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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 7102أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية األولية للللربلع األول علن علا  

% علن اللربلع اللململا لل علن 973عليون ريال بانخفاض  0271حيث حققت صافي ربح قدره 

عليون ريال للفترة المما لة عن العا  السابق7 بينملا سلجلللت  0371العا  السابق عقارنة بل 

عليلون ريلال لل ل  33779% عقارنة بالربع السابق حيث بلغت 0279انخفاًضا في األرباح بل 

 71027الربع الرابع عن عا  

% للربع األول عقارنة بلاللربلع 0272سجلت عبيعات الفروع القائمة والجديدة للشركة نمًوا بل 

عليون ريال وحلقلقلت نلملًوا فلي تيلراأات اللتل  ليلر  1,640المما ل عن العا  السابق لتبلغ 

عللليلون ريلال نلتليلجلة  يلاأة  02733% عقارنة بنفس الفترة والتلي بلللغلت 0072العقاري بل 

عللليلون  72370المساحات المتوفرة عما أأى تلى ارتفاع األرباح التشغيليلة واللتلي بلللغلت 

% عقارنة باللربلع اللململا لل علن اللعلا  9072ريال ل ل الربع األول عن العا  الجاري بارتفاع 

 السابق باإلضافة تلى ارتفاع الدلل عن االستثمارات7

وعلى الرغم عن ارتفاع المبيعات ل ل الربع األول عن العا  الجاري عقارنة بالربع اللململا لل 

عن العا  السابق، أر لعلت الشلركلة سلبلا انلخلفلاض صلافلي اللربلح تللى تسلجليلل تحلدى 

% )شركة الرياض لللنلنلاعلات اللغل ائليلة  علخلنلًنلا 22الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 

ونلتلج علنله تللل  كلللي  7102احترا ًيا لخسارة حريق وقلع فلي أحلد عنلانلعل لا لل ل علا  

عللليلون ريلال سلجلل  00799لمو وأات المننع7 وبلغت حنة العثيم عن ه ا المخنل  

عليون ريال على قائلملة  372وحمل المبلغ المتبقي  7102عليون ريال في عا   7722عن ا 

الدلل للربع األول عن العا  الجاري وسيتم تعاأة ه ا المخن  حلال اسلتل   اللتلعلويل  

 عن شركة الت عين7

تتضمن اإليراأات التشغيلية للربع الرابع حوافز تحقيق األهداف البيعليلة السلنلويلة واللتلي 

يتم تسجيل ا في ن اية السنة المالية عما يؤأي تلى ارتفاع ت مالي الربح في الربلع اللرابلع 

عن العا  السابق عقارنة بالربع األول عن العا  الجاري وهو عا يفسر انخفاض أربلاح اللربلع 

األول عقارنة بالربع السابق باإلضافة تلى تسجيل عخن  لسائر الحريق السابلق ككلره بل 

 71027عليون ريال بن اية الربع الرابع عن عا   7722

بن اية عارس عن العا  الجاري افتتحت الشركة أول فروع ا لارج اللململلليلة فلي  لمل لوريلة 

عنر العربية بمدينة القاهرة7 وفي عنتن  أبلريلل افلتلتلحلت فلرعل لا اللثلانلي فلي نلفلس 

 فرًعا عن ا فرعين لارج المملية7 000المنطقة لينل ت مالي فروع الشركة تلى 

عليون ريال وعلى الرغم عن كلك، نلتلوقلع  27 اءت نتائج الشركة أقل عن توقعاتنا البالغة 

أن يستمر النمو في المبيعات السنوية المستقبلية نلرلًرا للللطلبليلعلة اللدفلاعليلة للللقلطلاع 

ريلااًل  010701والتوسع في شبية عناف  الشركة7 وعليه نبقي على تقييمنا للس لم علنلد 

 ونوصي بالحياأ7

 تركي فدعق

 عدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد الغاعدي

 عحلل عالي

sialghamdi@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 010701 القيمة العاألة )ريال 
 32721 )ريال  7102أبريل  72السعر كما في 

 %379 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4001 رعز تداول

 112.75 أسبوع )ريال  27أعلى سعر لل 

 62.25 أسبوع )ريال  27أأنى سعر لل 

 6.4% التغير عن أول العا 

 104 أش ر )أل  س م  9عتوسط حجم التداول لل 

 4,298 الرسملة السوقية )عليون ريال 

 1,146 الرسملة السوقية )عليون أوالر 

 45 األس م المندرة )عليون س م 

  % 2كبار المساهمين )أكثر عن 

 %72722 شركة العثيم القابضة

 %2792 المؤسسة العاعة للت عينات اال تماعية

 %2711 عبدالله صالح علي العثيم

 7102A 7102E 7102F 7103F أيسمبر  -ن اية العا  المالي 

قيمه المنش ة /الربح قبل عنروفات التمويل 
 3739 3730 00729 09727 واالست  ك واإلطفاء والزكاة

 1727 1723 1720 1722 قيمه المنش ة /االيراأات

 02779 02727 03702 03720 عضاع  الربحية

%770 عائد األرباح  772%  773%  077%  

 7720 9710 9709 9733 عضاع  القيمة الدفترية

 1723 1720 1722 1720 عضاع  االيراأات

 1730 1732 1730 1739 نسبة رأس المال العاعل

%0271 نمو االيراأات  0177%  272%  279%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

45

55

65

75

85

95

105

115

 عؤشر تداول عؤشر قطاع التجزئة العثيم
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 المندر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الب أ المالية

 المندر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الب أ المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 ن ائية للقوائم المالية7ال قد تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبع ا الشركة7 ولين ال ت  ير عن ه ا االلت ف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F7عتوقعة : 

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة الدلل )عليون ريال 

  2.02272  2.13772  2.20272  2.19273  2.72073 تيراأات المبيعات

  3079  2279  2177  2777  2773 تيراأات اإليجار

  2.29373  2.02373  2.20272  2.13371  2.91072 ت مالي االيراأات 

  2.01779  2.23773  2.00070  0.31377  0.90270 تيلفة المبيعات 

  0.11170  30372  31379  32173  22073 المنروفات العموعية واالأارية وعنروفات البيع والتو يع

  092  002  922  993  912 الربح قبل عنروفات التمويل واإلطفاء واالست  ك والزكاة 

%273 هاعش الربح قبل عنروفات التمويل وااله ك واالست  ك والزكاة   272%  272%  273%  273%  

  03777  02273  00377  07370  01773 االست  كات واإلطفاءات

  72277  72172  70373  71373  71772 الربح التشغيلي 

  279)  373)  0970)  371)  277) صافى ألل التمويل )عنروفات 

  7373  7370  7273  7279  7179 ألل استثمار

  371  272  277  272  070 ألرى 

  73273  72273  70170  79072  70373 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  272  272  272  279  279 الزكاة والضريبة 

  73170  72079  79073  77377  70072 صافى الدلل قبل حقوق األقلية 

  770)  771)  073)  072)  177) حقوق االقلية 

  73777  72970  79272  79173  70073 صافى الدلل 

%070 العائد على المبيعات   973%  972%  973%  973%  

      

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة المركز المالي )عليون ريال 

  22272  03170  03279  97370  03972 النقدية وعا في حيم ا 

  20071  23270  27273  21071  02272 المخزون 

  72377  79279  03372  72279  09270 ألرى 

  0.29373  0.00070  0.90973  0.71173  23270 ت مالي األصول قنيرة األ ل 

  0.23077  0.20272  0.23172  0.03272  0.72272 صافى المو وأات الثابتة 

  0271  2271  07073  71377  3173 عشروعات تحت التنفي 

  079  270  372  0070  0970 عو وأات غير علموسة 

  71973  03379  03972  03270  03272 ألرى 

  0.39277  0.37279  0.31273  0.33970  0.22370 ت مالي المو وأات طويلة األ ل 

  9.02277  9.90170  9.77072  9.13077  7.92277 ت مالي المو وأات 

            

  00773  09379  02179  70779  00371 الدين قنير األ ل والمستحق عن الدين طويل األ ل 

  0.77977  0.02070  0.13373  32372  32372 كعم أائنة 

  99272  90372  73373  72079  70979 عنروفات عستحقة 

  0.23370  0.29072  0.22072  0.02771  0.70370 عطلوبات قنيرة األ ل 

  2173  09272  72779  93372  07271 أين طويل األ ل

  02279  02273  00272  09370  2377 عطلوبات غير  ارية 

  0.22172  0.00770  0.72077  0.01072  32772 حقوق المساهمين 

  9.02277  9.90170  9.77072  9.13077  7.92277 ت مالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 المندر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الب أ المالية
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 قطاع التجزئة 
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 شرح نرا  التنني  في الب أ المالية

 وة على كلك، يقو  نرا  التقييم وع تستخد  الب أ المالية هييل التقييم الخاص ب ا عن   ث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات اليمية والييفية التي يجمع ا المحللون7

 ال بوط7/وألدينا بإأراج األس م المغطاة ضمن تحدى عناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغ ق ، والقيمة العاألة التي نحدأها، وتعيانية النع

 %017القيمة العاألة تزيد على السعر الحالي ب كثر عن   :زيادة المراكز

 %017القيمة العاألة تزيد أو تقل عن السعر الحالي ب قل عن    حياد:

 %017القيمة العاألة تقل عن السعر الحالي ب كثر عن   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عاألة النترار عزيد عن التحليل أو البيانات أو قوائم عالية تفنيلية أو و وأ تغيير  وهري في أأاء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب ألرى لاصة ب بحاث الب أ المالية7

 

 الب أ المالية
 

 لدعة العم ء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االليتروني:

 3333 – 719 – 00 – 322+ اإلأارة العاعة:

 1110 – 002 – 311 ال ات  المجاني:
 
 
 
 

 تأارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االليتروني:

 6280 – 290 – 00 – 322+  هات :
 
 

 

 

 

 تأارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإلليتروني:

 6250 – 290 – 00 – 322+  هات :

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبية:

 

  تأارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االليتروني:

 6230 – 290 – 00 – 322+  هات :

 

 المنرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االليتروني:

 6256 – 290 – 00 – 322+  هات :

 تل ء المسؤولية

لليلة وعلديلريل لا وعلوظلفليل لا ال للملاب لت شركة الب أ المالية أقنى   د للت كد عن أن عحتوى المعلوعات الم كورة في ه ا التقرير صحيحة وأقيقة وعع كلك فإن شركة البل أ ا

 7عن كلكجة يقدعون أي ضمانات أو تع دات صراحة أو ضمنًا بش ن عحتويات التقرير وال يتحملون بطريقة عباشرة أو غير عباشرة أي عسؤولية قانونية نات

األغلراض أون اللملوافلقلة اللخلطليلة  علن ال يجو  تعاأة نسخ أو تعاأة تو يع أو ترسال ه ا التقرير بطريقة عباشرة او غير عباشرة ألي شخ  آلر أو نشره كليًا أو  لزئليلًا ألي غلرض 

  7المسبقة عن شركة الب أ المالية

 كما نلفت االنتباه ب ن ه ه المعلوعات ال تشيل توصية بشراء أو بيع أوراق عالية أو التخاك قرار استثماري7

 7يعتبر أي ت راء استثماري يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو عسؤوليته الياعلة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري علؤهلل قلبلل ى عليس ال دف عن ه ا التقرير أن يستخد  أو يعتبر عشورة أو لياًرا أو أي ت راء آلر يمين أن يتحقق عستقب 7 ل لك فإننا نلنلنلح بلاللر لوع تلل

 7االستثمار في عثل ه ه األأوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الب أ المالية بجميع الحقوق المرتبطة ب  ا التقرير7

 

 13011–92تنريح هيئة السوق المالية رقم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

