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 7102ج الربع الثالث علٌق على نتائت
 

حٌث  7102من عام  للربع الثالثعن النتائج المالٌة  العثٌم عبدهللا أسواق شركةعلنت أ

 قدرها بنسبة 7102 االولى أشهر التسعة بنهاٌة لاير ملٌون 737 إلى شركةال ارباح ارتفعت

 ،7101 عام من الفترة نفس خالل تحقٌقها تم لاير ملٌون 0.711 رباحبأ مقارنة ،00712%

% عن الربع المماثل له 01104.فً الربع الثالث بارتفاع قدره  061117أرباح قدرها  محققة  

 االرتفاع فً أرباحها خاللأرجعت الشركة  ،% عن الربع السابق000106و  العام السابق

 عدة أسباب من أهمها:الى السابق  العام من المماثلة الفترة مع مقارنة الحالٌة رةالفت

 اثرها بلغ التًو حائل مدٌنة فً نتٌجة بٌع مجمع تجاري متكررة غٌر رباحتسجٌل أ 

 .لاير ملٌون 011131 الفترة على المالً

 والجدٌدة القائمة الفروع من% 0.170 بنسبة الحالٌة الفترة خالل المبٌعات نمو. 

 الربح هامش تحسن. 

 جدٌدة تأجٌرٌة مساحات إضافة نتٌجة العقاري النشاط إٌرادات وزٌادة. 

 الخاسرة. األنشطة بعض إٌقاف نتٌجة والزمٌلة التابعة الشركات أداء تحسن 

حٌث  واألقرب بٌن توقعات المحللٌن متوافقة مع توقعاتنا العثٌم عبدهللا أسواقأتت نتائج شركة 

 الربع خالل الشامل الدخل إجمالًكما بلغ ، عن توقعاتنا %.61أرتفع صافً الربح بنسبة 

 لاير ملٌون 1106. مقابل لاير، ملٌون ..611 بلغ قد( المتكررة غٌر األرباح بدون) الحالً

الشركة فرص  أمامما زال  ،%121.3 قدره بارتفاع وذلك السابق العام من المماثل للربع

واالستحواذ على الخارجٌة استمرارها بالتوسعات للنمو فً السنوات القادمة من خالل 

 مصر جمهورٌة فً 0.حٌث تمكنت الشركة من افتتاح الفرع رقم حصص سوقٌة أكبر 

، كما تمكنت الشركة من االستمرار بتحسٌن وهو ما ٌدعم خطط الشركة التوسعٌةالعربٌة 

وصافً الربح والسٌطرة على المصروفات الغٌر التشغٌلٌة مما ٌدعم هوامش اجمالً الربح 

وزٌادة  التشغٌلً الربحزٌادة تمكنت الشركة من ، المستقبلٌةز المالً للشركة وخطتها المرك

% 112الكفائة والسٌطرة على المصروفات الجارٌة ألقل من توقعاتنا والتً كانت أعلى بـ 

ستساهم كفائة التشغٌل فً حال استمرارها لفرة الماضٌة، ة التوسعٌة خالل انظرا لخطة الشرك

نمو التعداد  معدل تخفٌف أثر العوامل السلبٌة التً قد تؤثر على القطاع ككل مثل انخفاضمن 

السكانً بالمملكة نتٌجة فرض الرسوم على االجانب والزٌادة المتوقعة على اسعار الطاقة 

 لى زٌادة نسبة السعودة فً القطاع.ا)كهرباء / مٌاه( بعد تخفٌف الدعم اضافة 

منها  1 فرع جدٌد 74تمكنت الشركة خالل التسعة االشهر األولى من هذا العام من افتتاح 

كما تمكنت خالل العام الماضً من افتتاح  فً جمهورٌة مصر العربٌة، 77داخل المملكة و

% 01األخٌرة  فرع جدٌد، ٌبلغ متوسط نسبة نمو فروع الشركة خالل األربع سنوات 7.

، ما ٌدل على عزم الشركة على ة الى استمرار نمو اجمالً الدخل للفرع الواحداضاف سنوٌا

داخل وخارج المملكة، الجدٌر زٌادة المبٌعات من خالل االستحواذ على حصص سوقٌة أكبر 

وى الربع الثالث فً أعلى ربح على مست تعتبرخالل هذا الربع الشركة  بالذكر أن أرباح

 عبدهللا أسواق شركة فً االستثمار من المتوقعه والعوائد المخاطر على وبناء، تارٌخ الشركة

 وذلك للسهم لاير 071111 مستهدف سعرعند  الشركة لسهمبالحٌاد  توصٌتنا نبقً على العثٌم

 النقدٌة التدفقات نموذج باستخدام متساوٌة أوزان استخدام على للشركة تقٌٌمنا فً باعتمادنا

  .األرباح مكرر ومضاعف الدفترٌة القٌمة ومضاعف المخصومة
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 

 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة
 (ملٌون)

 
 متوقع 7102 7102 7102 7102

 8,055 7,065 6,036 5,252  إٌرادات

 1,466 1,212 998 871  اإلجمالً الربح

 201 164 148 150  التشغٌلً الربح

 390 228 231 215  الربح صافً

 8.67 5.07 5.13 4.77  السهم ربحٌة
 

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتائج: المصدر     

 محاٌد  التصنٌف
 072411 المستهدف السعر
 120.35 الحالً السعر
%.1.. المتوقع العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 0711.6 السعر
 لاير  ملٌون 5,106.26 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 45.00 األسهم عدد

  لاير 072111 اسبوع 67 لمدة األعلى
  لاير 31161 اسبوع 67 لمدة األدنى
 % 70131 العام بداٌة منذ األداء
  لاير 8.37 شهر 07 السهم ربحٌة
  .112  بٌتا معامل

 7102 نوفمبر 6 فً كما* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %72111 شركة العثيم القابضة
 %11.1 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %1111 عبدهللا صالح علي العثيم
 7102 نوفمبر 6 فً كما* 
 

 (011 أساس نقطة على) السهم أداء

 
 تداول: المصدر

 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  الدفترٌة القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 ، تقرٌر مجلس االدارة أرقام: المصدر
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 المسؤولٌة إخالء
 
 الرٌاض، مدٌنة فً( كابٌتال االستثمار)  والوساطة المالٌة لألوراق اإلستثمار شركة قبل من أعدت الوثٌقة هذه
 إعادة ٌجوز وال كابٌتال االستثمار شركة لعمالء العام لالستخدام معده وهً. السعودٌة العربٌة المملكة فً

 من صرٌحة خطٌة موافقة دون طرٌقة، أو شكل بأي بالكامل، أو جزئٌا نشرها، أو إرسالها إعادة أو توزٌعها
 . كابٌتال االستثمار شركة

 
 لألخرٌن اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزٌع إعادة عدم على موافقتك تشكل هذه البحث وثٌقة ومراجعة استالم
 هذه مثل عن العلنً الكشف قبل الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات أو واألستنتاجات واألراء، المحتوٌات عن

 . كابٌتال االستثمار شركة قبل من المعلومات
 
 أٌة بٌع أو لشراء مقدمه تعتبردعوة وال عرضا   تشكل ال الوثٌقة هذه فً الوارده واألراء المعلومات أن كما

 . االستثمارات أو المالٌة األوراق بتلك متعلقة أخرى استثمارٌة منتجات أو مالٌة أوراق
 

 ضمانات أي نقدم وال بها موثوق مصادر من جمعها تم التً والمعلومات البٌانات باستخدام الوثٌقة هذه أعدت
 كما. المقدمة المعلومات تلك اكتمال أو دقة عن تبعات أو مسؤولٌة أي نتحمل وال وعود أو( ضمنٌة أو صرٌحة)
 األخطاء من خالٌه أو مضللة غٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر ال كابٌتال االستثمار شركة أن
 . معٌن غرض ألي مناسبة أو
 
 الربح أن مالحظة المستثمرٌن على ٌجب. المستقبل فً األداء على دلٌال   بالضرورة لٌس السابق األداء إن

 تلك قٌمة أو األسعار أن كما تتقلب، قد وجدت، إن االستثمارات، من غٌرها أو المالٌة األوراق هذه من المتحقق
 أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرف أسعار فً التقلبات أن. تنخفض أو ترتفع قد واالستثمارات المالٌة األوراق
 المبلغ من أقل عائد على ٌحصلوا أن للمستثمرٌن ٌمكن علٌه، وبناء. معٌنة استثمارات من الناتج الربح أو الثمن،

 وعلى المالٌة األسواق فً باالستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد تخضع االستثمارات. أصال المستثمر
 . وقت أي فً ترتفع أو تقل أن ٌمكن االستثمار قٌمة أن ٌدركوا أن المستثمرٌن

 
 االعتبار فً تأخذ ال ألنها الشخصٌة االستثمارات مجال فً المشورة تقدٌم الوثٌقة هذه من المقصود لٌس

 ٌجب. الوثٌقة هذه ٌستلم قد معٌن شخص ألي المحددة االحتٌاجات أو المالً الوضع أو االستثمارٌة األهداف
 مالئمة مدى أو االستثمارٌة االستراتٌجٌات بشأن الضرٌبٌة أو والقانونٌة المالٌة، المشورة أخذ المستثمرٌن على

 . الوثٌقة هذه بها اوصت أو ناقشتها التً أخرى استثمارٌة أو مالٌة، أوراق فً االستثمار
 

 شروط إلى الرجوع ٌرجى فٌها، االستثمار فً ترغب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 من نسخة. المستهدف للصندوق المخاطر قسم ذلك فً بما بعناٌة، وتقرأها الصلة ذات الصنادٌق وأحكام
 . كابٌتال االستثمار لشركة اإللكترونً الموقع على متاح  الصنادٌق لجمٌع واألحكام الشروط

 
 خسائر أي عن مسؤولة لٌست وموظفٌها، لها التابعة الشركات مع جنب إلى جنبا كابٌتال االستثمار شركة إن

 فً الواردة للمعلومات استخدام أي مباشرعن غٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار أو تبعٌة أو مباشرة
 . مسبق إشعار دون للتغٌٌر قابلة غٌر بها الواردة والتوصٌات الوثٌقة هذه. الوثٌقة هذه

 
 الوثٌقة هذه إن. الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات تحدٌث عن مسؤولٌة أٌة تتحمل ال كابٌتال االستثمار شركة
 أي فً ٌقع مقٌم أو مواطن سواء  كٌان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزٌع معدة أو موجهه لٌست
 مخالفا   االستخدام أو التوافر أو النشر أو التوزٌع هذا ٌكون أخرى، قضائٌة والٌة أٌة أو بلد أو دولة، أو مكان،
 شروط من شرط أي إستٌفاء أو بالتسجٌل القٌام فروعها من أي أو كابٌتال االستثمار شركة من ٌتطلب و للقانون

  .القضائٌة السلطة أو البلد تلك ضمن الترخٌص

 
 
 
 

 خالد بن عبدالحفٌظ فــدا 
 األبحاث قسم  -أول مدٌر

  5534 تحوٌلة  254-7666 11 966+
kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برأس مقفلةمساهمة  سعودٌة شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 052 مدفوع مال
 (37-11156) رقم المالٌة السوق هٌئة وترخٌص 9292025005 رقم. ت.س

 طرٌق الملك فهد -العقٌق 
 99450 الرٌاض – 6666. ب.ص

 8282-124 800: هاتف
 2653-489 11 966+  :فاكس

 

 السهم تصنٌف
 

 التصنٌف لون المتوقع العائد الشرح التوصٌة

 %71 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 من أعلى السهم عائد مجموع ٌكون أن شراء
 

 

 %71 الى% 01 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 و% 71 بٌن ما السهم عائد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %01+ الى% 01- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 سالب و% 01 مابٌن السهم عائد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 %01- الى% 71- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 سالب و% 01 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن تقلٌص
 

 

 %71- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 دون سلبٌا السهم عائد مجموع ٌكون أن بٌع
 

 
 

 

 


