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 قطاع التجزئة

 جرير

حيث سجلت ربحًا  6132أعلنت شركة جرير عن نتائجها المالية التقديرية للربع الثاني من عام 

مللليلون ريلال للللربلع اللململاملل ملن الل لام  31421مليون ريال مقابل  36821صافيًا بقيمة 

%2 ملن جلانل ل ، 6226%، فيما تراج ت األرباح عن الربع السابق بنحو 31السابق بانخفاض 

 مليون ريال2 342جاءت النتائج دون توق اتنا ومتوسط توق ات المحللين وال الغة 

أرج ت الشركة التراجع في أرباحها خالل الربع الثاني ملقلارنلة بلاللربلع اللململاملل ملن الل لام 

السابق إلى انخفاض م ي ات أقسام الكم يوتر ومستلزمات ، باإلضافة النخفاض م ي ات 

المستلزمات المكت ية نتيجة تراجع م ي ات قطاعي الشركات والجملة2 كما ساهم انخفلاض 

هامش مجمل الربح بس ب التغير في المزيج ال ي ي والس ي لت زيز اللحل لة السلوقليلة، 

 باإلضافة إلى زيادة م روفات ال يع والتوزيع والم روفات ال مومية واإلدارية2

% 6421بالمقابل بَينت النتائج انخفاض صافي الربح خالل الن ف األول من هذا ال لام بلل 

مللليلون ريلال ملقلابلل  11622مقارنة بنفس الفترة من ال ام السابق حيث حققت الشلركلة 

مليون ريال2 وعزت الشركة تراجع األربلاح خلالل اللنل لف األول ملن الل لام اللحلاللي  41321

مقارنة بنفس الفترة من ال ام السابق النخفاض م ي ات قسم االلكترونيات نتيلجلة تلراجلع 

م ي ات الهواتف الذكية، باإلضافة إلى انخفاض م ي ات أقسام الكم يلوتلر ومسلتلللزملاتل  

مقارنة بنفس الفترة ملن الل لام السلابلق واللتلي شلهلدت اللملكلرملة اللملللكليلة2 كلملا زادت 

م روفات ال يع والتوزيع والم روفات ال مومية واإلدارية ملقلارنلة بلاللنل لف األول ملن 

ال ام السابق، وتراج ت م ي ات الجملة بس ب دخول جزء من ملوسلم اللفل لل اللدراسلي 

 الثاني في الربع الرابع من ال ام الماضي بداًل من الربع األول من هذا ال ام2

مللليلون ريلال  39113ووفقًا ل يان الشركة، بلغت الم ي ات التقديرية خلالل اللربلع اللثلانلي 

%2 كلملا بلللغلت 323مليون ريال للربع الممامل من ال ام السابق بانلخلفلاض  39412مقابل 

مليون ريال لنفس  19131مليون ريال مقابل  69818م ي ات الستة أشهر من ال ام الجاري 

الفترة من ال ام السابق2 ملن جلهلة اخلرد أكلدت الشلركلة علدم تل ملر خلطلطلهلا اللتلوسل ليلة 

بانخفاض الم ي ات حيث قامت الشركة بافتتاح م رضين جديدين خالل الن ف االول ملن 

ال ام الحالي لي ل عدد فروع مكت ة جرير إلى ستة ومالمون م رضًا في الممللكلة، واملنلان 

 م ارض في دول الخليج(2 2وأرب ين من إجمالي م ارضها )تشمل 

ريلال  3211مللليلون ريلال، بلواقلع  31121أقرت الشركة توزيع أرباح نقدية بم لللإ إجلملاللي 

% من القيمة االسمية للسهم وذلك عن الربع األول 3121للسهم الواحد أي بنس ة توزيع 

 61322من ال ام 

وهلواملش ربلحليلتلهلا ملع األخلذ فلي   ب د مراج ة توق اتنا المستق لية لم ي لات الشلركلة

االعلتلل لار نلتللائلج اللربللع الللثلانللي ومللراعلاة الللتلغلليلرات االقلتلل لاديللة وتلل مليللرهلا عللللى اإلنللفللا  

ريلللال،                                  316االسلللتلللهلللالكلللي، نللل لللقلللي علللللللى تلللقللليللليلللملللنلللا لسلللهلللم الشلللركلللة علللنلللد 

 مع التوصية بزيادة المراكز2

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداود، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطي 

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 316211 القيمة ال ادلة )ريال(
 338211 )ريال( 6132يوليو  36الس ر كما في 

 %3321 ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4190 رمز تداول

 226 أس وع )ريال( 16أعلى س ر لل 

 110 أس وع )ريال( 16أدنى س ر لل 

 -25.7% التغير من أول ال ام

 107 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لل 

 10,620 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,832 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 90 األسهم الم درة )مليون سهم(

  %(1ك ار المساهمين )أكثر من 

 8.6% محمد ع دالرحمن ناصر ال قيل

 8.6% ع دالسالم ع دالرحمن ناصر ال قيل 

 8.6% ع د الل  ع د الرحمن ناصر ال قيل 

 8.6% ع دالكريم ع دالرحمن ناصر ال قيل 

 8.6% ناصر ع دالرحمن ناصر ال قيل

 6134A 6131A 6132E 6131F ديسم ر  -نهاية ال ام المالي 

قيم  المنش ة /الربح ق ل الفوائد والضرائب 
  3428  3121  3621  3421 واالهالك

  328  328  322  321 قيم  المنش ة /االيرادات

  3122  3222  3628  3426 مضاعف الربحية

%122 عائد األرباح  221%  123%  128%  

  224  228  123  128 مضاعف القيمة الدفترية

  328  321  321  321 مضاعف االيرادات

  322  322  322  321 نس ة رأس المال ال امل

%821 نمو االيرادات  3321%  -3321%  124%  

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(

  19821  19212  29111  19211  19641 إجمالي االيرادات 

  19131  49821  19116  49181  49411 تكلفة الم ي ات 

  341  311  326  312  341 الم روفات ال مومية واالدارية وم روفات ال يع والتوزيع

  111  211  843  118  221 الربح ق ل م روفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%3628 هامش الربح ق ل م روفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  3121%  3126%  3322%  3621%  

  44  11  11  13  63 االستهالكات واإلطفاءات

  226  261  811  161  248 الربح التشغيلي 

(1) صافى م اريف التمويل   (1)  (6)  1  1  

  43  41  42  44  11 أخرد

  116  221  816  122  211 الربح ق ل الزكاة والضري ة 

  63  61  61  61  63 الزكاة والضري ة 

  283  241  861  141  211 صافى الدخل القابل للتوزيع

%3621 ال ائد على الم ي ات   3123%  3121%  3321%  3322%  

      

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

  203  160  110  128  86 النقدية واستثمارات ق يرة األجل

  689  679  793  817  771 المخزون 

  284  274  317  337  316 أخرد 

  1,175  1,113  1,219  1,282  1,174 إجمالي األصول ق يرة األجل 

            

  1,274  1,214  1,131  1,019  994 صافى الموجودات الثابتة 

  61  61  61  63  33 أخرد

  1,335  1,275  1,192  1,081  1,027 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  2,511  2,388  2,411  2,364  2,201 إجمالي الموجودات 

            

  0  0  25  100  125 الدين ق ر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  543  525  584  613  527 ذمم دائنة 

  104  100  112  86  84 م روفات مستحقة

  62  58  55  48  46 أخرد 

  708  683  776  846  783 مطلوبات ق يرة األجل 

            

  0  0  0  25  125 دين طويل األجل

  155  144  131  133  120 مطلوبات غير جارية 

  1,647  1,562  1,504  1,360  1,173 حقو  المساهمين 

  2,511  2,388  2,411  2,364  2,201 إجمالي المطلوبات وحقو  المساهمين 

      

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

  739  775  910  809  591 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (593) (604) (785) (683) (474) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (104) (120) (143) (84) (143) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  43  51 (18)  42 (25) التغير في النقد

  203  160  110  128  86 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تت  ها الشركة2 ولكن ال ت مير من هذا االختالف على النتيجة

A ،ف لية :E ،تقديرية :F2متوق ة : 

 الم در: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية
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 شرح نظام الت نيف في ال الد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 2 وتستخدم ال الد المالية هيكل التقييم الخاص بها من مالث ط قات  وت تمد التوصيات على ال يانات الكمية والكيفية التي يجم ها المحللون

 اله وط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدد مناطق التوصية التالية بناًء على س ر اإلغال  ، والقيمة ال ادلة التي نحددها، وإمكانية ال  

 %312القيمة ال ادلة تزيد على الس ر الحالي ب كثر من   :زيادة المراكز

 %312القيمة ال ادلة تزيد أو تقل عن الس ر الحالي ب قل من    حياد:

 % 312القيمة ال ادلة تقل عن الس ر الحالي ب كثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو ال يانات أو قوائم مالية تف يلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السو  أو أية أس اب أخرد خاصة ب بحاث ال الد المالية2

 

 ال الد المالية
 

 خدمة ال مالء
 clientservices@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 1888 – 611 – 33 – 122+ اإلدارة ال امة:

 1113 – 332 – 811 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 1811 – 611 – 33 – 122+  هاتف:
 
 

 

 
 

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

 1816 – 611 – 33 – 122+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الش كة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 1841 – 611 – 33 – 122+  هاتف:

 

 الم رفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com ال ريد االلكتروني:

 1830 – 611 – 33 – 122+  هاتف:
 

 

 إخالء المس ولية

مالليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال ال بذلت شركة ال الد المالية أق ى جهد للت كد من أن محتود الم لومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة ال الد

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو ت هدات صراحة أو ضمنًا بش ن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أي مس ولية قانونية نات

األغلراض دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرض 

  2المس قة من شركة ال الد المالية

 كما نلفت االنت اه ب ن هذه الم لومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أورا  مالية أو التخاذ قرار استثماري2

 2ي ت ر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليت  الكاملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري مل هلل قل لل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو ي ت ر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستق ال2 لذلك فإننا نلنل لح بلاللرجلوع إلل

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة ال الد المالية بجميع الحقو  المرت طة بهذا التقرير2

 

 18311–11ت ريح هيئة السو  المالية رقم 

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

