
للفترة الموحدة النتائج المالية األولية ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  )ثالثة أشھر(م ٣١/٣/٢٠١٤المنتھية في 

  
الربع المماثل من  الربع الحالي البند

 العام السابق
 %

 التغير
 التغير%  الربع السابق

 ٦ ٣٧٥٠٩٠٢٦ ١٠ ٣٦١٦١٦٢٨ ٣٩٨٧٣٠١٧ )الخسارة(صافي الربح 
 ١٤- ٣٤٥٤٩٦٧٧ ١٢ ٢٦٣١٦٥٣٥ ٢٩٥٧٤٠٤٤ )الخسارة(إجمالي الربح 

 ٣١- ١٨٤١٨٧٣٧ ٤٤ ٨٩٠٤٦٣٨ ١٢٧٩٤١٢٣ التشغيلي) الخسارة(الربح 
              ١٫١٩ ١٫٣١ السھم) خسارة(ربحية 

  
  جميع األرقام بالريال السعودي

 توضيح بند
خالل الربع ) االنخفاض(يعود سبب االرتفاع 

الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 
 السابق إلى

 .القصير والطويل األجل زيادة إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه

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

% ٣٢الزيادة في أرباح بيع السيارات المستعلمة لھذا الربع بنسبة  
حل وقت بيعھا وذلك لزيادة عدد السيارات التي مقارنة بالربع السابق 

 .بعد فترة تشغيلھا
  

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

 الفترة الحالية
يعود السبب في زيادة إجمالي الربح لھذا الربع مقارنة بالربع المماثل  مالحظات إضافية

جير بنوعيه القصير من العام السابق إلى الزيادة في إيرادات التأ
والطويل األجل نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السيارات 

  .المستخدمة في أسطول الشركة
ح لھذا الربع مقارنة بالربع يعود السبب في انخفاض إجمالي الرب

قصير األجل  السابق إلى االنخفاض في إيرادات الشركة من التأجير
وذلك بسبب زيادة معدالت ھذا النوع من التأجير خالل الربع السابق 
نتيجة تزامنه مع موسم الحج والذي تزيد فيه معدالت التشغيل للتأجير 

عالوة على الزيادة في  التأجير خالل المواسم ھذا قصير األجل كطبيعة
تكاليف اإليرادات نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار والزيادة في أسعار 

  .شراء السيارات الحديثة
يعود السبب في زيادة الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع 

قدرة إدارة الشركة على خفض بند المماثل من العام السابق إلى 
مما أدى إلى زيادة  لمستحقاتفي تحصيل ا وكفائتھا المصروفات

نسبة األرباح التشغيلية لھذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام 
  .السابق

يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي لھذا الربع مقارنة بالربع 
في إيرادات الشركة من التأجير قصير األجل السابق إلى االنخفاض 

السابق مقارنة بھذا الربع وذلك بسبب زيادة معدالته خالل الربع 
نتيجة تزامنه مع موسم الحج والذي تزيد فيه معدالت التشغيل للتأجير 
قصير األجل كطبيعة ھذا النوع من التأجير خالل المواسم عالوة على 
الزيادة في تكاليف اإليرادات نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار والزيادة 

  .في أسعار شراء السيارات الحديثة
احتساب ربحية السھم لفترتي الثالثة أشھر المنتھيتين  في تم 
م بقسمة صافي الدخل للفترة على ٣١/٣/٢٠١٣م و ٣١/٣/٢٠١٤

  .مليون سھم ٣٠٫٥
 

  
  
  


