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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

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

 ليون ريال خالل الربع الماماا ال  01 ليون ريال  قابل  2017حيث حققت صافي ربح قدره 

% عن الربع السابق البالا  أربااحاه 01%، فيما ارتفعت بنسبة 34 ن العا  السابق بإرتفاع  

% 46 ليون ريال1 وزادت األرباح الصافية للنصف األول  ن الاعاا  الاجاارس باناساباة  6117

  ليون ريال  ن النصف األول  ن العا  الماضي1  4613 ليون ريال ب  040لتبل  أرباحه 

أرجعت الشركة نمو األرباح  قارنة بالربع السابق والربع الثاني المما ل  ن الاعاا  السااباق 

وكذلك نفس الفترة  ن العا  الماضي إلا  ناماو الاماباياعاات وتاااسان واا ا  الارباح و 

النشاط العقارس وتشغيل  جمع حائل التجارس باإلضافة ال  تاسن أداء الشركاات الاتااباعاة 

والز يلة ووقوع شهر ر ضان في الربع الثاني  اماا أدا الا  ارتافااع الاماباياعاات1 وعالا  

صعيد اخر ، سجلت الشركة خسائر نتيجة وقاوع حارياق فاي أحاد الاماصااناع1 خاالل الافاتارة 

  ليون ريال1  116المقابلة حيث بل  أ ره 

 لياون رياال  7،060حققت أسواق العيثم في الربع الثاني  ن العا  الاالي  بيعات بناو 

% و ارتفاعات 416 ليون ريال للربع المما ل  ن العا  السابق بارتفاع وقدره  07426 قابل 

 ليون ريال1 وبناًء عل  ذلاك  07126% عن الربع السابق الذس بلغت  بيعاته 00133بنسبة 

 47017 الاياون رياال  اقاارناة باا  37130%  سجلة 04نمت  بيعات النصف األول بنسبة 

  ليون ريال  ن العا  السابق1 

%  اقاارناة باالافاتارة 0314 الاياون رياال باارتافااع  402بل  إجمالي الربح خالل الربع الثاناي 

% عن الارباع السااباق1 0012 ليون ريال7 وايضا   407140المما لة  ن العا  السابق البال  

% خالل الارباع الاماماا ال  ان الاعاا  0011%  قابل 0610وصل وا   إجمالي الربح إل  

 السابق1  

%  اقاارناة 30 ليون ريال بارتفاع  64114قفزت األرباح التشغيلية خالل الربع الثاني لتصل 

 ليون ريال، وتراجاعات بشاطال  افاياف  30بنفس الفترة  ن العا  السابق والذس بل  ناو 

وباذلاك وصال  الاياون رياال1  6314% عن الربع السابق البالغة أرباحه التشغيلاياة 7بنسبة 

% خاالل الارباع الاماماا ال  ان الاعاا  714%  اقاابال  714وا   األرباح التشغيلياة إلا  

 الماضي1 

 الاياون رياال و ان  60جاءت أرباح الشركة في الربع الثاني أعل   ان تاوقاعااتاناا الاباالاغاة 

  ليون ريال1 64 توسط توقعات الماللين البالغة 

نتوقع أن يستمر النمو في المبيعات السنوية خالل العا  الاالي نظًرا للطبيعة الادفااعاياة 

للقطاع والتوسع في شبطة  نافذ الشركة داخل المملطة وخارجها1 و ن المنتظر أن تستمر 

الشركة في تاقيق ارباح عالية خالل النصف الثاني  ن العا  الاالي بسبب تسجيل حوافاز 

تاقيق االوداف البيعية السنوية والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة الاماالاياة، 

 ريال  ع التوصية بالاياد1 003وذلك فإننا نرفع تقييمنا للسهم ال  

 CFAأحمد ونداوا، 

  الل  الي أول

AA1Hindawy@albilad-capital1com 

 

  شعل الغيالن

  الل  الي

MHAlghaylan@albilad-capital1com 

 

 للتواصل  ع ادارة االبااث:

 تركي فدعق

  دير األبااث والمشورة

TFadaak@albilad-capital1com 

 حياد                التوصية

 003 القيمة العادلة )ريال(
  077124  )ريال( 7102اغسطس  6السعر كما في  

 %2- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 31101SE ر ز تداول

 070 أسبوع )ريال( 07أعل  سعر لا 

 64 أسبوع )ريال( 07أدن  سعر لا 

 70% التغير  ن أول العا 

 76 أشهر )ألف سهم( 4 توسط حجم التداول لا 

 07074 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 07324 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 30 األسهم المصدرة ) ليون سهم(

  %(0كبار المساومين )أكثر  ن 

 %72166 شركة العثيم القابضة

 %6146 المؤسسة العا ة للتأ ينات االجتماعية

 %6111 عبدالله صالح علي العثيم

 7103A 7100A 7106A 7102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل  صروفات التمويل 
 07166 00104 02130 01101 واالستهالك واإل فاء والزكاة

 1127 1110 1141 0111 قيمه المنشأة /االيرادات

 03144 73130 73147 76100  ضاعف الرباية

%013 عائد األرباح  016%  016%  713%  

 4163 3104 0111 0141  ضاعف القيمة الدفترية

 1127 1121 1144 0112  ضاعف االيرادات

 1144 1120 1114 1163 نسبة رأس المال العا ل

%0310 نمو االيرادات  0011%  0112%  111%  

 1120 0100 0104 3122 العائد عل  السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 العائد عل  المبيعات المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبااث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبااث 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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 :  توقعةF1: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية 1  ال قد تختلف  ريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة1 ولطن ال تأ ير  ن وذا االختالف عل  النتيجة

 في ضوء  عايير المااسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية1 1 7102تم تغيير المعالجة المااسبية لبعض البنود عا  

 يشمل أرباح رأسمالية 1 7102*العا  

 7104A 7103A 7100A 7106A 7102E قائمة الدخل ) ليون ريال(

  2711016  2702012  6714011  0770014  3701111 إيرادات المبيعات

  2011  6411  6717  0711  0011 إيرادات اإليجار

  2712616  2773112  6714111  0741312  3764011 إجمالي االيرادات 

  6746014  0710214  3744610  3743213  4721011 تطلفة المبيعات 

%1012 نسبة تطلفة المبيعات للمبيعات  1711%  1014%  1114%  1111%  

  0712113  44114  26411  60011  01014 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

%0716 نسبة المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع للمبيعات  0714%  0710%  0411%  0416%  

  330  413  444  410  760 الربح قبل  صروفات التمويل واإل فاء واالستهالك والزكاة 

%012 وا   الربح قبل  صروفات التمويل واالوالك واالستهالك والزكاة   011%  016%  014%  016%  

  02710  03417  07410  01714  4710 االستهالكات واإل فاءات

  76113  74017  71411  71710  02713 الربح التشغيلي 

%4127 وا   الربح التشغيلي  4117%  4133%  4170%  4130%  

(216) صاف  دخل التمويل ) صروفات(  (217)  (411)  (0217)  (0417)  

  7014  7013  7614  7114  7213 دخل استثمار

(0214)  614  317  312 أخرا *  00410  

  31110  77611  74310  70411  04211 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0010  113  014  014  316 الزكاة والضريبة 

  41410  70212  77417  70316  04713 صاف  الدخل قبل حقوق األقلية 

(110) حقوق االقلية   (117)  (012)  (0713)  (714)  

  44711  74111  74114  70311  04710 صاف  الدخل 

%317 العائد عل  المبيعات   310%  411%  417%  011%  

      

 7104A 7103A 7100A 7106A 7102E قائمة المركز المالي ) ليون ريال(

  33616  42016  47413  01410  00114 النقدية و ا في حطمها 

  24311  61110  61311  36010  46111 المخزون 

  34714  70710  76214  04210  4114 أخرا 

  0762412  0776110  0771111  21610  06116 إجمالي األصول قصيرة األجل 

  0724113  0747016  0731612  0776216  0704114 صاف  الموجودات الثابتة 

  1616  4017  71117  4114  7310  شروعات تات التنفيذ

  610  410  0013  0410  0314  وجودات غير  لموسة 

  01013  01210  01210  04210  04016 أخرا 

  7712614  7771411  0714413  0706410  0734413 إجمالي الموجودات  ويلة األجل 

  4720116  4732113  4714317  7740017  7711711 إجمالي الموجودات 

            

  00316  01217  70714  00111  07711 الدين قصير األجل والمستاق  ن الدين  ويل األجل 

  0773117  0707111  40116  12410  20114 ذ م دائنة 

  41610  40014  72014  70414  07416  صروفات  ستاقة 

  7711  0316  411  116  613 أخرا

  0711414  0761011  0730711  0770413  0710017  طلوبات قصيرة األجل 

  70212  30714  44410  07011  04011 دين  ويل األجل

  03110  03112  04110  0117  0113  طلوبات غير جارية 

  0703016  0774416  0701316  40716  11010 حقوق المساومين 

  4720116  4732113  4714317  7740017  7711711 إجمالي المطلوبات وحقوق المساومين 
 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبااث البالد المالية
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة عل  ذلك، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البالد المالية ويطل التقييم الخاص بها  ن  الث  بقات وتعتمد التوصيات عل  البيانات الطمية والطيفية التي يجمعها الماللون1

 الهبوط1/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدا  نا ق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي ناددوا، وإ طانية الصع

 %011القيمة العادلة تزيد عل  السعر الاالي بأكثر  ن   :زيادة المراكز

 %011القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الاالي بأقل  ن    حياد:

 %011القيمة العادلة تقل عن السعر الاالي بأكثر  ن   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تاديد قيمة عادلة النتظار  زيد  ن التاليل أو البيانات أو قوائم  الية تفصيلية أو وجود تغيير جوورس في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرا خاصة بأبااث البالد المالية1

 

 

 

 إدارة األبااث والمشورة
 research@ albilad-capital1com البريد اإللطتروني:

 6701 – 741 – 00 – 466+  واتف:

 capital1com/research-www1albilad الموقع عل  الشبطة:

 

  إدارة الوسا ة
 abicctu@albilad-capital1com البريد االلطتروني:

 6741 – 741 – 00 – 466+  واتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital1com البريد االلطتروني:

 6706 – 741 – 00 – 466+  واتف:

 إخالء المسؤولية

لاياة و اديارياهاا و اوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد  ن أن  اتوا المعلو ات المذكورة في وذا التقرير صاياة ودقيقة و ع ذلك فإن شركة الباالد ا

 1عن ذلكجة يقد ون أس ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن  اتويات التقرير وال يتاملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أس  سؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة   ان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال وذا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألس شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألس غارض 

  1المسبقة  ن شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن وذه المعلو ات ال تشطل توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو التخاذ قرار استثمارس1

 1يعتبر أس إجراء استثمارس يتخذه المستثمر بناًء عل  وذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا وو  سؤوليته الطا لة وحده

ساتاشاار اساتاثاماارس  اؤوال قابال    ليس الهدف  ن وذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أس إجراء آخر يمطن أن يتاقق  ستقبال1 لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 1االستثمار في  ثل وذه األدوات االستثمارية

 تاتفظ شركة البالد المالية بجميع الاقوق المرتبطة بهذا التقرير1

 

 11011–42تصريح ويئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital1com البريد االلطتروني:

 4111 – 714 – 00 – 466+ اإلدارة العا ة:

 1110 – 006 – 111 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital1com البريد االلطتروني:

 6711 – 741 – 00 – 466+  واتف:
 
 

 إدارة الافظ
 custody@albilad-capital1com البريد االلطتروني:

 6704 – 741 – 00 – 466+  واتف:

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

