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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 التموين

 7102شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائجها المالية للربع األول من عام كشفت 

مليون خالل الربع المماثل من عام  031مليون ريال مقابل  070محققة صافي ربح قدره 

مليون  62%، ومقارنة بالربع السابق قفز صافي الربح من 2.6وذلك بانخفاض  7102

% في الربع األول 77.2%. وأدى ذلك لتراجع هامش صافي الربح إلى 72ريال بارتفاع  

 .                               7102% لنفس الفترة  من عام 73.3من هذا العام مقارنة بـ 

% 5في جانب اإليرادات، انكمش إجمالي ايرادات الربع األول من العام الجاري بنسبة 

مليون في الربع المماثل من العام السابق وكان  556مليون ريال مقابل  535ليصل إلى 

ذلك بسبب انخفاض ايرادات قطاع تموين الطائرات، باإلضافة إلى تراجع ايرادات قطاع 

التموين وإدارة المرافق، بينما نمت ايرادات قطاع التجزئة مقارنة بالربع األول من عام 

نظرًا الفتتاح عدد من محالت التجزئة في بعض مطارات المملكة،  وأدى ذلك إلى  7102

ارتفاع تكاليف المبيعات حيث أن تكاليف المبيعات في قطاع التجزئة أعلى منها في  قطاع 

 535تموين الطائرات. بالمقابل استقر إجمالي االيرادات عند مستوى الربع السابق والبالغ 

مليون ريال، في حين جاء النمو الكبير في صافي الربح جراء انخفاض المصروفات 

مليون ريال بسبب عكس صافي مخصصات ديون  06.6العمومية واإلدارية بمبلغ 

مشكوك في تحصيلها، باإلضافة إلى تراجع تكلفة المبيعات والذي يعود إلى ترشيد 

 مصروفات المرافق العامة بما في ذلك تقليل التعاقد مع العاملين المؤقتين.

مليون ريال  022% ليصل إلى 03من جانب آخر، تراجع إجمالي الربح خالل الربع األول بنحو 

، و ليتقلص هامش إجمالي 7102مليون ريال للفترة  المماثلة من عام  067مقارنة بـ 

% في الربع األول من العام السابق. وبلغ الربح التشغيلي 35% مقابل 30الربح إلى 

مليون ريال خالل الربع المماثل بانخفاض  051مليون ريال مقابل  031خالل الربع األول 

% خالل الربع األول 75% مقابل 75هامش الربح التشغيلي إلى %, و ليتراجع 2.7قدره 

 013% من 72بالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع  الربح التشغيلي بمعدل . و7102من عام 

مليون خالل الربع الرابع من عام  021% من 5.5مليون ريال وتحسن إجمالي الربح بمعدل 

7102. 

فيما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، قالت الشركة إن عملية التحول لن ينتج عنها 

 أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

مليون ريال ، وأقل من  037بشكل عام ، جاءت أرباح الربع األول أقل من توقعاتنا البالغة 

مليون ريال. ونعتقد أن القرار الملكي بإعادة  032متوسط توقعات المحللين البالغة 

البدالت والمكافآت والمزايا سيساهم بزيادة انفاق المستهلكين، ومن ذلك زيادة الطلب 

على حركة الطيران وخصوصا مع بدء إجازة طويلة للمدارس، ولكن من جهة أخرى، نتوقع 

تحرير أسعار تذاكر الطيران الداخلي إذا قامت الحكومة برفع أن تتأثر الشركة سلبيًا في حال 

ما سبق نحتفظ بتقييمنا لسهم شركة التموين عند  . وعطفًا علىأسعار وقود الطائرات

 ريال. 68

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 68.11 القيمة العادلة )ريال(
 61.75 )ريال( 7102مايو  2السعر كما في 

 8.6% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6004 رمز تداول

 106.75 أسبوع )ريال( 57أعلى سعر لـ 

 79.75 أسبوع )ريال( 57أدنى سعر لـ 

 -12.8% التغير من أول العام

 71 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لـ 

 7,401 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,973 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 82 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 35.70% المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

 23.10% شركة التموين االستراتيجي المحدودة

 2014A 2015A 2016A 2017E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 

 التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة
10.88 10.22 12.36 12.43 

 3.13 3.14 3.14 3.32 قيمه المنشأة /االيرادات

 14.19 13.79 10.68 11.41 مضاعف الربحية

 %6.6 %7.2 %7.7 %7.4 عائد األرباح

 5.69 5.92 5.66 6.09 مضاعف القيمة الدفترية

 3.29 3.31 3.30 3.49 مضاعف االيرادات

 %0.4 %0.2- %5.8 %14.4 نمو االيرادات

 6.41 6.60 8.52 7.97 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 المبيعات والعائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة الدخل )مليون ريال(

  7,725.7  7,752.2  7,721.8  7,035.6  0,822.5 إجمالي االيرادات 

%01.2 معدل نمو االيرادات   05.5%  5.8%  -1.7%  1.5%  

  0,580.0  0,528.7  0,505.8  0,352.0  0,027.2 تكلفة المبيعات 

%27.3 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   23.1%  27.2%  25.0%  25.5%  

  061.6  088.3  022.2  026.0  058.2 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%8.1 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   2.6%  2.5%  8.3%  8.5%  

(5.3) المخصصات  (30.0)  (02.7)  72.2  77.2  

  521.5  523.2  263.2  250.8  520.3 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%31.0 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  31.5%  31.2%  75.5%  75.7%  

  50.2  36.3  75.2  08.5  05.5 االستهالكات واإلطفاءات

  508.6  535.3  228.6  233.3  555.8 الربح التشغيلي

%76.7 هامش الربح التشغيلي   76.2%  76.2%  73.2%  77.6%  

  2.6  2.6  76.2  71.2  73.5 أخرى

  575.8  550.0  268.5  253.6  526.5 صافي الدخل 

%31.5 العائد على المبيعات   31.2%  31.6%  75.1%  73.7%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  330.3  732.5  516.5  281.1  887.8 النقدية وما في حكمها 

  016.5  018.6  013.5  85.1  52.2 ذمم مدينة 

  051.5  056.0  057.5  82.8  22.2 المخزون 

  227.2  225.6  581.0  205.6  530.1 أخرى 

  0,353.8  0,756.3  0,335.5  0,522.2  0,552.0 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  557.0  523.8  558.0  060.5  68.0 صافى الموجودات الثابتة 

  87.3  87.3  55.8  51.7  051.7 أخرى 

  235.3  252.1  507.6  750.2  758.3 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0,688.7  0,615.3  0,858.7  0,816.3  0,265.5 إجمالي الموجودات 

            

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  068.5  710.2  065.5  027.5  051.5 ذمم دائنة 

  752.0  757.2  032.5  750.0  731.2 مصروفات مستحقة 

  57.8  32.5  53.2  52.3  53.7 أخرى 

  582.3  580.1  385.5  556.8  575.5 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  086.5  023.3  055.2  073.8  007.5 مطلوبات غير جارية 

  0,300.3  0,720.0  0,308.7  0,775.2  0,058.2 حقوق المساهمين 

  0,688.7  0,615.3  0,858.7  0,816.3  0,265.5 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E قائمة التدفقات النقدية

  201.3  531.8  581.2  557.5  511.5 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(522.1) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (536.6)  (525.6)  (525.5)  (525.2)  

(027.5) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (8.6)  (088.1)  (08.6)  (36.6)  

(076.0) التغير في النقد  (012.3)  (027.3)  (057.5)  65.8  

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6888 – 713 – 00 – 622+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 622+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 

 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

