
للفترة  دققةالم سنویةتعلن الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) النتائج المالیة ال
  م (أثنا عشر شھراً)31/12/2015المنتھیة في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
 %

  التغیر
  % التغیر  الربع السابق

  1.84  48,727,798  11.04  44,689,578 49,623,200  صافي الربح (الخسارة)
  0.53- 36,612,019  17.02  31,120,545  36,416,798  ي الربح (الخسارة)لإجما

  25.39- 18,486,243  7.94-  14,982,174  13,792,097  الربح (الخسارة) التشغیلي

  
 

  % التغیر  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالیة  البند
  10.36  171,050,904  188,768,060  (الخسارة)صافي الربح 

 18.09  118,983,217  140,503,212  ي الربح (الخسارة)لإجما
  22.85  52,676,347  64,712,041  الربح (الخسارة) التشغیلي

    3.36  3.71  ربحیة (خسارة) السھم
  
  

  جمیع األرقام بالریال السعودي
  

  وضیحت  بند
خالل الربع یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) 

الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 
  السابق إلى

من التأجیر بنوعیھ خالل ھذا الربع الزیادة في إیرادات الشركة -1
باإلضافة إلى النمو المستمر في إیرادات الشركة التابعة رحال بنشاط 

  .التأجیر طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل 
من بیع السیارات المستعملة لھذا الربع مقارنة  زیادة األرباح-2

  بالربع المماثل من العام السابق .
یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالیة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

  السابق إلى

زیادة إیرادات الشركة من الـتأجیر بنوعیھ خالل ھذا العام وخاصة -1
  لفاعلیة الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجالالتاجیر طویل األجل 

معدالت نمو في تحقیق الشركة التابعة الجذور الراسخة  استمرار -2
نتیجة مرتفعة بنشاط التأجیر طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل 

التخطیط المتمیز لإلدارة مع نشاط فریق المبیعات في تسویق نشاط 
ات النقل الثقیل والسیارات شاحن الشركة الرئیسي وھو تأجیر

  . التجاریة لفترات طویلة
الزیادة في أرباح بیع السیارات المستعملة خالل ھذا العام مقارنة -3

 .م2014بعام
یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 
الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي 

  إلى

وكذلك زیادة  األجل  طویل الزیادة في إیرادات الشركة من التأجیر-1
  إیرادات الشركة التابعة رحال.

  الزیادة في أرباح بیع السیارات المستعملة.-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  توضیح  بند

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتناسب مع عرض الفترة   إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة
  الحالیة

في إجمالي الربح لھذا الربع مقارنة بالربع المماثل  سبب الزیادة -1  مالحظات إضافیة
إیرادات التأجیر بنوعیھ القصیر من العام السابق یعود إلى الزیادة في 

 والطویل األجل.
إجمالي الربح لھذا الربع مقارنة  االنخفاض فيیعود السبب في  -2

ة تكلفة اإلیرادات نتیجبالربع السابق من العام الحالي إلى الزیادة في 
زیادة عدد السیارات الحدیثة المشتراه في ھذا الربع والمستخدمة في 
التأجیر طویل األجل عن المستخدمة بالتأجیر قصیر األجل مما نتج 

 عنھ زیادة في تكلفة االستھالك.
یعود السبب في انخفاض الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة  -3

فة اإلیرادات لھذا الربع بالربع المماثل من العام السابق إلى زیادة تكل
مقارنة بالربع المماثل للعام السابق نتیجة الزیادة في معدالت شراء 

والمستخدمة في التأجیر طویل األجل عن  السیارات الحدیثة
. باإلضافة إلى أن زیادة معدالت المستخدمة بالتأجیر قصیر األجل

الل ھذا النمو وخاصة التأجیر طویل األجل لسیارات الركاب  والنقل خ
عالوة على زیادة بند  .التشغیل الربع نتج عنھ ارتفاع في تكلفة

المصروفات وخاصة العمومیة واإلداریة خالل ھذا الربع مقارنة 
بالربع المماثل من العام السابق نتیجة الزیادة في بند مخصصات 
الدیون المشكوك في تحصیلھا من الذمم المدینة كاجراء اتبعتھ 

وضاع االقتصادیة الحالیة للكثیر من الشركات التي الشركة نتیجة األ
یتم التعامل معھا تأثراً بالظروف العالمیة مما زاد معھ مخصص 

ملیون لایر تقریبا خالل ھذا  3.9الدیون المشكوك في تحصیلھا إلى 
 الربع.

الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة  انخفاضیعود السبب في  -4
في بند مخصصات الدیون الي إلى الزیادة بالربع السابق من العام الح

المشكوك في تحصیلھا كاجراء اتبعتھ الشركة نتیجة األوضاع 
االقتصادیة الحالیة للكثیر من الشركات التي یتم التعامل معھا تأثراً 
بالظروف العالمیة مما زاد معھ مخصص الدیون المشكوك في 

ً خالل ھذا الر 3.9تحصیلھا إلى  بع مما أدى إلى ملیون لایر تقریبا
زیادة بند المصروفات وبالتالي انخفضت االرباح التشغیلیة لھذا الربع 

 مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
م مقارنة بعام 2015یعود السبب في زیادة إجمالي الربح لعام  -5

م إلى الزیادة في إیرادات الشركة  من التأجیر بنوعیھ وخاصة 2014
لفاعلیة الشركة في تنشیط الطویل األجل والذي زادت معدالتھ 

عالوة على نمو ھذا النشاط بالشركة التابعة  مبیعاتھا بھذا المجال
لكفاءة اإلدارة في تسویق الشاحنات والسیارات الجذور الراسخة 

كان لھ أكبر األثر في زیادة معدالت نشاط  المعدة لنقل البضائع مما
ً على إیرادات الشركة خالل  التأجیر طویل األجل وبالتالي أثر إیجابا

 ھذا العام.
م مقارنة بعام 2015كما أن الزیادة في الربح التشغیلي لعام  -6

م تعود إلى زیادة معدالت التأجیر بنوعیھ وخاصة طویل األجل .2014
لسھم لفترتي األثنتي عشر شھرا المنتھیتین تم احتساب ربحیة ا -7

م بقسمة صافي الدخل للفترة 31/12/2014م و 31/12/2015في 
ملیون سھم (متضمنة أسھم المنحة) بناًء على موافقة  50.8على 

الجمعیة العامة غیر العادیة بزیادة رأس المال بمنح اسھم مجانیة 
  م.2015-4-23بتاریخ 

 
  

  
 

  


