
 
 

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

 )ستة اشهر( 30-06-2017
 

 التغير السابق % الربع السابق التغير الحالي % الربع المماثل من العام السابق الربع الحالي بند

  7.93  121.39  -7.58  141.76  131.02 صافي الربح )الخسارة(

  17.53  166.99  1.65  193.09  196.27 اجمالي الربح )الخسارة(

  11.62  129.83  0.25  144.56  144.92 الربح )الخسارة( التشغيلي

 

 التغير % الفترة المماثلة من العام السابق الفترة الحالية بند

  -7.26  272.15  252.4 صافي الربح )الخسارة(

  -5.69  385.18  363.26 اجمالي الربح )الخسارة(

  -2.79  284.85  276.91 الربح )الخسارة( التشغيلي

   3.32  3.08 ربحية )خسارة( السهم بالريال

 لاير سعودي (مليون) جميع األرقام بالـ

 توضيح بند

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( 

خالل الربع الحالي مقارنة مع 

 الربع المماثل من العام السابق إلى

و يرجع ذلك بشكل رئيسي الى تعديل مخصص الزكاة و ضريبة الدخل المتعلق بالسنوات السابقة و ذلك بأثر سلبي  %7.58انخفض صافي الربح بنسبة 

المتعلقة بذلك. فيما عدى ذلك انخفض صافي الربح بسبب انخفاض مبيعات التموين لشركات الطيران األخرى مليون لاير  3.5من خالل احتساب مبلغ 

عامة وشركات الطيران األجنبية )من غيرالمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية( الى جانب انخفاض مبيعات معدات الطيران المقدمة المؤسسة ال

ذلك اإلنخفاض الى حد كبير إرتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية الى جانب انخفاض  للخطوط الجوية السعودية. و قد عوض

 .التكاليف الثابتة و المتغيرة

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( 

خالل الفترة الحالية مقارنة مع 

 الفترة المماثلة من العام السابق إلى

ويعود ذلك أساساَ النخفاض مبيعات التموين لشركات الطيران األخرى وشركات الطيران األجنبية )من غير  %7.26انخفض صافي الربح بنسبة 

م . و قد تالمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية( باإلضافة الى انخفاض مبيعات معدات الطيران المقدمة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية

زئة تعويض ذلك اإلنخفاض بشكل جزئي ارتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية باإلضافة الى ارتفاع مبيعات قطاع التج

ة. عالوة بالمطارات، كما انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها طبقا للسياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والذي أدى إلى تحسين نتائج الشرك

 3.5على ذلك انخفض صافي الربح بسبب تعديل مخصص الزكاة و ضريبة الدخل المتعلق بالسنوات السابقة وذلك بشكل سلبي من خالل احتساب مبلغ 

 .مليون لاير و المتعلقة بذلك

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( 

خالل الربع الحالي مقارنة مع 

 الربع السابق

و يرجع ذلك أساساً الرتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية ، و اإلقبال الكبير للركاب على  %7.93بة ارتفع صافي الربح بنس

 .صاالت رجال األعمال بالمطارات مما ساهم في تعويض اإلنخفاض في مبيعات معدات الطيران المقدمة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية

 إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

فترة الحالية تم إعادة عرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية األولية الغير مراجعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية المطبقة لل

ه في المملكة. وللمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على حسب ما هو معمول ب (IFRS) والفترات السابقة التي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

 2017يونيو  30المضمن في القوائم المالية األولية الغير مراجعة للفترة المنتهية في  ( (IFRS ( شرح التحول لمعايير المحاسبة الدولية15اإليضاح رقم )

 .م

 مالحظات اضافية

مليون لاير للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة  570.4مليون لاير مقابل  551.1م مبلغ 2017بلغ إجمالي مبيعات الربع الثاني من العام 

3.39%. 

 

مليون للفترة المماثلة من العام السابق  1,129.6مليون مقابل  1,084.9مبلغ  30/06/2017كما بلغ اجمالي المبيعات خالل الفترة الحالية المنتهية في 

 .%3.95بانخفاض قدرة 

 

مليون لاير )التوجد حقوق أقلية(  1,305.9 مليون لاير مقابل 1,307.9مبلغ  2017-06-30بلغ إجمالي حقوق المساهمين )التوجد حقوق أقلية( كما في  -

 .%0.15وذلك بارتفاع قدره  2016-06-30كما في 

 

و مقابل  %7.93.مليون لاير للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 121.4قابل مليون لاير، م 131.0م 2017بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني للعام  -

 .%7.58مليون لاير مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 141.8

 

 من الفترة المماثلة من العام مليون لاير 272.1مليون لاير مقابل  252.4م مبلغ 2017-06-30كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خالل الفترة المنتهية في 

 . %7.25م بانخفاض قدره 2016-06-30السابق المنتهية في 

 

 

 

 


