
للفترة الموحدة النتائج المالية األولية ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  )أشھر تسعة(م ٣٠/٩/٢٠١٣المنتھية في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
  التغير%   الربع السابق  التغير% 

  ١ ٣٨٠٦٧٩٨١  ٢٢٫٨  ٣١٣٢٥٤٤٤  ٣٨٤٦٨٢٧٥  )الخسارة(صافي الربح 
  ٥٫٥  ٢٦٧١٨٢٢٦  ٣٩  ٢٠٣٠٦٢٦٠  ٢٨٢١٠٣٤٣  )الخسارة(ي الربح لإجما

  ١٣٫٧  ١١٤٥٢٠١١  ٢٨٧  ٣٣٦٥٢٠٤  ١٣٠٢٣٠١٧  التشغيلي) الخسارة(الربح 

  
 

  التغير%   الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  ٢٥  ٩٠١٣٩١٨٣  ١١٢٦٩٧٨٨٤  )الخسارة(صافي الربح 

  ٩  ٧٣٦١٨٠٧٦  ٨٠٢٥٥٢٤٩  )الخسارة(ي الربح لإجما
  ٤٨  ٢٢٤٧٧٠٣٤  ٣٣٣٧٩٦٦٦  التشغيلي) الخسارة(الربح 
    ٢٫٩٦  ٣٫٧٠  السھم) خسارة(ربحية 

  
  

  جميع األرقام بالريال السعودي
  

  وضيحت  بند
خالل الربع ) االنخفاض(يعود سبب االرتفاع 

الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 
  السابق إلى

زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه وخاصة قصير األجل  -١
 خالل موسم األجازات الصيفيةو رمضانوعمرة الخالل موسم 

نطقة موبخاصة بال الشركة بالمناطق الرئيسية فروعبكافة وذلك 
 . الغربية

نتيجة قيام إدارة  العمومية واإلدارية بند المصروفات خفض -٢
الشركة بتقليل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا من خالل 
إدارة وتخفيض ھذه الديون باتباع أفضل الطرق في تحصيل 

  ).الذمم المدينة التجارية( المستحقات لدى العمالء
خالل الفترة ) االنخفاض(يعود سبب االرتفاع 

الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 
  السابق إلى

بنوعيه القصير وخاصة % ١٤بنسبة الزيادة في إيرادات التأجير  -١
خالل ھذه الفترة للسيارات وسيارات النقل الثقيل  الطويل األجل

عالوة على زيادة الطلب  مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
قصير األجل خالل موسم العمرة ورمضان وموسم على التأجير 

ية بكافة فروع الشركة بالمناطق الرئيسية األجازات الصيف
 . وبخاصة بالمنطقة الغربية

خالل ھذه الفترة  زيادة األرباح من مبيعات السيارات المستعملة -٢
لزيادة عدد وذلك % ١٨بنسبة  مقارنة بمثيلتھا من العام السابق

السيارات التي تم بيعھا نتيجة االقبال على سيارات الشركة 
 .لجودة السيارات المعروضة للبيعذه الفترة المستعملة خالل ھ

خفض بند المصروفات اإلدارية خالل ھذه الفترة مقارنة بمثيلتھا  -٣
وذلك  المصروفاتإجمالي ن العام السابق مما أدى إلى تقليل بند م

بقيام اإلدارة بتقليل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا من 
ل الطرق في تحصيل خالل إدارة وتخفيض ھذه الديون بإتباع أفض

   ).الذمم المدينة التجارية(المستحقات لدى العمالء 
خالل الربع ) االنخفاض(يعود سبب االرتفاع 

الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي 
  إلى

 زيادة إيرادات التأجير بنوعيه القصير والطويل األجل خالل ھذا الربع
سيارات خالل موسم العمرة لل قصير األجل تأجيراللزيادة الطلب على 

عالوة على الزيادة في أسطول الشركة من السيارات  شھر رمضانو
 .للتأجير طويل األجل المستخدمة الحديثة

  
  

  
  



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

  الفترة الحالية
بالربع مقارنة  الحالي للربع في إجمالي الربح رتفاعيعود سبب اال -١  إضافيةمالحظات 

 زيادة إيرادات الشركة من التأجيرالعام السابق إلى المماثل من 
وزيادة الطلب على  رمضان و عمرةالوخاصة خالل موسم  بنوعيه

التأجير قصير األجل خالل موسم األجازات الصيفية بكافة افرع 
 . الشركة بالمناطق الرئيسية وبخاصة بالمنطقة الغربية

يعود السبب في زيادة الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع  -٢
 زيادة إيرادات الشركة من التأجير إلى المماثل من العام السابق

زيادة أسطول  في ستمرارالكنتيجة ل  بنوعيه القصير والطويل األجل
من الطلب المتزايد على اإليجار  الشركة من السيارات الحديثة لتلبية

ى عالوة عل العمالء على كافة أنواع السيارات وسيارات النقل الثقيل
 باإلضافة إلىھذا  أنواع السيارات تنوع أسطول الشركة من مختلف

نتيجة قيام إدارة الشركة  المصروفات العمومية واإلدارية نقص بند
إدارة بتقليل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلھا من خالل 

اتباع أفضل الطرق في تحصيل المستحقات بوتخفيض ھذه الديون 
 ).الذمم المدينة التجارية(لدى العمالء 

بالفترة يعود السبب في ارتفاع إجمالي الربح لھذه الفترة مقارنة  -٣
المماثة من العام الماضي إلى زيادة إيرادات الشركة من التأجير 

زيادة وذلك بسبب  %١٤بنوعيه القصير والطويل األجل بنسبة 
الطلب على التأجير قصير األجل خالل موسم األجازات الصيفية بكافة 

 .افرع الشركة بالمناطق الرئيسية وبخاصة بالمنطقة الغربية
مقارنة  لھذه الفترة  الربح التشغيليارتفاع يعود السبب في  -٤

اإلدارية  ضبط المصروفات إلى بالفترة المماثلة من العام السابق
عالوة على الزيادة في إيرادات التأجير  ھذه الفترةخالل  والعمومية

وبخاصة التأجير قصير األجل ولزيادة أسطول  طويل األجل وقصير 
الشركة من السيارات المستخدمة في ھذا النوع من التأجير خالل ھذه 

 .الفترة
يعود السبب في ارتفاع إجمالي الربح لھذا الربع مقارنة بالربع  -٥

عمرة الالسابق من العام الحالي إلى زيادة إيرادات التأجير خالل موسم 
 .رمضانو 
السبب في ارتفاع الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة يعود  -٦

بالربع السابق من العام الحالي إلى استمرار اإلدارة في ضبط بند 
المصروفات عالوة على زيادة إجمالي الربح بسبب زيادة الطلب على 

 .رمضانو التأجير خالل موسم العمرة 
 ٣٠أشھر المنتھيتين في  تسعةتم احتساب ربحية السھم لفترتي ال -٧

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

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

  


