تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م

بند

السنة الحالية

السنة السابقة

التغير %

صافي الربح (الخسارة)
ربحية (خسارة) السهم باللاير
إجمالي الربح(الخسارة)
الربح (الخسارة) التشغيلي

250.10
1.66
290.39
240.64

436.92
2.91
280.34
234.43

-42.76%
3.58%
2.65%

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند

التوضيح

EXPLANATION

يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل
الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة
من العام السابق الى

انخفاض عوائد االستثمارات طويلة االجل فى العام المالى
الحالى 2016م ,وإلى تضمن فترة المقارنة ألرباح رأسمالية
ناتجة عن بيع فندق بكة اراك ,هذا على الرغم من الزيادة فى
الربح التشغيلى للفترة الحالية نتجت عن تحسن ايرادات
التشغيل للفنادق والمراكز السكنية والتجارية والنشاط
السياحى والترفيهى ,وارتفاع عوائد االستثمارات قصيرة
األجل وانخفاض مصاريف التمويل.

The decrease in net income, in the
current period, was mainly due to the
decrease in returns from long-term
investments, and the realization of
capital gain in the comparative
period from the sale of Bakkah Arac
hotel; despite the increase in
operating income resulting from the
increase in revenues from hotels,
residential & commercial centers,
and toristic & entertainment
activities, in addition to the
improvement in returns from shortterm investments, and reduction in
financiang cost.

مالحظات إضافية

بلغ إجمالى االيرادات خالل الفترة الحالية  523.21مليون
لاير مقابل  476.15مليون لاير للفترة المماثلة من العام
السابق ,وذلك بارتفاع قدرة  .%9.88بلغ إجمالى حقوق
المساهمين (بعد استبعاد حقوق االقلية) خالل الفترة الحالية
 3.866مليون لاير ,مقابل  3.851مليون لاير للفترة
المماثلة من العام السابق ,وذلك بارتفاع قدره .%0.39

Gross revenue of this period is SR.
523.21 million compared to SR.
476.15 million for the same period
last year with an increase of 9.88%.
The shareholders equity (Excluding
minority interests) for this period is
SR.3,866 million compared to SR.
3,851 million for the same period last
year with a decrease of 0.39%

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام 2015م
لتتالئم مع طريقة العرض ألرقام الفترة الحالية من
العام 2016م.

Some figures in the comparative
period (2015) were reclassified for
comparability.

