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حيث سجلت ربحاحا   6102أعلنت شركة جرير عن نتائجها المالية التقديرية للربع األول من عام 

مليون ريال للربع المماثل من العحام السحابحق  .64مليون ريال مقابل  0.470صافيا  بقيمة 

 %7 0271%، فيما تراجعت األرباح عن الربع السابق بح 6.72بانخفاض 

مليون ريال ومتوسط توقعات  ..0جاءت نتائج الشركة متوافقة مع توقعاتنا البالغة 

 مليون ريال7 0.4الماللين البالغة 

أرجعت الشركة التراجع في أرباحها خالل الربع األول مقارنة مع الحربحع الحمحمحاثحل محن الحعحام 

السابق إلى انخفحاض محبحيحعحات محعحاح  األقسحام وخحاصحة قسح  اسلح حتحرونحيحات بسحبح  

انخفاض مبيعات الهواتف الذكية باإلضافة إلى قس  ال مبيوتر ومستلزماته، وذلك نحاحرا  

لتأثر الربع المقارن إيجابا  بصرف راتبين للموظفين الا وميين وال ثير من موظفي الحقحطحاع 

الخاص  والذي أدى لتاقيق أعلى مبيعات ربعية في تاريخ الشحركحة7 بحالحمحقحابحل انحخحفح حت 

مبيعات الجملة نارا  لدخول جزء من موس  الفصل الدراسي الحثحانحي فحي الحربحع السحابحق 

بدس  من الربع الاالي7 كما ساه  ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والحمحصحاريحف الحعحمحومحيحة 

واإلدارية في هذا التراجع7 من جهة أخرى،  تراجعت أربحاح الشحركحة محقحارنحة بحالحربحع السحابحق 

بسب  انخفاض مبيعات معا  األقسام ومبيعات الحجحمحلحة ف حال  عحن زيحادا مصحروفحات 

 البيع والتوزيع7

% عحن .167بح  6102بالمقابل تراجعت األرباح التشغيلية للشركة خالل الربع األول من عام 

محلحيحون  64170ملحيحون ريحال محقحارنحة بحح  .0217نفس الفترا من العام السابق لتصل إلى 

% ليصل إلى 76471 كما انخفض اجمالي الربح للربع األول بح 6102لنفس الفترا من العام 

 مليون ريال لنفس الفترا من العام السابق7 6.172مليون ريال مقارنة بح  .6047

محلحيحون ريحال  .0140خحالل الحربحع األول ووفقا  لبيان الشركة، بلغت المبيعات الحتحقحديحريحة 

%7 محن نحاححيحة .627مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفحاض  01.01مقابل 

 أخرى أكدت الشركة عدم تأثر خططها التوسعية بانخفاض المبيعات7

افتتات الشركة بنهاية مارس الماضي بمدينة الطائف الفرع الخامس والثحالثحون لحهحا فحي 

معارض فحي دول الحخحلحيحج ،    2الممل ة، والواحد واألربعون من إجمالي معارضها )تشمل 

 64متر مربع حيث بلغت استثحمحارات الحفحرع محا يحقحار   4111و تبلغ مساحة هذا المعرض 

مليون ريال7 ومن المتوقع أن ياهر األثر المالي للمعرض اعتبارا  من الربع الثاني من هحذا  

 العام7

بعد خفض توقعاتنا المستقبلية لمبيعات و هوامش رباية الشركة مع األخذ في اسعحتحبحار 

نححتححائححج الححربححع األول فححي ظححل الححتححغححيححرات اسقححتححصححاديححة الححعححامححة وتححأثححيححرهححا عححلححى اإلنححفححا  

 ريال، مع التوصية بزيادا المراكز7 016اسستهالكي، نخفض تقييمنا لسه  الشركة إلى 

 تركي فدعق

 مدير األبااث والمشورا

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 مالل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 مامد حسان عطيه

 مالل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 016711 القيمة العادلة )ريال 
 00.722 )ريال  6102أبريل  01السعر كما في 

 %0671 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4190 رمز تداول

 241.00 أسبوع )ريال  26أعلى سعر لح 

 110.00 أسبوع )ريال  26أدنى سعر لح 

 -25.9% التغير من أول العام

 151 أشهر )ألف سه   1متوسط حج  التداول لح 

 10,580 الرسملة السوقية )مليون ريال 

 2,821 الرسملة السوقية )مليون دوسر 

 90 األسه  المصدرا )مليون سه  

  % 2كبار المساهمين )أكثر من 

 8.6% مامد عبدالرحمن ناصر العقيل

 8.6% عبدالسالم عبدالرحمن ناصر العقيل 

 8.6% عبد الله عبد الرحمن ناصر العقيل 

 8.6% عبدال ري  عبدالرحمن ناصر العقيل 

 8.6% ناصر عبدالرحمن ناصر العقيل

 6104A 6102A 6102E 610.F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأا /الربح قبل الفوائد وال رائ  
  .047  0270  0674  .017 واسهالك

  .07  .07  072  .07 قيمه المنشأا /اسيرادات

  0272  .027  .067  0476 م اعف الرباية

%.27 عائد األرباح  272%  270%  27.%  

  274  .27  71.  .7. م اعف القيمة الدفترية

  .07  .07  .07  .07 م اعف اسيرادات

  072  072  072  072 نسبة رأس المال العامل

%.7. نمو اسيرادات  007.%  -.71%  172%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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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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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة الدخل )مليون ريال 

  211.0  21.22  211.2  ..212  21641 إجمالي اسيرادات 

  21606  21121  211.6  2..41  41411 ت لفة المبيعات 

  021  022  026  022  041 المصروفات العمومية واسدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  .1.  .24  40.  .2.  .22 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واسستهالك وال رائ  والزكاا

%.067 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واسستهالك وال رائ  والزكاا  0171%  0176%  0071%  0072%  

  42  .1  11  10  60 اسستهالكات واإلطفاءات

  220  .21  .1.  .6.  .24 الربح التشغيلي 

  1  1  6)  2)  .) صافى مصاريف التمويل 

  41  41  42  44  11 أخرى

  10.  .24  26.  22.  2.2 الربح قبل الزكاا وال ريبة 

  60  .0  61  61  60 الزكاا وال ريبة 

  2.1  .26  .6.  42.  221 صافى الدخل القابل للتوزيع

%0672 العائد على المبيعات   0170%  0171%  017.%  0076%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليون ريال 

  ..0  041  001  .06  2. النقدية واستثمارات قصيرا األجل

  06.  16.  1..  .0.  0.. المخزون 

  6.4  6.4  .10  .11  102 أخرى 

  010.1  .0106  .0160  016.6  010.4 إجمالي األصول قصيرا األجل 

            

  ..016  01602  01010  .0110  4.. صافى الموجودات الثابتة 

  20  20  20  21  11 أخرى

  .0111  ..016  010.6  011.0  .0116 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  61216  61412  61400  61124  61610 إجمالي الموجودات 

            

  1  1  62  011  062 الدين قصر األجل والمستاق من الدين طويل األجل 

  226  241  2.4  201  .26 ذم  دائنة 

  .01  011  006  2.  4. مصروفات مستاقة

  21  .2  22  .4  42 أخرى 

  10.  14.  2..  42.  1.. مطلوبات قصيرا األجل 

            

  1  1  1  62  062 دين طويل األجل

  022  044  010  011  061 مطلوبات غير جارية 

  01242  .0122  01214  01121  010.1 حقو  المساهمين 

  61216  61412  61400  61124  61610 إجمالي المطلوبات وحقو  المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائمة التدفقات النقدية

  41.  22.  01.  .1.  2.0 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ..2)  ..2)  2..)  2.1)  4.4) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  .01)  064)  041)  4.)  041) التدفقات النقدية من األنشطة اسستثمارية

  41  14  .0)  46  62) التغير في النقد

  ..0  041  001  .06  2. النقد في نهاية الفترا

 نهائية للقوائ  المالية7ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائ  المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة7 ول ن س تأثير من هذا اسختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F7متوقعة : 

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبااث البالد المالية
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 شرح ناام التصنيف في البالد المالية

عالوا على ذلك، يقوم ناام التقيي  7 وتستخدم البالد المالية هي ل التقيي  الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات ال مية وال يفية التي يجمعها الماللون

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسه  المغطاا ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناء  على سعر اإلغال  ، والقيمة العادلة التي ناددها، وإم انية الصع

 شهر7 06-.%، نتوقع أن يصل سعر السه  للقيمة العادلة خالل فترا زمنية  01القيمة العادلة تزيد على السعر الاالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر7 06-.%، نتوقع أن يصل سعر السه  للقيمة العادلة خالل فترا زمنية 01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الاالي بأقل من    حياد:

 شهر 7 06-.% ، نتوقع أن يصل سعر السه  للقيمة العادلة خالل فترا زمنية  01القيمة العادلة تقل عن السعر الاالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تاديد قيمة عادلة سنتاار مزيد من التاليل أو البيانات أو قوائ  مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السو  أو أية أسبا  أخرى خاصة بأبااث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد اسل تروني:

 .... – 611 – 00 – 22.+ اإلدارا العامة:

 1110 – 002 – 11. الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارا األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد اسل تروني:

 1... – 611 – 00 – 22.+  هاتف:
 
 

 

 
 

 إدارا األبااث والمشورا
 research@ albilad-capital.com البريد اإلل تروني:

 6... – 611 – 00 – 22.+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إدارا الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد اسل تروني:

 41.. – 611 – 00 – 22.+  هاتف:

 

 المصرفية اسستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد اسل تروني:

 30.. – 611 – 00 – 22.+  هاتف:
 

 

 إخالء المس ولية

مالحيحة ومحديحريحهحا ومحوظحفحيحهحا س ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن ماتوى المعلومات المذكورا  في هذا التقرير  صاياة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 7عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنا  بشأن ماتويات التقرير وس يتاملون بطريقة مباشرا أو غير مباشرا أي مس ولية قانونية نات

األغحراض دون الحمحوافحقحة الحخحطحيحة  محن س يجوز إعادا نسخ أو إعادا توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرا او غير مباشرا ألي شخص آخر أو نشره كليا  أو جحزئحيحا  ألي غحرض 

  7المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت اسنتباه بأن هذه المعلومات س تش ل توصية بشراء أو بيع أورا  مالية أو ستخاذ قرار استثماري7

 7يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناء  على هذا التقرير سواء  كان كليا  أو جزئيا  هو مس وليته ال املة وحده

ا أو أي إجراء آخر يم ن أن يتاقق مستقبال7 لذلك فإننا نحنحصحح بحالحرجحوع إلح سحتحشحار اسحتحثحمحاري مح هحل قحبحل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورا أو خيار 

 7اسستثمار في مثل هذه األدوات اسستثمارية

 تاتفظ شركة البالد المالية بجميع الاقو  المرتبطة بهذا التقرير7

 

 1.011–.1تصريح هيئة السو  المالية رق  

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

