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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 7102أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية األولية للربع الثااناي  ان عاا  

% عان الارباع الاماماا ا   ان 602 ليون ريال بانخفاض  3105حيث حققت صافي ربح قدره 

 ليون ريال للفترة المما لة  ن العا  السابق0 وجاءت الناتاائاج  3302العا  السابق  قارنة با 

  ليون ريال0 32بأق   ن توقعاتنا لصافي األرباح البالغة 

 6205% لاتاصا   لا  206وسجلت األرباح خالل النصف األول  ن هذا العا  انخفاًضاا باا  

  ليون ريال0 01402 ليون ريال  قارنة بالفترة المقابلة  ن العا  السابق حيث بلغت 

%  قاارناة 52 ليون ريال بارتفاع  55202بلغ  جمالي الربح خالل الربع الثاني  ن هذا العا  

 ليون ريال ليابالاغ  جاماالاي الارباح خاالل  742بالفترة المما لة  ن العا  السابق والذي بلغ 

 ليون رياال باارتافااع بالاغ  42104 ليون ريال  قارنة با  20200النصف األول  ن هذا العا  

55020% 

% 703 الاياون رياال باارتافااع  3005وبلغ الربح التشغيلي خالل الربع الثاني  ن هذا العا  

 لياون رياال وباالاتاالاي يصا   3101 قارنة بنفس الفترة  ن العا  السابق والذي بلغ نحو 

 ليون  6707 ليون ريال  قاب   01002الربح التشغيلي لفترة النصف األول  ن هذا العا  

 %010بارتفاع  7103ريال خالل النصف األول  ن عا  

أرجعت الشركة سبب انخفاض األرباح خالل الربع الثاني عل  الرغم  ن ناماو الاماباياعاات با 

%  قارنة بالربع المما    ن العا  السااباق  لا  ارتافااع  صاارياف الاباياع والاتاساوياق 02

والمصاريف العمو ية واإلدارية وخاصة تكلفة العا لين  والمصاريف الترويجية نتيجة زيادة 

عدد الفروع وكذلك ارتفاع  صاريف النق  والاكاباربااء وتاكالافاة الاتاماويا  واناخافااض أربااح 

 االستثمارات0

وعل  صعيد نتائج النصف األول، انخفاتات األربااح الصاافاياة لالاشاركاة  اقاارناة باالافاتارة 

المقابلة  ن العا  السابق بسبب ارتفاع  صاريف البيع والتسويق والمصاريف العمو اياة 

واإلدارية باإلضافة  ل  ارتفاع تكلفة التموي  وانخفاض أرباح االستثمارات0 كاماا تتامانات 

النتائج تسجي   خصص احترازي لخسارة حريق وقاع فاي أحاد  صااناع الشاركاة خاالل عاا  

  ليون ريال0  202بمبلغ  7103

 6,648وبحسب تقديراتنا نتوقع أن تحقق الشركة بنبااياة هاذا الاعاا   جاماالاي  يارادات باا 

  ليون ريال0  75202 ليون ريال وصافي دخ  يبلغ 

 ليون ريال وعل  الرغم  ن ذلك، ناتاوقاع  32جاءت نتائج الشركة أق   ن توقعاتنا البالغة 

أن يستمر النمو في المبيعات السنوية المستقبلية ناراًرا لالاطاباياعاة الادفااعاياة لالاقاطااع 

 ريال0  01404والتوسع في شبكة  نافذ الشركة0 وعليه نبقي عل  تقييمنا للسبم عند 

 تركي فدعق

  دير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد الغا دي

  حل   الي

sialghamdi@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 014041 القيمة العادلة )ريال(
 66053 )ريال( 7102يوليو  72السعر كما في 

 300% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4001 ر ز تداول

 110.75 أسبوع )ريال( 37أعل  سعر لا 

 62.25 أسبوع )ريال( 37أدن  سعر لا 

 %10.7 التغير  ن أول العا 

 32 أشبر )ألف سبم( 5 توسط حجم التداول لا 

 4,471 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 1,192 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 45 األسبم المصدرة ) ليون سبم(

  %(3كبار المساهمين )أكثر  ن 

 %72022 شركة العثيم القابتة

 %2052 المؤسسة العا ة للتأ ينات االجتماعية

 %2011 عبدالله صالح علي العثيم

 7103A 7102E 7102F 7102F ديسمبر  -نباية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قب   صروفات التموي  
 6047 01055 07007 04015 واالستبالك واإلطفاء والزكاة

 1033 1020 1022 1026 قيمه المنشأة /االيرادات

 02015 02033 06004 06052  تاعف الربحية

%701 عائد األرباح  703%  702%  401%  

 7022 5002 5032 4013  تاعف القيمة الدفترية

 1021 1024 1022 1024  تاعف االيرادات

 1060 1022 1025 1025 نسبة رأس المال العا  

%0301 نمو االيرادات  605%  202%  305%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد 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

 نبائية للقوائم المالية0ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعبا الشركة0 ولكن ال تأ ير  ن هذا االختالف عل  النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F0توقعة  : 

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة الدخ  ) ليون ريال(

  7,455.5  7,082.7  6,647.5  6,035.8  5,251.9  يرادات المبيعات

  84.3  76.3  70.2  62.2  52.8  يرادات اإليجار

  7,539.8  7,158.9  6,717.7  6,098.0  5,304.7  جمالي االيرادات 

  6,102.3  5,792.9  5,441.4  4,908.2  4,347.4 تكلفة المبيعات 

  1,000.1  949.6  909.3  850.9  651.8 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

  437  416  367  339  305 الربح قب   صروفات التموي  واإلطفاء واالستبالك والزكاة 

 %5.8 %5.8 %5.5 %5.6 %5.8 ها ش الربح قب   صروفات التموي  واالهالك واالستبالك والزكاة 

  182.2  165.8  148.2  129.1  102.9 االستبالكات واإلطفاءات

  255.2  250.6  218.9  209.8  202.5 الربح التشغيلي 

 (5.3) (8.9) (13.4) (9.0) (7.2) صاف  دخ  التموي  ) صروفات(

  28.9  28.4  27.8  27.3  20.3 دخ  استثمار

  8.0  7.6  7.2  6.5  4.1 أخرى 

  286.8  277.8  240.4  234.5  219.8 الربح قب  الزكاة والتريبة 

  6.7  6.5  5.6  5.3  5.3 الزكاة والتريبة 

  280.1  271.3  234.8  229.2  214.6 صاف  الدخ  قب  حقوق األقلية 

 (2.1) (2.0) (1.8) (1.7) (0.2) حقوق االقلية 

  282.2  273.4  236.6  230.9  214.8 صاف  الدخ  

 %3.8 %3.9 %3.6 %3.8 %4.1 العائد عل  المبيعات 

      

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

  557.7  490.4  486.3  329.4  183.5 النقدية و ا في حكمبا 

  714.0  686.4  627.8  604.0  465.5 المخزون 

  268.2  237.3  199.7  267.3  137.1 أخرى 

  1,539.9  1,414.1  1,313.8  1,200.8  786.1  جمالي األصول قصيرة األج  

  1,684.2  1,646.7  1,580.5  1,486.7  1,267.6 صاف  الموجودات الثابتة 

  45.0  75.0  124.9  208.2  90.9  شروعات تحت التنفيذ

  4.3  6.4  8.7  11.4  13.1  وجودات غير  لموسة 

  203.8  198.3  193.7  187.1  197.5 أخرى 

  1,937.2  1,926.3  1,907.9  1,893.4  1,569.1  جمالي الموجودات طويلة األج  

  3,477.2  3,340.4  3,221.7  3,094.2  2,355.2  جمالي الموجودات 

            

  112.9  139.3  170.3  212.3  118.0 الدين قصير األج  والمستحق  ن الدين طوي  األج  

  1,223.2  1,161.4  1,089.8  958.6  879.5 ذ م دائنة 

  335.5  318.5  298.9  271.3  213.3  صروفات  ستحقة 

  1,689.4  1,634.6  1,571.6  1,452.0  1,219.4  طلوبات قصيرة األج  

  50.9  137.7  252.3  399.5  125.0 دين طوي  األج 

  166.3  155.9  146.6  138.1  58.2  طلوبات غير جارية 

  1,570.6  1,412.1  1,251.2  1,104.6  952.6 حقوق المساهمين 

  3,477.2  3,340.4  3,221.7  3,094.2  2,355.2  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نرا  التصنيف في البالد المالية

الوة عل  ذلك، يقو  نرا  التقييم وع تستخد  البالد المالية هيك  التقييم الخاص ببا  ن  الث طبقات وتعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجمعبا المحللون0

 الببوط0/ودلدينا بإدراج األسبم المغطاة ضمن  حدى  ناطق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، و  كانية الصع

 %010القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحالي بأكثر  ن   :زيادة المراكز

 %010القيمة العادلة تزيد أو تق  عن السعر الحالي بأق   ن    حياد:

 %010القيمة العادلة تق  عن السعر الحالي بأكثر  ن   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النترار  زيد  ن التحلي  أو البيانات أو قوائم  الية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية0

 

 

 

  دارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشبكة:

 

   دارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

  خالء المسؤولية

لاياة و اديارياباا و اوظافاياباا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقص  جبد للتأكد  ن أن  حتوى المعلو ات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة و ع ذلك فإن شركة الباالد ا

 0عن ذلكجة يقد ون أي ضمانات أو تعبدات صراحة أو ضمنًا بشأن  حتويات التقرير وال يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أي  سؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة   ان ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال هذا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  0المسبقة  ن شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلو ات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو التخاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي  جراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليته الكا لة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري  اؤها  قابا     ليس البدف  ن هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أي  جراء آخر يمكن أن يتحقق  ستقبال0 لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع  لا

 0االستثمار في  ث  هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة ببذا التقرير0

 12011–52تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6222 – 715 – 00 – 622+ اإلدارة العا ة:

 1110 – 002 – 211 الباتف المجاني:
 

  دارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 622+  هاتف:
 
 

  دارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

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

