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 غیر شریك ووعض السعودیة العربیة مملكةال في مسجلة مھنیة شركة سبون ومراجعون قانونیون،وشركاه محا الفوزان جي ام بي كي
 ریة. جمیع الحقوق محفوظة.سویس تعاونیة كةرش میة،اللعا جي ام بي كي ل ةالتابعو لةالمستق جي ما بي كي ركاتش شبكة في

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
  لالستثمارللسادة مساھمي شركة طیبة 

 
 الرأي

"الشركة" والشركات التابعة لھا   -شركة مساھمة سعودیة- لالستثمارلشركة طیبة  القوائم المالیة الموحدةلقد راجعنا 
م، والقوائم الموحدة لـلربح أو الخسارة، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في "المجموعة"

النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات المرفقة مع  قاتوالدخل الشامل، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدف
 القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

مالي الموحد ال عرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركزتوفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة 
، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا
 القانونیین. للمحاسبین یةالسعود الھیئة

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
قلون مستتم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن 

عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة 
ً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة  الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة االخرى وفقا

 رأینا. إلبداءس أساومناسبة لتوفیر 

 أمور المراجعة الرئیسیة 

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة 
، فیھا ن رأینایوتكة الموحدة ككل، وعند الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالی للسنةالموحدة 

 وال نبدي رأیاً منفصالً في تلك األمور. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 (یتبع)للسادة مساھمي شركة طیبة لالستثمار 

 إثبات اإلیرادات 

) من ۲۹) الخاص بالسیاسة المحاسبیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات وكذلك اإلیضاح رقم (۱٤-٤اإلیضاح رقم (
 القوائم المالیة الموحدة. ة معرفقالماإلیضاحات 

 أمر مراجعة رئیسي كیفیة معالجة األمر اثناء مراجعتنا

قمنا بإجراءات المراجعة التالیة من بین إجراءات 
 أخرى:

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة الخاصة  -
وكذلك اإلیرادات والتي تتعلق بإثبات بالمجموعة 

اسبة اییر المحمع لتزام بمتطلباتتقییم مدي اال
 .المطبقة

تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار مدى كفاءة إجراءات  -
الرقابة الخاصة بالمجموعة بما في ذلك إجراءات 
الرقابة الخاصة بمكافحة الغش إلثبات اإلیرادات 

 وفقاً لسیاسة المجموعة.
عینة من معامالت إثبات اإلیراد والتي تتم  اختبار -

تم االعتراف  إذا ییم مالتقبالقرب من نھایة السنة 
 باإلیرادات في الفترة الصحیحة.

القیام بإجراءات تحلیلیة مفصلة إلیرادات السنة  -
الحالیة مقارنة بالسنة السابقة وتحلیل االتجاھات مع 
األخذ في االعتبار حجم المبیعات ومتوسط األسعار 
وفھمنا لظروف السوق الحالیة، وعند الضرورة، 

 بارات. تخواالسارات ستفقمنا بمزید من اال
المستندي لإلیرادات باالختبارقمنا على أساس العینة  -

 المثبتة مع المستندات المؤیدة.
استعلمنا من ممثلي اإلدارة بشأن معرفتھم بمخاطر  -

 الغش وعن ما إذا كانت ھناك حاالت غش فعلیة.

ملیون  ۳۸۸قامت المجموعة بإثبات إیرادات بإجمالي مبلغ 
م ۲۰۱۹بر دیسم ۳۱سنة المنتھیة في اللایر سعودي عن 

ملیون لایر سعودي). تتكون اإلیرادات  ٤۰٦م: ۲۰۱۸(
وإیرادات الرئیسیة للمجموعة من إیرادات تأجیر عقارات 

 النشاط السیاحي.

تعترف المجموعة باإلیرادات عندما تقوم بتحویل السیطرة على 
 السلعة أو الخدمة إلى العمیل على مدى زمني أو عند نقطة

  منیة. ز

یتم اعتبار إثبات اإلیرادات أمر مراجعة رئیسي، حیث تعتبر 
، ةعمجمواإلیرادات أحد المؤشرات الجوھریة لقیاس أداء ال

ویترتب على ذلك وجود مخاطر متأصلة من خالل إثبات 
 اإلیرادات بأكثر من قیمتھا الفعلیة.
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 قللحسابات المستا تقریر مراجع
 (یتبع) لالستثماریبة ھمي شركة طللسادة مسا

 بطریقة حقوق الملكیة االستثمارات في شركات مستثمر فیھاتقییم 

) المتعلق بالسیاسة المحاسبیة الخاصة باالستثمارات في شركات مستثمر فیھا ٤-۱( مقاح ریرجي الرجوع إلى اإلیض
فیھا بطریقة تثمارات في شركات مستثمر إس) المتعلق باإلفصاح عن ۱۱( بطریقة حقوق الملكیة وكذلك اإلیضاح رقم

 حقوق الملكیة. 

 أمر مراجعة رئیسي كیفیة معالجة األمر اثناء مراجعتنا

المراجعة التالیة من بین إجراءات  تراءاقمنا بإج
 أخرى:

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة الخاصة  -
حاسب عنھا لمبالمجموعة لقیاس االستثمارات ا

ً مع متطلبات المعملبطریقة حقوق ال اییر كیة تمشیا
 .للتقریر الماليالدولیة 

  اخلیةإجراءات الرقابة الد تطبیقوتصمیم و تقییم -
بإجراءات المجموعة باالعتراف والقیاس  ةتعلقالم

الالحق للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق 
الملكیة بما في ذلك إثبات حصة المجموعة من 

 بوط في القیمة.لھج االستثمارات وإثبات اائنت
استخدام مختصي التقییمات الداخلیة لدینا لتقییم  -

ة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة من قبل اإلدار
احتسابھا للقیمة قید االستخدام، بما في ذلك  دعن

توقعات التدفقات النقدیة ومعدالت الخصم. كما قمنا 
داریة الھامة اإلبتقییم مدى معقولیة االفتراضات 

لیة المقدرة التدفقات النقدیة المستقبب المتعلقة
 ومعدالت النمو والخصم. 

ة مقارنة االفتراضات اإلداریة وتطبیق فھمنا للنظر -
تقبلیة لألعمال من المصادر الداخلیة سمال

 والخارجیة ومقارنة التوقعات مع الخبرة التاریخیة.
قدمة لمالتحقق من مدى دقة واكتمال المعلومات ا -

 ییمھا.تخدمت كأساس لتقاسمن اإلدارة والتي 
األخذ باالعتبار مدى كفایة االفصاحات التي قامت  -

في  تاثماربھا المجموعة فیما یتعلق بتقییم االست
 اً شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة وفق

 للمعاییر المحاسبیة المطبقة.

مر فیھا تثبلغت القیمة الدفتریة لإلستثمارات في شركات مس
 ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۹۲كیة ملبطریقة حقوق ال

 .)ملیون لایر سعودي ۱۱٦م: ۲۰۱۸م (۲۰۱۹دیسمبر 
في قیمة استثماراتھا في  خفاضتتعرض المجموعة لمخاطر االن

شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. وتأخذ إدارة 
ى المجموعة باالعتبار ما إذا كان ھناك أي مؤشرات عل

ا ارات في شركات مستثمر فیھثماالنخفاض في قیمة االست
بطریقة حقوق الملكیة، وتجري اختبارھا للتحقق من االنخفاض 

استرداد ھذه االستثمارات  ةكانیدى إمفي القیمة لتقییم م
باستخدام نموذج القیمة قید االستخدام، یتطلب تقییم االنخفاض 

افتراضات من و ممارسة تقدیرات في قیمة ھذه االستثمارات
 .ةإلدارقبل ا

تم اعتبار االنخفاض في قیمة االستثمارات في شركات مستثمر 
كام ح لألفیھا بطریقة حقوق الملكیة أمر رئیسي للمراجعة نظراً 

 واالفتراضات الھامة عند تقییم االنخفاض في القیمة.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 ع)تب(ی لالستثمارللسادة مساھمي شركة طیبة 

 معدات والعقارات االستثماریةممتلكات واآلالت والالاالنخفاض في قیمة 

 )۹( و )۷رقم ( اتدات غیر المالیة واإلیضاحوجالمو) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بانخفاض قیمة ٤-۱۱اإلیضاح رقم (
 من اإلیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة.

 رئیسي راجعةم أمر كیفیة معالجة األمر اثناء مراجعتنا

التالیة من بین إجراءات  ات المراجعةإجراءقمنا ب -
 أخرى:

إختبار تصمیم وتطبیق إجراءات الرقابة الداخلیة  -
نخفاض بالقیمة وبتقدیر االشرات المتعلقة بتحدید مؤ

 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة.
الحصول على دراسة معتمدة من إدارة المجموعة  -

في  رات على وجود إنخفاضؤشحول مدى وجود م
عقارات لمعدات والیمة الممتلكات واآلالت واق

االستثماریة وكذلك دراسة صافي التدفقات النقدیة 
الل الممتلكات واآلالت خ عة منالمستقبلیة المتوق

وتم تقییم مدى معقولیة اإلفتراضات  والمعدات.
واألسس التي تم اإلعتماد علیھا إلعداد دراسة 

من إدارة تمدة دیة المستقبلیة المعنقالتدفقات ال
 المجموعة. 

دراسة مقیم عقاري مستقل  ىقمنا بالحصول عل -
تقییم مؤھالت معین من إدارة المجموعة وقمنا ب

بتحدید القیمة قام  الذيلمقیم المستقل ا خبراتو
 العادلة للعقارات االستثماریة.

إستخدام المتخصصین لدینا إلختبار اإلفتراضات  -
تساب القیمة ة إلحتي إستخدمتھا اإلدارالالرئیسیة 
 ترداد.القابلة لإلس

االطالع على محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة  -
من  لصبالتخوالتأكد من عدم وجود قرارات تتعلق 

الممتلكات وآالالت والمعدات والعقارات االستثماریة 
 خالل السنة الحالیة.

تلكات ممم بلغت القیمة الدفتریة لل۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
قیمة الدفتریة للعقارات االستثماریة والدات، واآلالت والمع

ملیون لایر سعودي  ٥۳۰ملیون لایر سعودي و  ۱٫۸۲۸
ملیون لایر  ٤۱۷ودي و سعلایر ملیون  ۱٫۷٦٤م: ۲۰۱۸(

 سعودي) على التوالي.

 ً ، یتعین على معاییر المحاسبة ذات الصلةلمتطلبات  وفقا
ت واآلالالممتلكات قیمة  في اضالمجموعة تقییم مؤشرات انخف

 بشكل مستمر. عقارات االستثماریةوالمعدات وال

كجزء من تقییمھا، تقوم المجموعة بمراجعة كالً من المؤشرات 
والخارجیة لالنخفاض في القیمة بما في ذلك على سبیل ة داخلیال

المثال ال الحصر اإلیرادات الناتجة من الموجودات والتلف 
 وق الحالیة.ف السأداء الموجودات وظروو المادي للموجودات

تم اعتبار االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
ن تقییم أ ، حیثوالعقارات االستثماریة أمر مراجعة رئیسي

االنخفاض یتطلب من اإلدارة ممارسة الحكم الشخصي 
واستخدام افتراضات وتقدیرات جوھریة قد تكون غیر مؤكدة 

 في طبیعتھا.
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 المستقلابات تقریر مراجع الحس
 (یتبع) لالستثمارشركة طیبة للسادة مساھمي 

 

  األخرى المعلومات

التقریر السنوي،  في الواردة المعلومات األخرى المعلومات . وتشملرىاألخ المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 تقریرنا تاریخ بعد السنوي متاح لنا رقریالت یكون أن المتوقع نوم عنھا، الموحدة وتقریرنا القوائم المالیة تتضمن ال ولكنھا

 .ھذا
فیما یخص  التأكید استنتاجات من أشكال شكل أي بدينُ  وال األخرى، الموحدة المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال
 .ذلك

 تصبح عندما أعاله المشار إلیھا خرىألا قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن الموحدة، المالیة للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 المالیة قوائمال مع يبشكل جوھر متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار وعند متاحة،

 .بشكل جوھري محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو الموحدة،
 األمر فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ جوھري تحریف وجود تبین لنا إذا لنا،یكون متاحاً  عندماالسنوي،  رنا للتقریءتعند قرا
 بالحوكمة. للمكلفین

 إلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدةا اتولیمسؤ

 المالي للتقریر دولیةلا ییرللمعا ة عادلة وفقاً ورإن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بص
القانونیین،  للمحاسبین ودیةسعال ئةاألخرى المعتمدة من الھی واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة

تي تراھا اإلدارة الواألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة 
 مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ. لتمكینھا من إعداد قوائم وریة،ضر

ً لمبدأ لملیة اوعند إعداد القوائم الما وحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا
دأ االستمراریة باالستمراریة واستخدام مبالقة ، عن األمور ذات العسباالستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو منا

اف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي یقأو إ المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة كأساس في
 سوى القیام بذلك.

 ي في المجموعة.الإن المكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر الم

 سابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدةمراجع الح لیاتمسؤو

المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء م لقوائتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت ا
التأكید،  من لمعقول ھو مستوى عالٍ ا بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید

لكة العربیة ممفي المعتمدة ناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة الإال أنھ لیس ضما
السعودیة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد 

ھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا ول توقع أنھا ستؤثر بمفردل معقیة إذا كان یمكن بشكھرجو
 لمالیة الموحدة.ا قوائمھذه ال المستخدمون بناًء على

ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الح المھني  كموكجزء من المراجعة وفقا
 ة. وعلینا أیضاً:الشك المھني خالل المراجعنزعة ونحافظ على 

 كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم اءً ة، سوتحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحد •
البداء أساس  یرلتوف وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة

ریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد خطر عدم اكتشاف تح ویعد رأینا.
 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. ذفأو ح ینطوي على تواطؤ أو تزویر

مناسبة  راجعةأجل تصمیم إجراءات من الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، م •
 فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.ض إبداء رأي عن للظروف، ولیس بغر
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٦ 
 

 
 الشركةحول عامة معلومات  -۱

ت شركة طیبة لإلستثمار (شركة طیبة القابضة سابقاً) ("طیبة" أو "الشركة" أو "الشركة األم") بموجب سستأ
جب قرار معالي یسھا بموعالن تأستم إھـ. و۱٤۰۸ي جمادى الثان ۱٦ یخرتاب رلصادا ٤۱المرسوم الملكي رقم م/

م وسجل تجاري رقم ۱۹۸۸سبتمبر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۰۹صفر  ۱۳وتاریخ  ۱۳٤وزیر التجارة واالستثمار رقم 
 من )۲( م علي تعدیل المادة۲۰۱۹مایو  ۱٤عقدة بتاریخ . وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة المن ٤٦٥۰۰۱۲٤۰۳

ابضة إلى شركة طیبة لإلستثمار. وتم تعدیل النظام طیبة القسم شركة أ یرغین تبشأكة اسي للشرام األسلنظا
 م.۲۰۱۹و مای ۲۱األساسي للشركة بتاریخ 

 
المملك��ة العربی��ة  – ٤۱٤۷۲الرم��ز البری��دي  ۷۷۷۷یق��ع المرك��ز الرئیس��ي للش��ركة ف��ي المدین��ة المن��ورة، ص.ب 

 السعودیة
 

 ركة فیما یلي:لشل يیسرئلاط ایتمثل النش
 المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھا. ة لھا أوت التابعكاشرالرة إدا -
 مار أموالھا في األسھم وغیرھا من األوراق المالیة وفقاً للضوابط الشرعیة والنظامیة.ستثا -
 ا.طھشانة شرالمب امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة -
 التابعة لھا. للشركات والتمویلت الفاالكض وقروتقدیم ال -
ناعیة وحقوق االمتیاز وغیرھا م�ن الحق�وق الصامتالك حقوق الملكیة من براءات اإلختراع والعالمات التجاریة و -

 رھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا.المعنویة واستغاللھا، وتأجی
 ات.ه الشركھذة عبیط عفق مأي غرض آخر مشروع یت -

المتبعة وبعد الحصول عل�ى الت�راخیص الالزم�ة م�ن الجھ�ات المختص�ة إن  األنظمة طتھا وفقشان ركةلشس ارماوت
 وجدت.
ن لھا مصلحة أو تشترك بأي شكل مع جھات، شركات، أو أفراد یقومون بأنشطة مماثلة أو قد كة أن تكولشریجوز ل

ادیق لتحق�ق ار ف�ي ص�ناإلس�تثم أوء رابش� ق�ومو تدمج أو تؤس�س أتن�ث ی�بحا ھھدف تقوم الشركة بالمساعدة في تحقیق
 مصالحھا.

 
 م:۲۰۱۸دیس���مبر  ۳۱ س���عودي (لایر ۱٫٦۰٤٫٥۷٤٫۸۳۰م، بل���غ رأس م���ال الش���ركة ۲۰۱۹دیس���مبر ۳۱كم���ا ف���ي 

سھم)  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سھم ( ۱٦۰٫٤٥۷٫٤۸۳) یتكون من لایر سعودي ۱٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  م.سھلل وديسع لایر ۱۰إسمیة ة یمقب ملابالكمدفوع 

 
ة طیب��م وافق��ت الجمعی��ة العام��ة غی��ر العادی��ة الرابع��ة عش��ر ل۲۰۱۹أبری��ل  ۹ھ��ـ المواف��ق ۱٤٤۰ ش��عبان ٤بت��اریخ 

 %۸٫۱۰العقاریة البالغة لإلستثمار على االستحواذ علي إجمالي الحصص غیر المسیطرة في شركة العقیق للتنمیة 
یاحیة (أراك)، وذلك ناطق السربیة للملعا كةشر في طرةحصص غیر المسیالن م %۱۲٫٦٥ى وكذلك االستحواذ عل

لایر س�عودي  ۱٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰س�تحواذ م�ن االمقابل زیادة رأس مال شركة طیب�ة لإلس�تثمار بع�د إتم�ام ص�فقتي 
 ضالعوسھما عادیا والتي تمثل أسھم  ۱۰٫٤٥۷٫٤۸۳عدد لایر سعودي من خالل إصدار  ۱٫٦۰٤٫٥۷٤٫۸۳۰الى 

م ت�م االنتھ�اء م�ن اإلج�راءات النظامی�ة ۲۰۱۹بع الثاني لعام خالل الرركتین. ولشا تاكل في عیناألقلیة البائي ھمامسل
فاء جمی��ع الش��روط الالزم��ة الس�تكمال ص��فقتي االس��تحواذ وزی�ادة رأس م��ال ش��ركة طیب��ة س�تیالمطلوب�ة وت��م أیض��اً ا

م�ن   ۱۲٫٦٥ھ %س�بتا نالعقی�ق وعل�ى م�ة ركش�ل ماس�ن رأ% م� ۸٫۱۰تثمار حیث تم اس�تكمال نق�ل م�ا نس�بتھ لالس
 م�ن %۱۰۰آراك لصالح شركة طیب�ة لالس�تثمار. وب�ذلك أص�بحت ش�ركة طیب�ة لالس�تثمار تمتل�ك  مال شركةرأس 

س�ي للش�ركة بت�اریخ م�ن رأس ش�ركة أراك. وت�م تع�دیل النظ�ام األسا %۹۹٫٥۳رأس مال شركة العقیق وما نس�بتھ 
س�ھم للمس�اھمین إی�داع األ(ت�اریخ  م۲۰۱۹ نی�ویو ۱۰ ھم المص�درة ف�يس�لأل ل�ةادعة الم. بلغت القیم�۲۰۱۹مایو  ۲۱

ًء على ذلك تم إثبات عالوة إصدار بمبلغ بنالایر سعودي، و ۲۹۸٬٥٦۱٬۱٤۰بسوق المال) (تكلفة اإلستحواذ) مبلغ 
بن�د  لىع )رةصدمم البین تكلفة اإلستحواذ والقیمة االسمیة لألسھ لایر سعودي (والتي تمثل الفرق ۱۹۳٬۹۸٦٫۳۰۹

م�ن الحص�ص غی��ر  %۰٫۲۷م ت�م االس�تحواذ عل�ى م��ا نس�بتھ ۲۰۱۹م ثال��ث لع�االرب�ع الل الوخ�ر. آلخ�ي ااإلحتی�اط
من رأس مال شركة أراك  وت�م إثب�ات إجم�الي  %۹۹٫۸۰ح طیبة لالستثمار تمتلك تصبالمسیطرة في شركة أراك ل

خ�ر اآل يطتی�اإلحف�ي الایر س�عودي  ۹۰٫۱۳۸٫۳۱۰لغ�ة ستحواذ على حقوق الملكیة غیر المس�یطرة والباخسائر اإل
 ً  .أیضا
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 معلومات عامة حول الشركة (تابع)   -۱

 
(یش�ار إل�یھم الشركة إستثمارات في الشركات التابع�ة التالی�ة دى م ل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

  مجتمعین بالمجموعة):
 
 یةمالائم الن ھذه القوا ضمھحیدتو مت والتي لالستثمارشركات خاضعة لسیطرة شركة طیبة  )أ

 
  نسبة الملكیة المباشرة (٪) النشاط الرئیسي دولة التأسیس ةركة تابعاسم ش

 دیسمبر ۳۱كما في 
 م۱۸۲۰ م۹۲۰۱   

المملكة العربیة  شركة العقیق للتنمیة العقاریة
 السعودیة

 ٪۹۱٫۹۰ ٪۱۰۰ التطویر العقاري 

 الشركة العربیة للمناطق السیاحیة
 )كارأ(

لكة العربیة مملا
 یةالسعود

 ٪۸٦٫۸۷ ٪۹۹٫۸۰ ة وسیاحة افضی

شركة طیبة للتنمیة الزراعیة 
 (تادك)

المملكة العربیة 
 السعودیة

 ٪٥٤٫۸۰ ٪٥٤٫۸۰ الزراعة

 
 

 شركات تابعة خاضعة لسیطرة شركات تابعة )ب

 النشاط الرئیسي دولة التأسیس اسم شركة تابعة
  نسبة الملكیة المباشرة (٪)

 مبرسدی ۳۱ يف كما
 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱   

عقار تسویق الدارة وإل طود شركة
 د)(طو

المملكة العربیة 
 السعودیة

إدارة العقار 
 والتسویق

۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

لصیانة لمقاوالت وایبة لشركة ط
 المحدودة (تاكوما)

المملكة العربیة 
 السعودیة

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ المقاوالت والصیانة

 
 ین لش�راءمس�تثمرال أح�دمق�دم م�ن الم الغی�ر مل�زض ة علي الع�رجموعمال ةرادإ م وافق مجلس۲۰۱۹دیسمبر  ۱۸في 

ًء ام عملی�ة البی�ع، وبن�ااتم� ىري العم�ل عل�جاو .شركة طیبة للمقاوالت والصیانة المحدودة "تاكوما" في حصتھاكامل 
بھ�ا فظ تت مح�اب�وعادة تصنیف استثماراتھا في شركة طیبة للمقاوالت والصیانة المح�دودة كموج�ودات ومطلإعلیھ تم 

كم�ا ت�م اإلفص�اح ع�ن نت�ائج عملیاتھ�ا  .م۲۰۱۹دیس�مبر  ۳۱ا ف�ي ح�دة كم�لموي اة المرك�ز الم�البیع في قائم�بغرض ال
 .ن العملیات غیر المستمرةئر) مكأرباح / (خساللسنة المنتھیة 

 
 أسس إعداد القوائم المالیة  -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱

الس��عودیة العربی��ة المملك��ة دة ف��ي عتم��الملتقری��ر الم��الي ر الدولی��ة لق��اً للمع��اییوف ةموح��دلا ت��م إع��داد ھ��ذه الق��وائم المالی��ة
ن القانونیین (یشار الیھا مجتمع�ة ب�ـ" المع�اییر حاسبیالسعودیة للم والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة

 تمد في المملكة العربیة السعودیة").الدولیة للتقریر المالي المع
 

 ساالقی سسا ۲-۲
ع�ة ف�ي الس�نة الحالی�ة. كم�ا ت�م إع�داد الق�وائم رض المتبریقة العب مع طناسیت م المقارنة بماایب بعض أرقإعادة تبو مت

ل�ة م�ن خ�الل تكلفة التاریخیة فیما عدا اإلستثمارات ف�ي أدوات حق�وق الملكی�ة بالقیم�ة العاددأ الحدة وفقاً لمبالمالیة المو
 دلة.یمة العاسھا بالقتم قیاي یالتلوبات المالیة مالیة والمطلموجودات الوا ةعادللا الدخل الشامل اآلخر بالقیمة
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 (تابع)القوائم المالیة أسس إعداد   -۲

 
 رضة العة وعملالوظیفیالعملة  ۲-۳

 تم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي الذي یمثل العملة الوظیفیة للمجموعة وكذلك عملة العرض.
 
 اتركام والتقدیألحادام ختسا ٤-۲

لمحاسبیة تخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات ادارة إسدة من اإلالموح لیةلماقوائم اعداد الیتطلب إ
 الفعلیة عن ھذه التقدیرات.لغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج المباعلى 

والتي تعتبر مناسبة ستقبلیة حداث المت باألقعاتو ة وعوامل تتضمنى خبرة سابقات مبنیة علراضتواإلف تإن التقدیرا
لوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، یتم تقییم والمطیة للموجودات للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتر

ھا مراجعة التي یتم فیفي الفترة  بتةثالم ةیبكل مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسالتقدیرات واإلفتراضات بش
 فترات الحالیةرات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على العة والفتة المراجفي فترات دیرالتق

 ستقبلیة.والم
اح صفإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة تتفق مع تلك التي تم اإل

والمصادر الرئیسیة للتقدیرات المرتبطة بتطبیق الجدیدة الھامة  ألحكاما اعد السابقة. فیما مالیة للسنةبالقوائم الھا نع
 ).۳والتي تم اإلفصاح عنھا باإلیضاح رقم (عقود اإلیجار ) ۱٦ي (المالدولي للتقریر المعیار ال

 
اسبیة لمحت اتطبیق السیاسا الھامة عند كد واألحكاملتأاعدم  تفیما یلي توضیحاً للمعلومات عن أھم التقدیرات وحاال

 یضاحات:ي اإلتم إدراجھا ف على المبالغ الظاھرة في القوائم المالیة الموحدة، والتي أثر ھام التي لھا
 

 تصنیف العقارات االستثماریة
"العقارات  ٤۰دولي رقم ال ةحاسبملاتقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان العقار مؤھالً كعقار استثماري بموجب معیار 

ة بشكل كبیر ذ المجموعة باالعتبار ما إذا كان العقار یدر تدفقات نقدیحكم، تأخل ھذا الخاذ مثات عنداالستثماریة". 
 عن الموجودات األخرى للمجموعة. مستقلو
 

 المجموعة كمؤجر-تصنیف عقود اإلیجارات التشغیلیة 
ى تقییم بناء عل جموعة،للمین ثماریة. وقد تبقارات االستشأن بعض العة بیتجار تاأبرمت المجموعة عقود إیجار عقار

ً من العأحكام وشروط الترتیبات، بأن فترة اإلیجار ال تمثل جزءا ج نتاجي للعقار المؤجر وأن القیمة مر اإلوھریا
 افة المنافعھا تحتفظ بكوأن مؤجرلا اوي إلى حد كبیر القیمة العادلة للعقارالحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار ال تس

 .ذلك قامت بالمحاسبة عن ھذه العقود كعقود إیجارات تشغیلیةارات، ولھذه العقملكیة ة بعلقوالمخاطر المت
 

 یا الموظفینم مزاقیاس إلتزا
ا ھإكتسب يیتم إحتساب إلتزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طریق تقدیر قیمة المنافع المستقبلیة الت

مة الحالیة. یتم اإلحتساب سنویاً من قبل خبیر إلى القیللوصول  القیمةصم وتخالیة والسابقة الفترات الحلموظفین في ا
یة. تم وحدة اإلئتمان المتوقعة. تم إستخدام األحكام في تقدیر اإلفتراضات اإلكتوار طریقةتقل بإستخدام إكتواري مس

 ).۲۲قم (ح راإلیضاب اإلفصاح عن اإلفتراضات الرئیسیة
 
 االستثماریة   العقاراتلمعدات والت وااآلت وكاتاجیة للممتلعمار اإلنألا

والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الت للممتلكات واآلتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة 
توقع ستخدام الماالعتبار اإلذ بخاأل دعبرض إحتساب اإلستھالك واالطفاء. یتم تحدید ھذا التقدیر الملموسة بغ
واألعمار ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة  تتعرض لھدي الذي ر المالضروا للموجودات

 ترات الحالیة والمستقبلیة.سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات اإلستھالك واالطفاء (إن وجدت) في الف تاجیةاإلن
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۹ 
 

 
 تابع)م المالیة (ائوقد الادعأسس إ -۲

 
 (تابع) قدیراتالتم وإستخدام األحكا ٤-۲
 

 تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
ضمن معاملة نظامیة ما بین  قابل بیع أصل أو المدفوع لتحویل إلتزامتلم معر البیع المسالقیمة العادلة ھي س

عادلة ال یمةلتاریخ. إن القاح في ذلك ااألفضل المتوق س، الكلذالمشاركین في السوق في تاریخ القیاس أو في غیاب 
 خاطر عدم القدرة على األداء.ت تعكس مللمطلوبا

 
في السوق قدر ، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن رصدھا مالي صل أو إلتزامعند قیاس القیمة العادلة أل

ي أسالیب المستخدمة فس المعطیات أسا على يمرالمستطاع. یتم تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھ
 یلي: كمایم التقی
 
اثلة یمكن ات ممودات أو مطلوباألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموج األول: المستوى •

 الحصول علیھا في تاریخ القیاس. 
 
ن ل والتي یمكألواتوى سملمدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة وغیر المتضمنة تحت ا المستوى الثاني: •

 ار) أو غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).(كاألسع ة مباشرةبطریق باتطلوللموجودات والممالحظتھا 
 
 تعتمد على بیانات سوقیة ملحوظة (مدخالت غیر والمطلوبات والتي الودات مدخالت للموج المستوى الثالث: •

 قابلة للمالحظة).
 

الھرمي  التسلسل لفة منمختات م تقع في مستویصل أو إلتزاالعادلة أل یمةقس الایقإذا كانت المدخالت المستخدمة ل
 ي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.ت الذمستوى للمدخالللقیمة العادلة. فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل 

 
 تي حدث فیھاال رتقریلا تعترف المجموعة بالتنقالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة

 م ال توجد تنقالت بین المستویات.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م، ۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱ما في التغییر. ك
 

ویاتھا في تسلسل القیمة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مست عادلةیة والقیمة التم اإلفصاح عن القیم الدفتر
إذا  العادلة القیمةس بتقامالیة التي ال لمطلوبات الالمالیة وا داتوللموج ةالعادلة. وھي ال تشمل معلومات القیمة العادل

 ).٤۰إلیضاح رقم (ت القیمة الدفتریة تعادل القیمة العادلة بصورة معقولة باكان
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات
 
 " "عقود االیجار ۱٦المالي  ولي للتقریرالد معیارلا

من  ۱٦ر یقدم المعیاو م.۲۰۱۹ ینایر ۱اً من إعتبار ۱٦لي قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر الما
 لصلیة للتقریر المالي للمستأجرین نموذج واحد للمحاسبة في القوائم المالیة. یقوم المستأجر بأثبات االالمعاییر الدو

مھ التزا مثلي یالذ اإلیجار التزام إلى باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقھ ثلیم الذي داماالستخ بحق علقتالم
 القیمة للموجودات ذات اإلیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار لعقود تیاریةخا ءاتإعفا توجد. اراإلیج دفعات بسداد

 في تصنیف المؤجرون یستمر يأ – الحالي للمعیار بھةمشا مؤجرلا من المتبعة المحاسبة طریقة تبقى .المنخفضة
عقود  ۱٦المالي رقم قریر لدولي للتار المعیبتطبیق االشركة  قامت .یليتشغ أو تمویلي عقود إیجار إلى اإلیجار عقود

 باتومطل تابم، وبناًء علیھ قامت الشركة كمستأجر، بإثبات األصل ذو الصلة وإث۲۰۱۹ینایر  ۱یجار بدءاً من اإل
 جر. كمؤار . ال یوجد إختالف في المحاسبة عن عقود اإلیجتزامات مدفوعات اإلیجارلتي تمثل إلاإلیجار وا

 
 ۱٦رقم  المالیة للتقاریر ليدوال ارالمعی تطبیق نم بھ المعترف التعدیل

ى ت األولي علثباي لإلمكاقامت الشركة بإستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل والذي بموجبھ یتم إثبات األثر التر
اً سابقم عرضھا والتي ت م۲۰۱۸ سنةة لم. وبالتالي لم یتم تعدیل أرقام المقارن۲۰۱۹ینایر  ۱لمبقاة كما في األرباح ا

التفسیرات األخرى المتعلقة بھ. وعند التحول تم قیاس إلتزامات اإلیجار التي و ۱۷محاسبة الدولي رقم ار الفقاً لمعیو
ً لمعیاري ولتشغی راكانت مصنفة كإیج لحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة بالقیمة ا ۱۷لدولي رقم المحاسبة ا فقا

صل من خالل  وتم قیاس حق إستخدام األم. ۲۰۱۹ینایر  ۱في كما للشركة  اإلقتراضمعدل  دامستخمخصومة بإ
 إلتزام اإلیجار المعدل بالمبالغ المدفوعة مقدماً أو االیجارات المستحقة. 

 
م ۲۰۱۹ینایر  ۱ في كما المالي المركز قائمة على ۱٦رقم المالي للتقریر الدولي رعیاالم تطبیق رأث ياألت صخیل

 م: ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱المنتھیة كما في  للفترة ةخسارلا أو بحمة الري وقائالمال المركز ةائمى قوعل
 

ي، لایر سعود ٤٤٫۳۷٥لبالغ وا م۲۰۱۹ ریینا ۱قامت الشركة بإثبات االثر التراكمي على االرباح المبقاة كما في 
دي لایر سعو  ۹٦٬۱٦۷لغ  ول بمبأص دامم موجودات متداولة تمثل حق إستخ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والذي نتج عنھ في 

م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ مصروف اإلستھالك خالل الفترة المنتھیة في ات عقود إیجار خالل السنة ، ولتزامد اوتم سدا
م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنةل فوائد خاللغ مصروف الك بلوكذ .يدلایر سعو ۱۰٤٬۹۰۹مبلغ 

 لایر سعودي.  ۳٬٦٤٦
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 )تابع( مةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة الھا -۳
 

 )تابع( دة والتعدیالت على المعاییر والتفسیراتر الجدیاییمعال
 

 التعدیالت االخري 
لسنویة التي تبدأ في أو بعد ت اى الفتراتسري عللتي ، واالمالیةیر رللتقا ةالتعدیالت علي المعاییر الدولییوجد بعض 

 :وبیانھا كالتالي م۲۰۱۹ینایر  ۱
ا من اعتبارً 

 الفترات السنویة
أو  التي تبدأ في

 عدب

 ملخص المتطلبات اإلعالن

(دورة التحسینات  م۲۰۱۹ینایر  ۱
م ـ ۲۰۱٥السنویة 
المعیار الدولي م) ۲۰۱۷

ر ا، معی۳ للتقریر المالي
، ۱۲ولي لمحاسبة الدا

ة الدولي اسبیار المحومع
۲۳  

 

م ومواضیع ۲۰۱۷-م ۲۰۱٥المعاییر المتأثرة بدورة التحسینات السنویة 
 ت ھي:التعدیال
"تجمیع األعمال" والمعیار الدولي للتقریر  ۳لمالي لي للتقریر االدو المعیار
ً الحصة الم –المشتركة"  "الترتیبات ۱۱المالي  عملیة  في اظ بھفتحسابقا

 كة. مشتر
"ضرائب الدخل" ـ نتائج ضریبة الدخل  ۱۲الدولي بة اسر المحمعیا -

 ملكیة.  لمالیة المصنفة كحقوقللدفعات على األدوات ا
تكالیف االقتراض  –"تكالیف االقتراض"  ۲۳لدولي لمحاسبة اایار مع -

 المؤھلة للرسملة.
التعدیالت على معیار  م۲۰۱۹ینایر  ۱

 ۲۸ي دوللبة اساحالم
 ۹طبق المعیار الدولي للتقریر المالي ة تالمجموع ت أنلتعدیالتبین ا

 میلة أو مشروعویلة األجل في شركة ز"األدوات المالیة" على الحصص ط
فیھا، من حیث الجوھر،  ك التي لم یتم تطبیق طریقة حقوق الملكیةمشتر

ع والمشر واالستثمار في الشركة الزمیلة أوتشكل جزءاً من صافي 
لتوضیح ذو صلة ألن نموذج ا اجل). ھذصص طویلة األلمشترك (الحا

ینطبق على  ۹دولي للتقریر المالي الخسارة االئتمانیة المتوقعة في المعیار ال
 حصص طویلة األجل.ذه الھ

التعدیالت على المعیار  م۲۰۱۹ینایر  ۱
 ۹الدولي للتقریر المالي 

 بالقیمة المطفأة أو ین بالتكلفةالد أداة سا، یمكن قی۹وجب المعیار الدولي بم
عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر شریطة أن تكون التدفقات النقدیة ال
لفائدة على المبلغ األصلي القائم لغ واعات ألصل المبلتعاقدیة ھي فقط مدفوا

ل المبلغ") واألداة ر ضوابط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أص("معیا
ح توضتصنیف.  اسب لذلك الألعمال المنج اذنمو نمضمحتفظ بھا 

ستوفي أن األصل المالي ی ۹التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
المبلغ والفائدة على أصل المبلغ أصل  ضوابط مدفوعاتمتطلبات معیار 

مبكر للعقد نظر عن الحدث أو الظرف الذي یسبب اإلنھاء البصرف ال
مقابل  تعویض معقولع أو یستلم یدف الذي فروبصرف النظر عن الط

 ھاء المبكر للعقد.إلنا
 

 جوھري.  أثر یوجد لھادة أعاله ال إن تأثیر المعاییر واإلعالنات والتعدیالت الوار
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 مة  بیة الھاالمحاس تاساسیال -٤

فیما یة الموحدة ماللئم ااوقتم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ال
 ).۳م (تم توضیحھ باالیضاح رق عدا ما
 

 أسس توحید القوائم المالیة ۱-٤
 

 الشركات التابعة
عرض المجموعة أو یكون لھا الحق عندما تتالسیطرة توفر وت عة.موالمج ت تسیطر علیھاالشركات التابعة ھي منشآ

یر على ھذه العوائد من ة على التأثلدیھا القدرون كت ویآشنفي الحصول على عوائد متغیرة نتیجة إرتباطھا بھذه الم
 في ارستمرسیطرة ویتم اإلالتابعة من تاریخ ممارسة ال خالل سیطرتھا على تلك المنشآت. یتم توحید الشركات

السیطرة. تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط إذا كان لدى المجموعة جمیع یخ توقف حتى تار توحیدال
 یلي: ام
لقائمة التي تمنحھا القدرة على توجیھ أنشطة الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق ا تثمركة المسلى الشرطة عسللا -

 فیھا).
 في الشركة المستثمر فیھا، وشاركتھا یرة من مالمتغئد عواالق في ن لدیھا الحقوالتعرض أن یكو -
 وائدھا.ى علیر عثأتالقدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا لل -
 

حقیة أغلبیة التصویت تؤدي إلى السیطرة، لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى افتراض بأن أ عام ھناك كلبش
ا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق تثمر فیھركة المسي الشت فصویلتقوق ال من أغلبیة حالمجموعة أق

ت التعاقدیة مع ا، بما في ذلك الترتیبالمستثمر فیھلى الشركة اة عرسیط اھلوالظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان 
وعة المجمیت تصوق ، حقوعاقدیة األخرىوق الناشئة من الترتیبات التأصحاب حقوق التصویت اآلخرین، الحق

 ت المحتملة.ق التصویوحقو
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 .ستحواذلة للتحدید في تاریخ اإلجودات القابن صافي الموة میالنسب ایتم قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة بحصتھ

ق ي حقوت فمالعارة كما فقدان السیطیتم إحتساب التغیر في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ینتج عنھ
 ة.الملكی

 
 في تماراثتسال تقوم المجموعة بإضافة حصتھا غیر المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكھا عن طریق إ

ویتم  احتساب الحصص المنسوبة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرةیقة حقوق الملكیة، عند مر فیھا بطرشركات مستث
 طریق شركة تابعة آخرى.باشر عن أو غیر مباشر ل مبشكة مملوكتبار الحصص الفقط األخذ في االع

 فقدان السیطرة
بات وحقوق الملكیة غیر دات والمطلوبعاد الموجوإست یتم ةعبعندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركات التا

وأي رة خساالح أو في قائمة الربلمكونات األخرى لحقوق الملكیة ویتم اإلعتراف بأیة أرباح أو خسائر المسیطرة وا
 بھا یتم اإلعتراف بھا بالقیمة العادلة عندما یتم فقدان السیطرة.إلحتفاظ صص یتم اح
 

 لمالیة د القوائم اوحیتعند  ةدالمعامالت المستبع
تبعاد األرصدة والمعامالت والمصاریف واإلیرادات غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین أطراف إس یتم

ة األرباح غیر المحققة ولكن فقط إذا كان ال یوجد أي مؤشر نفس طریقلمحققة بغیر ائر خساالبعاد موعة. یتم إستالمج
 على اإلنخفاض في القیمة.
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 (تابع) امةسبیة الھات المحایاسالس   -٤

 
 أسس توحید القوائم المالیة (تابع) ۱-٤
 

 كیة الملكیة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق المل
 ھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة من حصتھا في شركات زمیلة.تثمرة فیكات المسالشر في وعةجمص المتتكون حص

أو سیطرة مشتركة، على ام، ولیس سیطرة وعة تأثیر ھیكون للمجم لتياكات رشلتتمثل الشركات الزمیلة في ا
 سیاساتھا المالیة والتشغیلیة. 

ملكیة، ویتم إثباتھا بشكل حقوق ال ام طریقةاستخدة بتركمشات المیلة والمشروعیتم اثبات الحصص في الشركات الز
حدة على حصة المجموعة لمالیة المول القوائم اشتمتولي ألاأولي بالتكلفة، التي تتضمن تكالیف المعاملة. بعد اإلثبات 

ثیر لتأف اوقریخ تلملكیة حتى تاالمستثمر فیھا بطریقة حقوق ان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات م
 المشتركة.السیطرة لھام أو ا

 
 المعامالت بالعمالت األجنبیة ۲-٤

ً ألسعار الصرلشركات المجت الوظیفیة مالعى اللإ یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة سائدة ف الموعة وفقا
 بتواریخ المعامالت.

 
الصرف السائدة في بأسعار  الوظیفیةعملة ال إلىة جنبیم بالعمالت األیتم تحویل األصول واإللتزامات النقدیة التي تت

بیة یتم إعادة ة بعملة أجنقیمة العادلبال اسھایق تاریخ التقریر. بالنسبة لألصول واإللتزامات غیر المالیة والتي یتم
یر د غنول البلة. ویتم تحویفي تاریخ تحدید القیمة العادإلى العملة الوظیفیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة تحویلھا 

م ت. ویةلمھا بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر الصرف السائدة في تاریخ المعایتم قیاسیة التي النقد
 ة التحویل ضمن الربح أو الخسارة.جنبیة الناتجة عن إعادالعمالت األ ثبات فروقاتإ

 
 الموظفین منافع ۳-٤
 

 ةفین المحددموظال منافعوصف عام لخطة 
ً ة مطالوعمجمالإن   منافعلعمل السعودي في المملكة العربیة السعودیة بدفع مكافآت نھایة الخدمة (خطة لنظام ا بة وفقا
ھر األخیر من كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى متضمنة اتب الشى نصف ر علتسابھا بناءً حإ متوی )ةدمحد

المتبقیة متضمنة كسور الیة أو خدمة التات السنومن ة كل سنشھر بالكامل لكسور السنة باإلضافة إلى راتب آخر 
 السنة. إن خطة مكافآت نھایة الخدمة غیر ممولة.

 
 دمةخلامكافأة نھایة 

وفقاً للموظفین عند إنتھاء خدماتھم، تقوم المجموعة بدفعھا للموظفین خطة تعویضات المحددة ھي  المنافعطة خ نإ
سابھا على عدد سنوات الخدمة والراتب د في إحتلتي تعتمیة واعودالسة لعربیفي المملكة ا لنظام العمل السعودي
 وسبب إنتھاء الخدمة.

 
 واریةدراسة اإلكتلل ةئیسیرلاطریقة التقییم والفرضیات 

ً بإلتزا لخدمة ) "مزایا الموظفین"، یتم إحتساب إلتزامات مكافاة نھایة ا۱۹متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (ما
وحدة اإلئتمان المتوقعة في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تسجیل األرباح أو  ام طریقةي بإستخدكتواراإلیم قیم التبإستخدا

الشامل للفترة التي حدث فیھا إعادة التقییم. وتدرج إعادة ي قائمة الدخل كتواري فاإلیم دة التقیإعا ة منجتاالخسائر الن
ارة. یتم إحتساب تكلفة الخدمة أو الخس من الربحجھا ضدرام إیتوال  الشامل اآلخر القیاس المعترف بھا في الدخل

ي بدایة الفترة لخصم فتخدام سعر االفائدة بإساب سإحت متیالسابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعدیل الخطة. 
 على إلتزام مزایا الموظفین المحددة.
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۱٤ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) -٤

 
 بع)تافین (الموظ منافع ۳-٤
 

 ت الرئیسیة للدراسة اإلكتواریة (تابع)والفرضیاالتقییم طریقة 
 منافعالخسارة ضمن مصروف أو  لربحقائمة اراف بھا في عتإلیتم ا ةالمحدد فعالمناإن تكلفة الخدمة الحالیة لخطة 

تسویة  فض أوو خر أغیت التالحالیة وحاالالموظفین، لتعكس الزیادة في اإللتزام الناتجة عن خدمات الموظفین للسنة 
 . یتم إدراج تكلفة الخدمات عن السنوات السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.منافعلا
 
لناتجة من التسویات والتغییرات في اإلفتراضات اإلكتواریة في حقوق كتواریة اخسائر اإلالد األرباح ووقی میلتح میت

 .فیھا حدثت لتية اتري الفلشامل اآلخر فالملكیة في قائمة الدخل ا
 :المحددة كما یلي المزایام تصنیف تكالیف تی
 ة إلى األرباح والخسائرقة، باإلضافخدمات السابال فكالیتو تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكالیف الخدمات الحالیة -

 ترقیات والسداد للموظفین؛الناتجة عن ال
 الفوائد و تكلفة -
 .إعادة القیاس -
 

 جلألیرة االموظفین قص عمناف
 ةرتعن المزایا المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنویة واإلجازات المرضیة في الف اإللتزامت وقیاس یتم إثبا

 من المزایا المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمات. ى المبالغ غیر المخصومةم الخدمة علم فیھا تقدییت يالت
 

 تكالیف مزایا التقاعد
بالموظفین وفقاً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمینات  د الخاصةا التقاعمزای لیفتكاي ھمة فبالمسامجموعة تقوم ال

المدارة من قبل ات لخطط مزایا التقاعد مع المدفوع یتم التعاملن. یموظفلا اإلجتماعیة وتحتسب كنسبة من أجور
ط تج عن خطالنا زاملتاإلساوي بھذه الخطط ی ة نظراً ألن إلتزام المجموعةالحكومة كمدفوعات لخطط مزایا محدد

 ا المحددة. یتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند إستحقاقھ.المزای
 

  الزكاة ٤-٤
ً ة لكلشرا عضتخ ة للزكاة و الدخل في المملكة العربیة السعودیة ویتم احتساب الزكاة یئة العامنظمة الھأل لزكاة وفقا

ح أو الخسارة. یتم احتساب المبالغ ئمة الربقل في قاد مستبن في اةالزك تم تحمیل مخصصعن السنة بشكل تقدیري، ی
وط تي یتم فیھا إصدار الربي الفترة الوات سابقة فسن ىط علوبراإلضافیة مستحقة الدفع، إن وجدت، والتي تتعلق بال

 النھائیة.
 
 الموجودات الحیویة  ٥-٤

ً یتم قیاس الموجودات الحیویة بالقیمة ال ع تتضمن تكالیف البیع لیف البیوإن تكا لبیع.ة اكلفت منھا عادلة مخصوما
حاملة للبذور  شجار نباتاتویل. إن األلتمالیف اكتاإلضافیة والتكالیف التقدیریة لنقلھا إلى السوق ولكن ال تشمل 

 تمجار تتنمو على األش. ومع ذلك، فإن الثمار التي یتم عرضھا والمحاسبة عنھا كممتلكات وآالت ومعدات وبالتالي
یة حتى تاریخ حصادھا. یتم نقل حصاد الثمار للمخزون بالقیمة العادلة مخصوماً منھا ودات حیونھا كموجسبة عمحاال
رة. ادلة للثمار قبل الحصاد ضمن قائمة الربح أو الخساالتغیرات في القیمة العیتم إثبات  عند الحصاد.یع بف الیلاتك

  تحمیلھا كمصروفات متكبدة.مدة یتم لیف األساوتك الةلعما یفكالوت هفات المیاإن تكالیف الزراعة كمصرو
 
 المخزون ٦-٤

زون بإستخدام طریقة تساب كلفة المخ. یتم احاقلما تحقق أیھلل ةقابللا زون بالتكلفة أو صافي القیمةات المخیتم إثب
. تشمل تكلفة السلع جمیع راھنةع في حالتھ اللوصول المخزون للموقدة تكبالمتوسط المرجح والتي تتضمن النفقات الم

 بعد خصم تادعالم لمعیاق الق ھو السعر المقدر للبیع في سإن صافي القیمة القابلة للتحق ھیز.والتجتكالیف النقل 
 لبیع.درة لالتمام والیف المقتكاال
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۱٥ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٤
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ۷-٤
 

 اف والقیاسعتراال )أ
اس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض قیم تی

 المتراكمة إن وجدت.
ً تتضمن األصل.  حواذ علىاشرة لالستمبالعائدة  المصروفاتة فكلتلن امضتت إن تكلفة األصول المكونة ذاتیا

مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص لھ، دة عائى أي تكالیف أخرتكالیف المواد والعمالة المباشرة و
 ألصل.ال یھلتأ ضاموقع العمل، وتكالیف االقتر وتكالیف تفكیك وإزالة وإعادة تركیبھا في

 
لممتلكات واآلالت والمعدات مختلفة تتم المحاسبة عنھا كعناصر عناصر ا جیة لبعضمار اإلنتاون األعا تكعندم

 اآلالت والمعدات.ت ولكامتر أساسیة) للممنفصلة (عناص
 

من  لصیتم تحدید األرباح والخسائر عند استبعاد أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة المح
 ضمن اإلیرادات األخرة في قائمة الربح أو الخسارة.بالصافي إثباتھ  لألصل ویتمتریة ة الدفبالقیمبعاد تسالا

 
 التكالیف الالحقة )ب

اآلالت والمعدات یتم إثباتھا ضمن القیمة الدفتریة لألصل إذا كان من ن الممتلكات ود مبن أياستبدال  كلفةإن ت
یتم الغاء موثوق. وفع بشكل تلك المنا قیاس ویمكن جموعة،ل للمصألا ذلك نمالمحتمل تدفق منافع اقتصادیة 

والمعدات یتم اثباتھا ضمن ت آلالوامة الممتلكات اثبات القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. إن التكلفة الیومیة لخد
 الربح أو الخسارة عند تكبدھا.

 
 اإلستھالك ج)     

التكلفة ل لقیمة آخر بدی صل أو مبلغة األو تكلفالك وھالستھلل باالق غلیتم احتساب اإلستھالك على مدى المب
 مخصوماً منھ القیمة المتبقیة.

 
مقدرة لكل القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة القة طریب بح أو الخسارةیتم إثبات اإلستھالك في قائمة الر

المتوقع ھالك االست كس نمطتي تعلا براألق ةبند من الممتلكات واآلالت والمعدات، حیث أن ھذه ھي الطریق
یجار الكامنة في األصل. یتم احتساب اإلستھالك لألصول المؤجرة على مدى فترة اإل قتصادیةمنافع االلل

 جیة لألصول ایھما اقصر، إال إن كانت المجموعة سوف تحصل على ملكیة األصل بنھایة مدةنتااإلر واألعما
 ي.ألراضلك الاستھ بعقد اإلیجار. وال یتم احتسا

 
 تاجیة المقدرة:مار اإلنحسب االعاالستھالك یلي نسب  مافی

 % االصل
 ۳ - ۱٫٥ المباني

 ۲۰ - ٥ ممتلكات ومعدات
 ۲۰ - ٥ ة عدات مكتبیموأثاث 

 ۲٥ سیارات
 ۲ أشجار مثمرة

 
 ات علىالمعدوت الواآل تتقوم المجموعة بمراجعة طرق اإلستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للمتلكا

ة، وفي حال وجدت فروق یتم التعامل معھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة (في سنة مالیھایة كل في ن األقل
 .قة)الحالغیر والسنوات سنة الت
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۱٦ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٤
 

 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع ۸-٤
 

اد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات، التي یتوقع الستبعوعات او مجمداولة أالمتر یغدات وجویتم تصنیف الم
ستمر، كمحتفظ بھا للبیع. وقبل تصنیفھا م المخالل االستخدااستردادھا بشكل رئیسي من خالل البیع ولیس من 

ً قاالستبعاد وف كمحتفظ بھا للبیع، یتم إعادة قیاس الموجودات أو مكونات مجموعة  جموعة.ة للملمحاسبیات اسیایللس ا
یتم  یع أیھما أقل.، یتم قیاس الموجودات أو مجموعة االستبعاد بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقًصا تكلفة البولذلك

توزیع خسارة انخفاض في القیمة بشكل عام للمجموعة المستبعدة أوالً على الشھرة ومن ثم على الموجودات 
یتم تخصیص أي خسارة للمخزون والموجودات المالیة نھ ال ثناء أباست تناسبي،ساس أ ىلیة عقبتالمطلوبات المو

قاریة والتي ال تزال تقاس وفقا للسیاسات ت العن واالستثماراوموجودات الضرائب المؤجلة وأصول منافع الموظفی
 لك یتمبعد ذلبیع، وھا لب ظفكمحت يئالتصنیف المبدفي القیمة عند الھبوط المحاسبیة للمجموعة. یتم إثبات خسائر 

المكاسب  راف بالمكاسب أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القیاس ضمن الربح أو الخسارة. ال یتم إثباتاالعت
 عن أي خسارة انخفاض في القیمة تراكمیة. تزید التي

 
 یع و:بھا للبتفظ كمح یفھانصتتم بیعھا أو  العملیة المتوقفة ھي أحد مكونات (وحدة تولید النقد) لمنشأة

 
ً  یمثل •   رئیسیاً لألعمال أو منطقة جغرافیة للعملیات.خطا
 منطقة جغرافیة للعملیات؛ أو قل أوي كبیر أو مستتشكل جزًء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجار  •
 تعتبر شركة تابعة تم شرائھا بغرض إعادة بیعھا.  •

 
الالزمة لتصنیفھ كأصل محتفظ لشروط نشاط اقق الد أو یحتبعاسالایحدث  ار مستمرة عندمیتم التصنیف كعملیة غی

قوائم المقارنة للربح عرض  رة، یتم إعادةبھ للبیع، أیھما أسبق. عندما یصنف النشاط ضمن العملیات غیر المستم
ة رتیة فادبالمستمرة من  او الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما لو كان النشاط تم تصنیفھ ضمن العملیات غیر

 عرض قائمة المركز المالي لفترة المقارنة. إعادة ال یتمینما ارنة، بالمق
 

 موسةالملغیر ودات الموج ۹-٤
جودات كلفة. وتعتبر تكلفة الموة بصورة منفردة عند االعتراف األولى بالتمقتنار الملموسة الیتم قیاس الموجودات غی

االعتراف األولى، عد تاریخ االقتناء. وبفي  العادلةالقیمة ھي  المعاأل عیمغیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بناء على تج
ً أي اطفاء متراك الملموسةدات غیر تقید الموجو إن -ة لالنخفاض في القیمة تراكمم وأي خسائر مبالتكلفة ناقصا

وتدرج  لتھارسم یتم الفورة داخلیاً (باستثناء تكالیف التطویر المرسملة) الملموسة المط وجدت. أما الموجودات غیر
 مصروفات.لایھا ھذه تستحق ف وحدة في الوقت الذيالمو الخسارة ت في قائمة الربح اروفافي المص

صافي متحصالت االستبعاد  بعاد الموجودات غیر الملموسة بالفرق بینن استائر الناشئة متقاس األرباح أو الخس
 ستبعاد األصل.ند اموحدة عسارة الالخ او حالرب ةموالقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في قائ

نفاذ ب استدر. یتم احتساة على مدى العمر اإلنتاجي المقددمار المحذات األعیتم استنفاذ الموجودات غیر الملموسة 
 ر اإلنتاجي لألصل كما یلي:بت على مدى العمالموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثا

 
  تاسنو ٥ برامج حاسب آلي

 
كل فترة  خفي تاری كل منتظمسة التي لھا عمر إنتاجي محدد بشلموجودات غیر الملموي لاإلنتاج عة العمرراجم متی

 تقریر.
 
  العقارات االستثماریة ۱۰-٤

ى المجموعة للحصول على اإلیجار أو لدھا اضي والمباني والمعدات المحتفظ باألر ت االستثماریةتتضمن العقارا
ي خسائر عد خصم االستھالك المتراكم وأثماریة بالتكلفة بستاالارات قالع سالیھما. یتم قیكل أو لتنمیة رأس الما

وھي تكلفة األصل أو الك، لقابلة لالستھالقیمة، إن وجدت. یتم احتساب االستھالك على أساس القیمة ا يانخفاض ف
یجار د اإلدة عقممدى  ات المؤجرة علىدلموجوعن التكلفة بعد خصم قیمتھ المتبقیة. یتم استھالك ال أي مبلغ آخر بدی

معقول بأن المجموعة سوف تحصل على الملكیة  ؤكد بشكلن من المھما أقصر، ما لم یكوأعمارھا اإلنتاجیة، أی
طریقة القسط الثابت على مدى األعمار ب تھالك األراضي. یتم استھالك التكلفةتم اسإلیجار. وال یبنھایة مدة عقد ا

محاسبة ، یتم الراً إنتاجیة مختلفةد العقارات االستثماریة أعمااء أحألجز نا یكولموجودات. عندملقدرة اإلنتاجیة الم
 ات.ا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیة) لالستثمار العقاري والمعدھنع
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  م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱كما في 
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۱۷ 
 

 
 یة الھامة (تابع)المحاسب اتیاسالس   -٤

 
 (تابع) العقارات االستثماریة ۱۰-٤

مل تدفق منافع یة للبند إذا كان من المحتلقیمة الدفتربایة مارتثساالت بند من العقارا زء منیتم إثبات تكلفة استبدال ج
یتم إلغاء قید القیمة  .قوثموبشكل  التكلفة اقتصادیة مستقبلیة كامنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وعندما یمكن قیاس

أو الخسارة ح لربة ائماقي ف ات االستثماریةرللعقاالدفتریة لذلك الجزء المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة 
 لموحدة عند تكبدھا.ا
 

یمة والق ن حصیلة البیعجة عن استبعاد العقارات االستثماریة (والتي تمثل الفرق بیتاخسائر ن مكاسب أویتم إثبات أي 
 الربح أو الخسارة. الدفتریة للعقار المستبعد) بقائمة

 
  رة:قداإلنتاجیة الم رألعمافیما یلي نسب االستھالك حسب ا

 % 
 ۳  -۱٬٥ نيالمبا

 ۲۰-  ٥ ممتلكات ومعدات
 ۲۰-  ٥ ت مكتبیةأثاث ومعدا

 
قریر ویتم تعدیلھا بشكل مستقبلي إذا كل ت بقیة في تاریختتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المت

تخدام د تغیر في االسوجو دنقط عفرى أخقارات تشغیلیة عفئات زم األمر. یتم تحویل من العقارات االستثماریة إلى ل
ة التطویر بغرض البیع. وتتم ھذه التحویالت بالقیمة الدفتری لثالصلة م لنشاط ذيمن خالل الشروع في ا مثَبت

 خ التحویل.تاری للعقارات في
 

  األدوات المالیة ۱۱-٤
 
 موجودات المالیة غیر المشتقةلا
 

 ألدوات المالیة.لیة لالتا سلقیاالبات التصنیف وطیق متقامت المجموعة بتطب
 

 إثبات األدوات المالیة
ذلك عموماً یكون دیة لألداة، وم المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في االلتزامات التعاقازل وااللتبات األصیتم إث

 لتلك ةاقدیعات النقدیة التقالتدفجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء بتاریخ المتاجرة. تقوم الم
دیة التعاقدیة من األصل المالي في قندفقات العلى الت ة بتحویل حق الحصولتقوم المجموعجودات أو عندما المو

ھریة. یتم إثبات أي فوائد ناتجة ا الملكیة للموجودات المالیة بصورة جوومزایل كافة مخاطر معاملة یتم خاللھا تحوی
 ة.ت أو مطلوبات منفصلبھا كموجودا ئھا أو االحتفاظبإنشاموعة جالم ممحولة التي تقوللیة امن الموجودات الما

 
 ثباتء اإلإلغا

) المقابل المبلغ المستلم (بما في ۱وع (یة لألصل ومجمعند استبعاد أصل مالي، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتر
ً بعد خصم أي مطلوبات ذلك ر متراكمة خسائ اح أوبي أرأ) ۲ة حدیثاً) (ضمفتر أي أصل تم الحصول علیھ حدیثا

رة. ومع ذلك، فیما یتعلق بأسھم حقوق الملكیة المصنفة اسح أو الخضمن الربالدخل الشامل اآلخر، في قائمة  مثبتة
ال سارة متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر، ل الدخل الشامل اآلخر، فإن أي ربح / خن خالیمة العادلة مبالق
 ت.ند إلغاء اإلثباارة عالخس وبح أرإثباتھا في ال میت
 

العقد أو  ركز المالي عند وفاء المجموعة باإللتزام المترتب أو إلغاءملقائمة ا لمالي منیتم إلغاء إثبات اإللتزام ا
 جلھ.ضاء أانق
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 )السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع   -٤
 

 ابع)لمالیة (تاألدوات ا ۱۱-٤
 

 بع)اة (تقتالیة غیر المشمات الالموجود
 

 وات المالیةاألد تصنیف
 :التالیة القیاس فئات ضمن المالیة موجوداتھا عة بتصنیفجموالم تقوم

 
 لمطفأة؛ أوا بالتكلفة اتي یتم قیاسھالموجودات ال )۱
 وألخسارة؛ ربح أو امن خالل ال العادلةمة قیال )۲
 یة.كالمل في أدوات حقوق رستثمااإل –القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )۳

 
ة مالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیللمجموعة في إدارة الموجودات النیف على نموذج العمل التص یعتمد

 للموجودات المالیة.
 

 دارةألولي إال إذا قامت المجموعة بتغییر نموذج العمل إلالمالیة الحقاً إلى القیاس ا لموجوداتنیف اتم إعادة تصی ال
فھا في أول یوم سوف تتأثر بذلك یتم إعادة تصنی يالیة التودات الملة فإن كافة الموجالحا ي ھذهفلیة، الموجودات الما
 العمل.ة تالیة للتغییر في نموذج ألول فترة مالی

 
جودات مالیة وھا كمالمطفأة إذا تم الوفاء بالشرطین التالیین وال یتم اإلعتراف بالمالیة بالتكلفة  لموجوداتیاس ایتم ق

 خسارة:خالل الربح أو ال لة منالعاد لقیمةبا
 تعاقدیة؛ وجودات لتحصیل التدفقات النقدیة الھدف إلى اإلحتفاظ بالمول نموذج العمل والذي یظ بھا خالاإلحتفا مت -
األصلي  غالمبلتؤدي إلى الدخول في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تمثل  قدیة الخاصة بھااوط التعلشرا إن -

 صلي القائم.لغ األالمب ىدة علوالفائ
 

ة رض المتاجرة، یمكن للمجموعالتي ال تحتفظ بھا المجموعة لغستثمارات في األدوات المالیة وإلاألولي لالقیاس  عند
یار تاإلخ الحقة في القیمة العادلة لتلك اإلستثمارات بقائمة الدخل الشامل اآلخر. ویتم ھذاتغیرات  ض أیةأن تختار عر
 .ةدلى حمار عثل إستعلى أساس ك

 
لدخل الشامل اآلخر كما ة أو القیمة العادلة من خالل انیفھا وقیاسھا بالتكلفة المطفأصتلم یتم  لیة أخرىأي موجودات ما

 .ا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتم قیاسھاله یمشار إلیھا أعھو 
 

 لمطبقة:حاسبیة المة ایاسسلار/ ائخساح أو الألربا –حق اس الالالقی –الموجودات المالیة 
 

الفائدة  باستخدام طریقة یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة - الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
اح أربوائدة دات الف). یتم إثبات إیراان وجدتة المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة (یتم تخفیض التكلفلیة. الفع

أو خسارة  بمكسالربح أو الخسارة. یتم إثبات أي  ئمةقافي یة واالنخفاض في القیمة جنباألت العملا جمةرتر وخسائ
 ضمن الربح أو الخسارة.

 
یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة  - خردخل الشامل األال للة من خالعادمة الالملكیة بالقیإستثمارات حقوق 

لخسارة فیما عدا ما إذا كانت ھذه التوزیعات تمثل إسترداد الربح أو اائمة اد بقكإیر حألرباتوزیعات ات ثباإم یت ادلة.لعا
ادة تصنیفھا ة الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعبقائمیتم إثباتھا  او ارباح أخرىلجزء من تكلفة اإلستثمار. أیة خسائر 

 الي قائمة الربح او الخسارة.
 

یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم  - لخسارةأو اربح لاالل خة من مة العادلقیبال یةمالات الودالموج
 ة الربح أو الخسارة.بقائمح وزیعات أربافوائد أو ت إثبات صافي األرباح أو الخسائر متضمنة أیة
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۱۹ 
 

 
 )السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع   -٤
 

 ع)بالمالیة (تاألدوات ا ۱۱-٤
 

 تقةالمش ریة غیمطلوبات الماللا
 خالل الربح أو الخسارة.و القیمة العادلة من ة بالتكلفة المطفأة أنھا مقاسیة على ألمالنف المجموعة مطلوباتھا اصت
 

رة إذا تم تصنیفیھا كمحتفظ بھا للمتاجرة، أو ح أو الخسابالقیمة العادلة من خالل الربالیة المالمطلوبات یتم تصنیف 
ح أو العادلة من خالل الرببالقیمة المالیة بات س المطلوئي كذلك. یتم قیالمبداثبات ند اإلو تم تصنیفھا عأقات، مشت

قیاسھا  لربح أو الخسارة. أیة مطلوبات مالیة أخرى یتمسائر بقائمة االعادلة ویتم إثبات األرباح أو الخ الخسارة بالقیمة
 الفعلي. ةلفائدالحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام سعر ا

 
 ةلمالیوات ادة األمقاص

ي الموحدة فقط عند وجود مركز المالات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة الیتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوب
ً لتسویة المبالغحق حالي ناف ت على لموجودات مع المطلوبادى المجموعة لتسویة االنیة ل ة وتوافرالمدرج ذ نظاما
 في نفس الوقت.  اتلوباد المطوسد وداتتحقیق الموجي أو أساس الصاف

 
 رأس المال

مساھمین) فقط إلى الحد الذي ال ینطبق علیھا  درة من قبل الشركة كحقوق ملكیة (حقوقألدوات الصایتم تصنیف ا
 حقوق مساھمین).كأدوات حقوق ملكیة ( ألسھم العادیة للشركةتصنیف ا ام.  یتماإللتز تعریف األصل أو

 
 مةي القیاإلنخفاض ف

 
 ودات المالیةاالنخفاض في قیمة الموج

وذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق ) من المنشأة اتباع نم۹رقم (ي للتقاریر المالیة یتطلب المعیار الدول
 لمالیة.وجودات ایمة المباالنخفاض في ق

مطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل ة اللتي تقاس بالتكلفوجودات المالیة ائتمانیة المتوقعة للمیجب قیاس الخسائر اإل
 ستثناء اإلستثمارات في أدوات الملكیة.الدخل الشامل اآلخر بإ

 یة:سس التالحدى األ، یتم قیاس مخصصات الخسارة بإ۹معیار الدولي للتقریر المالي وبموجب ال
 عة عن أحداث التعثر في متوقرة االئتمانیة التج ھذه الخسا. تنشھراً  ۱۲قعة على مدى الخسارة االئتمانیة المتو

 عد تاریخ التقریر.شھراً ب ۱۲السداد والمحتملة خالل 
  تعثر أحداث الن جمیع على مدى العمر. ھي الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عالخسارة االئتمانیة المتوقعة

 الیة.ر المتوقع لألداة المالسداد على مدار العمفي 
ئتمانیة لألصول االئتمانیة توقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا ازدادت المخاطر االالم خسارة االئتمانیةبالنسبة لل

 ۱۲على مدى مانیة المتوقعة تقیاس الخسارة االئ التقریر منذ االعتراف األولي لھا، ویطبقبشكل كبیر في تاریخ 
أن المخاطر االئتمانیة على أداة مالیة ترض مكن للشركة أن تفنیة بشكل كبیر. یاالئتما ھذه المخاطر إذا لم تزید شھراً 

األداة المالیة لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في منذ االعتراف األولي لھا إذا تم تحدید أن  –بیر بشكل ك –لم تزداد 
صول دینة التجاریة وأدائماً للذمم الممر یطبق على مدى الع نیة المتوقعةالخسارة االئتما یر. إال أن قیاسرتاریخ التق

 أن تختار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً للذمم المدینةالعقود دون وجود عنصر تمویلي جوھري، بحیث یمكن للمجموعة 
 التجاریة مع وجود عنصر تمویلي جوھري.

ة على مدى ئتمانیة المتوقعخسائر اإلینة التجاریة بإستخدام النخفاض الذمم المدر تقییم خسائر إاقامت المجموعة باختی
 . شھراً ۱۲
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۲۰ 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٤

 
 بع)الیة (تادوات الماأل ۱۱-٤
 

 (تابع) اإلنخفاض في القیمة
 

 (تابع) نخفاض في قیمة الموجودات المالیةاال
بح أو غ الخسارة في الریتم خفض القیمة الدفتریة لألًصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبل

الفائدة المستعمل في الدفتریة المخفضة باستخدام معدل  إیرادات الفائدة في االستحقاق على القیمة ستمرة. تالخسار
االنخفاض. یتم شطب القروض مع المخصص المرتبط فقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة خصم التد

الضمانات أو تحویلھا إلى  جمیعستقبلي وتم تحقق یة لالسترداد المبالقروض، عندما ال یكون ھناك نظرة واقع
بسبب حدث وقع بعد تسجیل  بلغ خسارة االنخفاض التقدیریةل زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ ماالمجموعة. وفي ح
إذا ما مة فیتم زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً من خالل تعدیل حساب المخصص. االنخفاض في القی

 التي تم استرداده فیھا. ة، فیتم قیده في الربح أو الخسارة في الفترالحقد شطب ما في وقت تم عكس قی
 

 الیةخفاض في قیمة الموجودات غیر الماالن
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك 

 یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد.، مؤشروجود مثل ذلك ال وفي حالة .القیمةانخفاضاً في 
 

ألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القیمة القابلة لالسترداد ة عندما تزید القیمة الدفتریة لیكون ھناك انخفاضاً في القیم
ً تكالیف البیع أو القیمة قید االستعمال  لقابلة ا قیمةلى. یتم تحدید الأیھما أع ـلألصل وھي القیمة العادلة ناقصا
بشكل كبیر عن فقات النقدیة التي تكون مستقلة لالسترداد ألصل واحد من الموجودات، ما لم یكن األصل مولداً للتد

التدفقات النقدیة من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو 
ن األصل یعتبر قد تعرض النخفاض في القیمة ویتم خفضھ إلى القیمة فإداد ة القابلة لالسترنقد القیملحققة للوحدة م

ً تكالیف إتمام البیع، یتم مراعاة أحدث المعامالت السوقیة. وفي لالسترداد. وعند تحدید القیمة  القابلة العادلة ناقصا
القیمة قید االستعمال على د تستنلتقییم المناسب. م نموذج اااستخد حال عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت یتم
المتوقعة باستخدام معدل خصم ما  صم التدفقات النقدیة المستقبلیةأساس نموذج التدفق النقدي المخصوم، حیث یتم خ

 ل.قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألص
 
عن فاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إن الخسائر الناتجة نخاال خسائر الناتجة عنإثبات ال میت

إدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدایة لتخفیض القیمة  االنخفاض في القیمة التي یتم
ألخرى في الوحدة (أو ا وداتم الدفتریة للموجخفیض القیت، ثم لالدفتریة ألي شھرة تم توزیعھا على الوحدات

 مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
 

ما إذا كان ھناك دلیالً على انتفاء خسائر انخفاض قیمة مسجلة مسبقاً في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید یتم عمل تقییم 
ل أو الوحدة صن األابلة لالسترداد ملقیمة القاتقدیر أو تقلصھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة ب

لفرضیات التي استخدمت سبقاً إذا كان ھناك تغیراً في االمولدة للنقد. یتم عكس قید خسارة انخفاض القیمة المسجلة م
ث ال في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدوداً بحی

طرح  ھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعدمتل قیمة الدفتریة لألصجاوز القیتت
خسارة انخفاض قیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم إثبات مثل ھذا العكس في القید في االستھالك ـ مع عدم تسجیل 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

الشھرة، إن وجدت ـ الحتمالیة عكس قید ھذا االنخفاض  داـ ع یة انخفضت قیمتھات غیر مالاموجود یتم فحص أي
 كل فترة تقریر مالي. في القیمة في نھایة

 



  لالستثمارشركة طیبة 
 ة)مساھمة سعودی(شركة 

 
 الموحدة یةحول القوائم المال إیضاحات
  م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱كما في 

 ذلك) فكر خالذیمالم  سعوديلایر اللباجة رلغ مدالمبا جمیع(

۲۱ 
 

 
 لسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)ا   -٤
 

 النقد وما في حكمھ ۱۲-٤
ة اإلستثمارات قصیرغیرھا من ولبنوك النقد وما في حكمھ یشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى ا

أقل من تاریخ اإلستثمار األصلي ل ذات السیولة العالیة التي یكون تواریخ إستحقاقھا خالل ثالثة أشھر أو جاأل
 والمتاحة للشركة بدون قیود، ویتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقاً للطریقة الغیر مباشرة. 

 
 المخصصات ۱۳-٤

ات (قانونیة أو تعاقدیة) بتاریخ قائمة المركز المالي امالتزى المجموعة ون علعندما یك لمخصصاتیتم اإلعتراف با
ل أن ینشئ عنھ تدفق خارج منافع اقتصادیة ویمكن قیاس سابقة إن تسدید االلزامات محتم ناشئة على اصدارات

بمعدل ما  توقعةقبلیة المة المستقیمتھا بشكل یعتمد علیھ. یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدی
 والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام.ریبة والزكاة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود لضبل اق

 
 اإلیرادات ۱٤-٤

رادات عندما تقوم تعترف المجموعة باإلیفي العقد مع العمیل ویتم قیاس االیرادات علي أساس المقابل المحدد 
 لعمیل على مدى زمني أو عند نقطة زمنیة.ا إلى السلعة أو الخدمةیطرة على ویل السبتح

 
 لعقارات/ إیرادات الصیانة)تقدیم الخدمات (إدارة وتسویق ا )أ

إثبات اإلیرادات من الخدمات المقدمة في قائمة الربح أو الخسارة بما یتناسب مع نسبة اإلنجاز المعاملة في یتم 
واإلنجاز بالرجوع على الدراسات االستقصائیة عن  الستكمم تقییم نسبة االاألجل. یتطویلة  تاریخ التقریر للعقود

 ة األجل األخرى عند تقدیم الخدمة.ثبات اإلیرادات من الخدمات قصیراألعمال المنجزة. یتم إ
 

 إیرادات الخدمات الفندقیة )ب
فنادق من ال مبیعاتلشراب واوخدمات الطعام والالفندق  فندقیة وخدمات إیجاریتم إثبات اإلیرادات من اإلقامة ال

الغرف والبیع  یتم االعتراف باإلیرادات عن شغلالمملوكة والمؤجرة التي تعمل تحت االسم التجاري للمجموعة. 
 والطعام والشراب عند تقدیم الخدمة.

 
 إیرادات عقود اإلیجار (إیرادات عقود اإلیجار العقاري) )ج

على أساس ثابت الربح أو الخسارة قائمة  في ةاالستثماریة العقاریت العقارادات عقود اإلیجار من یتم إثبات إیرا
لي إیرادات اإلیجار على مدى فترة اإلیجار الممنوحة كجزء من إجما على مدى فترة اإلیجار. یتم إدراج حوافز

 اإلیجار.
 

 إیرادات وتكالیف التمویل ۱٥-٤
ق وإیرادات توزیعات األرباح ینادصالمستثمرة في ال لى األموالمیة عتتضمن إیرادات التمویل إیرادات مرابحات اسال

على الربح أو الخسارة قائمة  تحقق إیرادات مرابحات اسالمیة ضمن. تالربح أو الخسارةرف بھا ضمن قائمة المعت
 أساس االستحقاق باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

القیمة لألصل  يط فولخصم، خسائر الھبصص تخفیض اوض، مختشمل تكالیف التمویل مصروفات الفائدة على القر
أصل مؤھل، في الربح أو  شر إلى استحواذ أو إنشاء إو إنتاجتكالیف التمویل التي ال تعود بشكل مباالمالي. یتم إدراج 

 الخسارة، باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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 وفاتالمصر ۱٦-٤

لیست جزء من تكلفة اإلیرادات. إلداریة المباشرة وغیر المباشرة ات العمومیة واروفصیع والتسویق والممصروفات الب
. والتسویقالبیع الناجمة عن جھود المجموعة التي تقوم بھا إدارات  لك المصروفاتوفات البیع والتسویق ھي تمصر

اریة. فات عمومیة وإدصرومأعباء التمویل، ككلفة االیرادات وویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء ت
عمومیة المصروفات الیرادات ومصروفات البیع والتسویق وت المشتركة بین تكلفة اإلویتم إجراء توزیع للمصروفا

 واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت.
 

 التقاریر القطاعیة ۱۷-٤
 :المنشآتلعملیات وجموعة من األصول، اإن قطاع األعمال ھو م

ات ریة التي ستحقق لھا إیرادات وستتكبد بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادلتجاة اطتشارك في األنش )أ
 یات بالعناصر األخرى للمجموعة:والمصروفات المتعلقة بالعمل

ارات تخاذ القرالتشغیلیة وذلك ال نتائج عملیاتھا یتم تحلیلھا بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول عن القرارات )ب
 قییم األداء، و د وتوارممتعلقة بتوزیع الال

 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة. )ج
 
 اول / غیر متداولالتبویب متد ۱۸ -٤

ة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغیر متداولة. ویتم تبویب األصل تبوب المجموع
 عندما: كمتداول

 رة التشغیل العادیة؛ي دوھ فكلبیعھ أو إستھال وجد نیةتحقق أو تیتوقع أن ی •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 المركز المالي؛ أو خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخیتوقع تحقیقھ  •
قل عشر شھراً علی األ النقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوعاً من الصرف أو اإلستخدام لتسویة إلتزام لمدة اثني •

 ركز الماليریخ المبعد تا
 

 یع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.ف جمصنیتیتم 
 

 ول عندما:ویتم تبویب اإللتزام كمتدا
 ة التشغیل العادیة؛یتوقع تسویتھ في دور •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 المركز المالي؛ أومن المقرر تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ  •
 ام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ المركز المالي.لتزاإل ةشروط لتأجیل تسویق غیر مال یوجد ح •

 
 ألخرى كإلتزامات غیر متداولة.موعة بتبویب كافة اإللتزامات اتقوم المج

 
 توزیعات األرباح  ۱۹-٤

اح ألربت ااما یتم قید توزیعدارة. كمجلس اإل تم إعتمادھا من قبلیتم قید توزیعات األرباح المرحلیة في الفترة التي ی
 مین.النھائیة في الفترة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العامة للمساھ
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۲۳ 
 

 
 التعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھاالمعاییر الجدیدة و -٥

 
 ر المطبقةالمعاییر الصادرة غی
قوائم المالیة. تعتزم ال رق حتى تاریخ إصدات ولكن لم تطبصدروالتفسیرات والتعدیالت التي فیما یلي المعاییر 

 لمفعول.یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة ا تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما المجموعة

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف
من الفترات التي  اً ساري اعتبار

 دأ من أو بعد التاریخ التاليتب
   

طار المفاھیم في ت على مراجع إیالالتعد إطار المفاھیم
 اییر الدولیة للتقریر الماليعلما

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

لمالي المعیار الدولي للتقریر ا
۳ 

لى المعیار تعریف األعمال (التعدیالت ع
 )۳الدولي للتقریر المالي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

 ۱لدولي معیار المحاسبة ا
 ۸المحاسبة الدولي ومعیار 

ى (التعدیالت علیة تعریف األھمیة النسب
ومعیار المحاسبة  ۱لي ولدامعیار الحاسبة 

 )۸الدولي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

ر المالي المعیار الدولي للتقری
۱۷ 

 م۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود تأمین

المعیار الدولي للتقریر المالي 
ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰
۲۸ 

الموجودات بین المستثمر أو مساھمة بیع 
روع المشترك لمشوشركتھ الزمیلة أو ا

ر الدولي للتقریر اعیمالتعدیالت على ال(
 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

االختیاري / تاریخ متاح للتطبیق 
أجل غیر  السریان مؤجل إلى

 مسمى

 
ا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة م لیس لھ۲۰۲۰ینایر  ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من 

التعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة حالیا بتقییم اآلثار وت المعاییر والتفسیرأما بالنسبة لة، للشرك
 عند تبنیھا.مترتبة على القوائم المالیة للشركة ال
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 الموحدة یةحول القوائم المال إیضاحات
  م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱كما في 
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۲٤ 
 

 
 التقاریر القطاعیة -٦

 
ت���ي یق���وم ال���رئیس ال دارة الداخلی���ةاإل مب���ین ض���من تق��اریر ة وذل��ك كم���ا ھ���وزك���اال��ربح لك���ل قط���اع قب���ل التتمث��ل ب���أداء القطاع���ات المبین���ة أدن���اه حی��ث ی���تم قی���اس األداء عل���ى أس���اس 

ال����ربح لك����ل قط����اع ی����تم إس����تخدامھ لقی����اس األداء حی����ث أن اإلدارة عل����ى قناع����ة ب����أن تل����ك غیلیة بمراجعتھ����ا، إن التنفی����ذي للمجموع����ة وال����رئیس المس����ئول ع����ن الق����رارات التش����
ج���االت. إن تحدی���د األس���عار فیم���ا ب���ین القطاع���ات ی���تم عل���ى أس���اس المتعم���ل ض���من تل���ك ت���ي لالمنش���آت األخ���رى افیم���ا یتعل���ق ب ط���اعلتقی���یم النت���ائج لك���ل ق المعلوم���ات األكث���ر ت���أثیراً 

  تجاري.
 

 الــعــقــار  
 
 االدارة والتـسـویـق    حةالسیا

 
 غیر موزعة أخرى الزراعة

استبعاد العملیات 
 اإلجمالي المشتركة بین القطاعات

       م ۲۰۱۹
 ۳۸۷٬٥۲۸٬۰۲۱ )۸٬۷۰٤٬۳۹۳( -- ٦٬۱۷۳٬۲٥۱ ۷٬۲۹٥٬۸۳٥ ۱٦٦٬٥٤۲٬۸۹۱ ۲۱٦٬۲۲۰٫٤۳۷ دات اإلیرا

 )۱۱۹٬۸۳۲٬۷٥۸( ۸٬۷۰٤٬۳۹۳ -- )۳٬۱۰٥٬۲۳۸( )۳٬٦۸۱٬۷٤۲( )۹٤٬۸٥۰٬۱۳۰( )۲٦٫۹۰۰٫۰٤۱( تكلفة اإلیرادات
 )۲٥٬۸٤٦٬۲٦۸( -- -- )۲٫۳۹٤٫٤٦۹( -- )۱۷٬۰۹۰٬۹٦٦( )٦٬۳٦۰٬۸۳۳( استھالك واطفاء

 ۲٤۱٬۸٤۸٬۹۹٥ -- -- ٦۷۳٬٥٤٤ ۳٬٦۱٤٬۰۹۳ ٥٤٬٦۰۱٬۷۹٥ ۱۸۲٬۹٥۹٬٥٦۳ لقطاع مجمل ربح ا
 ٤٬۰۸٤٬۰۹۷٬۹۲۳ )۲٤٥٬٥۹۹٬٦۰٤( ۲٬۲۷٤٬۹٥۲٬۸۰۲ ۱۰۲٬۰۷۲٬٦۸۷ ۳٬۳۸٤٬٦۰۳ ۱٫٤۱۰٫۲۱۱٫٤۸۸ ٥۳۹٫۰۷٥٫۹٤۷  موجودات القطاع
 ۳٦۰٬٤۷۳٬۷۸۸ )۲٤٥٬٥۹۹٬٦۰٤( ٤۹۹٬۹۹۳٬۱۸۷ ۲٬۰٥٦٬٦٦٤ ۱٬٤٦۹٬۳۰۲ ٤٥٬۸۳٦٬۰٥۹ ٥٦٬۷۱۸٬۱۸۰  مطلوبات القطاع

        
       م ۲۰۱۸

 ٤۰٦٬۲۷۸٬۸۲۳ )۸٬۱٥٤٬۹۸۸( -- ٤٬۸٥۱٬۲۰۹ ۷٫۱۲۸٫۸۲۱ ۱۷۰٬۰۱۷٬۸۹٤ ۲۳۲٬٤۳٥٬۸۸۷ یرادات اإل
 )۱۱٤٬۲۱۸٬۸٥۲( ۸٬۱٥٤٬۹۸۸ -- )۳٬۲۹۰٬٥٤٤( )٤٫۰٤۲٫۱۷۲( )۹۲٬۲۸۳٬۰٦٤( )۲۲٬۷٥۸٬۰٦۰( تكلفة اإلیرادات
 )۳٤٬٦۷۳٬۷٦۸( -- -- )۲٫٤۳۸٫۳٥۳( -- )۲٥٬۹۹۹٬٦۹۸( )٦٬۲۳٥٬۷۱۷( استھالك واطفاء

 ۲٥۷٫۳۸٦٫۲۰۳ -- -- )۸۷۷٬٦۸۸( ۳٫۰۸٦٫٦٤۹ ٥۱٫۷۳٥٫۱۳۲ ۲۰۳٫٤٤۲٫۱۱۰ مل ربح القطاع مج
 ٤٬۱۷۲٬۸۲٥٬۳۳٦ )۳٫٤٦۱٫٤٤۲( ۲٬۱۱۰٬۹۹۱٬۷۸٦ ۱۰۳٬۳۰۹٬۰۲٦ ۳٬۹۲۹٬٥۸۲ ۱٫٤۱۲٫۲٤٤٫٤۲۳ ٥٤٥٫۸۱۱٫۹٦۱  موجودات القطاع
 ۳۳۲٬۸۹٥٬۳۷٦ )۳٫٤٦۱٫٤٤۲( ۲۳۳٬٥۸٥٬۷۱٦ ۲٬۰٥٤٬٦۰۸ ۱٬۹۸۱٬۹٥۹ ٤٤٬۲۱۰٬٦۳٥ ٥٤٬٥۲۳٬۹۰۰  مطلوبات القطاع



  لالستثمارشركة طیبة 
 ة)مساھمة سعودی(شركة 

 
 الموحدة یةحول القوائم المال إیضاحات
  م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱كما في 

 ذلك) فكر خالذیمالم  سعوديلایر اللباجة رلغ مدالمبا جمیع(

۲٥ 
 

 
 آالت ومعداتو كاتممتل -۷

 م مما یلي:۲۰۱۹بر دیسم ۳۱المنتھیة في  ت والمعدات خالل السنةالممتلكات واآلتتكون الحركة في  )أ
 

 مباني أراضي 
 ممتلكات
 ومعدات

أثاث ومعدات 
 مكتبیة

 مشروعات
 مثمرة أشجار سیارات تحت التطویر

غیر  أشجار
 جماليإ ةمثمر

          التكلفة 
  ۲٬۰٦۰٬٤٦۹٬۹۰٤  ۸٬٤۸۹٬۰٤۳  ٦۳٬٦۱٤٬۸۳۳  ۱٥٬٥٤۰٬۷۰۳  ٤٬٥۲٦٬۷٤٦  ۷۰٬۸۸۱٬۰۰۰  ۸۷٬۷۹۰٬۱۸٤  ۷٥٦٬۹۱٥٬٥۸۲  ۱٬۰٥۲٬۷۱۱٬۸۱۳ م۲۰۱۹ینایر  ۱في ید الرص

  ۲۱۲٬٦۱۷٬۷۰٦  ۱٬٥۳۳٬۳۳۳  --   ٦۲۱٬٤٥٦  ۳٬۸٥۰٬۸۰۸  ٦٬۲۰٦٬۹۲٤  ٤۰٥٬۱۸٥  --   ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ إضافات
 (۸٬٥۰۳٬۷۰٥)   --   --  (۳۲٤٬٦۰۰)  (٥۲٬۷۲۸)  (۷٬۳۲۷٬۲٤۸)  (۷۹۹٬۱۲۹)   --   --  إستبعادات

 (۱۳۰٬٤۷٦٬٦۲۸)   --   --   --   --  (۹۹٥٬۲٤٥)  (٥٬۱۸۷٬٤٤۸) (٥٥٬۹۱۳٬۰۱٥)  (٦۸٬۳۸۰٬۹۲۰)  ھـ)- ۷ریة (إیضاح لى عقارات استثماإمحول 
 (۲٦٬٥٥۸٬۷۲۸)   --   --  (۱۱٬۸٥۳٬٦۰٥)  (٥٬۸٥۰٬٦۰۸)   --  (۷٬۳۰٤٬٥۱٥)  (۱٬٥٥۰٬۰۰۰)  عفظ بھا لغرض البیمحت داتموجو ىلإمحول 

 ۲٬۱۰۷٬٥٤۸٬٥٤۹  ۱۰٬۰۲۲٬۳۷٦  ٦۳٬٦۱٤٬۸۳۳  ۳٬۹۸۳٬۹٥٤  ۸٬۳۲٤٬۸۲٦  ٦۲٬۹۱٤٬۸۲۳  ۸۲٬۲۰۸٬۷۹۲  ٦۹۳٬٦۹۸٬۰٥۲  ۱٬۱۸۲٬۷۸۰٬۸۹۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
          

          ةنخفاض في القیمالھالك المتراكم وااإلست
  ۲۹٦٬۰۳٦٬٦۳۹  --   ۸٬۰۹۲٬٥۲٥  ۱۱٬۰۰۰٬۰٤۳  --   ٦٤٬۲۸۸٬٦٥۹  ۳۷٬۱٥۸٬۹۳۲  ۱٦۳٬۲۰۳٬۸۷٦  ۱۲٬۲۹۲٬٦۰٤ م۲۰۱۹ینایر  ۱في  صیدالر

  ۲۰٬۲۹۸٬٥٥۱  --   ۱٬۲۷۲٬۲۹٦  ۲٦۳٬۷٤۸  --   ۲٬٥۹٤٬٦۷۰  ٤٬۱۹٥٬٤۸۳  ۱۱٬۹۷۲٬۳٥٤  --  اإلستھالك للسنة
 (۸٬۲۷۱٬٥۸۷)   --   --  (۲۹۷٬۰٦۱)   --  (۷٬۱۷٦٬۱۳۷)  (۷۹۸٬۳۸۹)  --  --  إستبعادات

 (۱۲٬۹۹۳٬٦۰۹)   --   --   --   --  (۳۷٬۰۹۰)  (۲٬۲٥۰٬۲٤٥) (۱۰٬۷۰٦٬۲۷٤)   --  ھـ)- ۷لى عقارات استثماریة (إیضاح إمحول 
 (۱٥٬۲۲۷٬۳٤۱)   --   (۷٬٥۸۳٬۸۲۳)   --  (۳٬۲٦۳٬۳۷۷)   --  (٤٬۳۸۰٬۱٤۱)   --  اصول محتفظ بھا لغرض البیع إلىمحول 
  ۲۷۹٬۸٤۲٬٦٥۳  --   ۹٬۳٦٤٬۸۲۱  ۳٬۳۸۲٬۹۰۷  --   ٥٦٬٤۰٦٬۷۲٥  ۳۸٬۳۰٥٬۷۸۱  ۱٦۰٬۰۸۹٬۸۱٥ ۱۲٬۲۹۲٬٦۰٤  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي د فالرصی

 ۱٬۸۲۷٬۷۰٥٬۸۹٦  ۱۰٬۰۲۲٬۳۷٦  ٥٤٬۲٥۰٬۰۱۲  ٦۰۱٬۰٤۷  ۸٬۳۲٤٬۸۲٦  ٦٬٥۰۸٬۰۹۸  ٤۳٬۹۰۳٬۰۱۱  ٥۳۳٬٦۰۸٬۲۳۷  ۱٬۱۷۰٬٤۸۸٬۲۸۹ م۲۰۱۹صافي القیمة الدفتریة في 
 
 

 
 



  لالستثمارشركة طیبة 
 ة)مساھمة سعودی(شركة 

 
 الموحدة یةحول القوائم المال إیضاحات
  م۲۰۱۹مبر دیس ۳۱كما في 

 ذلك) فكر خالذیمالم  سعوديلایر اللباجة رلغ مدالمبا جمیع(

۲٦ 
 

 
 آالت ومعدات (تابع)وممتلكات   -۷

 
 م مما یلي:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  لسنةالت والمعدات خالل اتتكون الحركة في الممتلكات واآل  )ب

 

 مباني أراضي 
 ممتلكات
 ومعدات

أثاث ومعدات 
 مكتبیة

 مشروعات
 إجمالي مرةر مثغی أشجار مثمرة رأشجا سیارات طویرتحت الت

          تكلفة ال
 ۲٬۰٦۸٬٦٤۳٬٦۱۸ ۱۸٬٥۲۰٬۰۰۰ ٤۸٬٦۷٦٬۳۱٥ ۱٦٬۳۸۸٬٥٥٦ ۱۹٬۰۳۷٬۹۹۸  ٦۷٬۸۳٤٬۰۱۱  ۸۸٬٥۸۰٬۲٤۹  ۷٥٦٬۸۹٤٬٦۷٦  ۱٬۰٥۲٬۷۱۱٬۸۱۳ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰٬٤۸۰٬٥٦۲ ٤٬۹۰۷٬٥٦۱ -- ۳۳٥٬٦۲۲ ۹٥۹٬۷۹۰ ۳٬۷٦۸٬۹۰۸ ٤۸٦٬۹۷٥ ۲۱٬۷۰٦ -- إضافات
 -- (۱٤٬۹۳۸٬٥۱۸) ۱٤٬۹۳۸٬٥۱۸ -- -- -- -- -- -- تحویالت 
 (۱۸٬٦٥٤٬۲۷٦)  -- -- (۱٬۱۸۳٬٤۷٥) (۱٥٬٤۷۱٬۰٤۲)  (۷۲۱٬۹۱۹)  (۱٬۲۷۷٬۰٤۰) (۸۰۰)  -- إستبعادات

 ۲٬۰٦۰٬٤٦۹٬۹۰٤ ۸٬٤۸۹٬۰٤۳ ٦۳٬٦۱٤٬۸۳۳ ۱٥٬٥٤۰٬۷۰۳ ٤٬٥۲٦٬۷٤٦  ۷۰٬۸۸۱٬۰۰۰  ۸۷٬۷۹۰٬۱۸٤  ۷٥٦٬۹۱٥٬٥۸۲  ۱٬۰٥۲٬۷۱۱٬۸۱۳ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          
          المتراكم واالنخفاض في القیمة الكاإلستھ

 ۲٥٤٬۸۰۰٬۲٤٦ -- ٦٬۸۹٤٬۹۱۸ ۹٬۷۷۹٬٥۳٥ --  ٥٤٬۱۰٥٬٥۱۷  ۳۳٬۸٤۰٬٦۸۳  ۱٥۰٬۱۷۹٬٥۹۳ -- م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 ۳۱٬۹٥٥٬٦۷۰ -- ۱٬۱۹۷٬٦۰۷ ۲٬۳۳۸٬۸۳۲ --  ۱۰٬۸۰٥٬۹۲۹ ٤٬٥۸۸٬۲۱۹ ۱۳٬۰۲٥٬۰۸۳ -- اإلستھالك للسنة

 (۳٬۰۱۱٬۸۸۱)  -- -- (۱٬۱۱۸٬۳۲٤) -- (٦۲۲٬۷۸۷)  (۱٬۲٦۹٬۹۷۰) (۸۰۰)  -- اتعادإستب

 ۱۲٬۲۹۲٬٦۰٤ -- -- -- -- -- -- -- ۱۲٬۲۹۲٬٦۰٤ )د۷ح خفاض في القیمة (إیضاخسائر االن

 ۲۹٦٬۰۳٦٬٦۳۹ -- ۸٬۰۹۲٬٥۲٥ ۱۱٬۰۰۰٬۰٤۳  --   ٦٤٬۲۸۸٬٦٥۹ ۳۷٬۱٥۸٬۹۳۲  ۱٦۳٬۲۰۳٬۸۷٦ ۱۲٬۲۹۲٬٦۰٤ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۱٬۷٦٤٬٤۳۳٬۲٦٥ ۸٬٤۸۹٬۰٤۳ ٥٥٬٥۲۲٬۳۰۸ ٤٬٥٤۰٬٦٦۰ ٤٬٥۲٦٬۷٤٦ ٦٬٥۹۲٬۳٤۱  ٥۰٬٦۳۱٬۲٥۲  ٥۹۳٬۷۱۱٬۷۰٦  ۱٬۰٤۰٬٤۱۹٬۲۰۹ م۲۰۱۸لقیمة الدفتریة في ي اصاف
 



  الستثمارلیبة شركة ط
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 ةالموحد القوائم المالیة حول إیضاحات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي كما ف
 مالم یذكر خالف ذلك) ي السعودباللایرجة (جمیع المبالغ مدر

 

۲۷ 
 

 آالت ومعدات (تابع)ممتلكات و  -۷
 

 ي:كما یل تم تحمیل االستھالك )ج
 م۰۱۸۲ م۲۰۱۹ إیضاح 
    

 ۳۰٬۹٤۸٬۰۹۰ ۱۹٫۲۸۰٫۳۷۸ ۳۰ یراداتة اإلتكلف
 ۱٫۰۰۷٫٥۸۰ ۱٫۰۱۸٫۱۷۳ ۳۲ مصروفات عمومیة وإداریة

  ۲۰٫۲۹۸٫٥٥۱ ۳۱٬۹٥٥٬٦۷۰ 
 

، وبعد دراسة المجموعةعلى أراضي  فنادقعات تحت التطویر في المصروفات الرأسمالیة إلقامة مشروالتتمثل  )د
لسعودیة للمقیمین ة اعتمد من الھیئم مبواسطة مقی راضي على تقییم األءً ة للمشروعات وبناستردادیالقیمة اال

ستخدام القیمة تحدید القیمة العادلة با، تم یةللعقارات االستثمارعادلة لتحدید القیمة ال،  (فلیو إسترت)المعتمدین 
 الدخل سمالنھج رألتكلفة ومالى ضافة اباإل وقالسیة للعقار. تم تحدید القیمة السوقیة للعقار باستخدام منھج سوقال

، عقارات االستثماریةللالتقییم العادل  لعائد االولي). إن أي تحرك ھام في االفتراضات المستخدمة في(صافي ا
ینتج عنھ قیمة عادلة أقل / أعلى بشكل كبیر لھذه وف ر وما إلى ذلك، سخصم والعائد ونمو اإلیجامعدل المثل 

 م:۲۰۱۸(، ویرتحت التط شروعاتلمواي األراض ةقیم بوط أو انخفاض فيم یتم تسجیل أي ھل الموجودات. 
طب ش لایر سعودي ۱٥٫٤۷۱٫۰٤۲ ھبوط في قیمة األراضي ومبلغ لایر سعودي ۱۲٫۲۹۲٫٦۰٤ مبلغ

 .)شروعات تحت التطویرمصروفات رأسمالیة بالم
الدارة اتھا ثماریة والتى حددى العقارات االستات واالت والمعدات المحولة التلكالمبلغ قیمة المممثل ذلك ی )ه

 تولید إیرادات إیجاریة. دام في تخلالس
 

 موجودات غیر ملموسة -۸
 
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 

   التكلفة
 ۷٬۳٦۲٬٦٥۰ ۷٫٤۷۲٫۰۸۰ ینایر ۱الرصید في 

 ۱۲۹٬۰۸۰ ۱۳۲٫۷٦۰ إضافات
 )۱۹٬٦٥۰( )۹٦٤٫۲۰٦( استبعادات

 ۷٬٤۷۲٬۰۸۰ ٦٫٦٤۰٫٦۳٤ في نھایة السنة ید الرص
   

   طفاء المتراكماال
 ٥٬۹۹۲٬۹۲۹ ٦٫٥۰٥٫۷۰۰ یرینا ۱ید في صالر

 ٥۳۲٬٤۲۰ ۳٤٥٫٥٥۱ إضافات خالل السنة
 )۱۹٫٦٤۹( )۸٦٦٫۱۳۷( استبعادات

 ٦٬٥۰٥٬۷۰۰ ٥٫۹۸٥٫۱۱٤ سنةالرصید في نھایة ال
   

 ۹٦٦٬۳۸۰ ٦٥٥٫٥۲۰ صافي القیمة الدفتریة
 

 
 
 
 
 

 



  الستثمارلیبة شركة ط
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 ةالموحد القوائم المالیة حول إیضاحات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي كما ف
 مالم یذكر خالف ذلك) ي السعودباللایرجة (جمیع المبالغ مدر

 

۲۸ 
 

 ستثماریةإعقارات  -۹
 

 نيمبا أراضي
 ممتلكات

 تومعدا
 أثاث ومعدات

 مالياإلج یةتبمك
      كلفةالت

  ٤۷٥٬٥٤۳٬۱٦۰ ۳٫۰۸۷٫۹۰٥ ۳٤٫۲٥۹٫۷٤٤ ۲۰۲٬۳۰٥٬۷۱۱ ۲۳٥٬۸۸۹٬۸۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٫٦۹۲٫۱۸٤ ۱٫۳۷۹٫۳۲۷ ۳۱۲٫۸٥۷ -- -- السنة اللإضافات خ
ممتلكات واَالت  المحول من

 ۱۳۰٫٤۷٦٫٦۲۸ ۹۹٥٫۲٤٥ ٥٫۱۸۷٫٤٤۸ ٥٥٫۹۱۳٫۰۱٥ ٦۸٫۳۸۰٫۹۲۰ ھـ)-۷دات (إیضاح ومع
 ٦۰۷٫۷۱۱٫۹۷۲ ٥٫٤٦۲٫٤۷۷ ۳۹٫۷٦۰٫۰٤۹ ۲٥۸٫۲۱۸٫۷۲٦ ۳۰٤٫۲۷۰٫۷۲۰ م۲۰۱۹سمبر دی ۳۱في  رصیدال
      

      االستھالك المتراكم:
 ٥۸٬٤۸٥٬۱۸۸ ۲٫٦۹۷٫٥٦۳ ۱۹٬٤٤۸٬۱۰٦ ۳٦٬۳۳۹٬٥۱۹ -- م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ٦٫۲۲۰٫۳۳۹ ٤۲۸٫٤۰۱ ۱٫۹۱۸٫٦٥۷ ۳٫۸۷۳٫۲۸۱ -- استھالك السنة
ت واَالكات ممتل منل المحو

 ۱۲٫۹۹۳٫٦۰۹ ۳۷٫۰۹۰ ۲٫۲٥۰٫۲٤٥ ۱۰٫۷۰٦٫۲۷٤ -- ھـ)-۷عدات (إیضاح وم
 ۷۷٫٦۹۹٫۱۳٦ ۳٫۱٦۳٫۰٥٤ ۲۳٫٦۱۷٫۰۰۸ ٥۰٫۹۱۹٫۰۷٤ -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      
      الدفتریة: صافي القیمة

 ٥۳۰٫۰۱۲٫۸۳٦ ۲٫۲۹۹٫٤۲۳ ۱٦٫۱٤۳٫۰٤۱ ۲۰۷٫۲۹۹٫٦٥۲ ۳۰٤٫۲۷۰٫۷۲۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ في
 ٤۱۷٬۰٥۷٬۹۷۲ ۳۹۰٬۳٤۳ ۱٤٬۸۱۱٬٦۳۸ ۱٦٥٬۹٦٦٬۱۹۲ ۲۳٥٬۸۸۹٬۸۰۰ م۲۰۱۸بر دیسم ۳۱ي ف

 
 تقدیر القیمة العادلة  

لایر سعودي). تم تحدید  ارملی ۱٬۷۷: م۲۰۱۸(لایر سعودي  ملیار ٤٬۲۷ تثماریةاالس للعقاراتالعادلة مة القیبلغت 
 مد من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدینمعت ت)استرإ فالیو( لتقمسم عقاري خارجي عادلة بواسطة مقیِّ القیمة ال
، تم تحدید القیمة العادلة یةللعقارات االستثمارلة عادلتحدید القیمة ال، وتمثل العقارات بغرض التأجیر ("تقییم")

 الدخل رسملة وأسلوبة لتكلفا أسلوبتخدام قیة للعقار باسسویة للعقار. تم تحدید القیمة السوقستخدام القیمة البا
، مثل رات االستثماریةعقاللالتقییم العادل  (صافي العائد االولي). إن أي تحرك ھام في االفتراضات المستخدمة في

شكل كبیر لھذه ینتج عنھ قیمة عادلة أقل / أعلى بوف ر وما إلى ذلك، سمعدل الخصم والعائد ونمو اإلیجا
 لموجودات. ا

 
 اآلخر ة من خالل الدخل الشاململكیة بالقیمة العادلوق قات حدوأ مارات فيثإست -۱۰

 یلي: مما عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة المارستثتتمثل اال ۱۰-۱
 

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ احإیض االسم
    

 ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ ۸۱٤٬۲٤۳٬۸۱۳ ۲-۱۰ إستثمارات مدرجة 
 ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ ۸۳٬۱۹٥٬٦۲۳ ۳-۱۰ مدرجة  استثمارات غیر

 ۸۸٥٫۸۳۷٫۲٥۷ ۸۹۷٬٤۳۹٬٤۳٦  الي اإلجم
 
 
 
 



   الستثمارليبة شركة ط
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ةالموحد القوائم المالية حول إيضاحات

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي كما ف
  مالم يذكر خالف ذلك) ي السعودباللایرجة (جميع المبالغ مدر

  

٢٩ 
 

  بع) ة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تاي أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلت فإستثمارا - ١٠
 

  مدرجة ستثماراتإ ٢- ١٠
  

    اإلسم
  نسبة الملكية 
  م٨٢٠١  م٩٢٠١  المباشرة (٪)

      م٨٢٠١  م٩٢٠١    

  ٦١٢٫٤٦٣٫١٢٥  ٦١٥٬٦٤٠٬٦٢٥  ٪١٫٩١  ٪١٫٩١    عودية   لسابية العراألسمدة  شركة

  ٩٣٫٧٣٩٫٨٩٨  ٩٠٬٦٥٤٬٧٨٨  ٪٠٫٧٢  ٪٠٫٧٢    يرتعممكة لالنشاء وال شركة

  ٩٨٫٨٢٦٫٠٠٠  ١٠٧٬٩٤٨٬٤٠٠  ٪٣٫٢٠  ٪٣٫٢٠    ديةمدينة المعرفة اإلقتصا شركة

        ٨٠٥٫٠٢٩٫٠٢٣  ٨١٤٬٢٤٣٬٨١٣  

  
 غير مدرجة استثمارات ٣- ١٠

  
  ماالس

  ة ملكينسبة ال
  م٢٠١٨  م٢٠١٩  اشرة (٪)مبلا

      م٨٢٠١  م٩٢٠١  
  ٤١٫٣٨٢٫٤٧٢  ٤١٬١٦٧٬٧٧٤  ٪٢٫٣٣  ٪٢٫٣٣  يقارولية للتطوير العشركة كنان الد

  ٣٩٫٤٢٥٫٧٦٢  ٤٢٫٠٢٧٫٨٤٩  ٪٥٫٠١  ٪٥٫٠١  قتصاديةاإل شركة مطوري مدينة المعرفة

     ٨٠٫٨٠٨٫٢٣٤  ٨٣٬١٩٥٬٦٢٣  

  
ةر) غير مئ(خساأرباح / وعة سجلت المجم ٤- ١٠ يمن إستثمارات  لسنةا لخال حقق ة العاد ف ة بالقيم وق ملكي ة أدوات حق ل

  لشامل اآلخر كما يلي:ل امن خالل الدخ
  م٢٠١٨  م٢٠١٩  إيضاح  
        

  ١٬٢٤٣٬٠٩٨٬٨٠٠ ٨٨٥٫٨٣٧٫٢٥٧    يناير  ١الرصيد في 
 (٤٧٥٬٨٧٨٬٣٧٠) --   ٥- ١٠  استبعاد خالل السنة

 ١١٨٫٦٣١٫٥٥٥  ١١٫٦٠٤٫٦٠١    رباح غير محققة أ
  )١٤٫٧٢٨( --       ق طيبة (تمت التصفية)افمرئر خسا

  ٨٨٥٫٨٣٧٫٢٥٧  ٨٩٧٫٤٤١٫٨٥٨    يسمبر د ٣١الرصيد في 

  
ل االست٢٠١٨ عام خالل ٥- ١٠ ي الشركة السعودم قامت المجموعة ببيع كام ي  ثمار ف ل ف ي تتمث ية للصناعات األساسية والت

ومل ٥٢٣٫٤٨تثمار سقيمة البيعيه لالم وبلغت صافي المليون سه ٤٫٠٨ ة شراء ، وبلغت تكلایر سعودين ي  ٤٧٥٫٨٨لف
 مليون لایر سعودي.  ٤٧٫٦١ تسجيل أرباح من بيع االستثمار بمبلغة بي. قامت المجموعمليون لایر سعود

  
  
  
  
  
  
  
  



  الستثمارلیبة شركة ط
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 ةالموحد القوائم المالیة حول إیضاحات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي كما ف
 مالم یذكر خالف ذلك) ي السعودباللایرجة (جمیع المبالغ مدر

 

۳۰ 
 

 بطریقة حقوق الملكیة ھاستثمر فیشركات مستثمار في إ -۱۱
 

 :حقوق الملكیة ةیقبطر فیھامستثمر لاالشركات موعة في ستثمار المجإیل فیما یلي تفاص ۱۱-۱
 

 االسم
قطاع األعمال 

 سیسبلد التأ الرئیسي
فعلیة ال نسبة الملكیة
(٪)   

 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱ م۸۲۰۱ م۹۲۰۱   
       

ة شركة مدینة السیر
 يللتطویر العقار

تثمارات اس
 عقاریة 

المملكة 
العربیة 
 ۷۲٬٦۸۰٬۱۲۲ ۷۲٬٦۸٦٬۹۷۲ ٪۲۰ ٪۲۰ السعودیة

أللیاف ا شركة واحة
 )۳-۱۱یضاح إ( اجیةالزج

لیاف صناعیة اال
 الزجاجیة 

المملكة 
 العربیة

 ۱٦٬۷۱۷٬۳٥٤ -- ٪۲۹٫٥ ٪۲۹٫٥ السعودیة
نورة مشركة المدینة ال

 تمور –للتمور 
المملكة   صناعة التمور

العربیة 
 ۱۳٬۰٥٥٬۸۳۰ ۱۲٬۹٦۲٬۲۰٤ ٪۳٥ ٪۳٥ سعودیةال

دیة للضیافة الشركة السعو
 راثیةالت

 تتقدیم خدما
 سیاحیة 

 ملكةالم
عربیة لا

 ۱۳٬٦۰۳٬۳٦٦ ٥٬۹۳۸٬۹٤۱ ٪۳۰ ٪۳۰ السعودیة
 ندق مطار المدینةشركة ف

 ) ٤-۱۱منورة (إیضاح ال
تقدیم خدمات 

 دقیة نف
المملكة 
العربیة 
 -- -- ٪۳۳٫۳۳ ٪۳۳٫۳۳ السعودیة

     ۹۱٬٥۸۸٬۱۱۷ ۱۱٦٬۰٥٦٬٦۷۲ 
 

 ما یلي:كي یة ھلملكحقوق ا ةقمستثمر فیھا بطریتثمار في شركات سالحركة في اإل ۱۱-۲
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۱٤۸٬٥۳٥٬۲۸۸ ۱۱٦٫۰٥٦٫٦۷۲ ینایر  ۱الرصید في 
 )۱٦٬٥۹۷٬٦۷۷( )۲۳٫۷٦۸٫٥٥٥( ر المتراكمةئالحصة من اإلحتیاطي النظامي والخسا

 )۷۰۰٫۰۰۰( )۷۰۰٫۰۰۰( ح توزیعات أربا
 )۱٥٬۱۸۰٬۹۳۹( --  )۳-۱۱ات (إیضاح االنخفاض في قیمة االستثمار

 ۱۱٦٬۰٥٦٬٦۷۲ ۹۱٫٥۸۸٫۱۱۷ بر میسد ۳۱في  الرصید
 

كة واح��ة االلی�اف الزجاجی�ة وت��م رالقیم�ة االس��تردادیة لالس�تثمار ف�ي ش�یم م�ت المجموع��ة بتقی�قام ۲۰۱۸خ�الل ع�ام  ۱۱-۳
احة االلی�اف لشركة و متراكمةال، حیث تعدت الخسائر ملیون لایر سعودي ۱٥٫۱۸بمبلغ  جیل إنخفاض في القیمةتس

  ل.المارأس یة نصف جاالزج
متراكم�ة تج�اوزت القیم�ة الدفتری�ة  ائرمدین�ة المن�ورة خس�م حقق�ت ش�ركة فن�دق مط�ار ال۲۰۱۹ر دیس�مب ۳۱كما في  ٤-۱۱

 لایر ٥٫٤۹۸٫٥۹۱إض��افیة خ��الل الس��نة بقیم��ة  س��تمرار ف��ي تحم��ل خس��ائرس��تثمار، وق��د قام��ت المجموع��ة باالالل
 ۳۱لخس�ائر المك��ون كم�ا ف��ي اص مخص� رص��یدإجم�الي  حلیص��ب )س�عودي لایر ٤٫۰٥۰٫۳٦۷م : ۲۰۱۸س�عودي (
عاقدی��ة بال��دعم توذل��ك لوج��ود التزام�ات قانونی��ة و )۲٦ح (إیض�ا لایر س��عودي ۹٫٥٤۸٫۹٥۸م ق��دره ۲۰۱۹دیس�مبر 

 المالیة عند حلول إستحقاقھا. ة للوفاء بالتزاماتھاالمالي لتلك الشرك



  الستثمارلیبة شركة ط
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 ةالموحد القوائم المالیة حول إیضاحات

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي كما ف
 مالم یذكر خالف ذلك) ي السعودباللایرجة (جمیع المبالغ مدر

 

۳۱ 
 

 (تابع) ةریقة حقوق الملكیمستثمر فیھا بط إستثمار في شركات -۱۱
ً أیضالخاصة بھا. كما یوضح الجدول ة یق الملكیة المدرجة في القوائم المالحقوسب عنھا بطریقة ات المالیة للشركات الھامة المحالجدول التالي المعلوماخص یل ٥-۱۱ علومات التسویة بین الم ا

 ملكیة.لانھا بطریقة حقوق شركات المحاسب عالمالیة للقیمة الدفتریة لحصة المجموعة في ال

 

 .احة لتلك الشركاتخر بیانات مالیة متآلك التواریخ بیانات المالیة في تلتمثل ا* 

 األلیاف الزجاجیةشركة  واحة  ة للضیافة التراثیةیالشركة السعود تمور –لمنورة للتمور ة اشركة المدین اريشركة مدینة السیرة للتطویر العق مطار المدینة المنورة ندقة فشرك 
 م۳۱/۱۲/۸۲۰۱ م۳۱/۲۱/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۸۲۰۱ *م۳۰/٦/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۲۰۱۸ *م۳۰/۰۹/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۲۰۱۸ *م۳۰/۰۹/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۸۲۰۱ م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ 
           

 %۲۹٫٥ %۲۹٫٥ %۳۰ %۳۰ %۳٥ %۳٥ %۲۰ %۲۰ %۳۳٫۳۳ %۳۳٫۳۳ نسبة حصة الملكیة
 ٦٦٤٬۷۲٥٬۷۷۱ ٦۳۲٫٥۲٥٫٦۳۸ ۲۱٬۲۲۲٬٥٦۹ ۲۰٫۹۹۰٫۹٥۷ ۷٬۳٥۹٬٥۷۱ ۸٫۱۸٦٫٥۱۰ ۳٦۱٬۱۹۰٬٦۷۱ ۳٦۲٫۱۰۰٫۷۸۷ ۱٦۸٬٦۸٥٬۷۹۷ ۱٤۸٫۰۲۰٫۲٦۰ ات غیر متداولةدوجمو
 ٥۸٬۸٤۳٬۸۲۸ ٥۱٫۹٥۷٫۲۸٥ ۲٦٬۲۸۳٬٥۳٤ ۲۲٫٤۱۸٫۸۲۳ ٤۱٬۳٥۱٬٦٦۰ ۳۹٫٤۳٥٫٥۰۳ ۳٬٤۳۹٬۱۹۰ ۳٫٤۳۹٫۱۹۰ ٥٬٤٦۳٬۰٤۰ ۸٫٤٥٤٫۳۳۹ ةداولودات متجوم
 ۱۱٥٬۹۱٤٬۳۱٤ ۱۲۸٫۲٥۷٫۹۱۸ ۳٥۳٬٦۲٦ ٥۳۱٫۹۳٦ ۲٬۹۳۳٬٤۲٦ ۸٫۰۹٤٫۱۰۷ -- -- ۲۳۲٬۹۱۲ ۳٤٦٫۹۱۰ وبات غیر متداولةلطم

 ٤۹۳٬٦۲٤٬٥۱۷ ٥۰٦٫۹۲۱٫۰۱۱ ۱٬۸۰۷٬۹۲۲ ۱٤۹٫٦۲٦ ۸٬٤۷٤٬۷۲٥ ۲٫۰٥۱٫٤۷۲ ۱٬۲۲۹٬۲٥۰ ۱٫۳۹۰٫٦۹۱ ۱۸۸٬۱٦۷٬۰۲۷ ۱۸٤٫۷۷۷٫٤۲۸ مطلوبات متداولة
صافي الموجودات العائدة إلى 

 ۱۱٤٬۰۳۰٬۷٦۸ ٤۹٫۳۰۳٫۹۹۳ ٤٥٬۳٤٤٬٥٥٥ ٤۲٫۷۲۸٫۲۱۸ ۳۷٬۳۰۳٬۰۸۰ ۳۷٫٤۷٦٫٤۳٤ ۳٦۳٬٤۰۰٬٦۱۱ ۳٦٤٫۱٤۹٫۲۸٦ (۱٤٬۲٥۱٬۱۰۲) )۲۸٫٦٤۹٫۷۳۹( مین ھاسالم
افي عة في صومحصة المج

 ۳۳٬٦۳۹٬۰۷۷ ۱٤٫٥٤٤٫٦۷۸ ۱۳٬٦۰۳٬۳٦٦ ۱۲٫۸۱۸٫٤٦٥ ۱۳٬۰٥٦٬۰۷۸ ۱۳٫۱۱٦٫۷٥۲ ۷۲٬٦۸۰٬۱۲۲ ۷۲٫۸۲۹٫۸٥۷ (٤٬۷٤۹٬۸۹۲) )۹٫٥٤۸٫۹٥۸( اتدالموجو
القیمة الدفتریة للحصة في شركة  

 ۱٦٬۷۱۷٬۳٥٤ -- ۱۳٬٦۰۳٬۳٦٦ ٥٫۹۳۸٫۹٤۱ ۱۳٬۰٥٥٬۸۳۰ ۱۲٫۹٦۲٫۲۰٤ ۷۲٬٦۸۰٬۱۲۲ ۷۲٫٦۸٦٫۹۷۲ -- -- الملكیة یھا بطریقة حقوقمستثمر ف
        

 الزجاجیة ة  واحة األلیافشرك الشركة السعودیة للضیافة التراثیة تمور –للتمور  ةرشركة المدینة المنو ركة مدینة السیرة للتطویر العقاريش ر المدینة المنورةركة فندق مطاش 
 م۳۱/۱۲/۸۲۰۱ م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۸۱۲۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ م۱۳/۱۲/۲۰۱۸ *م۳۰/۰۹/۰۱۹۲ م۱۳/۱۲/۲۰۱۸ *م۳۰/۰۹/۲۰۱۹ م۳۱/۱۲/۸۲۰۱ م۳۱/۱۲/۲۰۱۹ 
           

 ۹٬۸۲۳٬۱۱٥ ۱۲٫۷۷٤٫۰۱۳ -- ۳٤۳٫۲٦۲ ٤۷٬۱۰۰٬۰۹٦ ۲۲٫٦۹۰٫۰۹٦ -- ۲٫۱۱٤٫۸۱٤ ۸٬۰۷۰٬۱۸۲ ۲۱٫۰۰۱٫۹۱٥ إیرادات
الربح/ (الخسارة) من عملیات 

 (۷۹٬۳٦٤٬۲۰۹) )٦۰٫۸۹۷٫۷٤۳( (۲٬٦۱۷٬۰۷۰) )۲٫٦۲۳٫۲۰۷( ۳٬٦۸٦٬۳۹۷ ۱٫٤٥٤٫٦۷۷ (۲٬٥۸۰٬۸۱٥) ۱٫۹۸٥٫٤۹۸ (۱٦٬۳٥۱٬۱۰۲) )۱٤٫۳۹۸٫٦۳۷( ي الشركة اھممستمرة العائد إلى مس
ئد إلى االدخل الشامل االخر الع

 ۷٥۲٬۷۳۳ )٤۱۷٫٤٦۷( -- -- -- -- -- -- -- -- مساھمي الشركة 
إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 

 (۷۸٬٦۱۱٬٤۷٦) )٦۱٫۳۱٥٫۲۱۰( (۲٬٦۱۷٬۰۷۰) )۲٫٦۲۳٫۲۰۷( ۳٬٦۸٦٬۳۹۷ ۱٫٤٥٤٫٦۷۷ (۲٬٥۸۰٬۸۱٥) ۱٫۹۸٥٫٤۹۸ (۱٦٬۳٥۱٬۱۰۲) )۱٤٫۳۹۸٫٦۳۷( لى المساھمیند إالعائ
ح / بحصة المجموعة في الر

 (۲۳٬۱۹۰٬۳۸٥) )۱۸٫۰۸۷٫۹۸۷( (۷۸٥٬۱۲۱) )۷۸٦٫۹٦۲( ۱٬۲۹۰٬۲۳۹ ٥۰۹٫۱۳۷ (٥۱٦٬۱٦۳) ۳۹۷٫۱۰۰ (٥٬٤٤۹٬۸۲۲) )٤٫۷۹۹٫۰٦٦( (الخسارة) وإجمالي الدخل الشامل
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۳۲ 
 

 
 المخزون  -۱۲

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۲٫٥۱۱٫٦۱۸ ۲٫٤۷۹٫۹٥٤  غیار قطع
 ۱٫٤۷۷٫۲۲۰ ۹۲۹٫٥۲۱  یةندقمستلزمات ف

 ۳٬٦٥۸٬٦۰٦ ٥٫٤٤۹٫۲٥۹  ومستلزماتھا تمور
 ۳۳٥٫٦۹۰ --  ت وصیانةلزمات مقاوالمست

  ۸٫۸٥۸٫۷۳٤ ۷٬۹۸۳٬۱۳٤ 
 )۱٫٤٥۳٫۷۲۲( )۱٫٦۷۷٫۸۰۹(  فاض في قیمة المخزون االنخیخصم: 

  ۷٫۱۸۰٫۹۲٦٬٥ ٥۲۹٬٤۱۲ 
 

 دیسمبر:  ۳۱ة في لسنة المالیة لكة االنخفاض في قیمة المخزون بطئ الحركروفیما یلي ح
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۱٫۲۲۷٫۹۰۱ ۱٫٤٥۳٫۷۲۲  ایر ین ۱الرصید في
 ۲۸۱٫٦٦٥ ٦۲۰٫۸۹٥   لسنةخالل ا نالمكو

 )٥٥٫۸٤٤( )۳۹٦٫۸۰۸(  مخزون قطع الغیار  –فاض رد االنخ
 ۱٫٤٥۳٫۷۲۲ ۱٫٦۷۷٫۸۰۹  دیسمبر  ۳۱د في الرصی

 
 موجودات حیویة -۱۳

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۲٬٥۱۸٬۲٥۳ ۲٫٦۷۸٫٥۲٤  السنةرصید بدایة 
 ٦٬٤۱۳٬۸٤۷ ٥٫۷۰۰٫۷۷۷  إضافات

 (٦٬۲٥۳٬٥۷٦)  )  ٦٫۰٤۱٫۲۱۰(  لى مخزون إتحویالت 
  ۲٫۳۳۸٫۰۹۱ ۲٬٦۷۸٬٥۲٤ 
 

 ذمم مدینة تجاریة  -۱٤
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۳٦٬۸۹۸٬٥۳۷ ۱۸٫۷۲٥٫٥۱۱ نة تجاریةذمم مدی
 )۱٥٬۹۷۷٬۸۹۷( )۱۲٫٥۲۳٫۱٥۲( یخصم: االنخفاض في ذمم مدینة تجاریة 

 ٦٫۲۰۲٫۳٥۹ ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ 
 

 :ةیتجارالمدینة الم مذالخفاض في االنحركة فیما یلي 
 م۰۱۸۲ م۹۲۰۱ 
   

 ۳٫۲۰۱٫٦۸٤ ۱٥٫۹۷۷٫۸۹۷ ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٫۱۹٥٫۹۸۷ ۱٫٦٥۳٫٤٤٦ للسنةالمحمل 

 ٤٫٦۳۹٫۸٦۱ --  ةمخصص العملیات غیر المستمر
 -- )۷٥٫٤۹۳( تجاریة لذمم المدینة الي ااالنخفاض فرد مخصص 

 )٥۹٫٦۳٥( -- شطب
 -- )٥٫۰۳۲٫٦۹۸( بیع لغرض ال المحتفظ بھا وداتجالموھا ضمن ثباتات تم إمخصص

 ۱٥٬۹۷۷٬۸۹۷ ۱۲٫٥۲۳٫۱٥۲ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 بالذمم المدینةالسوق وخسائر االنخفاض بالقیمة الخاصة وئتمان المعلومات الخاصة بتعرض المجموعة لمخاطر اال
 .)۳۹ضھا باالیضاح رقم (التجاریة تم عر
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 القة ت العاألطراف ذا -۱٥

ة والشقیقة الجیل الرابع، والشركات الزمیل وأقربائھم حتى الشركة يھمین فلمساقة من االاألطراف ذات الع نتتكو
 لمجموعة.من قبل إدارة ایتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت  موعة.والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للمج

 مبر:سدی ۳۱ ة فيالمنتھی ةلناتجة عنھا للسناواألرصدة  عالقةي أھم المعامالت مع األطراف ذات الفیما یل
 
  أطراف ذات عالقة معامالت مع ۱-۱٥

 اإلسم
 نوع

 عالقةال
 طبیعة

 المعامالت
 تاميالرصید الخ مبلغ المعامالت

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹
     ةأطراف ذات عالقمستحق من 

ك مركز جمعیة مال
طیبة السكني 

 والتجاري

 جمعیة
 ةشقیق

خدمات 
 نةاصی

  ۸۰۱٬۱۸٤ ۱٫۸۳۳٫۸۷۲ 
 ةالمدینركة ش

المنورة للتمور 
 تمور -اتھا ومشتق

شركة 
 زمیلة

خدمات 
 یانةص

 -- ۱۸٫۹۰۰ -- ۹۰۰ 
شركة مطار المدینة 

 رة المنو
كة رش

 ۲۲٫٥۱۲٫۰۸۰ ۲۲٫٥۱۲٫۰۸۰ ۹٫٦٤٥٫۲۲۷ -- تمویل زمیلة
     ۲۳٫۳۱۳٫۲٦٤ ۲٤٫۳٤٦٫۸٥۲ 

       یخصم : 
 (۸۳۹٫۷۳۲) (۸۰۱٬۱۸٤)  اف ذات العالقة رقیمة األط اض فياالنخف

     ۲۲٫٥۱۲٫۰۸۰ ۲۳٫٥۰۷٫۱۲۰ 
     ذات عالقة مستحق إلى أطراف

جمعیة مالك مركز 
طیبة السكني 

 تجاريوال

 جمعیة
 شقیقة

خدمات 
   ۹٫۹۰٥٫۲٥۱ ٥٫۹٤٦٫٥۸۲ صیانة

روفات مص 
 -- ۲٫٦٦۳٫٦۷۸ ۷٫۱٤۰٫۰۳٦ ۷٫۳۸۲٫۹۷۷ تشغیل 

     ۲٫٦٦۳٫٦۷۸ -- 
 

 العلیاارة دإلمعامالت موظفي ا ۲-۱٥
 م۲۰۱۸ م۹۱۲۰   
    

 ۳٫۹۱۱٫۱۳۱ ٤٫٦۳۸٫۰۲۹  ارةأعضاء مجلس اإلدومكافآت بدالت 
 ۱٫۱۲۳٫٤۲٦ ۱٫٥۰٤٫۳۱۲  شركات التابعةلجالس إدارة ابدالت ومكافآت أعضاء م

 ٦٫٦٥۰٫۸۳۹ ۱۰٫۳۷۳٫۳٥۹  ر التنفیذییندالت ومكافآت كبارواتب وب
  ۱٦٫٥۱٥٫۷۰۰ ۱۱٫٦۸٥٫۳۹٦ 
 
سعودي لایر  ۳۱٥٫۰۰۰مبلغ  )۱۷ (إیضاح الدفعات المقدمة للموردین تتضمن م۲۰۱۹یسمبر د ۳۱كما في  *

لعضو مجلس إدارة طیبة لإلستثمار االستاذ/ و -قنیة المعلومات تلستراتا العالمیة  -مدفوع إلى شركة ألفابیبول 
م تطویر لنظا ةاقیة من مستحقات إتففیھا وتمثل دفع غسان بن یاسر شلبي مصلحة مباشرة/غیر مباشرة

شاملة ضریبة القیمة غیر  ۱٫۳۱۱٫٥۰۰البالغ إجمالیھا  الصیانة السنویةروسوفت داینمكس ورسوم كمای
 . شروط تفضیلیة وال یوجد أي ،مضافةال



  لالستثمار شركة طیبة 
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 یرة األجلمرابحات قص -۱٦

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاح 
    

 ٥۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱-۱٦ لیة إستثمارات في صفقات مرابحة مح
 

السعودیة تتجاوز فترة ل المملكة العربیة مع بنوك داخة إسالمیة األجل في صفقات مرابحة رقصی تمرابحاتمثل ت ۱-۱٦
 عر السائد فى السوق.ن تاریخ الشراء وتدر ربح بالسمیوم  ۹۰االستثمار فیھا 

 
 اً وأرصدة مدینة أخرىمقدم اتمدفوع -۱۷

 م۰۱۸۲ م۲۰۱۹  
    

 ۱۸٬٤٥۸٬٥۳۷ ۱٥٫۳۱٥٫۱۱۹  قةحتإیرادات مس
ً دفات ممصرو  ۱۱٬٦٦۹٬۱٤۱ ٤٫۹۰۲٫۳۰۰  فوعة مقدما

ً مبالغ مدفوعة مقدم –موردین   ۳٬۸۲۳٬۱۳۱ ۲٫۷۳۰٫۰۹٦  ا
 ۳٬٥۹۹٬۲٤٤ ۱٫۷٥۷٫۸۹۳  ذمم موظفین

 ٤۲۹٬٥٦٤ ۳٤٥٫۳۱٤  مؤجلةتكالیف موظفین 
 ۲٬۱۱۸٬٤٥۱ ۱٫۳۸۰٫۷۰۳  أخرى

  ۲٦٫٤۳۱٫٤۲٤ ٥۰٫۰۹۸٫۰٦۸ 
 )۲۳٤٬٤٥٥( )۸٦۲٫۸۷۳(   أخرى مدینة صدةر االنخفاض في أرئایخصم: خس

  ۲٥٫٥٦۸٫٥٥۲ ۳۹٬۸٦۳٬٦۱۳ 

 
  النقد وما في حكمھ  -۱۸

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاح  
    

 ۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۳٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱-۱۸ جلألصیرة اقمرابحات 
 ٤٤٬۹۳۲٬۸۹۱ ٤۳٫۰٤۸٫۰۱٦  ریة حسابات جا –نقد لدي البنوك 

 ۱٫۰۱۸٫۸۲٤ --  إستثماریة قصنادی -نوك قد لدى البن
 ۲۲٫۷٦٦ --  وقدالصن نقد في

  ۳۷۸٫۰٤۸٫۰۱٦ ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ 
 
ودیة. وال تتعدى وك داخل المملكة العربیة السعنمع ب ةإسالمی ات قصیرة األجل في صفقات مرابحةتتمثل المرابح ۱۸-۱

 .السوق يعر السائد فوتدرج بالس، الثالثة أشھر من تاریخ الشراءتواریخ إستحقاقھا 
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 عبیرض الا بغتفظ بھحم اتموجود -۱۹

ومطلوبات الشركة التابعة "شركة طیبة شركة بتصنیف موجودات ، قامت ال۱ح كما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضا
الترى إدارة  .م۲۰۱۹یسمبر د ۳۱في كمحتفظ بھا بغرض البیع في  ""تاكومات والصیانة المحدودة اللمقاول

 ات.دموجوة استبعاد ھذه الیلخسائر من عمموعة تكبد المج
 
 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في كما البیع فظ بھا بغرض محتالصیل الموجودات والمطلوبات فایلي تیما ف
 

 دیسمبر ۳۱   
 م۲۰۱۹  

   مصنفة كمحتفظ بھا للبیع: جوداتمو
 ۱۰٬٥۳٦٬۸۱٤  ت معدامتلكات وآالت وم

 ۱٬٤٥٥٬۸٤۸  حق استخدام األصول
 ٥٥٬٦۹۷  یر ملموسة موجودات غ
 ۱٬۳٤٥٬۳٥۳   ؤجلةمصروفات م

 ۲٥٤٬٥۹٥  نزومخ
 ۱٦٬۲۹۳٬۲۹٥  ذمم مدینة تجاریة

 ٤۰۸٫۹٥٦  القةطراف ذات عأمستحق من 
 ۱۳٬٦۸۹٬۳۰۹  أخرى ةمدین مدفوعات مقدماً وأرصدة

 ۷۱۰٬۰٦۱  في حكمھالنقد وما
 ٤٤٫۷٤۹٫۹۲۸  االجمالي 

 
 دیسمبر ۳۱  
 م۲۰۱۹  

   ھا للبیع:ب صنفة كمحتفظمطلوبات م
 ۱٫۰٤٤٫۷۹۸   تمویلي رتأجی مقابل عقد تزاماالت

 ٦٬۸۲۸٬٥۲٥  نمخصص منافع الموظفی
 ۹٬۰۱۹٬٤٤٤  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 ۹٬٦۰٦٬٦٦٥  جلقروض قصیرة األ
 ۱٬۸٦۲٬۹۷۰  ذمم دائنة 
 ۱۹۹٬۹۰٦  الزكاة مخصص

 ۱٥٦٫۰٤۳  طراف ذات عالقةأتحق إلى مس
 ۲۸٫۷۱۸٫۳٥۱  مالي االج

 ۱٦٬۰۳۱٬٥۷۷  ا للبیعبھحتفظ المصنفة كم وداتصافي الموج
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 ة كمحتفظ بھا بغرض البیع (تابع)ت مصنفموجودا  -۱۹

 
 مستمرةملیات غیر العمن ال االرباح (الخسائر)

 :ربدیسم ۳۱في  المنتھیة ن العملیات غیر المستمرة للسنةالناتجة م )الخسائراالرباح (تفاصیل فیما یلي 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   
 ۳٦٫۸۸۹٫۱۳۱  ٥۲٬٥٦۰٬۲٥٥ یراداتإلا

 )۳۰٫۱۷۲٫٦۲۳( )٤۳٬٥۷۱٬۳۱۳( تكلفة اإلیرادات
 ٦٫۷۱٦٫٥۰۸ ۸٬۹۸۸٬۹٤۲ مجمل الربح

   
 )٥٫۲۲٤٫۱۰٦(  )٥٬۸٥٤٬۳۷۳( ومیة وإداریةممصروفات ع

 -- )۹۷۷٬۸۳۱( مصروفات تسویق
 -- )۷۲۹٬۳۳۷( مصروفات تمویل

 )٤٫٦۳۹٫۸٦۱( )۱٬۱۲۱٬٦٦۲( جاریةتنة القیمة الذمم المدی ياإلنخفاض ف خسائر
 )۳٫۱٤۷٫٤٥۹( ۳۰٥٬۷۳۹ من التشغیل) (الخسارة / الربح

   
 ٥۰۳٫۰۰۸ ۳۳۱٬۸۰۰ بالصافي -ومصاریف أخرى  داتراإی

 )۲٫٦٤٤٫٤٥۱( ٦۳۷٬٥۳۹ زكاة قبل الة ) لخسارا (/  الربح
   

 )٤۱٦٫٥۸٤( )۳۷٤٬۰۳۲( الزكاة 
 )۳٫۰٦۱٫۰۳٥( ۲٦۳٬٥۰۷ السنة  ) خسارة (/ ح رب
   

   :لدخل الشامل اآلخرد ابنو
   نیفھا الحقاً في قائمة الربح أو الخسارةإعادة تصبنود لن یتم 

 ۳٫٤۳٥٫۲۹۳ )٦۰۱٬۰۹۲( منافع الموظفین إعادة قیاس التزامات
 ۳۷٤٫۲٥۸ )۳۳۷٬٥۸٥( لشامل للسنةالدخل ا/ الخسارة) ( إجمالى

 
 رةتمملیات غیر المسعلنقدیة من ا تدفقات

 دیسمبر: ۳۱مرة للسنة المنتھیة في فقات النقدیة الناتجة من العملیات غیر المستلتدیل اا یلي تفاصمفی
 
 م۸۲۰۱ م۲۰۱۹ 
   

 ٤٥٦٫٤۳۰ )٤٬٤۹۱٬۰۱۷( طة التشغیلیةألنشاالناتج من /ق النقدي (المستخدم في) فصافي التد
 )۲٫٤۱۳٫۰۰۰( )۳٬۷۰٤٬۰۱٦( ماریةثتنشطة اإلسألصافي التدفق (المستخدم في) ا

 )۲۰۲٫۸۱۲( ۷٬۸۱۲٬٦۷۳ األنشطة التمویلیة(المستخدم في ) النقدي الناتج من ق دفالتافي ص
 

تھاء منھا تي من المتوقع االنئي للبنود المذكورة أعاله عند إتمام صفقة البیع، واللنھااستقوم الشركة بحساب التأثیر 
 م.۲۰۲۰ام خالل ع

 
 
 



  لالستثمار شركة طیبة 
 دیة)سعو ة(شركة مساھم

 
  ةحدموال ئم المالیةالقوا ولح اتاحإیض

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ا في مك
 الم یذكر خالف ذلك)م باللایر السعودي(جمیع المبالغ مدرجة  

۳۷ 
 

 
 ي لنظاما حتیاطياال -۲۰

 ً الربح من صافي  %۱۰نظام األساسي للشركة یجنب لیة والمملكة العربیة السعودا في نظام الشركات حكام ألوفقا
ب متي بلغ ة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیكرلتكوین االحتیاطي النظامي للش السنوي

جراء مثل ھذا إ عن لشركة التوقفاررت لك تم فقد قأن ذ اموبوع. المدفمن رأس المال  %۳۰یاطي المذكور االحت
ً  التحویل،  بأن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. علما

 
قق مصلحة خر وذلك بالقدر الذي یحاَ العامة ان تقرر تكوین احتیاطي  ة للنظام األساسي للشركة یجوز للجمعیوفقاً و

 . عةالمجمو
  
 رة كیة غیر المسیطحقوق المل -۲۱

 
 م۰۱۸۲ م۲۰۱۹ 
   

 ۲٦٤٫۳۱۹٫۹۸۹ ۲٦۱٫٦۰۱٫۲۷۸ ینایر ۱في  الرصید
   

 ۱۱٬٦۲۲٬۲۹۷ )٥٦۱٫۰۸۲( ةربح السن / سارة )(خ
 ۷٥۳٫٤۸۸ ۹٫٥۳۰ شامل األخرالدخل ال
 ۱۲٬۳۷٥٬۷۸٥ )٥٥۱٫٥٥۲( الدخل الشامل / )سارةخل(ا إجمالي

 )۱٥٬۰۹٤٬٤۹٦( )۲۱٤٫۸۱٦٫۹٥۹(  ةلكیة غیر مسیطرذ على حقوق مستحوااالن الشركات وبیمعامالت 
 -- )۸۹( )۱٦(لیة لمعیار التقاریر الما ليألویر التطبیق اثتأ

 ۲٦۱٬٦۰۱٬۲۷۸ ٤٦٫۲۳۲٫٦۷۸ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 الموظفین منافع -۲۲
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۲۲٬٥٦٦٬٥٥٥ ۱٥٫٦۸۳٫۰۰۰ ینایر ۱القیمة الحالیة لإللتزام في 
 المتدولة تطلوباملمثبتة با یعوظفین بغرض الببعاد مزایا مإست

 -- )٥٫۹۷۲٫۹۷۳(  یعالبفظ بھا لغرض تالمح
 ۹٬۷۱۰٬۰۲۷ ۲۲٬٥٦٦٬٥٥٥ 

المحملة على قائمة الربح أو  صروفات للسنة الحالیةعناصر الم
   الخسارة

   
 ۳٬٤٤۷٬۹۳٦ ۲٫۷٥۰٫٦٤٦ تكلفة الخدمة الحالیة

 ۸۷٦٬۹٤۳ ٤۰۰٫۹٥۷ الفوائد تكلفة
 ٤٫۳۲٤٫۸۷۹ ۳٫۱٥۱٫٦۰۳ ارةسربح أو الخمة الئامحملة على قي المصروفات الإجمال

   اآلخر: عناصر الدخل الشامل
 )۳٬٤۳٥٬۲۹۳( -- مستمرة  عملیات غیر من الموظفین منافعادة القیاس إللتزام عإ
 )٥٫۳۱۸٫٤٤٥( ٥٤۹٫۲۳۲ مستمرةمن عملیات  الموظفین منافعادة القیاس إللتزام عإ

 )۲٬٤٥٤٬٦۹٦( )۲٫۰۰۱٫٦٦۹( ل السنةلمدفوعة خالیة االفعل منافع
 ۱٥٬٦۸۳٬۰۰۰ ۱۱٫٤۰۹٫۱۹۳ لتزام في نھایة السنةلإلیة القیمة الحال
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۳۸ 
 

 
 ع)بتا(منافع الموظفین  -۲۲

 
 دةدالحساسیة في إلتزام المزایا المح

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۸٬۹٥۲٬۰٦۸ ۱۰٬٦۱٦٬٦۳۰  %۱بة نقص بنس معدل التغیر في الرواتب 
 ۹٬۷۰۰٬۲۲۰ ۱۱٬٤۰۹٬۱۹۳ ساس أ

 ۱۰٬٥٤٥٬۸٦٤ ۱۲٬۲۹٥٬٥٤٤  %۱ة بنسبة زیاد 
 ۱۰٬٥٤٦٬۹۹۰ ۱۲٬۳۰٦٬۸۷۰ %۱بة نقص بنس معدل الخصم 

 ۹٬۷۰۰٬۲۲۰ ۱۱٬٤۰۹٬۱۹۳ أساس 
 ۸٬۹٦٤٬۸٦۱ ۱۰٬٦۲۲٬۳۷٥  %۱زیادة بنسبة  

    ض دراسة إحصائیة للموظفین  افترا
    العضویة  بیانات

 ٥۱۳ ٥۲٤  عدد الموظفین 
 ۳٦٬۲۸ ۳٦٬۲٥  سنوات) ن (بالیفأعمار الموظمتوسط 
 ۳٫٤۸ ۳٫٦٦  الخبرة السابقة  واتنسمتوسط 

 % ۰٬۳ % ۰٬۸  متوسط معدل االستقاالت
 ٦۰ ٦۰  سن التقاعد المفترض طمتوس

 ٪۰٫۰ ٪۰٫۰  فیات ومعدل ال
 

 ملخص االفتراضات االقتصادیة 
 ً  بعضھا مع سقةتوم زةمتحی غیر نتكو أن بیج كتواریةاإل فرضیاتال نفإ ۱۹ رقم الدولي المحاسبة معیارل وفقا

 إحتساب في ستدخل التي راتیللمتغ المجموعة إدارة من قبل األمثل التقدیر عن اتالفرضی تعبر أن یجب .ضلبعا
 :أدناه موضحة التقییم ھذا في المستخدمة األساسیة الخدمة. الفرضیات ةنھای لمنافع ھائیةنال التكلفة

 
 دل الخصم مع سیةیئفتراضات الرھجیة واإلالمن 
  

 سنوي %٤٫٦۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 يسنو %۳٫۸٥ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
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۳۹ 
 

 
  التزامات مقابل عقد تاجیر -۲۳

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۲٬۸۳۸٬۷۹۰ -- دیسمبر ۳۱عات اإلیجار كما في للحد األدنى لمدفو القیمة الحالیة
   
   

 ۱٬٦۸۲٬٤۹٤ -- لةوالوبات المتدضمن المط ظاھرالجزء المتداول ال
 ۱٬۱٥٦٬۲۹٦ -- المتداولة اھر ضمن المطلوبات غیرالظل غیر المتداو ءالجز
 

 وات القادمة:دیسمبر للسن ۳۱في  لحد األدنى من مدفوعات اإلیجار كمال فیما یلي القیمة الحالیة
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  السنــة

    
 ۱٫٦۸۲٫٤۹٤ --  م۲۰۱۹
 ۱٬۰۳۹٬۷۷٦ --  م۲۰۲۰
 ۱۱٦٬٥۲۰ --  م۲۰۲۱

  -- ۲٫۸۳۸٫۷۹۰ 
 

 مالي  مانض مخصص مقابل -۲٤
ملیون لایر سعودي  ۸٤٫۷۸بقیمة  ان مالي لصندوق التنمیة الصناعیة السعودي (الصندوق)قدمت الشركة ضم

ة ملكیت المستثمر فیھا بطریقة حقوق الیل الممنوح من قبل الصندوق إلحدى الشركامن قیمة التسھ %۲۷ ویمثل
سعودي من ھذا التسھیل ملیون لایر  ۲٥۱٬۲بلغ م مداوقد تم استخ ،سعوديلیون لایر م ۳۱٤ غلمیلة) والبا(شركة ز

 بواسطة الشركة الزمیلة. 
ً التفاقیة إعادة  م۲۰۱۸في  لمستحقةمن سداد األقساط ا اً لتعثر الشركة الزمیلة وعدم تمكنھاونظر الجدولة وفقا

رأس مالھا كما  نصفن زمیلة أكثر ملركة اتراكمة للشئر الماسى تجاوز الخإلضافة ال، بام۲۰۱۸المبرمة خالل سنة 
ً من قبل إدارة ال م، وبناءً ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  حصة  مجموعة فقد تم تكوین مخصص مقابل كاملعلیھ وتحوطا

 ٦۷٫۸۲مبلغ م ب۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة الزمیلة كما في لمبلغ المستخدم من التسھیل بواسطة الشركالمجموعة في ا
ً لركة اوتعمل الش سعودي، ملیون لایر لقرض مرة اخرى، وحتى تاریخ لصندوق إلعادة جدولة اع ام زمیلة حالیا

المذكور والممنوح من عادة جدولة القرض إم یتم ل م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  للمجموعةاعتماد القوائم المالیة 
 .یلةالزمحب مبالغ إضافیة بواسطة الشركة ، ولم یتم سالصندوق

 
 ض وتسھیالتقرو -۲٥

ملیون لایر سعودي تتمثل  ۱٦۰إجمالي مبلغ بعض البنوك المحلیة ب مع جلیة قصیرة األكت بنموعة تسھیالى المجدل
ح ھامش الرب اء مالیة تساوى سایبور زائداً ر األجل مقابل أعبیل إئتمانیة وخطابات ضمان وحد تورق قصفي حد بدائ

 ۱٦٫۸۲  بلغبمم ۲۰۱۹یسمبر د ۳۱ي ف كما  فقط بنكیة نلخطابات ضما الت إئتمانیةتسھیم استخدتم االمتفق علیھ؛ 
ت البنكیة مضمونة بسندات ألمر مصدرة التسھیال. ھذه )يملیون لایر سعود ۳۱٫٤۹م: ۲۰۱۸ودي (ملیون لایر سع

 ك. صالح البنل
 

 ً ً لصیغة ویل األجل وفقرض طق نیة تمكنھا من الحصول عليتسھیالت إئتما على كما حصلت المجموعة أیضا ا
م، من بنك محلي ۲۹/۰۳/۲۰۱۸لموافق ھـ ا۱۲/۰۷/۱٤۳۹بتاریخ ة، میاإلسالشریعة لكام اافقا مع أحرق متووتال

لفترة سماح لمدة ثالثة سنوات، بضمانات  دیة شاملةیون لایر سعودي، لمدة عشرة سنوات میالمل ٥۳۳ه بمبلغ قدر
 قاریة،بة العییة لطعات العقارالمشرو ضرض تمویل بعمویل، وذلك بغالت وسند ألمر بمبلغ الحقاً رھن عقاریة ت

    ھامش الربح المتفق علیھ. ایبور زائداً ل أعباء مالیة تساوى سقابم
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٤۰ 
 

 
  تجاریة وأرصدة دائنة أخرى نةذمم دائ -۲٦

 
 م۱۸۲۰ م۲۰۱۹ ضاحیإ 
    

 ٤٥٬۲٥۸٬۳٤٤ ٤۸٫۱۳٦٫٥۷۰  إیرادات ایجارات مقبوضة مقدماً 
 ۱۹٬۸۲۹٬۳۳۳ ۲۰٫٥٤۹٫٥۱۰  یر للغ تأمینات
 ۱۹٬٦٤٥٬٤۱۸ ۱٦٫۷۰۰٫۰٥۱  فات مستحقة مصرو

مستثمر فیھا شركات ارات في مخصص ھبوط استثم
 ٤-۱۱   بطریقة حقوق الملكیة

 
۹٫٥٤۸٫۹٥۸ ٤٬۰٥۰٬۳٦۷ 

 ٥٫٥۰۹٫۹۲۷ ۲٫۷۰٥٫٤۰۱  موردین 
 ۳٬۰۷۰٬۹٥۱ ۱٫۲٥٤٫۹۹۱  عمالء دفعات مقدماً 

 ۲٬۷۳۱٬٤۲۹ ۲٫۸٥۰٫۰۰۰  ولجانھارة مستحقات أعضاء مجلس اإلد
 ۱٫۹۱۳٫٥۸۰ ۱٫٥۸۲٫۲۷۹  فةقیمة المضالاحقات ضریبة مست

 -- ۱٫٤۳۷٫۸٤۰   ص التزامات محتملةمخص
 ۲٫۷٦۱٫۱۸۳ ٦٫۹۸۱٫۲۱۷  أخرى

  ۱۱۱٫۷٤٦٫۸۱۷ ۱۰٤٬۷۷۰٬٥۳۲ 
 

 زیعات األرباح دائنو تو -۲۷
 ٦یخ بت��ار دارةص��یة مجل��س اإلم عل��ي تو۲۰۱۹ی��ل أبر ۹بت��اریخ  عش��ر ة الرابع��ةغی��ر العادی��وافق��ت الجمعی��ة العام��ة 

 ۷٥بمبل�غ  ٪ م�ن رأس الم�ال٥م بم�ا یع�ادل م�ا نس�بتھ ۲۰۱۸ الربع الرابع من ع�ام نباح عزیع أرم بتو۲۰۱۹مارس 
  لسھم الواحد.للایر  ۰٫٥۰لایر سعودي بواقع لیون م

 م�ا یع�ادل م�ابم ۲۰۱۹س�نة ول لبتوزی�ع أرب�اح ع�ن الرب�ع األ م۲۰۱۹ یونی�و ۱۱مجلس إدارة الشركة بتاریخ  ىأوص
 لایر للسھم الواحد.  ۰٫٤٥لایر سعودي بواقع ن وملی ۷۲٫۲۱غ ل بمبلام٪ من رأس ال٤٫٥ ھنسبت

بم�ا یع�ادل م�ا م ۲۰۱۹لس�نة لربع الث�انى ابتوزیع أرباح عن  م۲۰۱۹أغسطس  ۳خ لشركة بتاریمجلس إدارة ا ىأوص
 . حدالوا لایر للسھم ۰٫٤٥بواقع  عوديملیون لایر س ۷۲٫۲۱بمبلغ ل ٪ من رأس الما٤٫٥ ھنسبت

ادل م�ا بم�ا یع�م ۲۰۱۹ع أرباح عن الربع الثالث لس�نة بتوزی م۲۰۱۹نوفمبر  ۱۲اریخ ركة بترة الشادأوصى مجلس إ
 . لایر للسھم الواحد ۰٫٤٥ودي بواقع لیون لایر سعم ۷۲٫۲۱بمبلغ ٪ من رأس المال ٤٫٥ ھنسبت

 
 م۱۸۲۰ م۲۰۱۹  
    

 ۱۰۳٫٦۰٥٫۱٦٥ ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱  ر ینای ۱الرصید في 
 ۲٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹۱٫٦۱۷٫٦۰۳   السنة ا خاللھععلن عن توزیباح مأر

 )۲٤۹٫٤٥۳٫٤٤٤( )۲۹۸٫۳۱٥٫٥۳٥(  المسدد من توزیعات األرباح خالل السنة 
 ۱۰۹٬۱٥۱٬۷۲۱ ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹  سمبرید ۳۱الرصید في 
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٤۱ 
 

 
 الزكاة  -۲۸

 السنة المحمل على ۲۸-۱
 ا یلي :مم مبردیس ۳۱منتھیة في ال السنة على تتكون الزكاة المحملة

 م۲۰۱۸ م۱۹۰۲  
    
 ۲٤٬۷۸٤٬٤۹۸ ۲۲٫۸۳۳٫٥۲۲  سنة الحالیة لل

 ٤٫۷٥٤٫٥۹۰ )۲٫۱٥۳٫٤٥۳(  للسنوات السابقة 
 )٤۱٦٫٥۸٤( --   غیر المستمرة تالعملیا ىحملة علالم زكاةال
  ۲۰٫٦۸۰٫۰٦۹ ۲۹٫۱۲۲٫٥۰٤ 

 
 مخصص الزكاةالحركة في  ۲-۲۸

 م۸۲۰۱ م۲۰۱۹ ضاحإی 
    
 ۲۲٫۹۲۹٫۸۳۰ ۳۲٫٦۲۷٫۳۳۳  نایری ۱في صید رال
 ۲۹٫۱۲۲٫٥۰٤ ۲۰٫٦۸۰٫۰٦۹ ۱-۲۸ على السنة لمحملا

 ٤۱٦٫٥۸٤ --  رة یر المستمالزكاة المحملة على العملیات غ
 )۱۹٬۸٤۱٬٥۸٥( )۱۷٫٦٤۹٫٤٤۲(  خالل السنة دالمسد

 ۳۲٬٦۲۷٬۳۳۳ ۳٥٫٦٥۷٫۹٦۰  دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 موعة المج لشركات زكويالموقف ال ۲۸-۳
 

  الستثمار ل طیبةشركة 
ً  عامة للزكاةلھیئة الاصدرت أ - ً  والدخل ربطا ف�روق زكوی�ة مبل�غ م ب۲۰۱۲ل�ى م إ۲۰۱۰ لألع�وام المالی�ة م�ن زكویا

عت��راض الزكوی��ة اإل أم��ام لجن��ة لالس��تثمارش��ركة طیب��ة  عترض��ت. إعوديس�� لایر ٤٫۸٤۸٫٤٦۹ اإجمالی��ة ق��درھ
 ھ��ـ المواف��ق۱۲/۳/۱٤۳٥ خبت��اریل��دخل الص��ادر اوزك��اة ة العام��ة لللھیئ��ادة عل��ى رب��ط ة بج��دائی��الض��ریبیة االبت

وبناء  ،م۲/۹/۲۰۱٥ھـ الموافق ۱۸/۱۱/۱٤۳٦بتاریخ  ۳۸/۱۱م، وقد أصدرت اللجنة قرارھا رقم ۳۱/۱/۲۰۱٤
ا زكوی�بط�ا م ر۱۳/۲/۲۰۱۸ھ�ـ المواف�ق ۲۷/٥/۱٤۳۹الھیئة العامة للزكاة وال�دخل بت�اریخأصدرت على ذلك فقد 

 لایر سعودي. ۲٫۸٦۹٫٤٦۷لغ بمب الستثمارلطیبة لصالح شركة  قرافي فرة بصوالمذكوام عمعدال لأل
ب�ة الص�ناعیة (ف�رع ش�ركة طی ش�ركة ال�ذراع المك�ین س�تلمتإم ۲۰۱٦م�ارس  ۳۱ول المنتھي ف�ي خالل الربع األ -

ذي أظھ�ر وال� م۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱ لعامة للزك�اة وال�دخل للع�ام المنتھ�ي ف�ي) الربط الزكوي من الھیئة الالستثمار
عت�راض للھیئ�ة العام�ة لمراجع�ة إموع�ة بتق�دیم خط�اب ت المج، وقام�س�عودي یون لایرمل ٤٫٦بمبلغ  يفضاإربط 

 ئة.ھا ال تتوقع دفع أي مبالغ إضافیة للھیحتى اآلن وترى الشركة أن یزال تحت الدراسة ذي الالربط الزكوي وال
 

ر م�ن دالص�ا ال�ربط الزك�وى رلالس�تثماكة طیب�ة ت ش�رمس�تلإم ۳۱/۱۲/۲۰۱٥المنتھ�ى ف�ي  الراب�عخالل الرب�ع و -
 ئ�ة بموجب�ھ بزك�اةالھی م وال�ذى تطال�ب۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱لزك�اة وال�دخل للع�ام الم�الي المنتھ�ى ف�ي م�ة لالھیئة العا

ا الربط إال أن لجنة االعتراض الض�ریبیة عترضت الشركة على ھذ، وقد إسعودي ملیون لایر ۳٬۹إضافیة بمبلغ 
. وعلی��ھ قام��ت الش��ركة وناً مض��م ئ��ة الزك��اة وال��دخلیوھ ركة طیب��ة ش��كالً ش�� بالری��اض ق��د أی��دت انی��ةثتدائی��ة الباال
ً ن ق�دمم بع�د أ٦/۱۰/۲۰۱٦ستئناف ق�رار اللجن�ة ف�ي إب ً  ت ض�مانا ة لالس�تئناف  بمبل�غ ال�ربط، ول�م تح�دد جلس� بنكی�ا

 وحص�لت عل�ى ش�ھاداتم ۲۰۱۸ي ال م۲۰۱٤من ركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة لألعوام ، وقامت الشحتى تاریخھ
  قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل.من  رارات قید الدراسةاإلق قیدة وما زالتم
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 ) الزكاة (تابع -۲۸

 
 موعة (تابع)الموقف الزكوي لشركات المج ۲۸-۳

 
 ریة للتنمیة العقاشركة العقیق 

دیسمبر  ۳۱ھیة في تنویة عن السنة الملزكا م االقراراتعة بتقدیالتابریة وشركاتھا قامت شركة العقیق للتنمیة العقا -
دات الزكاة ص�الحة حت�ي ابعة لشركة العقیق على شھاتلت الشركات الوقد حص م بشكل مستقل لكل شركة،۲۰۱۸

ت م ن�تج عنھ�ا فروق�ات بلغ�۲۰۱۷م و ۲۰۱٦ت كما صدرت م�ن الھیئ�ة رب�وط زكوی�ة للس�نوا م۲۰۲۰أبریل  ۳۰
م ۲۰۱٤لس��نوات الربوط��ات الزكوی��ة ل ةكم��ا أص��درت الھیئ�� م،۲۰۱۸خ��الل ع��ام  م س��دادھا ت��لایر ۲٫٦۷۰٫٥٤۷

لایر  ۱٬۰٤۸٬۱٤۱ س�عودي ومبل�غ لایر ۷٬٥۹۸٬۱٤۹ت زكوی�ة بمبل�غ اوطالب�ت بفروق� العقی�ق م لشركة۲۰۱٥و
ك تم م، وكذل۲۰۱۸م صص باجمالي تلك الفروقات خالل عان مخ. قامت شركة العقیق بتكویعلي التوالي ديسعو

 لجنة اإلستئناف. إلى كتراض على ذلتقدیم إع
 

 أراك - ناطق السیاحیةشركة العربیة للمال
ص�الحة  م۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱الس�نة المنتھی�ة ف�ي  ي وحصلت على شھادة نھائی�ة ع�نوإلقرار الزكلشركة اقدمت ا -

البالغ��ة م ۲۰۱۳ھ��ائي لس��نة بس��داد فروق��ات زكوی��ة ع��ن ال��ربط النركة م كم��ا قام��ت الش��۲۰۲۰أبری��ل  ۳۰حت��ى 
لعام�ة لھیئ�ة ایئة على ھذا الربط، وأص�درت ام وقدمت اعتراض للھ۲۰۱۷عودي خالل عام س لایر ۲٫٤۸۱٫٤۰۸

 ٦۹٦٫۹۰۷ات زكوی�ة بمبل�غ م لش�ركة اراك وطالب�ت بفروق�۲۰۱٥م و۲۰۱٤وال�دخل الربوط�ات للس�نوات  ةللزكا
 تروق��ات، وقام��ھ��ذه الف ض عل��ىوق��دمت اعت��رالایر س��عودي عل��ى الت��والي  ۳٫۷۰٦٫۸۹۷غ لایر س��عودي ومبل��

اد دت الش��ركة بس��م قام��۲۰۱۹م ،وف��ي ع��ام ۲۰۱۸خ��الل ع��ام  جم��الي تل��ك الفروق��اتإبركة بتك��وین مخص��ص ش��ال
لایر س���عودي ومبل���غ  ٦۹٦٫۹۰۷بل���غ م بم۲۰۱٥م و ۲۰۱٤د التع���دیل ع���ن ع���امي فروق���ات الزكوی���ة للھیئ���ة بع���

 ۳٫۱۱۸٫۰٥۰زك�اة بمبل�غ روق�ات الریف فخف�یض ف�ي مص�اسعودي على التوالي مما ن�تج عن�ھ ت لایر ٥۸۸٫۸٤۷
 .سعودي لایر

  
 تادك -الزراعیة  شركة طیبة للتنمیة

یس��مبر د ۳۱س��نة المنتھی��ة ف��ي ة حت��ى الت��ادك بتق��دیم االق��رارات الزكوی�� -ی��ة عالزراطیب��ة للتنمی��ة  قام��ت ش��ركة -
 ات زكوی�ةبفروق�حی�ث طالب�ت  م۲۰۱۸حت�ى  لالع�واملربوط�ات خل االھیئة العامة للزكاة وال�د ، أصدرتم۲۰۱۸
 م۲۰۱۸خالل عام بالكامل  تلك الفروقبدفع  دكشركة تام. وقامت ۲۰۱۳ سعودي لعام لایر ۱٫۳٦۲٫۹٤۹بلغت 

قام�ت ش�ركة ت�ادك ب�دفع تل�ك م . و۲۰۱۸لایر س�عودي حت�ى ع�ام  ۷۸٤٫٥٦۹طالبت بفروق�ات زكوی�ة بلغ�ت  كما
 م.۲۰۱۹عام الفروق بالكامل خالل 

 
 دات ااالیر -۲۹

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۲۳۲٫٤۳٥٫۸۸۷ ۲۱٦٫۲۲۰٫٤۳۷  عقاراتر تأجی
 ۱٦٦٫٤۰۷٫۲۸۷ ۱٦۲٫٤۸۳٫۸۳۷ ندقیة ف أنشطة

 ٤٫۸٥۱٫۲۰۹ ٦٫۱۷۳٫۲٥۱ مبیعات تمور 
 ۲٫٥۸٤٫٤٤۰ ۲٫٦٥۰٫٤۹٦ إدارة وتسویق عقارات 

 ۳۸۷٫٥۲۸٫۰۲۱ ٤۰٦٫۲۷۸٫۸۲۳ 
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 تكلفة اإلیرادات  -۳۰

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ۲۱٫۷۳٦٫۱۸٤ ۲٤٫۹۱۷٫۰۹۳  تكلفة تأجیر العقارات
 ۸۸٫۷٥۸٫۹۹۹ ۹۰٫۷۹۱٫۰۷٦  لفندقيا لیتكلفة التشغ

 ۳٫۲۹۰٫٥٤٤ ۳٫۱۰٥٫۲۳۸  تمور المبیعات  تكلفة
 ٤۳۳٫۱۲٥ ۱٫۰۱۹٫۳٥۱  تسویق عقاراتوإدارة 

 ۳٤٫٦۷۳٫۷٦۸ ۲٥٫۸٤٦٫۲٦۸  واإلطفاء ستھالك اإل
  ۱٤٥٫٦۷۹٫۰۲٦ ۱٤۸٫۸۹۲٫٦۲۰ 
 

 ت بیع وتسویقروفامص -۳۱
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۱٫۹٤۱٫۲٥۳ ۲٫۲۷۸٫۲۳۲ مھاحك جور وما فيتب وأروا
 ۲٫۷٦۰٫۰۸٤ ۳٫۰٦۸٫۷۳۹ دعائیة ومعارض  تحمال
 ٦٤۰٫۳۳۹ ۸۹۳٫۲۷۱ ة ومطبوعات وخدماتسیقرطا

 ٦٫۲٤۰٫۲٤۲ ٥٫۳٤۱٫٦۷٦ 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة  -۳۲
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاح 
    

 ۱۹٫۹۰۲٫۸۹۱ ۲٤٫٥۳٦٫۷٥۹  كمھارواتب وأجور وما في ح
 ٥٫۰۳٤٫٥٥۷ ٦٫۱٤۲٫۳٤۱  ات التابعةركشلومجالس ارة مجلس اإلداعضاء مكافاَت أ

 ۷٫۰٤۷٫٦۹۰ ۷٫٤۲۲٫۲٥۲  ات فنیة واستشاراتخدم
 ۸۲٫۷۳۲ ۲٫۷٤۱٫٤۷۱  ات نشر وإعالن وتواصل فمصرو

 ۹۱۰٫۹۳٦ ۱٫۰۱۸٫۱۷۳ ج-۷ إستھالك 
 ٤٫٥۹۷٫۱۸۷ ۳٫۷٦۰٫٤٤۷  مصروفات خدمیة

 ۹۸۷٫۳٥٤ ۱٫۰۷۲٫٥٦۲  مینات اجتماعیةتا
 ۱٫٤٥٤٫۳٤۳ ۱٫۳٦٦٫۳۱۹  مةلخدأة نھایة امكاف
 ۲٬٤۷٤٬٥٦۲ ۳٫۰۹۰٫٥۸۹  ومكافآت موظفین فزحوا

 ۱٫۰٥۹٫۷۲٥ ۱٫٦۲۲٫۱۷۱  ات عالجوفمصر
 ۱٥٥٫٤۳٥ ۱۲۱٫۹۰۸  إیجارات
 ۲۱۲٫۳۷٥ ۱۹٤٫٦۱٥  قرطاسیة

 ۲٫۰۳۹٫٥٤۸ ۲٫۱۲۸٫٥۹۸  یانة وقطع غیارص
 ۲٬٤۹۸٬٦۸۲ ۲٫۰۱۸٫٤۰۲  سئولیة االجتماعیةالم مصروفات

 ۷۱۹٫٤۹۰ ۱۰٤٫۰٥۱  أخرى
  ٥۷٫۳٤۰٫٦٥۸ ٤۹٫۱۷۷٫٥۰۷ 
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  أخرى یةتشغیلت مصروفا -۳۳

 م۸۲۰۱ م۹۰۱۲  إیضاح 
    
 )۸٫۱۹٥٫۹۸۷( )۱٫٦٥۳٫٤٤٦( ۱٤ التجاریةائر اإلنخفاض في قیمة الذمم المدینة سخ

 )۸۳۹٫۷۳۲( ۳۸٫٥٤۸  اف ذات عالقة أطر اإلنخفاض في المستحق من )خسائر( /رد 
 )۲۳٤٬٤٥٥( )۸٦۲٫۸۷۳( ۱۷ خرىأ وموجودات متداولةما دقفوعات مي مداإلنخفاض فسائر خ

 )۲۸۱٫٦٦٥( )٦۲۰٫۸۹٥( ۱۲ الحركة  في قیمة مخزون بطىءاض خسائر االنخف
 -- ۷٥٫٤۹۳ ۱٤ تجاریةمخصص ذمم مدینة رد 

 -- )۱٫٤۳۷٫۸٤۰(  محتملة قضائیة مخصص التزامات 
 )۱٥٬٤۷۱٬۰٤۲( -- د-۷ شطب مشروعات تحت التطویر 

 )۱۲٫۲۹۲٫٦۰٤( -- د-۷ أراضي  -تت ومعداي قیمة ممتلكاض فنخفاإلخسائر ا
  )٤٫٤٦۱٫۰۱۳( )۳۷٫۳۱٥٫٤۸٥( 

 
 خرادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالقیمة العكیة دوات حقوق ملأفي یعات أرباح من إستثمارات زتو -۳٤

 
 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱  
    

 ۲٬۳۷۳٬۱٦۲ ۲٫۳۷۳٫۱٦۲  یر لتعمشركة مكة لإلنشاء وا
 ۲۷٬۸۰۳٬۱۲٥ ۲۳٫۸۳۱٫۲٥۰  و   سافك – یةالعربیة السعودمدة سشركة األ

 -- ۱٫۹۷٤٫۹٤۳  يشركة كنان الدولیة للتطویر العقار
  ۲۸٫۱۷۹٫۳٥٥ ۳۰٬۱۷٦٬۲۸۷ 

 
 بالصافي –أخري  فات)(مصرو /إیردات  -۳٥

 
 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱ إیضاح 
    

شركة مستثمر فیھا في  مخصص مقابل خسائر االستثمار
 )٤٬۰٥۰٬۳٦۷( )٥٫٤۹۸٫٥۹۱( ٤-۱۱ ةیقوق الملكح بطریقة

 ۱٦٬۸۳۳٬۰۹٤ ۱۷٫۱۱۹٫۰۰۷  ت مرابحاتااستثمارإیرادات 
 ۱٦۳٬۰٥۰ )٥٫۱٤۸(  أرباح راسمالیة ) /(خسائر

 ۲٫۰۸۱٫٥۷۷ ۱٫۸۷۹٫٤۱۸  إیرادات متنوعة
 )٦۷٬۸۲٤٬۰۰۰( -- ۲٤ ضمان مالي مخصص مقابل 

فیھا ر إستثمار في شركات مستثم ض فيخسائر االنخفا
 )۱٥٬۱۸۰٬۹۳۹( -- ۳-۱۱ وق الملكیةة حققبطری

  ۱۳٫٤۹٤٫٦۸٦( ٦۷٫۹۷۷٫٥۸٥( 
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 ربحیة السھم -۳٦

 
 ھم األساسیة الس ربحیة )أ

 سمة صافي ربح السنة العائدم بق۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱منتھیة في سنة اللل إحتساب ربحیة السھم األساسیة یتم
 سھم ۱٥٥٬۸۷۳٬۳۸۱غ بالوال خالل السنةة قائمللعادیة ام اسھلألالمتوسط المرجح  يعل ةفي الشرك للمساھمین

 .ملیون سھم) ۱٥۰ :م۲۰۱۸(
 

 ربحیة السھم المخفضة  )ب
لعائد علي سمة صافي ربح السنة ام بق۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  المخفضة ب ربحیة السھمم إحتسایت

ملیون  ۱٥۰م: ۲۰۱۸( مھس ۱٥٥٬۸۷۳٬۳۸۱والبالغة نة خالل السالقائمة  سھم العادیةلالالمتوسط المرجح 
 لمحتمل لألسھم العادیة إن وجد.التخفیض ا د تعدیل أثربع سھم)

 
 فإن ربحیة السھم المخفض ال یختلف  إلى تخفیض ربحیة السھم وبالتالي يال یوجد معامالت تؤد خالل السنة

 عن ربحیة السھم األساسیة.
 

 ت سابقة تعدیالت سنوا -۳۷
لس�نة حق�وق الملكی�ة ل ةا بطریق�المس�تثمر فیھ� الش�ركاتأعم�ال بع�ض  نتائجفي  ابات حصتھبإثلم تقم إدارة المجموعة 

ً  ۳٤٫۸٦، وذلك بمبلغ م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في   .ملیون لایر سعودي تقریبا
  .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱نتھیة في للسنة المالقوائم المالیة الموحدة  ىثر رجعي علأھذا وقد قامت المجموعة بتعدیل ذلك ب

 
 ملةااللتزامات المحتات وطاالرتبا -۳۸

 
ملیون  ۱٦٫۸۲على المجموعة التزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان بمبلغ  م۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱ا في كم -

 ملیون لایر سعودي). ۳۱٫٤۹م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (
 سمالأمجموعة في رم على المجموعة تعھدات رأسمالیة تتعلق باستكمال نصیب ال۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  -

 ۳۷٫۳۳ملیون لایر سعودي) وتوجد ضمانات بمبلغ  ٥٦٫۲٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ت الشي شركات زمیلة بلغ
وض ملیون لایر سعودي) ممنوحة لبنوك محلیة مقابل قر ۳۷٫۳۳م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( يملیون لایر سعود

 وتسھیالت مصرفیة لشركة زمیلة.
 ةالقیمل تمثت التطویر وعات تحمالیة تتعلق بمشررأس توعة التزامام على المجم۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  -

 ).م: ال شي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹٫٦٦تفاقیات وعقود تصمیم بمبلغ ال المتبقیة
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 لمخاطر المالیةإدارة ا -۳۹

، ةمخاطر العملتعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك  لمجموعة ان أنشطة إ
یركز خاطر السیولة. و)، مخاطر اإلئتمان ومة ومخاطراألسعاردر الفائلنقدي مخاطر سعتدفق ادلة واللعاقیمة اال

حاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة تقلبات األسواق المالیة ویعلى  موعةللمجإدارة المخاطر الكلیة  برنامج
 .  للمجموعةعلى األداء المالي 

 
 لیةر المامخاطلطار إدارة اإ

تقوم اإلدارة  .جلس اإلدارةمعتمدة من قبل میا بموجب السیاسات البل اإلدارة العلقاطر من اسة إدارة المخفیذ سییتم تن
. إن أھم أنواع المخاطر مجموعةبالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل لل ، والتحوط للمخاطر المالیةید، تقییمالعلیا بتحد

 ات النقدیة.قة للتدفوأسعار الفائد عادلة،قیمة الال لعملة،طر ااإلئتمان، مخھي مخاطر ا
 
فریق  یعتبر .وعةمجماطر للشراف على إطار إدارة المخإلعن إنشاء واسؤولیة الشاملة ولى مجلس اإلدارة المیت

راء جیق العمل بإ. یقوم فرمجموعةلتنفیذیة ھو المسئول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للاإلدارة ا
من خالل  اإلدارة بھا یاسات یتم إبالغ مجلستعلق باالمتثال للستو أمور إن أي تغیرات أتظم، وبشكل منإجتماعات 

 ة المراجعة. نلج
 

عكس التغیرات في ظروف السوق قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لترة المخاطر بشكل منتظم من مة إدایتم مراجعة أنظ
ئولة ویر بیئة رقابیة مسطاءات لتاإلدارة واإلجرعاییر یب ومدرخالل الت من  ةھدف المجموعوأنشطة المجموعة. وت

 ة بأدوارھم والتزاماتھم.یفین على دراوبناءة بحیث یكون جمیع الموظ
 

جموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى ارة لسیاسات إدارة المخاطر للمالمراجعة على إمتثال اإلد ف لجنةتشر
 جموعة .تي تواجھھا الماطر البالمخق فیما یتعلاطر خر إدارة الممالئمة إطا

 
مم مدینة ریة وذد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجاقي تتضمن النة المدرجة ضمن قائمة المركز المالإن األدوات المالی

ن السیاسات إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا في بیا تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى.أخرى، قروض، ذمم 
 د.كل بنب ي المتعلقلفردا
 

 اطر السوقمخ
في لتي قد تتذبذب بسبب التغیرات اات المالیة لعادلة أو التدفقات النقدیة لألدوھي مخاطر القیمة ا قطر السومخا 

وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، وق من ثالثة أنواع من المخاطر ار السوق. تتكون مخاطر السأسع
 .خرىألر األسعار اومخاط

 
 لفائدةعار اأسمخاطر 

 عار الفائدة سري لمخاطر أیوجد تأثیر جوھ بالتالي الحالي، وقروض خالل العام ال وعة عليلم تحصل المجم
 

 یةاالجنبمخاطر العمالت 
 غیر  المجموعةتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتتمثل مخاطر العملة في 

 المجموعة ألن تعامالت الھا العادیة، نظراً مدورة أعاألجنبیة خالل عمالت رف الص بات أسعارلتقل معرضة
  السعودي مستقركي، وحیث أن سعر صرف اللایراألمریمت باللایر السعودي والدوالر تخالل السنة الجوھریة 

 ریكي.ر األملدوالباالقائمة  رصدةتعامالت واألاألمریكي فإنھ لیست ھناك مخاطر ھامة مرتبطة بال مقابل الدوالر
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 تابع)المخاطر المالیة ( ةإدار   -۳۹

 
 مخاطر اإلئتمان

ما یؤدي إلى تكبد الطرف ة على الوفاء بإلتزاماتھ مالمالیر عدم قدرة أحد أطراف األداة طتمان ھي مخامخاطر اإلئ
منطقة نفس ال بھة فينشطة متشااف ألرعدد من األطنخرط اآلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخاطر التركیز عندما ی

تزاماتھا التعاقدیة. للحد من لي الوفاء بإة من شأنھا أن تؤدي الى إخفاقھا فمات إقتصادین لھا سویة أو یكالجغراف
 بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة لحدود اإلئتمان علي عمالئھا. كما مجموعة اللمخاطر اإلئتمان، قامت  التعرض

تكالیف اإلنخفاض الالزم قوم بإثبات الء. وتمتجاه العاطر اإلئتمان مرة لمخالمست بالمراقبة وعة مالمجإدارة  تقوم
م لتقلیل الحدود نظا المجموعةالمخاطر، لدى ض ھذه تبر مشكوك في تحصیلھا. ولتخفیعرصدة التي تمقابل األ

م. لمدینة بإنتظاالذمم اراقبة ع. وتتم مفالد خعمالء وتارییف الاإلئتمانیة الممنوحة للعمالء بناًء على تقییم موسع بتصن
 وودائععلى خطابات إعتمادات بنكیة،  لمكن، بالحصونوح لمعظم الذمم المدینة، حیثما أئتمان الممأمین اإلتویتم 

 ، وضمانات تأمین.ضمان نقدي، وضمانات بنكیة
أعمال  لسابقة نظراً  معة جیدة،سذات  سات المالیةالمؤسبإیداع أرصدتھا النقدیة مع عدد من  المجموعةكذلك تقوم 

 ء بالتزاماتھ تجاه اآلخر.اى طرف للوففإن اإلدارة ال تتوقع عدم قدرة اّ  ،المجموعةا امل معھعالتي تت البنوك
 

 كالتالي:  ئتمان في تاریخ القوائم المالیةتتعرض إلجمالي مخاطر إ وعةالمجم إن
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  

   أصول مالیة 
 ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ ٦٫۲۰۲٫۳٥۹ نة یالمد مم التجاریةالذ -
 ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ ۳۷۸٫۰٤۸٫۰۱٦ بنوك نقدیة بال -
 ٥۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مرابحات قصیرة االجل  -
 ٦۳٤٫۲٥۰٫۳۷٥ ۹۱٥٬۸۹٥٬۱۲۱ 
   

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹   
   لیة أصول ما

 ۸۹٤٫۹۷٤٫٤۸۱ ٦۲۸٫۰٤۸٫۰۱٦ مضمونة -
 ۲۰٫۹۲۰٫٦٤۰ ٦٫۲۰۲٫۳٥۹ غیر مضمونة -
 ٦۳٤٫۲٥۰٫۳۷٥ ۹۱٥٫۸۹٥٫۱۲۱ 

    
 ي : التجاریة فیما یلة نالمدیمم ار الدیون للذمثل أعموتت
 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱ 
 

 اإلجمالي 
 ائر خس
 اإلجمالي ض ااالنخف

 خسائر 
 االنخفاض 

     

 )۱٫۲٥۰٫۳۱۱( ۱۳٫۲۳۱٫۱٥۰ -- ۲۸٦٫٤٦۹ یوم   ۳۰إلى  ۰مستحق من 
 (۲٬۰۷٤٬٤۰۲)  ٦٬٦٦٦٬۸٥٥  )٥۳۲٫۹۳۰( ۳٫٦۳۹٫۱۰۹ شھر  ۳ - ۱مستحق من 

 (۱٫۰٤٦٬۰۸٥)  ۲٬٥٥٤٬۲٥۷  )۲۳۱٫٥۲۰( ۲٫۷٦۷٫۱٦٤ أشھر  ٦ - ۳من  ستحقم
 (۹۳۸٬۸۸۰)  ۳٫۷٥٥٬٥۲۰  )٤٦۹٫۹٤۰( ٦٦۲٫۳۷٤ ھر أش ۹ - ٦مستحق من 

 (٤٤٦٬۷٥٤)  ٤٦۹٫۲۹۰ )۱۷٥٫۲۹۲( ۲٥٦٫۹۲٥ أشھر  ۱۲ - ۹حق من مست
 )۱۰٫۲۲۱٫٤٦٥( ۱۰٫۲۲۱٫٤٦٥ )۱۱٫۱۱۳٫٤۷۰( ۱۱٫۱۱۳٫٤۷۰ مستحق أكثر من سنة 

 ۱۸٫۷۲٥٫٥۱۱ )۱۲٫٥۲۳٫۱٥۲( ۳٦٬۸۹۸٬٥۳۷ )۱٥٬۹۷۷٬۸۹۷( 
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 ر المالیة (تابع)إدارة المخاط  -۳۹

 
 مخاطر السیولة

لوفاء بإلتزاماتھا المرتبطة في جمع األموال الالزمة ل صعوباتل المجموعةلة ھي مخاطر مواجھة ومخاطر السی
ب قیمتھ رغ یقامبلبسرعة ب يالصل المالابیع القدرة على  عدم نر السیولة عقد تنتج مخاط األدوات المالیة.ب

ة الالزملكافیة من خالل توفیر األموال ار األموال عن طریق المراقبة المنتظمة لتوفی تدار مخاطر السیولة .العادلة
طلوبات للم دشروط السدا تنشأ تركیزات مخاطر السیولة منعلى سبیل المثال، قد  تقبلیة.لمواجھة أیة إلتزامات مس

فیما یلي تحلیل  دات السائلة.تم فیھا تحقیق الموجوعلى سوق معینة ی عتماداإلتراض أو قمصادر اإل ویة أالمال
 . مجموعةلالیة لقدي غیر المخصوم للمطلوبات الماتحقاق التعاإلس

  یة التعاقدیة غیر المخصومةالتدفقات النقد 

 سنة أو أقل م ۹۲۰۱
من سنة إلى 

 سنوات ٥

تحقة د مسئفوا
 لفترات

 لیةبمستق

 إجمالي
 قاتاإلستحقا

 فتریةالقیمة الد قدیةاالتع
ة إلتزامات مالی
      غیرمشتقة:

یة ذمم دائنة تجار
 ۱۱۱٫۷٤٦٫۸۱۷ ۱۱۱٫۷٤٦٫۸۱۷ -- -- ۱۱۱٫۷٤٦٫۸۱۷ ائنة أخرىدوأرصدة 

 ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹ ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹ -- -- ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹ وزیعات أرباح دائنو ت
 ۳٥٫٦٥۷٫۹٦۰ ۳٥٫٦٥۷٫۹٦۰ -- -- ۳٥٫٦٥۷٫۹٦۰ حقةتالزكاة المس

 ۲٤۹٫۸٥۸٫٥٦٦ -- -- ۲٤۹٫۸٥۸٫٥٦٦ ۲٤۹٫۸٥۸٫٥٦٦ 
      
  المخصومة عاقدیة غیرالتدفقات النقدیة الت 

 سنة أو أقل م ۸۲۰۱
 ٥إلى  من سنة

 سنوات

 فوائد مستحقة
 لفترات
 مستقبلیة

إجمالي 
 تحقاقاتاإلس

 تریة القیمة الدف التعاقدیة
مالیة غیر مات اإلتز
      تقة:مش

 ریةائنة تجادذمم 
 ۱۰٤٬۷۷۰٬٥۳۲ ۱۰٤٬۷۷۰٬٥۳۲  -- -- ۱۰٤٬۷۷۰٬٥۳۲  ة دائنة أخرىدوأرص

مقابل عقد التزامات 
 ۲٬۸۳۸٬۷۹۰  ۲٬۸۳۸٬۷۹۰  -- ۱٬۱٥٦٬۲۹٦ ۱٬٦۸۲٬٤۹٤  أجیر تمویليت
 ۱۰۹٬۱٥۱٬۷۲۱  ۱۰۹٬۱٥۱٬۷۲۱  -- -- ۱۰۹٬۱٥۱٬۷۲۱  ائنو توزیعات أرباح د
 ۳۲٬٦۲۷٬۳۳۳  ۳۲٬٦۲۷٬۳۳۳  -- -- ۳۲٬٦۲۷٬۳۳۳  المستحقةكاة زال
 ۲٤۸٬۲۳۲٬۰۸۰ ۱٬۱٥٦٬۲۹٦ -- ۲٤۹٬۳۸۸٬۳۷٦ ۲٤۹٬۳۸۸٬۳۷٦ 

 
  ة. لة لتلك اإللتزامات المالیالعاد ي بین القیمة الدفتریة والقیمةرإختالف جوھال یوجد 
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 المالیة (تابع)إدارة المخاطر    -۳۹

 
 مالإدارة رأس ال

اصلة تمرار حتى تتمكن من موعلى اإلس مجموعةلادرة ى قحفاظ عللالمال ھو ا سة رأعند إدار وعةلمجماإن ھدف 
سمالیة قویة لدعم التنمیة عدة رأوالحفاظ على قا لمصالح اآلخرین.اع ألصحاب تقدیم عوائد للمساھمین ومناف

 .المستدامة ألعمالھا
 

 ۳۱ ما فية كالملكی قمات إلى حقوالتزنسبة صافي اإلبلغ تو ۱٫۰۰ل عن ھو اإلحتفاظ بنسبة تق لمجموعةاسیاسة 
 لي: دیسمبر مما ی

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۳۳۲٬۸۹٥٬۳۷٦ ۳٦۰٫٤۷۳٫۷۸۸ إجمالي المطلوبات  
 (۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱)  )۳۷۸٫۰٤۸٫۰۱٦(  یخصم: النقدیة وما في حكمھا

 (٤٦٬۰۷۹٬۱۰٥)  )۱۷٫٥۷٤٫۲۲۸( صافي اإللتزامات 
   

 ۳٫۸۳۹٫۹۲۹٫۹٦۰ ۳٫۷۲۳٫٦۲٤٫۱۳٥ لملكیة حقوق ا
 ۳٫۸۳۹٫۹۲۹٫۹٦۰ ۳٫۷۲۳٫٦۲٤٫۱۳٥ ة لكیقوق المحإجمالي 

 )%۱٫۲۰( )%۰٫٤۷( زامات إلى حقوق الملكیة صافي اإللت
 

  األدوات المالیة -٤۰
عر سالعادلة ھي المالیة الموحدة. ان القیمة  العادلة كما في تاریخ القوائماألدوات المالیة بالقیمة  بقیاس تقوم المجموعة

یاس القیمة العادلة مبنی�اً تاریخ القیاس. یكون ق فین في السوق فيربین طمة یة منتظللتزام في عمإویل یع أصل أو تحب
 :ع أصل أو تحویل إلتزام سیتم إمایتراض أن بعلى إف

 
 لتزام.السوق الرئیسي لألصل أو اإلفي  •
 ق رئیسي.د سووحالة عدم وجمة للموجودات و المطلوبات في في السوق األكثر مالئ •
 

 وعة.ح بالنسبة للمجمامة متالئألكثر مایكون السوق  ب أنیج
ق عند تسعیر ي السوت التي قد یستخدمھا المشاركین فااإلفتراض العادلة لألصل أو إلتزام بإستخدامیتم قیاس القیمة 

 عملون ألفضل ما في صالحھم.تزام وبإفتراض أن المشاركین یاألصل أو اإلل
یة لى تولید منافع إقتصادشارك في السوق عمرة القد یر ماليغعادلة ألصل لمة اند قیاس القیار عبخذ في اإلعتیؤ

 خدام.ضل إستارك آخر في السوق قد یستخدمھ أفشو بیعھ لمناتجة من أفضل إستخدام لألصل أ
 

 ةزیادلة، وتعترف بلعادایاس القیمة تي تتوفر لھا بیانات كافیة لقالیب تقییم مناسبة للظروف والتستخدم المجموعة أس
 خالت التي ال یمكن مالحظتھا.ھا وتقلیل استخدم المدلتي یمكن مالحظتاعلقة لمتدخالت امإستخدام ال

 
ة، ی�تم ھ�ا ف�ي الق�وائم المالی�ة الموح�دالعادل�ة لھ�ا أو اإلفص�اح عنالقیم ودات والمطلوبات التي یتم قیاس ججمیع الموإن 

ت ذات األدن�ى للم�دخال دس الح�أس�اي، عل�ى لضیحھ فیما یوتم تدلة، والذي یالعا لھرمي للقیمتصنیفھا ضمن التسلسل ا
 لقیم العادلة ككل:األھمیة لقیاس ا

 ت أو المطلوبات المماثلة. موجوداجة (غیر المعدلة) في سوق نشط للرسعار المد: األ۱المستوى 
لعادل�ة ای�اس القیم�ة قی�ة لت ذات األھمم�دخاللكن تحدی�ده لحیث یكون الحد األدنى الذي یم: أسالیب التقییم ب۲المستوى 

 أو غیر مباشر. ظتھا بشكل مباشرحن مالیمك
 ة لقیاس القیمة العادلة الاألھمیالذي یمكن تحدیده للمدخالت ذات  حد األدنى: أسالیب التقییم بحیث یكون ال۳ى المستو

 یمكن مالحظتھ.



  لالستثمار شركة طیبة 
 دیة)سعو ة(شركة مساھم

 
  ةحدموال ئم المالیةالقوا ولح اتاحإیض

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ا في مك
 الم یذكر خالف ذلك)م باللایر السعودي(جمیع المبالغ مدرجة  

٥۰ 
 

 
 ات المالیة (تابع)األدو   -٤۰

تضمن معلومات القیمة تادلة. ال ا وتسلسلھا الھرمي في  القیمة العة بما في ذلك مستویاتھلمطلوبات المالیالیة ولماجودات اوالعادلة للم قیمةالدفتریة والیمة قل التالي الیوضح الجدو
 .ھقیمة العادلللھ لقریبیھ معقوتیمة قلدفتریة ھي مة العادلة إذا كانت القیمة الیة التي لم یتم قیاسھا بالقیت المالیة والمطلوبات الماموجوداالعادلة لل

 لةالقیمة العاد یةرالدفتمة القی 

   م۲۰۱۹

في  استثمارات
أدوات حقوق ملكیة 

ادلة من بالقیمة الع
ل الدخل الخ

 ةالمطفأالتكلفة  الشامل اآلخر
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲ المستوى ۱المستوى  اإلجمالي ىاألخر
         

یة مقاسة مال تموجودا
         العادلة قیمةبال
ي أدوات فارات تثمإس

كیة بالقیمة حقوق مل
ن خالل الدخل العادلة م

 ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ ۸۳٫۱۹٥٫٦۲۳ -- ۸۱٤٫۲٤۳٫۸۱۳ ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ -- -- ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ الشامل اآلخر
 ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ -- -- ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ ۸۱٤٫۲٤۳٫۸۱۳ -- ۸۳٫۱۹٥٫٦۲۳ ۸۹۷٫٤۳۹٫٤۳٦ 
         

یتم  ة الموجودات مالی
    ادلةالعالقیمة بقیاسھا 

 
    

 -- -- -- -- ٦٫۲۰۲٫۳٥۹ -- ٦٫۲۰۲٫۳٥۹ -- نة تجاریة ذمم مدی
ف ذات احق من أطرمست

 -- -- -- -- ۲۲٫٥۱۲٫۰۸۰ -- ۲۲٫٥۱۲٫۰۸۰ -- عالقة
 -- -- -- -- ۳۷۸٫۰٤۸٫۰۱٦ -- ۳۷۸٫۰٤۸٫۰۱٦ -- ا في حكمھالنقد وم

 -- -- -- -- ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ -- ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ --  ألجلابحات قصیرة مرا
 -- ٦٥٦٫۷٦۲٦٥٦٫ -- ٫٤٥٥۷٦۲٫٤٥٥ -- -- -- -- 

مطلوبات مالیة ال یتم 
         ة العادلةمسھا بالقیقیا

وارصدة جاریة ذمم دائنة ت
 -- -- -- -- ۳۲٫۰۷۳٫۹۳۸ ۳۲٫۰۷۳٫۹۳۸ -- -- دائنة أخرى 

 -- -- -- -- ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹ ۱۰۲٫٤٥۳٫۷۸۹ -- -- دائنو توزیعات أرباح 
 -- -- ۱۳٤٫٥۲۷٫۷۲۷ ۱۳٤٫٥۲۷٫۷۲۷ -- -- -- -- 



  لالستثمار شركة طیبة 
 دیة)سعو ة(شركة مساھم

 
  ةحدموال ئم المالیةالقوا ولح اتاحإیض

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ا في مك
 الم یذكر خالف ذلك)م باللایر السعودي(جمیع المبالغ مدرجة  

٥۱ 
 

 
 ة (تابع)ات المالیاألدو -٤۰

قیمة ومات المعل نلة. ال تتضملعادلمالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسلھا الھرمي في  القیمة اموجودات المالیة والمطلوبات ادفتریة والقیمة العادلة للة الیمیوضح الجدول التالي الق
 لةریبیھ معقولھ للقیمة العادة تقیمة إذا كانت القیمة الدفتریة ھي قمة العادلي لم یتم قیاسھا بالقیالمالیة التبات وة والمطلالمالی لة للموجوداتدالعا

 
 العادلةالقیمة  القیمة الدفتریة 

  م ۲۰۱۸
استثمارات في أدوات 
حقوق ملكیة بالقیمة 

لة من خالل لعادا
 كلفة المطفأةتال اآلخر الشامل دخللا

بات المطلو
 اإلجمالي ۳ى المستو ۲ المستوى ۱المستوى  الياإلجم ألخرىیة الالما

         
مقاسة  الیةم موجودات

         بالقیمة العادلة
إستثمارات في أدوات 

وق ملكیة بالقیمة حق
العادلة من خالل الدخل 

 ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ -- ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ -- -- ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ الشامل اآلخر
 ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ -- -- ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ -- ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ 
         

جودات مالیة ال یتم مو
    بالقیمة العادلة قیاسھا

 
    

 -- -- -- -- ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ -- ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ -- م مدینة تجاریة ذم
ات ذ حق من أطرافمست

 -- -- -- -- ۲۳٬٥۰۷٬۱۲۰ -- ۲۳٬٥۰۷٬۱۲۰ -- عالقة
 -- -- -- -- ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ -- ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ -- حكمھنقد وما في ال

 -- -- -- -- ٥۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ -- ٥۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ --  ألجلا مرابحات قصیرة
 -- ۹۳۹٫٤۰۲٫۲٤۱ -- ۹۳۹٫٤۰۲٫۲٤۱ -- -- -- -- 

 مطلوبات مالیة ال یتم
         دلةلعاا سھا بالقیمةقیا
دائنة تجاریة  ذمم

 -- -- -- -- ۳۰٫٦۲۹٫۷۸٦ ۳۰٫٦۲۹٫۷۸٦ -- -- رى خدائنة أ وارصدة
 -- -- -- -- ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱ ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱ -- -- رباح دائنو توزیعات أ

 -- -- ۱۳۹٫۷۸۱٫٥۰۷ ۱۳۹٫۷۸۱٫٥۰۷ -- -- -- -- 



  لالستثمار شركة طیبة 
 دیة)سعو ة(شركة مساھم

 
  ةحدموال ئم المالیةالقوا ولح اتاحإیض

  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ا في مك
 الم یذكر خالف ذلك)م باللایر السعودي(جمیع المبالغ مدرجة  

٥۲ 
 

 
 الموحدة  ةیاد القوائم المالاعتم -٤۱

 .م۲۰۲۰ فبرایر ۲٦الموافق ھـ ۱٤٤۱ رجب ۲تاریخ بسطة مجلس اإلدارة االموحدة بو مالیةم الئد ھذه القواتم إعتما
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