
للفترة الموحدة تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) النتائج المالية األولية 
  م (ثالثة أشهر)31/3/2018المنتهية في 

الربع المماثل من  الربع الحالي البند
 العام السابق

 % التغير الربع السابق % التغير

 83.5 21571 7- 42477 39593 صافي الربح (الخسارة)
 4.3- 67806 1.7- 66050 64885 إجمالي الربح (الخسارة)

 0.6 43106 9.8- 48100 43366 الربح (الخسارة) التشغيلي
              0.6 0.56 ربحية (خسارة) السهم

  جميع األرقام بالريال السعودي
 توضيح بند

يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع 
المماثل من العام  الحالي مقارنة مع الربع

 السابق إلى

للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل يعود سبب انخفاض صافي الربح 
قصير األجل وانخفاض انخفاض إيرادات التأجير من العام السابق إلى 

في أرباح بيع السيارات المستعملة كنتيجة النخفاض أعداد السيارات 
الديون المعدومة خالل المباعة باإلضافة إلى أنه بلغت مخصصات 

الف لایر للربع المماثل  600مليون لایر مقارنة بـ  2.5الربع الحالي 
  من العام السابق.

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

للربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب ارتفاع صافي الربح 
مليون لایر  14.9تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ ب قرار الشركة إلى

وتحميله على عن االستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند سعودي 
وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه للربع السابق  قائمة الدخل الموحدة

  الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.
  

 توضيح بند
لتتوافق مع المعايير المحاسبية  أرقام المقارنة بويبتم إعادة ت  المقارنةإعادة تبويب بعض أرقام 

 الدولية.
مليون لایر مقابل  270بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي  -1 مالحظات إضافية

ثل من العام السابق بانخفاض قدره مليون لایر من الربع المما 299
9.6.%  

مليون لایر  39.59بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي -2
مليون لایر للربع المماثل من العام السابق بانخفاض  42.48مقابل 

 بارتفاع قدره مليون لایر للربع السابق  23.31  ومقابل %6.8 قدره
مليون لایر  14.9تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ % وذلك بسبب 70

وتحميله على عن االستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند سعودي 
وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه للربع السابق  قائمة الدخل الموحدة

 .الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (ال توجد حقوق أقلية) خالل الفترة -3

مليون لایر للفترة المماثلة  1070مقابل   مليون لایر  1110الحالية 
  %.3.7من العام السابق بارتفاع قدره 

يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بـ  -4
انخفاض إيرادات التأجير قصير  الربع المماثل من العام السابق إلى

النخفاض األجل وانخفاض في أرباح بيع السيارات المستعملة كنتيجة 
  .أعداد السيارات المباعة

 المنتهيتين فيتم احتساب ربحية السهم لفترتي الثالثة أشهر  -5
 71على بقسمة صافي الدخل للفترة م 31/3/2017م و 31/3/2018

مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناًء على موافقة الجمعية العامة 
- 4-19تاريخ غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم مجانية ب

  .م2017
 

 
 
  


