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 قطاع النقل

 البحري

، حيييا افعي يعيت 7102من عام  ثانيللربع الاألولية أعلنت شركة البحري عن نتائجها المالية 

ميليييوي فيياا      227ميليييوي فيياا ميقيابيل  412% لتصل إلي  2277األفباح الصافية بنسبة 

% عين اليربيع السيابيم          0272لربع المماثيل مين اليعيام السيابيم، بييينيميا عيرا يعيت بينيسيبية ل

مليوي فياا7 بينما ق يت  أفبياح الينيصيل األوا مين اليعيام   207حيا حققت الشركة حينها 

مليوي فياا خالا ال ترة اليميمياثيلية  220ملياف فياا مقافنة بي  0707% لتصل إل  4172بنحو 

 71047من العام 

 الصافية خالا النصل األوا من العام اليجيافيوقد أف عت الشركة النمو الكبير في األفباح 

 -مقافنة بال ترة المماثلة من العام السابم لعدة أسباب أهمها:

 7افع اع االيرادا  التشغيلية نتيجة شراء واستالم عدد من ناقال  الن ط العمالقة 

  افع اع معدال  أسعاف نقل الن ط الخام في السوق ال وفية خالا الينيصيل األوا مين

 العام الجافي مقافنًة بال ترة المماثلة من العام السابم7

  افع اع االيرادا  التشغيلية وصافي الربح لقطاع نقل البضائع العامية نيتيييجية ليتيحيسين

 األداء التشغيلي والتجافي في أنشطة نقل البضائع العامة7

 7 انخ اض معدا عكل ة وقود الس ن في  ميع القطاعا 

وباإلضافة إل  العوامل السابقة، عأثر الربع الثاني إيجابًا بافع اع أفباح الشركة عين حصيتيهيا 

مليوي فياا مقابل  2373%( لتصل إل  2172في شركة بترديك المحدودة )مملوكة بنسبة 

 مليوي فياا خالا الربع المماثل من العام السابم7  372

كما عت  الشركة عرا ع أفباحها  مقافنة بالربع السابم إل  انخ اض نتائج قطاع نقيل اليني يط 

نتيجة لهبوط معدال  أسعاف نقل الن ط الخام في السيوق الي يوفيية خيالا اليربيع اليحياليي 

مقافنة بالربع السابم7 وذلك عل  الرغم من عحسين صيافيي فبيح قيطياع اليبيتيروكيييمياوييا  

مقافنة بالربع السابم نظرًا الفع اع معدال  أسعاف النقل، باإلضافية إلي  عيحيسين صيافيي 

 فبح قطاع نقل البضائع العامة7

مليوي لل ترة  332ملياف فياا مقافنة بي  0727خالا النصل األوا بلغ إ مالي أفباح الشركة   

% 2373%،بينما افعي يع اليربيح اليتيشيغيييليي بينيحيو 2272المماثلة من العام السابم بافع اع 

 7 7104مليوي خالا الربع الثاني من عام  321ملياف فياا مقافنة بي 0774ليصل إل  

نياقيلية،  22من ناحية أخرى, بلغ عدد ناقال  الن ط العمالقة بنهاية الربع الثاني من اليعيام 

نياقيلية كيييمياوييا 7 كيميا وقيعيت الشيركية اعي ياقييية عيعياوي ومشيافكية ميع  20باإلضافة لي 

المؤسسة العامة للحبوب من أ ل عوطين خدما  االستيراد ونقل الحبيوب اليغييائييية مين 

كافة أنحاء العالم إل  المملكة ، ومن المتوقع  بدء عمليا  النقيل اليتيجيرييبييية خيالا اليربيع 

 األخير من العام الجافي مع بدء  ظهوف األثر المالي لهيه العمليا  خالا ن س الربع7 

ميليييوي فيياا وميتيوسيط  434 اء  نتائج الشركة خالا الربع الثاني دوي عوقعاعنا البياليغية 

مليوي فياا7 وبالنيظير إلي  نيتيائيج اليربيع اليثيانيي مين اليعيام  402عوقعا  المحللين البالغة 

باإلضافة إل  عيبيب أسعاف الشحن خالا ال ترة السابيقية, نيبيقيي عيلي  عيقيييمينيا لسيهيم 

 فياا مع التوصية بتيادة المراكت7 4271الشركة عند 

 عركي فدعم

 مدير األبحاث والمشوفة

Tfadaak@albilad-capital.com 

 

 حساي عطيهمحمد 

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 42711 القيمة العادلة )فياا(
 23733 )فياا( 7102يوليو  72السعر كما في 

 %2374 العائد المتوقع

  بيانا  الشركة

 SE.4030 فمت عداوا

 51.50 أسبوع )فياا( 47أعل  سعر لي 

 29.70 أسبوع )فياا( 47أدن  سعر لي 

 -18.3% التغير من أوا العام

 1,742 أشهر )ألل سهم( 2متوسط حجم التداوا لي 

 15,348 الرسملة السوقية )مليوي فياا(

 4,093 الرسملة السوقية )مليوي دوالف(

 393.75 األسهم المصدفة )مليوي سهم(

  %(4كباف المساهمين )أكثر من 

 22.55% صندوق االستثمافا  العامة

 20.00% شركة أفامكو السعودية للتطوير

 7104 7102 7102 7107 ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفا  
 4723 03722 71730 77722 التمويل  واالستهالك واإلط اء والتكاة 

 7714 2723 2707 3714 قيمه المنشأة /االيرادا 

 3722 73724 71721 21724 مضاعل الربحية

%772 عائد األفباح  772%  772%  272%  

 0743 0733 7723 7723 مضاعل القيمة الدفترية

 7714 2772 4723 2772 مضاعل االيرادا 

 0744 1723 0714 0702 نسبة فأس العامل

%7273 نمو االيرادا   0474%  7272%  01273%  

 المصدف: القوائم المالية للبنك، عقديرا  أبحاث البالد المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 

50

60

70

80

90

100

110

 مؤشر عداوا قطاع النقل البحري

 المصدف: عداوا

130
85

123

398
342

510
567

612

504

 المصدف: القوائم المالية للشركة، عقديرا  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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 قطاع النقل

 البحري

 نهائية للقوائم المالية7ال قد عختلل طريقة عرض بيانا  القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي عتبعها الشركة7 ولكن ال عأثير من هيا االختالف عل  النتيجة

 7104 7102 2013 7107 7100 قائمة الدخل )مليوي فياا(

  2,41770  2,27272  7,32272  7,22272  0,33070 إ مال  االيرادا  

  2,23470  7,24472  0,31077  0,41173  0,72270 عكل ة المبيعا  

  70274  3773  2474  2372  01273 المصروفا  العمومية واالدافية ومصروفا  البيع والتوزيع

  7,31174  0,02377  32171  33271  20170 الربح قبل مصروفا  التمويل  واالستهالك واإلط اء والتكاة 

%2172 هامش الربح قبل مصروفا  التمويل  واالستهالك واإلط اء والتكاة   2473%  2270%  2774%  2272%  

 37174 21773 22374 22177 23172 االهالكا  واالستهالكا  

  0,33171  42472  41172  24273  77374 الربح التشغيل  

(4073) صاف  دخل )مصروفا ( التمويل  (4373)  (2172)  (01274)  (02777)  

  03272  07372  21372  04471  02372 دخل استثماف

  0172  072  3372  0773  7172 أخرى 

  7,12277  43373  32371  42073  22273 الربح قبل التكاة والضريبة 

  03072  2272  2373  2272  7474 التكاة والضريبة 

  0,32073  42772  23370  47474  20772 صاف  الدخل قبل حقوق األقلية 

  2277  7374  2273  7074  7272 حقوق االقلية 

  0,30272  42273  24772  41271  73273 صاف  الدخل 

%0274 العائد عل  المبيعا    7172%  7272%  0272%  7277%  

      

 7104 7102 2013 7107 7100 قائمة المركت المالي )مليوي فياا(

  1,239.9  390.1  344.5  398.3  419.3 النقدية وما في حكمها 

  1,029.0  682.9  601.8  262.9  288.5 ذمم مدينة 

  203.6  327.5  233.1  132.1  145.0 المختوي 

  368.1  438.1  273.6  349.8  189.5 أخرى 

  2,840.5  1,838.5  1,453.0  1,143.1  1,042.3 إ مالي المو ودا  قصيرة األ ل 

            

  12,798.3  12,980.0  8,512.2  7,503.7  7,252.9 صاف  المو ودا  الثابتة 

  1,099.9  12.0  676.5  1,172.0  1,237.1 مشروعا  عحت التن يي

  1,027.9  905.8  842.0  652.0  561.4 االستثمافا  في الشركا  التابعة

  849.5  903.5 -  -  -  شهرة

  480.5  504.6  539.1  591.8  529.5 أخرى 

  16,256.1  15,305.9  10,569.7  9,919.4  9,580.9 إ مالي المو ودا  طويلة األ ل 

  19,096.7  17,144.4  12,022.7  11,062.6  10,623.2 إ مالي المو ودا  

            

  547.0  4,017.6  901.3  626.1  520.0 الدين قصير األ ل والمستحم من الدين طويل األ ل 

  928.3  518.5  208.8  176.3  235.2 ذمم دائنة 

  35.1  33.9  77.1  28.9  31.4 مصروفا  مستحقة

  327.5  152.7  194.0  174.8  157.6 أخرى 

  1,838.0  4,722.7  1,381.2  1,006.1  944.2 مطلوبا  قصيرة األ ل 

            

  7,505.8  4,152.9  4,376.6  4,253.7  4,295.0 دين طويل األ ل

  53.8  83.5  77.5  77.0  28.1 مطلوبا  غير  افية 

  9,699.1  8,185.3  6,187.4  5,725.7  5,355.9 حقوق المساهمين 

  19,096.7  17,144.4  12,022.7  11,062.6  10,623.2 إ مالي المطلوبا  وحقوق المساهمين 

      

 7104 7102 2013 7107 7100 قائمة التدفقا  النقدية )مليوي فياا(

  7,37271  32173  22273  23272  23372 التدفقا  النقدية التشغيلية 

(3774)  22172 التدفقا  النقدية التمويلية   2277  7,42272  (22272)  

(0,22374) التدفقا  النقدية االستثمافية   (24374)  (22373)  (2,22272)  (0,27370)  

(21174) التغير في النقدية   (2272)  (4173)  2272  37374  

  0,02773  20272  72372  27174  23273 النقد وما في حكمه في نهاية العام 

 المصدف: القوائم المالية للشركة، عقديرا  أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيل في البالد المالية

عالوة عل  ذلك، يقوم نظام التقييم 7 وعستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقا   وععتمد التوصيا  عل  البيانا  الكمية والكي ية التي يجمعها المحللوي

 الهبوط7/ودلدينا بإدفاج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطم التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %017القيمة العادلة عتيد عل  السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %017القيمة العادلة عتيد أو عقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %017القيمة العادلة عقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم عحديد قيمة عادلة النتظاف متيد من التحليل أو البيانا  أو قوائم مالية ع صيلية أو و ود عغيير  وهري في أداء الشركة أو عغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية7

 

 إخالء المسؤولية

مالييية وميدييرييهيا وميوظي يييهيا ال ال بيلت شركة البالد المالية أقص   هد للتأكد من أي محتوى المعلوما  الميكوفة  في هيا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإي شركة البالد

 7عن ذلكجة يقدموي أي ضمانا  أو ععهدا  صراحة أو ضمنًا بشأي محتويا  التقرير وال يتحملوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية ناع

األغيراض دوي اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة عوزيع أو إفساا هيا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو  يتئيييًا ألي غيرض 

  7المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه بأي هيه المعلوما  ال عشكل عوصية بشراء أو بيع أوفاق مالية أو العخاذ قراف استثمافي7

 7يعتبر أي إ راء استثمافي يتخيه المستثمر بناًء عل  هيا التقرير سواًء كاي كليًا أو  تئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سيتيشياف اسيتيثيميافي ميؤهيل قيبيل   مليس الهدف من هيا التقرير أي يستخدم أو يعتبر مشوفة أو خياًفا أو أي إ راء آخر يمكن أي يتحقم مستقبال7 ليلك فإننا نينيصيح بيالير يوع إلي

 7االستثماف في مثل هيه األدوا  االستثمافية

 عحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرعبطة بهيا التقرير7

 

 13011–22عصريح هيئة السوق المالية فقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3333 – 712 – 00 – 322+ اإلدافة العامة:

 1110 – 002 – 311 الهاعل المجاني:
 

 إدافة األصوا

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 322+  هاعل:
 

 إدافة الح ظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 322+  هاعل:

 

 إدافة األبحاث والمشوفة

 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 322+  هاعل:

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

 

  إدافة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 322+  هاعل:

 

 المصرفية االستثمافية

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

 6256 – 290 – 00 – 322+  هاعل:

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

