
 
  

للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية األولية 
  أشهر) تسعةم (٣٠/٩/٢٠١٦المنتهية في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
  % التغير  الربع السابق  % التغير

  ٧-  ٤٦٦٥٤  ١١-  ٤٨٧٢٨  ٤٣٣٧٢  صافي الربح (الخسارة)
  ٤٬٧-  ٣٤٥٣٠  ١٠-  ٣٦٦١٢  ٣٢٩٠٠  إجمالي الربح (الخسارة)

الربح (الخسارة) 
  التشغيلي

١٥٬٥-  ١٤٢٩٢  ٣٤٬٧-  ١٨٤٨٨  ١٢٠٦٦  

  
 

  % التغير  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  ٠٬٠٩  ١٣٩١٤٤  ١٣٩٢٧٣  صافي الربح (الخسارة)

  ١٬٦-  ١٠٤٠٨٧  ١٠٢٣٩٦  إجمالي الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة) 

  التشغيلي
١٤٬٤-  ٥٠٩١٩  ٤٣٥٦٢  

    ٢٬٢٨  ٢٬٢٨  ربحية (خسارة) السهم
  

  بآالف (لایر سعودي)جميع األرقام 
  

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

  السابق إلى

األجل وذلك نتيجة تغير االنخفاض في إيرادات التاجير قصير -١
رغبة العمالء من تأجير السيارات المتوسطة إلى السيارات 
الصغيرة أو اإلقتصادية  مع انخفاض معدالت تأجير السيارات 
في هذا النوع من التأجير نتيجة قلة اإلقبال عليه من العمالء 
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وعلى الرغم من ذلك 

يرادات التأجير طويل األجل ولكن بمعدالت فهناك نمو بإ
  منخفضة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بلغت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خالل الربع -٢
ً آلجال الذمم المدينة التجارية  ٢٬٩الحالي  مليون لایر طبقا

بالربع المماثل من العام السابق مما  والتي كانت غير موجودة
نخفاض صافي األرباح للربع الحالي مقارنة بالربع أدى ال

 المماثل من العام السابق.
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

  السابق إلى

صافي األرباح المحققة للفترة الحالية تسعة أشهر تقريبا 
فترة المماثلة من العام مساوية لصافي األرباح المحققة لنفس ال

السابق وذلك بسبب الزيادة في اإليجار طويل األجل وارباح بيع 
مقابل انخفاض في التأجير قصير األجل  المستعملةالسيارات 

  خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 

الربع السابق من العام الحالي مقارنة مع 
  الحالي إلى

االنخفاض في إيرادات التأجير قصير األجل وذلك النخفاض -١
معدل إيجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير 

  نتيجة ضعف اإلقبال من العمالء عليه مقارنة بالربع السابق.
بلغت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خالل الربع -٢

ً آلجال الذمم المدينة  ٢٬٩الحالي  مليون لایر وذلك طبقا
 للربع السابق من العام مليون لایر ١٬٥التجارية مقارنة بـ 

الحالي مما أدى النخفاض صافي األرباح للربع الحالي مقارنة 
  بالربع السابق من العام الحالي.



  
  توضيح  بند

المقارنة للتناسب مع عرض  تم إعادة تصنيف بعض أرقام  إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
  الفترة الحالية

مليون لایر  ٢١٦٫١بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي -١  مالحظات إضافية
مليون لایر من الربع المماثل من العام السابق  ٢٢١٫٧مقابل 

  %.٢٫٥بانخفاض قدره 
مليون  ٦٥٢٫٤الحالية  بلغ إجمالي اإليرادات خالل الفترة-٢

للفترة المماثلة من العام السابق مليون لایر  ٦٤٧٫٥لایر مقابل 
  %.٠٫٧٥بارتفاع قدره 

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية للفترة -٣
 ٨٥٥مليون لایر  مقابل  ٩٦٣الحالية ) خالل الفترة الحالية 

مليون لایر (بعد استبعاد حقوق اإلقلية) للفترة المماثلة من العام 
  %.١٢٫٦قدره  السابق بارتفاع

انخفاض  إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل -٤
من العام السابق يعود إلى تغير رغبة العمالء وتفضيلهم لتأجير 
السيارات المتوسطة و اإلقتصادية عن السيارات الفارهة أو 
السيارات ذات القيمة اإليجارية العالية باإليجار قصير األجل مع 

معدل إيجار السيارات المستخدمة في التأجير انخفاض في 
  قصير األجل.

انخفاض إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق -٥ 
من العام الحالي يعود إلى االنخفاض في إيرادات التأجير قصير 
األجل نتيجة إنخفاض معدالت تأجير السيارات المستخدمة في 
هذا النوع من التأجير لضعف إقبال العمالء عليه خالل الربع 

  الحالي.
للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل  انخفاض الربح التشغيلي-٦

من العام السابق يعود إلى االنخفاض في إيرادات التأجير قصير 
األجل نتيجة إلى تغير رغبة العمالء وتفضيلهم لتأجير السيارات 
المتوسطة أواإلقتصادية عن السيارات الفارهة أو السيارات 

باإلضافة إلى  ذات القيمة اإليجارية العالية باإليجار قصير األجل.
أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للربع الحالي 

مليون لایر طبقاً آلجال الذمم المدينة التجارية والتي  ٢٬٩بلغت 
  كانت غير موجودة بالربع المماثل من العام السابق.

إنخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بالربع السابق -٧
النخفاض في إيرادات التأجير قصير من العام الحالي يعود إلى ا

األجل نتيجة االنخفاض في معدالت تأجير السيارات المستخدمة 
في هذا النوع من التأجير عالوة على أن مخصصات الديون 

مليون لایر  ٢٬٩المشكوك في تحصيلها للربع الحالي قد بلغت 
مليون لایر  ١٬٥طبقاً آلجال الذمم الميدنة التجارية والتي كانت 

  الربع السابق من العام الحالي.ب
انخفاض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة بالفترة -٨

المماثة من العام السابق يعود إلى االنخفاض في إيرادات 
التأجير قصير األجل وذلك نتيجة تغير رغبة العمالء وتفضيلهم 
لتأجير السيارات المتوسطة أو اإلقتصادية عن السيارات 

السيارات ذات القيمة اإليجارية العالية باإليجار الفارهة أو 
قصير األجل مع إنخفاض معدالت تأجير السيارات المستخدمة 
في هذا النوع من التأجير كذلك فإن مخصصات الديون 

 ٤٬٩المشكوك في تحصيلها خالل الفترة الحالية قد وصلت 
ير مليون لایر طبقاً آلجال الذمم المدينة التجارية والتي كانت غ

  بالفترة المماثلة من العام السابق.موجودة 



  
  
  
  

  توضيح  بند
أشهر المنتهيتين  تسعةتم احتساب ربحية السهم لفترتي ال-٩  

م  بقسمة صافي الدخل ٣٠/٩/٢٠١٥م و ٣٠/٩/٢٠١٦في 
مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على  ٦١للفترة على 

موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح 
  م٢٠١٦- ٥- ٥اسهم مجانية بتاريخ 

  
  
 


