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 قطاع التجزئة

 جرير

أعلنت شركة جرير للتسويق انخفاض أرباحها الصافية بشكل ببسيط خالل الربع األول من  

منلنينون رينال فنب النربنع األول من  عنام  888مليون ريال مقابل  882لتسجل  8181عام 

% ع  مسنتنوا النربنع األخنينر من  81%، تراجعت األرباح الصافية أيضًا 8بانخفاض  8182

 مليون ريال. 858البالغ  8182عام 

إلن    8182أرجعت الشركة االنخفاض فب األرباح الصافية مقارنة مع الربع األول م  عام 

انخفاض مبيعات الجملة فب هذا الربع بسبب انتقال أغلب منبنينعنات النفنصنل الن را نب 

الثانب ال  الربع الرابع م  العام السابق لتغير النتنقنويند الن را نب فضنال عن  اننخنفناض 

طفيف فب بعض مبيعات قطاع التجزئة. وبناءًا عليه، تراجعت االيرادات االجمالية للشركنة 

مليون ريال للربع النمنمنامنل من  النعنام  89215مليون ريال مقابل  89522خالل الربع األول 

 %. 2.8السابق وذلك بانخفاض ق ره 

، اننخنفنضنت منبنينعنات قنطناع النتنجنزئنة وخنا نة 8182بالمقارنة مع الربع السابق م  عام 

قسمب االلكترونيات والكمبيوتر ونعتق  أن فرض ضريبة القنينمنة النمنضنافنة منع منطنلنع 

العام الحالب  اهد فب تقوية مبيعات الربع األخير من  النعنام النمناضنب فنب قسنمنب 

 اإللكترونيات والكمبيوتر عل  حساب مبيعات الربع األول م  العام الحالب.

كما تراجعت مبيعات قطاع الجملة مقارنة بالربع السابنق النذت تضنمن  منعنعند منبنينعنات  

مو د الفصل ال را ب الثانب نتيجة تغير النتنقنويند الن را نب ولنهنذا فنقن  اننخنفنضنت 

 %.81اإليرادات االجمالية للشركة بنحو 

عل  الرغد م  انخنفناض النمنبنينعنات  8.1تراجع الربح التشغيلب خالل الربع األول بنحو % 

% 85، بينما انخفض الربح التشغينلنب بنننحنو 8182% ع  الربع المقابل م  عام 2.8بنحو 

ع  الربع السابق وهو أيضَا دون مسنتنوا النتنراجنع فنب االينرادات، وبننناءًا عنلنينه، ارتنفنع 

% فنب 88.5مقابل  8181% فب الربع األول م  عام 81.8هامش الربح التشغيلب إل  

 % فب الربع السابق.88.1الربع المقابل و 

معارض منها معرض ب يل ألح   2فيما يتعلق بالخطة التو عية للشركة، افتتحت الشركة 

، فب ب اية الربع األول 8182فب نهاية عام  51المعارض المستأجرة ليبلغ ع د المعارض 

معارض م  المزمع إضافتهنا خنالل  2قامت الشركة بافتتاح  معرضي  ج ي ي  م  ضم  

 .8182فرع فب عام  21العام الحالب، وتخطط الشركة إل  الو ول بع د المعارض لن 

% كما جاءت دون متو ط توقعات المحللنين  2.8جاءت األرباح الفصلية دون توقعنا بنحو 

%، كما أ لفنا فب تقريرنا السابق فإن العام الحالب  يكون ملنينًنًا بنالنتنحن ينات 1.2بنحو 

للشركة و يعهر ذلك بصورة أكبر فب النصف الثانب م  العنام جنراء اننخنفناض النقنينمنة 

الشرائية للمستهلكي ، ولك  التو ع فنب شنبنكنة النمنننافنذ وعينادة النعنروض النتنروينجنينة 

وخفض مستويات التكلفة بالتواعت مع  رف ب ل ارتفاع تكلفة المعيشة للنعنامنلنين  فنب 

القطاع الحكومب وكثير م  الشركات ق  يساهد فب تخفيف أمنر تنلنك النتنحن ينات، فنينمنا 

يتعلق بتوقعنا للربع الثانب م  العام الحنالنب ينعنتنبنر النربنع النثناننب هنو األضنعنف عنلن  

المستوا التشغيلب بي  جميع الفصول بشكل ملحوظ، وفقا لنموذج الت فقات الننقن ينة 

 ريال للسهد. 828ل ينا، تبلغ القيمة العادلة لسهد الشركة 

 CFAأحم  هن اوا، 

 محلل مالب أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتوا ل مع ادارة االبحاث:

 تركب ف عق

 م ير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التو ية

 828.11 القيمة العادلة )ريال(
 825.82 )ريال( 8181ابريل  82السعر كما فب 

 -1.11% العائ  المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1821 رمز ت اول

 821.11 أ بوع )ريال( 58أعل   عر لن 

 885.85 أ بوع )ريال( 58أدن   عر لن 

 -82.11% التغير م  أول العام

 21 أشهر )ألف  هد( 1متو ط حجد الت اول لن 

 859221 الر ملة السوقية )مليون ريال(

 19811 الر ملة السوقية )مليون دوالر(

 21 األ هد المص رة )مليون  هد(

  %(5كبار المساهمي  )أكثر م  

 1.11% محم  عب الرحم  نا ر العقيل

 1.21% عب السالم عب الرحم  نا ر العقيل 

 1.21% عب  الله عب  الرحم  نا ر العقيل 

 1.21% عب الكريد عب الرحم  نا ر العقيل 

 1.21% نا ر عب الرحم  نا ر العقيل

 *8185A 8182A 8182A 8181E ديسمبر  -نهاية العام المالب 

قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائ  والضرائب 
  82.1  82.2  81.2  81.2 واالهالك

  8.8  8.8  8.5  8.5 قيمه المنشأة /االيرادات

  82.2  81.8  88.1  82.1 مضاعف الربحية

%1.1 عائ  األرباح  1.8%  5.1%  5.1%  

  2.1  2.2  81.5  81.5 مضاعف القيمة ال فترية

  8.8  8.1  8.2  8.5 مضاعف االيرادات

  8.1  8.1  8.1  8.2 نسبة رأس المال العامل

%88.2 نمو االيرادات  -1.1%  81.1%  1.1%  

 2.11 2.21 1.82 2.88 العائ  عل  السهد )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المص ر: القوائد المالية للشركة، تق يرات أبحاث البالد المالية

 المص ر: القوائد المالية للشركة، تق يرات أبحاث 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
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 *8181A 8185A 8182A 8182A 8181E قائمة ال خل )مليون ريال(

  29858  29218  29881  29125  59222 إجمالب االيرادات 

  29181  59152  59812  59128  19215 تكلفة المبيعات 

  815  822  828  828  852 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوعيع

  281  111  251  118  251 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واال تهالك والضرائب والزكاة

%81.1 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واال تهالك والضرائب والزكاة  81.8%  88.1%  88.2%  88.2%  

  52  12  11  11  18 اال تهالكات واإلطفاءات

  122  115  281  112  282 الربح التشغيلب 

(5)  اف  مصاريف التمويل   (8)  (1)  (8)  1  

  11  18  12  12  11 أخرا

  215  125  212  158  222 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  82  2  81  81  81 الزكاة والضريبة 

  112  121  211  182  215  اف  ال خل 

%81.8 العائ  عل  المبيعات   81.1%  88.1%  88.5%  88.1%  

      

 *8181A 8185A 8182A 8182A 8181E قائمة المركز المالب )مليون ريال(

  888  811  851  881  881 النق ية وا تثمارات قصيرة األجل

  251  211  111  221  182 المخزون 

  128  151  111  182  112 أخرا 

  89512  89121  89111  89882  89818 إجمالب األ ول قصيرة األجل 

            

  89111  89158  89822  89818  89182  اف  الموجودات الثابتة 

  81  81  81  28  21 أخرا

  89121  89122  89821  89828  89118 إجمالب الموجودات طويلة األجل 

  89215  89122  89211  89188  89121 إجمالب الموجودات 

            

  1  11  1  85  811 ال ي  قصر األجل والمستحق م  ال ي  طويل األجل 

  128  112  221  511  281 ذمد دائنة 

  811  858  888  888  12 مصروفات مستحقة

  22  28  21  55  11 أخرا 

  89128  89811  222  222  112 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  1  1  1  1  85 دي  طويل األجل

  851  811  851  818  811 مطلوبات غير جارية 

  89221  89282  89511  89511  89121 حقوق المساهمي  

  89215  89122  89211  89188  89121 إجمالب المطلوبات وحقوق المساهمي  

      

 *8181A 8185A 8182A 8182A 8181E قائمة الت فقات النق ية

  225  281  211  281  112 الت فقات النق ية م  األنشطة التشغيلية

(211) الت فقات النق ية م  األنشطة التمويلية  (215)  (221)  (211)  (211)  

(11) الت فقات النق ية م  األنشطة اال تثمارية  (811)  (882)  (811)  (12)  

(81)  18 التغير فب النق   52  18  88 

 فب ضوء معايير المحا بة ال ولية بينما تد عرض القوائد المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية  8181-8182* تد عرض القوائد المالية للفترة 

 نهائية للقوائد المالية.ال ق  تختلف طريقة عرض بيانات القوائد المالية فب التقرير ع  الطريقة التب تتبعها الشركة. ولك  ال تأمير م  هذا االختالف عل  النتيجة

A ،فعلية :E ،تق يرية :F.متوقعة : 

 

 المص ر: القوائد المالية للشركة، تق يرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نعام التصنيف فب البالد المالية

عالوة عل  ذلك، يقوم نعام التقييد . وتستخ م البالد المالية هيكل التقييد الخاص بها م  مالث طبقات  وتعتم  التو يات عل  البيانات الكمية والكيفية التب يجمعها المحللون

 الهبوط./ودل ينا بإدراج األ هد المغطاة ضم  إح ا مناطق التو ية التالية بناًء عل   عر اإلغالق ، والقيمة العادلة التب نح دها، وإمكانية الصع

 %.81القيمة العادلة تزي  عل  السعر الحالب بأكثر م    :زيادة المراكز

 %.81القيمة العادلة تزي  أو تقل ع  السعر الحالب بأقل م     حياد:

 % .81القيمة العادلة تقل ع  السعر الحالب بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر لد يتد تح ي  قيمة عادلة النتعار مزي  م  التحليل أو البيانات أو قوائد مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرت فب أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أ باب أخرا خا ة بأبحاث البالد المالية.

 

 إخالء المس ولية

مالنينة ومن ينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقص  جه  للتأك  م  أن محتوا المعلومات المذكورة  فب هذا التقرير   حيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .ع  ذلكجة يق مون أت ضمانات أو تعه ات  راحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أت مس ولية قانونية نات

األغنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  من  ال يجوع إعادة نسخ أو إعادة توعيع أو إر ال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألت شخص آخر أو نشره كليًا أو جنزئنينًا ألت غنرض 

  .المسبقة م  شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل تو ية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار ا تثمارت.

 .يعتبر أت إجراء ا تثمارت يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير  واًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وح ه

سنتنشنار ا نتنثنمنارت من هنل قنبنل   مليس اله ف م  هذا التقرير أن يستخ م أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أت إجراء آخر يمك  أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 .اال تثمار فب مثل هذه األدوات اال تثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 11811–12تصريح هيًة السوق المالية رقد 

 البالد المالية
 

 خ مة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البري  االلكترونب:

 2111 – 811 – 88 – 222+ اإلدارة العامة:

 1118 – 882 – 111 الهاتف المجانب:

 
 إدارة األ ول
 abicasset@albilad-capital.com البري  االلكترونب:

 2811 – 821 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البري  االلكترونب:

 2852 – 821 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البري  اإللكترونب:

 2851 – 821 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إدارة الو اطة
 abicctu@albilad-capital.com البري  االلكترونب:

 2811 – 821 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية اال تثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البري  االلكترونب:

 2852 – 821 – 11 – 966+  هاتف:

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

