
تعلن الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) النتائج المالیة األولیة الموحدة للفترة المنتھیة في 
 م (تسعة أشھر)30/9/2015

  
الربع المماثل من  الربع الحالي البند

 العام السابق
 % التغیر الربع السابق % التغیر

 456223107 10 44234155 48727798 صافي الربح (الخسارة)
 340263277.5 35 27087883 36612019 إجمالي الربح (الخسارة)

الربح (الخسارة) 
 التشغیلي

18486243 11248140 64 1578176317 

  
 

 % التغیر الفترة المماثلة من العام السابق الفترة الحالیة البند
 10 126361326 139144860 صافي الربح (الخسارة)

 18 87862672 104086414 (الخسارة)إجمالي الربح 
الربح (الخسارة) 

 التشغیلي
50919944 37694173 35 

  2.49 2.74 ربحیة (خسارة) السھم
  
  

  جمیع األرقام بالریال السعودي
  

 توضیح بند
یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 

 السابق إلى

الزیادة في إیرادات الشركة من التأجیر بنوعیھ (القصیر -1
وطویل األجل ) خالل ھذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام 
السابق كنتیجة لزیادة حجم أسطول السیارات المستخدمة 
بالنشاط الرئیسي للشركة بالتأجیر بنوعیھ القصیر والطویل 

 أألجل . 
ركة التابعة رحال وزیادة النمو المستمر في إیرادات الش -2

إیرادتھا لھذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 
 بنشاط التأجیر طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل

یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالیة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

 السابق إلى

یر بنوعیھ (القصیر وطویل زیادة إیرادات الشركة من الـتأج
األجل) خالل ھذه الفترة وخاصة التاجیر طویل األجل لفاعلیة 
الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجال عالوة على تحقیق 

لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا النشاط  رحالالشركة التابعة 
 التأجیر طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل.

ض) خالل الربع یعود سبب االرتفاع (االنخفا
الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام 

 الحالي إلى

ستمرار الزیادة في إیرادات الشركة من التأجیر بنوعیھ ا-1
مقارنة بالربع السابق الربع (القصیر وطویل األجل ) خالل ھذا 

وذلك نتیجة النمو المطرد في حجم أسطول الشركة من 
  السیارات المستخدمة في التأجیر.

زیادة األرباح من مبیعات السیارات المستعملة للربع الحالي -2
 مقارنة بالربع السابق.

  
 

 توضیح بند
تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للتناسب مع عرض  إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة



 الفترة الحالیة
  
  

 مالحظات إضافیة

 
یعود السبب في زیادة إجمالي الربح خالل ھذا الربع مقارنة -1

بالربع المماثل من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات الشركة 
من التأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل) باإلضافة إلى زیادة 
تكلفة اإلیرادات بالربع المماثل من العام السابق نتیجة  شراء 

ثة بأسطول الشركة الستخدامھا في عدد من السیارات الحدی
نشاط التأجیر طویل األجل والتي قد تتطلب فترة تتجاوز ثالثة 
شھور للتجھیز من وقت الشراء حتى تسلیمھا للعمیل وذلك 
لطبیعة ھذا النوع من النشاط وبالتالي تتحمل معھ الشركة طوال 
ھذه الفترة معدالت استھالك دون الحصول على إیرادات وقد تم 

 عالن عن ذلك بنتائج الربع المماثل من العام السابق. اال
یعود السبب في زیادة الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة  -2

بالربع المماثل من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات الشركة 
من التأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل ) نتیجة زیادة حجم 

مة بالنشاط الرئیسي أسطول الشركة من السیارات المستخد
للتأجیر باإلضافة إلى زیادة تكلفة اإلیرادات بالربع المماثل من 
العام السابق نتیجة  شراء عدد من السیارات الحدیثة بأسطول 
الشركة الستخدامھا في نشاط التأجیر طویل األجل والتي قد 
تتطلب فترة تتجاوز ثالثة شھور للتجھیز من وقت الشراء حتى 

میل وذلك لطبیعة ھذا النوع من النشاط وبالتالي تسلیمھا للع
تتحمل معھ الشركة طوال ھذه الفترة معدالت استھالك دون 
الحصول على إیرادات وقد تم االعالن عن ذلك بنتائج الربع 
المماثل من العام السابق. ھذا باإلضافة إلى النمو المستمر في 

ذا الربع مقارنة إیرادات الشركة التابعة رحال وزیادة إیرادتھا لھ
بالربع المماثل من العام السابق بنشاط التأجیر طویل األجل 
للشاحنات وسیارات النقل عالوة .على قدرة إدارة الشركة 

 بضبط بند المصروفات التسویقیة واإلداریة.
یعود السبب في زیادة الربح التشغیلي خالل ھذا الربع مقارنة -3

ى استمرار الزیادة في إیرادات بالربع السابق من العام الحالي إل
 الشركة من التأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل).

یعود السبب في زیادة إجمالي الربح خالل ھذه الفترة مقارنة  -4
بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زیادة إیرادات الشركة من 
الـتأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل) خالل ھذه الفترة 

لتاجیر طویل األجل وذلك نتیجة النمو المطرد في حجم وخاصة ا
أسطول الشركة من السیارات المستخدمة في ھذا التأجیر و 
لفاعلیة الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجال عالوة على 
تحقیق الشركة التابعة رحال لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا 

 .النشاط التأجیر طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل
یعود السبب في ارتفاع الربح التشغیلي خالل تلك الفترة  -5

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات 
الشركة من التأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل ) نتیجة 
زیادة حجم أسطول الشركة من السیارات المستخدمة بالنشاط 

یادة تكلفة اإلیرادات بالربع الرئیسي للتأجیر باإلضافة إلى ز
المماثل من العام السابق نتیجة  شراء عدد من السیارات 
الحدیثة بأسطول الشركة الستخدامھا في نشاط التأجیر طویل 



األجل والتي قد تتطلب فترة تتجاوز ثالثة شھور للتجھیز من 
وقت الشراء حتى تسلیمھا للعمیل وذلك لطبیعة ھذا النوع من 

الي تتحمل معھ الشركة طوال ھذه الفترة معدالت النشاط وبالت
استھالك دون الحصول على إیرادات وقد تم االعالن عن ذلك 
بنتائج الربع المماثل من العام السابق.باإلضافة إلى النمو 
المستمر في إیرادات الشركة التابعة رحال وزیادة إیرادتھا لھذا 

بنشاط التأجیر  الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
 طویل األجل للشاحنات وسیارات النقل 

 
تم احتساب ربحیة السھم لفترتي التسعة أشھر المنتھیتین  -6 

م بقسمة صافي 2014سبتمبر  30م و 2015سبتمبر  30في 
ملیون سھم (متضمنة أسھم المنحة)  50.8الدخل للفترة على 

بناء على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة بزیادة رأس المال 
 م.2015-4-23بمنح أسھم مجانیة بتاریخ 

 
 


