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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن تحقيق ربح صاف بلغ  111مليون لاير ( % .3-على أساس
سنوي) في الربع الثاني  ،9112وكان متوافقا مع تقديراتنا التي بلغت  111مليون لاير ولكنه أقل من متوسط
تقديرات المحللين الذي بلغ  191مليون لاير .وبينما أظهرت االيرادات ارتفاعا جيدا ،مدعومة على األرجح
باألداء الجيد لخدمات التموين المقدمة داخل الرحالت ،فقد انخفضت هوامش الربح االجمالية حتى بعد التعديل
لمواءمة تطبيق المعيار رقم  11من معايير المحاسبة الدولية ( لم تعد االيجارات مثبتة تحت بند تكاليف السلع
المباعة بموجب المعايير الجديدة) مما يشير الى تزايد أسعار المواد الخام وتكاليف العاملين .وقد تأثر صافي
الربح جزئيا بسبب انخفاض هوامش الربح االجمالية كما تأثرت جزئيا بتطبيق المعيار رقم  11من معايير
المحاسبة الدولية .وقد استمرت االيرادات في االستفادة من ارتفا عدد المسافرين وتزايد عدد العقود المبرمة
مع الشركات التي تقدم خدمات صاالت خاصة ومميزة لعمالئها .ولكن في المدى القريب ،نتوقع أن يظل النمو
في االيرادات متوسطا حتى ترتفع دورة االقتصاد نظرا ألن أعمال الشركة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنمو
االقتصادي الكلي .وبالنسبة للفترة القادمة ،فإننا نتوقع أن تتغير تشكيلة ايرادات الشركة كما نتوقع أن ترتفع
حصة قسم الخدمات غير المرتبطة بالرحالت الجوية الى حوالي  %11من اجمالي االيرادات بحلول ( 9191
في الوقت الراهن ،يسهم قسم الخدمات المرتبطة بالرحالت الجوية ،بنسبة  %21تقريبا من اجمالي االيرادات
بينما يسهم قسم الخدمات غير المرتبطة بالرحالت الجوية بنسبة  .)%11أما بالنسبة للمدى البعيد ،فإننا أكثر
تفاؤال حول احتماالت النمو التي ستكون مدعومة بارتفا حركة المسافرين والرحالت التجارية في ظل خطط
التوسع االستراتيجية للخطوط الجوية السعودية ومبادرات برنامج التحول الوطني التي تشجع قدوم الحجاج
والمعتمرين الى المملكة .وسوف يحين تاريخ تجديد عقد السعودية للتموين مع الخطوط السعودية في عام
 ،9191وفي حالة عدم تجديد العقد بأسعار مالئمة ،فان ذلك سوف يظل يمثل مخاطر استثمارية رئيسية
للشركة .وفي ذات الوقت ،فان التدفقات النقدية المستمرة للشركة ومتطلباتها المنخفضة من المصروفات
الرأسمالية ،تسمح لها بالمحافظة على نسبة توزيعات أرباح جيدة (  %23في الربع الثاني  ،)9112مع عائد
توزيعات أرباح جذاب يبلغ  %1.9تقريبا ( الربع الثاني  9112على أساس سنوي) .وفي الفترة القادمة ،فإننا
نعتقد أنه يمكن للشركة المحافظة المستوى الحالي لنسبة توزيعات األرباح ،وبناء عليه فقد قمنا برفع سعرنا
المستهدف لسهم الشركة الى  21لاير وأبقينا على تصنيفنا المحايد للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على
المراكز في سهمها.
نتائج الربع الثاني  : 9102ارتفعت االيرادات بنسبة  %7على أساس سنوي لتصل الى  545مليون
لاير ،ومن المحتمل أن تكون مدعومة باألداء الجيد لخدمات التموين المقدمة داخل الرحالت وخدمات
صاالت رجال األعمال .وقد ارتفع هامش الربح االجمالي الى  %55من  %57في الربع الثاني 8102
ويعزى ذلك الى ارتفا تكاليف المواد الخام والعاملين .وتبعا لذلك فقد ارتفع الربح االجمالي بنسبة %8
على أساس سنوي ليصل الى  095مليون لاير مقابل ارتفا بنسبة  %7على أساس سنوي في
االيرادات .وقد ارتفع ربح التشغيل بنسبة  %8على أساس سنوي ليصل الى  054مليون لاير ،نظرا
النخفاض هامش الربح التشغيلي بمقدار  011نقطة أساس بسبب ارتفا تكلفة التشغيل .وسجل صافي
الربح ،انخفاضا بنسبة  %5ويعزى ذلك أساسا الى ارتفا مصروفات الفائدة الناتجة عن تطبيق المعيار
رقم  01من معايير المحاسبة الدولية .وقد ارتفع اجمالي الذمم المدينة بنسبة  %00ليصل الى 0.15
مليار لاير خالل الفترة من ديسمبر  8102الى يونيو  .8109ان الذمم المدينة غير مضمونة بطبيعتها
كما أن نسبة  % 28من اجمالي الذمم المدينة مستحقة من مؤسسات حكومية وشبه حكومية .وقد انخفض
معدل دوران الذمم المدينة من  8.09في الربع الثاني  8102الى  0.91في الربع الثاني .8109عالوة
على ذلك ،فقد أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بمعدل بلغ  0.54لاير للسهم للربع األول  ،8109مما
يعني معدل عائد توزيعات أرباح على أساس سنوي يبلغ  %1.8تقريبا.

FY 2017

Source: Company data, Al Rajhi Capital
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شكل :9ملخص االداء المالي لشركة التموين في الربع الثاني 9102
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التقييم والمخاطر  :بعد اعالن نتائج الربع الرابع ،قمنا بمراجعة وتعديل تقديراتنا المستقبلية للشركة .وقد
جاء تصنيفنا للشركة محايدا متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها اذ بلغ متوسطنا
المرجح لسهم الشركة المستهدف ( طريقة التدفق النقدي المخصوم  %51 :و طريقة نسبة السعر الى
األرباح  22 )%51 :لاير .وال تزال الشركة مستمرة في منح عائد توزيعات جيد ،مما يجعل سهم
الشركة جذابا للمستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق ارتفا في قيمة السهم في المدى البعيد مع اعتبار أي
ارتفا اني في سعر السهم حافزا اضافيا لهم.
مخاطر ارتفاع سعر السهم :تتمثل هذه المخاطر في حدوث انتعاش في االقتصاد ككل مما سيرفع
معنويات المستهلكين واالنفاق في مجاالت السفر والسياحة .وسوف يؤدي ذلك الى زيادة حركة
المسافرين في المطارات وربما ترتفع االيرادات بمعدل أعلى من افتراضنا.
مخاطر انخفاض سعر السهم :سوف يحين تاريخ تجديد عقد السعودية للتموين مع الخطوط السعودية
في عام  ،8181وفي حالة عدم تمكن الشركة من تجديد العقد بأسعار مالئمة ،فان الهوامش سوف
تنخفض في ظل تزايد تكاليف السلع المباعة .ثانيا ،اذا حدثت أي ظروف غير مواتية في ما يتعلق
بالخطط التوسعية لشركة الخطوط السعودية ،فان نمو ايرادات السعودية للتموين سوف يتأثر سلبيا (
تتحقق نسبة  % 21تقريبا من اجمالي ايرادات التموين للشركة من شركة الخطوط الجوية السعودية) مما
يمثل مخاطر النخفاض سعر السهم عن سعرنا المستهدف.
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
إخالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي الماليةة"  ،الريةاض  ،المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةالء شةركة الراجحةي الماليةة وال يجةوز اعةادة توزيعهةا أو اعةادة
ارسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .ان استالم هذه الوثيقة واإلطال عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم
اعادة توزيع أو اعادة ارسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شةركة الراجحةي الماليةة .وقةد تةم الحصةول علةى
المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية اقرارات أو ضمانات (صريحة أو ضمنية) بشأن البيانات
والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي معلومةات كاملةة أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة أو أنهةا تصةلح ألي غةرض محةدد .فوثيقةة البحةث هةذه انمةا تقةدم
معلومات عامة فقط .كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة يشةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء أو بيةع أي أوراق ماليةة أو غيرهةا مةن المنتجةات االسةتثمارية ذات الصةلة بتلةك
األوراق المالية أو االستث مارات .وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجةات المحةددة ألي
شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أ و الضةريبية بشةأن مةدى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة  ،أو اسةتثمار آخةر أو أيةة اسةتراتيجيات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق .كذلك ينبغي للمسةتثمرين مالحظةة أن الةدخل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا
النو أو غيرها من االستثمارات  ،ان وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفا أو االنخفاض .كما أن التقلبات فةي أسةعار الصةرف قةد يكةون
لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكةون أقةل مةن مبلةغ رأسةمالهم المسةتثمر أساسةا .ويجةوز أن يكةون لشةركة
الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها (بما فةي ذلةك محللةي ا لبحةوث) مصةلحة ماليةة فةي األوراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماليةة أو
االستثمارات ذات العالقة  ،بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية  ،وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيةارات األخةرى أو المشةتقات  ،أو غيرهةا مةن األدوات الماليةة.
كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخد مات أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا
من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيق ة من وثائق البحث .وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشةركات التابعةة لهةا وموظفيهةا  ،ال تكةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةرة أو
غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرى قد تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون اشعار مسبق .وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مةن وثةائق البحةث.
وال يجوز تغيير أو استنساخ أو ارسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البح ث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسةيلة .كمةا يراعةى أن هةذه الوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةت موجهةة الةى أو معةدة للتوزيةع أو
الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى  ،حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذه الوثيقةة مخالفةا
للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميةع األسةهم فةي اطةار تغطيتهةا باسةتثناء أسةهم الشةركات الماليةة وعةدد
قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪11فوق السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود  2-1شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  ٪11دون سعر السهم الحالي و  ٪11فوق سعر السهم الحالي خالل فترة  2-1شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪11دون مستوى السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم الى المستوى المستهدف خالل فترة  2-1شهرا.
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر .وقةد تكةون هنةا أسةباب تبةرر بشةكل جيةد عةدم
احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم الى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سةعر مسةتهدف يختلةف عةن القيمةة العادلةة المقةدرة لةذلك السةهم  ،ونشةرح األسةباب
التي دفعتنا للقيام بذلك.
يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضا السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية  ،أو اذا كانت األرباح أو األداء التشةغيلي للشةركة المعنيةة يتجةاوز أو
دون مستوى توقعاتنا.
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