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 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

 التموين

المالية األولية لشركة الخطوط السعودية للتموين عن الربع الثاني من  نتائجأظهرت ال

مليون ريال وبذلك جاءت أرباح الربع الثاني  737العام الحالي تحقيق ربح صافي قدره 

متماشية مع توقعاتنا لصافي الربح، وبناء على ذلك، انخفضت أرباح الربع الثاني بنسبة 

 مليون ريال،        747% عن الربع المماثل من العام الماضي والذي بلغت أرباحه 1.7

، مليون ريال 777% عن أرباح الربع األول من العام الحالي البالغة 8بينما ارتفعت بنسبة 

 717مليون ريال مقابل  757بلغت األرباح الصافية نحو فقد على مستوى النصف األول، 

 %.1.3مليون ريال في النصف األول من العام الماضي بانخفاض 

مليون ريال مقابل  557بلغت مبيعات الشركة خالل الربع الثاني من العام الحالي نحو 

%، بينما ارتفعت 3.4مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي بانخفاض  511

% عن الربع األول من العام الحالي، على صعيد النصف األول بلغت 3.7اإليرادات بنسبة 

 .7177مليون ريال في النصف األول من عام  7,731مليون ريال مقابل  7,185اإليرادات 

ويرجع االنخفاض في أرباح الشركة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بصفة 

تعديل مخصص الزكاة وضريبة الدخل المتعلق  بنود غير تشغيلية مثلأساسية إلى 

مليون ريال المتعلقة  3.5بالسنوات السابقة وذلك بأثر سلبي من خالل احتساب مبلغ 

% إال إن الشركة تمكنت من المحافظة على 3.4بذلك. وعلى الرغم من انخفاض اإليرادات 

% وذلك 1.75نمو بسيط في الربح التشغيلي خالل الربع الثاني محققًة نمو بلغ 

 النخفاض تكلفة المبيعات.

فيما يتعلق بأرباح النصف األول، فقد تأثرت سلبًا بانخفاض مبيعات التموين لشركات 

الطيران األخرى وشركات الطيران األجنبية باإلضافة الى انخفاض مبيعات معدات الطيران 

المقدمة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية. وقد تم تعويض ذلك االنخفاض 

بشكل جزئي بارتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية 

 باإلضافة الى ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة. 

مليون ريال وهو نفس مستوى الربع المماثل  745بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثاني 

% عن الربع األول، وبذلك 77.7من العام الماضي، بينما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 

% في الربع 75.4% مقابل 77.3ارتفع هامش الربح التشغيلي خالل الربع الثاني إلى 

% في الربع السابق، على مستوى النصف األول فقد انخفض الربح 74.4المقابل و 

% في النصف 75% مقابل 75.5% وبلغ هامش الربح التشغيلي 3التشغيلي بنسبة 

 األول من العام الماضي.

بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن   من جهة أخرى، أوصى مجلس اإلدارة 

ريال للسهم وستكون أحقية األرباح لمساهمي  7.5بمبلغ  7171الربع الثاني من عام 

أغسطس الحالي على أن يتم التوزيع في  77الشركة المالكين لالسهم بنهاية تداول يوم 

 .7171سبتمبر  71تاريخ 

على الرغم من انخفاض اإليرادات خالل النصف األول إال أن الشركة عززت من هوامش 

الربحية بشكل ملحوظ، وقد جاءت أرباح الشركة متماشية مع توقعاتنا لكننا نخفض تقيمنا 

ريال للسهم حيث أتخذنا موقفا أكثر تحفظا  84ريال للسهم إلى  88لسهم الشركة من 

 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

 84.11 القيمة العادلة )ريال(
 87.37 )ريال( 7171اغسطس  77السعر كما في 

 %8.8 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.7114 رمز تداول

 717.15 أسبوع )ريال( 57أعلى سعر لـ 

 18.15 أسبوع )ريال( 57أدنى سعر لـ 

 -77.7% التغير من أول العام

 58 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لـ 

 1,111 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 7,881 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 87 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 35.11% المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

 73.71% شركة التموين االستراتيجي المحدودة

 7174A 7175A 7177A 7171E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 

 التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة
71.38 8.17 77.81 77.57 

 3.18 3.11 7.88 3.71 قيمه المنشأة /االيرادات

 74.75 73.77 71.71 71.87 مضاعف الربحية

%1.8 عائد األرباح  8.7%  1.7%  7.8%  

 5.57 5.73 5.38 5.18 مضاعف القيمة الدفترية

 3.73 3.75 3.74 3.37 مضاعف االيرادات

%74.4 نمو االيرادات  5.8%  -1.7%  -7.1%  

 7.77 7.71 8.57 1.81 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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 *7173A 7174A 7175A 7177A 7171E قائمة الدخل )مليون ريال(

  7,787.1  7,757.1  7,771.8  7,735.8  7,871.5 إجمالي االيرادات 

  7,474.5  7,478.7  7,475.8  7,347.7  7,777.1 تكلفة المبيعات 

%77.3 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   73.1%  77.7%  75.7%  74.4%  

  788.1  788.3  771.1  778.7  748.1 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%8.1 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   1.8%  1.4%  8.3%  8.7%  

(5.3) المخصصات بالصافي  (37.7)  (77.7)  77.7  5.5  

  581.4  513.7  783.7  757.8  577.3 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%31.7 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  31.5%  31.1%  75.4%  77.1%  

  57.5  38.3  74.1  78.5  75.5 االستهالكات واإلطفاءات

  535.8  534.3  778.8  733.3  545.8 الربح التشغيلي

%78.7 هامش الربح التشغيلي   78.1%  78.7%  73.1%  74.4%  

  7.1  7.8  78.7  71.7  73.5 أخرى

  547.7  547.7  788.5  753.8  578.4 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب

* 41.1 - - - - الزكاة والضرائب  

  517.8  547.7  788.5  753.8  578.4 صافي الدخل 

%31.5 العائد على المبيعات   31.7%  31.8%  74.1%  77.8%  

      

 7173A 7174A 7175A 7177A 7171E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  787.7  737.4  518.4  181.1  887.8 النقدية واستثمارات قصيرة األجل 

  178.1  131.1  553.4  548.1  478.7 ذمم مدينة 

  745.8  748.7  747.4  87.8  17.7 المخزون 

  741.4  743.7  731.7  757.7  78.7 أخرى 

  7,781.4  7,758.3  7,335.4  7,571.7  7,441.7 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  551.5  573.8  458.7  787.5  88.7 صافى الموجودات الثابتة 

  87.3  87.3  54.8  51.7  751.7 أخرى 

  737.8  747.1  577.8  747.1  748.3 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  7,831.7  7,815.3  7,848.7  7,818.3  7,785.4 إجمالي الموجودات 

            

  471.8  444.4  331.8  413.5  317.7 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

  47.4  37.5  53.7  57.3  53.7 أخرى 

  453.3  487.1  384.4  458.8  474.4 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  788.5  773.3  745.7  773.8  777.4 مطلوبات غير جارية 

  7,781.4  7,777.7  7,378.7  7,775.1  7,758.7 حقوق المساهمين 

  7,831.7  7,815.3  7,848.7  7,818.3  7,785.4 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7173A 7174A 7175A 7177A 7171E قائمة التدفقات النقدية

  578.1  431.8  581.7  447.5  511.4 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(471.1) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (538.8)  (574.8)  (574.4)  (415.7)  

(777.5) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (8.8)  (788.1)  (78.8)  (38.3)  

(778.7) التغير في النقد  (717.3)  (717.3)  (757.5)  55.7  

 : متوقعة.F: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية 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

 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية. . 7171.* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 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

 %.71القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.71القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.71القيمة 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:

 8888 – 713 – 77 – 877+ اإلدارة العامة:

 1117 – 777 – 811 الهاتف المجاني:
 

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

 7781 – 781 – 77 – 877+  هاتف:
 

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

 7758 – 781 – 77 – 877+  هاتف:

 

 

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

 7751 – 781 – 77 – 877+  هاتف:

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

 

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

 7731 – 781 – 77 – 877+  هاتف:

 

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

 7757 – 781 – 77 – 877+  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.

 

 18711–31تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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