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 قطاع النقل

 البحري

% 28كشفت القوائم المالية للشركة الوطنية للنقل البحري ترراعرع ابربرال اليرابريرة برنرسربرة 

مرلريرون ريرال برب الرربرع  218مليون ريال مقابل  812لتسجل  8112خالل الربع ابخير من عام 

% بالمقارنة مع الرربرع الرثرالر  مرن 848، بينما قفزت ابربال الفيلية بنحو 8112المقابل عام 

مرلريرون برب  1,212مليون ريال مقابل  211، وبذلك بلغت ابربال السنوية للشركة 8112عام 

مرلريرون  128%. عاءت أربال الشركة الفيلية أعلى من توقعنا الربرالر  32بانخفاض  8112عام 

 مليون ريال. 121ريال وأيضًا أعلى من متوسط توقعات السوق البال  

إلى عرة  أسربراه أارمرأراا )أ( انرخرفراض  8112يرعع االنخفاض بب إيرادات الشركة خالل عام 

معةالت أسعار النقل العالمية بشكل عام و معةالت أسعار نقل النفط الرخرام والركريرمراويرات، 

)ه( ارتفاع  تكلفة وقود السفن مع زياد  سعر النفط، )ج( انرخرفراض الرةخرل االسرترثرمراري مرن 

مرلريرون ريرال  23%( برمرقرةار 21.2حية الشركة بب شركة بترديك المحةود  )مملوكة بنسبة 

، )ه( 8112مليرون ريرال برب عرام  131)د( تسجيل عكس لمخيص ضريبة االستقطاع بمبل  

ارتفاع مياريف التمويل عراء التوسع بب اسطول الشركة وارتفاع تكلفة التمويل، )و( ارترفراع 

 بعض المياريف التشغيلية.

أعلنت البحري بب نوبمبر الماضب عزمأا بيع  عزء من حيتأا بب شركرة برتررديرك الرمرحرةود  

%(، وتعمل الشركة بب نقل وتجار  البترول المسال وتوقعت الربرحرري أن ترترم 21.2والبالغة )

 . لكن لم يتم االعالن عن مبل  اليفقة.8112صفقة البيع خالل الربع ابول من عام 

 8112اريرونرةاي سرامرأرو خرالل عرام ناقالت ناقلة نفط عةية  مرن شرركرة  3تسلمت البحري 

 3وساام ذلك بب الحة من أثر التراعع بب أسعار النقل، ومن المخطط أن ترترسرلرم الشرركرة 

مرلريرون  949، وتبل  تكلفة الرنراقرالت الرعرشرر نرحرو 8112ناقالت نفط عمالقة أخرى بب عام 

%( 21دوالر، باإلضابة لذلك، بقة وقعت شركة البحري للبضائع السائربرة )مرمرلروكرة برنرسربرة 

بب أغسطس الماضب عقودًا لبناء أربع ناقالت للبضائع السائبة مع شركة ايونةاي الكروريرة، 

 181بقيمة اعمالريرة تربرلر    8181وسيتم استالم الناقالت ابربع خالل النيف ابول من عام 

ويساام اذا النمو بب أسرطرول الشرركرة برب الرحرة مرن ترعثريرر ترراعرع أسرعرار مليون دوالر، 

 الشحن وتقوية القةر  التنابسية للشركة بب السوق الةولية.

، أبحرت ناقلة نفط عمالقة تابعرة لرلربرحرري مرن مريرنراء برب واليرة لرويرزيرانرا 8112خالل ببراير 

ابمريكية متجأة لليين واب المر  ابولى التب يتم تحميل ناقلة نرفرط عرمرالقرة مرن مريرنراء 

أمريكب بفضل زياد  انتاج الواليات المتحة  ابمرريركريرة مرن الرنرفرط والرذي ترجراوز الرمرسرتروى 

 مليون برميل بب اليوم. 11والبال   1921القياسب المسجل عام 

بشكل عواري من تراعع اسعار النقل خاصة بب قرطراع نرقرل  8112تعثر أداء الشركة خالل عام 

% من ايرادات الشركة، ويعرود االنرخرفراض برب أسرعرار نرقرل 21.2النفط والذي يستعثر بنحو 

إلى عة  عوامل برب مرقرةمرترأرا خرفرض مسرترويرات االنرتراج مرن قربرل  8112النقط بب عام 

مجموعة أوبك وبعض كبير المنتجين، عةير برالرذكرر أن نسربرة الرترزام دول أوبرك برمرسرترويرات 

ويرعع ذلك إلى تةاور انتاج برنرزويرال مرن  8112% بب ديسمبر 123االنتاج المتفق عليأا بل  

النفط، كما تعثرت أسعار النقل بنمو حجم أسطول الناقرالت الرعرالرمرب، كرمرا أن السرحر  مرن 

المخزون بشكل كبير لةى بعض كبار المستألكين ساام بب خفض الرطرلر  عرلرى الرنراقرالت، 

بالتوازي مع ذلك، ارتفعت تكلفة وقود السفن بالتوازي مع تحسن أسعار النفرط الرخرام. عرلرى 

الرغم من تحسن أسعار النقل بب بةاية الربع ابخير، إال أن الرترحرسرن الرمروسرمرب كران دون 

المتوقع ويرعع ذلك النخفاض مستويات االنتاج بضال عن عةم تعخيررات عروارريرة برب حرركرة 

النقل عراء الطقس، لكن على المةى الطويل تعتبر صرور  الرقرطراع مرغرايرر  لرحرة برعريرة نر ررا 

القتراه عةد كبير من الناقالت على مستوي العالم من  نأاية أعماراا التشغيلريرة بضرال عرن 

برب  مليرون بررمريرل 1.3انخفاض عمليات التسليم المتوقعة وزياد  الطل  على البترول بنحو 

. لذا من المتوقع أن تتحسن معةالت الشحن بب الرنريرف الرثرانرب مرن 8112اليوم بب عام 

 ريال للسأم. 28، نحتفظ بتقييمنا السابق لسأم الشركة عنة 8112عام 

 CFAأحمة انةاوى، 

 محلل مالب أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدار  اببحاثا

 تركب بةعق

 مةير اببحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 28.11 القيمة العادلة )ريال(
 89.94 )ريال( 8112مارس  2السعر كما بب 

 %2.91 العائة المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4121 رمز تةاول

 22.81 أسبوع )ريال( 38أعلى سعر لر 

 82.21 أسبوع )ريال( 38أدنى سعر لر 

 -2.14% التغير من أول العام

 211 أشأر )ألف سأم( 2متوسط حجم التةاول لر 

 11,211 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,142 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 292.23 ابسأم الميةر  )مليون سأم(

  %(3كبار المساامين )أكثر من 

 88.33% صنةوق االستثمارات العامة

 81.11% شركة أرامكو السعودية للتطوير

 8113A 8112A 8112A 8112F ديسمبر  -نأاية العام المالب 

قيمه المنشع  /الربح قبل ميروبات التمويل  
 2.24 9.22 2.12 2.91 واالستأالك واإلطفاء والزكا  

 8.29 2.81 8.23 8.39 قيمه المنشع  /االيرادات

 11.21 14.22 2.22 2.42 مضاعف الربحية

 2.4% 3.1% 2.4% 2.4% عائة ابربال

 1.2 1.9 1.2 1.2 مضاعف االيرادات

 131.2% 121.8% 122.2% 134.3% نسبة رأس العامل

 11.2% -11.9% -9.1% 113.2% نمو االيرادات

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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 الميةرا القوائم المالية للشركة، تقةيرات 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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 القطاعات التشغيلية لشركة البحري 

 اإلعمالب أخرى البضائع السائبة الخةمات اللوعستية الكيماويات النفط الخام  8112

 2,142 13 228 1,122 213 2,282 اإليرادات

 4,911 1 213 214 222 2,114 تكلفة التشغيل

 122 - - 11 11 123 إعانة الوقود

 1,281 13 42 244 122 222 إعمالب الربح

 121 128 13 8 12 2 مياريف إدارية وعمومية

 )84( )2( 1 2 )82( - إيرادات )مياريف( أخرى، صابب

 2 2 1 - 1 - إيرادات مالية

 212 43 81 84 39 121 مياريف تمويل

 28 28 - - - - الحية بب نتائج أعمال شركة زميلة

 912 )22( 12 283 22 211 الةخل قبل الزكا   والضريبة

       

8112       

 2,229 12 821 928 224 4,292 اإليرادات

 3,121 1 883 222 211 2,382 تكلفة التشغيل

 124 - - 18 3 112 إعانة الوقود

 1,298 12 42 822 122 1222 إعمالب الربح

 111 119 18 83 13 - مياريف إدارية وعمومية

 )8( 11 1 2 21 )44( مياريف( إيرادات أخرى، صابب)

 19 12 1  1 - إيرادات مالية

 841 28 11 83 42 182 مياريف تمويل

 142 142 - - - - الحية بب نتائج أعمال شركة زميلة

 1,212 42 82 821 122 1,812 الةخل قبل الزكا   والضريبة

 التغير بب حجم أسطول شركة البحري

 Q1 8112 Q8 8112 Q2 8112 Q4 8112 Q1 8112 Q8 8112 Q2 8112 Q4 8112 عةد السفن لكل قطاع

 42 43 48 48 41 41 41 41 قطاع نقل النفط الخام 

 21 21 21 21 21 21 21 82 نقل الكيماويات

 2 2 2 2 2 2 2 2 الخةمات اللوعستية

 3 3 3 3 3 3 3 3 نقل البضائع السائبة

 22 22 24 24 22 22 22 21 المجموع

 مساام(. -مليار ريال( من عميل واحة )شركة أرامكو السعودية وشركاتأا التابعة 2.4ا 8112م ) 8112ديسمبر  21مليار ريال للسنة المنتأية بب  8.3تشتمل إيرادات قطاع نقل النفط الخام  على مبل  قةره 

 معةل نمو أسطول الناقالت العالمب  
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 معة  وبقًا لمعايير المحاسبة السعودية. 8113و 8114*القوائم المالية لعامب 

 نأائية للقوائم المالية.ال قة تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية بب التقرير عن الطريقة التب تتبعأا الشركة. ولكن ال تعثير من اذا االختالف على النتيجة

 8114A 8113A 8112A 8112A 8112F قائمة الةخل )مليون ريال(

  2,293  2,142  2,229  2,424  2,282 إعمالب االيرادات 

  3,129  4,283  4,292  3,822  8,938 تكلفة المبيعات 

%21.4 نسبة البنة السابق من المبيعات   21.2%  28.1%  22.8%  22.3%  

  193  193  112  812  99 ميروبات أخرى باليابب 

  8,823  1,929  8,242  8,211  1,122 الربح قبل ميروبات التمويل واإلطفاء واالستأالك والضرائ  والزكا 

%28.3 اامش الربح قبل ميروبات التمويل واإلطفاء واالستأالك والضرائ  والزكا   22.3%  41.3%  28.2%  22.4%  

  983  234  922  281  212 االستأالكات واإلطفاءات

  1,211  1,183  1,221  1,921  323 الربح التشغيلب 

%13.9 اامش الربح التشغيلب  82.3%  82.8%  12.2%  19.2%  

(112) صابب دخل التمويل   (128)  (841)  (212)  (218)  

  91  28  142  123  128 حية المجموعة بب أربال شركات شقيقة

(1) أخرى   11  19  2  2  

  1,112  912  1,212  8,142  211 الةخل قبل الضريبة والزكا  

(44)  121  22 الضريبة والزكا    111  29  

  2  2  28  44  89 حقوق ابقلية 

  1,111  211  1,212  1,212  324 صابب الةخل 

%14.2 العائة على المبيعات   84.2%  83.2%  12.8%  13.1%  

      

 8114A 8113A 8112A 8112A 8112F قائمة المركز المالب )مليون ريال(

  242  1,191  8,121  1,841  291 النقةية ومرابحات قيير  ابعل 

  1,389  1,328  1,112  1,189  222 ذمم مةينة 

  893  891  841  814  282 المخزون 

  233  212  222  222  422 أخرى 

  2,883  2,289  2,212  8,241  1,212 إعمالب الموعودات قيير  ابعل 

            

  13,238  14,242  12,228  18,292  18,921 صابى الموعودات الثابتة 

  1,188  993  1,184  1,182  912 االستثمارات بب الشركات التابعة

  1,811  1,218  8,829  8,421  1,481 أخرى 

  12,923  12,332  12,184  12,832  13,212 إعمالب الموعودات طويلة ابعل 

  81,811  81,122  81,222  19,192  12,182 إعمالب الموعودات 

            

  1,122  1,123  1,111  342  4,112 الةين قيير ابعل والمستحق من الةين طويل ابعل 

  281  281  222  982  492 ذمم دائنة 

  244  212  822  222  122 أخرى 

  8,121  8,113  8,181  1,222  4,211 مطلوبات قيير  ابعل 

            

  2,214  9,121  2,224  2,312  4,132 دين طويل ابعل

  23  29  23  34  24 مطلوبات غير عارية 

  11,221  9,912  11,122  9,211  2,123 حقوق المساامين 

  81,811  81,122  81,222  19,192  12,182 إعمالب المطلوبات وحقوق المساامين 

      

 الميةرا القوائم المالية للشركة، تقةيرات أبحاث البالد المالية
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 شرل ن ام التينيف بب البالد المالية

عالو  على ذلك، يقوم ن ام التقييم . وتستخةم البالد المالية ايكل التقييم الخاص بأا من ثالث طبقات  وتعتمة التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التب يجمعأا المحللون

 الأبوط./ودلةينا بإدراج ابسأم المغطا  ضمن إحةى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التب نحةداا، وإمكانية اليع

 %.11القيمة العادلة تزية على السعر الحالب بعكثر من   :زيادة المراكز

 %.11القيمة العادلة تزية أو تقل عن السعر الحالب بعقل من    حياد:

 %.11القيمة العادلة تقل عن السعر الحالب بعكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحةية قيمة عادلة النت ار مزية من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفييلية أو وعود تغيير عواري بب أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباه أخرى خاصة بعبحاث البالد المالية.

 

 إخالء المس ولية

مالريرة ومرةيرريرأرا ومروظرفريرأرا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقيى عأة للتعكة من أن محتوى المعلومات المذكور   بب اذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك بإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقةمون أي ضمانات أو تعأةات صراحة أو ضمنًا بشعن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي مس ولية قانونية نات

ابغرراض دون الرمروابرقرة الرخرطريرة  مرن ال يجوز إعاد  نسخ أو إعاد  توزيع أو إرسال اذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  بي شخص آخر أو نشره كليًا أو عرزئريرًا بي غررض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

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

 .يعتبر أي إعراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على اذا التقرير سواًء كان كليًا أو عزئيًا او مس وليته الكاملة وحةه

سرترشرار اسرترثرمراري مر ارل قربرل ى مليس الأةف من اذا التقرير أن يستخةم أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أي إعراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك بإننا نرنريرح برالررعروع إلر

 .االستثمار بب مثل اذه ابدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بأذا التقرير.

 

 12111–22تيريح ايئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 

 خةمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البرية االلكترونبا

 9222 – 812 – 11 – 922+ اإلدار  العامةا

 1111 – 112 – 211 الأاتف المجانبا

 
 إدار  ابصول

 abicasset@albilad-capital.com البرية االلكترونبا

 2821 – 891 – 11 – 966+  ااتفا

 

 إدار  الحفظ

 custody@albilad-capital.com البرية االلكترونبا

 2839 – 891 – 11 – 966+  ااتفا

 

 إدار  اببحاث والمشور 

 research@ albilad-capital.com البرية اإللكترونبا

 2831 – 891 – 11 – 966+  ااتفا

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكةا

 

  إدار  الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البرية االلكترونبا

 2821 – 891 – 11 – 966+  ااتفا

 

 الميربية االستثمارية

 investmentbanking@albilad-capital.com البرية االلكترونبا

 2832 – 891 – 11 – 966+  ااتفا

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

