تعلن شركة طيبة لﻺستثمار عن النتائج المالية اﻷولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  30يونيو 2019م )ستة أشهر(

ﺑﻨﺪ
المب عات/اﻻيرادات
إجما ال ــح )الخسارة(
ال ــح )الخسارة( ال شغ
صا ال ــح )الخسارة( عﺪ الز اة وال
إجما الﺪخل الشامل

ال ــع الحا

ة)لمساه

ال كة(

108.29
63.63
43.33
49.24
97.64

ال ــع المماثل
من العام
الساﺑق

التغ %

ال ــع الساﺑق

التغ %

107.58
64.53
48.50
46.48
-20.17

0.66%
-1.39%
-10.66%
5.94%
-584.09%

94.53
51.74
38.12
31.29
66.16

14.56%
22.98%
13.67%
57.37%
47.58%

جميع اﻷرقام ال)مليون( ر ال سعودي

الف ة المماثلة
الف ة الحال ة
من العام
الساﺑق

ﺑﻨﺪ
المب عات/اﻻيرادات
إجما ال ــح )الخسارة(
ال ــح )الخسارة( ال شغ
صا ال ــح )الخسارة( عﺪ الز اة وال
إجما الﺪخل الشامل

ة)لمساه

202.82
115.37
81.45
80.53
ال كة(
163.81
جميع اﻷرقام

ﺑﻨﺪ

عود س ب اﻻرتفاع )اﻻنخفاض( صا ال ــح خﻼل ال ــع الحا
مقارنة مع ال ــع المماثل من العام الساﺑق إ

عود س ب اﻻرتفاع )اﻻنخفاض( صا ال ــح خﻼل ال ــع الحا
مقارنة مع ال ــع الساﺑق ا

عود س ب اﻻرتفاع )اﻻنخفاض( صا ال ــح خﻼل الف ة
الحال ة مقارنة مع الف ة المماثلة من العام الساﺑق إ

طب عة رأى مراجع الحسا ات
مﻼحظة أو تحفظ أو لفت إن اه ما ورد

تق ر المراجع الخار

إعادة تب ب عض ارقام المقارنة

مﻼحظات إضاف ة

209.84
125.49
94.19
73.69
106.64
ال)مليون( ر ال سعودي

التغ %
-3.35%
-8.06%
-13.53%
9.28%
53.61%

التوضيح
عود س ب اﻻرتفاع صا ال ــح أساسا ا اﻻرتفاع
الطف ف اﻹيرادات وز ادة اﻷر اح الموزعة من
اﻻس ثمار ال ات المدرجة وانخفاض م وف
الزاة ال ع ة س ب تحم ل ال ــع المماثل من العام
السابق فروقات زك ة ناتجة عن استﻼم ر وط زك ة
لسنوات سا قة من الهيئة العامة للزاة وكذلك أدى
است مال صفق اﻻستحواذ ع حقوق المل ة غ
المس طرة ب س ة  %8.10من رأس مال كة العقيق
وع ما س ته  %12.65من رأس مال كة أراك
لصالح كة طي ة لﻺس ثمار ا ز ادة صا ال ــح
لمساه ال كة .
عود س ب اﻻرتفاع صا ال ــح أساسا ا اﻻرتفاع
اﻹيرادات لل ــع الحا وز ادة اﻷر اح الموزعة من
اﻻس ثمار ال ات المدرجة المقارنة ال ــع السابق
وكذلك أدى است مال صفق اﻻستحواذ ع حقوق
المل ة غ المس طرة ب س ة  %8.10من رأس مال
كة العقيق وع ما س ته  %12.65من رأس مال
كة أراك لصالح كة طي ة لﻺس ثمار ا ز ادة صا
ال ــح لمساه ال كة .

عود س ب اﻻرتفاع صا ال ــح ا انخفاض
م وف الزاة ال ع ة س ب تحم ل ال ــع المماثل
من العام السابق فروقات زك ة ناتجة عن استﻼم
ر وط زك ة لسنوات سا قة من الهيئة العامة للزاة
وكذلك أدى است مال صفق اﻻستحواذ ع حقوق
المل ة غ المس طرة ب س ة  %8.10من رأس مال
كة العقيق وع ما س ته  %12.65من رأس مال
كة أراك لصالح كة طي ة لﻺس ثمار ا ز ادة صا
ال ــح لمساه ال كة .
الرأي غ معدل
ﻻيوجد
تم إعادة تب ب عض أرقام المقارنة لتتﻼئم مع ط قة
لغ اجما الدخل الشامل لف ة الستة أشهر المنته ة
 30يونيو  2019م لغ  163.81مليون ر ال سعودى
مقا ل  106.64مليون ر ال سعودى لنفس الف ة من
العام السابق ب ادة قدرها  57.17مليون ر ال
سعودى وال تمثل اﻷر اح غ المحققة من إعادة
تقي م حصة ال كة اس ثمارها أسهم ال ات
المدرجة تار ــخ القوائم المال ة.

EXPLANATION
The net income increase in Q2 2019 in
comparison to Q2 2018 is mainly explained by
slight increase in revenues and increase in
dividends received from the investments in
listed companies and lower Zakat expenses as
previous years' Zakat adjustments from GAZT
were provided for in Q2 2018. In addition, the
company has completed the acquisition of
8.10% of non controlling interest of Alaqeeq
company and 12.65% of Arac company which
resulted in increasing the net profit for the
company shareholders.
The net income increase in Q2 2019 in
comparison to Q1 2019 is mainly explained by
the increase in revenues and increase in
dividends received from the investments in
listed companies. In addition, the company
has completed the acquistion of 8.10% of non
controlling interest of Alaqeeq company and
12.65% of Arac company which resulted in
increasing the net profit for the company
shareholders.

The net income increase in current period in
comparison to the same period last year is
mainly explained by lower Zakat expenses as
previous years' Zakat adjustments from GAZT
were provided for in 2018 period. In addition,
the company has completed the acquistion of
8.10% of non controlling interest of Alaqeeq
company and 12.65% of Arac company which
resulted in increasing the net profit for the
company shareholders.

Unmodified review report
Doesn't exist
Some of the comparative figures were
The total comprehensive income for the six
months ended 30 June 2019 was increased by
SAR 57.17 million compared to the same
period last year (163.81 million in 2019
against 106.64 million in 2018) as a result of
the revalutation of its investment in equity
shares of listed companies at the date of the
financial statements.

