تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2017/03/31م (ثالثة أشهر)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل
من العام السابق

التغير %

الربع السابق

التغير %

صافي الربح (الخسارة)

56.09

54.10

3.68%

61.23

-8.39%

إجمالي الربح (الخسارة)

63.19

69.94

-9.65%

60.81

3.91%

الربح (الخسارة) التشغيلي

48.49

52.71

-8.01%

48.99

-1.02%

ربحية (خسارة) السهم باللاير

0.37

0.36

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند
يعود سبب االرتفاع
(االنخفاض) خالل الربع
الحالي مقارنة مع الربع
المماثل من العام السابق

التوضيح
يعود سبب االرتفاع في صافى الربح إلى ارتفاع
االيرادات االخرى فى الربع الحالي نتيجة لتسوية
تحصيل مبالغ سبق إدراجها ضمن مخصصات الديون
المشكوك في تحصيلها ،في حين انخفض إجمالى
الربح والربح التشغيلى نتيجة النخفاض االيرادات
التشغيلية للفنادق والمراكز السكنية

EXPLANATION
The increae in net income, this quarter, was
due to settlement of doubtful amounts. The
decrease in gross & operating income was
& due to the decline in revenues from hotels
residential centers.

يعود سبب االرتفاع
(االنخفاض) خالل الربع
الحالي مقارنة مع الربع
السابق

يعود سبب االنخفاض في صافى الربح الى االنخفاض
في ايرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية في الربع
الحالي ،باالضافة إلى انخفاض العوائد من
االستثمارات طويلة وقصيرة االجل.

The decrease in net income, this quarter,
was due to the decrease in the operating
revenues of the hotels & residential centers,
in addition to the decline in income from long
& short term investments.

إعادة تبويب بعض أرقام
المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع طريقة
عرض أرقام الربع الحالي.

Some of the comparative figures were
reclassified for comparability.

مالحظات إضافية

بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي  106.19مليون
Gross revenue for this quarter is SAR 106.19
لاير مقابل  118.12مليون لاير للربع المماثل من العام
million compared to SAR 118.12 million for the
السابق ،وذلك بانخفاض قدره .%10
comparative quarter last year with a decrease
بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي 25.48
of 10%.
مليون لاير مقابل ( )116.90مليون لاير للربع المماثل من
Total comprehensive income for the current
عام 2016م وذلك بارتفاع قدره  %122ومقابل 225.5
)quarter is 25.48 million compared to (116.9
مليون لاير للربع السابق بانخفاض قدره .%88.7
million in the comparative quarter, with an
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق
increase of 122%.
الملكية غير المسيطرة) بنهاية الربع الحالي  3.83مليار
Shareholders' equity for this period (excluding
لاير ،مقابل  3.6مليار لاير للفترة المماثلة من العام
non-controlling interests) is SAR 3.83 billion
السابق وذلك بارتفاع قدره .%6.4
compared to SAR 3.60 billion for the
يناير
1
من
ابتداء
الدولية
تم تطبيق المعايير المحاسبية
comparative period last year, with an increase
على
تسويات
بعمل
الشركة
2017م  ،ووفقا لذلك فقد قامت
of 6.4%.
القوائم المالية للشركة للفترة الحالية ولفترة المقارنة بما
The Company has adopted IFRS starting from
يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة
1/1/2017 and made several adjustments in the
consolidated financial statements for this period
العربية السعودية.
and for the comparative period in compliance

