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 قطاع النقل

 البحري

، حاياا افعا اعات 0202للربع األول من عاا  األولية أعلنت شركة البحري عن نتائجها المالية 

مليون فيال خالل الارباع الاماماا ال  893مليون فيال مقابل  200األفباح الصافية لتصل إلى 

% عان الارباع السااباي الاتي حاقاقات 332% ، ونمو قدفه 6832من العا  الماضي بافع اع 

 مليون فيال3  625خالله الشركة 

ماقاافناة  الصافية خالل الربع األول من العا  الجاافيأفجعت الشركة النمو الكبير في األفباح 

 -بالربع المما ل من العا  السابي لعدة أسباب أهمها:

 3افع اع االيرادات التشغيلية نتيجة شراء واستال  عدد من ناقالت الن ط العمالقة 

  افع اع معدالت أسعاف نقل الن ط الخا  فاي الساوا الا اوفياة خاالل الارباع األول مان

 02063العا  الجافي مقافنًة بالربع المما ل من عا  

  افع اع االيرادات التشغيلية وصافي الربح لقطاع نقل البضائع العاماة ناتاياجاة لاتاحاسان

 األداء التشغيلي والتجافي في أنشطة نقل البضائع العامة3

 3انخ اض متوسط عكاليف عشغيل الس ن 

 3انخ اض معدل عكل ة وقود الس ن 

فيما عزت الشركة نمو أفباحها خالل الربع األول من العا  الجافي مقافنة بالربع السابي إلاى 

إلاى  80افع اع اجمالي الربح نتيجة زيادة عدد ناقالت الن ط العمالقة خالل الربع األول من 

 ناقلة، باإلضافة إلى انخ اض معدل عكل ة وقود الس ن3 82

مالاياون لالارباع  466مليون فيال مقاافناة باا  543بلغ اجمالي افباح الشركة خالل الربع األول 

% 2633%، بينما افع ع الارباع الاتاشاغايالاي باناحاو 2430المما ل من العا  السابي بافع اع 

 3 0206مليون خالل الربع األول من عا   403مليون فيال مقافنة با  502ليصل إلى 

، وقعت الشركة الوطنية لنقل الاكايامااوياات الاماحادودة )شاركاة عااباعاة 0202بنهاية فبراير 

مليون  02236%( متكرة ع اهم لشراء خمس ناقالت مستخدمة  بقيمة 32مملوكة بنسبة 

ي والاثاالاا مان نادوالف3 ومن المتوقع أن يظهر األ ر المالي لتلك الناقالت خالل الربع الثاا

هتا العا 3 كما وقعت شركة البحري اع اقية شراء ناقلة ن ط عمالقاة مساتاخادماة باقاياماة  

مليون دوالف، حيا من المتوقع أن يظهر األ ر المالي لهته العملية خالل الربع الاثااناي  56

 من هتا العا 3

حققت الشركة خالل الربع األول من العا  الجافي أفباح عالية مقافنة مع الربع السابي والربع 

مليون فياال وماتاوساط  499المما ل من العا  السابي، كما فاقت النتائج عوقعاعنا البالغة 

مليون فيال بشكل ملحوظ3 وبانااًء عالاى ناتاائاج الارباع األول  432عوقعات المحللين البالغة 

 6432باإلضافة إلى عتبتب أسعاف الشحن خالل ال ترة السابقة، قيمنا سهم الشركاة عاناد 

 فيال مع التوصية بزيادة المراكز3 6232فيال بداًل من 

 عركي فدعي

 مدير األبحاث والمشوفة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 حسان عطيهمحمد 

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 64322 القيمة العادلة )فيال(
 46336 )فيال( 0202أبريل  09السعر كما في 

 %0533 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4030 فمز عداول

 56.75 أسبوع )فيال( 60أعلى سعر لا 

 29.70 أسبوع )فيال( 60أدنى سعر لا 

 %839- التغير من أول العا 

 2,119 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لا 

 21,263 الرسملة السوقية )مليون فيال(

 5,670 الرسملة السوقية )مليون دوالف(

 393.75 األسهم المصدفة )مليون سهم(

  %(6كباف المساهمين )أكثر من 

 22.55% صندوا االستثمافات العامة

 20.00% شركة أفامكو السعودية للتطوير

 0206 0204 0208 0200 ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 6322 03349 09360 02390 التمويل  واالستهالك واإلط اء والزكاة 

 0335 2320 2326 5362 قيمه المنشأة /االيرادات

 5352 02308 03320 05353 مضاعف الربحية

%033 عائد األفباح  033%  033%  532%  

 0344 0350 0302 0346 مضاعف القيمة الدفترية

 0335 8332 4390 6323 مضاعف االيرادات

 0366 2389 0326 0304 نسبة فأس العامل

%0833 نمو االيرادات  0636%  0534%  02239%  

 المصدف: القوائم المالية للبنك، عقديرات أبحاث البالد المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدف: القوائم المالية للشركة، عقديرات 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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 نهائية للقوائم المالية3ال قد عختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي عتبعها الشركة3 ولكن ال عأ ير من هتا االختالف على النتيجة

 0206 0204 2013 0200 0200 قائمة الدخل )مليون فيال(

  5.62030  8.20234  0.34235  0.42432  0.99030 إجمالى االيرادات 

  4.43630  0.86638  0.32030  0.62239  0.05530 عكل ة المبيعات 

  00236  9039  5636  5935  02839 المصروفات العمومية واالدافية ومصروفات البيع والتوزيع

  0.32236  0.05330  95232  33432  20230 الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلط اء والزكاة 

%8232 هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلط اء والزكاة   8639%  8430%  8036%  8538%  

 30236 22039 42936 48230 83232 االهالكات واالستهالكات 

  0.93232  65634  62234  46833  00936 الربح التشغيلى 

(6039) صافى دخل )مصروفات( التمويل  (6933)  (2234)  (02236)  (08030)  

  03435  00932  82935  06632  08935 دخل استثماف

  0235  038  3938  0033  0232 أخرى 

  0.24830  69933  38932  62033  88539 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  03034  8534  4939  8238  0636 الزكاة والضريبة 

  0.32033  62038  53930  60636  80034 صافى الدخل قبل حقوا األقلية 

  4430  0336  8239  0036  0432 حقوا االقلية 

  0.30532  68833  56038  62432  03533 صافى الدخل 

%0436 العائد على المبيعات   0234%  0234%  0435%  0430%  

      

 0206 0204 2013 0200 0200 قائمة المركز المالي )مليون فيال(

  0.08939  89230  84436  89338  40938 النقدية وما في حكمها 

  0.20932  23039  22033  02039  03336 ذمم مدينة 

  02832  80536  08830  08030  04632 المخزون 

  82330  48330  05832  84933  03936 أخرى 

  0.34236  0.38336  0.46832  0.04830  0.24038 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  00.59338  00.93232  3.60030  5.62835  5.06039 صافى الموجودات الثابتة 

  0.29939  0032  25236  0.05032  0.08530 مشروعات عحت التن يت

  0.20539  92633  34032  26032  62034 االستثمافات في الشركات التابعة

  34936  92836       موجودات غير ملموسة 

  43236  62432  68930  69033  60936 أخرى 

  02.06230  06.82639  02.62935  9.90934  9.63239 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  09.29235  05.04434  00.20035  00.22032  02.20830 إجمالي الموجودات 

            

  64532  4.20532  92038  20230  60232 الدين قصير األجل والمستحي من الدين طويل األجل 

  90338  60336  02333  05238  08630 ذمم دائنة 

  8630  8839  5530  0339  8034 أخرى 

  80536  06035  09432  05433  06532 مطلوبات قصيرة األجل 

  94430  0.22230  0.83030  4.50035  0.38332  

           دين طويل األجل

  5.62633  4.06039  4.85232  4.06835  4.09632 مطلوبات غير جافية 

  6833  3836  5536  5532  0330 حقوا المساهمين 

  9.29930  3.03638  2.03534  6.50635  6.86639  حقوا األقلية  

  09.29235  05.04434  00.20035  00.22032  02.20830 إجمالي المطلوبات وحقوا المساهمين 

      

 0206 0204 2013 0200 0200 قائمة التدفقات النقدية )مليون فيال(

  0.90832  94239  24433  23232  89338 التدفقات النقدية التشغيلية 

(9036)  84232 التدفقات النقدية التمويلية   5430  0.65532  (42434)  

(0.48936) التدفقات النقدية االستثمافية   (26336)  (52939)  (8.45435)  (0.20930)  

(52236) التغير في النقدية   (2434)  (6239)  4835  30936  

  0.04033  80838  02932  80236  83433 النقد وما في حكمه في نهاية العا  

 المصدف: القوائم المالية للشركة، عقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم 3 وعستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات  وععتمد التوصيات على البيانات الكمية والكي ية التي يجمعها المحللون

 الهبوط3/ودلدينا بإدفاج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطي التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالا ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %023القيمة العادلة عزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %023القيمة العادلة عزيد أو عقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %023القيمة العادلة عقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم عحديد قيمة عادلة النتظاف مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية ع صيلية أو وجود عغيير جوهري في أداء الشركة أو عغير تحت المراجعة:

 السوا أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية3

 

 إخالء المس ولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظا اياهاا ال ال بتلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المتكوفة  في هتا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو ععهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية ناع

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة عوزيع أو إفسال هتا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه بأن هته المعلومات ال عشكل عوصية بشراء أو بيع أوفاا مالية أو العخاذ قراف استثمافي3

 3يعتبر أي إجراء استثمافي يتخته المستثمر بناًء على هتا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

ساتاشااف اساتاثاماافي ما هال قابال ى مليس الهدف من هتا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشوفة أو خياًفا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقي مستقبال3 لتلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 3االستثماف في مثل هته األدوات االستثمافية

 عحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوا المرعبطة بهتا التقرير3

 

 23022–85عصريح هيئة السوا المالية فقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9333 – 028 – 00 – 922+ اإلدافة العامة:

 2220 – 002 – 322 الهاعف المجاني:
 
 

 إدافة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هاعف:
 
 

 

 

 إدافة األبحاث والمشوفة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 922+  هاعف:

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

 

  إدافة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هاعف:

 

 المصرفية االستثمافية

 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هاعف:

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

