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 الشركةعن معلومات  -1
 

الصـادر   41الملكي رقم م/( بموجب المرسـوم أو "الشـركة األم" )"طيبة" أو "الشـركة" طيبة لالسـتثمارتأسـسـت شـركة 
ــ ه1408ى الثاني جماد 16بتاريخ  صفر   13يخ وتار 134ر التجارة رقم يوتم إعالن تأسيسها بموجب قرار معالي وزــ
  .م 1988سبتمبر  24هـ الموافق 1409

 
 .السعوديةالمملكة العربية  – 41472الرمز البريدي  7777ب ,يسي للشركة في المدينة المنورة، صيقع المركز الرئ

 
 فيما يلي:تمثل النشاط الرئيسي للشركة ي
 .ة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لهاكإدارة الشركات التابعة لها أو المشار  -
 .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 الملكـية من براءات اإلختراع والعالـمات التـجارـية والصــــــناعـية وحقوق االمتـياز وغيرـها من الحقوق    -

 .التابعة لها أو لغيرهاالمعنوية واستغاللها، وتأجيرها للشركات 
 .أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركات  -
 

 .وتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت
 

ـشطة مماثلة أو قد تقوم  يجوز للـشركة أن تكون لها مـصلحة أو تـشترك بأي ـشكل مع جهات، ـشركات، أو أفراد يقومون بأن
 .الشركة بالمساعدة في تحقيق هدفها بحيث تندمج أو تؤسس أو تقوم بشراء أو اإلستثمار في صناديق لتحقق مصالحها

 
عوديمليون 1,604م، بلغ رأس مال الـشركة 2020 يونيو 30كما في  مبر  31) لاير ـس لاير  مليون  1,604 م:2019ديـس
لاير   10ســمية ســهم( مدفوع بالكامل بقيمة إمليون  160: م 2019ديســمبر  31ســهم )مليون  160( يتكون من ســعودي

 .سعودي للسهم 
 

وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر لطيبة لإلستثمار   (م 2019أبريل  9الموافق ) هـــ   1440شعبان  4بتاريخ 
وكذلك االـستحواذ   %8.10على االـستحواذ علي إجمالي الحـصص غير المـسيطرة في ـشركة العقيق للتنمية العقارية البالغة 

ــياحية )أراك(، وذلك  %12.65على  ــركة العربية للمناطق الس ــيطرة في ش ــص غير المس ــة  ة زياد لغرضمن الحص حص
عادي والتي تمثل أسـهم    سـهم مليون  10.5بعد إتمام صـفقتي االسـتحواذ من خالل إصـدار عدد  ،شـركة طيبة لإلسـتثمار

م تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية  2019العوض لمسـاهمي األقلية البائعين في كلتا الشـركتين. وخالل الربع الثاني لعام 
  ،روط الالزمة الـستكمال ـصفقتي االـستحواذ وزيادة رأس مال ـشركة طيبة لالـستثمارالمطلوبة وتم أيـضاً اـستيفاء جميع الشـ 

من رأس شــركة  %99.53من رأس مال شــركة العقيق وما نســبته  %100وبذلك أصــبحت شــركة طيبة لالســتثمار تمتلك 
 م.  2019مايو  21أراك. وتم تعديل النظام األساسي للشركة بتاريخ 

 
ــه  بلغت القيمة العادلة ــدرة في لألسـ ــوق المال( )تكلفة  2019يونيو  10م المصـ ــاهمين بسـ ــهم للمسـ م )تاريخ إيداع األسـ
ــتحواذ( مبلغ  ــدار بمبلغ مليون  298,6اإلس ــعودي، وبناًء على ذلك تم إثبات عالوة إص ــعودي  مليون  194لاير س لاير س

إثبات إجمالي  كما تم و عالوة أصـدار)والتي تمثل الفرق بين تكلفة اإلسـتحواذ والقيمة االسـمية لألسـهم المصـدرة( على بند 
 أيضاً. عالوة أصدارلاير سعودي في  مليون 88خسائر اإلستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة والبالغة 
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ــمبر  31م و2020 يونيو 30كما في  ــار إليهم  2019ديسـ ــركات التابعة التالية )يشـ ــتثمارات في الشـ ــركة إسـ م لدى الشـ

  مجتمعين بالمجموعة(:
 

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

 
 شركات تابعة خاضعة لسيطرة شركات تابعة: (ب

 

 
المملوكة ) م تم توقيع اتـفاقـية بيع كامل شـــــركة طيـبة للمـقاوالت والصــــــيانة المحدودة "تاكوما"2020مارس  12في  * 

بمبلغ إجمالي  ( تمتلكها الـشركة العربية للمناطق الـسياحية أراك %6لـشركة العقيق للتنمية العقارية ونـسبة  %94بنـسبة 
وـكذـلك والمـباني المـقاـمة عليـها  ـتاكوـمااألرض المملوـكة ل نـقللاير ســـــعودي كـما تضـــــمـنت االتـفاقـية مليون  20ـقدره 

إلى شركة العقيق    %100 بنسبة  ركة العقيق لتـصبح شركة طود مملوكةفي ـشركة طود لـصالح شـ  %10حـصتها البالغة 
حصـة الشـركة  تحويلتم   كما. لاير سـعودي مليون 7,7عن تلك العملية صـافي أرباح قدرها  وتحققللتنمية العقارية 

 .المبقاه  األرباح الى سعودي لاير مليون 3,4بمبغ شركة مستثمر فيها  فيفي الدخل الشامل االخر 
 

هـ 1441ذو الحجة  26لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في األولية الموحدة الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 
 م(.2020 أغسطس 16)الموافق 

 
 عداد اإلس اأس -2

 
 بيان االلتزام 2-1

م وفقاً لمعيار المحاسبة 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في األولية الموحدة الموجزة أُعدت هذه القوائم المالية 
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن 34الدولي )

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

المطلوبة في القوائم المالية السنوية جميع المعلومات واالفصاحات األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن هذه القوائم المالية 
ديسمبر  31يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في عليه الموحدة و

 (.5-2م )انظر اإليضاح 2019
 

في اتباع نموذج التكلفة لقياس م أنها تلزم الشركات المدرجة باالستمرار  2019ديسمبر    30أعلنت هيئة السوق المالية في  
( في القوائم المالية المعدة 40( والعقارات االستثمارية )معيار المحاسبة الدولي 16الممتلكات )معيار المحاسبة الدولي 

م. كما تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة باتباع 2022للفترات المالية ضمن السنوات المالية، التي تبدأ قبل سنة 
م. التزمت المجموعة 2020يناير  1وذج التكلفة لقياس المعدات والموجودات غير الملوسة لخمس سنوات تبدأ من نم

  .بالمتطلبات الواردة في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة المرفقة

 فعليةنسبة الملكية ال   
 يونيو 30 الرئيسيالنشاط  التأسيسبلد  تابعةالشركة ال

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019
 % 100 ٪100 التطوير العقاري  المملكة العربية السعودية  شركة العقيق للتنمية العقارية

 
 الشركة العربية للمناطق السياحية )أراك(

 
 العربية السعودية  المملكة

 
 الضيافة 

 
99,80٪ 

 
99,80 % 

 
 شركة طيبة للتنمية الزراعية )تادك(

 
 العربية السعودية  المملكة

 
 الزراعة 

 
54,80٪ 

 
54,80 % 

 فعليةنسبة الملكية ال   
 يونيو 30 النشاط الرئيسي التأسيسبلد  تابعةالشركة ال

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019
إدارة العقار  السعودية المملكة العربية  )طود( شركة طود إلدارة وتسويق العقار

 % 100 ٪100 والتسويق
شركة طيبة للمقاوالت والصيانة المحدودة 

 *)تاكوما(
 

 المملكة العربية السعودية 
المقاوالت 
ــ      والصيانة  % 100 ـ
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 أساس توحيد القوائم المالية  2-2

 م 2020يونيو    30كما في    لها  التابعة  والشركاتالقوائم المالية للشركة    علىالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة    تشتمل
 (.1والمذكورة في اإليضاح )

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

لعوائد اقدرة على التأثيرعلى مال و لديها ،هافي رالشركة المستثمعالقتها بمن  ختلفةعوائد مفي الحصول على  حقوق لديها
 .فيها من خالل سلطتها على الشركة المستثمر

 
 اسس القياس 2-3

 ت القيم الحالية االكتواريةيتم استخدام حسابا تُعد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
 بالنسبة لمنافع الموظفين ومنافع ما بعد التوظيف.

 
 عملة التشغيل و العرض 2-4

 العملة التشغيلية للمجموعة وعملة العرض. يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وه
 

   واالفتراضات المحاسبية الهامة حكام والتقديراتاأل 2-5
الموجزة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية

مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات 
المصادر الرئيسية الطارئة. إن التقديرات التي توصلت لها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب و

 م. إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن2019ديسمبر  31للتقديرات هي ذاتها المطبقة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 
، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب (19) الراهنة بخصوص كوفيد

ً جوهريا ً في ال تعديال ً  قيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في فترات مستقبلية. وبما
 فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناءا  على التطورات ،أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية

  (.17اإليضاح  )انظر المستقبلية
 
 للشركةالمحاسبية  السياساتالتغيرات في  -3

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

م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز 2019ديسمبر    31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن 2020يناير  1التنفيذ في 

م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية 2020خل حيز التنفيذ. تم تطبيق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في لم تد
 للمجموعة. األولية الموحدة الموجزة 

 
 ( "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

ً 3لي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الماال توضح يجب أن يتضمن ( أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجاريا
مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، وعلى األقل، مدخالت وعملية موضوعية تساهم في قدرة الشركة على توليد 
منتجات. كما توضح أن األعمال يمكن أن توجد دون وجود جميع المدخالت والعمليات الضرورية لتوليد منتجات. ليس 

للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في األولية الموحدة الموجزة لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 
 حال دخلت المجموعة في عمليات تجميع أعمال.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة( -3
 

( 7والمعيار الدولي للتقرير المالي )( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 "إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة"

( "األدوات المالية: االعتراف 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) توفر
والقياس" عدداً من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة إعادة تشكيل 

ا إذا أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة الضبابية حول مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطية فيم
توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة. ليس لهذه التعديالت تأثير على 

 . عالقات تحوط من أسعار الفائدة للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية 
 

 ( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم  توفر

حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض توقع حذف أو تحريف أو 
العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". توضح التعديالت 

ع المعلومات األخرى في صياغة فحوى القوائم المالية. أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما م
إن تحريف المعلومات يكون جوهرياً إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. 

ا تأثير في المستقبل وليس من المتوقع أن يكون لهاألولية الموحدة الموجزة القوائم المالية ليس لهذه التعديالت تأثير على 
 .على المجموعة

 
 م 2018مارس  29هيكل مفاهيم إعداد التقرير المالي الصادر في 

إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة 
ولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة في أي معيار. والغرض من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الد

معدي القوائم المالية في تطوير سياسات محاسبية ثابتة في الحاالت التي تتوافر فيها معايير قابلة للتطبيق ولمساعدة جميع 
دثة وضوابط األطراف على فهم وتفسير المعايير. يتضمن هيكل المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات مح

القوائم المالية الموحدة لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة. ليس لهذه التعديالت تأثير على  
 للمجموعة.



  شركة طيبة لالستثمار
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مراجعة(الموجزة  الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )باللاير السعودي(
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 القطاعية المعلومات -4
 

  كما يلي: بشأنها ريرلتقا دادعإ م يت تاعاطق دة ع يهادلو مهادتق لتيا تمادلخوا تلمنتجاا على ءبنا لعم داتحو نم عةولمجما ونتتك ،يةإدار راضألغ
 العقارقطاع  (أ

  قطاع السياحة (ب
 زراعةلا عاطق  ج(
 قطاع اإلدارة و الصيانة د(
 المركز الرئيسي (هـ

 
 ليولتمإدارة ا  م يت  ك،لذ  مع.و  زة جولما  دة حولما  ليةوألا  لماليةا  مئوالقا  في  رة لخساأو ا  لخدلا  مع  فقوايت  بما  ثابتة  سألس  فقاو  سيقاو  رةلخساأو ا  لخدلا  سساأ  على  تاعاطلقأداء ا  متقيي  م يت

 . راداتإليوا لتشغيليةا تاعاطلقا على وزعت الو ،عةولمجما وىمست سساأ على( لماليةا ءألعباا كلذ في بما) عةوبالمجم
 

 : اعيةطلقا تماوللمعل  ًتحليال يلي فيماو .يةودلسعا بيةرلعا لمملكةا في لتابعةا كاتهارشو عةولمجما ةطنشأ م تت
 

 الــعــقــار  
 

 السياحة
 

 المركز الرئيسي    والصيانةاالدارة  الزراعة 

استبعاد العمليات  
المشتركة بين  

 اإلجمالي  القطاعات 
 )غير مراجعة(  م2020 يونيو  30للفترة المنتهية في 

ــ        1,335,778  1,700,361  28,983,848  85,856,161  اإليرادات   116,426,113  ( 1,450,035) ـ
ــ        ( 1,868,573) ( 1,183,671) ( 26,431,049) ( 8,246,729)   )بدون االستهالك( تكلفة اإليرادات   ( 36,279,987) 1,450,035  ـ
ــ        ( 8,202,369) ( 3,326,400) استهالك واطفاء  ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ( 11,528,769) ـ

ــ        ( 532,795) 516,690  ( 5,649,570) 74,283,032    ربح القطاعإجمالي  ــ        ـ  68,617,357  ـ
 3,976,709,217 (  18,713,946) 2,385,406,648 2,163,050  101,950,198  905,979,129  599,924,138 موجودات القطاع 
 252,696,863 (  18,713,946)   179,035,511 255,825  2,064,083  34,227,701  55,827,689  مطلوبات القطاع 

        
 )غير مراجعة(  م2019 يونيو 30للفترة المنتهية في

ــ        33,739,112  3,241,031  69,421,469  107,316,458  اإليرادات    202,823,219  (10,894,851) ـ
ــ        (26,096,103) (2,281,410) (46,055,332) (11,860,972)   )بدون االستهالك( تكلفة اإليرادات   ( 75,398,966) 10,894,851  ـ
ــ        (8,939,560) (3,114,284) استهالك واطفاء  ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ( 12,053,844) ـ

ــ        7,643,009  959,621  14,426,577  92,341,202  ربح القطاع  إجمالي  ــ        ـ  115,370,409  ـ
 4,215,235,046 (7,216,480) 2,060,042,776 45,841,826  102,436,273  1,440,950,586  573,180,065  موجودات القطاع  
 361,479,345  (7,216,480) 217,883,886 27,424,186  1,658,937  74,388,489  47,340,327  مطلوبات القطاع  

        
        م )مراجعة( 2019ديسمبر  31

 4,084,097,923  (245,599,604) 2,274,952,802 3,384,603  102,072,687  1,410,211,488  539,075,947 موجودات القطاع  
 360,473,788  (245,599,604) 499,993,187 1,469,302  2,056,664  45,836,059  56,718,180  مطلوبات القطاع  



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 ممتلكات وآالت ومعدات -5
 

تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل  ،الموحدة الموجزة األولية ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 
 يونيو فيما يلي: 30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
حي سيد الشهداء بالمدينة  فيأرض  قطعة شراء مبلغم 2020 يونيو 30الفترة المنتهية في  خالل اإلضافات تضمنت 

 .سعودي لاير مليون 130بمبلغ المنورة 
 
 عقارات إستثمارية -6
 

خالل فترة الستة أشهر  ستثماريةاإلعقارات الألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة ، تتمثل الحركة في 
 يونيو فيما يلي: 30المنتهية في 

 
  م 2019   م2020  
 مراجعة(غير ) )غير مراجعة(  

 417,057,972 530,012,836  الرصيد في بداية الفترة 
 791,142 4,304,525   عقارات إستثمارية إضافات

 (2,390,852) (3,253,874)  إستهالكات 

 415,458,262 531,063,487  الرصيد في نهاية الفترة

 
)فاليو اـسترات( المعتمد من الهيئة الـسعودية للمقييمين   ـشركةمهنياً وهو    ومؤهل مـستقل بمقيم  قامت المجموعة باإلـستعانة

باسـتخدام كل من منهج السـوق  والذى قام  م 2019ديسـمبر  31في  لتقدير القيمة العادلة لالسـتثمارات العقارية المعتمدين
ة الم ل ومنهج القيـم اـث ة للمقيمين  المـم ة الســـــعودـي ل الهيـئ ه من قـب ك الموصـــــى ـب ذـل اً ـل ة. تم تطبيق نموذج تطبيق وفـق تبقـي

 على المجموعة.وخلصــت إلى أنه ال يوجد تأثير جوهري  19-فيدالناتج عن كوبتقييم التأثير المعتمدين. قامت المجموعة 
تثماريةلعقارلبلغت القيمة العادلة  عودي مليار 4,27حوالي التاريخ  ذلكفي  ات اإلـس وترى إدارة المجموعة عدم   ,لاير ـس

   ه.م على التقديرات أعال2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةوجود تأثيرات جوهرية خالل فترة 
 

المقامة  طيبة للمقاوالت والصـيانة المحدودة )تاكوما( بنقل األرض والمبانيع شـركة بيمن خالل اتفاقية  مجموعةقامت ال
ضـمن شـروط االتفاقية، وعليه تم اعادة تصـنيف االرض  المجموعة لصـالح مليون لاير سـعودي 4,3غ قيمتها البالعليها 

األرض لتحوـيل ملكـية النـظامـية . لم يتم األنتـهاء من اإلجراءات والمـباني المـقاـمة عليـها ضـــــمن العـقارات االســـــتثـمارـية
 .حتى تاريخ القوائم المالية والمباني

  

 
 

 
   م2020

  
  م 2019

 مراجعة(غير ) )غير مراجعة(  

 1,764,433,265  1,827,705,896   الرصيد في بداية الفترة 
 208,601,051 141,191,717    إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

 )12,673,392( (9,805,619)  إستهالكات 
 (41,132) (1,071,232)  استبعادات

 1,960,319,792 1,958,020,762  الرصيد في نهاية الفترة



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 الدخل الشامل األخراستثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة بقيمتها العادلة من خالل  -7
 

 يلي: ممااإلستثمارات تتمثل 

 
 استثمارات في أسهم شركات متداولة  * 

 
 استثمارات في أسهم وحصص شركات غير متداولة   **

 
جلت المجموعة  تثمارات في أدوات حقوق ملكية مصـنفة بقيمتها العادلة  ـس ائر( أرباح غير محققة من إعادة تقييم  اـس )خـس

 كما يلي: من خالل الدخل الشامل األخر 
 

 
  

 
  

 يونيو 30
 م 2020

 ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 814,243,813 762,815,654  * استثمارات في أسهم شركات متداولة

 83,195,623 77,849,522  ** استثمارات في أسهم وحصص شركات غير متداولة

  840,665,176 897,439,436 

 الشركة المستثمر فيها

 يونيو 30 نسبة الملكية المباشرة  

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31

 م 2019

 )مراجعة(

 يونيو 30

 م2020

 ديسمبر  31

 م 2019

     

 615,640,625  591,809,375  % 1,91 ٪1,91 شركة األسمدة العربية السعودية   

 90,654,788  70,008,279  % 0,72 ٪0,72 شركة مكة لالنشاء والتعمير

 107,948,400  100,998,000  % 3,20 ٪3,20 مدينة المعرفة اإلقتصادية  شركة

    762,815,654  814,243,813 

 الشركة المستثمر فيها

 يونيو 30 المباشرة نسبة الملكية 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(
 يونيو 30

 م 2020
 ديسمبر  31

 م2019

     
 41,167,774 38,506,489 %2,33 ٪2,33 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

 شركة مطوري مدينة المعرفة
 42,027,849 39,343,033 %5,01 ٪5,01 اإلقتصادية

   77,849,522 83,195,623 

 يونيو 30  
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 814,243,813 897,439,436  السنة /رصيد أول الفترة 

 83,195,623 (56,774,260)  أرباح غير محققة )خسائر( / 

 897,439,436 840,665,176  الرصيد في نهاية الفترة / السنة



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 استثمارات في شركات زميلة -8
 

 :زميلةشركات المجموعة في  اتستثمارإفيما يلي تفاصيل 
 

   نسبة الملكية الفعلية    

 بلد التأسيس  االسم 

النشاط  

 الرئيسي 

 يونيو  30

 م 2020

 ديسمبر 31

 م2019

 يونيو  30

 م 2020

 ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(  )غير مراجعة(      

 شركة مدينة السيرة للتطوير  

 العقارى  

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 72,686,972  73,479,322 %20 ٪ 20 عقارات

 شركة المدينة المنورة  

   تمور – للتمور  

العربية  المملكة 

 السعودية 

 

 12,962,204  10,407,760 %35 ٪ 35 صناعة

 الشركة السعودية للضيافة  

 *  التراثية 

المملكة العربية  

 السعودية 

فنادق  

 5,938,941  5,688,941  %30 ٪ 30 وسياحة 

 شركة واحة األلياف  

 ** الزجاجية   

المملكة العربية  

 السعودية 

 

ــ       ـــ      %30 ٪ 00 صناعة  ـ

 شركة فندق مطار المدينة  

 *** المنورة   

المملكة العربية  

 السعودية 

خدمات  

ــ       ـــ      %33,33 ٪ 33,33 فندقية   ـ

     89,576,023  91,588,117 

 
 :زميلةالمجموعة في شركات  اتإستثمار حركةفيما يلي 

 

 
 21 بتاريخلشركة لغير العادية  الجمعية أجتماع خاللالشركة السعودية للضيافة التراثية على تصفية  الشركاء وافق* 

  .المالية القوائم  تاريخ حتى جارية ةومازالت األجراءات القانونية للتصفي م 2019 أغسطس
 
 الزجاجية  األلياف  واحة  شركة  في  المجموعة  حصة  كامل  بيع  عملية  كتملتام  2020يونيو    30الفترة المنتهية في    خالل  **

 10,7قدرها مخصومة  محققةسعودي ونتج عن ذلك أرباح  لاير مليون 15,5 قدره  إجمالي بمبلغ %29,5 البالغة
الف لاير سعودي كقسط  488تم سداد مبلغ . باستخدام القيمة الحالية للدفعات النقدية المستقبلية سعودي لاير مليون

يونيو  30قسط متساوي ربع سنوي يبدأ سداد القسط األول منها في  15أول على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على 
موجودات غير متداولة مليون لاير سعودي ك  10,2  البالغةالمبالغ المستحقة من عملية البيع    سجلتو بالتالي    م  2022
 .أخرى

 
م حققت شركة فندق مطار المدينة المنورة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفترية 2020 يونيو 30كما في *** 

 30لاير سعودي )مليون    4بقيمة   الفترة لالستثمار، وقد قامت المجموعة باالستمرار في تحمل خسائر إضافية خالل  
 يونيو  30لاير سعودي( ليصبح إجمالي رصيد مخصص الخسائر المكون كما في مليون  4,7:  م 2019 يونيو

لاير سعودي وذلك لوجود التزامات قانونية وتعاقدية بالدعم المالي لتلك الشركة للوفاء مليون  13,6م قدره 2020
 .بالتزاماتها المالية عند حلول إستحقاقها

  

 يونيو 30 
 م2020

 ديسمبر 31
 م 2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 116,056,672  91,588,117    / السنة الرصيد في بداية الفترة

 ( 23,768,555) (2,012,094) الحصة من اإلحتياطي النظامي والخسائر 
ــ         توزيعات أرباح  ( 700,000) ـ

 91,588,117  89,576,023  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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  وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة  -9
 

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة الشركة والمنشآت الواقعة تحت من تمثل الجهات ذات العالقة 
قبله. يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من جوهريا من مارس عليها نفوذا أو يُ سيطرة هذ ه األطراف 

 .قائمة بالمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها في الشركةقبل إدارة الشركة. فيما يلي 
 
 :ةالقأطراف ذات ع مستحقة منالمبالغ ال

  

 
 :ةالقأطراف ذات عالى مستحقة المبالغ ال
 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 

 

 نوع العالقة  البيان 

طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت 

 يونيو  30

 م  2020

 ديسمبر 31

 م 2019

 يونيو  30

 م  2020

 ديسمبر 31

 م 2019

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

       

     

 جمعية مالك مركز  

 طيبة السكني والتجاري  

 

 جمعية شقيقة 

خدمات  

     صيانة

مصروفات    

ــ       ـــ      إدارة    801,184  ـــ      ـ

       

 شركة مطار المدينة  

 المنورة   

 

ــ       ـــ      تمويل شركة زميلة   ـ

    

 22,512,080 

    

 22,512,080 

      22,512,080  23,313,264 

 (801,184) ( 3,259,267)   االنخفاض في قيمة األطراف ذات العالقة  

      19,252,813  22,512,080 

 نوع العالقة  البيان 

طبيعة  

 المعامالت 

 الرصيد الختامي  المعامالت مبلغ 

 يونيو  30

 م  2020

 ديسمبر 31

 م 2019

 يونيو  30

 م  2020

 ديسمبر 31

 م 2019

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

       

جمعية مالك مركز طيبة  

 جمعية شقيقة  السكني والتجاري 

   خدمات

   5,946,582 2,338,684 صيانة  

 مصروفات    

 2,663,678 1,411,470 7,382,977 5,245,033 تشغيل   

     1,411,470 2,663,678 

 يونيو 30 
 م 2020

 يونيو 30
 م2019

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 1,532,184 2,545,396 الشركة بدالت ومكافآت أعضاء مجلس إدارة 
 661,180 240,132 بدالت ومكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة  

 5,186,679 4,659,965 رواتب وبدالت ومكافآت  كبار التنفيذيين
 7,380,043 7,445,493 



   طيبة لالستثمار شركة 
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  ىأخرإيرادات  -10

 
لاير مليون  3,8 بلغتأرباح نزع ملكية أرض  م 2020 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في  تتضمن اإليرادات األخرى

لاير سعودي والقيمة الدفترية لألرض الواقعة بحي مليون  4,6الفرق بين مبلغ التعويض المستلم البالغ  تمثلسعودي 
م 2014خالل عام  ملكيتها والتي نزع للمجموعةالمملوكة لاير سعودي الف  871اإلجابة في المدينة المنورة البالغة 

 .مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد النبوي وملحقاتهلصالح 
 

لاير سعودي   مليون  68مقابل ضمان مالي بمبلغ    تم تكوينهم تم عكس مخصص  2020يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 االلتزام الخاص بذلك   من   المجموعةوإعفاء  نتيجة بيع االستثمار  وذلك  االستثمار في شركة واحة األلياف الزجاجية  يخص  

 السعودي عن التسهيالت الممنوحة لشركة واحة األلياف الزجاجية.   ةالمقدم إلى صندوق التنمية الصناعيوالضمان المالي 
 

 الزكاة   -11
 

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

، كانت الشركات التابعة تقدم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء م 2019
ركة وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل الزكوي لكل ش

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

 

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

 
 هي كما يلي: مخصص الزكاة الحركة في إن 

 
  

 
 

 يونيو 30
 م 2020

 يونيو 30
 م2019

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    
 7,981,168 4,844,507  للفترة الحالية 

 1,999,155 683,229  للفترات السابقة 

  5,527,736 9,980,323 

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 32,627,333 35,657,960 رصيد بداية الفترة / السنة
 20,680,069 5,527,736 المحمل على الفترة / السنة
 (17,649,442) (13,692,756) المسدد خالل الفترة / السنة

 35,657,960 27,492,940 رصيد نهاية الفترة / السنة



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(الزكاة  -11

 
  الوضع الزكوي

 
 الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل

م وحصلت الشركة على 2019ديسمبر  31تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركتي طيبة والعقيق عن العام المنتهي في  
 م.2021أبريل  30شهادة زكاة صالحة لغاية 

 
طيبة لالستثمار الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة للزكاة م إستلمت شركة  2015ديسمبر    31خالل العام المنتهي في  

مليون لاير  3,9م والذى تطالب الهيئة بموجبه بزكاة إضافية بمبلغ 2013ديسمبر 31والدخل للعام المالي المنتهي في 
رياض قد أيدت شركة سعودي، وقد إعترضت الشركة على هذا الربط إال أن لجنة االعتراض الضريبية االبتدائية الثانية بال

م بعد أن قدمت 2016أكتوبر    6طيبة شكالً وهيئة الزكاة والدخل مضموناً. وعليه قامت الشركة بإستئناف قرار اللجنة في  
ضماناً بنكياً بمبلغ الربط، ولم تحدد جلسة لالستئناف حتى تاريخه، كما قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية لألعوام من 

م تطالب بفروقات 2014عن عام    م 2020أغسطس    11م وتم استالم ربط معدل من الهيئة في تاريخ  2019م الى  2014
م حتى 2015م إستالم ربوطات الهئية عن األعوام من 2020يونيو 19لاير سعودي، كما تم في تاريخ الف  44بمبلغ 
عودي ويتم دراسة الربط من قبل مليون لاير س 8.1م تطالب فيه بفروقات بمبلغ إجمالي عن تلك السنوات قدره 2018

 الشركة ومستشارها الزكوي تمهيداً لتقديم اعتراض بذلك للهيئة العامة للزكاة والدخل.
 

م إستلمت شركة الذراع المكين الصناعية )فرع شركة طيبة لالستثمار( الربط 2016ديسمبر  31خالل العام المنتهي في 
ً بمبلغ 2013ديسمبر  31ام المنتهي في الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل للع ً إضافيا  4.6م والذي أظهر ربطا

مليون لاير سعودي، وقامت المجموعة بتقديم خطاب إعتراض للهيئة العامة لمراجعة الربط الزكوي والذي ال يزال تحت 
  الدراسة حتى اآلن وترى الشركة أنها ال تتوقع دفع أي مبالغ إضافية للهيئة.

 
 شركة العقيق للتنمية العقارية 

م وحصلت شركة العقيق على 2019ديسمبر    31م تقديم إقرار زكوي موحد لشركتي طيبة والعقيق عن العام المنتهي في  ت
 31م، كما قدمت الشركة التابعة )طود( اقرارها الزكوي عن العام المنتهي في  2021أبريل    30شهادة زكاة صالحة لغاية  

م، كما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 2021أبريل  30لت على شهادة زكاة صالحة لغاية م وحص2019ديسمبر 
 مليون  1لاير سعودي و  مليون    7,6م لشركة العقيق وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ  2015م و2014الربوطات للسنوات  

م، وكذلك تم تقديم 2018ل عام لاير سعودي على التوالي. قامت الشركة بتكوين مخصص باجمالي تلك الفروقات خال
 إعتراض على ذلك إلى لجنة اإلستئناف.

 
 أراك -الشركة العربية للمناطق السياحية 

م وحصلت على شهادة زكاة صالحة 2019ديسمبر  31قدمت وسددت الشركة اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في 
لاير   مليون  2,5م البالغة  2013عن الربط النهائي لعام    م. كما قامت الشركة بسداد فروقات زكوية2021أبريل    30لغاية  

م وقدمت اعتراض للهيئة على هذا الربط. كذلك أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوطات 2017سعودي خالل عام  
لاير  مليون 3,7لاير سعودي ومبلغ  الف 697م لشركة اراك وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2015م و2014للسنوات 

سعودي على التوالي وقدمت الشركة اعتراض على هذه الفروقات، وقامت الشركة بتكوين مخصص بإجمالي تلك الفروقات 
م قامت الشركة بسداد الفروقات الزكوية للهيئة بعد التعديل عن 2019م ،وفي نهاية الربع الثاني من عام  2018خالل عام  

لاير سعودي على التوالي مما نتج عنه تخفيض   الف  589ودي ومبلغ  لاير سع  الف  697م بمبلغ  2015م و  2014عامي  
م بتسوية 2020لاير سعودي. كما قامت الشركة خالل الربع الثاني من عام    الف  3,2في مصاريف فروقات الزكاة بمبلغ  

 ألف 246م ضمن مبادرة اإلفصاح للسنوات من الهيئة بإجمالي مبلغ 2018م، 2017م، 2016الربوط الزكوية لألعوام 
 لاير سعودي لكافة سنوات التسوية. 

 
 تادك –شركة طيبة للتنمية الزراعية 

ــركة طيبة للتنمية الزراعية  ــداد اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في  -قامت شـ ــمبر  31تادك بتقديم وسـ م 2019ديسـ
العامة للزكاة والدخل الربوطات النهائية  م. كما أصدرت الهيئة 2021ابريل  30وحصلت على شهادة زكاة صالحة لغاية  

  م.  2018لاير سعودي سددت بالكامل خالل عام  1,4م مع فروقات زكوية بمبلغ 2016حتى عام 
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 النقد وما في حكمه -12

 

 يونيو 30 

 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 335,000,000 20,000,000 ودائع مرابحة

 43,048,016 40,512,017 البنوك  ىنقد لد

 60,512,017 378,048,016 

 
إن ودائع المرابحة والنقد لدى البنوك مودعة لدى بنوك تجارية محلية، وتكون مقومة باللاير. تدر ودائع المرابحة دخالً 

 مالياً بمعدالت السوق السائدة.
 

 ألدوات الماليةا -13

 

ان القيـمة الـعادـلة هي ســـــعر   ،الـمالـية ـبالقيـمة الـعادـلة كـما في ـتاريخ القوائم الـمالـية الموـحدة تقوم المجموـعة بقـياس األدوات 

يكون قياس القيمة العادلة مبنياً   ,بيع أصـــل أو تحويل إلتزام في عملية منتظمة بين طرفين في الســـوق في تاريخ القياس

 على إفتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:

 

 .السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام في  •

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

 

 .يجب أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للمجموعة

 

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

 .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 

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

 

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

 

الموحدة، يتم   األوليةتي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصـاح عنها في القوائم المالية إن جميع الموجودات والمطلوبات ال

تصــنيفها ضــمن التســلســل الهرمي للقيم العادلة، والذي يتم توضــيحه فيما يلي، على أســاس الحد األدنى للمدخالت ذات  

 األهمية لقياس القيم العادلة ككل:

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

أســـــالـيب التقييم بحـيث يكون الـحد األدنى اـلذي يمكن تـحدـيده للـمدخالت ذات األهمـية لقـياس القيـمة الـعادـلة   :2المستوى 

 .يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر

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

.يمكن مالحظته



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 

20 

 
 )تتمة(األدوات المالية  -13

 
ال تتضمن معلومات القيمة العادلة   ,في  القيمة العادلةيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي  

 .قريبيه معقوله للقيمة العادلهللموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة ت
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 م 2020 يونيو  30

 )غير مراجعة (  

ملكية  استثمارات في أدوات 

بالقيمة العادلة من خالل  

 التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر 

المطلوبات المالية  

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  األخرى 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة  
 العادلة 

   
 

    

استثمارات في أدوات حقوق ملكية  

مصنفة بقيمتها العادلة من  

 840,665,176 77,849,522 ـــ      762,815,654 840,665,176 ـــ      ـــ      840,665,176 الشامل األخر خالل الدخل 

 840,665,176 77,849,522 ـــ      762,815,654 840,665,176 ـــ      ـــ      840,665,176 
         

موجودات مالية ال يتم قياسها  
    بالقيمة العادلة 

 

    

ذمم مدينة تجارية ومدينون  

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      49,961,291 ـــ      49,961,291 ـــ      آخرون 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      19,252,813 ـــ      19,252,813 ـــ      مستحق من أطراف ذات عالقة 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      60,512,017 ـــ      60,512,017 ـــ      نقد وما في حكمه 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      364,000,000 ـــ      364,000,000 ـــ      قصيرة األجل  إستثمارات 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      493,726,121 ـــ      493,726,121 ـــ      

مالية ال يتم قياسها  مطلوبات 
         بالقيمة العادلة 

ذمم دائنة تجارية وارصدة دائنة  

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      128,784,444 128,784,444 ـــ      ـــ      آخرى 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      102,910,424 102,910,424 ـــ      ـــ      توزيعات أرباح  مستحقة 

 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      231,694,868 231,694,868 ـــ      ـــ      
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ال تتضمن معلومات القيمة العادلة   ,القيمة العادلةفي  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسلها الهرمي  

 .المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي قيمة تقريبيه معقوله للقيمة العادلة للموجودات
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 م )مراجعة ( 2019ديسمبر  31

استثمارات في أدوات ملكية  

بالقيمة العادلة من خالل  

 التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر 

المطلوبات المالية  

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي  األخرى 
         

         موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة  

بقيمتها العادلة من خالل الدخل  

ــ       ,643943897 الشامل األخر  ــ       ـ ــ       814,243,813 897,439436 ـ  897,439,436 83,195,623 ـ

ــ       897,439436  ــ       ـ ــ       814,243,813 897,439436 ـ  897,439,436 83,195,623 ـ
         

قياسها بالقيمة  موجودات مالية ال يتم 

    العادلة 

 

    

ــ       ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون  ــ       6,202,359 ـ ــ       6,202,359 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       مستحق من أطراف ذات عالقة  ــ       22,512,080 ـ ــ       22,512,080 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       حكمه نقد وما في  ــ       378,048,016 ـ ــ       378,048,016 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       قصيرة االجل إستثمارات  ــ       250,000,000 ـ ــ       250,000,000 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ        ــ       656,762,455 ـ ــ       656,762,455 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
         

         مطلوبات مالية ال يتم قياسها بالقيمة العادلة 

ــ       ذمم دائنة تجارية وارصدة دائنة آخرى  ــ       ـ ــ       150,068,455 150,068,455 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       توزيعات أرباح  مستحقة  ــ       ـ ــ       102,453,789 102,453,789 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ        ــ       ـ ــ       252,522,244 252,522,244 ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 
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 ربحية السهم -14

 
 ربحية السهم األساسية 

الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام المتوسط المرجح يتم إحتساب ربحية السهم األساسية بناًء على 
 151,213,299م : 2019 يونيو 30) سهم  160,457,483 ةوالبالغ لعدد األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية

 .سهم(
 

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

بعد تعديل أثر سهم(  151,213,299م : 2019 يونيو 30سهم ) 160,457,483والبالغة  األسهم العادية القائمة
 .التخفيض المحتمل لألسهم العادية إن وجد

 
عن ربحية ختلف توبالتالي فإن ربحية السهم المخفض ال معامالت تؤدي إلى تخفيض ربحية السهم ال يوجد  الفترة خالل 

 .السهم األساسية
 

 توزيعات أرباح  مستحقة  -15
 

 26 بـتاريخعلي توصــــــية مجلس اإلدارة  م 2020 ـمارس 25بـتاريخ  الســـــابـعة والثالثونالـعادـية وافـقت الجمعـية الـعاـمة 
 72من رأس الـمال بمبلغ  %4,5 هم بـما يـعادل ـما نســـــبتـ 2019أرـباح عن الربع الرابع من ـعام توزيع لم 2020 فبراير
ــعودي بواقع مليون  ــعودي لاير  0,45لاير سـ ــهم سـ ــعودي خالل نفس الفترة من عام  مليون  147) ،الواحدللسـ لاير سـ
 .م(2019

 
 : مستحقة الرباح األتوزيعات حساب  فيوفيما يلي الحركة 

 

 
 التغيرات الموسمية -16

 
إن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشـهر ال تمثل بالضـرورة مؤشـراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السـنة كاملة، حيث تزيد  

ــمي   ــقق والغرف الفندقية للمجموعة خالل موسـ ــغيل الشـ ــاط تشـ الحج والعمرة وكذلك خالل فترة اإلجازات  إيرادات نشـ
ــنة وتنعكس هذه التغييرات على النتائج المالية   ــيء خالل بقية أيام الســ ــيفية، وتقل وتنخفض اإليرادات بعض الشــ الصــ
  ألعمال المجموعة خالل الســـنة، وعليه فإن نتائج األعمال لهذه الفترة األولية قد ال تمثل مؤشـــراً دقيقاً عن النتائج الفعلية

 .ألعمال السنة كاملة
  

 

  يونيو 30
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   
 109,151,721 102,453,789 يناير 1الرصيد في 

 291,617,603 72,205,867 السنة  /أرباح معلن عنها خالل الفترة 

 (298,315,535) (71,749,232) السنة /الفترة المسدد من توزيعات األرباح خالل 

 102,453,789 102,910,424 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 



   طيبة لالستثمار شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( )تتمة( الموجزة الموحدة األولية حول القوائم المالية إيضاحات
 م 2020يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
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 19 -تأثير كوفيد  -17

 

م، مما تسبب في 2020( عبر العديد من المناطق الجغرافية في بدايات سنة 19-تم تأكيد انتشار فيروس كورونا )كوفيد

م، اتخذت 2020عدم وجود تيقن جوهري حول االقتصاد الكلي، وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية. خالل شهر مارس  

م الحتواء انتشار الفيروس والتي 2020ت حتى وصلت لما بعد مارس  حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المبادرا

 تضمنت فرض قيود على السفر والتجمعات وفرض أوقات حظر التجول. 

 

إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية مؤكد ولكن غير محدد المقدار 

تطورات المستقبلية التي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة وتتوقف على العديد من العوامل وال

الحالية. وتتضمن تلك العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات 

صادي، وتأثيرها على أعمال عمالء المجموعة  الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقت

 والعوامل األخرى.

 

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األعمال واالقتصاد، إال أن إدارة المجموعة قامت 

ا التجارية بما في ذلك  بعمل تقييم لمدى التأثير، على عمليات المجموعة الكلية، وقامت بتقدير متطلبات السيولة وأعماله

قيود السفر والطلب على عقارات المجموعة... الخ. وال يمكن المجموعة أن تؤكد أن افتراضاتها المستخدمة في التقديرات 

أعاله ستكون صحيحة نتيجة مثل هذه المواقف غير المؤكدة. إضافة لذلك، فإن حجم ومدة وسرعة الوباء العالمي غير 

ذت اإلدارة خطوات عدة للتخفيف من تأثيرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقليص النفقات. كما مؤكدين، وبالتالي، اتخ

قامت إدارة المجموعة بإعادة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إدخال عوامل االقتصاد الكلي ونتج عن ذلك 

لإليجارات المستحقة خالل الربع الثاني خصم من قيمة امليون لاير سعودي و تقديم  9,2مخصص خسائر ائتمان بمبلغ 

ً بتقييم وضع التدفقات النقدية بما في ذلك التسهيالت البنكية كما  .مليون لاير سعودي 27للعمالء بمبلغ  قامت أيضا

 واستمرارية عقود اإليجار القائمة وجاهزية اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع. 

 

وعلى ضوء الضبابية الحالية فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب 

ء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بهذه النتائج وذلك في الفترات إجرا

المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة بمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن إدارة المجموعة سوف تستمر في تقييم 

بإطالع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد من المعلومات. كذلك،   التأثير بناًء على التطورات المنظورة. وستقوم 

وبناءاً على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، ال تعتقد اإلدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ 

 االستمرارية.

 

 


