
 

 

 2019-09-30عالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف إ

(تسعة أشهر)  

 

 % التغري  الربع السابق %التغري الربع املماثل من العام السابق  الربع احلالي بند

 7.474 544.5 6.149 551.3 585.2  املبيعات/االيرادات

 19.46 192.7 12.843 204 230.2  امجالي الربح )اخلسارة(

 20.447 134 4.805 154 161.4  الربح )اخلسارة( التشغيلي

 21.263 117.1 0.42- 142.6 142  صايف الربح )اخلسارة( بعد الزكاة والضريبة

 21.263 117.1 0.42- 142.6 142  امجالي الدخل الشامل

 مجيع األرقام بالـ )مليون( ريال سعودي

 

 %التغري الفرتة املماثلة من العام السابق الفرتة احلالية بند

 6.576 1,549.5 1,651.4  املبيعات/االيرادات

 8.087 568.8 614.8  امجالي الربح )اخلسارة(

 0.215- 417.8 416.9  الربح )اخلسارة( التشغيلي

 5.351- 383.1 362.6  صايف الربح )اخلسارة( بعد الزكاة والضريبة

 5.351- 383.1 362.6  امجالي الدخل الشامل

 0.902- 1,340.9 1,328.8  إمجالي حقوق املساهمني )بعد استبعاد حقوق األقلية(

  4.67 4.42  رحبية )خسارة( السهم

 مجيع األرقام بالـ )مليون( ريال سعودي

 

 توضيح بند

يعود سبب االرتفاع ) االخنفاض ( 

يف صايف الربح خالل الربع احلالي 

مقارنة مع الربع املماثل من العام 

  السابق إىل

يرجع السبب الرئيسي إلخنفاض صايف الربح إىل تطبيق معيار احملاسبة الدولي إلعداد التقارير 

فاع كبري يف تكاليف م ، مما أدى إىل إرت2019-01-01اعتباًرا من تاريخ  16املالية رقم 

الفوائد )غري النقدية( مقارنًة بالربع املماثل من العام املاضي، ومع ذلك فقد كان هناك ترشيد 

 .يف بعض النفقات الواقعة حتت تكاليف اإليرادات

يعود سبب االرتفاع ) االخنفاض ( 

يف صايف الربح خالل الربع احلالي 

  مقارنة مع الربع السابق إىل

ب الرئيسية للزيادة يف صايف الربح إىل ارتفاع املبيعات واخنفاض التكاليف اتعود تعود األسبا

األسباب الرئيسية للزيادة يف صايف الربح إىل ارتفاع املبيعات واخنفاض التكاليف املتعلقة 

 .بالتكاليف التشغيلية وتكاليف املوظفني

يعود سبب االرتفاع ) االخنفاض ( 

 يف صايف الربح خالل الفرتة

احلالية مقارنة مع الفرتة املماثلة 

  من العام السابق إىل

يعود السبب الرئيسي الخنفاض صايف الربح إىل تطبيق معيار احملاسبة الدولي إلعداد التقارير 

م، مما أدى إىل زيادة كبرية يف تكاليف الفائدة 2019-01-01اعتباًرا من  16املالية رقم 

 .احلالية بالفرتة املماثلة من العام املاضي)غري النقدية( عند مقارنة الفرتة 

 الرأي غري املعدل  طبيعة رأي مراجع احلسابات

 

 

 
  

 
 


