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 قطاع التجزئة 

 اسواق عبد الله العثيم

كشفت النتائج االولية لشركة اسواق عبد الله العثيم خالل الربع الثاني من العام الحالى 

مليون ريال وهو نفس الرقم  تقريبا الوارد في  2255تحقيق الشركة أرباحآ صافيا بـ 

% عن الربع 552يوليو الجاري، وبذلك ارتفعت االرباح الصافية  6توقعاتنا الصادرة في 

% عن الربع السابق، وبناء عليه بلغت ارباح 08532الثاني من العام الماضى وبنسبة 

مليون ريال في الفترة  53562مليون ريال مقابل  01452النصف األول من العام الحالي 

 %25405المماثلة من العام الماضي بنمو 

ويرجع النمو في ارباح الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى الى دخول 

يونيو العام الماضى مما ساهم  65يونيو هذا العام بينما بدأ في  03شهر رمضان في 

في تعزيز المبيعات خصوصا مع النمو في شبكة التوزيع، وبذلك ارتفعت ايرادات 

%، وباإلضافة الى أثر النمو في المبيعات على األرباح الصافية فقد نمت 0456الفصل 

ايرادات االستثمار والدخول غير التشغيلية، واألسباب السابقة هي نفس العوامل التي 

 نتج عنها النمو في ارباح النصف األول5

% ويعود الفضل في ذلك 6652أما بالمقارنة بالربع السابق، فقد ارتفعت المبيعات 

 بصفة أساسية الى دخول مبيعات شهر رمضان في الربع الثاني5

%  0515% و 08514إجمالي الربح والربح التشغيلى وفقا لبيان الشركة ارتفعا بنسبة 

مليون ريال على  21مليون ريال و 643مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ليسجال 

  % 03585% و 0253التوالي، ومقارنة مع الربع السابق ارتفعًا  

مليون ريال في النصف األول من  42154على أساس نصف سنوي، بلغ اجمالي الربح 

% بينما قفز الربح 3522مليون ريال خالل فترة المقارنة بنمو  464مقابل  6102عام 

 مليون ريال5 56564% ليسجل 1506التشغيلي 

 أبرز المستجدات 

أعلنت الشركة في مايو الماضى أنه تم االتفاق مع المساهمين المؤسسين لشركة 

على تعديل هيكل الملكية   -شركة مساهمة سعودية مقفلة   -“  معين لالستقدام”

% من رأس المال، وتوزع بقية األسهم على المساهمين 23بحيث تكون حصة الشركة 

المؤسسين اآلخرين، وتم توقيع العقد وتوثيقة وبرأسمال قدره مائة مليون ريال، ويتم 

 5استكمال بقية اإلجراءات األخرى حسب المتطلبات النظامية

في نهاية يونيو الماضى، تم افتتاح أول فروع مطاعم البيك في منطقة القصيم من 

 %625خالل شركة الوسطي إلدارة مطاعم البيك التي تساهم فيها شركة العثيم بنسبة 

 التقييم والتوصية

ريال والتوصية  001النتائج جاءت وفقا للتوقعات، ونثبت القيمة العادلة للسهم عند 

 بالحياد 5

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 اإلدارة العامة:

 5356 618 00 522+هاتف: 

 3428 455 00 522+فاكس: 

 041صندوق البريد 

 00400الرياض 

 

 موقعنا على الشبكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 حياد التوصية

 001511 القيمة العادلة )ريال(
 000550 )ريال( 6102يوليو  62السعر كما في 

 %052- العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.4001 رمز تداول

 118.75 أسبوع )ريال( 26أعلى سعر لـ 

 91.50 أسبوع )ريال( 26أدنى سعر لـ 

 5.6% التغير من أول العام

 9,533 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لـ 

 5,027 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,341 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 45 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %65522 شركة العثيم القابضة 

 %2511 عبدالله صالح علي العثيم

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير5

 2013A 2014A 2015E 2016F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 12.52 14.40 16.65 19.53 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والزكاة واالهالك

 0.76 0.85 0.97 1.13 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 18.24 20.59 23.41 26.11 مضاعف الربحية 

 %2.8 %2.0 %1.6 %1.3 العائد على التوزيع 

 3.89 4.50 5.28 6.24 مضاعف القيمة الدفترية 

 0.81 0.87 0.96 1.10 السعر / المبيعات 

 0.81 0.72 0.64 0.56 النسبة الجارية لألصول 

 %7.5 %9.8 %14.5 %11.8 نمو االيرادات 
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 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

 %14.6  3,162.5  2,760.0 إجمالي االيرادات 

 %15.8  2,616.4  2,260.2 تكلفة المبيعات 

 %11.0  397.0  357.6 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 %4.8  149.1  142.2 الربح قبل مصروفات التمويل واالهالك واالستهالك والزكاة 

 %8.5- %4.8 %5.2 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالهالك واالستهالك والزكاة 

 %13.5  56.8  50.1 االهالكات واالستهالكات 

 %0.1  92.2  92.1 الربح التشغيلى 

 %7.1 (3.9) (3.6) صافى دخل التمويل )مصروفات(

 %30.4  13.6  10.4 دخل استثمار

 %172.8  4.8  1.8 أخرى 

 %6.0  106.7  100.6 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 %3.6-  2.4  2.5 الزكاة والضريبة 

 %6.3  104.3  98.1 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

 %163.4 (0.3) (0.1) حقوق االقلية 

 %6.4  104.6  98.2 صافى الدخل القابل للتوزيع 

 %7.1- %3.3 %3.6 العائد على المبيعات 

    

 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 %4.2  279.1  268.0 النقدية وما في حكمها 

 %12.9  594.5  526.5 المخزون 

 %17.0  181.0  154.7 أخرى 

 %11.1  1,054.6  949.2 اجمالى األصول قصيرة األجل 

    

 %19.4  857.2  717.9 صافى الموجودات الثابتة 

 %163.1  146.1  55.5 مشروعات تحت التنفيذ

 %12.8-  12.2  14.0 موجودات غير ملموسة 

 %14.0  797.6  699.5 أخرى 

 %21.9  1,813.1  1,486.9 اجمالى الموجودات طويلة األجل 

 %17.7  2,867.7  2,436.0 إجمالى الموجودات 

     

 %52.4  137.7  90.4 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 %3.9  1,217.2  1,171.9 ذمم دائنة 

 %17.2  208.5  177.8 مصروفات مستحقة 

 %8.6  1,563.4  1,440.1 مطلوبات قصيرة األجل 

    

 %147.3  259.7  105.0 دين طويل األجل

 %15.9  61.4  53.0 مطلوبات غير جارية 

 %17.3  983.2  838.0 حقوق المساهمين 

 %17.7  2,867.7  2,436.0 اجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين 

    

 النمو 1H 2014 1H 2015 قائمة التدفقات النقدية

 %20.3-  303.6  380.8 التدفقات النقدية التشغيلية 

 %41.8- (75.7) (130.0) التدفقات النقدية التمويلية 

 %204.4 (283.6) (93.1) التدفقات النقدية االستثمارية 

 %39.3-  95.7  157.6 التغير في النقدية 

 %4.2  279.1  268.0 النقد وما في حكمه في نهاية العام 

 *حسب البيانات المتاحة

 نهائية للقوائم المالية5ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة5 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة
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 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة الدخل )مليون ريال(

  6,261.2  5,824.4  5,304.7  4,631.8  4,144.4 إجمالي المبيعات وإيرادات اإليجار 

  5,132.3  4,773.8  4,347.4  3,785.0  3,406.7 تكلفة المبيعات 

  750.5  709.2  651.8  581.9  497.5 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  378  341  305  265  240 الربح قبل مصروفات التمويل واالهالك واالستهالك والزكاة 

 %6.1 %5.9 %5.8 %5.8 %5.9 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالهالك واالستهالك والزكاة 

  119.2  110.5  102.9  92.5  84.1 االهالكات واالستهالكات 

  259.1  230.8  202.5  172.4  156.1 الربح التشغيلى 

 (2.7) (5.9) (7.2) (7.6) (10.9) صافى دخل التمويل )مصروفات(

  21.2  20.7  20.3  27.4  30.2 دخل استثمار

  0.0  0.0  0.1  1.2 (0.6) بنود غير متكررة 

  4.8  4.5  4.1  3.6  0.8 أخرى 

  282.3  250.1  219.8  197.0  175.5 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  7.0  6.2  5.3  4.6  3.8 الزكاة والضريبة 

  275.4  243.9  214.6  192.4  171.8 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

 (0.3) (0.3) (0.2) (0.1)  0.0 حقوق االقلية 

  275.6  244.2  214.8  192.5  171.8 صافى الدخل 

 %4.4 %4.2 %4.1 %4.2 %4.2 العائد على المبيعات 

      

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  331.1  255.5  183.5  110.3  63.5 النقدية وما في حكمها 

  535.6  490.0  465.5  368.0  321.8 المخزون 

  161.9  150.6  137.1  90.3  79.9 أخرى 

  1,028.6  896.1  786.1  568.6  465.2 إجمالي األصول قصيرة األجل 

      

  1,336.7  1,301.2  1,267.6  1,198.3  1,075.9 صافى الموجودات الثابتة 

  55.3  50.6  90.9  24.5  36.5 مشروعات تحت التنفيذ

  8.4  10.7  13.1  14.9  11.9 موجودات غير ملموسة 

  203.3  203.2  197.5  195.6  174.0 أخرى 

  1,603.7  1,565.8  1,569.1  1,433.4  1,298.3 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  2,632.3  2,461.9  2,355.2  2,002.0  1,763.4 إجمالي الموجودات 

            

  42.3  118.1  118.0  122.8  183.6 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  1,037.0  964.6  927.4  758.3  656.1 ذمم دائنة 

  169.7  157.8  165.4  123.6  97.1 مصروفات مستحقة 

  14.6  11.6  8.6  6.4  4.3 أخرى 

  1,263.5  1,252.2  1,219.4  1,011.2  941.1 مطلوبات قصيرة األجل 

      

  0.0  25.0  125.0  135.0  100.9 دين طويل األجل

  75.8  66.7  58.2  50.4  41.1 مطلوبات غير جارية 

  1,293.0  1,118.0  952.6  805.5  680.4 حقوق المساهمين 

  2,632.3  2,461.9  2,355.2  2,002.0  1,763.4 اجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

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

  413.4  337.4  374.5  338.1  227.6 التدفقات النقدية التشغيلية 

 (201.8) (178.9) (82.3) (94.2) (69.1) التدفقات النقدية التمويلية 

 (136.0) (86.5) (219.0) (197.0) (138.7) التدفقات النقدية االستثمارية 

  75.5  72.1  73.2  46.9  19.9 التغير في النقدية 

  331.1  255.5  183.5  110.3  63.5 النقد وما في حكمه في نهاية العام 

 نهائية للقوائم المالية5ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة5 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F5متوقعة : 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 5 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

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

 شهر5 06-5%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر5 06-5%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 5 06-5% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة 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

 

 البالد المالية
 

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

 5333 – 618 – 00 – 522+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 311 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 5351 – 618 – 00 – 522+  هاتف:
 
 

 

 
 

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

 5356 – 618 – 00 – 522+  هاتف:

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

 

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

 5341 – 618 – 00 – 522+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5330 – 618 – 00 – 522+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

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

 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

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

