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 الشركةعن معلومات  -1

 
  16  بتاريخ  الصادر  41/م  رقم   الملكي  المرسوم  بموجب"(  األم  الشركة"   أو"  الشركة"   أو"  بةيط)"   لإلستثمار  بةيط  شركة  تأسست
 هـ 1409  صفر  13  وتاريخ  134  رقم   واالستثمار  التجارة  ريوز  معالي  قرار  بموجب  سهايتأس  إعالن  وتم  ،هـ1408  الثاني  جمادى
 و ي ما  14  بتاريخ  المنعقدة  ةيالعاد  ريغ  العامة  الجمعية  وافقت  ،4650012403  رقم  تجاري  وسجل  م1988  سبتمبر  24  الموافق
 وتم   ،لإلستثمار  بةيط  شركة  إلى  القابضة  بةيط  شركة  أسم  رييتغ  بشأن  للشركة  األساسي  النظام  من(  2)  المادة  ليتعد  ىعل   م2019
 .م 2019 ويما 21 خيبتار للشركة األساسي النظام ليتعد
 .ةيالسعود ةيالعرب المملكة –  41472  دييالبر الرمز  7777 ب، ص المنورة، نةيالمد  في للشركة الرئيسي المركز قعي

 الشراء   او   بالبيع واستثمارها  والسياحية  الترفيهية  والمرافق  والمستشفيات  والفنادق  العقارات  تملك  في  للشركة  الرئيسي  النشاط  يتمثل
 والميكانيكية  والمدنية  المعمارية  المقاوالت   واعمال  العامة  والمنشئات  والمرافق  للمدن  التشغيل  وإدارة  وتشغيلها  واداراتها  واالستئجار
 .العقارى والرهن االئتمان وخدمة والتعدنية والصناعية والزراعية والكهربائية
 .وجدت إن  المختصة الجهات من الالزمة صيالتراخ على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 الشركة  تقوم  قد  أو  مماثلة  بأنشطة  قوموني  أفراد  أو  شركات،  جهات،  مع  شكل  بأي  تشترك  أو  مصلحة  لها  تكون  أن  للشركة  جوزي
 .مصالحها  لتحقق قيصناد في اإلستثمار أو  بشراء تقوم أو تؤسس أو تندمج ث يبح هدفها قيتحق في بالمساعدة

 
( سعودي  لاير  مليون  1,605:    م2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون1,605  الشركة   مال  رأس  بلغ  م، 2022  سبتمبر  30  في  كما

 .للسهم سعودي لاير 10 إسمية بقيمة بالكامل مدفوع( سهم مليون 160,5:   م2021 ديسمبر 31)  سهم مليون 160,5 من يتكون
   

في الشــركات التابعة التالية )يشــار إليهم مجتمعين  اســتثماراتلدى الشــركة    ،م2021ديســمبر    31و  م2022  ســبتمبر  30كما في  
   بالمجموعة(:

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

 
الرابعة عشر لمساهمي الشركة  قررت الجمعية العامة غير العادية  م  2021يونيو  27الموافق   هـ1442ذو القعدة    17ريخ  في تا  *

 نيفقد تمت الموافقة على تعي  هوعلي  االختياريةشركة بالتصفية  الالموافقة على توصية مجلس إدارة  السياحية )أراك(  العربية للمناطق  
الشركة العربية  ون وذلك لتصفية أعمال  محاسبون ومراجعون قانوني   –(  BDOه )ءالسادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركا

إدارة النشاط السياحي من قبل  وسيستمر    ،م2021يوليو  1اعتباراً من  على ضوء أحكام نظام الشركات  للمناطق السياحية )أراك(  
 .بالكامل المجموعة، والتي تملكها للتنمية العقاريةشركة العقيق 

 
الموافقة على توصية    تادك  -  كة طيبة للتنمية الزراعيةلشر  السادسة والثالثين  قررت الجمعية العادية  2022يونيو    21تاريخ  في    **

تحالف مكتب عبداللطيف بن سليمان محامون    السادة /  اختياروعليه فقد تمت الموافقة على    االختياريةمجلس إدارة الشركة بالتصفية  
قانونيون وشر المهنية مصفي كومستشارون  لالستشارات  الثنيان  ً ة  الشركة  ا الشركات  ألعمال  نظام  أحكام  تزال   ، وماعلى ضوء 

   .األولية الموحدة الموجزة ئم الماليةالقوا قيد التنفيذ حتي تاريخ اعداد المصفي تعيينإجراءات 
 

 شركات تابعة خاضعة لسيطرة شركات تابعة:  (ب

 
 

  6هـ )الموافق  1444  ربيع الثاني  12  تم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في
 . م(2022 فمبرنو

 

 

 فعلية نسبة الملكية ال   
 
 تابعة الشركة ال

 
 التأسيس بلد 

 
 النشاط الرئيسي 

 سبتمبر  30
 م 2022

 ديسمبر  31
 م 2021

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

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

 فعلية نسبة الملكية ال   
 
 تابعة الشركة ال

 
 التأسيس بلد 

 
 النشاط الرئيسي 

 سبتمبر  30
 م 2022

 ديسمبر  31
 م 2021

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



   شركة طيبة لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمه(  )غير مراجعة(الموجزة  الموحدة  األولية حول القوائم المالية  إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 عداد  اإلس اأس -2

 
 بيان االلتزام  2-1

م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2022  سبتمبر  30المنتهية في  أشهر    تسعةالأُعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة  
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية 34)
 .لمحاسبينلمراجعين وال

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

إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  عليه  و م )انظر 2021ديسمبر    31يجب قراءتها جنباً 
 .(5-2ح اإليضا

 
استثمارات في شركات ،  م2022  سبتمبر  30المنتهية في  أشهر    تسعة الالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة  تتضمن هذه  

 .تم عمل قوائمها باألساس النقدي وتم تجميعها علي هذا األساستابعة تحت التصفية والتي 
 

العقارات م أنها تلزم الشركات المدرجة باالستمرار في اتباع نموذج التكلفة لقياس  2019ديسمبر    31أعلنت هيئة السوق المالية في  
الدولي    واآلالت والمعدات المحاسبة  الدولي  16)معيار  المحاسبة  المعدة 40( والعقارات االستثمارية )معيار  القوائم المالية  ( في 

نموذج القيمة العادلة أو    استخدام  السماح للشركات المدرجة بو  ،م 2022تبدأ قبل سنة  للفترات المالية ضمن السنوات المالية، التي  
كما تلزم   ،م أو بعده2022إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات االستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خالل عام  

  1وسة لخمس سنوات تبدأ من  مفة لقياس المعدات والموجودات غير الملهيئة السوق المالية الشركات المدرجة باتباع نموذج التكل
تزم المجموعة بالمتطلبات الواردة في  تل   ، والعقارات واآلالت والمعداتالتزال المجموعة تتبع نموذج التكلفة لقياس    ،م2020يناير  

 .القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة
 
 أساس توحيد القوائم المالية  2-2

في   كما  لها  التابعة  والشركات  للشركة  المالية  القوائم  على  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  م  2022  سبتمبر  30تشتمل 
 .(1والمذكورة في اإليضاح )

 
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها   ،الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة

المقدرة على   لديها  المستثمر فيها، و  العوائد من خالل    ىالتأثير علحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة 
 .سلطتها على الشركة المستثمر فيها

 
 اسس القياس 2-3

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

 .كتوارية المتوقعةطريقة وحدة االئتمان اإل استخدام الحالية لإللتزامات المستقبلية ب
 
 عملة التشغيل و العرض 2-4

 .العملة التشغيلية للمجموعة وعملة العرض يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وه
 
    واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات 2-5

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

المحاسبية وطرق االحتساب و السياسات  لها اإلدارة في تطبيق  المطبقة في  التي توصلت  الرئيسية للتقديرات هي ذاتها  المصادر 
   . م2021ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 

  



   شركة طيبة لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمه(  )غير مراجعة(الموجزة  الموحدة  األولية حول القوائم المالية  إيضاحات
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 للشركةالسياسات المحاسبية التغيرات في  -3

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

تطبيق المعايير األصول المتاحة للبيع والعمليات غير المستمرة و  م فيما عدا2021ديسمبر    31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
 . م2022يناير  1الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 

 
 غير المستمرة األصول الُمحتفَظ بها بغرض البيع والعمليات  3-1

 

تَُصن ُِّف المجموعة األصول والمجموعات المستبعدة كأصول مخصصة للبيع إن كانت قيمتها الدفترية ستسرد بصورة رئيسية من 
َصنَّفَة كأصول مخصصة للبيع المستمر. وتُقاُس األصول والمجموعات المستبعدة المُ   ستخدام  خالل معاملة بيع وليس من خالل اال

أيهما اقل. تمثل تكاليف البيع التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باستبعاد   ،بقيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع
    األصل )المجموعة المستبعدة(، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.

فاظ بغرض البيع لم تستوَف إال عندما يكون البيع محتمل بدرجة عالية ويكون األصل أو المجموعة  وتُعتَبر معايير تصنيف االحت
المخصَّصة للبيع متاحين للبيع المباشر في حالتهما الحالية. ويجب أن تشير اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير 

سحب قرار البيع. ويجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بيع األصل والبيع المتوقع اكتماله المرجح إجراء تعديالت كبيرة على عملية البيع أو  
 خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. 

 وال تُستَهلك الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة أو تُطفَأ بمجرد تصنيفها محتفَظ بها بغرض البيع.  
دة األصول والمطلوبا  ت الُمصنَّفة محتفظ بها بغرض البيع كبنود متداولة في قائمة المركز المالي.  وتُظَهر كل على حِّ

من العمليات   زكاةمن نتائج العمليات المستمرة، وتُدَرج كمبلغ واحد كربح أو خسارة بعد حساب ال  غير المستمرةوتُستَبعد العمليات  
    في قائمة الربح أو الخسارة. الغير مستمرة

ن جميع اإليضا  حات األخرى المرفقة بالقوائم المالية مبالغ متعلقة بالعمليات المستمرة ما لم يَُشر إلى غير ذلك. وتتضمَّ
 
  م2022يناير  1المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في  3-2
 

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

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

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

 .التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطيةالسماح بعمل  

تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر كتحوط 
 .لعنصر التحوط

 .الت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعةلم يكن لهذه التعدي

 .الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخولها حيز التنفيذ استخدام تنوي المجموعة 

 .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ

 
 
 
 



   شركة طيبة لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمه(  )غير مراجعة(الموجزة  الموحدة  األولية حول القوائم المالية  إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 القطاعية  المعلومات -4

 
  بشأنها كما يلي: ريرا لتقا  دادع إ ميت تاعاطق دةع يهادلو  مهادتق لتيا تمادلخوا تلمنتجا ا  على ءبنا لعم داتحو نم عةولمجما ونتتك ،يةإدار راضألغ
 .المجموعة قطاعات أكبر من القطاع هذا ويعتبرتأجير المراكز التجارية المملوكة للمجموعة،  خدمات يشمل -العقار  قطاع (أ
 .يشمل خدمات تشغيل وتسكين الغرف الفندقية واألجنحة السكنية - السياحةقطاع  ( ب
 . بغرض البيع(القطاع  موجودات ومطلوبات ى )تم تصنيف ريشمل نشاط زراعة وبيع التمور وبعض المنتجات الزراعية األخ - زراعةلا عاطق   ج(
 .األخرى المملوكة بواسطة المجموعة  ستثماراتباال الخاصة المالية والمعلومات للشركة الرئيسي المركز شملي -المركز الرئيسي    (د
ً و ويقاس رةلخسا أو ا ل خدلا سسا أ على تاعاطلقأداء ا متقيي ميت   في بما) عةوبالمجم ليولتمإدارة ا ميت كلخالل ذ ومن، دةحولما   لماليةا مئوالقا  في رةلخسا أو ا لخدلا مع فقوايت  بما ثابتة سألس فقا
 .راداتإليوا لتشغيليةا تاعاطلقا على وزعت الو ،عةولمجما وىمست  سساأ على( لماليةا ءألعباا كلذ

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

 الــعــقــار   
 

 السياحة 
 

 المركز الرئيسي  * الزراعة 

استبعاد العمليات  
المشتركة بين  

 اإلجمالي  القطاعات 
   م )غير مراجعة( 2022  سبتمبر30  للفترة المنتهية في

 226.347.848 - - - 141.320.551 85.027.297  اإليرادات 

 ( 81.893.367) - - - ( 69.379.657) ( 12.513.710)    تكلفة اإليرادات )بدون االستهالك(

 ( 20.046.309) - - - ( 15.622.268) ( 4.424.041)  طفاء إ استهالك و

 124.408.172 - - - 56.318.626 68.089.546  خسارة( القطاع  ) ربح إجمالي 

 4.134.706.409 ( 299.509.014) 2.535.657.802 60.346.055 1.352.948.148 485.263.418  موجودات القطاع 

 457.838.698 ( 299.509.014) 627.846.582 1.412.152 83.037.538 45.051.440  مطلوبات القطاع 

        
   م )غير مراجعة(2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في

 95.765.002 ( 594.545) - - 29.328.881 67.030.666  اإليرادات  

 ( 43.841.099) 594.545 - - ( 32.572.045) ( 11.863.599)  تكلفة اإليرادات )بدون االستهالك(  

 ( 15.763.108) - - - ( 13.122.193) ( 2.640.915)  طفاء إ استهالك و

 36.160.795 - - - ( 16.365.357) 52.526.152  خسارة( القطاع ) ربحإجمالي 

 4.604.433.152 ( 176.475.708) 3.194.874.919 86.625.661 1.228.336.655 271.071.625  موجودات القطاع  

 236.793.258 ( 176.475.708) 339.690.731 1.262.046 40.368.170 31.948.019  مطلوبات القطاع  

        
        م )مراجعة(2021ديسمبر  31كما في 

 3.938.465.009 ( 42.496.701) 2.379.901.464 79.072.592 1.284.344.928 237,642,726  موجودات القطاع  

 297.258.246 ( 42.496.701) 278.205.865 843.735 43.558.483 17,146,864  مطلوبات القطاع  

 
* تمثل الموجودات و المطلوبات المتعلقة بعمليات غير مستمرة. 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 وآالت ومعدات  ممتلكات -5

 تسعةالفترة  تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل    ،الموحدة الموجزةاألولية  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  
 : يلي كما سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 
 

 

 م 2022
 )غير مراجعة(

 م 2021
 )غير مراجعة(

 1,967,615,847 2.386.709.709  الرصيد في بداية الفترة 
 79,708,328 122.410.693  خالل الفترةنقدية  إضافات

 - 28.581.366  خالل الفترةنقدية غير  إضافات
 - ( 77.517.138)  محتفظ بها للبيعالمحول إلى موجودات 

 290,473,943 -  المحول من العقارات االستثمارية  

 (14,828,125) ( 16.293.637)  خالل الفترة ستهالكات ا

 ( 7,625,488) ( 1.129.535)  استبعادات خالل الفترة

 2.315.344.505 2.442.761.458  الرصيد في نهاية الفترة

 
ــمن  ــعودي   96تبلغ قيمتها الدفترية  مملوكة للمجموعة  تقع في مدينة الرياض    أرضقطعة    تالممتلكاتتضـ ــالح أحد  مرهونة  مليون لاير سـ لصـ

 .عليهاتجاري مشروع مقابل الحصول على قرض لتنفيذ البنوك المحلية 

 
 ستثماريةاعقارات  -6

أشهر المنتهية    تسعةلافترة  خالل    ستثماريةاالعقارات  الألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة، تتمثل الحركة في  
 :يلي كما سبتمبر 30في 
 

 

 م 2022
 مراجعة()غير 

 م 2021
 )غير مراجعة(

 528,178,907 234.509.438  الرصيد في بداية الفترة 
 433,426 236.518.801  خالل الفترة إضافات

 (3,415,976) ( 4.344.735)  خالل الفترة ستهالكات ا
 - ( 46.798)  استبعادات خالل الفترة

 (290,473,943) -  محول الي الممتلكات واآلالت والمعدات

 234,722,414 466.636.706  الرصيد في نهاية الفترة

 
 مليار   4,28م:  2020ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  3,60  ةي العادلة للعقارات االستثمار  مةيبلغت القم  2021ديسمبر    31في  

 نيميِّ  للمق  ةيالسعود  ئةيإسترات( معتمد من اله  ويعقاري خارجي مستقل )فال  ميِّ  العادلة بواسطة مق  مةيالق  ديتم تحد  ،لاير سعودي(
 د يتم تحد  ،للعقار  ةيالسوق  مةيالق  استخدام  العادلة ب  مةيالق  دي، تم تحدةيالعادلة للعقارات االستثمار  مة يالق  دي(، لتحدميي)تق  نيالمعتمد

العائد االولي(  استخدام  للعقار ب  ة يالسوق  مةيالق الدخل )صافي  التكلفة وأسلوب رسملة  هام في االفتراضات   غيرإن أي ت  ، أسلوب 
 مة يق  هعن  نتجيوما إلى ذلك، سوف    جاري، مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإلةيالعادل للعقارات االستثمار  مييالمستخدمة في التق

المنتهية أشهر    التسعة المجموعة عدم وجود تأثيرات جوهرية خالل فترة  وترى إدارة    ،لهذه الموجودات  ريعادلة أقل / أعلى بشكل كب
إعادة تصنيف أحد الفنادق المؤجرة من العقارات االستثمارية    2021كما تم خالل عام    ،هم على التقديرات أعال2022  سبتمبر  30في  
ً إ  .لى الممتلكات واآلالت والمعدات نتيجة فسخ التعاقد مع المستأجر وتشغيل الفندق ذاتيا
 

 األرض   بنقل(  تاكوما)  المحدودة  والصيانة  للمقاوالت  طيبة  شركة  بيع  اتفاقية  خالل  من  م2020مارس    12في    المجموعة  قامت
 تصنيف   عادةإ   تم  وعليه   االتفاقية،  شروط  ضمن   المجموعة   لصالح   سعودي   لاير  مليون   4,3  قيمتها  البالغ  عليها  المقامة  والمباني

 حتى  قائمة  والمباني  األرض  ملكية  لتحويل  النظامية  اإلجراءات  تزال  ال  ،العقارية  االستثمارات  ضمن  عليها  المقامة  والمباني  رضاأل
 .المالية القوائم تاريخ

 
، مدينة الرياضفي    مركز تجاريشراء  قيمة  مليون لاير سعودي    236.5بلغت تكلفتها  بعقد صفقة  قامت المجموعة خالل الفترة  

 لصالح شركة طيبة. الملكية تم استكمال المتطلبات القانونية المتعلقة بنقلو
  



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 
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 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة  -7
 

 فيما يلي: مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات   تتمثل
 م 2022 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
 667,194,206 403.041.716 أ() مدرجة مالية موجودات
 97,016,985 179.571.930 )ب( مدرجة ريغ مالية موجودات

 764,211,191 582.613.646 اإلجمالي  

 402,228,398 192.161.022 المتداول  الجزء: ناقص

 361,982,793 390.452.624 متداولال غير الجزء
 

 كما يلي: مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحركة الموجودات ال  كانت

 
 مدرجة مالية موجودات (أ)

 
خالل الفترة م تقرر البدء ببيع األـسهم المملوكة لـشركة طيبة في ـشركة ـسابك للمغذيات الزراعية، وعليه فقد تم 2021خالل عام  * 

ــبتمبر    30المنتهية في   ــهم ونتج عن ذلك  1.06بيع عدد  م  2022ســ ــعودي  89بلغت   محققة أرباح  مليون ســ   31) مليون لاير ســ
ــمبر   ــهم    5,7م: تم بيع  2021ديس ــرة في   355,5بلغت  محققة أرباح تج عن ذلكونمليون س ــعودي( تم إثباتها مباش مليون لاير س

 .مليون سهم ضمن الموجودات المتداولة 1,2، كما تم تبويب قيمة العدد المتبقي من األسهم والبالغة األرباح المبقاة
 
شــراء كامل األســهم والحصــص  م وافقت الجمعية العامة الحادية واألربعين لمســاهمي طيبة على  2022ســبتمبر    13في تاريخ ** 

في ـشركة   %11.47المملوكة لـشركة مجموعة ـصافوال في ـشركة مدينة المعرفة االقتـصادية حيث تملك مجموعة ـصافوال ما نـسبته  
ملكية غير مباشـرة عبر شـركة مطوري   %5.07ملكية مباشـرة و  %6.40) باشـرمدينة المعرفة االقتصـادية بشـكل مباشـر وغير م

وما يزال اكتمال ، )دون ـشروط تفضـيلية( ـسعودي ضـمن اتفاقية ملزمة لاير  459,256,000بقيمة إجمالية قدرها   (مدينة المعرفة
 .عملية الشراء رهن موافقة الجهات النظامية المعنية بذلك

 
  مدرجةغير  مالية موجودات (ب)

 

 م 2021سبتمبر  30 م 2022سبتمبر  30  

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 932,108,261 764.211.191  السنة  /رصيد أول الفترة 
 806,019,514 ( 53.195.113)  غير محققة   )خسائر( أرباح

 (121,586,133) ( 199.423.246)  ستبعادات بالبيع ا
 - 71.020.814  أ( -8) وتسويات إضافات

 1,616,541,642 582.613.646  السنة الرصيد في نهاية الفترة / 

 الشركة المستثمر فيها 

 سبتمبر  30 نسبة الملكية المباشرة 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر  31
 م 2021

 )مراجعة( 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

     
 402,228,398 192.161.022 %0,48 % 0,25 *شركة سابك للمغذيات الزراعية
 89,468,208 75.347.894 %0,72 % 0,72 شركة مكة لالنشاء والتعمير 

 175,497,600 135.532.800 %3,20 % 3,20 ** االقتصاديةشركة مدينة المعرفة 

   403.041.716 667,194,206 

 الشركة المستثمر فيها 

  سبتمبر  30 نسبة الملكية المباشرة 
 م 2022

 مراجعة( ر )غي

 ديسمبر  31
 م 2021 

 )مراجعة( 
 سبتمبر30

 م 2022
 ديسمبر   31

 م 2021

 29,264,824 29.476.567 %2,33 % 2,33 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
 67,752,161 150.095.363 %5,01 % 14,34 *  االقتصاديةشركة مطوري مدينة المعرفة 

   179.571.930 97,016,985 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 
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 )تتمة(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -7
 
المعرفة االقتصــادية لصــالح  قامت شــركة مدينة الســيرة للتطوير العقاري بالتنازل عن حصــصــها في شــركة مطوري مدينة * 

مليون لاير سعودي،   77.4مليون سهم بقيمة اسمية اجمالية   7.74شركائها، وكان عدد الحصص المتنازل عنها لصالح المجموعة  
  119مليون سـهم بقيمة اسـمية اجمالية    11.9وعليه بلغ اجمالي حصـص المجموعة في شـركة مطوري مدينة المعرفة االقتصـادية  

 عودي.مليون لاير س
 
 استثمارات في شركات زميلة -8
 

 :زميلةشركات المجموعة في   اتستثمارإفيما يلي تفاصيل 

 بلد التأسيس  االسم 

 
النشاط  
 الرئيسي 

 سبتمبر  30 نسبة الملكية الفعلية 
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021

شركة مدينة السيرة  
 أ( -7)  العقارى للتطوير

المملكة العربية  
 السعودية 

 
 71,854,815 147.947 % 20 % 20 عقارات

 الشركة السعودية للضيافة  
 ( أ ) التراثية 

المملكة العربية  
 السعودية 

فنادق  
 8,147,608 4.319.439 % 30 % 30 وسياحة 

 شركة المدينة المنورة  
   تمور – للتمور  

المملكة العربية  
 السعودية 

 
  - - % 35 % 00 صناعة

 شركة فندق مطار المدينة  
 ( ب )المنورة   

المملكة العربية  
 السعودية 

خدمات  
 -         - % 33,33 % 33,33 فندقية 

     4.467.386 80,002,423 

 
 :زميلةالمجموعة في شركات  اتإستثمار حركةفيما يلي 

 
  أغسطس   21  بتاريخلشركة  لغير العادية    الجمعية  اجتماع  خاللعلى تصفية الشركة السعودية للضيافة التراثية    الشركاء  وافق (أ)

، قام المصفي األولية الموحدة الموجزة  المالية  القوائمإعداد    تاريخ  حتى  جارية  ةجراءات القانونية للتصفيومازالت اال  م2019
الفترة بتوزيع مبلغ   المجموعة من تلك التوزيعات    15خالل  مليون لاير سعودي، تم    4.5مليون لاير سعودي وكان نصيب 

 تخفيض قيمة االستثمار بذلك المبلغ.
 
الخسائر المتراكمة للشركة  لغرض إطفاء  المنورة  تحويل قرض الشركاء الممنوح لشركة فندق مطار المدينة  تم    الفترةخالل   ( ب)

على  مديونية ك المجموعةوالمسجل بدفاتر مليون لاير سعودي   22,4من القرض البالغ قدره  المجموعةنصيب وعليه تم تسوية 
لينتج عن  ، الشأن    لهذام 2021ديسمبر    31حتى    ةالخسائر المكون  مخصصاتمع رصيد  مقاصة  وذلك  عالقة  ال  يطراف ذواأل
ً فندق مطار المدينة المنورة    شركة  في  االستثمار  خسائر  مخصصمصروف  مليون لاير إلى    3,3رد مبلغ    ذلك تم رد    وأيضا

البالغة  ال  يذومديونية األطراف  مخصص قياس االنخفاض في قيمة     رصيد   إجمالي   ليصبح  ،مليون لاير سعودي  3,2عالقة 
  مليون   31,1:    م2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون  5.3  مبلغ  م2022  سبتمبر  30  في  كما  المكون  الخسائر  مخصص

 ،استحقاقها  حلول عند  المالية بالتزاماتها للوفاء الشركة  لتلك المالي بالدعم وتعاقدية قانونية التزامات لوجود وذلك (سعودي لاير
على    كما بمبلغ    المجموعةيوجد  المليون لاير    37,3التزام محتمل  الممنوح من  الضمان  قيمة  يمثل  للبنك  مجموعسعودي  ة 

السعودي الفرنسي لضمان قرض شركة فندق مطار المدينة المنورة، ولم تقم المجموعة بتسجيل أي مخصص مقابل هذا االلتزام  
 .المحتمل، وال ترى إدارة المجموعة وجود حاجة ألخذ أي مخصصات لاللتزام المحتمل

 
 

 سبتمبر 30 
 م 2022

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مراجعة( مراجعة()غير  

 83,080,300 80.002.423 الرصيد في بداية الفترة
 - ( 71.020.814) (7إيضاح )  بين استثمارات حصصتحويل 

 - ( 4.500.000) ( أ) تحت التصفية –شركة نزل ن توزيعات الحصة م
 (2,417,857) ( 14.223)  (الخسائراألرباح / )الحصة من اإلحتياطي النظامي و

 80,662,443 4.467.386 الرصيد في نهاية الفترة
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 ذمم مدينة تجارية ( 9)
 

 
 : المدينة التجاريةفيما يلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم 

 سبتمبر 30 
 م 2022

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 78,925,905 138.285.929 يناير   1الرصيد في 

 83,666,078 - صص مكون خالل الفترةمخ
 ( 20,612,918) ( 10.546.201) فترةعكس خالل ال

 (1,982,301) ( 22.396.502) مخصص  شطب
 -  ( 30.222) البيع  محتفظ بهاالجزء المحول لموجودات 

 105.313.004 139,996,764 

 
   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -10
 
المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة الشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة هذه  فيمثل الجهات ذات العالقة تت

فيما  ،يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ،قبلهجوهريا من مارس عليها نفوذا  أو يُ األطراف 
 : يلي قائمة بالمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها في الشركة

 
 ة:الق أطراف ذات ع مستحقة منالمبالغ ال (أ)

 
 
 
 
 
 
 
 

 سبتمبر 30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 153,428,249 120,882,699    ذمم مدينة تجارية

 (138,285,929) ( 105.313.004) يخصم: مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية  

 15.569.695 15,142,320 

 نوع العالقة  البيان 
طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت 
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
سبتمبر   30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    
       

مطار المدينة   فندق  شركة 
 22,496,498 - -       -       تمويل شركة زميلة  ( 8)إيضاح المنورة 

       
جمعية مالك مركز طيبة  

 جمعية شقيقة  والتجاري السكني 
صيانة  
 - 1.415.503 -       4.024.367 وتشغيل

 االنخفاض يخصم: مخصص 
 في األطراف ذات العالقة  

  
- (3,259,267 ) 

     1.415.503 19,237,231 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 )تتمة(  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -10
 

 ة:الق أطراف ذات عالى مستحقة المبالغ ال ( ب )
 

 
 

 : سبتمبر 30المحملة على الفترة المنتهية في  تعويضات كبار موظفي اإلدارة ( ج)
 

 
 جلواستثمارات قصيرة األ نقد وما في حكمه -11

 
 نقد وما في حكمه (أ

 
م:  2021ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 102,2  والبالغة المجموعةتحتفظ بها  التياألرصدة لدى البنوك النقدية المقيدة  تشمل* 

العام   ستخدام  لالالرصيد غير متاح    وهذا  المجموعةتخص توزيعات األرباح المستحقة لمساهمي    والتي  مليون لاير سعودي(  106,4
 .للشركة

يمثل استثمار    : م  2021ديسمبر    31).  يوم  13فترة قدرها    خاللويستحق    %3  بمعدلالمبلغ يمثل استثمار في مرابحة اسالمية    **
 (.يوم 45 فترة قدرها خاللوتستحق  % 1.1بمعدلفي مرابحة اسالمية 

 
 ستثمارات قصيرة األجلا (ب

 
تمثل استثمار في مرابحة اسالمية مليون لاير سعودي    50م بلغت قيمة االستثمارات قصيرة األجل  2022سبتمبر    30كما في  *  

 (.ءال شي :م  2021ديسمبر  31) . يوم 102فترة قدرها  خاللوتستحق  % 2.75 بمعدل
 

 نوع العالقة  البيان 
طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت 
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 سبتمبر  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    
       

جمعية مالك مركز طيبة  
 السكني والتجاري 

 جمعية شقيقة 
 خدمات 
   1,217,043 - صيانة

 5,019,472 - 1,785,440 - تشغيلو 

     - 5,019,472 

 م 2021 م 2022 
 مراجعة(غير ) )غير مراجعة( 

   
 3.282.697 3.390.373 الشركة  مكافآت أعضاء مجلس إدارةتذاكر وبدالت و

 264.000 - بدالت ومكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة   
 8.100.498 9.829.867 رواتب وبدالت ومكافآت كبار التنفيذيين

 13.220.240 11.647.195 

 سبتمبر 30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( مراجعة()غير  

 302.012.254 182.651.150 * البنوك ىنقد لد
 100.000.000 200,000,000 ** استثمارات مرابحة

 382.651.150 402.012.254 

 سبتمبر 30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 - 50,000,000 * استثمارات قصيرة األجل



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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 الزكاة   -12
 

 ، إقرار زكوي مجمع على أساس موحدتقدم    % 100م، فإن الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة  2019  عام  اعتباراً من
م، 2019قبل   ،، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة%100وبالنسبة للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من 

تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة   ،ى أساس غير موحدكانت الشركات التابعة تقدم إقرارات زكوية منفصلة عل
وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي  

 .واالستثمارات القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات قيد التطوير
 

 مما يلي : سبتمبر 30تتكون الزكاة المحملة على الفترة المنتهية في 

 م 2021 م 2022   

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 6,340,272 8.534.150  للفترة الحالية  

 ( 356.746) 6.557   للفترات السابقة  

  8.540.707 5,983,526 

 
 الحركة في مخصص الزكاة 

 سبتمبر 30 

 م 2022

 سبتمبر  30

 م 2021
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 18,914,325 29.468.704 رصيد بداية الفترة
 6,153,771 8.540.707 المحمل على الفترة
 (9,235,114) ( 24.486.614) المسدد خالل الفترة

 - ( 69.819) تسويات 

 15,832,982 13.452.978 رصيد نهاية الفترة

 
   الزكوي الموقف

 الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل
م وحصلت الشركة على شهادة 2021ديسمبر   31إقرار زكوي موحد لشركتي طيبة والعقيق عن العام المنتهي في  وسداد  تم تقديم  

 .م2023أبريل   30زكاة صالحة لغاية  
م تطالب فيه بفروقات زكوية بمبلغ إجمالي 2018م حتى  2015الهيئة عن األعوام من    م ربوطات2020استلمت الشركة خالل عام  
مليون لاير سعودي وعلى إثر دراسة الربط من قبل الشركة ومستشارها الزكوي تم تقديم اعتراض   8,1عن تلك السنوات قدره  

مليون   7,9المعدلة عن السنوات المذكورة أعاله بمبلغ    أصدرت الهيئة الربوط الزكوية  ،عليه أمام الهيئة خالل المهلة القانونية لذلك
 تمتوتم قبول االعتراض جزئيا ولاير سعودي، وتم تقديم اعتراض عليه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبة  

 .مع الهيئةتسوية ال
هيئة الزكاة الربوط الزكوية التقديرية من  م إستلمت شركة الذراع المكين الصناعية )فرع شركة طيبة لإلستثمار(2020خالل عام 

م ومبلغ 2017مليون لاير سعودي لعام    40م والتي تظهر زكاة إضافية بمبلغ  2018م و  2017  عاميعن  والضريبة والجمارك  
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات   أمام  الربطين  كال  على   باإلعتراضم، قامت الشركة  2018مليون لاير سعودي لعام    40

م وصدر قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبة بقبول 2022مارس    28وقد تم عقد جلسة استماع بتاريخ    ةيالضريب
 .اعتراض شركة طيبة

 
 أراك  -الشركة العربية للمناطق السياحية 

 30م وحصلت على شهادة زكاة صالحة لغاية  2021ديسمبر    31في  قدمت وسددت الشركة اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي  
 .م2023بريل ا

 
 كموجودات ومطلوبات بغرض البيع(  تم تصنيفها) تادك  –شركة طيبة للتنمية الزراعية 

كما أصــدرت هيئة   ،م2021ديســمبر    31عن العام المنتهي في   تادك بتقديم اإلقرار الزكوي -قامت شــركة طيبة للتنمية الزراعية  
 .م2018الزكاة والضريبة والجمارك الربوطات النهائية للشركة حتى عام 

 
 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
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 )تتمة( الزكاة   -12
 

 شركة طود إلدارة وتسويق العقار 
داد اإلقرار  بتقديم  قامت الـشركة  م، كما   2017عام   حتى  للـشركةالربوطات النهائية والضـريبة والجمارك لزكاة اأصـدرت هيئة  وـس

 .م2023ابريل  30 إلى غايةم وحصلت على شهادة زكاة صالحة 2021ديسمبر  31الزكوي عن العام المنتهي في 
 

 ألدوات المالية ا -13
 

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

 أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:
 

 .في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام •

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

 .يجب أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للمجموعة
 

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

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

 .استخدام شارك آخر في السوق قد يستخدمه أفضل لألصل أو بيعه لم استخدام 
 

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

 
الموحدة، يتم تصــنيفها  األوليةموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصــاح عنها في القوائم المالية إن جميع ال

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

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

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

للـمدخالت ذات األهمـية لقـياس القيـمة الـعادـلة ال يمكن  أســـــالـيب التقييم بحـيث يكون الـحد األدنى اـلذي يمكن تـحدـيده   : 3المستوى 
.مالحظته



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
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 )تتمة( دوات المالية األ - 13
 

القيمة العادلة للموجودات ال تتضمن معلومات    ،في القيمة العادلةيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي  
 .ة للقيمة العادل ةمعقول ةقريبيالمالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة ت

 
 م 2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30 

 التكلفة المطفأة  المجموع  
القيمة العادلة من  
 خالل قائمة الدخل  

القيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

 

 التكلفة المطفأة المجموع  

القيمة العادلة من 
خالل قائمة  
 الدخل 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

          الموجودات المالية  

من خالل   العادلة بالقيمة مالية  موجودات
 764,211,191 ــ       ــ       764,211,191  582.613.646 - - 582.613.646 الدخل الشامل اآلخر 

 ــ       ــ       15,142,320 15,142,320  - - 15.569.695 15.569.695 تجارية مدينة  ذمم

 ــ       ــ       19,237,231 19,237,231  - - 1.415.503 1.415.503 عالقة  ذات طرافأ لىإ من ةمستحقمبالغ 

 ــ       ــ       402,012,254 402,012,254  - - 382.651.150 382.651.150 نقد وما في حكمه 

 ــ       ــ       ــ       ــ        - - 50.000.000 50.000.000 األجل  قصيرة استثمارات

 764,211,191 ــ       436,391,805 1,200,602,996  582.613.646 - 449.636.348 1.032.249.994 المجموع 

          

          

          المطلوبات المالية  

 ــ       ــ       122,612,522 122,612,522  - - 139.584.171 139.584.171 أخرى دائنة رصدةأو تجارية دائنة  ذمم

 ــ       ــ       ــ       ــ        - - 71.665.290 71.665.290 قصير األجل قرض 

 ــ       ــ       ــ       ــ        - - 100.000.000 100.000.000 طويل األجل قرض 

 ــ       ــ       120,627,400 120,627,400  - - 116.375.490 116.375.490 مستحقة  أرباح توزيعات

 ــ       ــ       243,239,922 243,239,922  - - 427,624,951 427,624,951 

          

 
  



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
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 ربحية )خسارة( السهم  -14

 
 ربحية )خسارة( السهم األساسية 

المتوسط المرجح   استخدام  وبربحية )خسارة( السهم األساسية بناًء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية    احتسابيتم  
 .سهم( 160,457,483:  م2021 سبتمبر 30)سهم  160,457,483لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية والبالغة  

 
 ربحية )خسارة( السهم المخفضة  

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

 
 توزيعات أرباح مستحقة   -15
 

لاير  مليون    80,2مبلغ  م :  2021  ديسمبر  31)  ال شيء  م  2022  سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  توزيعها  عن  األرباح المعلن  
 .(دلاير سعودي للسهم الواح ,500سعودي بواقع 

 
 : مستحقة الرباح األتوزيعات حساب  فيوفيما يلي الحركة 

 

 
 الحسابات   عن  منفصلة  بنكية  حسابات  فيم  2022  سبتمبر  30  في  كما  سعودي  لاير  مليون  102,2  بقيمة  المقيد  بالنقد  يحتفظ

 .مليون لاير سعودي( 106,4:  م 2021ديسمبر   31) للمجموعة  العام ستخدام  لال متاحة وغير التشغيلية
 

 التغيرات الموسمية  -16
 

ال تمثل بالضـرورة مؤشـراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السـنة كاملة، حيث تزيد إيرادات   أشـهر التسـعةإن نتائج األعمال لفترة 
نـشاط تـشغيل الـشقق والغرف الفندقية للمجموعة خالل موـسمي الحج والعمرة وكذلك خالل فترة اإلجازات الـصيفية، وتقل وتنخفض  

ييرات على النتائج المالية ألعمال المجموعة خالل السنة، وعليه فإن  اإليرادات بعض الشيء خالل بقية أيام السنة وتنعكس هذه التغ
 .نتائج األعمال لهذه الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة
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على قرض طويل   للحصول  وذلكمع بنك محلي    إئتمانيةتسهيالت    إتفاقية  بتوقيع  المجموعة  قامتم  2020يوليو    23تاريخ    في

 ة يالديم  ةعشرة سن  أربعة، لمدة  ةياإلسالم  عةيالتورق متوافقا مع أحكام الشر  غةيلاير سعودي وفقاً لص  مليار    1,4  األجل بمبلغ قدره
لمدة   سماح  لفترة  عقار  أربعةشاملة  بضمانات  التمو  ةيسنوات،  بمبلغ  ألمر  وسند  الحقا ً  بغرليترهن  وذلك  تمو،  بعض   ليض 

لاير   مليون  64,6والبالغ قدرها  م تم سحب الشريحة األولى من القرض  2022خالل الربع األول  ،  للمجموعة  ةيالمشروعات العقار
كما تم خالل    ،يلاير سعود  مليون  10,6م تم سحب الشريحة الثانية من القرض والبالغ قدرها  2022، خالل الربع الثاني  سعودي

 .لاير سعودي مليون 24,7الربع الثالث سحب الشريحة الثالثة من القرض والبالغ قدرها  
 
على قرض   لحصولا وبناًء عليها تممع بنك محلي  ائتمانيةتسهيالت  اتفاقية بتوقيع المجموعة قامتم 2022 سبتمبر 14تاريخ  في

 م. 2023مارس  13في يستحق السداد ، سالمية اإل مرابحةبيع باللعقد لاير سعودي وفقاً  مليون  70 األجل بمبلغ قدره قصير
 
 

 

 سبتمبر 30
 م 2022

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 107,935,443 120.627.400 يناير 1الرصيد في 

 80,228,742 - أرباح معلن عنها خالل الفترة / السنة  

 ( 80,293,453) ( 4.251.910) الفترة / السنة المسدد من توزيعات األرباح خالل 

 107,870,732 116.375.490 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

21 
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قررت الجمعية العادية السادسة والثالثين لشركة طيبة للتنمية الزراعية الموافقة على توصية مجلس   2022يونيو    21في تاريخ  
الموافقة على   الشركة بالتصفية االختيارية وعليه فقد تمت  اللطيف بن سليمان محامون   اختيارإدارة  السادة / تحالف مكتب عبد 

ال قانونيون وشركة  المهنية  ومستشارون  لالستشارات  تزال   مصفيًاثنيان  وما  الشركات،  نظام  أحكام  على ضوء  الشركة  ألعمال 
 إجراءات تعيين المصفي قيد التنفيذ حتى تاريخ اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 

 وفيما يلي ملخص اعمال الشركة خالل الفترة والعام المقارن: 
 قائمة المركز المالي 

 م2021ديسمبر  31 م 2022 سبتمبر 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 لاير سعـودي  لاير سعـودي الموجودات المتداولة 

 199,419 298.554 النقد وما في حكمه 
 5,414 391 ذمم مدينة 
 43,111 204.965 مقدمة وموجودات متداولة أخرى  ةمدفوعمبالغ 

 885,488 - موجودات حيوية  
 422,023 22.641 صافي  -مخـــزون 
 77,517,135 59.819.504 واآلالت ومعدات  ممتلكات

 79,072,590 60.346.055 مجموع الموجودات المتداولة 

   
   المطلوبات المتداولة 

 - 34.000 ذمم دائنة تجارية 
 328,260 810.793 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 - 120.249 عالقة مستحق إلى أطراف ذوي 
 69,819 101.144 مخصص الزكـاة الشـــرعية 
 445,656 466.215 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 843,735 1.532.401 مجموع المطلوبات المتداولة 

   
   حقـوق المساهمين 

 50,000,000 50.000.000 رأس المال   
 25,000,000 25.000.000 احتياطي نظامــي    

 3,185,301 ( 16.229.900) أربـاح مبقاه   
 43,554 43.554 الدخل الشامل االخر المتراكم 

 78,228,855 58.813.654 مجموع حقوق المساهمين 

 79,072,590 60.346.055 مجموع المطلوبات المتداولة وحقوق المساهمين  

 

 قائمة األرباح والخسائر
   سبتمبر 30يناير حتى  1من  سبتمبر 30حتى   يوليو 1من  

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

 لاير سعـودي  لاير سعـودي لاير سعـودي  لاير سعـودي 

 1.766.836 209.636 767.808 130.434 اإليرادات 

 ( 8.777.794) ( 3.310.273) ( 7.111.378) ( 2.951.566) تكلفة اإليرادات 

 ( 7.010.958) ( 3.100.637) ( 6.343.570) ( 2.821.132) سارة مجمل الخـ 

     

 ( 164.502) ( 33.641) ( 36.617) ( 8.094) مصاريف بيع وتسويق 

 ( 520.560) ( 591.307) ( 151.913) ( 259.250) مصاريف عمومية وإدارية 

 579.682 348.655 1.642 1.364 صافي -يرادات والمصروفات األخرى اإل

  - ( 16.006.947)  - - قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع انخفاض في  

 ( 7.116.338) ( 19.383.877) ( 6.530.458) ( 3.087.112) قبل الزكاة  الخسارة صافي

     

 ( 170.245) ( 31.324) ( 67.919) - الزكاة الشرعية 

 ( 7.286.583) ( 19.415.201) ( 6.598.377) ( 3.087.112) الفترة  خسارة

 

 

 



   طيبة لالستثمار شركة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
   )باللاير السعودي( م 2022سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

22 
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 تدفقات النقدية قائمة الملخص 
 م2021 سبتمبر 30 م 2022 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

 لاير سعـودي    لاير سعـودي    

 ( 349.993) ( 357.365) المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي التدفق النقدي 

 ( 801.280) 456.500 االستثمارية األنشطة  (المستخدم في) صافي التدفق النقدي الناتج من

 - - التمويلية األنشطة  منصافي التدفق النقدي 

 ( 1.151.273) 99.135 خالل الفترة  في النقدية بالصندوق والبنوك صافي التغير

 

كعمليات غير مستمرة، قامت اإلدارة بتقدير القيم    للتنمية الزراعية  مباشرة قبل تصنيف شركة طيبة، و2022يونيو    21في تاريخ  
. فور تصنيف الدفترية  ولم ينتج عن ذلك أي انخفاض في القيم  معداتالممتلكات واآلالت والالعناصر في  عض  بالقابلة لالسترداد ل

مليون لاير سعودي،   16الشركة كعمليات غير مستمرة قامت اإلدارة بتسجيل انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع بمبلغ  
في قيمة الموجودات    وذلك بتخفيض القيم الدفترية لهذه الموجودات الي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. تم االعتراف باالنخفاض

 ضمن العمليات غير المستمرة.  البيعلغرض المحتفظ بها 
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 .الحالية الفترةلتتوافق مع عرض   للفترةالمقارنة أعيد تصنيف بعض أرقام 
 
 


