تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2015/12/31م (اثنى عشر شهرا)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل
من العام السابق

التغير %

الربع السابق

التغير %

صافي الربح (الخسارة)

75.48

278.37

-72.89%

102.14

-26.10%

إجمالي الربح (الخسارة)

59.60

50.42

18.21%

82.86

-28.07%

الربح (الخسارة) التشغيلي

47.08

37.40

25.88%

71.18

-33.86%

بند

الفترة الحالية

الفترة المماثلة
من العام السابق

التغير %

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

436.92
280.34
234.43
2.91

1214.23
280.28
230.97
8.09

-64.02%
0.02%
1.50%
-

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند

التوضيح

EXPLANATION

يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق
الى

يعود سبب االنخفاض في صافي الدخل إلى تضمن فترة
المقارنة تعويضات نزع ملكية اراضى وعقارات مملوكة
لشركة طيبة وشركة العقيق (شركة تابعة) لصالح توسعة
المسجد النبوى الشريف؛ على الرغم من تحسن عوائد
االستثمارات طويلة االجل وعدم وجود مصاريف تمويل
للربع الحالى ،كما أن الزيادة فى إجمالى الربح والربح
التشغيلى للربع الحالى تعود اساسا الى انخفاض تكلفة
االيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

The decrease in net income in this
quarter as compared to the same
quarter last year was mainly due to
the compensations received in 2014
& for expropriation of lands
properties owned by Taiba Holding
and Al-Aqeeq (a subsidiary) in favor
of the expansion of Prophet's Holy
Masjid; despite the increase in
returns from long term investments
and zero financing cost for this
quarter. The increase in gross and
operating Income in this quarter was
mainly due to the decrease in cost of
sales in comparison to fourth quarter
2014.

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

يعود سبب االنخفاض في صافي الدخل إلى تضمن فترة
المقارنة تعويضات نزع ملكية اراضى وعقارات مملوكة
لشركات المجموعة (طيبة والعقيق وأراك) لصالح توسعة
المسجد النبوى الشريف؛ على الرغم من وجود أرباح
رأسمالية ناتجة عن بيع فندق بكة اراك خالل 2015م
وتحسن عوائد االستثمارات طويلة االجل وانخفاض
مصاريف التمويل؛ كما ان الزيادة فى الربح التشغيلى للفترة
الحالية نتجت عن تحسن ايرادات التشغيل للفنادق والمراكز
السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة واالنخفاض فى
المصروفات العمومية واالدارية ،مع مالحظة أن فترة
المقارنة تضمنت نشاط تشغيل فندق بكة أراك الذى تم بيعه
فى بداية عام .2015

The decrease in net income for the
this period as compared to the same
period last year was mainly due to
the net effect of the compensations
received in 2014 for expropriation of
lands & properties owned by the
group companies (Taiba, Al-Aqeeq,
and ARAC) in favor of the expansion
of Prophet's Holy Masjid; despite the
increase in returns from long term
investment and the decrease in
financing cost. further, the increase
in gross and operating Income was
mainly due to the increase in
revenues of most activities and the
decrease in G&A expenses in this
period, noted that the comparative
period includes the operating results
of Bakkah hotel that has been sold.

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

يعود سبب االنخفاض في صافي الدخل إلى تضمن الربع
الثالث من العام الحالي لمعظم ايرادات موسم الحج لعام
1436هـ مما أثر ايجابا على اجمالى الربح والربح
التشغيلى للربع السابق .على الرغم من ارتفاع عوائد
االستثمارات طويلة االجل فى الربع الحالى.

The decrease in net income in 4th
quarter, as compared to the 3rd
quarter 2015, was mainly due to the
fact that the 3rd quarter includes
most of revenues from 1436H Hajj
season; despite the increase in
returns from long term investments
in 4th quarter 2015.

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام 2014م
لتتالئم مع طريقة العرض ألرقام الفترة الحالية من العام
2015م.

Some figures in the comparative
period (2014) were reclassified for
comparability.

