
  
المدققة الموحدة النتائج المالية السنوية  )بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

  ).أثني عشر شھراً (م ٣١/١٢/٢٠١٢المنتھية في 
  

المدققة  الموحدة النتائج المالية السنوية) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  :م٣١/١٢/٢٠١٢المنتھية في 

لایر للربع المماثل من  مليون ٢٨٫٠٠لایر مقابل مليون  ٣٥٫٦ رابعلبلغ صافي الربح خالل الربع ا - ١
 من العام الحالي للربع السابق لایر مليون ٣١٫٣ومقابل  %٢٧قدره  رتفاع العام السابق وذلك با

  %.١٤بارتفاع قدره 
لایر للربع المماثل من  مليون ٤٫٠٤لایر مقابل  مليون ٨٫٩ الرابع الربع بلغ إجمالي الربح خالل - ٢

 %.١٢١قدره  رتفاعالعام السابق وذلك با
لایر للربع المماثل من  مليون ٣٠٫٩لایر مقابل  مليون ١٫٩ لرابعبلغ الربح التشغيلي خالل الربع ا - ٣

 .%٩٣٫٨نخفاض قدره العام السابق با
لایر للفترة  يونمل ١٠٠٫٧مقابل لایر  مليون ١٢٥٫٨ أثني عشر شھراً بلغ صافي الربح خالل  - ٤

 %.٢٥قدره  رتفاعالمماثلة من العام السابق وذلك با
لایر للفترة المماثلة من العام  ٤٫١٣لایر مقابل  ٥٫١٥أثني عشر شھراً بلغت ربحية السھم خالل  - ٥

ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لفترتي األثني عشر شھراً المنتھيتين في وتم احتسابھا  السابق
  ).متضمنة أسھم المنحة(مليون سھم  ٢٤٫٤لدخل للفترة على م بقسمة صافي ا٢٠١١

لایر للفترة المماثلة  مليون ٨٨٫٦لایر مقابل مليون  ٩١٫٤ أثني عشر شھراً بلغ إجمالي الربح خالل  - ٦
 %.٣رتفاع قدره من العام السابق با

فترة لایر لل مليون ٣٦٫٥لایر مقابل مليون  ٢٤٫٤ أثني عشر شھراً بلغ الربح التشغيلي خالل  - ٧
 .%٣٣ قدره نخفاضالمماثلة من العام السابق با

إلى  من العام السابقبالربع المماثل  مقارنة صافي الربح للربع الحالي في رتفاعااليعود سبب  - ٨
عالوة على  التأجير قصير األجل خالل موسم الحج خاصةالزيادة في إيرادات الشركة من التأجير 

 .خالل تلك الفترةالمستعملة  زيادة أرباح بيع السيارات
ماثلة من العام السابق إلى زيادة الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المفي صافي رتفاع اليعود سبب ا - ٩

إيرادات الشركة من التأجير بنوعيه القصير والطويل األجل خالل تلك الفترة مقارنة بالعام الماضي 
مليون  ٥٠٨ للعام الحالي مقارنة بـ مليون لایر ٥٨٢فقد حققت الشركة إيرادات من التأجير بلغت 

وذلك نتيجة زيادة أسطول الشركة من السيارات الحديثة  %١٥لایر للعام السابق اي بزيادة قدرھا 
والتي تناسب كافة رغبات العمالء مما زاد من الطلب على التأجير وخاصة  بمختلف الماركات

على زيادة حجم التعاقدات مع الشركات الراغبة في التأجير طويل  عالوة قصير األجل من األفراد
إضافة  .األجل نظراً لما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة كبيرة ومكانة رائدة في ھذا المجال

م ٢٠١٢ي أرباح بيع السيارات المستعملة خالل عام فإلى ذلك فقدد حققت الشركة زيادة كبيرة 
صافي األرباح لھذا العام مقارنة بالعام الماضي فقد حققت الشركة أرباح  ساھمت في أرتفاع والتي

مليون لایر لعام  ٧٥مليون لایر مقابل  ١١٢بلغت  ٢٠١٢من بيع السيارات المستعملة خالل عام 
وتعود ھذه الزيادة إلى زيادة المعروض من السيارات المستعملة % ٥٠م أي بزيادة قدرھا ٢٠١١

الوة على عداد السيارات التي ينبغى عرضھا للبيع طبقا لمعدالت االستھالك نتيجة الزيادة في أع
ونوعية في جودة  قتھمإقبال العمالء من الشركات أو األفراد على شراء سيارات الشركة المستعملة لث

 .سيارات المعروضة للبيع ال
  



  
ن العام الحالي إلى الزيادة يعود سبب األرتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق م -١٠

 .في أرباح بيع السيارات المستعملة
م ٢٠١١عام مقارنة بالربع الرابع من عام الالي الربح لفترة الربع الرابع لھذا تعود الزيادة في إجم -١١

بند المصروفات التسويقية لإضافتھا و من بند تكلفة اإليراداتاستبعاد بعض المصروفات  إلى
 .واإلدارية

استبعاد بند إلى  بالربع المماثل من العام السابق مقارنةللربع الحالي ص في الربح التشغيلي يعود النق -١٢
مليون لایر وإذا  ٣٧٫٣أرباح بيع السيارات المستعملة من بند األرباح التشغيلية لھذا العام والتي تبلغ 

مليون  ٣٩٫٢ا البند تم إضافة أرباح بيع السيارات المستعملة لبند الربح التشغيلي لكانت قراءة ھذ
 .عن الربع الرابع من العام الماضي% ٢٧لایر بزيادة 

لديون المشكوك م إلى زيادة بند ا٢٠١١م مقارنة بعام ٢٠١٢التشغيلي لعام  ربحيعود النقص في ال -١٣
لى زيادة قيمة االھالك مقارنة إة فمقارنة بالعام الماضي إضا مليون لایر ٩٫٦في تحصيلھا بقيمة 

اب قيمة االھالك لفترة قد تتجاوز شھرين تسي نتيجة شراء سيارات بقيمة عالية واحبالعام الماض
 .لحين تسليم السيارات للعمالء

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للتناسب مع عرض الفترة الحالية -١٤
 


