تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصﻼت )بدجت السعودية( النتائج المالية اﻷولية الموحدة للفترة
المنتهية في 2018/3/31م )ثﻼثة أشهر(
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جميع اﻷرقام بالريال السعودي
بﻨﺪ

توضيح

يعود سبب اﻻرتفاع )اﻻنخفاض( خﻼل الربع يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل
الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام من العام السابق إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير اﻷجل وانخفاض
في أرباح بيع السيارات المستعملة كﻨتيجة ﻻنخفاض أعﺪاد السيارات
السابق إلى
المباعة باﻹضافة إلى أنه بلغت مخصصات الﺪيون المعﺪومة خﻼل
الربع الحالي  2.5مليون ﷼ مقارنة بـ  600الف ﷼ للربع المماثل
من العام السابق.
يعود سبب اﻻرتفاع )اﻻنخفاض( خﻼل الربع يعود سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق
الحالي مقارنة مع الربع السابق
إلى قرار الشركة بتسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  14.9مليون ﷼
سعودي عن اﻻستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند وتحميله على
قائمة الدخل الموحدة للربع السابق وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه
الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.

بﻨﺪ
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
مﻼحظات إضافية

توضيح
تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية
الﺪولية.
 -1بلغ إجمالي اﻹيرادات خﻼل الربع الحالي  270مليون ﷼ مقابل
 299مليون ﷼ من الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قﺪره
.%9.6
-2بلغ إجمالي الﺪخل الشامل خﻼل الربع الحالي  39.59مليون ﷼
مقابل  42.48مليون ﷼ للربع المماثل من العام السابق بانخفاض
قﺪره  %6.8ومقابل  23.31مليون ﷼ للربع السابق بارتفاع قﺪره
 %70وذلك بسبب تسجيل انخفاض قيمة بمبلغ  14.9مليون ﷼
سعودي عن اﻻستثمار بإحدى الشركات الزميلة بالهند وتحميله على
قائمة الدخل الموحدة للربع السابق وذلك بسبب الوضع الراهن لهذه
الشركة وعدم وجود مؤشرات لتحقيق تحسن في وضعها المستقبلي.
-3بلغ إجمالي حقوق المساهمين )ﻻ توجﺪ حقوق أقلية( خﻼل الفترة
الحالية  1110مليون ﷼ مقابل  1070مليون ﷼ للفترة المماثلة
من العام السابق بارتفاع قﺪره .%3.7
 -4يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي للربع الحالي مقارنة بـ
الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير
اﻷجل وانخفاض في أرباح بيع السيارات المستعملة كﻨتيجة ﻻنخفاض
أعﺪاد السيارات المباعة.
 -5تم احتساب ربحية السهم لفترتي الثﻼثة أشهر المﻨتهيتين في
2018/3/31م و 2017/3/31م بقسمة صافي الﺪخل للفترة على 71
مليون سهم )متضمﻨة أسهم المﻨحة( بﻨا ًء على موافقة الجمعية العامة
غير العادية بزيادة رأس المال بمﻨح اسهم مجانية بتاريخ -4-19
2017م.

