
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 62من  1الصفحة 

 

 

اإلدارة جملس تقرير  

 املوقرين          السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة      

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

 

أن يقامم ضضاراتكم    طيباة  فإناه يسار جملاس ردارة    الاشارين لييباة القابضاة،   و الساابع نتهاا  الااام املاالي    امع 

الاشرين عن أعماا  طيباة وشاركاتها التابااة مرفقااا باه القاوايم املالياة املمققاة واإليضاا ا            و السابعقريره السنوي ت

يؤكم علا  أن  القابضة جملس ردارة طيبة  كما أن، م34/40/0241ها املوافق 20/20/4038 املنتهية يفاملالية للسنة املتالقة بها 

املرفقة به تتوافق مع اليحة اضوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية املوقرة، ومع  تقرير جملس اإلدارة والقوايم املالية

  متيلبا  األنظمة الصادرة من جها  االختصاص، وذلك عل  النحو التالي :

 

 : املؤشرا  املالية - أوالا

 عشرون عاماا من النجا ا  املتوالية وهلل اضمم  ققت خالهلا طيبة ما يلي :و سباة

 

مناا   واملقاا   توزياهااا املوزعااة األربااا ت بلغاا   -  أ 

 اازايااااام م34/40/0241  تااااا رنشاااااا  طيباااااة  

 (5,575) املبقاااة واألربااا  النظااامي اال تياااطي

  .طيبة ا رأمس من% 374,72مليون ريا  بنسبة 

(  0,000 م )34/40/0241 كماااا يف األصااو   قيمااة    -  ب 

 .طيبة% من رأمسا  0.0,8 مليون ريا  بنسبة
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 .طيبةمن رأمسا   %057,73 بنسبة ريا مليون ( 3,811) م34/40/0241 كما يفساهمني امل  قوق   -  ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %43,.02( مليون ريا  بنسبة 3,437) م34/40/0241  ت واملق   توزياها من  رنشا  طيبة  عةمبلغ األربا  املوز   -  د 

 .طيبة رأمسا  من

 يون ريا القيمة املوزعة / مل نسبة الربح املوزع السنة املالية

 52 %42 م )أسهم منحة(0..4

 37,5 %5 م5..4

 37,5 %5 م7..4

 37,5 %5 م8..4

 37,5 %5 م...4

 50,5 %7 م0223

 12 %8 م0220

 2. %40 م0225

 407,1 %40 م0221

 .,041 %45 م0227

 072 %0.,04 )أسهم منحة( م0227

 005 %45 م0228

 482 %40 م.022

 452 %42 م0242

 452 %42 م0244

 482 %40 م0240

 042 %40 م0243

 015 %34 م0240

 322 %02 م0245

 482 %40 م0241

 12 %0 م مق   توزياها 0241أربا  الربع الرابع 

 3,437 - اإلمجالي
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    واملق رسم بياني إلمجالي الربح املوزع للسهم -و          توزياها رسم بياني إلمجالي األربا  املوزعة واملق   -ها 

                                                                                       .( ريا 38,20م )34/40/0241  ت  طيبة رنشا  ن م توزياه                             .( مليون ريا 3,437مقارنة مع رأس املا  )

 

 

 

 املوزعة عن السهم الوا م.بح املوزع واألربا  ال اكمي للر رسم بياني يوضح اجملموع  -ز 
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م ثم توالت زيادا  رأس املا   سب 4.88( مليون ريا  فقط يف عام 522مع مال ظة أن طيبة قم بمأ  برأمسا  قمره )

 املوضح يف البيان أدناه :

 

 رأس املا  بام الزيادة مبلغ الزيادة رأس املا  قبل الزيادة السنة

 752,222,222 052,222,222 522,222,222 م7..4

 4,032,315,222 082,315,222 752,222,222 م0221

 4,522,222,222 135,222,.01 4,032,315,222 م0227

 

 ة( ريا  هو عبارة عن أسهم منح135,222,.34مببلغ )رأس املا   يفزيادة المبلغ رمجالي من %  34,02علماا بأن ما نسبته 

 .م0227عام ملساهمني خال  قامت طيبة بتوزياها عل  ا

 

 

 م34/40/0241 كماااا يفالنظاااامي   تيااااطيالا رصااايم -  

% مااان 11,17( ملياااون رياااا  بنسااابة  4,222) مببلاااغ

 .طيبةرأمسا  

 

 

م  34/40/0241 تا    من  رنشا  طيبةاألربا   صايف - ط

 ماان %324,53( مليااون ريااا  بنساابة 0,503)مببلااغ 

 .ا اضاليرأمساهل
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 : نشية الرييسيةاأل - ثانياا

مان خاال  االساترمار املتناوع يف عامد مان       الاميام مان األنشاية الاق أقاق أاراضاها        -كشاركة قابضاة    -طيبة  متارس

الاق متتلاك طيباة     والزميلاة  مان رأمساهلاا  وأكرر % 52الق متتلك طيبة نسبة  بواسية عمد من الشركا  التاباةالقياعا  

تظ  بهاا للمتااجرة والاق تبلاغ     ما لكياة اا    مورساترمارا  يف أدوا   قاوق    اهلاا % من رأمس52أقل من % و02تساوي  نسبة 

تلاك  يف  ( يوضاح مبلاغ اساترماراتها    4رقام )    ، واجلامو  مبختلا  األنشاية    %02نسبة مسااهمة طيباة يف رأمساهلاا أقال مان      

%  07,01لقيااع الاقااري ومباا نسابته     رياا  يف ا  ( ملياون 4,703( مليون ريا  منها )3,173الق وصلت يف جمملها رىل ) القياعا 

 القيااع  يف رياا   ملياون ( 542)% و 37,73( مليون ريا  يف القيااع الصاناعي ومباا نسابته     4,381، و) إلمجالي استرمارا  طيبة

 اخلامما   قيااع  يف رياا   ملياون ( 1)% و2,75( مليون ريا  يف القياع الزراعي ومبا نسبته 07و) %2.,43نسبته  ومبا السيا ي

 .%2,41 نسبته اومب

 

 ( 4جمو  رقم )  

 استاراض موجز السترمارا  طيبة يف القياعا  االسترمارية املختلظة  سب مبلغ االسترمار يف كل قياع:

 القياع م

عمد الشركا  

والشقيقة التاباة 

 لكل قياع

مبلغ استرمارا  طيبة 

  بالريا 

 م34/40/0241يف 

الا % السترمارا  

القياع إلمجالي 

   طيبةاسترمارا

 % 07,01 204,.4,703,25 7 الاقاري 4
 % 37,73 4,385,701,704 0 الصناعي 0
 % 2.,43 542,302,052 3 السيا ي 3
 %2,75 07,022,222 4 الزراعي 0
 %2,41 1,222,222 0 اخلمما  5

 %422 3,170,521,4.0 47 اإلمجالي الكلي ضجم االسترمارا 

 

 يبة يف القياعا  االسترمارية املختلظةرسم بياني يبني نسب استرمارا  ط

 

 

 

 

 

 العقاري
48.21% 

 السياحي
13.70% 

 الصناعي
37.20% 

 الزراعي
0.74% 

 الخدمات
0.16% 
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 : القياع الاقاري -4

 
شاركة الاقياق للتنمياة    لمى طيبة استرمارا  بنسب متظاوتة يف عمد من الشركا  الااملاة يف القيااع الاقااري وهاي:     

للتياوير الاقااري ، شاركة    شركة مكة لإلنشا  والتام  ، شركة ممينة املارفة االقتصادية ، شاركة مميناة السا ة    ، الاقارية

كنان المولية للتيوير الاقاري ، شركة ميوري ممينة املارفة االقتصادية وشركة فنمق ميار األم  ممام بان عبامالازيز    

  ( رياا  ومباا نسابته   204,.4,703,25باملمينة املنورة )أت التأسيس( ،  يث يبلغ رمجالي مبلغ مساهمة طيبة يف تلك الشاركا  ) 

 ن اضجم الكلي السترمارا  طيبة القابضة وذلك عل  النحو التالي:( م% 07,01)

 

 

 ركتيها التاباتني الاقيق وأراكأسهم طيبة وشجمموع   *

 

 

 الكيان القانوني اسم الشركة م

رأس املا  

 بالريا 

 عمد األسهم

مبلغ مساهمة 

 طيبة

عمد األسهم 

الق متتلكها 

 طيبة

نسبة 

مساهمة 

 طيبة 

 للتنمية الاقيق شركة 4

 الاقارية

 %.8,.8 430,801,774 4,308,017,742 452,222,222 4,522,222,222 مساهمة مقظلة

0 

 %2,84 4,332,222 442,750,470 410,841,002 4,108,410,022 مساهمة عامة والتام  لإلنشا  مكة شركة

 املارفة ممينة شركة 3

 االقتصادية

 %3,02 42,812,222 428,122,222 322,222,.33 3,3.3,222,222 عامةمساهمة 

0 

شركة ممينة الس ة 

 الاقاريللتيوير 

مسئولية 

 ممودة

387,222,222 38,722,222 77,022,222 7,702,222 02% 

 المولية كنان شركة 5

 الاقاري للتيوير

 % 0,33 881,.0.,3 04,380,070 022,222,.41 4,1.0,222,222 مساهمة مقظلة

1 

شركة ميوري ممينة 

 املارفة االقتصادية

مسئولية 

 ممودة

832,222,2222 83,222,222 55,7.2,222 0,413,422  * 5,24% 

 األم  ميار فنمق شركة 7

 عبمالازيز بن ممم

)أت   املنورة باملمينة

 التأسيس(

 %33,3 11,117 111,117 022,222 0,222,222 مساهمة مقظلة

 اإلمجالي الكلي ملبلغ استرمارا  طيبة يف شركا  القياع الاقاري 

 

4,703,25.,204   
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 : السيا ي القياع -0
 

الشركة الاربياة  لمى طيبة استرمارا  بنسبة متظاوتة يف عمد من الشركا  الااملة يف القياع السيا ي وهي كل من 

 اثياة ال  للضايافة  السااودية  أراك(، الشركة الاربية املاليزياة إلدارة الضايافة )أرامااس( والشاركة     ) للمناطق السيا ية

% ( مان اضجام   2.,43)  ومباا نسابته  ( رياا   542,302,052 يث يبلغ رمجالي مبلغ مساهمة طيبة يف تلك الشاركا  ) ( نز )

 الكلي السترمارا  طيبة القابضة وذلك عل  النحو التالي:

 اسم الشركة م

الكيان 

 القانوني

س املا  أر

 املمفوع

 عمد األسهم

مبلغ مساهمة 

 طيبة بالريا 

 عمد األسهم

الق متتلكها 

 طيبة

نسبة 

مساهمة 

 طيبة

 للمناطق الاربية الشركة 4

 (أراك) السيا ية 

شركة 

مساهمة 

 مقظلة

522,222,222 52,222,222 030,372,052 03,037,205 81,87 % 

 املاليزية الاربية الشركة 0

 أراماس() الضيافة إلدارة

شركة ذا  

مسئولية 

 ممودة

4,222,222 422,222 .52,222 

.5,222 

أراك )متتلك 

% 5.ما نسبته 

 (امن رأمساهل

.5 % 

 للضيافة الساودية الشركة 3

 )*(  (نز ) ال اثية

شركة 

مساهمة 

 مقظلة

052,222,222 05,222,222 75,222,222)*( 7,522,222 32 % 

اإلمجالي الكلي ملبلغ استرمارا  طيبة يف شركا  

 السيا يالقياع 

  542,302,052   

 ريا  . 48,752,222لغ بمب% من رأس املا  05نسبة  م0241املسمد الظالي من  صة طيبة   ت  نهاية عام  )*(

 : الصناعي القياع -3
 األمسامة  لمى طيبة استرمارا  بنسبة متظاوتة يف عمد من الشركا  الااملة يف القياع الصناعي وهي كل من  شاركة 

 و شاركة  لزجاجياة ا األلياا   وا اة  ، شاركة (سابك) األساسية للصناعا  الساودية ، الشركة( سافكو)  الساودية الاربية

( رياا   4,385,701,704 يث يبلغ رمجالي مبلغ مساهمة طيبة يف تلك الشاركا  ) ( متور) ومشتقاتها للتمور املنورة املمينة

 % ( من اضجم الكلي السترمارا  طيبة القابضة وذلك عل  النحو التالي:37,73)  ومبا نسبته

 الكيان القانوني اسم الشركة م

رأس املا  

املمفوع 

 الريا ب

عمد أسهم/ 

 صص 

 الشركة

مبلغ مساهمة 

 طيبة بالريا 

عمد األسهم / 

اضصص الق 

 متتلكها طيبة

نسبة 

مساهمة 

 طيبة

4 

 

 الاربية األمسمة شركة

 (سافكو) الساودية

شركة 

مساهمة 

 عامة

0,411,11

1,112 

041,111,111 
801,380,35

0 

7,.03,752 4,.4% 

0 

 للصناعا  الساودية الشركة

 (سابك) األساسية

شركة 

مساهمة 

 عامة

32,222,2

22,222 

3,222,222,2

22 

075,878,31

. 

0,282,222 2,40% 

3 

 األليا  وا ة شركة

 الزجاجية

شركة 

مساهمة 

 مقظلة

352,222

,222 

35,222,222 
82,222,222 7,222,222 02% 

0 

 للتمور املنورة املمينة شركة

 (  متور) ومشتقاتها

شاااااااركة ذا  

مسااااااااائولية 

 ممودة

42,222,2

22 

422 
3,522,222 35 35% 

اإلمجالي الكلي ملبلغ استرمارا  طيبة يف شركا  القياع 

 الصناعي

 4,385,710,704   
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 : الزراعي القياع -0
 

( 07,022,222مببلغ ) ()تادك شركة طيبة للتنمية الزراعيةالزراعي من خال  مساهمتها يف  القياعتسترمر طيبة يف 

 ( من اضجم الكلي السترمارا  طيبة القابضة وذلك عل  النحو التالي: % 2,75)  تهنسبومبا  ريا 

 الكيان القانوني اسم الشركة

 رأس املا  املمفوع

 بالريا 

عمد  صص 

 الشركة

مبلغ مساهمة 

 طيبة بالريا 

عمد األسهم / 

اضصص الق 

 متتلكها طيبة

مساهمة نسبة 

 طيبة

ة طيبة شرك

للتنمية الزراعية 

 )تادك( 

 ذا شركة 

مسئولية 

 ممودة

52,222,222 522,222 07,022,222 070,222 50,82% 

 

 

 مما  :اخل قياع -5
 

 -من خال  شاركاتها التابااة    -ا  الااملة يف قياع اخلمما  لمى طيبة استرمارا  بنسبة متظاوتة يف عمد من الشرك 

 ياث يبلاغ رمجاالي    )طود( شركة طود إلدارة وتسويق الاقاار ) تاكوما( و شركة طيبة للمقاوال  والصيانةوهي كل من 

ة % ( مان اضجام الكلاي الساترمارا  طيبا      2,41)  ومباا نسابته  ( رياا   1,222,222مبلغ مسااهمة طيباة يف تلاك الشاركا  )    

 القابضة وذلك عل  النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشركة م

الكيان 

 القانوني

رأس املا  

املمفوع 

 بالريا 

مبلغ مساهمة 

 طيبة بالريا 

عمد أسهم/ 

  صص الشركة

عمد األسهم / 

اضصص الق متتلكها 

طيبة وشركاتها 

 التاباة

نسبة أسهم طيبة 

 ي أسهم الشركةإلمجال

4 

 طيبة شركة

 للمقاوال 

                      والصيانة

 (تاكوما) 

شركة 

ذا  

مسئولية 

 ممودة

5,222,222 5,222,222 5,222 

5,222 

)متتلك شركق 

الاقيق وأراك ما 

% عل  1% و0.نسبته 

التوالي من رأمسا  

 تاكوما(

422% 

0 

 إلدارة طود شركة

 وتسويق

 (طود)الاقار

شركة 

  ذا

مسئولية 

 ممودة

4,222,222 4,222,222 422,222 

422,222 

 شركق متتلك)

 ما وتاكوما الاقيق

% 42و% 2. نسبته

 من التوالي عل 

 (طود رأمسا 

422 % 

اإلمجالي الكلي ملبلغ استرمارا  طيبة يف شركا  

 اخلمما القياع 

1,222,222  
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مان خاال  االساترمار    طيبة كشركة قابضاة   متارسها القمن أنشية طيبة يوضح اجلمو  التالي  جم كل نشاط و

 :م0241لاام ريرادا  طيبة ورسهامه يف وتوزياها اجلغرايف يف عمد من القياعا  

  ( 0 جمو  رقم ) 

 

 الاابااااياااااااان م
 / املنيقة / املمينة ةالمول

 (اإليراد مصمر )منشأ
  جم النشاط

 )ريا  ساودي(
 رسهام النشاط يف اإليرادا 

 )ريا  ساودي(
 نسبة رسهام 

 يف اإليرادا   النشاط

 %70,00 040,414,204 0,185,011,4.0 الرياض -الساودية: املمينة  النشاط الاقاري 4

0 
 النشاط السيا ي 

 الساودية:

 جمة-اخلرب  -الاال  -نبع ي -املمينة 
515,103,335 82,045,843 40,27% 

 %5,43 .338,11,.0 82,780,870. ينبع  -: اجلبيل السااودية النشاط الصناعي  3

 %7,83 171,.00,70 04,185,058 ينبع -: املمينة السااودية اخلمما نشاط  0

 %2,53 3,247,135 420,812,745 الاال  -: املمينة السااودية النشاط الزراعي  5

 %422,22 574,180,830 1,358,002,371 اإلجاااااماااااااااااااااالي
 

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

 

 : األ ماث اجلوهرية - ثالراا

( 482بإمجاالي مبلاغ قامره )     ا % مان رأس املا   40مبا ياااد  نسابة    م0241قامت طيبة القابضة بتوزيع أربا  خال  عام  -4

 .  م0241لاام والرالث  األو  والراني رباعاأل عن اا، والق مترل أربا  مليون ريا 

طيباة القابضااة خياب املؤسسة الاامة للتقاعم املتضمن ترشيح ساادة املهنمس / عبماهلل بن عبمالازيز مازي  تلقت -0

ضة ممرالا عن املؤسسة الاامة للتقاعم خلظاا لساادة املهنمس / سااود  ) عضو ا  تنظي ي ( يف جملس ردارة طيبة القاب

 .م24/24/0241بن عبمالازيز امللق ) عضو ا  تنظي ي ( وذلك رعتباراا من تاريخ 

هاا املوافاق   02/23/4038بتاريخ  قابضةر مى الشركا  التاباة لييبة ال لاقيق للتنمية الاقارية )الاقيق(شركة اقامت  -3

بتوقيع عقم تأج  مع شركة رياال  للظناادق اوامودة لتاأج  مركاز اجمليامي الساكك اململاوك للاقياق          م 40/0241/.4

( يف املنيقاة املركزياة اويياة باملساجم النباوي الشاري  بقيماة رمجالياة قامرها          430املقام علا  قيااة األرض رقام )   

م 24/24/0247سباة سنوا  ونصا  تبامأ مان     ( مايتان وثالثون مليون ريا  تسمد عل  دفاا  وذلك ملمة032,222,222)

( أشاهر تبامأ   1مامتها )  -الق سيقوم بها املساتأجر   -شاملة ف ة مسا  واستخراج املوافقا  والتصاريح وأعما  التجميم 

 .م32/21/0247م و ت  24/24/0247من 

ردارة طيباة القابضاة علا      بشاأن موافقاة جملاس    م0245والاشارين( لااام    السادسوفق ما أش  رليه بالتقرير السنوي ) -0

ر مى الشركا  التاباة سابقاا لييبة القابضة والق تبلغ نسبة مساهمة طيباة فيهاا    -تصظية شركة آفاق اجلودة  قرار

 .السجل التجاري لشركة آفاق اجلودةعل  استكما  اإلجرا ا  النظامية لشيب يامل مصظي الشركة  فال يزا  -%(88)

املصادقة وتأييم اضكم الصادر من  من أنه قم مت م0245لاام  والاشرين( السادس)السنوي  بالتقريروفق ما أش  رليه  -5

م ال ي يقضي بإلغا  قرار 03/40/0243ها املوافق 02/20/4035بتاريخ  المايرة املختصة باوكمة اإلدارية باملمينة املنورة

يف املنيقة املركزية من النا ية  ةالواقا (5214)املتمرل يف قياة األرض رقم  وزارة املالية املتضمن تقمير الاقار

ها 21/27/4007( وتاريخ 08/4/8واململوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم ) باملمينة املنورة الشرقية حبي بك النجار

مت استالم  ومن أنه، وفقاا لنظام نزع ملكية الاقارا  للمنظاة الاامة التقمير لقيمة الاقار ورلزام وزارة املالية بإعادة

بني   أل  وسباماية وعشرين ريا  ال ي ثمرل الظرقني( مليونني وسباماية وسباة وثالث0,737,702شيك مببلغ )

( ماية وستة 421,774,282مببلغ ) م0244عام  ال ي استلمته طيبة القابضة سابقاا خال  قيمة التاويض املا ض عليه

ا  وقيمة رعادة التقمير األخ  الق متت بنا اا عل   كم اوكمة ماليني وسباماية ووا م وسباني أل  ومثانني ري

للجو   سب األنظمة وااالع اض عل  قيمة التقمير اجلميم وقم قامت طيبة القابضة باالدارية املشار اليه آنظاا، 

وفيها  كمت  م32/28/0241عقم  مكمة االستئنا  اإلدارية جلستها بتاريخ فقم  ، املرعية رىل اوكمة اإلدارية

وتاريخ  7.34المايرة اإلدارية األوىل باوكمة اإلدارية االبتمايية يف القضية رقم )بتأييم اضكم الصادر من 

طيبة رلغا  قرار املمع  عليها فرع وزارة املالية باملمينة املنورة املتضمن تقمير عقار  واملتضمن ها(47/28/4031
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مت وقم م 41/42/0241وبتاريخ تقمير وفقاا لنظام نزع امللكيا  للمنظاة الاامة بإعادة الرى خمرة أورلزامها امل كور 

 اضكم وال توجم مستجما   ت  تارخيه.ذلك جاري متاباة وزارة املالية لتنظي  و، امل كور استالم اضكم 

القابضاة لتحقياق   ( جمللاس اإلدارة مان توقاع طيباة     والاشارين  الساادس ما أش  رليه يف التقرير السانوي الساابق )  وفق  -1

 فقم أقق بشأن ذلك ما يلي:م، 0241خال  الاام املالي تقريباا ( مليون ريا  342جممل أربا  مو مة تصل رىل )
 

 البيان م

أقيقه خال  عام املتوقع 

يف التقرير السنوي  م0241

 م0245لاام 

 ) ريا  ساودي (

خال  عام فالياا اوقق 

  م0241

 )ريا  ساودي(
 مال ظا 

4  

 002,103,540 041,222,222 مل أربا  تشغيليةجم  

نتيجاااة الرتظااااع ريااارادا  الظناااادق واملراكاااز  

السكنية والتجارياة ومشااريع الصايانة، راام     

 التساويق   صاروفا  مارتظاع تكالي  النشااط و 

 الامومية واإلدارية.املصروفا  و

ريرادا  رسترمارا    0

 متنوعة

.0,222,222 08,048,770 

دا  االساااترمارا  الخنظااااض رياااراوذلاااك 

تج عن اختال  التوقيت انالطويلة االجل 

  .ربا األيف االعالن عن توزياا  
  210,088,.08 342,222,222 اإلجااامااااالااااي

 

 أعما  الشركة املستقبلية: - رابااا

 

 أبرز األعما  املستقبلية للشركة ستكون وفق اآلتي:     

التاباتني الاقيق وأراك لالستظادة من الظارص االساترمارية اجلاذباة يف     ضمن رطار ساي طيبة القابضة وشركتيها  - أ

خمتل  ممن اململكاة تاتازم طيباة القابضاة مبشايئة اهلل تاااىل رنشاا  وتياوير عامد مان مشاروعاتها املختلظاة مان              

لييبااة القابضااة األعمااا  املسااتقبلية مشاااريع فنمقيااة وأجنحااة فنمقيااة و مراكااز ثاريااة ،  يااث تتمراال اباارز   

 :يوضح تلك املشروعا  (3) رقميف املشروعا  التالية واجلمو  وشركتيها التاباتني الاقيق وأراك 

  ( 3 جمو  رقم )

  املشروع اسم م
الشركة 

 املالكة
مسا ة 

 األرض 
 مال ظا 

4  

مشروع  فنمق أرض 

 باملمينة املنورة 428

 طيبة
 0م.424

 املنورة.يقع يف اجلهة الشمالية باملنيقة املركزية باملمينة  -أ 

( و مة و مسا ة رجيارية 001عمد الو ما  الظنمقية املستهمفة ) -ب 

 .0م152قمرها 

0  

وأجنحة فنمق مشروع 

فنمقية وشريط 

 لرياضثاري با

 0م44,273 الاقيق

يقع يف  ي الاليا بالرياض عل  زاوية طريق مكة املكرمة جنوباا  -أ 

 وطريق التخصصي ارباا.

( و مة و مسا ة  .37عمد الو ما  الظنمقية املستهمفة )  -ب 

 .0م 7,522رجيارية قمرها 

3  

مشروع فنمق جرانم 

ميلينيوم         

)الصظوة ( باملمينة 

 املنورة

 الاقيق
 0م4,800

 يقع يف اجلهة الشمالية الغربية باملنيقة املركزية باملمينة املنورة. -أ 

 ( و مة.328عمد الو ما  الظنمقية املستهمفة ) -ب 

0  

مشروع أجنحة 

وم ( جن0فنمقية )

 وماارض ثارية جبمة 

 0م585,. أراك

يقع يف جمة عل  طريق األنملس مشا  ميمان طارق بن زياد حبي  -أ 

 الرويس.

( و مة و مسا ة رجيارية 10عمد الو ما  الظنمقية املستهمفة ) -ب 

 .0م7,0.4قمرها  

5  

مشروع أجنحة 

( جنوم 0فنمقية )

وماارض ثارية 

 باخلرب 

 أراك

 

 م42,450

عل  شارع األم  تركي بن عبمالازيز عنم  يقع مبمينة اخلرب -أ 

 التقايه مع طريق امللك فيصل. 

( و مة ومسا ة رجيارية  11عمد الو ما  الظنمقية املستهمفة ) -ب 

 .0م8,052قمرها 
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1  

مشروع مركز ثاري  

 بالرياض

 0م8..,. أراك

يقع مبمينة الرياض  ي امللك عبماهلل عل  طريق امللك عبماهلل بن 

 .0م222,.4ر مركز الرياض للماارض ومسا ة رجيارية عبمالازيز جبوا

7  

مشروع تيوير منتجع 

 ( جنوم.0أراك ينبع )

 - أراك 

تيوير املنتجع ومرافقه بشكل كامل وثميم األثاث ورضافة قاعة 

 مناسبا .

 

 

 وفقااا  م0247 دمالقاا  املاالي  الاام خال  ريا  مليون( 008) رىل يصل دخل جممل أقيق مبشيئة اهلل تااىل طيبة تتوقع - ب

 :يلي ملا

 

 

 

 

   

 نتيجة لتوقع االخنظاض يفم 0241م عن ما مت أقيقه خال  الاام املالي 0247يتوقع اخنظاض جممل دخل الاام املالي  

  ة األجل.االيرادا  التشغيلية وك لك توقع اخنظاض ريرادا  استرمارا  قص

 
 : املخاطر الق تواجهها أعما  طيبة - خامساا

 ةتواجاه  اليااا طيباة وشاركتها التاباا     اإلدارة والاشارين جمللاس    الساادس وفق ما أش  رليه يف التقرير السنوي السابق  -4

ي  الاق  الق تقع ضمن نياق توسااة املساجم النباوي الشار     -الاقيق خماطر تقمير الاقارا  اململوكة لييبة والاقيق 

 .الاادلةوذلك خوفاا من تقمير قيمة تاويضا  الاقارا  بأقل من قيمتها  -م 0243أعلن عنها خال  الاام 

اإليرادا  التشغيلية بام نزع ملكياة الاقاارا     اخنظاض كما تواجه طيبة وشركتيها التاباتني الاقيق و)أراك( خماطر -0

رىل أن يتم رعادة استرمار مبالغ تاويضا  تلك الاقارا  وبم  أقيق لإليرادا  وذلك اململوكة للشركا  امل كورة املمرة 

 .اإليرادا  من الاقارا  اجلميمة وذلك بام اكتما  مر لة اإلنشا  وبم  تشغيل ه ه الاقارا 

يف  (املتا اة للبياع  ) اواتظ  بهاا لغا  املتااجرة     تواجه طيبة القابضة خماطر اخنظاض القيماة الساوقية الساترماراتها    -3

وراق سهم املتماولة بسوق األألساار اأنتيجة للتغ ا  يف  الساودي )تماو ( وراق املاليةألالشركا  املمرجة بسوق ا باض

ماسابياا وفاق    وياتم تقييمهاا ومااجلتهاا    جال ألاملالية الساودي، علماا بأن ها ه االساترمارا  هاي اساترمارا  طويلاة ا     

 .مااي  اواسبة املتباة

ربا  نتيجة لتيبيق التنظيماا  التشارياية اجلميامة املنظماة     ألاتها التاباة خماطر اخنظاض اكما تواجه طيبة وشرك -0

 للحج والامرة والزيارة وك لك الرسوم املتالقة باالقامة لغ  الساوديني. 
 

 اخليااط وضااعو نشااية وأعمااا  طيبااة وشااركاتها التاباااة أعلاا   املخاااطر تلااك تااأث  بمراسااةتقااوم طيبااة  يااث 

لتاليف تلك املخاطر أو التقليل من اآلثار السلبية اوتملة هلا مبا يتناسب مع طبياة كل خيار مان    الزمةال واالجرا ا 

تتالاق مبنتجاتهاا وزياادة رنتاجهاا وتاامالتهاا يف       أياة خمااطر  ال تواجاه  طيبة يف الوقت املنظاور   تلك األخيار ،  كما أن

ألفراد واملؤسسا  والشركا  يف شت  اجملاال  ومن خمتلا   السوق  يث تتاامل طيبة مع عمد ا  ممود من الامال  ا

 تتاامال يف جماا  تقنياة املالوماا      وتكلظتهاا فاإن طيباة    بتقنياة املالوماا   أما من  يث املخااطر املتالقاة   ، اجلنسيا 

 تقنية  ميرة ومتيورة. أنظمةتامل ومجيع شركاتها التاباة وفق  طيبة  يث أن، بتكلظة ماقولة

 

 : حقا  واملمفوعا  النظاميةاملست - سادساا

 فارع  أجاراه  ال ي الزكوي الربط عل  طيبة اع ضت  يث م0240 اىل م0242 من لألعوام الزكوي الربط عل  االع اض -4

 عاوام األ عان  رمجالياة  زكوياة  فاروق  مببلاغ  م0240 اىل م0242 مان  املالياة  لألعوام املنورة باملمينة والمخل الزكاة مصلحة

 الضاريبية  الزكوياة  االعا اض  جلناة  اىل االعا اض  برفاع  املا كور  صالحة امل فارع  قامو ريا ( .0,808,01) قمره امل كورة

 وقام  االعا اض  يف النظار  جللساة  موعاماا  م43/25/0245 املوافاق  ها00/27/4031 تاريخ  مد  الق جبمة األوىل االبتمايية

 482,222,222 أربا  تشغيليةرمجالي 

 08,222,222 ريرادا  متنوعة
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الزكاوي   الاربط  بشاأن  هاا 4031 لااام  38/44 رقام  ياة االبتماي اللجنة قرارم 0245/.20/2املوافق  ها48/44/4031 بتاريخ صمر

 باض يف طيبة شركة أيضاا أيم  كما البنود باض يف املصلحة اللجنة وأيم  ،454 رقم م0240 اىل م0242 من املالية لألعوام

 من بمالا الزكوي الوعا  صاف  عل  الزكاة وا تساب الزكوي الوعا  من  كمها يف وما صو األ صاف  خصم أهمها البنود

 بتاااريخ والاامخل الزكاااة مصاالحة مت خماطبااة فقاام ذلااك علاا  وبنااا اا ،م0240 اىل م0242 ماان لألعااوام املااام  الااربح

 يث  مل تيرأ أية مستجما  و االبتمايية، اللجنة لقرار وفقاا الربط  تسابا إلعادة م42/0245/.0 املوافق ها25/24/4031

 .0,808,01الشاركة قام قامات بتكاوين خمصاص للمبلاغ املا كور وقامره         لما باأن  ع الزالت الشركة يف انتظار رد املصلحة

 ريا .

تستحق المفع ألياة جهاة تنظيمياة أو    ومؤثرة أو رسوم جوهرية وهامة  ذلك ال يوجم عل  طيبة أية مبالغ وفيما عما -0

 .رقابية

 : تيمقارنة بالاام السابق  سب اآلبالريا  ه ه املبالغ (  0 ويوضح اجلمو  رقم )             

 

 

 ( 0 جمو  رقم )

 م0245 م0241 البيان م

 .0,808,01 .0,808,01 مبلغ الزكاة الشرعية املا ض عليه  4
 037,.1 18,227 مستحقا  املؤسسة الاامة للتأمينا  االجتماعية 0
 070,847 300,215 تكالي  أخرى 3

 

 :  خلمس سنوا  األخ ةبيان موجز بنتايج أعما  الشركة وأصوهلا وخصومها خال  ا - سابااا

 

 ( 5جمو  رقم ) 

  مؤشرا  قايمة المخل )أل  ريا (

 م0240 م0243 م0240 م0245 م0241 البياااان

 001,5.2 020,.37 524,253 071,454 503,044 النشاط ريرادا 
 375,.45 .434,10 002,773 4.5,841 030,800 النشاط تكالي 
 087,045 007,755 082,082 082,335 0.2,387 النشاط ربح جممل

 300,.5 007,.3 325,.0 24.,05 700,.0 وتسويقية ردارية مصاري 
 487,543 18,550 477,.4,24 73.,027 03,258 صايف -األخرى  اإليرادا 

 01.,8 40,800 00.,35 5,083 43,121 الاااازكاااااااااااااااااااااااااة

 021,038 .010,24 4,040,008 00.,031 052,2.5 الرباااح صااااااااااااااااايف
 

 

 ( 1جمو  رقم ) 

 مؤشرا  املركز املالي )أل  ريا (

 م0240 م0243 م0240 م0245 م0241 البياااان

 005,043 .351,07 851,818 523,013 0.0,542 متماولة موجودا 

 0.2,121 0.8,151 083,105 075,235 .018,27 متماولة ميلوبا 
 (15,3.3) 57,103 373,003 008,008 000,034 الاامل املا  رأس

 07.,0,122 0,418,322 701,.0,02 0,477,387 .0,324,45 األخرى األصو 

 4,005,324 .4,827,37 00,883.,4 0..,4,733 4,108,750 األصو  الرابتة  صايف

 3,782,855 0,233,320 0,707,850 .82,.0,43 0,450,300 املوجودا  صايف

 330,028 304,810 .332,30 ..088,0 .088,73 ى األخر امليلوبا 
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 .81,24 025,740 022,222 - - األجل طويلة قروض

 3,310,108 3,085,700 7,503..,3 3,854,342 3,815,125 املساهمني  قوق
 3,782,855 0,233,320 0,707,850 .82,.0,43 0,450,300 امللكية و قوقاخلصوم  صايف

 4,522,222 4,522,222 4,522,222 4,522,222 4,522,222 املا  املمفوع  رأس
 4,421,018 4,421,018 4,421,018 4,421,018 4,421,018 اإل تياطيا 

 

 

 م )أل  ريا (:5024م مقارنة بالاام املالي 1024بيان بالظروق اجلوهرية يف النتايج التشغيلية للاام املالي  - ثامناا

 ( 7 جمو  رقم )

 م0245 م0241 البيان م

 مبلغ التغ 

 بالزيادة أو )النقص( 

نسبة 

 % التغ 

 اإلحنرافا  أسباب

 %88,. 07,212 071,454 503,044 النشاط ريرادا  4

الاي زياادة ايارادا     ياود سبب االرتظاع 

شركة اراك بسبب زيادة اإليارادا  مان   

اجيار وتشغيل  فنمق بكة اراك ، وزيادة 

اياارادا  شااركة الاقيااق بساابب زيااادة    

  تشغيل فنمق ميليناوم الاقياق   ايرادا

باإلضافة لزيادة ريرادا  تاأج  املراكاز   

 التجارية.

 %2.,48 37,228 4.5,841 030,800 النشاط تكالي  0

زيااادة نسااب  االرتظاااع اىل  ياااود ساابب 

املراكاز  تشغيل اإلشغا  ولزيادة تكالي  

الناااتج عاان أرتظاااع تكااالي     التجاريااة

 .اقةاخلمما  الاامة وزيادة أساار الي

 %.3,5 42,250 082,335 0.2,387 ربح النشاط رمجالي 3

أسان ريارادا    رتظااع رىل  ياود سبب اال

تشاااغيل الظناااادق واملراكاااز الساااكنية    

 والتجارية ومشاريع الصيانة.

0 

 عموميةردارية و مصاري 

 وبيع وتسويق

0.,700 05,.24 3,803 8,37% 

تضاامني ل لالرتظاااع ياااود الساابب الرييسااي

ويق كاال ماان فناامق طيبااة  مصااروفا  تساا

ميلينيااااوم والاقيااااق ميلينيااااوم للظاااا ة  

وزيادة تكالي  الصايانة والنظافاة   ، اضالية

 .وتكالي  الياقة واخلمما 

 %0,15 .1,02 030,030 002,103 النشاط ربح صايف 5

نتيجااة الرتظاااع رياارادا  الظنااادق واملراكااز 

الساااكنية والتجارياااة ومشااااريع الصااايانة، 

النشااط واملصاروفا     رام ارتظااع تكاالي   

 الامومية واإلدارية.

 %(4.,88) (45.,480) 73.,027 03,258 صايف -األخرى  اإليرادا  1

قاق  لالخنظاض رىل أ سبب الرييسيياود ال

أربااا  رأمساليااة ماان بيااع فناامق بكااة أراك  

 م .0245لاام 

 %408,45 8,403 5,083 43,121 الشرعية الزكاة 7

ناااتج الشاارعية  الزكاااةب تظاااعرالظاارق يف اال

ختظاايض خمصااص الزكاااة الشاارعية     عاان

كسااب  باااملبلغ الناااتج عاان   املقارنااة لساانة

الشااركة ضكاام اإلسااتئنا  النهااايي املتالااق  

م 0..4بظروقا  زكوياة ختاص األعاوام مان     

 .م8..4رىل 

 %(00,71) (.481,80) 00.,031 052,2.5 الربااااح صايف 8

االخنظاض يف صاف  الربح عايام رىل تضامن   

أربا  رأمسالية من بيع فنامق  ة املقارنة ف 

 م .0245بكة أراك لاام 

 %(4,75) (7..,3) 008,008 000,034 املا  الاامل رأس .

االخنظاااض يف رأس املااا  الااماال نااتج عاان    

اخنظاض االيرادا  املساتحقة مان توزيااا     

 االربا  من الشركا  املسترمر فيها.

 %2,37 40,0.5 3,854,342 3,815,125 املساهمني  قوق 42

نتيجااة  لالرتظاااع ياااود الساابب الرييسااي  

ققاااة عااان  اوالخنظااااض اخلسااااير اااا    

 .طويلة األجلاسترمارا  
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ومكان تظ  بها للمتاجرة ملكية ا  مورسترمارا  يف أدوا   قوق  والزميلةالشركا  التاباة بيان ب - تاسااا

 : مقرها

 :القابضة الشركا  التاباة لييبة -4

 كة رسام الشر م
النشاط 

 الرييس

 

 رأس املا 

 )ريا (

عمد 

أسهم/ صص 

 الشركة

 لكيةم نسبة

 طيبة

 عمد

 االسهم/اضصص

 اململوكة لييبة

مقر التأسيس 

 واملقر المايم

شركة الاقيق للتنمية  4

  الاقارية

 الساودية 430,801,774 %.8,.8 452,222,222 4,522,222,222 عقار

الشركة الاربية  0

للمناطق 

 )أراك( السيا ية

فنادق 

 وسيا ة
 الساودية 03,037,205 81,87% 52,222,222 522,222,222

شركة طيبة للتنمية  3

 (الزراعية )تادك

 الساودية 070,222 %50,82 522,222 52,222,222 زراعة

 

 :القابضة لييبة الزميلة الشركا  -0

 النشاط الرييس اسم الشركة م
رأس املا  

 )ريا (

عمد 

أسهم/ صص 

 الشركة

بة ملكية نس

 طيبة

 عمد

 االسهم/اضصص

 اململوكة لييبة

مقر 

التأسيس 

 واملقر المايم

4 
شركة ممينة الس ة 

 للتيوير الاقاري 
 الساودية 7,702,222 %02 3,872,222 387,222,222 عاقااااااااااااااااارا 

شركة املمينة املنورة للتمور  0

 ومشتقاتها )متور(
 الساودية 35,222 %35 422,222 42,222,222 صناعااة

شركة فنمق ميار االم   3

أت  -ممم بن عبمالازيز 

 -التأسيس 

 الساودية 11,117 %33,33 022,222 0,222,222 عقارا  )فنادق(

الشركة الساودية للضيافة  0

 ال اثية )نز (

 الساودية 7,522,222 %32 05,222,222 052,222,222 فنادق وسيا ة

5 
شركة وا ة األليا  

    لزجاجيةا
 الساودية 7,222,222 %02 35,222,222 352,222,222 صناعااة 

 

 :تظ  بها للمتاجرةملكية ا  ميف أدوا   قوق  القابضة طيبةرسترمارا    -3

 النشاط الرييس اسم الشركة م
رأس املا  

 )ريا (

عمد 

أسهم/ صص 

 الشركة

نسبة ملكية 

 طيبة

 عمد

 االسهم/اضصص

 اململوكة لييبة

مقر 

سيس التأ

 واملقر المايم

4 
شركة ممينة املارفة 

 االقتصادية 
 الساودية 42,812,222 %3,02 322,222,.33 3,3.3,222,222 عقارا  وخمما 

0 
شركة ميوري ممينة 

 املارفة اإلقتصادية
 الساودية 812,222 %4,20 83,222,222 832,222,222 عاقااااااااااااااااارا 

3 
شركة كنان المولية 

 الاقاري للتيوير 
 الساودية 881,.0.,3 %0,33 022,222,.41 4,1.0,222,222 عاقااااااااااااااااارا 

 الساودية 422,222 %42 4,222,222 42,222,222 التصظية أت طيبة مرافق شركة 0

شركة األمسمة الاربية  5

 الساودية )سافكو(
 الساودية 03,752.,7 %4.,4 041,111,111 0,411,111,112 صناعااة

الشركة الساودية للصناعا   1

 االساسية )سابك(
 الساودية 0,282,222 %2,40 3,222,222,222 32,222,222,222 صناعااة

 الساودية 4,332,222 %2,84 410,841,002 4,108,410,022 عاقااااااااااااااااارا  شركة مكة لإلنشا  والتام  7

 

  وكمة الشركة : - عاشراا

وتاااميالتها  م0221 نااوفمرب يف املاليااة السااوق هيئااة ماان الصااادرة الشااركا   وكمااة اليحااة ماان ساااةالتا للمااادة تيبيقاااا

 السااودية  األساهم  ساوق  يف املمرجاة  الااماة  املسااهمة  شاركا  لل اإلدارة جملاس  تقريار  يتضامن  باأن  تقتضاي  والقالال قة 

 يف نؤكام  فإنناا  ؛الشاركة  تتبناهاا  الاق  اضوكمة وبرامج ذلك وأسباب يتم مل وما الاليحة أ كام من تيبيقه مت عما تقريراا

 ن طيباة ال أ الر، ة الشركا  الصادرة من هيئة السوق املالياة  وكم اليحة يف ورد ما جبميع القابضة طيبة لتزاما ه ا تقريرنا
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مرين مان  الق تنص عل  )جياب علا  املساتر    الظقرة )د( من املادة السادسة من اليحة  وكمة الشركا  بتيبيق  الياا تقوم

اإلفصا  عن سياستهم يف  -مرل صناديق االسترمار  -األشخاص ذوي الصظة االعتبارية ال ين يتصرفون بالنيابة عن ا هم 

التصويت وتصويتهم الظالي يف تقاريرهم السنوية، وك لك اإلفصا  عن كيظية التاامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قم 

ماان جهااة وال يوجاام يف    طيبااةوذلااك لااامم انيباقهااا علاا اصااة باسااترماراتهم(يااؤثر علاا  ممارسااة اضقااوق األساسااية اخل

 املقيامة النصوص النظامية ما خيو  الشركة االطالع ومنع االشخاص ذوي الصظة االعتبارية من  ق التصويت عن األساهم  

 .هم من جهة أخرىاييف السجال  بأمس

 

  قوق املساهمني وعالقا  أصحاب املصاحل: - ادي عشراض

 األساساي  النظاام  يف بتضمني تلك اضقوق وذلك املصاحل وأصحاب مساهميها ضقوق خاصاا اعتباراا القابضة طيبة وليت

 طيباة  موقاع  خاال   مان  امليلوباة  باملالوماا   املساترمرين  باتازوياام  طايابااة  تاقااوم  كامااا  طيباة، ة  وكم واليحة للشركة

 التياوير  مان  املساتمر  نصايبه  له وكان م8..20/23/4 بتاريخ تمشينه مت ال ي (www.taiba.com.sa) اإللك وني القابضة

 وأنشايتها  باساترماراتها  يتالق ما كل وصو  عل   رصاا - األخرى اجملاال  يف طيبة اهتماما  عن يقل الال ي  - والتحميث

م 0241وقام بلاغ عامد زوار املوقاع يف عاام      ، بشؤونها واملهتمني األعما   ورجا وعماليها مساهميها مجيع رىل املالية ومراكزها

 .( زاير720,203)

 

 : قوق املساهمني يف أربا  األسهم - الراني عشر

 سياسة توزيع األربا  :  - أ 

تاتمم سياسة توزيع األربا  يف طيبة عل  أقيق عوايم ومكاسب جمزية للمسترمرين يف أسهم طيباة، وثمتام أثار    

 ايم واملكاسب ليشمل اواور التالية :تلك الاو

، بام األخ  يف االعتبار الاوامل املختلظة القايمة وقت التوزيع مبا يف ذلك أربا  نقمية جمزية عل  املساهمنيتوزيع  -4

الوضع املالي لييبة ومتيلبا  رأس املا  الاامل واألربا  القابلة للتوزيع و مود االيتمان املتا ة لييبة باإلضاافة  

  الوضع االقتصادي الاام.رىل

 زيادة وتاظيم قيمة السهم عن طريق زيادة عوامل التأث  اإلجيابية يف قيمة السهم والق منها : -0

 الامل عل  زيادة  قوق املساهمني وبالتالي زيادة القيمة المف ية للسهم. 0/4

 يق الزيادة يف قيمة السهم.ستمرار يف توزياا  األربا  النقمية بشكل متوازن مع أقالاوافظة وا 0/0

ألوقااا  املناساابة ومبااا طقااق متيلبااا  نظااام هيئااة السااوق املاليااة عاان األخبااار والبيانااا      أاإلفصااا  يف  0/3

 واملالوما  الق تؤثر يف قيمة األسهم.

وناا   منح أسهم جمانية للمساهمني يف  الة توفر الظرو  واملتيلبا  اخلاصة ب لك املرتبية باألربا  املبقااة ومك  -3

  قوق املساهمني يف املراكز والقوايم املالية لييبة.

 

 توزيع األربا  :  - ب 

بنا اا عل  قرار اجلماية الاامة بتوزيع األربا  عل  ولييبة القابضة  اضالي ( من النظام األساسي01وفقاا للمادة ) -4

امومية والتكالي  األخرى توزع األربا  السنوية الصافية للشركة بام  سم مجيع املصروفا  ال فإنه املساهمني

 مبا فيها الزكاة املظروضة شرعاا عل  الوجه اآلتي :

 تياطي نظامي، وجيوز للجماية الاامة الاادية وق  ه ا التجنياب  ر% من األربا  الصافية لتكوين 42جينب  -

 مت  بلغ اإل تياطي امل كور نص  رأس املا .

 اطيا  أخرى وفق ما تراه.جيوز بقرار من اجلماية الاامة الاادية رنشا  ر تي -

 % من رأس املا  املمفوع.5يوزع من الباقي بام ذلك دفاة أوىل للمساهمني تااد   -

http://www.taiba.com.sa/
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أل  ريا  لكل عضو وياوزع   % من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة حبم أقص  قمره مايق5خيصص بام ما تقمم  -

 .الباقي بام ذلك عل  املساهمني كحصة رضافية يف األربا 

   :م يف توزيع األربا  0241 لاام املق  ة والتوصيا  يبقةامل القرارا  -0

 م.0241 الاام املالي% من رأمساهلا عن 40( مليون ريا  بنسبة 482قامت طيبة القابضة بتوزيع أربا  مببلغ ) -

( ريااا  2,02رياا  بواقااع )  (12,222,222% مان رأس املااا  مببلااغ ) 0بنساابة  يقا   جملااس اإلدارة توزياع أربااا    -

م ليصبح رمجالي ما مت وسيتم توزياه مان أرباا  للسانة املالياة     0241الوا م عن الربع األخ  من عام  للسهم

 ( ريا  للسهم الوا م.4,12% من رأس املا  وبواقع )41( ريا  بنسبة 002,222,222م مبلغ )0241

 م :0247توقاا  صر  األربا  لاام  -3

ملياون( رياا  للسانة     042اهميها بإمجالي مبلاغ قامره )  تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أربا  عل  مس

ملياون( رياا ، وأن يكاون توزياع ذلاك علا         4,522% من رأمسا  طيبة الباالغ ) 40م أي مبا يااد  نسبة 0247املالية 

 م.0247املساهمني الكرام بشكل دوري ، ما مل طمث تغي  جوهري عل  األربا  املتوقاة خال  عام 

 
 : رأمسا  طيبة القابضة - الرالث عشر

 

 ريا  4,522,222,222 رأس املا  املصر  به
 سهم   452,222,222 عمد األسهم املصمرة )مجيع أسهم الشركة أسهم عادية(

 ريا  4,522,222,222 رأس املا  املمفوع
 ريا  42 القيمة االمسية للسهم

 ريا  42 القيمة املمفوعة للسهم
 

 : ةجملس اإلدار - عشر الرابع

 : سؤوليا املو هامامل  -  أ 
اعتمااد التوجهاا  اإلسا اتيجية واألهاما  الرييساة لييباة القابضاة واإلشارا  علا           يف مهام اجمللس األساسية ت كز 

تنظي ها ووضع أنظمة وضاوابط للرقاباة الماخلياة واإلشارا  الااام عليهاا، واعتمااد املوازناا  الرييساية والسياساا            

لسياساا  الاق تانظم الاالقاة ماع أصاحاب املصااحل مان أجال محاايتهم و ظا   قاوقهم،             املالية والتأكم من تيبيق ا

والتأكم من تيبيق السياسا  واإلجرا ا  الق تضمن ا  ام طيبة القابضة لألنظمة واللوايح والتزامها باإلفصا  عن 

ميام مان املهاام األخارى وفقااا ملاا       املالوما  اجلوهرية للمساهمني والماينني وأصحاب املصاحل اآلخرين، باإلضاافة رىل الا 

 ورد بالنظام األساسي للشركة.

 :ة أعضايه وبيان الشركا  املساهمة األخرى الق يشارك كل عضو يف عضويتهاعضوي وتصني  لساجمل تشكيل  -  ب 
  ( أعضا  مجياهم أعضا  ا  تنظي يني ، وذلك وفقاا للجمو  أدناه: .يتكون جملس ردارة طيبة القابضة من ) 

 م
 الاضو سما

)ملارفة الس ة ال اتية لكل عضو نأمل زيارة موقع  

 ( www.taiba.com.saالشركة اإللك وني 

 التصني 
 األخرىاملمرجة الشركا  املساهمة 

 لق يشارك يف عضوية جملس ردارتهاا

4 
 املهنمس/ أنس بن ممم صاحل ص يف

 )رييس اجمللس(
 جملس ردارة شركة جبل عمر للتيوير -  تنظي يا 

 جملس ردارة شركة جمموعة الييار للسظر القابضة -

0 
 المكتور /وليم بن ممم الايس 

 )نايب رييس اجمللس(
 جملس ردارة شركة هريف لألا ية - ا  تنظي ي

 جملس ردارة شركة سافكو -

 اااااااااا مستقل األستاذ / أمحم بن ربراهيم اضصني 3

 جملس ردارة شركة ممينة املارفة االقتصادية ا  تنظي ي ستاذ / تركي بن نوا  السميرياأل 0

 اااااااااا مستقل األستاذ/ سام  بن صاحل الوتيم    5 

http://www.taiba.com.sa/
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 جملس ردارة شركة االمسنت الاربية ا  تنظي ي األستاذ / عاد  بن ممم الزيم  1

 اااااااااا مستقل املهنمس / عبماهلل بن عبمالازيز مازي 7

 اااااااااا ا  تنظي ي األستاذ / اسان بن ياسر شليب 8

 اااااااااا ا  تنظي ي األستاذ/ فهم بن ممم الظواز .

 

 :هل ه االجتماعا  األعضا اجتماعا  واجلمو  التالي يوضح سجل  ضور  (5 بلغ عمد اجتماعا  جملس اإلدارة )  -  ج 
 

 سم الاضوا م
االجتماع 

 االو 

 م47/20/0241

االجتماع 

 الراني

 م08/23/0241

االجتماع 

 الرالث

 م01/21/0241

االجتماع 

 الرابع

 م0241/.04/2

االجتماع 

 اخلامس

 م04/40/0241

مجالي ر

 االجتماعا 

 X √ √ 0 √ √ املهنمس/ أنس بن ممم صاحل ص يف 4

 5 √ √ √ √ √ المكتور /وليم بن ممم الايس  0
 5 √ √ √ √ √ / عاد  بن ممم الزيماألستاذ  3
 X √ X X √ 0 األستاذ / أمحم بن ربراهيم اضصني 0
 5 √ √ √ √ √ األستاذ / تركي بن نوا  السميري  5

 X 0 √ √ √ √ بن صاحل الوتيم األستاذ/ سام 1
 5 √ √ √ √ √ عبماهلل بن عبمالازيز مازياملهنمس/  7

 5 √ √ √ √ √ / اسان بن ياسر شليباألستاذ  8
 5 √ √ √ √ √ الظواز ممم بن فهم/ األستاذ .

 

 : التقييم السنوي جمللس اإلدارة  -  د 

املكافآ   ( من املادة الراباة والرالثون من اليحة  وكمة طيبة بشأن مهام جلنة0عل  ضو  ما ورد يف الظقرة )

ة طيبة ال شيحا  املتالقة بتحميم جوانب الضا  والقوة يف جملس اإلدارة واق ا  مااجلتها مبا يتظق مع مصلحو

 يث مت  -لس مبشاركة من األعضا  املستقلنييم السنوي ألعضا  اجمليفيتوىل رييس جملس اإلدارة قيادة عملية التق

 يم لكل عضو من األعضا  الق من أبرزها ما يلي :ييشمل مااي  التق -تصميم منوذج للتقييم 

 يف تسهم ومق  ا  مايمة وردارية جميمة استرمارية أفكار بتقميم واإلبماع األفكار بير  واملبادرة التميز  - 4

 .واإلداري املالي الشركة أدا  رفع

 .الشخصية املصلحة عل  الاامة املصلحة تغليب  - 0

 الشظافية مببادئمنها  يتالق ما خاصة الرمسية والتاليما  واألنظمة للمجلس الماخلية بالاليحة التقيم  - 3

 .نوي عل  اجمللس مع نهاية كل عام ماليويتم عرض نتايج التقييم الس، املصاحل تاارض ونظام

 

 : م0241راجاة استقاللية األعضا  و اال  تاارض املصاحل خال  الاام املالي م -ها 

املكافآ  ة جلن( من املادة الراباة والرالثني من اليحة  وكمة طيبة املتالقة مبهام 5تامشياا مع أ كام الظقرة )

وي من استقاللية األعضا  املستقلني وعمم وجود أي تاارض مصاحل رذا الق تقتضي التأكم بشكل سنال شيحا  و

كان الاضو يشغل عضوية جملس ردارة شركة أخرى، فقم قامت جلنة املكافآ  وال شيحا  بتقييم استقاللية 

 األعضا  املستقلني وهم :

 .األستاذ/ أمحم بن ربراهيم اضصني  - 4

  .األستاذ/ سام بن صاحل الوتيم  - 0

 .اهلل بن عبمالازيز مازيعبم/ املهنمس  - 3

  يث تبني استقاللية هؤال  األعضا  وعمم وجود تاارض يف مصاضهم مع مصاحل طيبة. 
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 : مكافآ  أعضا  جملس اإلدارة وكبار التنظي يني - و

( و 04نود أن نوضح أن أعضا  جملس اإلدارة ال يتقاضون أية مكافآ  أو امتيازا  عما ما نصت عليه املادتني )

لييبة من مكافأة وبم   ضور اجتماعا  جملس اإلدارة واللجان املنبرقة عنه اضالي النظام األساسي ( من 01)

البيان رضافة رىل بمال  اإلقامة واإلعاشة والتنقال  وبم  رركاب عن كل اجتماع ياقم خارج مقر رقامة الاضو، و

 مبنإلدارة والاضو املنتمب وكبار التنظي يني التالي يوضح املكافآ  والرواتب واملصروفا  املمفوعة ألعضا  جملس ا

 عل  النحو التالي: م0241الاام  خال فيهم املمير املالي لييبة القابضة 

 

 : مكافآ  وتاويضا  أعضا  جملس اإلدارة - أوال

 ماااااااااااااااااااااااااإلس م
بمال   ضور جملس اإلدارة 

 واللجان الرييسية

 ريا  ساودي

 املكافآ 

 ضا والتاوي

 ريا  ساودي

 022,222 30,802 )رييس اجمللس(           املهنمس/ أنس بن ممم صاحل ص يف                4

 022,222 222,.0 المكتور /وليم بن ممم الايس                          )نايب رييس اجمللس( 0

 0,222,222 48,222 )عضو اجمللس(       األستاذ / عاد  بن ممم الزيم                                3

 022,222 47,222 )عضو اجمللس(                             / أمحم بن ابراهيم اضصنياألستاذ  0
 022,222 00,152 )عضو اجمللس(                                األستاذ / تركي بن نوا  السميري 5

 )عضو اجمللس(                                    األستاذ/ سام  بن صاحل الوتيم  1
42,222  

40,222

(*)

 
022,222

)*(

 

 - 04,152 )عضو اجمللس(            **       عبماهلل بن عبمالازيز مازياملهنمس/  7
 022,222 00,222 )عضو اجمللس(                                     / اسان بن ياسر شليب األستاذ 8
 022,222 00,052 )عضو اجمللس(                                                    الظواز ممم بن فهم/ ستاذاأل .

42 

 )عضو اجمللس(  ساود بن عبمالازيز امللقاملهنمس/ 

 م34/40/0245انتهت عضويته مبجلس االدارة بتاريخ  

- 022,222 

 

 .الاامة ال ي ثمرله الاضو امل كورمت صر  ه ا املبلغ لصنموق االسترمارا   )*(

مبجلس عضو خالهلا  نوالق مل يك -م 0241م ومت صرفها خال  عام 0245ختص عام  كمكافآ  بالغ املصروفةاملمكافآ   يث أن  ** مل تصر  له

 م.0241ضور ختص عام ، يف  ني أن بمال  اضم08/23/0241وقم مت اقرارها من اجلماية الاامة الاادية املناقمة بتاريخ  -االدارة 

 

 :(5وعمدهم ) ثانياا: مكافآ  وتاويضا  كبار التنظي يني

 الوظيظة ماااااااااااااااااااااااااإلس م
 املكافآ 

 ويضا اوالتا

 ريا  ساودي

الرواتب 

 واألجاااااور

 ريا  ساودي

 4,022,222 058,333 وأمني سر جملس اإلدارةاملكل  الرييس التنظي ي   أثمن بن محزة سايماألستاذ/  4

    موفق أمحم الزعيب  األستاذ /  0
نايااب الاارييس للحوكمااة ورياايس قساام الشاائون    

 القانونية

.4,875 12.,084 

 104,752 440,222 نايب الرييس لالسترمار / سهيل بن  ممم الالياألستاذ  3

 127,038 425,222 الشؤون املاليةردارة ممير     أمحم ممم فضل  األستاذ /  0

 

 

 جلان جملس اإلدارة: - عشر اخلامس
 اخلربا  ذوي من خارجيني وأعضا  اجمللس أعضا  قبل من عضويتها تشكيل يتم فرعية جلان( 0) اجمللس عن يتظرع        

 :يلي كما وهي والتخصصا 

  :خال  الاام  اجتماعني عقم اللجنة التنظي ية وقم  -أ  

 

 عمد مرا  اضضور صباملن ماااااااااااااااااااااااااإلس م

 0 الرييس / اسان بن ياسر شليب األستاذ 4
 0 عضو المكتور/ وليم بن ممم الايس  0
 0 عضو األستاذ / تركي بن نوا  السميري 3
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 ي :يف اآلت اللجنة واختصاصا  مهام وتتمرل

 الشااركة أهااما  أقيااق رىل املوصاالة واالسااترمارية الرأمساليااة للمشااروعا  التنظي يااة اخليااط ومناقشااة دراسااة -  4 

 .  ياهلا مناسبة تراها الق والتوصيا  باملق  ا  اإلدارة جملس عل  والارض نتايجها وتقييم تنظي ها ومتاباة

 .ةاإلدار جملس قبل من بها كل ت الق املهام كافة - 0

 

 :خال  الاام  اجتماعا  مثانية وقم عقم جلنة املراجاة  -ب 

 

 عمد مرا  اضضور املنصب ماااااااااااااااااااااااااإلس م

 8 الرييس األستاذ / ناصر بن عبماهلل الاويف 4
 8 عضو المكتور/ وليم بن ممم الايس  0
 8 عضو األستاذ / فهم بن ممم الظواز 3

 : اآلتي يف اللجنة صا واختصا مهام وتتمرل

اإلشرا  عل  ردارة املراجاة الماخلية يف الشركة من أجل التحقق من ممى فاعليتها يف تنظي  األعما  واملهما  الق  -  4

  مدها هلا جملس اإلدارة .

 شأنه.بدراسة نظام الرقابة الماخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها  -  0

  راجاة الماخلية ومتاباة تنظي  اإلجرا ا  التصحيحية للملحوظا  الواردة فيها .دراسة تقارير امل -  3

التوصية جمللس اإلدارة بتايني اواسبني القانونيني وفصلهم وأميم أتاابهم، ويراع  عنم التوصية بالتايني  -  0

طلب عروض املراجاة وأن  التأكم من استقالليتهم عل  أن تقوم الشركة بتقمير تكلظة املراجاة من قبلها قبل

 يكون األقرب للتقمير هو ال ي يتم اختياره .

متاباة أعما  اواسبني القانونيني، واعتماد أي عمل خارج نياق أعما  املراجاة الق يكلظون بها أثنا  قيامهم  -  5

 بأعما  املراجاة .

 ها .دراسة خية املراجاة مع اواسب القانوني وربما  ملحوظاتها علي -  1

 شأنها .بدراسة ملحوظا  اواسب القانوني عل  القوايم املالية ومتاباة ما مت  -  7

 شأنها .بدراسة القوايم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عل  جملس اإلدارة وربما  الرأي والتوصية  -  8

 شأنها .بارة دراسة السياسا  اواسبية املتباة وربما  الرأي والتوصية جمللس اإلد -  .

 :خال  الااما  رجتماعثالثة املكافآ  وقم عقم  و جلنة ال شيحا  -جا 

 

 عمد مرا  اضضور املنصب ماااااااااااااااااااااااااإلس م

 3 الرييس املهنمس/ أنس بن ممم صاحل ص يف 4
 0 عضو / أمحم بن ابراهيم اضصنياألستاذ  0
 3 عضو / اسان بن ياسر شليب األستاذ 3

 وتتمرل مهام واختصاصا  اللجنة يف اآلتي :

التوصية جمللس اإلدارة بال شيح لاضوية اجمللاس وفقااا للسياساا  واملاااي  املاتمامة ماع مراعااة عامم ترشايح أي           -  4

 شخص سبق ردانته جبرثمة خملة بالشر  واألمانة .

ورعااماد وصاا  للقاامرا    ة لاضااوية جملااس اإلدارةماان املهااارا  املناسااب امليلوبااة لال تياجااا  املراجاااة الساانوية -  0

مبا يف ذلك أميم الوقت ال ي يلزم أن خيصصاه الاضاو ألعماا  جملاس      ؛واملؤهال  امليلوبة لاضوية جملس اإلدارة 

 اإلدارة.

 مراجاة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيا  يف شأن التغي ا  الق ثمكن رجراؤها . -  3

 القوة يف جملس اإلدارة، واق ا  مااجلتها مبا يتظق مع مصلحة الشركة.أميم جوانب الضا  و -  0

التأكم بشكل سنوي من استقاللية األعضا  املستقلني، وعمم وجود أي تاارض مصاحل رذا كان الاضو يشاغل عضاوية    -  5

 جملس ردارة شركة أخرى .

 0 عضو األستاذ/ سام بن صاحل الوتيم 0
 0 عضو املهنمس/ عبماهلل بن عبمالازيز مازي 5
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التنظياا يني، ويراعاا  عناام وضااع تلااك  وضااع سياسااا  واضااحة لتاويضااا  ومكافااآ  أعضااا  جملااس اإلدارة وكبااار -  1

 السياسا  استخمام مااي  ترتبط باألدا  .

  :خال  الاام ااوا م اارجتماعوقم عقم   جلنة املسؤولية االجتماعية -د 

 عمد مرا  اضضور املنصب م اااااااااااااااااااااااااإلس م

 4 الرييس / أمحم بن ابراهيم اضصنياألستاذ  4
 4 عضو بن ممم صاحل ص يف املهنمس/ أنس 0
 4 عضو / عاد  بن ممم الزيماألستاذ  3

 

 : مهام واختصاصا  اللجنة يف اآلتي وتتمرل

 .القابضة لييبة االجتماعية املسئولية ومااي  أسس رعماد -  4

 مبا بها هتمنيوامل والبيئة ومورديها وعماليها مساهميها حنو االجتماعية طيبة مسئولية وبرامج سياسا  تبك -  0

 .شأنها يف اإلدارة جمللس والتوصية املصاحل أصحاب لمى عنها املرل  الصورة ورسم طيبة مساة عل  رجياباا يناكس
 .االجتماعية املسئولية لربامج تقميرية وميزانية تنظي ية خية رعماد -  3
 .القابضة طيبة لمى املاتممة االجتماعية املسئولية برامج تيبيق متاباة -0

 

 :والتاامال  مع األطرا  ذوي الاالقة املصاحل يف أنشية طيبة - عشر السادس

 ماامال  وأرصمة مع أطرا  ذوي عالقة: -4
تتمرل املاامال  مع األطرا  ذوي الاالقة بشكل أساسي يف مش يا  ومبياا  خمما  وماامال  أخرى مبوجب 

 شروط متظق عليها.

   

م من ربرام طيبة القابضة مع شركة 0245لتقرير السنوي السادس والاشرون جمللس اإلدارة لاام ملا اش  رليه با ااوفق  -0

ر مى شركا  س اتا الااملية لتقنية املالوما  والاق يارأس جملاس ردارتهاا عضاو جملاس ردارة طيباة         -ألظا بيبو  

برجمياا   لاو  أعماا  نظاام      م اتظاقياة تياوير وتيبياق   0243القابضة األستاذ/ اسان بن ياسر شليب خال  عاام  

م ماان توقيااع اتظاقيااة مكملااة لالتظاقيااة األوىل لاامعم نظااام  0240مايكروسااوفت داياانمكس ومااا تالهااا خااال  عااام 

( ليتواكب مع اإلصمار اجلميم CRMداينمكس مايكروسوفت وذلك بتيبيق برجميا  نظام ردارة عالقا  الامال  )

مخسماية ومخسة ( 2/555,010.بالغ رمجالية لتلك األعوام قمرها )لنظام داينمكس لشركة مايكروسوفت ،  مب 0240

 وتساون هللة. ومخسون الظاا ومايتان وأرباة وستون رياالا

م بتوقياع امللحاق الرااني التظاقياة     02/23/0241ها املوافاق  44/21/4037بتاريخ ألظا بيبو   و القابضة قامت طيبة كما

( أرباماياة ومثانياة وثالثاون الظااا وتسااماية      8..,038غ رمجالي قمره )تيبيق برجميا  نظام ختييط املوارد مببل

 ومثانية وتساون ريا .

أية مصلحة يف فئة األسهم ذا  األ قية يف التصاويت ألي أشاخاص    م34/40/0241ال يوجم خال  الاام املالي املنتهي يف  -3

ر التنظي يني أو أفاراد أسارهم يف أساهم    كتتاب تاود ألعضا  جملس اإلدارة وكباروال توجم أية  قوق خيار و قوق 

الشركة وتوجم مصلحة تاود لباض أعضاا  جملاس اإلدارة وكباار التنظيا يني يف أساهم الشاركة والبياناا  التالياة         

 :واملالك الرييسيني بييبة القابضةوأفراد أسرهم توضح  صص األسهم ألعضا  جملس اإلدارة وكبار التنظي يني 
 

 

 م34/40/0241الرصيم يف  ركة خال  السنةاض م24/24/0241الرصيم يف  اسم الشركة

 شركة املمينة املنورة للتمور ومشتقاتها )متور(
- 57,450 050 - - 51,.22 

 مجاية مالك مركز طيبة السكك
4,108,.02 - - 00,045 4,100,725 - 

 - .050,33 - 43,222 - .33,.03 -أت التصظية  - شركة مرافق طيبة
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 : م0241 عام خال  وتغ ها وأفراد أسرهم اإلدارة جملس ألعضا  اململوكة ماألسه بامد بيان -أ   
 

 م
 رسم الاضو

 )مجياهم ساوديني(
عمد األسهم يف 

 بماية الاام

نسبة امللكية 

يف بماية 

 الاام

صايف التغ  يف 

عمد األسهم 

 خال  الاام

نسبة التغ  

 خال  الاام

 

رمجالي عمد 

األسهم يف 

 نهاية الاام

بة رمجالي نس

التملك يف نهاية 

 الاام 

)رييس  ص يف صاحل ممم بن أنس/ املهنمس 4

 اجمللس(
4,222 2,224% - - 4,222 2,224% 

نايب رييس ) الايس  ممم بن وليم/ المكتور 0

  (اجمللس
4,222 2,224% - - 4,222 2,224% 

 %2,224 4,222 - - %2,224 4,222  الزيم ممم بن عاد / األستاذ 3

 %2,227 42,122 - - %2,227 42,122 اضصني ربراهيم بن أمحم/ تاذاألس 0

 %2,224 4,222 - - %2,224 4,222 السميري نوا  بن تركي/  األستاذ 5

1 
 الوتيم صاحل بن سام/ األستاذ

 واألسااهم ، الاامااة االسااترمارا  صاانموق ممراال

 .فقط ثمرلها الق اجلهة أسهم هي املوضحة
5,080,370 3,11% - - 5,080,370 3,11% 

7 
 عبماهلل بن عبمالازيز مازي/ املهنمس

 واألساااهم  ، للتقاعااام الااماااة  املؤسساااة ممرااال

 .فقط ثمرلها الق اجلهة أسهم هي املوضحة

5,080,375 3,11% - - 5,080,375 3,11% 

 %2,202 17.,.0 %(2,011)  (3.8,047) %2,081 008,380 شليب ياسر بن اسان/ األستاذ 8

. 

 الظواز ممم بن فهم/ األستاذ

 االجتماعيااة للتأمينااا  الاامااة املؤسسااة ممراال

 ثمرلاها  الاق  اجلهاة  أساهم  هاي  املوضاحة  واألسهم

 فقط

4,222 2,224% - - 4,222 2,224% 

 
 

 م :0241بييبة القابضة وتغ ها خال  الاام  وأفراد أسرهمبيان بامد األسهم اململوكة للتنظي يني  -ب  

 

 اإلساااااااااام م
د األسهم عم

يف بماية 

 الاام

نسبة امللكية 

يف بماية 

 الاام 

صايف التغ  

يف عمد األسهم 

 خال  الاام

نسبة التغ  

 الاام  خال 

رمجالي عمد 

األسهم بنهاية 

 الاام

رمجالي نسبة 

التملك بنهاية 

 الاام 

 %2,22224 02 - - %2,22224 02 األستاذ / سهيل ممم ممني الالي 4
 

 الك الرييسيني:قايمة امل  -جا 
 : م0241% فما فوق وتغ ها خال  عام 5بيان بأمسا  وعمد ونسب ملكية املساهمني ال ين ثملكون 

 

 اجلنسية رسم املسترمر م
عمد األسهم 

 يف بماية الاام 
نسبة امللكية 

 يف بماية الاام
 عمد األسهم

 يف نهاية الاام 
رمجالي نسبة 

 التملك بنهاية الاام 

 %41,1.0 05,237,0.1 %41,1.0 05,237,0.1 ةساودي  لإلسترمار أصيلةشركة  4

 %45,01 00,881,873 %40,331 04,520,300 ساودي الشيخ/ ممم صاحل بن محزة ص يف 0

 

% من الساوديني 5.,.. ( مساهم بنسبة32,717مساهم منهم ) (32,783) م34/40/0241بلغ عمد مساهمي طيبة القابضة يف   -

 .% من ا  الساوديني2,25 م بنسبةمساه (41)وعمد 

م عما 0241مل تتلق طيبة القابضة أي رخيارا  من مساهميها فيما يتالق بأي تغي  يف نسب ملكيتهم خال  الاام املالي   -  

 .ه اضوفق ما سبق ريرخيارا  أعضا  جملس اإلدارة واإلدارة التنظي ية 

 الشركا  الصادر من هيئة السوق املالية: رقرارا  وفقاا ملتيلبا  نظام  وكمة -عشر  السابع

 أي توجام  ال أناه وها التابااة،  يف طيباة وشاركات   الصاحيح  بالشاكل سجال  اضساابا  أعام     بأن اإلدارة جملس يقر -4

 مال ظاا   أي توجام  الو القاانونيني،  للمحاسابني  السااودية  اهليئاة  عان  الصاادرة  اواسابة  ماااي   عن اختالفا 

 بتزويام  اإلدارة جملاس  ويلتازم  ،م0241 للااام  القابضاة  لييباة  املالياة  القاوايم  عل  ونيالقان اواسب من جوهرية

 .السنوية املالية القوايم  و  أظظا  ألي املراجع ربما   ا  يف تيلبها رضافية مالوما  بأي املالية السوق هيئة



 
 62من  66الصفحة 

 

 وشاركاتها  القابضاة  طيباة يف  بظاالياة  ونظا   ساليمة  أساس  علا   أعم الماخلية الرقابة نظام أن اإلدارة جملس يقر -0

 . التاباة

 يقر جملس اإلدارة أنه ال يوجم أي شك ي كر يف قمرة طيبة عل  مواصلة نشاطها رن شا  اهلل تااىل. -3

يود جملس ردارة طيبة القابضة أن يش  رىل أن املواضيع التالية ال تنيبق عل  طيبة القابضة ويلتزم اجمللس  -0

 بتبنيها أو يف  ا   موثها: باإلفصا  عنها مت  ما قامت طيبة
 

 .(Share Option Schemes) خيار ضقوق خيط بتيبيق  الياا القابضة طيبة تقوم ال  - أ 

 .أسهمرىل  للتحويل قابلة للمين أدوا  القابضة لييبة توجم ال  - ب 

 وأ موظظيها أ م أو القابضة بييبة التنظي يني أ م أو املساهمني من أي مع تناز  أو اتظاق أي عقم يتم مل  - ج 

 .أخرى جوهرية مصلحة أي أو األربا  يف  قه عن التناز  مبوجبه مت التاباة شركاتها ر مى

 أي من أو اهليئة منطيبة  عل  مظروض ا تياطي قيم أو جزا  أو عقوبة أي تنظي م 0241خال  عام  يتم مل  - د 

  . أخرى قضايية أو تنظيمية أو رشرافية جهة

 جملس أعضا  أو للمساهمني سواً  - التصويت يف خاصة بأولوية عتتمت أسهم أو امتياز أسهم طيبة لمى ليس  - ه 

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

 .النظام  سب اضقوق من وا ها التصويت  قوق

 املستحقة الزكاة خمصص بقيم موتقو والمخل، الزكاة هيئة ألنظمة وفقاا للزكاة القابضة طيبة ختضع  - و 

 - وجم  رن - للزكاة النهايي الربط عنم تيرأ الق التاميال  قيم ويتم المخل قايمة عل  وأميله سنوياا

 .فيها الربط يتم الق الظ ة يف

 النقصان أو بالزيادة فيها ملكيته نسبة تغ  خبصوص مساهميها أ م من رشاار أي القابضة طيبة تتلق مل  - ز 

 قامت فقم الشظافية مبمأ عل  منها و رصاا واإلدراج، التسجيل قواعم من( 32) رقم املادة يف رليهم رواملشا

 والتغ  التنظي يني وكبار وجنسياتهم املساهمني كبار  صص عن التقرير ه ا يف باإلفصا  القابضة طيبة

 (.تماو ) األسهم تسجيل شركة من دورية بصظة رليها ترد الق للتقارير وفقاا عليها طرأ ال ي

 أي تضمن مل كما ردارتها، جملس ألي عضو من أعضا  نوع أي من نقمي قرض أي القابضة طيبة تقمم مل  -   

  .الغ  مع منهم وا م ياقمه قرض

الق تنص الظقرة )د( من املادة السادسة من اليحة  وكمة الشركا   بتيبيق  الياا القابضة طيبة تقوم ال  - ط 

 -من األشخاص ذوي الصظة االعتبارية ال ين يتصرفون بالنيابة عن ا هم  عل  )جيب عل  املسترمرين

اإلفصا  عن سياستهم يف التصويت وتصويتهم الظالي يف تقاريرهم السنوية،  -مرل صناديق االسترمار 

وك لك اإلفصا  عن كيظية التاامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قم يؤثر عل  ممارسة اضقوق 

من جهة وال يوجم يف النصوص النظامية    طيبةوذلك لامم انيباقها علباسترماراتهم( األساسية اخلاصة 

ما خيو  الشركة االطالع ومنع االشخاص ذوي الصظة االعتبارية من  ق التصويت عن األسهم املقيمة يف 

 .السجال  بأمسايهم من جهة أخرى

وبالتالي وال يوجم  م0241خال  الاام من البنوك  نوع أي من نقمي قرض أي أصل طيبة القابضة عل  مل  - ي 

 .عليها أية قروض

 

 ولية االجتماعية لييبة القابضة:ئاملس -عشر الرامن 

 

 ساهمت  يث شرايحه بكافة وللمجتمع بها للااملنيمن طيبة  املقممة اخلمما  أبواب طرق تنوعت م0241 عام يف

 :ثاه اجملتمع باآلتي

 قابضة ثاه اجملتمع:أوالا: مساهما  جمموعة شركا  طيبة ال

 أ.  أنشية اجلمايا  اخل ية اإلنسانية:
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 .دعم نشاط توزيع السلة الغ ايية للمستظيمين جبماية مستودع املمينة املنورة اخل ي  .4

ملنتجاا  اخل ياة التاابع جلماياة مساتودع      ااارض  تغي  الواجهة اخلارجية ملدعمت شركة طيبة القابضة تكالي   .0

 .األعما تلك ي باملمينة املنورة وذلك باملساهمة بكامل قيمة تكالي  املمينة املنورة اخل 

 .مبحافظة وادي الظرعالرب اخل ية القايمة عل  أعما  الشئون االجتماعية  مجايةدعم  .3

 
 تاليمية:  ثقافية و ب .  مؤسسا 

االساالمية عان مشاروع    لمراساا  تااريخ املميناة املناورة التاابع للجامااة        دعم كرسي امللك سلمان بن عبام الازياز   -4

 أميم املسار النبوي اىل خيرب.

ظاا  القارآن الكااريم وتالوتاه وتظساا ه ملاوظظي وموظظااا  اإلدارا  اضكومياة املمنيااة     ض الرالراة  رعاياة املسااابقة  -0

 مبنيقة املمينة املنورة بصظتها ) الراعي الرييس (.

نيب اهلل عيس  عليه السالم  ال ي قامم بلغاة    دعم برنامج تاميل سلوك وتنمية وتقويم الظكر املستو اة من س ة -3

 .يف مركز الصم باملمينة املنورةاالشارة 

 دعم مركز الصم باملمينة املنورة للامل عل  التاليم للغة االشارة. -0

هبة واالبماع لقيامهم بامل دورا  تمريبية وتأهيلية للموهاوبني واملوهوباا  وتنظيا     لموالالمية لماية اجلدعم  -5

 بهم  التاري  بربنامج وأنشية اجلماية وتقميم المورا  الك ونياا. نيةرلك ومنصة 

 رعاية امللتق  األو  للمراجاة الماخلية باملمينة املنورة. -1

 مارة املمينة املنورة.راضكومي املتميز يف دورتها الرالرة املقامة من قبل  األدا ة زاملساهمة يف دعم جاي -7
 

 :الرقافية والرياضيةنشية األجا . 

 .اضادي والرالثني دعم جنا  منيقة املمينة املنورة باملهرجان الوطك لل اث والرقافة باجلنادرية .4

املشاركة يف رعاية البيولة المولية للقمرة والتحمل عل  كأس خادم اضرمني الشريظني  ظظه اهلل ضامن فاالياا     .0

 . ملتق  الظرسان الرالث يف مافظة الاال

 جتماعية ثاه املوارد البشرية لييبة القابضة :املسئولية اال ثانياا: 

، ورمنا مشل جمتماها الماخلي واملتمرل فقط مل يقتصر دور طيبة يف مسئوليتها االجتماعية عل  اجملتمع اخلارجي

تسا  طيبة رىل تأهيل الاناصر الساودية واوافظة عليها من خال  توف  برامج تمريبية أقق مبواردها البشرية  يث 

 لتازيز قمراتهم واكتساب املهارا  الالزمة لتحقيق أهما  الشركة ومباالق طتاجون رليها كرب عمد من ساعا  التمريب أ

 : يتوا م ومهامها، وك لك توف  البيئة املناسبة للامل ، رضافة رىل تقميم عمة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي

 ة.والقروض الشخصي السيارا  قروض برنامج  -أ    

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

 

 :  القابضةلييبة  االس اتيجيةاملوق  التنظي ي للخية  -التاسع عشر

، وافقة مع أهمافها للوصو  لرؤيتهاالتخييط لتنظي  اس اتيجياتها املمروسة واملت تامل طيبة من  تأسيسها عل  نهج

م وتنتهاي بنهاياة   0247ملمة مخسة سانوا  تبامأ مان السانة املالياة       -س اتيجية الم أميث خيتها ا0241عام ارتأ  طيبة يف 

مبا يتوافق مع املتغ ا  يف البيئة اخلارجية  يث يأتي ها ا التحاميث لتضامني املاتغ ا  االقتصاادية       -م 0204السنة املالية 

، وللتكيا  ماع التحاميا  الاق تواجاه      0232ململكاة الاربياة السااودية    املتالقة بربامج التحو  الوطك والق أقاق رؤياة ا  

 السوق الاقاري باململكة، وتتمرل أهم أهمافها يف ما يلي:

أو  طيبة القابضاة مان شاركة متاامدة األااراض والنشااطا  واالساترمارا  يف قياعاا  خمتلظاة رىل مساترمر            -

 الاقاري.االسترمار والتيوير  نشاطل كيز عل  وميور عقاري وا

 .ختل  املنتجا  الاقاريةمبالتوسع واالنتشار يف استرماراتها املستقبلية  -



 
 62من  64الصفحة 

 

بنا  قمرا  مواردها البشرية وفق أ مث املمارساا  اإلدارياة وأاميث األنظماة التقنياة ملواكباة التياورا  بها ا          -

 اخلصوص.

ترمار والتياوير الاقااري لرفاع    االنتقا  رىل هيكل تنظيمي جميم يستوعب كافة األنشية الرييسية مبجاالي االسا   -

كظا ة أدا  الشركة يكون أكرر مرونة ملواجهة التغ ا  ، وال ي سيتم البم  بتيبيقه تمرجيياا طبقاا ضاجة ظرو  

الشركة وعل  ضو  األنشية واملبادرا  اخلاصة بكل مر لة من مرا ل اخلية مبا يف ذلاك املشاروعا  املساتقبلية    

 ها الزمنية املاتممة.لييبة القابضة وفقاا لرباجم

 .زيادة رمجالي الاوايم االسترمارية وأسني نسبة الاايم عل   قوق املساهمني -

 امليزانية الامومية: - الاشرون

 

تظهر امليزانية الامومية املو مة وريضا اتها املرفقة بها واملاروضة عل   ضراتكم املتمرلة يف قايمة املركز املالي 

 م اآلتي :34/40/0241عن السنة املالية املنتهية يف  وقايمة المخل املو متني

(  43,2.8.,.0.,3) بلاغ أن جمموع األصو  ا  املتماولة بام  سم اإلستهالكا  واإلطظا ا   ت  ذلك التاريخ قام   -4

 .ريا 

اا   أثار املكاساب    اساتبااد ( ريا  بام 4,108,753,502) مببلغ االستهالك بام الرابتة األصو  قيمة صايف ردراج مت -0

 تزيام  بأسااار  القابضاة  طيباة  شاركا   باض رىل القابضة لييبة مملوكة كانت عقارا اوققة الناثة عن بيع 

 املالياة  القاوايم  رعاماد  عنام  الرابتة املوجودا  يف الزيادة ه ه أثر رستبااد مت وقم ،أو تنظي ها شرايها تكلظة عن

 .القانونيني للمحاسبني الساودية اهليئة عن الصادرة اواسبية باملااي  رلتزامُا القابضة لييبة املو مة

 .م34/40/0241بتاريخ ال يوجم عل  طيبة أو أي من شركاتها التاباة أية قروض قايمة  -3

، ويقا   جملاس   رياا  ( 052,2.0,713) بلاغ  قام  املو امة  الامخل  بقايمة مبني هو كمام 0241صايف األربا  لاام  أن -0

  اإلدارة بشأنها ما يلي :
 

  ريا  ساودي ساودي ريا  
  0.3,704,.4,00               م0245وتوزياا  أربا  عام  التسويا  بامم 24/24/0241األربا  املبقاة يف  رصيم

  052,2.0,713  م0241صايف أربا  الاام املالي 

    : توزيع

 .املا  سأر من% 40ربع سنوية دورية للمساهمني بإمجالي ما نسبته  أربا  -

 وزياها ( .) مت ت  

 

(482,222,222) 

      

 النظاام  مان (  01)  املادة من الراباة للظقرة وفقاا اإلدارة جملس عضا أل مكافأة ختصيص -

% ( من املتبقي من األربا  وحبم أقص  قمره مايق أل   5) بواقع لييبةاضالي  األساسي

 .ريا  لكل عضو 

(4,822,222) 

  

   (12,222,222) % من رأس املا  0أربا  مق   توزياها بواقع     -

  (22,2228,004)   ة كتوزياا  أربا املق الق مت توزياها أو تلك  األربا  رمجالي

  520,788,037,4  م34/40/0241رصيم األربا  املبقاة يف 

 

     

 الرقابة واملراجاة الماخلية : - والاشرون اضادي

 والاق ردارة للمراجاة الماخلياة   طيبةسجال  اضسابا  بشكل صحيح، ويوجم لمى تؤكم ردارة طيبة بأنه قم مت رعماد      

ترفع تقاريرها للجنة املراجاة وأن جلنة املراجاة  رصت عل  التأكام مان أن نظاام الرقاباة الماخلياة يف طيباة أعام علا          

ال يوجام أياة عقاود أبرمتهاا      ،الرقاباة الماخلياة   رجارا ا  أسس سليمة ويتم تنظي ه بظاعلية، ويقر جملاس اإلدارة بصاحة   

طيبة مع الغ  ويوجم بها مصلحة جوهرية أل م أعضا  جملس ردارة طيبة أو رييس جملس ردارتها أو مميرها املاالي أو ألي  

والتاامال   املصاحل يف أنشية طيبةمن البنم السادس عشر ) (4،0الظقرتني )عما ما مت ذكره يف  عالقة بأي منهم يشخص ذ

ال يوجام أي عقوباة    عشر من ه ا التقريار فإناه   سابع( من البنم ال0-دأش  رليه يف الظقرة )كما و ،ذوي الاالقة(مع األطرا  

مظروض عل  الشركة مان اهليئاة أو مان أياة جهاة رشارافية أو تنظيمياة أو قضاايية، وقام قامات            ا تياطيأو جزا  أو قيم 

و صالت با لك علا  شاهادة مان       م0245الشارعية عان الااام املاالي     بسماد مستحقا  الزكااة   م0241طيبة خال  السنة املالية 

 مصلحة الزكاة والمخل باملمينة املنورة.

 



 
 62من  65الصفحة 

 

 : نتايج املراجاة السنوية لظاعلية رجرا ا  الرقابة الماخلية بالشركة - والاشرون الراني

دارة املخاطر  يث تتوىل مهامها تؤمن اليحة  وكمة طيبة والاليحة املالية واإلدارية بييبة عمل املراجاة الماخلية ور

أت رشرا  جلنة املراجاة للتأكم من ممى فاالية وكظا ة أنظمة الرقابة الماخلية وبأن األعماا  الاق ياتم تنظيا ها تسا       

وفق األهما  املوضوعة بكظا ة عالية واقتصادية من خال  التأكم من سالمة املالوما  ودرجة الرقة فيها واستخمام طارق  

 والقياس وممى ميابقتها للمااي  والتزامها باللوايح واألنظمة وسالمة محاية األصو .التحليل 

وقم دأبت املراجاة الماخلية وردارة املخاطر عل  تقاميم تقاريرهاا المورياة الرباياة رىل جلناة املراجااة الاق تتضامن         

بييباة القابضاة والشاركا  التابااة  ياث       نتايج تقييم الرقابة الماخلية وتيبيق أنظمة رقابية مناسابة إلدارة املخااطر  

تتوىل جلنة املراجاة طبقاا ملهامها واختصاصاتها املنصوص عليها يف نظام اضوكمة دراساة تلاك التقاارير وماا تضامنته مان       

وعارض تلاك النتاايج يف اجتماعاا       -رن وجم   -توصيا  ومتاباة تنظي  اإلجرا ا  التصحيحية للمال ظا  الواردة فيها 

 إلدارة التالية ليكون عل  علم بها.جملس ا

عان نتاايج أعماهلاا     دورياة  ريرابتزويام جملاس اإلدارة بتقا    املراجااة  م فقام قامات جلناة   0241وفيما خيص الااام املاالي   

وتوصياتها  و  كظا ة وفاعلية الرقابة الماخلية  ياث اتضاح أناه ال يوجام مال ظاا  جوهرياة تساتمعي أياة رجارا ا           

، كماا قامات ردارة   فيها من مال ظا  ا  جوهرياة قام اطلاع عليهاا اجمللاس ومت متاباتهاا وتالفيهاا       تصحيحية وأن ما ورد 

 اهليئاة  عان  الصاادرة  املراجاة الماخلية بمراسة ومراجاة القوايم املالية لييبة والتأكم من رعمادها وفاق ماااي  اواسابة   

 . القانونيني للمحاسبني الساودية

 

 :ااي  اواسبة الموليةتيبيق م - والاشرون الرالث

 استشاارية  فقم قامت طيبة القابضة بتاميم جهة م0245والاشرين( لاام  السادس) يوفق ما اش  رليه بالتقرير السنو

لغارض   المولية اواسبية املااي  لتيبيق التحو  عملية للمساعمة يف اجملا  ه ا يف متميزة فنية متتلك خربا  متخصصة

التحاو  اىل تيبياق    عملياة  تنظيا   علا   االشارا   تكوين فريق عمل بييبة وشركاتها التاباة بهام  تبك عملية التحو  و

املااي  المولية، وبالتنسيق ما بني  فريق الامل بييبة وشركاتها التاباة واالستشااري املااني للمسااعمة يف عملياة التحاو       

مت االنتهاا  مان    اسبة المولية من ثالث مرا ال وقام  تيبيق الامل مبااي  اولفقم مت عمل خية لتنظي  مشروع التحو  

ا أما فيما خيص املر لة الرالرة واألخ ة من تنظيا  املشاروع فقام    ماملر لتني األوىل والرانية  سب الربنامج الزمك املام هل

قاوايم املالياة وفقاا    م السياساا  اواسابية الالزماة إلعاماد ال    04/40/0241اعتمم جملاس اإلدارة يف اجتماعاه املناقام بتااريخ     

القاوايم املالياة   رعاماد  ، كا لك مت االنتهاا  مان     م4/4/0241ومت رعماد األرصمة االفتتا ياة يف تااريخ   ، ملااي  اواسبة المولية

 ملااي  اواسبة المولية.م وفقا 0241األولية للربع األو  والراني والرالث والرابع للاام املالي 

ااي  اواسبية المولية امل وتيبيقثر عل  قمرة شركة طيبة عل  رعماد القوايم املالية ال توجم ماوقا  جوهرية تؤو

وفقا ملااي  اواسبة المولياة  م 0247جاهزة إلعماد قوايمها املالية للربع األو  من عام طيبة وشركاتها التاباة وب لك تاترب 

 .تااىل خال  الظ ة النظامية اومدة مبشيئة اهلل

 

 :نيالرالثو الرانيةجملس اإلدارة للجماية الاامة الاادية  توصيا  - والاشرون الرابع

 عل  ضو  ما تقمم فإن جملس اإلدارة يق   عل   ضراتكم اآلتي:

 م.34/40/0241والاشرين للاام املالي املنتهي يف  السابعالتصويت عل  ما ورد بتقرير جملس اإلدارة  -4

 م.34/40/0241ساب األربا  واخلساير للاام املالي املنتهي يف التصويت عل  امليزانية الامومية و  -0

 م.34/40/0241التصويت عل  تقرير مراقب اضسابا  للاام املالي املنتهي يف  -3

 م.34/40/0241التصويت عل  ربرا  ذمة أعضا  جملس اإلدارة عن ردارتهم خال  الظ ة املالية املنتهية يف  -0

% مان رأس الامااا    0م مباا ياااد  ماا نسابته     0241ساهمني عن الربع الرابع من عااام  التصويت عل  توزيع أربا  عل  امل -5

مت توزيااه مان األرباا      ( رياااا  للسااهم الوا م ، باإلضافة رىل ماا 2,02رياااا  بواقع )مليون  ستون( 12,222,222مببلغ )

% مان  40م ال ي ياااد  ماا نسابته    0241 من عام المورية ال ي مت بنا اا عل  رق ا  جملس اإلدارة عن الرالثة أرباع األوىل

( ريا  عن كل سهم من رصيم األرباا  املتحققاة،   4,02مليون ريا  بواقع ) ماية ومثانون( 482,222,222رأس املا  مببلغ )

تاان  ماي( 002,222,222م مبلغ وقامره ) 0241ليصبح رمجالي مبلغ األربا  املوزعة وتلك املق  ة للتوزيع عن الاام املالي 



 
 62من  62الصفحة 

 

% من رأس املا  ، عل  أن تكون أ قية األرباا   41( ريا  عن السهم الوا م ومبا نسبته 4,12ريا  بواقع )مليون  وأرباون

م ملسااهمي طيباة القابضاة املساجلني بساجال  تاماو  كماا يف نهاياة تاماو  ياوم اناقااد            0241عن الربع الرابع من عاام 

 خ اناقاد اجلماية.اجلماية وسيتم صرفها خال  أسبوعني من تاري

( مان   0ألعضاا  جملاس اإلدارة وفقااا للظقارة )      ( رياا  كمكافاأة  4,822,222التصويت عل  صر  مبلغ من األربا  قمره )  -1

 م.34/40/0241( ريا  لكل عضو عن السنة املالية املنتهية يف 022,222( من النظام األساسي لييبة بواقع ) 01املادة ) 

اضسابا  من بني املرشحني من قبال جلناة املراجااة ملراجااة القاوايم املالياة السانوية         التصويت عل  اختيار مراجع -7

 م والبيانا  املالية الربع سنوية وتقميم خمما  الزكاة وأميم أتاابه.0247للاام املالي 

ااام  بشكل نص  سنوي أو ربع سنوي عان ال  مر ليةالتصويت عل  تظويض جملس ردارة طيبة القابضة بتوزيع أربا   -8

 م وفقاا للمتيلبا  النظامية الصادرة عن اجلها  املختصة.0247املالي 

سا اتا الااملياة    -م باني كال مان طيباة القابضاة وشاركة ألظاابيبو         0241التصويت عل  استمرار التاامال خاال  عاام     -.

ياسار شاليب النااتج    الق يرأس جملس ردارتها عضو جملس ادارة طيبة القابضة االستاذ/ اسان بان   -لتقنية املالوما  

عن متاباة أعما  تنظي  رتظاقية تيوير وتيبيق برجميا   لو  أعما  نظاام مايكروساوفت دايانمكس واالتظاقياة     

تيبياق   ةباتظاقيا امللحاق الرااني اخلااص    و  - (CRM) بتيبيق برجمياا  نظاام ردارة عالقاا  الاماال      -املكملة املتالقة 

أرباماياة ومثانياة وثالثاون الظااا وتسااماية ومثانياة       ( 038,4.4 )الي قامره رمجا  همبلغوبرجميا  نظام ختييط املوارد 

 وتساون ريا .
 ،،،فاااااقواهلل املو     

 

 اإلدارة مجلـــس

 

 

  


