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 قطاع النقل

 البحري

خالل الربع الثانيي “البحري”للشركة الوطنية السعودية للنقل البحريتراجعت األرباح الصافية 

% عن الربع الثاني من العام المياييي ـبي 86من العام الحالي بشكل كبير حيث انخفضت بي 

ميليييوي رييالذ ـبيللي  بيلي يت  ربياح  391% عن الربع األـل من العام الحالي لتصل إلى 95

ميليييوي رييال  3,311مليوي ريال مقيابيل  911الشركة خالل النصف األـل من العام الحالي 

ـقد تأثرت  رباح الشركة سلبًا بيانيخيفياد ميعيد ت  خالل النصف األـل من العام المايي.

 سعار النقل بشكل عام ـمعد ت  سعار نقل النفط الخام بشكل خاص خالل اليربيع اليثيانيي 

 مقارنة مع فترتي المقارنةذ فضال عن ارتفاع تكلفة ـقود السفن.

تسلمت البحري ثالث ناقالت نفط عمالقة جديدة خالل األشهر  فبراير ـيونيو ـييوليييو مين 

ذ ـسيسياهيه هيلا الينيميو فيي العام الحالي  من شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة

 سطول الشركة في الحد من تأثير تراجع  سعار الشحن ـتقوية القدرة التنيافسييية ليليشيركية 

 في السوق الدـلية.

تأثر  داء الشركة بشكل كبير بتراجع ايرادات قطاع نقل البترـل خالل الربع اليثيانيي مين اليعيام 

الحالي على الرغه من زيادة عدد الناقالتذ حيث تراجعت ايرادات الشركة خالل الربيع اليثيانيي 

مييليييييوي ريييالذ           3,153% عيين الييربييع الييثييانييي ميين الييعييام الييمييايييي لييتييسيي ييل 71بيينييسييبيية 

%ذ بينما انخفضت ايرادات نقل الكيييمياـييات 17ـتراجعت ايرادات نقل البترـل الخام بنسبة 

% ـ 11%ذ ـارتفعت ايرادات الخدمات اللوجستية ـنقل البضائع السائبة بينيسيبية 3بنسبة 

% علي التواليذ ـبالمقارنة مع الربع األـل من العام الحاليذ فقد انيخيفيضيت اييرادات 317

% ـ 13%ذ ـانكمشت ايرادات قطاعي نقل البترـل ـالكيماـيات بنسبية 76الشركة بنسبة 

% على التوالي بينما قفزت ايرادات قطاعي الخدمات اللوجستية ـنقل البضائع السائيبية 1

 % تواليًا.37% ـ 9بمعدل 

على مستوي النصف األـل من العام الحاليذ تراجعت ايرادات الشيركية ا جيميالييية بينيسيبية 

% ـحققت قطاعات الشركة  داءًا اي ابيًا باستثناء قطاع نقل البترـل الخام اللي تيراجيعيت 37

% ـاييرادات قيطياع 33% فيما ارتفعت ايرادات قطاع نقل الكيمياـييات بينيسيبية 78ايراداته 

%ذـكاي النمو األكبر في قطاع البضائع السائبة اليلي ارتيفيع 17الخدمات اللوجستية بنسبة 

% من اجمالي ايرادات الشركة متبوعًا بقطياع اليخيدميات 89%ذ مَثل قطاع نقل البترـل 312

% من ايرادات الشركة ثه قطاعي نقل اليبيتيرـكيييمياـييات 32اللوجستية اللي استحوذ على 

 % على التوالي.8% ـ 37ـالبضائع السائبة بنسبة 

 15باإليافة إلى التراجع على مستوي ا يراداتذ فقد ارتفعت المصرـفات التمويلية مين 

مليوي ريال خالل الربع الثاني مين  61مليوي ريال خالل الربع الثاني من العام المايي إلى 

ميليييوي رييال إليى  15العام الحالي ـانخفضت حصة الشركة في  رباح الشركات الزميلة من 

مليوي ريالذ ـبلل  ارتفعت المصرـفات اليتيميوييلييية خيالل الينيصيف األـل مين اليعيام  71

مليييوي رييالذ ـتيراجيع اليدخيل مين الشيركيات  319% على  ساس سنوي لتس ل 76بنسبة 

 مليوي ريال. 11% إلى 11الزميلة بنسبة 

تأثر  داء الشركة بشكل ملحوظ خالل الربع الثاني من اليعيام اليحيالييذ ـجياءت  ربياح الشيركية 

مليوي ريالذ ـميع األخيل فيي ا عيتيبيار  ي قيطياع  135دـي متوسط توقعات السوق البالغ 

البترـل يمثل ال زء األكبر من ايرادات الشركة فإي  داء الشركية ييتيوقيف بشيكيل كيبييير عيليى 

الت يرات في  سعار نقل البترـل على الرغه من التقدم الكبير اللي حققته الشركة في دعه 

 داء قطاعي الخدمات اللوجستية ـالبضائع السائبةذ من المتوقع  ي يستمر الضي يط عيليى 

 سعار نقل البترـل خالل العام الحالي بسبب عمليات تسليه السفن الي يدييدةذ ليكين عيليى 

المدى الطويل تعتبر الصورة م ايرة لحد بعيد نظرا  قتراب عدد كيبييير مين الينياقيالت عيليى 

مستوي العاله من  نهاية  عمارهيا اليتيشي يييلييية فضيال عين انيخيفياد عيميليييات اليتيسيليييه 

رييال  11المتوقعةذ ـفي يوء نتائج الربع الثانييذ نيخيفيي تيقيييمينيا لسيهيه الشيركية مين 

 ريال للسهه. 12للسهه إلى 
 CFA حمد هنداـىذ 

 محلل مالي  ـل

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث ـالمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 12.11 القيمة العادلة )ريال(
  17.31 )ريال( 7132يوليو  11السعر كما في 

 %39.1 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1111 رمز تداـل

 11.11  سبوع )ريال( 97 على سعر لي 

 76.11  سبوع )ريال( 97 دنى سعر لي 

 -72% الت ير من  ـل العام

 267  شهر ) لف سهه( 1متوسط ح ه التداـل لي 

 37,815 الرسملة السوقية )مليوي ريال(

 1,123 الرسملة السوقية )مليوي دـ ر(

 151.29 األسهه المصدرة )مليوي سهه(

  %(9كبار المساهمين ) كثر من 

 77.99% صندـق ا ستثمارات العامة

 71.11% شركة  رامكو السعودية للتطوير

 7131A 7139A 7138A 7132E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصرـفات التمويل  ـا ستهالك 
 6.55 2.16 2.79 32.71 ـاإلطفاء ـالزكاة 

 1.71 7.55 7.27 9.81 قيمه المنشأة /ا يرادات

 37.21 2.36 8.59 71.86 مضاعف الربحية

%1.3 عائد األرباح  2.6%  2.6%  2.6%  

 7.1 3.5 3.2 1.9 مضاعف ا يرادات

%16.8 نسبة ر س العامل  391.9%  357.2%  311.9%  

%72.1 نمو ا يرادات  319.6%  -5.1%  -2.9%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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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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 البحري

 نهائية للقوائه المالية.ال قد تختلف طريقة عرد بيانات القوائه المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ـلكن   تأثير من هلا ا ختالف على النتي ة

 لتتماشي مع معايير المحاسبة الدـليةذ القوائه المالية التاريخية معدة ـفقا لمعايير المحاسبة السعودية  7132ته تعديل بعي بنود القوائه المالية لعام 

 7131A 7131A 7139A 7138A 7132E قائمة الدخل )مليوي ريال(

  8,725  8,265  2,181  1,878  7,612 إجمالي ا يرادات 

  1,693  1,615  9,782  7,597  7,716 تكلفة المبيعات 

%26.8 نسبة البند السابق من المبيعات   63.1%  21.8%  23.1%  22.1%  

  372  331  738  55  316 مصرـفات  خرى بالصافي 

  7,795  7,291  7,613  3,326  831 الربح قبل مصرـفات التمويل ـاإلطفاء ـا ستهالك ـالضرائب ـالزكاة

%73.8 هامش الربح قبل مصرـفات التمويل ـاإلطفاء ـا ستهالك ـالضرائب ـالزكاة  17.9%  12.9%  11.8%  18.1%  

  596  578  673  811  331 ا ستهالكات ـاإلطفاءات

  3,117  3,672  3,561  929  911 الربح التش يلي 

%32.8 هامش الربح التش يلي  39.5%  78.9%  78.5%  71.2%  

(81) صافي دخل التمويل   (312)  (317)  (712)  (756)  

  66  312  369  317  753 حصة الم موعة في  رباح شركات شقيقة

(3)  316  خرى   33  32  —-  

  3,157  3,299  7,111  811  615 الدخل قبل الضريبة ـالزكاة 

(11)  363  12  91 الضريبة ـالزكاة   52  

  7  15  11  75  12 حقوق األقلية 

  557  3,295  3,632  911  297 صافي الدخل 

%78.1 العائد على المبيعات   31.2%  71.1%  79.5%  39.6%  

      

 7131A 7131A 7139A 7138A 7132E قائمة المركز المالي )مليوي ريال(

  638  7,161  3,711  151  111 النقدية ـمرابحات قصيرة األجل 

  3,885  3,335  3,175  881  876 ذمه مدينة 

  786  713  711  172  771 المخزـي 

  119  196  186  118  713  خرى 

  1,366  1,652  7,613  3,632  3,172 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  31,569  31,211  37,256  37,561  6,937 صافى الموجودات الثابتة 

  3,386  3,371  3,176  518  617 ا ستثمارات في الشركات التابعة

  7,551  7,986  7,111  3,171  3,738  خرى 

  36,311  32,118  38,798  39,118  31,921 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  73,113  73,111  35,152  32,371  33,552 إجمالي الموجودات 

            

  3,383  3,113  912  1,136  513 الدين قصير األجل ـالمستحق من الدين طويل األجل 

  281  212  576  152  761 ذمه دائنة 

  117  721  181  362  323  خرى 

  7,777  7,171  3,616  1,213  3,199 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  6,951  6,219  2,918  1,391  1,122 دين طويل األجل

  97  91  91  61  22 مطلوبات غير جارية 

  31,181  31,933  5,211  6,369  8,362 حقوق المساهمين 

  73,113  73,111  35,152  32,371  33,552 إجمالي المطلوبات ـحقوق المساهمين 

      

 المصدر: القوائه المالية للشركةذ تقديرات  بحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالـة على ذل ذ يقوم نظام التقييه . ـتستخدم البالد المالية هيكل التقييه الخاص بها من ثالث طبقات  ـتعتمد التوصيات على البيانات الكمية ـالكيفية التي ي معها المحللوي

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهه الم طاة يمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ذ ـالقيمة العادلة التي نحددهاذ ـإمكانية الصع

 %.31القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.31القيمة العادلة تزيد  ـ تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.31القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

ـف ظر له يته تحديد قيمة عادلة  نتظار مزيد من التحليل  ـ البيانات  ـ قوائه مالية تفصيلية  ـ ـجود ت يير جوهري في  داء الشركة  ـ ت ير تحت المراجعة:

 السوق  ـ  ية  سباب  خرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 إخالء المس ـلية

مالييية ـميدييرييهيا ـميوظيفيييهيا   ال بللت شركة البالد المالية  قصى جهد للتأكد من  ي محتوى المعلومات الملكورة  في هلا التقرير  صحيحة ـدقيقة ـمع ذل  فإي شركة البالد

 .عن ذل  ة يقدموي  ي يمانات  ـ تعهدات صراحة  ـ يمنًا بشأي محتويات التقرير ـ  يتحملوي بطريقة مباشرة  ـ غير مباشرة  ي مس ـلية قانونية نات

األغيراد دـي اليميوافيقية اليخيطييية  مين   ي وز إعادة نسخ  ـ إعادة توزيع  ـ إرسال هلا التقرير بطريقة مباشرة اـ غير مباشرة ألي شخص آخر  ـ نشره كليًا  ـ جيزئيييًا ألي غيرد 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت ا نتباه بأي هله المعلومات   تشكل توصية بشراء  ـ بيع  ـراق مالية  ـ  تخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر  ي إجراء استثماري يتخله المستثمر بناًء على هلا التقرير سواًء كاي كليًا  ـ جزئيًا هو مس ـليته الكاملة ـحده

سيتيشيار اسيتيثيمياري مي هيل قيبيل ى مليس الهدف من هلا التقرير  ي يستخدم  ـ يعتبر مشورة  ـ خياًرا  ـ  ي إجراء آخر يمكن  ي يتحقق مستقبال. للل  فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 .ا ستثمار في مثل هله األدـات ا ستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية ب ميع الحقوق المرتبطة بهلا التقرير.

 

 16311–12تصريح هيئة السوق المالية رقه 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد ا لكترـني:

 5666 – 711 – 33 – 588+ اإلدارة العامة:

 1113 – 338 – 611 الهاتف الم اني:
 

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد ا لكترـني:

 8761 – 751 – 33 – 588+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد ا لكترـني:

 8795 – 751 – 33 – 588+  هاتف:

 

 إدارة األبحاث ـالمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكترـني:

 8791 – 751 – 33 – 588+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد ا لكترـني:

 8711 – 751 – 33 – 588+  هاتف:

 

 المصرفية ا ستثمارية

 investmentbanking@albilad-capital.com البريد ا لكترـني:

 8798 – 751 – 33 – 588+  هاتف:

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

