
النتائج المالية األولية الموحدة للفترة ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
 )ستة أشھر(م ٣٠/٦/٢٠١٤المنتھية في 

  
الربع المماثل من  الربع الحالي البند

 العام السابق
 التغير%  الربع السابق التغير% 

 ٣٩٨٧٣٠١٧٦ ١١ ٣٨٠٦٧٩٨١ ٤٢٢٥٤١٥٥ )الخسارة(صافي الربح 
 ٥٫٥ ٢٩٥٧٤٠٤٤ ٢٥ ٢٤٨٧٧٦٥٠ ٣١٢٠٠٧٤٥ )الخسارة(إجمالي الربح 

 ٦٫٧ ١٢٧٩٤١٢٣ ١٩ ١١٤٥٢٠١١ ١٣٦٥١٩١٠ التشغيلي) الخسارة(الربح 

  
 

 التغير%  الفترة المماثلة من العام السابق الفترة الحالية البند
 ١٠٫٦ ٧٤٢٢٩٦٠٩ ٨٢١٢٧١٧١ )الخسارة(صافي الربح 
 ١٨٫٧ ٥١١٩٤١٨٥ ٦٠٧٧٤٧٨٩ )الخسارة(إجمالي الربح 

 ٣٠ ٢٠٣٥٦٦٤٩ ٢٦٤٤٦٠٣٣ التشغيلي) الخسارة(الربح 
  ١٫٨٣ ٢٫٠٢ السھم) خسارة(ربحية 

  
  

  جميع األرقام بالريال السعودي
  

 توضيح بند
يعود سبب االرتفاع خالل الربع الحالي 
مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 

 إلى

الزيادة في إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه القصير والطويل  -١
األجل  خاصة طويل األجل خالل ھذا الربع مقارنة بالربع المماثل 

نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السيارات من العام السابق 
  المستخدمة في التأجير طويل األجل

الحالي  زيادة األرباح من مبيعات السيارات المستعملة للربع -٢
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك لزيادة عدد 

 .السيارات التي حل وقت بيعھا بعد فترة تشغيلھا
 

يعود سبب االرتفاع خالل الفترة الحالية مقارنة 
 مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى

زيادة إيرادات الشركة من الـتأجير بنوعيه خالل ھذه الفترة  -١
وخاصة التاجير طويل األجل لفاعلية الشركة في تنشيط 
مبيعاتھا بھذا المجال عالوة على تحقيق الشركة التابعة 

  . الجذور الراسخة لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا النشاط
الحالية  زيادة األرباح من مبيعات السيارات المستعملة للفترة -٢

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك لزيادة عدد 
 .السيارات التي حل وقت بيعھا بعد فترة تشغيلھا

 
 

يعود سبب االرتفاع خالل الربع الحالي مقارنة 
 مع الربع السابق من العام الحالي إلى

زيادة إيرادات التأجير بنوعيه القصير وخاصة الطويل األجل خالل  -١
نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السيارات  .الربعھذا 

  المستخدمة في التأجير طويل األجل
زيادة األرباح من مبيعات السيارات المستعملة للربع الحالي  -٣

مقارنة بالربع السابق من العام الحالي وذلك لزيادة عدد السيارات 
 .التي حل وقت بيعھا بعد فترة تشغيلھا

 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

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

 الفترة الحالية
يعود السبب في ارتفاع إجمالي الربح خالل ھذا الربع مقارنة  -١ مالحظات إضافية

بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في إيرادات الشركة من 
جل نتيجة القدرة التنافسية التي تتمتع بھا الشركة التأجير طويل األ

  .وكفاءة اإلدارة في زيادة المبيعات
يعود السبب في ارتفاع الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع  -٢

المماثل من العام السابق إلى نفس أسباب زيادة إجمالي الربح خالل 
 .ھذا الربع وھي زيادة مبيعات التأجير طويل األجل

يعود السبب في زيادة إجمالي الربح خالل تلك الفترة مقارنة  -٣
التاجير بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في إيرادات 

طويل األجل نتيجة لفاعلية الشركة في تنشيط مبيعاتھا بھذا المجال 
عالوة على تحقيق الشركة التابعة الجذور الراسخة لمعدالت نمو 

 .النشاط  خالل ھذه الفترة مرتفعة في ھذا
يعود السبب في ارتفاع الربح التشغيلي خالل تلك الفترة مقارنة  -٤

بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نفس أسباب زيادة إجمالي 
الربح عالوة على قدرة إدارة الشركة على ضبط بند المصروفات 

ربح التشغيلي العمومية واإلدارية مما كان له أكبر األثر في زيادة ال
 بھذه النسبة خالل تلك الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

 ٣٠تم احتساب ربحية السھم لفترتي الستة أشھر المنتھيتين في  -٥
م بقسمة صافي الدخل للفترة على ٢٠١٣يونيو  ٣٠م و ٢٠١٤يونيو 
 ).متضمنة أسھم المنحة(مليون سھم  ٤٠٫٦

 


