
ولية للفترة المنتھية في النتائج المالية األ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  )ستة أشھر(م ٣٠/٦/٢٠١٢
  

النتائج المالية األولية للفترة المنتھية في ) بدجت السعودية(تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
  :م٣٠/٦/٢٠١٢

لایر للربع ) ٢٣،٩٤٥،٨٤٦( لایر مقابل) ٣٠،٣٠٥،٧٩٨( لثانيبلغ صافي الربح خالل الربع ا - ١
 للربع السابق لایر) ٢٨،٥٠٧،٩٤٢(ومقابل %) ٢٧( العام السابق وذلك بارتفاع قدره المماثل من

  %).٦( بارتفاع قدره من العام الحالي
ع لایر للرب) ٢٣،٦٩٢،٢٢٩( لایر مقابل) ٢٩،٣٥٠،٢٠٦( ثانيبلغ إجمالي الربح خالل الربع ال - ٢

 %).٢٤( رتفاع قدرهالمماثل من العام السابق وذلك با
لایر للربع ) ٧،٥٣٢،٨٧٥( لایر مقابل) ٩،٣٦١،١٧١( ثانيبلغ الربح التشغيلي خالل الربع ال - ٣

 %).٢٤(رتفاع قدره المماثل من العام السابق با
لایر للفترة ) ٤٦،٩١١،١٨٥( لایر مقابل) ٥٨،٨١٣،٧٤٠( بلغ صافي الربح خالل ستة أشھر - ٤

 %).٢٥( العام السابق وذلك بارتفاع قدره المماثلة من
لایر للفترة المماثلة من العام ) ١٫٩٢(لایر مقابل ) ٢٫٤١(بلغت ربحية السھم خالل ستة أشھر  - ٥

 .السابق
لایر للفترة ) ٤٤،٥٢٤،١٥٦(لایر مقابل ) ٥٧،١٧٥،٦٩٥( بلغ إجمالي الربح خالل ستة أشھر - ٦

 %).٢٨( قدره  المماثلة من العام السابق بارتفاع
لایر للفترة ) ١٣،٦١٩،٩٦٤(لایر مقابل ) ١٩،١١١،٨٣٠(بلغ الربح التشغيلي خالل ستة أشھر  - ٧

 .%)٤٠(المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 
والسبب في ارتفاع صافي األرباح يعود إلى الزيادة في معدالت إجمالي الربح نتيجة الزيادة في  - ٨

مقارنة بمثيله للعام الماضي % ١٦ر والطويل األجل لھذا الربع بنسبة إيرادات التأجير بنوعيه القصي
وذلك بسبب زيادة الطلب على إيجار السيارات لفترات قصيرة خالل موسم العمرة وبداية موسم 

ضبط وتخفيض مصروفات  تمكن إدارة الشركة من الفترة عالوة على ھذهاسية لاألجازات الدر
 .صيانة السيارات

 الزيادةشھر لھذا العام مقارنة بالعام الماضي يعود إلى أد الربح التشغيلي لفترة الستة الزيادة في بن - ٩
بط ض إضافة إلى% ١٤في إيرادات التأجير بنوعية القصير والطويل األجل بنسبة  المضطردة

الزيادة  وتخفيض تكاليف صيانة السيارات مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق عالوة على
 .الشركة من السياراتفي أسطول المستمرة 

علماً بأن اختالف أرقام المقارنة بالنسبة لبند الربح التشغيلي عن العام السابق يعود إلى إعادة تبويب  -١٠
رباح بيع أولقراءة أرقام الربح التشغيلي قبل إعادة تبويب بند . د أرباح بيع السيارات المستعملةبن

لایر للربع ) ٢٦،٧٤٩،٥١١(الربع الثاني مقابل لایر خالل ) ٣٢،٥٦٣،٤٦٥( تكون السيارات
مقابل ) ٦٣،٦٢٢،٢٣٠(ولفترة الستة أشھر %) ٢٢(بارتفاع قدره المماثل من العام السابق 

 %).٢٢(بارتفاع قدره  للفترة المماثلة من العام السابق) ٥٢،١٩٠،١٤٣(
في الدخل على م قد احتسبت بقسمة صا٢٠١١يونيه  ٣٠ربحية السھم للستة أشھر المنتھية في  -١١

 ).نحةمتضمنة أسھم الم(مليون سھم  ٢٤٫٤
  


