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وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي
سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

فحص القوائم المالية  عنتقرير مراجع الحسابات المستقل 
الموحدة المختصرةاألولية 

طيبة لالستثمارللسادة مساهمي شركة 

)شركة مساهمة سعودية(

مقدمة

 )"الشركة"( طيبة لالستثمارلشركة  المرفقة م2020مارس  31لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في 

 والشركات التابعة لها )"المجموعة"( المكونة من:

 ،م2020مارس  31قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

 ،م2020مارس  31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 ، م2020مارس  31قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

،م2020مارس  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 ، وم2020مارس  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.  •

( 34المحاسبة الدولي ) وفقاً لمعيار إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية  المملكة في "التقرير المالي األولي" المعتمد

فحصنا.  إلى استناداً  الموحدة المختصرة

نطاق الفحص

ً  بالفحص قمنا لقد مراجع "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل  )2410 (الفحص للمعيار الدولي الرتباطات وفقا

السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات  العربية المملكة في المعتمد“ للمنشأةالحسابات المستقل 

 ءات فحص أخرى. ويعدبشكل اساسى لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجرا

ً  بها القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في كبير بشكل   أقل الفحص  العربية في المملكة المعتمدةالدولية للمراجعة  للمعايير وفقا

ننا ال فإنهالسعودية، وبالتالي   الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خاللمن  يمك ِّ

  .مراجعة رأي نُبدي فلن وعليه،عملية مراجعة. 
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)تابع( طيبة لالستثمارللسادة مساهمي شركة 
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االستنتاج 

مارس 31  المختصرة كما في يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة شيءعلمنا  إلى ينم فلماستناداً إلى فحصنا، 
جميع النواحي  )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"( غير معدة، من طيبة لالستثمارالمرفقة لشركة  م2020

 .المعتمد في المملكة العربية السعودية( "التقرير المالي األولي" 34، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )الجوهرية
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 معلومات الشركة -1

 41( بموجب المرسررروم الملكي رقم م/أو "الشرررركة األم" )"طيبة" أو "الشرررركة" طيبة لالسرررتثمارتأسرررسرررت شرررركة 
 134ر التجارة رقم يمعالي وزهـرررررررر. وتم إعالن تأسرريسررها بموجب قرار 1408ى الثاني جماد 16الصررادر بتاري  

 م. 1988سبتمبر  24هـ الموافق 1409صفر  13ي  وتار
 

المملكة العربية  – 41472الرمز البريدي  7777يسررررررري للشرررررررركة في المدينة المنورة، ص.ب يقع المركز الرئ
 السعودية

 
 فيما يلي:تمثل النشاط الرئيسي للشركة ي

 في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.ة كإدارة الشركات التابعة لها أو المشار -

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية. -

 .امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها -

 .لهاتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة  -

امتالك حقوق الملكية من براءات اإلختراع والعالمات التجارية والصررناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق  -
 .المعنوية واستغاللها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها

 .أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركات -

وبعد الحصررول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصررة إن وتمارس الشررركة انشررطتها وفق األنظمة المتبعة 
 وجدت.

 
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي شكل مع جهات، شركات، أو أفراد يقومون بأنشطة مماثلة أو قد 

قق تقوم الشررركة بالمسرراعدة في تحقيق هدفها بحيد تندمج أو تؤسررس أو تقوم بشررراء أو اإلسررتثمار في صررناديق لتح
 مصالحها.

 
 م:2019ديسرررررررمبر  31) لاير سرررررررعودي 1.604.574.830م، بلغ رأس مال الشرررررررركة 2020 مارس 31كما في 

سهم(  160.457.483: م 2019ديسمبر  31سهم ) 160.457.483( يتكون من لاير سعودي 1.604.574.830
 .لاير سعودي للسهم 10سمية مدفوع بالكامل بقيمة إ

 
ستثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إليهم إم لدى الشركة 2019ديسمبر  31و م2020 مارس 31كما في 

  مجتمعين بالمجموعة(:
 

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

 (,٪المباشرة ) نسبة الملكية النشاط الرئيسي التأسيس دولة شركة تابعةاسم 
 م2019 م2020   

المملكة العربية  شركة العقيق للتنمية العقارية
 السعودية

 ٪100 ٪100 التطوير العقاري 

الشركة العربية للمناطق السياحية 
 )أراك(

المملكة العربية 
 السعودية

 ٪99.80 ٪99.80 الضيافة

شركة طيبة للتنمية الزراعية 
 )تادك(

المملكة العربية 
 السعودية

 ٪54.80 ٪54.80 الزراعة
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 )تابع( الشركةمعلومات    -1
 

 شركات تابعة خاضعة لسيطرة شركات تابعة: (ب

 ( ٪المباشرة )نسبة الملكية  النشاط الرئيسي التأسيس دولة شركة تابعةاسم 

 م2019 م2020   

 شركة طود إلدارة وتسويق العقار

 )طود(

المملكة العربية 
 السعودية

إدارة العقار 
 والتسويق

100٪ 100٪ 

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة 
 المحدودة )تاكوما(

المملكة العربية 
 السعودية

 ٪100 -- المقاوالت والصيانة

 
م تم توقيع اتفاقية بيع كامل شررررررركة طيبة للمقاوالت والصرررررريانة المحدودة "تاكوما". )المملوكة 2020مارس  12في 

تمتلكها الشرررركة العربية للمناطق السرررياحية أراك ( بمبلغ  %6ونسررربة لشرررركة العقيق للتنمية العقارية  %94بنسررربة 
لاير سررعودي  7.727.570لاير سررعودي وتحقق عن تلك العملية صررافي أرباح قدرها  20.000.000إجمالي قدره 

 م.2020مارس  31كما في 
لشررررررركة تاكوما وكذلك  كما تضررررررمنت االتفاقية تنازل شررررررركة تاكوما عن األرض والمباني المقامة عليها والمملوكة

للتنمية العقارية، شركة العقيق "شركة تابعة" وتم تسجيلها بالتكلفة ضمن أصول  في شركة طود %10حصتها البالغة 
 ومازالت اجراءات نقل الملكية تحت التنفيذ.
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 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
" التقرير المالي  34األولية الموحدة المختصرررررررة وفقاً لمعيار المحاسرررررربة الدولي رقم تم اعداد هذه القوائم المالية 

األولي" المعتمد في المملكة العربية السررررررعودية والمعايير واالصرررررردارات األخرى المعتمدة من الهيئة السررررررعودية 
نباً إلى جنب مع القوائم المالية للمحاسرربين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرررة ج

 .م2019ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ال تتضرررررررمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة وفقاً 
السررررررعودية ولكن تم إدراج السررررررياسررررررات المحاسرررررربية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

واإليضررررراحات التفسررررريرية المحددة لتفسرررررير األحداد والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء 
 المالي للمجموعة من القوائم المالية السنوية الموحدة االخيرة.

 اسس القياس 2-2
تم إعداد القوائم سرررررررب مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتنا

المالية األولية الموحدة المختصررررررررة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائمة 
  :المركز المالي الموحدة المختصرة

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة •

يتم اإلعتراف بمسرررررتحقات إلتزامات المنافع المحددة المالية لملتزامات المسرررررتقبلية إسرررررتناداً إلى طريقة وحدة  •
 اإلئتمان المتوقعة.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 العملة الوظيفية للمجموعة وكذلك عملة العرض. تم عرض هذه القوائم المالية )باللاير السعودي( الذي يمثل
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 حكام والتقديرات  إستخدام األ 2-4

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق 

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات قد تختلف النتائج السياسات المحاسبية على 

 الفعلية عن هذه التقديرات.

إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداد المستقبلية والتي تعتبر 

المطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى، يتم مناسبة للظروف وتستخدم لتمديد الفترة الدفترية للموجودات و

تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر. يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة 

التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية 

 والمستقبلية.

إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها 

 األخيرة.بالقوائم المالية السنوية الموحدة 

 

تتفق األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها 

 .18بالقوائم المالية للسنة السابقة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في إيضاح رقم 
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 الشركات التابعة

عليها المجموعة. وتتوفر السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق الشركات التابعة هي منشآت تسيطر 

في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة إرتباطها بهذه المنشآت ويكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من 

تم اإلستمرار في التوحيد خالل سيطرتها على تلك المنشآت. يتم توحيد الشركات التابعة من تاري  ممارسة السيطرة وي

 حتى تاري  توقف السيطرة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة جميع ما يلي:

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة على توجيه أنشطة الشركة المستثمر  -

 فيها(.

 الحقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، والتعرض أن يكون لديها  -

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. -

 

بشكل عام هناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى السيطرة، لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى 

بية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق المجموعة أقل من أغل

والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك الترتيبات التعاقدية مع 

ألخرى، حقوق تصويت المجموعة وحقوق أصحاب حقوق التصويت اآلخرين، الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية ا

 التصويت المحتملة.

 

 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاري  اإلستحواذ.

السيطرة كمعامالت في حقوق يتم إحتساب التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان 

 الملكية.

 

ال تقوم المجموعة بإضافة حصتها غير المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكها عن طريق إستثمارات في 

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، عند احتساب الحصص المنسوبة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة ويتم 

 صص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة تابعة آخرى.فقط األخذ في االعتبار الح
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 فقدان السيطرة

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم إستبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة 
ويتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة وأي حصص يتم والمكونات األخرى لحقوق الملكية 

 اإلحتفاظ بها يتم اإلعتراف بها بالقيمة العادلة عندما يتم فقدان السيطرة.
 

 المعامالت المستبعدة عند توحيد القوائم المالية 
الناتجة عن المعامالت بين أطراف المجموعة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والمصاريف واإليرادات غير المحققة 

يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا كان ال يوجد أي مؤشر على 
 اإلنخفاض في القيمة.

 

 الملكية في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية من حصتها في شركات زميلة.تتكون حصص المجموعة في الشركات المستثمرة 

تتمثل الشركات الزميلة في الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام، وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة، على سياساتها 
 المالية والتشغيلية. 

الملكية، ويتم إثباتها بشكل يتم اثبات الحصص في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق 
أولي بالتكلفة، التي تتضمن تكاليف المعاملة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة المجموعة 
من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حتى تاري  توقف التأثير 

 ة المشتركة.الهام أو السيطر
 

إن أي تغير في حصررص الملكية في الشررركة التابعة، بدون فقدان للسرريطرة، تتم المحاسرربة عنه كمعاملة حقوق ملكية، 
 عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:

 الغاء اثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. -
 الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة.الغاء إثبات القيمة  -
 الغاء إثبات فروق التحويل التراكمية المسجلة ضمن حقوق الملكية. -
 اثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم. -
 اثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. -
 اثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة. -

ت المذكورة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو إن حصة الشركة األم في المكونا
الخسرررررررائر أو األرباح المبقاة، وفقاً لما هو مالئم، حيد يكون ذلك مطلوباً إذا قامت المجموعة مباشررررررررة باسرررررررتبعاد 

 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 

 العمليات المستبعدة
بين شررررركات المجموعة باإلضررررافة إلى أي أرباح أو خسررررائر غير محققة ناتجة عن يتم حذف األرصرررردة والمعامالت 

المعامالت الداخلية بين شررررركات المجموعة بشرررركل كامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم اسررررتبعاد األرباح 
حصة المجموعة في الشركة غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية إلى مدى 

المسررررتثمر فيها. يتم اسررررتبعاد الخسررررائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة لكن إلى المدى الذي ال 
 يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.

 
 حصص الملكية غير المسيطرة

نفصل عن حقوق المجموعة يتم إثبات الحصص غير المسيطرة في صافي أصول الشركات التابعة الموحدة بشكل م
في صررررافي تلك األصررررول. تتكون الحصررررص غير المسرررريطرة في مبالغ تلك الحصررررص التي يتم إثباتها بتاري  تجميع 
األعمال األسررراسررري باإلضرررافة إلى حصرررصرررهم في التغيرات في حقوق الملكية في الشرررركة التي تحصرررل بعد تاري  

 اإلستحواذ.
 



  طيبة لالستثمارشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المختصرة )غير مراجعة( الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 م2020مارس  31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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 السياسات المحاسبية الهامة   -4

 

 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة  4

تتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة 

بيق المعايير م فيما عدا تط2019ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ً م2020يناير  1الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في  على القوائم المالية األولية المختصرة  . أن التأثير لن يكون جوهريا

 الموحدة.

 المعايير الجديدة والتعديالت سارية بدًءا من 

 8المحاسبة الدولي ومعيار  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف المواد  م2020يناير  1

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -تعريف األعمال  م2020يناير  1

 تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية م2020يناير  1
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت الصادرة ولم يتم تطبيقها 4-2

  
فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاري  إصدار القوائم المالية األولية الموحدة 

 ً على القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة فى حال  المختصرة للمجموعة. ال تتوقع المجموعة وجود تأثيرأ جوهريا
 تطبيق المعايير والتعديالت أدناه.

 
 سارية للفترات السنوية
 المعايير الجديدة والتعديالت بدًءا من أو بعد تاريخ

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي  م2021يناير  1

 "عرض القوائم المالية"( 1تصنيف االلتزامات )التعديالت على المعيار الدولي  م2022يناير  1

متاح للتطبيق االختياري / 
السريان مؤجل إلى تاري  

 أجل غير مسمى

 بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
 (28ومعيار المحاسبة الدولي  10)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 



  طيبة لالستثمارشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المختصرة )غير مراجعة( الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 م2020مارس  31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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 التقارير القطاعية -5
الربح لكل قطاع قبل الزكاة كما هو مبين ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المعلومات المتعلقة بكل قطاع مبينة أدناه. يتم قياس األداء على أساس 

يم النتائج لكل قطاع فيما يتعلق ات األكثر تأثيراً لتقيالمسئول عن القرارات التشغيلية بمراجعتها. إن الربح لكل قطاع يتم إستخدامه لقياس األداء حيد أن اإلدارة على قناعة بأن تلك المعلوم
 بالمنشآت األخرى التي تعمل ضمن تلك المجاالت. إن تحديد األسعار فيما بين القطاعات يتم على أساس تجاري.

 الــعــقــار  
 

 السياحة
 

 الزراعة
إدارة العقار 
 خرى غير موزعةأ والصيانة 

استبعاد العمليات 
 اإلجمالي المشتركة بين القطاعات

       م)غير مراجعة(2020مارس  31
 85,004,374 (1.497.712) -- 1.157.619 1.286.970 27.214.819 56,842,678 اإليرادات

 (25.639.024) 1.497.712 -- (874.405) (864.217) (19.208.332) (6.189.782)  تكلفة اإليرادات)بدون االستهالك(
 (5.728.070) -- -- -- -- (4.100.449) (1.627.621) استهالك واطفاء

 53,637,280 -- -- 283.214 422.753 3.906.038 49,025,275 مجمل ربح القطاع
 3,919,512,074 (11.295.529) 2,320,485,203 2.211.695 102.380.843 932.930.029 572.799.833 موجودات القطاع
 392,315,387 (11.295.529) 288,709,740 299.482 2.243.270 51.963.792 60.394.632 مطلوبات القطاع

        

        م)غير مراجعة(2019مارس  31
 94.530.873 (5.568.862) -- 14.711.448 1.574.072 31.481.300 52.332.915 اإليرادات 

 (7.217.634)  تكلفة اإليرادات)بدون االستهالك(
 
(22.186.422) 

 
(814.771) (10.673.390) 

-- 5.383.359 
(35.508.858) 

 استهالك واطفاء
(1.554.332) 

(4.961.239) 
--  

(769.303) 
-- 

-- (7.284.874) 
 51.737.141 (185.503) -- 3.268.755 759.301 4.333.639 43.560.949 مجمل ربح القطاع 
 4.246.635.722 (4.145.869) 2.129.922.289 38.100.004 103.525.217 1.419.261.001 559.973.080  موجودات القطاع
 418.349.305 (4.145.869) 297.169.985 18.560.158 1.723.288 48.668.306 56.373.437  مطلوبات القطاع

        
       م )مراجعة(2019ديسمبر  31

 4.084.097.923 (245,599,604) 2.274.952.802 3,384,603 102.072.687 1.410.211.488 539.075.947  موجودات القطاع

 360.473.788 (245,599,604) 499.993.187 1,469,302 2.056.664 45.836.059 56.718.180  مطلوبات القطاع
 



  طيبة لالستثمارشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 م2020مارس  31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
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 ممتلكات وآألت ومعدات -6

والمعدات خالل فترة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت 
 مارس فيما يلي: 31أشهر المنتهية في  الثالد
   
 

 ايضاح

 م2020
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 م2019
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    

 6.822.125 4.904.232  إستهالكات 
 202.400.151 5.215.639 1-6 إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

 
حي سيد الشهداء بالمدينة في لقطعة أرض اتفاقية شراء توقيع قامت طيبة بم 2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في  6-1

 لايرمليون  2مبلغ ب دفعة مقدمةوتم دفع شاملة ضريبة القيمة المضافة  سعودي لايرمليون 136.36بمبلغ المنورة 
فيروس كورونا  جائحة ظروف تحيد حال األرض لصالح طيبةإفراغ  دوالمبلغ المتبقي مستحق السداد عن سعودي
 . دون إكمال ذلك حتى تاريخه( 19)كوفيد 

 
 ستثماريةإعقارات  -7

ت( المعتمد من الهيئة السرررررررعودية للمقييمين ااسرررررررتر فاليو) بمكتب خبيرتثمين عقاري باإلسرررررررتعانةقامت المجموعة 
طريق رسرررملة  بإسرررتخدام والذى قام  م2019ديسرررمبر  31في  لتقدير القيمة العادلة لالسرررتثمارات العقارية المعتمدين

مليار لاير سعودي. وترى إدارة  4.27التاري  حوالي  ذلك، وقد بلغت القيمة العادلة لمستثمارات العقارية في  الدخل
على التقديرات  م2020 مارس 31أشرررررررهر المنتهية في  الثالثةالمجموعة عدم وجود تأثيرات جوهرية خالل فترة 

                                                         أعاله.
 

 اآلخر دوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملإستثمارات في أ -8
 
 يلي: الشامل اآلخر مماستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل تتمثل اال 8-1

 
 االسم

 إيضاح 
 مارس 31

 م2020

 ديسمبر  31

 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 814,243,813 649.438.972 2-8 إستثمارات مدرجة 
 83,195,623 74.107.987 3-8 استثمارات غير مدرجة 

  723.546.959 897,439,436 

 
 مدرجةستثمارات إ 8-2

 

 اإلسم

 نسبة الملكية 

 المباشرة )٪(

 مارس 31

 م2020

 ديسمبر  31

 م9201

 مارس 31 

 م2020

 ديسمبر  31

 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة(

 615,640,625 492.512.500 ٪1.91 ٪1.91 شركة األسمدة العربية السعودية   

 90,654,788 69.177.672 ٪0.72 ٪0.72 شركة مكة لالنشاء والتعمير

 107,948,400 87.748.800 ٪3.20 ٪3.20 المعرفة اإلقتصاديةمدينة  شركة

   649.438.972 814,243,813 

 
 
 



  طيبة لالستثمارشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المختصرة )غير مراجعة( الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

 م2020مارس  31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك(

13 

 

 
 ( تابعإستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) -8

 
 استثمارات غير مدرجة 8-3

 
 االسم

 نسبة الملكية 

 المباشرة )٪(

 مارس 31

 م2020

 ديسمبر  31

 م9201

 

 مارس 31

 م2020

 ديسمبر  31

 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة(

 41,167,774 39.837.848 ٪2.33 ٪2.33 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
 42,027,849 34.270.139 ٪5.01 ٪5.01 اإلقتصادية شركة مطوري مدينة المعرفة

   74.107.987 83,195,623 

 
سنة/الفترةغير محققة خالل  أرباح )خسائر( / سجلت المجموعة 8-4 ستثمارات  ال في أدوات حقوق ملكية بالقيمة من إ

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:
 مارس 31  

 م2020
 ديسمبر 31
 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 885,834,835 897.439.436   السنة /الفترة بداية في رصيدال
 11,604,601  (173.892.477)  أرباح غير محققة )خسائر( / 

 897,439,436 723.546.959  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
 بطريقة حقوق الملكية هاشركات مستثمر فيستثمار في إ -9
 

 :الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةستثمار المجموعة في إفيما يلي تفاصيل  9-1

 
 االسم

قطاع األعمال 
 بلد التأسيس الرئيسي

نسبة 
الملكية 

 الفعلية )٪(
 مارس 31

 م2020
 ديسمبر  31
 م9201

 ()مراجعة )غير مراجعة(    

شركة مدينة السيرة 
 للتطوير العقارى

المملكة العربية  عقارات
 72,686,972 72.694.497 ٪20 السعودية

شركة المدينة المنورة 
 تمور –للتمور 

المملكة العربية  صناعة
 12,962,204 12.407.760 ٪35 السعودية

الشركة السعودية 
 للضيافة التراثية

المملكة العربية  فنادق وسياحة
 5,938,941 5.688.941 ٪30 السعودية

شركة واحة األلياف 
 (3-9)إيضاح الزجاجية 

المملكة العربية  صناعية
 -- -- ٪29.5 السعودية

شركة فندق مطار 
   المدينة المنورة 

تقديم خدمات 
 فندقية 

المملكة العربية 
 -- -- ٪33.33 السعودية

    90.791.198 91,588,117 

 
 ستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية هي كما يلي:الحركة في اإل 9-2

 مارس 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 116,056,672 91.588.117 السنة /الرصيد في بداية الفترة
 (23,768,555) (796.919) الحصة من اإلحتياطي النظامي والخسائر المتراكمة

 (700.000) -- توزيعات أرباح

 91,588,117 90.791.198 السنة /الرصيد في نهاية الفترة



  طيبة لالستثمارشركة 
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 ( تابعفي شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ) إستثمار -9
 
م حققت شركة فندق مطار المدينة المنورة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفترية لالستثمار، 2020مارس  31كما في  9-3

مارس  31لاير سعودي ) 1.429.895بقيمة  الفترةوقد قامت المجموعة باالستمرار في تحمل خسائر إضافية خالل 
م 2020 مارس 31الخسائر المكون كما في لاير سعودي( ليصبح إجمالي رصيد مخصص  1.731.168:  م2019
لاير سعودي وذلك لوجود التزامات قانونية وتعاقدية بالدعم المالي لتلك الشركة للوفاء بالتزاماتها  10.978.852قدره 

 المالية عند حلول إستحقاقها.
  

 األطراف ذات العالقة  -10

حتى الجيل الرابع، والشركات الزميلة والشقيقة تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة وأقربائهم 

 والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها:

 

 اإلسم

 نوع

 العالقة

 طبيعة

 المعامالت

 الرصيد الختامي لمعامالتمبلغ ا

 مارس  31

 م 2020

 ديسمبر 31

 م 2019

 مارس  31

 م 2020

 ديسمبر 31

 م 2019

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

     مستحق من أطراف ذات عالقة

جمعية مالك مركز 

طيبة السكني 

 والتجاري

جمعية 

 شقيقة

 

خدمات 

     صيانة

مصروفات   
 801,184 --   إدارة 

       

شركة مطار المدينة 

 المنورة 

شركة 

 22.512.080 22.512.080 167.814 -- تمويل زميلة

     22.512.080 23.313.264 

       يخصم : 

 (801,184) (3.259.267)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

  19.252.813 22.512.080 

     مستحق إلى أطراف ذات عالقة

جمعية مالك مركز 

طيبة السكني 

 والتجاري

جمعية 

 شقيقة

خدمات 

   5.946.582 1.236.774 صيانة

مصروفات  

 2.663.678 4.441.152 7.382.977 4.220.160 تشغيل 

     4.441.152 2.663.678 
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 بالصافي  -إيرادات أخري -11

 3.785.255 بلغتأرباح نزع ملكية أرض  م2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في  تتضمن اإليرادات األخرى
الواقعة  ألرضلالدفترية لاير سعودي والقيمة  4.656.505الفرق بين مبلغ التعويض المستلم البالغ  تمثللاير سعودي 

 والتي نزعالمملوكة لشركة العقيق للتنمية العقارية لاير سعودي  871.250بحي اإلجابة في المدينة المنورة البالغة 
م لصالح مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة 2014خالل عام  ملكيتها

 .المؤدية إليهالطرق و به
  

 الزكاة  -12
 

 المحمل على الفترة 12-1
 مما يلي : مارس 31تتكون الزكاة المحملة على الفترة المنتهية في 

   
 مارس 31

 م2020
 مارس 31
 م9201

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 4.698.530 3.828.711  للفترة الحالية 

 -- 420.234   للفترات السابقة 

  4,248,945 4.698.530 

 
 مخصص الزكاةالحركة في  2-12

 مارس 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 32,627,333 35.657.960 رصيد بداية الفترة / السنة
 20,680,069 4,248,945 المحمل على الفترة / السنة
 (17,649,442) -- المسدد خالل الفترة / السنة

 35,657,960 39,906,905 رصيد نهاية الفترة / السنة

 
 الموقف الزكوي لشركات المجموعة   3-12

 
  لالستثمار شركة طيبة 

 .م 2021أبريل  30صالحة لغاية شهادة زكاة  على ةحصلت الشرك -
م إسرررتلمت شرررركة الذراع المكين الصرررناعية )فرع شرررركة طيبة 2016مارس  31خالل الربع األول المنتهي في  -

م والذي أظهر 2013ديسرررررمبر  31لالسرررررتثمار( الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المنتهي في 
بتقديم خطاب إعتراض للهيئة العامة لمراجعة الربط  الشركةمليون لاير سعودي، وقامت  4.6بمبلغ  ربط إضافي

 الزكوي والذي ال يزال تحت الدراسة حتى اآلن وترى الشركة أنها ال تتوقع دفع أي مبالغ إضافية للهيئة.
ربط الزكوى الصررررادر من م إسررررتلمت شررررركة طيبة لالسررررتثمار ال31/12/2015وخالل الربع الرابع المنتهى في  -

م والذى تطالب الهيئة بموجبه بزكاة 2013ديسرررررررمبر  31الهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي المنتهى في 
مليون لاير سعودي، وقد إعترضت الشركة على هذا الربط إال أن لجنة االعتراض الضريبية  3,9إضافية بمبلغ 

ة طيبة شرررررركالً وهيئة الزكاة والدخل مضررررررموناً. وعليه قامت الشررررررركة االبتدائية الثانية بالرياض قد أيدت شرررررررك
م بعد أن قدمت ضماناً بنكياً بمبلغ الربط، ولم تحدد جلسة لالستئناف  حتى 6/10/2016بإستئناف قرار اللجنة في 

يد م وما زالت اإلقرارات ق2018م الي 2014تاريخه، وقامت الشرررررررركة بتقديم إقراراتها الزكوية لألعوام من 
 الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
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 الزكاة )تابع(  -12

 
 شركة العقيق للتنمية العقارية 

ديسمبر  31قامت شركة العقيق للتنمية العقارية وشركاتها التابعة بتقديم االقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في  -
   م، 2021أبريل  30م بشكل مستقل لكل شركة، وقد حصلت الشركات على شهادات الزكاة صالحة لغاية 2018

م لشرررررررركة العقيق وطالبت 2015م و2014 ، كما أصررررررردرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات للسرررررررنوات
لاير سعودي على التوالي. قامت الشركة  1,048,141لاير سعودي ومبلغ  7,598,149بفروقات زكوية بمبلغ 

لك الفروقات خالل عام  باجمالي ت لك إلى لجنة 2018بتكوين مخصرررررررص  قديم إعتراض على ذ لك تم ت م، وكذ
 اإلستئناف.

 
 أراك -ية الشركة العربية للمناطق السياح

م كما استلمت الشركة 2018ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي وحصلت على شهادة عن السنة المنتهية في   -
 م 2021أبريل  30م صالحة حتى 2019ديسمبر  31ايضاً شهادة عن السنة المنتهية في 

لاير سعودي خالل  2,481,408م البالغة 2013كما قامت الشركة بسداد فروقات زكوية عن الربط النهائي لسنة  
م وقدمت اعتراض للهيئة على هذا الربط، وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات للسنوات 2017عام 

لاير  3,706,897 سعودي ومبلغ لاير 696,907م لشركة اراك وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2015م و2014
سعودي على التوالي وقدمت اعتراض على هذه الفروقات، وقامت الشركة بتكوين مخصص بإجمالي تلك الفروقات 

للهيئة بعد التعديل  زكوية  م قامت الشركة بسداد فروقات2019م ،وفي نهاية الربع الثاني من عام 2018خالل عام 
على التوالي مما نتج لاير سعودي  588,847لاير سعودي ومبلغ  696,907م بمبلغ 2015م و 2014عن عامي 

  سعودي. لاير 3,118,050عنه تخفيض في مصاريف فروقات الزكاة بمبلغ 
 

 تادك –شركة طيبة للتنمية الزراعية 
 م2018ديسمبر  31اإلقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في تادك بتقديم  -طيبة للتنمية الزراعية  قامت شركة -

م حيد طالبت بفروقات زكوية بلغت 2016، أصررررررردرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات لألعوام حتى 
. م2018م. وقامت شرررررررركة تادك بدفع تلك الفروق بالكامل خالل عام 2013لاير سرررررررعودي لعام  1.362.949

 ً  .م2021أبريل  30م صالحة حتى 2019ديسمبر  31شهادة عن السنة المنتهية في  استلمت الشركة ايضا
 

   النقد وما في حكمه -13

 مارس 31 إيضاح  

 م2020

 ديسمبر 31

 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 335,000,000 108.000.000  1-13 قصيرة األجلمرابحات 

 43.048.016 210.434.388 2-13 حسابات جارية  –نقد لدي البنوك 

  318.434.388 378.048.016 

 

مع بنوك داخل المملكة العربية السعودية. وال تتعدى إسالمية في صفقات مرابحة قصيرة األجل تتمثل المرابحات  13-1

 ستحقاقها الثالثة أشهر من تاري  الشراء.إ تواري 

شراء اتفاقية ل قيمة باقيتمثل مليون لاير سعودي  134.36بقيمة ادرة شيكات مصرفية صتتضمن النقدية لدى البنوك  13-2

شركة عند إفراغ األرض لصالح  يتم تسليمها للبائعوسوف شاملة ضريبة القيمة المضافة  أرض بالمدينة المنورة

 .طيبة
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  األدوات المالية -14

القوائم المالية الموحدة. ان القيمة العادلة هي سعر تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاري  

بيع أصل أو تحويل إلتزام في عملية منتظمة بين طرفين في السوق في تاري  القياس. يكون قياس القيمة العادلة مبنياً 

 على إفتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. •

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

 

 يجب أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للمجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام بإستخدام اإلفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير 

 المشاركين يعملون ألفضل ما في صالحهم.األصل أو اإللتزام وبإفتراض أن 

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

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

 

للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعترف بزيادة  تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة

 إستخدام المدخالت المتعلقة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

 

الية االولية الموحدة، إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصرراح عنها في القوائم الم

يتم تصررنيفها ضررمن التسررلسررل الهرمي للقيم العادلة، والذي يتم توضرريحه فيما يلي، على أسرراس الحد األدنى للمدخالت 

 ذات األهمية لقياس القيم العادلة ككل:

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

: أسرررراليب التقييم بحيد يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة 2المسررررتوى 

 يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

: أساليب التقييم بحيد يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة ال 3المستوى 

 حظته.يمكن مال
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في  القيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي 
 .قريبيه معقوله للقيمة العادلهبالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة تالمالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 م2020مارس  31
 ) غير مراجعة ( 

استثمارات في 
أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر
المطلوبات المالية 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي األخرى
موجودات مالية مقاسة 

         بالقيمة العادلة

إستثمارات في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
 723.546.959 74.107.987 -- 649.438.972 723.546.959 -- -- 723.546.959 الشامل اآلخر

 723.546.959 -- -- 723.546.959 649.438.972 -- 74.107.987 723.546.959 

         
موجودات مالية ال يتم 
    قياسها بالقيمة العادلة

 
    

ذمم مدينة تجارية 
 -- -- -- -- 29,714,539 -- 29,714,539 -- ومدينون آخرون

مستحق من أطراف ذات 
 -- -- -- -- 21.243.202 -- 21.243.202 -- عالقة

 -- -- -- -- 318.434.388 -- 318.434.388 -- النقد وما في حكمه

 -- -- -- -- 315.000.000 -- 315.000.000 -- مرابحات قصيرة األجل 
 -- 684,392,129 -- 684,392,129 -- -- -- -- 

مطلوبات مالية ال يتم 
         قياسها بالقيمة العادلة

ذمم دائنة تجارية 
 -- -- -- -- 154,797,377 154,797,377 -- -- وارصدة دائنة آخرى
 -- -- -- -- 151.917.451 151.917.451 -- -- دائنو توزيعات أرباح

 -- -- 306,714,828 306,714,828 -- -- -- -- 
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  والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي في  القيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجوداتيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية 
 المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة تقريبيه معقوله للقيمة العادلة

 
 القيمة العادلة الدفتريةالقيمة  

 م2019ديسمبر  31
 )مراجعة (

استثمارات في 
أدوات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر
المطلوبات المالية 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي األخرى
موجودات مالية مقاسة 

         بالقيمة العادلة

استثمارات في أدوات حقوق 
ملكية بالقيمة العادلة من 

 897,439,436 83,195,623 -- 814,243,813 897,439439 -- -- 897,439439 خالل الدخل الشامل اآلخر
 897,439439 -- -- 897,439439 814,243,813 -- 83,195,623 897,439,436 

         
موجودات مالية ال يتم 

    العادلة قياسها بالقيمة
 

    
ذمم مدينة تجارية ومدينون 

 -- -- -- -- 6,202,359 -- 6,202,359 -- آخرون
مستحق من أطراف ذات 

 -- -- -- -- 22,512,080 -- 22,512,080 -- عالقة
 -- -- -- -- 378,048,016 -- 378,048,016 -- النقد وما في حكمه

 -- -- -- -- 250,000,000 -- 250,000,000 -- مرابحات قصيرة االجل
 -- 656,762,455 -- 656,762,455 -- -- -- -- 
         

مطلوبات مالية ال يتم 
         قياسها بالقيمة العادلة

ذمم دائنة تجارية وارصدة 
 -- -- -- -- 32.073.938 32.073.938 -- -- دائنة آخرى

 -- -- -- -- 102,453,789 102,453,789 -- -- دائنو توزيعات أرباح

 -- -- 134.527.727 134.527.727 -- -- -- -- 
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 ربحية السهم -15

 ربحية السهم األساسية  -أ

يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام المتوسط 

م : 2019 مارس 31) سهم 160.457.483 ةوالبالغ األسهم العادية القائمة بتاري  القوائم الماليةالمرجح لعدد 

 .سهم( 150.000.000

 

 ربحية السهم المخفضة  -ب

يتم إحتساب ربحية السهم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح 

بعد سهم(  150.000.000م : 2019مارس  31سهم ) 160.457.483والبالغة  القائمةلعدد األسهم العادية 

 تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية إن وجد.

 

وبالتالي فإن ربحية السهم المخفض ال يختلف معامالت تؤدي إلى تخفيض ربحية السهم ال يوجد  الفترةخالل 

 عن ربحية السهم األساسية.

 

 دائنو توزيعات -16

       بتاري علي توصرررررررية مجلس اإلدارة  م2020 مارس 25بتاري   السرررررررابعة والثالثونالعادية وافقت الجمعية العامة 

من رأس المال بمبلغ  ٪4.5 هم بما يعادل ما نسررربت2019توزيع أرباح عن الربع الرابع من عام لم 2020 فبراير 26

لاير سرررعودي خالل نفس  75.000.000) ،الواحدللسرررهم سرررعودي لاير  0.45لاير سرررعودي بواقع  72.205.867

 (.لاير سعودي للسهم الواحد 0.50، بواقع م2019الفترة من عام 

 : حساب دائنو التوزيعات فيوفيما يلي الحركة 

 

 مارس 31
 م2020

 ديسمبر 31
 م9201

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 109,151,721 102.453.789 بداية الفترة / السنةالرصيد في 
 291,617,603 72.205.867 السنة  /أرباح معلن عنها خالل الفترة 

 (298,315,535) (22.742.205) السنة /الفترة المسدد من توزيعات األرباح خالل 

 102,453,789 151.917.451 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 التغيرات الموسمية -17

إن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشرررهر ال تمثل بالضررررورة مؤشرررراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السرررنة كاملة، حيد 

تزيد إيرادات نشرررررراط تشررررررغيل الشررررررقق والغرف الفندقية للمجموعة خالل موسررررررمي الحج والعمرة وكذلك خالل فترة 

الل بقية أيام السررنة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج اإلجازات الصرريفية، وتقل وتنخفض اإليرادات بعض الشرريء خ

المالية ألعمال المجموعة خالل السنة، وعليه فإن نتائج األعمال لهذه الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج 

 الفعلية ألعمال السنة كاملة. 

 

 

 

 

 

 



   طيبة لالستثمارشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  المختصرة (غير مراجعة)   الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات

  م٢٠٢٠مارس  ٣١في   أشهر المنتهية الثالثةلفترة 
  خالف ذلك) (جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي مالم يذكر 

٢١ 
 

 
 أحداث هامة  -١٨

بر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطيل ع ) ١٩ - (كوفيد انتشرت جائحة فيروس كورونا 

في شكوك على الصعيد العالمي. وأعلنت   ) ١٩  -(كوفيد  األعمال واألنشطة االقتصادية. وتسببت جائحة فيروس كورونا  

الم لمواجهة اآلثار  السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء الع

 .السلبية المحتملة

 

) تحديث المدخالت واالفتراضات  ١٩ - وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 

م بواسطة  ٢٠٢٠مارس  ٣١المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ("الخسائر االئتمانية المتوقعة") كما في 

دير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما في ذلك المجموعة، وتم تق

التاريخ بالنظر إلى التطور السريع للوضع، وأخذت المجموعة في االعتبار تأثير التقلب العالي في عوامل االقتصاد 

  ادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.الكلي المستقبلية، عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتص 

 

ويراقب المكلفون بالحوكمة باستمرار التأثيرات والتطورات الناتجة كجزء من نتائج التشغيل والتدفقات النقديه لفترات  

المجموعة واإلغالق المؤقت لمراكزها   إعداد التقارير المستقبلية نتيجة لالنخفاض الكبير لنسب اإلشغال في فنادق

ومدتها اليزاالن غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن   اآلثار  نطاق هذه أنالتجارية حيث 

التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن. كما أجرت إدارة المجموعة تقييمها لقدرتها على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية،  

المجموعة الموارد الكافية إلستمرار أعمالها في المستقبل القريب. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ا القناعة بأن لدى  ولديه

 ً لمبدأ االستمرارية. لذلك، ال تزال المجموعة  ليس لديها أي شكوك جوهرية في مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا

 ة.تعد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمراري

 
  األولية الموحدة المختصرة اعتماد القوائم المالية -١٩

 ١٠هـ الموافق ١٤٤١شوال  ١٨تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة في 

  م.٢٠٢٠ يونيو

  


