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 قطاع التجزئة 

 أسواق المزرعة

عن  8102كشفت القوائم المالية المدققة لشركة أسواق المزرعة عن العام المالي 

 0.52مليون ريال في الربع األخير من العام مقابل  9تحقيق الشركة ربحًا صافيًا قدره 

مليون ريال  258، بينما بلغت األرباح الصافية 8102مليون ريال في الربع المقابل من عام 

% 62وبذلك انخفضت أرباح العام المنقضي بنسبة  8102خالل الربع الثالث من عام 

 81025مليون ريال في عام  98مليون ريال مقابل  9.لتسجل 

% 2على الرغم من التوسع في شبكة الفروع إال أن اإليرادات الفصلية تراجعت بنسبة 

% وإن 42نحو  8102بينما بلغ التراجع عن الربع السابق من عام  8102عن الربع األخير من 

كان ذلك يرجع للتغيرات الموسمية الفصلية، على مستوى عام كامل انخفضت االيرادات 

 81025% في عام 052بنحو 

، وأضافت 8102فرع في نهاية  24مقابل  8102فرع بنهاية عام  26عدد فروع الشركة بلغ 

، من جهة أخرى، انخفض عدد منافذ 8102الشركة ثالثة متاجر في الربع األخير من عام 

منفذ، كما وصل عدد فروع عالم  04إلى  02من  8102الميني ماركت خالل عام 

ولم يتغير العدد عن  8102فروع بنهاية ديسمبر  01فرعا مقارنة بـ  08المغامرات إلى 

، من المخطط افتتاح 8102وفقا لتقرير مجلس االدارة عن عام 8102الربع السابق من عام 

 81025لعالم المغامرات خالل عام  8فروع ألسواق المزرعة و 9

مليون ريال في الربع  09مليون ريال مقابل  .005بلغ الربح التشغيلي خالل الربع الرابع 

مليون ريال في الربع السابق، وبناءا عليه، تراجع هامش  0159و  8102المقابل عام 

% في الربع المقابل لكنه تحسن عن مستوى الربع 2% مقابل 58.األرباح التشغيلية إلى 

% 258من  8102%، بينما انخفض هامش الربح التشغيلي خالل عام 852السابق البالغ 

% النخفاض المبيعات خاصة مبيعات الجملة من األدوات المنزلية ذات هامش 454إلى 

بالتوازي مع زيادة مصروفات التشغيل بما في ذلك مخصصات االستهالك  الربح المرتفع

مع زيادة عدد الفروع5 فيما يتعلق بأبرز التغيرات غير التشغيلية، ارتفعت مصروفات 

 مليون ريال بسبب زيادة المديونية5 0652% لتسجل .4التمويل بنحو 

لشراء شركتها التابعة في لبنان المملوكة  ,تلقت الشركة طلبًا من رئيس مجلس اإلدارة

لها بالكامل والتي تملك وتدير بيروت مول في لبنان، وسيتم الشراء بالقيمة السوقية أو 

أيهما أكثر، جدير بالذكر فقد بلغ  8102ديسمبر  60صافي القيمة الدفترية كما في 

مليون ريال وحققت الشركة خسائر متراكمة في الثالث  002صافي القيمة الدفترية 

 مليون ريال5 252سنوات الماضية قدرها 

في حال تمت عملية بيع الشركة التابعة في لبنان ومع األخذ في االعتبار المؤشرات 

المالية لتلك الشركة فإن األثر العام على شركة أسواق المزرعة سيكون إيجابيًا مع إمكانية 

، 8102مليون ريال في عام  42.توجيه الحصيلة لسداد جزء من الديون والتي بلغت 

% من 6254أن مستوى المخزون يعتبر مرتفع بشكل ملحوظ حيث يعادل نحو نعتقد 

وبالتالي فإنه يؤثر بصورة غير مباشرة على  %(9)مثال العثيم   8102اإليرادات في عام 

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل ومستوى المديونية، ومع عدم تغير رؤيتنا 

 84المستقبلية للشركة بشكل جوهري فإننا نحتفظ بتقييمنا السابق لسهم الشركة عند 

 ريال5

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA5Hindawy@albilad-capital5com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital5com 

 حياد التوصية
 84511 القيمة العادلة )ريال(

 86542 )ريال( 8102ابريل  6السعر كما في  

 858% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 41125SE رمز تداول

 60541 أسبوع )ريال( 8.أعلى سعر لـ 

 80591 أسبوع )ريال( 8.أدنى سعر لـ 

 6599% التغير من أول العام

 824 أشهر )ألف سهم( 6متوسط حجم التداول لـ 

 0,1.2 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 828 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 .4 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %.85. حازم فائز خالد األسود 

 A 8102A 8102A 8102F.810 ديسمبر  -نهاية العام المالي 

الربح قبل مصروفات التمويل قيمه المنشأة /
 2520 2566 .251 25.4 واالستهالك واالطفاء والزكاة 

 1520 1526 1528 ..15 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 02502 025.2 00564 9529 مضاعف الربحية 

%50. العائد على التوزيع   456%  456%  658%  

 05.4 0521 0524 0529 مضاعف القيمة الدفترية 

 1528 1524 1526 1526 السعر / المبيعات 

 0501 0512 1592 0502 النسبة الجارية للموجودات

%252 نمو االيرادات   -0054%  -052%  652%  

 0564 0560 8514 8562 العائد على السهم 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

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

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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 المجموع شركة الينابيع  بيروت مول  عالم المغامرات مبيعات الجملة أسواق المزرعة مليون ريال 

  0,242592       06548           00562           485.2           82518           85.2..,0      اإليرادات

  492522          2541             00589           605.2           015.2           462516         مجمل الربح 

  9506.            1520            )6502(            02582          )8592(            42541           صافي الربح

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 التغير عدد الفروع نهاية العام  

 فروع عالم المغامرات ميني ماركيت سوبر ماركيت عالم المغامرات ميني ماركيت سوبر ماركيت السنة

8102 24 02 01 9 0-  1 

8102  26 04 08 9 4-  8 

8102 28 - 04 9 - 8 

8109 22 - 02 2 - 8 

8181 94 - 02 2 - 8 

 ملخص تفصيلي  ألداء أنشطة الشركة

 التغير في عدد فروع  الشركة والخطط التوسعية وفقا للتقرير السنوي 

 صافي الربح الفصلي للشركة )مليون ريال(
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 8104A 810.A 8102A 8102A 8102A قائمة الدخل )مليون ريال(

 7.117,1 7.742,1 7.711,1 7.298,1 7.147,1 إجمالي المبيعات واإليجارات 

 0,09152 0,04950 0,02659 0,46250 0,66252 تكلفة المبيعات 

 62952 62458 64.52 .8925 8.956 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 717,4 784,1 741,1 7.2,1 744,1 قبل مصروفات التمويل واالستهالك واالطفاء والزكاة الربح 

%256 قبل مصروفات التمويل واالستهالك واالطفاء والزكاة الربح هامش   254%  252%  252%  251%  

 2052 052. 4652 6259 6052 االستهالك واالطفاء 

 14,2 11,1 711,7 779,2 778,7 الربح التشغيلي 

(250) صافى مصروفات التمويل  (252)  (95.)  (0652)  (0451)  

(05.0)  8528 أخرى   0520  0522  0524  

 .,78 77,1 2,.9 771,7 712,2 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 059 052 458 658 451 الزكاة والضريبة 

 71,7 9,8. 97,7 711,4 714,1 صافى الدخل قبل حقوق األقلية

 150 150 151 158 156 حقوق االقلية 

 .,71 9,7. 97,7 711,7 .,714 صافى الدخل 

%251 العائد على المبيعات   .52%  .5.%  652%  65.%  

      

 8104A 810.A 8102A 8102A 8102A قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  8152  8151  8952  0252  8152 النقدية وما في حكمها 

  4051  6952  6252  6052  8252 ذمم مدينة 

  28959  20259  .615.  42.52  .62.5 المخزون 

  252.  52..  .445  52..  6256 أخرى 

  149,8  111,1  741,7  29,9.  449,1 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  96259  22154  24256  20250  28259 صافى الموجودات الثابتة 

  452  656  159  058  851 موجودات غير ملموسة 

  854  856  859  459  254 أخرى 

  7,.94  227,7  2.1,7  181,7  717,1 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  7.794,1  7.779,1  7.491,1  7.171,1  4,.7.12 إجمالي الموجودات 

            

  .8995  60852  89956  02858  .0425 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  62150  62152  6.252  66256  60859 أخرى 

  719,7  721,4  7.7,9  .,71.  .,477 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  82052  86.52  52..0  80650  2952 دين طويل األجل

  2521.  0522.  42510  ..695  625.2 مطلوبات غير جارية 

  4,.71  742,7  714,1  49,9.  497,1 حقوق المساهمين 

  7.794,1  7.779,1  7.491,1  7.171,1  4,.7.12 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 8104A 810.A 8102A 8102A 8102A قائمة التدفقات النقدية

  08858  6150  00252  8259  2156 التدفقات النقدية التشغيلية 

(159)  4250  2959  9452  4258 التدفقات النقدية االستثمارية   

(01950) التدفقات النقدية التمويلية   (08254)  (02652)  (2251)  (08152)  

(852) التغير في النقدية  (659)  0650  (952)  152  

 : متوقعةF: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية5ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة5 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 وفقًا للمعايير السعودية5  .810-8104في ضوء معايير المحاسبة الدولية، بينما تم عرض القوائم المالية لألعوام  8102-8102* تم تغيير المعالجة المحاسبية للقوائم المالية لألعوام 

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

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون5

 الهبوط5/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %015القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %015القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %015القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

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

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية5

 

 إخالء المسؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد ا

 5عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  5المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري5

 5يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال5 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 5االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير5

 

 12011–62تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 9222 – 816 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:

 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 2821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 28.9 – 891 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital5com البريد اإللكتروني:

 28.1 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital5com/research-www5albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 2861 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment5banking@albilad-capital5com البريد االلكتروني:

 28.2 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

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

