
2017يناير  قطاع الخدمات التجارية والمهنية 

التوصياتملخص

مراكززيادة التوصية

120.0 القيمة العادلة

94.2 سعر إغالقأخر

6.7 )%(التوزيعات عائد

34.1 )%(احتمالية الصعود 

المالية األساسيةالمؤشرات
117.7 أسبوع52أعلى سعر ل 

79.7 أسبوع52أدنى سعر ل 

82.0 (همسباملليون)األسهم املصدرة 

7,729 (لمليون ريا)القيمة السوقية 

0.5 )%(األسهم احلرة 

(8.6) ()%منذ بداية العام التغري

0.8 بيتا للسهممعامل
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23/01/2017أسعار إغالق 

(التموين)الخطوط السعودية للتموين 

التقييم
11.8 (2017المتوقع)مكرر الربحية 

5.5 (2017المتوقع )مكرر القيمة الدفترية 

3.8 (2017المتوقع)قيمة المنشأة للمبيعات 

السهمأداء

تراجعنتيجة%0.2بلغطفيفبرتاجع2016املاليللعامالشركةإيراداتجاءت

لعامريالمليون2,256.7اإليراداتبلغتوقدللطائرات،الداخليالتموينمبيعات

جاءكماريال،مليون2,308والبالغة%2.2بنسبةتوقعاتنامنبأقلوذلك،2016

 .التواليعلى%4.5و%5.8بنسبةتوقعاتنامنبأقلالربحوصايفالربحإمجالي
 

متوينطاعقمبيعاتتراجعبسبباإليراداتاخنفضتفقداإلدارةلتوضيحاتووفقًا

جملمعامشروعرمسلةبسبباإلهالكزيادة(1بالتالي،الربحإمجاليتأثروقدالطائرات،

تكاليفزيادة(2باملدينة،التموينوحدةومشروعجبدةاملغسلةومشروعبالدمامالسكين

 .حتصيلهايفمشكوكديونخمصصات(3العاملني،
 

بنحوباخنفاض2016عاممنالرابعالربعإيراداتجاءتفقدالربعيةللنتائجبالنسبة

اخنفضتفيماومسية،املالعواملتأثريبسببالسابقالعاممناملماثلالربععن4%

طقاملنامبيعاتاخنفاضبسببوذلك%6بنسبةاملرافقوإدارةالتموينقطاعمبيعات

افتتاحنتيجة%10بةبنسالتجزئةقطاعمبيعاتارتفعتفقداآلخراجلانبوعلى.النائية

%30.1سبةبنالربحإمجالياخنفضكما.املطاراتداخلالتجزئةحمالتمنعدد

عامخاللريالمليون20مبقداراإلجيارتكاليفخمصصعكسإىلأساسًاويرجع

املخصصاتمنعددعكسإىل%45بنسبةالربحصايفاخنفاضيرجعكما،2015

 .2015عاممنالرابعالربعخاللاملستحقةواملصاريف
 

اخنفضفقد2016عاممنالسابقالربعبنتائجمقارنةالرابعالربعلنتائجوبالنسبة

كماالطائرات،متوينقطاعإيراداتاخنفاضبسبب%9.6بنسبةاإليراداتإمجالي

اخنفاضبسببوذلك%11.5بنسبةاملرافقوإدارةالتموينقطاعإيراداتاخنفضت

و%24.9سبةبنالربحوصايفالربحإمجالياخنفضكماالنائية،املناطقمبيعات

 .املومسيةالعواملبسببالتواليعلى29.9%
 

للتموينالسعوديةطوطاخللشركةاملراكزبزيادةنوصيفإننااألوليةالنتائجعلىبناًء

داتإيراأننتوقعكماسعودي،ريال120.0عندالعادلةالسهمقيمةأساسعلىوذلك
باإلضافةحملليني،اللمشغلنيالطائراتأعداديفالتوسعمندعمًاتلقىسوفالشركة

 .بالطرياناملرتبطةغريالقطاعاتيفالشركةتوسعإىل

، وذلك بسبب 2016حقق معدل نمو اإليرادات تراجعاً طفيفاً خالل العام المالي 
.  ضعف األداء في قطاع خدمات تموين الطائرات

البند

اإليرادات

الربح اإلمجالي

اإلمجاليهامش الربح

صايف الربح

ش صايف الربحهام

السهم بالريالرحبية

بلومبرج: المصدر

جميع األرقام بالمليون لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك
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تحديث النتائج المالية
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منهجية التقييم

ال يعترب ي إن هذا العرض التوضيح. 07083-37: واملرخص هلا بالعمل من قبل هيئة السوق املالية رخصة رقم( أرباح)إن هذا العرض التوضيحي من إعداد شركة أرباح املالية 
إن هذا العرض التوضيحي مقدم لكم . التزامة أوراق مالية، وال يعترب هذا العرض التوضيحي أو أي من حمتوياته أساسًا ألي عقد أوأيعرضا أو دعوة لالستثمار أو االكتتاب يف

ة منه خارج حدود اململكة العربية السعودية  نسخةيأال جيوز توزيع هذا العرض التوضيحي أو . إلعطاء املعلومات فقط وال جيوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعطائه ألي شخص أخر

 يف أي مكان مينع القانون توزيعهأو 

شركة مل تقم عتماد على مصداقيتها، وأرباح جبمع املعلومات والوصول إىل اآلراء املتضمنة يف هذا العرض التوضيحي من خالل مصادر تعتقد أن بإمكانها االشركة لقد قامت 

قة أو اكتمال أو صحة املعلومات أو اآلراء املطروحة بناًء على ما تقدم، فإن أرباح ال تقدم أية ضمانة فيما يتعلق بعدالة أو د. أرباح بالتأكد من مصداقية املعلومات بشكل مستقل

و خسائر مرتبطة بهذا العرض التوضيحي  إن أرباح ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر ناجتة عن استعمال هذا العرض التوضيحي أو حمتوياته، أ. يف هذا العرض التوضيحي

كون الشخص املستلم مسؤواًل عن التحقق من  وي،أو بدقة املعلومات أو اكتماهلا فيه أو يف أي مستند أخر مت إعداده من قبل أرباح أو مت إرساله إىل أي شخص من قبل أرباح

 . يحي أو أي مستند مشابهليها يف هذا العرض التوضيحي وحتليلها وتقييم فوائد وأخطار األوراق املالية موضوع هذا العرض التوضإاملعلومات املتضمنة أو املشار 

لتارخيي لألوراق املالية ال يشكل ضمانًا للنتائج  إن األداء ا. إن اآلراء والتوقعات  املتضمنة يف هذا العرض التوضيحي تشكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغيري دون أي إشعار مسبق

 .املستقبلية

تتقدم بعرض لتقديم خدمات ات للمصدر أو قد تشارك أرباح من وقت ألخر يف عمليات متويل ألي من مصدري األوراق املالية املشمولة يف هذا العرض التوضيحي وقد تقدم خدم

قوم بعمليات متعلقة باألوراق املالية قبل نشر هذا  من املمكن ألرباح، ضمن حدود القانون، أن ت. للمصدر، وقد تقوم بعمليات بيع وشراء يف األوراق املالية أو االختيارات املتعلقة بها

قبول هذا العرض التوضيحي يقبل ب. على من يتسلم هذا العرض التوضيحي اإلملام بكافة املعلومات وااللتزام بكافة احملددات املذكورة أعالهو.العرض التوضيحي وتوزيعه

 .املستلم االلتزام  مبحتويات إخالء املسؤولية هذا

دد من شركة أرباح املاليةتوب مسبق وحمما مل يشر خبالف ذلك، ال يسمح إطالقا بنسخ أي من املعلومات الواردة يف هذه النشرة جزئيًا أو كليًا دون احلصول على أذن مك

لقد تم اإلشارة خلالف ذلك، ما مل تالبيانات الواردة يف هذا التقرير مت احلصول عليها من شركة رويرتز وشركة بلومربج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية حملية أخرى

صراحة حيث ال تقدم أرباح املالية أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهداتبذلت شركة أرباح املالية جهدا كبريا للتحقق من أن حمتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة يف كافة األوقات

ال  ومات اليت حتتويها هذه النشرةي من املعلكانت أم ضمنا، كما أنها ال تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غري مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أ

.إجراءات يف املستقبلتهدف هذه النشرة إىل استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة الختاذ أي إجراء
عرضة لالرتفاع واالخنفاض تحقق منها أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط وال ميكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة أسهم واألدوات املالية والدخل امل

حسب ظروف السوق
اطر االقتصادية احملتملة  مل املخأن االستثمار يف األسهم وبعض األدوات املالية األخرى ينطوي على خماطرة مرتفعة، وعليه فإنه ينبغي أن يكون مبقدور املستثمرين حت

تنصح . تثمره، أو قد خيسر مجيع استثماراتهميكن ألسعار أو قيمة األوراق املالية أن تنخفض وان يسرتد املستثمر مبلغًا اقل من املبلغ الذي اس. الستثمارهم كليًا أو جزئيًا؛

اإلفصاح اخلاص باملخاطر مرين قراءةشركة أرباح املالية كل مستثمر استشارة مستشاريه اخلاصني لتحديد جدوى ومالئمة االستثمار بالنسبة إليه، وجيب على مجيع املستث

 .املتعلق باملخاطر الرئيسية اليت ينطوي عليها االستثمار

إخالء املسؤولية

األحباثقسم 

research@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:اإللكرتونيالربيد 
 64-3831-966+55:ت
 

 قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني
 6490-3831-966+: ت

 

customercare@arbahcapital.com:خدمة العمالء 

اهلبوطإمكانية الصعود أو / املتوقعالعائد التوصية 

%15من القيمة العادلة أكرب املراكز زيادة

%14و % 15+ العادلة بني القيمة حياد

%15أقل من القيمة العادلة املراكز ختفيض

املنهجيةعنقلياًلختتلفقدليتااخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

 .املذكورة

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

المالية أرباح 
، 8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد

 .، اململكة العربية السعودية31492الدمام  
 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع


