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للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية األولية 
   م (ثالثة أشهر)31/3/2017المنتهية في 

الربع المماثل من  الربع الحالي البند
 العام السابق

 % التغير الربع السابق % التغير

 32 32196 13- 48797 42477 صافي الربح (الخسارة)
 3 63939 10.6- 73914 66050 إجمالي الربح (الخسارة)

 25 38345 21.8- 61559 48100 الربح (الخسارة) التشغيلي
              0.8 0.7 ربحية (خسارة) السهم

  جميع األرقام بالريال السعودي
 توضيح بند

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

 السابق إلى

إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير يعود سبب انخفاض صافي الربح 
على الرغم من أن نشاط  األجل عالوة على الزيادة في تكلفة المبيعات

ً انخفاض اإليرادات من التأجير  اإليجار طويل األجل قد عوض جزئيا
قصير األجل خالل الربع الحالي. باإلضافة إلى انخفاض في األرباح 

بيع عدد أقل من السيارات  من بيع السيارات المستعملة نتيجة
 .واختالف نوعياتها وفئاتها

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

الزيادة في األرباح من بيع  يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى
مقارنة تقريباً مليون لایر  5السيارات المستعملة للربع الحالي بقيمة 

بالربع السابق باإلضافة إلى االنخفاض في مخصصات الديون 
ألف لایر  600بلغت المشكوك في تحصيلها للربع الحالي والتي 

ً  سعودي ً  مليون لایر 3.6مقارنة بـ  تقريبا للربع  سعودي تقريبا
ط المصروفات بالسابق عالوة على قدرة إدارة الشركة على ض

  األخرى الغير مباشرة.
  

 توضيح بند
لتتوافق مع المعايير المحاسبية  أرقام المقارنة بويبتم إعادة ت  إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

 الدولية.
مليون لایر مقابل  299بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي  - 1 مالحظات إضافية

مليون لایر من الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره  300
0.33.%  

مليون لایر  42.47بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي - 2
مليون لایر للربع المماثل من العام السابق بانخفاض  48.79مقابل 

بارتفاع قدره مليون لایر للربع السابق  32.19 ومقابل %13 قدره
32.% 

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية) خالل الفترة - 3
مليون لایر (ال توجد حقوق  950مليون لایر  مقابل   1,037الحالية 

  %.9أقلية) للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 
يعود السبب في انخفاض إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بـ  - 4

انخفاض إيرادات التأجير قصير  الربع المماثل من العام السابق إلى
األجل عالوة على الزيادة في تكلفة المبيعات على الرغم من أن نشاط 
ً انخفاض اإليرادات من التأجير  اإليجار طويل األجل قد عوض جزئيا

باإلضافة إلى انخفاض في األرباح قصير األجل خالل الربع الحالي. 
ل من السيارات من بيع السيارات المستعملة نتيجة بيع عدد أق

  واختالف نوعياتها وفئاتها.
يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بـ  - 5

االنخفاض الجزئي في اإليرادات  الربع المماثل من العام السابق إلى
ً  مليون لایر 3.4األخرى بمقدار  للربع الحالي مقارنة بالربع  تقريبا

مصروفات استهالك وة على زيادة عال المماثل من العام السابق
  المصروفات العمومية واإلدارية.الطاقة والمياة و

الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بـ  رتفاعيعود السبب في ا - 6
الزيادة في األرباح من بيع السيارات المستعملة  الربع السابق إلى

ً مقارنة بالربع الس 5للربع الحالي بقيمة  ابق مليون لایر تقريبا
باإلضافة إلى االنخفاض في مخصصات الديون المشكوك في 
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ألف لایر سعودي تقريباً  600تحصيلها للربع الحالي والتي بلغت 
ً للربع السابق عالوة على  3.6مقارنة بـ  مليون لایر سعودي تقريبا

 قدرة إدارة الشركة على ضبط المصروفات األخرى الغير مباشرة.
ً لمعيار أعدت هذه القوائم  - 7 المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

) "التقارير المالية األولية" المعتمدة في 34المحاسبة الدولي (
المملكة العربية السعودية. هذه هي أول قوائم مالية أولية موحدة 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي لجزء من  موجزة للمجموعة وفقا

ً للمعايير الفترة التي تغطيها القوائم ال مالية السنوية ألول مرة طبقا
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير األخرى واإلصدارات عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

) 1القانونيين وبالتالي تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (
لمالي ألول مرة المعتمدة بخصوص تطبيق المعايير الدولية للتقرير ا

لمزيد من المعلومات  5أنظر اإليضاح في المملكة العربية السعودية.
بخصوص تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة المعتمدة 

  في المملكة العربية السعودية من قبل المجموعة.
 ال تتضمن القوائم المالية أألولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات
واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ليتم 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إعدادها وفقا
العربية السعودية والمعايير األخرى واإلصدارات الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين والتي ستطبق على السنة التي تنتهي 

 31م. كما أن نتائج الفترة األولية المنتهية في 2017ديسمبر  31في 
م ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن 2017مارس 

  م.2017ديسمبر  31توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
  
تم احتساب ربحية السهم لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين  في - 8

 61على صافي الدخل للفترة بقسمة م 31/3/2016م و 31/3/2017
مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على موافقة الجمعية 
العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم مجانية بتاريخ 

  م2016- 5-5
 

 
 
  


