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2018-09-30 ( تسعة أشهر )

التغيير٪التغيير٪الربع الحاليبنــــــد الربع السابق الربع المماثل من العام السابق 

المبيعات/االيرادات 

اجمالي الربح (الخسارة) 

الربح (الخسارة) التشغيلي 

صافي الربح (الخسارة)
بعد الزكاة والضريبة 

اجمالي الدخل الشامل 

جميع األرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

627.7

153.1

154

142.6

142.6

602.2

140.7

141.2

130.4

130.4

4.234

8.813

9.065

9.355

9.355

562

130.2

131.1

120.3

120.3

11.69

17.588

17.467

18.536

18.536

التغيير٪الفترة الحاليةبنــــــد الفترة المماثلة من العام السابق

المبيعات/االيرادات 

اجمالي الربح (الخسارة) 

الربح (الخسارة) التشغيلي 

صافي الربح (الخسارة)
بعد الزكاة والضريبة 

اجمالي الدخل الشامل 

ربحية (خسارة) السهم 

إجمالي حقوق المساهمين
(بعد استبعاد حقوق األقلية) 

جميع األرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

1,720.8

412.8

417.3

383.1

383.1

1,322.8

4.67

1,687.2

416

417.3

382.8

382.8

1,262.3

4.67

1,991

-0.769

-

0.078

0.078

4.792



الربع الحاليبنــــــد

يعود سبب االرتفاع
( االنخفاض ) في صافي 

الربح خالل الربع الحالي 
مقارنة مع الربع المماثل 

من العام السابق إلى 

يرجع سبب ارتفاع صافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق أساسًا الى: 
١- ارتفاع مبيعات تموين الطائرات ومبيعات صاالت رجال األعمال بالمطارات.

٢- انخفاض المصروفات العمومية واإلدارية ويرجع ذلك أساسًا الى انخفاض مخصص الديون 
    المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة المحصلة وانخفاض رسوم الخدمات اإلستشارية.

يعود سبب االرتفاع
( االنخفاض ) في صافي 

الربح خالل الربع الحالي 
مقارنة مع الربع السابق إلى 

يعود سبب االرتفاع
( االنخفاض ) في صافي 
الربح خالل الفترة الحالية 

مقارنة مع الفترة المماثلة 
من العام السابق إلى 

إعادة تبويب بعض أرقام 
المقارنة 

طبيعة رأي مراجع الحسابات 

معلومات اضافية 

الرأي غير المعدل.

يرجع ارتفاع صافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق أساسًا الى:
١- ارتفاع مبيعات تموين الطائرات ومبيعات قطاع التجزئة.

٢- انخفاض المصروفات العمومية واإلدارية ويرجع ذلك أساسًا الى انخفاض مخصص الديون المشكوك 
في تحصيلها مقابل الذمم المدينة المحصلة وإلى انخفاض مصروفات الخدمات اإلستشارية.

استقر صافي الربح خالل الفترة الحالية بنفس المستوى المحقق خالل الفترة السابقة ويرجع ذلك الى:
١- تحت بند تكلفة اإليرادات انخفضت تكلفة المواد بنسبة ٢٫٨٪ وفي المقابل ارتفعت رسوم تصاريح 

العمل واإليجارات وتكاليف أجور العاملين.
٢- ارتفاع المخصصات األخرى الواقعة تحت بند المصروفات العمومية واإلدارية (غير مخصصات الذمم 

المدينة) مقابل اإلنخفاض في مصروفات الخدمات اإلستشارية ومخصصات الذمم المدينة.

اإلنخفاض / (الرد) في الذمم التجارية المدينة والواقعة تحت بند المصروفات العمومية واإلدارية 
تم إعادة تصنيفها في بند منفصل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة

المعتمدة في المملكة  الدولية  المحاسبة  الحالية وفقًا لمعايير  المالية للفترة  أعدت الشركة قوائمها 
.(IFRS) العربية السعودية


