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 الشركةعن 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 خيوتار 134 رقم واالستثمار التجارة  ريوز معالي قرار بموجب سهايتأس إعالن وتم , هـ1408 الثاني جمادى

 و يما 14 خيبتار المنعقدة ة يالعاد ريغ 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 علي  م2019

 . م 2019 ويما 21 خيبتار للشركة األساسي النظام ليتعد
 

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

 او بالبيع واستثمارها والسياحية الترفيهية والمرافق والمستشفيات والفنادق العقارات تملك)  يلى فيما للشركة الرئيسى النشاط يتمثل

 والمدنية  المعمارية المقاوالت واعمال العامة والمنشئات والمرافق للمدن التشغيل وإدارة وتشغيلها واداراتها واالستئجار الشراء

   .( العقارى والرهن االئتمان وخدمة والتعدنية والصناعية والزراعية والكهربائية والميكانيكية

 

 . 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  1,604:  م2020  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون1.604  الشركة  مال  رأس  بلغ  م،2021  مارس  31  في  كما

 . للسهم سعودي لاير 10 إسمية بقيمة بالكامل مدفوع( سهم مليون 160,5:   م2020 ديسمبر 31)  سهم مليون 160,5 من يتكون
 

لدى الشـــركة إســـتثمارات في الشـــركات التابعة التالية )يشـــار إليهم مجتمعين   م2020ديســـمبر   31م و2021 مارس  31كما في  
  بالمجموعة(:

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

 

 
 شركات تابعة خاضعة لسيطرة شركات تابعة: (ب
 

 
ــبة 2020مارس  12في  *  ــيانة المحدودة "تاكوما" )المملوكة بنسـ  %94م تم توقيع اتفاقية بيع كامل شـــركة طيبة للمقاوالت والصـ

لاير سـعودي كما  مليون 20لشـركة العربية للمناطق السـياحية أراك( بمبلغ إجمالي قدره  ل  %6لشـركة العقيق للتنمية العقارية و 
في شـــركة طود لصـــالح   %10وكة لتاكوما والمباني المقامة عليها وكذلك حصـــتها البالغة  األرض الممل نقلتضـــمنت االتفاقية 

شــركة العقيق للتنمية العقارية وتحقق عن تلك العملية صــافي أرباح ل  %100شــركة العقيق لتصــبح شــركة طود مملوكة بنســبة 
 3,4غ لشــركة مســتثمر فيها بمب فيخر  آلفي الدخل الشــامل ا المجموعةحصــة   تحويلتم  كما ،لاير ســعودي مليون  7,7قدرها  
 .المبقاه األرباح الى سعودي لاير مليون

 فعليةنسبة الملكية ال   
 
 تابعةالشركة ال

 
 التأسيسبلد 

 
 النشاط الرئيسي

 مارس 31
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 % 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(

 فعليةنسبة الملكية ال   
 
 تابعةالشركة ال

 
 التأسيسبلد 

 
 النشاط الرئيسي

 مارس 31
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

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

100٪ 100 % 

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة المحدودة 
 )تاكوما(*

ــ      المقاوالت والصيانة العربية السعودية  المملكة ــ      ـ  ـ
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 )تتمة(  الشركةعن معلومات  -1
 

 مايو  18هـ )الموافق 1442 شوال 6تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 . م(2021

 
 عداد  اإلس اأس -2

 
 بيان االلتزام 2-1

م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةأُعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية 34)
 .محاسبينللمراجعين وال

 
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة 

ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في عليه و م )انظر 2020ديسمبر  31يجب قراءتها جنبا
 .(5-2اإليضاح 
 

م أنها تلزم الشركات المدرجة باالستمرار في اتباع نموذج التكلفة لقياس الممتلكات 2019ديسمبر    30أعلنت هيئة السوق المالية في  
  ( في القوائم المالية المعدة للفترات المالية ضمن 40( والعقارات االستثمارية )معيار المحاسبة الدولي 16)معيار المحاسبة الدولي 

كما تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة باتباع نموذج التكلفة لقياس المعدات   .م2022السنوات المالية، التي تبدأ قبل سنة 
التزمت المجموعة بالمتطلبات الواردة في القوائم المالية األولية   . م2020يناير    1والموجودات غير الملوسة لخمس سنوات تبدأ من  

 . المرفقة الموجزة الموحدة
 

 أساس توحيد القوائم المالية  2-2
م والمذكورة 2021مارس    31تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  

 .(1في اإليضاح )
 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها  . الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة
حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، و لديها المقدرة على التأثيرعلى العوائد من خالل سلطتها 

 .على الشركة المستثمر فيها
 

 اسس القياس 2-3

العادلة من   مصنفة بقيمتهاوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا أدوات حقوق ملكية الموجزة  تُعد هذه القوائم المالية األولية الموحدة
يتم االعتراف بمستحقات التزامات منافع الموظفين المعدة بالقيمة  .بالقيمة العادلةوالموجودات الحيوية خالل الدخل الشامل اآلخر 

 . وحدة االئتمان األكتوارية المتوقعةالحالية لإللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة 
 

 عملة التشغيل و العرض 2-4
 . العملة التشغيلية للمجموعة وعملة العرض يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وه

 
    واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات 2-5

الموجزة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات   الموحدة  األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية  
إن التقديرات  .والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة

وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذاتها المطبقة في  التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 
، فإن أي (19) الراهنة بخصوص كوفيد إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن .م2020ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 

جوهريا ً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات   تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال ً
ً   .والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية فسوف   ،أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية  وبما

   .(17اإليضاح  )انظر المستقبلية تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناءا  على التطورات
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 للشركةالسياسات المحاسبية التغيرات في  -3

 
سنوية تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية ال

يناير  1ي تدخل حيز التنفيذ في م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة الت2020ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ  .م2021

 
( 39)( ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2المرحلة  -"تعديل سعر الفائدة المرجعي " 
  (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

طر  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخا
   تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية: .تقريباً 

تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة كتغيرات على  
  .سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق

  . وبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطيةالسماح بعمل التعديالت المطل
تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر كتحوط 

  .لعنصر التحوط
   .ى القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعةلم يكن لهذه التعديالت أي أثر عل 

 .تنوي المجموعة استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ
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 القطاعية المعلومات -4
 
  بشأنها كما يلي: ريرلتقا  دادع إ ميت تاعاطق دةع يهادلو مهادتق لتيا تمادلخوا تلمنتجاا  على ءبنا لعم داتحو نم عةولمجما ونتتك ،يةإدار راضألغ

 . المجموعة قطاعات أكبر من القطاع هذا ويعتبرتأجير المراكز التجارية المملوكة للمجموعة،  خدمات يشمل -العقار  قطاع (أ

  .يشمل خدمات تشغيل وتسكين الغرف الفندقية واألجنحة السكنية - السياحةقطاع  (ب

 . يشمل نشاط زراعة وبيع التمور وبعض المنتجات الزراعية األخرى - زراعةلا عاطق   ج(
 .إدارة العقارات يشمل -اإلدارة  قطاع     د(
 .األخرى المملوكة بواسطة المجموعة  باألستثمارات الخاصة المالية والمعلومات للشركة الرئيسي المركز شملي -المركز الرئيسي    (هـ

 
ً و ويقاس رةلخسا أو ا ل خدلا سسا أ على تاعاطلقأداء ا متقيي ميت  في بما) عةوبالمجم ليولتمإدارة ا ميت كلخالل ذ ومن،  دةحولما   لماليةا مئوالقا  في رةلخسا أو ا لخدلا مع فقوايت بما ثابتة سألس فقا

  .راداتإليوا لتشغيليةا تاعاطلقا على وزعت الو ،عةولمجما وىمست  سساأ على( لماليةا ءألعباا كلذ
 

 :  اعيةطلقا تماوللمعل  ًتحليال يلي فيماو ,يةودلسعا  بيةرلعا لمملكةا في لتابعةا كاتهارشو عةولمجما ةطنشأ متت
 

 الــعــقــار  
 

 السياحة
 

 المركز الرئيسي  االدارة   الزراعة 

استبعاد العمليات  
المشتركة بين  

 اإلجمالي  القطاعات 
 )غير مراجعة(  م 2021 مارس  31للفترة المنتهية في 

 34,264,176 ( 267,985) -       163,441 583,578 7,971,203 25,813,939 اإليرادات 
 ( 14,222,485) 267,985 -       ( 1,112,072) ( 1,080,285) ( 9,210,412) ( 3,087,701)   )بدون االستهالك( تكلفة اإليرادات 
 ( 5,129,678) -       -       -       -       ( 3,407,358) ( 1,722,320) استهالك واطفاء 

 14,912,013 -       -       ( 948,631) ( 496,707) ( 4,646,567) 21,003,918   ربح القطاعإجمالي 
 4,160,467,236 ( 109,932,434) 2,558,567,450 2,078,945 93,353,307 935,828,664 680,571,304 موجودات القطاع 
 317,733,270 ( 109,932,434) 325,152,224 188,323 1,550,319 48,106,082 52,668,756 مطلوبات القطاع 

        
 )غير مراجعة(  م2020 مارس 31للفترة المنتهية في

 85,004,374 (1,497,712) -       1,157,619 1,286,970 27,214,819 56,842,678 اإليرادات  
 (25,639,024) 1,497,712 -       (874,405) (864,217) (19,208,332) (6,189,782)   )بدون االستهالك( تكلفة اإليرادات 
 (5,728,070) -       -       -       -       (4,100,449) (1,627,621) استهالك واطفاء 

 53,637,280 -       -       283,214 422,753 3,906,038 49,025,275 ربح القطاع  إجمالي 
 3,919,512,074 (11,295,529) 2,320,485,203 2,211,695 102,380,843 932,930,029 572,799,833 موجودات القطاع  
 392,315,387 (11,295,529) 288,709,740 299,482 2,243,270 51,963,792 60,394,632 مطلوبات القطاع  

        
        م )مراجعة( 2020ديسمبر  31

 3,926,715,573 (56,085,235) 2,338,459,643 94,324,635 2,205,857 929,438,777 618,371,896 موجودات القطاع  
 229,052,299 (56,085,235) 215,304,685 1,674,437 305,496 51,122,933 16,729,983 مطلوبات القطاع  
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -5

 

 الثالثة تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة  ،الموحدة الموجزةاألولية ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 

 يلي: كما مارس 31أشهر المنتهية في 

 

 

 

 

  م2021

 

 م 2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 1,827,705,896 1,967,615,847  الرصيد في بداية الفترة 

 5,215,639 10,594,301  خالل الفترة عقارات إستثمارية إضافات

 (4,904,232) (4,441,429)  خالل الفترةإستهالكات 

 ( 891,630) (971)  االستبعادات خالل الفترة

 1,827,125,673 1,973,767,748  الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 عقارات إستثمارية -6

 

أشهر المنتهية  الثالثةخالل فترة  ستثماريةاإلعقارات الألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة ، تتمثل الحركة في 

 يلي: كما مارس 31في 

  

 

 

 

  م2021

 

 م 2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 530,012,836 528,178,907  الرصيد في بداية الفترة 

 4,304,524 397,160  خالل الفترة عقارات إستثمارية إضافات

 (1,591,928) (1,498,767)  خالل الفترةإستهالكات 

 532,725,432 527,077,300  الرصيد في نهاية الفترة

 

  مي   العادلة بواسـطة مق مةيالق ديمليار لاير سـعودي تم تحد  4,28 ةيالعادلة للعقارات االسـتثمار مةيبلغت القم  2020ديسـمبر   31في  

، تم ري( وتمثل العقارات بغرض التأجميي)تق نيالمعتمد نيمي   للمق ةيالسـعود ئةيإسـترات( معتمد من اله ويعقاري خارجي مسـتقل )فال

للعقار باـستخدام أـسلوب التكلفة وأـسلوب رـسملة الدخل  ةيالـسوق مةيالق ديتم تحد  .للعقار ةيالـسوق  مةيالعادلة باـستخدام الق مةيالق ديتحد

، مثل معدل الخصــم ةيالعادل للعقارات االســتثمار مييهام في االفتراضــات المســتخدمة في التق غيرإن أي ت ,)صــافي العائد االولي(

ــوف   جاريوالعائد ونمو اإل ــكل كب مةيق  هعن نتجيوما إلى ذلك، س وترى إدارة المجموعة  ,دات لهذه الموجو ريعادلة أقل / أعلى بش

 .هم على التقديرات أعال2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةعدم وجود تأثيرات جوهرية خالل فترة 

 

 األرض  بنقل( تاكوما) المحدودة والصيانة للمقاوالت طيبة شركة بيع اتفاقية خالل من م2020مارس  12في  المجموعة قامت

 تصنيف  اعادة تم وعليه  االتفاقية، شروط ضمن  المجموعة  لصالح  سعودي  لاير مليون  4,3 قيمتها البالغ عليها المقامة والمباني

 حتى  قائمة  والمباني  األرض  ملكية  لتحويل  النظامية  اإلجراءات  تزال  ال  .العقارية  االستثمارات  ضمن  عليها  المقامة  والمباني  االرض

 . المالية القوائم تاريخ

  



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -7

 

 يلي: ممااإلستثمارات تتمثل 

 

 استثمارات في أسهم شركات متداولة * 

 

 استثمارات في أسهم وحصص شركات غير متداولة  **

 

 

أرباح غير محققة من إعادة تقييم  اســـتثمارات في أدوات حقوق ملكية مصـــنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل   ســـجلت المجموعة

 كما يلي: الشامل األخر

 

 
 

 

  

 مارس 31

 م2021

 ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 845,224,234 1,048,661,719  *  استثمارات في أسهم شركات متداولة

 86,884,027 111,038,291  **  وحصص شركات غير متداولةاستثمارات في أسهم 

  1,159,700,010 932,108,261 

 الشركة المستثمر فيها

 مارس 31 نسبة الملكية المباشرة

          م2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة(

 مارس 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م 2020

     

 640,266,250 781,665,000 % 1,67 ٪1,91 شركة سابك للمغذيات الزراعية 

 75,941,184 74,991,919 % 0,72 ٪0,72 شركة مكة لالنشاء والتعمير

 129,016,800 192,004,800 % 3,20 ٪3,20 االقتصادية شركة مدينة المعرفة 

   1,048,661,719 845,224,234 

 الشركة المستثمر فيها

 مارس 31 نسبة الملكية المباشرة  

 م2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة(

 مارس 31

 م2021

 ديسمبر  31

 م 2020

     

 36,811,930 36,811,930 % 2,33 ٪2,33 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

 50,072,097 74,226,361 % 5,01 ٪5,01 اإلقتصادية شركة مطوري مدينة المعرفة 

   111,038,291 86,884,027 

 

  

 مارس 31

 م2021

 ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 897,439,436 932,108,261  السنة  /رصيد أول الفترة 

 34,668,825 227,591,749  أرباح غير محققة 

 932,108,261 1,159,700,010  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 استثمارات في شركات زميلة -8
 

 :زميلةشركات المجموعة في  اتستثمارإفيما يلي تفاصيل 
 

 بلد التأسيس  االسم 

 

النشاط  

 الرئيسي 

 مارس  31 نسبة الملكية الفعلية 

 م 2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة( 
 مارس  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

 شركة مدينة السيرة للتطوير  

 العقارى  

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 72,056,055 71,984,286 %20 ٪ 20 عقارات

 شركة المدينة المنورة  

   تمور – للتمور  

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 5,335,304 5,335,304 %35 ٪ 35 صناعة

 الشركة السعودية للضيافة  

 *  التراثية 

المملكة العربية  

 السعودية 

فنادق  

 5,688,941 5,688,941 %30 ٪ 30 وسياحة 

 شركة فندق مطار المدينة  

 ** المنورة   

المملكة العربية  

 السعودية 

خدمات  

 -       -       %33,33 ٪ 33,33 فندقية 

     83,008,531 83,080,300 

 
 :زميلةالمجموعة في شركات  اتإستثمار حركةفيما يلي 

 

 
  أغسطس  21 بتاريخلشركة لغير العادية  الجمعية أجتماع خاللعلى تصفية الشركة السعودية للضيافة التراثية  الشركاء وافق   * 

 . المالية القوائم تاريخ حتى جارية ةومازالت األجراءات القانونية للتصفي م2019
 

م حققت شركة فندق مطار المدينة المنورة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفترية لالستثمار، وقد 2021 مارس 31كما في **  
  1,4م : 2020 مارس 31لاير سعودي ) مليون  2قامت المجموعة باالستمرار في تحمل خسائر إضافية خالل الفترة بقيمة 

  لاير  مليون 22,2 مبلغ م2021 مارس 31 في كما المكون الخسائر مخصص رصيد إجمالي ليصبحلاير سعودي( مليون 
  الشركة   لتلك  المالي   بالدعم   وتعاقدية  قانونية  التزامات  لوجود  وذلك   (سعودي  لاير  مليون  20,2:    م 2020  سمبريد  31)  سعودي
 .إستحقاقها حلول عند المالية بالتزاماتها للوفاء

 
  الزجاجية  األلياف واحة شركة في  المجموعة حصة كامل بيع عملية اكتملت م2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل  ***

  لاير   مليون 10,7 قدرها  مخصومة محققة أرباح ذلك  عن  ونتج سعودي  لاير مليون  15,5 قدره  إجمالي بمبلغ % 29,5  البالغة
  سداد  يتم أن  على  أول كقسط سعودي لاير ألف 488 مبلغ سداد تم .المستقبلية النقدية للدفعات الحالية القيمة باستخدام سعودي
  المبالغ   سجلت وبالتالي ، م2022 يونيو 30  في منها األول القسط  سداد يبدأ ،سنوي ربع متساوي قسط  15 على  المتبقي المبلغ

 .ميالتقيإعادة  أيراداتبعد أضافة   أخرى متداولة غير كموجودات سعودي لاير مليون 10,9  البالغة البيع عملية من المستحقة
 

  

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 91,588,117 83,080,300   / السنة الرصيد في بداية الفترة

 (8,507,817) (71,769) الحصة من اإلحتياطي النظامي والخسائر 
 -       -       توزيعات أرباح

 83,080,300 83,008,531 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 ذمم مدينة تجارية  -9
 

 

 : الذمم المدينة التجاريةفيما يلي حركة مخصص االنخفاض في 

 

 

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -10
 

 سيطرة هذ هالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة الشركة والمنشآت الواقعة تحت  من  تمثل الجهات ذات العالقة  
فيما  .يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة  .قبله جوهريا من مارس عليها نفوذا أو يُ األطراف 

 : وأرصدتها في الشركة يلي قائمة بالمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة
 
 ة:الق أطراف ذات ع مستحقة منالمبالغ ال

 
  

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 97,868,417 124,857,082 ذمم مدينة تجارية

 ( 78,925,905) (81,804,688) يخصم: مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية  

 43,052,394 18,942,512 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 12,523,152 78,925,905 يناير   1الرصيد في 

 66,824,965 4,312,192 المحمل للفترة / للسنة 
 (1,120,837) (1,433,409) رد مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية 

 801,184 -         مخصص اطراف ذات عالقة رصيد محول من 
 ( 102,559) -         شطب

 78,925,905 81,804,688 الرصيد نهاية الفترة

 نوع العالقة  البيان 

طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت 

 مارس  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

 مارس  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

ــ       ـــ      تمويل شركة زميلة  شركة مطار المدينة المنورة    22,496,498 22,496,498 ـ

 (3,259,267) ( 3,259,267)   االنخفاض في قيمة األطراف ذات العالقة  

     19,237,231 19,237,231 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -10
 
 ة:الق أطراف ذات عالى مستحقة المبالغ ال
 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 

 
 النقد وما في حكمه -11
 

 

 . (ال شي: م 2020ديسمبر  31) يوم 77 خالل وتستحق  %2 بمعدل األجل قصيرةإسالمية  مرابحات في استثمارات تمثل      *

 

م:  2020ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  93,5  والبالغة   المجموعةتحتفظ بها    التياألرصدة لدى البنوك النقدية المقيدة    تشمل     **

 لإلستخدامالرصيد غير متاح  وهذا المجموعةتخص توزيعات األرباح المستحقة لمساهمي  والتي مليون لاير سعودي( 94,7

 . العام للشركة 

  

 نوع العالقة  البيان 

طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت 

 مارس  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

 مارس  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(    

       

جمعية مالك مركز طيبة  

 السكني والتجاري 

 شقيقة جمعية 

 خدمات 

   5,587,752 853,731 صيانة

 مصروفات  

 6,963,872 4,550,510 6,254,762 1,785,440 تشغيل

     4,550,510 6,963,872 

 مارس 31 
 م2021

 مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   
771,672 1,111,797 الشركة  مكافآت أعضاء مجالس إدارةتذاكر وبدالت و  

131,16 112,000 بدالت ومكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة     
 2,574,574 2,420,711 رواتب وبدالت ومكافآت كبار التنفيذيين

 3,644,508 3,263,476 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 مراجعة()غير  )غير مراجعة( 

   
-       130,000,000 *  مرابحة ودائع  
 124,030,113 163,159,244   ** البنوك ىنقد لد

 293,159,244 124,030,113 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 الزكاة  -12

وبالنسبة   .إقرار زكوي مجمع على أساس موحدتقدم    %100، فإن الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة  م2019اعتباراً من  

، كانت م2019قبل  .، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة%100للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من 

تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق   .زكوية منفصلة على أساس غير موحد الشركات التابعة تقدم إقرارات

نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة  

 .ارات قيد التطوير واالستثماراتالدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعق

 
 مارس مما يلي : 31تتكون الزكاة المحملة على الفترة المنتهية في 

   
 مارس 31

 م2021
 مارس  31

 م 2020

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 3,828,711 2,079,594  للفترة الحالية  

 420,234 -                  للفترات السابقة  

  2,079,594 4,248,945 

 
 الحركة في مخصص الزكاة

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 35,657,960 18,914,325 رصيد بداية الفترة / السنة 
 2,225,505 2,079,594 المحمل على الفترة / السنة 
 ( 18,969,140) ( 1,529,296) المسدد خالل الفترة / السنة 

 325,914,18 19,464,623 نهاية الفترة / السنة رصيد 

 
  الوضع الزكوي

 
 الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل

م وحصلت الشركة على شهادة زكاة  2020ديسمبر  31تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركتي طيبة والعقيق عن العام المنتهي في 
 م. 2022أبريل  30صالحة لغاية 

  
م تطالب 2013م إستلمت شركة طيبة لإلستثمار الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام   2015عام  خالل  

مليون لاير سعودي، وقد إعترضت الشركة على هذا الربط إال أن لجنة االعتراض الضريبية   3,9الهيئة بموجبه بزكاة إضافية بمبلغ  
ً االبتدائية الثانية بالرياض قد أ وعليه قامت الشركة بإستئناف قرار اللجنة في  .يدت شركة طيبة شكالً وهيئة الزكاة والدخل مضمونا

م بعد أن قدمت ضماناً بنكياً بمبلغ الربط  وقد صدر قرار لجنة االستئناف جزئيا لصالح الشركة حيث تم تعديل مبلغ 2016أكتوبر    6
كما قامت الشركة بتقديم م.  2021وتم الغاء خطاب الضمان في مارس    م2021يناير  مليون لاير وتم سداده في شهر    1,5الربط الى  

م تطالب 2014م عن عام 2020عام  خالل م وتم استالم ربط معدل من الهيئة 2019م الى 2014إقراراتها الزكوية لألعوام من 
ة يئبوطات الهرم 2020 عام  خالل الشركة استلمتلف لاير سعودي وتم سدادها من قبل الشركة، كما أ  44بفروقات زكوية بمبلغ 

مليون لاير سعودي  8,1م تطالب فيه بفروقات زكوية بمبلغ إجمالي عن تلك السنوات قدره 2018م حتى 2015عن األعوام من 
 الفصل في المخالفات والمنازعات لجنةتقديم اعتراض عليه أمام  تمإثر دراسة الربط من قبل الشركة ومستشارها الزكوي  علىو

 لاير مليون 7,9 بمبلغ أعاله المذكورة السنوات عن المعدلة الزكوية الربوط الهيئة أصدرت .الضريبة خالل المهلة القانونية لذلك
 تحديد  يتم ولم لذلك القانونية المهلة خالل الضريبة والمنازعات المخالفات في الفصل  لجنة أمام عليه اعتراض تقديم وتم سعودي،
 . تاريخه حتى االستماع جلسة موعد
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 الزكاة )تتمة(  -12
 

 لشركات المجموعة )تتمة(  الزكويالموقف   12-3
 

م إستلمت شركة الذراع المكين الصناعية )فرع شركة طيبة لإلستثمار( الربوط الزكوية التقديرية من الهيئة العامة 2020خالل عام  
مليون    40م ومبلغ  2017مليون لاير سعودي لعام    40م والتي تظهر زكاة إضافية بمبلغ  2018م و  2017  عاميللزكاة والدخل عن  
ة وال يلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريب  أمام  الربطين  كال  على  باإلعتراضم، قامت الشركة  2018لاير سعودي لعام  

م 2014شركة الذراع المكين تم تحويلها لفرع لشركة طيبة في عام  مخصص إضافي ألن أيتعتقد إدارة الشركة أنها بحاجة لعمل 
 .ذلك الوقت يتم تزكيتها ضمن اإلقرار الزكوي لشركة طيبة منذو
 

  7,6م لشركة العقيق وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2015م و2014 عامي عن ربطينكما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
م  2018قامت الشركة بتكوين مخصص بإجمالي تلك الفروقات خالل عام    , سعودي على التواليمليون لاير  1مليون لاير سعودي و  

المذكورين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ثم تم تصعيد االعتراض إلى لجنة االعتراض   ينكما تم تقديم إعتراض على الربط
تقديم ضمان مالي  مع بتدائيةلجنة االالعلى قرار  الشركةاستئناف  ذلك تبعصدر قرار اللجنة اإلبتدائية عليه، والضريبية والزكوية 
م تم تسجيل االستئناف لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية والتي أصدرت 2020خالل عام  ,المبلغبإجمالي 

 7,9م والذي تم بموجبه تأييد الشركة في معظم البنود المختلف عليها وبناء عليه تم عكس مبلغ 2020أكتوبر 18قرارها بتاريخ 
 م.   2021وتم الغاء خطاب الضمان المقدم للهيئة في ابريل  ذا الغرضمليون لاير من مخصص الزكاة المكون سابقاً له

 
 أراك  -الشركة العربية للمناطق السياحية 

 30م وحصلت على شهادة زكاة صالحة لغاية 2020ديسمبر  31قدمت وسددت الشركة اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في 
 م. 2022أبريل 

 
م  2014مليون لاير سعودي خالل عام    2,5م البالغة  2013كما قامت الشركة بسداد فروقات زكوية عن الربط النهائي المستلم لعام   

ً قدمت اعتراض كما م إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية 2013تم تصعيد االعتراض عن ربط عام  ,هذا الربط نللهيئة ع ا
استأنفت الشركة على قرار اللجنة االبتدائية   ثم  ,ت اللجنة قرارها بشأن االعتراض المقدم من الشركةالضريبية األولى بجدة وقد أصدر

قرارها لصالح الشركة   أصدرت  التيوتم تسجيل االستئناف لدى األمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية و
 .هيئةم وتم تسجيل المبلغ كمديونية على ال2020خالل عام  

 
م ضمن مبادرة اإلفصاح  2018م، 2017م، 2016م بتسوية وسداد الربوط الزكوية لألعوام 2020ام عكما قامت الشركة خالل 

 .سنوات التسوية جميع عنألف لاير سعودي  246سداد  عليها ترتب والتيللسنوات من الهيئة 
 

 تادك  –شركة طيبة للتنمية الزراعية 
م وحـصلت على 2020ديـسمبر   31تادك بتقديم وـسداد اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في   -للتنمية الزراعية  قامت ـشركة طيبة 

ــالحة لغاية  ــهادة زكاة صـ ــركة حتى عام 2022ابريل   30شـ ــدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات النهائية للشـ م، كما أصـ
 م.2018

 
 

 شركة طود إلدارة وتسويق العقار 
قامت الشركة بتقديم وسداد اإلقرارات الزكوية ،  م  2017عام    حتى  للشركةهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات النهائية  أصدرت ال
م وحصــلت 2020ديســمبر   31وســداد اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في بتقديم قامت الشــركة  ،  2019و   2018عن األعوام  

 .م2022ابريل  30 إليعلى شهادة زكاة صالحة 
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 ألدوات المالية ا - 13
 

ان القيمة العادلة هي ـسعر بيع أصـل أو  ،تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة
اً على إفتراض أن بيع  ,ـتاريخ القـياستحوـيل إلتزام في عملـية منتظـمة بين طرفين في الســـــوق في  يكون قـياس القيـمة الـعادـلة مبنـي

 أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:
 

 ,في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام •

 ,في السوق األكثر مالئمة للموجودات و المطلوبات في حالة عدم وجود سوق رئيسي •
 

 .عةيجب أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للمجمو
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام بإستخدام اإلفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام  
 . وبإفتراض أن المشاركين يعملون ألفضل ما في صالحهم

 
على توليد منافع إقتصادية ناتجة من أفضل  يؤخذ في اإلعتبار عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشارك في السوق 

 . إستخدام لألصل أو بيعه لمشارك آخر في السوق قد يستخدمه أفضل إستخدام
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعترف بزيادة إستخدام 
 .تها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت المتعلقة التي يمكن مالحظ

 
الموحدة، يتم تصــنيفها  األوليةإن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصــاح عنها في القوائم المالية 

ــلســل الهرمي للقيم العادلة، والذي يتم توضــيحه فيما يلي، على أســاس الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقياس القيم  ضــمن التس
 العادلة ككل:

 .األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة : 1المستوى 

ب ال :2المستوى  ــالـي ة يمكن  أســـ ادـل ة الـع اس القيـم ة لقـي دخالت ذات األهمـي ده للـم دـي ذي يمكن تـح د األدنى اـل ث يكون الـح تقييم بحـي
 .مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر

أســـــالـيب التقييم بحـيث يكون الـحد األدنى اـلذي يمكن تـحدـيده للـمدخالت ذات األهمـية لقـياس القيـمة الـعادـلة ال يمكن   : 3المستوى 
.مالحظته
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ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات  ,في  القيمة العادلةيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي 
 . قريبيه معقوله للقيمة العادله القيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة تالمالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها ب

 م2020ديسمبر  31  م 2021مارس   31 

 التكلفة المطفأة  المجموع  

القيمة العادلة من  

 خالل قائمة الدخل  

القيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

 

 التكلفة المطفأة  المجموع  

خالل  القيمة من 

 قائمة الدخل 

القيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

          الموجودات المالية  

 932,108,261 ــ        ــ        932,108,261  1,159,700,010 -         -         1,159,700,010 العادلة  بالقيمة مالية  موجودات

 ــ        ــ        512,942,18 512,942,18  -           -         43,052,394 43,052,394 تجارية  مدينة ذمم

 ــ        ــ        231,237,19 231,237,19  -           -         19,237,231 19,237,231 عالقة  ذات اطراف  من  مستحق

 ــ        ــ        113,030,124 113,030,124  -           -         293,159,244 293,159,244 نقد وما في حكمه 

 ــ        ــ        220,000,000 220,000,000  -           -         20,000,000 20,000,000 األجل  قصيرة   مرابحات
 ────────── ──────── ────── ──────────  ────────── ───────── ────── ──────── 

 932,108,261 ــ        856,209,382 117,318,314,1  1,159,700,010 ــ        375,448,869 1,535,148,879 المجموع 
 ═══════════ ══════════ ═══════ ════════════  ═══════════ ══════════ ═══════ ═════════ 
          

 المطلوبات المالية  
         

  دائنة  ارصدة و  تجارية  دائنة ذمم

 أخرى 

 

33,298,604 

 

33,298,604         -           - 

  

29,729,549 

 

29,729,549 

 

 ــ       

 

 ــ       

 ــ        ــ        107,935,443 107,935,443  -           -         187,921,804 187,921,804 مستحقة  أرباح توزيعات
 ──────── ──────── ────── ────────  ──────── ───────── ────── ──────── 

 ــ        ــ        137,664,992 137,664,992  ــ        ــ        221,220,408 221,220,408 
 ══════════ ═════════ ═══════ ═════════  ══════════ ══════════ ═══════ ═════════ 
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 ربحية )خسارة( السهم -14

 

 ربحية )خسارة( السهم األساسية  

يتم إحتساب ربحية )خسارة( السهم األساسية بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام المتوسط المرجح  

 , سهم( 160,457,483م :  2020مارس  31سهم ) 160,457,483لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية والبالغة  

 

 ربحية )خسارة( السهم المخفضة  

يتم إحتساب ربحية )خسارة( السهم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد 

التخفيض سهم( بعد تعديل أثر  160,457,483م : 2020مارس  31سهم ) 160,457,483األسهم العادية القائمة والبالغة 

 , المحتمل لألسهم العادية إن وجد

 

خالل الفترة ال يوجد معامالت تؤدي إلى تخفيض ربحية )خسارة( السهم وبالتالي فإن ربحية السهم المخفض ال تختلف عن ربحية 

 ,)خسارة( السهم األساسية

 

 توزيعات أرباح مستحقة  -15

 

 ديســــمبر  16 بتاريخعلي توصــــية مجلس اإلدارة    م2021 مارس  29بتاريخ  والثالثون  التاســــعةالعادية وافقت الجمعية العامة  

لاير سعودي مليون   80,2من رأس المال بمبلغ   %5 هم بما يعادل ما نسبت2020من عام    الثاني  النصفتوزيع أرباح عن  لم  2020

 ,الواحدللسهم سعودي لاير  0,50بواقع 

 

 : مستحقة الرباح األتوزيعات حساب  فيوفيما يلي الحركة 

 

 

 التشغيلية  الحسابات  عن  منفصلة  بنكية  حسابات  فيم  2021  مارس  31  في  كما  سعودي  لاير  مليون  93,5  بقيمة  المقيد  بالنقد  يحتفظ

 . للمجموعة  العام لالستخدام متاحة والغير

 

 التغيرات الموسمية  -16

 

أشــهر ال تمثل بالضــرورة مؤشــراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال الســنة كاملة، حيث تزيد إيرادات  الثالثةإن نتائج األعمال لفترة 

نـشاط تـشغيل الـشقق والغرف الفندقية للمجموعة خالل موـسمي الحج والعمرة وكذلك خالل فترة اإلجازات الـصيفية، وتقل وتنخفض  

الل بقية أيام السنة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل السنة، وعليه فإن اإليرادات بعض الشيء خ

 .نتائج األعمال لهذه الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة

  

 

  مارس 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 789,453,102 107,935,443 يناير 1الرصيد في 

 609,434,152 80,228,742 أرباح معلن عنها خالل الفترة / السنة  

 (955,952,146) (242,381) الفترة / السنة المسدد من توزيعات األرباح خالل 

 443,935,107 187,921,804 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 
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 19 -تأثير كوفيد  -17

 

م، مما تسبب في عدم وجود 2020( عبر العديد من المناطق الجغرافية في بدايات سنة 19-)كوفيدتم تأكيد انتشار فيروس كورونا 

م، اتخذت حكومة المملكة 2020خالل شهر مارس  ,تيقن جوهري حول االقتصاد الكلي، وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية

م الحتواء انتشار الفيروس والتي تضمنت فرض قيود 2020العربية السعودية العديد من المبادرات حتى وصلت لما بعد مارس 

 . على السفر والتجمعات وفرض أوقات حظر التجول

 

ونتائجها المالية مؤكد ولكن غير محدد المقدار وتتوقف على إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها  

وتتضمن تلك  .العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية 

لسلطات الحكومية للحد من انتشار العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها ا

 ,الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثيرها على أعمال عمالء المجموعة والعوامل األخرى

 

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األعمال واالقتصاد، إال أن إدارة المجموعة قامت بعمل تقييم 

دى التأثير، على عمليات المجموعة الكلية، وقامت بتقدير متطلبات السيولة وأعمالها التجارية بما في ذلك  قيود السفر والطلب لم

مجموعة أن تؤكد أن افتراضاتها المستخدمة في التقديرات أعاله ستكون صحيحة نتيجة للوال يمكن    ,الخ   ,,,على عقارات المجموعة

إضافة لذلك، فإن حجم ومدة وسرعة الوباء العالمي غير مؤكدين، وبالتالي، اتخذت اإلدارة خطوات   ,كدةمثل هذه المواقف غير المؤ

كما قامت إدارة المجموعة بإعادة احتساب خسائر االئتمان  ,عدة للتخفيف من تأثيرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقليص النفقات

مليون   81,8  بلغ  م2021مارس    31  كما في  ئتماناالمخصص خسائر    فأن  ليهوعالمتوقعة من خالل إدخال عوامل االقتصاد الكلي  

قامت أيضاً بتقييم وضع كما  المتوقع عدم استمراريتها أو تحصيل أيرداتها.اإليجار والتوقف عن تسجيل أيرادات   ،لاير سعودي

 . القائمة وجاهزية اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضعالتدفقات النقدية بما في ذلك التسهيالت البنكية واستمرارية عقود اإليجار 

 

وعلى ضوء الضبابية الحالية فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء 

إن إدارة    ,في الفترات المستقبلية  تعديالت جوهرية على القيم الدفترية المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بهذه النتائج وذلك

وستقوم بإطالع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد   ،المجموعة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة

كذلك، وبناءاً على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، ال تعتقد اإلدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق  ,من المعلومات

 .بمبدأ االستمرارية

 
 أرقام المقارنة -18

 

 . الحالية الفترةلتتوافق مع العرض في  للفترةالمقارنة أعيد تصنيف بعض أرقام 

 

 


