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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 1122أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية األولية للللربلع اللرابلع ملن علا 

مليون ريال خالل الربع الململا لل  66مليون ريال مقابل  262حيث حققت صافي ربح قدره 

% عن مستوى الربع السلابلق 22%، كما زادت األرباح بنسبة 27من العا  السابق بارتفاع  

بلنل لو  1122مليون ريال. وبذلك نمت األرباح الصافية للعلا   272الذي بلغ  1122من عا  

 . 1126مليون ريال خالل عا   112مليون ريال مقابل  446% لتصل إلى 62

أرجعت الشركة نمو األرباح خالل الربع األخير على أساس سنوي لنمو اللملبليلعلات بلنلسلبلة  

مليون ريال وهي أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة، كلملا سلاهلم  1,116% إلى 26

في زيادة األرباح الصافية ت سن هامش الربح واداء الشركات التابعة وفقا لبيان الشلركلة، 

 4.6مليون ريال وعكس مخصص ديون بلقليلملة  4.6كما تم ت صيل مطالبة تأمين بقيمة  

 مليون ريال. 

% ملع تململن 12بالمقارنة مع الربع السابق جاء نمو االرباح جراء ارتفاع المبيعات بنسلبلة 

الربع األخير حوافز ت قيق األهداف البيعية السنوية والتي يتم احتسابها وتسجليلللهلا فلي 

نهاية السنة المالية، كما انخفمت المصاريف التمويلية لسداد جزء من اللقلروط يلويلللة 

االجل وجميع القروط قصيرة االجل من حصيلة بيع حصة الشركة في مول حائلل واللتلي 

مليلون ريلال فلي اللربلع  221مليون ريال وحققت مكسب رأسمالي قدره  262بلغت ن و 

 . 1122الثالث من عا  

بالنسبة لألداء السنوي، جاء النملو اللكلبليلر علللى مسلتلوى األربلاح ملع ارتلفلاع اللملبليلعلات 

ملليلون ريلال بلاللتلوازي ملع نلملو ايلرادات اللتلأجليلر، كلملا  2,142% لتبلغ 27السنوية بن و 

تممنت القوائم المالية المكسب الرأسمالي في الربع الثالث وبعض البنود غير المتلكلررة 

تململنلت خسلارة  1126، جدير بالذكر أن قائمة الدخل لعا  1122في الربع األخير من عا  

 مليون ريال جراء حريق في إحدى الشركات الزميلة. 2.6بمبلغ 

% ملقلارنلة 41.7مليون ريال بارتلفلاع 246قفزت األرباح التشغيلية خالل الربع الرابع لتصل 

مليون ريال، وايملا نلملت بشلكلل  216.1بالربع المما ل من العا  السابق والذي بلغ ن و 

وعليه بلغ الربح التشلغليلللي مليون ريال.  47كبير عن الربع السابق البالغة أرباحه التشغيلية 

بارتفاع ملل لو   1126مليون ريال في عا   122مليون ريال مقابل   211ن و  1122لعا   

% خلالل علا  2.4% ملقلابلل 4وعليه ارتفع هامش األرباح التشغيليلة إللى %.  26بنسبة 

1126 .  

مللليلون ريلال وملن  216جاءت أرباح اسواق العثيم في الربع الرابع أعلى من توقعنا البالغ 

مليون ريال. الجدير بالذكر أن علدد ملنلافلذ الشلركلة  224متوسط توقعات الم للين البالغة 

ملنلفلذ بلنلهلايلة علا   276ملقلابلل  1122منفذ  بنهاية عا   222داخل المملكة وصل إلى 

 1122ملنلفلذ خلالل علا   22، كما وصل عدد منافذ اسواق العثيم في مصلر اللى 1126

منافذ جديدة في المملللكلة حلتلى كلتلابلة  2.  وتم افتتاح 1126منفذ بنهاية عا   27مقابل 

هذا التقرير، من المتوقع أن تساهم التوسعات الكبيرة في منافلذ الشلركلة فلي تل لقليلق 

، ولذلك فإننا نرفع تقييمنا للسهم 1122معدالت نمو على الصعيد التشغيلي خالل عا  

 ريال. 221ريال الى  212من 

 CFAأحمد هنداوى، 

 م لل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 مشعل الغيالن

 م لل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع ادارة االب اث:

 تركي فدعق

 مدير األب اث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد                التوصية

 221.11 القيمة العادلة )ريال(
 222 )ريال( 1122فبراير   22السعر كما في 

 %1.16- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4112 رمز تداول

 222.21 أسبوع )ريال( 71أعلى سعر لل 

 211.71 أسبوع )ريال( 71أدنى سعر لل 

 6.11% التغير من أول العا 

 26 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لل 

 7,627 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,766 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 47 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(7كبار المساهمين )أكثر من 

 %12.66 شركة العثيم القابمة

 %6.26 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %6.11 عبدالله صالح علي العثيم

 1127A 1126A 1122E 1122F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

 22.47 21.22 26.27 22.46قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 

 1.62 1.27 1.22 2.14 قيمه المنشأة /االيرادات

 22.12 22.24 16.11 17.61 مماعف الرب ية

%2.7 عائد األرباح  2.7%  2.1%  2.4%  

 2.61 4.12 4.22 7.41 مماعف القيمة الدفترية

 1.66 1.24 1.22 1.66 مماعف االيرادات

 1.22 1.22 1.27 1.22 نسبة رأس المال العامل

%27.1 نمو االيرادات  22.2%  21.2%  2.2%  

 2.21 6.62 7.22 7.22 العائد على السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أب اث 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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 أسواق ع العثيم

 : متوقعة.F: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية .  ال قد تختلف يريقة عرط بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأ ير من هذا االختالف على النتيجة

 في ضوء معايير الم اسبة الدولية  بينما تم عرط القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية. . 1122تم تغيير المعالجة الم اسبية لبعض البنود عا  

 يشمل أرباح رأسمالية . 1122*العا  

 1124A 1127A 1126A 1122E 1122F قائمة الدخل )مليون ريال(

  2,626.6  2,142.1  2,222.2  6,127.2  7,172.6 إيرادات المبيعات

  22.1  26.2  66.1  61.1  71.2 إيرادات اإليجار

  2,221.6  2,222.2  2,141.2  6,162.1  7,214.2 إجمالي االيرادات 

  2,162.2  6,771.1  7,272.2  4,666.2  4,242.4 تكلفة المبيعات 

%21.1 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات  22.6%  21.6%  21.2%  21.2%  

  2,266.2  2,122.2  662.6  262.1  672.2 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%21.2 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات  21.7%  22.2%  22.2%  22.2%  

  721  422  224  226  217 الربح قبل مصروفات التمويل واإليفاء واالستهالك والزكاة 

%7.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالهالك واالستهالك والزكاة   7.6%  7.2%  6.1%  7.2%  

  222.1  266.2  246.1  216.2  211.6 االستهالكات واإليفاءات

  224.6  212.2  127.1  116.2  111.7 الربح التشغيلي 

%2.21 هامش الربح التشغيلي  2.44%  2.17%  2.66%  2.22%  

(2.1) صافى دخل التمويل )مصروفات(  (6.1)  (22.1)  (27.2)  (6.1)  

  22.6  22.1  17.4  16.6  11.2 دخل استثمار

(22.2)  6.6  4.1 أخرى *  222.4  2.1  

  266.7  462.6  116.1  124.7  126.2 الربح قبل الزكاة والمريبة 

  22.2  21.6  2.4  7.2  7.2 الزكاة والمريبة 

  277.1  471.2  122.2  116.1  124.6 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

(1.1) حقوق االقلية   (2.2)  (21.4)  1.1  2.6  

  272.6  442.2  121.1  121.6  124.2 صافى الدخل 

%4.2 العائد على المبيعات   2.2%  2.1%  7.6%  4.2%  

      

 1124A 1127A 1126A 1122E 1122F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  416.2  111.1  227.6  216.4  222.7 النقدية وما في حكمها 

  261.6  226.4  621.7  614.1  467.7 المخزون 

  174.2  122.4  121.7  162.2  222.2 أخرى 

  2,472.4  2,221.1  2,162.7  2,111.2  226.2 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

  1,121.2  2,624.1  1,121.2  2,667.1  2,272.4 صافى الموجودات الثابتة 

  2.2  6.7  6.7  22.4  22.2 موجودات غير ملموسة 

  222.4  122.1  222.7  222.2  262.7 أخرى 

  1,122.4  1,222.2  1,116.2  2,262.4  2,766.2 إجمالي الموجودات يويلة األجل 

  2,624.6  2,247.2  2,422.4  2,164.1  1,277.1 إجمالي الموجودات 

            

  216.6  247.2  222.1  121.2  222.1 الدين قصير األجل والمست ق من الدين يويل األجل 

  2,261.7  2,127.2  2,212.2  672.6  226.7 ذمم دائنة 

  421.7  262.4  277.2  122.2  122.2 مصروفات مست قة 

  16.2  12.6  24.6  6.2  2.6 أخرى

  2,242.6  2,642.6  2,627.2  2,471.1  2,126.4 مطلوبات قصيرة األجل 

  221.6  24.4  421.2  266.7  217.1 دين يويل األجل

  222.7  217.7  241.2  222.2  72.1 مطلوبات غير جارية 

  2,676.6  2,464.1  2,126.6  2,214.6  671.6 حقوق المساهمين 

  2,624.6  2,247.2  2,422.4  2,164.1  1,277.1 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أب اث البالد المالية
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث يبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الم للون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى منايق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي ن ددها، وإمكانية الصع

 %.21القيمة العادلة تزيد على السعر ال الي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.21القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر ال الي بأقل من    حياد:

 %.21القيمة العادلة تقل عن السعر ال الي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

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

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأب اث البالد المالية.

 

 

 

 إدارة األب اث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6171 – 161 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساية
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6121 – 161 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6176 – 161 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال للملابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن م توى المعلومات المذكورة في هذا التقرير ص ي ة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البلالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن م تويات التقرير وال يت ملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغلراط دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرط 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري ملؤهلل قلبلل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يت قق مستقبال. لذلك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 ت تفظ شركة البالد المالية بجميع ال قوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12211–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6222 – 112 – 22 – 666+ اإلدارة العامة:

 1112 – 226 – 211 الهاتف المجاني:

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

 6121 – 161 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة ال فظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6176 – 161 – 11 – 966+  هاتف:

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

