تعميم إىل املساهمني يف رشكة طيبة القابضة
بشــأن التصويــت عــى زيــادة رأس املــال املقرتحــة لرشكــة طيبــة القابضــة مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة مقابــل
االســتحواذ عــى مــا نســبته  %8.10مــن األســهم يف رشكــة العقيــق للتنميــة العقاريــة ومــا نســبته  %12.65مــن
األســهم يف الرشكــة العربيــة للمناطــق الســياحية (آراك).

املستشار املالي

يحتــوي التعميــم هــذا علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة
الســعودية (املشــار إليهــا بـــ «الهيئــة») وطلــب إدراج األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج اخلاصــة بالســوق املاليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة
( )٣مجتمعــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة يف التعميــم هــذا ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى احلــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع
أي تأكيــدات تتعلــق
أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان ّ
أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق املاليــة الســعودية ّ
أخــرى ميكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا التعميــم إلــى جعــل ّ
أي خســارة تنتــج عمــا ورد يف هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن ّ

صدر هذا التعميم بتاريخ 1440/07/07هـ (املوافق 2019/03/14م).

تعميم إىل املساهمني يف رشكة طيبة القابضة
بشأن التصويت على زيادة رأس المال المقترحة لشركة طيبة القابضة من خالل إصدار أسهم جديدة مقابل االستحواذ على ما نسبته  %8.10من األسهم
في شركة العقيق للتنمية العقارية وما نسبته  %12.65من األسهم في الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك).
قامت شركة طيبة القابضة ،وهي شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م )41/الصادر بتاريخ 1408/06/16هـ ،وبموجب قرار معالي
وزير التجارة واالستثمار رقم ( )134وتاريخ 1409/02/13هـ( ،الموافق 1988/09/24م) والسجل التجاري رقم  4650012403الصادر من المدينة المنورة،
بتاريخ 1409/04/10هـ( ،الموافق 1988/11/19م) (يُشار إليها بـ "الشركة" أو "شركة طيبة") ،بتوقيع اتفاقية شراء مشروطة بتاريخ 1439/01/06هـ،
(الموافق 2017/09/26م) ("اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق") مع جميع مساهمي األقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية ،وهي شركة سعـودية
مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  4650034911وتاريخ 1425/11/24هـ( ،الموافق 2005 /01/05م) ،ويبلغ رأس مالها ملياراً وخمسمائة
مليون ( )1.500.000.000ريــال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت
سعودية ،وجميعها أسهم عادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "شركة العقيق") .وتهدف الشركة إلى االستحواذ على ما نسبته  %8.10من األسهم في شركة
العقيق .وقامت الشركة أيضاً بتوقيع اتفاقيات شراء أسهم مشروطة (اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك") مع أغلبية مساهمي األقلية (تم التفاوض مع
جميع مساهمي األقلية واالتفاق مع  46مساهماً فقط من أصل  55مساهماً) في الشركة العربية للمناطق السياحية ،وهي شـركة سـعـودية مساهمة مقفلة
بموجب السجل التجاري رقم  4650025486وتاريخ 1418/02/12هـ( ،الموافق 1997/06/18م) ،ويبلغ رأس مالها خمسمائة مليون ()500.000.000
ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون ( )50.000.000سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم عادية
(يشار إليها فيما بعد بـ "شركة آراك") لغرض االستحواذ على ما نسبته  %12.65من األسهم في شركة آراك (يُشار إلى عملية استحواذ الشركة على أسهم
شركة العقيق وأسهم شركة آراك بـ"صفقتي االستحواذ") .وبهذا ،ستقوم شركة طيبة بإصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة
وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهم جديد في شركة طيبة بحيث يتم تخصيص سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين
( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي األقلية في شركة العقيق ،وتخصيص ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين
وتسعين ( )3.133.592سهماً جديداً لصالح أغلبية مساهمي األقلية في شركة آراك (ويشار إليها فيما بعد بـ "األسهم الجديدة" أو "أسهم العوض") .من
خالل زيادة رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين
ألفا وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً بنسبة زيادة في رأس المال قدرها  ،%6.97وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة المحددة في
اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقية شراء أسهم شركة آراك .إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوقاً تفضيلية،
وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماماً لألسهم الحالية ،ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم في
شركة طيبة ("المساهم" أو "المساهمين") حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها ،وستستحق األسهم الجديدة
أية أرباح تعلنها الشركة منذ تاريخ إصدارها وعن السنوات المالية التي تليها إن وجدت (يرجى مراجعة القسم " 8عوامل المخاطرة").وتجدر اإلشارة إلى
أن الشركة قامت بإبرام صفقتي االستحواذ لمواكبة توجهاتها االستراتيجية والمستقبلية لرؤية المملكة العربية السعودية "( 2030رؤية 2030م") من جهة،
ولمواجهة ظروف السوق المحلية والعالمية وما يشهده السوق من تغيرات وتحديات من جهة أخرى ،حيث تستهدف هذه الخطة تحول شركة طيبة من شركة
متعددة األغراض والنشاطات واالستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري من خالل تنفيذ عدد من المبادرات االستراتيجية والتشغيلية
لتنفيذ عملية التحول ،وذلك بنا ًء على خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة للفترة من 2017م إلى 2021م والتي سبق اإلعالن عنها بتاريخ
1438/05/04هـ( ،الموافق 2017/02/01م).
وتعد صفقتا االستحواذ بأنهما صفقتان تتعلقان بأطراف ذات عالقة ،باعتبار أن اتفاقيات شراء األسهم أبرمت بين شركة طيبة وشركات تابعة لها ذات
عالقة ،حيث أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لهم مصلحة في صفقتي االستحواذ باعتبار أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة العقيق ،وهم
الدكتور /وليد محمد العيسى والمالك ما نسبته  %0.0007من رأس مال كل من شركة طيبة وشركة آراك ،األستاذ /تركي نواف السديري والمالك ما نسبته
 %0.0007من رأس مال كل من شركة طيبة وشركة العقيق وشركة آراك ،األستاذ /غسان ياسر شلبي والمالك ما نسبته  %0.0007من رأس مال كل من
شركة طيبة وشركة العقيق وشركة آراك ،والمهندس /أنس محمد صيرفي والمالك ما نسبته  %0.0007من رأس مال شركة طيبة (لمزيد من التفاصيل،
يرجى مراجعة القسم " 6-10األطراف ذات العالقة").وقد أعلنت شركة طيبة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق بتاريخ1439/01/06( ،هـ
(الموافق 2017/09/26م) وعن توقيع اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك بتاريخ 1439/01/06هـ( ،الموافق 2017/09/26م) وتاريخ 1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م) .وينبغي التوضيح بأن إتمام صفقتي االستحواذ مشروط باستيفاء عدة شروط تشمل الحصول على الموافقات النظامية الالزمة
من هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم العوض ،باإلضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة
على زيادة رأس مال الشركة مقابل إتمام صفقتي االستحواذ (لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم " 12المعلومات القانونية") .وبعد استكمال
صفقتي االستحواذ ،سيمتلك الشركاء الحاليون لشركتي العقيق وآراك مجتمعين ما نسبته  %6.97من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال ،بينما
سيمتلك المساهمون الحاليون في شركة طيبة مجتمعين ما نسبته  %93.03من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

أ

توضح الجداول التالية هيكل ملكية شركة طيبة والشركات المراد االستحواذ عليها (شركتي العقيق وآراك) قبل وبعد زيادة رأس المال:
هيكل ملكية الرشكة قبل زيادة رأس املال وبعده
ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

عدد األسهم
في شركة
طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

1.807.773

63.000.000

%16.7300

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

-

-

%14.4600

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

5

سليمان بن صالح المديهيم

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

6

أحمد بن محمد الغامدي

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

7

تركي بن نواف السديري

2

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

8

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

603

21.000

%0.0042

6.696

9

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0000

0

603

21.000

%0.0004

603

10

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

11

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%0.001

1.000

242.491

8.450.683

%0.1517

243.491

12

شركة األنصار للصيانة وادارة الفنادق
والقصور

%0.000

--

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

13

شركة شزن العالمية القابضة

%0.000

--

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

14

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

24.248

845.034

%0.0200

32.048

15

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

16

علي محمد بن حمود المطوع العتيبي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

17

شركة أوج لالستثمار

%0.000

--

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

18

محمد سيف الدين ابراهيم بن سيف
الدين

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

19

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

20

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

21

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

22

سليمان محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

23

الشركة العربية للتموين والتجارة

%0.000

--

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

24

شحات محمد بصري

%0.000

--

24.251

845.120

%0.0151

24.251

25

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

16.168

563.442

%0.0243

39.019

26

شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

27

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

28

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

29

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.000

--

14.858

517.790

%0.0093

14.858

30

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

%0.000

--

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

32

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

33

محسن ميسري صالح باجري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

رقم

اسم المساهم

1

2

1

ب

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة
26.845.269

قبل الصفقة
اسم المساهم

رقم

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

عدد األسهم
في شركة
طيبة

ما بعد الصفقة
عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

34

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

%0.000

--

12.124

422.517

%0.0076

12.124

35

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

36

ناصر بن ابراهيم رشيد الرشيد

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

37

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

38

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

39

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

40

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

41

نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي

%0.000

--

505

17.605

%0.0003

505

42

خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.000

--

2.075

72.318

%0.0013

2.075

43

عبداهلل محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

44

غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

45

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.003

4.570

1.570

54.713

%0.0038

6.140

46

نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.000

--

792

27.615

%0.0005

792

47

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

2.012.787

70.144.618

%1.3915

2.232.842

48

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.000

--

1.516

52.815

%0.0009

1.516

49

أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.000

--

176

6.127

%0.0001

176

50

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

51

أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

52

محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

53

وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى

%0.001

1.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

٥٤

محمد أحمد محمد سعيد باديب

%0.000

--

12

431

%0.0001

12

الجمهور

%63.21

94.595.809

%60.31

94.478.457

%100

150.000.000

%100

160.457.483

االجمالي
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10.457.483

364.438.129

مالحظات:
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهماً) وشركة آراك ( 24.763سهماً)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً
ً
 -2مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهما) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً

ج

هيكل امللكية يف رشكة العقيق قبل زيادة رأس املال وبعده
ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

ما بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم في شركة
العقيق

نسبة الملكية في
شركة العقيق

عدد األسهم في شركة
العقيق

نسبة الملكية
المباشرة

شركة طيبة القابضة

137.846.000

%91.8978

150.000.000

%100

محمد بن إبراهيم العيسى

8.998.000

%5.9987

-

%0.000

شركة أصيلة لالستثمار

3.000.000

%2.000

-

%0.000

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

150.000

%0.1000

-

%0.000

أحمد بن محمد الغامدي

1.000

%0.0007

-

%0.000

خالد بن علي السلطان

1.000

%0.0007

-

%0.000

سليمان بن صالح المديهم

1.000

%0.0007

-

%0.000

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانة

1.000

%0.0007

-

%0.000

تركي بن نواف السديري

1.000

%0.0007

-

%0.000

غسان بن ياسر طباع الشلبي

1.000

%0.0007

-

%0.000

%100

150.000.000

%100

150.000.000

اإلجمالي
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هيكل امللكية يف رشكة آراك قبل زيادة رأس املال وبعده
ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

ما بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية في
شركة آراك

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية
المباشرة

شركة طيبة القابضة

43.437.045

%86.8741

49.764.170

%99.53

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

489.620

%0.9792

-

%0.0000

شركة األنصار للصيانة وادارة الفنادق والقصور

422.410

%0.8448

-

%0.0000

شركة شزن العالمية القابضة

81.605

%0.1632

-

%0.0000

حمد بن سيف عبداهلل البتال

48.960

%0.0979

-

%0.0000

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

50.000

%0.1000

-

%0.0000

32.645

%0.0653

32.645

%0.0653

علي محمد بن حمود المطوع العتيبي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

شركة أوج لالستثمار

244.810

%0.4896

-

%0.0000

محمد سيف الدين إبراهيم بن سيف الدين

16.320

%0.0326

-

%0.0000

30.000

%0.0600

30.000

%0.0600

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

16.320

%0.0326

-

%0.0000

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

رفعت مدحت شيخ األرض

163.205

%0.3264

-

%0.0000

سليمان محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

الشركة العربية للتموين والتجارة

61.200

%0.1224

-

%0.0000

شحات محمد بصري

48.965

%0.0979

-

%0.0000

طارق محمد علي الشواف

32.645

%0.0653

-

%0.0000

المشهدي*

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب

16.320

%0.0326

-

%0.0000

عبدالمحسن نغيمش األحمدي

*

ورثة محمد حسن إبراهيم عمر

رشيد رشيد

طالب عيسى

زاهد*

الصاعدي*

د

ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

نسبة الملكية في
شركة آراك

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية
المباشرة

16.320

%0.0326

-

%0.0000

32.645

%0.0653

32.645

%0.0653

22.220

%0.0444

22.220

%0.0444

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

16.320

%0.0326

-

%0.0000

عبداهلل عبدالعزيز الحمدان

30.000

%0.0600

-

%0.0000

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

100.000

%0.2000

-

%0.0000

عبدالمحسن حسن القحطاني

16.320

%0.0326

-

%0.0000

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

-

%0.0000

40.800

%0.0816

40.800

%0.0816

محسن ميسري صالح باجري

16.320

%0.0326

-

%0.0000

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

24.480

%0.0490

-

%0.0000

مراد محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد

163.205

%0.3264

-

%0.0000

وهبي محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

16.320

%0.0326

-

%0.0000

يوسف أحمد محمد عسيالن

16.320

%0.0326

-

%0.0000

28.560

%0.0571

28.560

%0.0571

نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي

1.020

%0.0020

-

%0.0000

خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي

4.190

%0.0084

-

%0.0000

عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي

1.600

%0.0032

-

%0.0000

أحمد محمد سعيد باديب

4.064.075

%8.1282

-

%0.0000

عائشة عمر إبراهيم طيار

3.060

%0.061

-

%0.0000

أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

355

%0.0107

-

%0.0000

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى

3.000

%0.0060

-

%0.0000

غسان بن ياسر بن أحمد طباه الشلبي

1.000

%0.0020

-

%0.0000

تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري

1.000

%0.0020

-

%0.0000

محمد أحمد محمد سعيد باديب

25

%0.0001

-

%0.0000

%100

50.000.000

%100

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة
ورثة عبد الستار قاسم
عبدالكريم شايع

الميمني*

الصليع*

علي حميد صالح بن صغير

العروي*

عماد محمد ولي الدين سليمان
شركة أبناء غداف سليم

اللقماني*

فوزي أيوب مصطفى صبري

*

اإلجمالي
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عدد األسهم في شركة
آراك

ما بعد صفقتي االستحواذ

50.000.000

* المساهمين التسعة الغير بائعين في شركة آراك

هـ

وقد قدرت القيمة الكلية لصفقتي االستحواذ بثالثمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وثالثين ألفاً ومائة وتسعة وعشرين ( )364.438.129رياالً
سعودياً ("قيمة الصفقة") ،حيث قدرت قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة العقيق وعددها اثنا عشر مليوناً ومائة وأربعة وخمسون ألف
( )12.154.000سهم تمثل ما نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق (ويشار إليها فيما بعد بـ "أسهم شركة العقيق") ،بمائتين وخمسة وخمسين
مليوناً ومائتين وأربعة وثالثين ألف ( )255.234.000ريال سعودي .وقدرت قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة آراك وعددها ستة ماليين
وثالثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون ( )6.327.124سهماً تمثل ما نسبته  %12.65من األسهم في شركة آراك (ويشار إليها فيما بعد بـ
"أسهم شركة آراك") بمائة وتسعة ماليين ومائتين وأربعة آالف ومائة وتسعة وعشرين ( )109.204.129رياالً سعودياً.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ملياراً وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم مدفوعة
بالكامل ،تبلغ قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميع تلك األسهم عادية( .ويشار إلى كل منها بـ "سهم حالي" وإلى جميعها بـ "أسهم حالية")
حتى تاريخ هذا التعميم إن المساهمين الكبار في الشركة قبل صفقتي االستحواذ هم شركة أصيلة لالستثمار وتمتلك ما نسبته  %16.69ومحمد صالح
حمزة الصيرفي ويمتلك ما نسبته  %15.47ويمتلك الجمهور ما نسبته  .%48.39وقد قامت شركة طيبة بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل
وطرح أسهم العوض ،حيث تم الحصول على موافقة الهيئة بتاريخ 1440/07/07هـ (الموافق 2019/03/14م) ،وتقديم طلب إلى السوق المالية السعودية
لقبول إدراج أسهم العوض ،كما تم تزويد هيئة السوق المالية بجميع المستندات المطلوبة من قبل الهيئة ،ومع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة
غير العادية لشركة طيبة ،تم الحصول على كافة الموافقات المتعلقة بتعميم المساهمين ،هذا ("التعميم") وصفقتي االستحواذ ،بما في ذلك موافقة الهيئة
العامة للمنافسة التي تم الحصول عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م) .ويتضمن القسم ( - 10صفقة االستحواذ) و( - 12المعلومات
القانونية) من هذا التعميم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بصفقتي االستحواذ بما في ذلك الشروط واألحكام الالزمة واإلجراءات المتعلقة باستكمال
صفقتي االستحواذ .وينبغي قراءة تعميم المساهمين كام ً
ال ودراسة قسمي" إشعار مهم" و"عوامل المخاطرة" ،الواردين فيها في القسم  2والقسم  8على
التوالي ،بعناية قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على قرار زيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على كامل األسهم
في رأس مال شركة العقيق وأغلبية األسهم في رأس مال شركة آراك.
يحتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج
الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( )٣مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن
دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي
أي مسؤولية عن
أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية ّ
وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل ّ
أي خسارة تنتج عما
أي مسؤولية مهما كانت عن ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من ّ
محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان ّ
ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.
يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة (بعد استبعاد األطراف ذات العالقة) ،على بذلهم العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسباً في ظل الظروف ،وأن
صفقتي االستحواذ والقرار الخاص بهما يصبان في مصلحة الشركة والمساهمين ككل.
المستشار المالي

صدر هذا التعميم بتاريخ 1440/07/07هـ (الموافق 2019/03/14م).

و

إشعار مهم
أعدت شركة طيبة هذا التعميم لتقديم معلومات لمساهميها ليتمكنوا من اتخاذ قرار مبني على دراية وادراك عند التصويت على توصية مجلس إدارة
شركة طيبة بزيادة رأسمال الشركة لالستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي شركة آراك مقابل إصدار أسهم العوض،
مما سيترتب عليه إصدار شركة طيبة عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً عادياً جديداً ،ليرتفع
بذلك عدد أسهمها إلى مائة وستين مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )160.457.483سهماً ،بواقع سبعة ماليين وثالثمائة
وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي األقلية في شركة العقيق وذلك مقابل االستحواذ على
أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %8.10من رأس مال شركة العقيق ،وبواقع ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ()3.133.592
سهماً جديداً لصالح أغلبية مساهمي األقلية في شركة آراك وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %12.65من رأس مال شركة آراك،
أي أن رأس مال شركة طيبة سيبلغ ملياراً وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً.
وقد قامت شركة طيبة بتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية ("الهيئة") لتسجيل وطرح عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة
وثمانين ( )10.457.483سهماً جديداً.
وقامت بتعيين شركة األهلي المالية ("األهلي كابيتال" أو"المستشار المالي") ،وذلك فيما يتعلق بصفقتي االستحواذ المذكورتين في هذا التعميم.
يحتوي تعميم المساهمين ("التعميم") على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بصفقتي االستحواذ .ويمكن الحصول على نسخ من التعميم من المقر
الرئيسي للشركة أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.taiba.com.saأو الموقع اإللكتروني للهيئة ( )www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني
للمستشار المالي (.)www.alahlicapital.com
يحتوي هذا التعميم على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة
أسماؤهم في الصفحة ( ،)٣مجتمعين أو منفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد
إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا التعميم إلى جعل أي إفادة واردة
فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وال تداول أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان مسؤوليتهما
صراح ًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم كما في تاريخ إصدارها ،إال أن
جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذا التعميم والمتعلقة بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه
ال يوجد لدى الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات ( )٤و( )٥من هذا
التعميم ("المستشارون") أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات
من قبل الشركة أو المستشارين بشكل مستقل ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغير ،وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا
بشكل سلبي بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الربح والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو أي عوامل أخرى
خارجة عن سيطرة الشركة (يرجى مراجعة القسم " 8عوامل المخاطرة") .وال يجب تفسير التعميم هذا أو االعتماد عليه بأية طريقة على أنه وعد أو تأكيد
أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات للشركة أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

املعلومات املالية واإلحصائية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة لشركة طيبة وشركة العقيق وشركة آراك للسنة المنتهية في 2015/12/31م و2016/12/31م وفقاً للمعايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ،)SOCPAوتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعن السنة
المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م مع تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م لتتوافق مع المعايير الدولية .كما تم إعداد
القوائم المالية للربع األول من عام 2018م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية ( .)IFRSوتولت شركة  RSMالمحاسبون المتحدون تدقيق البيانات
المالية للشركات للسنة المنتهية في2015/12/31م وتولت شركة محمد العمري وشركاه للمحاسبة القانونية تدقيق البيانات المالية للشركات للسنوات
المنتهية في 2016/12/31م و2017/12/31م ،وشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه للربع األول من عام 2018م .وتعد القوائم المالية المذكورة أعاله
جزءاً من هذا التعميم .وتقوم شركة طيبة وشركتي العقيق وآراك بإصدار قوائمهم المالية بالريال السعودي .كما قامت شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
بفحص القوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة طيبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م لغرض مقارنتها بالقوائم المالية المراجعة لشركة طيبة
للعام 2017م ،والتي أعدت بافتراض أن صفقتي االستحواذ قد تمتا في  01يناير 2017م ،وذلك بغرض إظهار األثر المالي لصفقتي االستحواذ على شركة
طيبة ،وقد أدرجت القوائم المالية االفتراضية في هذا التعميم.

التوقعات والبيانات املستقبلية
تم إعداد التوقعات واإلفادات الواردة في هذا التعميم بنا ًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات
السوق المعلنة والمتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق
بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذا التعميم تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذا التعميم إفادات مستقبلية ويمكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة
المستقبلية مثل "سوف"" ،قد"" ،تخطط"" ،تنوي"" ،تعتزم"" ،تقدر"" ،تعتقد"" ،تتوقع" أو "من المتوقع"" ،يمكن" أو "من الممكن"" ،يحتمل" أو "من المحتمل"
والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة حالياً فيما يتعلق
باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي
للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن
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أن تؤدي إلى ذلك بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذا التعميم (يرجى مراجعة القسم" 8عوامل المخاطرة") .وفي حال تحقق واحد أو أكثر من
هذه المخاطر ،أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف
بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذا التعميم.
ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم تعميم المساهمين التكميلي إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت
بعد تاريخ نشر هذا التعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بما يلي:
1-1وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذا التعميم.
2-2ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في التعميم.
فيما عدا الحالتين المذكورتين أعاله ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أو مراجعة أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي
يتضمنها هذا التعميم سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه المخاطر واالفتراضات وغيرها من المخاطر
واالفتراضات ،فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذا التعميم قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً.
وعليه ،يجب على المساهمين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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 مسقلاالاعنوان الشركة وممثلوها أعضاء مجلس االدارة
رقم

االسم

صفة
العضوية

األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة

التمثيل/
الممثل
اسم
َ

مباشر

غير مباشر*

مباشر

2018/01/01م

شخصي

1.000

36.512.496

%0.0007

%24.34

شخصي

1.000

23.214.326

%0.0007

%15.48

1.000

37.267

%0.0007

%0.02

-

%0.0007

%0.00

%0.0001

%0.00
%0.00

تاريخ العضوية

المنصب

الجنسية

العمر

-1

وليد محمد
العيسى

الرئيس

سعودي

44

غير
تنفيذي

-2

أنس بن
محمد
صيرفي

نائب
رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

57

غير
تنفيذي

2018/01/01م

-3

غسان بن
ياسر شلبي

عضو

سعودي

54

غير
تنفيذي

2018/01/01م

شخصي

-4

تركي بن
نواف
السديري

عضو

سعودي

35

غير
تنفيذي

2018/01/01م

شخصي

1.000

-5

باسل بن
محمد بن
جبر

عضو

سعودي

47

مستقل

2018/01/01م

شخصي

100

-

-6

عبدالعزيز
بن عبداهلل
الدعيلج

عضو

سعودي

56

غير
تنفيذي

2018/01/01م

شخصي

1.000

-

%0.0007

-7

مهند بن
قصي
العزاوي

عضو

سعودي

48

مستقل

2018/01/01م

شخصي

1.000

-

%0.0007

%0.00

-8

فراس بن
صالح الدين
القرشي

عضو

سعودي

36

غير
تنفيذي

2018/01/01م

ممثل صندوق
االستثمارات
العامة

-

%0.0000

%0.00

-9

محمد بن
عبدالمحسن
القرينيس

عضو

سعودي

43

مستقل

2018/01/01م

ممثل
المؤسسة
العامة
للتقاعد

-

%0.0000

%0.00

المصدر :شركة طيبة

* األسهم الغير مباشرة والمملوكة ألعضاء مجلس االدارة هي أسهم تخص األقارب من الدرجة األولى أو ذوي صلة مع العضو

3

غير مباشر

عنوان الرشكة وممثلوها
عنوان الرشكة واملمثلون املفوضون وسكرتري مجلس اإلدارة
عنوان الشركة
شركة طيبة القابضة
تقاطع طريق الملك عبداهلل الفرعي وطريق سيد الشهداء
ص.ب 7777 .المدينة المنورة 41472
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )14( 8377777 :
فاكس+966 )14( 8379999 :
الموقع اإللكترونيwww.taiba.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@taiba.com.sa :
ممثل الشركة المفوض الثاني

ممثل الشركة المفوض األول
محمد عبد المحسن القرينيس
عضو مجلس اإلدارة
العنوان :شركة طيبة القابضة
هاتف+966 )14( 8348888 :
فاكس+966 )14( 8379999 :
الموقع اإللكترونيwww.taiba.com.sa :
البريد اإللكترونيm.algrenees@Taiba.com.sa :

المهندس/قاسم بن عبد الغني بن قاسم الميمني
الرئيس التنفيذي
العنوان :شركة طيبة القابضة
هاتف+966 )14( 8348888 :
فاكس+966 )14( 8379999 :
الموقع اإللكترونيwww.taiba.com.sa :
البريد اإللكترونيgasemm@Taiba.com.sa :
سكرتير مجلس اإلدارة

األستاذ  /أيمن بن حمزه سعيد
رئيس الخدمات المشتركة بشركة طيبة القابضة
العنوان :شركة طيبة القابضة
هاتف+966 )14( 8348888 :
فاكس+966 )14( 8379999 :
الموقع اإللكترونيwww.taiba.com.sa :
الموقع اإللكترونيa.saeed@Taiba.com.sa :
سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (" تداول")
أبراج الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ،البرج الشمالي
 700طريق الملك فهد
ص.ب  60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 218 9999 :
فاكس+966 )11( 218 1220 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :

املستشارون
المستشار المالي
شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري
طريق الملك سعود
ص.ب ،22216 .الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )12( 6907814 :
فاكس+966 )12( 6062693 :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :
البريد اإللكترونيNCBC.CM@alahlicapital.com :
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المستشار القانوني
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،2الدور 3
شارع األحساء ،الملز
ص.ب ،4288 .الرياض 11491
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 265 8900 :
فاكس+966 )11( 265 8999 :
الموقع اإللكترونيwww.bakermckenzie.com :
البريد اإللكترونيlegaladvisors@bakermckenzie.com :
مثمنو األصول العقارية
شركة سنشري  21السعودية
طريق أنس ابن مالك
حي الملقا ،الرياض
ص.ب ،300374 .الرياض 11372
هاتف+966 )11( 4000360 :
فاكس+966 )11( 4857338 :
الموقع اإللكترونيwww.century21saudi.com :
البريد اإللكترونيmail@century21saudi.com :
خبير التثمين العقاري  902مبنى العليا
طريق العليا ،الرياض
هاتف+966 )11( 293 5127 :
فاكس+966 )11( 293 3683 :
الموقع اإللكترونيwww.valustrat.com :
البريد اإللكترونيjeddah@valestrat.com :
المحاسب القانوني السابق والمراجع القانوني للقوائم المالية االفتراضية للشركة
 RSMالمحاسبون المتحدون
شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه
األمل بالزا الدور الثاني
شارع حائل ،جدة
ص.ب ،6659 .جدة 21452
هاتف+966 )12( 26534021 :
فاكس+966 )12( 216575957 :
الموقع اإللكترونيwww.rsmksa.com :
البريد اإللكترونيabannaga@rsmksa.com :
الدكتور محمد العمري وشركاه
طريق الملك فهد ،برج القمر
ص.ب  ،8736الرياض 11492
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2780608 :
فاكس+966 )11( 2782883 :
الموقع اإللكترونيwww.alamri.com :
البريد اإللكترونيgihad@alamri.com :
المحاسب القانوني الحالي للشركة
كي بي إم جي الفوزان وشركاه  -محاسبون ومراجعون قانونيون
ص.ب  ،92876الرياض 11633
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 8748500 :
فاكس+966 )11( 8748600 :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيadvisorysa@kpmg.com :
تنويه:

قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذا التعميم ،ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا
التعميم .كما أنه ليس ألي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أسهماً أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
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 مسقلاالاملخص تفاصيل صفقتي االستحواذ والزيادة المقترحة لرأس المال
يهدف ملخص صفقتي االستحواذ الوارد في هذا القسم إلى تزويد المساهمين بنبذة عن صفقتي االستحواذ ،وال يتضمن هذا القسم جميع المعلومات
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على صفقتي االستحواذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .لذلك يتعين
على المساهمين قراءة ومراجعة هذا التعميم بالكامل قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على القرار الخاص بزيادة
رأس مال الشركة لالستحواذ على جميع أسهم مساهمي األقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي األقلية في شركة آراك ،وعلى وجه الخصوص،
فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار مهم" والقسم " 8عوامل المخاطرة" من هذا التعميم .وفيما يلي ملخص اإلصدار وزيادة رأس المال:
اسم الشركة ووصفها
ومعلومات عن تأسيسها

تأسست شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م )41/الصادر بتاريخ
1408/06/16هـ ،وبموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم ( )134وتاريخ 1409/02/13هـ( ،الموافق 1988/09/24م)
والسجل التجاري رقم  4650012403الصادر من المدينة المنورة ،بتاريخ 1409/04/10هـ( ،الموافق 1988/11/19م) .وتم تعديل اسم
شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية ليصبح شركة طيبة القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية عشر المنعقدة
بتاريخ 1423/04/15هـ( ،الموافق 2007/05/02م).
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،فإن أنشطتها الرئيسية تتمثل فيما يلي:
 إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية.
 امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.
 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
 امتالك حقوق الملكية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها،
وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة ،وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات الحكومية.

المساهمون الكبار وعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم
في الشركة قبل زيادة رأس
المال وبعدها

يوضح جدول رقم ( )2في الصفحة رقم  10أدناه ملكية كبار المساهمين الذين يمتلك كل منهم نسبة  %5أو أكثر من أسهم رأس مال
الشركة ،قبل وبعد صفقتي االستحواذ.

رأس مال الشركة

مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم الشركة

مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم.

القيمة االسمية لكل من
أسهم الشركة

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،مدفوعة بالكامل.

ملخص أنشطة الشركة

إجمالي عدد األسهم
الجديدة
نسبة األسهم الجديدة من
رأس المال
سعر إصدار األسهم
الجديدة
إجمالي قيمة إصدار
األسهم الجديدة

عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً.
ستمثل األسهم الجديدة ما نسبته  %6.97من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.
تم تحديد سعر سهم شركة طيبة ألغراض صفقتي االستحواذ وفقاً لمتوسط سعر السهم المرجح لشركة طيبة في سوق األسهم
السعودي (تداول) وذلك لفترة  60يوم تداول في الفترة ما بين 2016/60/28م إلى 2016/10/40م وبسعر  34.85ريال سعودي.
بلغ إجمالي قيمة اإلصدار ثالثمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وثالثين ألفاً ومائة وتسعة وعشرين ( )364.438.129رياالً
سعودياً.

وصف صفقة االستحواذ

مع مراعاة استيفاء الشروط المسبقة لصفقتي االستحواذ المبينة في القسم ( - 12المعلومات القانونية) من هذا التعميم والمحددة
في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقية شراء أسهم شركة آراك ،ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مليار وخمسمائة
مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين
( )1.604.574.830رياالً سعودياً بنسبة زيادة في رأس المال قدرها  %6.97وذلك من خالل إصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة
وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً ،بواقع سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد
وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي األقلية في شركة العقيق والتي تمثل ما نسبته  %8.10من رأس مال شركة
العقيق وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم ،وبواقع ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ()3.133.592
سهماً جديداً لصالح أغلبية مساهمي األقلية في شركة آراك وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %12.65من
رأس مال شركة آراك.

وصف الشركات المراد
االستحواذ عليها

 شركة العقيق للتنمية العقارية ،هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  4650034911وتاريخ 1425/11/24هـ،
(الموافق 2005/01/05م) ،تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة في 1425/01/15هـ( ،الموافق 2004/03/06م) وتم
تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة في 1426/08/24هـ( ،الموافق 2005/09/27م) بموجب القرار الوزاري رقم ( )1588وتاريخ
1426/10/17هـ( ،الموافق 2005/11/19م) ،وبرأس مال قدره مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستون ألف
( )1.945.960.000ريال سعودي ،تم تخفيضه في عام 2015م إلى مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي،
لزيادته عن حاجة الشركة .الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) ،هي شركة سعودية مساهمة مـقفلة بموجب السجل التجاري
رقم  4650025486وتاريخ 1418/02/12هـ( ،الموافق 1997/06/18م) ،برأس مال قدره خمسمائة مليون ()500.000.000
ريال سعودي .تأسست شركة آراك ابتدا ًء برأس مال قدره ثالثون مليوناً وستمائة وستة وثالثون ألفاً ومائة ( )30.636.100ريال
سعودي ،وخضع رأس مال الشركة إلى عدد من الزيادات ليصل إلى رأس المال الحالي في عام 2007م.
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نشاط الشركات المراد
االستحواذ عليها

وفقاً للنظام األساسي لشركة العقيق ،فإن أنشطتها الرئيسية تتمثل فيما يلي:
 تملك وتطوير العقارات وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
 إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية السكنية والفنادق والشقق المفروشة.
 إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني.
 مقاوالت عامة للمباني والجسور والطرق.
 صيانة ونظافة المدن.
 وفقاً للنظام األساسي لشركة آراك ،فإن أنشطتها الرئيسية تتمثل فيما يلي:
 إنشاء وتملك واستئجار وإيجار الفنادق والموتيالت ،واالستراحات ،والمطاعم ،والحدائق النباتية والحيوانية ،والمنتزهات.
 إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية التالية :النوادي الرياضية ،وأحواض وحمامات السباحة ،والشواطئ والقرى السياحية
الخاصة ،ونوادي الفروسية ،وصاالت ومدن األلعاب.
 تقديم خدمات السياحة التالية :وكالء سفر وسياحة ،والشحن الجوي والنقل البري والبحري.
 أعمال خدمات تأجير السيارات.
 القيام بخدمات الحج والعمرة.
 األعمال األساسية والوسيطة الالزمة لتنفيذ وتجهيز وتشغيل وصيانة وإدارة األنشطة المشار إليها أعاله.
 شراء األراضي والعقارات والمباني العامة والسكنية والتجارية بما في ذلك الشقق السكنية والفلل والمنتجعات والفنادق واستثمارها
بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.

كبار مساهمي الشركات
المراد االستحواذ عليها

يوضح الجدول رقم ( )3أدناه ملكية كبار مساهمين شركة العقيق ،ويوضح الجدول رقم ( )4ملكية كبار المساهمين في شركة آراك.

إجمالي ملكية المساهمين
البائعين في الشركة بعد
صفقتي االستحواذ

ستبلغ إجمالي ملكية المساهمين البائعين في شركة العقيق في شركة طيبة بعد إتمام صفقة االستحواذ سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة
وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ( )7.323.891سهماً ،تمثل  %4.56من رأس مال الشركة .وستبلغ إجمالي ملكية المساهمين
البائعين في شركة آراك في شركة طيبة بعد إتمام صفقة االستحواذ هي ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثون ألفاً وخمسمائة واثنان
وتسعون ( )3.133.592سهماً تمثل  %1.95من رأس مال الشركة .يوضح الجدول رقم ( )1في الصفحة رقم  9ملكية كل مساهم بائع
في شركتي العقيق وآراك في شركة طيبة في حال اتمام عملية زيادة رأس المال.

رأس مال الشركات المراد
االستحواذ عليها

 رأس مال شركة العقيق هو مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون
( )150.000.000سهم متساوية القيمة ،وجميعها أسهم عادية.
 رأس مال شركة آراك هو خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسين مليون ( )50.000.000سهم
متساوية القيمة ،وجميعها أسهم عادية.
سوف تستحوذ شركة طيبة على جميع أسهم األقلية في شركة العقيق بعدد اثني عشر مليوناً ومائة وأربعة وخمسين ألف ()12.154.000
سهم ،وعلى أغلبية أسهم األقلية في شركة آراك بعدد ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين ()6.327.125
سهماً.

عدد أسهم الشركات المراد
االستحواذ عليها
األطراف ذات العالقة

تعد صفقتا االستحواذ بأنهما صفقتان تتعلقان بأطراف ذات عالقة ،باعتبار أن اتفاقيات شراء األسهم أبرمت بين شركة طيبة
وشركات تابعة لها ذات عالقة ،حيث أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لهم مصلحة في صفقتي االستحواذ باعتبار أنهم
أعضاء في مجلس إدارة شركة العقيق وهم الدكتور /وليد محمد العيسى ،األستاذ /تركي نواف السديري ،األستاذ /غسان ياسر
شلبي ،والمهندس /أنس محمد صيرفي.
األسهم المملوكة
مباشرة

األسهم المملوكة
غير مباشرة

نسبة األسهم
المملوكة
مباشر

نسبة األسهم
المملوكة
غير مباشرة

وليد محمد إبراهيم العيسى

1.000

36.512.496

%0.0007

%24.3417

أنس بن محمد صالح صيرفي

1.000

23.214.326

%0.0007

%15.4762

غسان بن ياسر شلبي

1.000

37.267

%0.0007

%0.0248

تركي بن نواف السديري

1.000

-

%0.0007

%0.0000

االسم

المساهمون البائعون في
الشركات المراد االستحواذ
عليها واألسهم المرغوب
في شرائها

يوضح الجدول رقم ( )5أدناه ملكية المساهمين البائعين في شركة العقيق (ويشار إليهم فيما بعد بـ "مساهمي شركة العقيق البائعين").
ويوضح الجدول رقم ( )6أدناه ملكية المساهمين البائعين في شركة آراك (ويشار إليهم فيما بعد بـ "مساهم شركة آراك") (ويشار إليهم
معاً بـ "المساهمين البائعين").

القيمة الكلية والمفصلة
للعوض

القيمة الكلية لصفقتي االستحواذ:
تقدر القيمة الكلية لصفقتي االستحواذ بثالثمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وثالثين ألفاً ومائة وتسعة وعشرين
( )364.438.129رياالً سعودياً ،حيث قدرت قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة العقيق وعددها اثنا عشر مليوناً ومائة
وأربعة وخمسون ألف ( )12.154.000سهم والتي تمثل ما نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق بمائتين وخمسة وخمسين مليوناً
ومائتين وأربعة وثالثين ألف ( )255.234.000ريال سعودي وقدرت قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة آراك وعددها
ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ( )6.327.125سهماً والتي تمثل ما نسبته  %12.65من األسهم
في شركة آراك بمائة وتسعة ماليين ومائتين وأربعة آالف ومائة وتسعة وعشرين ( )109.204.129رياالً سعودياً.
القيمة المفصلة للعوض في صفقتي االستحواذ:
شركة العقيق :تم تحديد قيمة كل سهم من أسهم العوض بمبلغ قدره ( )34.85رياالً سعودياً وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة
في سوق األسهم السعودي خالل فترة التداول ما بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م بنسبة مبادلة وقدرها  0.60سهم في شركة
طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق.
شركة آراك :تم تحديد قيمة كل سهم من أسهم العوض بمبلغ قدره ( )34.85رياالً سعودياً وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة
في سوق األسهم السعودي خالل فترة التداول ما بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م بنسبة مبادلة وقدرها  0.50سهم في شركة
طيبة مقابل كل سهم في شركة آراك.
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هيكل االستحواذ

ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين
وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفا وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً ،بنسبة زيادة في رأس المال قدرها  %6.97وذلك
من خالل إصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً ،بواقع سبعة ماليين
وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة العقيق البائعين
مقابل االستحواذ على  %8.10من رأس مال شركة العقيق ،وبواقع ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين
( )3.133.592سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة آراك البائعين وذلك مقابل االستحواذ على  %12.65من رأس مال الشركة.

هيكل ملكية الشركة قبل
زيادة رأس المال وبعده

يوضح الجدول رقم ( )7أدناه هيكل ملكية الشركة قبل زيادة رأس المال وبعده.

هيكل ملكية الشركات
المراد االستحواذ عليها
قبل زيادة رأس المال وبعده

يوضح الجدول رقم ( )8أدناه هيكل الملكية في شركة العقيق قبل زيادة رأس مال شركة طيبة وبعده.
يوضح الجدول رقم ( )9أدناه هيكل الملكية في شركة آراك قبل زيادة رأس مال شركة طيبة وبعده.

االرتفاع واالنخفاض في
نسب ملكية المساهمين
الحاليين في الشركة نتيجة
لزيادة رأس المال

يوضح الجدول رقم ( )7أدناه االرتفاع واالنخفاض في نسب ملكية المساهمين الحاليين في الشركة نتيجة لزيادة رأس المال.

االرتفاع واالنخفاض
في ربحية السهم نتيجة
لالستحواذ

بافتراض أن صفقتي االستحواذ قد تمتا في عام 2017م ،فإن بعض مؤشرات الشركة المتعلقة بالربحية ستتأثر بشكل إيجابي ،ومن
المتوقع ارتفاع ربحية السهم من صافي الدخل للسنة المالية المراجعة 2017م من  1.21ريال سعودي إلى  1.24ريال سعودي وبنسبة
زيادة .%3.2

أسباب صفقتي االستحواذ

من منطلق خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة للفترة من 2017م إلى 2021م ومواكبة لتوجهات شركة طيبة
االستراتيجية والمستقبلية لرؤية 2030م من جهة ،ولمواجهة ظروف السوق المحلية والعالمية وما يشهده السوق من تغيرات وتحديات
من جهة أخرى ،فقد تم إعداد خطة استراتيجية لشركة طيبة بالتعاون مع كبرى الشركات االستشارية بهذا الخصوص للفترة من 2017م
إلى 2021م ،حيث تستهدف هذه الخطة تحويل شركة طيبة من شركة متعددة األغراض والنشاطات واالستثمارات في قطاعات مختلفة
إلى مستثمر ومطور عقاري من خالل تنفيذ العديد من المبادرات االستراتيجية والتشغيلية لتنفيذ عملية التحول والتي تتعلق بنمو
استثمارات الشركة وتعزيز استثماراتها الحالية والتوسع واالنتشار في استثماراتها المستقبلية ولمختلف المنتجات العقارية التي تلبي
حاجة الطلب المتزايد على تلك المنتجات.

ملخص االجراءات
الرئيسية المطلوبة لزيادة
رأس المال

تتمثل الخطوات الرئيسية الالزمة إلتمام صفقتي االستحواذ فيما يلي:
 تعيين شركة األهلي المالية للقيام بمهام المستشارين الماليين للشركة لعملية زيادة رأس المال.
 تعيين مكتب عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية زيادة رأس المال.
 الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة االستحواذ فيما يتعلق بطلب التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة
بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م) ،وتم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع تداول بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/15هـ
(الموافق ٢٠١٩/٠٢/20م).
 الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال
سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830ريال سعودي
وذلك عن طريق إصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً الستكمال
صفقتي االستحواذ ،بما في ذلك نشر تعميم المساهمين ،وتم اإلعالن عن هذه الموافقات على موقع هيئة السوق المالية وتداول.
 الحصول على موافقة شركة السوق المالية السعودية ("تداول") على طلب إدراج أسهم سبق إدراجها في شركة طيبة لغرض
االستحواذ على ما نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق وما نسبته  %12.65من األسهم في شركة آراك.
 تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة
رأس المال المقترحة الناتجة عن صفقتي االستحواذ ،والذي سيتم عقده في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٤هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م).
 عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية زيادة رأس المال.
 سيتم نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو الرفض على صفقتي االستحواذ في موقع تداول.
 نقل ملكية أسهم شركة العقيق وأغلبية أسهم األقلية في شركة آراك إلى شركة طيبة.
 تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة طيبة.
 وستكتمل صفقتا االستحواذ فور إيداع أسهم العوض في المحافظ االستثمارية لبائعي شركة العقيق وشركة آراك.

األحقية في األرباح لألسهم
الجديدة

يكون لألسهم الجديدة نفس الحقوق التي تتمتع بها أسهم الشركة الحالية بما في ذلك الحصول على نسبة من األرباح ،وذلك بما يتوافق
مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

الموافقات المطلوبة لزيادة
رأس المال

تخضع زيادة رأس مال شركة طيبة واستكمال صفقتي االستحواذ لعدد من الشروط واألحكام المحددة في اتفاقية شراء أسهم شركة
العقيق واتفاقيات شراء أسهم شركة آراك ،والتي تشمل الحصول على الموافقات النظامية الالزمة من الهيئة العامة للمنافسة فيما
يتعلق بطلب التركز االقتصادي الناتج عن الصفقة ،وموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة طيبة وإصدار أسهم العوض،
باإلضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة طيبة على زيادة رأس مالها.

حقوق التصويت لألسهم
الجديدة

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ،ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .ويجوز عقد
اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط
التي تضعها الجهة المختصة.

القيود المفروضة على
األسهم الجديدة

حيث أن فترة حظر شركة طيبة على تداول األسهم قد انقضت ،فإنه بالتالي ال يوجد قيود مفروضة على األسهم الجديدة وأن جميع
األسهم قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

موافقة الجمعية العامة
غير العادية على الزيادة
المقترحة لرأس المال

إن الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة الناتجة عن صفقتي االستحواذ مشروطة بموافقة أغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع
الجمعية العامة غير العادية.

تنويه:

يجب قراء ة هذا التعميم بالكامل قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة إلتمام صفقتي االستحواذ.
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لودجلاالاتفاصيل ملكية مساهمي شركتي العقيق وآراك في شركة طيبة قبل زيادة رأس المال وبعده
قبل صفقتي االستحواذ

المساهم نسبة الملكية
شركة العقيق

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

%4.3167

6.475.000

%7.4145

11.897.114

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6917

25.037.496

%16.7305

26.845.269

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

%0.2026

325.152

سليمان بن صالح المديهيم

%0.000

-

%0.0004

603

محمد بن إبراهيم العيسى

عدد األسهم

أحمد بن محمد الغامدي

%0.000

-

%0.0004

603

تركي بن نواف السديري

%0.0007

1.000

%0.0013

2.098

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

%0.0042

6.696

عبد العزيز بن عبد اهلل الشبانة
شركة آراك

بعد صفقتي االستحواذ

-

%0.0004

603

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

%0.0013

2.098

%0

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%0.0007

1.000

%0.1517

243.491

شركة األنصار للصيانة وادارة الفنادق والقصور

%0.8448

-

%0.1304

209.204

شركة شزن العالمية القابضة

%0.1632

-

%0.0252

40.416

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.0052

7.800

%0.0200

32.048

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

%0.2026

325.152

عبدالمحسن نغيمش األحمدي

%0.0000

-

%0.0000

-

علي محمد بن حمود المطوع العتيبي

%0.0000

-

%0.0050

8.083

شركة أوج لالستثمار

%0.0000

-

%0.0756

121.245

محمد سيف الدين إبراهيم بن سيف الدين

%0.0000

-

%0.0050

8.083

ورثة محمد حسن إبراهيم عمر زاهد

%0.0000

-

%0.0000

-

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.0000

-

%00.0050

8.083

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

%0.0000

-

%00.0050

8.083

رشيد رشيد الصاعدي

%0.0000

-

%0.0000

-

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.0000

-

%00.0504

80.829

سليمان محمد ولي الدين سليمان

%0.0000

-

%00.0050

8.083

الشركة العربية للتموين والتجارة

%0.0000

-

%0.0189

30.310

شحات محمد بصري

%0.0000

-

%0.0151

24.251

طارق محمد علي الشواف

%0.0152

22.851

%0.0243

39.019

طالب عيسى المشهدي

%0.0000

0

%00.0000

-

شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب

%0.0000

0

%00.0050

8.083

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.0000

0

%00.0050

8.083

ورثة عبد الستار قاسم الميمني

%0.0000

0

%0.0000

-

عبدالكريم شايع الصليع

%0.0001

222

%0.0001

222

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.0000

-

%0.0050

8.083

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.0000

-

%0.0093

14.858

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

%0.0000

-

%0.0309

49.526

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.0000

-

%0.0050

8.083

علي حميد صالح بن صغير العروي

%0.0016

2.437

%0.0015

2.437

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.0000

-

%0.0050

8.083

شركة أبناء غداف سليم اللقماني

%0.0000

-

%0.0000

-

محسن ميسري صالح باجري

%0.0000

-

%0.0050

8.083

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

%0.0000

-

%0.0076

12.124

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.0000

-

%0.0050

8.083

ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد

%0.0000

-

%0.0504

80.829
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قبل صفقتي االستحواذ

المساهم نسبة الملكية

نسبة الملكية

بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم

عدد األسهم

نسبة الملكية

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.0000

-

%0.0050

8.083

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

%0.0000

-

%0.0050

8.083

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

%0.0000

-

%0.0050

8.083

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.0000

-

%0.0050

8.083

فوزي أيوب مصطفى صبري

%0.0000

-

%0.0000

-

نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي

%0.0000

-

%0.0003

505

خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.0000

-

%0.0013

2.075

عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.0000

-

%0.0010

1.570

غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.0000

-

%0.0010

1.570

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.0030

4.570

%0.0038

6.140

نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.0000

-

%0.0005

792

أحمد محمد سعيد باديب

%0.1467

220.055

%1.3915

2.232.842

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.0000

-

%0.0009

1.516

أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.0000

-

%0.0001

176

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.0000

-

%0.0017

2.652

أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.0000

-

%0.0017

2.652

محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

%0.0000

-

%0.0017

2.652

وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى

%0.0007

1.000

%0.0015

2.486

غسان بن ياسر بن أحمد طباه شلبي

%0.0007

1.000

%0.0013

2.098

تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري

%0.0007

1.000

%0.0013

2.098

محمد أحمد محمد سعيد باديب

%0.0000

-

%0.0001
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المصدر :شركة طيبة وتداول كما بتاريخ  10يوليو 2018م.

لودجلاالاملكية كبار المساهمين في الشركة
المساهم

بعد صفقتي االستحواذ

قبل صفقتي االستحواذ
عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة أصيلة لالستثمار

25.037.496

%16.69

26.845.269

%16.73

محمد صالح حمزة الصيرفي

23.204.326

%15.47

23.204.326

%14.46

6.475.000

%4.32

11.897.114

%7.41

محمد بن إبراهيم العيسى

المصدر :شركة طيبة وتداول كما بتاريخ  10يوليو 2018م.

لودجلاالاملكية كبار المساهمين في شركة العقيق
المساهم

بعد صفقتي االستحواذ

قبل صفقتي االستحواذ
عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة طيبة القابضة

137.846.000

%91.89

150.000.000

%100

محمد بن إبراهيم العيسى

8.998.000

%5.99

ال يوجد

المصدر :شركة طيبة

ال يوجد

لودجلاالاملكية كبار المساهمين في شركة آراك
المساهم

قبل صفقتي االستحواذ

بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

شركة طيبة القابضة

43.437.045

%86.87

49.764.170

%99.53

أحمد محمد سعيد باديب

4.064.075

%8.13

ال يوجد

ال يوجد

10

المصدر :شركة طيبة

لودجلاالامساهمو شركة العقيق البائعين واألسهم المرغوب في شرائها
عدد األسهم

المساهم

نسبة الملكية

محمد بن إبراهيم العيسى

8.998.000

%5.9987

شركة أصيلة لالستثمار

3.000.000

%2.000

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

150.000

%0.1000

أحمد بن محمد الغامدي

1.000

%0.0007

خالد بن علي السلطان

1.000

%0.0007

سليمان بن صالح المديهم

1.000

%0.0007

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانة

1.000

%0.0007

تركي بن نواف السديري

1.000

%0.0007

غسان بن ياسر طباع الشلبي

1.000

%0.0007

12.154.000

اإلجمالي

المصدر :شركة طيبة

%8.10

لودجلاالامساهمو شركة آراك البائعين واألسهم المرغوب في شرائها
عدد األسهم

نسبة الملكية

المساهم
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

489.620

%0.9792

شركة األنصار للصيانة وادارة الفنادق والقصور

422.410

%0.8448

شركة شزن العالمية القابضة

81.605

%0.1632

حمد بن سيف عبداهلل البتال

48.960

%0.0979

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

50.000

%0.1000

علي محمد بن حمود المطوع العتيبي

16.320

%0.0326

شركة أوج لالستثمار

244.810

%0.4896

محمد سيف الدين إبراهيم بن سيف الدين

16.320

%0.0326

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

16.320

%0.0326

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

16.320

%0.0326

رفعت مدحت شيخ األرض

163.205

%0.3264

سليمان محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

الشركة العربية للتموين والتجارة

61.200

%0.1224

شحات محمد بصري

48.965

%0.0979

طارق محمد علي الشواف

32.645

%0.0653

شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب

16.320

%0.0326

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

16.320

%0.0326

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

16.320

%0.0326

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

30.000

%0.0600

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

100.000

%0.2000

عبدالمحسن حسن القحطاني

16.320

%0.0326

عماد محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

محمد ميسري صالح باجري

16.320

%0.0326

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

24.480

%0.0490

مراد محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

11

عدد األسهم

نسبة الملكية

المساهم
ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد

163.205

%0.3264

وهبي محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

16.320

%0.0326

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

16.320

%0.0326

يوسف أحمد محمد عسيالن

16.320

%0.0326

نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي

1.020

%0.0020

خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي

4.190

%0.0084

عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي

1.600

%0.0032

أحمد محمد سعيد باديب

4.064.075

%8.1282

عائشة عمر إبراهيم طيار

3.060

%0.0061

أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

355

%0.0007

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

5.355

%0.0107

أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى

3.000

%0.0060

غسان بن ياسر بن أحمد طباه الشلبي

1.000

%0.0020

تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري

1.000

%0.0020

محمد أحمد محمد سعيد باديب

25

%0.0001

6.327.125

اإلجمالي
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%12.65

لودجلاالاهيكل ملكية الشركة قبل زيادة رأس المال وبعده
قبل الصفقة
رقم

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

اسم المساهم

ما بعد الصفقة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

1.807.773

63.000.000

%16.7300

26.845.269

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

-

-

%14.4600

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

5

سليمان بن صالح المديهيم

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

6

أحمد بن محمد الغامدي

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

7

تركي بن نواف السديري

2

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

8

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

603

21.000

%0.0042

6.696

9

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

10

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

11

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

%0.001

1.000

242.491

8.450.683

%0.1517

243.491

12

شركة األنصار للصيانة وادارة
الفنادق والقصور

%0.000

--

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

13

شركة شزن العالمية القابضة

%0.000

--

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

14

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

24.248

845.034

%0.0200

32.048

15

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

16

علي محمد بن حمود المطوع
العتيبي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

17

شركة أوج لالستثمار

%0.000

--

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

18

محمد سيف الدين ابراهيم بن
سيف الدين

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

19

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

20

خالد حسن عبدالكريم
القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

21

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

22

سليمان محمد ولي الدين
سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

23

الشركة العربية للتموين والتجارة

%0.000

--

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

24

شحات محمد بصري

%0.000

--

24.251

845.120

%0.0151

24.251

25

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

16.168

563.442

%0.0243

39.019

26

شلهوب بن صالح بن شلهوب
الشلهوب

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

27

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

28

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

29

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.000

--

14.858

517.790

%0.0093

14.858

30

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

%0.000

--

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

32

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

33

محسن ميسري صالح باجري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

34

محمد عبداهلل عبد اللطيف
الفرج

%0.000

--

12.124

422.517

%0.0076

12.124

1

2

1

13

قبل الصفقة
اسم المساهم

رقم

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

ما بعد الصفقة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

35

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

36

ناصر بن ابراهيم رشيد الرشيد

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

37

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

38

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

39

شركة يوسف بن أحمد كانو
المحدودة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

40

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

41

نائلة اسماعيل محمد هارون
دهلوي

%0.000

--

505

17.605

%0.0003

505

42

خالد محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

2.075

72.318

%0.0013

2.075

43

عبداهلل محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

44

غسان محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

45

فيصل محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.003

4.570

1.570

54.713

%0.0038

6.140

46

نادية محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

792

27.615

%0.0005

792

47

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

2.012.787

70.144.618

%1.3915

2.232.842

48

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.000

--

1.516

52.815

%0.0009

1.516

49

أسامة حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

176

6.127

%0.0001

176

50

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

51

أحمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

52

محمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

53

وليد بن محمد بن ابراهيم
العيسى

%0.001

1.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

54

محمد أحمد محمد سعيد باديب

%0.000

--

12

431

%0.0001

12

الجمهور

%63.21

94.595.809

%60.31

94.478.457

االجمالي

المصدر :شركة طيبة وتداول كما بتاريخ  10يوليو 2018م

%100

150.000.000

10.457.483

364.438.129

%100

160.457.483

مالحظات:
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهماً) وشركة آراك ( 24.763سهماً)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً
ً
 -2مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهما) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً

14

لودجلاالاهيكل الملكية في شركة العقيق قبل زيادة رأس المال وبعده
ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

ما بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم في شركة
العقيق

نسبة الملكية في
شركة العقيق

عدد األسهم في شركة
العقيق

نسبة الملكية
المباشرة

شركة طيبة القابضة

137.846.000

%91.8978

150.000.000

%100

محمد بن إبراهيم العيسى

8.998.000

%5.9987

-

%0.000

شركة أصيلة لالستثمار

3.000.000

%2.000

-

%0.000

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

150.000

%0.1000

-

%0.000

أحمد بن محمد الغامدي

1.000

%0.0007

-

%0.000

خالد بن علي السلطان

1.000

%0.0007

-

%0.000

سليمان بن صالح المديهم

1.000

%0.0007

-

%0.000

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانة

1.000

%0.0007

-

%0.000

تركي بن نواف السديري

1.000

%0.0007

-

%0.000

غسان بن ياسر طباع الشلبي

1.000

%0.0007

-

%0.000

%100

150.000.000

%100

اإلجمالي

المصدر :شركة طيبة

150.000.000

15

لودجلاالاهيكل الملكية في شركة آراك قبل زيادة رأس المال وبعده
ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

ما بعد صفقتي االستحواذ

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية في
شركة آراك

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية
المباشرة

شركة طيبة القابضة

43.437.045

%86.8741

49.764.170

%99.53

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

489.620

%0.9792

-

%0.0000

شركة األنصار للصيانة وادارة الفنادق والقصور

422.410

%0.8448

-

%0.0000

شركة شزن العالمية القابضة

81.605

%0.1632

-

%0.0000

حمد بن سيف عبداهلل البتال

48.960

%0.0979

-

%0.0000

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

50.000

%0.1000

-

%0.0000

32.645

%0.0653

32.645

%0.0653

علي محمد بن حمود المطوع العتيبي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

شركة أوج لالستثمار

244.810

%0.4896

-

%0.0000

محمد سيف الدين إبراهيم بن سيف الدين

16.320

%0.0326

-

%0.0000

30.000

%0.0600

30.000

%0.0600

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

16.320

%0.0326

-

%0.0000

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

رفعت مدحت شيخ األرض

163.205

%0.3264

-

%0.0000

سليمان محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

الشركة العربية للتموين والتجارة

61.200

%0.1224

-

%0.0000

شحات محمد بصري

48.965

%0.0979

-

%0.0000

طارق محمد علي الشواف

32.645

%0.0653

-

%0.0000

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب

16.320

%0.0326

-

%0.0000

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

16.320

%0.0326

-

%0.0000

32.645

%0.0653

32.645

%0.0653

22.220

%0.0444

22.220

%0.0444

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

16.320

%0.0326

-

%0.0000

عبداهلل عبدالعزيز الحمدان

30.000

%0.0600

-

%0.0000

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

100.000

%0.2000

-

%0.0000

عبدالمحسن حسن القحطاني

16.320

%0.0326

-

%0.0000

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

16.320

%0.0326

-

%0.0000

40.800

%0.0816

40.800

%0.0816

محسن ميسري صالح باجري

16.320

%0.0326

-

%0.0000

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

24.480

%0.0490

-

%0.0000

مراد محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد

163.205

%0.3264

-

%0.0000

وهبي محمد ولي الدين سليمان

16.320

%0.0326

-

%0.0000

عبدالمحسن نغيمش األحمدي

1

ورثة محمد حسن إبراهيم عمر زاهد

رشيد رشيد الصاعدي

1

1

طالب عيسى المشهدي

1

ورثة عبد الستار قاسم الميمني
عبدالكريم شايع الصليع

1

1

علي حميد صالح بن صغير العروي
عماد محمد ولي الدين سليمان
شركة أبناء غداف سليم اللقماني

1

1

16

ما قبل صفقتي االستحواذ
االسم

عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية في
شركة آراك

ما بعد صفقتي االستحواذ
عدد األسهم في شركة
آراك

نسبة الملكية
المباشرة

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

16.320

%0.0326

-

%0.0000

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

16.320

%0.0326

-

%0.0000

يوسف أحمد محمد عسيالن

16.320

%0.0326

-

%0.0000

1

28.560

%0.0571

28.560

%0.0571

نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي

1.020

%0.0020

-

%0.0000

خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي

4.190

%0.0084

-

%0.0000

عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

3.170

%0.0063

-

%0.0000

نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي

1.600

%0.0032

-

%0.0000

أحمد محمد سعيد باديب

4.064.075

%8.1282

-

%0.0000

عائشة عمر إبراهيم طيار

3.060

%0.061

-

%0.0000

أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

355

%0.0107

-

%0.0000

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي

5.355

%0.0107

-

%0.0000

وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى

3.000

%0.0060

-

%0.0000

غسان بن ياسر بن أحمد طباه الشلبي

1.000

%0.0020

-

%0.0000

تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري

1.000

%0.0020

-

%0.0000

محمد أحمد محمد سعيد باديب

25

%0.0001

-

%0.0000

فوزي أيوب مصطفى صبري

اإلجمالي

المصدر :شركة طيبة

%100

50.000.000

50.000.000

%100

 -1تم تضمين المساهمين (تسعة مساهمين) الغير بائعين في شركة آراك في الجدول أعاله لتوضيح إجمالي عدد أسهم شركة آراك ونسبة ملكية المساهمين قبل وبعد صفقتي االستحواذ
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 مسقلاالاالتواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقتي االستحواذ
تعتبر التواريخ الموضحة في الجدول التالي استرشاديه فقط  -وقد تتغير أو تتعدل  -وتستند إلى عدة أمور ،من بينها استيفاء شروط صفقتي االستحواذ
(وتواريخ استيفاء تلك الشروط) (بما في ذلك ،على سبيل المثال ،موافقة مساهمي الشركة) ،ويوضح القسم ( - 12المعلومات القانونية) من هذا التعميم
مفصل.
شروط صفقتي االستحواذ بشكل
ّ
لودجلالالاالتواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقتي االستحواذ
التاريخ

المراحل األساسية
اجتماع مجلس اإلدارة

صدرت قرارات مجلس اإلدارة بالموافقة على صفقتي االستحواذ والتوصية بدعوة الجمعية العامة غير العادية
للموافقة على زيادة رأس مال شركة طيبة بتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٦م).

توقيع اتفاقية شراء األسهم المشروطة وتعديالتها

تم توقيع اتفاقيات شراء أسهم في شركة آراك واتفاقية شراء أسهم في شركة العقيق ،وتم اإلعالن عن ذلك
على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هـ( ،الموافق 2017/09/26م).

تقديم طلب اإلعفاء إلى الهيئة العامة للمنافسة

تم تقديم طلب إلى الهيئة العامة للمنافسة ("هيئة المنافسة") فيما يتعلق بطلب التركز االقتصادي الناتج عن
الصفقة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١هـ( ،الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨م) ،وتم الحصول على موافقة هيئة المنافسة بتاريخ
١٤٤٠/٠٦/١٤هـ( ،الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م).

تقديم طلب موافقة إلى هيئة السوق المالية

تم تقديم طلب شركة طيبة لزيادة رأس مالها وتسجيل أسهم العوض وطرحها بتاريخ 1440/١٢/٠٤هـ (الموافق
201٨/٠٨/١٥م) بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وتم الحصول على موافقة هيئة
السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 1440/٠٧/٠٧هـ (الموافق 2019/٠٣/١٤م).

نشر تعميم المساهمين

تم نشر تعميم المساهمين على الموقع االلكتروني للهيئة بتاريخ 1440/٠٧/٠٧هـ (الموافق 2019/٠٣/١٤م).

الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية

 ستتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار بشأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية
التي سوف يتم التصويت فيها على قرار زيادة رأس مال شركة طيبة لغرض إتمام صفقتي االستحواذ ،بعد
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على هذا التعميم.
 بعد الحصول على موافقة الهيئة على الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،سيتم دعوة مساهمي
الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت بالموافقة أو الرفض على قرارات الجمعية العامة
ثان
غير العادية بتاريخ 1440/٠٨/٠٤هـ (الموافق 2019/٠٤/٠٩م) (مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ٍ
بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول إذا لم يتحقق النصاب القانوني في االجتماع
األول ،على أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع).

توفير المستندات المتاحة للمعاينة

 سوف يتم توفير المستندات المتاحة للمعاينة في مقر الشركة الرئيسي في أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة
النعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى آخر يوم عمل قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (ما بين
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مسا ًء من األحد إلى الخميس باستثناء أيام العطل الرسمية
في المملكة العربية السعودية).

التصويت االلكتروني لمساهمي شركة طيبة على
صفقتي االستحواذ

 يمكن لمساهمي شركة طيبة التصويت االلكتروني على صفقتي االستحواذ خالل الثالث أيام التي تسبق
موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وحتى انتهاء مناقشة صفقتي االستحواذ والتصويت عليه في
الجمعية الهامة غير العادية.

الجمعية العامة غير العادية

 سيتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد ما ال يقل عن واحد وعشون ( )21يوم من تاريخ الدعوة
الجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت بالموافقة أو الرفض على قرارات الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 1440/٠٨/٢٥هـ (الموافق 2019/٠٤/٣٠م).

اإلجراءات المطلوبة بعد انعقاد الجمعية العامة
غير العادية

 نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول وموقع وزارة التجارة واالستثمار خالل خمسة عشر
( )15يوماً من تاريخ الموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية.
 تم تقديم الطلب إلى شركة السوق المالية ("تداول") تداول إلدراج أسهم العوض وفقاً ألحكام قواعد
اإلدراج بتاريخ 1440/١٢/٠٤هـ (الموافق 2019/٠٨/١٥م) وتم الحصول على موافقة تداول في تاريخ
1440/06/20هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م).

توثيق صفقتي االستحواذ

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،سيقوم كل من شركة طيبة ومساهمو شركة العقيق
البائعين ومساهمو شركة آراك بالتنسيق مع مجلس إدارة كل من شركة العقيق وشركة آراك لتعديل سجل
المساهمين بما يعكس ملكية شركة طيبة في تلك الشركات وإصدار شهادات أسهم جديدة توضح إجمالي عدد
األسهم المملوكة لشركة طيبة بعد إتمام صفقتي االستحواذ.

إدراج األسهم الجديدة

ستقوم شركة طيبة بإصدار األسهم الجديدة وتقديم طلب لمركز اإليداع إلنهاء إجراءات إدراج األسهم الجديدة
وإيداعها في المحافظ االستثمارية لكل من مساهمي شركة العقيق البائعين ومساهمي شركة آراك البائعين
خالل شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس مال الشركة*.

تعديل النظام االساسي والسجل التجاري

ستقوم شركة طيبة بالتقدم إلى وزارة التجارة واالستثمار لطلب تعديل النظام األساسي والسجل التجاري
للشركة.

* التاريخ تقديري وليس مؤكد.

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.tadawul.com.sa
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 مسقلاالاجدول المحتويات
تعميم إىل املساهمني يف رشكة طيبة القابضة

أ

إشعار مهم

1

القسم  :3عنوان الرشكة وممثلوها أعضاء مجلس االدارة

3

القسم  :4ملخص تفاصيل صفقتي االستحواذ والزيادة املقرتحة لرأس املال

6

القسم  :5التواريخ املهمة واملراحل األساسية لصفقتي االستحواذ

18

القسم  :6جدول املحتويات

19

القسم  :7قامئة التعريفات واملصطلحات

25
28

القسم  :8عوامل املخاطرة
   1-8املخاطر العامة

28

 1-1-8املخاطر االقتصادية الكلية

28

 3-1-8مخاطر وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات والزالزل وغيرها

28

 2-1-8املخاطر السياسية

   2-8املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع

28

28

 1-2-8املخاطر املتعلقة بتأثير الضرائب احلكومية على القوة الشرائية

28

 3-2-8املخاطر املتعلقة مبوسمية املبيعات

29

 2-2-8املخاطر املتعلقة بتطبيق نظام الضرائب احلكومية
 4-2-8املخاطر املتعلقة باإلنشاء والتطوير

 5-2-8املخاطر املتعلقة بنزع ملكية العقارات

29
29
29

 6-2-8املخاطر املتعلقة ببيانات األداء التشغيلي واملالي

29

 8-2-8املخاطر املتعلقة بارتفاع أسعار الكهرباء أو املياه أو الوقود

29

 7-2-8املخاطر املتعلقة بتغير أسعار مواد البناء

 9-2-8املخاطر املتعلقة بتقلبات سوق العقار والعوائد منها
   3-8املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وشركة العقيق وشركة آراك

 1-3-8املخاطر املتعلقة بتجديد عقود اإليجار وإعادة التأجير

29

30
30
30

 2-3-8املخاطر املتعلقة باالعتماد على االستقرار املالي للمستأجرين

30

 4-3-8املخاطر املتعلقة بزيادة رسوم العمالة والوافدين األجانب وأثر ذلك على املوظفني غير السعوديني

30

 6-3-8املخاطر املتعلقة بعدم احلصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة أو انتهائها أو عدم جتديدها

31

 8-3-8املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفني الرئيسيني واإلدارة التنفيذية

31

 3-3-8املخاطر املتعلقة بالتأمني

 5-3-8املخاطر املتعلقة بالقضايا القانونية ضد الشركة وشركة العقيق وشركة آراك
 7-3-8املخاطر املتعلقة باستثمارات طيبة يف الشركات األخرى

   4-8املخاطر املتعلقة بصفقتي االستحواذ

30
30

31

31

 1-4-8املخاطر املتعلقة بانخفاض نسب امللكية يف شركة طيبة ودخول مساهمني جدد

31

 3-4-8املخاطر املتعلقة باستكمال صفقتي االستحواذ

31

 2-4-8املخاطر املتعلقة بعدم حتقيق القيمة املضافة املرجوة من صفقتي االستحواذ

   5-8املخاطر املتعلقة بالسهم

31

32

 1-5-8املخاطر املتعلقة بربحية سهم شركة طيبة

32

 3-5-8املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار أسهم شركة طيبة

32

 2-5-8املخاطر املتعلقة بالعائد على السهم
   6-8املخاطر القانونية والتنظيمية

 1-6-8املخاطر املتعلقة بااللتزام بأحكام نظام الشركات
 2-6-8االلتزام بأحكام نظام املنافسة

3-6-8

االلتزام مبتطلبات السعودة

 4-6-8مخاطر التغييرات يف األنظمة والسياسات احلكومية يف اململكة العربية السعودية و/أو التغييرات يف تطبيقها على الشركة

القسم  :9ملحة عن االقتصاد السعودي الكيل
   1-9نظرة عامة على قطاع الضيافة يف السعودية

32
32
32
32
32

32

33
34

 1-1-9حملة عن قطاع الفندقة يف مدينة الرياض

36

 2-1-9حملة عامة عن قطاع الفندقة يف مدينة مكة املكرمة

37

 4-1-9حملة عامة عن قطاع الفندقة يف مدينة جدة

39

 3-1-9حملة عامة عن قطاع الفندقة يف املدينة املنورة

القسم  :10خلفية عامة عن صفقتي االستحواذ

38

41

   1-10أطراف صفقتي االستحواذ

41

   2-10دوافع صفقتي االستحواذ واآلثار املترتبة على شركة طيبة

46

   3-10تغييرات مجلس إدارة شركة طيبة

46

   4-10عمليات شركة العقيق وشركة آراك

46

 1-4-10شركة العقيق

46

2-4-10

شركة آراك

   5-10تقييم صفقتي االستحواذ

47
48

 1-5-10أساليب وطرق تقييم صفقتي االستحواذ

48

 3-5-10االفتراضات املستخدمة يف تقييم صفقتي االستحواذ

51

2-5-10

مقدمة عن التقييم

 4-5-10تقييم شركة العقيق
 5-5-10تقييم شركة آراك

49
51

54

 6-5-10االفتراضات املستخدمة كما يف تاريخ التقييم احملدث

57

 8-5-10تقييم شركة آراك

61

 7-5-10تقييم شركة العقيق

   6-10األطراف ذات عالقة
   7-10هيكل ملكية شركة طيبة
 1-7-10هيكل ملكية شركة طيبة قبل صفقتي االستحواذ

 2-7-10هيكل ملكية شركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ 

58

64
65
65
65

   8-10القوائم املالية االفتراضية

68

   9-10مقارنة بني القوائم املالية االفتراضية والقوائم املالية املراجعة لشركة طيبة للسنة املالية 2017م

70

   10-10آثار صفقتي االستحواذ على ربحية سهم شركة طيبة

71

   11-10أداء سعر سهم شركة طيبة

72

القسم  :11مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع املايل لرشكة طيبة والرشكات التابعة املراد االستحواذ عليها
   1-11حملة عن شركة طيبة
 1-1-11األنشطة الرئيسية

 2-1-11نسبة ملكية شركة طيبة

 3-1-11التحليل املالي لشركة طيبة

   2-11حملة عن شركة العقيق
 1-2-11األنشطة الرئيسية

 2-2-11نسبة امللكية لشركة العقيق

 3-2-11التحليل املالي لشركة العقيق
   3-11حملة عن الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك)
 1-3-11األنشطة الرئيسية

 2-3-11نسبة امللكية لشركة آراك

 3-3-11التحليل املالي لشركة آراك

القسم  :12املعلومات القانونية
   1-12إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة حتى تاريخ إعداد هذا التعميم
   2-12ملخص الهيكل القانوني لصفقتي االستحواذ
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 مسقلاالاقائمة التعريفات والمصطلحات
لودجلالالاالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في هذا التعميم:
العبارة المعرفة أو
المختصرة

التعريف

التعميم

تعميم المساهمين ال ُمعد من شركة طيبة القابضة تماشياً مع متطلبات المادة ( )58من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.

الشركة أو شركة طيبة

شركة طيبة القابضة ،وهي شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م ،)41/وبموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار
رقم ( )134وتاريخ 1409/02/13هـ( ،الموافق 1988/09/24م) والسجل التجاري رقم  4650012403الصادر من المدينة المنورة،
بتاريخ 1409/04/10هـ( ،الموافق 1988/11/19م) ،ويقع عنوان مركزها الرئيسي في المدينة المنورة ،طريق الملك عبداهلل الفرعي،
شارع سيد الشهداء ،ص .ب ،7777 .المدينة المنورة  41472المملكة العربية السعودية.

اتفاقية شراء أسهم شركة
العقيق

اتفاقية شراء وبيع األسهم المشروطة ،المبرمة بتاريخ 1439/01/06هـ( ،الموافق 2017/09/26م) الستحواذ شركة طيبة على ما
نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق والمملوكة لكل من محمد إبراهيم محمد العيسى بما نسبته  %5.99وشركة أصيلة
لالستثمار بما نسبته  %2وعبداهلل عبدالرزاق وإبراهيم الربيعة بما نسبته  %0.1وسليمان صالح المديهيم بما نسبته %0.0006
وأحمد محمد الغامدي بما نسبته  %0.0006وتركي نواف السديري بما نسبته  %0.0006وخالد علي السلطان بما نسبته %0.0006
وعبدالعزيز عبداهلل الشبانة بما نسبته  %0.0006وغسان ياسر طباع شلبي بما نسبته  %0.0006مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
األسهم الجديدة للبائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة العقيق.

اتفاقيات شراء أسهم شركة
آراك

جميع اتفاقيات شراء وبيع األسهم المشروطة المبرمة بين شركة طيبة وكل من األطراف التالية أسماؤهم ،لغرض استحواذ شركة طيبة
على جميع أسهمهم في شركة آراك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لكل من البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة
آراك ،والذي يمثل العوض المتفق عليه بين األطراف ،وهم :شحات محمد بصري ،خالد حسن عبدالكريم القحطاني ،خالد محمد
أمين محمد جميل دهلوي ،محمد عبداهلل عبداللطيف الفرج ،فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي ،ورثة عبدالكريم عبدالقادر
بشاوري ،ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة ،شركة األنصار للصيانة وإدارة الفنادق والقصور ،المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
محمد سيف الدين التركماني ،نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي ،حمد بن سيف عبداهلل البتال ،عبداهلل عبد العزيز الحمدان،
ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد ،ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي ،شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة ،الشركة العربية للتموين
والتجارة ،عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي ،غسان بن ياسر بن أحمد طباه الشلبي ،غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي،
نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي ،شركة شزن العالمية القابضة ،شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب ،رفعت مدحت شيخ األرض،
محمد سيف الدين إبراهيم بن سيف الدين ،محمد أحمد محمد سعيد باديب ،أحمد محمد سعيد باديب ،عبداهلل عبدالرزاق الربيعة،
وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى ،تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري ،غسان بن ياسر طباع الشلبي ،منال عبدالرحمن زواوي،
محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي ،عائشة عمر إبراهيم طيار ،أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي ،أسامة حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي ،ورثة عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل ،علي محمد بن حمود المطوع العتيبي ،يوسف أحمد محمد عسيالن ،مراد محمد
ولي الدين سليمان ،عماد محمد ولي الدين سليمان ،سليمان محمد ولي الدين سليمان ،شركة أوج لالستثمار ،حمود حمدان الرشيد
الطويلعي ،طارق محمد علي الشواف ،عبدالمحسن حسن القحطاني ،وهبي محمد ولي الدين سليمان ،محسن ميسري صالح باجري.

اإلدراج

إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية ("تداول") ،وحيث يسمح سياق النص بذلك ،تقديم طلب اإلدراج.

األسهم الجديدة أو أسهم
العوض

عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانون ( )10.457.483سهماً في شركة طيبة ،تبلغ قيمة كل منها
عشرة ( )10رياالت سعودية ،بحيث يتم تخصيص سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ()7.323.891
سهماً جديداً منها لصالح جميع مساهمي األقلية في شركة العقيق وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته %8.10
من رأس مال شركة العقيق ،وتخصيص ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ( )3.133.592سهماً جديداً
منها لصالح أغلبية مساهمي األقلية في شركة آراك وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %12.65من رأس مال
شركة آراك.

صفقتا االستحواذ

صفقتا االستحواذ اللتان سيتم من خاللهما استحواذ شركة طيبة على ما يلي:
 اثنا عشر مليوناً ومائة وأربعة وخمسون ألف ( )12.154.000سهم في شركة العقيق تمثل ما نسبته  %8.10من رأس مالها ،مقابل
إصدار سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً في شركة طيبة لصالح
مساهمي شركة العقيق البائعين ،وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة العقيق؛
 ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ( )6.327.125سهماً في شركة آراك تمثل ما نسبته %12.65
من رأس مالها ،مقابل إصدار ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ( )3.133.592سهماً جديداً في
شركة طيبة لصالح مساهمي شركة آراك البائعين ،وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة آراك.

سهم حالي أو أسهم حالية

أسهم شركة طيبة البالغة مائة وخمسون مليون ( )150.000.000سهم مدفوعة بالكامل بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم،
وجميع تلك األسهم عادية.

أسهم البيع في شركة
العقيق

اثنا عشر مليوناً ومائة وأربعة وخمسين ألف ( )12.154.000سهم تمثل ما نسبته  %8.10من رأس مال شركة العقيق.

أسهم البيع في شركة آراك

ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرين ( )6.327.125سهماً تمثل ما نسبته  %12.65من رأس مال شركة
آراك.

أسهم عوض مساهمي
شركة العقيق

سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ( )7.323.891سهماً في شركة طيبة لصالح مساهمي شركة
العقيق البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة العقيق والتي تمثل العوض المتفق عليه بين األطراف.

أسهم عوض مساهمي
شركة آراك

ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ( )3.133.592سهماً في شركة طيبة لصالح مساهمي شركة
آراك البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة آراك والتي تمثل العوض المتفق عليه بين األطراف.
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مجلس اإلدارة أو المجلس

مجلس إدارة شركة طيبة القابضة.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي لشركة طيبة القابضة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي لشركة طيبة القابضة.

الجريدة الرسمية

جريدة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

طرف ذو عالقة

يشمل مصطلح "طرف ذو عالقة" أو "أطراف ذوي عالقة" في هذا التعميم وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة
السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/08/20هـ (الموافق 2004/10/04م)
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة السوق المالية 2018-07-01م وتاريخ 1439/05/01هـ (الموافق 2018/01/18م) ،على ما يلي:
أ -تابعي المصدر.
ب -المساهمين الكبار في المصدر.
ج -أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.
د -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
هـ -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
و -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) أعاله.
ز -أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أعاله.
وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ "السيطرة" القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً
أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( .ب) حق
تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.

شركة العقيق

شركة العقيق للتنمية العقارية ،وهي شركة سعودية مساهمة مـقفلة بموجب السجل التجاري رقم  4650034911وتاريخ 1425/11/24هـ،
(الموافق 2005/01/05م) ،ومقرها الرئيسي في المدينة المنورة ،حي الشهداء ،تقاطع طريق الملك عبداهلل مع طريق سيد الشهداء،
ويبلغ رأس مالها مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريــال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم
متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم عادية.

شركة آراك

الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  4650025486وتاريخ
1418/02/12هـ( ،الموافق 1997/06/18م) ،ومقرها الرئيسي في المدينة المنورة ،حي الشهداء ،تقاطع طريق الملك عبداهلل مع
طريق سيد الشهداء ،ويبلغ رأس مالها خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي مقسم إلى خمسين مليون ()50.000.000
سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم عادية.

شركات مقارنة

هي شركات متداولة في أسواق األسهم تمتاز بوجود أساس معقول يحكم مقارنة الشركات التي تعمل في نفس المجال أو في مجال
يشارك نفس المتغيرات االقتصادية.

المساهم أو المساهمون

أي حامل أسهم مسجل في شركة طيبة القابضة.

المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ()IFRS

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
.)Standards

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

زيادة رأس المال

زيادة رأس مال الشركة بقيمة مائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )104.574.830رياالً سعودياً،
وبالتالي زيادة رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريــال سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين
وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً من خالل إصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة
وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً في شركة طيبة ،قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية مقابل
االستحواذ على ما نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق وما نسبته  %12.65من األسهم في شركة آراك.

شركة السوق المالية
السعودية (تداول) أو السوق

شركة السوق المالية السعودية (تداول).
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القوائم المالية

القوائم المالية المراجعة لشركة طيبة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م مع تعديل أرقام المقارنة لعام 2016م
لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ،كما تم إعداد القوائم المالية للربع األول 2018م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير
المالية ( .)IFRSأما القوائم المالية المراجعة لشركة طيبة واإليضاحات المرفقة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م
و2016/12/31م ،فقد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( .)SOCPAوتولت
شركة  RSMالمحاسبون المتحدون ،تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م وشركة محمد العمري وشركاه
للمحاسبة القانونية تدقيق البيانات المالية للشركة للسنوات المنتهية في 2016/12/31م و2017/12/31م ،وشركة كي بي إم جي
الفوزان وشركاه للربع األول من عام 2018م.

القوائم االفتراضية

قوائم مالية افتراضية تم إعدادها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لتوضيح أثر المعلومات المالية االفتراضية الناتجة
عن صفقتي االستحواذ على قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل السنوي كما لو أن صفقتي االستحواذ قد حدثتا في السنة المالية
المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.

السنة المالية

السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال والواردة أسماؤهم في القسم .3

مكررات

مضاعفات السوق المستمدة من الشركات المقارنة.

الناتج المحلي

القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي.

إيرادات الغرف المتاحة
(")"RevPAR

إيرادات الغرف المتاحة (.)Revenue Per Available Room

تاريخ التقييم المحدث

التقييم المحدث لصفقتي االستحواذ كما في  24يونيو 2018م.

فترة التوقع

الفترة الزمنية التي تم فيها تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للشركات المراد االستحواذ عليها للفترة 2016م إلى 2020م.

فترة التوقع المحدثة

الفترة الزمنية التي تم فيها تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للشركات المراد االستحواذ عليها للفترة 2018م إلى 2022م.

ريال أو ريال سعودي

الريال سعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

دوالر أمريكي

تعني العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ( ،الموافق 2015/11/10م) والمع ّدل بموجب المرسوم
الملكي رقم (م )80/وتاريخ 1439/07/25هـ( ،الموافق 2018/04/11م) ،وما يطرأ عليه من تعديالت.

نظام المنافسة

نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 25/وتاريخ 1425/05/04هـ( ،الموافق 2004/06/21م) والمع ّدل بموجب
المرسوم الملكي رقم /24م بتاريخ 1435/04/11هـ (الموافق 2004/05/30م).

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة وما يطرأ عليه من تعديالت.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ( ،الموافق 2003/07/31م) ،وما يطرأ عليه من
تعديالت.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ( ،الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ،
(الموافق 2018/04/23م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية ("تداول") والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2017-123-3
وتاريخ 1439/04/09هـ( ،الموافق 2017/12/27م).

رؤية 2030

رؤية  2030هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية والتي تم اإلعالن عنها في 2016/04/25م ،وتم تنظيمها من قبل مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث عرضت على مجلس
الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

أوبك

منظمة الدول المصدرة للبترول.
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 مسقلاالاعوامل المخاطرة
ينبغي على المساهمين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذا التعميم بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه،
وذلك قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية بالموافقة أو عدم الموافقة على القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة لالستحواذ على جميع أسهم
الموضحة في هذا القسم من التعميم ليست شاملة لكافة المخاطر
مساهمي شركة العقيق البائعين ومساهمي شركة آراك البائعين ،علماً بأن المخاطر
َّ
التي قد تواجهها الشركة ،فقد توجد مخاطر أخرى مجهولة حالياً أو تُعتبر غير جوهرية بالنسبة للشركة حيث أنها قد ال تؤدي إلى عرقلة عملياتها ،وقد
أي من المخاطر المشار
يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت ٌّ
إليها أدناه.
ويُقِ ّر أعضاء مجلس اإلدارة ،بأنه على حد علمهم واعتقادهم وبعد إجراء الدراسات الممكنة إلى الحد المعقول ،بأنه ال توجد أية مخاطر جوهرية أخرى
قد تؤثر على قرار مساهمي شركة طيبة بالتصويت على صفقتي االستحواذ ،باستثناء المخاطر المب ّينة أدناه حتى تاريخ هذا التعميم.
إن شركتي العقيق وآراك قد تشتركان مع شركة طيبة في مواجهة بعض عوامل المخاطرة ،وقد تواجهان عوامل مخاطرة خاصة بها ،كما أن صفقتي
االستحواذ تنطويان عادة على عوامل مخاطرة خاصة بهما ،وغيرها من المخاطر المرتبطة باالستثمار في القطاع السياحي وقطاع التطوير العقاري وذلك
نظراً لتركز نشاط كل من شركة العقيق وشركة آراك في هذين القطاعين.
أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة ،أو أي مخاطر أخرى لم يتس َن للشركة أن تحددها ،أو التي
وفي حال تحقّق ٍّ
تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ،فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المساهمون جزءاً من استثماراتهم أو كلّها.
المحددة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها ،كما أن المخاطر اإلضافية  -المجهولة حالياً أو غير
وينبغي التوضيح بأنه لم تُس َرد المخاطر
َّ
الجوهرية  -قد يكون لها ذات التأثيرات المب ّينة في هذا التعميم.

8-888المخاطر العامة
888888المخاطر االقتصادية الكلية
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة ولكل من شركتي العقيق وآراك على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة العربية
السعودية ("المملكة") بشكل عام ،مثل عامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد االقتصاد السعودي عموما بشكل كبير
على النفط والصناعات النفطية رغم السياسات والجهود الحكومية المستمرة لتنويع مصادر االيرادات العامة ،حيث تمثل عوائد بيعها نسبة كبيرة من
إيرادات الدولة ومن الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة .إن اعتماد العجلة االقتصادية في المملكة بشكل جوهري على سلعة واحدة يجعلها عرضة لتقلبات
مفاجئة نتيجة ألي تقلبات قد تحدث في أسعار تلك السلعة في األسواق العالمية ،وبما أن شركة طيبة تعمل ضمن منظومة االقتصاد السعودي ،فان األداء
المالي لكل من شركتي العقيق وآراك ونتائج عملياتهما قد تتأثر سلباً بالتقلبات غير المواتية في أسعار النفط أو غيرها من العوامل المؤثرة على مؤشرات
االقتصاد السعودي بشكل عام ،والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي .كما أن المخاطر االقتصادية غير
مقتصرة على المملكة العربية السعودية ،بل قد تشمل تأثر اقتصاد بعض الدول االسالمية األخرى التي تعتبر رافداً رئيسياً لسوق الفنادق في مكة المكرمة
والمدينة المنورة.
888888المخاطر السياسية
يتأثر قطاع األعمال بشكل عام بالوضع السياسي واألمني في المنطقة ككل ،وبالتالي فإنه في حال وقعت اضطرابات سياسية أو أمنية تؤثر على االستقرار
الداخلي في المملكة بشكل جوهري ،فإن ذلك سيؤثر سلباً في القطاع السياحي الداخلي والقطاع العقاري ،حيث قد يؤدي عدم االستقرار السياسي أو
األمني أو االقتصادي إلى انخفاض عدد الزوار إلى المملكة والتأثير بشكل سلبي على األداء المالي ونتائج عمليات كل من شركة العقيق وشركة آراك،
والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على الشركة وعلى أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
888888مخاطر وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات والزالزل وغيرها
ٍ
بوجه عام .وقد يتسبب
قد تؤثر الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة على المرافق التابعة لها والتابعة لشركتي العقيق وآراك وبنيتها التحتية
أي ضرر يلحق بمرافق الشركة أو أي من شركتي العقيق وآراك أو العاملين بها ،سوا ًء كان الضرر نتيجة حدوث فيضانات أو زالزل أو أي كوارث طبيعية
أخرى ،في تكبد الشركة أو أي من شركتي العقيق وآراك تكاليف إضافية ،والذي بدوره قد يؤثر على قدرتها على تسيير أعمالها ،مما قد يخفض نتائجها
التشغيلية المستقبلية .وسيؤثر تعرض مرافق الشركة أو شركتي العقيق وآراك لكارثة طبيعية وما يترتب عليها من أضرار تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال
الشركة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية أو كل ذلك معاً بعد صفقتي االستحواذ.

8-888المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
888888المخاطر المتعلقة بتأثير الضرائب الحكومية على القوة الشرائية
قامت حكومة المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م ،ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة %5
على عدد من المنتجات والخدمات بما في ذلك العقارات وغيرها من الخدمات والمواد األساسية المتعلقة بأعمال التطوير العقاري ،كما أنه قد تم فرض
ضريبة البلدية المستحدثة على الفنادق ومراكز اإليواء بنسبة معينة تبلغ  %5من أجرة الغرفة وذلك ابتداء من تاريخ  14فبراير من عام 2018م .كما قد
تفرض حكومة المملكة رسوم حكومية أخرى مستقب ً
ال على أي من األعمال التي تقوم بها كل من شركة العقيق وآراك.
وباعتبار أن طبيعة ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم حكومية أخرى يتم تحملها من قبل المستهلك ،وباعتبار أنه من المتوقع أن ترتفع التكاليف على
المستهلك وبالتالي انخفاض الطلب على الخدمات المقدمة من قبل شركتي العقيق وآراك وإلى ارتفاع تكاليف االستحواذ على العقارات الجديدة أو
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تطويرها والذي بدوره قد يؤثر على األداء المالي لكل من شركتي العقيق وآراك ،فإن ذلك قد ينعكس بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي.
888888المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الضرائب الحكومية
تجدر اإلشارة إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة البلدية تواجه عدداً من العوائق بسبب حداثة تطبيق النظام ،حيث إن هذا النوع من
الضرائب معقد بطبيعته ويتضمن إجراءات وتعليمات تفصيلية على مستوى الجهات الحكومية ذات العالقة أو على مستوى المنشآت التجارية التي تخضع
للضريبة (والتي تشمل المنشآت الكبيرة والمتوسطة ،والمنشآت العائلية الصغيرة) .وبالتالي ،فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة
القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة.
وبناء على ذلك ،يتعين على شركة طيبة وشركتي العقيق وآراك التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،والتي تشمل تحصيلها
وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على الشركة وأعمالها .حيث أن عدم التزام أي من شركة طيبة أو شركتي العقيق وآراك بتطبيق
نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة البلدية يؤدي إلى تكبد الشركة المخالفة غرامات مالية والذي بدوره قد يؤثر على األداء المالي ألي من شركة طيبة
أو شركتي العقيق وآراك ،فإن ذلك قد ينعكس بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
888888المخاطر المتعلقة بموسمية المبيعات
تزداد السياحة الدينية في المملكة في بعض المواسم كشهر رمضان وموسم الحج بشكل كبير ،وهي تعتبر مواسم مهمة ألنشطة شركة طيبة وداعماً مهماً
للقطاع الذي تعمل فيه شركتي العقيق وآراك .وقد تتأثر السياحة الدينية في هذه المواسم بعوامل خارجية كتخفيض عدد تأشيرات الحج والعمرة لموسم
الحج ألسباب أمنية أو صحية أو ألغراض أعمال التوسعة في المنطقة المركزية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ،وهو ما قد يكون له تأثير مباشر
وسلبي على أعمال شركة العقيق وشركة آراك ،مما يؤثر سلباً على أعمال شركة طيبة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية
بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة باإلنشاء والتطوير
من المحتمل أن تتكبد أي من شركة العقيق أو شركة آراك تكاليف إضافية أو غير متوقعة في حال زيادة تكاليف اإلنشاء واألعمال التطويرية لمشاريعها
العقارية من مواد أولية ورسوم وغيرها ،مما قد ينعكس على اإليرادات المتوقعة من هذه المشاريع مستقب ً
ال والذي بدوره قد يكون له تأثير مباشر وسلبي
على أعمال شركتي العقيق وآراك ،مما قد يؤثر سلباً على أعمال شركة طيبة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية بعد صفقتي
االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بنزع ملكية العقارات
نظراً ألعمال التوسعة المتواصلة في المناطق المجاورة للمسجد النبوي الشريف بما في ذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد
النبوي الشريف ،فمن الممكن أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بنزع ملكية العقارات أو جزء منها والتي تمتلكها و/أو تستأجرها شركة طيبة أو شركتي
العقيق أو آراك للمصلحة العامة أو أن يتم نزعها ألسباب أخرى لتوسعة الطرق المؤدية للمسجد النبوي الشريف أو غيرها من األسباب ،مما يؤثر بشكل
سلبي على أعمال شركة طيبة أو شركتي العقيق أو آراك وإيراداتها التشغيلية وربحيتها ،مما قد ينعكس بشكل سلبي على أعمال شركة طيبة وأرباحها
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة ببيانات األداء التشغيلي والمالي
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة التشغيلي والمالي ال يمكن توقعها فعلياً إّذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية
والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها .إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي ينعكس بشكل سلبي على أعمال شركة طيبة وأرباحها ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بتغير أسعار مواد البناء
تعتمد شركة طيبة وشركتي العقيق وآراك في تنفيذ مشروعاتها العقارية على المقاولين المؤهلين ،إال أن أسعار المقاولين تعتمد بدرجة كبيرة على أسعار
مواد البناء في السوق المحلية والعالمية ،وتتأثر نتائج المشروعات العقارية سلباً عند استمرار ازدياد أسعار مواد البناء .كما أن أي تغيير جوهري في
أسعار مواد البناء قد يؤثر سلباً على أنشطة الشركات (شركة طيبة وشركتي العقيق وآراك) الرئيسة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية ،مما ينعكس بشكل
سلبي أعمال شركة طيبة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار الكهرباء أو المياه أو الوقود
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة (بما في ذلك الوقود) وتعرفة
استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي ،كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة
الدعم الحكومي في المملكة وذلك للمرة الثانية خالل فترة وجيزة .كما أصدرت وزارة الطاقة والصناعة بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ (الموافق
2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة أوضحت فيه الزيادة في أسعار البنزين  91والبنزين  95والديزل
الخاص بالصناعة والمرافق والديزل الخاص بالنقل والكيروسين وذلك ابتدا ًء من يوم 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) وال يوجد أثر كبير من
على تكاليف الشركة .فإن شركة طيبة تتأثر بزيادة أسعار المياه والكهرباء حيث تكبدت شركة طيبة تكاليف ماء وكهرباء بلغت  8.730.557ريال سعودي
والتي تمثل  %7من تكاليف التشغيل في الفترة المنتهية في 2018/09/30م ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة األخيرة في أسعار الكهرباء ،بنا ًء على قرار مجلس
الوزراء واعتباراً من 2018/01/01م ،إلى زيادة تكاليف التشغيل بمقدار 3.250.000ريال سعودي والذي يمثل  %2من تكاليف التشغيل في عام 2018م .كما
أنه من المتوقع أن تتكبد شركة طيبة في عام 2019م مبلغ  12.950.000ريال سعودي لمصاريف الوقود والماء والكهرباء بما يمثل  %9من تكاليف التشغيل
ٍ
زيادات أخرى محتملة ،إلى انخفاض معدل اإلنفاق االختياري أو
المتوقعة لشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ينتج عن هذه الزيادة في األسعار ،وكذلك أي
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بشكل عام والذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة .كما أن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء أو المياه أو الوقود سيؤدي إلى
الدخل المتاح للمستهلكين
ٍ
زيادة المصاريف التشغيلية والذي بدوره يؤثر سلباً على أعمال شركة طيبة ونتائج عملياتها ومركزها المالي بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بتقلبات سوق العقار والعوائد منها
تعمل شركة طيبة وشركتي العقيق وآراك في مجال االستثمار العقاري وأغلب موجودات شركتي العقيق وآراك في معظمها ممتلكات عقارية واستثمارات
ذات صلة ،ويؤثر أي انخفاض في أسعار العقارات سلباً على نشاط شركتي العقيق وآراك .ونظراً لذلك ،ستتأثر أعمال شركتي العقيق وآراك بأي تقلبات
محتملة في أسعار العقارات ومعدالت اإليجار أو أسعار مواد البناء وتكاليف اإلنشاء والتشييد بشكل مباشر ألنها من جهة تعتمد في توسعاتها على شراء
واستئجار األراضي وتشييد المواقع الجديدة عليها ،وتعتمد بشكل أساسي في إيراداتها على عوائد التأجير من جهة أخرى .لذا فإن التقلبات الجوهرية
غير المواتية في القطاع العقاري وقطاع اإلنشاءات تؤثر بشكل سلبي على ربحية شركتي العقيق وآراك ،األمر الذي يكون له أثر سلبي على أعمال شركة
طيبة ونتائج عملياتها ومركزها المالي بعد صفقتي االستحواذ.

8-888المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وشركة العقيق وشركة آراك
888888المخاطر المتعلقة بتجديد عقود اإليجار وإعادة التأجير
تؤجر شركة العقيق جزءاً من العقارات التجارية لفترات قصيرة قد ال تزيد عن عام ،فإذا ما قرر المستأجر عدم تجديد العقد ،فإنه يترتب على ذلك
البحث عن مستأجرين أخرين وهو ما يجعل شركة العقيق تخسر إيرادات اإليجار خالل الفترة التي يكون فيها العقار شاغراً .أيضا قد ال تتمكن شركة
العقيق من تأجير العقار مرة أخرى ،وإن تمكنت من ذلك ،فقد ال تتمكن من إعادة تأجيره بنفس الشروط السابقة وربما تضطر إلى تخفيض قيمة اإليجار.
في المقابل ،وفي حال قامت شركة العقيق بتأجير بعض العقارات لفترات طويلة وبسعر ثابت ،قد ال تستفيد شركة العقيق من ارتفاع أسعار االيجارات
للعقارات المشابهة والقريبة في المستقبل .ولذلك ،فإن عدم قدرة شركة العقيق على تجديد العقود قصيرة األجل أو تأجير بعض العقارات لفترات طويلة
وبسعر ثابت قد يؤثر سلباً على ربحيتها ،األمر الذي له أثر سلبي جوهري على أعمال شركة طيبة ونتائج عملياتها ومركزها المالي بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة باالعتماد على االستقرار المالي للمستأجرين
تعتزم شركتي العقيق وآراك على تأجير المساحات التجارية وبعض المباني تأجيراً طويل األجل ،وسوف يعتمد التدفق النقدي للعقارات التي يتم تأجيرها
على مدى االستقرار المالي للمستأجرين ومدى التزامهم بالتسديد في األوقات المحددة .إن االستقرار المالي والقدرة االئتمانية للمستأجرين تعد جزء
مهم في ضمان انسيابية التدفقات النقدية لشركتي العقيق وآراك ،لذا فإن أي تغير سلبي لالستقرار المالي والقدرة االئتمانية للمستأجرين قد يؤثران
بشكل مباشر على إيرادات أي من شركتي العقيق وآراك ،األمر الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال شركة طيبة ونتائج عملياتها ومركزها
المالي بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بالتأمين
تؤمن كل من شركتي العقيق وآراك ممتلكاتها وأصولها بشكل سنوي ،وهي خاضعة بشكل دائم لتقديرات شركة التأمين وشروطها من ناحية تقدير قيمة
التعويض وآلياته .وقد تتعرض شركة طيبة أو أي من شركتي العقيق وآراك لمخاطر ناتجة عن عدم كفاية الغطاء التأميني في كل الحاالت أو أن يغطي
جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تشمل الوثائق القائمة لشركتي العقيق وآراك استثناءات وقيود معينة على التغطية التأمينية.
وقد ال تظل وثائق تأمين أي من شركتي العقيق أو آراك متاحة كما قد ال تتوفر الوثائق التأمينية في المستقبل بأقساط مقبولة اقتصادياً .وعالوة على
ذلك ،قد ال تغطي وثائق التأمين هذه في المستقبل نطاق المطالبات ضد أي من شركتي العقيق أو آراك بعد صفقتي االستحواذ .وعليه ،فإن الخسائر
والمسؤوليات الناتجة عن المخاطر غير المؤ َّمن عليها أو المؤ َّمن عليها بشكل غير ٍ
كاف ستؤدي إلى زيادة تكاليف أي من شركتي العقيق أو آراك بشكل كبير
بعد صفقتي االستحواذ والذي بدوره قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال شركة طيبة أو نتائج عملياتها أو مركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية
بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بزيادة رسوم العمالة والوافدين األجانب وأثر ذلك على الموظفين غير السعوديين
أق ّرت الجهات الحكومية ذات الصلة عدداً من القرارات التي تهدف إلى تعديل مجال العمل بالمملكة ،بما في ذلك فرض رسوم إضافية على كل موظف
ال عن زيادة رسوم تصاريح اإلقامة ألسر الموظفين غير السعوديين اعتباراً
غير سعودي يعمل في أي منشأة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م ،فض ً
من 2017/07/01م .وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة في الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل كل من شركتي العقيق وآراك عن موظفيها غير السعوديين.
وقد يؤدي ارتفاع رسوم تصاريح اإلقامة لعائالت الموظفين غير السعوديين إلى زيادة تكاليف المعيشة بما يضر بالموظفين غير السعوديين والذي بدوره
قد يؤدي إلى خروجهم من المملكة إلى دول تقل فيها التكاليف المعيشية ،وقد يتم زيادة الرسوم الحكومية في أي وقت .وقد يتسبب ذلك في عدم قدرة
شركة العقيق أو شركة آراك في المحافظة على موظفيها غير السعوديين وتحمل أعباء مالية إضافية وزيادة في التكاليف ،مما سيؤثر على أعمال شركتي
العقيق وآراك بشكل سلبي وجوهري والذي بدوره قد يؤثر على أعمال شركة طيبة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل سلبي بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بالقضايا القانونية ضد الشركة وشركة العقيق وشركة آراك
قد تواجه شركتي العقيق أو آراك مخاطر نتيجة لتعرضها لبعض المطالبات القانونية والقضايا المرفوعة ضدها .ومن الممكن أن تُرفع دعاوى قضائية
ومطالبات ضد شركتي العقيق أو آراك فيما يتعلق بنشاطهما .وال يمكن للشركة أو أي من شركتي العقيق وآراك توقع نتائج هذه المطالبات كما ال تضمن
أن هذه المطالبات لن يكون لها أي تأثير جوهري على أعمال الشركات ومراكزها المالية ونتائج عملياتها .وال تستطيع الشركة أو شركتي العقيق أو آراك
أن تتوقع بدقة تكلفة المطالبات أو اإلجراءات القانونية التي قد ترفعها أي من شركتي العقيق وآراك أو األحكام الصادرة فيما يتعلق بها ،بما في ذلك
التعويضات والغرامات .والجدير بالذكر ،أن شركة آراك مطالبة بدفع مبلغ وقدره  160.000مائة وستون ألف ريال للمدعي والزالت الدعوى محل نظر.
ولذلك ،فإن أي نتائج سلبية لهذه الدعاوى سيكون لها تأثير سلبي على الشركة .كما قد تتعرض أي من شركتي العقيق وآراك للمنازعات المالية .وفي
حال ترتب على ذلك الحكم القضائي مبالغ تعويض كبيرة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية بعد صفقتي االستحواذ والذي بدوره سيؤثر تأثيراً جوهرياً على شركة طيبة.
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قد تواجه الشركة مخاطر نتيجة لتعرضها وتعرض شركة العقيق وشركة آراك لبعض المطالبات القانونية والقضايا المرفوعة ضدها .وفي حالة صدرت
أحكام ملزمة للشركة أو شركة العقيق أو شركة آراك بدفع مبالغ مالية للغير أو تم رفع قضايا جديدة ضد الشركة ،فإن ذلك يؤثر على أعمال شركة طيبة
ومركزها المالي ونتائج عملياتها بشكل سلبي بعد صفقتي االستحواذ.
888888المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة أو انتهائها أو عدم تجديدها
يتعين على كل من شركتي العقيق وآراك الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطيهما
وممارسة أعمالهما ،وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر :شهادات التسجيل الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ،وشهادة عضوية الغرفة
التجارية ،وشهادة تسجيل العالمة التجارية ،وشهادة السعودة والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية باإلضافة إلى تراخيص الدفاع المدني وتراخيص
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .باإلضافة إلى ذلك ،تخضع معظم هذه التراخيص والتصاريح لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو إنهاء التراخيص
والشهادات والتصاريح والموافقات إذا فشلت أي من شركتي العقيق وآراك في الوفاء وااللتزام بتلك الشروط ،وهو ما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على
أعمال الشركة المخالفة ووضعها المالي .وبالتالي فإن عدم تمكن أي من الشركات من تجديد الرخص الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة
ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انهاء أي من تراخيصهما أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص ،أو في حالة عدم قدرة أي من شركتي العقيق وآراك على
الحصول على الرخص اإلضافية التي قد تطلب منها في المستقبل ،قد يعرضهما للتوقف ،مما سينتج عنه تعطل عمليات شركتي العقيق وآراك وتكبدهما
تكاليف إضافية وبالتي سيؤثر ذلك سلباً على نتائج عملياتهما ووضعهما المالي ،والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على الشركة.
888888المخاطر المتعلقة باستثمارات طيبة في الشركات األخرى
تستثمر شركة طيبة في شركات أخرى سواء المدرجة أو غير المدرجة ،في عدد من األنشطة والقطاعات المختلفة والتي قد تكون عرضة النخفاض
قيمتها .وقد يترتب على انخفاض قيمة الشركات التي استثمرت فيها شركة طيبة أثر سلبي على نتائج عمليات شركة طيبة ووضعهما المالي.
888888المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمد كل من شركتي العقيق وآراك على قدرة وخبرة كبار موظفيها التنفيذيين وغيرهم من موظفيها الرئيسيين في إدارة وتشغيل أعمالها ،إال أنه ال يمكن
الجزم ببقاء كل أو بعض الموظفين سواء من خالل استقطابهم من شركات أخرى منافسة أو غير ذلك ،وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على الموظفين،
فقد يكون له أثر سلبي على إيرادات كل من شركتي العقيق وآراك وأرباحهما ونتائج عملياتهما بعد صفقتي االستحواذ .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن نجاح كل
عال من المهارة
من شركتي العقيق وآراك يعتمد بشكل كبير على قدرتهما المستمرة على استقطاب والمحافظة على الموظفين الذين يتمتعون بمستوى ٍ
والمؤهالت .وقد يترتب عدم قدرة أي من شركتي العقيق وآراك على تلبية متطلبات التوظيف في المستقبل تكاليف عالية ،األمر الذي يؤثر سلباً على
أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بعد صفقتي االستحواذ.

8-888المخاطر المتعلقة بصفقتي االستحواذ
888888المخاطر المتعلقة بانخفاض نسب الملكية في شركة طيبة ودخول مساهمين جدد
نظراً ألن صفقتي االستحواذ سينتج عنهما إصدار أسهم جديدة بنسبة زيادة  %6.97من رأس مال شركة طيبة الحالي لصالح مساهمي شركة العقيق
البائعين ومساهمي شركة آراك البائعين مجتمعين وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أغلبية نسبة ملكية المساهمين
الحاليين في شركة طيبة (المساهمين الذين ال يملكون أسهماً في شركة العقيق أو شركة آراك) (لمزيد من المعلومات ،الرجاء االطالع على جدول )7
وبالتالي فإن انخفاض نسبة الملكية سيؤدي أيضاً إلى انخفاض القدرة التصويتية فيما يتعلق بشركة طيبة ،مع األخذ في االعتبار بأنه لن يحدث أي تغيير
في عدد األسهم المملوكة.
888888المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من صفقتي االستحواذ
حيث أن معظم المبررات لصفقتي االستحواذ مرتبطة بتوقعات مستقبلية ،فإنه ال يمكن إعطاء تأكيد على تحقق أي من تلك النتائج المرجوة من صفقتي
االستحواذ ،ويعتمد نجاح صفقتي االستحواذ على قدرة شركة طيبة على تحقيق الفرص المتوقعة والناتجة عن ضم اإلمكانيات والقدرات واألعمال التجارية
التابعة لشركتي العقيق وآراك.
وبالرغم من اتخاذ الشركة لعدد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق فرص النمو والفوائد األخرى المتوقعة من صفقتي االستحواذ ،إال أن هذه الخطوات ال
يمكن تنفيذها إال بعد استكمال صفقتي االستحواذ .وتتمثل إحدى المخاطر المرتبطة بصفقتي االستحواذ في عدم قدرة الشركة على تحقيق فرص النمو
المستهدفة والفوائد األخرى خالل المدة المتوقعة أو وفق اآللية المتوقعة حالياً (أو عدم قدرة الشركة على تحقيقها بأي شكل من األشكال) ،العتبارات
خارجية أو داخلية مثل التأخير غير المتوقع في ضم األعمال وإدارتها بطريقة ف ّعالة بعد صفقتي االستحواذ وقدرة الشركة في المحافظة على المعايير
عال ،وقد يؤثر أي من هذه العوامل سلباً على عائدات شركة طيبة وأرباحها ونتائج عملياتها بعد صفقتي االستحواذ.
التشغيلية بمستوى ٍ
888888المخاطر المتعلقة باستكمال صفقتي االستحواذ
يتطلب استكمال صفقتي االستحواذ استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقيات شراء أسهم شركة آراك( ،لمزيد
من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم  - 12المعلومات القانونية من هذا التعميم) .وتعتمد بعض الشروط الواردة في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق
واتفاقيات شراء أسهم شركة آراك على موافقة مساهمي شركة طيبة ،وال يمكن استكمال صفقتي االستحواذ دون الحصول على الموافقات الالزمة في
هذا الخصوص .وفي حال تم الحصول على هذه الموافقة في ٍ
وقت متأخر أو غير مناسب ،فقد يؤدي ذلك إلى عدم تمكن شركة طيبة من استكمال صفقتي
االستحواذ أو التأخر في استكمالهما .وقد يؤدي أي تأخر في استكمال صفقتي االستحواذ إلى تكبد تكاليف إضافية ،مما قد يؤثر سلباً على ايرادات
شركة طيبة وربحيتها ونتائج أعمالها.
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8-888المخاطر المتعلقة بالسهم
888888المخاطر المتعلقة بربحية سهم شركة طيبة
من المتوقع أن ينتج عن صفقتي االستحواذ زيادة في أرباح شركة طيبة ،إال أنه ال يوجد أي ضمان باستمرارية أو زيادة األرباح وفق توقعات شركة طيبة
في هذا الخصوص.
888888المخاطر المتعلقة بالعائد على السهم
ال يمكن التأكيد بأن توقعات زيادة العائد على السهم ستتحقق في المستقبل ،حيث أنه من المحتمل أن تقع أحداث في المستقبل لم تكن منظورة وقت تنفيذ
صفقتي االستحواذ قد تؤدي إلى فشل النتائج المرجوة من صفقتي االستحواذ ،ومن ثم التأثير سلباً على العائد على السهم .كما أن صفقتي االستحواذ
ستتمان عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة ،وبالتالي فإنه في حال لم تكن الزيادة في األرباح بعد صفقتي االستحواذ بنسبة توازي أو تفوق
نسبة الزيادة في عدد األسهم ،فإن العائد على السهم سينخفض.
888888المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار أسهم شركة طيبة
حيث تم االعالن عن صفقتي االستحواذ على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هـ( ،الموافق 2017/09/26م) عند توقيع اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق
واتفاقيات شراء أسهم شركة آراك ،فقد يترتب على ذلك ارتفاع أو تراجع في الطلب على أسهم الشركة ،مما قد يؤدي إلى ازدياد تقلب سعر السهم في
السوق .وعالوة على ذلك ،قد يتأثر سعر سهم شركة طيبة في السوق إذا:



لم يتم استكمال صفقتي االستحواذ بشكل ف ّعال.
لم تحقق شركة طيبة الفوائد المستهدفة من صفقتي االستحواذ.

8-888المخاطر القانونية والتنظيمية
888888المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام الشركات
قد يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات التنظيمية الجديدة التي ينبغي لكل من شركتي العقيق وآراك الوفاء بها .وعليه ،ينبغي لكل من شركتي العقيق
وآراك اتخاذ ما يلزم لاللتزام بهذه المتطلبات مما قد يستغرق جهداً ووقتاً وتكالي ًفا اضافية.
يتضمن نظام الشركات عقوبات جسيمة إذا لم يتم االلتزام بأحكامه ،وبالتالي قد تتعرض أي من شركتي العقيق أو آراك لمثل هذه العقوبات في حال عدم
التزامهما بأحكام نظام الشركات واللوائح والقواعد ذات الصلة ما سيكون له أثر سلبي على أعمالهما .وبالتالي ،قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على
أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بعد صفقتي االستحواذ.
888888االلتزام بأحكام نظام المنافسة
قد تتخذ الهيئة العامة للمنافسة بعض االجراءات للتحقيق في أي إخالل من قبل أي من الشركة أو أي من شركتي العقيق أو آراك ،في حال عدم االلتزام
بنظام المنافسة في المملكة .وإذا تب ّين عدم التزام الشركات ألحكام نظام المنافسة وصدور حكم يقضي بثبوت تلك المخالفات ،قد تتعرض الشركة أو
أي من شركتي العقيق أو آراك لغرامة تصل إلى  %10من إجمالي المبيعات المحققة أثناء فترة اإلخالل بنظام المنافسة أو ما يقارب عشرة ماليين ()10
ماليين ريال سعودي .وعالوة على ذلك ،في حال تكرار الشركة أو أي من شركتي العقيق أو آراك لهذه المخالفة ،فمن الممكن أن يتم تعليق أنشطة الشركة
بشكل مؤقت أو دائم .وعالوة على ذلك ،قد تكون اإلجراءات القضائية مكلفة وتستغرق وقتاً مما يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها والذي بدوره
قد يؤثر بشكل سلبي على الشركة بعد صفقتي االستحواذ.
888888االلتزام بمتطلبات السعودة
بالرغم من أن كل من شركتي العقيق وآراك ملتزمة بمتطلبات السعودة والتوطين وفقاً للنسبة المحددة في برنامج نطاقات ،إال أن المخاطر المترتبة
بمتطلبات السعودة قد تكون جوهرية ،وذلك في حال زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع أو أن يتم سعودة القطاع بشكل كامل .وقد ال تتمكن أي من
شركتي العقيق أو آراك من االلتزام بأي متطلبات نظامية قد تفرض فيما يتعلق بتوطين الوظائف أو القطاع .وعليه ،ستواجه أي من شركتي العقيق أو
آراك عوائق مثل عدم إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية لعدم االلتزام بنسب التوطين أو عدم التمكن من إحالل موظفين سعوديين بدالً من العمالة
األجنبية ،مما سيكون له أثر جوهري على أعمال أي من شركتي العقيق أو آراك ومركزهما المالي ونتائج عملياتهما والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي
على الشركة بعد صفقتي االستحواذ.
888888مخاطر التغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية و/أو التغييرات في
تطبيقها على الشركة
ٍ
لمجموعة من األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية ،والتي تجري إدارتها وتطبيقها ،في العديد من الحاالت ،بواسطة سلطات
تخضع الشركة
حكومية طبقاً لسياسات أو توجيهات الحكومة .وقد يتأثر سلباً
وبشكل ملموس الطلب على المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير عام بسبب التغييرات في
ٍ
األنظمة واللوائح والسياسة الحكومية والتوجيهات اإلدارية أو تفسيرها في المملكة العربية السعودية ،بما في ذلك تحديداً تلك المط ّبقة على قطاع العقار
في المملكة العربية السعودية.
ك ًّ
جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وحالتها المالية.
بشكل
ال من العوامل سالفة البيات تخرج عن نطاق سيطرة الشركة ،وقد تؤثر
ٍ
ٍّ
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 مسقلاالالمحة عن االقتصاد السعودي الكلي
كون اقتصاد المملكة العربية السعودية قائم على النفط وأن اإليرادات النفطية مازالت المحرك الرئيسي القتصاد الدولة ،فإن االنخفاض الذي شهده
القطاع النفطي منذ عام 2014م ،قد أثر سلبياً على اقتصاد المملكة مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  ٪3.4بين
عامي 2015م و2017م .ونظراً لهبوط أسعار النفط ،وضعت المملكة خططاً لتنويع قاعدتها االقتصادية بعيداً عن النفط وذلك أدى إلى تعافي االقتصاد
السعودي من التقشف ابتدا ًء من عام 2018م .ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمتوسط نمو سنوي بنسبة  ٪0.8خالل الفترة من
عام 2017م إلى عام 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط المتوقعة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية والسياسات المالية المتوقعة لمواجهة التقلبات
الدورية االقتصادية المعاكسة (أي فرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأشيرات وغير ذلك) .لذلك ،فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة ٪5.16
في المستقبل المنظور بين عامي 2018م و2020م وذلك بسبب اإلصالحات الحكومية والسياسية واالقتصادية ،بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة
ورفع الدعم عن الطاقة والخدمات العامة.
الشكل  :1الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق الحالي ،نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،الناتج اإلجمالي المحلي للفرد ،نسبة التغير
في التضخم
)(٪٠٫٢
٪٢٫٢
٪٢٫٠
٪٥٫٠
٪٢٫٩
٪٣٫٥
٪٢٫٢
٪٣٫٥
٪٢٫٧
٨١

٨٣

٢٫٨٥١٫٨

٧٩

٨٠

٢٫٥٤٢٫٥ ٢٫٦٥٣٫٤

٢٫٧٤٢٫٥

٧٥

٧٧

٢٫٤٢٤٫١

٢٫٤٥٣٫٥

ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ )(٪

٪٤٫١

٪٣٫٧

٢٠١٥

 ----- ٪ﻧﺴــﺒﺔ ﳕــﻮ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

٪٢٫٧

٢٠١٣

٢٠١٤

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴــﻌﺮ اﻟﺴــﻮق اﳊﺎﻟﻲ

اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﻟﻠﻔﺮد )أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(
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٢٫٨٣٦٫٣

٢٫٧٩٩٫٩

٢٫٩٠٠ ٢٫٧٥٢٫٣
٢٫٨٠٠ ٪٥٫٤
٢٫٧٠٠
٢٫٦٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٤٠٠
٢٫٣٠٠
٢٫٢٠٠
٢٠١٢

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

٪٦
٪٥
٪٤
٪٣
٪١٫٧
٪١٫٩ ٪٢
٪١
٪١٫٢
٪٠٫٧
٪٠
)(٪٠٫٧
)(٪١
)(٪٢
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨F
٢٠١٩F
٢٠٢٠F

٩٤

٩٢

٩٥

ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﰲ اﻟﺘﻀﺨﻢ

GASTAT

على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى ما يقارب  50.2دوالراً أمريكياً للبرميل خالل عام 2017م مقارنة بما يقارب  40.9دوالراً أمريكياً للبرميل
في عام 2016م ،فإن انخفاض متوسط أسعار النفط الخام منذ عام 2014م كان له تأثير كبير على التطورات المالية العامة واالقتصاد الكلي في المملكة،
ويرجع ذلك التأثير السلبي الناتج إلى الزيادة في معروض النفط عن الطلب في السوق العالمي كسبب رئيسي مما أدى إلى انخفاض األسعار .ولكن
االلتزامات المؤكدة من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول ("أوبك") بإعادة التوازن إلى السوق النفطي من خالل السيطرة وإدارة العرض وزيادة الطلب،
تعتبر من األسباب الرئيسية التي أدت إلى توقع استقرار متوسط سعر البترول حول ما يقارب  50.2دوالراً أمريكياً للبرميل خالل 2017م .ففي الربع
األول من عام 2018م ،ارتفعت أسعار النفط إلى  69.6دوالراً أمريكياً للبرميل من  53.7دوالراً أمريكياً في الربع األول من عام 2017م ،وهو أعلى سعر
متوسط ألسعار النفط منذ نوفمبر 2014م.
الشكل  :2متوسط أسعار النفط الخام
٩٧٫٢

١٠٠
٨٠

٥١٫١

٥٠٫٢

٥٠٫٥

٥٠٫٢

٤٠٫٩

٦٠

٥٠٫٢

٤٠

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ  /ﺑﺮﻣﻴﻞ

١٠٦٫٤
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١٢٠

٢٠
٢٠٢٠F

٢٠١٩F
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-
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بينما تدعو المبادرات الحكومية إلى تنويع اإليرادات غير النفطية وتنميتها ،فإن عائدات النفط تظل مصدراً رئيسياً لدخل المملكة .لذلك ،فإن ارتفاع
أسعار النفط بنحو  ٪22.7في عام 2017م ،أدى إلى رفع إجمالي إيرادات المملكة بنسبة  ٪34.1مقارنة بعام 2016م ،وقلص العجز المالي بمبلغ  81مليار
ريال سعودي .ومن ثم فإن من المتوقع أن تشهد المملكة انتعاشاً في اقتصادها في عام 2018م ،حيث ستقلل المملكة من اعتمادها على القطاع النفطي
وستنوع مصادر دخلها من خالل اإلصالحات ،بما في ذلك:



تنفيذ المبادرات الالزمة لتعافي االقتصاد بعد عامين من إجراءات التقشف
تعديل قوانين االستثمار األجنبي
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دعم قطاع الترفيه
إصدار تأشيرات سياحية جديدة

الشكل  :3ميزانية الحكومة
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� اﻟﻔﺎﺋﺾ/اﻟﻌﺠــﺰ
� اﻹﻳــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

� إﻳــﺮادات ﻏﻴــﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ

٥٠٠

٥١٩
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� إﻧﻔــﺎق اﳊﻜﻮﻣﺔ

١٠٠٠

٠
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� إﻳــﺮادات اﳊﻜﻮﻣﺔ
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إن ميزانية المملكة لسنة 2018م تعكس أهداف اإلصالحات على المدى القريب والبعيد ،فمن خاللها تم تخصيص  54مليار ريال سعودي لقطاع البنية
التحتية ،والنقل لتغطية المشاريع المتعلقة بتحسين النقل ،والبنية التحتية السكنية مثل الطرق ،والموانئ ،والسكك الحديدية ،والمطارات ،واإلسكان،
وتكنولوجيا المعلومات ،والخدمات البريدية ،والمدن الصناعية .إلى جانب ذلك ،فإن المملكة تهدف إلى تعزيز مشاريع النقل العام بتخصيص  53مليار
ريال سعودي للخدمات البلدية من أجل تسهيل النقل بين المدن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) من خالل إنشاء محطات وجسور وأنفاق جديدة
وإدارة مياه الفيضانات ،وغير ذلك .كما خصصت المملكة مبلغ  26مليار ريال سعودي لإلدارة العامة لتغطية البرامج المتعلقة بوزارات الحج والعمرة،
والعدل ،والخدمة المدنية .وتهدف هذه اإلرشادات المتعلقة باإلنفاق الحكومي (الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو االقتصادي) ،إلى جعل اقتصاد المملكة
مستق ً
ال عن القطاع النفطي.
الشكل  :4النفقات الحكومية الموزعة على القطاعات
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� اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ

� اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

� اﳌــﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

� اﻷﻣــﻦ واﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

� اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ واﻟﻨﻘﻞ

� اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

� اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ

المصدر :وزارة المالية ،تقرير البنك األهلي التجاري (تقرير ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٨م)

9-999نظرة عامة على قطاع الضيافة في السعودية
في عام 2017م ،شهدت المملكة تطورات إيجابية تتعلق بالمحركات الرئيسية لقطاع الضيافة مثل عدد الفنادق الجديدة ،وخدمات السياحة ،والحج
والعمرة .ومن أبرز التطورات لهذه المحركات الرئيسية ما يلي:
1 -1عدد الفنادق الجديدة




افتتاح فندق ريتز كارلتون في جدة ،مما زاد معروض الفنادق ( 224غرفة).
إضافة ما يقارب  600غرفة إلى سوق الضيافة في الرياض.
افتتاح فندق هوليدي إن مكة ( 1.238غرفة) ،وفندق شيراتون مكة في جبل الكعبة ( 412غرفة).
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2 -2السياحة


اإلعالن عن اعتماد منح التأشيرات السياحية في المملكة عام 2018م.

3 -3الحج والعمرة



زيادة حصص التأشيرات المخصصة لعدد الحجاج بحوالي  ٪26من  1.9مليون في عام 2016م إلى  2.4مليون في عام 2017م.
أصدرت الحكومة  6.78مليون تأشيرة عمرة في عام 2017م مقابل  6.39مليون تأشيرة عمرة في عام 2016م.
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الشكل  :5معروض الفنادق (عدد الغرف في الفنادق ذات العالمات التجارية)
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المصدر :تقرير )Colliers International (Quarterly Review MENA Hotels full year 2017

لذلك ،من المتوقع مستقب ً
ال أن ينمو قطاع الضيافة بمعدل نمو سنوي مركب (" ٪23.6 )"CAGRبين عامي 2018م و2020م ،مدعوماً بعدة أسباب منها:





الزيادة المقررة في عدد الغرف في سوق الضيافة في مدينة الرياض والتي تبلغ  3.200و 2.000غرفة في عامي 2018م و2019م على التوالي،
منها فنادق هيلتون ريزيدنس التي توفر  645غرفة.
الزيادة المتوقعة في عدد الغرف في سوق الضيافة في مدينة جدة بسبب دخول مجموعة جديدة من الفنادق التي ستوفر  1.700غرفة جديدة
في عام 2018م ،منها  189غرفة لفندق روتانا سنترو السالمة.
الزيادة المتوقعة في عدد الغرف في سوق الضيافة في مدينة مكة المكرمة خالل عامي 2018م و2019م بمقدار  17.500غرفة جديدة.
الزيادة المتوقعة في عدد السياح الزائرين للمملكة في عام 2018م وذلك بسبب زيادة عدد التأشيرات السياحية.

لودجلالالاملخص التغير السنوي ألداء نسبة اإلشغال ولمتوسط سعر إيجار الغرفة اليومي في أهم مدن المملكة
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المصدر :تقرير )Colliers International (Quarterly Review MENA Hotels full year 2017
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999999لمحة عن قطاع الفندقة في مدينة الرياض
في الربع الثالث من عام 2017م ،شهدت مدينة الرياض افتتاح فندقين عالميين (سويس سبيريت وسنترو واحة) ،مما أضاف  370غرفة لسوق الفنادق
في الرياض ،ومن المتوقع أن ينمو معروض الفنادق مستقبال بمعدل نمو سنوي مركب  ٪26من عام 2018م إلى عام 2020م .بشكل عام ،فإن أكبر الفنادق
من حيث عدد الغرف حاليا ومستقبال في الرياض هي ماريوت إنترناشونال ( 4.527غرفة) ،هيلتون وورلدوايد ( 176غرفة) ،وأكور للفنادق ( 444غرفة).
واستناداً إلى التغيرات التاريخية ،فإنه من المتوقع أن يتأخر اكتمال مشاريع الفندقة لعام أو عامين بنسبة .%45
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الشكل  :6معروض الفنادق في مدينة الرياض (عدد غرف الفنادق ذات العالمة التجارية)
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المصدر :تقرير ( Colliers Internationalتقرير إيرادات الفنادق في المملكة للربع الثالث 2017م)

شهد متوسط نمو إيرادات الغرف المتاحة (" )"RevPARلمعروض سوق الفنادق في مدينة الرياض انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين (من الربع الثالث
2015م  -إلى الربع الثالث 2016م) ،كما هو موضح أدناه .ارتفع متوسط نمو االيرادات بمعدل  %4في الربع الثالث من عام 2017م ،وقد استمر في النمو
ولكن بشكل بسيط في نهاية عام 2017م.
الشكل  :7مؤشرات األداء الرئيسية في مدينة الرياض (التغير السنوي)
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المصدر :تقرير )Colliers International (KSA Hotel Reviews Q3 2017

من أبرز المشاريع المتوقعة في مدينة الرياض:
من المتوقع مستقب ً
ال أن ينمو الطلب في سوق الفنادق في مدينة الرياض في المدى القريب ،بالتماشي مع المشاريع الرئيسية القادمة ،بما في ذلك مركز
الملك عبداهلل المالي والمدينة الترفيهية .إضاف ًة على ذلك ،فإن انتهاء توسعة فندقين كراون بالزا منهل الرياض ( 80غرفة) ونرسيسوس ( 90غرفة)
سيرتفع معروض الفنادق في مدينة الرياض في عام 2019م .يوضح الجدول التالي أبرز المشاريع المتوقعة في مدينة الرياض:
لودجلالالاأبرز المشاريع المتوقعة في مدينة الرياض
مركز الملك عبداهلل المالي

مع اكتمال مركز الملك عبداهلل المالي البالغ مساحته  1.608كيلومتر مربع ،من المتوقع أن يرتفع الطلب من قبل
الشركات ،ولكن من المتوقع أيضاً تباطؤ أعمال بناء المشاريع ولكن لم يتم تحديد تاريخ التشغيل المتوقع لدى المشروع.

المدينة الترفيهية

من المتوقع أن يكتمل هذا المشروع البالغ مساحته  334كيلو متر مربع في عام 2022م ،ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على
الخدمات الترفيهية في مدينة الرياض.

المصدر :تقرير ( Colliers Internationalتقرير إيرادات الفنادق في المملكة للربع الثالث  ،)2017وموقع مشاريع السعودية
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999999لمحة عامة عن قطاع الفندقة في مدينة مكة المكرمة
في الربع الثالث من عام 2017م ،شهدت مدينة مكة المكرمة مبادرات إيجابية تعكس النمو المستقبلي المتوقع لسوق الفندقة في مدينة مكة المكرمة مثل:




افتتاح فندق إم ملينيوم مكة ( 785( )M Hotel Makkah by Millenniumغرفة).
إعالن العديد من المطورين مثل مجموعة جميرا ومجموعة إعمار للضيافة والفور سيزونز للتوقيع على مشاريع التطورات الفندقية في
المستقبل.
من المتوقع أن ينمو عرض سوق الفنادق في مدينة مكة المكرمة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪39ما بين عام (2018م و2020م) .مثل هذه
التطورات تجعل مدينة مكة من أكثر المدن المستهدفة لمشاريع الفنادق واألسرع نمواً في معدالت المعروض في المملكة العربية السعودية.
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الشكل  :8معروض الفنادق في مدينة مكة المكرمة (عدد غرف الفنادق ذات العالمة التجارية)
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المصدر :تقرير ( Colliers Internationalإيرادات الفنادق في السعودية للربع الثالث من 2017م)

انخفض إجمالي سوق الفنادق في مدينة مكة المكرمة في الربع الثالث من عام 2017م مقارنة بالربع الثالث من عام 2016م نتيجة لألسباب الرئيسية
التالية ،على سبيل المثال ال الحصر:



زيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة مما أدى إنخفاض الطلب عى تأشيرات الحج والعمرة.
تقلب أسعار العمالت.

الشكل  :9مؤشرات األداء الرئيسية في مدينة مكة المكرمة (التغير السنوي)
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 ----ﻣﺘﻮﺳــﻂ إﻳــﺮاد اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔالمصدر :تقرير ( Colliers Internationalإيرادات الفنادق في السعودية للربع الثالث من )2017

37

Q٣
٢٠١٥
ﻧﺴــﺒﺔ اﻹﺷﻐﺎل

)(٪٤٥

ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )(٪

٪٩٫٠

)(٪١٫٠) (٪١٫٠
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مع أن متوسط إيرادات الغرفة المتاحة في سوق الفنادق في مدينة مكة المكرمة انخفض في الربع الثالث من عام 2017م ،إال أن اآلفاق المستقبلية بعيدة
المدى تظل واعدة إيجابياً ألن تنشيط المدن المقدسة يعتبر من األهداف الهامة لتحقيق رؤية  .2030ومع اقتراب االنتهاء من توسعة المسجد الحرام،
فمن المتوقع أن تنزاح القيود المفروضة على أعداد الحجاج في السنوات المقبلة .ولذلك ،فإن المملكة تستهدف استقبال  3.8و 6.7مليون حاج بحلول
عام 2020م وعام 2030م على التوالي .ومع زيادة إصدار التأشيرات في عام 2017م وبنسبة  ٪36.0مقارنة بعام 2016م ،فإن المملكة اآلن تركز على زيادة
عدد المعتمرين وايضاً تستهدف جذب  15مليون معتمر في عام 2020م و 30مليون في عام 2030م وبالنظر ألن أعداد الحجاج والمعتمرين تشكل عام ً
ال
أساسياً للمملكة ،فإن هنالك العديد من المشاريع المقرر تنفيذها لتحسين المرافق واإلمكانيات الستضافة الحجاج .يوضح الجدول التالي أبرز المشاريع
المتوقعة في مدينة مكة المكرمة:
لودجلالالاأبرز المشاريع المتوقعة في مدينة مكة المكرمة
رؤى الحرم
مدينة الفيصلية في منطقة
مكة المكرمة

من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع عام 2024م والذي سوف يغطي المرحلة األولى مساحة قدرها  854ألف متر مربع ،ما يوفر 70
ألف غرفة فندقية باإلضافة إلى مناطق سكنية وتجارية ومساحات للصالة.
من المتوقع أن ينتهي المشروع نهاية عام 2050م والذي سوف تغطي مساحة قدرها  2.450كيلومتر مربع ،شاملة مناطق سكنية
وتجارية وترفيهية وصحية وتعليمية باإلضافة إلى مطار.

المصدر :تقرير ) ،Colliers International (KSA Hotel Reviews Q3 2017وموقع مشاريع السعودية

999999لمحة عامة عن قطاع الفندقة في المدينة المنورة
على الرغم من أن المدينة المنورة لم تشهد أي افتتاح جديد للفنادق ذات العالمة التجارية في المدينة المنورة للسنوات األربعة الماضية على التوالي من
الربع الثالث من عام 2014م حتى الربع الثالث من عام 2017م ،فمن المتوقع أن ينمو معروض الفنادق مستقب ً
ال بمعدل نمو سنوي مركب  ٪19بين عامي
2017م و2019م ،ويعود سبب التوقع بنمو معروض الفنادق مستقبال إلى توقع زيادة الفنادق ذات العالمات التجارية .ومن أفضل الفنادق حسب العرض
الحالي والقادم في المدينة المنورة هي فنادق ومنتجعات ميلينيوم ( 3.773غرفة) ،فنادق موفنبيك ريزورت ( 1.501غرفة) وأكور للفنادق (1.483غرفة).
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ذات اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

الشكل  :10معروض الفنادق في المدينة المنورة (عدد غرف الفنادق ذات العالمة التجارية)
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المصدر :تقرير ( Colliers Internationalإيرادات الفنادق في السعودية للربع الثالث من 2017م)
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المصدر :تقرير ( Colliers Internationalإيرادات الفنادق في السعودية للربع الثالث من 2017م)

يعود سبب ارتفاع نسبة اإلشغال في الربع الثالث من عام 2017م إلى  ٪10.0مقابل ( )٪1.0في الربع الثالث من عام 2016م إلى ارتفاع أعداد المعتمرين.
كما هو الحال في مكة المكرمة ،فإن المدينة المنورة تشهد انخفاضاً بنسبة  ٪8.0في إيرادات الغرف المتاحة ،ويرجع هذا السبب إلى انخفاض متوسط
األسعار اليومية بشكل عام والتي تأثرت سلبياً بتراجع سنوي مقارنة بالعام السابق في الربع الثالث من عام 2016م .من المتوقع أن معدل اإلشغال يظل
إيجابياً بسبب انخفاض متوسط األسعار اليومية ،مما يعود بالفائدة على الحجاج والمعتمرين الباحثين عن األسعار المعقولة.
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في ظل المشاريع التطويرية المستقبلية المخططة لها ،ومنها توسعة المسجد النبوي وزيادة أعداد الغرف ،والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على استضافة
الحجاج والمعتمرين ،فإن النظرة المستقبلية لسوق الفنادق في المدينة المنورة تعتبر واعدة إيجابياً .يوضح الجدول التالي أبرز المشاريع المتوقعة في
المدينة المنورة:
لودجلالالاأبرز المشاريع المتوقعة في المدينة المنورة
دار الهجرة (مدينة الحجاج)

يضم هذا المشروع أبراجاً إدارية وسكنية وفنادق توفر  40ألف غرفة ومستشفيات وخطوط نقل ولكن لم يتم تحديد تاريخ
بدء التشغيل المتوقع لدى المشروع.

رؤى المدينة

تأسيس شركة "رؤى المدينة" من قبل صندوق االستثمارات للتطوير العمراني التي تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد
النبوي من خالل عدة مشاريع والتي تضم فنادق توفر  80ألف غرفة جديدة ومناطق سكنية وساحات للصالة تستوعب 200
مصل يومياً ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع عام 2023م.
ألف
ٍ

المصدر :تقرير ) ،Colliers International (KSA Hotel Reviews Q3 2017وموقع مشاريع السعودية ،وموقع هيئة تطور المدينة المنورة

999999لمحة عامة عن قطاع الفندقة في مدينة جدة
شهد سوق الفنادق في جدة ارتفاعاً في معروض الفنادق بنسبة  ٪18.6تقريبا خالل الفترة من الربع الثالث من عام 2016م إلى الربع الثالث من عام
2017م ،ومن األسباب التي أثرت على هذه الزيادة افتتاح فنادق جديدة مثل فندق راديسون بلو جدة السالمة ( 142غرفة) ،وافتتاح فندق ريتز كارلتون في
جدة ( 224غرفة) .لذلك ،فإن مع هذه االفتتاحات بلغ عدد فنادق الخمس نجوم أكثر من  ٪55من إجمالي معروض الفنادق ذات العالمات التجارية في
مدينة جدة كما في الربع الثالث من عام 2017م .إضاف ًة إلى ذلك ،من المتوقع زيادة معروض الفنادق ذات العالمة التجارية بمعدل نمو سنوي مركب ٪34
خالل الفترة ما بين عام 2017م وعام 2019م ،علماً بأن سوق الضيافة في مدينة جدة يظل من أسرع األسواق نمواً في المملكة.
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الشكل  :12معروض الفنادق في مدينة جدة (عدد غرف الفنادق ذات العالمة التجارية)
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ارتفاع الطلب في الربع الثالث من عام 2017م من جانب الزوار والحجاج والمعتمرين والسياحة المحلية والتي ساهمت في زيادة متوسط األسعار بنسبة
 ٪14وبالتالي أدت إلى زيادة في إيرادات الغرف المتاحة وبنسبة .%7
الشكل  :13مؤشرات األداء الرئيسية في مدينة جدة (التغير السنوي)
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على المدى المتوسط والطويل ،من المتوقع أن يتأثر سوق الفنادق إيجابياً في مدينة جدة وذلك بسبب المشاريع المعلن عنها مثل واجهة جدة البحرية
ومدينة جدة االقتصادية وتوسعة المطار الملك عبدالعزيز .ومن المتوقع أن ترفع جميع هذه المشاريع التطويرية القادمة من مستوى الطلب على الفنادق
وأن تحسن قطاع الضيافة .يوضح الجدول التالي أبرز المشاريع المتوقعة في مدينة جدة:
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لودجلالالاأبرز المشاريع المتوقعة في مدينة جدة
واجهة جدة المائية

يشمل هذا المشروع مناطق للتسوق والترفيه واألنشطة السكنية والتجارية ،ومن المقرر اكتمال المشروع خالل نهاية عام 2018م.

جدة داون تاون

يهدف المشروع إلى إعادة تطوير الواجهة البحرية في مدينة جدة لتحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية التي
ستحتوي على وحدات سكنية تمثل حوالي  %42من مساحة المشروع ،بينما تغطي مناطق التجزئة والترفيه التي تمثل حوالي %35
وكذلك تغطي منطقة المكاتب  %12وتغطي منطقة الضيافة  %11من مساحة المشروع
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 مسقلالالاخلفية عامة عن صفقتي االستحواذ
مقدمة
ستقوم شركة طيبة باالستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة العقيق البائعين ومساهمي شركة آراك البائعين مقابل إصدار أسهم عوض للمساهمين،
حيث ستقوم الشركة بإصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً عادياً جديداً بقيمة ثالثمائة
وأربعة وستين مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )364.574.830رياالً سعودياً ،ليرتفع بذلك عدد أسهمها إلى مائة وستين مليوناً
وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )160.457.483سهماً ،بواقع سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد
وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة العقيق البائعين وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %8.10من
رأس مال شركة العقيق ،وبواقع ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ( )3.133.592سهماً جديداً لصالح مساهمي شركة
آراك البائعين وذلك مقابل االستحواذ على أسهمهم التي تمثل ما نسبته  %12.65من رأس مال شركة آراك ،أي أن رأس مال شركة طيبة سيبلغ مليار
وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفا وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً بعد صفقتي االستحواذ.
وسيكون سعر اإلصدار بالقيمة اإلسمية للسهم وهي عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد .وستبلغ الزيادة نسبة  ٪6.97من رأس مال شركة طيبة قبل اتمام
صفقتي االستحواذ .وستكون شركة العقيق شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة طيبة ،وشركة آراك مملوكة بنسبة  %99.53لشركة طيبة ما بعد صفقتي
االستحواذ .ولن يكون هنالك أي تغيير على أسماء شركتي العقيق وآراك ،كما ستظل مراكزهما الرئيسية بالمدينة المنورة ،ولن يكون هناك أي تغيير في
تشكيل مجلس االدارة.

101110أطراف صفقتي االستحواذ
ستكون عملية استحواذ شركة العقيق بين شركة طيبة وكل من مساهمي شركة العقيق البائعين ،والتي تمثل نسبتهم  %8.10من رأس مال شركة العقيق،
وستكون عملية استحواذ شركة آراك بين شركة طيبة وأغلبية مساهمي شركة آراك البائعين (بعدد  46مساهماً من أصل  55مساهماً) والتي تمثل نسبتهم
 %12.65من رأس مال شركة آراك .توضح الجداول التالية أسماء مساهمي شركة العقيق البائعين ومساهمي شركة آراك البائعين ونسبة ملكيتهم في
شركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ.
لودجلالالاأسماء المساهمين البائعين في شركة العقيق ونسبة ملكيتهم في شركة طيبة وشركة العقيق قبل وبعد الصفقة
قبل الصفقة
اسم
المساهم

نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة

عدد األسهم
في شركة
طيبة

ما بعد الصفقة

نسبة
المساهمة
في شركة
العقيق

عدد األسهم في
شركة العقيق

عدد أسهم
العوض
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

نسبة
المساهمة في
شركة العقيق

شركة طيبة
القابضة

-

-

%91.8973

137.846.000

-

-

%0.000

-

%100

محمد بن
إبراهيم
العيسى

%4.3167

6.475.000

%5.9957

8.998.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

%0.000

شركة
أصيلة
لالستثمار

%16.6917

25.037.496

%2.0000

3.000.000

1.807.773

63.000.000

%16.7305

26.845.269

%0.000

عبداهلل بن
عبدالرزاق
الربيعة

%0.1400

210.000

%0.1000

150.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

%0.000

سليمان
بن صالح
المديهيم

%0.000

-

%0.0007

1.000

603

21.000

%0.0004

603

%0.000

أحمد بن
محمد
الغامدي

%0.000

-

%0.0007

1.000

603

21.000

%0.0004

603

%0.000

تركي بن
نواف
السديري*

%0.0007

1.000

%0.0007

1.000

603

21.000

%0.0013

2.098

%0.000

خالد
بن علي
السلطان

%0.0041

6.093

%0.0007

1.000

603

21.000

%0.0042

6.696

%0.000

عبدالعزيز
بن عبداهلل
الشبانه

%0

-

%0.0007

1.000

603

21.000

%0.0004

603

%0.000
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قبل الصفقة
اسم
المساهم
غسان بن
ياسر طباع
الشلبي*

نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
%0.0007

%21.154

االجمالي

عدد األسهم
في شركة
طيبة
1.000

نسبة
المساهمة
في شركة
العقيق
%0.0007

31.730.589

%100

ما بعد الصفقة
عدد أسهم
العوض
المصدرة

عدد األسهم في
شركة العقيق

603

1.000

7.323.891

150.000.000

قيمة األسهم
المصدرة
21.000

255.234.00

نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
%0.0013

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة
2.098

%24.356

نسبة
المساهمة في
شركة العقيق
%0.000

39.080.234

%100

المصدر :شركة طيبة

* مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهماً) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً

لودجلالالاأسماء المساهمين البائعين في شركة آراك ونسبة ملكيتهم في شركة طيبة وشركة آراك قبل وبعد الصفقة
قبل الصفقة
اسم
المساهم
شركة طيبة
القابضة
المؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية
شركة
األنصار
للصيانة
وادارة
الفنادق
والقصور
شركة شزن
العالمية
القابضة
حمد بن
سيف
عبداهلل
البتال
عبداهلل
عبدالرزاق
1
الربيعة
عبدالمحسن
نغيمش
2
األحمدي
علي محمد
بن حمود
المطوع
العتيبي
شركة أوج
لالستثمار
محمد
سيف الدين
إبراهيم بن
سيف الدين
ورثة محمد
حسن
إبراهيم عمر
2
زاهد

ما بعد الصفقة
عدد أسهم
العوض
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

-

-

%0.0007

1.000

%0.9792

489.620

242.491

8.450.683

%0.1517

--

--

%0.8448

422.410

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

--

--

%0.1632

81.605

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

%0.0000

%0.0052

7.800

%0.0979

48.960

24.248

845.034

%0.0200

32.048

%0.0000

%0.1400

210.000

%0.1000

50.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

%0.0000

%0.0000

--

%0.0653

32.645

--

-

%0.0000

--

%0.0653

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.4896

244.810

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0600

30.000

--

-

%0.0000

--

%0.0600

نسبة المساهمة
في شركة طيبة
-

عدد
األسهم
في شركة
طيبة
-

نسبة
المساهمة
في شركة
آراك
43.437.045 %86.8741
عدد األسهم
في شركة آراك
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نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
-

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

نسبة المساهمة
في شركة آراك

-

%99.53

243.491

%0.0000

%0.0000

قبل الصفقة
اسم
المساهم
حمود
حمدان
الرشيد
الطويلعي
خالد حسن
عبدالكريم
القحطاني
رشيد رشيد
2
الصاعدي
رفعت
مدحت شيخ
األرض
سليمان
محمد
ولي الدين
سليمان
الشركة
العربية
للتموين
والتجارة
شحات
محمد
بصري
طارق محمد
علي الشواف
طالب عيسى
2
المشهدي
شلهوب بن
صالح بن
شلهوب
الشلهوب
ورثة
عبدالرحيم
مبارك
عويضة
ورثة عبد
الستار قاسم
2
الميمني
عبدالكريم
شايع
2
الصليع
عبدالكريم
عبدالقادر
بشاوري
عبداهلل
عبد العزيز
الحمدان
عبداهلل
محمد
سنوسي
عبداهلل
عبدالمحسن
حسن
القحطاني

ما بعد الصفقة
عدد األسهم
في شركة آراك

عدد أسهم
العوض
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

8.083

281.678

عدد
األسهم
في شركة
طيبة
--

نسبة
المساهمة
في شركة
آراك
%0.0326

16.320

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

%0.0000

--

%0.0326

16.320

--

-

%0.0000

--

%0.3264

163.205

80.829

2.816.865

%00.0504

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%00.0050

8.083

%0.0000

--

%0.1224

61.200

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

%0.0000

%0.0000

--

%0.0979

48.965

24.251

845.120

%0.0151

24.251

%0.0000

%0.0152

22.851

%0.0653

32.645

16.168

563.442

%0.0243

39.019

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

--

-

%00.0000

--

%0.0326

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%00.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%00.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0653

32.645

--

-

%0.0000

--

%0.0653

%0.0001

222

%0.0444

22.220

--

-

%0.0001

222

%0.0444

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0600

30.000

14.858

517.790

%0.0093

14.858

%0.0000

%0.0000

--

%0.2000

100.000

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

نسبة المساهمة
في شركة طيبة
%0.0000
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نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
%00.0050

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

نسبة المساهمة
في شركة آراك

8.083

%0.0000

281.678

%00.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

80.829

%0.0000
%0.0000

قبل الصفقة
اسم
المساهم
علي حميد
صالح بن
صغير
2
العروي
عماد محمد
ولي الدين
سليمان
شركة أبناء
غداف سليم
2
اللقماني
محسن
ميسري
صالح
باجري
محمد
عبداهلل عبد
اللطيف
الفرج
مراد محمد
ولي الدين
سليمان
ناصر بن
إبراهيم
رشيد
الرشيد
وهبي محمد
ولي الدين
سليمان
ياسين
عبدالعزيز
أحمد
العنيزي
شركة
يوسف بن
أحمد كانو
المحدودة
يوسف
أحمد محمد
عسيالن
فوزي أيوب
مصطفى
2
صبري
نائلة
اسماعيل
محمد هارون
دهلوي
خالد محمد
أمين محمد
جميل دهلوي
عبداهلل
محمد أمين
محمد جميل
دهلوي

ما بعد الصفقة
عدد األسهم
في شركة آراك

عدد أسهم
العوض
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

--

-

عدد
األسهم
في شركة
طيبة
2.437

نسبة
المساهمة
في شركة
آراك
%0.0326

16.320

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

%0.0000

--

%0.0816

40.800

--

-

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

%0.0000

--

%0.0490

24.480

12.124

422.517

%0.0076

12.124

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.3264

163.205

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0326

16.320

8.083

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0571

28.560

--

-

%0.0000

--

%0.0571

%0.0000

--

%0.0020

1.020

505

17.605

%0.0003

505

%0.0000

%0.0000

--

%0.0084

4.190

2.075

72.318

%0.0013

2.075

%0.0000

%0.0000

--

%0.0063

3.170

1.570

54.713

%0.0010

1.570

%0.0000

نسبة المساهمة
في شركة طيبة
%0.0016
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نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
%0.0015

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

نسبة المساهمة
في شركة آراك

2.437

%0.0326

281.678

%0.0050

8.083

%0.0000

%0.0000

--

%0.0816

8.083

%0.0000

%0.0000

قبل الصفقة
اسم
المساهم

االجمالي

عدد األسهم
في شركة آراك

عدد أسهم
العوض
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

1.570

54.713

عدد
األسهم
في شركة
طيبة
--

نسبة
المساهمة
في شركة
آراك
%0.0063

3.170

%0.0030

4.570

%0.0063

3.170

1.570

%0.0000

--

%0.0032

1.600

792

27.615

%0.1467

220.055

%8.1282

4.064.075

2.012.787

70.144.618

%1.3915

%0.0000

--

%0.061

3.060

1.516

52.815

%0.0009

1.516

%0.0000

--

%0.0107

355

176

6.127

%0.0001

176

%0.0000

%0.0000

--

%0.0107

5.355

2.652

92.426

%0.0017

2.652

%0.0000

%0.0000

--

%0.0107

5.355

2.652

92.426

%0.0017

2.652

%0.0000

%0.0000

--

%0.0107

5.355

2.652

92.426

%0.0017

2.652

%0.0000

%0.0007

1.000

%0.0060

3.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

%0.0000

%0.0007

1.000

%0.0020

1.000

495

17.260

%0.0013

2.098

%0.0000

%0.0007

1.000

%0.0020

1.000

495

17.260

%0.0013

2.098

%0.0000

%0.0000

--

%0.0001

25

12

431

%0.0001

12

%0.0000

%0.315

471.935

%100

50.000.000

3.133.592

109.204.129

%2.304

3.697.121

%0.472

نسبة المساهمة
في شركة طيبة

غسان محمد
أمين محمد
جميل دهلوي
فيصل
محمد أمين
محمد جميل
دهلوي
نادية محمد
أمين محمد
جميل دهلوي
أحمد محمد
سعيد باديب
عائشة عمر
إبراهيم طيار
أسامة حمزة
عبداهلل
عجالن
الحازمي
منال
عبدالرحمن
أحمد زواوي
أحمد حمزة
عبداهلل
عجالن
الحازمي
محمد حمزة
عبداهلل
عجالن
الحازمي
وليد بن
محمد بن
إبراهيم
العيسى
غسان بن
ياسر بن
أحمد طباع
شلبي
تركي بن
نواف بن
عبدالرحمن
السديري
محمد أحمد
محمد سعيد
باديب

ما بعد الصفقة

%0.0000

نسبة
المساهمة
في شركة
طيبة
%0.0010

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

نسبة المساهمة
في شركة آراك

1.570

%0.0000

54.713

%0.0038

6.140

%0.0000

%0.0005

792

%0.0000

2.232.842

%0.0000
%0.0000

المصدر :شركة طيبة

مالحظات:
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهماً) وشركة آراك ( 24.763سهماً)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً

 -2تم تضمين المساهمين الغير بائعين لتوضيح إجمالي عدد أسهم شركة آراك .وأن المساهمين البائعين في شركة آراك ليس لديهم حق الشفعة في أسهم العوض أو أي إتفاقية أخرى أو
إتفاقية أخرى الحقة
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101110دوافع صفقتي االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة طيبة
من منطلق خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة للفترة من 2017م إلى 2021م ومواكبة لتوجهات شركة طيبة االستراتيجية والمستقبلية
لرؤية  2030من جهة ،ولمواجهة ظروف السوق المحلية والعالمية وما يشهده السوق من تغيرات وتحديات من جهة أخرى خاصة مع متغيرات وظروف النزع
لصالح توسعة المسجد النبوي ،فقد تم إعداد خطة استراتيجية لشركة طيبة للفترة من 2017م إلى 2021م ،حيث تستهدف هذه الخطة تحول شركة طيبة
من شركة متعددة األغراض والنشاطات واالستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري من خالل تنفيذ العديد من المبادرات االستراتيجية
والتشغيلية لتنفيذ عملية التحول والتي تتعلق بنمو استثمارات الشركة وتعزيز استثماراتها الحالية والتوسع واالنتشار في استثماراتها المستقبلية ولمختلف
المنتجات العقارية التي تلبي حاجة الطلب المتزايد على تلك المنتجات ،وقد تم على أثره االنتقال إلى هيكل تنظيمي جديد يستوعب كافة األنشطة
الرئيسية بمجالي االستثمار والتطوير العقاري ويرفع كفاءة أداء الشركة ويكون أكثر مرونة لمواجهة التغيرات .وتتمثل أهم دوافع صفقتي االستحواذ بما
يلي:









تحول شركة طيبة من شركة متعددة األغراض والنشاطات واالستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري والتركيز على نشاط
االستثمار والتطوير العقاري.
التوسع في استثماراتها المستقبلية بمختلف المنتجات العقارية.
زيادة االنسجام بين إدارة شركة طيبة وإدارة األصول الثابتة لشركتي العقيق وآراك عن طريق االشراف المباشر على أداء تلك األصول.
العمل على زيادة التنسيق بين اإلدارات المختلفة بما يكفل تحقيق أهداف مشتركة.
العائد اإليجابي في صافي الربح بعد حقوق األقلية نتيجة الستحواذ شركة طيبة على جميع األسهم غير المسيطرة في شركة العقيق وأيضاً
بسبب استحواذ شركة طيبة على أغلبية األسهم غير المسيطرة في شركة آراك.
من خالل صفقتي االستحواذ ،سوف تزيد ملكية شركة طيبة في شركة العقيق من  %91.88إلى  %100وأيضاً ستزيد ملكية شركة طيبة في
شركة آراك من  %86.87إلى  %95.53مما سيؤدي إلى الزيادة المتوقعة في ربحية السهم وذلك بسبب استحواذ شركة طيبة على جميع
الحصص غير المسيطرة في شركة العقيق وأيضاً بسبب استحواذ شركة طيبة على أغلبية الحصص غير المسيطرة في شركة آراك.
تطوير حوكمة الشركة وإدارتها لتتماشى مع تحقيق أهداف شركة طيبة.

101110تغييرات مجلس إدارة شركة طيبة
أي تغير مزمع أو مخطط له في مجلس إدارة شركة طيبة أو اإلدارة التنفيذية له نتيج ًة لصفقة زيادة رأس المال.
تؤكد الشركة أنه لن يكون هناك ّ

101110عمليات شركة العقيق وشركة آراك
1111110شركة العقيق
شركة العقيق للتنمية العقارية ،هي شـركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  4650034911وتاريخ 1425/11/24هـ( ،الموافق
2005/01/05م) تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة في 1425/01/15هـ( ،الموافق 2004/03/06م) وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة في
1426/08/24هـ( ،الموافق 2005/09/27م) بموجب القرار الوزاري رقم ( )1588بتاريخ 1426/10/17هـ( ،الموافق 2005/11/19م) ،وبرأس مال قدره
مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستون ألف ( )1.945.960.000ريال سعودي تم تخفيضه في عام 2015م إلى مبلغ مليار وخمسمائة
مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي؛ زيادته عن حاجة الشركة.
تمارس شركة العقيق العديد من األنشطة إما مباشرة أو من خالل شركاتها التابعة -التي يتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية لشركة العقيق.
ويمثل االستثمار العقاري النشاط الرئيسي للعقيق حيث تمتلك في مواقع متميزة من الناحية الشمالية للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
الشريف في المدينة المنورة ك ً
ال من مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري وفندق ميلينيوم العقيق ،في حين تمتلك في المنطقة
الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية فندق ميلينيوم طيبة الواقع بجوار مسجد الغمامة ويجري تشغيلها واستثمارها من قبل شركات تشغيل فندقية
عالمية ومحلية.
وتشمل األنشطة االستثمارية األخرى لشركة العقيق مجال المقاوالت والصيانة الذي تقوم به شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما) والتي تمتلك شركة
العقيق ما نسبته  %94من رأسمالها ،ومجال إدارة وتسويق العقار التي تقوم به شركة طود إلدارة وتسويق العقار ،حيث أن شركة العقيق تمتلك ما نسبته
 ٪90من رأسمالها .كما تستثمر شركة العقيق في عدة شركات بنسب متفاوتة تتراوح ما بين  %2.41و %15حيث تعمل هذه الشركات في نشطات تطوير
العقار والخدمات .يوضح الجدول التالي موجزاً الستثمارات شركة العقيق في عام 2017م:
لودجلالالااستثمارات شركة العقيق في عام 2017م
مساهمة
العقيق

م

اسم الشركة

الكيان القانوني

رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم
الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
العقيق

نسبة
مساهمة
شركة العقيق

أكثر من ٪٥٠

1

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما)

مسؤولية محدودة

5.000.000

5.000

4.700

%94.00

2

شركة طود إلدارة وتسويق العقار (طود)

مسؤولية محدودة

1.000.000

100.000

90.000

%90.00

مسؤولية محدودة

10.000.000

1.000.000

150.000

%15.00

مسؤولية محدودة

830.000.000

83.000.000

2.000.000

%2.41

أقل من ٪٢٠

3

شركة مرافق

4

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

طيبة*

المصدر :تقرير مجلس اإلدارة والميزانية العمومية لشركة العقيق في عام 2017م

* شركة مرافق طيبة تحت التصفية ،فقد تم استالم الحساب الختامي والذي سيقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق مكتب الركاز الستشارات الزكاة وضريبة الدخل تمهيداً لشطب
السجل التجاري لمرافق طيبة
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يوضح الجدول التالي حجم االستثمار في كل نشاط لدى شركة العقيق وحجم إيراد النشاط ونسبة إسهام النشاط لإليرادات اإلجمالية لشركة العقيق
للعام المالي 2017م:
لودجلالالاحجم االستثمار في كل نشاط لدى شركة العقيق للعام المالي 2017م
حجم النشاط بالريال سعودي

إسهام النشاط في اإليرادات بالريال سعودي

نسبة اإلسهام في اإليرادات

البيان

م
1

النشاط العقاري

1.778.245.133

375.167.196

%90.44

2

نشاط المقاوالت والصيانة

16.192.508

37.313.543

%8.99

3

نشاط إدارة وتسويق العقار

3.210.243

2.352.905

%0.57

4

استثمارات أخرى

18.950.892

-

%0.00

اإلجمالي

1.816.598.776

414.833.644

المصدر :تقرير مجلس اإلدارة والميزانية العمومية لشركة العقيق في عام 2017م

%100

1111110شركة آراك
الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) ،هي شــركة سـعــودية مســاهمة مـقفلـة بموجب السجل التجاري رقم  4650025486وتاريخ 1418/02/12هـ،
(الموافق 1997/06/18م) ،برأس مال قدره خمسمائة مليون ( )500.000.000ريــال سعودي .وقد تأسست شركة آراك ابتدا ًء برأس مال قدره ثالثين
مليوناً وستمائة وستة وثالثون ألفاً ومائة ( )30.636.100ريال سعودي .وخضع رأس مال الشركة إلى عدد من الزيادات ليصل إلى رأس المال الحالي في
عام 2007م .وتتمثل نشاطات شركة آراك بالتالي:
1 -1نشاط اإليواء

تمارس شركة آراك نشاط اإليواء من خالل تشغيل المنشآت على اختالف أنواعها من أجنحة فندقية ومنتجع سياحي وبدرجات مختلفة ،وهي منشآت في
معظمها مملوكة للغير حيث تتعاقد آراك معهم لتشغيلها وبعضها مملوكة آلراك نفسها ،وقد كانت نتائج األعمال كما يلي:
 -أأجنحة طيبة آراك

تقع أجنحة طيبة آراك في المدينة المنورة وتقوم شركة آراك بإدارة وتشغيل أجنحة طيبة آراك التي تعود ملكية بعض أجنحتها لشركة العقيق للتنمية
العقارية والبعض اآلخر يعود ملكيته لشركة آراك ولألفراد.
 -بمنتجع ينبع آراك

تواصل شركة آراك تشغيل مشروعها منتجع ينبع آراك الذي يتميز بموقعه الفريد في محافظة ينبع على امتداد شارع األمير /عبدالمجيد بن عبدالعزيز
من خالل عقد تشغيل مع بلدية محافظة ينبع والذي تنتهي مدته في تاريخ 1441/04/01هـ (الموافق 2019/11/29م) ،وتجري شركة آراك حاليا التواصل
مع بلدية ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة للبحث في امكانية تجديد الفترة االيجارية لألرض.
2 -2نشاط السفر والسياحية
 -أوكالة طيبة الدولية

تمارس شركة آراك نشاط السفر والسياحة من خالل وكالة طيبة الدولية (وكيل أياتا) والتي تقدم خدماتها في مجال السفر والسياحة مثل حجز وإصدار
تذاكر سفر الطيران وشركات النقل البحري وشركات القطارات العالمية وحجز الفنادق وخدمة االستقبال والتوصيل من وإلى المطار وخدمة تأجير
السيارات للسياح وإصدار رخص القيادة الدولية وخدمة التأمين على السفر ،وتنفيذ البرامج السياحية التعليمية والعالجية لألفراد والمجموعات خارج
المملكة العربية السعودية.
 -بمكتب آراك للتشغيل السياحي

يقدم مكتب آراك للتشغيل السياحي خدماته السياحية المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق خدمات تنظيم البرامج والرحالت السياحية
لألفراد والمجموعات.
يوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من األنشطة التي تمارسها آراك وإسهامه في نتائج أعمالها:
لودجلالالاحجم أنشطة شركة آراك للعام المالي 2017م
النسبة

إسهام النشاط في
اإليرادات بالريال سعودي

نسبة اإلسهام
في اإليرادات

1

أجنحة طيبة آراك

عقد تشغيل

()1.469.595

()%22.86

20.790.309

%57.55

2

منتجع ينبع آراك

عقد ايجار

7.198.201

%111.97

12.637.897

%34.98

3

فندق العال آراك

عقد ايجار  -منتهي

2.945

%0.05

1.865.413

%5.16

4

وكالة طيبة الدولية

697.025

%10.48

826.600

%2.29

م

ملكية المشروع

البيان

2

ملك الشركة

مستمرة أم مبنية
على عقود إيجار

حجم النشاط
بالريال السعودي

1
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البيان

م

مكتب آراك للتشغيل
السياحي

5

ملكية المشروع

حجم النشاط
بالريال السعودي

مستمرة أم مبنية
على عقود إيجار

1

انتهى النشاط

اإلجمالي
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إسهام النشاط في
اإليرادات بالريال سعودي

النسبة

نسبة اإلسهام
في اإليرادات

-

%0.00

4.245

%0.01

6.428.576

%100

36.124.464

%100

مالحظات:
 -1المقصود بالحجم هو صافي حقوق ملكية المساهمين (إجمالي الموجودات مطروحاً منه إجمالي المطلوبات) كما في عام 2017م
 -2تم تسليم الموقع لبلدية محافظة العال بتاريخ 2017/07/10م وتم استالم مخالصة بذلك.

ويوضح الجدول التالي موجزاً استثمارات شركة آراك في عام 2017م:
لودجلالالااستثمارات شركة آراك في عام 2017م

مساهمة آراك

م

اسم الشركة

الكيان
القانوني

رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم
الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
آراك

نسبة
أسهم آراك
إلجمالي
أسهم
الشركة

أكثر من %50

1

الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة
(أراماس)  -تحت التصفية*

مسؤولية
محدودة

1.000.000

100.000

95.000

%95.00

أقل من %20

2

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما)

مسؤولية
محدودة

5.000.000

5.000

300

%6.00

3

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

مسؤولية
محدودة

830.000.000

83.000.000

1.300.000

%1.57

المصدر :إدارة شركة طيبة

* تم تزويد الشركة بقوائم التصفية وتم التعديل عليها بالتنسيق مع المصفى .فقد تم إعادة إرسال القوائم للمصفي ليتم توقيع القوائم من قبل الشريك الماليزي .يتم حالياً إصدار قوائم ربعية
داخلية للشركة الماليزية ويتم اثبات حصة آراك فيها ،كما أن التأثير غير جوهري حيث أن الخسائر المحققة حتى  30سبتمبر 2018م من الشركة الماليزية (حصة آراك) بلغت 223.625
ريال سعودي ،حيث ال يمكن استبعادها من دفاتر آراك إال بعد إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراجع الشركة الماليزية "قوائم التصفية" ومن ثم تصفيتها من الهيئة العامة للزكاة والدخل
وإلغاء السجل التجاري.

101110تقييم صفقتي االستحواذ
1111110أساليب وطرق تقييم صفقتي االستحواذ
قامت شركة طيبة بتعيين شركة األهلي المالية للعمل كمستشار مالي لشركة طيبة لترتيب صفقتي االستحواذ وعمل تقييم مالي مستقل لكل من شركة
طيبة وشركتي العقيق وآراك .وفيما يلي شرح ووصف لألساليب المستخدمة لتقييم صفقتي االستحواذ ،واالفتراضات المستخدمة للوصول إلى التقييم
المقترح لصفقتي االستحواذ ،والقيمة المقابلة لصفقتي االستحواذ ،وعدد األسهم التي ستصدرها شركة طيبة.
األساليب المستخدمة في تقييم صفقتي االستحواذ
تم استخدام األساليب التالية للوصول إلى التقييم المقترح لصفقتي االستحواذ:
1 -1أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية املخصومة (:)DCF

التدفقات النقدية المخصومة للمنشأة باستخدام نموذج جوردن للنمو لحساب القيمة النهائية للمنشأة.
2 -2أسلوب السوق  -طريقة الرشكات املقارنة:



مكرر الربحية (.)P/E Ratio
مكرر القيمة الدفترية (.)P/B Ratio

48

وصف األساليب المستخدمة في تقييم صفقتي االستحواذ
أﺳﻠﻮب اﻟﺪﺧﻞ :اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ))DCF
ﺗﻘﺎس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ رأس اﳌﺎل )ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﻘﺮﺿﲔ( ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأس
ﻣﺎﻟﻴﺔ ورأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ رأس اﳌﺎل .وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ
رأس اﳌﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﺧﺼﻢ )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل( ﻳﻌﻜﺲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ وأﺳﻠﻮب ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻮق :اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت )"ﻣﻜﺮرات"( اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )"ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ"( ﰲ أﺳﻮاق
اﻷﺳﻬﻢ .وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ذات ﺣﺠﻢ ﳑﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،واﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ،وﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات واﻷﺻﻮل ،وﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ واﳌﺨﺎﻃﺮ ،وﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﲤﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﲡﺎر ﺑﺤﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮة /ﺣﺎﻛﻤﺔ.
ﰎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ

ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻘﺘﺮح ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ اﻟﻌﻘﻴﻖ وآراك
ﰎ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺼﻔﻘﺘﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ

اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﻬﻢ وﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ اﻟﻌﻘﻴﻖ وآراك

1111110مقدمة عن التقييم
تم تقييم شركتي العقيق وآراك في  27مارس 2016م ("تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ") وذلك لغرض االستحواذ على ما نسبته  %8.10من رأس مال
شركة العقيق وعلى ما نسبته  %12.65من رأس مال شركة آراك ("تقييم صفقتي االستحواذ") وأيضاً قامت شركة طيبة والمساهمين البائعين في شركتي
العقيق وآراك بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة والتي تضمن تقييم صفقتي االستحواذ المتفق عليها ونسبة المبادلة وعدد األسهم التي ستصدرها شركة
طيبة لصالح المساهمين البائعين .وفي  24يونيو 2018م ("تاريخ التقييم المحدث") ،تم تحديث تقييم ك ً
ال من شركتي العقيق وآراك ("التقييم المحدث")
لغرض مقارنة تقييم صفقتي االستحواذ ونسبة المبادلة وعدد األسهم المتفق اصدارها في اتفاقية شراء األسهم المشروطة مع نتائج التقييم المحدث.
الجدول أدناه يقارن تقييم صفقتي االستحواذ ونسبة المبادلة وعدد األسهم المتفق اصدارها في اتفاقية شراء األسهم المشروطة مع نتائج التقييم المحدث
على إفتراض أن صفقتي االستحواذ تمت في تاريخ التقييم المحدث.
لودجلالالاجدول مقارنة مابين تقييم صفقتي االستحواذ والتقييم المحدث
تقييم صفقتي االستحواذ

التقييم المحدث

 27مارس 2016م

 24يونيو 2018م

تاريخ التقييم
نطاق التقييم المقترح لحقوق الملكية (مليون ريال سعودي)

*

شركة العقيق

شركة آراك

شركة العقيق

شركة آراك

3.146 - 2.892

786 - 756

3.146 - 2.828

736 - 631

السعر النهائي المتفق عليه لحقوق الملكية (مليون ريال سعودي)

3.150

863

3.146

736

نسبة االستحواذ

%8.10

%12.65

%8.10

%12.65

255.234.000

109.204.129

254.847.064

93.104.000

قيمة األسهم المراد االستحواذ عليها (ريال سعودي)
متوسط سعر السهم المرجح لشركة طيبة (ريال سعودي للسهم الواحد)

34.85

نسبة المبادلة
عدد أسهم العوض (سهم)

المصدر :شركة طيبة واألهلي كابيتال

31.55

0.60

0.50

0.66

0.46

7.323.891

3.133.592

8.077.561

2.909.500

*تم النقاش والتفاوض مع المساهمين البائعين في شركة آراك وتم الوصول إلى القيمة النهائية المقابلة لصفقة استحواذ شركة آراك بقيمة  863مليون ريال سعودي
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ومن إجراءات التقييم ،قامت شركة طيبة بتعيين شركة سنشري  21السعودية وشركة خبير التثمين العقاري إلجراء تقييم عقاري مستقل للعقارات غير
التشغيلية في شركتي العقيق وآراك وذلك إلضافة القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في القيمة التشغيلية الناتجة من تقييم شركتي العقيق
وآراك.
تقييم العقارات غري التشغيلية يف تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ:
في تاريخ 1434/12/25هـ (الموافق 2013/10/30م) دعت اللجنة اإلشرافية على أعمال نزع ملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين
للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي ،التابعة لوزارة المالية ،مالك العقارات الواقعة ضمن نطاق نزع الملكيات لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف
في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لمالك العقارات الواقعة ضمن نطاق نزع الملكيات.
تمتلك شركة العقيق (أرض الصفوة) والواقعة ضمن نطاق مناطق نزع الملكيات وحيث تقدمت شركة العقيق بطلب صرف التعويضات المستحقة لهم.
كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ ،لم يتم تعويض شركة العقيق من قبل وزارة المالية وتم استبعاد أرض الصفوة من التقييم العقاري للعقارات غير
التشغيلية في شركة العقيق.
تمتلك شركة العقيق (أرض إجابة) والواقعة ضمن نطاق نزع الملكيات وحيث تقدمت شركة العقيق بطلب صرف التعويضات المستحقة لهم .كما في تاريخ
تقييم صفقتي االستحواذ ،لم يتم تعويض شركة العقيق من قبل وزارة المالية وتم استبعاد أرض إجابة من التقييم العقاري للعقارات غير التشغيلية في
شركة العقيق.
تم استبعاد عقار أرض التخصصي في مدينة الرياض والتي كانت من ضمن خطة عمل لتطوير العقار والتي تم عكس القيمة التشغيلية من تطوير أرض
المشروع في التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة في تقييم القيمة التشغيلية لشركة العقيق.
تقييم العقارات غري التشغيلية يف تاريخ التقييم املحدث:
في تاريخ 1438/08/27هـ (الموافق 2017/05/24م) ،أعلنت وزارة المالية بأن بعض العقارات المعلنة في تاريخ 1434/12/25هـ (الموافق 2013/10/30م)
غير خاضعة ألعمال التوسعة وعلى أصحاب العقارات حق التصرف بعقاراتهم .في تاريخ 1439/01/18هـ (الموافق 2017/10/30م) ،استلمت شركة
العقيق خطاب تأكيد من هيئة تطوير المدينة المنورة أن أرض الصفوة ال تقع ضمن مراحل توسعة المسجد النبوي وذلك حسب إعالن وزارة المالية في
تاريخ 1438/08/27هـ (الموافق 2017/05/24م).
وعلى ضوء ذلك ،تم تقييم أرض الصفوة من قبل شركة خبير التثمين العقاري وتم إضافة القيمة العادلة ألرض الصفوة في القيمة التشغيلية الناتجة من
تقييم شركة العقيق في التقييم المحدث.
مازالت أرض اإلجابة تقع ضمن نطاق أعمال نزع الملكيات ومازالت شركة العقيق تعمل على استكمال االجراءات والمتطلبات النظامية لصرف التعويضات.
منذ تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ ،لم يتم تطوير وتنفيذ مشروع أرض التخصصي الواقع في مدينة الرياض .في تاريخ التقييم المحدث ،تم استبعاد
التدفقات النقدية المستقبلية من تطوير مشروع أرض التخصصي في التقييم المحدث لشركة العقيق وتم إدراج أرض التخصصي الواقع في مدينة الرياض
ضمن العقارات غير التشغيلية لشركة العقيق.
الجدول أدناه يقارن نتائج تقييم العقارات غير التشغيلية والمملوكة من قبل شركتي العقيق وآراك في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ وتاريخ التقييم
المحدث.
لودجلالالانتائج تقييم العقارات غير التشغيلية والمملوكة من قبل شركتي العقيق وآراك
القيمة السوقية العادلة (بالمليون ريال سعودي)
الشركة

شركة العقيق

العقار

المساحة
(متر
مربع)

التقييم المحدث

تقييم صفقتي االستحواذ
شركة خبير التثمين
العقاري
(تاريخ  05ديسمبر 2015م)

شركة سنشري 21
السعودية
(تاريخ  07يناير 2016م)

شركة خبير التثمين
العقاري
(تاريخ  31ديسمبر 2017م)

أرض السالم  -المدينة المنورة

893

20

22

27

أرض شارع الملك فهد  -المدينة
المنورة

735

35

39

40

أرض الهاشمية  -المدينة المنورة

1.759

157

174

106

أرض الصفوة  -المدينة المنورة

1.822

تم استبعادها من التقييم

تم استبعادها من التقييم

310

أرض إجابة  -المدينة المنورة

83

تم استبعادها من التقييم

تم استبعادها من التقييم

3

أرض التخصصي  -الرياض

11.073

تم استبعادها من التقييم

تم استبعادها من التقييم

89
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القيمة السوقية العادلة (بالمليون ريال سعودي)
الشركة

شركة آراك

المساحة
(متر
مربع)

العقار

التقييم المحدث

تقييم صفقتي االستحواذ
شركة خبير التثمين
العقاري
(تاريخ  05ديسمبر 2015م)

شركة سنشري 21
السعودية
(تاريخ  07يناير 2016م)

شركة خبير التثمين
العقاري
(تاريخ  31ديسمبر 2017م)

أرض تجارية  -الرياض

9.998

100

90

100

أراضي تجارية بعدد  3أراضي -
الخبر

10.154

60

71

66

أرض حي الرويس  -جدة

8.759

105

117

96

أرض حمراء األسد  -المدينة المنورة

37.307

9

10

11

المصدر :شركة طيبة وشركة خبير التثمين العقاري وشركة سنشري  21السعودية

1111110االفتراضات المستخدمة في تقييم صفقتي االستحواذ
1 -1الغرض من التقييم:

تقييم قيمة حقوق الملكية لكل من شركتي العقيق وآراك لغرض االستحواذ على ما نسبته  %8.10من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته  %12.65من
رأس مال شركة آراك ("تقييم صفقتي االستحواذ").
2 -2تعديالت وتسويات عىل قيمة حقوق امللكية يف تقييم صفقتي االستحواذ:

ألغراض صفقتي االستحواذ ،لم يتم إجراء أي تعديالت (خصومات أو عالوات) على قيمة حقوق الملكية لكل من شركتي العقيق وآراك.
3 -3تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ:

تم إعداد التقييم لصفقتي االستحواذ ،بما في ذلك الفرضيات والمعطيات المستخدمة في التقييم كما في  27مارس 2016م.
1111110تقييم شركة العقيق
111111110أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية المخصومة ()DCF

فترة التنبؤ:
تم تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،شركة العقيق ،للفترة من ديسمبر2016م إلى ديسمبر 2020م ("فترة التوقع") باستخدام المعلومات المالية
المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (:)WACC
تم تطبيق  %11.21كمعدل خصم لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في فترة التوقع للوصول إلى القيمة الحالية العادلة لشركة العقيق .لمزيد من التفاصيل
آلية الوصول إلى معدل الخصم المستخدم ،يرجى مراجعة جدول  25لالفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة العقيق.
القيمة النهائية ( )Terminal Valueلشركة العقيق:
تم استخدام نموذج جوردن للنمو لحساب القيمة النهائية لشركة العقيق وذلك بمعدل نمو ثابت قدره  .%2.0وتم خصم القيمة النهائية لشركة العقيق إلى
تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ باستخدام معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المتوقعة.
معدل الخصم:
تم تطبيق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ( ،)WACCكمعدل خصم ،لخصم التدفقات النقدية المتوقعة لشركة العقيق .يوضح الجدول التالي
االفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة العقيق:
لودجلالالااالفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة العقيق كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
التفصيل

المعدل

المعدل

المعدل الخالي من المخاطر ()Risk free rate

%3.21

سعر المعدل الثابت للصكوك اإلسالمية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ
سبتمبر 2013م

العائد المتوقع من سوق تداول

%11.89

تقدير بلومبيرغ على عائد المتوقع من السوق المالية السعودية كما في ديسمبر 2015م

عالوة مخاطر السوق

%8.68

الفرق ما بين العائد المتوقع من سوق تداول ومعدل الخالي من المخاطر

معدل المخاطر الشامل ()Beta

0.95

حساب معدل المخاطر الشامل ("بيتا") يستند إلى حساب عوائد األسهم الشهرية لألربع
السنوات الماضية من تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
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المعدل

التفصيل

المعدل

معدل خصم األصول الرأسمالية ()CAPM

%11.44

%11.44 = %8.68 x 0.95 + %3.21

نسبة الدين لرأس المال ()D/E Ratio

0.03x

استناداً إلى المعلومات المالية المستقبلية ،تم تقدير متوسط القروض البنكية في فترة
التوقع بمبلغ وقدرة  69مليون ريال .نسبة الدين لرأس المال هي  0.03xأو %3.4

نسبة الزكاة

%2.50

وفقا لنسبة الزكاة الشرعية

معدل تكلفة الدين

%5.00

معدل تكلفة الدين/القروض البنكية

معدل تكلفة الدين ما بعد خصم الزكاة

%4.88

معدل تكلفة الدين ما بعد خصم الزكاة

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ()WACC

%11.21

%11.21 =%3.4 x %4.88 + %96.6 x %11.44

المصدر :شركة طيبة ،بلومبيرغ ،األهلي كابيتال

تحليالت الحساسية:
تم تحليل نتيجة تغيرات إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة العقيق لكل من المدخالت التالية:
1-1معدل الخصم :بعد أن تم إضافة وخصم  %0.5على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال  ،%11.21يتراوح معدل الخصم المستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية ما بين  %10.71و.%11.71
2-2معدل النمو الثابت :بعد أن تم إضافة وخصم  %0.50على معدل النمو الثابت  ،%2.0يتراوح معدل النمو الثابت ما بين  %1.5و %2.5لحساب
القيمة النهائية لشركة العقيق.
التدفقات النقدية المخصومة :بعد استخدام المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة ،تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
للفترة ما بين 2016م إلى 2020م وخصم القيمة النهائية لشركة العقيق في 2020م .وتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بمعدل خصم ما بين
 %10.71و %11.71ومعدل نمو ثابت يتراوح ما بين  %1.5و %2.5لحساب القيمة النهائية لشركة العقيق.
إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة العقيق (:)Enterprise Value
بناء على المعطيات المذكورة أعاله ونتيجة تحليالت الحساسية ،بلغ نطاق القيمة التشغيلية لشركة العقيق من استخدام طريقة التدفقات النقدية
المخصومة ما بين  2.216مليون ريال سعودي إلى  2.699مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
إجمالي القروض وااللتزامات المسجلة وغير المسجلة في الميزانية العمومية:
كما في السنة المالية 2015م ،ال يوجد لدى شركة العقيق أي قروض أو التزامات متعلقة بالدين والتزامات غير مسجلة في الميزانية العمومية .تم خصم
 7مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة من قيمة حقوق الملكية.
األصول غير التشغيلية لشركة العقيق:
قامت شركة طيبة بتعيين شركة سنشري  21السعودية وشركة خبير التثمين العقاري إلجراء تقييم عقاري مستقل للعقارات غير التشغيلية في شركة العقيق.
وقد كانت نتيجة تقدير القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في يناير 2016م كما هو موضح في الجدول التالي:
لودجلالالانتائج تقييم العقارات غير التشغيلية والمملوكة من قبل شركة العقيق
العقار

المساحة
(متر مربع)

القيمة السوقية العادلة (بالمليون ريال سعودي)
شركة خبير التثمين العقاري
(تاريخ  50ديسمبر 2015م)

شركة سنشري  21السعودية
(تاريخ  07يناير 2016م)

متوسط السعر

أرض السالم  -المدينة المنورة

893

20

22

21

أرض شارع الملك فهد  -المدينة المنورة

735

35

39

37

1.759

157

174

165

أرض الهاشمية  -المدينة المنورة

223

متوسط القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية

المصدر :شركة سنشري  21السعودية وشركة خبير التثمين العقار

تم خصم ما يقارب  %10من قيمة متوسط القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية الفتراض حساب مصاريف بيع العقارات وزكاة دخل .تم إضافة
صافي متوسط القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في شركة العقيق بمبلغ وقدرة  201مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق الملكية.
النقد واستثمارات قصيرة األجل لشركة العقيق:
تم إضافة مبلغ  139مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق الملكية تمثل قيمة النقد واستثمارات قصيرة األجل القيمة الدفترية كما في السنة المالية 2015م.
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قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق (:)Equity Value
للوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق ،تم خصم  7مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة ،وإضافة قيمة األصول غير التشغيلية
بمبلغ وقدرة  201مليون ريال سعودي وإضافة النقد واستثمارات قصيرة األجل بمبلغ وقدرة  139مليون ريال سعودي إلى إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية
لشركة العقيق .وبلغ نطاق قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق ما بين  2.549مليون ريال سعودي إلى  3.032مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم
صفقتي االستحواذ.
الشكل  :14قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ

ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(٧

اﻟﻨﻘﺪ واﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ

ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺸﺄة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

٢٫٧٦١

٢٠١

١٣٩

٢٫٤٢٨

٣٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٠٠٠
١٫٥٠٠
١٫٠٠٠
٥٠٠
٠٠

111111110أسلوب السوق  -طريقة الشركات المقارنة

تم تقييم حقوق الملكية لشركة العقيق باستخدام مكررات السوق المستمدة من شركات مقارنة في سوق األسهم السعودي وأسواق األسهم الخليجية .وتم
اختيار الشركات المقارنة المذكورة أدناه والتي تمتاز بوجود أساس معقول للمقارنة من حيث النشاط التجاري:
لودجلالالامكرر ربحية شركات المقارنة المستخدمة لتقييم شركة العقيق كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
القيمة السوقية
(مليون ريال سعودي)

أسم الشركة

صافي الدخل
(مليون ريال سعودي)

مكرر الربحية

شركة جبل عمر للتطوير

42.325

124

341.68x

دار األركان للتطوير العقاري

5.281

359

14.70x

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

14.215

327

43.48x

مدينة المعرفة االقتصادية

3.919

()11

--

شركة العقارية السعودية

2.096

148

14.20x

شركة الرياض للتعمير

2.283

294

7.75x

متوسط مكرر الربحية

14.45x

وسيط مكرر الربحية

14.45x

متوسط مكرر الربحية املرجح

14.56x

المصدر :بلومبيرغ كما في مارس 2016م

تم االعتماد على مكرر الربحية ( )P/E Ratioللوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق .لم يتم إضافة المكررات الربحية الشاذة ( )outliersمن حساب
إحصائيات مكرر الربحية المستخدم في عملية التقييم وحيث تم استبعاد مكررات ربحية ك ً
ال من شركة جبل عمر للتطوير وشركة مكة لإلنشاء والتعمير
ومدينة المعرفة االقتصادية وشركة الرياض للتعمير .كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ ،بلغ متوسط مكرر الربحية ووسيط مكرر الربحية الشركات
المقارنة  14.45xوبلغ أيضاً متوسط مكرر الربحية المرجح  14.56xبعد استبعاد المكررات الربحية الشاذة.
بلغ نطاق مكرر الربحية للشركات المقارنة والمستخدم في عملية التقييم ما بين  14.45xو 14.56xوبلغت قيمة صافي أرباح شركة العقيق للسنة المالية
2015م  223.5مليون ريال سعودي .وقدرت قيمة حقوق الملكية من استخدام نطاق مكرر ربحية الشركات المقارنة ما بين  3.230مليون ريال سعودي إلى
 3.254مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
111111110التقييم المقترح لشركة العقيق

تم الوصول إلى نطاق التقييم المقترح لقيمة حقوق ملكية شركة العقيق بحساب متوسط القيم الناتجة من أساليب التقييم المستخدمة (طريقة التدفقات
النقدية المخصومة وطريقة مكرر ربحية الشركات المقارنة) حيث بلغ متوسط قيمة حقوق ملكية شركة العقيق ما بين  2.892مليون ريال سعودي إلى
 3.146مليون ريال سعودي كما في  27مارس 2016م.
التقييم النهائي لشركة العقيق لغرض صفقة االستحواذ
تم تحديد القيمة النهائية لحقوق ملكية شركة العقيق بقيمة  3.150مليون ريال سعودي وتم االتفاق على قيام شركة طيبة باالستحواذ على ما نسبته
 %8.10من األسهم في شركة العقيق وأن قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ  255.234.000ريال سعودي .وتم تحديد قيمة
كل سهم من أسهم العوض بمبلغ قدره  34.85ريال سعودي وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق األسهم السعودي خالل فترة التداول ما
بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م حيث تم تحديد نسبة المبادلة وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة والتقييم النهائي لشركة العقيق.
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لودجلالالاالتقييم النهائي لشركة العقيق لغرض صفقة االستحواذ
التقييم النهائي لشركة العقيق
قيمة األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 255.234.000ريال سعودي

متوسط سعر سهم شركة طيبة خالل  60يوم تداول (للفترة ما بين 2016/06/28م إلى
2016/10/04م)

 34.85ريال سعودي

نسبة المبادلة المحدد من أسهم شركة طيبة مقابل االستحواذ

 0.60سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة العقيق

عدد األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 12.154.000والتي تمثل  %8.10من رأس مال شركة العقيق

عدد األسهم التي سوف يتم اصدارها من قبل شركة طيبة

 7.323.891سهم

1111110تقييم شركة آراك
111111110أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية المخصومة

فترة التنبؤ:
تم تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،شركة آراك ،للفترة من ديسمبر 2016م إلى ديسمبر 2020م ("فترة التوقع") ،باستخدام المعلومات المالية
المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (:)WACC
تم تطبيق  %9.98كمعدل خصم لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في فترة التوقع للوصول إلى القيمة الحالية العادلة لشركة آراك .لمزيد من التفاصيل
عن آلية الوصول إلى معدل الخصم المستخدم ،يرجى مراجعة جدول  :29االفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة آراك.
القيمة النهائية ( )Terminal Valueلشركة آراك:
تم استخدام نموذج جوردن للنمو لحساب القيمة النهائية لشركة آراك وذلك بمعدل نمو ثابت قدره  .%2.0وتم خصم القيمة النهائية لشركة آراك إلى تاريخ
تقييم صفقتي االستحواذ باستخدام معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المتوقعة.
معدل الخصم:
تم تطبيق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ( ،)WACCكمعدل خصم ،لخصم التدفقات النقدية المتوقعة لشركة آراك .الجدول التالي يوضح االفتراضات
المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة آراك:
لودجلالالااالفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة آراك كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
المعدل

التفصيل

المعدل

المعدل الخالي من المخاطر ()Risk free rate

%3.21

سعر المعدل الثابت للصكوك اإلسالمية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بتاريخ
سبتمبر 2013م

العائد المتوقع من سوق تداول

%11.89

تقدير بلومبيرغ على عائد المتوقع من السوق المالية السعودية كما في ديسمبر 2015م

عالوة مخاطر السوق

%8.68

الفرق ما بين العائد المتوقع من سوق تداول ومعدل الخالي من المخاطر

معدل المخاطر الشامل ()Beta

0.78

حساب معدل المخاطر الشامل ("بيتا") يستند إلى حساب عوائد األسهم الشهرية لألربع
السنوات الماضية

معدل خصم األصول الرأسمالية ()CAPM

%9.98

%9.98 = %8.68 x 0.78 + %3.21

نسبة الدين لرأس المال ()D/E Ratio

ال يوجد

استناداً إلى المعلومات المالية المستقبلية ،لن تحتاج شركة آراك إلى أي مبلغ تمويل خارجي

نسبة الزكاة

%2.50

وفقا لنسبة الزكاة الشرعية

معدل تكلفة الدين

ال يوجد

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ()WACC

%9.98

المصدر :شركة طيبة ،بلومبيرغ ،األهلي كابيتال

%9.98 = %0.0 x %0.0 + %100 x %9.98

تحليالت الحساسية:
تم تحليل نتيجة تغيرات إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك لكل من المدخالت التالية:
1-1معدل الخصم :بعد أن تمت إضافة وخصم  %0.10على متوسط المرجح لتكلفة رأس المال  ،%9.98يتراوح معدل الخصم المستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية ما بين  %9.88و.%10.08
2-2معدل النمو الثابت :بعد أن تمت إضافة وخصم  %0.50على معدل النمو الثابت  ،%2.0يتراوح معدل النمو الثابت ما بين  %1.5و %2.5لحساب
القيمة النهائية لشركة آراك.
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التدفقات النقدية المخصومة :بعد استخدام المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة ،تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
للفترة ما بين 2016م إلى 2020م وخصم القيمة النهائية لشركة آراك في 2020م .وتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بمعدل خصم ما بين
 %9.88و %10.08ومعدل نمو ثابت يتراوح ما بين  %1.5و %2.5لحساب القيمة النهائية لشركة آراك.
إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك (:)Enterprise Value
بناء على المعطيات المذكورة أعاله ونتيجة تحليالت الحساسية ،بلغ نطاق القيمة التشغيلية لشركة آراك من استخدام طريقة التدفقات النقدية
المخصومة ما بين  241مليون ريال سعودي إلى  271مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
إجمالي القروض وااللتزامات المسجلة وغير المسجلة في الميزانية العمومية:
كما في السنة المالية 2015م ،ال يوجد لدى شركة آراك أي قروض أو التزامات متعلقة بالدين والتزامات غير مسجلة في الميزانية العمومية .وتم خصم
 3مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة من قيمة حقوق المليكة.
األصول غير التشغيلية لشركة آراك:
قامت شركة طيبة بتعيين شركة سنشري  21السعودية وشركة خبير التثمين العقاري إلجراء تقييم عقاري مستقل للعقارات غير التشغيلية في شركة آراك
وكانت نتيجة تقدير القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في يناير 2016م كما هو موضح في الجدول التالي:
لودجلالالانتائج تقييم المقيمين العقارين للعقارات غير التشغيلية والمملوكة من قبل شركة آراك
العقار

المساحة
(متر مربع)

القيمة السوقية العادلة (بالمليون ريال سعودي)
شركة خبير التثمين العقاري
(تاريخ  05ديسمبر 2015م)

شركة سنشري  21السعودية
(تاريخ  07يناير 2016م)

متوسط
السعر

أرض تجارية  -الرياض

9.998

100

90

95

أراضي تجارية بعدد  3أراضي  -الخبر

10.154

60

71

66

أرض حي الرويس  -جدة

8.759

105

117

111

أرض حمراء األسد  -المدينة المنورة

37.307

9

10

10
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متوسط القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية

المصدر :شركة سنشري  21السعودية وشركة خبير التثمين العقاري

تم خصم ما يقارب  %10من قيمة متوسط القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية الفتراض حساب مصاريف بيع العقارات وزكاة دخل .وتمت
إضافة صافي متوسط القيمة السوقية العادلة العقارات غير التشغيلية في شركة آراك بمبلغ وقدره  254مليون ريال سعودي يرجى التأكد من تقرير
التقييم إلى قيمة حقوق الملكية.
النقد واستثمارات قصيرة األجل لشركة آراك:
تمت إضافة مبلغ  202مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق المليكة ،تمثل قيمة النقد واستثمارات قصيرة األجل القيمة الدفترية كما في السنة المالية
2015م.
قيمة حصة استثمارات شركة آراك في شركة العقيق:
كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ ،تمتلك شركة آراك بشكل مباشر مانسبته  %1.99من رأس مال شركة العقيق وتمتلك أيضاً شركة طيبة بشكل
مباشر مانسبتة  %89.89من رأس مال شركة العقيق .ومن خالل ملكية شركة طيبة المباشرة بما نسبته  %86.87من رأس مال شركة آراك ،تمتلك شركة
طيبة بشكل غير مباشر مانسبته  %1.74من رأس مال شركة العقيق ويمتلك أيضاً مساهمي األقلية في شركة آراك بشكل غير مباشر مانسبته  %0.26من
رأس مال العقيق وذلك عن طريق ملكية شركة آراك المباشرة بما نسبته  %1.99في شركة العقيق.
وألغراض صفقتي االستحواذ ،تم تحديد قيمة حصة استثمار شركة آراك المباشرة بما نسبته  %1.99في رأس مال شركة العقيق بمبلغ وقدرة  63مليون
ريال سعودي والناتج عن التقييم النهائي لشركة العقيق بمبلغ وقدره  3.150مليون ريال سعودي (لمزيد من التفاصيل عن تقييم صفقة استحواذ شركة
العقيق ،الرجاء مراجعة فقرة  .)4-5-10للوصول إلى قيمة حقوق مليكة شركة آراك ،تمت إضافة مبلغ وقدره  63مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق
المليكة.
قيمة حقوق الملكية لشركة آراك (:)Equity Value
للوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة آراك ،تم خصم مخصص مكافأة نهاية الخدمة ،وإضافة كل من قيمة األصول غير التشغيلية والنقد واستثمارات
قصيرة األجل وقيمة حصة استثمار شركة آراك المباشرة في شركة العقيق إلى إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك .وبلغ نطاق قيمة حقوق
الملكية لشركة آراك ما بين  756مليون ريال سعودي إلى  786مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ وكما هو موضح في الشكل
التالي ،قيمة حقوق الملكية لشركة آراك كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
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الشكل  :15قيمة حقوق الملكية لشركة آراك كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
٢٥٤

٨٠٠

٦٣

ﻗﻴﻤﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺮﻛﺔ
آراك اﳌﺒﺎﺷﺮة

٦٠٠

٢٠٢

اﻟﻨﻘﺪ واﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ

٢٥٥

)(٣

--

ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن

٤٠٠
٢٠٠

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

٧٧٠

١٫٠٠٠

-ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺸﺄة

المصدر :شركة طيبة واألهلي كابيتال

111111110أسلوب السوق  -طريقة الشركات المقارنة

تم تقييم حقوق الملكية لشركة آراك باستخدام مكررات السوق المستمدة من شركات مقارنة في سوق األسهم السعودي وأسواق األسهم الخليجية .وتم
اختيار الشركات المقارنة المذكورة أدناه والتي تمتاز بوجود أساس معقول للمقارنة من حيث النشاط التجاري:
لودجلالالاالشركات المقارنة لشركة آراك في سوق األسهم السعودية وسوق األسهم الخليجية كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ
القيمة السوقية
(مليون ريال سعودي)

صافي حقوق الملكية
(مليون ريال سعودي)

مكرر
القيمة الدفترية

شركة الطيار للسفر والسياحة

8.542

4.006

2.13x

أبو ظبي الوطنية للفنادق

2.757

8.343

0.33x

207

339

0.61x

رأس الخيمة العقارية

1.001

3.719

0.27x

الصالحية العقارية

2.182

1.735

1.26x

شركة المشروعات السياحية (شمس)

392

98

4.00x

شركة دور للضيافة

126

148

0.85x

أسم الشركة

شركة عقار لالستثمارات العقارية

متوسط مكرر القيمة الدفترية

0.91x

وسيط مكرر القيمة الدفترية

0.85x

متوسط مكرر القيمة الدفترية املرجح

1.18x

المصدر :بلومبيرغ كما في مارس 2016م

(�outli

تم االعتماد على مكرر القيمة الدفترية( ( )P/B Ratioللوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة آراك .لم يتم إضافة مكررات القيمة الدفترية الشاذة
 )ersمن حساب إحصائيات مكرر القيمة الدفترية المستخدم في عملية التقييم وحيث تم استبعاد مكررات القيمة الدفترية ك ً
ال من شركة الطيار للسفر
والسياحة ،وأبو ظبي الوطنية للفنادق ،ورأس الخيمة العقارية ،وشركة المشروعات السياحية (شمس) .كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ ،بلغ متوسط
مكرر القيمة الدفترية  0.91xوبلغ وسيط مكرر القيمة الدفترية  0.85xوبلغ متوسط مكرر القيمة الدفترية المرجح  1.18xبعد استبعاد المكررات القيمة
الدفترية الشاذة.

بلغ نطاق مكرر القيمة الدفترية للشركات المقارنة والمستخدم في عملية التقييم ما بين  0.85xو .1.18xبلغت حقوق الملكية لشركة آراك للسنة المالية
2015م  574مليون ريال سعودي .وقدرت قيمة حقوق الملكية من استخدام نطاق مكرر القيمة الدفترية الشركات المقارنة ما بين  487مليون ريال سعودي
إلى  680مليون ريال سعودي كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
111111110التقييم المقترح لشركة آراك

تم استبعاد طريقة مكرر القيمة الدفترية ( )P/B Ratioللوصول إلى التقييم المقترح لصفقة استحواذ شركة آراك من حساب متوسط نتائج القيم الناتجة من
استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،وذلك بسبب وجود نطاق واسع بين القيم الناتجة من استخدام طريقة مكرر القيمة الدفترية وأيضاً وجود
نطاق واسع بين القيم الناتجة من استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة مكرر القيمة الدفترية كما في تاريخ تقييم صفقتي االستحواذ.
تم االعتماد كلياً على طريقة التدفقات النقدية المخصومة للوصول إلى التقييم المقترح لشركة آراك حيث بلغ نطاق تقييم حقوق الملكية في شركة آراك
من استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ما بين  756مليون ريال سعودي و 786مليون ريال سعودي كما في  27مارس 2016م.
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التقييم النهائي لشركة آراك لغرض صفقة االستحواذ
تم تحديد قيمة حقوق ملكية شركة آراك بقيمة  786مليون ريال سعودي .تم النقاش والتفاوض مع المساهمين البائعين في شركة آراك وتم الوصول إلى
القيمة النهائية المقابلة لصفقة استحواذ شركة آراك بقيمة  863مليون ريال سعودي .تم االتفاق على قيام شركة طيبة باالستحواذ على ما نسبته %12.65
من األسهم في شركة آراك وأن قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة آراك تبلغ  109.204.129ريال سعودي .وتم تحديد قيمة كل سهم من
أسهم العوض بمبلغ قدره  34.85ريال سعودي وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق األسهم السعودي (تداول) خالل فترة التداول ما بين
2016/06/28م إلى 2016/10/04م حيث تم تحديد نسبة المبادلة وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة والتقييم النهائي لشركة آراك.
لودجلالالاالتقييم النهائي لشركة آراك
التقييم النهائي لشركة آراك
قيمة األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 109.204.129ريال سعودي

متوسط سعر سهم شركة طيبة خالل  60يوم تداول (للفترة ما بين 2016/06/28م إلى
2016/10/04م)

 34.85ريال سعودي

نسبة المبادلة المحدد من أسهم شركة طيبة مقابل االستحواذ

 0.50سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة آراك

عدد األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 6.327.125والتي تمثل  %12.65من رأس مال شركة آراك

عدد األسهم التي سوف يتم اصدارها من قبل شركة طيبة

3.133.592

اآللية المتبعة لتحديد سعر سهم شركة طيبة المستخدم في صفقتي االستحواذ
تم تحديد سعر سهم شركة طيبة ألغراض صفقتي االستحواذ وفقاً لمتوسط سعر السهم المرجح لشركة طيبة في سوق األسهم السعودي (تداول) وذلك
لفترة ستين ( )60يوم تداول في الفترة ما بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م وبسعر  34.85ريال سعودي .يوضح الرسم البيان التالي فترة التي تم
فيها تحديد متوسط سعر السهم المرجح:
الشكل  :16الفترة التي تم فيها تحديد متوسط سعر السهم المرجح

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻌﺮ اﻟﺴــﻬﻢ اﳌﺮﺟﺢ

١٫٥٠٠٫٠٠٠

٤٠

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٠

٥٠٠٫٠٠٠
٠

٢٥
٢٠

15�Sep�16

15�Aug�16

15�Jul�16

15�Jun�16

15�May�16

15�Apr�16

15�Mar�16

15�Feb�16

15�Jan�16

15�Dec�15

ﺳــﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
ر.س .ﻟﻠﺴــﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

٣٥

15�Nov�15

المصدر :بلومبيرغ

1111110االفتراضات المستخدمة كما في تاريخ التقييم المحدث
التقييم املحدث لصفقتي االستحواذ ("التقييم املحدث")
الغرض من عملية التقييم المحدث
تم تحديث قيمة حقوق الملكية لكل من شركتي العقيق وآراك بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا في  24يونيو 2018م ،وذلك لمقارنة التقييم المحدث
وعدد األسهم المفترض اصدارها بالتقييم المتفق علية وعدد األسهم المتفق اصدارها من قبل شركة طيبة والمذكورة في القسم أعاله وفي اتفاقية شراء
أسهم صفقتي االستحواذ.
تاريخ التقييم المحدث
تم إعداد التقييم المحدث ،بما في ذلك الفرضيات والمعطيات المستخدمة كما في  24يونيو 2018م.
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1111110تقييم شركة العقيق
111111110أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية المخصومة

فترة التنبؤ:
تم تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،شركة العقيق ،للفترة من ديسمبر 2018م إلى ديسمبر 2022م ("فترة التوقع المحدثة") باستخدام
المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (:)WACC
تم تطبيق  %10.45كمعدل خصم لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في فترة التوقع المحدثة للوصول إلى القيمة الحالية العادلة لشركة العقيق .لمزيد
من التفاصيل عن آلية الوصول إلى معدل الخصم المستخدم ،يرجى مراجعة جدول  :33االفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس
مال شركة العقيق في التقييم المحدث.
القيمة النهائية ( )Terminal Valueلشركة العقيق:
تم استخدام نموذج جوردن للنمو لحساب القيمة النهائية لشركة العقيق وذلك بمعدل نمو ثابت قدره  .%2.0وتم خصم القيمة النهائية لشركة العقيق إلى
تاريخ التقييم المحدث باستخدام معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المتوقعة.
معدل الخصم:
تم تطبيق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ( ،)WACCكمعدل خصم ،لخصم التدفقات النقدية المتوقعة لشركة العقيق .الجدول التالي يوضح
االفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة العقيق:
لودجلالالااالفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة العقيق كما في تاريخ التقييم المحدث
المعدل

التفصيل

المعدل

المعدل الخالي من المخاطر ()Risk free rate

%3.82

استناداً إلى سعر عائد السندات السعودية المصدرة لخمس سنوات بالدوالر األمريكي في
2017/04/10م .وسعر العائد كما تاريخ  23أبريل 2018م

العائد المتوقع من سوق تداول

%11.00

تقدير بلومبيرغ على عائد المتوقع من السوق المالية السعودية كما في أبريل 2018م

عالوة مخاطر السوق

%7.18

الفرق ما بين العائد المتوقع من سوق تداول ومعدل الخالي من المخاطر

معدل المخاطر الشامل ()Beta

0.995

حساب معدل المخاطر الشامل ("بيتا") يستند إلى حساب عوائد األسهم الشهرية لألربع
السنوات الماضية من تاريخ التقييم المحدث

معدل خصم األصول الرأسمالية ()CAPM

%10.97

%7.18 x 0.995 + %3.82

نسبة الدين لرأس المال ()D/E Ratio

%8.46

استناداً إلى المعلومات المالية المستقبلية ،ستحتاج شركة العقيق إلى قروض بنكية في
الفترة المتوقعة

نسبة الزكاة

%2.50

وفقا لنسبة الزكاة الشرعية

معدل تكلفة الدين

%5.00

معدل تكلفة الدين/القروض البنكية

معدل تكلفة الدين ما بعد خصم الزكاة

%4.88

معدل تكلفة الدين ما بعد خصم الزكاة

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ()WACC

%10.45

%10.45 = %8.46 x %4.88 + %91.54 x %10.97

المصدر :شركة طيبة ،بلومبيرغ ،األهلي كابيتال

تحليالت الحساسية:
تم تحليل نتيجة تغيرات إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة العقيق لكل من المدخالت التالية:
1-1معدل الخصم :بعد أن تم إضافة وخصم %0.5على متوسط المرجح لتكلفة رأس المال  ،%10.45يتراوح معدل الخصم المستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية ما بين  %9.95و.%10.95
2-2معدل النمو الثابت :بعد أن تم إضافة وخصم  %0.50على معدل النمو الثابت  ،%2.0يتراوح معدل النمو الثابت ما بين  %1.5و %2.5لحساب
القيمة النهائية لشركة العقيق.
التدفقات النقدية المخصومة :بعد استخدام المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة ،تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
للفترة ما بين 2018م إلى 2022م وخصم القيمة النهائية لشركة العقيق في 2022م .وتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بمعدل خصم ما بين
 %9.95و %10.95ومعدل نمو ثابت يتراوح ما بين  %1.5و %2.5لحساب القيمة النهائية لشركة العقيق.
إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة العقيق (:)Enterprise Value
بناء على المعطيات المذكورة أعاله ونتيجة تحليالت الحساسية ،بلغ نطاق القيمة التشغيلية لشركة العقيق من استخدام طريقة التدفقات النقدية
المخصومة ما بين  2.264مليون ريال سعودي إلى  2.755مليون ريال سعودي كما في تاريخ التقييم المحدث.
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إجمالي القروض وااللتزامات المسجلة وغير المسجلة في الميزانية العمومية:
كما في الربع األول من 2018م ،ال يوجد لدى شركة العقيق أي قروض أو التزامات متعلقة بالدين والتزامات غير مسجلة في الميزانية العمومية .تم خصم
 14مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة من قيمة حقوق المليكة.
األصول غير التشغيلية لشركة العقيق:
قامت شركة طيبة بتعيين شركة خبير التثمين العقاري بعمل تقييم عقاري مستقل للعقارات غير التشغيلية في شركة العقيق وقد كانت نتيجة تقدير القيمة
السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في ديسمبر 2017م كما هو موضح في الجدول التالي:
لودجلالالانتيجة تقدير القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية لشركة العقيق كما في ديسمبر 2017م
المساحة
(متر مربع)

القيمة السوقية العادلة
(بالمليون ريال سعودي)

أرض السالم  -المدينة المنورة

893

26.8

أرض شارع الملك فهد  -المدينة المنورة

735

40.4

أرض الهاشمية  -المدينة المنورة

1.759

105.5

أرض الصفوة  -المدينة المنورة

1.822

309.7

أرض التخصصي  -الرياض

11.073

88.6

العقار

571.1

القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية

المصدر :شركة خبير التثمين العقاري

تم خصم ما يقارب  %10من القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية الفتراض حساب مصاريف بيع العقارات وزكاة دخل .وتمت إضافة صافي
القيمة السوقية العادلة العقارات غير التشغيلية في شركة العقيق بمبلغ وقدرة  514مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق المليكة.
النقد واستثمارات قصيرة األجل لشركة العقيق:
تمت إضافة مبلغ  237مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق الملكية تمثل قيمة النقد واستثمارات قصيرة األجل القيمة الدفترية كما في الربع األول من
2018م.
استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ("استثمارات في حقوق ملكية")
تمثل استثمارات في حقوق ملكية استثمارات شركة العقيق في شركة مطوري المعرفة االقتصادية وشركة مرافق طيبة والبالغ قيمة تكلفتها الدفترية
بحوالي  19مليون ريال سعودي كما في الربع األول من 2018م.
حقوق الملكية غير المسيطرة ("حقوق صغار المساهمين"):
بلغ إجمالي صافي أصول الشركات التابعة (شركة تاكوما وشركة طود)  0.774مليون ريال سعودي كما في الربع األول من 2018م.
قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق (:)Equity Value
للوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق ،تم خصم  14مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة ،وخصم حقوق الملكية غير المسيطرة
بمبلغ وقدره  0.774مليون ريال سعودي ،وإضافة قيمة األصول غير التشغيلية بمبلغ وقدره  514مليون ريال سعودي ،وإضافة النقد واستثمارات قصيرة
األجل بمبلغ وقدرة  237مليون ريال سعودي ،وإضافة استثمارات في حقوق ملكية بمبلغ وقدره  19مليون ريال سعودي إلى إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية
لشركة العقيق .وبلغ نطاق قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق ما بين  3.019مليون ريال سعودي إلى  3.510مليون ريال سعودي كما في تاريخ التقييم
المحدث.
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المصدر :شركة طيبة واألهلي كابيتال
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ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

الشكل  :17قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق كما في تاريخ التقييم المحدث
٣٫٢٣٦
٥١٤
١٩
)(١٤
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111111110أسلوب السوق  -طريقة الشركات المقارنة

تم تقييم حقوق الملكية لشركة العقيق باستخدام مضاعفات مكررات السوق المستمدة من شركات مقارنة في سوق األسهم السعودي وأسواق األسهم
الخليجية .وتم اختيار الشركات المقارنة المذكورة أدناه والتي تمتاز بوجود أساس معقول للمقارنة من حيث النشاط التجاري:
لودجلالالامكرر ربحية الشركات المقارنة لشركة العقيق في سوق األسهم السعودية وسوق األسهم الخليجية كما في تاريخ التقييم المحدث
القيمة السوقية
(مليون ريال سعودي)

صافي الدخل
(مليون ريال سعودي)

مكرر الربحية

شركة جبل عمر للتطوير

37.176

()600

-

دار األركان للتطوير العقاري

12.226

872

14.01x

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

12.856

257

50.09x

مدينة المعرفة االقتصادية

3.888

()28

-

شركة العقارية السعودية

3.954

127

31.23x

شركة الرياض للتعمير

2.405

210

11.44x

أبو ظبي الوطنية للفنادق

2.849

265

10.75x

566

15

37.46x

أسم الشركة

ريت الحرمين جدوى

12.07x

متوسط مكرر الربحية

11.44x

وسيط مكرر الربحية

المصدر :بلومبيرغ كما في يونيو 2018م

تم االعتماد على مكرر الربحية ( )P/E Ratioللوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة العقيق .لم يتم إضافة المكررات الربحية الشاذة ( )outliersمن حساب
إحصائيات مكرر الربحية المستخدم في عملية التقييم وحيث تم استبعاد مكررات ربحية ك ً
ال من شركة جبل عمر للتطوير ،وشركة مكة لإلنشاء ،ومدينة
المعرفة االقتصادية ،وشركة العقارية السعودية ،وريت الحرمين جدوى .كما في تاريخ التقييم المحدث ،بلغ متوسط مكرر الربحية  12.07xوبلغ وسيط
مكرر الربحية  11.44xبعد استبعاد المكررات الربحية الشاذة.
بلغ نطاق مكرر الربحية للشركات المقارنة والمستخدم في عملية التقييم ما بين  11.44xو .12.07xبلغت قيمة صافي أرباح شركة العقيق للسنة المالية
2017م  230.6مليون ريال سعودي .وقدرت قيمة حقوق الملكية من استخدام نطاق مكرر ربحية الشركات المقارنة ما بين  2.638مليون ريال سعودي إلى
 2.783مليون ريال سعودي كما في  24يونيو 2018م.
111111110التقييم المقترح لشركة العقيق

تم الوصول إلى نطاق التقييم المقترح لقيمة حقوق ملكية شركة العقيق بحساب متوسط القيم الناتجة من أساليب التقييم المستخدمة (طريقة التدفقات
النقدية المخصومة وطريقة مكرر ربحية الشركات المقارنة) حيث بلغ متوسط قيمة حقوق ملكية شركة العقيق ما بين  2.828مليون ريال سعودي إلى
 3.146مليون ريال سعودي كما في  24يونيو 2018م.
التقييم النهائي المفترض لشركة العقيق
لو تم افتراض أن القيمة النهائية لحقوق ملكية شركة العقيق بقيمة  3.146مليون ريال سعودي وقيام شركة طيبة باالستحواذ على ما نسبته  %8.10من
األسهم في شركة العقيق ،فإن قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ  254.847.064ريال سعودي .ولو تم افتراض قيمة كل
سهم من أسهم العوض بمبلغ قدره  31.55ريال سعودي ،وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق األسهم السعودي خالل فترة التداول ما بين
2018/04/08م إلى 2018/07/05م ،سوف تكون نسبة المبادلة المفترضة  0.66سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة العقيق.
لودجلالالاالتقييم النهائي المفترض لشركة العقيق
قيمة األسهم المفترضة لشركة العقيق

 254.847.064ريال سعودي

متوسط سعر سهم شركة طيبة المفترض خالل  60يوم تداول (للفترة ما بين 2018/04/08م
إلى 2018/07/05م)

 31.55ريال سعودي

نسبة المبادلة المفترضة من أسهم شركة طيبة

 0.66سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة العقيق

عدد األسهم المفترضة التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 12.154.000والتي تمثل  %8.10من رأس مال شركة العقيق

عدد األسهم المفترضة التي سوف يتم اصدارها من قبل شركة طيبة

 8.077.561سهم
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1111110تقييم شركة آراك
111111110أسلوب الدخل  -طريقة التدفقات النقدية المخصومة

فترة التنبؤ:
تم تحديد التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،شركة العقيق ،للفترة من ديسمبر 2018م إلى ديسمبر 2022م ("فترة التوقع المحدثة") باستخدام
المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة.
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (: )WACC
تم تطبيق  %10.06كمعدل خصم لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في فترة التوقع المحدثة للوصول إلى القيمة الحالية العادلة لشركة آراك .لمزيد من
التفاصيل عن آلية الوصول إلى معدل الخصم المستخدم ،يرجى مراجعة جدول  :37االفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال
شركة آراك في التقييم المحدث.
القيمة النهائية ( )Terminal Valueلشركة آراك:
تم استخدام نموذج جوردن للنمو لحساب القيمة النهائية لشركة آراك وذلك بمعدل نمو ثابت قدره  .%2.0وتم خصم القيمة النهائية لشركة آراك إلى تاريخ
التقييم المحدث باستخدام معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المتوقعة.
معدل الخصم:
تم تطبيق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ( ،)WACCكمعدل خصم ،لخصم التدفقات النقدية المتوقعة لشركة آراك .الجدول التالي يوضح االفتراضات
المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة آراك:
لودجلالالااالفتراضات المستخدمة لتحديد متوسط المرجح لتكلفة رأس مال شركة آراك كما في تاريخ التقييم المحدث
المعدل

التفصيل

المعدل

المعدل الخالي من المخاطر ()Risk free rate

%3.82

استناداً إلى سعر عائد السندات السعودية المصدرة لخمس سنوات بالدوالر األمريكي في
2017/04/10م .وسعر العائد كما تاريخ  23أبريل 2018م

العائد المتوقع من سوق تداول

%11.00

تقدير بلومبيرغ على عائد المتوقع من السوق المالية السعودية كما في أبريل 2018م

عالوة مخاطر السوق

%7.18

الفرق ما بين العائد المتوقع من سوق تداول ومعدل الخالي من المخاطر

معدل المخاطر الشامل ()Beta

0.87

حساب معدل المخاطر الشامل ("بيتا") يستند إلى حساب عوائد األسهم الشهرية لألربع السنوات
الماضية من تاريخ التقييم المحدث

معدل خصم األصول الرأسمالية ()CAPM

%10.06

%7.18 x 0.87 + %3.82

نسبة الدين لرأس المال ()D/E Ratio

%0.0

استناداً إلى المعلومات المالية المستقبلية ،لن تحتاج شركة آراك إلى قروض بنكية في الفترة
المتوقعة

نسبة الزكاة

%2.50

وفقا لنسبة الزكاة الشرعية

معدل تكلفة الدين

ال ينطبق

ال ينطبق

معدل تكلفة الدين ما بعد خصم الزكاة

ال ينطبق

ال ينطبق

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ()WACC

%10.06

%10.06 = %0.00 x %0.00 + %100.00 x %10.06

المصدر :شركة طيبة ،بلومبيرغ ،األهلي كابيتال

تحليالت الحساسية:
تم تحليل نتيجة تغيرات إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك لكل من المدخالت التالية:
1-1معدل الخصم :بعد أن تم إضافة وخصم  %0.50على متوسط المرجح لتكلفة رأس المال  ،%10.06يتراوح معدل الخصم المستخدم لخصم
التدفقات النقدية المستقبلية ما بين  %9.56و.%10.56
2-2معدل النمو الثابت :بعد أن تم إضافة وخصم  %0.50على معدل النمو الثابت  ،%2.0يتراوح معدل النمو الثابت ما بين  %1.5و %2.5لحساب
القيمة النهائية لشركة آراك.
التدفقات النقدية المخصومة :بعد استخدام المعلومات المالية المستقبلية المعدة من قبل شركة طيبة ،تم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
للفترة ما بين 2018م إلى 2022م وخصم القيمة النهائية لشركة آراك في 2022م .وتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بمعدل خصم ما بين
 %9.56و %10.56ومعدل نمو ثابت يتراوح ما بين  %1.5و %2.5لحساب القيمة النهائية لشركة آراك.
إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك (:)Enterprise Value
بناء على المعطيات المذكورة أعاله ونتيجة تحليالت الحساسية ،بلغ نطاق القيمة التشغيلية لشركة آراك من استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة
ما بين  84مليون ريال سعودي إلى  107مليون ريال سعودي كما في تاريخ التقييم المحدث.
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إجمالي القروض وااللتزامات المسجلة وغير المسجلة في الميزانية العمومية:
كما في الربع األول من 2018م ،ال يوجد لدى شركة آراك أي قروض أو التزامات متعلقة بالدين والتزامات غير مسجلة في الميزانية العمومية .تم خصم
 5مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة من قيمة حقوق المليكة.
األصول غير التشغيلية لشركة العقيق:
قامت شركة طيبة بتعيين شركة خبير التثمين العقاري بعمل تقييم عقاري مستقل للعقارات غير التشغيلية في شركة آراك وقد كانت نتيجة تقدير القيمة
السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في ديسمبر 2017م كما هو موضح في الجدول التالي:
لودجلالالانتيجة تقدير القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية لشركة العقيق كما في ديسمبر 2017م
المساحة
(متر مربع)

القيمة السوقية العادلة
(بالمليون ريال سعودي)

أرض الخبر ( 3أراضي)  -الخبر

10.154

66.0

أرض حمراء السد  -المدينة المنورة

37.307

11.2

أرض الرياض  -الرياض

9.998

99.7

أرض جدة  -جدة

8.759

96.3

العقار

273.2

القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية

المصدر :شركة خبير التثمين العقاري

تم خصم ما يقارب  %10من القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية الفتراض حساب مصاريف بيع العقارات وزكاة دخل .وتمت إضافة صافي
القيمة السوقية العادلة للعقارات غير التشغيلية في شركة آراك بمبلغ وقدرة  246مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق المليكة.
النقد واستثمارات قصيرة األجل لشركة آراك:
تمت إضافة مبلغ  246مليون ريال سعودي إلى قيمة حقوق الملكية .تمثل قيمة النقد واستثمارات قصيرة األجل القيمة الدفترية كما في الربع األول من
2018م.
حقوق الملكية غير المسيطرة ("حقوق صغار المساهمين"):
بلغ إجمالي صافي أصول الشركة التابعة (الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة "أراماس")  0.1008مليون ريال سعودي كما في الربع األول من 2018م.
استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ("استثمارات في حقوق ملكية"):
تمثل استثمارات في حقوق ملكية استثمارات شركة آراك في شركة مطوري المعرفة االقتصادية وشركة طيبة للمقاوالت والصيانة والبالغ قيمة تكلفتها
الدفترية بحوالي  13مليون ريال سعودي كما في الربع األول من 2018م.
قيمة حقوق الملكية لشركة آراك (:)Equity Value
للوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة آراك ،تم خصم  5مليون ريال سعودي كمخصصات مكافأة نهاية الخدمة ،وإضافة قيمة األصول غير التشغيلية
بمبلغ وقدره  246مليون ريال سعودي ،وإضافة النقد واستثمارات قصيرة األجل بمبلغ وقدرة  246مليون ريال سعودي ،وإضافة استثمارات في حقوق ملكية
بمبلغ وقدره  13مليون ريال سعودي إلى إجمالي قيمة المنشأة التشغيلية لشركة آراك .وبلغ نطاق قيمة حقوق الملكية لشركة آراك ما بين  585مليون ريال
سعودي إلى  608مليون ريال سعودي كما في  24يونيو 2018م.
الشكل  :18قيمة حقوق الملكية لشركة آراك كما في تاريخ التقييم المحدث

ﻗﻴﻤــﺔ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ
ا ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٣

٢٤٦

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ
ﺣﻘــﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ

اﻟﻨﻘﺪ
واﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ

المصدر :شركة طيبة واألهلي كابيتال
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111111110أسلوب السوق  -طريقة الشركات المقارنة

تم تقييم حقوق الملكية لشركة آراك باستخدام مكررات السوق المستمدة من شركات مقارنة في سوق األسهم السعودي وأسواق األسهم الخليجية .وتم
اختيار الشركات المقارنة المذكورة أدناه والتي تمتاز بوجود أساس معقول للمقارنة من حيث النشاط التجاري:
لودجلالالاالشركات المقارنة لشركة آراك في السوق األسهم السعودية والخليجية كما في تاريخ التقييم المحدث
القيمة السوقية
(مليون ريال سعودي)

صافي حقوق الملكية
(مليون ريال سعودي)

مكرر
القيمة الدفترية

شركة الطيار للسفر والسياحة

5.608

6.045

0.93x

أبو ظبي الوطنية للفنادق

2.849

8.554

0.33x

209

349

0.60x

رأس الخيمة العقارية

1.327

4.006

0.33x

الصالحية العقارية

2.065

1.734

1.19x

327

96

3.39x

شركة دور للضيافة

2.010

1.825

1.10x

عبدالمحسن الحكير للسياحة

1.258

670

1.88x

أسم الشركة

شركة عقار لالستثمارات العقارية

شركة المشروعات السياحية (شمس)

1.39x

متوسط مكرر القيمة الدفترية

1.19x

وسيط مكرر القيمة الدفترية

المصدر :بلومبيرغ كما في يونيو 2018م

تم االعتماد على مكرر القيمة الدفترية ( )P/B Ratioللوصول إلى قيمة حقوق الملكية لشركة آراك .لم يتم إضافة مكررات القيمة الدفترية الشاذة ()outliers
من حساب إحصائيات مكرر القيمة الدفترية المستخدم في عملية التقييم وحيث تم استبعاد مكررات القيمة الدفترية ك ً
ال من شركة عقار لالستثمارات
العقارية ،ورأس الخيمة العقارية ،وشركة المشروعات السياحية (شمس) ،وشركة دور للضيافة ،وشركة عبدالمحسن الحكير للسياحة .كما في تاريخ
التقييم المحدث ،بلغ متوسط مكرر القيمة الدفترية  1.39xوبلغ وسيط مكرر القيمة الدفترية  1.19xبعد استبعاد المكررات القيمة الدفترية الشاذة.
بلغ نطاق مكرر القيمة الدفترية للشركات المقارنة والمستخدم في عملية التقييم ما بين  x 1.19و .1.39xبلغت حقوق الملكية لشركة آراك للسنة المالية
2017م  529مليون ريال سعودي .وقدرت قيمة حقوق الملكية من استخدام نطاق مكرر القيمة الدفترية الشركات المقارنة ما بين  631مليون ريال سعودي
إلى  736مليون ريال سعودي كما في  24يونيو 2018م.
111111110التقييم المقترح المفترض لشركة آراك

تم استبعاد طريقة التدفقات النقدية المخصومة للوصول إلى التقييم المقترح المفترض لصفقة استحواذ شركة آراك من حساب متوسط نتائج القيم
الناتجة من استخدام مكرر القيمة الدفترية ( ،)P/B Ratioوذلك بسبب وجود نطاق واسع بين القيم الناتجة من استخدام طريقة التدفقات النقدية
المخصومة وطريقة مكرر القيمة الدفترية كما في كما في  24يونيو 2018م .تم االعتماد كلياً على طريقة مكرر القيمة الدفترية للوصول إلى التقييم
المقترح لشركة آراك حيث بلغ نطاق تقييم حقوق الملكية المفترض في شركة آراك من استخدام طريقة مكرر القيمة الدفترية ما بين  631مليون ريال
سعودي إلى  736مليون ريال سعودي كما في  24يونيو 2018م.
التقييم النهائي المفترض لشركة آراك
لو تم افتراض أن القيمة النهائية لحقوق ملكية شركة آراك بقيمة  736مليون ريال سعودي وقيام شركة طيبة باالستحواذ على ما نسبته  %12.65من األسهم
في شركة آراك ،فإن قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة آراك تبلغ  93.104.000ريال سعودي .ولو تم افتراض قيمة كل سهم من أسهم
العوض بمبلغ قدره  31.55ريال سعودي ،وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق األسهم السعودي خالل فترة التداول ما بين 2018/04/08م
إلى 2018/07/05م ،سوف تكون نسبة المبادلة المفترضة  0.46سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة آراك.
لودجلالالاالتقييم النهائي المفترض لشركة آراك
قيمة األسهم المفترضة لشركة آراك

 93.104.000ريال سعودي

متوسط سعر سهم شركة طيبة المفترض خالل  60يوم تداول (للفترة ما بين 2018/04/08م
إلى 2018/07/05م)

 31.55ريال سعودي

نسبة المبادلة المفترضة من أسهم شركة طيبة

 0.46سهم في شركة طيبة مقابل لكل سهم في شركة آراك

عدد األسهم المفترضة التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة طيبة

 6.327.125والتي تمثل  %12.65من رأس مال شركة آراك

عدد األسهم المفترضة التي سوف يتم اصدارها من قبل شركة طيبة

 2.909.500سهم
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اآللية المتبعة لتحديد سعر سهم شركة طيبة االفتراضي
تم تحديد سعر سهم شركة طيبة االفتراضي وفقاً لمتوسط سعر السهم المرجح لشركة طيبة في سوق األسهم السعودي (تداول) وذلك لفترة ستين ()60
يوماً تداول في الفترة ما بين 2018/04/08م إلى 2018/07/05م وبسعر  31.55ريال سعوديا .يوضح الرسم البيان التالي الفترة التي تم تحديد متوسط
سعر السهم المرجح االفتراضي.
الشكل  :19الفترة التي تم فيها تحديد متوسط سعر السهم المرجح االفتراضي
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻌﺮ اﻟﺴــﻬﻢ اﳌﺮﺟﺢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت

١٫٦٠٠٫٠٠٠
١٫٤٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٠٠
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٠
6�May�18

6�Apr�18

6�Mar�18
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6�Nov�17

6�Oct�17
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المصدر :بلومبيرغ كما في  5يوليو 2018م

101110األطراف ذات عالقة
وفقا للمادة ( )71من نظام الشركات والفصل السادس من الئحة حوكمة الشركات ،ال يجوز أن يكون لعضو مجلس االدارة أي مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية ،ووفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة .وال يجوز
لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات اإلدارة وجمعيات المساهمين ،حيث أن بعض
أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لديهم مصلحة في صفقتي االستحواذ باعتبارهم أعضاء في مجالس إدارة شركة العقيق أو شركة آراك أو مساهمين فيها.
ونظراً لوجود أطراف ذو عالقة بصفقتي االستحواذ ممن يملكون أسهماً في شركة طيبة وفي نفس الوقت يملكون أسهماً في شركة العقيق و /أو شركة
آراك ،فقد روعي تحييد هؤالء األطراف فيما يتعلق بأي قرار تتخذه شركة طيبة بخصوص صفقتي االستحواذ ،حيث قام مجلس إدارة شركة طيبة باتخاذ
كافة القرارات التي تخص صفقتي االستحواذ دون أن يصوت عليها أي من األطراف ذات العالقة بصفقتي االستحواذ ،كما أن جميع الدراسات الخاصة
بصفقتي االستحواذ بما فيها أعمال التقييم والفحص قد تم إعدادها من قبل أطراف مستقلة ليس لها عالقة بصفقتي االستحواذ.
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة الذين لديهم مصلحة في صفقتي االستحواذ وطبيعة تعارض المصالح ومدى أثرها على إمكانية
العضو في التصويت على صفقتي االستحواذ.
لودجلالالاأعضاء مجلس إدارة شركة طيبة الذين لديهم مصلحة في صفقتي االستحواذ
إمكانية التصويت في
اجتماع مجلس إدارة
شركة طيبة

إمكانية التصويت في الجمعية
العامة في شركة طيبة بخصوص
صفقتي االستحواذ

-1

د .وليد بن محمد العيسى

 عضو في مجلس إدارة شركة العقيق
 مساهم في شركة آراك

ال يستطيع

ال يستطيع

-2

أ .تركي بن نواف السديري

 عضو في مجلس إدارة شركة آراك
 مساهم في شركة آراك
 مساهم في شركة العقيق

ال يستطيع

ال يستطيع

-3

أ .غسان بن ياسر شلبي






ال يستطيع

ال يستطيع

-4

م .أنس بن محمد صيرفي

عضو في مجلس إدارة شركة العقيق

ال يستطيع

ال يستطيع

-5

أ .باسل بن محمد جبر

ال يوجد

يستطيع

يستطيع

-6

أ .عبد العزيز بن عبداهلل الدعيلج

ال يوجد

يستطيع

يستطيع

-7

م .مهند بن قصي العزاوي

ال يوجد

يستطيع

يستطيع

-8

أ .فراس بن صالح الدين القرشي

ال يوجد

يستطيع

يستطيع

-9

أ .محمد بن عبد المحسن القرينيس

ال يوجد

يستطيع

يستطيع

رقم

االسم

المصدر :شركة طيبة

طبيعة تعارض المصالح

عضو في مجلس إدارة شركة العقيق
عضو في مجلس إدارة شركة آراك
مساهم في شركة العقيق
مساهم في شركة آراك
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101110هيكل ملكية شركة طيبة
1111110هيكل ملكية شركة طيبة قبل صفقتي االستحواذ
يوضح الجدول التالي كافة تفاصيل ملكية شركة طيبة قبل صفقتي االستحواذ:
لودجلالالاهيكل ملكية شركة طيبة قبل صفقتي االستحواذ
رقم

قبل الصفقة

اسم المساهم

نسبة المساهمة في شركة طيبة

عدد األسهم في شركة طيبة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

5

تركي بن نواف السديري

%0.0007

1.000

6

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

7

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

8

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%0.001

1.000

9

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

10

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

11

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

12

فيصل محمد أمين محمد جميل دهلوي

%0.003

4.570

13

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

14

وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى

%0.001

1.000

15

غسان بن ياسر بن أحمد طباه شلبي

%0.001

1.000

16

تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري

%0.001

1.000

الجمهور

%63.21

94.595.809

االجمالي

%100

150.000.000

المصدر :إدارة شركة طيبة

مالحظة :تاريخ هيكل الملكية لشركة طيبة كما في  10يوليو 2018م

1111110هيكل ملكية شركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ
يوضح الجدول التالي كافة تفاصيل ملكية شركة طيبة بعد صفقتي االستحواذ:
لودجلالالاهيكل ملكية شركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ
ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة المساهمة
في شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

1.807.773

63.000.000

%16.7300

26.845.269

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

-

-

%14.4600

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

5

سليمان بن صالح المديهيم

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

6

أحمد بن محمد الغامدي

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

7

تركي بن نواف السديري

2

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

رقم

اسم المساهم

1

65

ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة المساهمة
في شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

8

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

603

21.000

%0.0042

6.696

9

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

10

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

11

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

%0.001

1.000

242.491

8.450.683

%0.1517

243.491

12

شركة األنصار للصيانة وادارة
الفنادق والقصور

%0.000

--

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

13

شركة شزن العالمية القابضة

%0.000

--

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

14

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

24.248

845.034

%0.0200

32.048

15

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

16

علي محمد بن حمود المطوع
العتيبي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

17

شركة أوج لالستثمار

%0.000

--

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

18

محمد سيف الدين ابراهيم بن
سيف الدين

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

19

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

20

خالد حسن عبدالكريم
القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

21

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

22

سليمان محمد ولي الدين
سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

23

الشركة العربية للتموين
والتجارة

%0.000

--

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

24

شحات محمد بصري

%0.000

--

24.251

845.120

%0.0151

24.251

25

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

16.168

563.442

%0.0243

39.019

26

شلهوب بن صالح بن شلهوب
الشلهوب

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

27

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

28

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

29

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.000

--

14.858

517.790

%0.0093

14.858

30

عبداهلل محمد سنوسي
عبداهلل

%0.000

--

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

32

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

33

محسن ميسري صالح باجري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

34

محمد عبداهلل عبد اللطيف
الفرج

%0.000

--

12.124

422.517

%0.0076

12.124

35

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

36

ناصر بن ابراهيم رشيد
الرشيد

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

37

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

رقم

اسم المساهم

2

1

66

ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة المساهمة
في شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

38

ياسين عبدالعزيز أحمد
العنيزي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

39

شركة يوسف بن أحمد كانو
المحدودة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

40

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

41

نائلة اسماعيل محمد هارون
دهلوي

%0.000

--

505

17.605

%0.0003

505

42

خالد محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

2.075

72.318

%0.0013

2.075

43

عبداهلل محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

44

غسان محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

45

فيصل محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.003

4.570

1.570

54.713

%0.0038

6.140

46

نادية محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

792

27.615

%0.0005

792

47

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

2.012.787

70.144.618

%1.3915

2.232.842

48

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.000

--

1.516

52.815

%0.0009

1.516

49

أسامة حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

176

6.127

%0.0001

176

50

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

51

أحمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

52

محمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

53

وليد بن محمد بن ابراهيم
العيسى

%0.001

1.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

54

محمد أحمد محمد سعيد
باديب

%0.000

--

12

431

%0.0001

12

الجمهور

%63.21

94.595.809

-

-

%60.31

94.478.457

%100

150.000.000

10.457.483

364.438.129

%100

160.457.483

اسم المساهم

رقم

االجمالي

المصدر :شركة طيبة وتداول كما بتاريخ  10يوليو 2018م

مالحظات:
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهماً) وشركة آراك ( 24.763سهماً)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً
ً
 -2مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهما) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً
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101110القوائم المالية االفتراضية
تم إعداد القوائم المالية االفتراضية ("القوائم االفتراضية") من قبل شركة المحاسب القانوني محمد العمري وشركاه لتوضيح أثر المعلومات المالية
االفتراضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ على قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل السنوي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م ("القوائم
المراجعة").
وتم افتراض أن صفقتي االستحواذ قد تمتا في عام 2017م ،وتم قيد المعلومات المالية االفتراضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ على قائمة الدخل
السنوي المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م لتوضيح أثر زيادة رأس مال شركة طيبة على حقوق الملكية األقلية وصافي الربح بعد حقوق
األقلية وربحية السهم من صافي الربح بعد حقوق الملكية األقلية .يظهر الجدول التالي قائمة الدخل السنوي للقوائم المراجعة والقوائم االفتراضية
لشركة طيبة:
لودجلالالاقائمة الدخل السنوي للقوائم المراجعة والقوائم االفتراضية لشركة طيبة
2017/12/31م
فعلي مراجع
قبل صفقتي االستحواذ

األثر

2017/12/31م
افتراضي مراجع
بعد صفقتي
االستحواذ

نسبة التغير 2017م
ما قبل وبعد صفقتي
االستحواذ

إيرادات النشاط

457.055.605

-

457.055.605

%0.0

تكاليف النشاط

()185.001.354

-

()185.001.354

%0.0

مجمل الربح

272.054.251

-

272.054.251

%0.0

مصروفات تسويقية

()7.200.079

-

()7.200.079

%0.0

مصاريف عمومية وإدارية

()52.170.381

-

()52.170.381

%0.0

صافي ربح النشاط

212.683.791

-

212.683.791

%0.0

خسائر  /ايرادات استثمارات طويلة األجل صافي

()2.939.587

-

()2.939.587

%0.0

5.869.206

-

5.869.206

%0.0

()1.291.351

-

()1.291.351

%0.0

4.016.290

-

4.016.290

%0.0

صافي الربح قبل الزكاة

218.338.349

-

218.338.349

%0.0

الزكاة الشرعية

()18.076.177

-

()18.079.771

%0.0

صافي الربح بعد الزكاة

200.261.578

-

200.261.578

%0.0

حقوق الملكية األقلية

()19.366.685

18.767.016

()599.669

()%96.9

صافي الربح بعد حقوق األقلية

180.894.893

18.767.016

199.661.909

%10.4

ربحية السهم األساسية من صافي الربح قبل الزكاة

1.46

()0.09

1.36

()%6.5

ربحية السهم األساسية من صافي الربح بعد الزكاة

1.34

()0.09

1.25

()%6.8

ربحية السهم من صافي الربح بعد حقوق الملكية األقلية

1.21

0.04

1.24

%3.2

150.000.000

10.457.483

160.457.483

%6.97

(المبالغ بالريال سعودي)

ايرادات استثمارات قصيرة األجل
مصروفات تمويل
إيرادات أخرى

عدد األسهم

المصدر :تقرير القوائم المالية االفتراضية من شركة المحاسب القانوني محمد العمري وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،والقوائم االفتراضية لشركة طيبة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017م

تم قيد المعلومات المالية االفتراضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ على قائمة الميزانية العمومية المراجعة للسنة المالية 2017/12/31م لتوضيح أثر
زيادة رأس مال شركة طيبة على رأس المال واألرباح المبقاة وحقوق الملكية األقلية.
لودجلالالاأثر زيادة رأس مال شركة طيبة على رأس المال واألرباح المبقاة وحقوق الملكية األقلية
2017/12/31م
فعلي مراجع
قبل صفقتي
االستحواذ

األثر

2017/12/31م
افتراضي مراجع
بعد صفقتي
االستحواذ

نسبة التغير 2017م
ما قبل وبعد صفقتي
االستحواذ

نقد وما في حكمه

272.448.869

-

272.448.869

%0.0

استثمارات قصيرة األجل

236.000.000

-

236.000.000

%0.0

ذمم مدينة

15.200.366

-

15.200.366

%0.0

مستحق من أطراف ذات عالقة

1.487.061

-

1.487.061

%0.0

(المبالغ بالريال سعودي)
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2017/12/31م
فعلي مراجع
قبل صفقتي
االستحواذ

األثر

2017/12/31م
افتراضي مراجع
بعد صفقتي
االستحواذ

نسبة التغير 2017م
ما قبل وبعد صفقتي
االستحواذ

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

30.968.806

-

30.968.806

%0.0

موجودات حيوية

2.518.253

-

2.518.253

%0.0

مخزون  -صافي

6.404.454

-

6.404.454

%0.0

مجموع الموجودات المتداولة

565.027.811

-

565.027.811

%0.0

مستحق من أطراف ذات عالقة

50.200.186

-

50.200.186

%0.0

استثمارات مساهمة في شركات

1.431.497.238

-

1.431.497.238

%0.0

421.635.710

-

421.635.710

%0.0

1.813.843.372

-

1.813.843.372

%0.0

1.369.721

-

1.369.721

%0.0

مجموع الموجودات غير المتداولة

3.718.546.227

-

3.718.546.227

%0.0

مجموع الموجودات

4.283.574.038

-

4.283.574.038

%0.0

125.000.000

-

125.000.000

%0.0

4.790.803

-

4.790.803

%0.0

214.162.543

-

214.162.543

%0.0

194.916

-

194.916

%0.0

مخصص الزكاة الشرعية

22.929.830

-

22.929.830

%0.0

مجموع المطلوبات المتداولة

367.078.092

-

367.078.092

%0.0

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

22.566.555

-

22.566.555

%0.0

مجموع المطلوبات غير المتداولة

22.566.555

-

22.566.555

%0.0

مجموع المطلوبات

389.644.647

-

389.644.647

%0.0

1.500.000.000

104.574.830

1.604.574.830

%7.0

احتياطي آلخر

106.468.580

-

106.468.580

%0.0

احتياطي نظامي

1.000.000.000

-

1.000.000.000

%0.0

أرباح مبقاة

1.329.704.787

112.564.004

1.442.268.791

%8.5

60.000.000

-

60.000.000

%0.0

الدخل الشامل اآلخر المتراكم

()366.563.965

()1.954.852

()368.518.817

%0.5

مجموع حقوق المساهمين

3.629.609.402

215.183.982

3.844.793.384

%5.9

حقوق الملكية األقلية

264.319.989

()215.183.982

49.136.007

()%81.4

مجموع حقوق الملكية

3.893.929.391

-

3.893.929.391

%0.0

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4.283.574.038

-

4.283.574.038

%0.0

(المبالغ بالريال سعودي)

استثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات حيوية

قروض قصيرة األجل
ذمم دائنة
مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة

رأس المال

أرباح مقترح توزيعها

المصدر :تقرير القوائم المالية االفتراضية من شركة المحاسب القانوني محمد العمري وشركاه للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،والقوائم االفتراضية لشركة طيبة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017م
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101110مقارنة بين القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية المراجعة لشركة طيبة للسنة المالية
2017م
تمت مقارنة القوائم االفتراضية والقوائم المراجعة للسنة المالية 2017م لتوضيح أثر المعلومات المالية االفتراضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ على
قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل السنوي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.
لودجلالالاأثر المعلومات المالية االفتراضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ على قائمة الدخل السنوي
فعلي مدقق قبل صفقتي
االستحواذ 2017/12/31م

فعلي مدقق بعد صفقتي
االستحواذ 2017/12/31م

نسبة نمو اإليرادات

%0.00

%0.00

هامش مجمل ربح النشاط

%59.52

%59.52

هامش صافي الربح قبل حقوق األقلية

%43.82

%43.82

هامش صافي الربح بعد حقوق األقلية

%39.58

%43.62

صافي الربح بعد حقوق األقلية على األصول

%4.22

%4.66

صافي الربح بعد حقوق األقلية على حقوق الملكية

%4.98

%5.19

المؤشرات

المصدر :تحليل األهلي كابيتال

اإليرادات وصافي ربح النشاط وصافي الربح بعد الزكاة
من المالحظ أنه لم يكن هناك أي أثر ناتج من صفقتي االستحواذ على إيرادات وصافي ربح النشاط وصافي الربح بعد الزكاة لشركة طيبة ،بافتراض أن
صفقتي االستحواذ تمتا خالل عام 2017م ،وذلك بسبب توحيد القوائم المالية لشركتي العقيق وآراك في شركة طيبة وحيث تشمل القوائم المالية الموحدة
لشركة طيبة نتائج أعمال شركتي العقيق وآراك.
حقوق الملكية األقلية
بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا خالل عام 2017م ،يرجع سبب االنخفاض المفترض في حقوق الملكية األقلية من تسعة عشر مليوناً وثالثمائة وستة
وستين ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين ( )19.366.685رياالً سعودياً إلى خمسمائة وتسعة وتسعين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين ( )599.699رياالً سعودياً
وبزيادة قدرها  18.767.016ريال سعودي بسبب استحواذ شركة طيبة على جميع الحصص غير المسيطرة في شركة العقيق والتي تمثل ما نسبته %8.10
من رأس مال شركة العقيق وأيضاً بسبب استحواذ شركة طيبة على أغلبية الحصص غير المسيطرة في شركة آراك والتي تمثل ما نسبته  %13.13من
رأس مال شركة آراك .ومن بعد صفقتي االستحواذ ،ستزيد ملكية شركة طيبة في شركة العقيق من  %91.88إلى  %100وأيضاً ستزيد ملكية شركة طيبة
في شركة آراك من  %86.87إلى  .%99.53وتمثل خمسمائة وتسعة وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وتسعين ( )599.699رياالً سعوديا حقوق الملكية األقلية
المفترضة غير المملوكة من قبل شركة طيبة من صافي نتائج أرباح شركة آراك وشركة تادك.
صافي الربح بعد حقوق األقلية
نتيجة األثر االيجابي على حقوق الملكية األقلية المفترضة ،يرجع سبب الزيادة المفترض في صافي الربح بعد حقوق األقلية من مائة وثمانين مليوناً
وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وثالثة وتسعين ( )180.894.893ريال سعودي إلى مائة وتسعة وتسعين مليوناً وستمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة
وتسعة ( )199.611.909رياالت سعودية وبزيادة قدرها  18.767.016ريال سعودي إلى استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم مساهمي شركة العقيق
البائعين وأسهم مساهمي شركة آراك البائعين نتيجة الستحواذ شركة طيبة على جميع األسهم غير المسيطرة في شركة العقيق وأيضاً بسبب استحواذ
شركة طيبة على أغلبية األسهم غير المسيطرة في شركة آراك.
أثر املعلومات املالية االفرتاضية الناتجة عن صفقتي االستحواذ عىل قامئة امليزانية العمومية
كما هو موضح في جدول رقم ( ،)٤٦ال يوجد أي أثر ناتج عن صفقتي االستحواذ في أصول ومطلوبات شركة طيبة ،بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا
خالل عام 2017م ،وذلك بسبب توحيد القوائم المالية لشركتي العقيق وآراك في شركة طيبة وحيث تشمل القوائم المالية الموحدة لشركة طيبة نتائج
أعمال شركتي العقيق وآراك.
رأس المال
يرجع سبب الزيادة المفترض في رأس مال شركة طيبة ومجموع عدد األسهم المصدرة الستحواذ شركة طيبة على جميع الحصص غير المسيطرة في
شركة العقيق وأيضاً بسبب استحواذ شركة طيبة على أغلبية الحصص غير المسيطرة في شركة آراك.
كما هو موضح في قائمة الميزانية العمومية االفتراضية ،يرجع سبب الزيادة المفترض في رأس مال شركة طيبة من مليار وخمسمائة مليون
( )1.500.000.000ريال سعودي إلى مليار وستمائة وأربعة ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )1.604.574.830رياالً سعودياً،
إلى إصدار عشرة ماليين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً جديداً لصالح مساهمي شركة العقيق البائعين
ومساهمي شركة آراك البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم.
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أرباح مبقاة
يرجع سبب الزيادة المفترض في األرباح المبقاة من مليار وثالثمائة وتسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأربعة آالف وسبعمائة وسبعة وثمانين
( )1.329.704.787رياالً سعودياً إلى مليار وأربعمائة واثنين وأربعين مليوناً ومائتين وثمانية وستين ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعين ()1.442.268.791
رياالً سعودياً ،وبزيادة قدرها مائة واثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وستين ألفاً وأربعة ( )112.564.004رياالت سعودية بسبب نتيجة األثر االيجابي
على زيادة صافي الربح بعد حقوق األقلية المفترض من صفقتي االستحواذ واالستحواذ على نصيب األقلية في األرباح المبقاة.
حقوق الملكية األقلية
يرجع سبب االنخفاض المفترض في حقوق الملكية األقلية من مائتين وأربعة وستين مليوناً وثالثمائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين
( )264.319.989رياالً سعودياً إلى تسعة وأربعين مليوناً ومائة وستة وثالثين ألفا وسبعة ( )49.136.007رياالت سعودية وبمبلغ قدره مائتان وخمسة
عشر مليوناً ومائة وثالثة وثمانين ألفا ،وتسعمائة واثنان وثمانون ( )215.183.982رياالً سعودياً إلى استحواذ شركة طيبة على جميع الحصص غير
المسيطرة في شركة العقيق وأيضاً بسبب استحواذ شركة طيبة على أغلبية الحصص غير المسيطرة في شركة آراك .وبعد استكمال إجراءات صفقتي
االستحواذ ،ستزيد ملكية شركة طيبة في شركة العقيق من  %91.88إلى  %100وأيضاً ستزيد ملكية شركة طيبة في شركة آراك من  %86.87إلى .%99.53
تمثل حقوق الملكية األقلية المفترضة الحصص التي ال تمتلكها شركة طيبة في شركة آراك ،والتي تقدر بنسبة  %0.47من رأس مال شركة آراك ،وشركة
تادك.

1010110آثار صفقتي االستحواذ على ربحية سهم شركة طيبة
الشكل  :20ربحية السهم من صافي الدخل قبل الزكاة
١٫٤٦

ﻧﺴـﺒﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ

)
(٪٦٫٥
١٫٣٦

ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م

ﻗﺒﻞ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م

بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا خالل عام 2017م ،يرجع سبب االنخفاض المفترض في ربحية السهم من صافي الدخل قبل الزكاة من  1.46ريال
سعودي إلى  1.36ريال سعودي وبنسبة انخفاض  %6.5إلى إصدار أسهم العوض لصالح المساهمين البائعين.
الشكل  :21ربحية السهم من صافي الربح بعد الزكاة
١٫٣٤

ﻧﺴـ
ﺒﺔ اﻟ

ﺘﻐﻴ
ﺮ )٥

(٪٦٫

١٫٢٥

ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م

ﻗﺒﻞ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م

بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا خالل عام 2017م ،يرجع سبب االنخفاض المفترض في ربحية السهم من صافي الربح بعد الزكاة من  1.34ريال
سعودي إلى  1.25ريال سعودي وبنسبة انخفاض  %6.5إلى إصدار أسهم العوض لصالح المساهمين البائعين.
الشكل  :22ربحية السهم من صافي الدخل بعد الحقوق األقلية

ﺴـﺒﺔ

ﻧ

ﻴﺮ ٢

اﻟﺘﻐ

٪٣٫

١٫٢٤

١٫٢١

ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م

ﻗﺒﻞ اﻻﺳــﺘﺤﻮاذ ٢٠١٧م
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بافتراض أن صفقتي االستحواذ تمتا خالل عام 2017م ،يرجع سبب الزيادة المفترضة في ربحية السهم من صافي الدخل بعد حقوق األقلية من 1.21
ريال سعودي إلى  1.24ريال سعودي وبنسبة زيادة  %3.2إلى نتيجة األثر االيجابي في زيادة صافي الربح بعد حقوق األقلية المفترض من مائة وثمانين
مليوناً وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وثالثة وتسعين ( )180.894.893رياالً سعودياً إلى مائة وتسعة وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وستين
ألفاً وتسعمائة وتسعة ( )199.661.909رياالت سعودية وبزيادة قدرها ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وستون ألفاً وستة عشر ()18.767.016
رياالً سعودياً.

1010110أداء سعر سهم شركة طيبة
الرسم البياني التالي يوضح أداء سهم شركة طيبة من تاريخ 2017/06/07م إلى 2018/07/05م
الشكل  :23أداء سهم شركة طيبة من تاريخ 2017/06/07م إلى 2018/07/05م
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت

7�May�18

7�Apr�18

7�Mar�18

7�Feb�18

7�Jan�18

7�Dec�17

المصدر :بلومبيرغ كما في  5يوليو 2018م
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7�Nov�17

7�Oct�17

7�Sep�17

7�Aug�17

7�Jul�17

7�Jun�17

ﺳــﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
ر.س .ﻟﻠﺴــﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

١٫٦٠٠٫٠٠٠
١٫٤٠٠٫٠٠٠
١٫٢٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
٠

٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
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 مسقلالالامناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي لشركة طيبة والشركات التابعة المراد
االستحواذ عليها
111111لمحة عن شركة طيبة
1111111األنشطة الرئيسية
تزاول شركة طيبة العديد من األنشطة التي تحقق أغراضها من خالل االستثمار المتنوع في عدد من القطاعات بواسطة عدد من الشركات التابعة التي
تمتلك طيبة نسبة  %50وأكثر من رأسمالها ،والزميلة التي تمتلك طيبة نسبة تتراوح ما بين  %20إلى  %50من رأسمالها واستثمارات في أدوات حقوق
ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة والتي تبلغ نسبة مساهمة شركة طيبة في رأس مالها أقل من  %20بمختلف األنشطة .جدول رقم ( )٤٩يوضح مبلغ تكلفة
استثماراتها في تلك القطاعات التي وصلت في مجملها إلى  3.754مليون ريال سعودي في العام المالي 2017م ،منها  1.792مليون ريال سعودي في
القطاع العقاري وبما نسبته  %47.72إلجمالي استثمارات شركة طيبة ،و 510مليون ريال سعودي في القطاع السياحي وبما نسبته  %13.59و1.419
مليون ريال سعودي في القطاع الصناعي وبما نسبته  %37.80و 27مليون ريال سعودي في القطاع الزراعي وبما نسبته  %0.73و 6ماليين ريال سعودي
في قطاع الخدمات وبما نسبته .%0.16
يوضح الجدول أدناه استثمارات شركة طيبة في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة:
لودجلالالااستثمارات شركة طيبة في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة
رأس المال بالريال
سعودي

عدد أسهم الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

1

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة
1
(تاكوما)

مسؤولية
محدودة

5.000.000

5.000

5.000

%100

2

شركة طود إلدارة وتسويق العقار
2
(طود)

مسؤولية
محدودة

1.000.000

100.000

100.000

%100

3

الشركة العربية الماليزية إلدارة
3
الضيافة (أراماس)

مسؤولية
محدودة

1.000.000

100.000

95.000

%95.00

4

شركة العقيق للتنمية العقارية

مساهمة
مقفلة

1.500.000.000

150.000.000

137.846.000

%91.89

5

الشركة العربية للمناطق
السياحية (آراك)

مساهمة
مقفلة

500.000.000

50.000.000

43.437.045

%86.87

6

شركة طيبة للتنمية الزراعية
(تادك)

مسؤولية
محدودة

50.000.000

500.000

274.000

%54.80

7

شركة المدينة المنورة للتمور
ومشتقاتها (تمور)

مسؤولية
محدودة

10.000.000

100

35

%35.00

8

شركة فندق مطار المدينة

مساهمة
مقفلة

2.100.000

210.000

70.000

%33.34

9

الشركة السعودية للضيافة
4
التراثية (نزل)

مساهمة
مقفلة

250.000.000

25.000.000

7.500.000

%30.00

10

شركة واحة األلياف الزجاجية

مساهمة
مقفلة

350.000.000

35.000.000

10.325.000

%29.50

11

شركة مدينة السيرة للتطوير
العقاري

مسؤولية
محدودة

375.000.000

37.500.000

7.740.000

%20.00

12

شركة مطوري مدينة المعرفة
6
االقتصادية

مسؤولية
محدودة

830.000.000

83.000.000

860.000

%1.04

13

شركة مدينة المعرفة االقتصادية

مساهمة عامة

3.393.000.000

339.300.000

10.860.000

%3.20

14

شركة كنان الدولية للتطوير
العقاري

مساهمة
مقفلة

1.694.000.000

169.400.000

3.949.886

%2.33

15

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو)

مساهمة عامة

4.166.666.660

416.666.666

7.943.750

%1.91

16

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

مساهمة عامة

1.648.162.400

164.816.240

1.186.581

%0.72

نسبة
المساهمة
أكثر من %50

 %20إلى %50

أقل من %20

م

الكيان
القانوني

اسم الشركة

5
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نسبة
المساهمة

م
17
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الكيان
القانوني

رأس المال بالريال
سعودي

عدد أسهم الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

مساهمة عامة

30.000.000.000

3.000.000.000

4.080.000

%0.14

اسم الشركة
الشركة السعودية للصناعات
7
األساسية (سابك)

مالحظات:

 -1شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما) تحت قطاع الخدمات ،فإن ملكية شركة طيبة في االستثمارات هي عن طريق الشركات التابعة؛ شركتي العقيق وآراك.
 -2شركة طود إلدارة وتسويق العقار (طود) تحت قطاع الخدمات ،فإن ملكية شركة طيبة في االستثمارات هي عن طريق الشركات التابعة؛ شركتي العقيق وآراك.

 -3الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة (أراماس) تحت القطاع السياحي ،والتي تمتلك شركة طيبة حصة  %95منها .إن شركة أراماس تحت التصفية .تم تزويدنا بقوائم التصفية وتم
التعديل عليها بالتنسيق مع المصفي .فقد تم إعادة إرسال القوائم للمصفي ليتم توقيع القوائم من قبل الشريك الماليزي .يتم حالياً اصدار قوائم ربعية داخلية للشركة الماليزية ويتم
اثبات حصة آراك فيها بالنسبة ،كما أن التأثير غير جوهري حيث أن الخسائر المحققة حتى  30سبتمبر 2018م من الشركة الماليزية (حصة آراك) بلغت  223.625ريال سعودي ،حيث
ال يمكن استبعادها من دفاتر آراك إال بعد إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراجع الشركة الماليزية "قوائم التصفية" ومن ثم تصفيتها من الهيئة العامة للزكاة والدخل وإلغاء السجل
التجاري.

 -4المسدد الفعلي من حصة طيبة حتى نهاية عام 2017م نسبة  %25من رأس المال بمبلغ  18.750.000ريال سعودي.

 -5تمت زيادة نسبة مساهمة شركة طيبة في رأس مال شركة واحة األلياف الزجاجية في عام 2017م من  %20إلى .%29.50

 -6تملك شركة من شركات طيبة التابعة؛ شركة العقيق ،نسبة  %2.41من شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية كما في 2017م.

 -7تم بيع كامل األسهم المملوكة لشركة طيبة في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) خالل الربع الثاني والثالث من عام 2018م.

يستعرض الجدول التالي موجزاً الستثمارات شركة طيبة في القطاعات االستثمارية المختلفة في عام 2017م:
لودجلالالاموجز الستثمارات شركة طيبة في القطاعات االستثمارية المختلفة في عام 2017م
عدد الشركات التابعة
والزميلة لكل قطاع

مبلغ االستثمار بالريال
سعودي في نهاية 2017م

نسبة استثمار القطاع
إلجمالي استثمارات طيبة

1

القطاع العقاري

7

1.791.730.591

%47.72

2

القطاع الصناعي

4

1.419.012.721

%37.80

3

القطاع السياحي

3

510.320.450

%13.59

4

القطاع الزراعي

1

27.400.000

%0.73

5

قطاع الخدمات

2

6.000.000

%0.16

17

3.754.463.762

القطاع

م

االجمالي الكلي حلجم االستثمار
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%100

 -أالقطاع العقاري

لشركة طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري وهي :شركة العقيق للتنمية العقارية ،شركة مكة لإلنشاء والتعمير،
شركة مدينة المعرفة االقتصادية ،شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري ،شركة كنان الدولية للتطوير العقاري ،شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية
شركة فندق مطار المدينة ،حيث بلغ إجمالي تكلفة مساهمة شركة طيبة في تلك الشركات  1.791مليون ريال سعودي وبما نسبته  %47.72من الحجم
الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة .ويوضح الجدول التالي ملكية شركة طيبة المباشرة غير المباشرة من خالل ملكيتها في الشركات التابعة كما في
عام 2017م:
لودجلالالاملكية شركة طيبة المباشرة وغير المباشرة في القطاع العقاري من خالل ملكيتها في الشركات التابعة كما في عام 2017م
الكيان القانوني

رأس المال بالريال
سعودي

عدد أسهم الشركة

مبلغ تكلفة مساهمة
طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

1.500.000.000

150.000.000

1.411.451.519

137.846.000

%91.89

164.816.240

98.806.600

1.186.581

%0.72

108.600.000

10.860.000

%3.20

7.740.000

%20.64

3.949.886

%2.33

م

اسم الشركة

1

شركة العقيق للتنمية
العقارية

مساهمة مقفلة

2

شركة مكة لإلنشاء
والتعمير

مساهمة عامة

1.648.162.400

3

شركة مدينة المعرفة
االقتصادية

مساهمة عامة

3.393.000.000

339.300.000

4

شركة مدينة السيرة
للتطوير العقاري

مسؤولية محدودة

375.000.000

37.500.000

75.000.000

5

شركة كنان الدولية
للتطوير العقاري

مساهمة مقفلة

1.694.000.000

169.400.000

41.382.472
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م

اسم الشركة

الكيان القانوني

رأس المال بالريال
سعودي

عدد أسهم الشركة

مبلغ تكلفة مساهمة
طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

6

شركة مطوري مدينة
المعرفة االقتصادية

مسؤولية محدودة

830.000.000

83.000.000

55.790.000

4.160.000

7

شركة فندق مطار
المدينة

مساهمة مقفلة

2.100.000

210.000

700.000

70.000

*

نسبة
مساهمة
شركة طيبة
%5.01
%33.33
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مالحظة:

* مجموع أسهم شركة طيبة وشركتيها التابعتين ،العقيق وآراك

 -بالقطاع السياحي

لشركة طيبة استثمارات بنسبة متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع السياحي وهي كل من الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) ،والشركة
العربية الماليزية إلدارة الضيافة (أراماس) والشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) ،حيث بلغ إجمالي تكلفة مساهمة طيبة في تلك الشركات  510مليون
ريال سعودي وبما نسبته  %13.59من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة كما في عام 2017م وذلك على النحو التالي:
لودجلالالاالحجم الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة في القطاع السياحي كما في عام 2017م
مبلغ تكلفة
مساهمة طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

43.437.045

%86.87
%95.00

%30.00

الكيان القانوني

رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم الشركة

500.000.000

50.000.000

434.370.450

100.000

950.000

95.000

25.000.000

75.000.000

7.500.000

م

اسم الشركة

1

الشركة العربية للمناطق السياحية
(آراك)

مساهمة مقفلة

2

الشركة العربية الماليزية إلدارة
الضيافة (أراماس)  -تحت
1
التصفية

مسؤولية
محدودة

1.000.000

3

الشركة السعودية للضيافة التراثية
2
(نزل)

مساهمة مقفلة

250.000.000
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مالحظات:

 -1الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة (أراماس) تحت القطاع السياحي ،والتي تمتلك شركة طيبة حصة  %95منها .إن شركة أراماس تحت التصفية .تم تزويدنا بقوائم التصفية وتم
التعديل عليها بالتنسيق مع المصفي .فقد تم إعادة إرسال القوائم للمصفي ليتم توقيع القوائم من قبل الشريك الماليزي .يتم حالياً اصدار قوائم ربعية داخلية للشركة الماليزية ويتم
اثبات حصة آراك فيها بالنسبة ،كما أن التأثير غير جوهري حيث أن الخسائر المحققة حتى  30سبتمبر 2018م من الشركة الماليزية (حصة آراك) بلغت  223.625ريال سعودي ،حيث
ال يمكن استبعادها من دفاتر آراك إال بعد إصدار القوائم المالية المعتمدة من مراجع الشركة الماليزية "قوائم التصفية" ومن ثم تصفيتها من الهيئة العامة للزكاة والدخل وإلغاء السجل
التجاري.

 -2المسدد الفعلي من حصة طيبة حتى نهاية عام 2017م نسبة  %25من رأس المال بمبلغ  18.750.000ريال سعودي.

 -جالقطاع الصناعي

لشركة طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع الصناعي وهي كل من شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)،
والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وشركة واحة األلياف الزجاجية ،وشركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) ،حيث بلغ إجمالي
تكلفة مساهمة شركة طيبة في تلك الشركات  1.419مليون ريال سعودي وبما نسبته  %37.80كما في عام 2017م من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات
شركة طيبة وهي على النحو التالي:
لودجلالالاالحجم الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة في القطاع الصناعي كما في عام 2017م
رأس المال بالريال
سعودي

عدد أسهم الشركة

مبلغ تكلفة
مساهمة طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

1

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو)

مساهمة
عامة

4.166.666.660

416.666.666

826.384.352

7.943.750

%1.91

2

الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك)

مساهمة
عامة

30.000.000.000

3.000.000.000

475.878.369

4.080.000

%0.14

3

شركة واحة األلياف الزجاجية

مساهمة
مقفلة

350.000.000

35.000.000

103.250.000

10.325.000

%29.50

4

شركة المدينة المنورة للتمور
ومشتقاتها (تمور)

مسؤولية
محدودة

10.000.000

100

3.500.000

35

%35.00

م

اسم الشركة

الكيان
القانوني
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 -دالقطاع الزراعي

تعد شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) ذات المسئولية المحدودة أكبر شركة زراعية بمنطقة المدينة المنورة ،حيث تمتلك عدداً من المشروعات الزراعية
المتخصصة بزراعة النخيل وهي (مشروع العشيرة ،ومشروع أمتان ،ومشروع الخريم) باإلضافة إلى مشروع تيماء لزراعة الزيتون .ويبلغ رأس مال الشركة
 50مليون ريال سعودي  500سهم تمتلك شركة طيبة منه  274.000سهم يبلغ قيمته  27.4مليون ريال سعودي بما نسبته  %0.73من الحجم الكلي لتكلفة
استثمارات شركة طيبة كما في عام 2017م وهي على النحو التالي:
لودجلالالاالحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة في القطاع الزراعي كما في عام 2017م
م

اسم الشركة

الكيان القانوني

1

شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)

مسؤولية محدودة

رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم
الشركة

مبلغ تكلفة
مساهمة طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة مساهمة
شركة طيبة

50.000.000

500.000

27.400.000

274.000

%54.80
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 -هقطاع الخدمات

لشركة طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات ،وذلك من خالل ملكية شركة طيبة في شركاتها التابعة ،وهي كل
من شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما) ،وشركة طود إلدارة وتسويق العقار (طود) ،حيث بلغ إجمالي تكلفة مساهمة شركة طيبة في تلك الشركات 6
مليون ريال سعودي وبما نسبته  %0.16من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة كما في عام 2017م وهي على النحو التالي:
لودجلالالاالحجم الكلي لتكلفة استثمارات شركة طيبة في قطاع الخدمات كما في عام 2017م
الكيان القانوني

رأس المال
بالريال
سعودي

عدد أسهم
الشركة

مبلغ تكلفة
مساهمة طيبة

عدد األسهم
التي تمتلكها
طيبة

نسبة
مساهمة
شركة طيبة

1

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما)

مسؤولية محدودة

5.000.000

5.000

5.000.000

5.000

%100

2

شركة طود إلدارة وتسويق العقار (طود)

مسؤولية محدودة

1.000.000

100.000

1.000.000

1.000.000

%100

اسم الشركة*

م
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مالحظة:

* ملكية شركة طيبة في االستثمارات تحت قطاع الخدمات هي عن طريق الشركات التابعة؛ شركتي العقيق وآراك

يوضح الجدول التالي حجم االستثمار في كل قطاع لدى شركة طيبة وتوزيعها الجغرافي للقطاع وحجم إيراد القطاع ونسبة إسهام القطاع في اإليرادات
اإلجمالية لشركة طيبة للعام المالي 2017م:
لودجلالالاحجم االستثمار في كل قطاع لدى شركة طيبة وتوزيعها الجغرافي للقطاع وحجم إيراد القطاع ونسبة إسهام القطاع في اإليرادات اإلجمالية
لشركة طيبة للعام المالي 2017م
إسهام النشاط في
اإليرادات (ريال سعودي)

نسبة إسهام النشاط
في اإليرادات

1

القطاع العقاري

المدينة المنورة  -الرياض

4.442.326.283

384.807.168

%83.16

2

القطاع السياحي

المدينة المنورة  -ينبع  -العال -
الخبر  -جدة

529.386.878

32.961.305

%7.12

3

القطاع الصناعي

الجبيل  -ينبع

1.027.637.336

()1.473.964

()%0.32

4

قطاع الخدمات

المدينة المنورة  -ينبع

19.502.754

40.567.776

%8.77

5

القطاع الزراعي

المدينة المنورة  -العال

104.482.416

5.847.878

%1.26

6.123.335.667

462.710.1632

م

القطاع

حجم النشاط
(ريال سعودي)

1

المدينة

االجمالي الكلي حلجم النشاط
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%100

مالحظات:

 -1حجم االستثمار هو صافي حقوق ملكية المساهمين (إجمالي الموجودات مطروحاً منه إجمالي المطلوبات)

 -2حجم اإليرادات في الجدول أعاله هي ايرادات القطاعات االجمالية ،اما بالنسبة لإليرادات التي في قوائم الدخل المدققة فقد تم استبعاد االيرادات المشتركة بين الشركات التابعة
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1111111نسبة ملكية شركة طيبة
يوضح البيان التالي هيكل الملكية القانوني لشركة طيبة ما قبل وبعد صفقتي االستحواذ كما في النصف األول من عام 2018م:
لودجلالالاهيكل الملكية القانوني لشركة طيبة ما قبل وبعد صفقتي االستحواذ كما في النصف األول من عام 2018م
ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة المساهمة
في شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

1.807.773

63.000.000

%16.7300

26.845.269

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

-

-

%14.4600

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

5

سليمان بن صالح المديهيم

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

6

أحمد بن محمد الغامدي

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

7

تركي بن نواف السديري

2

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

8

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

603

21.000

%0.0042

6.696

9

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0000

0

603

21.000

%0.0004

603

10

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

11

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

%0.001

1.000

242.491

8.450.683

%0.1517

243.491

12

شركة األنصار للصيانة وادارة
الفنادق والقصور

%0.000

--

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

13

شركة شزن العالمية القابضة

%0.000

--

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

14

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

24.248

845.034

%0.0200

32.048

15

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

16

علي محمد بن حمود المطوع
العتيبي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

17

شركة أوج لالستثمار

%0.000

--

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

18

محمد سيف الدين ابراهيم بن
سيف الدين

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

19

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

20

خالد حسن عبدالكريم
القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

21

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

22

سليمان محمد ولي الدين
سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

23

الشركة العربية للتموين
والتجارة

%0.000

--

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

24

شحات محمد بصري

%0.000

--

24.251

845.120

%0.0151

24.251

25

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

16.168

563.442

%0.0243

39.019

26

شلهوب بن صالح بن شلهوب
الشلهوب

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

27

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

28

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

29

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.000

--

14.858

517.790

%0.0093

14.858

30

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

%0.000

--

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

رقم

اسم المساهم

1

2

1
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ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
رقم

اسم المساهم

نسبة المساهمة
في شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في شركة
طيبة

32

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

33

محسن ميسري صالح باجري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

34

محمد عبداهلل عبد اللطيف
الفرج

%0.000

--

12.124

422.517

%0.0076

12.124

35

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

36

ناصر بن ابراهيم رشيد
الرشيد

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

37

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

38

ياسين عبدالعزيز أحمد
العنيزي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

39

شركة يوسف بن أحمد كانو
المحدودة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

40

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

41

نائلة اسماعيل محمد هارون
دهلوي

%0.000

--

505

17.605

%0.0003

505

42

خالد محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

2.075

72.318

%0.0013

2.075

43

عبداهلل محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

44

غسان محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

45

فيصل محمد أمين محمد
جميل دهلوي

%0.003

4.570

1.570

54.713

%0.0038

6.140

46

نادية محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

792

27.615

%0.0005

792

47

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

2.012.787

70.144.618

%1.3915

2.232.842

48

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.000

--

1.516

52.815

%0.0009

1.516

49

أسامة حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

176

6.127

%0.0001

176

50

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

51

أحمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

52

محمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

53

وليد بن محمد بن ابراهيم
العيسى

%0.001

1.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

54

محمد أحمد محمد سعيد
باديب

%0.000

--

12

431

%0.0001

12

الجمهور

%63.21

94.595.809

-

-

%60.31

94.478.457

االجمالي

%100

150.000.000

10.457.483

364.438.129

%100

160.457.483
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مالحظات:
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهماً) وشركة آراك ( 24.763سهماً)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً
 -2مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهماً) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً

سيؤدي إصدار األسهم الجديدة إلى زيادة إجمالي عدد األسهم الصادرة في شركة طيبة من  150.000.000إلى  160.457.483سهماً وذلك عن طريق
إصدار  10.457.483سهماً جديداً تمثل زيادة بنسبة  %6.97من رأس المال الحالي لشركة طيبة لصالح المساهمين البائعين ،وذلك مقابل االستحواذ
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على أسهمهم في تلك الشركات .وسيؤدي إصدار األسهم الجديدة إلى انخفاض أغلبية نسبة المساهمين الحاليين في شركة طيبة .يوضح الجدول أعاله
هيكل الملكية القانوني لشركة طيبة ما قبل وبعد صفقتي االستحواذ.
1111111التحليل المالي لشركة طيبة
تقدم مناقشة وتحليل اإلدارة التاليين مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي لشركة طيبة والشركات التابعة ووضعها المالي خالل السنوات المنتهية في 31
ديسمبر 2015م ،و2016م ،و2017م .ويستند هذا القسم إلى القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م والتي تم
إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة السعودية ،أما السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م فقد تم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
يوضح القسم التالي التحليل المالي لنتائج أعمال شركة طيبة وأصولها وخصومها خالل الثالث السنوات األخيرة 2015م2016 ،م ،و2017م والربع األول
من العام المالي 2018م:
 -أقامئة الدخل السنوي لرشكة طيبة (املبالغ بألف ريال سعودي)

لودجلالالاقائمة الدخل السنوي لشركة طيبة
البيان
إيرادات
النشاط
تكاليف
النشاط
مجمل
ربح
النشاط
مصاريف
إدارية
وتسويقية
اإليرادات
األخرى
 صافيالزكاة
صافي
الربح

نسبة
التغير
-2015
2016م

نسبة
التغير
-2016
2017م

%9.9

()%12.6

نسبة
التغير في
الريع األول
-2017
2018م
()%3.7

معدل
النمو
المركب
-2015
2017م
()%2.0

مبلغ
مبلغ
التغير في
الربع مبلغ التغير
الربع
التغير
الريع األول
-2015
األول
األول
2017م
2016م
2015م
-2016
-2017
2016م
2018م
2017م
2017م
2018م
)3.930( )66.155( 47.060 102.264 106.193 457.056 523.211 476.151
185.001 233.913 195.816

42.999

41.308

38.097

()48.912

()1.691

%19.5

()%20.9

()%3.9

()%2.8

272.055 289.298 280.335

63.195

60.956

8.963

()17.243

()2.239

%3.2

()%6.0

()%3.5

()%1.5

59.370

12.224

11.271

10.310

3.159

()953

%22.5

%5.6

()%7.8

%13.7

()13.713

6.978

()37.038( )184.648( )2.021

18.077

6.270

17.458

180.895 242.953 436.924

56.090

)%44.4( )26.931( )62.058( )193.971( 29.159

45.901

56.211

23.325 207.973
5.483

13.459

7.976

4.618

()8.999

()%129.0( )%158.8( )%88.8

11.188

%34.3

%178.5

%81.6

()%25.5

()%48.0

()%35.7
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 -بامليزانية العمومية لرشكة طيبة (املبالغ باملليون ريال سعودي)

لودجلالالاالميزانية العمومية لشركة طيبة

البيان

موجودات
متداولة
مطلوبات
متداولة
رأس المال
العامل
األصول األخرى
صافي األصول
الثابتة
إجمالي
الموجودات
المطلوبات
األخرى
حقوق
المساهمين
صافي الخصوم
وحقوق الملكية
رأس المال
المدفوع
االحتياطات

 31ديسمبر
2015م

 31ديسمبر
2016م

31
ديسمبر
2017م

الربع
األول
2017م

الربع
األول
2018م

مبلغ
التغير
-2015
2016م

مبلغ
التغير
-2016
2017م

503

489

565

544

613

()15

76

مبلغ
نسبة
التغير
في الريع التغير
-2015
األول
2016م
-2017
2018م
)%2.9( 68.6

نسبة
التغير
-2016
2017م
%15.6

نسبة
معدل
التغير
النمو
في الريع
المركب
األول
-2015
-2017
2017م
2018م
%5.9
%12.6

275

268

367

257

418

()7

99

160.9

()%2.6

228

221

198

287

195

()7.4

()23.1

()92.3

()%6.9( )%32.1( )%10.4( )%3.3

2.177
1.734

1.647
2.227

1.905
1.814

1.961
1.867

1.928
1.808

()531
493

258
()413

()%1.7( %15.7 )%24.4( )33.0
()%3.1( )%18.5( %28.4 )58.4

()%6.5
%2.3

4.415

4.362

4.284

4.372

4.349

()53

()79

()22.8

()%1.2

()%1.8

()%0.5

()%1.5

288

289

287

286

286

-

()2

0.3

%0.1

()%0.6

%0.1

()%0.3

3.851

3.806

3.630

3.829

3.645

()46

()176

()%1.2( )184.0

()%4.6

()%4.8

()%2.9

4.140

4.094

3.916

4.096

3.908

()46

()178

()%1.1( )187.7

()%4.3

()%4.6

()%2.7

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

-

-

0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

-

-

0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0
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مالحظة :نتائج 2015م وفقاً للمعايير المحاسبة السعودية ( )SOCPAأما 2016م و2017م فالنتائج وفقاً للمعايير المحاسبة الدولية المالية ()IFRS

%15.5 )%62.7( %37.0

يوضح الشكل التالي إيرادات وهامش مجمل الربح لشركة طيبة:
الشكل  :24إيرادات وهامش مجمل الربح لشركة طيبة
٪٥٩٫٥
٪٥٩٫٦
٪٦٠
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ

٪٥٦
٪٥٤
٪٥٢

٪٥٨٫٩
١٠٢

١٠٦

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٪٥٥٫٣
٢٠١٧م

ﻫﺎﻣــﺶ ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻨﺸــﺎط

٢٠١٦م

٢٠١٥م

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

٪٥٨

٤٥٧

٪٥٩٫٥

٥٢٣

٤٧٦

٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط
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يوضح الشكل التالي صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة طيبة:

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٤٣٧
١٨١
٪٣٩٫٦
٢٠١٧م

ﻫﺎﻣــﺶ ﺻﺎﻓـــﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒــﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ

٢٤٣
٪٤٦٫٤
٢٠١٦م
ﺻﺎﻓـــﻲ اﻟﺮﺑــﺢ ﻗﺒــﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ
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٪٩١٫٨

٢٠١٥م

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

الشكل  :25صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة طيبة
٪١٠٠
٪٨٠
٪٥٢٫٨
٪٦٠
٪٤٠
٪٢٨٫٥
٥٦
٪٢٠
٢٩
٪٠

يوضح الشكل التالي العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة طيبة:
الشكل  :26العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة طيبة
٪٩٫٩

٪٠٫٨ ٪٠٫٧
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

٪١٠
٪٨

٪٦٫٤

٪٦
٪٤

٪١٫٥ ٪١٫٣
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٪١٢
اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل

٪٤٫٢

٪٥٫٠

٪٥٫٦

٪١١٫٣

٪٢
٢٠١٦م

٢٠١٧م

اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل

٢٠١٥م

٪٠

اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴــﺎﻫﻤﲔ
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بيان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية لشركة طيبة للربع األول من 2018م مقارنة بالربع األول من 2017م ،والنتائج التشغيلية من العام المالي 2017م
مقارنة بالعام المالي 2016م والنتائج التشغيلية للعام المالي 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م:
إيرادات النشاط
يعود سبب انخفاض إجمالي إيرادات شركة طيبة بمبلغ  3.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.7في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من
عام 2017م إلى انخفاض إيرادات تأجير المحالت التجارية في حين زادت إيرادات تشغيل شقق طيبة وفندق ميلينيوم العقيق ،باإلضافة إلى عدم وجود
إيرادات لفندق العال بسبب تسليمه في عام 2017م ،وانخفاض إيرادات وكالة طيبة.
ويعود سبب انخفاض إجمالي إيرادات الشركة بمبلغ  66.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %12.6في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى انخفاض
إيرادات تأجير المحالت التجارية نتيجة اخالء بعض المحالت في شركة العقيق وكذلك انخفاض ايرادات شركة آراك نتيجة تسليم فندق بكة آراك
وانخفاض نسب األشغال.
ويعود سبب ارتفاع إيرادات شركة طيبة في عام 2016م مقارنة بعام 2015م بمبلغ  47.0مليون ريال سعودي وبنسبة  %9.9إلى زيادة إيرادات شركة آراك
بسبب زيادة اإليرادات من إيجار وتشغيل فندق بكة آراك ،وزيادة إيرادات تشغيل فندق ميلينيوم العقيق باإلضافة لزيادة إيرادات تأجير المراكز التجارية.
تكاليف النشاط
تشمل تكاليف النشاط تكاليف تأجير العقارات ،والنشاط السياحي والترفيهي ،والمقاوالت والصيانة وتكاليف إدارة تسويق العقارات وتكاليف النشاط
الزراعي .ويعود سبب انخفاض تكاليف النشاط لدى شركة طيبة بمبلغ  1.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.9في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع
األول من عام 2017م إلى انخفاض التكاليف عن العام الماضي نتيجة عدم وجود تكاليف لفندق العال بسبب تسليمه في عام  2017م.
ويعود سبب انخفاض تكاليف نشاط شركة طيبة بمبلغ  48.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %20.9في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م تباعاً إلى
انخفاض إيرادات النشاط وكذلك انخفاض تكاليف النشاط لشركة آراك نتيجة تسليم فندق بكة وانخفاض نسب اإلشغال.
ويعود سبب ارتفاع تكاليف النشاط لشركة طيبة في عام 2016م مقارنة بعام 2015م بمبلغ  38.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %19.5إلى زيادة نسب
اإلشغال ولزيادة تكاليف تشغيل المراكز التجارية الناتج عن ارتفاع تكاليف الخدمات العامة وزيادة أسعار الطاقة.
إجمالي ربح النشاط
يعود سبب انخفاض إجمالي ربح النشاط لشركة طيبة بمبلغ  2.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.5في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى انخفاض إيرادات النشاط حسب الموضح أعاله.
ويعود سبب انخفاض إجمالي ربح النشاط لشركة طيبة بمبلغ  17.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %5.9في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى
انخفاض إيرادات تأجير المحالت التجارية نتيجة إخالء بعض المحالت في شركة العقيق.
ويعزى سبب ارتفاع إجمالي ربح النشاط لشركة طيبة بمبلغ  8.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.2في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى تحسن
إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة.
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق
يعود سبب انخفاض المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتسويق لدى شركة طيبة بمبلغ  952.675ريال سعودي وبنسبة  %7.8في الربع األول من عام
2018م مقارنة بالربع األول من عام 2017م إلى انخفاض مصاريف الرواتب واألجور في عام 2017م بالمقارنة مع عام 2018م.
ويعود سبب ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتسويق لدى شركة طيبة بمبلغ  3.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %5.6في عام 2017م مقارنة
بالعام المالي 2016م إلى زيادة تكاليف الخدمات وتكاليف الطاقة باإلضافة إلى تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لدى شركة آراك.
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ويعزى سبب ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتسويق لدى شركة طيبة بمبلغ  10.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %22.5في عام 2016م مقارنة
بالعام المالي 2015م إلى تضمين مصروفات تسويق كل من فندق طيبة ميلينيوم ،وزيادة تكاليف الصيانة والنظافة والخدمات وتكاليف الطاقة.
صافي اإليرادات األخرى
يشمل صافي اإليرادات األخرى (الخسائر)  /اإليرادات من استثمارات طويلة األجل واستثمارات قصيرة األجل باإلضافة إلى مصروفات تمويلية .ويعود
سبب انخفاض صافي اإليرادات األخرى لشركة طيبة بمبلغ  9.0مليون ريال سعودي وبنسبة  %129.0في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى انخفاض إيرادات التشغيل األخرى بمبلغ  5مليون ريال سعودي والخسائر من االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 4
مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى انخفاض إيرادات استثمارات قصيرة األجل وكذلك وجود إيرادات في فترة المقارنة تخص شركة آراك ناتجة عن كسب
أحد القضايا.
ويعود سبب انخفاض صافي اإليرادات األخرى شركة طيبة بمبلغ  37مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.6في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى
إعادة تقييم االستثمارات طويلة األجل بالقيمة العادلة كما أن الفترة المقارنة تتضمن إيرادات توزيعات أرباح من إحدى استثمارات شركة طيبة (شركة
مكة لألنشاء والتعمير).
ويرجع السبب الرئيسي إلى انخفاض صافي اإليرادات األخرى لشركة طيبة بمبلغ  184.6مليون ريال سعودي وبنسبة  %88.8في عام 2016م مقارنة بالعام
المالي 2015م إلى تحقق أرباح رأسمالية من بيع فندق بكة آراك لعام 2015م.
الزكاة الشرعية
يعود سبب ارتفاع الزكاة الشرعية لدى شركة طيبة بمبلغ  11.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %178.5في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى نتيجة تكوين مخصص للفروقات الزكوية لدى شركة العقيق وشركة آراك.
ويعزى سبب ارتفاع الزكاة الشرعية لشركة طيبة بمبلغ  4.6مليون ريال سعودي وبنسبة  %25في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى ارتفاع
مصروف الزكاة باإلضافة إلى فروقات زكوية بالشركات التابعة.
نتج ارتفاع الزكاة الشرعية لشركة طيبة بمبلغ  7.9مليون ريال سعودي في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م عن تخفيض مخصص الزكاة الشرعية
لسنة المقارنة بالمبلغ الناتج عن كسب الشركة لحكم االستئناف النهائي المتعلق بفروقات زكوية تخص األعوام من 1992م إلى 1998م.
صافي الربح
يعود السبب الرئيسي النخفاض صافي ربح شركة طيبة بمبلغ  26.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %48في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى انخفاض إيرادات المحالت التجارية وارتفاع مخصصات الزكاة وإثبات نصيب الشركة من خسائر شركات مستثمر فيها ،باإلضافة إلى
ارتفاع اإليرادات االخرى في فترة المقارنة نتيجة لتسوية تحصيل مبالغ سبق إدراجها ضمن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
ويعود سبب انخفاض صافي ربح شركة طيبة بمبلغ  62.0مليون ريال سعودي وبنسبة  %25.5في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى انخفاض
إيرادات النشاط وإيرادات االستثمار وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية واالدارية باإلضافة إلى الوعاء الزكوي.
ويعود سبب انخفاض صافي ربح شركة طيبة بمبلغ  194مليون ريال سعودي وبنسبة  %44.4في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى تضمن فترة
المقارنة ألرباح رأسمالية من بيع فندق بكة آراك لعام 2015م.
رأس المال العامل
يعود السبب الرئيسي النخفاض رأس المال العامل لشركة طيبة بمبلغ  92.3مليون ريال سعودي وبنسبة  %32.1في الربع األول من عام 2018م مقارنة
بالربع األول من عام 2017م إلى ارتفاع المستحقات من أطراف ذات عالقة بمبلغ  53.8مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.8مليون ريال سعودي باإلضافة
إلى ارتفاع الذمم الدائنة بمبلغ  121مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.4مليون ريال سعودي.
يعود سبب انخفاض رأس المال العامل لشركة طيبة بمبلغ  23.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %10.4في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى
انخفاض الذمم المدينة بمبلغ  6.1مليون ريال سعودي والدفعات المقدمة بمبلغ  1.1مليون ريال سعودي.
السبب الرئيسي النخفاض رأس المال العامل لشركة طيبة بمبلغ  7.4مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.3في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م ناتج
عن انخفاض اإليرادات المستحقة من توزيعات األرباح من الشركات المستثمر فيها.
حقوق المساهمين
يعود السبب الرئيسي النخفاض حقوق مساهمي شركة طيبة بمبلغ  184.0مليون ريال سعودي وبنسبة  %4.8في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع
األول من عام 2017م إلى انخفاض صافي الدخل.
ويعود سبب انخفاض حقوق مساهمي شركة طيبة بمبلغ  176.0مليون ريال سعودي وبنسبة  %4.6في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى
انخفاض صافي الدخل مقارنة بالعام السابق ،وكذلك انخفاض الدخل الشامل اآلخر بسبب إعادة تقييم االستثمارات طويلة األجل التي تمثل استثمارات
في الشركات المدرجة وشركات أخرى تزيد نسبة مساهمتنا بها عن .%20
ويعود السبب الرئيسي النخفاض حقوق مساهمي شركة طيبة بمبلغ  45.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.2في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م
إلى االنخفاض الخسائر غير المحققة عن استثمارات طويلة األجل.
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111111لمحة عن شركة العقيق
1111111األنشطة الرئيسية
تمارس شركة العقيق العديد من األنشطة إما مباشرة أو من خالل شركاتها التابعة  -التي يتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية لشركة العقيق،
ويمثل االستثمار العقاري النشاط الرئيسي للعقيق ،حيث تمتلك في مواقع متميزة من الناحية الشمالية للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
الشريف في المدينة المنورة ك ً
ال من مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري وفندق ميلينيوم العقيق في حين تمتلك في المنطقة
الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية فندق ميلينيوم طيبة الواقع بجوار مسجد الغمامة ويجري تشغيلها واستثمارها من قبل شركات متخصصة في
مجال التشغيل الفندقي.
وتشمل األنشطة االستثمارية األخرى لشركة العقيق مجال المقاوالت والصيانة الذي تقوم به شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما) والتي تمتلك شركة
العقيق ما نسبته  %94من رأسمالها ،ومجال إدارة وتسويق العقار الذي تقوم به شركة طود إلدارة وتسويق العقار ،حيث أن شركة العقيق تمتلك ما نسبته
 %90من رأسمالها .كما تستثمر شركة العقيق في عدة شركات بنسب متفاوتة تتراوح ما بين  %2.41و %15حيث تعمل هذه الشركات في نشطات تطوير
العقار والخدمات .يعرض الجدول التالي موجزاً الستثمارات شركة العقيق في عام 2017م:
لودجلالالاموجز الستثمارات شركة العقيق كما في عام 2017م
مساهمة العقيق
أكثر من %50

أقل من %20

الكيان القانوني

رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم
الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
العقيق

نسبة
مساهمة
شركة
العقيق

1

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة
(تاكوما)

مسؤولية محدودة

5.000.000

5.000

4.700

%94.00

2

شركة طود إلدارة وتسويق العقار
(طود)

مسؤولية محدودة

1.000.000

100.000

90.000

%90.00

3

شركة مرافق

طيبة*

مسؤولية محدودة

10.000.000

1.000.000

150.000

%15.00

4

شركة مطوري مدينة المعرفة
االقتصادية

مسؤولية محدودة

830.000.000

83.000.000

2.000.000

%2.41

اسم الشركة

م
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مالحظة:

* شركة مرافق طيبة تحت التصفية ،فقد تم استالم الحساب الختامي والذي سيقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق مكتب الركاز الستشارات الزكاة وضريبة الدخل تمهيداً لشطب
السجل التجاري لمرافق طيبة

يوضح الجدول التالي حجم االستثمار في كل نشاط لدى شركة العقيق وحجم إيراد النشاط ونسبة إسهام النشاط في اإليرادات اإلجمالية لشركة العقيق
للعام المالي 2017م:
لودجلالالاحجم االستثمار في كل نشاط لدى شركة العقيق كما في عام 2017م
حجم النشاط بالريال سعودي

إسهام النشاط في االيرادات بالريال سعودي

نسبة اإلسهام في اإليرادات

البيان

م
1

النشاط العقاري

1.778.245.133

375.167.196

%90.44

2

نشاط المقاوالت والصيانة

16.192.508

37.313.543

%8.99

3

نشاط إدارة وتسويق العقار

3.210.243

2.352.905

%0.57

4

استثمارات أخرى

18.950.892

-

%0.00

اإلجمالي

1.816.598.776

414.833.644
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1111111نسبة الملكية لشركة العقيق
يوضح الجدول التالي مساهمي شركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ على مساهمي األقلية:
لودجلالالامساهمو شركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ على مساهمي األقلية
م

نسبة المساهمة

اسم المساهم

عدد األسهم

1

شركة طيبة

%91.8978

137.846.000

2

األستاذ /محمد بن إبراهيم العيسى

%5.9987

8.998.000

3

شركة أصيلة لالستثمار

%2.0000

3.000.000

4

المهندس/عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1000

150.000

5

األستاذ /أحمد بن محمد الغامدي

%0.0007

1.000
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اسم المساهم

م

عدد األسهم

نسبة المساهمة

6

األستاذ /خالد بن علي السلطان

%0.0007

1.000

7

المهندس /سليمان بن صالح المديهيم

%0.0007

1.000

8

المهندس /عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0007

1.000

9

األستاذ /تركي بن نواف السديري

%0.0007

1.000

10

األستاذ /غسان بن ياسر طباع شلبي

%0.0007

1.000

%100

اإلجمالي

المصدر :إدارة شركة طيبة

150.000.000

1111111التحليل المالي لشركة العقيق
يوضح القسم التالي التحليل المالي لنتائج أعمال شركة العقيق وأصولها وخصومها خالل الثالث السنوات األخيرة 2015م2016 ،م2017 ،م والربع األول
من 2018م:
 -أقامئة الدخل السنوي لرشكة العقيق (املبالغ باأللف ريال سعودي)

لودجلالالاقائمة الدخل السنوي لشركة العقيق
البيان

نسبة
التغير
-2015
 2016م

نسبة
التغير
-2016
2017م

%8.0

()%5.9

معدل
نسبة
التغير في النمو
الريع األول المركب
-2015
-2017
2017م
2018م
%0.8
()%2.3

مبلغ
مبلغ
مبلغ
التغير في
الربع
الربع
التغير
التغير
الريع األول
األول
األول
2017م
2016م
2015م
-2016
-2015
2017م-
2018م
2017م
2017م
2016م
2018م
)2.162( )25.780( 32.459 93.345 95.507 414.834 440.614 408.155
68

%11.2

()%12.1

%0.2

()%1.1

()4.397

()2.230

%5.9

()%1.7

()%3.7

%2.0

17.598

16.636

3.715

3.457

2.562

()962

()259

%17.0

)(%5.5

)(%7.0

%5.2

6.813

6.715

927

1.045

1.224

()98

119

%21.9

)(%1.4

%12.8

%9.6

10.134

1.170

()8.964

()4.452

(%21.8) (%358.4) (%88.5) %429.2

6.712

6.387

()325

7.339

)(%1.1

)(%4.8

%329.5

)(%3.0

%8.6

)(%4.9

)(%25.3

%1.6

-

%1320.4

-

-

إيرادات
النشاط
تكاليف النشاط )21.383( 17.837 35.001 34.933 155.616 176.999 159.162
14.622 58.344 60.575 259.218 263.615 248.993

مجمل ربح
النشاط
مصاريف إدارية 15.036
وعمومية
5.589
مصاريف
تسويقية
1.915
اإليرادات
األخرى -
صافي
6.785
الزكاة
صافي الربح
حركة الدخل
الشامل اآلخر

8.219 )3.210( 1.242
2.227

9.566

()73

)13.881( )11.976( 19.128 41.066 54.948 230.650 242.626 223.498
-

()719

()10.213

-

-

()719

()9.494

-
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 -بامليزانية العمومية لرشكة العقيق (املبالغ باأللف ريال سعودي)

لودجلالالاالميزانية العمومية لشركة العقيق

البيان

موجودات
متداولة
استثمارات
طويلة األجل
استثمارات
عقارية -
صافي
ممتلكات
وآالت
ومعدات -
صافي
موجودات غير
ملموسة -
صافي
إجمالي
الموجودات
مطلوبات
متداولة
رأس المال
العامل
المطلوبات
األخرى
حقوق
المساهمين
إجمالي
المطلوبات
وحقوق
الملكية
رأس المال
المدفوع
اإلحتياطات

نسبة الت
غير في
الريع
األول
2017م-
2018م
%4.1

%23.7

220.332

28.667

18.951

18.871

18.951

()191.665

()9.716

80

)(%87.0

)(%33.9

%0.4

)(%70.7

-

-

384.761

389.032

383.633

-

384.761

()5.399

%0.0

%0.0

)(%1.4

%0.0

150.897

()414.626

()22.304

%9.9

)(%24.7

)(%1.7

)(%9.0

1.446

()361

()338

%0.0

)(%25.0

)(%25.8

%0.0

7.194

7.877

()16.630

%0.4

%0.4

)(%0.8

%0.4

121.751

118.566

109.154

169.272

124.379

()3.185

()9.412

()44.892

)(%2.6

)(%7.9

)(%26.5

)(%5.3

55.943

105.644

162.875

109.065

165.289

49.701

57.231

56.224

%88.8

%54.2

%51.6

%70.6

8.047

12.669

14.646

12.311

14.222

4.622

1.977

1.910

%57.4

%15.6

%15.5

%34.9

1.811.891 1.785.415 1.815.602 1.800.290 1.794.533

5.757

15.312

26.476

%0.3

%0.9

%1.5

%0.6

1.951.266 1.967.896 1.939.402 1.931.525 1.924.331

7.194

7.877

()155.231

%0.4

%0.4

)(%7.9

%0.4

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

-

-

-

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

24.250

23.058

21.640

%10.4

%8.9

%8.2

%9.7

 31ديسمبر
2015م

 31ديسمبر
2016م

 31ديسمبر
2017م

الربع األول
2017م

الربع األول
2018م

مبلغ التغير
2015م-
2016م

مبلغ التغير
2016م-
2017م

مبلغ
التغير في
الريع األول
2017م-
2018م

نسبة
التغير
2015م-
2016م

نسبة
التغير
2016م-
2017م

177.694

224.210

272.029

278.337

289.668

46.516

47.819

11.331

%26.2

%21.3

1.258.041 1.280.344 1.262.576 1.677.202 1.526.305

1.446

-

1.085

974

1.312

1.951.266 1.967.896 1.939.402 1.931.525 1.924.331

233.539

257.789

280.847

263.336

284.975

معدل
النمو
المركب
2015م-
2017م
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يوضح الشكل التالي إيرادات وهامش مجمل الربح لشركة العقيق:
٤١٤٫٨٣٤

ﻫﺎﻣــﺶ اﻟﺮﺑﺢ ٪

٪٦١
٪٥٩
٪٥٧
٪٥٥

٣٠٠٫٠٠٠

٪٦٢٫٥

٩٣٫٣٤٥
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

٩٥٫٥٠٧
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٪٥٩٫٨
٢٠١٧م

ﻫﺎﻣــﺶ ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻨﺸــﺎط

٢٠١٦م
إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط
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٤٠٨٫١٥٥

٤٠٠٫٠٠٠

٪٦١٫٠

٢٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠

٢٠١٥م

٠

أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

الشكل  :27إيرادات وهامش مجمل الربح لشركة العقيق
٪٦٥
٪٦٣٫٤
٪٦٢٫٥
٪٦٣

٤٤٠٫٦١٤

٥٠٠٫٠٠٠

يوضح الشكل التالي صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة العقيق:

ﻫﺎﻣــﺶ اﻟﺮﺑﺢ ٪

٪٦٠
٪٤٠

٪٤٤٫٠
٤١٫٠٦٦

٥٤٫٩٤٨

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٪٢٠
٪٠

٪٥٧٫٥

٢٣٠٫٦٥٠

٢٤٢٫٦٢٦

٪٥٥٫٦

٪٥٥٫١

٢٠١٧م

ﻫﺎﻣــﺶ ﺻﺎﻓـــﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌــﺪ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ

٢٠١٦م

٢٢٣٫٤٩٨
٪٥٤٫٨

٢٠١٥م

أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

الشكل  :28صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة العقيق
٪٨٠

٣٠٠٫٠٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٥٠٫٠٠٠
٠
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يوضح الشكل التالي العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة العقيق:
بيان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية لشركة العقيق للربع األول من 2018م مقارنة بالربع األول من 2017م ،والنتائج التشغيلية من العام المالي
2017م مقارنة بالعام المالي 2016م والنتائج التشغيلية للعام المالي 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م:
الشكل  :29العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة العقيق
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إيرادات النشاط
يعود سبب انخفاض إيرادات شركة العقيق بمبلغ  2.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %2.3في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام
2017م إلى انخفاض إيرادات تأجير المحالت التجارية بمبلغ  3.9مليون ريال سعودي في حين زادت إيرادات تشغيل شقق طيبة وفندق ميلينيوم العقيق
بمبلغ  1.9مليون ريال سعودي يرجع السبب الرئيسي النخفاض إيرادات شركة العقيق بمبلغ  25.8مليون ريال سعودي وبنسبة  %5.9في عام 2017م
مقارنة بالعام المالي 2016م إلى انخفاض إيرادات تأجير المراكز التجارية وذلك إلخالء بعض المحالت وعدم رغبة المستأجرين تجديد عقود اإليجار
لضعف القوة الشرائية ،وكذلك لتأجير مركز المجيدي السكني بمبلغ مقطوع لشركة إيالف اعتباراً من عام 2017م بدالً عن إدارته بنظام التشغيل خالل
السنوات السابقة.
كما يرجع السبب الرئيسي الرتفاع إيرادات شركة العقيق بمبلغ  32.5مليون ريال سعودي وبنسبة  %8.0في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى
ارتفاع إيرادات تأجير المراكز التجارية وتشغيل الفنادق والمراكز السكنية وذلك لزيادة نسب اإلشغال ولزيادة القيم اإليجار لبعض المعارض والمراكز
التجارية.
تكاليف النشاط
تشمل تكاليف النشاط لدى شركة العقيق مصروفات تشغيلية ومصروفات صيانة وخدمات وتكاليف المقاوالت .زادت تكاليف النشاط لشركة العقيق بمبلغ
 68ألف رياالً سعودياً وبنسبة  %0.2في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام 2017م.
ويرجع السبب الرئيسي النخفاض تكاليف شركة العقيق بمبلغ  21.4مليون ريال سعودي وبنسبة  %12.1في عام 2017م مقارنة بعام 2016م النخفاض
تكاليفها التشغيلية المتغيرة ،حيث انخفضت تكاليف تشغيل مركز المجيدي السكني نتيجة لتأجيره لشركة إيالف وكذلك انخفضت تكاليف الصيانة لشركة
تاكوما وذلك النتهاء بعض مشاريع تاكوما في مدينة ينبع.
يعود سبب ارتفاع تكاليف النشاط لشركة العقيق بمبلغ  17.8مليون ريال سعودي وبنسبة  %11.2في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى زيادة
نسب اإلشغال وبالتالي زيادة مصروفات التشغيل ،كما أن زيادة أسعار الطاقة (الكهرباء والمياه) وكذلك زيادة خدمات الحراسة والتأمين ساهمت في
ارتفاع تكاليف النشاط.
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إجمالي ربح النشاط
يعود سبب انخفاض إجمالي ربح النشاط لشركة العقيق بمبلغ  2.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.7في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى انخفاض إيرادات النشاط النخفاض إيرادات تأجير المحالت التجارية بمبلغ  3.9مليون ريال سعودي حسب الموضح أعاله.
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق
يعود سبب انخفاض المصاريف اإلدارية والعمومية لشركة العقيق بمبلغ  258.668رياالً سعودياً وبنسبة  %7.0في الربع األول من عام 2018م مقارنة
بالربع األول من عام 2017م إلى عدم تضمينها مصروفات تأجير مقر العقيق بمبنى طيبة القابضة النتهاء العقد وبالتالي انخفاض تكاليف فوترة الخدمات
التابعة للمقر من صيانة وحراسة وكهرباء.
ويعود سبب انخفاض المصاريف اإلدارية والعمومية لشركة العقيق بمبلغ  962.000ريال سعودي وبنسبة  %5.5في عام 2017م مقارنة بالعام المالي
2016م إلى انخفاض مصروفات تأجير مقر العقيق بمبنى طيبة لعدم تجديد إيجار أحد المباني وبالتالي انخفاض تكاليف فوترة الخدمات التابعة للمقر من
صيانة وحراسة وكهرباء .أما انخفاض المصروفات التسويقية بمبلغ  98.000ريال سعودي وبنسبة  %1.4فإنها تمثل مصروفات التسويق في المصروفات
الناتجة عن أعمال تسويق نشاطات الشركة والشركات التابعة لها.
ويعود السبب الرئيسي الرتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية لشركة العقيق بمبلغ  2.6مليون ريال سعودي وبنسبة  %17.0في عام 2016م مقارنة بالعام
المالي 2015م إلى زيادة تكاليف الصيانة والنظافة والخدمات لمقري العقيق وطود أما انخفاض المصروفات التسويقية بمبلغ  1.2مليون ريال سعودي
وبنسبة  %21.9فإنها تمثل مصروفات التسويق في المصروفات الناتجة من أعمال تسويق نشاطات الشركة والشركات التابعة لها ونتجت الزيادة فيها من
جهود التنوع في اكتساب عمالء ونزالء للفنادق من عدة أسواق.
صافي اإليرادات األخرى
يعود سبب انخفاض صافي اإليرادات األخرى لشركة العقيق بمبلغ  4.5مليون ريال سعودي في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام
2017م إلى خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية لتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بشأن رصيد ذمة إحدى الشركات المسجلة
في قوائم شركة تاكوما.
انخفض صافي اإليرادات األخرى بمبلغ  8.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %88.5في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م .وتتمثل اإليرادات األخرى
لشركة العقيق في رد فائض فوترة خدمات جمعية مالك مركز طيبة السكني عن عام 2016م باإلضافة إلى أرباح بيع أثاث ومخلفات مركز المجيدي
السكني بالمزاد العلني في حين تضمنت فترة المقارنة تحقيق مبلغ أرباح قدرها  6.7مليون ريال سعودي في عام 2017م نتيجة تسوية مستحقات
المخالصة مع أحد المقاولين.
زادت صافي اإليرادات األخرى لشركة العقيق بمبلغ  8.2مليون ريال سعودي في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م .وتضمن صافي اإليرادات
والمصروفات األخرى خالل عام 2016م إيرادات غرامات تأخير ،باإلضافة لمبلغ  6.7مليون ريال سعودي عبارة عن تسوية ورد مخصص مستحقات
أحد المقاولين وفق مخالصة نهائية بين الطرفين بهذا الشأن ،وكذلك بيع مخلفات من المراكز والفنادق ،كما تضمن صافي حصة حقوق األقلية في أرباح
الشركات التابعة (تاكوما وطود).
الزكاة الشرعية
يعود السبب الرئيسي الرتفاع الزكاة الشرعية لشركة العقيق بمبلغ  7.3مليون ريال سعودي في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام
2017م إلى تكوين مخصص بفروقات زكوية لعامي 2014م و2015م.
انخفضت الزكاة الشرعية لشركة العقيق بمبلغ  325.000ريال سعودي وبنسبة  %4.8في عام 2017م بسبب احتساب مخصص الزكاة من صافي دخل
السنة لزيادته عن الوعاء.
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر لشركة العقيق في عام 2017م بمبلغ  9.5مليون ريال سعودي يمثل خسارة في استثمار شركة العقيق في شركة مطوري مدينة
المعرفة وكذلك خسارة استثمار شركة العقيق في شركة مرافق طيبة وذلك وفقاً لحقوق الملكية بقوائمهم المالية لعام 2016م باإلضافة إلى قيمة إعادة
قياس التزامات منافع الموظفين المحددة وفق التقييم االكتواري حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،19في حين أن مبلغ عام 2016م يمثل إعادة قياس
التزامات منافع الموظفين المحددة.
رأس المال العامل
يعود سبب ارتفاع رأس المال العامل لشركة العقيق بمبلغ  56.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %51.6في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى زيادة اإليرادات المستحقة من تأجير مركز المجيدي لشركة إيالف وكذلك انخفاض اإليجارات المقبوضة مقدما من تأجير المراكز
التجارية.
ويعود سبب ارتفاع رأس المال العامل لشركة العقيق بمبلغ  57.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %54.2في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى زيادة
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي مع انخفاض في اإليجارات المقبوضة مقدما من تأجير المراكز التجارية.
كما يعود سبب ارتفاع رأس المال العامل لشركة العقيق بمبلغ  49.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %88.6في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى
زيادة التدفق النقدي من النشاط التشغيلي مع انخفاض في اإليجارات المقبوضة مقدما من تأجير المراكز التجارية.
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حقوق المساهمين
يعود سبب زيادة حقوق المساهمين لشركة العقيق بمبلغ  26.5مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.5في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من
عام 2017م إلى لزيادة حقوق المساهمين باألرباح المضافة لألرباح المبقاة والمحمولة لالحتياطي النظامي من نتائج أعمال الفترات الالحقة للربع األول
من عام 2017م.
زادت حقوق المساهمين لشركة العقيق بمبلغ  15.3مليون ريال سعودي وبنسبة  %0.9في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م نتيجة النخفاض مبلغ
األرباح الموزعة خالل عام 2017م مقارنة بمبلغ األرباح الموزعة خالل عام 2016م.
زادت حقوق المساهمين لشركة العقيق بمبلغ  5.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %0.3في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م نتيجة لزيادة أرباح عام
2016م بنسبة .%8.0

111111لمحة عن الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك)
1111111األنشطة الرئيسية
نشاط اإليواء
تمارس آراك نشاط اإليواء من خالل تشغيل المنشآت على اختالف أنواعها من أجنحة فندقية ومنتجع سياحي وبدرجات مختلفة ،وهي منشآت في معظمها
مملوكة للغير حيث تتعاقد آراك معهم لتشغيلها وبعضها مملوكة آلراك نفسها ،وذلك كما يلي:
 -أأجنحة طيبة آراك

تقوم آراك بإدارة وتشغيل أجنحة طيبة آراك والتي تعود ملكية بعض أجنحتها لشركة العقيق للتنمية العقارية والبعض اآلخر يعود ملكيتها لشركة آراك
ولألفراد.
 -بمنتجع ينبع آراك

تواصل شركة آراك تشغيل مشروعها منتجع ينبع آراك الذي يتميز بموقعه الفريد في محافظة ينبع على امتداد شارع األمير /عبدالمجيد بن عبدالعزيز
من خالل عقد تشغيل مع بلدية محافظة ينبع وينتهي العقد في 1441/04/01هـ (الموافق 2019/11/29م) ،وتجري شركة آراك حاليا التواصل مع بلدية
ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة لبحث امكانية تجديد الفترة االيجارية لألرض.
نشاط السفر والسياحة
 -أوكالة طيبة الدولية

تمارس آراك نشاط السفر والسياحة من خالل وكالة طيبة الدولية (وكيل أياتا) التي تقدم خدماتها في مجال السفر والسياحة مثل إصدار تذاكر السفر
لجميع شركات السفر لجميع شركات الطيران وشركات النقل البحري وشركات القطارات العالمية وحجز الفنادق وخدمة االستقبال والتوصيل من وإلى
المطار وخدمة تأجير السيارات للسياح وإصدار رخص القيادة الدولية وخدمة التأمين على السفر ،وتنفيذ البرامج السياحية التعليمية والعالجية لألفراد
والمجموعات خارج المملكة العربية السعودية.
 -بمكتب آراك للتشغيل السياحي

يقدم مكتب آراك للتشغيل السياحي خدماته السياحية المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق خدمات تنظيم البرامج والرحالت السياحية
لألفراد والمجموعات.
يوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من األنشطة التي تمارسها آراك وإسهامه في نتائج أعمالها:
لودجلالالاحجم كل نشاط من األنشطة التي تمارسها آراك كما في عام 2017م
ملكية المشروع

مستمرة أم مبنية على
عقود إيجار

م

البيان

1

أجنحة طيبة آراك

عقد تشغيل

2

منتجع ينبع آراك

عقد ايجار

3

فندق العال آراك

عقد ايجار  -منتهي

4

وكالة طيبة الدولية

ملك الشركة

5

مكتب آراك
للتشغيل السياحي

انتهى النشاط

حجم النشاط
بالريال السعودي

النسبة

إسهام النشاط في
اإليرادات بالريال
سعودي

نسبة اإلسهام في
اإليرادات

()1.469.595

()%22.86

20.790.309

%57.55

7.198.201

%111.97

12.637.897

%34.98

2.945

%0.05

1.865.413

%5.16

697.025

%10.84

826.600

%2.29

-

%0.00

4.245

%0.01

6.428.576

%100

36.124.464

%100

اإلجمالي
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يوضح الجدول التالي موجزاً الستثمارات شركة آراك في عام 2017م:
لودجلالالااستثمارات شركة آراك كما في عام 2017م
رأس المال
بالريال سعودي

عدد أسهم
الشركة

عدد األسهم
التي تمتلكها
آراك

نسبة أسهم
آراك إلجمالي
أسهم الشركة

مسؤولية
محدودة

1.000.000

100.000

95.000

%95.00

5.000.000

5.000

300

%6.00

830.000.000

83.000.000

1.300.000

%1.57

الكيان
القانوني

اسم الشركة

مساهمة آراك

م

أكثر من %50

1

الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة
(أراماس)  -تحت التصفية

أقل من %20

2

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما)

مسؤولية
محدودة

3

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

مسؤولية
محدودة
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1111111نسبة الملكية لشركة آراك
يوضح الجدول التالي مساهمي شركة آراك ما قبل صفقتي االستحواذ على مساهمي األقلية:
لودجلالالامساهمو شركة آراك ما قبل صفقتي االستحواذ على مساهمي األقلية
اسم المساهم

م

عدد األسهم

نسبة المساهمة

1

شركة طيبة

%86.87

43.437.045

2

احمد محمد سعيد باديب

%8.13

4.064.075

3

مساهمون آخرون

%5.0

2.498.880

%100

50.000.000

اإلجمالي

المصدر :إدارة شركة طيبة

1111111التحليل المالي لشركة آراك
يوضح القسم التالي التحليل المالي لنتائج أعمال شركة آراك وأصولها وخصومها خالل الثالث السنوات األخيرة 2015م2016 ،م ،و2017م والربع األول
من 2018م:
 -أقامئة الدخل السنوي لرشكة آراك (املبالغ باأللف ريال سعودي)

لودجلالالاقائمة الدخل السنوي لشركة آراك

البيان

2015م

2016م

2017م

الربع
األول
2017م

الربع
األول
2018م

70.647

82.322

36.124

7.746

7.254

(7.168 )29.027

167.481

14.819

إيرادات
النشاط
()64.425( )45.195
تكاليف
النشاط
17.897 25.452
مجمل ربح
النشاط
()8.097( )7.593
مصاريف
إدارية
وعمومية
()801
()518
مصاريف
تسويقية
10.407 154.210
اإليرادات
والمصروفات
األخرى -
صافي
()4.587( )4.069
الزكاة
صافي الربح
قبل حقوق
األقلية

مبلغ
التغير
مبلغ
مبلغ التغير
التغير في الريع
-2015
األول
-2016
2016م
-2017
2017م
2018م
)492( )46.198( 11.675

نسبة
التغير
-2015
2016م

نسبة
التغير
-2016
2017م

معدل
نسبة
التغير في النمو
الريع األول المركب
-2015
-2017
2017م
2018م

%16.5

()%56.1

()%6.4

()%28.5

6.272

()19.230

35.399

()896

%42.5

()%54.9

()%12.5

()%19.9

7.098

578

982

()7.555

()10.799

404

()%29.7

()%60.3

%69.9

()%47.2

()5.657

1.164

785

()503

2.440

()379

%6.6

()%30.1

()%32.6

()%13.7

()224

65

43

()283

577

()22

%54.6

()%72.1

()%34.2

()%34.3

23.034

6.794

%121.3

()%83.6

()%61.4

()8.760

3.670

%12.7

%91.0

%62.0

%46.7

15.491

)152.662( )4.677( 2.473

()%91.2( )7.149

%4.5

)%93.3( )5.678( 12.627 )143.803( 1.116

5.947

()518

89

()4.173
672

2.277

()%69.6( )%289.1

البيان

2015م

2016م

2017م

الربع
األول
2017م

الربع
األول
2018م

مبلغ التغير
-2015
2016م

مبلغ
التغير
-2016
2017م

()2

6

5

1

1

8

()1

14.825

15.496

نصيب األقلية
في صافي
األرباح
صافي الربح 167.479

)152.654( )4.677( 2.473

671

مبلغ
التغير
في الريع
األول
-2017
2018م
()%18.9( )%440.1
()0
نسبة
التغير
-2015
2016م

()%91.1( )7.149

نسبة
التغير
-2016
2017م

%4.5

معدل
نسبة
التغير في النمو
الريع األول المركب
-2015
-2017
2017م
2018م
()%6.3

-

()%69.6( )%289.1
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 -بامليزانية العمومية لرشكة آراك (املبالغ بألف ريال سعودي)

لودجلالالاالميزانية العمومية لشركة آراك
البيان
موجودات
متداولة
مطلوبات
متداولة
رأس المال
العامل
استثمارات
في شركات
أخرى
ممتلكات
وآالت
ومعدات -
صافي
موجودات
غير
ملموسة -
صافي
مجموع
الموجودات
غير
المتداولة
إجمالي
الموجودات
المطلوبات
األخرى
حقوق
المساهمين
حقوق
األقلية في
الشركة
التابعة*
مجموع
المطلوبات
وحقوق
المساهمين
وحقوق
األقلية
رأس المال
المدفوع

مبلغ
مبلغ
مبلغ
التغير في
الربع
الربع
31
31
التغير
التغير
 31ديسمبر
الريع األول
األول
األول
ديسمبر
ديسمبر
-2016
-2015
2015م
-2017
2018م
2017م
2017م
2016م
2017م
2016م
2018م
57.008 44.908 )11.461( 254.742 197.734 255.527 210.619 222.081
20.761

()26.438( )5.978

()7.127

50.427

233.980 169.755 337.516 166.171 171.654

(171.346 )5.483

6

70.267

44.449

70.267

18.011

12.943

27.979

63.965

0

282.316 287.036 283.309 288.624 293.776

135

108

78

100

75

295.334 351.101 296.330 358.998 364.178

-

2.992

3.574

4.358

3.092

113

107

102

106

()%3.2

()63.965( )57.323

()5.152

()5.315

()4.720

()%1.8

()%1.8

()%1.6

()%1.8

()27

()30

()26

()%27.6( )%20.0

()%25.5

)%)23.9

()%1.4

()%17.5

()%15.9

()%9.8

1.241

()%2.8

()%3.1

%0.2

()%3.0

784

1.411

%19.5

%21.9

%45.6

%20.7

7.899

7.052

()%2.1

%1.5

%1.4

()%0.3

()5

()5

()%5.7

()%4.9

()%4.8

()%5.3

1.241

()%2.8

()%3.1

%0.2

()%3.0

-

%0

%0

%0.0

%0.0

()55.767( )62.668( )5.179

582

()6

)17.760( )16.641( 550.076 548.835 551.857 569.618 586.258

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

%103.1

%37.8

%40.2

()%5.2

%21.3

%0.0

)11.239( 524.711 517.659 529.387 521.488 532.726
101

()%59.9( )%11.9

()%25.8

()%40.2

نسبة
التغير
-2015
 2016م

نسبة
التغير
-2016
2017م

()%57.1( )%100.0( )%81.6

)17.760( )16.641( 550.076 548.835 551.857 569.618 586.258
4.503

نسبة
التغير في
الريع األول
-2017
2018م
%28.8

معدل
النمو
المركب
-2015
2017م
%7.3

-

-
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يوضح الشكل التالي إيرادات وهامش مجمل ربح النشاط لشركة آراك:
الشكل  :30إيرادات وهامش مجمل ربح النشاط لشركة آراك
٪٣٦٫٠

ﻫﺎﻣــﺶ اﻟﺮﺑﺢ ٪

٪٢١٫٧

٪١٩٫٦

٪١٣٫٥
٧٫٢٥٤
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

٨٠٫٠٠٠

أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

٪٤٠
٪٣٥
٪٣٠
٪٢٥
٪٢٠
٪١٥
٪١٠
٪٥
٪٠

١٠٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠
٤٠٫٠٠٠

٪٧٫٥
٧٫٧٤٦

٣٦٫١٢٤

٨٢٫٣٢٢

٧٠٫٦٤٧

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٢٠١٧م

٢٠١٦م

٢٠١٥م

ﻫﺎﻣــﺶ ﻣﺠﻤﻞ رﺑﺢ اﻟﻨﺸــﺎط

٢٠٫٠٠٠
٠

إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط
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يوضح الشكل التالي صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة آراك:
٪٢٣٧٫١

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﳋﺴــﺎرة ٪

١٥٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٪٤٢٫٩
١٥٫٤٩٦

٪١٨٫٠
١٤٫٨٢٥

١٦٧٫٤٧٩

٢٠١٧م

٢٠١٦م

٢٠١٥م

ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓـــﻲ اﻟﺮﺑﺢ

٥٠٫٠٠٠

أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي

الشكل  :31صافي الربح وهامش صافي الربح لشركة آراك
٪٣٠٠
٪٢٥٠
٪٢٠٠
٪١٥٠
٪١٠٠
٪٣١٫٩
٪٥٠
)(٤٫٦٧٧
٢٫٤٧٣
٪٠
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م
اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م
)(٪٥٠
)(٪٦٤٫٥
)(٪١٠٠

٢٠٠٫٠٠٠

٠
)(٥٠٫٠٠٠

ﺻﺎﻓـــﻲ اﻟﺮﺑــﺢ ﺑﻌــﺪ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ
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يوضح الشكل التالي العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة آراك
الشكل  :32العائد على حقوق المساهمين والعائد على األصول لشركة آراك
٪٢٨٫٥٧

٪٣١٫٤٤

٪٤٠
٪٣٠

)(٪٠٫٨٥

)(٪٠٫٨٩

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٨م

٪٠٫٤٥

٪٠٫٤٨

٪٢٫٩٣ ٪٢٫٨١

اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ٢٠١٧م

٪٢٫٦٠

٢٠١٧م

٪٢٫٨٤
٢٠١٦م
اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴــﺎﻫﻤﲔ

اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل

٪١٠
٢٠١٥م

اﻟﻌﺎﺋﺪ ٪

٪٢٠
٪٠
)(٪١٠
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بيان الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية لشركة آراك للربع األول من 2018م مقارنة بالربع األول من 2017م ،والنتائج التشغيلية من العام المالي 2017م
مقارنة بالعام المالي 2016م والنتائج التشغيلية للعام المالي 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م:
إيرادات النشاط
يعود سبب انخفاض اإليرادات لشركة آراك بمبلغ  491.897رياالً سعودياً وبنسبة  %6.4في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام 2017م
إلى عدم وجود إيرادات لفندق العال بسبب تسليمه في عام 2017م وانخفاض إيرادات وكالة طيبة.
ويعود سبب انخفاض اإليرادات لشركة آراك بمبلغ  46.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %56.1في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى عدم وجود
إيرادات مماثلة لنفس الفترة من العام الماضي لفندق بكة آراك والتي بلغت  34.1مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي ،وانخفاض ناتج
تشغيل أجنحة المجيدي ،وانخفاض إيرادات فندق العال آراك عن العام الماضي بمبلغ  3.1مليون ريال سعودي وانخفاض إيرادات منتجع ينبع بمبلغ 2.7
مليون ريال سعودي وانخفاض إيرادات الوكالة بمبلغ  0.3مليون ريال سعودي.
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كما يعود سبب ارتفاع اإليرادات لشركة آراك بمبلغ  11.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %16.5في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى اثبات نتائج
استئجار فندق بكة آراك خالل الفترة من 2015/01/13م إلى 2016/02/12م بداية عام 2016م.
تكاليف النشاط
تشمل تكاليف نشاط شركة آراك تكاليف إيجار األجنحة الفندقية المستأجرة من المالك والتكاليف المتعلقة بمنتجع ينبع آراك وفندق العال آراك ووكالة
طيبة الدولية ومكتب التشغيل السياحي .يعود سبب انخفاض تكاليف النشاط لشركة آراك بمبلغ  896.168ريال سعودي وبنسبة  %12.5في الربع األول
من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام 2017م إلى عدم وجود تكاليف لفندق العال بسبب تسليمه في عام 2017م.
ويعود سبب انخفاض تكاليف النشاط لشركة آراك بمبلغ  35.4مليون ريال سعودي وبنسبة  %54.9في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى عدم
وجود تكاليف مماثلة لنفس الفترة من العام الماضي لفندق بكة آراك والتي بلغت  31.8مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي ،وانخفاض
التكاليف التشغيلية للمشاريع نتيجة انخفاض اإليرادات.
كما يعود سبب ارتفاع تكاليف النشاط لشركة آراك بمبلغ  19.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %42.5في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى إثبات
نتائج إيجار فندق بكة آراك من تاريخ بيعه في 2015/01/13م وحتى تسليمه في 2016/02/12م ضمن نتائج عام 2016م.
إجمالي ربح النشاط
يعود سبب انخفاض إجمالي ربح النشاط لشركة آراك بمبلغ  404.271ريال سعودي وبنسبة  %69.9في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول
من عام 2017م إلى عدم وجود تكاليف لفندق العال بسبب تسليمه في عام 2017م.
ويعود انخفاض مجمل ربح شركة آراك بمبلغ  4.4مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.7في 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى انخفاض نسب اإلشغال
بمنتجع ينبع آراك وعدم وجود إيرادات مماثلة لنفس الفترة ألجنحة المجيدي آراك نظراً النتهاء عقد التشغيل مع شركة العقيق للتنمية العقارية في
2016/12/31م وكذلك عدم وجود إيرادات مماثلة لنفس الفترة لفندق بكة آراك.
كما يعود انخفاض مجمل ربح شركة آراك بمبلغ  7.6مليون ريال سعودي وبنسبة  %28.7في 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى انخفاض نسب
اإلشغال بالمشاريع وعدم وجود إيرادات مماثلة لنفس الفترة لفرع وكالة طيبة بالجامعة اإلسالمية نظراً النتهاء التعاقد مع الجامعة اإلسالمية بنهاية عام
2015م وكذلك عدم وجود إيرادات مماثلة لنفس الفترة لفندق العقيق آراك حيث تم تسليم الفندق في 2015/02/28م.
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق
يعود سبب انخفاض مصاريف إدارية وعمومية لشركة آراك بمبلغ  379.145ريال سعودي وبنسبة  %32.6في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع
األول من عام 2017م إلى عدم وجود مصاريف إيجار مقر عن الربع األول لعام 2018م .كما انخفضت المصاريف التسويقية لشركة آراك بمبلغ 22.105
ريال سعودي وبنسبة  %34.2في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام 2017م لتضم عام  2017م لمصروف اشتراك بمعرض ولم يتم
االشتراك به في عام 2018م.
ويعود سبب انخفاض مصاريف إدارية وعمومية لشركة آراك بمبلغ  2.4مليون ريال سعودي وبنسبة  %30.1في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م
إلى وجود فرق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عن العام الماضي بمبلغ  2.9مليون ريال سعودي وكما انخفضت مصاريف التسويق بمبلغ577.054 .
رياالً سعودياً وبنسبة  %72.1في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م بسبب وجود مصاريف تسويقية لفندق بكة آراك خالل نفس الفترة من العام
الماضي بلغت  0.6مليون ريال سعودي.
كما يعود سبب انخفاض مصاريف إدارية وعمومية لشركة آراك بمبلغ  503.458ريال سعودي وبنسبة  %6.6في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م
إلى هيكلة الوظائف اإلدارية وتخفيض العاملين باإلدارة العامة .كما ارتفعت مصاريف التسويق بمبلغ  282.618ريال سعودي وبنسبة  %54.6بسبب زيادة
مصروفات التسويق الناتجة عن إيجار فندق بكة آراك من تاريخ البيع وحتى تاريخ التسليم والتي تم إثباتها خالل الربع الثاني من عام 2016م.
صافي اإليرادات األخرى
يعود سبب انخفاض صافي اإليرادات األخرى لشركة آراك بمبلغ  5.7مليون ريال سعودي وبنسبة  %83.6في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع
األول من عام 2017م إلى فرق المطالبة المتعلق بأحد القضايا الذي نتج عنه مبلغ  1.9مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى تحصيل جزء من المديونيات
ضمن تسويات المعالجات المحاسبية للتحول للمعايير الدولية والبالغة  2.6مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى تسجيل إيرادات استثمار في شركة العقيق
للتنمية العقارية بمبلغ  1.2مليون ريال سعودي.
في عام 2017م ،بلغت اإليرادات والمصروفات األخرى لشركة آراك قيمة قدرها  23.0مليون ريال سعودي مقابل إيرادات ومصروفات أخرى بقيمة قدرها
 10.4مليون ريال سعودي لعام 2016م بارتفاع قدره  12.6مليون ريال سعودي ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تسجيل إيرادات ناتجة عن األثر المالي
الخاص ببيع حصة شركة آراك في رأس مال شركة العقيق للتنمية العقارية لصالح شركة طيبة.
وفي عام 2016م ،بلغت اإليرادات والمصروفات األخرى قيمة قدرها  10.4مليون ريال سعودي مقابل تحقيق إيرادات مصروفات أخرى بقيمة 154.2
مليون ريال سعودي لعام 2015م بانخفاض قدره  143.8مليون ريال سعودي وبنسبة  %93.3ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحقيق أرباح رأسمالية
خالل نفس الفترة من عام 2015م من بيع فندق بكة آراك باإلضافة إلى األرباح المحققة نتيجة نزع ملكية قطعتي أرض بمنطقة اإلجابة لصالح مشروع
توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي.
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الزكاة الشرعية
يعود سبب زيادة الزكاة الشرعية لشركة آراك بمبلغ  2.3مليون ريال سعودي وبنسبة  %62.0في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام
2017م إلى عمل مخصص بالفروقات الزكوية لعامي 2014م و2015م.
تم احتساب الزكاة الشرعية لشركة آراك بقيمة قدرها  8.7مليون ريال سعودي في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م التي كانت بقيمة قدرها 4.5
مليون ريال سعودي ،ويعود السبب في ذلك إلى تحميل فروقات زكوية عن سنوات سابقة خالل العام المالي 2017م باإلضافة إلى األثر الناتج عن استبعاد
استثمار شركة العقيق للتنمية العقارية.
تم احتساب الزكاة الشرعية لشركة آراك بقيمة قدرها  4.6مليون ريال سعودي في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م التي كانت بقيمة قدرها
 4.1مليون ريال سعودي ،ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض األصول نتيجة بيع فندق بكة آراك وما تبعها من تحقيق أرباح رأسمالية في عام 2015م.
رأس المال العامل
يعود سبب ارتفاع رأس المال العامل لشركة آراك بمبلغ  64.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %37.8في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من
عام 2017م إلى زيادة مبالغ االستثمارات قصيرة األجل باإلضافة إلى سداد بعض المستحقات في الربع الثاني من عام 2017م.
ويعود سبب ارتفاع رأس المال العامل لشركة آراك بمبلغ  171.3مليون ريال سعودي وبنسبة  %103.1في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م إلى
زيادة مبالغ االستثمارات قصيرة األجل باإلضافة إلى سداد بعض المستحقات في الربع الثاني من عام 2017م تسليم أجنحة المجيدي للمالك بنهاية العام،
وسداد مستحقات استئجار فندق بكة آراك من المالك بمبلغ  11.4مليون ريال سعودي.
ويعود سبب انخفاض رأس المال العامل لشركة آراك بمبلغ  5.5مليون ريال سعودي وبنسبة  %3.2في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م إلى زيادة
نسبة تحصيل بعض المديونيات.
حقوق المساهمين
يعود سبب ارتفاع حقوق المساهمين لشركة آراك بمبلغ  7.1مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.4في الربع األول من عام 2018م مقارنة بالربع األول من عام
2017م إلى أرباح الفترة من 2017/04/01م إلى 2018/03/31م.
زادت حقوق المساهمين لشركة آراك بمبلغ  7.9مليون ريال سعودي وبنسبة  %1.5في عام 2017م مقارنة بالعام المالي 2016م نتيجة أرباح الفترة عن
عام 2017م.
كما انخفضت حقوق المساهمين لشركة آراك بمبلغ  11.2مليون ريال سعودي وبنسبة  %2.1في عام 2016م مقارنة بالعام المالي 2015م نتيجة توزيع
أرباح بقيمة  25مليون ريال سعودي في عام 2016م بعد مراعاة األرباح الناتجة عن عام 2016م.
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 مسقلالالاالمعلومات القانونية
121112إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة حتى تاريخ إعداد هذا التعميم
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة حتى تاريخ إعداد هذا التعميم بما يلي:






أن صفقتي االستحواذ بموجب هذا التعميم ال تخالفان األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
ال تخ ّل صفقتا االستحواذ بموجب هذا التعميم ٍ ّ
أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقتي االستحواذ التي يجب على مساهمي الشركة أخذها
بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
أنه بحسب علمهم واعتقادهم وبموجب اتفاقيات صفقتي االستحواذ ،ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها
إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،من غير األطراف ذوي العالقة ،أنهم ليس لديهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من أسهم
الشركة أو شركتي العقيق وآراك أو في أعمالهما أو في أي عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين أطراف صفقتي االستحواذ ،وأنهم يقرون بكامل
استقالليتهم بخصوص صفقتي االستحواذ موضوع هذا التعميم.

121112ملخص الهيكل القانوني لصفقتي االستحواذ
مع مراعاة استيفاء الشروط المسبقة لصفقتي االستحواذ الموضحة في الفقرة  5-12من القسم ( - 12المعلومات القانونية) من هذا التعميم ،ستقوم
شركة طيبة باالستحواذ على كامل األسهم في رأس مال شركة العقيق والتي تمثل  %8.10من األسهم مقابل إصدار سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة
وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة العقيق البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة
العقيق ،واالستحواذ على ما نسبته  %12.65من األسهم في شركة آراك مقابل إصدار ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين
( )3.133.592سهماً جديداً لصالح جميع مساهمي شركة آراك البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة آراك ،حيث سيتم نقل ملكية جميع األسهم
في شركة العقيق وأغلبية األسهم في شركة آراك إلى شركة طيبة في تاريخ استكمال نقل األسهم مقابل قيام الشركة بإصدار عشرة ماليين وأربعمائة
وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين ( )10.457.483سهماً جديداً في شركة طيبة من خالل زيادة رأس مالها .وستؤدي صفقتا االستحواذ في
حال استكمالهما إلى امتالك شركة طيبة لجميع األسهم في شركة العقيق وإلى امتالك  %99.53من األسهم لشركة آراك.
1111112الهيكل القانوني لشركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ
كانت شركة طيبة تمتلك ما نسبته  %89.89من األسهم في شركة العقيق وتمتلك شركة آراك ما نسبته  ،%1.99في حين يمتلك مساهمو شركة العقيق
البائعين ما نسبته  .%8.10وقد قامت شركة طيبة بتاريخ 1438/09/09هـ( ،الموافق 2017/07/04م) بشراء جميع األسهم التي تملكها شركة آراك في
شركة العقيق ،والتي تمثل ما نسبته  %1.99وبعدد مليونين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً ومائتين وتسعة وعشرين ( )2.999.229سهماً من رأس مال
شركة العقيق ،وذلك مقابل اثنين وستين مليوناً وتسعمائة وثالثة وثمانين ألفاً وثمانمائة وتسعة ( )62.983.809رياالت سعودية تم سدادها نقداً ،لتصبح
ملكية شركة طيبة الحالية  %91.89من رأس مال شركة العقيق (والتي تشمل الملكية غير المباشرة في شركة العقيق (والتي تمثل ما نسبته )%0.26
لمساهمي األقلية في شركة آراك) وملكية مساهمي شركة العقيق البائعين في شركة العقيق بنسبة .%8.10
يوضح الرسم البياني التالي ملخص الهيكل القانوني لشركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ وقبل استحواذ شركة طيبة على أسهم شركة آراك في شركة
العقيق:
الشكل  :33الهيكل القانوني لشركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ وقبل استحواذ شركة طيبة على أسهم شركة آراك في شركة العقيق

٪٨٩٫٨٩٧٨

٪٨٦٫٨٧٤١
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
٪١٫٩٩٩

اﺳﺘﺤﻮذت ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ آراك
ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،زادت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻘﻴﻖ ﻣﻦ  ٪٨٦٫٨٧٤١إﻟﻰ ٪٩١٫٨٩٧٣

ﻣﺴــﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ

المصدر :شركة طيبة
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٪٨٫١٠٢٧

ويوضح الرسم البياني التالي ملخص الهيكل القانوني لشركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ وبعد استحواذ شركة طيبة على أسهم شركة آراك في شركة
العقيق:
الشكل  :34ملخص الهيكل القانوني لشركة العقيق قبل صفقتي االستحواذ وبعد استحواذ شركة طيبة على أسهم شركة آراك في شركة العقيق

٪٩١,٨٩٧٣
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
٪٨٫١٠٢٧
ﻣﺴــﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ
المصدر :شركة طيبة

1111112هيكل ملكية شركة آراك قبل صفقتي االستحواذ
تمتلك شركة طيبة حالياً ما نسبته  %86.87من األسهم في شركة آراك ويمتلك مساهمو األقلية في شركة آراك ما نسبته .%13.13
الشكل  :35هيكل ملكية شركة آراك قبل صفقتي االستحواذ

٪٨٦٫٨٧
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ )آراك(
٪١٣٫١٣
ﻣﺴــﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ
المصدر :شركة طيبة

1111112هيكل ملكية شركة العقيق وشركة آراك بعد صفقتي االستحواذ
الشكل  :36هيكل ملكية شركة العقيق وشركة آراك بعد صفقتي االستحواذ

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
إﺟﺮاءات ﺻﻔﻘﺘﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،ﺳﺘﺰﻳﺪ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻴﻖ إﻟﻰ
٪١٠٠

٪٩٩٫٥٣

٪١٠٠

اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

٪٠٫٤٧
ﻣﺴــﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ
المصدر :شركة طيبة
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ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
إﺟﺮاءات ﺻﻔﻘﺘﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،ﺳﺘﺰﻳﺪ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﰲ ﺷﺮﻛﺔ آراك اﻟﻰ
٪٩٩٫٥٣
ﻋﺪد ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻫﻮ ٩
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ  ٥٥ﻣﺴﺎﻫﻢ
وﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  ٪٠٫٤٧ﻣﻦ
رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ آراك





بعد إتمام صفقتي االستحواذ ،سوف تمتلك شركة طيبة جميع أسهم مساهمي شركة العقيق البائعين ،والتي تمثل ما نسبته  %8.10من األسهم
في شركة العقيق ،وذلك عن طريق إصدار سبعة ماليين وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً في
شركة طيبة لصالح جميع المساهمين البائعين في شركة العقيق وفقاً لنسبة ملكية كل منهم وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة.
وألغراض صفقتي االستحواذ تبلغ قيمة األسهم التي سيتم االستحواذ عليها عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة مائتين وخمسة
وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة وثالثين ألف ( )255.234.000ريال سعودي.
ً
ً
سوف تمتلك شركة طيبة أغلبية أسهم مساهمي شركة آراك البائعين (بعدد  46مساهما من أصل  55مساهما) ،والتي تمثل نسبتهم %12.65
من رأس مال شركة آراك ،وذلك من خالل إصدار ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ( )3.133.592سهماً
في شركة طيبة لصالح جميع المساهمين البائعين في شركة آراك وفقاً لنسبة ملكية كل منهم وذلك عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة.
لم تتمكن شركة طيبة من االستحواذ على جميع أسهم مساهمي األقلية في شركة آراك وذلك بسبب عدم رغبة  9مساهمين (والبالغة نسبة
ملكيتهم  %0.47من رأس مال شركة آراك) ببيع أسهمهم المملوكة في شركة آراك .وألغراض صفقتي االستحواذ ،تبلغ قيمة األسهم التي
سيتم االستحواذ عليها عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة مائة وتسعة ماليين ومائتين وأربعة آالف ومائة وتسعة وعشرين
( )109.204.129رياالً سعودياً.

1111112هيكل الملكية القانوني لشركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ
لودجلالالاهيكل الملكية القانوني لشركة طيبة قبل وبعد صفقتي االستحواذ
ما بعد الصفقة

قبل الصفقة
نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

1

شركة أصيلة لالستثمار

%16.6900

25.037.496

1.807.773

63.000.000

%16.7300

26.845.269

2

محمد صالح حمزه صيرفي

%15.4700

23.204.326

-

-

%14.4600

23.204.326

3

محمد بن ابراهيم العيسى

%4.3167

6.475.000

5.422.114

188.958.000

%7.4145

11.897.114

4

عبداهلل بن عبدالرزاق الربيعة

%0.1400

210.000

90.389

3.150.000

%0.2026

325.152

5

سليمان بن صالح المديهيم

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

6

أحمد بن محمد الغامدي

%0.0000

-

603

21.000

%0.0004

603

7

تركي بن نواف السديري

2

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

8

خالد بن علي السلطان

%0.0041

6.093

603

21.000

%0.0042

6.696

9

عبدالعزيز بن عبداهلل الشبانه

%0.0000

0

603

21.000

%0.0004

603

10

غسان بن ياسر طباع الشلبي

%0.0007

1.000

1.098

38.260

%0.0013

2.098

11

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

%0.001

1.000

242.491

8.450.683

%0.1517

243.491

12

شركة األنصار للصيانة وادارة
الفنادق والقصور

%0.000

--

209.204

7.290.660

%0.1304

209.204

13

شركة شزن العالمية القابضة

%0.000

--

40.416

1.408.476

%0.0252

40.416

14

حمد بن سيف عبداهلل البتال

%0.005

7.800

24.248

845.034

%0.0200

32.048

15

عبداهلل عبدالرزاق الربيعة

%0.140

210.000

24.763

862.984

%0.2026

325.152

16

علي محمد بن حمود المطوع
العتيبي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

17

شركة أوج لالستثمار

%0.000

--

121.245

4.225.341

%0.0756

121.245

18

محمد سيف الدين ابراهيم بن
سيف الدين

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

19

حمود حمدان الرشيد الطويلعي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

20

خالد حسن عبدالكريم القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

21

رفعت مدحت شيخ األرض

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

22

سليمان محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

23

الشركة العربية للتموين والتجارة

%0.000

--

30.310

1.056.292

%0.0189

30.310

رقم
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قبل الصفقة
نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

عدد األسهم في
شركة طيبة

عدد األسهم
المصدرة

قيمة األسهم
المصدرة

نسبة
المساهمة في
شركة طيبة

إجمالي عدد
األسهم في
شركة طيبة

24

شحات محمد بصري

%0.000

--

24.251

845.120

%0.0151

24.251

25

طارق محمد علي الشواف

%0.015

22.851

16.168

563.442

%0.0243

39.019

26

شلهوب بن صالح بن شلهوب
الشلهوب

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

27

ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

28

عبدالكريم عبدالقادر بشاوري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

29

عبداهلل عبد العزيز الحمدان

%0.000

--

14.858

517.790

%0.0093

14.858

30

عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل

%0.000

--

49.526

1.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدالمحسن حسن القحطاني

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

32

عماد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

33

محسن ميسري صالح باجري

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

34

محمد عبداهلل عبد اللطيف الفرج

%0.000

--

12.124

422.517

%0.0076

12.124

35

مراد محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

36

ناصر بن ابراهيم رشيد الرشيد

%0.000

--

80.829

2.816.865

%0.0504

80.829

37

وهبي محمد ولي الدين سليمان

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

38

ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

39

شركة يوسف بن أحمد كانو
المحدودة

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

40

يوسف أحمد محمد عسيالن

%0.000

--

8.083

281.678

%0.0050

8.083

41

نائلة اسماعيل محمد هارون
دهلوي

%0.000

--

505

17.605

%0.0003

505

42

خالد محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

2.075

72.318

%0.0013

2.075

43

عبداهلل محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

44

غسان محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

1.570

54.713

%0.0010

1.570

45

فيصل محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.003

4.570

1.570

54.713

%0.0038

6.140

46

نادية محمد أمين محمد جميل
دهلوي

%0.000

--

792

27.615

%0.0005

792

47

أحمد محمد سعيد باديب

%0.147

220.055

2.012.787

70.144.618

%1.3915

2.232.842

48

عائشة عمر إبراهيم طيار

%0.000

--

1.516

52.815

%0.0009

1.516

49

أسامة حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

176

6.127

%0.0001

176

50

منال عبدالرحمن أحمد زواوي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

51

أحمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

52

محمد حمزة عبداهلل عجالن
الحازمي

%0.000

--

2.652

92.426

%0.0017

2.652

53

وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى

%0.001

1.000

1.486

51.779

%0.0015

2.486

رقم
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نسبة
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محمد أحمد محمد سعيد باديب

%0.000

--

12

431

%0.0001

12

الجمهور

%63.21

94.595.809

-

-

%60.31

94.478.457

%100

150.000.000

10.457.483

364.438.129

%100

160.457.483

رقم

54

ما بعد الصفقة

اسم المساهم

االجمالي

المصدر :شركة طيبة وتداول كما بتاريخ  10يوليو 2018م

مالحظات:
ً
ً
 -1مجموع عدد األسهم لدى المساهم عبداهلل عبدالرزاق الربيعة بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 90.389سهما) وشركة آراك ( 24.763سهما)،
بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  325.152سهماً
 -2مجموع عدد األسهم لدى المساهمين تركي بن نواف السديري وغسان بن ياسر طباع الشلبي بعد صفقتي االستحواذ يمثل مجموع األسهم المصدرة في شركة العقيق ( 603سهماً) وشركة
آراك ( 495سهماً) على التوالي ،بحيث سيكون مجموع األسهم ما بعد االستحواذ  2.098سهماً

121112الموافقات الحكومية أو من أطراف أخرى الالزمة إلتمام صفقتي االستحواذ
تتضمن اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقية شراء أسهم شركة آراك عدداً من الشروط ذات الطبيعة التنظيمية والتعاقدية واإلجرائية والتي يجب
استيفائها لنقل ملكية األسهم في شركة العقيق وشركة آراك لصالح الشركة وقيام الشركة بإصدار األسهم الجديدة من خالل زيادة رأس مالها.
وألغراض استكمال صفقتي االستحواذ ،فإنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص طلب التركز االقتصادي بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ
(الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م) ،وموافقة هيئة السوق المالية بشأن زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن صفقتي االستحواذ بتاريخ 1440/07/07هـ (الموافق
2019/03/14م) ويجب الحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقة تداول على طلب اإلدراج.
وسيتم استكمال صفقتي االستحواذ بعد نقل ملكية جميع األسهم في شركة العقيق وأغلبية أسهم شركة آراك لصالح شركة طيبة وفور تخصيص األسهم
الجديدة وإدراجها في تداول لصالح البائعين.

121112ملخص جميع العقود واالتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقتي االستحواذ
يوضح الجدول التالي ملخصاً عاماً التفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقية شراء أسهم شركة آراك ووصفاً موجزاً لها وتاريخ إبرامها.
لودجلالالاملخص اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واتفاقية شراء أسهم شركة آراك
م

االتفاقية

وصف موجز

األطراف

تاريخ اإلبرام أو التاريخ المتوقع
لإلبرام

-1

اتفاقية شراء أسهم شركة
العقيق

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما 1439/01/06هـ
شركة طيبة ومحمد
إبراهيم محمد العيسى نسبته  %8.10من األسهم في شركة العقيق والمملوكة لكل من (الموافق 2017/09/26م).
وشركة أصيلة لالستثمار محمد إبراهيم محمد العيسى بما نسبته  %5.9987وشركة
أصيلة لالستثمار بما نسبته  %2.0000وعبداهلل عبدالرزاق
وعبداهلل عبدالرزاق
الربيعة وسليمان صالح الربيعة بما نسبته  %0.1000وسليمان صالح المديهيم
المديهيم وأحمد محمد بما نسبته  %0.0007وأحمد محمد الغامدي بما نسبته
 %0.0007وتركي نواف السديري بما نسبته  %0.0006وخالد
الغامدي وتركي نواف
علي السلطان بما نسبته  %0.0007وعبدالعزيز عبداهلل
السديري وخالد علي
الشبانة بما نسبته  %0.0006وغسان ياسر طباع شلبي بما
السلطان وعبدالعزيز
عبداهلل الشبانة وغسان نسبته  %0.0007مقابل قيام شركة طيبة بإصدار األسهم
الجديدة للبائعين.
ياسر طباع شلبي

-2

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وشحات
محمد أحمد بصري

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما 1439/04/08هـ
نسبته  %0.098من األسهم في شركة آراك والمملوكة لشحات (الموافق 2017/12/26م).
محمد أحمد بصري مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 24.251
سهماً لصالح البائع.

-3

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وخالد
حسن عبدالكريم
القحطاني

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لخالد
حسن عبدالكريم القحطاني مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).

-4

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وخالد
محمد أمين دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.008من األسهم في شركة آراك والمملوكة لخالد
محمد أمين دهلوي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 2.075
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).
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االتفاقية

وصف موجز

األطراف

تاريخ اإلبرام أو التاريخ المتوقع
لإلبرام

-5

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومحمد
عبداهلل عبداللطيف
الفرج

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.049من األسهم في شركة آراك والمملوكة لمحمد
عبداهلل عبداللطيف الفرج مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 12.124سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-6

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وفيصل
محمد أمين محمد
جميل دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.006من األسهم في شركة آراك والمملوكة لفيصل
محمد أمين محمد جميل دهلوي مقابل قيام شركة طيبة
بإصدار  1.750سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-7

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وورثة
عبدالكريم عبدالقادر
بشاوري

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لورثة عبدالكريم عبدالقادر بشاوري مقابل قيام شركة طيبة
بإصدار  8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-8

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وورثة
عبدالرحيم عويضة

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لورثة
عبدالرحيم عويضة مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 8.083
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-9

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وشركة
األنصار وإدارة الفنادق
والقصور السكنية

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.84من األسهم في شركة آراك والمملوكة لشركة
االنصار وادارة الفنادق والقصور السكنية مقابل قيام شركة
طيبة بإصدار  209.204أسهم لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-10

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة والمؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.979من األسهم في شركة آراك والمملوكة
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مقابل قيام شركة
طيبة بإصدار  242.492سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-11

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومحمد
سيف الدين التركماني

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لمحمد
سيف الدين التركماني مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-12

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ونادية
محمد أمين محمد
جميل دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.003من األسهم في شركة آراك والمملوكة لنادية
محمد أمين محمد جميل دهلوي مقابل قيام شركة طيبة
بإصدار  792سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-13

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وحمد بن
سيف عبداهلل البتال

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.098من األسهم في شركة آراك والمملوكة لحمد
بن سيف عبداهلل البتال مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 24.249سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-14

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعبداهلل
عبدالعزيز الحمدان

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.06من األسهم في شركة آراك والمملوكة لعبداهلل
عبدالعزيز الحمدان مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 14.858
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-15

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وناصر بن
إبراهيم رشيد الرشيد

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لناصر
بن إبراهيم رشي الرشيد مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.829سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-16

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وياسين
عبدالعزيز أحمد
العنيزي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لياسين
عبدالعزيز أحمد العنيزي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-17

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ويوسف بن
محمد كانو المحدودة

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة ليوسف
بن محمد كانو المحدودة مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-18

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة والشركة
العربية للتموين والتجارة

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.12من األسهم في شركة آراك والمملوكة الشركة
العربية للتموين والتجارة مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 30.310أسهم لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).
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اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وغسان
محمد أمين دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.006من األسهم في شركة آراك والمملوكة لغسان
محمد أمين دهلوي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 1.570
سهماً لصالح البائع.

-20

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعبداهلل
محمد أمين دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما 1439/01/06هـ
نسبته  %0.006من األسهم في شركة آراك والمملوكة عبداهلل (الموافق 2017/09/26م).
محمد أمين دهلوي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 1.570
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-21

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ونائلة
إسماعيل محمد هارون
دهلوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.002من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لنائلة إسماعيل محمد هارون دهلوي مقابل قيام شركة طيبة
بإصدار  505أسهم لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-22

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وشركة
شزن العالمية القابضة

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.16من األسهم في شركة آراك والمملوكة لشركة
شزن العالمية القابضة مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 40.416سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-23

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وشلهوب بن
صالح الشلهوب

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.33من األسهم في شركة آراك والمملوكة لشلهوب
بن صالح الشلهوب مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 8.083
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-24

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ورفعت
مدحت شيخ االرض

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.33من األسهم في شركة آراك والمملوكة لرفعت
مدحت شيخ االرض مقابل قيام شركة طيبة بإصدار8.0829
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-25

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومحمد
أحمد باديب

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.001من األسهم في شركة آراك والمملوكة لمحمد
أحمد باديب مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  12سهماً لصالح
البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-26

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وأحمد
محمد باديب

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %8.13من األسهم في شركة آراك والمملوكة ألحمد
محمد باديب مقابل قيام شركة طيبة بإصدار2.012.787
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-27

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعبداهلل
عبد الرازق الربيعة

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته %0.10من األسهم في شركة آراك والمملوكة لعبداهلل
عبد الرازق الربيعة مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 24.763
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-28

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ووليد بن
محمد العيسى

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.0060من األسهم في شركة آراك والمملوكة لوليد
بن محمد العيسى مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 1.486
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-29

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وتركي بن
نواف السديري

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة الستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.0020من األسهم في شركة آراك والمملوكة لتركي
بن نواف السديري مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  495سهم
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-30

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وغسان بن
ياسر شلبي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.0020من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لغسان بن ياسر شلبي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 495
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-31

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومنال
عبدالرحمن زواوي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.011من األسهم في شركة آراك والمملوكة منال
عبدالرحمن زواوي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 2.652
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-32

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومحمد
حمزة الحازمي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.006من األسهم في شركة آراك والمملوكة لمحمد
حمزة الحازمي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  1.516سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).
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اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعائشة
عمر طيار

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.006من األسهم في شركة آراك والمملوكة لعائشة
عمر طيار مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  1.516سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-34

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وأحمد
حمزة الحازمي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.011من األسهم في شركة آراك والمملوكة ألحمد
حمزة الحازمي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  2.652سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-35

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وأسامة
حمزة الحازمي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.0007من األسهم في شركة آراك والمملوكة
ألسامة حمزة الحازمي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 176
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-36

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وورثة
عبداهلل محمد عبداهلل

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.20من األسهم في شركة آراك والمملوكة لورثة
عبداهلل محمد عبداهلل مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 49.526سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-37

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعلي محمد اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لعلي
بن حمود العتيبي
محمد بن محمود العتيبي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-38

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ويوسف
أحمد عسيالن

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة ليوسف
أحمد عسيالن مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  8.083سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-39

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومراد
محمد سليمان

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لمراد
محمد سليمان مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  8.083سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-40

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وعماد
محمد سليمان

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لعماد
محمد سليمان مقابل قيام شركة طيبة بإصدار  8.083سهماً
لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-41

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وسليمان
محمد سليمان

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لسليمان محمد سليمان مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-42

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وشركة اوج
لالستثمار

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.49من األسهم في شركة آراك والمملوكة لشركة
اوج لالستثمار مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 121.245
سهماً لصالح البائع.

1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م).

-43

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وحمود
حمدان الطويلعي

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لحمود
حمدان الطويلعي مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 8.083
سهماً لصالح البائع.

1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).

-44

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة وطارق
محمد الشواف

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.065من األسهم في شركة آراك والمملوكة لطارق
محمد الشواف مقابل قيام شركة طيبة بإصدار 16.168
سهماً لصالح البائع.

1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).

-45

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة
وعبدالمحسن
القحطاني

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لعبدالمحسن القحطاني مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).

-46

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ووهبي
محمد ولي الدين
سليمان

اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على ما
نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة لوهبي
محمد ولي الدين سليمان مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).
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االتفاقية

األطراف

اتفاقية شراء أسهم شركة
آراك

شركة طيبة ومحسن
ميسري باجري

وصف موجز
اتفاقية شراء وبيع األسهم مشروطة باستحواذ الشركة على
ما نسبته  %0.033من األسهم في شركة آراك والمملوكة
لمحسن ميسري باجري مقابل قيام شركة طيبة بإصدار
 8.083سهماً لصالح البائع.

تاريخ اإلبرام أو التاريخ المتوقع
لإلبرام
1439/04/08هـ
(الموافق 2017/12/26م).

مالحظة :تم توقيع اتفاقيات شراء وبيع األسهم المبرمة ما بين شركة طيبة والمساهمين البائعين في شركة العقيق بتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م) ،إال أن هناك خطأ مطبعي
في كتابة التاريخ الهجري حيث تمت كتابته بتاريخ 1439/10/06هـ بدالً من 1439/01/06هـ

121112ملخص كامل االتفاقية الجوهرية الخاصة بصفقتي االستحواذ
1111112البنود والشروط الجوهرية الواردة في اتفاقية شراء أسهم في شركة العقيق
لودجلالالاالبنود والشروط الجوهرية الواردة في اتفاقية شراء أسهم في شركة العقيق
أطراف االتفاقية

أبرمت الشركة ومساهمو شركة العقيق البائعين وهم :محمد إبراهيم محمد العيسى ،شركة أصيلة لالستثمار ،عبداهلل عبدالرزاق الربيعة،
سليمان صالح المديهيم ،أحمد محمد الغامدي ،تركي نواف السديري ،خالد علي السلطان ،عبدالعزيز عبداهلل الشبانة ،غسان ياسر طباع
شلبي ،اتفاقية شراء أسهم في شركة العقيق بتاريخ 1439/01/06هـ( ،الموافق 2017/09/26م) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة
تخصص لهم من خالل زيادة رأس مال الشركة.
ً

صفقتا االستحواذ
والعوض

ستقوم شركة طيبة باالستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة العقيق البائعين وهي اثني عشر مليوناً ومائة وأربعة وخمسين ألف
( )12.154.000سهم تمثل ما نسبته  %8.10من رأس مالها ("أسهم البيع في شركة العقيق") ،على أن قيمتها السوقية العادلة هي مائتان
وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان وأربعة وثالثون ألف ( )255.234.000ريال سعودي ،وذلك مقابل قيام شركة طيبة بإصدار سبعة ماليين
وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )7.323.891سهماً ("أسهم عوض شركة العقيق") لصالح مساهمي شركة العقيق
البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة العقيق والذي يمثل العوض المتفق عليه بين األطراف .يبين الجدول رقم ( )17في قسم (10
 -خلفية عامة عن صفقتي االستحواذ) عدد األسهم التي ستصدرها شركة طيبة لصالح كل من مساهمي شركة العقيق البائعين.

الزيادة المقترحة في
رأس المال

سيؤدي إصدار أسهم العوض إلى زيادة إجمالي عدد أسهم شركة طيبة من مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم إلى مائة وسبعة
وخمسين مليوناً وثالثمائة وثالثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ( )157.323.891سهماً ،وتمثل هذه الزيادة ما نسبته  %4.88من
رأس مال شركة طيبة بعد إصدار أسهم عوض شركة العقيق.
تم تحديد قيمة كل سهم من أسهم عوض شركة العقيق بمبلغ قدره ( )34.85رياالً سعودياً وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في
سوق األسهم السعودي (تداول) خالل فترة التداول ما بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م حيث تم تحديد نسبة المبادلة وفقاً لمتوسط
سعر سهم شركة طيبة وتقييم شركة العقيق.

تعهدات وضمانات
شركة طيبة

قدمت شركة طيبة عدداً من التعهدات إلى بائعي شركة العقيق بموجب اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق وهي:
 أن لديها الصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واستكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بشراء أسهم شركة العقيق.
 أن تقوم الشركة بإيداع أسهم عوض شركة العقيق في المحافظ االستثمارية لكل من مساهمي شركة العقيق البائعين بشرط استيفاء
الشروط واألحكام المحددة في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق.

تعهدات وضمانات
مساهمو شركة
العقيق البائعين

قدم مساهمو شركة العقيق البائعين عدداً من التعهدات والضمانات إلى شركة طيبة بموجب اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق وهي:
 أن لديهم الصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق واستكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة ببيع أسهم شركة العقيق.
 أن أسهم البيع في شركة العقيق مملوكة لهم ملكية تامة ونظامية وال ينازعهم في ملكية تلك األسهم أي شخص أو جهة ،وأنها خالية من
أي رهون أو حقوق ألي طرف.
 التعهد بعدم التصرف في أي من أسهم البيع في شركة العقيق بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غيرها ألي
طرف أو تحميلها أي أعباء أيا كان نوعها.




ملخص ألهم
الشروط قبل إتمام
صفقتي االستحواذ






القيمة المتفق عليها
لألسهم المملوكة
لبائعي شركة العقيق

عدم حصول أي حدث جوهري سلبي قد يؤثر على شركة العقيق.
تقديم كافة القرارات والموافقات الالزمة التي توضح أن لكل من شركة طيبة ومساهمي شركة العقيق البائعين الصالحية النظامية
الالزمة لتوقيع اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مال شركة طيبة من خالل إصدار أسهم عوض شركة العقيق وتخصيصها
لمساهمي شركة العقيق البائعين مقابل االستحواذ على أسهمهم في شركة العقيق.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال شركة
طيبة من خالل إصدار أسهم عوض لمساهمين شركة العقيق البائعين.
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزياد رأس مال شركة طيبة مقابل االستحواذ على أسهم مساهمي شركة العقيق
البائعين وإصدار أسهم عوض شركة العقيق.
إصدار مجلس إدارة شركة العقيق شهادات أسهم تعكس ملكية شركة طيبة ألسهم البيع في شركة العقيق وتعديل سجل المساهمين في
شركة العقيق ليعكس ملكية شركة طيبة.
الحصول على إفادة من المحاسب القانوني الخاص بشركة طيبة يؤكد فيها بأن أسهم البيع في شركة العقيق أصبحت جزءاً من أصول
شركة طيبة.

اتفق األطراف على أن القيمة المتفق عليها لألسهم المملوكة لبائعي شركة العقيق هي مائتان وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان وأربعة وثالثون
ألف ( )255.234.000ريال سعودي.
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إنهاء االتفاقية
النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

يحق لشركة طيبة إنهاء اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق في األحوال التالية:
 إذا تبين أن أي من إقرارات بائعي شركة العقيق الموضحة في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق غير صحيحة.
 عدم التزام بائعي شركة العقيق بأي من التعهدات الموضحة في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق.
 عدم استيفاء أي من الشروط في اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق.
تخضع اتفاقية شراء أسهم شركة العقيق وتفسر وفقاً لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ،وتختص المحاكم السعودية بالنظر
في أي نزاع حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق ما ورد فيها.

1111112البنود والشروط الجوهرية الواردة في اتفاقيات شراء أسهم في شركة آراك
لودجلالالاالبنود والشروط الجوهرية الواردة في اتفاقية شراء أسهم في شركة آراك

أطراف االتفاقية

تخصص لكل من مساهمي شركة آراك البائعين
أبرمت شركة طيبة اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة
ً
التالية أسمائهم:
شحات محمد بصري ،خالد حسن عبدالكريم القحطاني ،خالد محمد أمين محمد جميل دهلوي ،محمد عبداهلل عبداللطيف الفرج ،فيصل
محمد أمين محمد جميل دهلوي ،ورثة عبدالكريم عبدالقادر بشاوري ،ورثة عبدالرحيم مبارك عويضة ،شركة األنصار للصيانة وإدارة
الفنادق والقصور ،المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،محمد سيف الدين التركماني ،نادية محمد أمين محمد جميل دهلوي ،حمد بن
سيف عبداهلل البتال ،عبداهلل عبد العزيز الحمدان ،ناصر بن إبراهيم رشيد الرشيد ،ياسين عبدالعزيز أحمد العنيزي ،شركة يوسف بن
أحمد كانو المحدودة ،الشركة العربية للتموين والتجارة ،عبداهلل محمد أمين محمد جميل دهلوي ،غسان محمد أمين محمد جميل دهلوي،
نائلة اسماعيل محمد هارون دهلوي ،شركة شزن العالمية القابضة ،شلهوب بن صالح بن شلهوب الشلهوب ،رفعت مدحت شيخ األرض ،محمد
أحمد محمد سعيد باديب ،أحمد محمد سعيد باديب ،عبداهلل عبدالرزاق الربيعة ،وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى ،تركي بن نواف بن
عبدالرحمن السديري ،غسان بن ياسر طباع الشلبي ،منال عبدالرحمن زواوي ،محمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي ،عائشة عمر إبراهيم
طيار ،أحمد حمزة عبداهلل عجالن الحازمي ،أسامة حمزة عبداهلل عجالن الحازمي ،ورثة عبداهلل محمد سنوسي عبداهلل ،علي محمد بن
حمود المطوع العتيبي ،يوسف أحمد محمد عسيالن ،مراد محمد ولي الدين سليمان ،عماد محمد ولي الدين سليمان ،سليمان محمد ولي
الدين سليمان ،شركة أوج لالستثمار ،حمود حمدان الرشيد الطويلعي ،طارق محمد علي الشواف ،عبدالمحسن حسن القحطاني ،وهبي
محمد ولي الدين سليمان ،محسن ميسري صالح باجري.
وجميع اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك تحتوي على نفس البنود والشروط الموضحة في هذا الجدول.

صفقتا االستحواذ
والعوض

تم االتفاق بين شركة طيبة وكل من مساهمي شركة آراك البائعين على قيام شركة طيبة باالستحواذ على أسهم مساهمي شركة آراك البائعين
بشرط استيفاء الشروط واألحكام المحددة في اتفاقيات شراء األسهم.
ستقوم شركة طيبة باالستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة آراك البائعين وهي ستة ماليين وثالثمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة
وخمسة وعشرين ( )6.327.125سهماً تمثل ما نسبته  %12.65من رأس مال شركة آراك ("أسهم البيع في شركة آراك") ،على أن قيمتها
السوقية العادلة هي مائة وتسعة ماليين ومائتان وأربعة آالف ومائة وتسعة وعشرون ( )109.204.129رياالً سعودياً ،وذلك مقابل قيام شركة
طيبة بإصدار ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ( )3.133.592سهماً ("أسهم عوض شركة آراك") لصالح
مساهمي شركة آراك البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في شركة آراك والذي يمثل العوض المتفق عليه بين األطراف .يبين الجدول رقم
( )18في قسم ( - 10خلفية عامة عن صفقتي االستحواذ) عدد األسهم التي ستصدرها شركة طيبة لصالح كل من مساهمي شركة آراك
البائعين.

الزيادة المقترحة في
رأس المال

سهم إلى مائة وثالثة
 سيؤدي إصدار أسهم العوض إلى زيادة إجمالي عدد أسهم شركة طيبة من مائة وخمسين مليون (ٍ )150.000.000
وخمسين مليوناً ومائة وثالثة وثالثين ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعين ( )153.133.591سهماً ،وتمثل هذه الزيادة ما نسبته  %2.08من
رأس مال شركة طيبة بعد إصدار أسهم عوض شركة آراك.
 تم تحديد قيمة كل سهم من أسهم العوض بمبلغ قدره ( )34.85رياالً سعودياً وذلك وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق
األسهم السعودي (تداول) خالل فترة التداول ما بين 2016/06/28م إلى 2016/10/04م حيث تم تحديد نسبة المبادلة وفقاً لمتوسط
سعر سهم شركة طيبة وتقييم شركة آراك.

تعهدات وضمانات
شركة طيبة

قدمت شركة طيبة عدداً من التعهدات إلى بائعي شركة آراك بموجب اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك وهي:
 أن لديها الصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء أسهم شركة آراك واستكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بشراء أسهم شركة آراك.
 أن تقوم الشركة بإيداع أسهم عوض شركة آراك في المحافظ االستثمارية لكل من مساهمي شركة آراك البائعين بشرط استيفاء
الشروط واألحكام المحددة في اتفاقيات شراء األسهم شركة آراك.

تعهدات وضمانات
مساهمو األقلية في
شركة آراك

قدم مساهمو شركة آراك البائعين عدداً من التعهدات والضمانات إلى شركة طيبة بموجب اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك وهي:
 أن لديهم الصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء أسهم شركة آراك واستكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة ببيع أسهم شركة آراك.
 أن أسهم البيع في شركة آراك مملوكة لهم ملكية تامة ونظامية وال ينازعهم في ملكية تلك األسهم أي شخص أو جهة ،وأنها خالية من
أي رهون أو حقوق ألي طرف.
 التعهد بعدم التصرف في أي من أسهم البيع في شركة آراك بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غيرها ألي
طرف أو تحميلها أي أعباء أيا كان نوعها.
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ملخص ألهم
الشروط قبل إتمام
صفقتي االستحواذ






القيمة المتفق عليها
لألسهم المملوكة
لمساهمي شركة آراك
البائعين
إنهاء االتفاقية
النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

عدم حصول أي حدث جوهري سلبي قد يؤثر على شركة آراك.
تقديم كافة القرارات والموافقات الالزمة التي توضح أن لكل من شركة طيبة ومساهمي شركة آراك البائعين الصالحية النظامية الالزمة
لتوقيع اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مال شركة طيبة من خالل إصدار أسهم عوض شركة آراك وتخصيصها لكل من
مساهمي شركة آراك البائعين مقابل االستحواذ على أسهمهم في شركة آراك.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال شركة
طيبة من خالل إصدار أسهم عوض شركة آراك.
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزياد رأس مال شركة طيبة مقابل االستحواذ على مساهمي شركة آراك البائعين
وإصدار أسهم عوض شركة آراك.
إصدار مجلس إدارة شركة آراك شهادات أسهم تعكس ملكية شركة طيبة ألسهم البيع في شركة آراك وتعديل سجل المساهمين في
شركة آراك ليعكس ملكية شركة طيبة.
الحصول على إفادة من المحاسب القانوني الخاص بشركة طيبة يؤكد فيها بأن أسهم البيع في شركة آراك أصبحت جزءاً من أصول
شركة طيبة.

اتفق األطراف على أن القيمة المتفق عليها لألسهم المملوكة لمساهمي شركة آراك البائعين هي مائة وتسعة ماليين ومئتان وأربعة آالف
ومائة وتسعة وعشرون ( )109.204.129رياالً سعودياً.

يحق لشركة طيبة إنهاء أي من اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك في األحوال التالية:
 إذا تبين أن أي من إقرارات المساهمين البائعين في شركة آراك الموضحة في كل من اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك غير صحيحة.
 عدم التزام بائعي شركة آراك بأي من التعهدات الموضحة في اتفاقية شراء أسهم شركة آراك.
 عدم استيفاء أي من الشروط في اتفاقية شراء أسهم شركة آراك.
تخضع اتفاقيات شراء أسهم شركة آراك وتفسر وفقاً لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتختص المحاكم السعودية بنظر أي
نزاع حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق ما ورد فيها.

121112األحكام والشروط الجوهرية الواردة في االتفاقيات األخرى المتعلقة بصفقتي االستحواذ
لم تبرم شركة طيبة أي اتفاقيات أخرى تتعلق بصفقتي االستحواذ.

121112تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة يمكن أن تؤثر تأثيرا ً جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها
التابعة أو مركزها المالي
إن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا طرفاً في أي نزاعات أو دعاوى قضائية جوهرية من شأنها أن يكون لها أثر سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة
أو شركاتها التابعة خالل االثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم وال توجد (على حد علم الشركة) أي نزاعات أو دعاوى قضائية محتملة.

121112تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة يمكن أن تؤثر تأثيرا ً جوهرياً في أعمال شركة العقيق أو
شركة آراك وشركاتهما التابعة أو مركزهما المالي
إن شركة العقيق وشركة آراك وشركاتهما التابعة ليسوا طرفاً في أي نزاعات أو دعاوى قضائية جوهرية من شأنها أن يكون لها أثر سلبي جوهري على
الوضع المالي لشركة العقيق أو شركة آراك أو شركاتهما التابعة خالل االثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذا التعميم وال توجد (على حد علم مجلس إدارة
شركة العقيق ومجلس إدارة شركة آراك) أي نزاعات أو دعاوى قضائية محتملة.

121112حاالت اإلفالس
لم يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار المسؤولين التنفيذيين ،أو أمين سر الشركة ألي إفالس أو إعسار.

1212112اإلعسار
لم يشغل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أمين سر الشركة وظيفة إدارية أو إشرافية لدى شركة معسرة في السنوات
الخمس السابقة لهذا التعميم.
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 مسقلالالاإفادات الخبراء
تم الحصول على موافقة خطية لكل من المستشارين ومراجعي الحسابات الواردة أسماؤهم في الصفحات ( )4و( )٥إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم
بالصيغة الواردة في هذا التعميم ،ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ هذا التعميم ،كما أنه ليس ألي من المستشارين أو شركاتهم التابعة أو
مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهماً أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة أو أي شركة تابعة لها.

105

 مسقلالالاالمصاريف
سوف تتحمل شركة طيبة كافة التكاليف المتعلقة بصفقتي االستحواذ والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي ،وتتضمن
مصاريف صفقتي االستحواذ أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني ،إضافة إلى رسوم الجهات الحكومية ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وأي
نفقات أو رسوم أخرى من المصاريف المتعلقة بصفقتي االستحواذ.
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 مسقلالالااإلعفاءات
تمت الموافقة على اإلعفاءات التي قدمتها الشركة من قبل هيئة السوق المالية والتي من ضمن أحكام الفقرة ( )2من المادة ( )58من قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة والمتعلقة بتقديم الشركة لتقرير العناية المهنية الالزمة المالي وتقرير العناية المهنية الالزمة القانوني عن شركتي العقيق
وآراك حيث أن:





الشركة تملك حالياً ما نسبته  %91.89من رأس مال شركة العقيق وما نسبته  %86.87من شركة آراك؛
يوجد لدى الشركة ممثلون في مجالس إدارة الشركات التابعة؛
تقوم الشركة بإصدار قوائم مالية موحدة تشمل الشركات التابعة؛
الشركة ملزمة  -باعتبارها شركة مدرجة  -ووفقاً لمتطلبات الفقرة (أ) من المادة ( )62من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
باإلفصاح لهيئة السوق المالية والجمهور عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطها وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس ،قد تؤثر في
أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة لها.
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 مسقلالالاالمستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،وذلك خالل ساعات العمل
الرسمية من الساعة  9صباحاً حتى الساعة  5مسا ًء قبل أربعة عشر ( )14يوماً من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وثائق رشكة العقيق




النظام األساسي وجميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه.
عقد التأسيس.
القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر للسنوات 2015م و2016م و2017م.

وثائق رشكة آراك




النظام األساسي وجميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخه.
عقد التأسيس.
القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر للسنوات 2015م و2016م و2017م.

مستندات االستحواذ واتفاقياتها







اتفاقيات بيع وشراء أسهم بين الشركة ومساهمي شركة العقيق.
اتفاقيات بيع وشراء أسهم بين الشركة ومساهمي شركة آراك.
إعالن موافقة الهيئة على زيادة رأس مال شركة طيبة
توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم لجميع مساهمي شركة العقيق وأغلبية مساهمي شركة آراك.
القوائم المالية االفتراضية المفحوصة للشركة.
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر للسنوات 2015م و2016م و2017م.

التقارير والخطابات واملستندات










تقارير التقييم :تقرير تقييم صفقتي االستحواذ لشركتي العقيق وشركة آراك كما في  27مارس 2016م وتقرير التقييم المحدث لشركتي
العقيق وشركة آراك كما في تاريخ  24يونيو 2018م
تقرير آلية احتساب سعر السهم المرجح في شركة طيبة والمستخدم في صفقتي االستحواذ كما في  27مارس 2016م وتقرير آلية احتساب
سعر السهم المرجح المحدث لشركة طيبة كما في تاريخ  24يونيو 2018م
موافقة خطية من قبل المستشار المالي ،شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته.
موافقة خطية من قبل المستشار القانوني (عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته.
موافقة خطية من قبل المحاسب القانوني ،شركة  ،RSMالمحاسبون المتحدون على إدراج اسمه وشعاره وإفادته كمحاسب قانوني للشركة
للقوائم المالية عن الفترات المنتهية في  31ديسمبر 2015م باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة عن نفس الفترة ،ضمن تعميم المساهمين
هذا.
موافقة خطية من قبل المحاسب القانوني ،الدكتور محمد العمري وشركاه على إدراج اسمه وشعاره وإفادته كمحاسب قانوني للشركة للقوائم
المالية عن الفترات المنتهية في  31ديسمبر 2015م ،و2016م و2017م باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة عن نفس الفترة ،ضمن تعميم
المساهمين هذا.
موافقة خطية من قبل المحاسب القانوني ،كي بي إم جي الفوزان وشركاه على إدراج اسمه وشعاره وإفادته كمحاسب قانوني للشركة للقوائم
المالية عن الفترات المنتهية في  31مارس 2018م باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة عن نفس الفترة ،ضمن تعميم المساهمين هذا.
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 مسقلالالاالمالحق
يتضمن هذا القسم المالحق التالية للتعميم:




القوائم المالية السنوية المراجعة الخاصة بشركة العقيق وشركة آراك للسنوات الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2015م2016 ،م و2017م.
القوائم المالية االفتراضية طيبة الناتجة عن صفقتي االستحواذ على قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل السنوي للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2017/12/31م.
نسخة من النظام األساسي وعقد التأسيس لشركة العقيق وشركة آراك وتعديالته حتى هذا التاريخ.
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امللحق رقم ()1
القوائم املالية السنوية املراجعة الخاصة برشكة العقيق ورشكة آراك للسنوات الثالث املنتهية يف
 31ديسمرب 2015م2016 ،م و2017م.

رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م
وتقرير املحاسب القانوين
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة املركز املايل املوحدة
(بالريال السعودي)

ايضاح

للسنة المنتهية  31ديسمبر
2016م

2015م

الموجودات المتداولة :
نقد ومافى حكمه

()4

181.862.118

139.013.649

ذمم مدينة

()5

20.647.281

11.768.450

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6

8.576.043

11.925.871

مخـــزون  -صافي

()7

3.874.741

3.298.598

مستحق من أطراف ذوى عالقة

()8

9.215.294

11.686.732

224.175.477

177.693.300

استثمارات طويلة االجل

()9

28.666.909

28.666.909

مشروعات تحـت التنفـيذ

()10

193.538.449

191.664.887

موجودات ثابتة  -صـافي

()11

1.502.849.588

1.526.305.281

مجموع الموجودات غير المتداولة

1.725.054.946

1.746.637.077

مجموع الموجودات

1.949.230.423

1.924.330.377

مجموع الموجودات المتداولة

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة :
3.943.002

682.892

ذمم دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخـرى

()12

107.151.898

114.864.526

مستحق إلى أطراف ذوى عالقة

()8

147.136

134.581

7.418.141

6.068.584

118.660.177

121.750.583

7.338.136

6.995.892

125.998.313

128.746.475

مخصص الزكـاة الشـــرعية

(-13أ)

مجموع المطلوبات المتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()14

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
حقوق المساهمين :
رأس المال

()1

1.500.000.000

1.500.000.000

احتياطي نظامــي

()25

258.209.232

233.539.398

3.921.965

993.460

60.000.000

60.000.000

مجموع حقوق المساهمين

1.822.131.197

1.794.532.858

حقوق الملكية غير المسيطرة

1.100.913

1.051.044

مجموع حقوق الملكية

1.823.232.110

1.795.583.902

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.949.230.423

1.924.330.377

أرباح مبقـــــاة
()21

أرباح مقترح توزيعها

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )27تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة الدخل املوحدة
(بالريال السعودي)

إيضاح

للسنة المنتهية  31ديسمبر
2016م

2015م

ايرادات النشاط

()15

440.614.191

408.155.426

تكاليف النشاط

()16

()174.539.241

()159.161.965

266.074.950

248.993.461

مصاريف تسويقية

()17

()6.812.570

()5.589.370

مصاريف عمومية وإدارية

()18

()15.695.128

()15.035.695

صافي دخل النشاط

243.567.252

228.368.396

ايرادات استثمار مرابحة إسالمية

2.460.611

1.480.846

7.669.409

630.760

مصروفات تمويل

()52.868

-

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية وحقوق الملكية غير المسيطرة

253.644.404

230.480.002

()6.806.196

()6.785.059

صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

246.838.208

223.694.943

حقوق الملكية غير المسيطرة

()139.869

()196.638

صافي الدخل

246.698.339

223.498.305

ربح السهم من االنشطة المستمرة الرئيسة

1.62

1.52

ربح (خسارة) السهم من االعمال الفرعية

0.02

()0.03

ربح السهم

1.64

1.49

مجمل الدخـل

ايرادات (مصروفات) أخـرى  -صافي

الزكاة الشرعية

()19

()13

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )27تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
(بالريال السعودي)
للسنة المنتهية  31ديسمبر

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي

2016م

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية و حقوق الملكية غير المسيطرة

253.644.404

2015م
230.480.002

تعديالت تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
استهالك موجودات ثابتة

30.245.557

30.450.970

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

2.401.608

2.805.188

إيرادات تسوية مستحقات

()6.692.232

-

(أرباح) خسائر بيع موجودات ثابتة

()12.281

98.714

(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :
ذمم مدينة

()8.878.831

()6.815.316

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

3.349.828

()2.626.952

مخــزون  -صافي

()576.143

()91.577

مستحق من أطراف ذوى عالقة

2.471.438

()2.102.783

الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية :
ذمم دائنة

3.260.110

()134.015

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()1.020.396

14.021.120

مستحق إلى أطراف ذوى عالقة

12.555

()1.114.532

النقد من التشغيل

278.205.617

264.970.819

مكافأة نهاية الخدمة المسددة

()2.059.364

()912.696

الزكاة الشــرعية المسددة

()5.456.639

()31.897.950

صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي

270.689.614

232.160.173

التدفق النقدي من النشاط االستثماري :
اضافات موجودات ثابتة

()6.835.035

()9.030.126

متحصالت بيع موجودات ثابتة

57.452

202.293

اضافات مشروعات تحت التنفيذ

()1.873.562

()2.809.986

صافي التدفق النقدي (المستخدم فى) النشاط االستثماري

()8.651.145

()11.637.819

التدفق النقدي من النشاط التمويلي :
تخفيض راس المال

-

()445.960.000

توزيعات ارباح

()217.590.000

()157.328.000

مكافأة اعضاء مجلس االدارة

()1.600.000

()1.600.000

صافي التدفق النقدي (المستخدم في ) النشاط التمويلي

()219.190.000

()604.888.000

الزيادة (النقص) في النقد ومافى حكمه

42.848.469

()384.365.646

نقد ومافى حكمه  -رصيد بداية السنة

139.013.649

523.379.295

نقد ومافى حكمه  -رصيد نهاية السنة

181.862.118

139.013.649

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )27تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
أرباح مقترح
توزيعها

مجموع
حقـوق المساهمين

حقوق الملكية
غير المسيطرة

رأس الم ــال

احتياطي
نظامـى

60.000.000

1.794.532.858

1.051.044

1.795.583.902

رصيد  1يناير
2016م

1.500.000.000

233.539.398

993.460

246.698.339

139.869

246.838.208

صافي دخل
السنة

-

-

246.698.339

-

-

-

المحول
لالحتياطي
النظامي

-

24.669.834

()24.669.834

-

-

()217.590.000

توزيعات أرباح
()21

-

-

()157.500.000

()60.000.000

()217.500.000

()90.000

أرباح مقترح
توزيعها ()21

-

-

()60.000.000

60.000.000

-

-

-

مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة

-

-

()1.600.000

-

()1.600.000

-

()1.600.000

رصيد 31
ديسمبر 2016م

1.500.000.000

258.209.232

3.921.965

60.000.000

1.822.131.197

1.100.913

1.823.232.110

رصيد  1يناير
2015م

1.945.960.000

211.189.568

18.742.985

-

2.175.892.553

884.406

2.176.776.959

تخفيض رأس
المال ايضاح ()1

()445.960.000

-

-

-

()445.960.000

-

()445.960.000

صافي دخل
السنة

-

-

223.498.305

-

223.498.305

196.638

223.694.943

المحول
لالحتياطي
النظامي

-

22.349.830

()22.349.830

-

-

-

-

توزيعات أرباح
()21

-

-

()157.298.000

()157.298.000

()30.000

()157.328.000

أرباح مقترح
توزيعها ()21

-

-

()60.000.000

60.000.000

-

-

-

مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة

-

-

()1.600.000

-

()1.600.000

-

()1.600.000

رصيد 31
ديسمبر 2015م

1.500.000.000

233.539.398

993.460

60.000.000

1.794.532.858

1.051.044

1.795.583.902

أرباح مبقــاة

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )27تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
 - 1نبذة عن الرشكة

اس ــم ال ـشــركـة:

شركة العقيق للتنمية العقارية .

تأسيس الش ــركة:

تم تحويل الكيان النظامي للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 2005/09/11م بموجب
القرار الوزاري رقم ( )255وتاريخ 1426/08/06هـ.

المركز الرئيسي للشركة:

يقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة ويجوز لمجلس االدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل
المملكة العربية السعودية أو خارجها.

مــدة الـشـركـة:

مدة الشركة خمسون سنة هجرية تبدأ من صدور قرار معالي وزير التجارة واإلستثمار بإعالن تحويلها ويجوز دائما إطالة مدة
الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل.

رأس ال ـ ـم ــال:

خالل عام 2015م تم تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية  -مساهمة مقفلة  -من  1.945.960.000ريال سعودي
إلى  1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى  150.000.000سهم عادي بواقع  10رياالت لكل سهم  ،وذلك وفقاً لقرار
الجمعية العمومية غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ  24رجب 1436هـ الموافق  13مايو 2015م  ،وعليه تم إعادة مبلغ
 445.960.000ريال سعودي للمساهمين حسب نسبة كل منهم في رأس المال.

الســجل التجـاري:

تم تسجيل الشركة بتاريخ 1425/01/24هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم .4650034911

السجالت التجارية الفرعية :
م

االسم التجاري

رقـم السجل

مكان اإلصدار

تاريخ اإلصدار

1

فندق ميلينيوم العقيق

4650071171

المدينة المنورة

1435/05/08هـ

2

فندق ميلينيوم طيبة

4650046936

المدينة المنورة

1431/01/04هـ

الكيـان القـانـونـي:

شركة مساهمة سعودية مقفلة .

أغــراض الشـركة:

أ  -تملك وتطوير العقارات وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أوالتأجير لصالح الشركة .
ب  -إقامة وادارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة .
ج  -ادارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني .
د  -مقاوالت عامة للمباني والجسور والطرق .
هـ  -صيانة ونظافة المدن .

الشركات التابعة:

تستثمر شركة العقيق للتنمية العقارية في حصة تزيد عن  ٪50من رأسمال الشركات التابعة لها و الموضحة أدناه :

م

إسم الشركة

نسبة المساهمة

الكيان القانوني

1

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة  -تاكوما

٪94

شركة ذات مسئولية محدودة

2

شركة طود الدارة وتسويق العقار

٪90

شركة ذات مسئولية محدودة

تمارس الشركات التابعة أعاله مختلف األنشطة التي تتماشى مع أغراض شركة العقيق للتنمية العقارية .
الـسـنة المالـية:

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .
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رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
 - 2ملخص السياسات املحاسبية الهامة

يتم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  ،على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية .وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة :
أ  -التقديرات املحاسبية

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثرعلى قيمة الموجودات
والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية اإلضافة الى ذلك اإليرادات والمصاريف المسجلة
للسنة التي أعدت القوائم المالية بشأنها  .وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدى االدارة في تاريخ إصدار القوائم
المالية الموحدة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف إختالفاً غير جوهري عن هذه التقديرات .
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر ،يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير
إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة المراجعة والفترات المقبلة إذا كانت التعديالت تؤثر على كل من السنة الحالية والفترات المقبلة .
ان مجاالت عدم التاكد من التقديرات الجوهرية والتعديالت الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف
بها في القوائم المالية هي كما يلي :





مخصص بضاعة بطيئة الحركة
العمر اإلقتصادي المقدر والقيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات
االنخفاض في قيمة االستثمارات طويلة األجل
المخصصات والمستحقات

عملة العرض والنشاط :تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة .
ب  -أسس توحيد القوائم املالية

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في ايضاح رقم (. )1
تعتبر الشركات التابعة منشآت خاضعة لسيطرة المجموعة  ،وتنشأ هذه السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية
والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها  ،عند تقييم السيطرة تؤخذ حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حالياً في الحسبان  ،يتم
إدراج القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها .
يتم إستبعاد كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية بين الشركة والشركات التابعة لها وتلك القائمة بين الشركات التابعة عند إعداد القوائم
المالية الموحدة  ،كما يتم إستبعاد أية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن معامالت داخلية في المجموعة عند توحيد القوائم المالية .
ج  -نقد وما يف حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد بالصندوق واألرصدة البنكية واالستثمارات قصيرة االجل والتي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل وذلك من تاريخ
إبرام الصفقة .
د  -استثامرات قصرية األجل

يتم تسجيل االستثمارات قصيرة األجل بالتكلفة وتسجل ايراداتها وفقا لمبدأ االستحقاق .
هـ  -ذمم مدينة

يتم إظهار الذمم المدينة بقائمة المركز المالي بصافي القيمة الممكن تحقيقها بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إن وجد)  ،والذي يتم
إعادة تقديره بنا ًء على دراسة المبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة الذمم المدينة في نهاية السنة .
و  -مخـــزون

يتم تقويم المخزون بالتكلفة أو السوق ايهما أقل ويتم تحديد التكلفة طبقا لطريقة المتوسـط المرجح .
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ز  -استثامرات طويلة األجل

االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع :
يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع (والمتمثلة فى أسهم وحصص ملكية فى رؤوس أمـــوال شركات) والمقتناة بنية عدم اإلحتفاظ
بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو ألغـراض المتاجـرة  ،بالقيمة العادلة  ،وتدرج ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة المالية
الالحقة  .يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة  ،الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  ،في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين  ،وتحدد القيمة
العادلة على أساس القيمة السوقية فى حالة تداول تلك األوراق فى السوق المالية  ،أما بالنسبة لألوراق المالية الغير متداولة فيتم اإلبقاء عليها بالتكلفة
فى حالة عدم توافر مؤشرات موثوق بها للقيمة العادلة  .ويسجل أى إنخفاض غير مؤقت فى قيمة تلك االستثمارات ضمن قائمة الدخل الموحدة  .يتم
إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية المتاحة للبيع خالل السنة التى تحدث فيها مع تسوية أى مكاسب أو خسائر غير محققة تم
إثباتها سابقاً  .التوزيعات النقدية من تلك االستثمارات تسجل ضمن قائمة الدخل الموحدة عند إقرار التوزيع من الجهات المستثمر فيها .
ح  -مرشوعات تحت التنفيذ

يتم احتساب تكاليف المشروعات تحت التنفيذ على أساس التكلفة الفعلية  ،ويتم تسجيلها كمشروعات تحت التنفيذ لحين استالمها من المقاول وتسجيلها
في الحسابات ضمن الموجودات الثابتة  -أما ما يتم بيعه فيتم إظهار تكلفته في قائمة الدخل الموحدة .
ط  -موجودات ثابتة

يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في قيمة الموجودات (أن وجد) ويجرى استهالكها على مدار العمر اإلنتاجي
لها وفقا لطريقة القسط السنوي الثابت  -الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واستهالكها المتراكم يتم إستبعادها من الحسابات بتاريخ بيعها أو
إستبعادها .
ى  -االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة  ،وفي حالة توافر مؤشرات تدل على
انخفاض فى القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى
قيمتها القابلة لالسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل الموحدة  ،ويتم حساب اإلستهالك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية
على أساس القيمة المعدلة  ،وتقوم ادارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في الخسائر الناتجة
عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة االنخفاض ويتم رد
قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة كايراد في قائمة الدخل الموحدة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن
صافي قيمتها الدفترية األصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة اإلستهالك لهذه الموجودات غير المتداولة خالل الفترات المالية
التالية بناء على القيمة الدفترية المعدلة على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لتلك الموجودات .
ك  -ذمم دائنة  ،مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

يتم اثبات اإللتزامات لقاء المبالغ الواجبة السداد عن البضائع والخدمات المستلمة الواجبة السداد سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين .
ل  -التعامل مع األطراف ذوى العالقة

يتم التعامل مع األطراف ذوى العالقة في سياق عمل ونشاط المجموعة العادي .
م  -مخصص الزكاة الرشعية

تخضع الشركة النظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  ،يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية ويتم تحميله على أساس ربع سنوى
في قائمة الدخل الموحدة وفقاً ألساس االستحقاق  .يتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة إن وجدت  -في الفترات التي يتم الربط
فيها .
ن  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي .
س  -احتياطي نظامي

تماشيا مع نظام الشركات ونظام الشركة األساسي فانه يتم اقتطاع  ٪10من صافي الدخل لتكوين االحتياطي النظامي  ،ويجوز للشركة التوقف عن هذا
االقتطاع عندما يبلغ االحتياطي  ٪50من رأس المال .

118

رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
ع  -ايرادات النشاط

ايرادات العقارات المباعة :يتم تسجيل ايرادات العقارات المباعة خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة من واقع عقود البيع بما يخص السنة طبقا
لطريقة إسترداد التكلفة .
ايرادات العقارات المؤجرة :يتم تسجيل ايرادات العقارات المؤجرة طبقاً للعقود التي تم إبرامها مع المستأجرين فى قائمة الدخل الموحدة بما يخص
السنة .
ف  -املصاريف

تتضمن مصاريف البيع والتسويق المصاريف الناتجة عن جهود المجموعة لتسويق األعمال واألنشطة الخاصة بها وتتضمن جميع المصروفات التشغيلية
األخرى كمصاريف عمومية وإدارية .
ص  -توزيعات األرباح

يتم اثبات توزيعات األرباح اذا تمت الموافقة عليها خالل السنة المالية  ،اما توزيعات األرباح التي تم اقتراحها من قبل مجلس االدارة خالل السنة المالية
يتم تصنيفها كبند مستقل من ضمن حقوق الملكية ويتم اثباتها بعد موافقة الجمعية العمومية .
ق  -االلتزامات املحتملة

يتم اثبات االلتزامات المحتملة عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة  ،ويكون من المحتمل أن يتطلب هذا اإللتزام
استخدام موارد الشركة لتسويته ويكون من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية .
ر  -العمالت األجنبية

تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة
الموجودات والمطلوبات ذوي الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ  ،األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة .
ش  -ربحية السهم

تحتسب ربحية السهم بقسمة صافى دخل النشاط على المتوسط المرجح لعدد االسهم العاديه لتحديد ربحية السهم من االنشطة المستمرة الرئيسة و
قسمة صافى الدخل على المتوسط المرجح لعدد االسهم لتحديد ربحية السهم والفارق بينهما يحدد ربحية السهم من االعمال الفرعية .
 - 3النتائج املالية للسنة

قامت ادارة الشركة باعداد جميع التسويات التي رأت أهميتها لكي تظهر القوائم المالية الموحدة بعدل المركز المالي الموحدة للشركة كما في  31ديسمبر
2016م ونتائج أعمالها الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ .
 - 4نقد و مايف حكمه
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2015م

2016م
نقد بالصندوق

38.086

95

نقد بالبنوك

66.824.032

39.013.554

استثمار في صفقات مرابحة إسالمية

115.000.000

100.0000.000

181.862.118

139.013.649
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
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ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
 - 5ذمم مدينة
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2016م

2015م

الصيانة و المقاوالت

17.072.192

10.701.091

اإلدارة و التسويق

134.940

277.717

التسكين و تشغيل الفنادق

1.361.458

789.642

تأجير المراكز التجارية

2.078.691

-

20.647.281

11.768.450

 - 6دفعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2015م

2016م
مصروفات مدفوعة مقدماً

3.560.585

3.097.211

تأمينات لدى الغير

-

750.000

موردين  -دفعات مقدمة

877.471

1.428.558

إيرادات مستحقة

1.471.247

3.354.785

ذمم وعهد موظفين

2.560.558

2.542.692

أرصدة مدينة أخرى

106.182

752.625

8.576.043

11.925.871

 - 7خزون  -صايف
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2016م

2015م

قطع غيار

2.765.675

3.707.987

مستلزمات فندقية

638.155

610.857

مستلزمات مقاوالت وصيانة

480.149

201.773

اإلجمالي

3.883.979

4.520.617

مخصص مخزون راكد

()9.238

()1.222.019

3.874.741

3.298.598
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ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
 - 8مستحق من  /اىل اطراف ذوي عالقة

اسم الشركة

نوع
العالقة

طبيعة
التعامل

الرصيد
كما في
2016/01/01م

الحركة خالل السنة
دائن

مدين

الرصيد كما في 2016/12/31م

مدين

دائن

دائن

مدين

شركة طيبة القابضة

شركة
قابضة

تجاري

-

77.427

59.030.695

59.043.504

-

90.236

الشركة العربية للمناطق
السياحية  -آراك

شركة
شقيقة

تجاري

9.734.573

-

87.986.106

90.587.192

7.133.487

-

شركة المدينة المنورة
للتمور ومشتقاتها  -تمور

شركة
شقيقة

تجاري

-

57.154

13.000

12.746

-

56.900

الشركة العربية الماليزية
إلدارة الضيافة  -أراماس

شركة
شقيقة

تجاري

63.900

-

-

-

63.900

-

شركة مرافق طيبة

شركة
شقيقة

تجاري

239.339

-

19.000

6.000

252.339

-

شركة طيبة للتنمية الزراعية
 -تادك

شركة
شقيقة

تجاري

-

-

1.002.585

861.722

140.863

-

جمعية مالك مركز طيبة
السكني والتجاري

جمعية
شقيقة

تجاري

1.648.920

-

15.030.549

15.054.764

1.624.705

-

11.686.732

134.581

163.081.935

165.565.928

9.215.294

147.136

 - 9استثامرات طويلة االجل

اسم الشركة المستثمر فيها

الكيان القانوني

نسبة
االستثمار

ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2015م

2016م

شركة مرافق طيبة  -تحت التصفية

مساهمة مقفلة

٪15

66.909

66.909

شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

ذات مسئولية محدودة

٪2.41

28.600.000

28.600.000

28.666.909

28.666.909

 - 10مرشوعات تحت التنفيذ
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2016م

2015م

مشروع فندق قراند ميلينيوم بالمدينة المنورة

85.742.567

85.577.631

مشروع فندق بيلتمور بمدينة الرياض

107.795.882

106.087.256

193.538.449

191.664.887

121

آالت ومعدات

وسائل نقل
وانتقال

حاسب آلي
وملحقاته

برامج حاسب
آلي

عدد وأدوات

مكيفات

أجهزة ومعدات
كهربائية

أثاث وديكورات

مباني

أراضي

البيـ ــان

٪20

٪25

٪20

٪20

٪20

٪25

٪20

٪20

٪1.5

-

نســب
االستهالك

 - 11موجودات ثابتة  -صاىف

1.674.962.766

3.032.122

6.090.244

1.272.490

4.472.949

1.089.796

212.177

20.925.456

53.414.756

919.796.113

664.656.663

ريال سعودي

رصيد
2016/01/01م

6.835.035

279.050

4.590.842

34.453

401.665

360.620

14.800

815.788

337.817

-

-

ريال سعودي

إضافات

2.287.948

73.458

300.315

72.064

1.667.859

3.941

-

76.800

93.511

-

-

ريال سعودي

اإلستبعادات

التكلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1.679.509.853

3.237.714

10.380.771

1.234.879

3.206.755

1.446.475

226.977

21.664.444

53.659.062

919.796.113

664.656.663

ريال سعودي

رصيد
2016/12/31م

148.657.485

930.716

4.164.437

800.794

2.335.078

443.884

171.340

11.651.464

25.793.157

102.366.615

-

ريال سعودي

رصيد
2016/01/01م

30.245.557

432.725

1.318.876

129.481

679.927

226.780

18.117

3.604.523

9.926.161

13.908.967

-

ريال سعودي

استهالك
السنة

2.242.777

54.314

300.313

69.972

1.667.855

2.574

-

70.618

77.131

-

-

ريال سعودي

استهالك
مستبعد

اإلس ـ ـ ـ ـ ــتهالك

رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)

176.660.265

1.309.127

5.183.000

860.303

1.347.150

668.090

189.457

15.185.369

35.642.187

116.275.582

-

ريال سعودي

رصيد
2016/12/31م

1.502.849.588

1.928.587

5.197.771

374.576

1.859.605

778.385

37.520

6.479.075

18.016.875

803.520.531

664.656.663

ريال سعودي

رصيد
2016/12/31م

1.526.305.281

2.101.406

1.925.807

471.696

2.137.871

645.912

40.837

9.273.992

27.621.599

817.429.498

664.656.663

ريال سعودي

رصيد
2015/12/31م

القيمة الدفترية  -صافي
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 - 12مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2015م

2016م
مصروفات مستحقة

11.894.040

7.883.457

إيرادات إيجارات مقبوضة مقدماً

66.518.741

64.982.297

تأمينات للغير

21.805.029

36.709.226

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1.600.000

1.600.000

أرصدة دائنة أخرى

5.334.088

3.689.546

107.151.898

114.864.526

 -13مخصص الزكاة الرشعية
أ  -حركة املخصص
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2016م

2015م

رصيد بداية السنة

6.068.584

31.181.475

اضافات خالل السنة

6.806.196

6.785.059

تسديدات خالل السنة

()5.456.639

()31.897.950

7.418.141

6.068.584

ب  -عنارص الوعاء الزكوي

تقدم شركة العقيق للتنمية العقارية و شركاتها التابعة اقرارتها الزكوية علي أساس غير موحد  ،ان العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي وفقاً للوائح الهيئة
العامة للزكاة والدخل تتمثل في حقوق المليكة  ،المخصصات كما في بداية السنة و صافي الدخل المعدل  ،ناقصاً صافي القيمة الدفترية للموجودات
الغير متداولة و بعض البنود األخرى .
ج  -املوقف الزكوي

قامت شركة العقيق للتنمية العقارية وشركاتها التابعة بتقديم االقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في 2015/12/31م بشكل مستقل لكل شركة  ،وحصلت
على شهادات زكاة صالحة حتى تاريخ 2017/04/30م .
 - 14مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ك ـم ــا فـ ــي  31ديسمبر
2016م

2015م

رصيد بداية السنة

6.995.892

5.103.400

اضافات خالل السنة

2.401.608

2.805.188

تسديدات خالل السنة

()2.059.364

()912.696

7.338.136

6.995.892
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 - 15إيرادات النشاط
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

إيرادات تأجير وتشغيل عقارات

396.490.889

362.148.652

إيرادات مقاوالت وصيانة

40.041.871

42.519.364

إيرادات إدارة وتسويق عقارات

4.081.431

3.487.410

440.614.191

408.155.426

 - 16تكاليف النشاط
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

مصروفات تشغيلية

89.494.797

76.183.507

مصروفات صيانة وقطع غيار

22.665.674

19.356.172

إستهالك موجودات ثابتة

29.362.152

29.423.890

تكاليف المقاوالت

33.016.618

34.198.396

174.539.241

159.161.965

 - 17مصاريف تسويقية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

رواتب وعموالت وما في حكمها

3.210.498

2.215.739

حمالت دعائية ومعارض

3.592.302

3.336.212

قرطاسية ومطبوعات وخدمات

9.770

37.419

6.812.570

5.589.370
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 - 18مصاريف عمومية و ادارية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2015م

2016م
رواتب وأجور وما في حكمها

9.401.859

8.431.980

بدالت أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين

330.192

357.395

خدمات فنية وإستشارات

1.171.401

1.130.146

إستهالك موجودات ثابتة

883.405

1.027.080

مصروفات خدمية

858.193

1.131.747

نشر وإعالن

26.776

19.660

إيـجـارات

1.818.236

1.812.080

قرطاسـية

98.849

123.524

صيانة وقطع غيار

1.049.759

777.347

المسئولية اإلجتماعية

33.333

103.150

اخرى

23.125

121.586

15.695.128

15.035.695

 - 19إيرادات (مرصوفات) أخرى  -صايف
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

45.700

67.862

6.692.232

-

إيرادات متنوعة

919.196

661.612

أرباح (خسائر) استبعاد موجودات ثابتة

12.281

()98.714

7.669.409

630.760

إيرادات غرامات
فرق تسوية مستحقات

*

* قامت الشركة بتاريخ 1438/03/20هـ الموافق 2016/12/19م بتوقيع مخالصة نهائية مع شركة الخريجي للتجارة والمقاوالت و سداد مبلغ ()7.242.232
ريال سعودي لشركة الخريجي للتجارة والمقاوالت كتسوية ومخالصة نهائية عن أي مستحقات لهم طرف شركة العقيق مقابل عقد تنفيذ أعمال تطوير
فندق العقيق والتي سبق تكوين مخصص لها بمبلغ ( )14.484.464ريال سعودي وفقاً للحكم الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 1434/05/24هـ الموافق
2013/04/05م  ،حيث ان المحكمة أصدرت حكمها ببطالن حكم التحكيم المشار إليه أعاله بتاريخ 1435/07/01هـ الموافق 2014/05/01م  ،وعليه
فقد تم االتفاق بين الطرفين بتسوية الخالف ودياً وإبرام مخالصة نهائية ترتب عنها قيام شركة العقيق بدفع المبلغ المتفق عليه والمشار إليه أعاله .
-20

قامت الشركة بتاريخ 1438/03/20هـ الموافق 2016/12/19م بتوقيع عقد تأجير مع شركة إيالف للفنادق المحدودة لتأجير مركز المجيدي السكني
المقام على قطعة األرض رقم ( )132في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف بقيمة إجمالية قدرها ( )230.000.000ريال سعودي ،
تسدد على دفعات وذلك لمدة سبعة سنوات ونصف  ،تبدأ من 2017/01/01م شاملة فترة سماح واستخراج الموافقات والتصاريح وأعمال التجديد  -التي
سيقوم بها المستأجر  -مدتها ( )6أشهر تبدأ من 2017/01/01م وحتى 2017/06/30م .
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(بالريال السعودي)
 - 21توزيعات أرباح

في تاريخ  27مارس 2016م وافقت الجمعية العمومية لشركة العقيق علي اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع دفعة إضافية من األرباح عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2015م قدرها  60.000.000ريال سعودي و التي تعادل ما نسبته  ٪4من راس المال بواقع  40هللة للسهم الواحد .
في تاريخ  20أبريل 2016م قرر مجلس اإلدارة توزيع دفعة أولى عن أرباح عام 2016م قدرها  45.000.000ريال سعودي و التي تعادل ما نسبته  ٪3من
راس المال بواقع  30هللة للسهم .
في تاريخ  10يوليو 2016م قرر مجلس اإلدارة توزيع دفعة ثانية عن أرباح عام 2016م قدرها  52.500.000ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته ٪3.5
من راس المال بواقع  35هللة للسهم  .وفي تاريخ  2أكتوبر 2016م قرر مجلس اإلدارة توزيع دفعة ثالثة عن أرباح عام 2016م قدرها  60.000.000ريال
سعودي تعادل ما نسبته  ٪4من راس المال بواقع  40هللة للسهم .
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015م تم توزيع دفعة أولى من األرباح بتاريخ 2015/04/12م قدرها  97.298.000ريال سعودي تعادل ما
نسبته  ٪5من راس المال قبل التخفيض بواقع  50هللة للسهم  .تم توزيع دفعة ثانية من األرباح بتاريخ 2015/10/01م قدرها  60.000.000ريال سعودي
تعادل ما نسبته  ٪4من راس المال بواقع  40هللة للسهم .
اوصى مجلس اإلدارة على توزيع دفعة إضافية من األرباح عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م قدرها  60ميلون ريال سعودي بواقع  40هللة
للسهم (2015م  60 :مليون ريال سعودي بواقع  40هللة للسهم )  ،والتي تعادل ما نسبته  ٪4من راس المال .
 - 22عقارات الرشكة الواقعة ضمن نطاق توسعة املسجد النبوي الرشيف

وفق ما سبق أن أعلنت عنه الشركة خالل عام 2013م عن وجود مجموعة من عقاراتها ضمن نطاق مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف  ،فإن بعض
هذه العقارات لم يتم حتى تاريخه معرفه الموقف بشأن نزعها و التعويض عنها .
 - 23االلتزامات املحتملة

تتمثل االلتزامات المحتملة في الجزء غير المغطى من خطابات الضمان وسندات ألمر صادرة من بنك الرياض لصالح شركة طيبة للمقاوالت والصيانة -
تاكوما (شركة تابعة) البالغة في  31ديسمبر 2016م  10.086.591ريال سعودي ( 4.410.584ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م) .
 -24األدوات املالية  -القيمة العادلة وادارة املخاطر
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي .
مخاطر العمالت

تنشأ مخاطر العمالت من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية  .ال
تعتقد االدارة أن مخاطر العمالت جوهرية ألن معظم معامالت وأرصدة الشركة األساسية بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي  ،والذى سعر صرفه مثبت
مع الريال السعودي .
مخاطر سعر العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت في السوق على قيمة الموجودات التي تكتسب عائد والمطلوبات المحملة
بالفائدة  .ال تعتقد إدارة الشركة أنها تتعرض على نحو جوهري لمخاطر أسعار العموالت .
مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المنشأة على تلبية صافي احتياجاتها التمويلية .ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن اضطرابات في السوق أو
إنخفاض االئتمان أو عدم االلتزام بشروط بعض االتفاقيات  ،مما يؤدي إلى تجفيف بعض مصادر التمويل على الفور  .وللتقليل من هذه المخاطر  ،تراقب
االدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان الحصول على السيولة الكافية أو إتاحتها ،حسب الحاجة  .ال تعتقد االدارة أن الشركة
معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري .
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
مخاطر االئتامن

تعزى مخاطر االئتمان للشركة في المقام األول إلى أموالها السائلة وذممها المدينة  ،تم إيداع النقد واالستثمارات لدى بنوك محلية كبرى ذات تصنيف
إئتماني مرتفع  ،على الرغم من أن هنالك عدد بسيط من العمالء يشكل جزءاً كبيراً من االيرادات وأرصدة الذمم المدينة  ،فقد قدم هؤالء العمالء ضمانات
مالئمة تضمن سداد مديونياتهم  .جميع كبار العمالء يتمتعون بسمعة جيدة داخل المملكة العربية السعودية وال يوجد ما يوحي الى أنه سيكون هناك خسارة
ناتجة عن التعامل معهم  .تم اثبات المبالغ الظاهرة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحصيل والتي تقدر من قبل ادارة الشركة بناء على
خبرتها  .عليه  ،ال تعتقد االدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري لمخاطر االئتمان .
 -25اإلحتياطي النظامي

بموجب النظام األساسي للشركة ،فإن على الشركة تحويل  ٪10من صافي الدخل إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ  ٪50من رأس المال المدفوع .
جاري العمل حالياً على تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الذي ينص على تحويل  ٪10من صافي الدخل إلى احتياطي
نظامي حتى يبلغ  ٪30من رأس المال المدفوع
 -26أرقام املقارنة

تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع أرقام السنة الحالية .
 -27اعتامد القوائم املالية

تم اعتماد اصدار القوائم المالية بواسطة مجلس االدارة في 2017/02/22م .
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف  31ديسمرب 2017م
وتقرير مراجعي الحسابات املستقلني
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة املركز املايل املوحدة
(بالريال السعودي)
إيضاح

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2016م

كما في  1يناير 2016م

الموجــودات
الموجودات المتداولـة
نقد وما في حكمه

()5

236.805.824

181.862.118

139.013.649

ذمم مدينة  -صافي

()6

13.453.591

20.282.020

11.768.450

مستحق من اطراف ذوي عالقة

()7

5.864.613

9.215.294

11.686.732

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

13.407.810

8.976.023

11.958.033

مخزون

2.497.083

3.874.741

3.298.598

إجمالي الموجـودات المتداولة

272.028.921

224.210.196

177.725.462

الموجودات غير المتداولة:
إستثمارات طويلة االجل

()8

18.950.893

28.666.909

28.666.909

استثمارات عقارية  -صافي

()9

384.760.923

-

-

ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي

()10

1.262.575.897

1.677.202.005

1.700.880.018

موجودات غير ملموسة  -صافي

()11

1.085.182

1.445.557

1.644.434

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.667.372.895

1.707.314.471

1.731.191.361

إجمالي الموجودات

1.939.401.816

1.931.524.667

1.908.916.823

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة

5.009.207

3.943.002

682.892

إيرادات مؤجلة

56.144.601

66.518.741

64.982.297

مستحق إلى اطراف ذوي عالقة

()7

194.916

147.136

134.581

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()12

40.850.289

40.633.156

49.882.229

()13-2

6.955.230

7.323.975

6.068.584

109.154.243

118.566.010

121.750.583

مخصص الزكاة الشرعية
إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة :

()14

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
إجمالى المطلوبات

13.648.795

11.797.439

10.321.698

122.803.038

130.363.449

132.072.281

حقوق الملكية
رأس المال

()15

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

احتياطي نظامي

()16

280.846.591

257.789.456

233.539.398

45.705.991

()16.808.226

()17.558.745

-

60.000.000

60.000.000

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

()10.950.615

()691.495

-

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

1.815.601.967

1.800.289.735

1.775.980.653

حقوق الملكية غير المسيطرة

996.811

871.483

863.889

إجمالي حقوق الملكية

1.816.598.778

1.801.161.218

1.776.844.542

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

1.939.401.816

1.931.524.667

1.908.916.823

األرباح المبقاة ( /الخسائر المتراكمة)
()25

أرباح مقترح توزيعها

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة األرباح أو الخسائر املوحدة
(بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضـاح

2017م

2016م

اإليرادات

()17

414.833.644

440.614.191

تكلفة اإليرادات

()18

()155.615.295

()176.999.570

259.218.349

263.614.621

مصروفات بيع وتسويق

()19

()6.715.138

()6.812.570

مصروفات عمومية وإدارية

()20

()16.636.463

()17.598.542

صافي ربح النشاط

235.866.748

239.203.509

أرباح استثمار في مرابحات

2.213.425

2.460.611

()1.042.865

7.726.437

مصروفات تمويل

-

()52.868

صافي الربح قبل الزكاة الشرعية

237.037.308

249.337.689

()6.386.976

()6.712.029

230.650.332

242.625.660

مجمل الربح

(مصاريف) إيرادات أخرى  -صافي

الزكاة الشرعية

()21

()1-13

صافى ربح السنة
صافي ربح السنة العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

230.571.352

242.500.577

حقوق الملكية غير المسيطرة

78.980

125.083

230.650.332

242.625.660

ربحية السهم (بالريال السعودي):
الربحية األساسية والمخفضة للسهم

1.54

1.62

ربحية السهم  -العمليات المستمرة
الربحية األساسية والمخفضة للسهم

1.57

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة الدخل الشامل اآلخر املوحدة
(بالريال السعودي)

ايضاح
صافى ربح السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2016م

230.650.332

242.625.660

بنود الدخل شامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة
()9.716.016

-

()1-8

خسائر غير محققة من استثمارات طويلة االجل بالقيمة العادلة
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

()496.756

()718.984

إجمالى الدخل الشامل للسنة

220.437.560

241.906.676

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

220.312.232

241.809.082

حقوق الملكية غير المسيطرة

125.328

97.594

220.437.560

241.906.676

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

المحول لإلحتياطي النظامي

توزيعات أرباح

الحركة في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة

صافي ربح السنة

الرصيد يف  1يناير 2017م

المحول لإلحتياطي النظامي

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

أرباح مقترح توزيعها

توزيعات أرباح

الحركة في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة

صافي ربح السنة

تسويات التحول للمعايير الدولية

الرصيد في  1يناير 2016م

()16

()24

()16

()24

()26

إيضاح

280.846.591

23.057.135

-

-

-

257.789.456

24.250.058

-

-

-

-

-

-

233.539.398

45.705.991

()23.057.135

()145.000.000

-

230.571.352

()16.808.226

()24.250.058

-

()60.000.000

()157.500.000

-

242.500.577

()18.552.205

993.460

-

-

()60.000.000

-

-

60.000.000

-

-

60.000.000

()60.000.000

-

-

-

60.000.000

()10.950.615

-

-

()10.259.120

-

()691.495

-

-

-

-

()691.495

-

-

-

التغيرات
المتراكمة في بنود
الدخل الشامل
اآلخر

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

1.500.000.000

-

-

-

-

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

رأس المال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة
(خسائر متراكمة)

توزيعات أرباح

رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

1.815.601.967

-

()205.000.000

()10.259.120

230.571.352

1.800.289.735

-

-

-

()217.500.000

()691.495

242.500.577

()18.552.205

1.794.532.858

إجمالي حقوق
الملكية العائدة
لمساهمي الشركة

996.811

-

-

46.348

78.980

871.483

-

()90.000

-

-

()27.489

125.083

()187.155

1.051.044

1.816.598.778

-

()205.000.000

()10.212.772

230.650.332

1.801.161.218

-

()90.000

-

()217.500.000

()718.984

242.625.660

()18.739.360

1.795.583.902

حقوق الملكية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
(بالريال السعودي)
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

ايضاح

صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية وحقوق الملكية غير المسيطرة

2017م

2016م

237.037.308

249.337.689

تعديالت تسوية صافي الربح الى صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
استهالك استثمارات عقارية

5.782.931

-

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

25.466.349

31.045.773

إطفاء موجودات غير ملموسة

590.930

585.582

مكافأة نهاية الخدمة

3.531.444

2.816.121

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

472.606

-

أرباح تسوية رصيد مستحق

-

()6.692.232

شطب مصروفات راسمالية

2.248.664

-

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()373.460

()12.281

ذمم مدينة

6.355.823

()8.513.570

مستحق من أطراف ذوي عالقة
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

3.350.681

2.471.438

()4.431.787

2.982.010

مخزون

1.377.658

()576.143
3.260.110

التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

ذمم دائنة

1.066.205

إيرادات مؤجلة

()10.374.140

1.536.444

مستحق الى اطراف ذوي عالقة

47.780

12.555
()2.556.841

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

217.133

النقد الناتج من النشاط التشغيلي

272.366.125

275.696.655

مكافأة نهاية الخدمة مسددة

()2.176.844

()2.059.364

زكاة مسددة

()6.755.721

()5.456.638

صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي

263.433.560

268.180.653

التدفقات النقدية من النشاط االستثماري :
إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

()3.759.866

()7.412.927

اضافات استثمارات عقارية

()17.134

()386.709

إضافات موجودات غير ملموسة

()230.555

المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

517.701

57.452

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) النشاط االستثماري

()3.489.854

()7.742.184

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :
توزيعات أرباح مدفوعة

()205.000.000

()217.500.000

الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

-

()90.000

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) النشاط التمويلي

()205.000.000

()217.590.000

الزيادة في نقد وما في حكمه

54.943.706

42.848.469

نقد وما في حكمه في بداية السنة

181.862.118

139.013.649

236.805.824

181.862.118

()5

نقد وما في حكمه في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:
خسائر غير محققة من استثمارات طويلة األجل بالقيمة العادلة

9.716.016

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

496.756

718.984

إستبعاد مشروعات تحت التنفيذ

2.248.664

-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 - 1بيانات عامة

ان شركة العقيق للتنمية العقارية («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تسجيل الشركة بتاريخ  24محرم 1425هـ بالسجل التجاري رقم
 4650034911في المدينة المنورة وتم تحويل الكيان النظامي للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي
وزارة التجارة رقم  255وتاريخ  6شعبان  1426هـ الموافق  11سبتمبر 2005م.
يقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تملك العقارات واستثمارها بالبيع والشراء واإلستئجار والتأجير وإدارتها وتشغيلها وصيانتها  ،وتملك الفنادق
والمستشفيات والمرافق الترفيهية والسياحية واستثمار وإدارة وتشغيل وصيانة كل منها  ،وأعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن والمرافق بالمنشآت
العامة والخاصة  ،والمقاوالت المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية  ،وتجارة البيع بالتجزئة والجملة في المواد اإلستهالكية والزراعية والكهربائية
والمعدات و اآلالت والتوريد  ،وتقديم خدمات االئتمان والرهن العقاري  ،واإلشراف على تنفيذ المشروعات العقارية.
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي شكل مع جهات ،شركات ،أو أفراد يقومون بأنشطة مماثلة أو قد تقوم الشركة بالمساعدة في تحقيق
هدفها بحيث تندمج أو تؤسس أو تقوم بشراء أو اإلستثمار في صناديق لتحقق مصالحها.
السجالت التجارية الفرعية التي جرى توحيدها في هذه القوائم:
االسم التجاري

رقـم السجل

مكان اإلصدار

تاريخ اإلصدار

م
1

فندق ميلينيوم العقيق

4650071171

المدينة المنورة

1435/05/08هـ

2

فندق ميلينيوم طيبة

4650046936

المدينة المنورة

1431/01/04هـ

أ) رشكات تابعة خاضعة لسيطرة رشكة العقيق للتنمية العقارية وجرى توحيدها يف هذه القوائم:

شركة تابعة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية
2017م

2016م

شركة طود إلدارة وتسويق العقار

المملكة العربية السعودية

إدارة العقار والتسويق

٪90

٪90

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة المحدودة (تاكوما)

المملكة العربية السعودية

المقاوالت والصيانة

٪94

٪94

 - 2أسس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام

تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة (« القوائم المالية») وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  « 34التقارير المالية األولية» والمعايير واالصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية .تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية وتندرج تحت أول قوائم مالية سنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار رقم  1من هذه المعايير «تطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية للمرة األولى» كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية و المعايير و االصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية كما في  1يناير 2016م ،وهو تاريخ التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
كما هو مبين في االيضاح رقم ( ، )26فقد تم بيان كيفية تأثير التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المركز المالي و األداء المالي
والتدفقات النقدية للمجموعة.
أينما تظهر عبارة «المعايير الدولية للتقرير المالي» في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة
الدولية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين («الهيئة») للتطبيق في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى
إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة اعتماد معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن الهيئة  ،هذا ويقصد بالمعايير
واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة من معايير أو آراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 2-2تطبيق معايري جديدة ومعدلة

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2016م في القوائم
المالية ،إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في السنة الحالية والسنوات
السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية .




التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم « 1عرض القوائم المالية «  ،بشأن مبادرة اإلفصاح .
التعديالت على المعيار المحاسبي رقم « 16العقارات واآلالت والمعدات».
دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م 2014 -م والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  5ورقم  7والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19ورقم .34

 3-2تطبيق مبكر ملعايري جديدة

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر وقامت الشركة
بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
 )1-3-2املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  9األدوات املالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية  ،إن المعيارالدولي
للتقرير المالي رقم  9يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
يتضمن (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )9ثالث فئات تصنيف وطريقة قياس جديدة للموجودات المالية التي تعكس نموذج األعمال التي يتم إدارة
الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية.
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي :الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ،
والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم 39
الحالية للمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون فيها األداة األساسية هي لموجودات مالية ضمن نطاق المعيار
ال يتم تقسيمها .وبدال من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نموذج «الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج «الخسارة االئتمانية المستقبلية
المتوقعة» ،وهذا يتطلب تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها
على أساس االحتمال المرجح.
تم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقاً ألحد األسس التالية:



الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل 12
شهر اً بعد تاريخ التقرير.
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .هي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر
المتوقع لألداة المالية.

بالنسبة للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر اإلئتمانية للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير
منذ اإلعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً إذا لم تزيد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير ،يسمح للشركة
تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئتمانية بشكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .إال أن قياس خسائر
اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة ،يجوز للشركة إختيار
تطبيق هذه السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 )2-3-2املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة الصادرة والتي مل يحن موعد تطبيقها بعد

يظهر الجدول أدناه المعايير والتفاسير والتعديالت الصادرة التي لم يحن موعد تطبيقها بعد حتى تاريخ صدور القوائم المالية الموحدة للشركة .وتتوقع
الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل وتعتزم تبني هذه المعايير حيثما تكون مالئمة ،عندما تصبح سارية المفعول:
الـبـيـان

المعيار  /التفسير

يسري مفعوله اعتبار ًا من الفترات
التي تبدأ في التواريخ التالية أو بعدها

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15

اإليرادات الناشئة عن تعاقدات مع العمالء

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

اإليجارات

 1يناير 2019م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17

عقود التأمين

 1يناير 2021م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

االفصاح عن الحصص في منشآت أخرى  -تعديالت على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم -
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تعديالت
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

 1يناير 2018م

المعيار المحاسبي الدولي رقم 28

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة -
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 28

 1يناير 2018م

المعيار المحاسبي الدولي رقم 40

العقارات اإلستثمارية  -تعديالت على المعيار المحاسبي
الدولي رقم 40

 1يناير 2018م

التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 22

ترجمة العمالت االجنبية وإعتبارات متقدمة

 1يناير 2018م

التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 23

عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل

 1يناير 2018م

أ -أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية الغير معدة لإلتجار والتي يتم قياسها بالقيمة
العادلة وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية.
ب -العملة الوظيفية

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

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة والتي تؤثر على المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير ،والمبالغ المقرر عنها لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات
واألحكام بشكل مستمر ويتم تحديد تلك التقديرات واألحكام على أساس الخبرة التاريخية وبعض العوامل األخرى ،بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية
المعقولة في ظل هذه الظروف .تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واإلفتراضات فيما يتعلق بالمستقبل .إن النتائج المحاسبية بحكم طبيعتها ،نادراً ما
تساوي النتائج الفعلية .إن التقديرات واإلفتراضات بها خطورة والتي قد تسبب في إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية التالية ،قد تم توضيحها فيما يلي:
أ) األعامر اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

تقدر المجموعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واالالت والمعدات إلحتساب اإلستهالك .يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار الغرض من
إستخدام هذه الموجودات أو مدة اإلنقضاء الفعلي لهذه الموجودات .تقوم المجموعة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه الموجوادت سنوياً
ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى المجموعة أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.
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ب) اإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة الموجودات غير المالية فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ،ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة من خالل ايجاد الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقابلة
لالسترداد .ان القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى .لغرض تقييم
االنخفاض يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة (وحدة توليد النقد) قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير
المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي  .وعندما يتم
الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن
القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة
لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة
االرباح أو الخسائر الموحدة ،وال يتم عكس خسائر اإلنخفاض في الشهرة.
ج) منافع املوظفني  -خطة املزايا املحددة

يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال التقييم اإلكتواري .يشمل
التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم ،والزيادات
المستقبلية في الرواتب ،وسلوك العاملين ،ومعدل دوران العاملين .ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة
شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات ،لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.
د) البنود املتداولة والغري متداولة

يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .يعتبر األصل متداول عندما يكون:





من المتوقع أن يتحقق أو ينوى بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية.
محتفظ به لغرض المتاجرة.
من المتوقع أن يتحقق خالل فترة اثنى عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير ،أو
ً
نقد أو ما في حكمه ما لم يكن مقيد من أن يتم صرفه أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثنى عشر شهرا بعد فترة التقرير.

جميع الموجودات األخرى يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة عندما يكون:





من المتوقع أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.
محتفظ به لغرض المتاجرة.
يحين موعد استحقاقها للتسوية خالل فترة اثنى عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير.
ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام على األقل لفترة اثنى عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
هـ) قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .ان القيمة العادلة هي سعر بيع أصل أو تحويل إلتزام
في عملية منتظمة بين طرفين في السوق في تاريخ القياس .يكون قياس القيمة العادلة مبنياً على إفتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:



في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
في السوق األكثر مالئمة للموجودات و المطلوبات في حالة عدم وجود سوق رئيسي.

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 األصل أو 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 إستخدام لألصل أو
بيعه لمشارك آخر في السوق قد يستخدمه أفضل إستخدام.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وتعترف بزيادة إستخدام المدخالت المتعلقة التي
يمكن مالحظتها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
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إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة  ،يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي
للقيم العادلة ،والذي يتم توضيحه فيما يلي ،على أساس الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقياس القيم العادلة ككل:
المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى  :2أساليب التقييم بحيث يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر
أو غير مباشر.
المستوى  :3أساليب التقييم بحيث يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظته.
يتم اإلعتماد على خبراء تقييم خارجيين لتقييم الموجودات الهامة ،كالموجودات الحيوية والموجودات المالية غير المدرجة.
ز) مبدأ اإلستمرارية

تم تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرار وفقاً لمفهوم اإلستمرارية واالدارة على قناعة بأن لديها الموارد الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل القريب.
عالوة على ذلك فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تؤدي الى شك كبير على قدرة المجموعة في اإلستمرار  .على أساس مفهوم
اإلستمرارية .وبالتالي ،فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمفهوم اإلستمرارية.
 - 3السياسات املحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة  ،وعند إعداد القائمة اإلفتتاحية
للمركز المالي وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  1يناير 2016م ،لغرض التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إال إذا ذكر
غير ذلك.
 1-3أسس التوحيد
أ) الرشكات التابعة

إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالية للشركة وفروعها وشركاتها التابعة كما هو مبين في ايضاح رقم ( . )1تتحقق السيطرة
عندما تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق للعوائد من تدخلها مع الشركة المستثمر فيها  ،وعندما يكون للمجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد
من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها  .إن المجموعة تعتبر ذات سيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما يكون لدى المجموعة:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).
التعرض و الحقوق في العوائد المختلفة من تداخلها مع الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

هناك فرضيات متعارف عليها ،أن امتالك األغلبية في حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة ،ولدعم تلك الفرضية وعندما تملك المجموعة أقل من أغلبية
حقوق التصويت أو تمتلك حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إن كانت
لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:




الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية.
حقوق التصويت للمجموعة و حقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في إحدى عناصر
السيطرة المذكورة أعاله .تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ،مطلوبات ،إيرادات ،ومصروفات شركة تابعة مستحوذ عليها أو مستبعدة خالل الفترة ضمن القوائم
المالية الموحدة من تاريخ اكتساب المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة وحتى تاريخ توقفها.
إن األرباح والخسائر وجميع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة القابضة للمجموعة وألصحاب حقوق الملكية
غير المسيطرة ،حتى إن نتج عن ذلك وجود رصيد بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة  .يتم عند الضرورة إجراء تعديالت على القوائم
المالية للشركات التابعة لتتوافق سياستها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة
عن المعامالت فيما بين المجموعة وشركتها التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة يتم إستبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة .كما أن أية
أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن معامالت داخلية في المجموعة يتم إستبعادها عند توحيد القوائم المالية.
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إن أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان للسيطرة ،تتم المحاسبة عنه كمعاملة حقوق ملكية .عندما تفقد المجموعة السيطرة على
شركة تابعة تقوم بالتالي:







الغاء اثبات موجودات ( بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
الغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة.
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.

إن حصة الشركة القابضة في المكونات المذكورة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة ،وفقاً
لما هو مالئم ،حيث يكون ذلك مطلوباً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
ب) االستثامر يف رشكات زميلة والرشكات الخاضعة للسيطرة املشرتكة (رشكات مستثمر فيها بحقوق امللكية)

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير هام على سياستها المالية والتشغيلية ،ولكن ال تمتلك سيطرة عليها .تمتلك المجموعة التأثير الهام
عندما تمتلك  ٪20إلى  ٪50من حقوق التصويت في شركة أخرى .االئتالفات هي تلك الشركات التي تمتلك المجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها،
وتنشأ تلك السيطرة نتيجة لالتفاقات التعاقدية وتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية االستراتيجية.
تتم المحاسبة عن اإلستثمار في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .القوائم المالية الموحدة تتضمن حصة المجموعة من الدخل
والمصروفات والتحركات في حقوق الملكية وفق طريقة حقوق الملكية بعد التعديل لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة من تاريخ ممارسة التأثير
الهام وحتى تاريخ فقدان هذا التأثير .يتم تسجيل اإلستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية بالتكلفة في تاريخ المركز المالي متضمن الشهرة المحددة عند
اإلقتناء بعد خصم أية خسائر إنخفاض في القيمة.
عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة بما فيها االستثمارات طويلة األجل ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة
المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات
نيابة عن الشركة الزميلة.
ج) دمج األعامل

يتم المحاسبة عن دمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء .يتم قياس تكلفة اإلستحواذ ،والتي تمثل المبلغ المدفوع مقابل اإلستحواذ ،بالقيمة العادلة
للموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو المفترضة في تاريخ اإلستحواذ .تقوم المجموعة باإلختيار على أساس كل معاملة على حده .يتم قياس حقوق
الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو بحصتها من المبلغ المثبت لصافي الموجودات المحددة بتاريخ اإلستحواذ .إن تكاليف المعامالت ،بخالف تلك
التكاليف المرتبطة بإصدار أسهم حقوق الملكية ،التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال يتم تحميلها كمصروفات عند تكبدها.
د) العمليات املستبعدة

يتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة باإلضافة إلى أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة
بشكل كامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية
إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير محققة لكن إلى المدى الذي
ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.
هـ) حصص امللكية غري املسيطرة

يتم إثبات الحصص غير المسيطرة في صافي أصول الشركات التابعة الموحدة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في صافي تلك األصول .تتكون
الحصص غير المسيطرة في مبالغ تلك الحصص التي يتم إثباتها بتاريخ تجميع األعمال األساسي باإلضافة إلى حصصهم في التغيرات في حقوق الملكية
في الشركة التي تحصل بعد تاريخ اإلستحواذ .
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 2-3األدوات املالية
املوجودات املالية

أ) التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية وفقاً للفئات التالية:



تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو األرباح أو الخسائر) ،و
تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

يعتمد التصنيف على طريقة أعمال المجموعة إلدارة موجوداتها المالية و الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح و الخسائر ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر.
بالنسبة لالستثمار في أدوات الدين ،يعتمد ذلك على نموذج العمل المستثمر فيه .بالنسبة لالستثمار في أسهم حقوق الملكية ،يعتمد ذلك على ما إذا
كانت المجموعة قد قامت بإجراء إختيار لما هو غير قابل لإلستراداد عند التسجيل المبدئي وذلك بالمحاسبة عن أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
ب) القياس

عند التسجيل المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى تكلفة المعامالت المنسوبة مباشرة إلى اقتناء الموجودات
المالية ،في حالة كون األصل المالي غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يتم اعتبار تكاليف المعامالت العائدة مباشرة على
اإلستحواذ على األصل المالي .إن تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تحميلها كمصروفات
ضمن األرباح أو الخسائر.
األدوات المالية المتضمنة للمشتقات المالية تؤخذ في اإلعتبار في مجملها عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية هي الدفعة الوحيدة للمبلغ الرئيسي
والفائدة.
أدوات الدين :الحقاً لقياس أداة الدين والذي يعتمد على طريقة أعمال المجموعة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل ،فإن هناك ثالث
فئات للقياس والتي تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين وفقاً لها:
التكلفة المستنفذة :إن الموجودات المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتمثل هذه التدفقات النقدية في سداد أصل الدين
والفوائد المقاسة بالتكلقة المستنفذة .إن األرباح أو الخسائر من أداة الدين و التي يتم إعادة قياسها بالتكلفة المستنفذة والتي ال تعتبر جزء من عالقة
التحوط ،يتم إثباتها ضمن األرباح والخسائر عند الغاء اثبات األصل أو حدوث انخفاض في قيمته .إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها
ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة :الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية ولغرض بيع
األصل المالي ،بحيث تتمثل هذه التدفقات النقدية لالصل في سداد أصل الدين والفوائد المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
الموحدة .تتم معالجة الحركة في القيمة الدفترية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة  ،بإستثناء األرباح أو الخسائر الناتجة عن اإلنخفاض في
القيمة و إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المدرجة ضمن األرباح والخسائر .عند الغاء اثبات األصل المالي ،يتم إعادة تصنيف
األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مسبقاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة من حقوق الملكية الى االرباح أو الخسائر ويتم إدراجها ضمن بند
أرباح ( /خسائر) أخرى .إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .إن األرباح أو الخسائر من استثمار أداة الدين والذي يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر والتي ال تعتبر جزء من عالقة التحوط ،يتم إثباتها ضمن األرباح والخسائر وعرضها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة ضمن
األرباح( /الخسائر) األخرى في الفترة عند نشؤها .إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
أدوات حقوق الملكية :تقوم المجموعة بقياس كافة إستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة .حيث ان اإلدارة قررت عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة
الستثمارات حقوق الملكية ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ،فإنه ال يتم تصنيف الحق ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى قائمة األرباح والخسائر
الموحدة .تستمر المجموعة في إثبات توزيعات األرباح من تلك اإلستثمارات ضمن األرباح والخسائر كإيرادات أخرى عندما ينشأ للمجموعة حق في استالم
توزيعات األرباح  .إن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل األرباح والخسائر يتم اثباتها ضمن األرباح ( /الخسائر) األخرى في قائمة
األرباح والخسائر الموحدة حسبما يقتضي ذلك.

145

رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
المطلوبات المالية :يتم تصنيف المطلوبات المالية ،عند التسجيل المبدئي ،كمطلوبات مالية من خالل األرباح أو الخسائر ،السلف والقروض ،والذمم
الدائنة .إن تلك المطلوبات المالية يتم إثباتها مبدئياً بالقيمة العادلة و في حالة السلف والقروض والذمم الدائنة يتم خصم التكاليف العائدة مباشرة
للمعامالت .تقوم المجموعة مبدئياً باإلعتراف باالوراق المالية للدين الصادرة في تاريخ صدورها ويتم اإلعتراف مبدئياً بجميع المطلوبات المالية األخرى
(بما في ذلك المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تارخ المتاجرة التي تصبح فيه المجموعة طرف في األحكام التعاقدية
لألداة.
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو إنتهاء مدتها.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ بعد المقاصة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة  ،عندما يكون للمجموعة حق قانوني
لمقاصة تلك المبالغ وتكون لديها النية للتسوية على أساس الصافي أو اثبات األصل وتسوية التزام في نفس الوقت.
لدى المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية :ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى.
ج) االنخفاض يف القيمة

تقوم المجموعة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المستنفذة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن
طريقة خسائر االنخفاض في القيمة المطبقة تعتمد على ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان.
 3-3ممتلكات وآالت و معدات
أ) اإلعرتاف و القياس

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة  -إن وجد .تم تحديد تكلفة بعض
عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات بالرجوع إلى معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .لقد اختارت المجموعة اإلعفاء
االختياري الستخدام إعادة التقييم المسبق كتكلفة مفترضة كما في  1يناير 2016م ،وهو تاريخ التحول.
تتضمن التكلفة المصروفات العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل .إن تكلفة الموجودات المكونة ذاتياً تتضمن تكاليف المواد والعمالة المباشرة وأي
تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص له وتكاليف تفكيك وإزالة وإعادة تركيبها في موقع العمل وتكاليف االقتراض لتأهيل
األصل حيث أن تاريخ البدء في رسملته هو تاريخ ما بعد  1يناير 2016م.
عندما تكون األعمار اإلنتاجية لبعض عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات مختلفة تتم المحاسبة عنها كعناصر منفصلة (عناصر أساسية) للممتلكات
واآلالت والمعدات.
يتم تحديد األرباح والخسائر عند استبعاد أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة المبلغ المحصل من االستبعاد مع القيمة الدفترية لألصل
ويتم إثباته بالصافي ضمن اإليرادات االخرى في قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة.
ب) التكاليف الالحقة

إن تكلفة استبدال أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات يتم إثباتها ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك
األصل للمجموعة .ويمكن قياس تلك المنافع بشكل موثوق ويتم الغاء اثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل .إن التكلفة اليومية لخدمة الممتلكات واآلالت
والمعدات يتم اثباتها ضمن األرباح والخسائر عند تكبدها.
ج) اإلستهالك

يتم احتساب اإلستهالك على مدى المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل لقيمة التكلفة مخصوماً منه القيمة المتبقية.
يتم إثبات اإلستهالك في قائمة األرباح والخسائر الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات
واآلالت والمعدات ،حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية الكامنة في األصل .يتم احتساب اإلستهالك
للموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية للموجودات ايهما اقصر ،إال اذا كانت المجموعة متيقنة من حصولها على ملكية األصل
بنهاية مدة عقد اإليجار .وال يتم احتساب استهالك لألراضي.
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فيما يلي نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية و فترات المقارنة:
سنوات
٪3.33 - ٪1.5

المباني

٪20 - ٪5

ممتلكات ومعدات

٪25 - ٪20

أثاث ومعدات مكتبية

٪25

سيارات

تتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية وتعديلها عند الحاجة.
 4-3املوجودات غري امللموسة
أ) املوجودات غري امللموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من قبل المجموعة ذات العمر اإلنتاجي المحدد بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر
االنخفاض المتراكمة.
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتدفقة إلى المجموعة .يتم إدراج المصروفات األخرى ،بما في ذلك،
مصروفات الشهرة الناتجة داخلياً والعالمات التجارية ،في قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة.
يتم تقدير االعمار المستفاد منها للموجودات غير الملموسة كعمر محدود أو غير محدود.
ب) اإلطفاء

يتم احتساب اإلطفاء على تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر بديل لقيمة التكلفة مخصوماً منه القيمة المتبقية.
يتم إثبات اإلطفاء في قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ،
من التاريخ التي تكون فيه متوفرة لالستخدام ،حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االطفاء المتوقع للمنافع االقتصادية الكامنة في األصل،
ويتم إعادة تقييمها بخسائر اإلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر بأن الموجودات غير الملموسة انخفضت قيمتها .ويتم مراجعة طرق اإلطفاء
والقيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية المقدرة سنوياً على األقل.
يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
 5-3اإلستثامرات العقارية

اإلستثمارات العقارية هي العقارات المملوكة لغرض الحصول على إيرادات إيجار و  /أو لزيادة قيمتها وليس لغرض البيع في سياق العمل المعتاد ،أو
لالستخدام في اإلنتاج أو لتقديم البضائع والخدمات أو لألغراض اإلدارية.
يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكلفة المعامالت.
عندما يتغير إستخدام األصل  ،يتم إعادة تصنيفه ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات  ،تصبح التكلفة أو القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هي
التكلفة لعملية المحاسبة الالحقة.
يتم إلغاء اثبات االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم شطبها من اإلستخدام وعندما ال يتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية
من استبعادها .يتم اثبات الفرق بين صافي المحصل من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة األرباح اوالخسائر خالل فترة الغاء االثبات.
 6-3أصول مؤجرة

إن عقود اإليجار التي ال تتحمل المجموعة مخاطر ومنافع الملكية منها يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي .إن جميع عقود اإليجار التي ابرمتها المجموعة
هي عقود إيجار تشغيلية وال يتم إثبات الموجودات المؤجرة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة .يتم تحميل دفعات االيجار المتعلقة بعقود
االيجار التشغيلي على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة على مدى فترة عقود االيجار.
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 7-3املخزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل .يتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح .تشمل تكلفة السلع جميع
تكاليف النقل والتجهيز.
إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في سياق العمل المعتاد ناقصاً نفقات البيع المتغيرة.
 8-3اإلنخفاض يف القيمة
أ) املوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم املدينة)

يتطلب المعايير الدولية (المعيار رقم  )9اتباع نموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة من انخفاض الموجودات المالية .يتطلب نموذج الخسائر االئتمانية
المتوقعة أن تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير وذلك الثبات
التغيرات في مخاطر االئتمان من تاريخ التسجيل المبدئي .وبعبارة أخرى ،فإنه لم يعد من الضروري لحدث االئتمان أن يحدث قبل اثبات الخسائر
االئتمانية .وبعكس ذلك ،فإن المنشآت تقوم دائماً بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة .بالتالي،
يتم توفير المعلومات في الوقت المناسب عن خسائر االئتمان المتوقع.
يتم قياس الخسائر المتوقعة على أساس المبلغ المساوي (أ) للخسائر المتوقعة لمدة  12شهراً ،أو (ب) الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .إن لم
تحدث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية منذ تاريخ بدايتها ،فيتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة لفترة  12شهراً.
وفي بعض
الحاالت األخرى ،يتم تكوين مخصص للخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .بالنسبة للذمم المدينة التجارية ذات عناصر التمويل فإن هناك منهج
مبسط متاح لذلك ،حيث ال يتوجب إجراء تقييم للزيادة في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير .وبدالً عن ذلك ،يمكن للمجموعة تكوين مخصص للخسائر
المتوقعة بناءاً على الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .قررت المجموعة االستفادة من خيار الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .وبالنسبة
للذم المدينة التجارية التي ال يوجد لديها مكون تمويل مهم ،يتطلب من المجموعة أن تتبع نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
ب) املوجودات غري املالية

في تاريخ كل تقرير ،يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الغير مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض في القيمة.
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة القابلة لإلسترداد .القيمة القابلة
لإلسترداد هي قيمة األصل عند اإلستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكلفة البيع .تحدد القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع من المعلومات الموجودة
من عمليات البيع الملزمة .عند تقدير قيمة األصل عند اإلستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو بوحدة توليد النقد.
يتم إثبات خسائر اإلنخفاض ضمن األرباح أو الخسائر .يتم تحديد خسائر اإلنخفاض المثبتة المتعلقة بوحدة توليد النقد لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة
أوالً .ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى ضمن وحدة توليد النقدية على أساس نسبي.
الشهرة التي هي جزء من القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة ال يتم اإلعتراف بها بشكل منفصل ولذلك ال يتم عمل اختبار انخفاض القيمة للشهرة
فقط .وبعكس ذلك ،يتم عمل اختبار انخفاض في القيمة لقيمة االستثمار في الشركة الزميلة كأصل واحد متى ما كان هناك أدلة لوجود انخفاض في
القيمة.
 9-3منافع املوظفني
أ) مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في المجموعة  ،عند انتهاء عقود خدماتهم.
يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية
والمستقبلية وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية .يتم وضع هذه االفتراضات
بعد استشارة الخبير االكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة
بالمطلوبات .يقوم الخبير االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.

148

رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
يتم اإلعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة .تحدد
المجموعة مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للسنة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع
المحددة عند بداية السنة وصافي االلتزامات المحددة فيما بعد باألخذ باإلعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل السنة نتيجة
المساهمات والمدفوعات لاللتزامات .يتم اإلعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح
أو الخسائر الموحدة.
ب) منافع املوظفني قصرية األجل

يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخفض ويتم تحميلها كمصروفات عند تقديم الخدمة المتعلقة بها.
يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطة دفع المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطة حصص الربح .إذا كان للمجموعة التزام قانوني أو
تعاقدي لدفع ذلك المبلغ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديمها من قبل الموظف ،وإذا كان من الممكن تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق.
 10-3املخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصص ما إذا ترتب على المجموعة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق ،مع إحتمال وجود
ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام .يتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكاليف التمويل.
 11-3اإليرادات
أ) تقديم الخدمات (إدارة وتسويق العقارات /إيرادات الفنادق /إيرادات الصيانة)

يتم إثبات اإليرادات من الخدمات المقدمة في قائمة األرباح او الخسائر الموحدة بما يتناسب مع نسبة اإلنجاز للمعاملة في تاريخ التقرير للعقود طويلة
األجل .يتم تقييم نسبة االستكمال واإلنجاز بالرجوع الى الدراسات االستقصائية عن األعمال المنجزة .يتم إثبات اإليرادات من الخدمات قصيرة األجل
األخرى عند تقديم الخدمة.
ب) إيرادات عقود اإليجار (إيرادات عقود اإليجار العقاري)

يتم إثبات إيرادات عقود اإليجار من االستثمار العقاري في قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة على أساس ثابت على مدى فترة اإليجار .يتم إدراج حوافز
اإليجار الممنوحة كجزء من إجمالي إيرادات اإليجار .على مدى فترة اإليجار.
 12-3مدفوعات اإليجار

يتم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة على أساس ثابت على مدى فترة عقد اإليجار .يتم إدراج
حوافز اإليجار الممنوحة كجزء من إجمالي مصاريف اإليجار على مدى فترة اإليجار.
 13-3إيرادات وتكاليف التمويل

تتضمن إيرادات التمويل إيرادات الفوائد على األموال المستثمرة في الصناديق وإيرادات توزيعات األرباح المعترف بها ضمن قائمة األرباح اوالخسائر
الموحدة .تتحقق إيرادات الفوائد ضمن قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم اثبات إيرادات
توزيعات االرباح ضمن قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة في تاريخ نشوء حق للمجموعة في استالم المدفوعات.
تشمل تكاليف التمويل مصروفات الفائدة على القروض ،مخصص تخفيض الخصم ،خسائر الهبوط في القيمة لألصل المالي .يتم إدراج تكاليف التمويل
التي ال تعود بشكل مباشر إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ،في الربح أو الخسارة ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 14-3الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة والزكاة المتعلقة
بملكية الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية ضمن قائمة األرباح اوالخسائر الموحدة .يتم احتساب المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع ،إن وجدت،
عند االنتهاء من الربط النهائي.
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 15-3ربحية السهم

تحتسب المجموعة مبالغ الربحية األساسية والمخفضة للسهم .يتم احتساب الربحية األساسية بقسمة صافي الدخل العائد إلى حملة األسهم العادية في
الشركة القابضة على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة  .وتحتسب الربحية المخفضة للسهم بقسمة صافي الدخل العائد إلى
حملة االسهم العادية في الشركة القابضة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
التي سيتم إصدارها عن طريق تحويل جميع األسهم العادية الممكن تحويلها إلى أسهم عادية .والتي تشمل السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم
الممنوحة للموظفين (إن وجدت).
 16-3التقارير القطاعية

يتم التقرير عن قطاعات األعمال التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي.
تتضمن نتائج القطاعات التى يتم التقرير عنها للرئيس المسئول عن القرارات التشغيلية العناصر العائدة مباشرة لقطاع بعينه وكذلك تلك النتائج التي
يمكن توزيعها على أساس معقول .لدى المجموعة ثالثة قطاعات تقريرية ،كما هو مبين أدناه ،والتي تمثل الوحدات االستراتيجية للمجموعة .فيما يلي
ملخص يوضح العمليات لكل قطاع من قطاعات المجموعة :القطاع العقاري وقطاع الصيانة وقطاع اإلدارة والتسويق.
إن قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات و العمليات والمنشآت:




تشارك في األنشطة التجارية التي ستحقق لها إيرادات وستتكبد بسببها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات
بالعناصر األخرى للمجموعة.
نتائج عملياتها يتم تحليلها بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول عن القرارات التشغيلية وذلك التخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد
وتقييم األداء.
التي تتوفر لها المعلومات المالية.

 17-3املرصوفات

مصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية المباشرة وغير المباشرة ليست جزء من تكلفة اإليرادات .مصروفات التسويق هي تلك المصروفات
الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع .ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى ،باستثناء تكلفة االيرادات وأعباء
التمويل ،كمصروفات عمومية وإدارية .ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية
واإلدارية ،إذا دعت الحاجة ،على أساس ثابت.
 - 4القطاعات التشغيلية

إن المعلومات المتعلقة بكل قطاع مبين فيما ادناه .يتم قياس األداء على أساس الربح لكل قطاع قبل الزكاة .كما هو مبين ضمن تقارير اإلدارة الداخلية
التي يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المسئول عن القرارات التشغيلية بمراجعتها .إن الربح لكل قطاع يتم إستخدامه لقياس األداء حيث أن
اإلدارة على قناعة بأن تلك المعلومات األكثر تأثيراً لتقييم النتائج لكل قطاع فيما يتعلق بالمنشآت األخرى التي تعمل ضمن تلك الصناعات .إن تحديد
األسعار فيما بين القطاعات يتم على أساس تجاري بحت.
الـت ـقـاريــر الـقـطـاع ـيـة كما في  31ديسمبر
الـ ـعـ ـقـ ــار

نتائج القطاعات التشغيلية
2017م

ال ـ ـصـ ـيــانــة
2017م

2016م

االدارة والتـسـويــق
2016م

2016م

2017م

اإليرادات الخارجية

375.167.196

396.490.889

37.313.543

40.041.871

2.352.905

4.081.431

اإليرادات ما بين القطاعات

-

-

7.259.820

4.924.233

7.588.989

5.311.347

أرباح القطاعات قبل الزكاة

236.447.823

248.656.146

1.746.331

2.349.136

1.399.555

1.976.799

إستهالك وإطفاء

29.130.119

30.321.053

2.601.670

1.195.278

108.421

115.024

استثمارات طويلة األجل

37.356.834

45.354.953

100.000

100.000

-

-

مصروفات رأسمالية

818.510

3.738.683

3.154.762

4.938.323

34.281

31.591

مطلوبات قطاعية

106.114.704

111.820.145

16.905.946

20.589.497

2.076.939

1.480.455
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فيما يلي التسوية ما بين إيرادات القطاعات والتكاليف والموجودات والمطلوبات:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

اإليرادات
استبعاد اإليرادات المشتركة بين القطاعات

14.848.809

10.235.580

الموجودات
إجمالي الموجودات للقطاعات

1.920.450.924

1.902.857.758

موجودات أخرى غير موزعة

18.950.892

28.666.909

إجمالي الموجودات الموحدة

1.939.401.816

1.931.524.667

المطلوبات
إجمالي المطلوبات للقطاعات

115.847.808

123.039.474

الزكاة

6.955.230

7.323.975

إجمالي المطلوبات الموحدة

122.803.038

130.363.449

الربح قبل الزكاة
إجمالي الربح قبل الزكاة للقطاعات التشغيلية

239.593.709

252.982.081

استبعاد الربح المشترك بين القطاعات التشغيلية

()2.556.401

()3.644.392

صافي الربح قبل الزكاة

237.037.308

249.337.689

 - 5النقد وما يف حكمه
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م
نقد في الصندوق

23.243

38.086

95

نقد لدى البنك  -الحسابات الجارية

70.751.218

66.824.032

39.013.554

نقد لدى البنك  -مرابحات إسالمية

164.000.000

115.000.000

100.000.000

نقد لدى البنك  -صناديق استثمارية

2.031.363

-

-

236.805.824

181.862.118

139.013.649

 - 6ذمم مدينة  -صايف
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م
ذمم مدينة تجارية

*

يخصم :مخصص ديون تجارية مشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

13.926.197

20.282.020

11.768.450

()472.606

-

-

13.453.591

20.282.020

11.768.450
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فيما يلي الحركة في مخصص ديون تجارية مشكوك في تحصيلها:
 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2016م

الرصيد االفتتاحي

-

-

-

المكون للفترة

561.534

-

-

مسترد من المخصص

()88.928

-

-

* تفاصيل الذمم المدينة موضحة في اإليضاح رقم 25

472.606

-

-

 - 7مستحق من أطراف ذوي عالقة

تتمثل األطراف ذوي العالقة في كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة او يمارس عليها تأثيرا
هاما من قبل هذه األطراف .فيما يلي بيان باألطراف ذوي العالقة بالمجموعة:
طبيعة العالقة

البيان
الشركة العربية للمناطق السياحية  -آراك

شركة شقيقة

جمعية مالك مركز طيبة

جمعية شقيقة

شركة مرافق طيبة

شركة شقيقة

شركة طيبة للتنمية الزراعية  -تادك

شركة شقيقة

الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة

شركة شقيقة

شركة طيبة القابضة

الشركة االم

شركة المدينة المنورة للتمور

شركة شقيقة

أدناه االرصدة المستحقة من  /الى اطراف ذوي عالقة و إجمالي المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة:
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

مستحق من أطراف ذوي عالقة
الشركة العربية للمناطق السياحية  -آراك

4.285.908

7.133.487

9.734.573

جمعية مالك مركز طيبة

1.487.061

1.624.705

1.648.920

شركة مرافق طيبة

-

252.339

239.339

شركة طيبة للتنمية الزراعية  -تادك

91.644

140.863

-

الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة

-

63.900

63.900

5.864.613

9.215.294

11.686.732

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة
شركة طيبة القابضة

-

90.236

77.427

شركة المدينة المنورة للتمور

62.900

56.900

57.154

شركة مرافق طيبة

132.016

-

-

194.916

147.136

134.581
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا:
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر2017م
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1.600.000

1.600.000

مكافأة أعضاء لجنة المراجعة

150.000

-

بدالت وتذاكر أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

229.627

202.495

بدالت أعضاء مجلس مديرين الشركات التابعة

138.036

127.697

قامت المجموعة بتجديد العقد مع الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) بإدارة وتشغيل أجنحة طيبة آراك المملوكة للمجموعة مقابل نسبة من
اإليرادات كاتعاب اشراف وإدارة تتقاضها الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) على ضوء نتائج التشغيل ،حيث بلغت اتعاب االشراف واالدارة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م مبلغ  3.613.291ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م مبلغ  3.345.095ريال سعودي).
 - 8إستثامرات طويلة األجل
 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير
2016م

شركة مطوري مدينة
المعرفة اإلقتصادية

٪2.41

٪2.41

٪2.41

18.942.056

28.600.000

28.600.000

شركة مرافق طيبة

٪15

٪15

٪15

8.837

66.909

66.909

18.950.893

28.666.909

28.666.909

البيـ ــان

اإلجمـ ــالي

تم قياس اإلستثمارات في شركة مطوري مدينة المعرفة على أساس التكلفة حيث ال يمكن تحديد القيمة العادلة لإلستثمار في مثل هذا
1-8
النوع من الشركات نظراً لعدم توفر أسعار سوقية مدرجة لإلستثمار في الشركات ذات المسئولية المحدودة  ،وقد تم تسجيل خسائر غير محققة بمبلغ
 9.657.944ريال سعودي باإلضافة إلى مبلغ  58.072ريال سعودي لشركة مرافق طيبة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر من واقع القوائم المالية للشركات
كما في  31ديسمبر 2016م .
 - 9استثامرات عقارية  -صايف
كـ ـ ـ ــما ف ـ ـ ــي
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

التكلفة
الرصيد في  1يناير

-

-

-

المحول من ممتلكات و آالت ومعدات

443.954.120

-

-

إضافات خالل السنة

17.134

-

-

استبعادات خالل السنة

()10.654.798

-

-

الرصيد

433.316.456

-

-

االستهالك
الرصيد في  1يناير

-

-

-

المحول من ممتلكات و آالت ومعدات

53.317.372

-

-

إضافات خالل السنة

5.782.931

-

-

استبعادات خالل السنة

()10.544.770

-

-

الرصيد

48.555.533

-

-

صافي القيمة الدفترية

384.760.923

-

-
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 1-9تقدير القيمة العادلة

قامت المجموعة باالستعانة بمكتب خبير التثمين العقاري لتقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  ،والذي قام باستخدام القيمة السوقية كأساس
لتقدير القيمة العادلة لألرض زائد تكلفة المبني نظراً الرتفاع الطلب على األراضي بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بدال من استخدام طريقة رسملة
الدخل كما هو مبين ادناه :
 31ديسمبر 2017م
التكلفة

433.316.456

القيمة العادلة

1.678.000.000

 - 10ممتلكات وآالت ومعدات – صايف
أراضي

ممتلكات
ومعدات

مباني

أثاث ومعدات
مكتبية

سيارات

مشروعات تحت
التطوير

إجمالي

التكلفة
الرصيد في  1يناير
2016م

842.314.093

828.619.045

97.097.068

74.468.955

6.090.244

14.007.457

1.862.596.862

إضافات

-

-

603.000

345.522

4.590.843

1.873.562

7.412.927

إستبعادات

-

-

-

()319.774

()300.315

-

()620.089

الرصيد في 31
ديسمبر 2016م

842.314.093

828.619.045

97.700.068

74.494.703

10.380.772

15.881.019

1.869.389.700

إضافات

-

-

-

909.890

2.717.661

132.315

3.759.866

إستبعادات

-

-

-

()34.243

()606.000

()2.248.664

()2.888.907

المحول إلى
استثمارات عقارية

()217.389.800

()181.776.152

()11.873.424( )32.914.744

-

-

()443.954.120

الرصيد في 31
ديسمبر 2017م

624.924.293

646.842.893

12.492.433

13.764.670

1.426.306.539

64.785.324

63.496.926

اإلستهالك
الرصيد في  1يناير
2016م

-

102.406.238

17.221.716

37.959.975

4.128.915

-

161.716.844

إضافات

-

5.277.161

12.659.742

11.789.994

1.318.876

-

31.045.773

إستبعادات

-

-

-

()274.609

()300.313

-

()574.922

الرصيد في 31
ديسمبر 2016م

-

107.683.399

29.881.458

49.475.360

5.147.478

-

192.187.695

إضافات

-

9.814.425

3.239.265

10.644.086

1.768.573

-

25.466.349

إستبعادات

-

-

-

()33.197

()572.833

-

()606.030

المحول إلى
استثمارات عقارية

-

()28.423.516

()10.082.221( )14.811.635

-

-

()53.317.372

الرصيد في 31
ديسمبر 2017م

-

89.074.308

18.309.088

50.004.028

6.343.218

-

163.730.642

صافي القيمة
الدفترية في 31
ديسمبر 2017م

624.924.293

557.768.585

46.476.236

13.492.898

6.149.215

13.764.670

1.262.575.897

صافي القيمة
الدفترية في 31
ديسمبر 2016م

842.314.093

720.935.646

67.818.610

25.019.343

5.233.294

15.881.019

1.677.202.005

صافي القيمة
الدفترية في  1يناير
2016م

842.314.093

726.212.807

79.875.352

36.508.980

1.961.329

14.007.457

1.700.880.018
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 - 11موجودات غري ملموسة  -صايف
أنظمة حاسوب وتراخيص برامج

البيان

اإلطفاء

التكلفة

الرصيد في  1يناير 2016م

4.942.515

()3.298.081

إضافات

386.709

()585.582

إستبعادات

()1.667.859

1.667.855

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

3.661.365

()2.215.808

إضافات خالل السنة

230.555

()590.930

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

3.891.920

()2.806.738

القيمة الدفترية
1.644.434

1.445.557
1.085.182

 - 12مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م
مصروفات مستحقة

16.420.785

11.894.040

7.883.457

تأمينات للغير

21.323.102

21.805.029

36.709.226

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة

1.750.000

1.600.000

1.600.000

أرصدة دائنة أخرى

1.356.402

5.334.087

3.689.546

40.850.289

40.633.156

49.882.229

 - 13مخصص الزكاة الرشعية
 1-13املحمل عىل السنة

تتكون الزكاة المحملة على السنه المنتهية في  31ديسمبر مما يلي :
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م
للسنة الحالية

6.313.851

6.530.361

6.068.899

للسنوات السابقة

73.125

181.668

716.160

6.386.976

6.712.029

6.785.059

 2-13حركة املخصص
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2016م

رصيد بداية السنة

7.323.975

6.068.584

31.181.475

اضافات خالل السنة

6.386.976

6.712.029

6.785.059

تسديدات خالل السنة

()6.755.721

()5.456.638

()31.897.950

6.955.230

7.323.975

6.068.584
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 3-13عنارص الوعاء الزكوي

تقدم شركة العقيق للتنمية العقارية وشركاتها التابعة اقرارتها الزكوية على أساس غير موحد ،ان العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي و وفقاً للوائح الهيئة
العامة للزكاة والدخل تتمثل في حقوق الملكية ،المخصصات كما في بداية السنة وصافي الدخل المعدل ،ناقصاً صافي القيمة الدفترية للموجودات الغير
متداولة و بعض البنود األخرى.
 4-13املوقف الزكوي

قامت شركة العقيق للتنمية العقارية وشركاتها التابعة بتقديم االقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م بشكل مستقل لكل شركة ،وقد
حصلت الشركات على شهادات الزكاة صالحة لغاية 2018/04/30م ،وما زال اإلقرار الزكوي لشركة العقيق للتنمية العقارية تحت الدارسة من قبل
الهئية العامة للزكاة و الدخل ،وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات للسنوات 2014م و2015م لشركة العقيق وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ
 7.598.149ريال سعودي ومبلغ  1.048.141ريال سعودي علي التوالي وترى الشركة أنه ال يترتب أي التزام عليها وقد قامت بتقديم اعتراض على ذلك.
 - 14مكافأة نهاية الخدمة

بيان عام بخطة منافع الموظفين
تقوم المجموعة بتشغيل خطة معتمدة لمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة لصالح موظفيها الدائمين،
إن المبلغ المثبت ضمن قائمة المركز المالى الموحدة هو كما يلي:

القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

13.648.795

11.797.439

10.321.698

الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع المحددة .إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي:

الرصيد في االفتتاحي

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

11.797.439

10.321.698

6.995.892

المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر
تكلفة الخدمة الحالية

3.129.856

2.519.320

5.218.298

تكلفة الفائدة

401.588

296.801

-

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
(األرباح)  /الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن:
التعديالت بناءاً على الخبرة ((األرباح)  /الخسائر)

496.756

718.984

-

الحركة في النقد
المكافأة المدفوعة

()2.176.844

()2.059.364

()1.892.492

الرصيد الختامي

13.648.795

11.797.439

10.321.698

تم إثبات المصروفات ضمن البنود التالية فى قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

تكلفة االيرادات

2.549.085

2.235.243

مصروفات عمومية وإدارية

982.359

580.878
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فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية:
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م
معدل الخصم

٪3.70

٪4

معدل زيادة الرواتب مستقبلياً  /معدل الزيادة المتوقع للرواتب

٪4

٪4

إن حساسية التزام المكافأة المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة هي كما يلي:
التأثير على التزام المنافع المحددة  -زيادة ( /نقص)
النقص في االفتراضات

التغير في االفتراضات

الزيادة في الفتراضات

معدل الخصم

٪1

12.676.806

()14.747.593

معدل زيادة الرواتب مستقبلياً  /معدل الزيادة المتوقع
للرواتب

٪1

14.765.511

()12.642.737

معدل دوران العمل  /معدل االستقاالت

٪10

13.648.794

()13.648.794

الزيادة بسنة واحدة
في االفتراضات

النقص بسنة واحدة
في االفتراضات

المعدل النقدي
قبل التقاعد

13.660.503

13.637.141

بعد التقاعد

-

-

 60سنة

 -سن التقاعد

إن متوسط المدة المرجحة إللتزام المنافع المحددة هو  7.58سنة.
تم إجراء تقييم إكتواري مستقل للتأكد من كفاية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بتاريخ  31ديسمبر 2017م وفقاً لشروط العمل في المملكة العربية
السعودية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة و وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية رقم  :19منافع الموظفين.
إن خطة منافع الموظفين معرضة لعدد من األخطار االكتوارية ،ومن أهم هذه األخطار هي مخاطر الرواتب النهائية ،معدل الخصم  /تذبذب أسعار الفائدة،
مخاطر طول العمر ،مخاطر العملة ومخاطر التضخم.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

التزام منافع الموظفين

13.648.795

11.797.439

إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

()496.756

()718.984

تحليل تواريخ اإلستحقاق المتوقعة اللتزامات منافع الموظفين المخفضة هي كما يلي:
كما في  31ديسمبر 2017م

أقل من سنة

التزامات منافع الموظفين المحددة

1.485.186

من سنة إلى سنتين
714.169
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من سنتين إلى
خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

اإلج ـمــالـي

2.657.778

8.791.662

13.648.795

رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 - 15رأس املال

كما في  31ديسمبر 2017م  ،بلغ رأس مال الشركة  1.500.000.000ريال سعودي يتكون من  150.000.000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 10
ريال سعودي للسهم.
بتاريخ 1439/01/06هـ الموافق 2017/09/26م قامت شركة طيبة القابضة (مالك حصص األغلبية) بنسبة  ٪91.9بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة
بغرض اإلستحواذ على حصص بقية مساهمي شركة العقيق (حصص األقلية) وجاري استكمال اجراءات الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات
العالقة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة القابضة .
 - 16احتياطي نظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة يجنب ما نسبته  ٪10من صافي الدخل لتكوين االحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى ما بلغ االحتياطي المذكور ما نسبته ( )٪30من رأس المال المدفوع.
 - 17إيرادات النشاط
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

إيرادات تأجير وتشغيل عقارات

375.167.196

396.490.889

إيرادات مقاوالت وصيانة

37.313.543

40.041.871

إيرادات إدارة وتسويق عقارات

2.352.905

4.081.431

414.833.644

440.614.191

 - 18تكلفة إيرادات النشاط
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

مصروفات تشغيلية

60.423.728

80.494.226

مصروفات صيانة وخدمات

33.863.550

32.740.776

إستهالك وإطفاء

30.777.846

30.747.950

تكاليف المقاوالت

30.550.171

33.016.618

155.615.295

176.999.570

 - 19مصاريف بيع وتسويق
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

رواتب وعموالت وما في حكمها

5.213.472

4.436.227

حمالت دعائية ومعارض

1.449.653

2.362.323

قرطاسية ومطبوعات وخدمات

52.013

14.020

6.715.138

6.812.570
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 - 20مصاريف عمومية و ادارية
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

رواتب وأجور وما في حكمها

8.912.627

9.705.273

بدالت ومكافآت أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين

2.117.663

1.930.192

خدمات فنية وإستشارات

1.100.663

1.171.401

إستهالك وإطفاء

1.062.364

883.405

مصروفات خدمية

1.004.077

858.193

نشر وإعالن

44.391

26.776

إيـجـارات

1.313.707

1.818.236

قرطاسـية

63.508

98.849

صيانة وقطع غيار

800.762

1.049.759

المسئولية اإلجتماعية

-

33.333

أخرى

216.701

23.125

16.636.463

17.598.542

( - 21مصاريف) إيرادات أخرى  -صايف
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م
إيرادات غرامات

25.911

45.700

فرق تسوية مخصص

-

6.692.232

إيرادات متنوعة

806.428

976.224

أرباح استبعاد موجودات ثابتة

373.460

12.281

استبعاد مصاريف رأسمالية

()2.248.664

-

()1.042.865

7.726.437

 - 22إرتباطات وإلتزامات محتملة

لدى المجموعة االلتزامات المحتملة التالية:
كما في  31ديسمبر 2017م
التزامات محتملة

8.417.743

كما في  31ديسمبر 2016م
10.086.591

كما في  1يناير 2016م
4.410.584

تمثل االلتزامات المحتملة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان وسندات ألمر صادرة من بنك الرياض لصالح شركة طيبة للمقاوالت والصيانة  -تاكوما
(شركة تابعة) .
 - 23ربحية السهم

إن الربحية األساسية للسهم للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2016م تم احتسابها بقسمة األرباح العائدة للمساهمين في الشركة على عدد
االسهم القائمة خالل تلك السنوات .
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 - 24وزيعات أرباح

تم توزيع أرباح بمبلغ  60.000.000ريال سعودي بتاريخ  23فبراير 2017م والتي تمثل دفعة متبقية عن التوزيعات المقررة عن أرباح العام 2016م  ،كما
تم توزيع ثالثة دفعات على حساب أرباح السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م وتفاصيلها كالتالي  :بتاريخ  23أبريل 2017م توزيع مبلغ 25.000.000
ريال سعودي  ،كما تم بتاريخ  12يوليو 2017م توزيع مبلغ  60.000.000ريال سعودي وكذلك تم بتاريخ  9أكتوبر 2017م توزيع مبلغ  60.000.000ريال
سعودي ( 217.500.000ريال سعودي خالل عام 2016م) .
خالل الفترة الالحقة وبتاريخ 2018/02/27م تم توزيع دفعة رابعة وأخيرة عن أرباح العام المالي 2017م قدرها  45.000.000ريال  ،ليصبح إجمالي ما
تم توزيعه من أرباح عام 2017م قدره  190.000.000ريال تمثل ما نسبته ( )٪12.67من رأس المال .
 - 25إدارة املخاطر املالية

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة و القيمة العادلة والتدفق النقدي و
مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات األسواق المالية
ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر
معينة.
إطار إدارة المخاطر المالية
يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد و تقييم والتحوط
للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للمجموعة .إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان و مخاطر العملة او القيمة العادلة وأسعار
الفائدة للتدفقات النقدية.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة  .ان فريق اإلدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير
ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة حيث يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم  .إن أي تغيرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسياسات
يتم إبالغ المجلس بها من خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .وتهدف المجموعة
من خالل التدريب ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.
تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها ،وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق
بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة تتضمن الذمم المدينة والدفعات المقدمة واالرصدة المدينة االخرى واالستثمارات طويلة
األجل والمستحق من أطراف ذوي عالقة والذمم الدائنة والمستحقات واألرصدة الدائنة األخرى والمستحق إلى أطراف ذوي عالقة .إن طرق اإلثبات
المتبعة تم اإلفصاح عنها فى بيان السياسات الفردي المتعلق بكل بند.
تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية وااللتزامات و صافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم إجراء
مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات فى آن واحد.
مخاطر أسعار السوق
مخاطر أسعار السوق هي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من
ثالثة أنواع من المخاطر وهي :مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر العمالت ،ومخاطر األسعار األخرى.
القيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية
وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة .تدير المجموعة هذه
المخاطر عن طريق سياسات إدارة المخاطر.
مخاطر القيمة العادلة
هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .وحيث
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات طويلة اآلجل والتي تقاس بالقيمة العادلة ،قد تنشأ فروقات بين
تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي اإلدارة فان القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
مخاطر العملة
هي المخاطر المتمثلة في تذبذب أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن المجموعة ليس لديها معامالت تتم بالعمالت األجنبية.
مخاطر االئتمان
المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .للحد من التعرض لمخاطر االئتمان وضعت
المجموعة عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على العمالء .تقوم اإلدارة بشكل مستمر بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان وتكوين
مخصصات مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها للتخفيف من تلك المخاطر .لدى المجموعة نظام لتحديد الحدود االئتمانية لعمالئها بنا ًء على
التقييم على أساس ملف العمالء وتاريخ السداد .إن ذمم العمالء المدينة غير المسددة يتم مراقبتها بشكل منتظم.
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الموجودات المالية

18.950.893

28.666.909

28.666.909

ذمم مدينة

13.453.591

20.282.020

11.768.450

5.864.613

9.215.294

11.686.732

استثمارات طويلة األجل
مستحق من أطراف ذوي عالقة
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

13.407.810

8.976.023

11.958.033

نقد بالصندوق والبنوك

70.774.461

66.862.118

39.013.649

استثمارات قصيرة األجل

166.031.363

115.000.000

100.000.000

288.482.731

249.002.364

203.093.773

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

288.482.731

249.002.364

203.093.773

288.482.731

249.002.364

203.093.773

الموجودات المالية
غير مؤمنة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الذمم المدينة التجارية تتمثل في التالي :
الصيانة والمقاوالت

8.710.821

16.706.931

10.701.091

اإلدارة والتسويق

-

134.940

277.717

التسكين والتشغيل الفندقي

1.375.707

1.361.458

789.642

تأجير المراكز التجارية

3.839.669

2.078.691

-

13.926.197

20.282.020

11.768.450

أعمار الذمم المدينة التجارية كالتالي :
اقل من ثالثة أشهر

8.618.288

9.310.923

6.276.769

أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

49.250

4.275.891

5.213.964

أكثر من ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر

23.681

4.495.468

277.717

أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة

-

1.034.625

-

أكثر من سنة

5.234.978

1.165.113

-

االجمالي قبل خصم المخصصات

13.926.197

20.282.020

11.768.450

بعد خصم مخصصات لـ:
ديون تجارية مشكوك في تحصيلها

()472.606

-

-

الصافي

13.453.591

20.282.020

11.768.450

ال توجد مستحقات من أطراف ذوي عالقة تجاوزت موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها .
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
مخاطر التركز
تنشأ مخاطر التركز عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة  ،أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة لها نفس المزايا
االقتصادية  ،األمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغيرات اقتصادية او سياسية أو أي
ظروف أخرى  .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة  .ان قسم االستثمار في المجموعة
يركز على الحفاظ على محفظة متنوعة والسيطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك .
مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية  ،وقد تنتج مخاطر السيولة
عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة
المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للمجموعة.
تدفقات نقدية تعاقدية
 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية

شهرين أو أقل

شهرين إلى
ستة أشهر

ستة أشهر إلى 12
شهر ًا

التزامات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

17.397.636

53.009.642

14.093.988

21.518.018

تدفقات نقدية تعاقدية
 31ديسمبر 2016م

القيمة الدفترية

شهرين أو أقل

شهرين إلى
ستة أشهر

ستة أشهر إلى  12شهر ًا

التزامات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

20.908.250

52.047.269

9.277.090

21.861.929

تدفقات نقدية تعاقدية
 1يناير 2016م

القيمة الدفترية

شهرين أو أقل

شهرين إلى
ستة أشهر

ستة أشهر إلى  12شهر ًا

التزامات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

8.643.776

56.768.286

11.358.130

36.766.380

ال تتوقع اإلدارة تغيير جوهري في مواعيد تحليل اإلستحقاقات وبالتالي التأثير على التدفقات النقدية الموحدة.
مخاطر إدارة رأس المال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد للمساهمين والمنافع
لحاملي األسهم اآلخرين ،وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستديمة ألعمالها.
تدير المجموعة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف
االقتصادية  .ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار
أسهم جديدة .كما تقوم المجموعة أيضاً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل االقتراض ،وهو إجمالي الديون (القروض المحملة بالفوائد والسلف بما
في ذلك تكاليف التمويل والذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى) .يشير رأس المال إلى حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي
الموحدة باإلضافة إلجمالي الدين .ألن معدل اإلقتراض كالتالي:
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

122.803.038

130.363.449

132.072.281

إجمالي الدين

122.803.038

130.363.449

132.072.281

نقد وما في حكمه

236.805.824

181.862.118

139.013.649

رأس المال

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

احتياطي نظامي

280.846.591

257.789.456

233.539.398

أرباح مبقاة ( /خسائر متراكمة)

45.705.991

()16.808.226

()17.558.745

أرباح مقترح توزيعها

-

60.000.000

60.000.000

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

()10.950.615

()691.495

-

إجمالي حقوق الملكية

1.815.601.967

1.800.289.735

1.775.980.653

رأس المال (حقوق الملكية  +إجمالي الدين)

1.938.405.005

1.930.653.184

1.908.052.934

معدل اإلقتراض ( ٪إجمالي الدين /رأس المال) =

٪6

٪7

٪7

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي سعر البيع المستلم مقابل بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس أو
السوق األفضل المتاح في ذلك التاريخ  .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
إن عدد كبير من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة يتطلب قياسات القيمة العادلة ،للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
 - 26توضيح التحول للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

كما هو مبين في اإليضاح  ،1-2تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح رقم  3عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وكذلك على بيانات
المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية و في إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية كما في  1يناير 2016م (تاريخ تحول
المجموعة).
عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية ،تم تعديل بعض المبالغ المقرر عنها سابقاً ضمن القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير
المحاسبية المتعارف عليها فى المملكة العربية السعودية .وفيما يلي توضيح لكيفية التحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها فى المملكة العربية
السعودية إلى المعايير الدولية وتأثيرها على المركز المالي للمجموعة ،واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 1-26تسوية قامئة املركز املايل كام يف  1يناير 2016م
المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير الدولية

المعايير الدولية

الموجودات
نقد وما في حكمه

139.013.649

-

139.013.649

ذمم مدينة  -صافي

11.768.450

-

11.768.450

مستحق من أطراف ذوي عالقة

11.686.732

-

11.686.732

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

11.925.871

32.162

11.958.033

مخزون

3.298.598

-

3.298.598

إجمالي الموجودات المتداولة

177.693.300

32.162

177.725.462

إستثمارات طويلة األجل

28.666.909

-

28.666.909

ممتلكات وآالت ومعدات

1.717.970.168

()17.090.150

1.700.880.018

موجودات غير ملموسة

-

1.644.434

1.644.434

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.746.637.077

()15.445.716

1.731.191.361

إجمالي املوجودات

1.924.330.377

()15.413.554

1.908.916.823

المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير الدولية

المعايير الدولية

حقوق الملكية
رأس المال

1.500.000.000

-

1.500.000.000

إحتياطي نظامي

233.539.398

-

233.539.398

أرباح مبقاة ( /خسائر متراكمة)

993.460

()18.552.205

()17.558.745

أرباح مقترح توزيعها

60.000.000

-

60.000.000

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

1.794.532.858

()18.552.205

1.775.980.653

حقوق الملكية غير المسيطرة

1.051.044

()187.155

863.889

إجمالي حقوق الملكية

1.795.583.902

()18.739.360

1.776.844.542

المطلوبات المتداولة :
ذمم دائنة

682.892

-

682.892

إيرادات مؤجلة

64.982.297

-

64.982.297

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

134.581

-

134.581

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

49.882.229

-

49.882.229

مخصص الزكاة الشرعية

6.068.584

-

6.068.584

إجمالي المطلوبات المتداولة

121.750.583

-

121.750.583

مكافأة نهاية الخدمة

6.995.892

3.325.806

10.321.698

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

6.995.892

3.325.806

10.321.698

إجمالي المطلوبات

128.746.475

3.325.806

132.072.281

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

1.924.330.377

()15.413.554

1.908.916.823
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير الدولية

المعايير الدولية

الموجودات
نقد وما في حكمه

181.862.118

-

181.862.118

ذمم مدينة  -صافي

20.647.281

()365.261

20.282.020

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

8.576.043

399.980

8.976.023

مستحق من أطراف ذوي عالقة

9.215.294

-

9.215.294

مخزون

3.874.741

-

3.874.741

إجمالي الموجودات المتداولة

224.175.477

34.719

224.210.196

إستثمارات طويلة األجل

28.666.909

-

28.666.909

ممتلكات وآالت ومعدات

1.696.388.037

()19.186.032

1.677.202.005

موجودات غير ملموسة

-

1.445.557

1.445.557

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1.725.054.946

()17.740.475

1.707.314.471

إجمالي املوجودات

1.949.230.423

()17.705.756

1.931.524.667

المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير الدولية

المعايير الدولية

حقوق الملكية
رأس المال

1.500.000.000

-

1.500.000.000

إحتياطي نظامي

258.209.232

()419.776

257.789.456

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

3.921.965

()20.730.191

()16.808.226

أرباح مقترح توزيعها

60.000.000

-

60.000.000

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

-

()691.495

()691.495

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

1.822.131.197

()21.841.462

1.800.289.735

حقوق الملكية غير المسيطرة

1.100.913

()229.430

871.483

إجمالي حقوق الملكية

1.823.232.110

()22.070.892

1.801.161.218

المطلوبات المتداولة :
ذمم دائنة

3.943.002

-

3.943.002

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

40.633.156

-

40.633.156

إيرادات مؤجلة

66.518.741

-

66.518.741

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

147.136

-

147.136

مخصص الزكاة الشرعية

7.418.142

()94.167

7.323.975

إجمالي المطلوبات المتداولة

118.660.177

()94.167

118.566.010

مكافأة نهاية الخدمة

7.338.136

4.459.303

11.797.439

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة

7.338.136

4.459.303

11.797.439

إجمالي المطلوبات

125.998.313

4.365.136

130.363.449

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

1.949.230.423

()17.705.756

1.931.524.667
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 2-26تسوية قامئتي األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م
تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

إيرادات

440.614.191

-

440.614.191

تكلفة اإليرادات

()174.539.241

()2.460.329

()176.999.570

مجمل الربح

266.074.950

()2.460.329

263.614.621

مصروفات بيع وتسويق

()6.812.570

-

()6.812.570

مصروفات عمومية وإدارية

()15.695.128

()1.903.414

()17.598.542

صافي ربح النشاط

243.567.252

()4.363.743

239.203.509

أرباح استثمار في مرابحات

2.460.611

-

2.460.611

إيرادات أخرى

7.669.409

57.028

7.726.437

مصاريف تمويل

()52.868

-

()52.868

صافي الربح قبل الزكاة الشرعية

253.644.404

()4.306.715

249.337.689

الزكاة الشرعية

()6.806.196

94.167

()6.712.029

صافي ربح السنة

246.838.208

()4.212.548

242.625.660

المعايير السعودية

إجمالي الربح العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

246.698.339

()4.197.762

242.500.577

حقوق الملكية غير المسيطرة

139.869

()14.786

125.083

ربحية السهم (بالريال السعودي):
الربحية األساسية للسهم

1.62

1.64

ربحية السهم  -العمليات المستمرة (بالريال السعودي)
الربحية األساسية للسهم

صافي ربح السنة

1.59

1.62

المعايير السعودية

تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

246.838.208

()4.212.548

242.625.660

البنود التى لن يتم تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر
في الفترات الالحقة
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

-

()718.984

()718.984

إجمالي الدخل الشامل للسنة

246.838.208

()4.931.532

241.906.676

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

246.698.339

()4.889.257

241.809.082

حقوق الملكية غير المسيطرة

139.869

()42.275

97.594
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رشكة العقيق للتنمية العقارية
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 - 27اثر تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية
 -1تصنيف ممتلكات وآالت ومعدات

قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والموجوات الغير ملموسة ضمن بنود الموجودات المناسبة وذلك لتقديم عرض
أكثر دقة ضمن القوائم المالية الموحدة  .كما تم مراجعة العمر اإلنتاجي للبعض منها .وإن أثر ذلك هو النقص بمبلغ ( )17.090.150ريال سعودي ومبلغ
( )19.186.032ريال سعودي من الممتلكات واآلالت والمعدات وزيادة الموجودات الغير ملموسة بمبلغ  1.644.434ريال سعودي ومبلغ 1.445.557
ريال سعودي كما في  1يناير 2016م  31ديسمبر 2016م على التوالي  ،كما أن أثر تعديل العمر اإلنتاجي على األرباح المبقاة كما في  1يناير 2016م
هو نقص بمبلغ ( )15.445.716ريال سعودي  ،وعلى قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م زيادة التكاليف بمبلغ
 2.460.329ريال سعودي .
 -2استثامرات عقارية

تمتلك المجموعة عدد من األراضي والمباني بما في ذلك المحالت التجارية والتي قد تم تأجيرها لشركات المجموعة أو أطراف أخرى أو تم االحتفاظ
بها لزيادة رأس المال .تم تصنيف جميع األراضي والمباني كممتلكات وآالت ومعدات .بموجب المعايير الدولية ،فإن العقار (أرض أو مبنى) المحتفظ به
(من قبل المالك أو المستاجر بموجب عقد تأجير تمويلي) بهدف تحقيق عوائد إيجارية أو زيادة رأس المال أو كال الغرضين فانه يتم تصنيفه كإستثمار
عقاري .ال يوجد أي تأثيرات ناتجة عن ما سبق ،حيث ان هذا مجرد تصنيف من بند لبند آخر ضمن القوائم المالية الموحدة.
 -3أدوات مالية  -سلف للموظفني بدون فوائد

يتم تقديم السلف بدون فوائد (قرض سيارة  /قرض شخصي) بفترة سداد  12شهراً لبعض الموظفين من قبل المجموعة .تتم المحاسبة عن تلك السلف
بتكلفة المعاملة بموجب معايير المحاسبة السعودية .بموجب المعايير الدولية ،فإن سلف الموظفين يتم قياسها بالقيمة العادلة و يتم معالجة الفرق كتكلفة
موظفين ويتم إطفاؤها على مدة القرض واألثر الناتج عن محاسبة القيمة العادلة لسلف الموظفين على األرباح المبقاة هو  32.162ريال .
 -4املكاسب  /الخسائر االكتوارية

بموجب المعايير الدولية ،فإن سياسة المجموعة هي اإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارية ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر .بموجب معايير المحاسبة
السعودية .فإن المجموعة لم تقم باإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارية حيث أن التقييم االكتواري لم يكن مطلوب وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية.
في تاريخ المعاملة ،تم اإلعتراف بكافة المكاسب و الخسائر االكتوارية المتراكمة غير المثبتة مسبقاً ضمن األرباح المبقاة .إن األثر على األرباح المبقاة
الناتج عن التغير هو  3.325.806ريال .
 -5املخزون

يتضمن المخزون قطع الغيار ذات العمر اإلنتاجي ألكثر من سنة .بموجب المعايير الدولية ،فإن قطع الغيار الرئيسية والمعدات االحتياطية يمكن إعتبار
ها كممتلكات وآالت ومعدات عندما تتوقع المجموعة أن تقوم بإستخدامها ألكثر من فترة ولم تقم المجموعة بإعادة تصنيف قطع الغيار من مخزون إلى
ممتلكات وآالت ومعدات ألن قيمة قطع الغيار التي سيتم إعادة تصنيفها ضمن ممتلكات وآالت ومعدات غير جوهرية .
 -6مرشوعات تحت التطوير

تقوم المجموعة بعرض المشروعات تحت التطوير بموجب إطار عمل المعايير الدولية ،كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن قائمة المركز المالي
الموحدة .
 - 28تاريخ إعتامد القوائم املالية املوحدة لإلصدار

تم إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة لإلصدار في 2018/03/22م .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م
وتقرير مراجعي الحسابات
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة املركز املايل املوحدة
(بالريال السعودي)
كما في  ٣١ديسمبر

االيضاح

2016م

2015م

الموجودات
الموجودات المتداولة:
28.004.972

16.862.784

نقد بالبنوك

170.000.000

185.000.000

5.676.300

11.204.270

مستحق من أطراف ذوى عالقة

()4

1.376.075

19.715

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()5

9.368.888

9.103.156

مخـــزون

()6

1.384.174

2.085.969

215.810.409

224.275.894

استثمارات طويلة األجل

()7

70.266.687

70.266.687

ممتلكات ومعدات  -صافي

()8

59.628.350

142.970.027

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

()9

267.736.374

187.605.134

مصاريف مؤجلة ـ صافي

()10

79.548

1.630.508

613.521.368

626.748.250

()3

استثمارات قصيرة األجل
ذمم مدينة

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة :
مستحق إلي أطراف ذوى عالقة

()4

8.573.461

9.818.188

مستحقات وأرصدة دائنة أخـرى

()11

31.326.801

35.898.134

(-12ب)

4.550.172

4.710.412

44.450.434

50.426.734

3.340.708

3.480.492

47.791.142

53.907.226

مخصص الزكاة الشرعية
مجموع المطلوبات المتداولة

()13

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين:

500.000.000

500.000.000

()1

رأس المال
إحتياطي نظامـــي

49.507.891

47.718.330

أرباح مبقـــــاة

16.115.444

9.399

-

25.000.000

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

565.623.335

572.727.729

حقوق الملكية غير المسيطرة

106.891

113.295

مجموع حقوق المساهمين

565.730.226

572.841.024

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

613.521.368

626.748.250

()22

أرباح مقترح توزيعها

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة الدخل املوحدة
(بالريال السعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

ايضاح

2016م

2015م

ايرادات النشاط

()14

82.322.099

70.647.012

تكاليف النشاط

()15

()64.339.717

()45.195.320

17.982.382

25.451.692

مصاريف تسويقية

()16

()800.697

()518.079

مصاريف عمومية وادارية

()17

()5.099.596

()7.593.181

12.082.089

17.340.432

ايرادات استثمارات طويلة األجل

()18

4.438.882

3.175.152

ايرادات استثمارات قصيرة األجل

()19

5.053.167

-

أرباح نزع ملكية أراضي وعقارات

()20

-

6.893.043

ايرادات (مصروفات) أخـرى  -صافي

()21

903.962

144.141.445

22.478.100

171.550.072

()4.588.898

()4.068.839

صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

17.889.202

167.481.233

حقوق الملكية غير المسيطرة

6.404

()1.882

صافى دخل السنة

17.895.606

167.479.351

ربح السهم من األنشطة المستمرة

0.242

0.347

ربح السهم من األعمال الفرعية

0.116

3.003

ربح السهم من صافي الدخل

0.358

3.350

مجمل الدخـل

صافي دخل النشاط

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية و حقوق الملكية غير المسيطرة
(-12أ)

مخصص الزكاة الشرعية

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

171

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
(بالريال السعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية وحقوق الملكية غير المسيطرة

22.478.100

171.550.072

تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
استهالك ممتلكات ومعدات

3.852.644

4.253.277

اطفاء مصروفات مؤجلة

1.550.960

3.317.603

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

1.049.443

1.377.675

أرباح نزع ملكية أراضي و عقارات

-

()6.893.043

()42.939

()142.833.530

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :
ذمم مدينة

5.527.970

()7.673.782

مستحق من أطراف ذوى عالقة

()1.356.359

1.219.452

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()265.732

6.457.002

701.795

1.623.602

مخــزون
الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية :
مستحق إلى أطراف ذوى عالقة

()1.244.726

2.017.470

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()4.571.333

5.376.823

النقد من التشغيل

27.679.823

39.792.621

مكافأة نهاية خدمة مسددة

()1.189.227

()1.254.441

الزكاة الشرعية مسددة

()4.749.138

()946.270

صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي

21.741.458

37.591.910

التدفق النقدي من النشاط االستثماري :
استثمارات طويلة األجل

-

استثمارات قصيرة األجل

15.000.000

()185.000.000

8.916.910

اضافات ممتلكات ومعدات

()508.358

()630.877

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

()143.600

107.000

متحصالت بيع ممتلكات ومعدات

52.688

331.086.154

مبلغ التعويض المستلم مقابل نزع ملكية األراضي والعقارات

-

9.423.043

صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط االستثماري

14.400.730

163.902.230

التدفق النقدي من النشاط التمويلي :
توزيعات أرباح للمساهمين

()25.000.000

()250.000.000
()1.000.000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-

صافي التدفق النقدي (المستخدم فى) النشاط التمويلي

()25.000.000

()251.000.000

الزيادة (النقص) في النقد بالبنوك

11.142.188

()49.505.860

النقد بالبنوك  -رصيد بداية السنة

16.862.784

66.368.644

النقد بالبنوك  -رصيد نهاية السنة

28.004.972

16.862.784

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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رصيد  31ديسمبر 2016م

توزيعات أرباح (إيضاح )22

المحول إلى االحتياطي النظامي

صافي دخل السنة

رصيد  1يناير 2016م

رصيد  31ديسمبر 2015م

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أرباح مقترح توزيعها

توزيعات أرباح (إيضاح )22

المحول إلى االحتياطي النظامي

صافي دخل السنة

رصيد  1يناير 2015م

49.507.891

-

1.789.561

-

47.718.330

47.718.330

-

-

-

16.747.935

-

30.970.395

16.115.444

-

()1.789.561

17.895.606

9.399

9.399

()1.000.000

()25.000.000

()225.000.000

()16.747.935

167.479.351

100.277.983

-

()25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

-

25.000.000

()25.000.000

-

-

25.000.000

565.623.335

()25.000.000

-

17.895.606

572.727.729

572.727.729

()1.000.000

-

()250.000.000

-

167.479.351

656.248.378

مجموع
حقـوق المساهمين

إن االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

500.000.000

-

-

-

500.000.000

500.000.000

-

-

-

-

-

500.000.000

رأس الم ــال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

أرباح مقترح توزيعها

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب
(بالريال السعودي)

106.891

-

-

()6.404

113.295

113.295

-

-

-

-

1.882

111.413

حقوق الملكية
غير المسيطرة

565.730.226

()25.000.000

-

17.889.202

572.841.024

572.841.024

()1.000.000

-

()250.000.000

-

167.481.233

656.359.791

مجموع
حقـوق الملكية
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
1 -1نبذة عن الرشكة

اس ــم الشــركة:

الشركة العربية للمناطق السياحية  -آراك.

تأسيس الش ــركة :تأسست الشركة بموجب السجل التجاري رقم  4650025486وتاريخ 1418/02/12هـ والصادر بالمدينة المنورة .
املـركـز الرئيسـي
لـلش ــرك ــة:

يقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة ويجوز لمجلس االدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية
السعودية أو خارجها .

مــدة الـشـركـة:

مدة الشركة تسع وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعالن تأسيسها (1418هـ) ويجوز دائما إطالة مدة
الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل .

رأس ال ـم ــال:

بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ  500.000.000ريال سعودي (خمسمائة مليون ريال سعودي) مدفوع بالكامل مقسم إلى
 50.000.000سهم (خمسون مليون سهم) عادي نقدي قيمة كل منها عشرة رياالت .

الســجل التجــارى
الرئيـسى للشـركة :تم تسجيل الشركة بتاريخ 1418/02/12هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4650025486وينتهي في 1441/02/11هـ.
السجالت التجـارية الفرعـية للشـركة:










تم تسجيل فرع الشركة  -أجنحة المجيدي آراك للوحدات السكنية بتاريخ 1421/11/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم
 4650030805وينتهي في 1441/11/22هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -أجنحة طيبة آراك للوحدات السكنية بتاريخ 1422/05/14هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم
 4650031499وينتهي في 1439/05/13هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -وكالة طيبة الدولية للسفر والسياحة بتاريخ 1424/12/18هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم
 4650034759وينتهي في 1439/12/17هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -مكتب آراك للتشغيل السياحي بتاريخ 1431/03/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم 465100204
وينتهي في 1439/03/22هـ
تم تسجيل فرع الشركة  -فندق آراك العال بتاريخ 1421/11/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4651000634وينتهي في
1441/11/22هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -منتجع آراك ينبع بتاريخ 1431/03/08هـ بالسجل التجاري بمدينة ينبع تحت رقم  4700012311وينتهي في
1441/03/07هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -فندق آراك العقيق بتاريخ 1435/05/08هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4650071171وينتهي في
1438/05/10هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -فندق بكة آراك بتاريخ 1434/05/26هـ بالسجل التجاري بمكة المكرمة تحت رقم  4031075910وينتهي في
1439/05/25هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -مقهى وقت أريكانا بتاريخ 1434/05/18هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4650062249وينتهي في
1439/05/17هـ .

الكيـان القـانـونـي :شركة مساهمة سعودية مقفلة .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
أغــراض الشـركة :أ  -إنشاء وتملك وإستئجار وإيجار الفنادق والموتيالت واالستراحات والمطاعم والحدائق النباتية والحيوانية والمنتزهات .
ب  -إنشاء وتملك النوادي الرياضية والشواطئ والقري السياحية الخاصة ومدن األلعاب .
ج  -تقديم خدمات السياحة والعمل كوكالء سفر وسياحة والعمل بمجال الشحن والنقل الجوي والبري والبحري .
د  -تقديم خدمات تأجير السيارات .
هـ -القيام بخدمات الحج والعمرة .
و  -شراء األرضي والعقارات السكنية والتجارية بما في ذلك الفلل والشقق السكنية والمنتجعات والفنادق واستثمارها بالبيع أو التأجير
لصالح الشركة .
ز  -األعمال األساسية والوسيطة الالزمة لتنفيذ وتجهيز وتشغيل وصيانة وادارة األنشطة المشار اليها أعاله .
ح  -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تتملك األسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة وأن تدمجها أو تندمج فيها
أو تشتريها.
المعامـالت المالي ــة :تلتزم الشركة في استثماراتها وتمويل مشاريعها وكافة معامالتها بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
		
الشـركـات التابعــة:

تستثمرالشركة العربية للمناطق السياحية  -آراك حصة تزيد عن  ٪50من رأسمال الشركة التابعة لها و الموضحة أدناه :

م
1

إسم الشركة
الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة

نسبة المساهمة

الكيان القانوني

٪95

شركة ذات مسئولية محدودة

ال ـس ــنة الـمـالـي ــة :تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .
2 -2ملخص السياسات املحاسبية الهامة

يتم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية .
وفيما يلي ملخصا الهم السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة :
 -أالتقديرات املحاسبية

إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على قيمة الموجودات
والمطلوبات وعلى االفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ،وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل
المعلومات واألحداث المتوفرة لدى االدارة في تاريخ اصدار القوائم المالية الموحدة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اختالفاً غير جوهري عن
هذه التقديرات.
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أ -التقديرات املحاسبية (تابع)

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر ،يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا
كان التعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة المراجعة والفترات المقبلة إذا كانت التعديالت تؤثر على كل من السنة الحالية والفترات المقبلة ،إن
مجاالت عدم التأكد من التقديرات الجوهرية والتعديالت الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها
في القوائم المالية الموحدة هي كما يلي :





مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون بطيئ الحركة .
العمر االقتصادي المقدر والقيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات .
االنخفاض في قيمة االستثمارات طويلة األجل .
المخصصات والمستحقات .

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط .
 -بأسس توحيد القوائم املالية

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في االيضاح رقم ( ،)1تعتبر الشركات التابعة منشآت خاضعة
لسيطرة المجموعة وتنشأ هذه السيطرة عندما تمتلك المجموعة فيها على األقل  ٪50و/أو يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية
والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها وعند تقييم السيطرة تؤخذ حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حالياً في الحسبان ويتم
إدارج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها .
يتم توحيد القوائم المالية للمجموعة بإضافة البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .
يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة ،كما يتم إستبعاد أي أرباح أوخسائر غير محققة ناتجة من معامالت داخلية في المجموعة
عند توحيد القوائم المالية .
 -جحقوق امللكية غري املسيطرة

يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة من صافي الموجودات للشركات التابعة بشكل مستقل عن حقوق الملكية للمجموعة وتشمل حقوق الملكية غير
المسيطرة على مبالغ هذه الحقوق كما بتاريخ دمج األعمال األصلي وحصتها من التغير في حقوق الملكية منذ تاريخ اإلستحواذ .
 -دالنقد بالبنوك

يتمثل النقد بالبنوك في أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك والودائع تحت الطلب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فترة
ثالثة شهور أو أقل .
 -هذمم مدينة

يتم إظهار الذمم المدينة بقائمة المركز المالي بصافي القيمة الممكن تحقيقها بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إن وجد) ،والذي يتم
اعادة تقديره بنا ًء على دراسة المبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة الذمم المدينة في نهاية السنة .
 واستثامرات طويلة االجل

استثمارات في شركات تبلغ نسبة المساهمة فيها  ٪20فأكثر :

يتم المحاسبة على االستثمارات في الشركات التى تساهم فيها الشركة بنسبة تتراوح بين  ٪20إلى  ٪50من رأسمالها ،وفقاً لطريقة حقوق الملكية  .حيث
يتم تسجيل االستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة المجموعة في أصول الشركة المستثمر فيها  .يتم إدراج حصة
الشركة في صافي أرباح أو خسائر تلك الشركات فى قائمة الدخل الموحدة .


استثمارات في شركات تقل نسبة المساهمة فيها عن : ٪20

تقيد االستثمارات في األوراق المالية التي تقل حصة الشركة فيها عن  ٪20بقيمتها العادلة ويتم تصنيفها وفقاً لقصد االدارة من اقتنائها كاستثمارات
للمتاجرة أو متاحة للبيع ،وتقيد التغيرات في القيمة العادلة بحسب تصنيف االستثمار في قائمة الدخل الموحدة أو في قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين على التوالي  .وعندما ال يمكن تحديد القيمـة العادلة فان االستثمارات تظهر بالتكلفة .
يتم قيد اإليرادات من اإلستثمارات في األوراق المالية عند اإلعالن عن توزيع األرباح .
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 -زمخـــزون

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة طبقا لطريقة المتوسـط المرجح .
تمثل القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري مطروحاً منه التكاليف الالزمة إلتمام البيع .
 -حاملعامالت مع أطراف ذوي عالقة

تتم المعامالت مع أطراف ذوي عالقة في سياق نشاط عمل الشركة العادي .
 -طاملمتلكات واملعدات

تظهر األرض بالتكلفة ويتم اثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة  .وتتضمن تكلفة
اقتناء األصل تكلفة الشراء وكافة التكاليف المباشرة التي يتم انفاقها على األصل للوصول به الي الحالة التى تجعله صالحاً لالستخدام .
يتم رسملة التكاليف الالحقة التي تنفق على األصل إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من األداء المقدر لألصل أو العمر االنتاجي له .
وباقي المصروفات األخرى يتم اثباتها عند تكبدها وتسجل في قائمة الدخل الموحدة كمصاريف إيرادية ،ويجرى استهالكها على مدار العمر االنتاجي
لها وفقا لطريقة القسط السنوي الثابت  .يتم حذف تكلفة الممتلكات والمعدات المباعة أو المستبعدة واستهالكها المتراكم من الحسابات بتاريخ بيعها
أو استبعادها .
نسب استهالك البنود الرئيسية للممتلكات والمعدات هي كما يلي :
مبانى وانشاءات

3

سيارات

25

أثاث وديكورات ومعدات مكتبية

20

آالت ومعدات و عدد و أدوات و أجهزة كهربائية

20

-ياألعامل الرأساملية تحت التنفيذ

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ ويتم رسملتها كممتلكات ومعدات عند
إكتمال المشروع .
 -كاالنخفاض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم الشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة بتقييم ما اذا كانت هناك ،أية مؤشرات داخلية أو خارجية ،على وجود انخفاض في قيمة الموجودات
غير المتداولة ،وفي حال وجود تلك المؤشرات يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل المعني لكي يتم تحديد حجم خسارة االنخفاض في قيمة
األصل ،تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة السوقية مطروحا منها كلفة األستبعاد أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية ،أيهما أعلى .
يتم اعتبار اإلنخفاض في قيمة األصل غير المتداول اذا كانت قيمته الدفترية أعلى من قيمته القابلة لالسترداد ،ومن اجل تحديد قيمة االنخفاض تقوم
الشركة بمقارنة القيمة الدفترية لالصل غير المتداول مع التدفق النقدي غير المخصوم المقدر من استخدام األصل ،اذا كانت القيمة الدفترية أعلى من
التدفق النقدي المقدر غير المخصوم من استخدام األصل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مـن األصل ،تعتبر
الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد خسارة انخفاض .
يتم اثبات خسارة االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل الموحدة ،واذا ما تم الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم حينئذ زيادة
القيمة الدفترية لألصل الى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد ،على ان ال تزيد هذه القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من
الممكن تحديدها فيما لو لم يتم اثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل في السنوات السابقة  .ويتم أثبات المردود من خسارة االنخفاض كإيراد
في قائمة الدخل الموحدة .
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 -لمصاريف مؤجلة

تتمثل في المصاريف التي تكبدتها الشركة والتي تستفيد منها لسنوات قادمة ويتم إطفاءها على مدى السنة التقديرية لإلنتفاع منها بحد أقصى سبع
سنوات .
 -ممستحقات و أرصدة دائنة أخري

يتم اثبات االلتزمات لقاء المبالغ الواجبة السداد عن البضائع والخدمات المستلمة الواجبة السداد سواء قدمت أو لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين .
 -نمخصص الزكاة الرشعية

تخضع الشركة النظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ،يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية ويتم تحميله على أساس ربع سنوى
وتحميله على قائمة الدخل الموحدة وفقاً ألساس االستحقاق  .يتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة إن وجدت  -في الفترات التي يتم
الربط فيها .
-سمخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي ،ويتم تحميل المستحق على قائمة الدخل الموحدة .
 -عإحتياطي نظامي

تماشياً مع نظام الشركة األساسي فانه يتم اقتطاع  ٪10من صافي الدخل لتكوين اإلحتياطي النظامي ،ويجوز للشركة التوقف عن هذا االقتطاع عندما
يبلغ اإلحتياطي  ٪50من رأس المال  .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح .
 -فتحقق االيرادات

يتم االعتراف بااليراد عند تحرير الفاتورة أوتقديم الخدمة للعميل .
-صمصاريف تسويقية

تتمثل المصاريف التسويقية في المصاريف الناتجة من جهود المجموعة لتسويق األعمال واألنشطة الخاصة بها باالضافة إلى باقى المصاريف األخرى
التى ال تتعلق بتكاليف االيرادات والمصاريف العمومية واالدارية .
 -قاملصاريف العمومية واإلدارية

تتمثل المصاريف العمومية واالدارية فى الرواتب المتعلقة باالدارة ونصيبها من استهالك الموجودات الثابتة وكافة المصاريف األخرى المتعلقة باالدارة
والتى التتعلق بتكاليف االيرادات ومصاريف المصاريف التسويقية .
 -راملعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة حين اجراء تلك المعامالت ويتم تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ ،األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة .
-شربحية السهم

تحتسب ربحية السهم بقسمة صافى ربح النشاط على المتوسط المرجح لعدد األسهم لتحديد ربحية السهم من األنشطة المستمرة الرئيسية و قسمة
صافى الربح على المتوسط المرجح لعدد األسهم لتحديد ربحية السهم والفارق بينهما يحدد ربحية السهم من االعمال الفرعية .
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عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقود اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى
المستأجر ،ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي .
كمستأجر ،يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الموحدة خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك بإستخدام
طريقة القسط الثابت .
كمؤجر ،يتم إثبات اإليجارات المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي كإيرادات من هذه العقود على مدى فترة عقود اإليجار التشغيلي وذلك بإستخدام
طريقة القسط الثابت .
3 -3إستثامرات قصرية األجل
كما في  31ديـسـمـبــر
صفقات مرابحة  -بنك البالد

2016م

2015م

170.000.000

-

-

185.000.000

170.000.000

185.000.000

صفقات مرابحة  -بنك الجزيرة

تتمثل اإلستثمارات قصيرة األجل في إستثمارات مرابحة بمعدل عائد  ٪4وتستحق خالل  94يوم (2015م  :بمعدل عائد  ٪2وتستحق خالل  97يوم) .
4 -4مستحق من  /اىل أطراف ذوي عالقة
إســم الشــرك ــة

نوع العالقة

الرصيد في 2016/01/01م

طبيعة
التعامل

دائ ــن

مـديــن

الحركة خالل السنة
مـديــن

دائ ــن

1.703.076

شركة طيبة القابضة

الشركة األم

تجاري

-

-

شركة العقيق للتنمية العقارية

شركة شقيقة

تجاري

-

76.493.634 9.704.653

فندق طيبة ميلينيوم ( -تابع
لشركة العقيق)

فرع شركة
شقيقة

تجاري

17.165

-

فندق العقيق ميلينيوم ( -تابع
لشركة العقيق)

فرع شركة
شقيقة

تجاري

2.550

-

6.662.115

الرصيد في 2016/12/31م
دائ ــن

مـديــن

1.703.076

-

-

75.362.442

-

8.573.461

174.121

165.299

25.987

-

5.497.141

- 1.167.524

شركة طيبة للتنمية الزراعية
(تادك)

شركة شقيقة

تجاري

-

-

116.328

116.328

-

-

شركة طيبة للمقاوالت
والصيانة (تاكوما)

شركة شقيقة

تجاري

-

113.535

2.904.616

2.608.517

182.564

-

19.715

9.818.188

88.053.890

85.452.803

1.376.075

8.573.461
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5 -5دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديـسـمـبــر
2015م

2016م
دفعات مقدمة لموردين

392.207

229.683

مصاريف مدفوعة مقدماً

3.968.284

5.108.668

ذمم موظفين

679.361

863.649

إيرادات مستحقة

1.492.222

-

فروقات زكاة مسددة

2.481.408

2.481.408

أخرى

355.406

419.748

9.368.888

9.103.156

6 -6مخزون
مخزون مستلزمات

1.220.288

1.627.019

مخزون مواد غذائية وأخرى

163.886

458.950

1.384.174

2.085.969

7 -7إستثامرات طويلة األجل
نسبة المساهمة

كما في  31ديـسـمـبــر
2016م

2015م

شركة مطوري مدينة المعرفة

٪1.57

18.590.000

18.590.000

شركة العقيق للتنمية العقارية

٪1.99

51.073.090

51.073.090

603.597

603.597

70.266.687

70.266.687

٪6

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
8 -8ممتلكات ومعدات  -صاىف
اإلضافات

 1يناير

االستبعادات

 31ديسمبر

التحويالت

الكلفــة:
*

83.370.140

-

-

79.987.640

3.382.500

أراضي

مباني وإنشاءات

84.441.406

-

-

-

84.441.406

برامج حاسب آلي

1.294.126

-

-

-

1.294.126

آالت ومعدات

1.488.867

-

3.186

-

1.485.681

ديكورات

1.286.805

12.800

2.100

-

1.297.505

عدد وأدوات

486.303

53.487

-

-

539.790

أثاث وتجهيزات مكتبية

2.349.097

-

3.105

-

2.345.992

أجهزة كهربائية

4.653.539

285.401

116.922

-

4.822.018

مكيفات

507.069

156.670

133.570

-

530.169

سيارات

2.208.528

-

199.900

-

2.008.628

مجموع الكلفة

182.085.880

508.358

458.783

79.987.640

102.147.815

االستهالكات:
مباني وإنشاءات

27.846.945

2.582.440

-

-

30.429.385

برامج حاسب آلي

1.053.719

79.689

-

-

1.133.408

آالت ومعدات

1.312.130

72.517

3.175

-

1.381.472

ديكورات

811.392

149.228

2.096

-

958.524

عدد وأدوات

298.401

64.368

-

-

362.769

أثاث وتجهيزات مكتبية

2.137.290

89.569

3.067

-

2.223.792

أجهزة كهربائية

3.546.094

471.212

116.156

-

3.901.150

مكيفات

394.517

64.852

132.967

-

326.402

سيارات

1.715.365

278.769

191.571

-

1.802.563

مجموع االستهالكات

39.115.853

3.852.644

449.032

-

42.519.465

القيمة الدفترية الصافية  1يناير

142.970.027
59.628.350

القيمة الدفترية الصافية  31ديسمبر

* قامت الشركة خالل السنة بتحويل قيمة أرض بمبلغ  79.987.640ريال لمشروعات تحت التنفيذ بغرض إنشاء مشروع ارض الرياض .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
9 -9أعامل رأساملية تحت التنفيذ
كما في  31ديـسـمـبــر
2015م

2016م
مشروع تجديد منتجع ينبع آراك

138.600

-

مشروع أرض الخبر

87.427.676

87.427.676

مشروع أرض جدة

100.182.458

100.177.458

مشروع أرض الرياض

79.987.640

-

267.736.374

187.605.134

1010مصاريف مؤجلة  -صاىف
2016م

التكلفة

2015م

الرصيد في بداية السنة

13.172.187

14.196.932

تسويات مقابل اإلطفاء

-

()1.024.745

رصيد التكلفة في نهاية السنة

13.172.187

13.172.187

اإلطفاء المتراكم :
الرصيد في بداية السنة

()11.541.679

()9.248.821

المحمل علي السنة

()1.550.960

()3.317.603

تسويات مقابل التكلفة

-

1.024.745

رصيد اإلطفاء المتراكم في نهاية السنة

()13.092.639

()11.541.679

صافي الرصيد في نهاية السنة

79.548

1.630.508

1111مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة من العمالء

1.270.903

3.551.927

مصروفات مستحقة

17.107.956

18.813.723

مخصص اإلجازات

880.206

1.155.102

ضمانات حسن التنفيذ

18.603

66.000

تأمينات للغير

18.500

59.750

صندوق الجزاءات

132.267

96.908

مكافاة أعضاء مجلس االدارة

-

1.000.000

10.416.450

10.416.450

1.481.916

738.274

31.326.801

35.898.134

مستحقات مقاولين محتجزة

*

أرصدة دائنة أخرى

* توجد دعوى قضائية مقامة من أحد المقاولين ضد الشركة كما في  31ديسمبر 2016م يطالب فيها المدعي بمبلغ  15.7مليون ريال سعودي ،صدر
خالل السنة قرار المحكمة لصالح المدعي بمبلغ  8.5مليون ريال سعودي ،تم اإلستدراك في السنوات السابقة بمبلغ  10.4مليون ريال سعودي لمستحقات
مقاولين محتجزة ،وتم خالل السنة اإلعتراض على الحكم من قبل الشركة لدى محكمة اإلستئناف ،وتعتقد إدارة الشركة بناء على رأي قانوني حصلت
عليه أن ما تم اإلستدراك له ٍ
كاف ألن موقفها واضح ومبني على أسس ومواد العقد وبالتالي لم يتم قيد مخصص إضافي لهذه الدعوى في القوائم المالية
الموحدة .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
1212مخصص الزكاة الرشعية
 -ت املحمل عىل السنة

تتكون الزكاة المحملة على السنه المنتهية في  31ديسمبر مما يلي :
كما في  31ديـسـمـبــر
2015م

2016م
للسنة الحالية

4.550.172

4.710.412

للسنوات السابقة

38.726

()641.573

4.588.898

4.068.839

 ث حركة املخصصرصيد أول السنة

4.710.412

1.587.843

المكـون خالل السنة

4.550.172

4.710.412

تسويات سنوات سابقة

38.726

()641.573

المدفوع خالل السنة

()4.749.138

()946.270

4.550.172

4.710.412

 -خ املوقف الزكوي

أنهت الشركة وشركاتها التابعة وضعهما الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وحصلتا على شهادة الزكاة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
صالحة حتى  30أبريل 2017م بعد أن قامت الشركة بسداد فروقات زكوية عن الربط النهائي لسنة 2013م البالغة  2.481.408ريال سعودي وقدمت
إعتراض للهيئة على هذا الربط  .تعتقد اإلدارة إستناداً إلى رأي المستشار الزكوي أن قرار لجنة اإلستئناف سيكون في صالح الشركة وبالتالي لم يتم عمل
مخصص لهذا اإللتزام وعليه تم تسجيل هذا المبلغ ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخري (إيضاح . )6
1313مخصص مكافأة نهاية الخدمة
كما في  31ديـسـمـبــر
2016م

2015م

رصـيد أول السنة

3.480.492

3.357.258

إضافات خالل السنة

1.049.443

1.377.675

المسدد خالل السنة

()1.189.227

()1.254.441

3.340.708

3.480.492
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
1414إيرادات النشاط
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

األجنحة الفندقية  -مستأجرة من المالك

26.751.296

28.187.401

منتجع ينبع آراك

15.414.076

18.949.707

فندق العال آراك

4.938.283

8.382.130

وكالة طيبة الدولية

1.144.415

2.239.680

مكتب التشغيل السياحي

8.983

47.216

فندق بكة آراك

34.065.046

947.756

فندق العقيق آراك

-

11.893.122

82.322.099

70.647.012

1515تكاليف النشاط
إيجار األجنحة الفندقية  -مستأجرة من المالك

13.595.561

13.606.296

منتجع ينبع آراك

12.590.691

13.374.239

فندق العال آراك

5.733.272

6.513.870

وكالة طيبة الدولية

627.359

837.827

مكتب التشغيل السياحي

20.937

63.371

فندق بكة آراك

31.771.897

1.177.034

فندق العقيق آراك

-

9.622.683

64.339.717

45.195.320

1616مصاريف تسويقية
رواتب وأجور

634.978

318.121

حمالت دعائية ومعارض

116.334

160.374

قرطاسية ومطبوعات

49.385

39.584

800.697

518.079
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
1717مصاريف عمومية وإدارية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

رواتب وأجور وما في حكمها

2.524.703

4.405.647

بدالت حضور إجتماعات

134.522

164.723

إيجارات وخدمات

850.000

850.000

صيانة وتشغيل

733.763

729.088

إستشارات وتدريب

665.383

1.122.496

اهالكات وإطفاءات

191.225

321.227

5.099.596

7.593.181

1818إيرادات استثامرات طويلة األجل
مساهمة في شركة طيبة للمقاوالت والصيانة

90.000

30.000

مساهمة في شركة العقيق للتنمية العقارية

4.348.882

3.145.152

4.438.882

3.175.152

1919إيرادات إستثامرات قصرية األجل
إيرادات صفقات مرابحات

5.053.167

-

5.053.167

-

2020أرباح نزع ملكية أرايض وعقارات

توجد أراضي وعقارات للشركة تقع ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بلغت قيمتها الدفترية  1.1مليون ريال سعودي كما في 2016/12/31م،
اال أن هذه األراضي والعقارات لم تتضح الرؤية بشأن نزعها والتعويض عنها حتى تاريخه  .بلغت أرباح نزع ملكية األراضي والعقارات خالل عام 2015م
مبلغ  6.893.043ريال سعودي والتي تمثل الفرق بين مبلغ التعويض المستلم البالغ  9.423.043ريال سعودي والقيمة الدفترية البالغة 2.530.000
ريال سعودي.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
رشكة مساهمة سعودية مقفلة
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية ىف  31ديسمرب 2016م
(بالريال السعودي)
2121إيرادات (مرصوفات) أخري  -صايف
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

أرباح استبعاد موجودات ثابتة

42.939

142.833.530

إيرادات (مصروفات) متنوعة  -صافي

861.023

1.307.915

903.962

144.141.445

2222توزيعات االرباح

وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ  27مارس 2016م الموافق  18جمادى الثانى 1437هـ باالجماع على توزيع االرباح
التى تم اقتراحها بنهاية عام 2015م بمبلغ وقدرة  25مليون ريال سعودى ،بواقع  50هللة لكل سهم (2015م  :مبلغ وقدرة  250مليون ريال سعودى ،بواقع 5
ريال لكل سهم) على ان يتم توزيعها خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية  .وقد تم توزيع كامل المبلغ على المساهمين بتاريخ  7ابريل 2016م .
2323االلتزامات محتملة

بلغت اإللتزامات المحتملة في  31ديسمبر 2016م مبلغ  956.924ريال سعودي ( 31ديسمبر 2015م  1.014.200 :ريال سعودي) مقابل خطابات ضمان
من بنك الرياض .
2424أرقام املقارنة

تم اعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة ليتسنى مقارنتها بأرقام السنة الحالية .
2525اعتامد القوائم املالية

تم اعتماد اصدار القوائم المالية بواسطة مجلس االدارة في 2017/02/23م .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية
يف  31ديسمرب 2017م
وتقرير مراجعي الحسابات املستقلني
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة املركز املايل املوحدة
(بالريال السعودي)
إيضاح

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2016م

كما في  1يناير 2016م

الموجــودات
الموجودات المتداولـة:
12.981.402

28.004.972

16.862.784

نقد لدى البنوك
إستثمارات قصيرة أجل

()4

236.000.000

170.000.000

185.000.000

ذمم مدينة  -صافي

()5

766.851

468.924

8.993.937

مستحق من أطراف ذوي عالقة

()6

41.431

1.376.075

19.715

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

()7

4.936.691

9.385.016

9.118.187

مخزون  -بالصافي

()8

800.703

1.384.174

2.085.969

255.527.078

210.619.161

222.080.592

إجمالي الموجـودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:
استثمارات طويلة االجل

()9

12.943.442

70.266.687

70.266.687

ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي

()10

283.308.868

288.623.968

293.776.357

موجودات غير ملموسة  -صافي

()11

78.068

107.808

134.760

إجمالي الموجودات غير المتداولة

296.330.378

358.998.463

364.177.804

إجمالي الموجودات

551.857.456

569.617.624

586.258.396

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

()6

4.327.339

8.573.461

9.818.188

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()12

7.491.612

31.326.801

35.898.134

مخصص الزكاة الشرعية

()13

6.191.785

4.548.294

4.710.412

18.010.736

44.448.556

50.426.734

إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة :
()14

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
إجمالى المطلوبات

4.358.142

3.574.458

2.992.055

22.368.878

48.023.014

53.418.789

حقوق الملكية
رأس المال

()15

500.000.000

500.000.000

500.000.000

احتياطي نظامي

()16

50.750.498

49.200.862

47.718.330

()12.702.511

()26.649.230

()39.992.018

-

-

25.000.000

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

()8.661.109

()1.063.913

-

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

529.386.878

521.487.719

532.726.312

حقوق الملكية غير المسيطرة

101.700

106.891

113.295

إجمالي حقوق الملكية

529.488.578

521.594.610

532.839.607

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

551.857.456

569.617.624

586.258.396

الخسائر المتراكمة
()25

أرباح مقترح توزيعها

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )31جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة األرباح أو الخسائر املوحدة
(بالريال السعودي)
إيضاح

للسنة من  1يناير حتى  31ديسمبر
2017م

2016م

اإليرادات

()17

36.124.464

82.322.099

تكلفة اإليرادات

()18

()29.026.557

()64.425.424

7.097.907

17.896.675

مصروفات بيع وتسويق

()19

()223.643

()800.697

مصروفات عمومية وإدارية

()20

()5.656.559

()8.096.639

1.217.705

8.999.339

إيرادات إستثمارات طويلة األجل

()21

2.899.255

4.438.882

إيرادات إستثمارات قصيرة األجل

()22

3.338.427

5.053.167

إيرادات (مصروفات) أخرى بالصافي

()23

16.795.832

914.548

24.251.219

19.405.936

()8.760.055

()4.587.020

15.491.164

14.818.916

مجمل الدخل

صافي دخل النشاط

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
()13

الزكاة الشرعية
صافى دخل السنة
صافي دخل السنة العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

15.496.355

14.825.320

حقوق الملكية غير المسيطرة

()5.191

()6.404

15.491.164

14.818.916

ربحية السهم:
()27

الربحية األساسية والمخفضة للسهم

0.310

0.297

ربحية السهم  -العمليات المستمرة
()27

الربحية األساسية والمخفضة للسهم

0.024

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )31جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

194

0.180

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة الدخل الشامل اآلخر املوحدة
(بالريال السعودي)
إيضاح
صافى دخل السنة

للسنة من  1يناير حتى  31ديسمبر
2017م

2016م

15.491.164

14.818.916

بنود الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة
أرباح أو خسائر إعادة إلتزامات  /موجودات خطة المنافع الموحدة

()14

()1.347.041

()1.063.913

خسائر غير محققة من استثمارات طويلة األجل

()1-9

()6.250.155

-

7.893.968

13.755.003

إجمالى الدخل (الخسائر) الشامل للسنة
إجمالي الدخل (الخسائر) الشامل العائد إلى:
حقوق ملكية الشركة القابضة

7.899.159

13.761.407

حقوق الملكية غير المسيطرة

()5.191

()6.404

7.893.968

13.755.003

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )31جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

المحول لالحتياطي النظامي

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

الحركة في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة

صافي دخل السنة

الرصيد يف  1يناير 2017م

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

المحول لالحتياطي النظامي

توزيعات أرباح

التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

الحركة في الدخل الشامل آخر الفترة

صافي دخل السنة

تسويات التحول للمعايير الدولية

الرصيد في  1يناير 2016م

()16

()16

()25

()29

إيضاح

50.750.498

1.549.636

-

-

-

49.200.862

49.200.862

1.482.532

-

-

-

-

-

47.718.330

()12.702.511

()1.549.636

-

-

15.496.355

()26.649.230

()26.649.230

()1.482.532

-

-

-

14.825.320

()40.001.417

9.399

-

-

-

-

-

-

-

-

()25.000.000

-

-

-

-

25.000.000

()8.661.109

-

-

()7.597.196

-

()1.063.913

()1.063.913

-

-

-

()1.063.913

-

-

-

التغيرات المتراكمة
في بنود الدخل
الشامل اآلخر

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )31جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

500.000.000

-

-

-

-

500.000.000

500.000.000

-

-

-

-

-

-

500.000.000

رأس المال

احتياطي نظامي

خسائر متراكمة

أرباح مقترح توزيعها

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

529.386.878

-

-

()7.597.196

15.496.355

521.487.719

521.487.719

-

()25.000.000

-

()1.063.913

14.825.320

()40.001.417

572.727.729

مجموع حقوق
الملكية العائدة
لمساهمي الشركة

101.700

-

()5.191

-

-

106.891

106.891

-

-

()6.404

-

-

-

113.295

حقوق الملكية غير
المسيطرة

529.488.578

-

()5.191

()7.597.196

15.496.355

521.594.610

521.594.610

-

()25.000.000

()6.404

()1.063.913

14.825.320

()40.001.417

572.841.024

إجمالي حقوق
الملكية
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
(بالريال السعودي)
للسنة من  1يناير حتى  31ديسمبر
2017م

2016م

24.251.219

19.405.936

5.492.627

5.794.596

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :

صافي دخل السنة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

أرباح بيع استثمارات وتوزيعات أرباح

()14.809.974

إيرادات عقود مرابحة قصيرة األجل

()3.338.427

صافي المسترد من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()2.478.298

المسترد من مخصص قضايا

()1.899.374

استبعاد مشروعات قيد التنفيذ

758.054

مخصص مخزون بطيء الحركة

327.339

إطفاء موجودات غير ملموسة

29.740

(أرباح) بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()113.062

مكافأة نهاية الخدمة

مستحق من أطراف ذوي عالقة

مخزون

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

مكافأة نهاية الخدمة المسددة

إستثمارات في شركات

إستثمارات قصيرة أجل

()1.393.320

()8.517.076

النقد لدى البنوك في نهاية السنة

خسائر إستثمارات طويلة األجل من خالل الدخل الشامل

()6.250.155

معامالت غير نقدية

()1.347.041
()758.054

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )31جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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52.690

-

12.981.402

إستبعادات مشروعات قيد التنفيذ

()651.958

()25.000.000

28.004.972

إعادة قياس التزامات  /موجودات خطة المنافع

20.053.167

()6.118.104

()15.023.570

النقد لدى البنوك في بداية السنة

4.438.882

23.892.781

-

(النقص) الزيادة في النقد لدى البنوك

()4.749.138

-

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

18.187.772

()8.905.466

121.979

توزيعات أرباح

()1.244.727

12.249.407

()944.498

المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()266.829

()1.189.227

()62.661.573

صافي التدفق النقدي (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية

()1.356.360

()13.418.739

65.883.064

إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

()42.939

()4.571.333

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
سداد مستحقات مقاولين

26.952

256.132

()7.116.564

صافي التدفق النقدي (المستخدم في)  /الناتج من النشاط التشغيلي

-

701.795

()395.582

الزكاة الشرعية والفروقات الزكوية المسددة

-

2.180.371

()4.246.122

النقد (المستخدم في)  /الناتج من النشاط التشغيلي

-

8.525.013

4.448.325

مستحق الى اطراف ذوي عالقة

-

829.963

1.334.644

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

()5.053.167

707.717

التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ذمم مدينة

()4.438.882

()25.000.000
11.142.188

16.862.784

28.004.972

-

()1.063.913

-

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
1-1بيانات عامة

ان الشركة العربية للمناطق السياحية  -آراك («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 4650025486
وتاريخ 1418/02/12هـ والصادر بالمدينة المنورة ويقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة ويجوز لمجلس االدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب
أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .
مدة الشركة تسع وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعالن تأسيسها (1418هـ) ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره
الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل .ويتمثل نشاط الشركة في تأجير الفنادق والموتيالت واالستراحات والمنتجعات .
يبلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ  500.000.000ريال سعودي (خمسمائة مليون ريال سعودي) مدفوع بالكامل مقسم إلى  50.000.000سهم
(خمسون مليون سهم) عادي نقدي قيمة كل منها عشرة رياالت .
تم تسجيل الشركة بتاريخ 1418/02/12هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4650025486وينتهي في 1441/02/11هـ .
السجالت التجارية الفرعـية للرشكة املدمجة يف هذه القوائم املالية:









تم تسجيل فرع الشركة  -المجيدي آراك للوحدات السكنية بتاريخ 1421/11/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم 4650030805
وينتهي في 1441/11/22هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -أجنحة طيبة آراك للوحدات السكنية بتاريخ 1422/05/14هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم
 4650031499وينتهي في 1439/05/13هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -وكالة طيبة الدولية للسفر والسياحة بتاريخ 1424/12/18هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم
 4650034759وينتهي في 1439/12/17هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -مكتب آراك للتشغيل السياحي بتاريخ 1431/03/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم 4651002204
وينتهي في 1440/03/22هـ
تم تسجيل فرع الشركة  -فندق آراك العال بتاريخ 1421/11/23هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4651000634وينتهي في
1441/11/22هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -منتجع آراك ينبع بتاريخ 1431/03/08هـ بالسجل التجاري بمدينة ينبع تحت رقم  4700012311وينتهي في
1441/03/07هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -مقهى وقت أريكانا بتاريخ 1434/05/18هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم  4650062249وينتهي في
1440/05/17هـ .
تم تسجيل فرع الشركة  -فندق بكة آراك بتاريخ 1434/05/26هـ بالسجل التجاري بمكة المكرمة تحت رقم  4031075910وينتهي في
1439/05/25هـ .

كما في  31ديسمبر 2017م لدى الشركة االستثمار في الشركات التابعة التالية (يشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة»):
 أرشكات تابعة مبارشة للرشكة وتم توحيدها يف هذه القوائم املالية:اسم شــركــة

بلد التأسيس

الشركة العربية الماليزية إلدارة الضيافة المملكة العربية السعودية

النشاط الرئيسي
الضيافة

نسبة الملكية كما في
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

٪95

٪95

٪95

خالل عام 2014م ،قامت الشركة بشراء حصة تبلغ  ٪45من راس مال الشركة الماليزية الدارة الضيافة (شركة ذات مسئولية محدودة) لتصبح نسبة الملكية
بعد عملية الشراء  .٪95ان االجراءات القانونية لهذا التعديل لم يتم االنتهاء منها بعد.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
2-2أسس اإلعداد
2-222بيان االلتزام

تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة («القوائم المالية») وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  « 34التقارير المالية األولية» والمعايير واالصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية .تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية وتندرج تحت أول قوائم مالية سنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار رقم  1من هذه المعايير «تطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية للمرة األولى» كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
عند إعداد هذه القوائم المالية ،تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للشركة كما في  1يناير 2016م ،وهو تاريخ التحول للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
كما هو مبين في االيضاح رقم ( ،)29فقد تم بيان كيفية تأثير التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المركز المالي و األداء المالي والتدفقات
النقدية للمجموعة.
أينما تظهر عبارة «المعايير الدولية للتقرير المالي» في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى المعايير والتفسيرات الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة
الدولية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين («الهيئة») للتطبيق في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى
إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة اعتماد معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن الهيئة .هذا ويقصد بالمعايير
واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة من معايير أو آراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
2-222تطبيق معايير جديدة ومعدلة

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2016م في القوائم
المالية ،إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في السنة الحالية والسنوات
السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية .




التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 1عرض القوائم المالية" ،بشأن مبادرة اإلفصاح .
التعديالت على المعيار المحاسبي رقم « 16العقارات واآلالت والمعدات».
دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م 2014 -م والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  5ورقم  7والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19ورقم .34

2-222تطبيق مبكر لمعايير جديدة

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر وقامت الشركة
بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -2أسس اإلعداد (تابع)
222222المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية ،إن المعيارالدولي
للتقرير المالي رقم  9يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
يتضمن (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )9ثالث فئات تصنيف وطريقة قياس جديدة للموجودات المالية التي تعكس نموذج األعمال التي يتم إدارة
الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية.
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي :الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة،
والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم 39
الحالية للمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون فيها األداة األساسية هي لموجودات مالية ضمن نطاق المعيار
ال يتم تقسيمها .وبدال من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نموذج «الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج «الخسارة االئتمانية المستقبلية
المتوقعة» ،وهذا يتطلب تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها
على أساس االحتمال المرجح.
تم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقاً ألحد األسس التالية:



الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل 12
شهر اً بعد تاريخ التقرير.
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .هي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر
المتوقع لألداة المالية.

بالنسبة للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر اإلئتمانية للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير
منذ اإلعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً إذا لم تزيد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير ،يسمح للشركة
تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئتمانية بشكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .إال أن قياس خسائر
اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة ،يجوز للشركة إختيار
تطبيق هذه السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.
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222222المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

يظهر الجدول أدناه المعايير والتفاسير والتعديالت الصادرة التي لم يحن موعد تطبيقها بعد حتى تاريخ صدور القوائم المالية الموحدة للشركة .وتتوقع
الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل وتعتزم تبني هذه المعايير حيثما تكون مالئمة ،عندما تصبح سارية المفعول:
الـبـيـان

المعيار  /التفسير

يسري مفعوله اعتبار ًا من الفترات التي
تبدأ في التواريخ التالية أو بعدها

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15

اإليرادات الناشئة عن تعاقدات مع العمالء

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

اإليجارات

 1يناير 2019م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17

عقود التأمين

 1يناير 2021م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

االفصاح عن الحصص في منشآت أخرى  -تعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 12

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم  -تعديالت على
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تعديالت على المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم 1

 1يناير 2018م

المعيار المحاسبي الدولي رقم 28

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة  -تعديالت
على المعيار المحاسبي الدولي رقم 28

 1يناير 2018م

المعيار المحاسبي الدولي رقم 40

العقارات اإلستثمارية  -تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40

 1يناير 2018م

التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 22

ترجمة العمالت االجنبية وإعتبارات متقدمة

 1يناير 2018م

التفسير الدولي للتقارير المالية رقم 23

عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل

 1يناير 2018م

 -أأسس القياس

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات الغير معدة لإلتجار والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة وبإستخدام مبدأ
اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية.
 -بالعملة الوظيفية

تم عرض هذه القوائم المالية (بالريال السعودي) الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض.
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2-222إستخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة والتي تؤثر على المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير ،والمبالغ المقرر عنها لإليرادات والمصروفات خالل سنة التقرير .يتم تقييم التقديرات
واألحكام بشكل مستمر ويتم تحديد تلك التقديرات واألحكام على أساس الخبرة التاريخية وبعض العوامل األخرى ،بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية
المعقولة في ظل هذه الظروف .تقوم المجموعة بإجراء التقديرات واإلفتراضات فيما يتعلق بالمستقبل .إن النتائج المحاسبية ،بحكم طبيعتها ،نادراً ما
تساوي النتائج الفعلية .إن التقديرات واإلفتراضات بها خطورة والتي قد تسبب في إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية التالية ،قد تم توضيحها فيما يلي:
 -أمخصص مخزون متقادم وبطيئ الحركة

تقوم المجموعة بتحديد المخصص للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاريخية ،ومعدل الدوران المتوقع للمخزون ،عمر المخزون وحالته الراهنة،
والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات .إن اإلفتراضات المستند عليها عند تحديد مخصص تقادم المخزون تتضمن اتجاهات المبيعات
المستقبلية ،والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبيعات المستقبلية والعروض .إن التقديرات لمخصص تقادم المخزون قد
تختلف جوهرياً من سنة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
 -باألعامر اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

تقدر المجموعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واالالت والمعدات إلحتساب اإلستهالك .يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار الغرض من
إستخدام هذه الموجودات أو مدة اإلنقضاء الفعلي لهذه الموجودات .تقوم المجموعة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه الموجوادت سنوياً
ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى المجموعة أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.
 -جاإلنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة الموجودات غير المالية فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة من خالل ايجاد الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقابلة
لالسترداد .ان القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى .لغرض تقييم
االنخفاض يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة (وحدة توليد النقد) قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير
المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم
الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن
القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة
لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة
االرباح أو الخسائر الموحدة .وال يتم عكس خسائر اإلنخفاض في الشهرة.
 -دمنافع املوظفني – خطة املزايا املحددة

يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال التقييم اإلكتواري .يشمل
التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم ،والزيادات
المستقبلية في الرواتب ،وسلوك العاملين ،ومعدل دوران العاملين .ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة
شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.
 -هالبنود املتداولة والغري متداولة

يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .يعتبر األصل متداول عندما يكون:





من المتوقع أن يتحقق أو ينوى بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية.
محتفظ به لغرض المتاجرة.
ً
من المتوقع أن يتحقق خالل فترة اثنى عشر شهرا فيما بعد فترة التقرير ،أو
ً
نقد أو ما في حكمه ما لم يكن مقيد من أن يتم صرفه أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثنى عشر شهرا بعد فترة التقرير.

جميع الموجودات األخرى يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.
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تعتبر المطلوبات متداولة عندما يكون:





من المتوقع أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.
محتفظ به لغرض المتاجرة.
ً
يحين موعد استحقاقها للتسوية خالل فترة اثنى عشر شهرا فيما بعد فترة التقرير ،أو
ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام على األقل لفترة اثنى عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 -وقياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .ان القيمة العادلة هي سعر بيع أصل أو تحويل إلتزام
في عملية منتظمة بين طرفين في السوق في تاريخ القياس .يكون قياس القيمة العادلة مبنياً على إفتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:



في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
في السوق األكثر مالئمة للموجودات و المطلوبات في حالة عدم وجود سوق رئيسي.

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 األصل أو 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 إستخدام لألصل أو
بيعه لمشارك آخر في السوق قد يستخدمه أفضل إستخدام.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وتعترف بزيادة إستخدام المدخالت المتعلقة التي
يمكن مالحظتها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ،يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيم
العادلة ،والذي يتم توضيحه فيما يلي ،على أساس الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقياس القيم العادلة ككل:
المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى  :2أساليب التقييم بحيث يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر
أو غير مباشر.
المستوى  :3أساليب التقييم بحيث يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذات األهمية لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظته.
يتم اإلعتماد على خبراء تقييم خارجيين لتقييم الموجودات الهامة ،والموجودات المالية غير المدرجة.
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3-3السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة ،وعند إعداد القائمة اإلفتتاحية
للمركز المالي وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  1يناير 2016م ،لغرض التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إال إذا ذكر
غير ذلك.
3-333أسس التوحيد

 -أالرشكات التابعة

إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تشتمل على القوائم المالية للشركة وفروعها وشركاتها التابعة كما هو مبين في ايضاح رقم ( . )1تتحقق السيطرة
عندما تتعرض المجموعة ،أو يكون لها حقوق ،للعوائد من تدخلها مع الشركة المستثمر فيها ،وعندما يكون للمجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد
من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .إن المجموعة تعتبر ذات سيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما يكون لدى المجموعة:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها (حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).
التعرض و الحقوق في العوائد المختلفة من تداخلها مع الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

هناك فرضية متعارف عليها ،أن امتالك األغلبية في حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة ،ولدعم تلك الفرضية وعندما تملك المجموعة أقل من أغلبية
حقوق التصويت أو تمتلك حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إن كانت
لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:




الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية.
حقوق التصويت للشركة و حقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق و الظروف تشير إلى وجود تغيرات في إحدى عناصر
السيطرة المذكورة أعاله .تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ،مطلوبات ،إيرادات ،ومصروفات شركة تابعة مستحوذ عليها أو مستبعدة خالل السنة ضمن القوائم
المالية الموحدة من تاريخ اكتساب المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة وحتى تاريخ توقفها.
إن األرباح أو الخسائر وجميع مكونات الدخل الشامل اآلخر عائدة إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة القابضة للمجموعة وألصحاب حقوق الملكية
غير المسيطرة ،حتى إن نتج عن ذلك وجود رصيد بالعجز لصالح أصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم
المالية للشركات التابعة لتتوافق سياستها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة
عن المعامالت فيما بين المجموعة وشركتها التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة يتم إستبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة .كما أن أية
أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن معامالت داخلية في المجموعة يتم إستبعادها عند توحيد القوائم المالية.
إن أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان للسيطرة ،تتم المحاسبة عنه كمعاملة حقوق ملكية .عندما تفقد الشركة السيطرة على
شركة تابعة تقوم بالتالي:







الغاء اثبات موجودات ( بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
الغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من حقوق الملكية غير المسيطرة.
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.

إن حصة الشركة القابضة في المكونات المذكورة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة ،وفقاً
لما هو مالئم ،حيث يكون ذلك مطلوباً إذا قامت المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة.
تم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة كما في إيضاح رقم ( )1وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وال تتضمن تلك
القوائم المالية فروقات جوهرية عن تلك القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
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 -باالستثامر يف رشكات زميلة والرشكات الخاضعة للسيطرة املشرتكة (رشكات مستثمر فيها بحقوق امللكية)

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير هام على سياستها المالية والتشغيلية ،ولكن ال تمتلك سيطرة عليها .تمتلك المجموعة التأثير الهام
عندما تمتلك  ٪20إلى  ٪50من حقوق التصويت في شركة أخرى .االئتالفات هي تلك الشركات التي تمتلك المجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها،
وتنشأ تلك السيطرة نتيجة لالتفاقات التعاقدية وتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية االستراتيجية.
تتم المحاسبة عن اإلستثمار في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .القوائم المالية الموحدة تتضمن حصة المجموعة من الدخل
والمصروفات والتحركات في حقوق الملكية وفق طريقة حقوق الملكية بعد التعديل لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة من تاريخ ممارسة التأثير
الهام وحتى تاريخ فقدان هذا التأثير .يتم تسجيل اإلستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية بالتكلفة في تاريخ المركز المالي متضمن الشهرة المحددة عند
اإلقتناء بعد خصم أية خسائر إنخفاض في القيمة.
عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة بما فيها االستثمارات طويلة األجل ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة
المجموعة إلى صفر ويتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة إلتزامات قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات
نيابة عن الشركة الزميلة.
 -جدمج األعامل

يتم المحاسبة عن دمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء .يتم قياس تكلفة اإلستحواذ ،والتي تمثل المبلغ المدفوع مقابل اإلستحواذ ،بالقيمة العادلة
للموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو المفترضة في تاريخ اإلستحواذ .تقوم المجموعة باإلختيار على أساس كل معاملة على حدة ،بحيث يتم
قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو بحصتها من المبلغ المثبت لصافي الموجودات المحددة بتاريخ اإلستحواذ .إن تكاليف المعامالت،
بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار أسهم حقوق الملكية التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال يتم تحميلها كمصروفات عند تكبدها.
 -دالعمليات املستبعدة

يتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة باإلضافة إلى أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة
بشكل كامل عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية
إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة لكن إلى المدى الذي
ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.
 -هحصص امللكية غري املسيطرة

يتم إثبات الحصص غير المسيطرة في صافي أصول الشركات التابعة الموحدة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في صافي تلك األصول .تتكون
الحصص غير المسيطرة في مبالغ تلك الحصص التي يتم إثباتها بتاريخ تجميع األعمال األساسي باإلضافة إلى حصصهم في التغيرات في حقوق الملكية
في الشركة التي تحصل بعد تاريخ اإلستحواذ .

205

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
3-333األدوات المالية

الموجودات المالية
 -أالتصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية وفقاً للفئات التالية:



تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو األرباح أو الخسائر) ،و
تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

يعتمد التصنيف على طريقة أعمال المجموعة إلدارة موجوداتها المالية و الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح و الخسائر ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر.
بالنسبة لالستثمار في أدوات الدين ،يعتمد ذلك على نموذج العمل المستثمر فيه .بالنسبة لالستثمار في أسهم حقوق الملكية ،يعتمد ذلك على ما إذا
كانت المجموعة قد قامت بإجراء إختيار لما هو غير قابل لإلستراداد عند التسجيل المبدئي وذلك بالمحاسبة عن أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 -بالقياس

عند التسجيل المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة ،في حالة األصل المالي غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر فيتم قياسه من خالل تكاليف المعامالت العائدة مباشرة على اإلستحواذ على األصل المالي .إن تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تحميلها كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر.
األدوات المالية المتضمنة للمشتقات المالية تؤخذ في االعتبار في مجملها عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية هي الدفعة الوحيدة للمبلغ الرئيسي
والفائدة.
أدوات الدين :
الحقاً لقياس أداة الدين والذي يعتمد على طريقة أعمال المجموعة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل ،فإن هناك ثالث فئات للقياس
والتي تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين وفقاً لها.
التكلفة المستنفذة :الموجودات المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتمثل هذه التدفقات النقدية في سداد الموجودات المقاسة
بالتكلقة المستنفذة والفوائد .يتم اثبات األرباح أو الخسائر من أداة الدين و التي يتم إعادة قياسها بالتكلفة المستنفذة والتي ال تعتبر جزء من عالقة
التحوط ضمن األرباح أو الخسائر وذلك عند الغاء اثبات األصل أو حدوث انخفاض في قيمته .إن ايرادات الفوائد من هذه القوائم المالية يتم إدراجها
ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة :الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية ولغرض بيع
األصل المالي ،بحيث تتمثل هذه التدفقات النقدية لالصل في سداد أصل الدين والفوائد المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم اثباتها من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر الموحدة .تتم معالجة الحركة في القيمة الدفترية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ،بإستثناء األرباح أو الخسائر الناتجة
عن اإلنخفاض في القيمة ،إضافة إلى إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر .عند الغاء اثبات
األصل المالي ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مسبقاً في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة من حقوق الملكية الى األرباح
أو الخسائر ويتم إدراجها ضمن بند أرباح ( /خسائر) أخرى .إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.
أدوات حقوق الملكية :تقوم المجموعة بقياس كافة إستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة .حيث ان اإلدارة قد قررت عرض أرباح وخسائر القيمة
العادلة الستثمارات حقوق الملكية ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ،فإنه ال يتم تصنيف الحق ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى قائمة األرباح
أو الخسائر الموحدة .تستمر المجموعة في إثبات توزيعات األرباح من تلك اإلستثمارات ضمن األرباح والخسائر كإيرادات أخرى عندما ينشأ للمجموعة
حق في استالم توزيعات االرباح  .إن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل األرباح والخسائر يتم اثباتها ضمن األرباح ( /الخسائر)
األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة حسبما يقتضي ذلك.
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القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .إن األرباح أو الخسائر من استثمار أداة الدين والذي يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر والتي ال تعتبر جزء من عالقة التحوط يتم إثباتها ضمن األرباح والخسائر وعرضها في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة ضمن األرباح/
(الخسائر) األخرى في الفترة عند نشأتها .إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
المطلوبات المالية:
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند التسجيل المبدئي كمطلوبات مالية من خالل األرباح أو الخسائر ،السلف والقروض ،والذمم الدائنة .إن تلك المطلوبات
المالية يتم إثباتها مبدئياً بالقيمة العادلة و في حالة السلف والقروض والذمم الدائنة يتم خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت .تقوم المجموعة
مبدئياً باإلعتراف باالوراق المالية للدين الصادرة في تاريخ صدورها .يتم اإلعتراف مبدئياً بجميع المطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك المطلوبات
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تاريخ المتاجرة التي تصبح فيه المجموعة طرف في األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات مطلوب مالي عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو إنتهاء مدتها.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ بعد المقاصة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة ،عندما يكون للمجموعة حق قانوني
لمقاصة تلك المبالغ وتكون لديها النية للتسوية على أساس الصافي أو اثبات األصل وتسوية التزام في نفس الوقت.
لدى المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية :ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى.
 -جاالنخفاض يف القيمة

تقوم المجموعة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المستنفذة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن
طريقة خسائر االنخفاض في القيمة المطبقة تعتمد على ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان.
3-333ممتلكات وآالت و معدات

 -أاالعرتاف والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة .تم تحديد تكلفة بعض عناصر
الممتلكات واآلالت والمعدات بالرجوع إلى معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .لقد اختارت المجموعة اإلعفاء
االختياري الستخدام إعادة التقييم المسبق كتكلفة مفترضة كما في  1يناير 2016م ،وهو تاريخ التحول.
تتضمن التكلفة المصروفات العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل .إن تكلفة الموجودات المكونة ذاتياً تتضمن تكاليف المواد والعمالة المباشرة وأي
تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص له ،وتكاليف تفكيك وإزالة وإعادة تركيبها في موقع العمل ،وتكاليف االقتراض لتأهيل
األصل حيث أن تاريخ البدء في رسملته هو تاريخ ما بعد  1يناير 2016م.
عندما تكون األعمار اإلنتاجية لبعض عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات مختلفة تتم المحاسبة عنها كعناصر منفصلة (عناصر أساسية) للممتلكات
واآلالت والمعدات.
يتم تحديد األرباح والخسائر عند استبعاد أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة المحصل من االستبعاد بالقيمة الدفترية لألصل ويتم
إثباته بالصافي ضمن اإليرادات األخرى في قائمة األرباح والخسائر الموحدة.
 -بالتكاليف الالحقة

إن تكلفة استبدال أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات يتم إثباته ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من
ذلك األصل للمجموعة ،ويمكن قياس تلك المنافع بشكل موثوق .ويتم الغاء اثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل .إن التكلفة اليومية لخدمة الممتلكات
واآلالت والمعدات يتم اثباتها ضمن األرباح والخسائر عند تكبدها.
 -جاإلستهالك

يتم احتساب اإلستهالك على مدى المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل لقيمة التكلفة مخصوماً منه القيمة المتبقية.
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 3-3ممتلكات وآالت و معدات (تابع)

يتم إثبات اإلستهالك في قائمة األرباح والخسائر الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات
واآلالت والمعدات ،حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية الكامنة في األصل .يتم احتساب اإلستهالك
للموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية للموجودات ايهما اقصر ،إال إن كانت المجموعة متيقنة من حصولها على ملكية األصل
بنهاية مدة عقد اإليجار .وال يتم احتساب استهالك لألراضي.
فيما يلي نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية و فترات المقارنة:
النسبة
٪5-٪3

المباني

٪25-٪20

ممتلكات ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية

٪20

سيارات

٪25

تتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية وتعديلها عند الحاجة.
3-333الموجودات غير الملموسة

 -أاملوجودات غري امللموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها من قبل المجموعة ذات العمر اإلنتاجي المحدد بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر
االنخفاض المتراكمة.
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتدفقة إلى المجموعة .يتم إدراج المصروفات األخرى ،بما في ذلك،
مصروفات الشهرة الناتجة داخلياً والعالمات التجارية ،في قائمة األرباح والخسائر الموحدة.
يتم تقدير االعمار المستفاد منها للموجودات غير الملموسة كعمر محدد أو غير محدد.
 -باإلطفاء

يتم احتساب اإلطفاء على تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر بديل لقيمة التكلفة مخصوماً منه القيمة المتبقية.
يتم إثبات اإلطفاء في قائمة األرباح والخسائر الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ،ماعدا
الشهرة ،من التاريخ التي تكون فيه متوفرة لالستخدام ،حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االطفاء المتوقع للمنافع االقتصادية الكامنة
في األصل ،ويتم إعادة تقييمها بخسائر اإلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر بأن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها .ويتم مراجعة
طرق اإلطفاء والقيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية المقدرة سنوياً على األقل .يتم تحميل مصروف اإلطفاء الخاص بالموجودات غير الملموسة ذات العمر
اإلنتاجي المحدد على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
3-333موجودات مؤجرة

إن عقود اإليجار التي ال تتحمل المجموعة مخاطر ومنافع الملكية منها يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي .إن جميع عقود اإليجار التي عقدتها المجموعة
هي عقود إيجار تشغيلية وال يتم إثبات الموجودات المؤجرة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة .يتم تحميل دفعات االيجار المتعلقة بعقود
االيجار التشغيلي على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة على مدى فترة عقود االيجار.
3-333المخزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل .يتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح .تشمل تكلفة السلع جميع
تكاليف النقل والتجهيز.
إن صافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر المقدر للبيع في سياق العمل المعتاد ناقصاً نفقات البيع المتغيرة.
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3-333اإلنخفاض في القيمة

 -أاملوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم املدينة)

تتطلب المعايير الدولية (المعيار رقم  )9اتباع نموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة من انخفاض الموجودات المالية .يتطلب نموذج الخسائر االئتمانية
المتوقعة أن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير وذلك الثبات
التغيرات في مخاطر االئتمان من تاريخ التسجيل المبدئي .وبعبارة أخرى ،فإنه لم يعد من الضروري لحدث االئتمان أن يحدث قبل اثبات الخسائر
االئتمانية .وبعكس ذلك ،فإن المنشآت تقوم دائماً بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة .بالتالي،
يتم توفير المعلومات في الوقت المناسب عن خسائر االئتمان المتوقع.
يتم قياس الخسائر المتوقعة على أساس المبلغ المساوي (أ) للخسائر المتوقعة لمدة  12شهراً ،أو (ب) الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .إن لم
تحدث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية منذ تاريخ بدايتها فيتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة لفترة  12شهراً .وفي
بعض الحاالت األخرى ،يتم تكوين مخصص للخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .بالنسبة للذمم المدينة التجارية ذات عناصر التمويل فإن هناك
منهج مبسط متاح لذلك ،حيث ال يتوجب إجراء تقييم للزيادة في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير .وبدالً عن ذلك ،يمكن للمجموعة تكوين مخصص
للخسائر المتوقعة بناءاً على الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل .قررت المجموعة االستفادة من خيار الخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل.
وبالنسبة للذمم المدينة التجارية التي ليست لديها مكون تمويل مهم ،يتطلب من المجموعة أن تتبع نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
 -باملوجودات غري املالية

في تاريخ كل تقرير ،يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الغير مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض في القيمة.
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو لوحدة توليد النقد القيمة القابلة لإلسترداد.
القيمة القابلة لإلسترداد هي قيمة األصل عند اإلستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكلفة البيع أيهما أعلى .تحدد القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع
من المعلومات الموجودة من عمليات البيع الملزمة .عند تقدير قيمة األصل عند اإلستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام
معدل خصم الضرائب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو بوحدة توليد النقد.
يتم إثبات خسائر اإلنخفاض ضمن األرباح أو الخسائر .يتم تحديد خسائر اإلنخفاض المثبتة المتعلقة بوحدة توليد النقد لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة
أوالً ،ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى ضمن وحدة توليد النقدية على أساس نسبي.
الشهرة التي هى جزء من القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة ال يتم االعتراف بها بشكل منفصل ولذلك ال يتم عمل اختبار انخفاض القيمة للشهرة
فقط .وبعكس ذلك ،يتم عمل اختبار انخفاض في القيمة لقيمة االستثمار في الشركة الزميلة كأصل واحد متى ما كان هناك أدلة لوجود انخفاض في
القيمة.
3-333منافع الموظفين

 -أمكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في المجموعة ،عند انتهاء عقود خدماتهم.
يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية
والمستقبلية وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية .يتم وضع هذه االفتراضات
بعد استشارة الخبير االكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة
بالمطلوبات .يقوم الخبير االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.
يتم االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة .تحدد
المجموعة مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس التزامات المنافع
المحددة عند بداية السنة ،يتم تعديل صافي االلتزامات المحددة فيما بعد باألخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل
الفترة نتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات .يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في
قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
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 8-3منافع الموظفين (تابع)

 -بمنافع املوظفني قصرية األجل

يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخفض ويتم تحميلها كمصروفات عند تقديم الخدمة المتعلقة بها.
يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطة دفع المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطة حصص الربح ،إذا كان للشركة التزام قانوني أو تعاقدي
لدفع ذلك المبلغ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديمها من قبل الموظف ،وإذا كان من الممكن تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق.
3-333المخصصات

يتم اإلعتراف بمخصص ما إذا ترتب على المجموعة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق ،مع إحتمال وجود
ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام .يتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكاليف التمويل.
3-3-33اإليرادات

 -أمبيعات البضائع

يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري ويكون من المتوقع حصول المجموعة
على المبلغ المتفق عليه مسبقاً .يتم الوفاء بهذه الشروط عند توصيل البضائع للمشتري .عندما يكون لدى المشتري الحق في إعادة البضائع للبائع ،تقوم
المجموعة بتأجيل إثبات اإليرادات حتى يسقط الحق في إعادة البضائع.
 -بتقديم الخدمات (إدارة وتسويق العقارات /إيرادات الفنادق /إيرادات الصيانة)

يتم إثبات اإليرادات من الخدمات المقدمة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بما يتناسب مع نسبة إنجاز المعاملة في تاريخ التقرير للعقود طويلة
األجل .يتم تقييم نسبة االستكمال واإلنجاز بالرجوع على الدراسات االستقصائية عن األعمال المنجزة .يتم إثبات اإليرادات من الخدمات قصيرة األجل
األخرى عند تقديم الخدمة.
 -جإيرادات عقود اإليجار (إيرادات عقود اإليجار العقاري)

يتم إثبات إيرادات عقود اإليجار من االستثمار العقاري في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة على أساس ثابت على مدى فترة اإليجار .يتم إدراج حوافز
اإليجار الممنوحة كجزء من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة اإليجار.
 3-3-33مدفوعات اإليجار

يتم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة على أساس ثابت على مدى فترة عقد اإليجار .يتم إدراج
حوافز اإليجار الممنوحة كجزء من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة اإليجار.
3-3-33إيرادات وتكاليف التمويل

تتضمن إيرادات التمويل إيرادات الفوائد على األموال المستثمرة في الصناديق وإيرادات توزيعات األرباح المعترف بها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
الموحدة .تتحقق إيرادات الفوائد ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم اثبات إيرادات
توزيعات االرباح ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة في تاريخ نشوء حق المجموعة في استالم المدفوعات.
تشمل تكاليف التمويل مصروفات الفائدة على القروض ،مخصص تخفيض الخصم ،خسائر الهبوط في القيمة لألصل المالي .يتم إدراج تكاليف التمويل
التي ال تعود بشكل مباشر إلى استحواذ أو إنشاء إو إنتاج أصل مؤهل ،في الربح أو الخسارة ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
3-3-33الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة و الدخل .يتم تحميل مخصص الزكاة للشركة والزكاة المتعلقة بملكية الشركات التابعة في
المملكة العربية السعودية ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة .يتم احتساب المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع ،إن وجدت ،عند االنتهاء من الربط
النهائي.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
3-3-33ربحية السهم

تحتسب المجموعة مبالغ األرباح األساسية والمخفضة للسهم .يتم احتساب األرباح األساسية بقسمة صافي دخل السنة العائد إلى حملة األسهم العادية
في الشركة القابضة على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة .وتحتسب األرباح المخفضة للسهم بقسمة صافي الدخل العائد إلى
حقوق الملكية العادية في الشركة القابضة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
التي سيتم إصدارها عن طريق تحويل جميع األسهم العادية الممكن تحويلها إلى أسهم عادية .والتي تشمل السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم
الممنوحة للموظفين (إن وجدت).
3-3-33المصروفات

مصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية المباشرة وغير المباشرة ليست جزء من تكلفة اإليرادات .مصروفات التسويق هي تلك المصروفات
الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع .ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى ،باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء
التمويل ،كمصروفات عمومية وإدارية .ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية
واإلدارية ،عند اللزوم ،على أساس ثابت.
4-4إستثمارات قصيرة األجل
الرصيد القائم كما في
 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

صفقات مرابحة  -بنك البالد

236.000.000

170.000.000

-

صفقات مرابحة  -بنك الجزيرة

-

-

185.000.000

236.000.000

170.000.000

185.000.000

تتمثل اإلستثمارات قصيرة األجل في إستثمارات مرابحة (2017م  :بمعدل عائد  ٪1.65بمبلغ  63مليون ريال وعائد  ٪1.78بمبلغ  173مليون ريال
وتستحق خالل  91يوم) 2016( .م  :بمعدل عائد  ٪4وتستحق خالل  94يوم) 2015( .م  :بمعدل عائد  ٪2وتستحق خالل  97يوم) .
5-5ذمم مدينة  -صافي
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

ذمم مدينة

3.495.929

5.676.300

11.204.270

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()2.729.078

()5.207.376

()2.210.333

766.851

468.924

8.993.937

فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الرصيد االفتتاحي

5.207.376

2.210.333

2.210.333

المحمل للسنة

102.558

2.997.043

-

المسترد من المخصص

()2.580.856

-

-

الرصيد اخلتامي

2.729.078

5.207.376

2.210.333

لمزيد من االيضاح حول مخصص الديون يرجى النظر في اإليضاح رقم .28
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
6-6االفصاحات المتعلقة باألطراف ذوي عالقة

تتمثل األطراف ذوي العالقة في كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة او يمارس عليها تأثيرا
هاما من قبل هذه األطراف .فيما يلي بيان باألطراف ذوي العالقة بالمجموعة:
طبيعة العالقة

البيان
شركــة طيبـة القابضة

الشركة األم

شركة العقيق للتنمية العقارية

شركة شقيقة

فندق طيبة ميلينيوم ( العقيق )

فرع شركة شقيقة

فندق العقيق ميلينيوم ( العقيق )

فرع شركة شقيقة

شركــــة طـــــود

شركة شقيقة

شركـة طيبـة الزراعيــة  -تادك

شركة شقيقة

شركـة طيبـة للمقاوالت  -تاكوما

شركة شقيقة

جمعية مالك مركز طيبة

جمعية شقيقة

يوضح الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة كما في  31ديسمبر 2017م و  31ديسمبر 2016م و  1يناير 2016م :
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

مستحق من أطراف ذوي عالقة
فندق طيبة ميلينيوم ( العقيق )

11.150

25.987

17.165

فندق العقيق ميلينيوم ( العقيق )

8.830

1.167.524

2.550

شركـة طيبـة للمقاوالت  -تاكوما

21.451

182.564

-

االجمالي

41.431

1.376.075

19.715

الرصيد القائم كما في

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

شركة العقيق للتنمية العقارية

4.327.339

8.573.461

9.704.653

شركـة طيبـة للمقاوالت  -تاكوما

-

-

113.535

4.327.339

8.573.461

9.818.188

معامالت مع موظفي اإلدارة العليا
تتكون مكافآت موظفي اإلدارة العليا مما يلي:
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
بدالت ومصاريف إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

-

1.000.000

131.350

91.678

تقوم المجموعة بإدارة وتشغيل أجنحة طيبة آراك المملوكة لشركة العقيق للتنمية العقارية مقابل نسبة من اإليرادات تتقاضها المجموعة على ضوء نتائج
التشغيل ،حيث بلغت ايرادات االدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م مبلغ  3.613.291ريال سعودي ( 31ديسمبر 2016م مبلغ 3.345.095
ريال سعودي).
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
7-7دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2016م

دفعات مقدمة لموردين

125.340

392.207

229.683

مصاريف مدفوعة مقدماً

3.345.114

3.968.284

5.108.668

ذمم موظفين

250.117

721.455

878.680

إيرادات مستحقة

823.671

1.492.222

-

فروقات زكاة مسددة

-

2.481.408

2.481.408

أخرى

392.449

329.440

419.748

4.936.691

9.385.016

9.118.187

8-8مخزون
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م
مخزون مستلزمات

999.849

1.220.288

1.627.019

مخزون مواد غذائية وأخرى

128.193

163.886

458.950

مخصص مخزون بطيء الحركة

()327.339

-

-

800.703

1.384.174

2.085.969

9-9استثمارات طويلة األجل :

البيـ ــان
شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية ()1-9
شركة العقيق للتنمية العقارية ()2-9
شركة طيبة للمقاوالت والصيانة

 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

٪

٪

٪

 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2016م

 1يناير 2016م

٪1.57

٪1.57

٪1.57

12.339.845

18.590.000

18.590.000

-

٪1.99

٪1.99

-

51.073.090

51.073.090

٪6.00

٪6.00

٪6.00

603.597

603.597

603.597

12.943.442

70.266.687

70.266.687

اإلجمـ ــالي

1-9

تم قياس اإلستثمارات في شركة مطوري مدينة المعرفة على اساس التكلفة حيث اليمكن تحديد القيمة العادلة لإلستثمار في مثل هذا النوع
من الشركات نظراً لعدم توفر أسعار سوقية مدرجة لإلستثمار في الشركات ذات المسئولية المحدودة ،وتم تسجيل خسائر غير محققة بمبلغ
 6.250.155ريال ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر من واقع القوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31م.

2-9

وافقت الجمعية العمومية العادية الرابعة والعشرون بتاريخ 1438/09/23هـ الموافق 2017/06/18م على بيع حصة المجموعة في رأسمال
شركة العقيق للتنمية العقارية البالغ عددها ( )2.999.229سهم لشركة طيبة القابضة بمبلغ ( )21ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها
 62.983.809ريال وتمت عملية البيع وتم استبعاد قيمة االستثمار من الدفاتر البالغ  51.073.090ريال والذي نتج عن ذلك الفرق تحقيق
إيرادات أخرى بمبلغ  11.910.719ريال.
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القيمة الدفترية يف  1يناير 2016م

القيمة الدفترية يف  31ديسمبر 2016م

القيمة الدفترية يف  31ديسمبر 2017م

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

إستبعادات

إضافات

الرصيد في  1يناير 2016م

اإلستهالك

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

إستبعادات

إضافات

الرصيد في  1يناير 2016م

التكلفة

البيـ ــان

1010ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي :

265.503.318

265.503.318

265.503.318

-

-

-

-

-

-

-

265.503.318

-

-

265.503.318

-

-

265.503.318

أراضي

19.930.417

15.379.074

11.335.642

53.211.475

()19.894.275

4.043.418

69.062.332

-

4.551.343

64.510.989

64.547.117

()19.894.289

-

84.441.406

-

-

84.441.406

مباني

2.165.696

1.797.717

1.088.931

4.781.089

()3.385.716

1.231.334

6.935.471

()257.461

874.915

6.318.017

5.870.020

()3.391.840

528.672

8.733.188

()258.883

508.358

8.483.713

ممتلكات ومعدات

211.807

122.238

73.063

1.527.755

()745.508

46.404

2.226.859

-

89.569

2.137.290

1.600.818

()748.279

-

2.349.097

-

-

2.349.097

أثاث ومعدات مكتبية

5.471.956

5.615.556

5.273.328

-

-

-

-

-

-

-

5.273.328

()758.054

415.826

5.615.556

-

143.600

5.471.956

مشروعات تحت التطوير

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

493.163

206.065

34.586

1.355.268

()618.766

171.471

1.802.563

()191.571

278.769

1.715.365

1.389.854

293.776.357

288.623.968

283.308.868

60.875.587

()24.644.265

5.492.627

80.027.225

()449.032

5.794.596

74.681.661

()25.411.236

944.498

368.651.193

()458.783

651.958

368.458.018

344.184.455

()618.774

-

2.008.628

()199.900

-

2.208.528

سيارات

إجمالي
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 1111موجودات غير ملموسة  -صافي :
تراخيص برامج

البيان

القيمة الدفترية

التكلفة

اإلطفاء

الرصيد يف  1يناير 2016م

1.232.996

()1.098.236

134.760

إضافات

-

()26.952

()26.952

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

1.232.996

()1.125.188

107.808

الرصيد يف  1يناير 2017م

1.232.996

()1.125.188

107.808

إضافات

-

()29.740

()29.740

إستبعادات

()120.281

120.281

-

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

1.112.715

()1.034.647

78.068

1212مستحقات وأرصدة دائنة أخرى :
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 31ديسمبر 2017م
مصروفات مستحقة

2.071.428

17.107.956

18.813.726

مستحقات موظفين

771.568

880.206

1.155.102

دفعات مقدمة من العمالء

1.427.500

1.270.903

3.551.927

-

10.416.450

10.416.450

أرصدة دائنة أخرى

3.221.116

1.651.286

1.960.929

املجموع

7.491.612

31.326.801

35.898.134

مستحقات مقاولين محتجزة

*

* قيدت المجموعة خالل السنوات السابقة مبلغ  10.4مليون ريال كمخصص دعوى قضائية مقامة على المجموعة من أحد المقاولين ،وخالل السنة صدر حكم المحكمة لصالح المقاول بمبلغ
 8.5مليون ريال وتم سداد المبلغ من قبل المجموعة وعكس الرصيد المتبقي مبلغ  1.9مليون ريال من المخصص ضمن اإليرادات األخرى .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
1313مخصص الزكاة الشرعية :
 -أ املحمل عىل السنة

تتكون الزكاة المحملة على السنه المنتهية في  31ديسمبر مما يلي :
الرصيد القائم كما في
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

للسنة الحالية

6.191.785

4.548.294

4.710.412

للسنوات السابقة

2.568.270

38.726

()641.573

املجموع

8.760.055

4.587.020

4.068.839

 ب حركة املخصص4.548.294

4.710.412

1.587.843

المكـون خالل السنة

6.191.785

4.548.294

4.710.412

رصيد أول السنة
تسويات سنوات سابقة

2.568.270

38.726

()641.573

المدفوع خالل السنة

()7.116.564

()4.749.138

()946.270

الرصيد

6.191.785

4.548.294

4.710.412

 -جاملوقف الزكوي :

قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية وحصلت على خطاب تسهيل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م صالح حتى  30أبريل 2018م
كما قامت المجموعة بسداد فروقات زكوية عن الربط النهائي لسنة 2013م البالغة  2.481.408ريال سعودي وقدمت إعتراض للهيئة على هذا الربط،
وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات للسنوات 2014م و2015م لشركة آراك وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ  696.907ريال سعودي ومبلغ
 3.706.897ريال سعودي علي التوالي وترى الشركة أنه ال يترتب أي التزام عليها وقد قامت بتقديم اعتراض على ذلك.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 1414مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

بيان عام بخطة منافع املوظفني
تقوم المجموعة بتشغيل خطة محددة لمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الممولة لصالح موظفيها الدائمين .
إن المبلغ المثبت ضمن قائمة المركز المالي الموحدة هو كاآلتي:

القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

4.358.142

3.574.458

2.992.055

الحركة يف صايف التزام املنافع املحددة
إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع المحددة .إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي :
الرصيد في االفتتاحي

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

3.574.458

2.992.055

3.357.258

المدرج ضمن قائمة األرباح أوالخسائر
تكلفة الخدمة الحالية

722.046

635.794

1.239.908

تكلفة الفائدة

107.917

71.923

137.767

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
(األرباح)  /الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن:
االفتراضات المالية

-

()156.800

-

التعديالت بناءاً على الخبرة  /الخسائر ( /األرباح)

1.347.041

1.220.713

()488.437

الحركة في النقد
المكافأة المدفوعة

()1.393.320

()1.189.227

()1.254.441

الرصيد يف  31ديسمبر

4.358.142

3.574.458

2.992.055

يتم إثبات المصروفات ضمن البنود التالية من قائمة الدخل
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

تكلفة االيرادات

783.193

635.795

مصروفات عمومية وإدارية

46.770

71.922

217

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية كالتالي في تاريخ التقرير:
معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب مستقبلياً  /معدل الزيادة المتوقع للرواتب

2017م

2016م

٪3.70

٪3.75

٪11

٪11

معدل األعمار اإلفتراضية
 قبل التقاعد

30.50

30.31

 بعد التقاعد

34.93

33.80

معدل دوران العمل

٪2.28

٪2.34

60

60

سن التقاعد

إن حساسية التزام المكافأة المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة هي:
التأثير على التزام المنافع المحددة  -زيادة ( /نقص)

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التغير في االفتراضات

النقص في االفتراضات

الزيادة في االفتراضات

معدل الخصم

٪1

4.260.968

4.459.290

معدل زيادة الرواتب مستقبلياً  /معدل الزيادة المتوقع للرواتب

٪1

4.470.947

4.247.885

٪10

4.358.142

4.358.142

الزيادة بسنة واحدة في
االفتراضات

النقص بسنة واحدة في
االفتراضات

4.358.925

4.357.360

معدل دوران العمل  /معدل االستقاالت

معدل العمر اإلفتراضي

إن متوسط المدة المرجحة اللتزام المنافع المحددة هو  2.28سنة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،تم إجراء تقييم إكتواري مستقل للتأكد من كفاية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لشروط
العمل في المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم  :19منافع الموظفين.
إن خطة منافع الموظفين معرضة لعدد من األخطار االكتوارية ،ومن أهم هذه األخطار هي مخاطر الرواتب النهائية ،معدل الخصم  /تذبذب أسعار الفائدة،
مخاطر طول العمر ،مخاطر العملة ومخاطر التضخم.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

التزام منافع الموظفين

829.963

707.717

إعادة قياس إلتزامات الخطة

1.347.041

1.063.913

تحليل تواريخ اإلستحقاق المتوقعة اللتزامات منافع الموظفين المخفضة هي كما يلي:
كما في  31ديسمبر 2017م
التزامات منافع الموظفين المحددة

أقل من سنة

من سنة إلى
سنتين

من سنتين إلى
خمس سنوات

أكثر من خمس
سنوات

اإلجمالي

949.799

905.656

2.502.687

-

4.358.142
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 1515رأس المال :

كما في  31ديسمبر 2017م ،بلغ رأس مال الشركة  500.000.000ريال سعودي مكون من  50.000.000سهم مدفوع بالكامل بقيمة  10ريال سعودي
للسهم .
 1616احتياطي نظامي :

وفقاً للنظام األساسي للشركة يجنب ما نسبته  ٪10من صافي الدخل لتكوين االحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى ما بلغ االحتياطي المذكور ما نسبته  ٪30من رأس المال المدفوع .
 1717اإليرادات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2016م

األجنحة الفندقية  -مستأجرة من المالك

20.790.309

26.751.296

منتجع ينبع آراك

12.637.897

15.414.076

فندق العال آراك

1.865.413

4.938.283

وكالة طيبة الدولية

826.600

1.144.415

مكتب التشغيل السياحي

4.245

8.983

فندق بكة آراك

-

34.065.046

فندق العقيق آراك

-

-

36.124.464

82.322.099

1818تكلفة اإليرادات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2016م

إيجار األجنحة الفندقية  -مستأجرة من المالك

11.037.434

11.746.457

منتجع ينبع آراك

14.344.349

14.057.213

فندق العال آراك

2.919.631

6.201.561

وكالة طيبة الدولية

711.353

627.359

مكتب التشغيل السياحي

13.790

20.937

فندق بكة آراك

-

31.771.897

فندق العقيق آراك

-

-

29.026.557

64.425.424
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
1919مصاريف تسويقية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م

2016م

رواتب وأجور

179.274

634.978

حمالت دعائية ومعارض

44.117

116.334

قرطاسية ومطبوعات

252

49.385

223.643

800.697

2020مصاريف عمومية وإدارية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2017م
رواتب وأجور وما في حكمها

2.559.304

2.524.703

بدالت حضور إجتماعات

331.794

134.522

إيجارات وخدمات

850.000

850.000

صيانة وتشغيل

619.125

733.763

إستشارات وتدريب

767.400

665.383

اهالكات وإطفاءات

99.039

191.225

ديون مشكوك في تحصيلها

102.558

2.997.043

إطفاء المخزون الراكد

327.339

-

5.656.559

8.096.639

2121إيرادات استثمارات طويلة األجل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م
مساهمة في شركة طيبة للمقاوالت والصيانة
مساهمة في شركة العقيق للتنمية العقارية

*

2016م

-

90.000

2.899.255

4.348.882

2.899.255

4.438.882

* تمثل إيرادات اإلستثمارات طويلة األجل في شركة العقيق للتنمية العقارية حصة المجموعة في توزيعات األرباح حتى تاريخ بيع حصة المجموعة .

 2222إيرادات إستثمارات قصيرة األجل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيرادات صفقات مرابحات
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2017م

2016م

3.338.427

5.053.167

3.338.427

5.053.167

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
2323إيرادات (مصروفات) أخرى  -صافي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2016م

2017م
أرباح بيع استثمارات

11.910.719

-

أرباح استبعاد موجودات ثابتة

113.062

42.939

إيرادات (مصروفات) متنوعة  -صافي

4.772.051

871.609

16.795.832

914.548

2424أرباح نزع ملكية أراضي وعقارات

توجد أراضي وعقارات للشركة تقع ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بلغت قيمتها الدفترية  1.1مليون ريال سعودي كما في 2017/12/31م،
اال أن هذه األراضي والعقارات لم تتضح الرؤية بشأن نزعها والتعويض عنها حتى تاريخه  .بلغت أرباح نزع ملكية األراضي والعقارات خالل عام 2015م
مبلغ  6.893.043ريال سعودي والتي تمثل الفرق بين مبلغ التعويض المستلم البالغ  9.423.043ريال سعودي والقيمة الدفترية البالغة 2.530.000
ريال سعودي .
2525توزيعات االرباح

وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ  27مارس 2016م الموافق  18جمادى الثانى 1437هـ باالجماع على توزيع االرباح
التى تم اقتراحها بنهاية عام 2015م بمبلغ وقدرة  25مليون ريال سعودى ،بواقع  50هللة لكل سهم (2015م  :مبلغ وقدرة  25مليون ريال سعودى ،بواقع 50
هللة لكل سهم) على ان يتم توزيعها خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية  .وقد تم توزيع كامل المبلغ على المساهمين بتاريخ  7ابريل 2016م .
2626االلتزامات المحتملة :

التزامات محتملة

كما في  31ديسمبر 2017م

كما في  31ديسمبر 2016م

كما في  1يناير 2016م

855.724

956.924

1.014.200

تمثل االلتزامات المحتملة الجزء غير المغطى من خطابات الضمان الصادرة من بنك الرياض لصالح وكالة طيبة الدولية للسفر والسياحة .
2727ربحية السهم :

إن الربحية األساسية للسهم للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2017م و 2016م تم احتسابها بقسمة األرباح للسنة العائدة للمساهمين في الشركة لتلك
السنوات على عدد االسهم القائمة خالل تلك السنوات .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 2828إدارة المخاطر المالية :

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ،القيمة العادلة والتدفق النقدي مخاطر
سعر الفائدة ومخاطر األسعار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات األسواق المالية ويحاول
التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
إطار إدارة املخاطر املالية
يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد ،تقييم ،والتحوط
للمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل .إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ،مخاطر العملة ،القيمة العادلة ،وأسعار الفائدة للتدفقات
النقدية.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة .فريق اإلدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تطوير ومراقبة
سياسات إدارة المخاطر للمجموعة .يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم ،وإن أي تغيرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسياسات يتم إبالغ المجلس
بها من خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .وتهدف المجموعة
من خالل التدريب ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم.
تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتها ،وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق
بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة تتضمن ،ذمم مدينة تجارية ،دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى ،استثمارات قصيرة
األجل ،استثمارات طويلة األجل ،مستحق من وإلى أطراف ذوي عالقة ،مستحقات وأرصدة دائنة اخرى  .إن طرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها في
بيان السياسات الفردي المتعلق بكل بند.
تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية وااللتزامات و صافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك
المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
مخاطر أسعار السوق
مخاطر أسعار السوق هي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من
ثالثة أنواع من المخاطر وهي :مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر العمالت ،ومخاطر األسعار األخرى.
القيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية
وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة  .تدير المجموعة هذه
المخاطر عن طريق سياسات إدارة المخاطر.
مخاطر القيمة العادلة
هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
وحيث يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم األوراق المالية لإلتجار والمتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة
العادلة .قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات والمطلوبات المتداولة ال تختلف بصورة
كبيرة عن قيمتها الدفترية .
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -28إدارة المخاطر المالية (تابع) :

مخاطر العملة
هي المخاطر المتمثلة في تذبذب أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن المجموعة ليس لديها معامالت تتم بالعمالت األجنبية.
مخاطر االئتامن
المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .للحد من التعرض لمخاطر االئتمان وضعت
المجموعة عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على العمالء .تقوم اإلدارة بشكل مستمر بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان وتكوين
مخصصات مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها .للتخفيف من تلك المخاطر ،لدى المجموعة نظام لتحديد الحدود االئتمانية لعمالئها بنا ًء على
التقييم على أساس ملف العمالء وتاريخ السداد .إن ذمم العمالء المدينة غير المسددة يتم مراقبتها بشكل منتظم.
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الموجودات المالية
ذمم مدينة  -صافي

766.851

468.924

8.993.937

مستحق من أطراف ذوي عالقة

41.431

1.376.075

19.715

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

4.936.691

9.385.016

9.118.187

نقد لدى البنوك

12.981.402

28.004.972

16.862.784

استثمارات قصيرة األجل

236.000.000

170.000.000

185.000.000

254.726.375

209.234.987

219.994.623

الموجودات المالية
254.726.375

غير مؤمنة

209.234.987

219.994.623

قامت المجموعة بإيداع النقد واإلستثمارات قصيرة األجل لدى بنوك سعودية ذات تصنيف إئتماني عالي (بنك البالد الذي يمثل  ٪94.8من رصيد
األرصدة البنكية) وال يوجد أية مخاطر على أرصدة المجموعة بها.

223

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -28إدارة المخاطر المالية (تابع) :

إن أعمار الديون التجارية والقروض والسلف كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
لم تتجاوز موعد استحقاقها

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

766.851

468.924

1.615.517

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
ليس أكثر من ثالثة أشهر

-

-

4.116.125

أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

-

-

-

تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها
أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

-

-

-

أكثر من ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر

-

-

2.023.706

أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة

-

-

1.238.589

أكثر من سنة

2.729.078

5.207.376

2.210.333

اإلجمالي قبل خصم املخصصات

3.495.929

5.676.300

11.204.270

بعد خصم مخصصات لـ:
ديون تجارية مشكوك في تحصيلها

()2.729.078

()5.207.376

()2.210.333

الصايف

766.851

468.924

8.993.937

ال توجد مستحقات من أطراف ذات عالقة تجاوزت موعد استحقاقها أو انخفضت قيمتها.
إن الحركة في مخصص الديون التجارية والقروض والسلف هي كالتالي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة تجارية

الرصيد في بداية السنة

5.207.376

2.210.333

المحمل للسنة

102.558

2.997.043

مشطوب خالل السنة

()2.580.856

-

مخصص لم يعد مطلوب

-

-

الرصيد يف نهاية السنة

2.729.078

5.207.376
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -28إدارة المخاطر المالية (تابع) :

مخاطر الرتكز
تنشأ مخاطر التركز عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة ،أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أو أنشطة لها نفس
المزايا االقتصادية ،األمر الذي بشأنه أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغيرات اقتصادية ،سياسية ،أو
أي ظروف أخرى .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعات معينة .قسم االستثمار في المجموعة
يركز على الحفاظ على محفظة متنوعة ،والسيطرة على تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك.
مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج مخاطر السيولة
عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة
المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
 31ديسمبر 2017م

القيمة الدفترية

تدفقات نقدية تعاقدية
شهرين أو أقل

شهرين إلى ستة أشهر

ستة أشهر إلى  12شهر ًا

التزامات مالية غير مشتقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

7.491.612

6.720.044

462.941

308.627

إنه ال يتوقع أن التدفقات النقدية المدرجة ضمن تحليل االستحقاقات قد تتحقق قبل مواعيدها أو في مواعيد مختلفة بشكل جوهري.
 31ديسمبر 2016م

القيمة الدفترية

تدفقات نقدية تعاقدية
شهرين أو أقل

شهرين إلى ستة أشهر

ستة أشهر إلى  12شهر ًا

التزامات مالية غير مشتقة
مستحقات ومطلوبات أخرى

31.326.801
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6.767.797

1.887.348

22.671.656

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -28إدارة المخاطر المالية (تابع) :

مخاطر إدارة رأس املال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد للمساهمين والمنافع
لحاملي األسهم اآلخرين ،وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمية المستديمة ألعمالها.
تدير المجموعة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف
االقتصادية .ولغرض الحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو قد تقوم بإصدار
أسهم جديدة .تقوم المجموعة أيضاً بمراقبة رأس المال بإستخدام معدل االقتراض ،وهو إجمالي الدين ،القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك
تكاليف التمويل ،الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى .يشير رأس المال إلى حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي الموحدة
باإلضافة إلجمالي الدين .ان معدل اإلقتراض كما في  31ديسمبر 2017م و  31ديسمبر 2016م و  1يناير 2016م هو كالتالي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

إجمالي الدين

18.010.736

44.448.556

50.426.734

نقد وإستثمارات لدى البنوك

()248.981.402

()198.004.972

()201.862.784

رأس المال

500.000.000

500.000.000

500.000.000

إحتياطي نظامي

50.750.498

49.200.862

47.718.330

خسائر متراكمة

()12.702.511

()26.649.230

()39.992.018

أرباح مقترح توزيعها

-

-

25.000.000

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل

()8.661.109

()1.063.913

-

إجمالي حقوق امللكية

529.386.878

521.487.719

532.726.312

رأس املال (حقوق امللكية  +إجمالي الدين)

547.397.614

565.936.275

583.153.046

معدل اإلقتراض ( ٪إجمالي الدين /رأس المال) =

٪3.29

٪7.85

٪8.64

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
القيمة العادلة هي سعر البيع المستلم مقابل بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس أو
في غياب ذلك السوق األفضل المتاح في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
إن عدد كبير من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة يتطلب قياسات القيمة العادلة ،للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 2929توضيح التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :

كما هو مبين في اإليضاح  ،1-2فإن هذه هي القوائم المالية األولى للشركة المعدة وفقاً للمعايير الدولية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح رقم  3عند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،و إن بيانات المقارنة
المعروضة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م و في إعداد قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتتاحية المعدة وفقاً للمعايير
الدولية كما في  1يناير 2016م (تاريخ تحول المجموعة).
عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية ،قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ المقرر عنها سابقاً ضمن القوائم المالية المعدة
وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية .وفيما يلي توضيح لكيفية التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى المعايير الدولية وتأثيرها على المركز المالي
للمجموعة ،واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
292229تسوية قائمة المركز المالي كما في  1يناير 2016م

المعايير السعودية

تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

 1يناير 2016م
الموجودات
نقد لدى البنوك

16.862.784

-

16.862.784

إستثمارات قصيرة األجل

185.000.000

-

185.000.000

ذمم مدينة  -صافي

11.204.270

()2.210.333

8.993.937

مستحق من أطراف ذوي عالقة

19.715

-

19.715

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

9.103.156

15.031

9.118.187

مخزون

2.085.969

-

2.085.969

إجمالي املوجودات املتداولة

224.275.894

()2.195.302

222.080.592

استثمارات طويلة االجل

70.266.687

-

70.266.687

ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي

330.575.161

()36.798.804

293.776.357

موجودات غير ملموسة  -صافي

-

134.760

134.760

مصاريف مؤجلة

1.630.508

()1.630.508

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

402.472.356

()38.294.552

364.177.804

إجمالي املوجودات

626.748.250

()40.489.854

586.258.396
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -29توضيح التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
 1-29تسوية قائمة المركز المالي كما في  1يناير 2016م (تابع)

المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير
الدولية

المعايير الدولية

 1يناير 2016م
المطلوبات المتداولة :
مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

9.818.188

-

9.818.188

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

35.898.134

-

35.898.134

مخصص الزكاة الشرعية

4.710.412

-

4.710.412

إجمالي املطلوبات املتداولة

50.426.734

-

50.426.734

مكافأة نهاية الخدمة

3.480.492

()488.437

2.992.055

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

3.480.492

()488.437

2.992.055

إجمالي املطلوبات

53.907.226

()488.437

53.418.789

رأس المال

500.000.000

-

500.000.000

احتياطي نظامي

47.718.330

-

47.718.330

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

9.399

()40.001.417

()39.992.018

أرباح مقترح توزيعها

25.000.000

-

25.000.000

حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة

572.727.729

()40.001.417

532.726.312

حقوق الملكية غير المسيطرة

113.295

-

113.295

إجمالي حقوق امللكية

572.841.024

()40.001.417

532.839.607

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

626.748.250

()40.489.854

586.258.396
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -29توضيح التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
 1-29تسوية قائمة المركز المالي كما في  1يناير 2016م (تابع)

المعايير السعودية

تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

 31ديسمبر 2016م
الموجودات
نقد لدى البنوك

28.004.972

-

28.004.972

إستثمارات قصيرة األجل

170.000.000

-

170.000.000

ذمم مدينة  -صافي

5.676.300

()5.207.376

468.924

مستحق من أطراف ذوي عالقة

1.376.075

-

1.376.075

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

9.368.888

16.128

9.385.016

مخزون

1.384.174

-

1.384.174

إجمالي املوجودات املتداولة

215.810.409

()5.191.248

210.619.161

استثمارات طويلة االجل

70.266.687

-

70.266.687

ممتلكات وآالت ومعدات  -صافي

327.364.724

()38.740.756

288.623.968

موجودات غير ملموسة  -صافي

-

107.808

107.808

مصاريف مؤجلة

79.548

()79.548

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

397.710.959

()38.712.496

358.998.463

إجمالي املوجودات

613.521.368

()43.903.744

569.617.624
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الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -29توضيح التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
 1-29تسوية قائمة المركز المالي كما في  1يناير 2016م (تابع)

المعايير السعودية

تأثير التحول للمعايير
الدولية

المعايير الدولية

 31ديسمبر 2016م
المطلوبات المتداولة :
مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

8.573.461

-

8.573.461

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

31.326.801

-

31.326.801

مخصص الزكاة الشرعية

4.550.172

()1.878

4.548.294

إجمالي املطلوبات املتداولة

44.450.434

()1.878

44.448.556

مكافأة نهاية الخدمة

3.340.708

233.750

3.574.458

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

3.340.708

233.750

3.574.458

إجمالي املطلوبات

47.791.142

231.872

48.023.014

رأس المال

500.000.000

-

500.000.000

احتياطي نظامي

49.507.891

()307.029

49.200.862

أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)

16.115.444

()42.764.674

()26.649.230

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

-

()1.063.913

()1.063.913

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

565.623.335

()44.135.616

521.487.719

حقوق الملكية غير المسيطرة

106.891

-

106.891

إجمالي حقوق امللكية

565.730.226

()44.135.616

521.594.610

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

613.521.368

()43.903.744

569.617.624

230

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 -29توضيح التحول للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (تابع)
292229تسوية قائمة األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية  31ديسمبر 2016م

المعايير السعودية

تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

العمليات المستمرة
إيرادات

82.322.099

-

82.322.099

تكلفة اإليرادات

()64.339.717

()85.707

()64.425.424

مجمل الدخل

17.982.382

()85.707

17.896.675

مصروفات بيع وتسويق

()800.697

-

()800.697

مصروفات عمومية وإدارية

()5.099.596

()2.997.043

()8.096.639

صايف دخل النشاط

12.082.089

()3.082.750

8.999.339

إيرادات إستثمارات طويلة األجل

4.438.882

-

4.438.882

إيرادات إستثمارات قصيرة األجل

5.053.167

-

5.053.167

إيرادات (مصروفات) أخرى بالصافي

903.962

10.586

914.548

صايف الدخل قبل الزكاة الشرعية

22.478.100

()3.072.164

19.405.936

الزكاة الشرعية

()4.588.898

1.878

()4.587.020

صايف دخل الفترة

17.889.202

()3.070.286

14.818.916

292229تسوية قائمة الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

المعايير السعودية

تأثير التحول
للمعايير الدولية

المعايير الدولية

البنود المحتمل تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر (بعد خصم الزكاة)
إجمالي الدخل الشامل االخر

17.889.202

()3.070.286

14.818.916

الربح العائد إلى حقوق ملكية الشركة القابضة:

17.895.606

()3.070.286

14.825.320

الربح (الخسارة) العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة:

()6.404

-

()6.404

ربحية السهم (بالريال السعودي):
0.36

الربحية األساسية للسهم

()0.06

0.30

ربحية السهم  -العمليات المستمرة (بالريال السعودي)
0.24

الربحية األساسية للسهم
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()0.06

0.18

الرشكة العربية للمناطق السياحية  -آراك
(رشكة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 3030أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية :

 -1تصنيف ممتلكات وآالت و معدات
قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن بنود الموجودات المناسبة وذلك لتقديم عرض أكثر دقة ضمن القوائم
المالية وال يوجد تأثير على الربح قبل الزكاة حيث أن العمر اإلنتاجي لم يتغير نتيجة إلعادة التصنيف.
 -2تأجير األراضي بدفعات إيجار مخفضة
لدى المجموعة الحق في عقود إيجار بشروط ميسرة وذلك على مدى فترة اإليجار الكاملة وهي  20عاماً وفي المقابل من المتوقع نقل ملكية الفندق /
المنتجع إلى البلدية في نهاية فترة عقد اإليجار .إن عقد اإليجار يتكون من عنصرين ،عقود اإليجار اإلمتيازية والقيمة التقديرية المتبقية للفندق في نهاية
العشرين عاماً مدة اإليجار .ويتم إطفاء القيمة التقديرية المتبقية في نهاية العشرين عاماً على مدى مدة اإليجار كدفعة إيجار .إن إطفاء القيمة المتبقية
للفنادق في مدينتي ينبع والعال بعد نهاية مدة العشرين عاماً قد تؤثر على األرباح المبقاة بإنخفاض قدره  38.632.948ريال سعودي.
 -3أدوات مالية  -سلف للموظفين بدون فوائد
يتم تقديم السلف بدون فوائد (قرض سيارة  /قرض شخصي) بفترة سداد أكثر من  12شهراً لبعض الموظفين من قبل المجموعة .تتم المحاسبة عن
تلك السلف بتكلفة المعاملة بموجب معايير المحاسبة السعودية .بموجب المعايير الدولية ،فإن سلف الموظفين يتم قياسها بالقيمة العادلة و يتم معالجة
الفرق كتكلفة موظفين ويتم إطفاؤها على مدة القرض .واألثر الناتج عن محاسبة القيمة العادلة لسلف الموظفين على األرباح المبقاة ( 10.586ريال
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م).
 -4المكاسب  /الخسائر األكتوارية
بموجب المعايير الدولية ،فإن سياسة المجموعة هي اإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارية ضمن الدخل الشامل اآلخر .بموجب معايير المحاسبة
السعودية ،فإن المجموعة لم تقم باإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارية حيث أن التقييم االكتواري لم يكن مطلوب وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية.
في تاريخ المعاملة ،تم اإلعتراف بكافة المكاسب و الخسائر االكتوارية المتراكمة غير المثبتة مسبقاً ضمن األرباح المبقاة .إن األثر على األرباح المبقاة
الناتج عن التغير هو  1.347.041ريال ( 1.063.913ريال خسائر إكتوارية لعام 2016م).
 -5تكاليف مؤجلة
تتمثل التكاليف المؤجلة في المصروفات (مصروفات ما قبل التشغيل) المتكبدة من قبل المجموعة والتي تم رسملتها وإطفاؤها على مدة  5سنوات .وال
يمكن إثبات مصروفات ما قبل التشغيل «كموجودات» ضمن إطار المعايير الدولية .إن األثر على األرباح المبقاة الناتج عن التغير هو  1.550.960ريال.
 -6المخزون
ال يتضمن المخزون قطع الغيار ذات العمر اإلنتاجي ألكثر من سنة .بموجب المعايير الدولية ،فإن قطع الغيار الرئيسية والمعدات االحتياطية يمكن
اعتبارها كممتلكات وآالت ومعدات عندما تتوقع المجموعة أن تقوم بإستخدامها ألكثر من سنة .بالتالي ،فإن المجموعة مطالبة بأن تقوم بإعادة تصنيف
قطع الغيار من مخزون إلى ممتلكات وآالت ومعدات .بالرغم من ذلك ،فإن قيمة قطع الغيار التي سيتم إعادة تصنيفها ضمن ممتلكات وآالت ومعدات هي
غير جوهرية.
 -7أتعاب المديرين
وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية ،فإن األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة قد تم عرضها كخصومات من األرباح المبقاة وتم عرضها ضمن قائمة
التغير في حقوق الملكية الموحدة .بينما وفقاً للمعايير الدولية ،فإن المبلغ المدفوع قد تم عرضه كرسوم جلسات ضمن المصروفات اإلدارية .ال يوجد أي
تأثيرات ناتجة عن ما سبق ،حيث أن هذا مجرد تصنيف من بند لبند آخر ضمن القوائم المالية الموحدة.
 -8مشروع تحت التطوير
تقوم المجموعة بعرض المشروعات تحت التطوير بموجب إطار عمل المعايير الدولية  .كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن قائمة المركز المالي.
3131تاريخ إعتماد القوائم المالية لإلصدار :

تم إعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة لإلصدار في 2018/03/18م.
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امللحق رقم ()2
القوائم املالية االفرتاضية لرشكة طيبة الناتجة عن صفقتي االستحواذ عىل قامئة امليزانية العمومية
وقامئة الدخل السنوي للسنة املالية املنتهية بتاريخ 2017/12/31م.

تقرير تأكيد مراجع مستقل حول إعداد القوائم املالية اإلفرتاضية املشمولة يف تعميم املساهمني
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رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
قامئة املركز املايل االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ايضـاح

2017/12/31م
فعلى مدقق قبل
االستحواذ

األثر

2017/12/31م
االفتراضي  -بعد
االستحواذ

2016/12/31م
الفعلي

الموجودات
الموجودات المتداولة :
نقد وما في حكمه

272.448.869

272.448.869

237.207.241

استثمارات قصيرة االجل

236.000.000

236.000.000

185.000.000

ذمم مدينة

15.200.366

15.200.366

21.397.643

مستحق من أطراف ذات عالقة

1.487.061

1.487.061

1.877.044

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

30.968.808

30.968.806

32.144.706

موجودات حيوية

2.518.253

2.518.253

2.149.822

مخــزون  -صافي

6.404.454

6.404.454

9.137.107

565.027.811

488.913.563

565.027.811

مجموع املوجودات املتداولة

-

الموجودات غير المتداولة :
50.200.186

50.200.186

38.086.201

مستحق من أطراف ذوي عالقة
إستثمارات مساهمة في شركات

()2

1.431.497.238

1.431.497.238

1.569.810.802

إستثمارات عقارية

()3

421.635.710

421.635.710

37.181.901

ممتلكات وآالت ومعدات

()4

1.813.843.372

1.813.843.372

2.226.525.160

موجودات حيوية

()5

1.369.721

1.369.721

1.687.812

مجموع املوجودات غير املتداولة

3.718.546.227

-

3.718.546.227

3.873.291.876

مجموع املوجودات

4.283.574.038

-

4.283.574.038

4.362.205.439

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة :
قروض قصيرة االجل

125.000.000

ذمـم دائنـة
مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

()6

125.000.000

-

4.790.803

4.790.803

3.943.002

214.162.543

214.162.543

243.755.613

مستحق ألطراف ذوي عالقة

194.916

194.916

56.900

مخصص الزكاة الشرعية

22.929.830

22.929.830

20.154.223

مجموع املطلوبات املتداولة

367.078.092

367.078.092

267.909.738

-

المطلوبات غير المتداولة :
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

22.566.555

مجموع املطلوبات

389.644.647

-

22.566.555

19.345.625

389.644.647

287.255.363

حقوق المساهمين
رأس المــال

1.500.000.000

إحتياطي اخر

106.468.580

إحتياطي نظامي

1.000.000.000

أرباح مبقاة

1.329.704.787

أرباح مقترح توزيعها

60.000.000

الدخل الشامل اآلخر المتراكم

()366.563.965

()1.954.852

مجموع حقوق املساهمني

3.629.609.402

215.183.982

3.844.793.384

حقوق الملكية غير المسيطرة

264.319.989

()215.183.982

49.136.007

مجموع حقوق امللكية

3.893.929.391

-

3.893.929.391

4.074.950.076

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

4.283.574.038

-

4.283.574.038

4.362.205.439

236

104.574.830

112.564.004

1.604.574.830

1.500.000.000

106.468.580

106.468.580

1.000.000.000

1.000.000.000

1.442.268.791

1.380.504.815

60.000.000

60.000.000

()368.518.817

()241.333.129
3.805.640.266
269.309.810

رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
قامئة االرباح او الخسائر االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
2017/12/31م
متوقع  -بعد
االستحواذ

2016/12/31م
الفعلي

إيرادات النشاط

457.055.605

457.055.605

523.211.192

تكاليف النشاط

()185.001.354

()185.001.354

()233.912.821

مجمل الربح

272.054.251

272.602.556

289.298.371

مصروفات تسويقية

()7.200.079

()7.200.079

()7.724.405

مصاريف عمومية وادارية

()52.170.381

()52.170.381

()48.486.964

صايف ربح النشاط

212.683.791

212.683.791

233.087.002

(خسائر)  /ايرادات استثمارات طويلة األجل  -صافي

()2.939.587

()2.939.587

32.663.669

ايرادات استثمارات قصيرة األجل

5.869.206

5.869.206

8.140.311

مصروفات تمويل

()1.291.351

()1.291.351

()52.868

إيرادات أخرى

4.016.290

4.016.290

7.834.492

صايف الدخل قبل الزكاة

218.338.349

218.338.349

281.672.606

الزكاة الشرعية

()18.076.771

()18.076.771

()13.459.439

صايف الدخل

200.261.578

-

200.261.578

268.213.167

حقوق ملكية الشركة القابضة

180.894.893

18.767.016

199.661.909

242.952.992

حقوق امللكية غير املسيطرة

19.366.685

()18.768.016

599.669

25.260.175

200.261.578

-

200.261.578

268.213.167

ربحية السهم  -من صافي الدخل قبل الزكاة

1.46

1.36

1.78

ربحية السهم  -من صافي الدخل بعد الزكاة

1.34

1.25

1.61

ربحية السهم  -من صافي الدخل بعد حقوق األقلية

1.21

1.24

1.78

عدد األسهم (قبل وبعد االستحواذ)

150.000.000

160.457.483

150.000.000

البيـ ـ ـ ــان

2017/12/31م
فعلى مدقق  -قبل
االستحواذ
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األثر

-

-

-

10.457.483

رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
قامئة الدخل الشامل اآلخر االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
الدخل الشامل األخر:
البيـ ـ ـ ــان
صافى دخل السنة

2017/12/31م
فعلى مدقق  -قبل
االستحواذ
200.261.578

األثر
-

2017/12/31م
افتراضي  -بعد
االستحواذ
200.261.578

2016/12/31م
الفعلي
268.213.167

بنود الدخل شامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها ضمن األرباح أو اخلسائر يف الفترات
الالحقة
خسائر غير محققة من استثمارات طويلة االجل بالقيمة العادلة -
مدرجة بالسوق المالي

()108.744.311

()108.744.311

21.000.624

خسائر غير محققة من إستثمارات طويلة االجل بالقيمة العادلة  -غير
مدرجة بالسوق المالي

()16.469.946

()16.469.946

-

إعادة تقيم التزام منافع الموظفين

()1.779.589

()1.779.589

()2.960.778

إجمالي الدخل الشامل االخر

()126.993.846

-

()126.993.846

18.039.846

إجمالي الدخل الشامل للسنة

73.267.732

-

73.267.732

286.253.013

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى (ايضاح :)1
حقوق ملكية الشركة القابضة

55.664.058

17.110.627

72.774.685

261.272.442

حقوق الملكية غير المسيطرة

17.603.674

()17.110.627

493.047

24.980.571

73.267.732

-

73.267.732

286.253.013
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الرصيد يف  31ديسمبر 2017م بعد االستحواذ

التغير في حقوق الملكية غير السيطرة

اثر االستحواذ بزيادة رأس المال

التغير في نسب استحواذ استثمارات

المحول لألرباح المبقاة من الدخل الشامل اآلخر

الحركة في بنود الدخل الشامل اآلخر

أرباح مقترح توزيعها

توزيعات أرباح

صافي دخل السنة قبل التغير

الرصيد يف  1يناير 2017م

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

التغير في حقوق الملكية غير السيطرة

الحركة في بنود الدخل الشامل اآلخر

أرباح مقترح توزيعها

توزيعات أرباح

صافي دخل السنة

تسويات التحول للمعايير الدولية

الرصيد يف  1يناير 2016م

1.604.574.830

-

104.574.830

-

-

-

-

-

1.500.000.000

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

رأس المال

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000

احتياطي نظامي

106.468.580

-

-

-

-

-

-

-

106.468.580

106.468.580

-

-

-

-

-

-

106.468.580

إحتياطي آخر

1.442.268.791

-

112.564.004

4.839.528

3.465.551

-

()60.000.000

()180.000.000

180.894.893

1.380.504.815

1.380.504.815

-

-

()60.000.000

()180.000.000

242.952.992

()51.941.918

1.429.493.741

أرباح مبقاة

60.000.000

-

-

-

-

-

60.000.000

()60.000.000

-

60.000.000

60.000.000

-

-

60.000.000

()75.000.000

-

-

75.000.000

أرباح مقترح
توزيعها

()368.518.817

-

()1.954.852

-

()3.465.551

()121.765.285

-

-

-

()241.333.129

()241.333.129

-

18.319.450

-

-

-

-

()259.652.579

التغيرات
المتراكمة في بنود
الدخل الشامل
اآلخر

رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
قامئة التغريات يف حقوق امللكية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

3.844.793.384

-

215.183.982

4.839.528

-

()121.765.285

-

()240.000.000

180.894.893

3.805.640.266

3.805.640.266

-

18.319.450

-

()255.000.000

242.952.992

()51.941.918

3.851.309.742

حقوق الملكية
العائدة لمساهمي
الشركة

49.136.007

()22.593.496

()215.183.982

-

-

()1.763.010

-

-

19.366.685

269.309.810

269.309.810

()24.041.738

()279.604

-

-

25.260.175

()7.010.889

275.381.866

3.893.929.391

()22.593.496

-

4.839.528

-

()123.528.295

-

()240.000.000

200.261.578

4.074.950.076

4.074.950.076

()24.041.738

18.039.846

-

()255.000.000

268.213.167

()58.952.807

4.126.691.608

حقوق الملكية
غير المسيطرة

إجمالي
حقوق الملكية
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رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
االيضاحات املتممة حول القوائم املالية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
2929املالمح الرئيسية لصفقتي االستحواذ

ترغب شركة طيبة بموجب صفقة االستحواذ المقترحة في االستحواذ على حصص كل من:
1 -1حصة االقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق») البالغة ما نسبته ( )٪8.1027في رأسمال الشركة.
2 -2حصة االقلية في الشركة العربية للتنمية السياحية («شركة آراك») البالغة ما نسبته ( )٪12.6543في رأسمال شركة آراك.
وفقا للتفاصيل الواردة في هذا القسم من هذا العرض ،وفي إطار صفقتي االستحواذ المقترحة فقد قامت شركة طيبة القابضة بتوقيع اتفاقية شراء
أسهم مشروطة مع مساهمي األقلية في شركة العقيق في 1439/01/06هـ الموافق 2017/09/26م وكذلك توقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة بتاريخ
1439/01/06هـ الموافق 2017/09/26م مع مساهمي األقلية في شركة آراك .مقابل صفقتي االستحواذ المقترحة قام مجلس إدارة شركة طيبة القابضة
بالتوصية لزيادة رأسمال الشركة من مبلغ وقدره ( )1.500.000.000مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى ( )1.604.574.830مليار وستمائة وأربعة
ماليين وخمسمائة وأربعة وسبعين وثمانمائة وثالثين رياال سعوديا وزيادة األسهم من  150.000.000سهم الى  160.457.483سهم بنسبة زيادة في رأس
المال قدرها  ،٪6.97وذلك من خالل إصدار ( )10.457.483عشرة ماليين وأربعمائة وسبع وخمسين ألفاً وأربعمائة وثالثة وثمانين سهماً بحيث يتم
إصدارها لصالح المساهمين البائعين بشركتي العقيق وآراك ،وذلك مقابل االستحواذ على حصتهم البالغة ( )٪ 8.1027في حصص شركة العقيق وعلى
( )٪12.6543من رأس مال شركة آراك.
وقد تم االتفاق على أن قيمة كل سهم من األسهم التي سيتم إصدارها في شركة طيبة للمساهمين البائعين في شركة العقيق وشركة آراك هي ()34.85
أربعة وثالثون ريال وخمسة وثمانون هللة ريال سعودي بنسبة مبادلة قدرها  0.60سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق وبنسبة مبادلة
قدرها  0.50سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة آراك.
وألغراض صفقة االستحواذ ،فقد تم تقييم شركة العقيق وشركة آراك باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة
ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي ( )3.150.000.000ثالثة مليارات ومائة وخمسون مليون ريال
سعودي ،وتكون القيمة السوقية العادلة لشركة آراك هي ( )725.000.000سبعمئة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي .وعليه ،فإن قيمة األسهم التي
سيتم االستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ ( )255.234.000مائتين وخمسة وخمسين مليون ومائتين وأربعة وثالثون ألف ريال سعودي ،كما أن قيمة
األسهم التي سيتم االستحواذ عليها في شركة آراك تبلغ ( )109.204.129مائة وتسعة ماليين ومائتان وأربعة آالف ومئة وتسعة وعشرون ريال سعودي.
وتتضمن اتفاقيات شراء األسهم حق شركة طيبة في انهاء االتفاقية في حال تبين أن أي من إقرارات المساهمين البائعين بشركتي العقيق وآراك غير
صحيحة أو في حال عدم التزامهم بأي من التعهدات الموضحة في االتفاقية أو إذا لم يتم استيفاء الشروط الواردة فيها .وتخضع اتفاقيات شراء األسهم
لعدد من الشروط واألحكام ومنها الحصول على كافة الموافقات النظامية والقانونية الالزمة من الجهات ذات العالقة بما في ذلك موافقة هيئة السوق
المالية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة على زيادة رأس المال وعلى صفقتي االستحواذ.
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رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
االيضاحات املتممة حول القوائم املالية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
وتعد صفقتي اإلستحواذ ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة للفترة من 2017م إلى 2021م والتي سبق االعالن عنها على
موقع تداول بتاريخ 1438/05/04هـ الموافق 2017/02/01م من خالل اإلستحواذ على األسهم المملوكة لمساهمي األقلية في شركة العقيق ومعظم أسهم
مساهمي األقلية في شركة آراك وذلك مواكبة لتوجهات طيبة االستراتيجية والمستقبلية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م من جهة ولمواجهة ظروف
السوق المحلية والعالمية وما يشهده السوق من تغيرات وتحديات من جهة أخرى حيث تستهدف هذه الخطة تحول شركة طيبة القابضة من شركة متعددة
األغراض والنشاطات واالستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري من خالل تنفيذ عدد من المبادرات االستراتيجية والتشغيلية لتنفيذ
عملية التحول .ومن المتوقع أن يكون لصفقتي االستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها بإعتبار أن شركة طيبة ستزيد ملكيتها في
شركة العقيق وشركة آراك.
وينبغي اإلشارة الى أن الصفقتين تتعلق بأطراف ذات عالقة باعتبار أن اتفاقيات شراء األسهم أبرمت بين شركة طيبة وشركات تابعة لها ذات عالقة.
3030إستثامرات طويلة االجل

لدى المجموعة إستثمارات طويلة االجل بيانها كالتالي:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

إستثمار في الشركات الزميلة (أ)

183.413.166

189.675.393

إستثمارات متاحة للبيع  -مدرجة في السوق المالي (ب)

1.162.275.838

1.282.962.937

إستثمارات متاحة للبيع  -غير مدرجة في السوق المالي (ج)

80.808.234

97.172.472

إستثمارات في مرابحات (د)

5.000.000

-

1.431.497.238

1.569.810.802

 أاستثامر يف الرشكات الزميلةالبيـ ــان

 31ديسمبر
2017م

 31ديسمبر
2016م

٪

٪

شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

٪20

٪20

73.798.359

76.300.220

٪29.5

٪20

79.922.227

80.000.000

شركة المدينة المنورة للتمور  -تمور

٪35

٪35

14.620.984

14.504.737

الشركة السعودية للضيافة التراثية

٪30

٪30

14.356.868

18.750.000

شركة مرافق طيبة (تحت التصفية)

٪25

٪25

14.728

120.436

٪33.33

-

700.000

-

183.413.166

189.675.393

شركة واحة األلياف الزجاجية

شركة فندق مطار المدينة المنورة
اإلجمـ ــالي
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رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
االيضاحات املتممة حول القوائم املالية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
 بإستثامرات متاحة للبيع  -مدرجة يف السوق املايلالبيـ ــان

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

٪

٪

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

الشركة السعودية للصناعات األساسية

٪0.14

٪0.14

415.956.000

373.279.200

شركة األسمدة العربية السعودية

٪1.91

٪1.91

517.138.125

593.000.937

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

٪0.81

٪0.81

89.847.913

120.551.200

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

٪3.20

٪3.20

139.333.800

196.131.600

1.162.275.838

1.282.962.937

اإلجمـ ــالي
 جإستثامرات متاحة للبيع  -غري مدرجة يف السوق املايل 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

٪2.33

٪2.33

41.382.472

41.382.472

شركة مطوري مدينة المعرفة

٪5.01

٪5.01

39.425.762

55.790.000

80.808.234

97.172.472

البيـ ــان

 دإستثامرات يف مرابحاتالبيـ ــان
مرابحات ذات تاريخ إستحقاق أكثر من سنة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

5.000.000

-

5.000.000

-

3131استثامرات عقارية  -صايف
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

التكلفة
الرصيد في  1يناير

41.841.559

41.841.559

المحول من ممتلكات وآالت ومعدات

443.954.120

-

إضافات خالل السنة

17.134

-

إستبعادات خالل السنة

()10.654.798

-

الرصيد

475.158.015

41.841.559

االستهالك
الرصيد في  1يناير

4.659.658

4.351.714

المحول من ممتلكات و آالت ومعدات

53.427.400

-

إضافات خالل السنة

6.090.045

307.944

إستبعادات خالل السنة

()10.654.798

-

الرصيد

53.522.305

4.659.658

صايف القيمة الدفترية

421.635.710

37.181.901
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صايف القيمة الدفترية يف  31ديسمبر 2017م

صايف القيمة الدفترية يف  31ديسمبر 2016م

صايف القيمة الدفترية يف  1يناير 2016م

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

المحول إلى استثمارات عقارية

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  1يناير 2016م

اإلستهالك

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

تحويالت

المحول إلى استثمارات عقارية

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

إستبعادات

إضافات

الرصيد يف  1يناير 2016م

التكلفة

3232ممتلكات وآالت ومعدات -صايف

1.052.710.313

1.270.100.113

1.269.950.113

-

-

-

-

-

-

-

-

1.052.710.313

-

()217.389.800

-

-

1.270.100.113

-

150.000

1.269.950.113

أراضي

606.715.083

774.521.391

784.133.385

150.179.593

()28.533.544

()19.784.247

14.692.351

183.805.033

-

10.637.653

173.167.380

756.894.676

-

()181.776.152

()19.894.288

238.692

958.326.424

-

1.025.659

957.300.765

مباني

54.739.566

74.038.661

84.625.280

33.840.683

()14.811.635

()3.607.673

5.153.464

47.106.527

()254.394

13.950.618

33.410.303

88.580.249

-

()32.914.744

()3.613.906

3.963.711

121.145.188

()258.883

3.368.488

118.035.583

ممتلكات ومعدات

13.728.494

25.329.230

36.919.901

54.105.517

()10.082.221

()778.705

10.742.629

54.223.814

()277.676

11.972.693

42.528.797

67.834.011

-

()11.873.424

()782.522

936.913

79.553.044

()319.774

424.120

79.448.698

أثاث ومعدات
مكتبية

19.039.498

21.496.575

19.479.413

-

-

-

-

-

-

-

-

19.039.498

-

-

()3.006.718

549.641

21.496.575

-

2.017.162

19.479.413

مشروعات تحت
التطوير

سيارات

6.609.021

5.982.282

3.245.261

9.779.535

-

()1.191.599

2.201.246

8.769.888

()652.100

1.963.767

7.458.221

16.388.556

-

-

()1.224.775

2.861.161

14.752.170

()900.215

4.948.903

10.703.482

رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
االيضاحات املتممة حول القوائم املالية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)

950.148

5.944.770

18.520.000

29.662.397

24.070.039

-

-

-

-

-

-

-

-

18.520.000

()16.168.134

-

-

1.813.843.372

2.226.525.160

2.248.444.687

254.800.246

()53.427.400

()25.362.224

33.739.838

299.850.032

()1.184.170

39.151.515

261.882.687

2.068.643.618

1.168.900

()443.954.120

()28.522.209

41.781.397

25.394.511

26.021.295

6.894.918

-

-

-

626.784

5.317.986

48.676.315

17.337.034

-

-

-

29.662.397

31.339.281

5.025.737

()1.478.872

17.526.690

13.575.855

-

5.592.358

24.070.039

2.510.327.374

2.526.375.192

-

-

31.339.281

نخيل مثمر

نخيل غير مثمر

إجمالي
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رشكة طيبة القابضة (رشكة مساهمة سعودية)
االيضاحات املتممة حول القوائم املالية االفرتاضية املوحدة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
(بالريال السعودي)
3333موجودات غري ملموسة
تراخيص برامج

البيان

التكلفة

اإلطفاء

القيمة الدفترية

الرصيد يف  1يناير 2016م

7.306.310

()5.293.507

2.012.803

إضافات خالل السنة

-

()324.990

إستبعادات خالل السنة

()266.751

266.750

الرصيد يف  31ديسمبر 2016م

7.039.559

()5.351.747

إضافات خالل السنة

443.372

()761.463

إستبعادات خالل السنة

()120.281

120.281

الرصيد يف  31ديسمبر 2017م

7.362.650

()5.992.929

1.687.812

1.369.721

3434مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

مصروفات مستحقة

24.155.138

32.156.696

إيرادات إيجارات مقبوضة مقدماً

56.549.601

67.277.074

عمالء  -دفعات مقدمة

1.666.529

1.270.903

تأمينات للغير

21.334.102

21.823.529

مستحقات أعضاء مجلس اإلدارة

3.550.000

3.400.000

توزيعات أرباح مستحقة

103.605.165

100.307.932

مستحقات مقاولين محتجزة

-

10.416.450

أرصدة دائنة أخرى

3.302.008

7.103.029

اإلجمالي

214.162.543

243.755.613

244

امللحق رقم ()3
النظام األسايس لرشكة العقيق ورشكة آراك وتعديالته حتى هذا التاريخ
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