
 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(

  8112مايو  1

 8112الربع األول 

NSCSA AB - 4030.SE 

1  

 قطاع النقل

 البحري

كشفت القوائم المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البببحبري جبراألبع األبببا  بشب بل كبببيبر 

 173مليون بيال مقباببل  181خالل الربع األول من العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح للفترة 

مليون بيال في الربع األخير من العام البمبا بي ببتبراألبع  817مليون بيال في الربع المقابل و 

مليون بيبال ومبتبو ب   31% على التوالي. وفاقت أببا  الربع األول جوقعنا البالغ 11% و82

 مليون بيال. 32.9جوقعات المحللين البالغ 

إلى انخفاض مبعبت ت  8117يأجي التراألع في أببا  الشركة بالمقابنة مع الربع األول من عام 

أ عاب نقل النف  الخام وابجفاع ج لفة وقود السفن فضال عن جسجيل الشركة خسبابة قبتب با 

 13% في شركة بترديك المحتودة مقابل ببح بمقبتاب 11.1مليون بيال من حصتها البالغة  81

مليون بيال نظرا للتو ع في ا بطبول  81مليون بيال، كما ابجفعت مصروفات التمويل بنحو 

 مليون بيال. 17الشركة ونتج عن التو ع أيضا ابجفاع المصروفات العمومية وا دابية بنحو 

بالمقابنة مع الربع السابق، على الرغم من انخفاض معت ت أ عاب النقل وابجفاع مصبروفبات 

التمويل إ  ان التأثير األكبر ألاء من جحقيق الشركة خسابة من ا تثماب ا فبي شبركبة ببتبرديبك 

 مليون بيال في الربع السابق. 19مليون بيال مقابل أببا  قتب ا  81مبلغ 

 15312مبلبيبون بيبال مبقباببل  15197بلغ األمالي اإليرادات خالل الربع األول من العام الحالي 

% بسبب جراألع أ عاب النقل والذي فاق األثبر 89مليون بيال في الربع المقابل بانخفاض يبلغ 

نباقبلبة فبي نبهبايبة  21نباقبلبة مبقباببل  31ا يجابي الناجج من زيادة حجم أ طول الشركة إلى 

% بسبببب 8ابجفعت ا يرادات ببنبحبو  8117، بالمقابنة مع الربع السابق من عام  8117مابس 

 جو ع األ طول.

ناقالت نف  ألتيتة خالل العام الحالي حتي كتاببة  بذا البتبقبريبر أخبر با فبي  1جسلمت البحري 

، ومن المنتظر ا تالم ناقلة ألتيبتة خبالل البنبصبل األول مبن البعبام 8112العاشر من إبريل 

 فن جم التعاقت على ببنبائبهبا فبي كبوبيبا البجبنبوببيبة وجبم  11الحالي و ي األخيرة من  من 

مبلبيبون دو ب، بباإل بافبة  313نبحبو بت لفة األمالية جبببلبغ  8112و 8117جسليمها في عامي 

%( فبي أغسبطب  81لذلك، فقت وقعت شركة البحري للبضائع السائبببة )مبمبلبوكبة ببنبسبببة 

الما ي عقودًا لبناء أببع ناقالت للبضائبع السبائبببة مبع شبركبة  بيبونبتاي الب بوبيبة، و بيبتبم 

مبلبيبون  181بقيمة األمالية جبببلبغ   8181ا تالم الناقالت األببع خالل النصل األول من عام 

ويسا م  ذا النمو في أ طول الشركة فبي البحبت مبن جبأثبيبر جبراألبع أ بعباب الشبحبن دو ب، 

 وجقوية القتبة التنافسية للشركة في السوق التولية.

خالل فبراير الما ي، أبحرت ناقلة نف  عمالقة جابعة للبحري من مبيبنباء فبي و يبة لبويب يبانبا 

األمري ية متجهة للصين و ي المرة األولى التي يتم جحميل ناقلة نبفب  عبمبالقبة مبن مبيبنباء 

 أمري ي بفضل انتاج قيا ي من النف  في الو يات المتحتة األمري ية.

كما أ لفنا في جقريرنا الما ي، ا تمر جأثر الشركة خالل الربع األول من البعبام البحبالبي مبن 

% مبن ايبرادات 97جراألع ا عاب النقل خاصة في قطاع نقل النف  والذي ا تحوذ علبى نبحبو 

الشركة في الربع األول، ويعود ا نخفاض في أ عاب نبقبل البنبفب  إلبى خبفبت مسبتبويبات 

ا نتاج من قبل مجموعة أوبك وبعت كبير المنتجين ونمو حجم أ طول البنباقبالت البعبالبمبي 

فضال عن السحب من المخ ون لتى بعت كباب المسبتبهبلب بيبن، ببالبتبوازي مبع ذلبك، ابجبفبعبت 

ج لفة وقود السفن مع جحسن أ عاب النف  الخام. ل ن عبلبى البمبتى البطبويبل جبعبتبببر صبوبة 

القطاع أفضل بسبب خروج عبتد مبن البنباقبالت مبن البخبتمبة فضبال عبن انبخبفباض عبمبلبيبات 

فبي البيبوم فبي عبام  مليبون ببرمبيبل 1.9التسليم المتوقعة وزيادة الطلب على البترول بنحو 

، 8112. لذا من المتوقع أن جتحسن معبت ت الشبحبن فبي البنبصبل البثبانبي مبن عبام 8112

 بيال للسهم. 18نحتفظ بتقييمنا السابق لسهم الشركة عنت 

 CFAأحمت  نتاوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع إدابة األبحاث:

 جركي فتعق

 متير األبحاث والمشوبة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 18.11 القيمة العادلة )بيال(
 82.37 )بيال( 8112مايو 1السعر كما في 

 %11.91 العائت المتوقع

  بيانات الشركة

  بم  جتاول

 SE.1111 أ بوع )بيال( 98أعلى  عر لب 

 12.81 أ بوع )بيال( 98أدنى  عر لب 

 88.71 التغير من أول العام

 -7.19% أشهر )ألل  هم( 1متو   حجم التتاول لب 

 791 الر ملة السوقية )مليون بيال(

 115117 الر ملة السوقية )مليون دو ب(

 15118 األ هم المصتبة )مليون  هم(

 131.79 %(9كباب المسا مين )أكثر من 

 88.99% صنتوق ا  تثمابات العامة

 81.11% شركة أبام و السعودية للتطوير

 8119A 8118A 8117A 8112E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل  
 2.31 3.81 8.38 8.72 وا  تهالك واإلطفاء وال كاة 

 8.38 1.11 8.21 8.99 قيمه المنشأة /ا يرادات

 11.89 11.87 8.89 8.82 مضاعل الربحية

%9.8 %9.8 %2.8 %2.8 عائت األببا   

 1.2 1.3 1.7 1.9 مضاعل ا يرادات

%191 %121.8 %122.8 %191.9 نسبة بأس العامل  

%8.8 %11.3- %3.1- %119.2 نمو ا يرادات  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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 المصتب: القوائم المالية للشركة، جقتيرات 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 )مليون بيال(

8112الربع األول من عام   اإلألمالي البضائع السائبة الختمات اللوألستية ال يماويات النف  الخام  

 1,457 100 318 213 825 اإليرادات

 (1,208) (90) (240 (178) (701) ج لفة التشغيل

 249 10 79 36 124 األمالي الربح قبل إعانة الوقود

 55 - 1 4 50 إعانة الوقود

 304 10 80 40 174 إألمالي الربح

      

8117الربع األول من عام   اإلألمالي البضائع السائبة الختمات اللوألستية ال يماويات النف  الخام  

 1,938 100 272 200 1,366 اإليرادات

 (1,494) (92) (208) (173) (1,021) ج لفة التشغيل

 444 8 64 27 345 األمالي الربح قبل إعانة الوقود

 34 - 3 1 30 إعانة الوقود

 478 8 67 28 375 إألمالي الربح

 التغير في حجم أ طول شركة البحري

 Q1 8118 Q8 8118 Q1 8118 Q1 8118 Q1 8117 Q8 8117 Q1 8117 Q1 8117 Q1 8112 عتد السفن ل ل قطاع

 13 18 19 18 18 11 11 11 11 قطاع نقل النف  الخام 

 11 11 11 11 11 11 11 11 82 نقل ال يماويات

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 الختمات اللوألستية

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 نقل البضائع السائبة

 31 22 27 21 21 21 21 21 21 المجموع

 معتل نمو أ طول الناقالت العالمي  
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نقل النفط   نقل الكيماويات     

 الخدمات اللوجستية  نقل البضائع السائبة  

اإليرادات الفصلية لكل قطاع )مليون ريال(   

195 

222 

196 

200 

194 
196 

216 
213 

1,370 

911 
976 

1,366 

800 
751 

809 825 

55 

76 

93 
100 

111 

75 76 

100 

215 

165 

344 

272 
285 

262 

318 318 



  8112مايو  1

4  

NSCSA AB - 4030.SE 

 قطاع النقل

 البحري

  .في  وء معايير المحا بة التولية 8112-8118جم عرض القوائم المالية للفترة 

 نهائية للقوائم المالية.ال قت جختلل طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي جتبعها الشركة. ول ن   جأثير من  ذا ا ختالف على النتيجة

 8111A 8119A 8118A 8117A 8112E قائمة التخل )مليون بيال(

  85113  85118  85723  75181  15888 إألمالي ا يرادات 

  95189  15789  15238  95887  85398 ج لفة المبيعات 

%21.1 نسبة البنت السابق من المبيعات   71.8%  78.1%  72.8%  72.1%  

  121  127  31  818  33 مصروفات أخرى بالصافي 

  85187  15373  85712  85211  15172 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء وا  تهالك والضرائب وال كاة

%18.9  امش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء وا  تهالك والضرائب وال كاة  17.9%  11.9%  18.7%  11.1%  

  318  218  313  281  811 ا  تهالكات واإلطفاءات

  15811  15111  15733  15321  979 الربح التشغيلي 

%19.3  امش الربح التشغيلي  88.9%  88.9%  12.7%  12.3%  

(117) صافي دخل التمويل   (118)  (811)  (112)  (118)  

  88  28  117  129  118 حصة المجموعة في أببا  شركات شقيقة

(1) أخرى   11   -  -   -  

  311  317  15717  85111  811 التخل قبل الضريبة وال كاة 

(11)  121  17 الضريبة وال كاة   111  78  

  8  8  18  11  83 حقوق األقلية 

  288  211  15712  15217  911 صافي التخل 

%11.7 العائت على المبيعات   81.1%  89.1%  11.8%  11.1%  

      

 8111A 8119A 8118A 8117A 8112E قائمة المرك  المالي )مليون بيال(

  711  15131  85121  15811  131 النقتية ومرابحات قصيرة األألل 

  15182  15918  15118  15183  881 ذمم متينة 

  829  831  811  811  187 المخ ون 

  813  818  178  182  118 أخرى 

  15119  15883  15211  85211  15217 إألمالي الموألودات قصيرة األألل 

            

  195712  115717  115888  185732  185321 صافى الموألودات الثابتة 

  15119  339  15181  15182  318 ا  تثمابات في الشركات التابعة

  15811  15218  85813  85111  15181 أخرى 

  175381  175991  175181  185898  195118 إألمالي الموألودات طويلة األألل 

  815183  815121  815217  135137  175181 إألمالي الموألودات 

            

  15187  15179  15111  917  15112 التين قصير األألل والمستحق من التين طويل األألل 

  838  881  711  382  137 ذمم دائنة 

  117  112  827  181  127 أخرى 

  85171  85119  85181  15212  15711 مطلوبات قصيرة األألل 

            

  25711  35121  25881  75918  15191 دين طويل األألل

  79  83  89  91  21 مطلوبات غير ألابية 

  115811  35312  115127  35711  25129 حقوق المسا مين 

  815183  815121  815217  135137  175181 إألمالي المطلوبات وحقوق المسا مين 

      

 المصتب: القوائم المالية للشركة، جقتيرات أبحاث البالد المالية
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 شر  نظام التصنيل في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم . وجستختم البالد المالية  ي ل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وجعتمت التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط./ودلتينا بإدباج األ هم المغطاة  من إحتى مناطق التوصية التالية بناًء على  عر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحتد ا، وإم انية الصع

 %.11القيمة العادلة ج يت على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.11القيمة العادلة ج يت أو جقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.11القيمة العادلة جقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم جحتيت قيمة عادلة  نتظاب م يت من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية جفصيلية أو وألود جغيير ألو ري في أداء الشركة أو جغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أ باب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 إخالء المس ولية

مالبيبة ومبتيبريبهبا ومبوظبفبيبهبا   ال بذلت شركة البالد المالية أقصى ألهت للتأكت من أن محتوى المعلومات المذكوبة  في  ذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقتمون أي  مانات أو جعهتات صراحة أو  منًا بشأن محتويات التقرير و  يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية ناج

األغبراض دون البمبوافبقبة البخبطبيبة  مبن   يجوز إعادة نسخ أو إعادة جوزيع أو إب ال  ذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو ألب ئبيبًا ألي غبرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت ا نتباه بأن  ذه المعلومات   جش ل جوصية بشراء أو بيع أوباق مالية أو  جخاذ قراب ا تثمابي.

 .يعتبر أي إألراء ا تثمابي يتخذه المستثمر بناًء على  ذا التقرير  واًء كان كليًا أو أل ئيًا  و مس وليته ال املة وحته

سبتبشباب ا بتبثبمبابي مب  بل قبببل ى ملي  الهتف من  ذا التقرير أن يستختم أو يعتبر مشوبة أو خياًبا أو أي إألراء آخر يم ن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نبنبصبح ببالبرألبوع إلب

 .ا  تثماب في مثل  ذه األدوات ا  تثمابية

 جحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرجبطة بهذا التقرير.

 

 12111–17جصريح  يئة السوق المالية بقم 

 البالد المالية

 

 ختمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريت ا ل تروني:

 3222 – 811 – 11 – 388+ اإلدابة العامة:

 1111 – 118 – 211 الهاجل المجاني:

 
 إدابة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريت ا ل تروني:

 8821 – 831 – 11 – 966+   اجل:

 

 إدابة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريت ا ل تروني:

 8893 – 831 – 11 – 966+   اجل:

 

 إدابة األبحاث والمشوبة

 research@ albilad-capital.com البريت اإلل تروني:

 8891 – 831 – 11 – 966+   اجل:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدابة الو اطة

 abicctu@albilad-capital.com البريت ا ل تروني:

 8811 – 831 – 11 – 966+   اجل:

 

 المصرفية ا  تثمابية

 investmentbanking@albilad-capital.com البريت ا ل تروني:

 8898 – 831 – 11 – 966+   اجل:

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

