
 
  

للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) النتائج المالیة األولیة 
  م (ستة أشھر)30/6/2015المنتھیة في 

  
الربع المماثل من   الربع الحالي  البند

  العام السابق
  % التغیر  الربع السابق  % التغیر

  2 44794752  8  42254154  45622310  صافي الربح (الخسارة)
  1.7  33448068  9  31200745  34026327  ي الربح (الخسارة)لإجما

  5-  16651938  15.6  13651910  15781763  الربح (الخسارة) التشغیلي

  
 

  % التغیر  الفترة المماثلة من العام السابق  الفترة الحالیة  البند
  10  82127171  90417062  صافي الربح (الخسارة)

  11  60774789  67474395  (الخسارة)ي الربح لإجما
  22.6  26446033  32433701  الربح (الخسارة) التشغیلي

    1.62  1.78  ربحیة (خسارة) السھم
  
  

  
  

  جمیع األرقام بالریال السعودي
  

  وضیحت  بند
یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 

  السابق إلى

الزیادة في إیرادات الشركة من التأجیر بنوعیھ القصیر والطویل 
بالربع المماثل من  خالل ھذا الربع مقارنةخاصة طویل األجل  األجل 

نتیجة الزیادة المضطردة في أعداد السیارات المستخدمة العام السابق 
في ھذا النوع من التأجیر وخاصة بالشركة التابعة رحال عالوة على 

  ي أرباح بیع السیارات المستعملة.الزیادة ف
یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالیة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

  السابق إلى

زیادة إیرادات الشركة من الـتأجیر بنوعیھ خالل ھذه الفترة وخاصة 
التاجیر طویل األجل لفاعلیة الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجال 

معدالت نمو مرتفعة في ھذا ل رحالعالوة على تحقیق الشركة التابعة 
  الزیادة في أرباح بیع السیارات المستعملة.النشاط باإلضافة إلى 

بب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع یعود س
الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي 

  إلى

استمرار الزیادة في إیرادات الشركة من التاجیر بنوعیھ القصیر 
وذلك تماشیا مع النمو المطرد  والطویل األجل وبخاصة طویل األجل

 في حجم أسطول الشركة من السیارات المستخدمة في التأجیر.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ضیحتو  بند

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للتناسب مع عرض   إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة
  الفترة الحالیة

بع یعود السبب في ارتفاع الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة بالر-1  مالحظات إضافیة
بنوعیھ  المماثل من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات التأجیر

وبخاصة طویل األجل عالوة على معدالت النمو المرتفعة التي تحققھا 
الشركة التابعة رحال بنشاط التأجیر طویل األجل خالل ھذا الربع 

 مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
یعود السبب في انخفاض الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة  -2

شراء عدد كبیر من إلى بالربع السابق من العام الحالي 
م والتي یتم إضافتھا 2016من مودیالت عام  السیارات الحدیثة

إلى أنشطة التشغیل مباشرة (التأجیر طویل وقصیر األجل) 
مما  لتحدیث األسطول بالسیارات الجدیدة األجلقصیر وخاصة 

أدى إلى زیادة االستھالك وبالتالي ارتفاع تكالیف اإلیرادات 
 قارنة بالربع المماثل من العام السابق.خالل ھذا الربع م

یعود السبب في زیادة إجمالي الربح خالل تلك الفترة مقارنة  -3
 التاجیربالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات 

طویل األجل نتیجة لفاعلیة  بنوعیھ القصیر والطویل األجل وبخاصة
الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجال عالوة على تحقیق الشركة 

 لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا النشاط  خالل الفترة. رحالالتابعة 
یعود السبب في ارتفاع الربح التشغیلي خالل تلك الفترة مقارنة  -4

إیرادات الشركة من الزیادة في بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 
التأجیر بنوعیھ القصیر والطویل األجل وبخاصة طویل األجل نتیجة 
نشاط المبیعات بھذا النوع من التأجیر بخاصة بالشركة التابعة رحال 

 األخرى المصروفاتعالوة على قدرة إدارة الشركة على ضبط بند 
خالل تلك مما كان لھ أكبر األثر في زیادة الربح التشغیلي بھذه النسبة 

 الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
أشھر المنتھیتین  في  ستةتم احتساب ربحیة السھم لفترتي ال -5

م  بقسمة صافي الدخل للفترة على 30/6/2014م و 30/6/2015
ملیون سھم (متضمنة أسھم المنحة) بناًء على موافقة الجمعیة  50.8

-23العامة غیر العادیة بزیادة رأس المال بمنح اسھم مجانیة بتاریخ 
  م4-2015
  

  
  


