
للفترة  دققةالم سنويةالنتائج المالية ال) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  )أثنا عشر شھراً (م ٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
 %

  التغير
  التغير%   الربع السابق

  ٢-  ٣٨٤٦٨٢٧٥  ٥  ٣٥٦٣٦٨٧٦  ٣٧٥٠٩٠٢٦  )الخسارة(صافي الربح 
  ٢٢  ٢٨٢١٠٤٣٤  ٢٨٥  ٨٩٧٢٩٨٢  ٣٤٥٤٩٦٧٧  )الخسارة(ي الربح لإجما

  ٤١  ١٣٠٢٣٠١٧  ٨٦٤  ١٩٠٩٧٧٠  ١٨٤١٨٧٣٧  التشغيلي) الخسارة(الربح 

  
 

  التغير%   الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  ١٩  ١٢٥٧٧٦٠٥٩  ١٥٠٢٠٦٩١٠  )الخسارة(صافي الربح 

  ٢٢  ٩٤٠٠٥٨٧٢  ١١٤٨٠٤٩٢٦  )الخسارة(ي الربح لإجما
  ١١٢  ٢٤٣٨٦٢٠٤  ٥١٧٩٨٤٠٥  التشغيلي) الخسارة(الربح 
    ٤٫١٢  ٤٫٩٢  السھم) خسارة(ربحية 

  
  

  جميع األرقام بالريال السعودي
  

  وضيحت  بند
خالل الربع ) االنخفاض(يعود سبب االرتفاع 

الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 
  السابق إلى

في إيرادات الشركة  من التأجير بنوعيه خالل ھذا الربع الزيادة 
  .خاصة التأجير طويل األجل

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

  السابق إلى

زيادة إيرادات الشركة من الـتأجير بنوعيه خالل ھذا العام -١
فاعلية الشركة في تنشيط ل وخاصة التاجير طويل األجل

عالوة على تحقيق الشركة التابعة مبيعاتھا بھذا المجال 
-٢. الجذور الراسخة لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا النشاط

العمومية  قدرة إدارة الشركة على خفض بند المصروفات
-٣.  %١٩لھذا العام عن العام السابق بنسبة  واإلدارية 

شركة الزميلة ترانزليس الزيادة في معدل صافي أرباح ال
  .لھذا العام عن العام الماضي

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

  إلى

في  المباعة من قبل الشركة السيارات المستعملةعدد  نتيجة انخفاض
زيادة الطلب على التأجير  بسبببالربع السابق  مقارنة ربع ھذا ال

استخدام نسبة كبيرة من السيارات بالتأجير بنوعيه  وبالتالي استمر
قلت نسبة السيارات  وعليهالتي كان من المفترض عرضھا للبيع و

  . المعروضة للبيع خالل ھذه الفترة
  

  
  

  توضيح  بند
للتناسب مع عرض  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة  إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

  الفترة الحالية
أن -١ :وقد صرح عبد اإلله عبد هللا زاھد رئيس مجلس اإلدارة باآلتي  مالحظات إضافية

سبب االرتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل 
تحقيق أعظم االستفادة من أسطول الشركة من من العام السابق إلى 

لفاعلية الشركة في تنشيط مبيعاتھا السيارات بالتأجير قصير األجل 
. عالوة على زيادة معدالت النمو بالتأجير طويل األجل بھذا المجال
دات باستبعاد بعض اويب بند تكلفة اإليرتبإعادة لى إ باإلضافة

 من ھذا البند مليون لایر ١١٫٤المصروفات غير المباشرة بقيمة 
 .واإلدارية وإضافتھا لبند المصروفات التسويقية

  



  
 

يعود السبب في زيادة الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع 
تحقيق عائدات عالية من إيرادات المماثل من العام السابق إلى 

المصروفات  بند نقص ھذا باإلضافة إلى الشركة من التأجير بنوعيه
نتيجة قيام إدارة الشركة بتقليل مخصصات  التسويقيةالعمومية و

 إدارة وتخفيض ھذه الديونالديون المشكوك في تحصيلھا من خالل 
خالل الربع المماثل من  ٢٫٧الربع لتصبح صفر مقارنة بـ  في ھذا

باتباع أفضل الطرق في تحصيل المستحقات لدى  وذلك. العام السابق
 ).لذمم المدينة التجاريةا(العمالء 

يعود السبب في زيادة الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع 
السابق من العام الحالي إلى تحقيق أعظم االستفادة من أسطول 

والذي شھد زيادة معدالته بكافة مواقع  الشركة بالتأجير قصير األجل 
شاط التأجير الشركة بالمملكة مقارنة بالربع الثالث الذي زاد فيه ن

 بالمنطقة الغربية مقارنة بالمنطقتين الوسطى والشرقية باإلضافة إلى
 .زيادة معدالت التأجير طويل األجل

العام مقارنة بالعام  ايعود السبب في ارتفاع إجمالي الربح لھذ
تحقيق أعظم االستفادة من أسطول الشركة من السيارات  إلىالماضي 

الشركة في تنشيط مبيعاتھا بھذا المجال لفاعلية بالتأجير قصير األجل 
باإلضافة إلى . عالوة على زيادة معدالت النمو بالتأجير طويل األجل

دات باستبعاد بعض المصروفات غير اإعادة التبويب ببند تكلفة اإلير
والتي أدت  واإلدارية المباشرة وإضافتھا لبند المصروفات التسويقية

 .العام مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة بند إجمالي الربح لھذا
لھذا العام مقارنة بالعام يعود السبب في ارتفاع الربح التشغيلي 

الماضي إلى زيادة معدالت التأجير كما سبق وأوضحنا عالوة على 
نقص بند المصروفات التسويقية واإلدارية نتيجة قيام إدارة الشركة 

تقليل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا من خالل إدارة ب
مليون لایر لھذا العام مقارنة بـ  ٤٫٨وتخفيض ھذه الديون لتصبح 

مليون لایر للعام الماضي مما كان له أكبر األثر في تخفيض  ١٥٫٦
بند المصروفات وبالتالي زادت بموجبه األرباح التشغيليه خالل ھذه 

 . الفترة
عشر شھرا المنتھيتين  في  تياألثنحية السھم لفترتي تم احتساب رب

بقسمة صافي الدخل للفترة  م٣١/١٢/٢٠١٢م و ٣١/١٢/٢٠١٣
بناًء على موافقة ) متضمنة أسھم المكافآة(مليون سھم  ٣٠٫٥على 

الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسھم مجانية 
  .م٢٠١٣-٤-١٧بتاريخ 

  
  


