مساهم بنسبة33,418مساهم منهم ) (33,440) م31/12/2015بلغ عمد مساهمي طيبة القابضة يف   - 

 % من ض  السعوديني.0,07 مساهم بنسبة (22)السعوديني وعمد 

م 2015م تتل  طيبة القابضة أي رخيارا  من مساهميها فيما يتعل  بأي تغي  يف نسب ملكيتهم خالل العام املالي   -  

 .ه اضوف  ما سب  ريعما رخيارا  أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنةي ية 

 :رقرارا  وفقاه ملتيلبا  نظام  وكمة الشركا  الاادر من هي ة السو  املالية -عشر  السابع

 أي توجرم  ال أنره وها التابعرة،  يف طيبة وشرركات  الاويح بالشكلسجال  اضسابا  أعم   بأن اإلدارة جملس يقر -1

 مال ظرا   أي توجرم  الو القرانونيني،  للمواسربني  السعودية اهلي ة عن الاادرة احملاسبة معاي  عن اختالفا 

 بتزويرم  اإلدارة جملرس  ويلتزم ،م2015 للعام القابضة لييبة املالية القواام عل  القانوني احملاسب من جوهرية

 املاليرة  القرواام   رول  قةظرا   ألي املراجرع  ربرماء   رال  يف تيلبهرا  رضرافية  معلومرا   برأي  املاليرة  السرو   هي ة

 .السنوية

 وشرركاتها  القابضرة  طيبةيف بةعالية  ونة  سليمة أسس عل  أعم الماخلية الرقابة نظام أن اإلدارة جملس يقر -2

 . التابعة

 يقر جملس اإلدارة أنه ال يوجم أي شك ي كر يف قمرة طيبة عل  موا لة نشاطها رن شاء اهلل تعاىل. -3

يود جملس ردارة طيبة القابضة أن يش  رىل أن املواضيع التالية ال تنيب  عل  طيبة القابضة ويلتزم اجمللس  -4

 باإلفااو عنها مت  ما قامت طيبة بتبنيها أو يف  ال  موثها:
 

 .(Share Option Schemes) خيار ضقو  خي  بتيبي   الياه القابضة طيبة تقوم ال  - أ 
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 .أسهمرىل  للتوويل قابلة للمين أدوا  القابضة لييبة توجم ال  - ب 

 موظةيها أ م أو القابضة بييبة التنةي يني أ م أو املساهمني من أي مع تنازل أو اتةا  أي عقم يتم م  - ج 

 .أخرى جوهرية مالوة أي أو األرباو يف  قه عن التنازل مبوجبه مت التابعة شركاتها ر مى أو

 من أو اهلي ة منطيبة  عل  مةروض ا تياطي قيم أو جزاء أو عقوبة أي تنةي م 2015خالل عام  يتم م  - د 

  . أخرى قضااية أو تنظيمية أو رشرافية جهة أي

 أعضاء أو للمساهمني سواًء - التاويت يف خا ة بأولوية تتمتع أسهم أو امتياز أسهم طيبة لمى ليس  - ه 

 االمسية القيمة متساوية عادية أسهم عن عبارة طيبة أسهم كل نأو - منسوبيها أو اإلدارة جملس

 .النظام  سب اضقو  من وض ها التاويت  قو  يف ومتساوية

 املستوقة الزكاة خمايف بقيم وتقوم والمخل، الزكاة مالوة ألنظمة وفقاه للزكاة القابضة طيبة ختضع  - و 

 وجم  رن - للزكاة النهااي الرب  عنم تيرأ الحت التعميال  قيم ويتم المخل قاامة عل  وقميله سنوياه

 .فيها الرب  يتم الحت الةرتة يف -

 أو بالزيادة فيها ملكيته نسبة تغ  خباوص مساهميها أ م من رشعار أي القابضة طيبة تتل  م  - ز 

 الشةافية مبمأ عل  منها و ر اه واإلدراج، التسجيل قواعم من( 30) رقم املادة يف رليهم واملشار النقاان

 وكبار وجنسياتهم املساهمني كبار  ايف عن التقرير ه ا يف باإلفااو القابضة طيبة قامت فقم

 األسهم تسجيل شركة من دورية باةة رليها ترد الحت للتقارير وفقاه عليها طرأ ال ي والتغ  التنةي يني

 (.تماول)

 أي تضمن م كما ردارتها، جملس ألي عضو من أعضاء نوع أي من نقمي قرض أي القابضة طيبة تقمم م  - و 

  .الغ  مع منهم وا م يعقمه قرض

الحت الةقرة )د( من املادة السادسة من الاوة  وكمة الشركا   بتيبي   الياه القابضة طيبة تقوم ال  - ط 

تنيف عل  )جيب عل  املستممرين من األشةاص ذوي الاةة االعتبارية ال ين يتارفون بالنيابة عن 

اإلفااو عن سياستهم يف التاويت وتاويتهم الةعلي يف تقاريرهم  -ممل  نادي  االستممار  -ض هم 

  ممارسة السنوية، وك لك اإلفااو عن كيةية التعامل مع أي تضارب جوهري للمااحل قم يؤثر عل

من جهة وال يوجم يف    طيبةوذلك لعمم انيباقها علاضقو  األساسية اخلا ة باستمماراتهم( 

الناوص النظامية ما خيول الشركة االطالع ومنع االشةاص ذوي الاةة االعتبارية من    التاويت 

 .عن األسهم املقيمة يف السجال  بأمسااهم من جهة أخرى

وف  ما أش  و،  م2015من البنوك خالل العام  نوع أي من نقمي قرض أي قال طيبة القابضة عل  م  - ي 

القروض امل كورة يف التقرير السنوي لعام فقم مت سماد  8و  7 ما  ا وهرية ( الةقرة يف ثالماه )األ رليه

 .وبالتالي وال يوجم عليها أية قروض م2014

 

 ولية االجتماعية لييبة القابضة: املس -عشر المامن 

 

 توزيع يف املتجسمة االجتماعية املسؤولية من درجة أقا  ققي  عل  تأسيسها من  القابضة طيبة دأبت

 االجتماعية األهما  بتوقي  السنوية أربا ها ققي  بعم أو أثناءها أو اخلممة منبع عنم سواء وأنشيتها خمماتها

 طيبة اسرتاتيجية تغب وم، املعيشية ومستوياتهم ف اتهم مبةتل  املواطنني من شرحية أكط منها تستةيم الحت

من  املقممة اخلمما  أبواب طر  تنوعت م2015 عام ويف، االجتماعي با انب االهتمام من وأهمافها وخييها القابضة

 :جلاه اجملتمع باصتي ساهمت  ي  شرااوه بكافة وللمجتمع بها للعاملنيطيبة 

 القابضة جلاه اجملتمع:أواله: مساهما  جمموعة شركا  طيبة 

 .  أنشية ا معيا  اخل ية اإلنسانية:أ
 .دعم نشاط توزيع السلة الغ ااية للمستةيمين جبمعية مستودع املمينة املنورة اخل ي  .1
دعمت شركة طيبة القابضة تكالي  جلهيز ثال  معارض للمنتجا  اخل ية التابعة  معية مسرتودع املمينرة    .2

 ة املنورة وذلك باملساهمة بكامل قيمة تكالي  األعمال.املنورة اخل ي باملمين
 

 

 تعليمية:  ثقافية و ب .  مؤسسا 
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ةررظ القرررخن الكررريم وتالوترره وتةسرر ه ملرروظةي  ض المالمررة لمسررابقةلتعتررز شررركة طيبررة القابضررة برعايتهررا   -1

 (.وموظةا  اإلدارا  اضكومية املمنية مبنيقة املمينة املنورة باةتها ) الراعي الرايس 

سعياه يف املساهمة بنشر العلم واملعرفة ألفراد اجملتمرع قامرت شرركة العقير  للتنميرة العقاريرة ) ر رمى شرركا           -2

( وال ي أقامته ا امعرة اإلسرالمية باملمينرة    32طيبة القابضة ( باملشاركة يف رعاية معرض الكتاب واملعلوما  )

 املنورة.
 

 :واليبيةأنشية ا معيا  اخل ية التقنية جر . 

 بارةتها  اخلر ي  للعمرل (  االلكرتونية البوابة)  ملشروع دعمها م2015 العام خالل القابضة طيبة شركة استكملت .1

 املمينرة  مبنيقرة  اخل يرة  ا معيرا   برني  التنسري   جملرس  تنةير ه  علر   يشرر   وال ي( االسرتاتيجي الشريك)

 وكر لك  العالقرة  ذا  اضكوميرة  والقياعرا   وا معيرا   املراحنني  و املسرتةيمين  خلممرة  املوقرع  ويهرم   املنورة،

 .اضكومية والقياعا  باملستةيمين اخلا ة ا معيا  بني البيانا  تبادل
قامررت طيبررة القابضررة برعايررة تنةيرر  دورا  لإلنعرراو القلرريب الرارروي  ميررع منسرروبي اخلررمما  اليبيررة        .2

يع يف  راال  اليروارئ والرحت نةر تها جامعرة      وموظةا  األمن وبعض اإلداريا  املسرؤوال  وذلرك للترمخل السرر    

 طيبة باملمينة املنورة .
 

 املس ولية االجتماعية جلاه املوارد البشرية لييبة القابضة : ثانياه: 

، ورمنا مشل جمتمعها الماخلي واملتممل فق  م يقتار دور طيبة يف مس وليتها االجتماعية عل  اجملتمع اخلارجي

تسع  طيبة رىل تأهيل العنا ر السعودية واحملافظة عليها من خالل توف  برامط تمريبية مبواردها البشرية  ي  

لتعزيز قمراتهم واكتساب املهارا  الالزمة لتوقي  أهما  الحت حيتاجون رليها قق  أكط عمد من ساعا  التمريب 

كما ، ة داخلية للمعلوما  )االنرتانت(يتواءم ومهامها، وك لك توف  البي ة املناسبة للعمل وتوف  شبك الشركة ومبا

تيب  طيبة القابضة نظام  وافز يعتط جزءاه من ثقافة طيبة القابضة، رضافة رىل تقميم عمة أنظمة وبرامط من 

 : أبرزها ما يلي

 والقروض الشةاية. السيارا  قروض برنامط  -أ    

  .للمرة األوىل الزواج عل  املقممني للموظةني نقميةال ساعما امل  -ب  

 

 

 :  القابضةلييبة  االسرتاتيجيةاملوق  التنةي ي للةية  -التاسع عشر
دأبت طيبة القابضة من  تأسيسها عل  تنةي  أعماهلا وفقاه خلي  اسرتاتيجية ممروسرة ومعتمرمة ، وتعمرل طيبرة            

م 2019م وتنتهري بنهايرة السرنة املاليرة     2015 الياه مبوجب خية اسرتاتيجية ممتها سسة سنوا  بمأ  من السنة املالية 

 ي  تأتي ه ه اخلية الستيعاب املتغ ا  املتعلقة مبشروع خادم اضرمني الشريةني لتوسعة املسرجم النبروي الشرري     

 :وللتكي  مع التوميا  الحت تواجه السو  العقاري باململكة، وتتممل أهم أهمافها يف ما يلي

 والتيويرالعقاري.  سنوا  اخلية بالرتكيز عل  أنشية االستممارخالل زيادة  جم االستممارا   -
 .رمجالي العواام اإلستممارية وقسني نسبة العاام عل   قو  املساهمنيزيادة  -
 

 امليزانية العمومية: - العشرون

 

تظهر امليزانية العمومية املو مة وريضا اتها املرفقة بها واملعروضة عل   ضراتكم املتمملة يف قاامة املركز املالي 

 م اصتي :31/12/2015وقاامة المخل املو متني عن السنة املالية املنتهية يف 

 ( 3,932,461,419) بلرغ خ قرم  واإلطةاءا   ت  ذلرك التراري    املتماولة بعم  سم اإلستهالكا أن جمموع األ ول ض  -1

 .ريال

أثرر املكاسرب ضر      اسرتبعاد ريال بعم  (1,733,994,023) مببلغ االستهالك بعم المابتة األ ول قيمة  ايف ردراج مت -2

 تزيرم  بأسرعار  القابضرة  طيبرة  شرركا   بعض رىل القابضة لييبة مملوكة كانت عقارا احملققة الناجلة عن بيع 

 املاليرة  القرواام  رعرماد  عنرم  المابتة املوجودا  يف الزيادة ه ه أثر رستبعاد مت وقم ،أو تنةي ها شرااها تكلةة عن

 .القانونيني للمواسبني السعودية اهلي ة عن الاادرة احملاسبية باملعاي  رلتزامُا القابضة لييبة املو مة
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باريغة   مرع أ كرام الشرريعة اإلسرالمية     ةض متوافقر وقرر م بسرماد  2015خالل عام  شركة طيبة القابضة قامت -3

 التور  وذلك  سب البيانا  التالية:

 ا هة املقرضة م

تاريخ اضاول عل  

 القرض

 مبلغ القرض

 )بالريال(

 تاريخ السماد

الر يم يف 

 م31/12/2015

 - م19/05/2015 400,000,000 م18/05/2014 البنك السعودي الةرنسي 1

 - م02/06/2015 200,000,000 م08/12/2014 بنك الرياض 2

 قروض قاامة  ت  تارخيه.ال يوجم عل  طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية  وب لك

، ويقررتو جملرس   ريرال  (436,924,054) بلرغ  قرم  املو رمة  الرمخل  بقاامرة  مبني هو كمام 2015 ايف األرباو لعام  أن -4

  اإلدارة بشأنها ما يلي :
 

  ريال سعودي ريال سعودي 
  1,314,073,608               م2014وتوزيعا  أرباو عام  التسويا  بعمم 01/01/2015األرباو املبقاة يف  ر يم

  436,924,054  م2015  ايف أرباو العام املالي

    : توزيع

 .املال سأر من% 15ربع سنوية دورية للمساهمني بإمجالي ما نسبته  أرباو -

 ) مت توزيعها ( .  

 

(225,000,000) 

  

 النظرام  مرن (  46)  املادة من الرابعة للةقرة وفقاه اإلدارة جملس عضاءأل مكافأة ختاييف -

% ( من املتبقي من األرباو وحبم أقا  قمره مرااحت ألر  ريرال     5) بواقع لييبة األساسي

 .لكل عضو 

(1,800,000) 

  

   (000,00075,) % من رأس املال 5أرباو مقرتو توزيعها بواقع     -

  (800,000301,)   ة كتوزيعا  أرباواملقرتالحت مت توزيعها أو تلك  األرباو رمجالي

           1,449,197,662  م31/12/2015ر يم األرباو املبقاة يف 

 

 

 الرقابة واملراجعة الماخلية : - والعشرون اضادي

ردارة للمراجعرة الماخليرة    طيبرة تؤكم ردارة طيبة بأنه قم مت رعماد سجال  اضسابا  بشركل  رويح، ويوجرم لرمى          

ترفع تقاريرها للجنة املراجعة وأن  نة املراجعة  ر ت علر  التأكرم مرن أن نظرام الرقابرة الماخليرة يف طيبرة         والحت

ال يوجم أية عقرود   ،الرقابة الماخلية رجراءا ارة باوة أعم عل  أسس سليمة ويتم تنةي ه بةاعلية، ويقر جملس اإلد

أبرمتها طيبة مع الغ  ويوجم بها مالوة جوهرية أل م أعضاء جملس ردارة طيبة أو رايس جملس ردارتها أو مرميرها  

أنشرية   املاراحل يف من البنم السرادس عشرر )   (2، 1الةقرتني )عما ما مت ذكره يف  عالقة بأي منهم ياملالي أو ألي شةيف ذ

ر مرن هر ا التقريرر    عشر  سرابع ( مرن البنرم ال  4-دأش  رليه يف الةقررة ) كما و ،والتعامال  مع األطرا  ذوي العالقة( طيبة

مةروض عل  الشركة من اهلي ة أو من أية جهة رشرافية أو تنظيميرة   ا تياطيال يوجم أي عقوبة أو جزاء أو قيم  فإنه

و ارلت   م2014بسماد مستوقا  الزكاة الشرعية عن العام املالي  م2015ملالية أو قضااية، وقم قامت طيبة خالل السنة ا

 ب لك عل  شهادة من مالوة الزكاة والمخل باملمينة املنورة.

 

 : نتااط املراجعة السنوية لةاعلية رجراءا  الرقابة الماخلية بالشركة - والعشرون الماني

طيبة والالاوة املالية واإلدارية بييبة عمرل املراجعرة الماخليرة وردارة املةراطر  ير  تتروىل        تؤمن الاوة  وكمة

مهامها قت رشرا   نة املراجعة للتأكرم مرن مرمى فعاليرة وكةراءة أنظمرة الرقابرة الماخليرة وبرأن األعمرال الرحت يرتم             

لتأكرم مرن سرالمة املعلومرا  ودرجرة المقرة       تنةي ها تس  وف  األهما  املوضوعة بكةاءة عالية واقتاادية من خرالل ا 

 فيها واستةمام طر  التوليل والقياس وممى ميابقتها للمعاي  والتزامها باللوااح واألنظمة وسالمة محاية األ ول.

وقم دأبت املراجعة الماخلية وردارة املةاطر عل  تقميم تقاريرها المورية الربعية رىل  نة املراجعة الرحت تتضرمن   

نتااط تقييم الرقابة الماخلية وتيبي  أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املةاطر بييبة القابضة والشركا  التابعرة  ير    

ا املناوص عليها يف نظرام اضوكمرة دراسرة تلرك التقرارير ومرا تضرمنته        تتوىل  نة املراجعة طبقاه ملهامها واختاا اته



 

ّعذء  تحذو إلصيتذايف        -إٌ ّرذتت   -مً تْصٔات ّمتابع٘ تيفٔذ  إلجرذءإلتإلت إلصتضذئئ٘ صحنات ذات إلصذْإليهٗ  َٔذا       

 إلرتناعات دلحص إلجهإليٗ إلصتاصٔ٘ صٔهٌْ عحٙ عحه بَا.

٘  يٓءابتزّٓذت دلحذص إلجهإليٗ بتكذ    إلملءإلرع٘ جلي٘ و  كت قامت2015ّ ٔنا خيط إلصعاو إلملاصٕ  عذً ىتذايف  معنا ذا     هّيٓذ

ّتْصٔاتَا تْل نفاتٗ ّ اعحٔ٘ إلصءقاب٘ إلصتإلخحٔ٘ تٔث إلتغح مىُ ال ْٓرت مات ات رٍْءٓ٘ تشذتتعٕ مٓذ٘ إرذءإلتإلت    

ننذا قامذت إهإليٗ   ، تضئئ٘ ّمٌ ما ّيه  َٔا مً مات ات غري رٍْءٓ٘ قت إلطحع عحَٔا إلجملحص ّمت متابعتَا ّتا َٔذا 

 إل ٔئ٘ عً إلصضاهيٗ إلملءإلرع٘ إلصتإلخحٔ٘ بتيإلس٘ ّمءإلرع٘ إلصكْإليفه إلملاصٔ٘ صطٔب٘ ّإلصتأنت مً إعتإلهٍا ّ ل معآري إلحملاسب٘

 . إلصكاىْىٔني صحنياسبني إلصشعْهٓ٘

 

 :تطبٔل معآري إلحملاسب٘ إلصتّصٔ٘ - ّإلصعظءٌّ إلصثاصث

و إلملذب  عحذٙ خطذا     25/03/2014ٍذ إلملْإل ل 24/5/1435بتايٓخ  (4/2978 ) تعنٔه  ٍٔئ٘ إلصشْم إلملاصٔ٘ يقهبياتإًل عحٙ 

و بظأٌ تطبٔل معذآري إلحملاسذب٘ إلصتّصٔذ٘    11/02/2014تايٓخ ّ(  2014/4579 ) إل ٔئ٘ إلصشعْهٓ٘ صحنياسبني إلصكاىْىٔني يقه

ّتعنذٔه  و 01/01/2017ً تذايٓخ  عحٙ إلصكْإليفه إلملاصٔذ٘ إلعتبذايإًل مذ    إلصكاىْىٔني نياسبنيصح إلصشعْهٓ٘ ٔئ٘إل بعت إلعتناهٍا مً 

 إلستظذذايٓ٘ رَذذ٘ كذذت قامذذت طٔبذذ٘ إلصكابغذذ٘ بتعنٔذذت  و12/8/2015( ّتذذايٓخ 1/12231/15)ظ/ٍٔئذذ٘ إلصشذذْم إلملاصٔذذ٘ يقذذه 

٘  صحنشذاعتٗ    إلجملذال  ٍذ إل    متنٔزٗ  ئ٘ متتحو خربإلت متدضض٘ ٘  إلملعذآري  صتطبٔذل  إلصتيذْل  عنحٔذ ٘  إلحملاسذبٔ  إلصتّصٔذ

٘  تيفٔ  عحٙ إلالطءإلف ّتهًْٓ  ءٓل عنل بطٔب٘ ّطءناتَا إلصتابع٘ بَتفصػء  تب  عنحٔ٘ إلصتيْل  إلصتيذْل إل    عنحٔذ

تطبٔل إلملعآري إلصتّصٔ٘، ّباصتيشذٔل مذا بذني   ءٓذل إلصعنذل بطٔبذ٘ ّطذءناتَا إلصتابعذ٘ ّإلالستظذايٖ إلملعذني صحنشذاعتٗ              

٘  إلحملاسب٘ إلصتّصٔ٘ عآريمبتطبٔل إلصعنل إل  خط٘ صتيفٔ  مظءّع إلصتيْل مت عنل  كت عنحٔ٘ إلصتيْل  مذً الذا     مهْىذ

 إلآلتٕ : ّ لمءإلتل 
٘  ّطءناتَا طٔب٘ عً إلصبٔاىات تعحل جبنعّتإلملءتح٘ إلألّ  : مت إلالىتَات مً ٍ ِ إلملءتح٘   ّحتحٔحذَا  ّهيإلسذتَا  إلصتابعذ

٘    قاو قت ّ إلصيظاط طبٔع٘ معء ٘ صػء  مذً خا ذا تكذتٓه ّمياقظذ٘     مت بعذتٗ يٓذايإلت    إلالستظذايٖ خذال ٍذ ِ إلملءتحذ

صحعنذل  ّدلاالت إلصتأالري إلصءيفٔشٔ٘ عيت إلصتيذْل   بع٘اتصَا إلطءناتّ طٔب٘ إلصكابغ٘ إلملعآري إلصتّصٔ٘ إلصيت تيطبل عحٙ ىظاط

  ٘ ّإلآلالذاي إلملتتبذ٘ عحذذٙ إلملنايسذات ّإلصشٔاسذات إلحملاسذبٔ٘ إلملطبكذ٘ تاصٔذذًا ّإلملعاجلذات إلحملاسذبٔ٘  ذا ّ كذذًا           باملعذآري إلصتّصٔذ

 او إلصعنل.صحنعآري إلصتّصٔ٘ ّتأالريٍا عحٙ ى 

و ّتتغذنً إلسذتهنال معنذال    2016إلملءتح٘ إلصثاىٔ٘ : مت إلصبتت بَ ِ إلملءتح٘ إلعتبايإًل مً إلألسبْع إلألّل مً طذَء ٓيذآء   

ّإلملشذذاعتٗ   إعذذتإله إلأليصذذتٗ إلال تتاتٔذذ٘ ّقايفنذذ٘ إلملءنذذز إلملذذاصٕ ننذذا       إلصتيذذْل بءىذذام  ّتيفٔذذ  إلملءإلرعذذ٘ ّتضذذنٔه

ّتكذذتٓه إلملات ذذات صذذ هإليٗ و 2016مذذايض  31صحفذذتٗ إلصءبذذع سذذيْٓ٘ إلمليتَٔذذ٘    و ّإلصكذذْإليفه إلملاصٔذذ٘ إلملءتحٔذذ01/01/2016٘

ّمءإلقب٘ عنحٔ٘ إعتإله إلصتكايٓء ّ كًا صحنعآري إلصتّصٔ٘ صحتكايٓء إلملاصٔ٘ ّتيفٔ  عنحٔذات إلصتػذٔري   إلالعنذال إلملتعحكذ٘ بَذا،      

 ّ ني   مظذءّع إلصتيذْل، ّٓتْقذع مٌ    حنظذاين ص هّيإلت تذتيٓ  ّتكتٓه بءىام  خاظ صحتطْٓء إلملَ ، ّإرءإلت ّيش عنذل 

 و.15/04/2016  تيتَٕ ٍ ِ إلملءتح٘ 

و ّتتغذنً تذْ ري هّيإلت تتيٓبٔذ٘ ذلتالذ٘ عحذٙ إلألمذْي       2016ستبتم مٓغًا إعتبايإًل مذً طذَء إلبءٓذل    إلملءتح٘ إلصثاصث٘ : 

ءبذع سذيْٓ٘ ّمءإلرعتَذا بعذت     إلصإلت إلحملاسبٔ٘ إلملتعحك٘ باملعآري إلصتّصٔذ٘ ّإلملشذاعتٗ   إعذتإله إلصكذْإليفه إلملاصٔذ٘ إلألّصٔذ٘ صحفذت       

 و.15/04/2017إلالعتإله، ّٓتْقع مٌ تيتَٕ ٍ ِ إلملءتح٘   

قذذت إلسذذتْ ت بذذ تٌ إل  تعذذا  إلملءإلتذذل إلصتنَٔتٓذذ٘    إلصكابغذذ٘ طٔبذذّ٘باسذذتهنال إلملءتحذذ٘ إلصثاصثذذ٘ ّتطبٔكَذذا تهذذٌْ   

 ٍّٔئذذ٘ إلصشذذْم إلملاصٔذذّ٘ ذذل متطحبذذات معذذآري إل ٔئذذ٘ إلصشذذعْهٓ٘ صحنياسذذبني إلصكذذاىْىٔني  ملظذذءّع إلصتيذذْل ّإلصتطبٔكٔذذ٘ 

 .و01/01/2017ّتطبٔل إلملعآري إلحملاسبٔ٘ إلصتّصٔ٘ ب تٌ إل  إعتبايإًل مً 

 :نيإلصثاالّ ٘إلحلاهٓتْصٔات دلحص إلجهإليٗ صحجنعٔ٘ إلصعام٘ إلصعاهٓ٘  - ّإلصعظءٌّ إلصءإلبع

 عحٙ عْت ما تكتو   ٌ دلحص إلجهإليٗ ٓكتح عحٙ تغءإلتهه إلآلتٕ:

 و.31/12/2015دلحص إلجهإليٗ إلصشاهض ّإلصعظءًٓ صحعاو إلملاصٕ إلمليتَٕ   إلصتضْٓت عحٙ ما ّيه بتكءٓء  -1

 و.31/12/2015إلصتضْٓت عحٙ إلملٔزإلىٔ٘ إلصعنْمٔ٘ ّتشا  إلأليباح ّإلخلشايفء صحعاو إلملاصٕ إلمليتَٕ    -2

 و .31/12/2015إلصتضْٓت عحٙ تكءٓء مءإلق  إلحلشابات صحعاو إلملاصٕ إلمليتَٕ    -3

 و.31/12/2015دلحص إلجهإليٗ عً إهإليتَه خال إلصفتٗ إلملاصٔ٘ إلمليتَٔ٘   إلصتضْٓت عحٙ إبءإلت تم٘ معغات  -4
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  % مً يمض إلصذنذال 5و مبا ٓعاهل ما ىشبتُ 2015إلصتضْٓت عحٙ تْيٓع ميباح عحٙ إلملشاٍنني عً إلصءبع إلصءإلبع مً عذاو  - 5

 ( يٓذذذال صحشذذَه إلصْإلتت ، باجعا ٘ إ  مامت تْيٓعُ 0050( مخش٘ ّسبعٌْ محٌْٔ يٓذذذال بْإلقع )7500000000مببحؼ )      

و إلصذ ٖ ٓعذاهل مذا    2015عحٙ إقتإلح دلحص إلجهإليٗ عً إلصثاال٘ ميباع إلألّ  مً عذاو  مً إلأليباح إلصتّيٓ٘ إلص ٖ مت بياتإًل 

( يٓذال عذً نذل    1050( مايفتاٌ ّمخش٘ ّعظءٌّ محٔذٌْ يٓذال بْإلقذع )   22500000000% مً يمض إلملال مببحؼ )15ىشبتُ 

ٓذع عذً إلصعذاو إلملذاصٕ     سَه مً يصٔت إلأليباح إلملتيكك٘، صٔضبح إمجذاصٕ مبحذؼ إلأليبذاح إلملْيعذ٘ ّتحذو إلملكتتذ٘ صحتْي      

% مذً  20( يٓذال عذً إلصشذَه إلصْإلتذت ّمبذا ىشذبتُ       2( الامثايف٘ محٌْٔ يٓال بْإلقع )30000000000و مبحؼ ّقتيِ )2015

و ملشاٍنٕ طٔب٘ إلصكابغ٘ إلملشجحني بشذجات  2015يمض إلملال ، عحٙ مٌ تهٌْ متكٔ٘ إلأليباح عً إلصءبع إلصءإلبع مً عذاو 

 كاه إلجلنعٔ٘ ّسٔته صء َا خال مسبْعني مً تايٓخ إلىعكاه إلجلنعٔ٘ .تتإلّل ننا   ىَآ٘ تتإلّل ْٓو إلىع
( مً  4( يٓال ننها أٗ ألعغات دلحص إلجهإليٗ ّ كًا صحفكءٗ ) 108000000إلصتضْٓت عحٙ صءف مبحؼ مً إلأليباح قتيِ )  - 6

 و.31/12/2015إلمليتَٔ٘   ( يٓال صهل عغْ عً إلصشي٘ إلملاصٔ٘ 2000000( مً إلصي او إلألساسٕ صطٔب٘ بْإلقع ) 46إلملاهٗ ) 
إلصتضْٓت عحٙ إلختٔاي مءإلرع إلحلشابات مً بني إلملءطيني مً قبل جلي٘ إلملءإلرع٘ ملءإلرع٘ إلصكذْإليفه إلملاصٔذ٘ إلصشذيْٓ٘     -7

 و ّإلصبٔاىات إلملاصٔ٘ إلصءبع سيْٓ٘ ّتكتٓه ختمات إلصزناٗ ّحتتٓت متعابُ.2016صحعاو إلملاصٕ 
سذتإلتا إلصعاملٔذ٘    -و بني نذل مذً طٔبذ٘ إلصكابغذ٘ ّطذءن٘ مصفذابٔبْل       2015إلصتضْٓت عحٙ إلستنءإلي إلصتعامل خال عاو  -8

إلصيت ٓءمض دلحذص إهإليتَذا عغذْ دلحذص إلهإليٗ طٔبذ٘ إلصكابغذ٘ إلالسذتات/ غشذاٌ بذً ٓاسذء طذح              -صتكئ٘ إلملعحْمات 

حذْل معنذال ى ذاو مآهءّسذْ ت هإلٓذينهص      إلصيات  عً متابع٘ معنال تيفٔ  إتفاقٔ٘ تطْٓء ّتطبٔذل بءدلٔذات ت  

( 4140279مببحؼ إمجاصٕ قذتيِ )  -(CRM) بتطبٔل بءدلٔات ى او إهإليٗ عاقات إلصعنات  -ّإلالتفاقٔ٘ إلملهنح٘ إلملتعحك٘ 

 .إليبعنايف٘ ّميبع٘ عظء إلصفا ّمايفتاٌ ّتشع٘ ّسبعٌْ يٓااًل طامًا يسْو جتتٓت تءإلخٔط مٔهءّسْ ت هٓيامهص

 
 ذذذذل ذّإل  إلملْ     

 

 اإلدارة جملـــس
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