
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة طیبة القابضة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مراجعة( المختصرةالموحدة  األولیة القوائم المالیة

 م۲۰۱۹ مارس ۳۱في  أشھر المنتھیةالثالثة  ةلفتر
 مع

الفحص ىالمستقل عل الحسابات مراجعتقریر 



 

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه 
 محاسبون ومراجعون قانونیون 

 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع
 لطانشارع األمیر س

 ٥٥۰۷۸ص. ب 
 ۲۱٥۳٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة

 +۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ ھاتف
 +۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ فاكس

 www.kpmg.com.sa إنترنت
 

 ۱۹۹۲/۳/۱۱صادر في  ۳۲۳/۱۱/٤٦ترخیص رقم 

 

 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

فحص القوائم المالیة  عنتقریر مراجع الحسابات المستقل 
 الموحدة المختصرةلیة األو
 شركة طیبة القابضةمساھمي للسادة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 مقدمة

لشركة طیبة القابضة  م المرفقة۲۰۱۹مارس  ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في 
 والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من: ("الشركة")

 
 م،۲۰۱۹مارس  ۳۱مالي الموحدة المختصرة كما في قائمة المركز ال •
 م،۲۰۱۹مارس  ۳۱قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م، ۲۰۱۹مارس  ۳۱قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 م،۲۰۱۹مارس  ۳۱المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة  •
 م، و۲۰۱۹مارس  ۳۱قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  •
 

ً لمعیار ة األولیة الموحدة المختصرةإن إالدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالی المحاسبة الدولي  وفقا
العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  المملكة في ) "التقریر المالي األولي" المعتمد۳٤(

 فحصنا.  إلى استناداً  األولیة الموحدة المختصرة

 

 نطاق الفحص

مراجع "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل  )۲٤۱۰ (الفحص لمعیار الدولي الرتباطاتل وفقاً  بالفحص قمنا لقد
السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ  العربیة المملكة في المعتمد“ للمنشأةالحسابات المستقل 

محاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص استفسارات بشكل اساسى لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة وال
في  المعتمدةالدولیة للمراجعة  للمعاییر وفقاً  بھا القیام یتم التي من المراجعة نطاقھ في كبیر بشكلٍ  أقل الفحص أخرى. ویعد

ننا ال فإنھالسعودیة، وبالتالي  العربیة المملكة ر الھامة التي یمكن الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمومن  یمّكِ
  .مراجعة رأي نُبدي فلن وعلیھ،التعرف علیھا خالل عملیة مراجعة. 
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  ركة طیبة القابضةش
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المختصرة (غیر مراجعة) الموحدة األولیة حول القوائم المالیة إیضاحات

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱في  أشھر المنتھیة الثالثةلفترة 
 (جمیع المبالغ مدرجة باللایر السعودي مالم یذكر خالف ذلك)

٥ 
 

 
 الشركةمعلومات  -۱

الص�ادر  ٤۱) بموجب المرسوم الملكي رق�م م/أو "الشركة األم" تأسست شركة طیبة القابضة ("طیبة" أو "الشركة"
 ۱۳یخ وت�ار ۱۳٤ر التج�ارة رق�م یھـ. وتم إعالن تأسیسھا بموجب قرار معالي وز۱٤۰۸ ى الثانيجماد ۱٦بتاریخ 
 م. ۱۹۸۸سبتمبر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۰۹صفر 

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

 السعودیة
 
 فیما یلي:تمثل النشاط الرئیسي للشركة ی
 ة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الدعم الالزم لھا.كإدارة الشركات التابعة لھا أو المشار -
 استثمار أموالھا في األسھم وغیرھا من األوراق المالیة وفقاً للضوابط الشرعیة والنظامیة. -
 .امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطھا -
 .ض والكفاالت والتمویل للشركات التابعة لھاتقدیم القرو -
امتالك حقوق الملكیة من براءات اإلختراع والعالمات التجاریة والصناعیة وحقوق االمتیاز وغیرھا م�ن الحق�وق  -

 .المعنویة واستغاللھا، وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا
 .أي غرض آخر مشروع یتفق مع طبیعة ھذه الشركات -

س الشركة انشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عل�ى الت�راخیص الالزم�ة م�ن الجھ�ات المختص�ة إن وتمار
 وجدت.

 
یجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي شكل مع جھات، شركات، أو أفراد یقومون بأنشطة مماثلة أو قد 

تق�وم بش�راء أو اإلس�تثمار ف�ي ص�نادیق لتحق�ق تقوم الشركة بالمساعدة في تحقیق ھدفھا بحی�ث تن�دمج أو تؤس�س أو 
 مصالحھا.

 
وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة الرابعة عشر لطیبة القابض�ة م ۰۹/۰٤/۲۰۱۹ھـ الموافق ۰٤/۰۸/۱٤٤۰بتاریخ 

وك�ذلك  %۸٫۱۰البالغ�ة ش�ركة العقی�ق للتنمی�ة العقاری�ة  ف�ي مس�یطرةالغیر  حصصإجمالي الاالستحواذ علي  على
شركة العربیة للمناطق السیاحیة (أراك)، وذل�ك مقاب�ل من الحصص غیر المسیطرة في  %۱۲٫٦٥لى االستحواذ ع

لایر س��عودي ال��ى  ۱٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰زی��ادة رأس م��ال ش��ركة طیب��ة القابض��ة بع��د إتم��ام ص��فقتي االس��تحواذ م��ن 
لع�وض والت�ي تمث�ل أس�ھم ا ا عادی�اس�ھم ۱۰٫٤٥۷٫٤۸۳لایر سعودي من خ�الل إص�دار ع�دد  ۱٫٦۰٤٫٥۷٤٫۸۳۰

 في كلتا الشركتین.البائعین لمساھمي األقلیة 
 

 م:۲۰۱۸دیس���مبر  ۳۱( لایر س���عودي ۱٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰م، بل���غ رأس م���ال الش���ركة ۲۰۱۹ م���ارس ۳۱كم���ا ف���ي 
ملی��ون س��ھم) م��دفوع  ۱٥۰م: ۲۰۱۸دیس��مبر  ۳۱ملی��ون س��ھم (۱٥۰) یتك��ون م��ن لایر س��عودي ۱٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 .سھملایر سعودي لل ۱۰سمیة بالكامل بقیمة إ
 

ستثمارات في الشركات التابعة التالیة (یش�ار إل�یھم إم لدى الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۹ مارس ۳۱كما في 
  مجتمعین بالمجموعة):

 
 والتي تم توحیدھا ضمن ھذه القوائم المالیة:طیبة القابضة خاضعة لسیطرة شركة شركات  )أ

 
 ),٪المباشرة ( ملكیةنسبة ال النشاط الرئیسي التأسیس دولة شركة تابعةاسم 

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹   
المملكة العربیة  شركة العقیق للتنمیة العقاریة

 السعودیة
 ٪۹۱٫۹۰ ٪۹۱٫۹۰ التطویر العقاري 

الشركة العربیة للمناطق السیاحیة 
 (أراك)

المملكة العربیة 
 السعودیة

 ٪۸٦٫۸۷ ٪۸٦٫۸۷ الضیافة

شركة طیبة للتنمیة الزراعیة 
 (تادك)

بیة المملكة العر
 السعودیة

 ٪٥٤٫۸۰ ٪٥٤٫۸۰ الزراعة
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 (تابع) الشركةمعلومات    -۱
 

 شركات تابعة خاضعة لسیطرة شركات تابعة: )ب

 النشاط الرئیسي التأسیس دولة شركة تابعةاسم 
  )٪المباشرة (نسبة الملكیة 
 مارس ۳۱كما في 

 م۸۲۰۱ م۹۲۰۱   
شركة طود إلدارة وتسویق 

 (طود) العقار
یة المملكة العرب

 السعودیة
إدارة العقار 

 والتسویق
۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

شركة طیبة للمقاوالت 
 والصیانة المحدودة (تاكوما)

المملكة العربیة 
 السعودیة

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ المقاوالت والصیانة

الشركة العربیة المالیزیة 
 )أراماس(إلدارة الضیافة 

المملكة العربیة 
 السعودیة

 ٪۹٥ -- سیاحة

 
 المالیة  أسس إعداد القوائم -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱

" التقری�ر الم�الي  ۳٤تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولی�ة الموح�دة المختص�رة وفق�اً لمعی�ار المحاس�بة ال�دولي رق�م 
األول��ي" المعتم��د ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة والمع��اییر واالص��دارات األخ��رى المعتم��دة م��ن الھیئ��ة الس��عودیة 

لقانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنباً إلى جنب مع الق�وائم المالی�ة للمحاسبین ا
وال تتض��من ھ��ذه الق��وائم المالی��ة كاف��ة المعلوم��ات م ۲۰۱۸دیس��مبر  ۳۱ف��ي للس��نة المنتھی��ة للمجموع��ة الموح��دة 
إلع��داد مجموع��ة كامل��ة م��ن الق��وائم المالی��ة الموح��دة وفق��اً للمع��اییر الدولی��ة للتقری��ر الم��الي المعتم��دة ف��ي المطلوب�ة 

المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج السیاس�ات المحاس�بیة واإلیض�احات التفس�یریة المح�ددة لتفس�یر األح�داث 
الموح�دة الس�نویة المالي للمجموعة من القوائم المالی�ة والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء 

 .االخیرة
) ف�ي ھ��ذه الق�وائم المالی��ة ۱٦المعی�ار ال��دولي للتقری�ر الم��الي ( م قام��ت الش�ركة بتطبی��ق۲۰۱۹ین�ایر  ۱إبت�داًء م��ن 

 ). ٤( األولیة الموحدة المختصرة وتم اإلفصاح عن التغیر في السیاسات المحاسبیة باالیضاح رقم
 

 اسس القیاس ۲-۲
تم إعادة تبویب بع�ض أرق�ام المقارن�ة بم�ا یتناس�ب م�ع طریق�ة الع�رض المتبع�ة ف�ي الفت�رة الحالی�ة. كم�ا ت�م إع�داد 
القوائم المالیة األولیة الموحدة المختص�رة وفق�اً لمب�دأ التكلف�ة التاریخی�ة فیم�ا ع�دا البن�ود الھام�ة التالی�ة ال�واردة ف�ي 

  :مة المركز المالي الموحدة المختصرةقائ
 یتم قیاس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة. •
ی�تم اإلعت�راف بمس��تحقات إلتزام�ات المن��افع المح�ددة المالی��ة لإللتزام�ات المس��تقبلیة إس�تناداً إل��ى طریق�ة وح��دة  •

 ة.اإلئتمان المتوقع
 التي یتوفر لھا سوق یتم تقییمھا بالقیمة العادلة. الحیویةالموجودات  •

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض ۲-۳

 تم عرض ھذه القوائم المالیة (باللایر السعودي) الذي یمثل العملة الوظیفیة للمجموعة وكذلك عملة العرض.
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 (تابع) القوائم المالیة إعدادأسس  -۲

 
 حكام والتقدیرات  إستخدام األ ٤-۲

ة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصر
تطبیق السیاسات المحاسبیة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات قد تختلف 

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

اث المستقبلیة والتي تعتبر إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحد
مناسبة للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، 
یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا 

المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات مراجعة التقدیرات في فترة 
 الحالیة والمستقبلیة.

إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح 
. فیما عدا األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات االخیرةالموحدة السنویة عنھا بالقوائم المالیة 

 ).۱-٤) عقود اإلیجار والتي تم اإلفصاح عنھا باإلیضاح رقم (۱٦المرتبطة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
 

 أسس توحید القوائم المالیة -۳
 الشركات التابعة

ة. وتتوفر السیطرة عندما تتعرض المجموعة أو یكون لھا الحق الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموع
في الحصول على عوائد متغیرة نتیجة إرتباطھا بھذه المنشآت ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على ھذه العوائد من 

في خالل سیطرتھا على تلك المنشآت. یتم توحید الشركات التابعة من تاریخ ممارسة السیطرة ویتم اإلستمرار 
التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة. تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط إذا كان لدى المجموعة جمیع 

 ما یلي:
السلطة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة على توجیھ أنشطة الشركة المستثمر  -

 فیھا).
 وائد المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، والتعرض أن یكون لدیھا الحقوق في الع -
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. -
 

بشكل عام ھناك افتراض بأن أحقیة أغلبیة التصویت تؤدي إلى السیطرة، لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى 
ویت في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التص

والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك الترتیبات التعاقدیة مع 
صویت المجموعة أصحاب حقوق التصویت اآلخرین، الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى، حقوق ت

 وحقوق التصویت المحتملة.
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
 یتم قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید في تاریخ اإلستحواذ.

الت في حقوق یتم إحتساب التغیر في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة كمعام
 الملكیة.

 
ال تقوم المجموعة بإضافة حصتھا غیر المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكھا عن طریق إستثمارات في 

شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، عند احتساب الحصص المنسوبة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة ویتم 
 شكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق شركة تابعة آخرى.فقط األخذ في االعتبار الحصص المملوكة ب
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 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)   -۳

 فقدان السیطرة
عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركات التابعة یتم إستبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر 

یة أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة وأي المسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة ویتم اإلعتراف بأ
 حصص یتم اإلحتفاظ بھا یتم اإلعتراف بھا بالقیمة العادلة عندما یتم فقدان السیطرة.

 
 المعامالت المستبعدة عند توحید القوائم المالیة 

الت بین أطراف یتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والمصاریف واإلیرادات غیر المحققة الناتجة عن المعام
المجموعة. یتم إستبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس طریقة األرباح غیر المحققة ولكن فقط إذا كان ال یوجد أي مؤشر 

 على اإلنخفاض في القیمة.
 

 الملكیة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
 حقوق الملكیة من حصتھا في شركات زمیلة. تتكون حصص المجموعة في الشركات المستثمرة فیھا وفقاً لطریقة

تتمثل الشركات الزمیلة في الشركات التي یكون للمجموعة تأثیر ھام، ولیس سیطرة أو سیطرة مشتركة، على 
 سیاساتھا المالیة والتشغیلیة. 

اتھا بشكل یتم اثبات الحصص في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، ویتم إثب
أولي بالتكلفة، التي تتضمن تكالیف المعاملة. بعد اإلثبات األولي تشتمل القوائم المالیة الموحدة على حصة المجموعة 
من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حتى تاریخ توقف التأثیر 

 الھام أو السیطرة المشتركة.
 

ي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان للسیطرة، ت�تم المحاس�بة عن�ھ كمعامل�ة حق�وق ملكی�ة، إن أ
 عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة تقوم بالتالي:

 الغاء اثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة. -
 قوق الملكیة غیر المسیطرة.الغاء إثبات القیمة الدفتریة ألي من ح -
 الغاء إثبات فروق التحویل التراكمیة المسجلة ضمن حقوق الملكیة. -
 اثبات القیمة العادلة للمبلغ المستلم. -
 اثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. -
 اثبات الفائض أو العجز في الربح أو الخسارة. -

 ً ضمن الدخل الشامل اآلخر یتم إع�ادة تص�نیفھا ض�من األرب�اح أو  إن حصة الشركة األم في المكونات المذكورة سابقا
الخس��ائر أو األرب��اح المبق��اة، وفق��اً لم��ا ھ��و مالئ��م، حی��ث یك��ون ذل��ك مطلوب��اً إذا قام��ت المجموع��ة مباش��رة باس��تبعاد 

 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
 

 العملیات المستبعدة
ة باإلض�افة إل�ى أي أرب�اح أو خس�ائر غی�ر محقق�ة ناتج�ة ع�ن یتم حذف األرصدة والمع�امالت ب�ین ش�ركات المجموع�

المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة بشكل كامل عن�د إع�داد ھ�ذه الق�وائم المالی�ة الموح�دة. ی�تم اس�تبعاد األرب�اح 
لشركة غیر المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة إلى مدى حصة المجموعة في ا

المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ب�نفس طریق�ة ح�ذف األرب�اح غی�ر المحقق�ة لك�ن إل�ى الم�دى ال�ذي ال 
 یصاحبھ دلیل على انخفاض القیمة.

 
 حصص الملكیة غیر المسیطرة

موع�ة یتم إثبات الحصص غیر المسیطرة في صافي أصول الشركات التابعة الموحدة بشكل منفص�ل ع�ن حق�وق المج
في صافي تل�ك األص�ول. تتك�ون الحص�ص غی�ر المس�یطرة ف�ي مب�الغ تل�ك الحص�ص الت�ي ی�تم إثباتھ�ا بت�اریخ تجمی�ع 
األعم��ال األساس��ي باإلض��افة إل��ى حصص��ھم ف��ي التغی��رات ف��ي حق��وق الملكی��ة ف��ي الش��ركة الت��ي تحص��ل بع��د ت��اریخ 

 اإلستحواذ.
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۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة   -٤
یة التي طبقتھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبع�ة تتوافق السیاسات المحاسب

م فیم�ا ع�دا المعی�ار ال�دولي ۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھی�ة ف�ي 
 . م۲۰۱۹ینایر  ۱ي الذي دخل حیز التنفیذ ف "عقود اإلیجار" ۱٦للتقریر المالي رقم 

 
 طبقتھا المجموعة  التي الصادرة تعدیالتالتفسیرات والجدیدة والمعاییر ال ۱-٤
 
 عقود اإلیجار ۱٦رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي ۱-۱-٤

یقوم  .من المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمستأجرین نموذج واحد للمحاسبة في القوائم المالیة ۱٦معیار یقدم ال
 التزام إلى افةباإلض لةالص ذو لاألص تخداماس في حقھ یمثل الذي االستخدام بحقالمستأجر بأثبات االصل المتعلق 

 وعقود األجل رةقصی اإلیجار لعقود اختیاریة إعفاءات توجد. اإلیجار دفعات دادبس التزامھ یمثل الذي اإلیجار
 أي – الحالي للمعیار ابھةمش المؤجر من المتبعة بةالمحاس طریقة تبقى .ةنخفضالم القیمة ذات للموجودات اإلیجار

قامت المجموعة بتطبیق المعیار  .تشغیلي أو تمویلي إیجار عقود إلى اإلیجار عقود فنیتص في المؤجرون تمریس
م، وبناًء علیھ قامت المجموعة كمستأجر، ۲۰۱۹ینایر  ۱عقود اإلیجار بدءاً من  ۱٦لي للتقریر المالي رقم الدو

بإثبات األصل ذو الصلة وإثبات مطلوبات اإلیجار والتي تمثل إلتزامات مدفوعات اإلیجار. ال یوجد إختالف في 
 المحاسبة عن عقود اإلیجار كمؤجر. 

 
 ۱٦رقم  المالیة للتقاریر الدولي المعیار تطبیق من بھ المعترف عدیلالت

قامت الشركة بإستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل والذي بموجبھ یتم إثبات األثر التراكمي لإلثبات األولي على 
م والتي تم عرضھا سابقاً ۲۰۱۸لم یتم تعدیل أرقام المقارنة لسنة  م. وبالتالي۲۰۱۹ینایر  ۱األرباح المبقاة كما في 

تم قیاس إلتزامات اإلیجار التي  التحولعند و والتفسیرات األخرى المتعلقة بھ. ۱۷وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة  ۱۷كانت مصنفة كإیجار تشغیلي وفقا

 من خالل تم قیاس حق إستخدام األصل وم. ۲۰۱۹ینایر  ۱ مخصومة بإستخدام معدل اإلقتراض للمجموعة كما في
 مستحقة. الیجارات االمدفوعة مقدماً أو المبالغ المعدل بال إلتزام اإلیجار

 
 م ۲۰۱۹ ینایر ۱ في كما المالي المركز قائمة على ۱٦رقم المالي للتقریر الدولي المعیار تطبیق أثر االتي صیلخ
 :م ۲۰۱۹مارس ۳۱ فيكما و المنتھیة للفترة الخسارة أو الربحالمركز المالي وقائمة  قائمةعلى و
 سعودي لایر ۳۱٫۱٦۲والبالغ م ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في  المبقاةعلى االرباح  االثر التراكميامت الشركة بإثبات ق

كما في لایر سعودي  ۲۹٦٬٤۸۸لایر سعودي وإلتزامات إیجار بمبلغ   ۳۲۷٬٦٥۱حق إستخدام أصول بمبلغ  واثبات
لایر سعودي  ۲٬۹٦٥ التمویلصروف لایر سعودي وم ۲۷٬۳۰٤م، وبلغ مصروف اإلستھالك  ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 عن ذات الفترة.
 
  المحاسبیة لسیاسةا

 بین ایجار دفعة كل توزیع یتم، والتشغیلیة إیجاراتھا لعقود جدیدة ومطلوبات بموجودات باالعتراف المجموعة قامت
 یتم بحیث یجاراإل فترة مدى على الخسارة أو الربح على التمویل مصروف تحمیل یتم .التمویل وتكلفة المطلوبات

 على األصل إستخدام حق استھالك یتم .فترة لكل اإللتزام من المتبقي الرصید على ثابت دوري عمولة معدل تحقیق
 .الثابت القسط أساس على أقصر، أیھما االیجار، عقد وفترة لألصل اإلنتاجي العمر مدى

 
م، ولكن لیس لھا ۲۰۱۹ ینایر ۱ذ اعتبارا من للمعاییر التي دخلت حیز التنفیطبقت المجموعة عدة تعدیالت  ۱-۲-٤

 تأثیر جوھري علي القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 

 ولم یتم تطبیقھا الصادرة والتعدیالت الجدیدة والتفسیرات المعاییر ۲-٤
ین�ایر  ۱على المعاییر ساریة اعتباراً من األخرى  التعدیالت من عدداً  ھناك فإن ذلك ومع جدیدة معاییر لم یتم إصدار

المختص���رة.  ت���أثیر ج���وھري عل���ى الق���وائم المالی���ة الموح���دة لھ���ا ال تتوق���ع المجموع���ة أن یك���ونلك���ن و  م۲۰۲۰
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۱۰ 
 

 
 التقاریر القطاعیة -٥

لداخلیة التي یقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة المعلومات المتعلقة بكل قطاع مبینة أدناه. یتم قیاس األداء على أساس الربح لكل قطاع قبل الزكاة. كما ھو مبین ضمن تقاریر اإلدارة ا
كثر تأثیراً لتقییم النتائج لكل قطاع ول عن القرارات التشغیلیة بمراجعتھا. إن الربح لكل قطاع یتم إستخدامھ لقیاس األداء حیث أن اإلدارة على قناعة بأن تلك المعلومات األالمسئ والمدیر

 على أساس تجاري.فیما یتعلق بالمنشآت األخرى التي تعمل ضمن تلك الصناعات. إن تحدید األسعار فیما بین القطاعات یتم 

 الـــعـــقــــار  
 

 الزراعة  الـصـیانة السیاحة
استبعاد العملیات 

 اإلجمالي المشتركة بین القطاعات
      م (غیر مراجعة)۲۰۱۹مارس  ۳۱

       
 ۹٤٫٥۳۰٫۸۷۳ )٥٫٥٦۸٫۸٦۲( ۱٫٥۷٤٫۰۷۲ ۱٤٫۷۱۱٫٤٤۸ ۲٦٫٤۸۳٫۹۱۱ ٥۷٫۳۳۰٫۳۰٤ اإلیرادات التشغیلیة

 )٤۲٫۷۹۳٫۷۳۲( ٥٫۳۸۳٫۳٥۹ )۸۱٤٫۷۷۱( )۱۱٫٤٤۲٫٦۹۳( )۲۳٫۲۲۳٫۳۳۹( )۱۲٫٦۹٦٫۲۸۸(  تكلفة اإلیرادات
 ٥۱٫۷۳۷٫۱٤۱ )۱۸٥٫٥۰۳( ۷٥۹٫۳۰۱ ۳٫۲٦۸٫۷٥٥ ۳٫۲٦۰٫٥۷۲ ٤٤٫٦۳٤٫۰۱٦  قبل الزكاة اتربح القطاع

 ۸٬۱۱٤٬۹۲۲ -- ٦۱۱٬۸۹۰ ۷٦۹٬۳۰۳ ٤٬۳۹۱٬۳۰۹ ۲٬۳٤۲٬٤۲۰ إستھالك وإطفاء
       

 ٤٫۲٤٦٫٦۳٥٫۷۲۲ )٤٫۳۳٤٫۹۷۸( ۱۰۳٫٥۲٥٫۲۱۷ ۳۸٫۱۰۰٫۰۰٤ ۱٫۲۳۰٫۰٦٦٫۸۳۱ ۲٫۸۷۹٫۲۷۸٫٦٤۸ إجمالي الموجودات
 ٤۱۸٫۳٤۹٫۳۰٥ )٤٫۳۳٤٫۹۷۸( ۱٫۷۲۳٫۲۸۸ ۱۸٫٥٦۰٫۱٥۸ ٤۳٫۲۸۲٫۰۱۳ ۳٥۹٫۱۱۸٫۸۲٤ مطلوبات قطاعیة

       
      م (غیر مراجعة)۲۰۱۸ مارس ۳۱ 
        

 ۱۰۲٫۲٦۳٫۸۰۲ )٤٫۳۱۹٫۱۳٤( ۸۸٤٫۷۲۹ ۱۳٫۱٥۸٫۸۳۳ ۲۸٫۸۷٦٫٦۷۸ ٦۳٫٦٦۲٫٦۹٦ اإلیرادات 
 )٤۱٫۳۰۷٫٦٦۹( ٤٫۳۱۲٫۱٦۹ )٥۹٦٫۳۳۰( )۱۰٫۹۳۹٫۱٥٦( )۲۳۸٤۱٫۹٦٥( )۱۰٫۲٤۲٫۳۸۷(  تكلفة اإلیرادات

 ٦۰٫۹٥٦٫۱۳۳ )٦٫۹٦٥( ۲۸۸٫۳۹۹ ۲٫۲۱۹٫٦۷۷ ٥٫۰۳٤٫۷۱۳ ٥۳٫٤۲۰٫۳۰۹ قبل الزكاة اتربح القطاع
 ۹,٥٤۷٬۲۷۱ -- ٥٥۸٬۸۷۲ ۷٦٤٬٦۱۷ ٥٬۹۲٤٬۰۳٤ ۲٬۲۹۹٬۷٤۸ إستھالك وإطفاء

       
      م (مراجعة)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 ٤٫۱۷۲٫۸۲٥٫۳۳٦ )٤٫٥٥۸٫٤۱٦( ۱۰٥٫٤٥۱٫٥۰٦ ۳۳٫۹۲٦٫۰۲٤ ۱٫۲٤٤٫۸۸٤٫۹۹۹ ۲٫۷۹۳٫۱۲۱٫۲۲۳ إجمالي الموجودات
 ۳۳۲٫۸۹٥٫۳۷٦ )٤٫٥٥۸٫٤۱٦( ۲٫۰۳۳٫۱۰٥ ۱٥٫۳۱۱٫۷٤۷ ۳۷٫۳۹۳٫۷۰۸ ۲۸۲٫۷۱٥٫۲۳۲ مطلوبات قطاعیة
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۱۱ 
 

 
 ستثماریةإعقارات  -٦

ت) المعتم�د م��ن ااس�تر ف�الیو( بمكت�ب خبی�رتثمین عق�اري باإلس�تعانةقام�ت المجموع�ة  م،۲۰۱۸دیس�مبر  ۳۱كم�ا ف�ي 
والذى قام بإستخدام طریق�ة المقارن�ات لتقدیر القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة  الھیئة السعودیة للمقییمین المعتمدین
 ۱٫۷۷الت�اریخ ح�والي  ذل�كادل�ة لإلس�تثمارات العقاری�ة ف�ي ، وقد بلغت القیمة العكأساس لتقدیر القیمة العادلة لألرض

 ۳۱أش�ھر المنتھی�ة ف�ي  الثالث�ةملیار لایر سعودي. وترى إدارة المجموعة عدم وج�ود ت�أثیرات جوھری�ة خ�الل فت�رة 
 م على التقدیرات أعاله. ۲۰۱۹ مارس

 
 خراآل دوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملإستثمارات في أ -۷
 
 یلي: ستثمارات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مماتتمثل اال ۷-۱

 
 مارس ۳۱ إیضاح  االسم

 م۹۲۰۱
 دیسمبر  ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ ۸۳٦٫۰۱٥٫٥٦۸ )۲-۷( إستثمارات مدرجة 
 ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ )۳-۷( استثمارات غیر مدرجة 

 ۸۸٥٫۸۳۷٫۲٥۷ ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۲  اإلجمالي 
 
 مدرجةستثمارات إ ۷-۲

 
 اإلسم

 نسبة الملكیة 
 المباشرة (٪)

 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ٦۱۲٫٤٦۳٫۱۲٥ ٦٤۲٫٦٤۹٫۳۷٤ ٪۱٫۹۱ ٪۱٫۹۱ شركة األسمدة العربیة السعودیة   
 ۹۳٫۷۳۹٫۸۹۸ ۸۷٫۸۰٦٫۹۹٤ ٪۰٫۸۱ ٪۰٫۸۱ شركة مكة لالنشاء والتعمیر

 ۹۸٫۸۲٦٫۰۰۰ ۱۰٥٫٥٥۹٫۲۰۰ ٪۳٫۲۰ ٪۳٫۲۰ مدینة المعرفة اإلقتصادیة شركة
 ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ ۸۳٦٫۰۱٥٫٥٦۸   اإلجمــــالي

 
 استثمارات غیر مدرجة ۷-۳

 
 االسم

 نسبة الملكیة 
 المباشرة (٪)

 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹

 ر دیسمب ۳۱
 م۲۰۱۸

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة)

 ٤۱٫۳۸۲٫٤۷۲ ٤۱٫۳۸۲٫٤۷۲ ٪۲٫۳۳ ٪۲٫۳۳ شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري
 ۳۹٫٤۲٥٫۷٦۲ ۳۹٫٤۲٥٫۷٦۲ ٪٥٫۰۱ ٪٥٫۰۱ اإلقتصادیة شركة مطوري مدینة المعرفة

 ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤   اإلجمــــالي
 

اإلستثمارات بالتكلفة وذلك لعدم إمكانیة تحدید القیمة العادلة لھذه اإلس�تثمارات بش�كل موث�وق وذل�ك لع�دم ت�وفر تم قیاس  ٤-۷
أسعار س�وقیة مدرج�ة لالس�تثمارات ف�ي مث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن الش�ركات. وت�رى إدارة المجموع�ة أن القیم�ة العادل�ة لھ�ذه 

 م. ۲۰۱۹مارس  ۳۱االستثمارات تقارب قیمتھا العادلة كما في 
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۱۲ 
 

 
 ) تابعإستثمارات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( -۷

 
في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادل�ة م�ن خ�الل من إستثمارات الفترة غیر محققة خالل أرباح سجلت المجموعة  ٥-۷

 الدخل الشامل اآلخر كما یلي:
 مارس ۳۱  

 م۲۰۱۹
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۸
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱٫۱٦۲٫۲۷٥٫۸۳۸ ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲٤  رصید أول الفترة 
 ۹۷٫٦٥۰٫۷٦۹ ۳۰٫۹۸٦٫٥٤٤  أرباح غیر محققة 

  ۸۳٦٫۰۱٥٫٥٦۸ ۱٫۲٥۹٫۹۲٦٫٦۰۷ 
 
 بطریقة حقوق الملكیة ھاشركات مستثمر فیستثمار في إ -۸
 

 :مر فیھا بطریقة حقوق الملكیةالشركات المستثستثمار المجموعة في إفیما یلي تفاصیل  ۸-۱

 
 االسم

قطاع األعمال 
 بلد التأسیس الرئیسي

نسبة 
الملكیة 

 الفعلیة (٪)
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 )(مراجعة (غیر مراجعة)    

شركة مدینة السیرة 
 للتطویر العقارى

المملكة العربیة  عقارات
 ۷۲٬٦۸۰٬۱۲۲ ۷۲٫٦۸۰٫۱۲۲ ٪۲۰ السعودیة

األلیاف شركة واحة 
 الزجاجیة  

المملكة العربیة  صناعیة
 ۱٦٬۷۱۷٬۳٥٤ ۱۲٫۳۰۱٫۱۷۸ ٪۲۹٫٥ السعودیة

شركة المدینة المنورة 
 تمور –للتمور 

المملكة العربیة  صناعة
 ۱۳٬۰٥٥٬۸۳۰ ۱۳٫۳٤۷٫۲۰۰ ٪۳٥ السعودیة

الشركة السعودیة 
 للضیافة التراثیة

المملكة العربیة  فنادق وسیاحة
 ۱۳٫٦۰۳٫۳٦٦ ۱۳٫۲۸۰٫۱۳۰ ٪۳۰ السعودیة

شركة فندق مطار المدینة 
 ) ۳-۸المنورة (إیضاح 

تقدیم خدمات 
 فندقیة 

المملكة العربیة 
 -- -- ٪۳۳٫۳۳ السعودیة

    ۱۱۱٫٦۰۸٫٦۳۰ ۱۱٦٬۰٥٦٬٦۷۲ 
 
 ستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ھي كما یلي:الحركة في اإل ۸-۲

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٤۸٬٥۳٥٬۲۸۸ ۱۱٦٫۰٥٦٫٦۷۲ الرصید في بدایة الفترة 
 )۱٦٬٥۹۷٬٦۷۷( )٤٫٤٤۸٫۰٤۲( الحصة من اإلحتیاطي النظامي والخسائر المتراكمة

 )۱٥٫۱۸۰٫۹۳۹( -- )٤-۸(إیضاح  االنخفاض في قیمة االستثمارات
 )۷۰۰٫۰۰۰( -- توزیعات أرباح

 ۱۱٦٫۰٥٦٫٦۷۲ ۱۱۱٫٦۰۸٫٦۳۰ الفترة الرصید في نھایة 
 
م حققت شركة فندق مطار المدینة المنورة خسائر متراكمة تجاوزت القیمة الدفتریة ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في  ۸-۳

لایر  ۱٬۷۳۱٫۱٦۸لالستثمار، وقد قامت المجموعة باالستمرار في تحمل خسائر إضافیة خالل الفترة الحالیة بقیمة 
مات قانونیة وتعاقدیة بالدعم المالي لتلك الشركة للوفاء بالتزاماتھا المالیة عند وحال سعودي وذلك لوجود التزا

 إستحقاقھا.
قامت المجموعة بتقییم القیمة االستردادیة لالستثمار في شركة واحة االلیاف الزجاجیة وتم تسجیل م ۲۰۱۸خالل عام  ٤-۸

 .ملیون لایر سعودي ۱٥٫۱۸إنخفاض في القیمة بمبلغ 
  



  شركة طیبة القابضة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المختصرة (غیر مراجعة) الموحدة األولیة حول القوائم المالیة احاتإیض

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱في  أشھر المنتھیة الثالثةلفترة 
 (جمیع المبالغ مدرجة باللایر السعودي مالم یذكر خالف ذلك)

۱۳ 
 

 
 طراف ذات العالقة األ -۹

 
 معامالت مع شركات زمیلة 

لشركة مطار ملیون لایر سعودي مسدد كتمویل  ۲۲٫٥۱األطراف ذات العالقة مبلغ  المستحق منرصید الیتضمن 
 .المدینة المنورة (شركة زمیلة)

 
 الزكاة  -۱۰

 
 المحمل على الفترة۱-۱۰ 

 یلي : مما مارس ۳۱تتكون الزكاة المحملة على الفترة المنتھیة في 

 مارس ۳۱ إیضاح 
 م۲۰۱۹

 مارس ۳۱
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ٤٫۹۷۲٫۷٤۰ ٤٫٦۹۸٫٥۳۰  للفترة الحالیة 
 ۱۲٫٤۸٥٫۰۸۸ --   للفترات السابقة 

  ٤٫٦۹۸٫٥۳۰ ۱۷٫٤٥۷٫۸۲۸ 
 

 مخصص الزكاةالحركة في  ۲-۱۰
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲۲٫۹۲۹٫۸۳۰ ۳۲٫٦۲۷٫۳۳۳ رصید بدایة الفترة / السنة
 ۲۹٫٥۳۹٫۰۸۸ ٤٫٦۹۸٫٥۳۰ المحمل على الفترة / السنة
 )۱۹٬۸٤۱٬٥۸٥( -- المسدد خالل الفترة / السنة
 ۳۲٬٦۲۷٬۳۳۳ ۳۷٫۳۲٥٫۸٦۳ رصید نھایة الفترة / السنة
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۱٤ 
 

 
 الزكاة (تابع)  -۱۰
 

 ات المجموعة الموقف الزكوي لشرك ۳-۱۰
 شركة طیبة القابضة 

م بمبل�غ ف�روق زكوی�ة ۲۰۱۲م إل�ى ۲۰۱۰أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربطاً زكویاً لألع�وام المالی�ة م�ن  -
لایر س��عودي. إعترض��ت ش��ركة طیب��ة القابض��ة أم��ام لجن��ة اإلعت��راض الزكوی��ة  ٤٫۸٤۸٫٤٦۹إجمالی��ة ق��درھا 

ھ��ـ المواف��ق ۱۲/۳/۱٤۳٥ئ��ة العام��ة للزك��اة وال��دخل الص��ادر بت��اریخ الض��ریبیة االبتدائی��ة بج��دة عل��ى رب��ط الھی
م، وبناء ۲/۹/۲۰۱٥ھـ الموافق ۱۸/۱۱/۱٤۳٦بتاریخ  ۳۸/۱۱م، وقد أصدرت اللجنة قرارھا رقم ۳۱/۱/۲۰۱٤

م ربط�ا زكوی�ا ۱۳/۲/۲۰۱۸ھ�ـ المواف�ق ۲۷/٥/۱٤۳۹على ذلك فقد أصدرت الھیئة العامة للزكاة وال�دخل بت�اریخ
 لایر سعودي. ۲٫۸٦۹٫٤٦۷المذكورة بصافي فرق لصالح شركة طیبة القابضة بمبلغ  معدال لألعوام

 
س�تلمت ش�ركة ال�ذراع المك�ین الص�ناعیة (ف�رع ش�ركة طیب�ة ام ۲۰۱٦م�ارس  ۳۱خالل الربع األول المنتھي ف�ي  -

أظھر ربط  م والذي۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱القابضة) الربط الزكوي من الھیئة العامة للزكاة والدخل للعام المنتھي في 
عت�راض للھیئ�ة العام�ة لمراجع�ة ال�ربط املیون لایر سعودي، وقامت المجموعة بتقدیم خط�اب  ٤٫٦إضافي بمبلغ 

 الزكوي والذي ال یزال تحت الدراسة حتى اآلن وترى الشركة أنھا ال تتوقع دفع أي مبالغ إضافیة للھیئة.
 

طیبة القابضة الربط الزكوى الصادر من الھیئ�ة  ستلمت شركةام ۳۱/۱۲/۲۰۱٥وخالل الربع الرابع المنتھى في  -
م وال�ذى تطال�ب الھیئ�ة بموجب�ھ بزك�اة إض�افیة ۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱ف�ي  يالعامة للزكاة والدخل للعام المالي المنتھ�

عترض��ت الش��ركة عل��ى ھ��ذا ال��ربط إال أن لجن��ة االعت��راض الض��ریبیة املی��ون لایر س��عودي، وق��د  ۳٬۹بمبل��غ 
ری��اض ق��د أی��دت ش��ركة طیب��ة ش��كالً وھیئ��ة الزك��اة وال��دخل مض��موناً. وعلی��ھ قام��ت الش��ركة االبتدائی��ة الثانی��ة بال

م بع�د أن ق�دمت ض�ماناً بنكی�اً بمبل�غ ال�ربط، ول�م تح�دد جلس�ة لالس�تئناف  ٦/۱۰/۲۰۱٦بإستئناف ق�رار اللجن�ة ف�ي 
على ش�ھادات  م وحصلت۲۰۱٦م ۲۰۱٥م ۲۰۱٤حتى تاریخھ، وقامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة لألعوام 

مقیدة وما زالت اإلقرارات قید الدراسة من قبل الھیئة العامة للزك�اة وال�دخل. كم�ا ت�م تق�دیم اإلق�رار الزك�وي لع�ام 
 م.۲۰۱۹ابریل  ۳۰وحصلت على شھادة زكاة مقیدة صالحة حتى  م وتسدید الزكاة المستحقة۲۰۱۷

 
 شركة العقیق للتنمیة العقاریة 

دیسمبر  ۳۱قرارات الزكویة عن السنة المنتھیة في إلالعقاریة وشركاتھا التابعة بتقدیم اقامت شركة العقیق للتنمیة  -
م بشكل مستقل لكل شركة، وقد حصلت الشركات التابعة لشركة العقیق على شھادات الزكاة ص�الحة حت�ي ۲۰۱۷

ت بلغ�ت م ن�تج عنھ�ا فروق�ا۲۰۱۷م و ۲۰۱٦م كما صدرت م�ن الھیئ�ة رب�وط زكوی�ة للس�نوات ۲۰۱۹أبریل  ۳۰
م ۲۰۱٤م، كم��ا أص��درت الھیئ��ة الربوط��ات الزكوی��ة للس��نوات ۲۰۱۸لایر ت��م س��دادھا خ��الل ع��ام  ۲٫٦۷۰٫٥٤۷

لایر  ۱٬۰٤۸٬۱٤۱لایر س�عودي ومبل�غ  ۷٬٥۹۸٬۱٤۹م لشركة العقی�ق وطالب�ت بفروق�ات زكوی�ة بمبل�غ ۲۰۱٥و
م، وكذلك تم ۲۰۱۸ل عام جمالي تلك الفروقات خالإسعودي علي التوالي. قامت شركة العقیق بتكوین مخصص ب

 تقدیم إعتراض على ذلك إلى لجنة اإلستئناف.
 

 أراك -شركة العربیة للمناطق السیاحیة ال
 ۳۱ق�دمت الش�ركة وش�ركاتھا التابع�ة اإلق�رارات الزكوی�ة وحص�لت عل�ى خط�اب تس�ھیل ع�ن الس�نة المنتھی�ة ف��ي  -

ً م صالح۲۰۱۷دیسمبر  فروقات زكویة عن الربط النھائي لسنة  م كما قامت الشركة بسداد۲۰۱۹أبریل  ۳۰حتى  ا
للھیئ��ة عل�ى ھ��ذا ال��ربط، وأص��درت الھیئ��ة العام��ة  اً لایر س��عودي وق��دمت إعتراض�� ۲٫٤۸۱٫٤۰۸م البالغ�ة ۲۰۱۳

 ٦۹٦٫۹۰۷راك وطالب�ت بفروق�ات زكوی�ة بمبل�غ أم لش�ركة ۲۰۱٥م و۲۰۱٤للزكاة والدخل الربوط�ات للس�نوات 
عل�ى ھ�ذه الفروق�ات،  اً على التوالي وقدمت شركة أراك اعتراض� لایر سعودي ۳٫۷۰٦٫۸۹۷لایر سعودي ومبلغ 

 م. ۲۰۱۸بتكوین مخصص بإجمالي تلك الفروفات خالل عام  الشركة قامتكما 
 

 تادك -شركة طیبة للتنمیة الزراعیة 
دیس��مبر  ۳۱ق��رارات الزكوی��ة حت��ى الس��نة المنتھی��ة ف��ي إلت��ادك بتق��دیم ا -طیب��ة للتنمی��ة الزراعی��ة  قام��ت ش��ركة -

م حی�ث طالب�ت بفروق�ات زكوی�ة ۲۰۱٦ع�وام حت�ى ألالھیئة العامة للزكاة وال�دخل الربوط�ات ل م، أصدرت۲۰۱۷
 م۲۰۱۸م. وقامت شركة تادك بدفع تلك الفروق بالكامل خالل عام ۲۰۱۳لایر سعودي لعام  ۱٫۳٦۲٫۹٤۹بلغت 
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۱٥ 
 

 
   النقد وما في حكمھ -۱۱

 مارس ۳۱ إیضاح  
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) )(غیر مراجعة  
    

 ۳۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱-۱۱ قصیرة األجلمرابحات 
 ٤٤٫۹۳۲٫۸۹۱ ٥٤٫٤۰۰٫٥٦٥  حسابات جاریة  –نقد لدي البنوك 
 ۱٫۰۱۸٫۸۲٤ ۱٫۰۲٥٫۹۲۸  صنادیق إستثماریة -نقد لدى البنوك 

 ۲۲٫۷٦٦ ۱۹٫٥٦۸  نقد في الصندوق
  ۲٤۲٫٤٤٦٫۰٦۱ ۳۷۸٫۹۷٤٫٤۸۱ 

 
 تواریخفي صفقات مرابحة مع بنوك داخل المملكة العربیة السعودیة. وال تتعدى قصیرة األجل ات تتمثل المرابح ۱۱-۱

 ستحقاقھا الثالثة أشھر من تاریخ الشراء.إ
 
  األدوات المالیة -۱۲

سعر تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة كما في تاریخ القوائم المالیة الموحدة. ان القیمة العادلة ھي 
بیع أصل أو تحویل إلتزام في عملیة منتظمة بین طرفین في السوق في تاریخ القیاس. یكون قیاس القیمة العادلة مبنی�اً 

 على إفتراض أن بیع أصل أو تحویل إلتزام سیتم إما:
 
 في السوق الرئیسي لألصل أو اإللتزام. •
 ود سوق رئیسي.في السوق األكثر مالئمة للموجودات و المطلوبات في حالة عدم وج •
 

 یجب أن یكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للمجموعة.
یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو إلتزام بإستخدام اإلفتراضات التي قد یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر 

 األصل أو اإللتزام وبإفتراض أن المشاركین یعملون ألفضل ما في صالحھم.
بار عند قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي قدرة المشارك في السوق على تولید منافع إقتصادیة یؤخذ في اإلعت

 ناتجة من أفضل إستخدام لألصل أو بیعھ لمشارك آخر في السوق قد یستخدمھ أفضل إستخدام.
 

العادلة، وتعترف بزیادة تستخدم المجموعة أسالیب تقییم مناسبة للظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة 
 إستخدام المدخالت المتعلقة التي یمكن مالحظتھا وتقلیل استخدم المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا.

 
إن جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیم العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة االولیة الموحدة، 

مي للقیم العادلة، والذي یتم توض�یحھ فیم�ا یل�ي، عل�ى أس�اس الح�د األدن�ى للم�دخالت یتم تصنیفھا ضمن التسلسل الھر
 ذات األھمیة لقیاس القیم العادلة ككل:

 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة. ۱المستوى 
تحدی�ده للم�دخالت ذات األھمی�ة لقی�اس القیم�ة العادل�ة : أسالیب التقییم بحیث یكون الحد األدنى الذي یمكن ۲المستوى 

 یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.
: أسالیب التقییم بحیث یكون الحد األدنى الذي یمكن تحدیده للمدخالت ذات األھمیة لقیاس القیمة العادلة ال ۳المستوى 

 یمكن مالحظتھ.
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 المختصرة (غیر مراجعة) الموحدة األولیة حول القوائم المالیة احاتإیض

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱في  أشھر المنتھیة الثالثةلفترة 
 (جمیع المبالغ مدرجة باللایر السعودي مالم یذكر خالف ذلك)

۱٦ 
 

 
 األدوات المالیة (تابع)   -۱۲

عادلة. ال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات لتالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسلھا الھرمي في  القیمة الیوضح الجدول ا
 .قریبیھ معقولھ للقیمة العادلھتریة ھي قیمة تالمالیة والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدف

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 ( غیر مراجعة ) 

استثمارات في 
أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 التكلفة المطفأة اآلخر

المطلوبات المالیة 
 اإلجمالي ۳ى المستو ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى

         
موجودات مالیة مقاسة 

         بالقیمة العادلة
إستثمارات في أدوات 

حقوق ملكیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 

 ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ -- ۸۳٦٫۰۱٥٫٥٦۹ ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ -- -- ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ الشامل اآلخر
 ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ -- -- ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ ۸۳٦٫۰۱٥٫٥٦۹ -- ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ ۹۱٦٫۸۲۳٫۸۰۳ 
         

موجودات مالیة ال یتم 
    قیاسھا بالقیمة العادلة

 
    

ذمم مدینة تجاریة 
 -- -- -- -- ۲۹٫٦۰۳٫٥۱۱ -- ۲۹٫٦۰۳٫٥۱۱ -- ومدینون آخرون

مستحق من أطراف ذات 
 -- -- -- -- ۲۲٫٦۰٦٫۰٤۱ -- ۲۲٫٦۰٦٫۰٤۱ -- عالقة

 -- -- -- -- ۲٤۲٫٤٤٦٫۰٦۱ -- ۲٤۲٫٤٤٦٫۰٦۱ -- النقد وما في حكمھ
 -- -- -- -- ٤۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ -- ٤۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ -- مرابحات قصیرة األجل 

 -- ۷٦۹٫٦٥٥٫٦۱۳ -- ۷٦۹٫٦٥٥٫٦۱۳ -- -- -- -- 
مطلوبات مالیة ال یتم 
    قیاسھا بالقیمة العادلة

 
    

 -- -- -- -- ۱٫٤٥۳٫۸٤۹ ۱٫٤٥۳٫۸٤۹ -- -- قروض وتسھیالت
 -- -- -- -- ۱۸۳٫۹۸۸٫۰۱۲ ۱۸۳٫۹۸۸٫۰۱۲ -- -- ات أرباحدائنو توزیع

 -- -- ۱۸٥٫٤٤۱٫۸٦۱ ۱۸٥٫٤٤۱٫۸٦۱ -- -- -- -- 



  شركة طیبة القابضة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المختصرة (غیر مراجعة) الموحدة األولیة حول القوائم المالیة احاتإیض

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱في  أشھر المنتھیة الثالثةلفترة 
 (جمیع المبالغ مدرجة باللایر السعودي مالم یذكر خالف ذلك)

۱۷ 
 

 
 األدوات المالیة (تابع) -۱۲

  یمة العادلة. ال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجوداتفي  القیوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسلھا الھرمي 
 المالیة والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة ھي قیمة تقریبیھ معقولھ للقیمة العادلة

 
 القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

 م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة )

استثمارات في 
وات حقوق ملكیة أد

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى
موجودات مالیة مقاسة 

         بالقیمة العادلة
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكیة بالقیمة العادلة من 
 ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ ۸۰٫۸۰۸٫۲۳٤ -- ۸۰٥٫۰۲۹٫۰۲۳ ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ -- -- ۸۸٥٬۸۳۷٬۲٥۷ امل اآلخرخالل الدخل الش

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

موجودات مالیة ال یتم 
    قیاسھا بالقیمة العادلة

 
    

ذمم مدینة تجاریة ومدینون 
 -- -- -- -- ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ -- ۲۰٬۹۲۰٬٦٤۰ -- آخرون

مستحق من أطراف ذات 
 -- -- -- -- ۲۳٬٥۰۷٬۱۲۰ -- ۲۳٬٥۰۷٬۱۲۰ -- عالقة

 -- -- -- -- ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ -- ۳۷۸٬۹۷٤٬٤۸۱ -- النقد وما في حكمھ
 -- -- -- -- ٥۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ -- ٥۱٦٬۰۰۰٬۰۰۰ -- مرابحات قصیرة االجل

إستثمارات أخري بالتكلفة 
 -- -- -- -- ۹۳۹٫٤۰۲٫۲٤۱ -- ۹۳۹٫٤۰۲٫۲٤۱ -- المطفأة 

         
مطلوبات مالیة ال یتم قیاسھا 

         بالقیمة العادلة
 -- -- -- -- -- -- -- -- قروض وتسھیالت

 -- -- -- -- ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱ ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱ -- -- دائنو توزیعات أرباح
 -- -- ۱۳۹٫۷۸۱٫٥۰۷ ۱۳۹٫۷۸۱٫٥۰۷ -- -- -- -- 
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 المختصرة (غیر مراجعة) الموحدة األولیة حول القوائم المالیة احاتإیض
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۱۸ 
 

 
 لسھمربحیة ا -۱۳

 
 ربحیة السھم األساسیة  -أ

یتم إحتساب ربحیة السھم األساسیة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم العادیة وبإستخدام 
 .ملیون سھم ۱٥۰والبالغ  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة بتاریخ القوائم المالیة

 
 ربحیة السھم المخفضة  -ب

سھم المخفضة بناًء على الربح القابل للتوزیع للمساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح یتم إحتساب ربحیة ال
 بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة إن وجد. ملیون سھم ۱٥۰والبالغة  لعدد األسھم العادیة القائمة

 
ربحیة السھم المخفض ال یختلف  وبالتالي فإنمعامالت تؤدي إلى تخفیض ربحیة السھم ال یوجد  الفترةخالل 

 عن ربحیة السھم األساسیة.
 

 دائنو توزیعات -۱٤
       بت��اریخعل��ي توص��یة مجل��س اإلدارة  م۲۰۱۹بری��ل أ ۰۹بت��اریخ  عش��ر غی��ر العادی��ة الرابع��ةوافق��ت الجمعی��ة العام��ة 

 ۷٥الم�ال بمبل�غ من رأس  ٪٥ ھم بما یعادل ما نسبت۲۰۱۸توزیع أرباح عن الربع الرابع من عام لم ۲۰۱۹مارس  ٦
لایر س�عودي خ�الل نف�س الفت�رة م�ن  ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰،(الواح�د. للسھم سعودي لایر  ۰٫٥۰ملیون لایر سعودي بواقع 

 ).لایر سعودي للسھم الواحد ۰٫٤۰، بواقع م۲۰۱۸عام 
 : حساب دائنو التوزیعات فيوفیما یلي الحركة 

 

 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱۰۳٫٦۰٥٫۱٦٥ ۱۰۹٫۱٥۱٫۷۲۱ ینایر ۱الرصید في 
 ۲٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ السنة  /أرباح معلن عنھا خالل الفترة 

)۲٤۹٫٤٥۳٫٤٤٤( )۱٦۳٫۷۰۹( السنة /الفترة المسدد من توزیعات األرباح خالل   
 ۱۰۹٬۱٥۱٬۷۲۱ ۱۸۳٫۹۸۸٫۰۱۲ السنة /الرصید في نھایة الفترة 

 
 التغیرات الموسمیة -۱٥

إن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشھر ال تمثل بالض�رورة مؤش�راً دقیق�اً ع�ن النت�ائج الفعلی�ة ألعم�ال الس�نة كامل�ة، حی�ث 
تزی��د إی��رادات نش��اط تش��غیل الش��قق والغ��رف الفندقی��ة للمجموع��ة خ��الل موس��مي الح��ج والعم��رة وك��ذلك خ��الل فت��رة 

الل بقیة أیام السنة وتنعكس ھذه التغیی�رات عل�ى النت�ائج اإلجازات الصیفیة، وتقل وتنخفض اإلیرادات بعض الشيء خ
المالیة ألعمال المجموعة خالل السنة، وعلیھ فإن نتائج األعمال لھذه الفترة األولیة قد ال تمثل مؤشراً دقیقاً عن النتائج 

 الفعلیة ألعمال السنة كاملة. 
 

 األولیة الموحدة المختصرة اعتماد القوائم المالیة -۱٦
 ۲۸ھـ الموافق ۱٤٤۰ شعبان ۲۳األولیة الموحدة المختصرة بواسطة مجلس اإلدارة في  ھذه القوائم المالیة تم إعتماد

 م.۲۰۱۹بریل أ
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