
تعلن الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) النتائج المالیة األولیة الموحدة للفترة المنتھیة في 
 م (تسعة أشھر)30/9/2014

  
الربع المماثل من  الربع الحالي البند

 العام السابق
 % التغیر الربع السابق % التغیر

 422541554.6 15 38468275 44234155 صافي الربح (الخسارة)
 -3120074513 -4 28210344 27087883 إجمالي الربح (الخسارة)

الربح (الخسارة) 
 التشغیلي

11248140 13023017 13.6- 1365191017.6- 

  
 

 % التغیر الفترة المماثلة من العام السابق الفترة الحالیة البند
 12 112697884 126361326 صافي الربح (الخسارة)

 10.6 79404529 87862672 الربح (الخسارة)إجمالي 
الربح (الخسارة) 

 التشغیلي
37694173 33379666 13 

  2.77 3.11 ربحیة (خسارة) السھم
  
  

  جمیع األرقام بالریال السعودي
  

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

 السابق إلى

لزیادة في إیرادات الشركة من التأجیر بنوعیھ (القصیر ا -1
وطویل األجل) وخاصة طویل األجل نظراً لنشاط المبیعات 
على ھذا النوع من التأجیر وزیادة معدالت نمو التأجیر 

  طویل األجل على سیارات النقل بالشركة التابعة رحال.
زیادة األرباح من مبیعات السیارات المستعملة للربع  -2

لي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك الحا
لزیادة عدد السیارات التي حل وقت بیعھا بعد فترة 
تشغیلھا بالتأجیر طویل األجل أو المستخدمة بالتأجیر 
ً لسیاسة اإلدارة في  قصیر األجل وحل وقت بیعھا طبقا

 تحدیث أسطول الشركة.
 

یعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الفترة 
الحالیة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

 السابق إلى

زیادة إیرادات الشركة من الـتأجیر بنوعیھ (القصیر  -1
وطویل األجل) خالل ھذه الفترة وخاصة التاجیر طویل 
األجل لفاعلیة الشركة في تنشیط مبیعاتھا بھذا المجال 
عالوة على تحقیق الشركة التابعة الجذور الراسخة 

  مو مرتفعة في ھذا النشاط. لمعدالت ن
زیادة األرباح من مبیعات السیارات المستعملة للفترة  -2

الحالیة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك 
لزیادة عدد السیارات التي حل وقت بیعھا بعد فترة 
تشغیلھا بالتأجیر طویل األجل أو المستخدمة بالتأجیر 

 ً لسیاسة اإلدارة في  قصیر األجل وحل وقت بیعھا طبقا
 تحدیث أسطول الشركة.

 



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

 الحالي إلى

زیادة األرباح من مبیعات السیارات المستعملة للربع الحالي 
مقارنة بالربع السابق من العام الحالي وذلك لزیادة عدد 

وقت بیعھا بعد فترة تشغیلھا . بالتأجیر  السیارات التي حل
طویل األجل أو المستخدمة بالتأجیر قصیر األجل وحل وقت 

 بیعھا طبقاً لسیاسة اإلدارة في تحدیث أسطول الشركة.
  

 
 توضیح بند

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

یعود السبب في انخفاض إجمالي الربح خالل ھذا الربع  -1 مالحظات إضافیة
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزیادة في تكلفة 
اإلیرادات نتیجة زیادة أسعار شراء السیارات الحدیثة والزیادة 
في تكلفة الصیانة وأسعار قطع الغیار.باإلضافة إلى تكلفة تجھیز 

النقل الخاصة بالشركة التابعة رحال من وقت شرائھا سیارات 
شھور للتجھیز  6إلى  3لحین تشغیلھا والتي قد تتطلب فترة من 

من وقت الشراء حتى تسلیمھا للعمیل وذلك لطبیعة ھذا النوع 
من النشاط وبالتالي تتحمل معھ الشركة طوال ھذه الفترة 

  معدالت استھالك دون الحصول على إیرادات.
ود السب في انخفاض إجمالي الربح خالل ھذا الربع یع -2

مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى الزیادة في تكلفة 
اإلیرادات خالل ھذا الربع مقارنة بالربع السابق من العام 
الحالي وذلك نتیجة زیادة أسعار شراء السیارات الحدیثة 

ت مودیل مقارنة بالربع السابق نظراً لبدایة ظھور سیارا
م وحرص الشركة على تحدیث أسطولھا من مودیالت 2015

العام الجدید عالوة على الزیادة في تكلفة الصیانة والمصروفات 
 غیر المباشرة.

یعود السبب في انخفاض الربح التشغیلي لھذا الربع مقارنة  -3
بالربع المماثل من العام السابق إلى زیادة تكلفة اإلیرادات وذلك 

دة أسعار شراء السیارات الحدیثة عالوة على زیادة نتیجة زیا
تكلفة الصیانة والمصروفات غیر المباشرة لھذا الربع مقارنة 

 بالربع المماثل من العام السابق .
یعود السبب في انخفاض الربح التشغیلي خالل ھذا الربع   -4

مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى الزیادة في تكلفة 
ات نتیجة زیادة أسعار شراء السیارات الحدیثة مقارنة اإلیراد

م 2015بالربع السابق نظراً لبدایة ظھور سیارات مودیل 
وحرص الشركة على تحدیث أسطولھا من مودیالت العام 
الجدید عالوة على الزیادة في تكلفة الصیانة والمصروفات غیر 

صة المباشرة.باإلضافة إلى تكلفة تجھیز سیارات النقل الخا
بالشركة التابعة رحال من وقت شرائھا لحین تشغیلھا والتي قد 

شھور للتجھیز من وقت الشراء حتى  6إلى  3تتطلب فترة من 
تسلیمھا للعمیل وذلك لطبیعة ھذا النوع من النشاط وبالتالي 
تتحمل معھ الشركة طوال ھذه الفترة معدالت استھالك دون 

 الحصول على إیرادات.
ي زیادة إجمالي الربح خالل تلك الفترة مقارنة یعود السبب ف -5

بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات 



التاجیر طویل األجل نتیجة لفاعلیة الشركة في تنشیط مبیعاتھا 
بھذا المجال عالوة على تحقیق الشركة التابعة الجذور الراسخة 

 لك الفترة.لمعدالت نمو مرتفعة في ھذا النشاط  خالل ت
یعود السبب في ارتفاع الربح التشغیلي خالل تلك الفترة  -6

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزیادة في إیرادات 
الشركة من التأجیر بنوعیھ (القصیر وطویل األجل) وخاصة 
طویل األجل وذلك لزیادة عدد السیارات المستخدمة في ھذا 

تلك الفترة لزیادة معدالت التشغیل النوع من التأجیر طوال 
 وزیادة المبیعات على ھذا النوع من التأجیر.

تم احتساب ربحیة السھم لفترتي التسعة أشھر المنتھیتین  -7 
م بقسمة صافي 2013سبتمبر  30م و 2014سبتمبر  30في 

 ملیون سھم (متضمنة أسھم المنحة). 40.6الدخل للفترة على 
 


