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 بند الربع الحالي

-133% -70 N/A 20 -163 (صافي الربح )الخسارة  

  N/A 0.02 -0.21 بالريال السهم( خسارة) ربحية 

(اجمالي الربح )الخسارة 1,666 1,925 11%- 1,671 0.4%-  

 الربح )الخسارة( التشغيلي 35 152 77%- 108 68%-

 

 جميع األرقام بالمليون لاير سعودي

 بند توضيح

 71غ نقارنة بأرباح تبلنليون لاير  061بمبلغ   خسائراُ 7102لو  ن  الاا  لربع األظهر نتائج ات
 إلى اآلتي:  . لوياود ذلك7106 الاا نليون لاير في الربع األلو  ن  

 

 نليون لاير ساودي 7,568لتصل إلى  %06.2 بنسبة انخفضت اإليرادات 

لوياود ،  7106في الربع األلو  ن  الاا   نليون لاير ساودي 1,,,1مقارنة نع بال

  إلى: بشكل رئيسانخفاض االيرادات سبب 

(i)  تيجةنن  الامالء  لوإيقاف خطوط غير المسجلي  المبيااتالضغط على 

  ؛ لو7106عا   خال تطبيق نظا  البصمة ل

(ii) 7106ننذ أبريل  ض األساار التحاسبية للمكالمات االنتهائيةاخفان.  

 

 نليون لاير ساودي  0,668ليصل إلى  %,0بنسبة  انخفض إجمالي الربح

كما ،  7106في الربع األلو  ن  الاا   نليون لاير ساودي 0,578نقارنة نع 

 %86مقارنة نع بال %85.0صل إلى لتبمقدار نقطتي  ربح الهانش ارتفات نسبة 

 بشكل رئيس إلى انخفاض اإليرادات ذلك . لوياود 7106اا  في الربع األلو  ن  ال

 .لوالتغير في نزيج اإليرادات نحو المزيد ن  إيرادات البيانات

 

 اإلسالمية ح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة ربااأل

 نليون لاير ساودي 517لتصل إلى  %05بنسبة انخفضت  (EBITDA) والزكاة

خصم االستهالك لواإلطفاء لوتكاليف المرابحة اإلسالنية قبل )ألو نسبة هانش ربح 

 هانش)ألو نسبة نليون لاير ساودي  0,011مقارنة نع بال (%17.8تسالوي  لوالزكاة

ى صل إلت المرابحة اإلسالنية لوالزكاةخصم االستهالك لواإلطفاء لوتكاليف قبل ربح 

 انخفاض إجمالي الربح إلى د ذلكاو، لوي 7106لاا  في الربع األلو  ن  ا (17.5%

  7106 ت في الاا بدأللتكاليف  عدة تخفيضات ن  خال جزئياً  لوالذي تم تاويضه

 .لويتواصل تأثيرها

 
 في الربع ليون لاير ساودي ن ,07ارتفات ن   الفوائد والمصاريف التمويلية

لاير ساودي، لوياود السبب الرئيس نليون  ,05لتصل إلى   7106األلو  ن  الاا  

ناد  سار الفائدة بي  المصارف الساودية )السايبور(، ذلك إلى زيادة في 

افة إلى نصاريف غير نتكررة لواالرتفاع الطبياي لمادالت صافي الديون، باإلض

بليون لاير  2.5إعادة التمويل بقيمة  نتالقة بامليةنليون لاير ساودي  7,بقيمة 

  .7102ساودي في فبراير 

 

 

 

 

 

( خالل  خنخفا ) اال االرتفاعيعود سبب 
 ربع المماثلمقارخنة مع ال ربع الحاليال

السابق من العام  



غ تبل نليون لاير نقارنة بخسائر 061بمبلغ   خسائرُا 7102لو  ن  الاا  ربع األظهر نتائج الت
 إلى اآلتي:  . لويرجع ذلك7106ع الرابع ن  الاا  الربنليون لاير في  21
 

 نليون لاير  7,568لتصل إلى  %0.8 بنسبةاً طفيف نخفضت انخفاضاً ا يراداتاإل

 ، 7106في الربع الرابع للاا   نليون لاير ساودي 7,515مقارنة نع بال ساودي

الربع ألثر الموسمي بي  انما ياكس نستوى نايناً ن  االستقرار إذا تم أخذ 

 .باي  االعتبار رابع لوالربع األلو ال

 

 لوذلك نليون لاير ساودي  0,668تقريباً في نستوى  كان ثابتاً  رباحإجمالي األ

كما ارتفات ،  7106لاا  لرابع ن  اع اللرب نليون لاير ساودي 0,620 بمبلغنقارنة 

في  %82.8مقارنة نع بال %85.0صل إلى بشكل طفيف لتربح الهانش نسبة 

 .الربع السابق

 

  ح قبل خصم االستهالك واإلطفاء وتكاليف المرابحة ربااأل اخنخفا

نليون لاير  517لتصل إلى  %6.,بنسبة  (EBITDA) اإلسالمية والزكاة

خصم االستهالك لواإلطفاء لوتكاليف المرابحة قبل  )ألو نسبة هانش ربح ساودي

)ألو نليون لاير ساودي  522مقارنة نع بال (%17.8الوي تس اإلسالنية لوالزكاة

خصم االستهالك لواإلطفاء لوتكاليف المرابحة اإلسالنية قبل  ربح هانشنسبة 

لوذلك نتيجة للتأثر اإليجابي لألرباح قبل خصم  (%11.6صل إلى ت لوالزكاة

اض بتخفيضات ب للربع السابق االستهالك لواإلطفاء لوتكاليف المرابحة اإلسالنية

 اض المستحقات.لوعكس بالتكاليف غير المتكررة 

 

 نليون لاير ساودي في الربع  ,06ارتفات ن   الفوائد والمصاريف التمويلية

كنتيجة للزيادة الاانة في أساار نليون لاير ساودي  ,05السابق لتصل إلى 

نليون لاير ساودي  7,بقيمة  افة إلى نصاريف غير نتكررة، باإلضالمرابحة

 لوالمتالقة باملية إعادة التمويل.

 

سبب االرتفاع ) االخنخفا  ( خالل يعود 
 السابقربع مقارخنة مع ال ربع الحاليال

 .نتباها لفت اليوجد
مالحظة أو تحفظ أو لفت اخنتباه كما ورد 
 في تقرير المراجع الخارجي

 إلى تطبيق ناايير المحاسبةتمت إعادة تبويب باض البنود في بيانات المقارنة باإلضافة 
 .، لتتوافق نع الفترة الحاليةIFRSالدلولية 

 إعادة تبويب بعض أرقام المقارخنة

 
 نليون  ,18بلغت   7102للربع األلو  ن  الاا   النفقات الرأسمالية اإلضافية

ن  الاا   األلو  نليون لاير ساودي في الربع 0,150لاير ساودي بالمقارنة نع 
النفقات الرأسمالية  ، نما ياكس انخفاضاً نرتبطاً بالمرحلية لورسملة باض 7106

  .7106السنوات السابقة في الربع األلو  للاا   المتراكمة في
 
 ( قبل خصم االستهالك واإلطفاء ح ربااألالتدفق النقدي التشغيلي

 825 بلغالنفقات الرأسمالية(  – وتكاليف المرابحة اإلسالمية والزكاة
ليون ن 780-  بالمقارنة نع 7102نليون لاير ساودي في الربع األلو  ن  الاا  

 . 7106الربع األلو  ن  الاا  لاير ساودي في 
 

 نليون لاير ساودي  255,,0بلغت ( أقلية حقوق وجدت ال) المساهمين حقوق
في نهاية  نليون لاير ساودي ,08,05نقابل   7102في نهاية الربع األلو  للاا  

 .%7.6 قدره بانخفاض لوذلك  7106الربع األلو  ن  الاا  

 
 نليون لاير  156-بلغ  7102للربع األلو  ن  الاا   إجمالي الدخل الشامل

 7106نليون لاير ساودي للربع األلو  ن  الاا   77ساودي نقابل 
 

ر المالية )تمت نراجاتها ن  قبل نراجاي )*( تمت إعادة تقييمها لوفقاً للماايير الدلولية إلعداد التقاري
 الحسابات دلون تدقيقها(

 )**( تمت إعادة تقييمها لوفقاً للماايير الدلولية إلعداد التقارير المالية )لم تتم نراجاتها ألو تدقيقها(
 )***( صافي الدخل هو الدخل باد خصم الزكاة لوالضريبة

إضافيةمالحظات   

 


