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 أسواق ع العثيم

 8172أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية األولية للللربلع األول ملن علا  

مللليلور ريلال الرل اللربلع  3178ملليلور ريلال ملقلابل   3176حيث حققت صافي ربح قدره 

% علن اللربلع السلابلق 31%، فيما انخفضت بنسلبلة 78المماث  من العا  السابق بارتفاع 

% ملقلابل  671مليور ريال7 وص  هامش الربح فلي اللربلع األول  لل   732البالغة أرباحه 

 عل  التوالي7  8171% للربعين األول والرابع من عا  273% و  673

أرجعت الشركة نمو األرباح ارل الربع األول مقارنة بالربع المماث  من العلا  السلابلق  لل  

نمو مبيعات الفروع القائمة والتوسع في فتح فروع جديدة، فضًر عن انخفاض مصلاريل  

 التموي  بعد سدد مديونية الشركة7 

بالمقارنة مع الربع السابق، يعتبر الربع األاير هو األعل  من حيث األرباح ويرجع ذلل   لل  

أر الشركة تقو  بتسجي  حوافز تحقيق األهداف البيعية السنوية الرل اللربلع األاليلر ملن 

 العا 7 

مللليلور ريلال  791,2حققت اسواق العيثم في الربع األول من العا  الحالي مبيعات بنحو 

%،فليلملا 3مليور ريال للربع اللململاثل  ملن اللعلا  السلابلق بلارتلفلاع وقلدره  793,3مقاب  

 مليور ريال7  79,17% عن الربع السابق  الذي بلغت مبيعاته ,تراجعت المبيعات 

% مقارنة بلاللفلتلرة اللململاثلللة 1مليور ريال بارتفاع  648بلغ  جمالي الربح ارل الربع األول 

 443%  ملقلارنلة بلل 86مليور ريال9 فيما انخفضلت بلنلسلبلة  681من العا  السابق البالغ 

 % 7  ,7هامش  جمالي الربح عند  مليور ريال في السابق7 واستقر

% 173مللليلور ريلال بلانلخلفلاض  لفليل   34778بلغت االرباح التشغيلية ارل الربع األول 

مللليلور ريلال، وتلقلللصلت  34744مقارنة بنفس الفترة من العا  السابق والذي بلللغ نلحلو 

وبلذلل  وصل  هلاملش مليلور ريلال7  731% عن مستوى الربع السابق البالغ 6,77بنسبة 

% للربلع 173% للربع المماث  من العا  السابق و 672% مقاب  673األرباح التشغيلية  ل  

 7 8171األاير من عا  

مليور ريال ومن متلوسل   21جاءت أرباح الشركة في الربع األول أق  من توقعاتنا البالغة 

 مليور ريال7  1,72توقعات المحللين البالغ 

منفذ حت  هلذا اللتلقلريلر  814الجدير بالذكر أر عدد منافذ الشركة داا  المملكة وص   ل  

، كما وص  عدد منافذ اسواق العثليلم فلي مصلر الل  8171منفذ بنهاية عا   721مقاب  

7  نلتلوقلع أر يسلتلملر اللنلملو فلي اللملبليلعلات 8171منفذ بنهاية عا   61منفذ مقاب   41

السنوية ارل العا  الحالي نظًرا للتوسع في شبكة منافذ الشركة داا  المملكة واارجها7 

ومن المنتظر أر تسج  الشركة مبيعات قوية عل  نحو كبير ارل الربع الثلانلي ملن اللعلا  

الحالي لتصادفه مع شهر رمضار بالكام ، بناًء عل  ذل  نرى أر اللقليلملة اللعلادللة لسلهلم 

 ريال7  13شركة أسواق عبدالله العثيم تبلغ 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محل  مالي أول

AA7Hindawy@albilad-capital7com 

 

 مشع  الغيرر

 محل  مالي 

MHAlghaylan@albilad-capital7com 

 

 للتواص  مع ادارة االبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 حياد التوصية

 13711 القيمة العادلة )ريال(
 187,8 )ريال( 8172مايو  73السعر كما في 

 %4788 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 41177SE رمز تداول

 8711, أسبوع )ريال( 38أعل  سعر لل 

 37771 أسبوع )ريال( 38أدن  سعر لل 

 7,734% التغير من أول العا 

 7,3 أشهر )أل  سهم( 6متوس  حجم التداول لل 

 69827 الرسملة السوقية )مليور ريال(

 213 الرسملة السوقية )مليور دوالر(

 43 األسهم المصدرة )مليور سهم(

  %(3كبار المساهمين )أكثر من 

 %81733 شركة العثيم القابضة

 %3763 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %3711 عبدالله صالح علي العثيم

 8173A 8173A 8171A 8172E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قب  مصروفات التموي  
 78768 76738 71746 7,711 واالستهرك واإل فاء والزكاة

 1724 1726 17,3 7777 قيمه المنشأة /االيرادات

 72771 73718 8,731 8,784 مضاع  الربحية

%776 عائد األرباح  776%  676%  371%  

 4742 4738 3742 3777 مضاع  القيمة الدفترية

 1723 1724 17,3 7778 مضاع  االيرادات

 1732 1717 1722 1726 نسبة رأس المال العام 

%7371 نمو االيرادات  7377%  7473%  -771%  

 4774 ,,47 8736 8731 العائد عل  السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البرد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البرد 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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 نهائية للقوائم المالية 7 ال قد تختل   ريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة7 ولكن ال تأثير من هذا االاترف عل  النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F7متوقعة : 

 

 8174A 8173A 8173A *8171A 8172E قائمة الدا  )مليور ريال(

  19,38  29148  19173  39163  39838  يرادات المبيعات

  14  13  33  38  36  يرادات أارى

* 29771  19127  391,2  39613  جمالي االيرادات   29161  

* 39333  39131  3,,49  49641 تكلفة المبيعات   39476  

%2871 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات  277,%  2776%  2172%  1,72%  

  79128  79117  62,  136  338 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%7876 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات  7873%  7676%  7678%  7673%  

  348  4,1  626  ,66  613 الربح قب  مصروفات التموي  واإل فاء واالستهرك والزكاة 

%372 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واالهرك واالستهرك والزكاة   373%  374%  371%  371%  

  7,7  732  741  ,78  716 االستهركات واإل فاءات

  637  688  861  871  816 الربح التشغيلي 

%6728 هامش الربح التشغيلي  6744%  6764%  67,1%  4763%  

(1) صاف  دا  التموي  )مصروفات(  (,)  (73)  (74)  (3)  

  62  ,6  73  81  81 دا  استثمار

(4)  1  4 أارى   771  3  

  622  434  868  864  881 الربح قب  الزكاة والضريبة 

  78  77  2  3  3 الزكاة والضريبة 

  613  436  884  ,88  873 صاف  الدا  قب  حقوق األقلية 

(1) حقوق االقلية   (8)  (4)  4  6  

  616  ,44  882  867  873 صاف  الدا  

      

 8174A 8173A 8173A 8171A 8172E قائمة المركز المالي )مليور ريال(

 817 834 631 ,68 726 النقدية وما في حكمها 

 ,18 163 341 314 433 المخزور 

 736 733 417 831 761 أارى 

 791,6 79733 796,2 79817 123  جمالي الموجودات قصيرة األج  

 89161 79,64 79186 793,3 79632 صاف  الموجودات الثابتة 

 4 2 71 77 76 موجودات غير ملموسة 

 846 841 881 721 7,2 أارى 

 89824 89728 79,36 792,6 ,7933  جمالي الموجودات  ويلة األج  

 69613 69641 69637 691,4 89633  جمالي الموجودات 

            

 41 38 721 878 772 الدين قصير األج  والمستحق من الدين  وي  األج  

 79768 79746 79138 ,3, ,21 ذمم دائنة 

 471 473 ,68 817 876 مصروفات مستحقة 

 68 86 74 71 , أارى

 79373 79346 793,8 79438 ,7987 مطلوبات قصيرة األج  

 ,, 16 478 411 783 دين  وي  األج 

 733 763 774 762 32 مطلوبات غير جارية 

 79312 794,3 79868 79713 36, حقوق المساهمين 

 69613 69641 69637 691,4 89633  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البرد المالية

عموالت بيع      ” مليور ريال وتم تخفيض تكلفة المبيعات بنفس المبلغ تقريبا ، حيث سيتم عرض بعض المبيعات بالضافي ضمن بند  ,71بملبغ  8171* وفقا للقوائم المالية للربع االول تم تخفيض ايرادات الربع االول من عا  
7 8172مع اصدار القوائم المالية السنوية لعا   8171وبالتالي سيتم تعدي  بندي االيرادات وتكلفة المبيعات لعا   8171% من مبيعات الربع األول من عا  71وبالتالي تم شطب ” قسائم        
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 شرح نظا  التصني  في البرد المالية

روة عل  ذل ، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البرد المالية هيك  التقييم الخاص بها من ثرث  بقات وتعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللور7

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن  حدى منا ق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغرق ، والقيمة العادلة التي نحددها، و مكانية الصع

 %717القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %717القيمة العادلة تزيد أو تق  عن السعر الحالي بأق  من    حياد:

 %717القيمة العادلة تق  عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أارى ااصة بأبحاث البرد المالية7

 

 

 

  دارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 3831 – 8,1 – 11 – 966+  هات :

 capital7com/research-www7albilad الموقع عل  الشبكة:

 

   دارة الوسا ة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 3861 – 8,1 – 11 – 966+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 3833 – 8,1 – 11 – 966+  هات :

  ارء المسؤولية

لليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال للملابذلت شركة البرد المالية أقص  جهد للتأكد من أر محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإر شركة البلرد ا

 7عن ذل جة يقدمور أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأر محتويات التقرير وال يتحملور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغلراض دور اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آار أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرض 

  7المسبقة من شركة البرد المالية

 كما نلفت االنتباه بأر هذه المعلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري7

 7يعتبر أي  جراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كار كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري ملؤهل  قلبل    مليس الهدف من هذا التقرير أر يستخد  أو يعتبر مشورة أو اياًرا أو أي  جراء آار يمكن أر يتحقق مستقبر7 لذل  فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع  لل

 7االستثمار في مث  هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البرد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير7

 

 12711–61تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البرد المالية
 

 ادمة العمرء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 222, – 816 – 77 – 33,+ اإلدارة العامة:

 1117 – 773 – 211 الهات  المجاني:

 
  دارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 3821 – 8,1 – 11 – 966+  هات :

 
 

  دارة الحفظ
 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 ,383 – 8,1 – 11 – 966+  هات :

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

