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أ علنت رشكة أ سواق عبدهللا العثمي نتاجئها املالية ال ولية للربع ال ول من هذا العام حيث جسلت صايف رحب 

مليون رايل  2..9% عن الربع املامثل من العام السابق اذلي بلغت فيه 2.3مليون رايل ابرتفاع  94قدره 

. 3109مليون رايل يف الربع الرابع من العام  29.3% حيث جسلت 29.0،ومنخفضة عن الربع السابق بـ 

 مليون رايل.  22وقد جاءت النتاجئ أ قل من توقعاتنا اليت بلغت 

عزت الرشكة ارتفاع صايف ادلخل يف الربع ال ول مقارنة ابلربع املامثل من العام السابق ا ىل منو املبيعات بـ 

% وزايدة أ رابح الاستامثرات. فامي أ رجعت الرشكة اخنفاض ال رابح مقارنة ابلربع السابق ا ىل اخنفاض 02.0

ال رابح التشغيلية ال خرى وحتديًدا حوافز حتقيق ال هداف البيعية الس نوية حيث يمت تسجيلها يف هناية 

الس نة املالية وابلتايل اخنفاض مجمل الرحب اذلي بدوره أ دى ا ىل اخنفاض صايف الرحب ابلرمغ من منو املبيعات 

 % عن الربع السابق...2بـ 

 319.2% عن الربع املامثل من العام السابق حيث بلغ 2.3مليون رايل مرتفًعا بـ  303.9بلغ ا جاميل الرحب 

 مليون رايل. 323% عن الربع السابق واذلي بلغ 02.2مليون رايل بيامن جسل اخنفاًضا بـ 

مليون رايل مقارنة بـ  93.2% عن الفرتة املامثةل من العام السابق حيث بلغ 0اخنفض الرحب التشغييل بـ 

% عن الربع السابق ..93مليون رايل للربع ال ول من العام السابق. وجسل الرحب التشغييل هبوًطا بـ  93.2

 .3109مليون رايل للربع الرابع من العام  ..22حيث بلغ 

 أ برز املس تجدات

يف حمافظة ادلواديم، يعد الفرع  020افتتحت رشكة أ سواق العثمي خالل شهر أ بريل اجلاري الفرع رمق 

 .3102اجلديد هو الثاين اذلي يمت افتتاحه يف عام 

أ علنت الرشكة يف فرباير املايض عن توقيع وتوثيق عقد تأ سيس رشكة الوسطى للخدمات الغذائية مقرها 

% لرشكة 22% وقامت بمتويلها ذاتيأ  و32جدة برأ س مال قدره مليون رايل سعودي تبلغ حصة العثمي فهيا 

 نظًرا حلداثة الرشكة. 3102أ جاد وال تتوقع العثمي أ ن يكون للرشكة أ ثر مايل جوهري خالل العام 

مليون  23.22رايال للسهم مببلغ توزيع ا جاميل قدره  0.22يف فرباير أ علنت الرشكة توزيع أ رابح نقدية بـ 

 أ بريل من العام اجلاري. 02محلةل ال سهم يف  3102أ بريل  34رايل وسيبدأ  توزيع ال رابح يف 

 التقيمي والتوصية

مليون رايل وذكل بدافع من  22نتوقع أ ن حتقق الرشكة منوا كبريا يف ارابح الربع الثاين من العام لتصل اىل 

تسجيل اجلانب ال كرب من ايرادات شهر رمضان القوية خالل الربع الثاين خصوصا أ ن جانًبا كبرًيا من 

% يف ارابح العام 01.3مبيعات رمضان تبدأ  قبل بداية الشهر مبارشة، عىل صعيد العام نتوقع منو بنس بة 

رايال للسهم وابلتايل  001مليون رايل بسبب منو عدد الفروع. قمينا سهم العثمي عند  322لتبلغ  3102

 نويص ابحلياد.
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 التوصية
 110.00 القمية العادةل )رايل(

 110.48 )رايل( 3102أ بريل  33السعر كام يف 

 -0.4% العائد املتوقع

   

  بياانت الرشكة

 SE.4001 رمز تداول
 118.75 أ س بوع )رايل( 23أ عىل سعر لـ 

 84.00 أ س بوع )رايل( 23أ دىن سعر لـ 
 4.5% التغري من أ ول العام

 215 أ شهر )أ لف سهم( 2متوسط جحم التداول لـ 
 4,972 الرمسةل السوقية )مليون رايل(
 1,326 الرمسةل السوقية )مليون دوالر(
 45 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 27.66% رشكة العثمي القابضة

 6.00% عبدهللا صاحل عيل العثمي

خالء املسؤولية يف أ خر التقرير. ىل القوامئ املالية وبيان ا   * يرىج الرجوع ا 

ديسمرب  -هناية العام املايل   2013A 2014A 2015E 2016F 

قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والرضائب والزاكة واال طفاء 

 12.67 14.66 16.47 19.32 والاس هتالك

 0.77 0.85 0.96 1.12 قميه املنشأ ة /الايرادات

 18.36 21.01 23.15 25.83 مضاعف الرحبية

 %2.9 %2.0 %1.6 %1.4 عائد ال رابح

 3.88 4.48 5.22 6.17 مضاعف القمية ادلفرتية

 0.81 0.87 0.95 1.09 مضاعف الايرادات

 0.80 0.71 0.64 0.56 النس بة احلالية

 %7.5 %8.8 %14.5 %11.8 منو الايرادات
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   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

-   5.632,1 ا جاميل الايرادات   - 

-   392.. تلكفة املبيعات   - 

-   0.292 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع  - 

-   1,.2 الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة  - 

-   190 هامش الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   - 

-   .5.9 الاس هتالاكت واال طفاءات  - 

%(5,1)  76,3  .,76 الرحب التشغييل   

(091) صايف دخل الفائدة   -  - 

-   295 دخل استامثر  - 

-   091 أ خرى  - 

-   7,.7 الرحب قبل الزاكة والرضيبة   - 

-   091 الزاكة والرضيبة   - 

-   72,7 صايف ادلخل  - 

(190) حقوق ال قلية   -  - 

% 1,6  4,.7  72,1 صايف ادلخل القابل للتوزيع  

%391 العائد عىل املبيعات   -  - 

   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(

 - -  .5119 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  5390. اخملزون 

 - -  05292 أ خرى 

 - -  74,3. ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

 - -  0.50192 صاىف املوجودات الثابتة 

    3592 مرشوعات حتت التنفيذ 

 - -  0.92 موجودات غري ملموسة

 - -  01.90 أ خرى

 - -  5.775,2 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

 - -  6.541,4 ا جاميل املوجودات 

    - - 

    395. اجلزء املتداول من ادلين طويل ال جل

 - -  3192. ذمم دائنة ومرصوفات مس تحقة

ال ن ب   مرصوفات مس تحقة   - - 

 - -  05595 أ خرى 

 - -  5.522,7 مطلوابت قصرية ال جل 

    05191 ا جاميل ادليون طويةل ال جل

 - -  .219 مطلوابت غري جارية 

 - -  .,13. حقوق املسامهني 

 - -  6.541,4 ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية

 - -  05591 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(95..) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  - - 

(5.92) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  - - 

 - -  .19. التغري يف النقد

 - -  .5119 النقد يف هناية الفرتة

 *ح ب   ب  ن ت      ح 

 ال ن ب :      إ ى   بن      ي        ع ضه  ب ك   نفص  في   ق              ل  ك 

 نه      لق            9       خ لف    ق  ع ض ب  ن ت   ق             في    ق    عن      ق     ي   ب ه      ك 9   كن ال  أ     ن هذ   الخ الف على   ن    
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 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة ادلخل )مليون رايل(

  6,201.6  5,768.9  5,304.7  4,631.8  4,144.4 ا جاميل الايرادات 

  5,082.9  4,727.8  4,347.4  3,785.0  3,406.7 تلكفة املبيعات 

  746.8  708.8  651.8  581.9  497.5 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  371.8  332.2  305.5  264.9  240.2 الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 هامش الرحب قبل الفائدة واال طفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة 

  119.2  110.5  102.9  92.5  84.1 الاس هتالاكت واال طفاءات

  252.7  221.6  202.5  172.4  156.1 الرحب التشغييل 

 (1.2) (4.4) (7.2) (7.6) (10.9) صايف دخل الفائدة

  21.2  20.7  20.3  27.4  30.2 دخل استامثر

  0.0  0.0  0.1  1.2 (0.6) بنود غري متكررة

  4.8  4.4  4.1  3.6  0.8 أ خرى

  277.4  242.4  219.8  197.0  175.5 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  6.8  6.0  5.3  4.6  3.8 الزاكة والرضيبة 

  270.5  236.4  214.6  192.4  171.8 صايف ادلخل

 (0.3) (0.2) (0.2) (0.1)  0.0 حقوق ال قلية

  270.8  236.7  214.8  192.5  171.8 صايف ادلخل القابل للتوزيع

 %4.4 %4.1 %4.1 %4.2 %4.2 العائد عىل املبيعات

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  302.0  243.1  183.5  110.3  63.5 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  530.5  485.3  465.5  368.0  321.8 اخملزون 

  163.6  150.6  137.1  90.3  79.9 أ خرى 

  996.1  879.0  786.1  568.6  465.2 ا جاميل ال صول قصرية ال جل 

  1,334.0  1,299.8  1,267.6  1,198.3  1,075.9 صاىف املوجودات الثابتة 

  55.3  50.6  90.9  24.5  36.5 مرشوعات حتت التنفيذ 

  8.4  10.7  13.1  14.9  11.9 موجودات غري ملموسة

  203.3  203.2  197.5  195.6  174.0 أ خرى

  1,601.0  1,564.4  1,569.1  1,433.4  1,298.3 ا جاميل املوجودات طويةل ال جل 

  2,597.1  2,443.4  2,355.2  2,002.0  1,763.4 ا جاميل املوجودات 

            

  41.9  118.0  118.0  122.8  183.6 اجلزء املتداول من ادلين طويل ال جل

  1,016.8  955.4  927.4  758.3  656.1 ذمم دائنة 

  168.0  156.3  165.4  123.6  97.1 مرصوفات مس تحقة 

  14.4  11.5  8.6  6.4  4.3 أ خرى 

  1,241.2  1,241.2  1,219.4  1,011.2  941.1 مطلوابت قصرية ال جل 

  0.0  25.0  125.0  135.0  100.9 ا جاميل ادليون طويةل ال جل

  75.8  66.7  58.2  50.4  41.1 مطلوابت غري جارية 

  1,280.1  1,110.5  952.6  805.5  680.4 حقوق املسامهني 

  2,597.1  2,443.4  2,355.2  2,002.0  1,763.4 ا جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قامئة التدفقات النقدية

  396.1  323.8  374.5  338.1  227.6 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

 (202.6) (179.0) (82.3) (94.2) (69.1) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية

 (134.6) (85.2) (219.0) (197.0) (138.7) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية

  58.9  59.6  73.2  46.9  19.9 التغري يف النقد

  302.0  243.1  183.5  110.3  63.5 النقد يف هناية الفرتة

 نه      لق            9       خ لف    ق  ع ض ب  ن ت   ق             في    ق    عن      ق     ي   ب ه      ك 9   كن ال  أ     ن هذ   الخ الف على   ن    

A ،  ف ل :E ،     ق  :F9       : 
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق . و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن ا  عالوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء عىل سعر اال غالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر. 03-4%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر. 03-4%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر . 03-4% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  01القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل النتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية.

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 4333 – 312 – 00 – ..4+ اال دارة العامة:
 1110 – .00 – 311 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 4321 – 312 – 00 – ..4+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد اال لكرتوين:

 4343 – 312 – 00 – ..4+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 4391 – 312 – 00 – ..4+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 4330 – 312 – 00 – ..4+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

الية ومديراها وموظفهيا ال يقدمون أ ي ضامانت أ و تـعـهـدات  احـة أ و مضـنـًا امل بذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فا ن رشكة البالد

 .بشأ ن حمتوايت التقرير وال يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ال جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ال تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و الختاذ قرار استامثري.

 .يعترب أ ي ا جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده

ننا ننصح ابلرجوع ا ىل  .ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي ا جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال. ذلكل فا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.

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

