
للفترة الموحدة النتائج المالية األولية ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  )ستة أشھر(م ٣٠/٦/٢٠١٣المنتھية في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
  التغير%   الربع السابق  التغير% 

  ٥٫٢٧ ٣٦١٦١٦٢٨  ٢٥٫٦  ٣٠٣٠٥٧٩٨  ٣٨٠٦٧٩٨١  )الخسارة(صافي الربح 
  ٥٫٥  ٢٥٣٢٦٦٨٠  ٠٫٢٨  ٢٦٦٤٣٠٤٩  ٢٦٧١٨٢٢٦  )الخسارة(ي الربح لإجما

  ٢٨٫٦  ٨٩٠٤٦٣٨  ٢٢٫٣  ٩٣٦١١٧١  ١١٤٥٢٠١١  التشغيلي) الخسارة(الربح 

  
 

  التغير%   الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالية  البند
  ٢٦٫٢  ٥٨٨١٣٧٤٠  ٧٤٢٢٩٦٠٩  )الخسارة(صافي الربح 

  ٢٫٣٧-  ٥٣٣١١٨١٨  ٥٢٠٤٤٩٠٦  )الخسارة(الربح إجماي 
  ٦٫٥  ١٩١١١٨٣٠  ٢٠٣٥٦٦٤٩  التشغيلي) الخسارة(الربح 
    ١٫٩٣  ٢٫٤٣  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 األرباح من مبيعات السيارات المستعملة للربع الحالي  -١
 وذلك لزيادة% ٢٨مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 

االقبال على سيارات الشركة نتيجة  عدد السيارات التي تم بيعھا
لجودة السيارات المعروضة للبيع  ھذا الربعالمستعملة خالل 

 .عالوة على نشاط سوق بيع السيارات المستعملة
الزيادة في إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه القصير والطويل  -٢

بالربع المماثل  خالل ھذا الربع مقارنةخاصة طويل األجل  األجل 
 .من العام السابق

 العمومية واإلدارية قدرة إدارة الشركة على ضبط بند المصروفات -٣
  .بالربع المماثل من العام السابقمقارنة  خالل ھذا الربع

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

  السابق إلى

خالل ھذه الفترة  زيادة األرباح من مبيعات السيارات المستعملة -١
 وذلك لزيادةوذلك % ٣٤بنسبة  سابقمقارنة بمثيلتھا من العام ال

االقبال على سيارات الشركة نتيجة  عدد السيارات التي تم بيعھا
لجودة السيارات المعروضة للبيع  ھذا الربعالمستعملة خالل 

 .عالوة على نشاط سوق بيع السيارات المستعملة
الطويل األجل خاصة الزيادة في إيرادات التأجير بنوعيه القصير و -٢

عالوة ه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق خالل ھذ
 .على زيادة الطلب على التأجير خالل موسم العمرة

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

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

  إلى

الطويل األجل خالل خاصة زيادة إيرادات التأجير بنوعيه القصير و -١
 .ھذا الربع

دارية خالل ھذا الربع مقارنة بالربع اإلضبط بند المصروفات  -٢
  السابق من العام الحالي 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

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

  الفترة الحالية
يعود سبب االنخفاض في إجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة  -١  مالحظات إضافية

 ھذهمن العام السابق إلى زيادة تكلفة اإليرادات خالل  ماثلةبالفترة الم
التي تم شراؤھا السيارات الحديثة  عدد الفترة نتيجة الزيادة في 

عالوة على ارتفاع تكلفة الصيانة وزيادة أسعار للتأجير طويل األجل 
 .قطع الغيار

يعود السبب في زيادة الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع  -٢
المصروفات العمومية ضبط المماثل من العام السابق إلى قيام اإلدارة ب

 .مقارنة بالربع المماثل من العام السابق واإلدارية لھذا الربع
للربع الحالي مقارنة  الربح التشغيلييعود السبب في ارتفاع  -٣

االستمرار في ضبط المصروفات بالربع السابق من العام الحالي إلى 
خالل ھذا الربع عالوة على الزيادة في إيرادات التأجير خاصة طويل 

 .األجل لھذا الربع
 ٣٠ية السھم لفترتي الستة أشھر المنتھيتين في تم احتساب ربح -٤

م بقسمة صافي الدخل للفترة على ٢٠١٢يونيو  ٣٠م و ٢٠١٣يونيو 
  ).متضمنة أسھم المكافآة(مليون سھم  ٣٠٫٥

  


