
















   شركة طيبة لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( الموجزة  الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2022  مارس 31كما في 

 )باللاير السعودي( 

7 

 
 الشركة عن معلومات  -1

 
  16  خيبتار  الصادر  41/م  رقم  الملكي  المرسوم   بموجب"(  األم  الشركة "  أو"  الشركة"  أو"  بةيط)"  لإلستثمار  بةيط  شركة   تأسست
  هـ 1409  صفر  13  خي وتار  134  رقم  واالستثمار  التجارة  ريوز  معالي  قرار  بموجب  سها يتأس  إعالن  وتم  ،هـ1408  الثاني  جمادى
 و يما   14  خ يبتار  المنعقدة  ةيالعاد  ري غ  العامة  ةيالجمع  وافقت  .4650012403  رقم  تجاري  وسجل  م 1988  سبتمبر  24  الموافق
 وتم  ،لإلستثمار  بةيط  شركة  إلى  القابضة  بةيط  شركة   أسم  رييتغ  بشأن   للشركة  األساسي  النظام  من(  2)  المادة  ليتعد  ىعل   م2019
 . م2019 ويما  21 خي بتار للشركة األساسي النظام ليتعد

 
 . ةيالسعود ةيالعرب المملكة – 41472 دييالبر   الرمز  7777 ب، ص المنورة، نةيالمد في للشركة سييالرئ المركز قعي

 
 الشراء  او بالبيع واستثمارها  والسياحية الترفيهية والمرافق والمستشفيات والفنادق العقارات تملك في للشركة الرئيسى النشاط يتمثل

 والميكانيكية  والمدنية  المعمارية  المقاوالت  واعمال  العامة  والمنشئات  والمرافق  للمدن  التشغيل  وإدارة  وتشغيلها   واداراتها   واالستئجار
   .العقارى والرهن االئتمان وخدمة والتعدنية والصناعية والزراعية والكهربائية

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

 
  الشركة  تقوم   قد  أو  مماثلة  بأنشطة  قوموني  أفراد  أو  شركات،   جهات،  مع   شكل  بأي  تشترك  أو  مصلحة  لها   تكون  أن  للشركة  جوزي

 . مصالحها  لتحقق قيصناد  في اإلستثمار أو بشراء تقوم أو تؤسس أو تندمج ثيبح  هدفها  قيتحق  في بالمساعدة
 

(  سعودي  لاير  مليون  1,605:    م2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون1,605  الشركة  مال  رأس  بلغ  م،2022  مارس  31  في  كما 
 . للسهم سعودي لاير 10 إسمية بقيمة بالكامل مدفوع(  سهم مليون 160,5:  م2021 ديسمبر 31) سهم مليون 160,5 من يتكون

 
   

ــمبر   31م و2022 مارس  31كما في  ــار إليهم مجتمعين  ،م2021ديس ــركات التابعة التالية )يش ــتثمارات في الش ــركة إس لدى الش
  بالمجموعة(:

 
 شركات خاضعة لسيطرة شركة طيبة لالستثمار والتي تم توحيدها ضمن هذه القوائم المالية:  ( أ

 

 
تا   * القعدة    17ريخ  في  العادية  م  2021يونيو  27الموافق    هـ  1442ذو  العامة غير  الجمعية  لمساهمي  قررت  الرابعة عشر 

للمناطق   العربية  )أراك(  الشركة  إدارة  السياحية  بالتصفية اإلختيارية  الالموافقة على توصية مجلس  تمت    هوعليشركة  فقد 
ون وذلك لتصفية  محاسبون ومراجعون قانوني –( BDOالسادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه )  نيالموافقة على تعي

إدارة  وسيستمر    م.2021يوليو  1اعتباراً من  على ضوء أحكام نظام الشركات  الشركة العربية للمناطق السياحية )أراك(  أعمال  
 ، والتي تملكها طيبة بالكامل. للتنمية العقاريةالنشاط السياحي من قبل شركة العقيق  

 
 شركات تابعة خاضعة لسيطرة شركات تابعة:  (ب 

 
  مايو  15هـ )الموافق  1443شوال  14 تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في

 . م(2022

 فعلية نسبة الملكية ال   
 
 تابعة الشركة ال

 
 التأسيس بلد 

 
 النشاط الرئيسي 

 ارسم 31
 م2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 % 100 %100 التطوير العقاري   المملكة العربية السعودية  شركة العقيق للتنمية العقارية 
 % 99,96 %99.96 وسياحة  ضيافة العربية السعودية  المملكة *الشركة العربية للمناطق السياحية )أراك(

 % 54,80 %54.80 الزراعة  العربية السعودية  المملكة شركة طيبة للتنمية الزراعية )تادك(

 فعلية نسبة الملكية ال   
 
 تابعة الشركة ال

 
 التأسيس بلد 

 
 النشاط الرئيسي 

 مارس 31
 م2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 % 100 %100 إدارة العقار والتسويق  المملكة العربية السعودية  وتسويق العقار )طود( شركة طود إلدارة 




























