تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية السنوية المنتهية في 2017/12/31م

بند

السنة الحالية

السنة السابقة

التغير %

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

200.26
1.34
272.05
212.68

268.21
1.79
289.30
233.09

-25.33%
-5.96%
-8.76%

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند

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

مالحظات إضافية

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

التوضيح

EXPLANATION

يعود االنخفاض فى صافى ربح الفترة أساسا إلى االنخفاض
فى ايرادات تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز
التجارية وخدمات الصيانة وعوائد االستثمارات قصيرة
االجل ،باالضافة إلى االنخفاض فى عوائد االستثمارات طويلة
األجل نتيجة الختالف توقيت االعالن عنها بين فترتى
المقارنة وانخفاض نسب توزيعات االرباح مع اثبات نصيب
الشركة من خسائر شركات مستثمر فيها.

The decrease in net income this
period was mainly due to the
decrease in operating revenues
of the hotels & resorts,
commercials centers,
maintenance services, and
returns from short-term
investments, in addition to the
decrease in returns from long
term investments due to timing
difference in dividend
declarations, decline in rates of
distributions, and recognition of
Taiba's share of losses from
some investee companies.

بلغ إجمالي اإليرادات خالل الفترة الحالية  457.06مليون
لاير مقابل  523.21مليون لاير للفترة المماثلة من العام
السابق ،وذلك بانخفاض قدره  .%12.64بلغ إجمالي الدخل
الشامل خالل الفترة الحالية  73.27مليون لاير مقابل
 286.25مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك
بانخفاض قدره  .%74.4بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد
استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) بنهاية الفترة الحالية
 3.63مليار لاير ،مقابل  3.81مليار لاير بنهاية الفترة
المماثلة من العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره %4.59

Sales revenue for the current
period was SAR 457.06 million
compared to SAR 523.21 million
for the comparative period last
year with a decrease of 12.64%.
Total comprehensive income for
the period was SAR 73.27 million
compared to SAR 286.25 million
for the same period last year with
a decrease of 74.40%.
Shareholders equity (Excluding
non-controlling interests) at the
end of the period was SAR 3.63
billion compared to SAR 3.81
billion at the end of the
comparative period last year with
a decrease of 4.59%

قامت الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ابتداء
من  1يناير 2017م ،وعليه ،فقد تم تغيير عرض
القوائم المالية للشركة وإعادة تبويب بعض أرقام
المقارنة لتتالئم مع طريقة عرض ارقام الفترة الحالية

The Company has adopted the
international accounting
standards effective 1/1/2017.
Accordingly, the presentation of
the financials statements has
changed and certain comparative
figures has been reclassified for
comparability.

