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منو طفيف يف ال رابح   2102جسلت أ رابح رشكة اخلطوط السعودية للمتوين خالل الربع ال ول من عام 

مليون رايل خالل الربع ال ول  0.7.2حققت الرشكة صايف رحب حيث . 2102املامثل من عام مقارنة ابلربع  

مليون رايل  072.1% ومقارنة بـ 5.2ابرتفاع  2102مليون رايل للربع املامثل من  0.0.1مقارنة بصايف رحب 

% مقارنة مع ايرادات الربع املامثل من 05%. ارتفعت ايرادات الربع ال ول بـ 5.02للربع السابق ابخنفاض 

ىل المنو القوى  2.1.2لتسجل  2102 مليون رايل بدمع من المنو يف ايرادات المتوين اجلوي ابلإضافة اإ

  %.2مقارنة ابلربع السابق  ارتفعت الايرادات بـ %. و 20لقطاع ال عامل والصناعة بنس بة 

ىل اخنفاض  2102ع املامثل من عام بعزت الرشكة منو ال رابح مقارنة ابلر  ىل ارتفاع املبيعات ابلإضافة اإ اإ

 01.2% نتيجة عكس خمصص ادليون املشكوك يف حتصيلها بقمية 01املصاريف العمومية والادارية بنس بة 

أ وحضت الرشكة سبب اخنفاض ال رابح مقارنة مع الربع . بيامن 2102مليون رايل خالل الربع الاول من عام 

ىل الاخنفاض يف عكس اخملصصات و  ىل ارتفاع املصاريف العمومية والإدارية السابق اإ قرار جملس ابلإضافة اإ

جاميل  210111الادارة املتضمن رصف راتبني حبد اقصاه  مليون رايل( ملنسويب  9الف رايل سعودي )اإ

 الرشكة السعوديني خالل شهر فرباير املايض.

وارتفع مقارنة ابلربع مليون رايل ،  092.75% مقارنة ابلربع املامثل ليسجل 1.22واخنفض اجاميل الرحب بـ 

نتيجة ارتفاع املصاريف % مقارنة ابلربع السابق .0.2% يف حني اخنفض الرحب التشغييل بـ 22..السابق بـ 

ىل اخنفاض عكس خمصص ادليون املشكوك يف حتصيلها واخملصصات ال خرى.  العمومية والإدارية ابلإضافة اإ

مليون رايل نتيجة الزايدة القوية يف  0.2.0% ليصل ايل 2.19وارتفع الرحب التشغييل مقارنة ابلربع املامثل بـ 

ىل جانب ايرادات المتوين من غري قطاع رشاكت الطريان واليت تتسم ابخنفاض يف  يرادات المتوين اجلوي اإ اإ
جاء هامش اجاميل الرحب وهامش الرحب الهوامش، فقد اخنفضت مجيع هوامش رحبية الرشكة. حيث 

% مقارنة بـ 29.11% و21.95% و52.72التشغييل وهامش صايف الرحب خالل الربع ال ول عند 

 . 2102% للربع املامثل من عام 52.27% و.50.5% و59.57

 أ برز املس تجدات

دارة رشكة اخلطوط السعودية للمتوين بتوزيع أ رابح نقدية عن الربع ال خري  يف فرباير املايض أ ويص جملس اإ

 رايل للسهم الواحد. 0.72من العام املايض مبا يعادل 

 التقيمي والتوصية

مقارنة ابلربع املامثل بينا اخنفضت مقارنة ابلربع  2102منت أ رابح رشكة المتوين خالل الربع ال ول من عام 

السابق. نتوقع أ ن تس متر الرشكة يف حتقيق منو ضئيل يف ال رابح مقارنة ابلفرتات املامثةل من العام املايض. 

 للمزيد من املعلومات يرىج التصال عىل: رايل للسهم و نويص ابحملافظة عىل املراكز. 012حنتفظ بتقيمينا السابق حيال سهم الرشكة عند 
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 التوصية
 184.00 القمية العادةل )رايل(

 182.74 )رايل( 2102أ بريل  20السعر كام يف 

 0.7% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.6004 رمز تداول

 208.50 أ س بوع )رايل( 22أ عىل سعر لـ 

 155.75 أ س بوع )رايل( 22أ دىن سعر لـ 

 -3.3% التغري من أ ول العام

 97 أ شهر )أ لف سهم( 5متوسط جحم التداول لـ 

 14,985 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 3,996 الرمسةل السوقية )مليون دولر(

 82.0 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 35.70% املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية

 34.30% رشكة المتوين الاسرتاتيجي احملدودة

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2011 2012 2013 2014 

 50.22 52.05 53.65 65.23 قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والرضائب والاهالك

 3.61 6.22 9.56 2.69 قميه املنشأ ة /الايرادات

 52.33 59.32 66.26 62.02 مضاعف الرحبية

%1.1 عائد ال رابح  5.2%  6.1%  6.6%  

 05.56 05.26 02.00 02.56 مضاعف القمية ادلفرتية

 6.15 9.15 9.99 01.56 مضاعف الايرادات

 6.02 6.20 6.63 6.66 النس بة احلالية

%55.9 منو الايرادات  02.5%  01.6%  02.2%  
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 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

جامىل الايرادات  %21921  36095  7.694 اإ  

-   526.9 تلكفة املبيعات   - 

-   62.0 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع  - 

-   23.92 الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة  - 

%65.5 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة    -  - 

-  2.0 الاس هتالاكت والإطفاءات  - 

%2.12  26192  23394 الرحب التشغييل   

 -    3.1 أ خرى 

%6.12  26497  26292 صايف ادلخل القابل للتوزيع  

%65.3 العائد عىل املبيعات   52.2%  (5.6)%  

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  262.2 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  211.2 ذمم مدينة 

 - -  62.2 اخملزون 

 - -  015.0 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل   - -  2.62790 اإ

      

 - -  002.6 صاىف املوجودات الثابتة 

ال ي  بق  مرشوعات حتت التنفيذ   - - 

 - -  021.1 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل   - -  13795 اإ

جاميل املوجودات   - -  2.26295 اإ

      

 - -  022.2 ذمم دائنة 

 - -  522.2 مرصوفات مس تحقة

 - -  021.9 أ خرى

 - -  32794 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  006.0 مطلوابت غري جارية 

 - -  2.24093 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني   - -  2.26295 اإ

 ال مو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  35.5 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(1.0) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  - - 

(02.3) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  - - 

 - -  25.6 التغري يف النقد

 - -  262.2 النقد يف هناية الفرتة

 *حسب البيا ا  المتاحة

 الي  بق: ت ير إلى الب و  التي لم يتم  رضها ب ك  م ف   في القوائم المالية ل  ركة

  هائية ل قوائم المالية.ال    تخت ف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتب ها ال ركة. ولكن ال تأثير من ه ا االختالف   ى ال تيجة
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 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة ادلخل )مليون رايل(

جاميل الايرادات    5.062.2  0.936.2  0.396.2  0.232.6  0.026.5 اإ

  0.623.0  0.035.6  0.122.2  925.2  366.2 تلكفة املبيعات 

  069.1  026.2  009.2  066.3  059.3 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  63292  36295  31196  75794  75096 الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%63.0 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   52.6%  60.1%  61.0%  61.2%  

 09.2 02.2 02.2 03.0 03.3 الاس هتالاكت والإطفاءات

  65595  37392  30692  72296  72790 الرحب التشغييل 

(02.6)  0.2  6.0 أ خرى   56.2  51.3  

  .6359  36.97  72492  71096  72492 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  23.5  23.5  22.2  69.5  62.2 الزاكة والرضيبة 

  60494  31592  77294  52195  52196 صايف ادلخل القابل للتوزيع

%65.0 العائد عىل املبيعات  53.0%  53.5%  59.1%  59.2%  

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  363.2  995.9  0.155.0  322.0  631.9 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  222.6  202.0  612.2  236.2  616.5 ذمم مدينة 

  93.9  63.3  66.6  32.2  25.2 اخملزون 

  022.6  39.3  30.2  61.5  52.6 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل    2.76496  2.77492  2.76694  2.52794  .2.2709 اإ

            

  051.9  20.1  99.2  23.6  36.6 صاىف املوجودات الثابتة 

  61.6  6.0  0.3  06.2  1.1 مرشوعات حتت التنفيذ 

  021.5  021.5  1.1  1.1  1.1 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل    57294  17295  090.  20.92  6495 اإ

جاميل املوجودات    2.20.95  2.6.397  2.33692  2.71793  2.1029270 اإ

            

  062.2  023.1  020.3  002.3  92.2 ذمم دائنة 

  520.0  500.5  063.2  066.1  022.9 مرصوفات مس تحقة 

  26.2  36.5  30.3  23.6  22.2 أ خرى 

  73.92  71797  52.96  57292  96..1 مطلوابت قصرية ال جل 

            

  056.9  005.2  012.2  22.3  92.2 مطلوابت غري جارية 

  2.11394  2.23296  2.06294  2290.  21594 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني    2.20.95  2.6.397  2.33692  2.71793  2.10292 اإ

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة التدفقات النقدية
  296.0  211.2  693.5  502.6  395.6 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(52.1) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  (530.6)  (212.5)  (236.1)  (292.0)  

(06.0) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  (29.6)  (51.5)  (035.2)  (019.2)  

(012.9)  322.5 التغري يف النقد  623.9  (052.1)  (512.2)  

  363.2  995.9  0.100.2  322.0  631.9 النقد يف هناية الفرتة

  هائية ل قوائم المالية.ال    تخت ف  ريقة  رض بيا ا  القوائم المالية في التقرير  ن ال ريقة التي تتب ها ال ركة. ولكن ال تأثير من ه ا االختالف   ى ال تيجة
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق . و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن اإ عالوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا ابإ

ماكنية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء عىل سعر الإغالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، واإ

 شهر. 02-9%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر. 02-9%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر . 02-9% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل لنتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية.

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 9111 – 215 – 00 – ..9+ الإدارة العامة:
 1110 – .00 – 111 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  اإ
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 9171 – 215 – 00 – ..9+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  اإ
 research@ albilad-capital.com الربيد الإلكرتوين:

 9192 – 215 – 00 – ..9+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   اإ

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 9121 – 215 – 00 – ..9+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية

 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 9130 – 215 – 00 – ..9+  هاتف:

 

خالء املسؤولية  اإ

ن رشكة البالد الية ومديراها وموظفاها ل يقدمون أ ي ضامانت أ و تـعـهـدات رصاحـة أ و مضـنـًا امل بذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فاإ

 .بشأ ن حمتوايت التقرير ول يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و اإ عادة نسخ أ و اإ   .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ل جيوز اإ

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و لختاذ قرار استامثري.

جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده  .يعترب أ ي اإ

ىل ننا ننصح ابلرجوع اإ جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال. ذلكل فاإ  .ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي اإ

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.
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