
 
 

 2017-09-30 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج للتموين السعودية اخلطوط شركة تعلن

 (اشهر تسعة)

 توضيح بند

يعود سبب االرتفاع ) 

االخنفاض ( خالل الربع 

احلالي مقارنة مع الربع 

 املماثل من العام السابق إىل

بسبب ارتفاع  و يرجع ذلك بشكل رئيسي اىل ارتفاع تكاليف املبيعات %6.33اخنفض صايف الربح بنسبة 

 . %14مليون ريال بنسبة  9.2تكاليف املوظفني مبلغ 

يعود سبب االرتفاع ) 

فاض ( خالل الفرتة االخن

احلالية مقارنة مع الفرتة 

 املماثلة من العام السابق إىل

و يرجع ذلك أساسا اىل اخنفاض مبيعات التموين لشركات الطريان  %6.94اخنفض صايف الربح بنسبة 

األخرى وشركات الطريان األجنبية )من غرياملؤسسة العامة للخطوط اجلوية السعودية( ، اىل جانب 

بيعات معدات الطريان املقدمة للمؤسسة العامة للخطوط اجلوية السعودية، باالضافة اىل اخنفاض م

و ذلك نظرا اىل انهاء بعض العقود الغري رحبية لبعض العمالء  اخنفاض مبيعات قطاع التموين وإدارة املرافق

خطوط اجلوية يف املناطق النائية و قد عوض ذلك جزئيا ارتفاع مبيعات التموين للمؤسسة العامة لل

 .السعودية

يعود سبب االرتفاع ) 

االخنفاض ( خالل الربع 

احلالي مقارنة مع الربع 

 السابق

 1.4و يرجع ذلك أساسًا اىل ارتفاع تكاليف املواد و البضائع بفارق  %0.46اخنفض صايف الربح بنسبة 

نقطة مئوية باالضافة اىل  0.9نقطة مئوية كما ارتفعت تكاليف العاملني ضمن تكاليف املبيعات بفارق 

 .ئويةنقطة م 0.4ارتفاع تكاليف العاملني ضمن املصروفات العمومية واإلدارية بفارق 

إعادة تبويب بعض أرقام 

 املقارنة

مت إعادة عرض وتصنيف وتبويب بنود وعناصر وإيضاحات القوائم املالية األولية الغري مراجعة لتتماشى مع 

السياسات احملاسبية املطبقة للفرتة احلالية والفرتات السابقة اليت مت إعدادها وفقا ملعايري احملاسبة 

معمول به يف اململكة. وللمزيد من املعلومات يرجى اإلطالع على اإليضاح حسب ما هو  (IFRS) الدولية

املضمن يف القوائم املالية األولية الغري مراجعة  ( (IFRS ( شرح التحول ملعايري احملاسبة الدولية15رقم )

 .م2017سبتمرب  30للفرتة املنتهية يف 

 مالحظات اضافية

مليون ريال للربع  592مليون ريال مقابل  602.2م مبلغ 2017ام بلغ إمجالي مبيعات الربع الثالث من الع

كما بلغ امجالي املبيعات خالل الفرتة احلالية  .%1.72املماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 

مليون للفرتة املماثلة من العام السابق  1.721.6مليون مقابل  1.687.2م مبلغ 30/09/2017املنتهية يف 

  .%2.00درة باخنفاض ق

مليون ريال  1.317.9م مبلغ 30/09/2017بلغ إمجالي حقوق املساهمني )التوجد حقوق أقلية( كما يف 

 .% 4.55م وذلك بارتفاع قدره 30/09/2016 مليون ريال )التوجد حقوق أقلية( كما يف 1.260.6مقابل 

مليون ريال  131.02 ل، مقابلمليون ريا 130.42م 2017بلغ إمجالي الدخل الشامل للربع الثالث للعام 

مليون ريال مقارنة مع الربع املماثل  139.24% و مقابل  0.46للربع السابق وذلك بارتفاع/ اخنفاض قدره 

%. كما بلغ امجالي الدخل الشامل خالل الفرتة املنتهية يف  6.33من العام السابق، وذلك باخنفاض قدره 

مليون ريال من الفرتة املماثلة من العام  411.39 بلمليون ريال مقا 382.83مبلغ  م30/09/2017

 %. 6.94م باخنفاض قدره  30/09/2016السابق املنتهية يف 

 


