تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018/09/30م (تسعة أشهر)
الربع الحالي

بند
المبيعات/االيرادات
إجمالى الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة) التشغيلي
صافى الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
إجمالى الدخل الشامل

134.57

الربع
المماثل من
العام السابق
131.4

86.06
75.83
60.11
210.25

82.09
66.64
61.99
24.35

الفترة
الفترة الحالية المماثلة من
العام السابق

بند
المبيعات/االيرادات
إجمالى الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة) التشغيلي
صافى الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
إجمالى الدخل الشامل
إجمالى حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الملكية)
ربحية (خسارة) السهم باللاير

344.41
211.55
175.58
133.80
316.88
3766.71
0.89

355.85
212.97
180.80
163.70
53.01
3612.19
1.09

التغير %
2.41%
4.84%
13.79%
-3.03%
763.45%

الربع
السابق
107.58
64.53
52.08
46.48
-20.17

التغير %
25.09%
33.36%
45.60%
29.32%
-1142.39%

التغير %
-3.21%
-0.67%
-2.89%
-18.27%
497.77%
4.28%
-

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
التوضيح
بند
يعود سبب االنخفاض في صافى الربح خالل
الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام
السابق إلى االنخفاض فى عوائد توزيعات
االرباح من االستثمارات طويلة األجل مع
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافى الربح خالل الربع اختالف مواعيد االعالن عنها ،هذا بالرغم من
اإلرتفاع فى الربح االجمالى والتشغيلى نتيجة
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
الرتفاع اإليرادات التشغيلية وعوائد
االستثمارات قصيرة االجل وانخفاض
المصروفات التشغيلية.

EXPLANATION
The decrease in net income this
quarter in comparison with the same
quarter last year was mainly due to
decrease in dividends from long term
investments coupled with timing
difference in dividend declarations; in
spite of the increase in gross and
operating profits due to the increase
in operating revenues and returns
from short term investments and
decrease in operating expenses.

يعود سبب االرتفاع في صافى الربح خالل
الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافى الربح خالل الربع
الحالي إلى إرتفاع االيرادات التشغيلية وعوائد
الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي الى
االستثمارات قصيرة األجل.

The increase in net income this
quarter compared to last quarter this
year was due to the increase in
operating revenues and returns from
short term investments.

يعود سبب االنخفاض في صافى الربح خالل
الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام
السابق إلى االنخفاض فى اإليرادات التشغيلية
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافى الربح خالل الفترة وعوائد االستثمارات طويلة االجل باالضافة إلى
إثبات مخصص خسائر انخفاض فى قيمة الذمم
الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى
المدينة التجارية وارتفاع االعباء التمويلية.

The decrease in net income this
period compared to the same period
last year was mainly due to the
reduction in operating revenuest and
dividends from long term
investments, in addition to the
recognition of expected credit loss in
trade receivables and the increase in
financing cost.

طبيعة رأى مراجع الحسابات

فحص استنتاج :غير معدل

Unmodified review report

مالحظة أو تحفظ أو لفت إنتباه كما ورد في تقرير المراجع
الخارجي

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ) ( )17من
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة المرفقة ،والذي يشير إلى
أن أرقام المقارنة المعروضة في قائمة المركز
المالي الموحدة المختصرة كما في  31ديسمبر
2017م والرصيد اإلفتتاحي في قائمة التغيرات
في حقوق الملكية الموحدة المختصرة في
1يناير 2018م تم تعديلهما .ولم يتم تعديل
إستنتاجنا بناء على هذا األمر

We draw attention to note No. (17) of
the attached consolidated interim
financials, which states that the
comparative figures of the
consolidated statement of financial
position as at 31 December 2017 and
the opening balance of the
consolidated statement of changes in
equity as at January 1, 2018 have
been restated. Our opinion has not
been modified due to this restatement.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع
طريقة عرض ارقام الفترة الحالية

Some of the comparative figures
were reclassified for comparability.

صافى الربح الوارد فى هذه النشرة للربع
المماثل والفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ
 61.99مليون لاير و  163.70مليون لاير
على التوالى يختلف عن المعلن عنه فى نشرة
إعالن الربع الثالث لعام 2017م بتاريخ 31
اكتوبر 2017م بمبلغ  64.78مليون لاير و
 175.24على التوالى ،حيث يعود سبب
االختالف إلى أن المعلن عنه بنتائج الربع الثالث
2017م يمثل ربح الفترة قبل حقوق األقلية بينما
الذي ورد في هذه النشرة يمثل صافي الدخل
العائد إلى مساهمي الشركة بعد خصم حقوق
األقلية .نتيجة لذلك فقد تغيرت ربحية السهم من
 1.17لاير إلى  1.09لاير.

مالحظات إضافية

الربح التشغيلى الوارد فى هذه النشرة
للربع المماثل والفترة المماثلة من العام السابق
بمبلغ  66.64مليون لاير و  180.80مليون
لاير على التوالى يختلف عن المعلن عنه فى
نشرة إعالن الربع الثالث لعام 2017م بتاريخ
 31اكتوبر 2017م بمبلغ  65.12مليون لاير
و  170.96على التوالى ،حيث يعود سبب
االختالف إلى إعادة تصنيف بعض أرقام
المقارنة فى قائمة الدخل بما يتوافق مع المعايير
الدولية.
قامت شركة طيبة القابضة ببيع كامل حصتها
المستثمرة فى شركة سابك بعدد 4.080.000
سهم .بلغ إجمالى قيمة بيع ااألسهم مبلغ 523
مليون لاير نتج عنه تحقيق أرباح بنسبة %10
من تكلفة شراء األسهم.

The net income reported here
for the same quarter & period last
year of SR 61.99 million & 163.69
million respectively differ from what
was reported on 31 October 2017
of SR 64.78 million & 175.24 million
respectively, reason being that the
reported numbers last year
represent ner income before the
share of income of the minority
interest, whereas this report shows
net income after the share of the
minority interest.accordingly the per
share price has changed from
SAR1.17 to SAR1.09.
The operating profit for the
comparative quarter & period has
& been changed to SR 66.64 million
180.80 million respectively from SR
65.12 million & SR 170.96 million
respectivly as reported on 31
October 2017. The difference arose
as a result of reclassification of
some comparative figures in the
Income statement in compliance
with IFRS.
.
Taiba Holding has sold its share
investment of 4,080,000 in SABIC,
The total sales value was SR 523
million; realizing a 10% return on
the purchase price

