تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2016/12/31إثنى عشر شهرا)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل
من العام السابق

التغير %

الربع السابق

التغير %

صافي الربح (الخسارة)

54.95

75.48

-27.20%

75.18

-26.91%

إجمالي الربح (الخسارة)

60.81

59.60

2.03%

85.20

-28.63%

الربح (الخسارة) التشغيلي

48.99

47.08

4.06%

74.87

-34.57%

بند

الفترة الحالية

الفترة المماثلة
من العام السابق

التغير %

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

248.21
288.44
238.69
1.65

436.92
280.34
234.43
2.91

-43.19%
2.89%
1.82%
-

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند

التوضيح

EXPLANATION

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

إنخفاض عوائد االستثمارات طويلة األجل عن فترة المقارنة نتيجة
النخفاض نسب توزيعات العوائد المعلن عنها في الربع الحالي مع
عدم إعالن بعض الشركات المستثمر فيها عن توزيعات أرباح
حتى نهاية السنة المالية 2016م ،هذا على الرغم من التحسن فى
إيرادات الفنادق والمراكز التجارية واإليرادات األخرى واالرتفاع
فى ايرادات االستثمارات قصيرة األجل.

The decrease in net income of this quarter as
compared to the same quarter last year was
mainly due to the decrease in the
percentages of amounts of dividends
declared by some investee companies and
the non-declaration by others, in addition to
the increase in returns from long term
investments in the comparative period as the
result of timing difference in dividend
declarations; despite the improvement in
revenues from hotels, commercial centers,
and other income, and the increase in
returns from short term investments.

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

The decrease in net income for this period
was the result of the decrease in the long
term investment returns due to the timing
difference in declarations & the decrease in
إلى االنخفاض فى عوائد االستثمارات طويلة األجل فى الفترة
the percentage amounts of those
الحالية الذى نتج عن االختالف فى توقيت األعالن عن هذه العوائد
declarations, in addition to the capital gain
وانخفاض نسبها باإلضافة إلى تضمن فترة المقارنة ألرباح
realized in the comparative period from the
رأسمالية محققة ناتجة عن بيع شركة اراك  -شركة تابعة  -لفندق sale of Bakkah Arac hotel by ARAC company -
بكة اراك واستالمها لمبالغ تعويضات نزع ملكية بعض االراضى
a subsidiary - and the receipt of
المملوكة لها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوى الشريف .أما compensations by ARAC for the expropriated
الزيادة فى اجمالى الربح والربح التشغيلى للفترة الحالية عن
lands in favor of the expansion of the
الفترة المماثلة من العام السابق فهو ناتج عن تحسن ايرادات
Prophet's holy mosque. However, the
تشغيل الفنادق والمراكز التجارية.
improvement in gross and operating profits
for this period compared to the same period
last year was due to the increase in
operating revenues of the hotels and
commercial centers.

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

لالنخفاض في هامش الربح االجمالى مقارنة مع الربع
السابق من العام الحالي 2016م نتيجة إلى إنخفاض
إيرادات التشغيل.

The main reason for the decrease in net
income this quarter was the decrease in the
gross profit margin in comparison to the
third quarter of this year 2016 as a result of
decrease in operating revenues.

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لفترةاألثنى عشرشهرا
من عام  2015م لتتالئم مع طريقة العرض ألرقام الفترة

Some figures in the comparative period
(2015) were reclassified for comparability.

مالحظات اضافية

بلغ إجمالى االيرادات خالل الربع الحالي 110.07مليون
لاير مقابل  106.12مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بارتفاع قدرة  .%3.73بلغ إجمالى االيرادات
خالل الفترة الحالية  523.21مليون لاير مقابل 476.15
مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك بارتفاع
قدرة  .%9.88بلغ إجمالى حقوق المساهمين (بعد استبعاد
حقوق االقلية) خالل الفترة الحالية  3.864مليون لاير،
مقابل  3.851مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق،
وذلك بارتفاع قدره .%0.32

Gross revenue of the current quarter is SR.
110.07 million compared to SR. 106.12
million for the same quarter last year with an
increase of 3.73%. Gross revenue of this
period is SR. 523.21 million compared to SR.
476.15 million for the same period last year
with an increase of 9.88%. The shareholders
equity (Excluding minority interests) for this
period is SR.3،864 million compared to SR.
3،851 million for the same period last year
with a decrease of 0.32%

