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 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 7102أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية األولية للربع الثثثالثث عثن عثا  

عليون ريال خالل الربع الثمثمثا ثل  63عليون ريال عقابل  050حيث حققت صافي ربح قدره 

% عثن الثربثع السثابثق الثبثالث  007%، فيما ارتفعت بنسبة 603عن العا  السابق بإرتفاع  

عليون ريال، وبعد استبعاد االرباح الغير عتكررة فإن صافي الربح لربع الثالث بلث   20أرباحه  

%. وبذلك زادت األرباح الصافية للتسعة أشهر عن العا  الثجثار  10عليون ريال بإرتفاع  50

عليون ريال لنفس الثفثتثرة عثن الثعثا   066عليون ريال عقابل  787% لتسجل 006بنسبة 

 الماضي. 

أرجعت الشركة نمو األرباح عقارنة بالربع السابق والربع الثالث المما ل عثن الثعثا  السثابثق 

وكذلك نفس الفترة عن العا  الماضي إلث  نثمثو الثمثبثيثعثات وتثاثسثن وثاعث  الثربثح و 

عثلثيثون ريثال   011النشاط العقار  وبيع عثجثمثع حثائثل الثتثجثار  والثذ  بثلث  أ ثره الثمثالثي 

باإلضافة ال  تاسن أداء الشركات التابعة والزعيلة  ، بينثمثا انثتثفثرثت االربثاح عثن الثربثع 

 السابق بسبب وقوع شهر رعران عما أدى ال  ارتفاع المبيعات. . 

علثيثون ريثال  092,7حققت أسواق العيثم في الربع الثالث عن العا  الاالي عبيعات بناو 

% ، في حثيثن 01عليون ريال للربع المما ل عن العا  السابق بارتفاع وقدره  09521عقابل 

عثلثيثون ريثال.  79035% عن الربع السابق الذ  بلغت عبيعاته 02انزلقت المبيعات بنسبة 

عثلثيثون ريثال و  59866% عسجثلثة 06وبناًء عل  ذلك نمت عبيعات التسعة أشهر بنسبة 

عليون ريال عن العا  السابق. والجدير بالذكر بأن عبيعات جمهثوريثة عصثر  59057عقارنة بث 

 % عن إجمالي عبيعات التسعة أشهر. 0تشكل 

% عثقثارنثة بثالثفثتثرة 02.5عثلثيثون ريثال بثارتثفثاع  ,60بل  إجمالي الربح خالل الربع الثالث  

% عثن 00عليون ريال9 بينما تراجعت بثنثسثبثة  727المما لة  عن العا  السابق التي بلغت 

 الربع السابق. 

% عثقثارنثة 11عثلثيثون ريثال بثارتثفثاع  15قفزت األرباح التشغيلية خالل الربع الثالث لتصل 

% عثن ,7عليون ريال، وتراجعت بنسبة  60بنفس الفترة عن العا  السابق والذ  بل  ناو 

وعليثه بثلث  الثربثح الثتثشثغثيثلثي خثالل عليون ريال.  36الربع السابق البالغة أرباحه التشغيلية 

عليون ريال لنثفثس الثفثتثرة عثن  073عليون ريال عقابل   027التسعة اشهر عن العا  الاالي 

وبذلك ارتفع واع  األربثاح الثتثشثغثيثلثيثة إلث  %.  62العا  الماضي بإرتفاع علاوظ بنسبة 

  % خالل الربع المما ل عن العا  الماضي. 7.1% عقابل  6

عثلثيثون ريثال وعثن  016جاءت أرباح الشركة في الربع الثالث أعل  عن توقثعثاتثنثا الثبثالثغثة 

عليون ريال.نتوقع أن يستمر النمو في المبيثعثات  012عتوسط توقعات الماللين البالغة 

السنوية خالل العا  الاالي نظًرا للطبيعة الدفاعية للقطاع والثتثوسثع فثي شثبثكثة عثنثافثذ 

الجدير بالذكر أن عدد عنافذ الشركثة داخثل الثمثمثلثكثة وصثل   الشركة داخل المملكة وخارجها.

، كمثا 7103عنفذ في بنهاية عا   ,05عنفذ حت  تاريخ إصدار وذا التقرير عقابل  081إل  

عنثفثذ  01عقابل  7102عنفذ خالل عا   67وصل عدد عنافذ اسواق العثيم في عصر ال  

.  ويعتبر الربع الرابع األوم حيث عثن الثمثنثتثظثر أن تسثتثمثر الشثركثة فثي 7103بنهاية عا  

تاقيق ارباح عالية بسبب تسجيل حوافز تاقيق االوثدا  الثبثيثعثيثة السثنثويثة والثتثي يثتثم 

 001حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية، ولذلك فإننا نرفع تقييمنثا لثلثسثهثم عثن 

 ريال عع التوصية بالاياد. 070ال  

 CFAأحمد ونداوى، 

 عالل عالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 عشعل الغيالن

 عالل عالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

 

 للتواصل عع ادارة االبااث:

 تركي فدعق

 عدير األبااث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد                التوصية

 070 القيمة العادلة )ريال(
 077 )ريال( 7102نوفمبر  2السعر كما في  

 %0- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1110 رعز تداول

 072 أسبوع )ريال( 57أعل  سعر لث 

 81.51 أسبوع )ريال( 57أدن  سعر لث 

 %71.5 التغير عن أول العا 

 02 أشهر )ألف سهم( 6عتوسط حجم التداول لث 

 591,1 الرسملة السوقية )عليون ريال(

 09131 الرسملة السوقية )عليون دوالر(

 15 األسهم المصدرة )عليون سهم(

  %(5كبار المساومين )أكثر عن 

 %72.33 شركة العثيم القابرة

 %3.63 المؤسسة العاعة للتأعينات االجتماعية

 %3.11 عبدالله صالح علي العثيم

 7101A 7105A 7103A 7102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 
قيمه المنشأة /الربح قبل عصروفات التمويل 

 07.61 01.50 03.31 02.26 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 1.32 1.28 6,.1 0.16 قيمه المنشأة /االيرادات

 01.12 76.78 ,76.0 6,.71 عراعف الرباية

%0.5 عائد األرباح  0.2%  0.2%  7.5%  

 6.51 1.67 1.85 5.37 عراعف القيمة الدفترية

 1.32 1.25 ,1.8 0.17 عراعف االيرادات

 1.86 1.25 1.86 1.31 نسبة رأس المال العاعل

%01.5 نمو االيرادات  05.1%  08.2%  01.8%  

 8.13 5.00 5.06 1.22 العائد عل  السهم )ريال(
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 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


 7102نوفمبر  8

2  

OTHAIM AB - 4001.SE 

 قطاع التجزئة 

 أسواق ع العثيم

 : عتوقعة.F: تقديرية، E: فعلية، Aنهائية للقوائم المالية .  ال قد تتتلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأ ير عن وذا االختال  عل  النتيجة

 في ضوء ععايير المااسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية. . 7102تم تغيير المعالجة المااسبية لبعض البنود عا  

 يشمل أرباح رأسمالية . 7102*العا  

 7106A 7101A 7105A 7103A 7102E قائمة الدخل )عليون ريال(

  29,13.1  29020.2  39165.8  ,.59750  19581.1 إيرادات المبيعات

  23.1  1.,3  37.7  57.8  50.8 إيرادات اإليجار

  89177.1  29711.2  391,8.1  59611.2  19360.8 إجمالي االيرادات 

  391,3.0  59852.6  3.0,,19  19612.1  69285.1 تكلفة المبيعات 

%80.2 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات  87.1%  80.,%  81.,%  80.1%  

  091,7.1  ,.8,,  236.1  350.8  ,.580 المصروفات العموعية واالدارية وعصروفات البيع والتوزيع

%07.3 نسبة المصروفات العموعية واالدارية وعصروفات البيع والتوزيع للمبيعات  07.6%  07.5%  06.8%  06.3%  

  161  681  ,66  615  735 الربح قبل عصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة 

%5.2 واع  الربح قبل عصروفات التمويل واالوالك واالستهالك والزكاة   5.8%  5.3%  5.6%  5.1%  

  038.8  7.,01  0.,07  ,.017  7.5, االستهالكات واإلطفاءات

  735.0  765.7  8.,71  717.5  027.1 الربح التشغيلي 

%6.27 واع  الربح التشغيلي  6.87%  6.11%  6.75%  6.61%  

(2.3) صاف  دخل التمويل )عصروفات(  (2.7)  (,.1)  (02.7)  (05.7)  

  73.0  75.1  ,.73  71.6  72.1 دخل استثمار

(02.6)  ,.3  1.7  1.2 أخرى *  008.7  

  6,1.7  773.1  761.5  8.,70  0,2.1 الربح قبل الزكاة والرريبة 

  01.8  8.1  5.6  5.6  1.3 الزكاة والرريبة 

  686.1  702.2  7.,77  701.3  0,7.1 صاف  الدخل قبل حقوق األقلية 

(1.0) حقوق االقلية   (1.7)  (0.2)  (07.1)  7.,  

  681.5  761.1  ,.761  701.8  0,7.5 صاف  الدخل 

%1.7 العائد عل  المبيعات   1.0%  6.8%  6.7%  1.8%  

      

 7106A 7101A 7105A 7103A 7102E قائمة المركز المالي )عليون ريال(

  160.3  625.3  1.,67  086.5  001.6 النقدية وعا في حكمها 

  218.1  381.5  311.1  135.5  638.1 المتزون 

  765.1  707.5  732.6  062.0  1.6, أخرى 

  09105.1  09738.5  09711.8  283.0  538.3 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

  09,16.5  09,70.3  09183.2  09732.3  090,8.6 صاف  الموجودات الثابتة 

  83.3  0.7,  718.7  ,.1,  71.5 عشروعات تات التنفيذ

  3.5  5.,  00.1  06.0  ,.01 عوجودات غير علموسة 

  085.1  082.5  082.0  0,2.5  0,5.3 أخرى 

  79777.1  8.,7971  098,6.1  0.,0953  09166.1 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  69362.1  69128.1  691,1.7  79655.7  79117.1 إجمالي الموجودات 

            

  051.3  082.7  707.6  008.1  077.8 الدين قصير األجل والمستاق عن الدين طويل األجل 

  09075.3  09078.8  58.3,  5.,82  258.6 ذعم دائنة 

  6,6.2  655.6  720.6  706.6  076.3 عصروفات عستاقة 

  ,.70  01.3  8.,  8.3  3.1 أخرى

  093,5.3  09385.8  09157.1  1.,0970  09100.7 عطلوبات قصيرة األجل 

  752.2  107.6  5.,,6  075.1  065.1 دين طويل األجل

  ,.056  011.2  068.0  58.7  51.1 عطلوبات غير جارية 

  09561.0  3.,0976  09011.3  57.3,  815.5 حقوق المساومين 

  69362.1  69128.1  691,1.7  79655.7  79117.1 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 تستتد  البالد المالية ويكل التقييم التاص بها عن  الث طبقات وتعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها الماللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى عناطق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي ناددوا، وإعكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد عل  السعر الاالي بأكثر عن   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الاالي بأقل عن    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الاالي بأكثر عن   تخفيض المراكز: 

و  ظر لم يتم تاديد قيمة عادلة النتظار عزيد عن التاليل أو البيانات أو قوائم عالية تفصيلية أو وجود تغيير جوور  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبااث البالد المالية.

 

 

 

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

 3751 – 7,1 – 00 – 33,+  واتف:

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

 

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

 3761 – 7,1 – 00 – 33,+  واتف:

 

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

 3753 – 7,1 – 00 – 33,+  واتف:

 إخالء المسؤولية

لثيثة وعثديثريثهثا وعثوظثفثيثهثا ال لثمثابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد عن أن عاتوى المعلوعات المذكورة في وذا التقرير صاياة ودقيقة وعع ذلك فإن شركة البثالد ا

 .عن ذلكجة يقدعون أ  ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن عاتويات التقرير وال يتاملون بطريقة عباشرة أو غير عباشرة أ  عسؤولية قانونية نات

األغثراض دون الثمثوافثقثة الثتثطثيثة  عثن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال وذا التقرير بطريقة عباشرة او غير عباشرة أل  شتص آخر أو نشره كليًا أو جثزئثيثًا أل  غثرض 

  .المسبقة عن شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن وذه المعلوعات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق عالية أو التتاذ قرار استثمار .

 .يعتبر أ  إجراء استثمار  يتتذه المستثمر بناًء عل  وذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا وو عسؤوليته الكاعلة وحده

سثتثشثار اسثتثثثمثار  عثؤوثل قثبثل   عليس الهد  عن وذا التقرير أن يستتد  أو يعتبر عشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يمكن أن يتاقق عستقبال. لذلك فإننا نثنثصثح بثالثرجثوع إلث

 .االستثمار في عثل وذه األدوات االستثمارية

 تاتفظ شركة البالد المالية بجميع الاقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 18011–62تصريح ويئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

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

 888, – 716 – 00 – 33,+ اإلدارة العاعة:

 1110 – 003 – 811 الهاتف المجاني:
 

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

 3781 – 7,1 – 00 – 33,+  واتف:
 
 

 إدارة الافظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 ,375 – 7,1 – 00 – 33,+  واتف:

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

