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للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية األولية 
  أشهر) تسعةم (30/9/2017المنتهية في 

الربع المماثل من  الربع الحالي البند
 العام السابق

 % التغير الربع السابق % التغير

 0.36 42655 0.26- 42922  42808 صافي الربح (الخسارة)
 1.4 63907 5- 68314 64838 إجمالي الربح (الخسارة)

 1.1- 47980 3.8- 49325 47447 الربح (الخسارة) التشغيلي
  

  % التغير  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  7.2-  137923  127940  صافي الربح (الخسارة)
 8.1-  212022  194795  إجمالي الربح (الخسارة)

  11.8-  162800  143527  الربح (الخسارة) التشغيلي
   1.94  1.8  ربحية (خسارة) السهم

 
  

  لایر سعوديباآلالف  جميع األرقام 
 توضيح بند

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

 السابق إلى

يعود السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع 
انخفاض إيرادات التأجير قصير األجل المماثل من العام السابق إلى 

على الرغم من أن نشاط اإليجار طويل األجل قد عوض جزئياً 
انخفاض اإليرادات من التأجير قصير األجل خالل الربع الحالي إال أن 

ن التأجير بنوعيه قد انخفضت بشكل عام خالل مجموع اإليرادات م
الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. باإلضافة إلى 
انخفاض في األرباح من بيع السيارات المستعملة نتيجة بيع عدد أقل 

  من السيارات واختالف نوعياتها وفئاتها.
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 

مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الحالية 
  السابق إلى

يعود السبب في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة 
انخفاض إيرادات التأجير قصير األجل المماثلة من العام السابق إلى 

على الرغم من أن نشاط اإليجار طويل األجل قد عوض جزئياً 
إال أن  الفترة الحاليةانخفاض اإليرادات من التأجير قصير األجل خالل 

مجموع اإليرادات من التأجير بنوعيه قد انخفضت بشكل عام خالل 
. باإلضافة إلى عام السابقالفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من ال

انخفاض في األرباح من بيع السيارات المستعملة نتيجة بيع عدد أقل 
  من السيارات واختالف نوعياتها وفئاتها.

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

للربع الحالي مقارنة بالربع  يعود السبب في زيادة صافي الربح
اإليرادات نتيجة الطفيفية في الزيادة إلى  لسابق من العام الحاليا

ربع خالل ال الزيادة البسيطة في الطلب على التأجير قصير األجل 
  الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي .

  
 توضيح بند

لتتوافق مع المعايير المحاسبية  أرقام المقارنة بويبتم إعادة ت  إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
 الدولية.

مليون لایر مقابل  283بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي   - 1 مالحظات إضافية
مليون لایر من الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره  297
  %.0.7قدره  رتفاعمليون لایر للربع السابق با 281ومقابل  4.7%

 893مليون لایر مقابل  863يرادات للفترة الحالية بلغ إجمالي اإل- 2
  %3.3مليون لایر للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 

مليون لایر  42.8الدخل الشامل خالل الربع الحالي  بلغ إجمالي- 3
مليون لایر للربع المماثل من العام السابق بانخفاض  42.9مقابل 
بارتفاع قدره مليون لایر للربع السابق  42.6 ومقابل %0.2قدره 
0.46.%  
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مليون لایر مقابل  127.9بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية - 4
مليون لایر للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره  137.9

7.2% .  
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية) خالل الفترة - 5

مليون لایر (ال توجد حقوق  995مليون لایر  مقابل   1,047الحالية 
  %.5أقلية) للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 

يعود السبب في انخفاض إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بـ  - 6
بنوعيه  نخفاض إيرادات التأجيرا الربع المماثل من العام السابق إلى

  القصير والطويل األجل.
السبب في انخفاض إجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة بـ  يعود- 7

انخفاض اإليرادات من التأجير الفترة المماثلة من العام السابق إلى 
  قصير األجل.

يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة - 8
النخفاض في إيرادت التأجير ابالفترة المماثلة من العام السابق إلى 

 لى االنخفاض في إيرادات التشغيل األخرى.إبنوعيه باإلضافة 
ً لمعيار  الموحدة أعدت هذه القوائم المالية - 9 األولية الموجزة وفقا

) التقارير المالية األولية المعتمدة في المملكة 34المحاسبة الدولي (
موجزة أولية العربية السعودية. هذه هي أول قوائم مالية موحدة 

التي  سنةلجزء من ال ةير الماليفقاً للمعايير الدولية للتقارو للمجموعة
ً للمعايير الدولية  تغطيها القوائم المالية السنوية ألول مرة طبقا

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير ةرير المالياللتق
ة السعودية للمحاسبين القانونيين. األخرى عن الهيئ واإلصدارات

 م بإعداد قوائمها المالية2017مارس  31ة في قامت المجموع
ً لمعيار المحاسبة الدولي ( الموحدة ) 34األولية الموجزة طبقا

رير ا) تطبيق المعايير الدولية للتق1والمعيار الدولي للتقرير المالي (
ر أنظ.ألول مرة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ةالمالي

رير اتطبيق المعايير الدولية للتق حوللمزيد من المعلومات  5اإليضاح 
ألول مرة المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل  ةالمالي

  المجموعة.
ألولية الموجزة جميع المعلومات ا الموحدة ال تتضمن القوائم المالية

واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ليتم 
ً للمعايير ال المعتمدة في المملكة  ةرير الماليادولية للتقإعدادها وفقا

العربية السعودية والمعايير األخرى واإلصدارات الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين والتي ستطبق على السنة التي تنتهي 

 30م. كما أن نتائج الفترة األولية المنتهية في 2017ديسمبر  31في 
رة مؤشراً على النتائج التي يمكن م ليست بالضرو2017 سبتمبر

  م.2017ديسمبر  31توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
أشهر المنتهيتين  في  ةتسعلتم احتساب ربحية السهم لفترتي ا- 10
 71على بقسمة صافي الدخل للفترة م 30/9/2016م و 30/9/2017

مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على موافقة الجمعية 
العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم مجانية بتاريخ 

  م.2017- 19-4
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


