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للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية األولية 
  م (ستة أشهر)30/6/2016المنتهية في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
  % التغير  الربع السابق  % التغير

  5-  49247  2  45622  46654  صافي الربح (الخسارة)
  1-  34966  1  34027  34530  ي الربح (الخسارة)لإجما

  16-  17204  9-  15780  14292  الربح (الخسارة) التشغيلي

  
 

  % التغير  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  6  90417  95901  صافي الربح (الخسارة)

  3  67475  69496  ي الربح (الخسارة)لإجما
  3-  32432  31496  التشغيليالربح (الخسارة) 

    1.48  1.57  ربحية (خسارة) السهم
  
  

  
  

  بآالف (لایر سعودي)جميع األرقام 
  

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

  السابق إلى

الزيادة في أرباح بيع السيارات المستعملة باإلضافة إلى النمو المطرد 
على الرغم من انخفاض والمستمر في إيرادات التأجير طويل األجل 

إيرادات التأجير قصير األجل خالل هذا الربع مقارنة بالربع المماثل 
  من العام السابق.

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

  السابق إلى

الزيادة في أرباح بيع السيارات المستعملة باإلضافة إلى النمو المطرد 
والمستمر في إيرادات التأجير طويل األجل لهذه الفترة مقارنة بالفترة 
المماثلة من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات 

الل فترة الستة اشهر لهذا العام مقارنة بالعام التأجير قصير األجل خ
الماضي ويعود سبب االنخفاض في إيرادات التأجير قصير األجل 
خالل الفترة الحالية إلى إقبال العمالء على تأجير السيارات الصغيرة 

السيارات اإلقتصادية وذلك بدالً من السيارات الفارهة ووالمتوسطة 
ض اإلقبال عليها مما كان له أكبر األثر ذات الفئة العالية والتي انخف

في انخفاض إيرادات التأجير قصير األجل للفترة الحالية مقارنة 
  بالفترة السابقة من العام الماضي.

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

  إلى

تعملة وذلك بسبب قلة عدد االنخفاض في أرباح بيع السيارات المس
السيارات التي تم بيعها خالل الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من 

الشهر األخير من الربع  مع العام الحالي نظراً لتزامن شهر رمضان
مما تأثرت معه حركة بيع السيارات المستعملة الحالي شهر يونيو 

اض في الطلب وانخف نتيجة قلة عدد ساعات العمل أثناء هذا الشهر
  على شراء السيارات عادة خالل شهر رمضان المبارك.
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  ضيحتو  بند
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للتناسب مع عرض   إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

  الفترة الحالية
بع الربح التشغيلي لهذا الربع مقارنة بالر نخفاضيعود السبب في ا-1  مالحظات إضافية

االنخفاض في إيرادات التأجير قصير المماثل من العام السابق إلى 
إقبال العمالء على تأجير السيارات الصغيرة  التحول في األجل بسبب
السيارات اإلقتصادية وذلك بدالً من السيارات الفارهة  ووالمتوسطة 

ذات الفئة العالية والتي انخفض اإلقبال عليها مما كان له أكبر األثر 
ي انخفاض إيرادات التأجير قصير األجل للربع الحالي مقارنة بالربع ف

 المماثل من العام السابق.
يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي لهذا الربع مقارنة  -2

االنخفاض في إيرادات التأجير ى إلبالربع السابق من العام الحالي 
السيارات  قصير األجل بسبب التحول في إقبال العمالء على تأجير

الصغيرة والمتوسطة أي السيارات اإلقتصادية وذلك بدالً من 
السيارات الفارهة ذات الفئة العالية والتي انخفض اإلقبال عليها مما 
كان له أكبر األثر في انخفاض إيرادات التأجير قصير األجل للربع 

 الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
من األسباب التي أدت إلى االنخفاض في إيرادات التأجير  -3

قصير األجل هو بعض التغيرات التي طرأت على اقتصاد 
وعلى الرغم من المملكة العربية السعودية خالل الفترة الحالية 

احتفاظ الشركة بنفس المعدالت من أسطول السيارات للتأجير 
يعود إلى  فيه في االنخفاضفإن السبب الرئيسي قصير األجل 

التغيير في رغبة العمالء وتحولهم إلى تأجير السيارات 
السيارات االقتصادية بدالً من السيارات  والصغيرة والمتوسطة 

انخفض اقبال العمالء على الفارهة أو ذات الفئة العالية والتي 
تأجيرها. كما أن معدالت التنقالت والسفر الداخلي بين مدن 

قد انخفض مما كان له أكبر األثر في  كاتلموظفي الشر المملكة
انخفاض معدالت نمو التأجير قصير األجل. ولكن في ذات الوقت 
فإن هذا االنخفاض في التأجير قصير األجل يقابله ارتفاع في 
التأجير طويل األجل وخاصة من تأجير سيارات نقل البضائع 
التجارية بالشركة التابعة رحال والذي يحقق معدالت نمو 

 رتفعة.م
وعلى الرغم من ارتفاع عدد السيارات المعروضة للبيع  -4

بنوعية القصير والطويل  والتي انتهت فترة تشغيلها بالتأجير
الفترة مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي  هذهاألجل خالل 

إال أن معدالت النمو المتوقعة من أرباح بيع السيارات 
لم تكن على المستوى المطلوب  المستعملة خالل الفترة الحالية

تزامن شهر رمضان مع الشهر األخير من الربع الحالي وذلك بسبب 
شهر يونيو مما تأثرت معه حركة بيع السيارات المستعملة نتيجة قلة 

ً على  عدد ساعات العمل أثناء هذا الشهر وانخفاض الطلب عموما
 . شراء السيارات خالل شهر رمضان المبارك

 
أشهر المنتهيتين  في  ستةاحتساب ربحية السهم لفترتي التم  -5

 61م  بقسمة صافي الدخل للفترة على 30/6/2015م و 30/6/2016
مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على موافقة الجمعية العامة 

- 5-5غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم مجانية بتاريخ 
  م2016

  
  


