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 قطاع النقل

 البحري

خةل  الةربةع   للشركة الوطنيةة السةعةوديةة لةلةنةقةل الةبةحةرياستمر التراجع في األرباح الصافية 

مليةون ريةا  فةي  503مليون ريا  مقابل  20% لتسجل 10مع انخفاض األرباح بنسبة  الثالث

% عة  الةربةع الةثةانةي مة  الةعةا  20الربع المقابل، بينما انخفضت األرباح الصافةيةة بةنةسةبةة 

% إلةى 31الحالي، وبذلك، انخفضت أرباح التسعة شهور األولى م  العا  الحةالةي بةنةسةبةة 

 مليون ريا  في الفترة المماثلة العا  الماضي. 0,403مليون ريا  مقابل  395

ملةيةون  031تضم  عكسًا في مخصص الضرائب بة  6102جدير بالذكر أن الربع الثالث م  عا  

ريا  وانعكس ذلك ايجابيًا على نتائج فترتي المقارنة العا  الماضي، وباستبةعةاد اةذا الةبةنةد، 

 % على التوالي.35% و 25سيبلغ االنخفاض في أرباح الربع الثالث والتسعة أشهر 

وأرجعت الشركة التراجع الكبير في األرباح الصافية خل  الربع الثالث والتسعة شهةور مةقةارنةة 

مع الفترتي  المقابلتي  م  العا  الةمةاضةي إلةى انةخةفةاض مةعةدالل أسةعةار الةنةقةل خةا ةة 

معدالل أسعار نقل النفط والكيماويال، فضل ع  ارتفاع تكلفة وقود السف  نةرةرًا الرتةفةاع 

% فةي شةركةة بةتةرديةك بةنةحةو        51اسعار الوقود، كما تراجع العائد م  حصة الشركة الةبةالة ةة 

مليون ريا  في التسعة أشهر. كما ارتفعةت مصةروفةال  45مليون ريا  في الربع الثالث و  9

%( فةي 31مةلةيةون ريةا  ) 21%( و 012مليون ريا   في الربع الةثةالةث ) 42التمويل  بمبلغ 

التسعة شهور. على النقيض، تحس  أداء قطاع الخدمال اللوجستةيةة وفةقةا لةبةيةان الشةركةة. 

مةلةيةون  0,614% لةتةسةجةل 2انخفضت االيرادال االجمالية للشركة خل  الربع الثالث بنسبة 

 %.00ريا ، بينما كان التراجع على نحو أكثر خل  التسعة شهور مسجًل 

معدالل أسةعةار الةنةقةل  خةا ةة نةقةل الةنةفةط الةخةا   بالمثل، فقد تأثر أداء الشركة أيضًا م  

 % ع  الربع الثاني.2.2بشكل خاص. ونتج ع  اذا انخفاض ايرادال الشركة بنسبة 

ايونداي سامهو ومة  الةمةتةوقةع أن يةبةدأ تسلمت البحري اليو  ناقلة نفط جديدة م  شركة 

سةبةتةمةبةر  نشاط الناقلة في شهر ديسمبر المقبل، علمًا بأن الشركة تسلمت ناقلة أخرى في

على أن يبدأ نشاطها في أكتوبر الجاري، تجدر اإلشارة إلى أن الةبةحةري قةد تسةلةمةت الماضي 

ثلث ناقلل نفط أخرى خل  فبراير ويونيو ويوليو م  العا  الحالي. وم  المنةتةرةر تسةلةية  

 949خمس ناقلل أخرى خل  العا  المقبل، وبل ت التكلفةة االجةمةالةيةة لةلةنةاقةلل الةعةشةر 

مليون دوالر، باإلضافة لذلك، فقد وقعت شركة البحري للبضائع السائبةة )مةمةلةوكةة بةنةسةبةة 

%( في أغسطس الماضي عقودًا لبناء أربع ناقلل للبضائع السائبة مع شركة اةيةونةداي 21

بقيةمةة اجةمةالةيةة   6161الكورية، وسيت  استل  الناقلل األربع خل  النصف األو  م  عا  

ويساا  اذا النمو في أسطو  الشركة في الةحةد مة  تةأثةيةر تةراجةع مليون دوالر،  061تبلغ 

 أسعار الشح  وتقوية القدرة التنافسية للشركة في السوق الدولية.

مليون ريا  وأيضًا دون متوسط تةوقةعةال السةوق  031جاءل أرباح الشركة دون توقعنا البالغ 

مليون ريا ، حيث تأثر أداء الشركة بشكل مةلةحةوال خةل  الةربةع الةثةالةث مة  الةعةا   034البالغ 

الحالي م  التراجع في معدالل نقل النفط ،كما أسلفنا في تةقةريةرنةا السةابة  يةمةثةل قةطةاع 

% م  ايرادال الشركة في النصف األو ، بالتالي فةنن األداء الةعةا  يةتةوقةف 23النفط مثل 

بشكل جواري على الت يرال في أسعار نقل النفط رغ  التقد  الكبير الذي حةقةقةتةش الشةركةة 

في دع  أداء قطاعي الخدمال اللوجستيةة والةبةضةائةع السةائةبةة، مة  الةمةتةوقةع أن يسةتةمةر 

الض ط على أسعار نقل النفط خل  العا  الحالي بسبب عمليال تسةلةية  السةفة  الةجةديةدة 

وخفض انتاج النفط في مجموعة أوبك، تقدر اإلشارة إلى أن حج  أسةطةو  نةاقةلل الةنةفةط 

، لةكة  عةلةى الةمةدى 6102% خل  العا  الحالي واو نةفةس مةعةد  عةا  3.3قد ينمو بنحو 

الطويل تعتبر  ورة القطاع م ايرة لحد بعيد نةرةرا القةتةراد عةدد كةبةيةر مة  الةنةاقةلل عةلةى 

مستوي العال  م   نهاية أعماراا التش يلية فضل ع  انخفاض عمليال التسلي  المتةوقةعةة 

وزيادة الطلب على البترو ، لذا م  المتوقع أن تتحس  معدالل الشح  في النصف الثةانةي 

ريةا   52، وفي ضوء نتائج الربع الثالث نخفض تقييةمةنةا لسةهة  الشةركةة مة  6101م  عا  

 ريا . 56للسه  إلى 

 CFAأحمد انداوى، 

 محلل مالي أو 

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتوا ل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدع 

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التو ية

 56.11 القيمة العادلة )ريا (
 61.30 )ريا ( 6102اكتوبر  62السعر كما في 

 %06.6 العائد المتوقع

  بيانال الشركة

 SE.4151 رمز تداو 

 44.51 أسبوع )ريا ( 36أعلى سعر لة 

 62.21 أسبوع )ريا ( 36أدنى سعر لة 

 -53.4% الت ير م  أو  العا 

 424 أشهر )ألف سه ( 5متوسط حج  التداو  لة 

 00,662 الرسملة السوقية )مليون ريا (

 6,994 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 595.23 األسه  المصدرة )مليون سه (

  %(3كبار المساامي  )أكثر م  

 66.33%  ندوق االستثمارال العامة

 61.11% شركة أرامكو السعودية للتطوير

 6104A 6103A 6102A 6102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمش المنشأة /الربح قبل مصروفال التمويل  واالستهلك 
 9.12 2.12 2.24 02.15 واإلطفاء والزكاة 

 5.04 6.21 6.35 3.60 قيمش المنشأة /االيرادال

 03.49 2.51 2.01 60.15 مضاعف الربحية

%5.3 عائد األرباح  1.1%  1.1%  3.5%  

 0.9 0.2 0.3 5.0 مضاعف االيرادال

%51.2 نسبة رأس العامل  034.3%  096.2%  046.4%  

%62.4 نمو االيرادال  013.1%  -9.1%  -00.4%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرال أبحاث البلد 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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 البحري

 نهائية للقوائ  المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانال القوائ  المالية في التقرير ع  الطريقة التي تتبعها الشركة. ولك  ال تأثير م  اذا االختلف على النتيجة

 لتتماشي مع معايير المحاسبة الدولية، القوائ  المالية التاريخية معدة وفقا لمعايير المحاسبة السعودية . 6102*ت  تعديل بعض بنود القوائ  المالية لعا  

 *6105A 6104A 6103A 6102A 6102E قائمة الدخل )مليون ريا (

  2,102  2,219  2,424  5,262  6,142 إجمالي االيرادال 

  4,221  4,149  3,622  6,936  6,651 تكلفة المبيعال 

 %29.5 %20.4 %21.2 %10.4 %21.2 نسبة البند الساب  م  المبيعال 

  060  005  602  99  011 مصروفال أخرى بالصافي 

  6,115  6,235  6,110  0,021  204 الربح قبل مصروفال التمويل واإلطفاء واالستهلك والضرائب والزكاة

 %54.2 %41.2 %52.3 %56.3 %60.2 اامش الربح قبل مصروفال التمويل واإلطفاء واالستهلك والضرائب والزكاة

  933  962  160  215  004 االستهلكال واإلطفاءال

  0,062  0,162  0,911  323  311 الربح التش يلي 

 %01.2 %62.9 %62.3 %03.9 %02.2 اامش الربح التش يلي

 )532( )652( )056( )012( )21(  افي دخل التمويل 

  39  042  013  056  690 حصة المجموعة في أرباح شركال شقيقة

 -  02  00 )0(  011 أخرى 

  151  0,233  6,145  211  159 الدخل قبل الضريبة والزكاة 

  011 )44(  010  52  31 الضريبة والزكاة 

  2  59  44  69  52 حقوق األقلية 

  263  0,239  0,102  354  236  افي الدخل 

 %06.1 %63.9 %64.5 %04.2 %62.4 العائد على المبيعال 

      

 *6105A 6104A 6103A 6102A 6102E قائمة المركز المالي )مليون ريا (

  262  6,111  0,641  591  544 النقدية ومرابحال قصيرة األجل 

  0,399  0,009  0,169  225  261 ذم  مدينة 

  625  640  614  562  665 المخزون 

  440  431  521  452  650 أخرى 

  5,169  5,192  6,140  0,102  0,462 إجمالي الموجودال قصيرة األجل 

            

  04,142  05,244  06,291  06,911  1,306  افى الموجودال الثابتة 

  0,035  0,064  0,161  912  146 االستثمارال في الشركال التابعة

  6,301  6,321  6,451  0,461  0,602 أخرى 

  01,300  02,452  02,632  03,512  01,321 إجمالي الموجودال طويلة األجل 

  60,341  60,555  09,192  02,065  00,992 إجمالي الموجودال 

            

  151  0,110  342  4,101  910 الدي  قصير األجل والمستح  م  الدي  طويل األجل 

  926  242  961  492  615 ذم  دائنة 

  553  624  525  012  020 أخرى 

  6,062  6,165  0,151  4,210  0,533 مطلوبال قصيرة األجل 

            

  1,144  1,243  2,312  4,035  4,522 دي  طويل األجل

  20  34  34  14  22 مطلوبال غير جارية 

  01,491  01,300  9,211  1,013  2,012 حقوق المساامي  

  60,341  60,555  09,192  02,065  00,992 إجمالي المطلوبال وحقوق المساامي  

      

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرال أبحاث البلد المالية
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 شرح نرا  التصنيف في البلد المالية

علوة على ذلك، يقو  نرا  التقيي  . وتستخد  البلد المالية ايكل التقيي  الخاص بها م  ثلث طبقال  وتعتمد التو يال على البيانال الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط./ودلدينا بندراج األسه  الم طاة ضم  إحدى مناط  التو ية التالية بناًء على سعر اإلغلق ، والقيمة العادلة التي نحدداا، وإمكانية الصع

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

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل ع  السعر الحالي بأقل م     حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل ع  السعر الحالي بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تحديد قيمة عادلة النترار مزيد م  التحليل أو البيانال أو قوائ  مالية تفصيلية أو وجود ت يير جواري في أداء الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباد أخرى خا ة بأبحاث البلد المالية.

 

 إخلء المس ولية

مالةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال ال بذلت شركة البلد المالية أقصى جهد للتأكد م  أن محتوى المعلومال المذكورة  في اذا التقرير   حيحة ودقيقة ومع ذلك فنن شركة البلد

 .ع  ذلكجة يقدمون أي ضمانال أو تعهدال  راحة أو ضمنًا بشأن محتويال التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغةراض دون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مة  ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسا  اذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جةزئةيةًا ألي غةرض 

  .المسبقة م  شركة البلد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن اذه المعلومال ال تشكل تو ية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على اذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا او مس وليتش الكاملة وحده

سةتةشةار اسةتةثةمةاري مة اةل قةبةل ى مليس الهدف م  اذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمك  أن يتحق  مستقبل. لذلك فنننا نةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 .االستثمار في مثل اذه األدوال االستثمارية

 تحتفظ شركة البلد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 11011–52تصريح ايئة السوق المالية رق  

 البلد المالية
 

 خدمة العملء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9111 – 615 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األ و 

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2611 – 691 – 00 – 922+  ااتف:
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2639 – 691 – 00 – 922+  ااتف:

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 2631 – 691 – 00 – 922+  ااتف:

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

 

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2651 – 691 – 00 – 922+  ااتف:

 

 المصرفية االستثمارية

 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2632 – 691 – 00 – 922+  ااتف:

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

