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 قطاع التجزئة

 جرير

كشفت المؤشرات المالية األولية لشركة جرير للتسويق عن تحقحقحيحق الشحركحة قيبحاة قحيحا حيحة 

مليون ييال في مقحابح   858حيث بلغت األيباة الصافية نقو  8132خالل الربع األخير من عام 

محلحيحون ييحال فحي الحربحع السحابحق عحام  842و 8132مليون ييال في الربع المقاب  عام  881

% مقاينة بالربع المحقحابح  838% و3138، وبالتالي فقد ايتفعت األيباة الفصلية بنسبة 8132

محلحيحون ييحال  222والربع السابق على التوالي، وبذلك بلغت األيباة السنوية للحشحركحة نحقحو 

 81323% عن عام  32بزيادة 

جاء التقسن الكبير في قيباة الشركة خالل الربع األخير على ق حا   حنحوف بحفحقح  تحقحقحيحق 

مليون ييال محقحابح   8111الشركة ألعلى ايرادات فصلية حيث بلغت مبيعات الربع الرابح نقو 

ححيحث نحعحتحقحد قن فحر  لحريحبحة الحقحيحمحة  8132مليون ييال في الربع المقاب  عحام  3,291

شحجحع الحمحسحتحعحلحكحيحن عحلحى ايحادة محعحدرت الشحراء قحبح  فحر   8132المقافة في يناير 

القريبة، ودعم ذلك عدة عوام  قهمعا ايادة القصة السوقية للشركة واألنشطة الحتحرويحجحيحة 

معر  فقال ايادة مبيعات قحطحاع الحجحمحلحة  51إلى  45بالتوااف مع ايادة عدة المعاي  من 

مدعومة بمبيعات مو م للفص  الديا ي الثاني هحذا الحعحام مسحتحفحيحدا محن الحتحغحيحر فحي 

  التقويم الديا ي مقاينة بالعام المالي3

% لحكحن الحزيحادة فحي 83، ايتفعت المبيعات بنسبة 8132بالمقاينة مع الربع السابق من عام 

% ويعود هذا إلى تغير المزيج البيعي للشركة حيث تقمنت نتائج الحربحع 838األيباة لم تتجاوا 

 الثالث مبيعات المو م الديا ي الجديد والتي تتسم بايتفاع معدرت الربقية3

محلحيحون  2,948نحقحو  8132على ق ا   نوف، بلغت المبيعات التقديرية للشركة عحن عحام 

% نحعحتحقحد قن الشحركحة 3134بحايتحفحاع قحدي   8132مليون ييال فحي عحام  2,381ييال مقاب  

ا تفادت من ايتفاع ق عاي بيع األجعزة الذكية في مقالت البيع بالتجحزئحة لحقحطحاع ارتصحارت 

بعد توطينعا وايادة تكلفة األجوي مما مكن الشركة من تو عة حصتعا السوقية عحلحى الحر حم 

من التباطؤ في السوق بصفة عامة، باإللافة لما  بق تقسنت هوامش الربقيحة لحمحعح حم 

األقسام وقيجعت الشركة ذلك إلى التقسين المستمر إلداية المنتجحات والحوحصحومحات الحتحي 

تم القصول عليعا من بعض المويدين3 كمحا ا حتحفحادت الشحركحة محن إعحادة الحمحزايحا الحمحالحيحة 

 8132للعاملين في الدولة3 فقال عن ذلك فقد تم افتتاة  تة محعحاي  جحديحدة خحالل عحام 

 منعا معر  بدي  لمعر  تم ا القه3 

% في الربع األخير 3335% مقاب  3831ايتفع هامش الربح التشغيلي خالل الربع الرابع إلى 

% بسبب تغير 3432البالغ  8132لكنه دون مستوى الربع الثالث من عام  8132من عام 

المزيج البيعي، بالنسية لأليقام السنوية فقد بلغ هامش الربح التشغيلي خالل العام 

 81323% في عام 3335% مقاب  38المنققي 

% بحيحنحمحا فحاقحت محتحو حط 4جاءت األيباة الفصلية متماشية مع توقعنا بايتفاع بسيط يبحلحغ 

%3 من المتوقع قن يكون العام القالي مليئًا بالتقحديحات لحلحشحركحة 231توقعات المقللين بنقو 

و ي عر ذلك بصوية قكبر في النصف الثاني من الحعحام جحراء انحوحفحا  الحقحيحمحة الشحرائحيحة 

للمستعلكين بعد تعدي  ق عاي الكعرباء وبعض منحتحجحات الحنحفحط وتحطحبحيحق لحريحبحة الحقحيحمحة 

المقافة فقال عن ايتفاع ي وم المرافقيحن، ولحكحن الحتحو حع فحي شحبحكحة الحمحنحافحذ وايحادة 

العرو  الترويجية وخفض مستويات التكلفة بالتوااف مع صرف بدل ايتفاع تكلفة المعيحشحة 

للعاملين في القطاع القكومحي وكحثحيحر محن الشحركحات قحد يسحاهحم فحي تحوحفحيحف ق حر تحلحك 

، وفحقحا 8132فحروع جحديحدة خحالل عحام  2التقديات، جدير بالذكر قن الشركة تحوحطحط رفحتحتحاة 

 ييال للسعم3 352لنموذج التدفقات النقدية لدينا، تبلغ القيمة العادلة لسعم الشركة  

 CFAقحمد هنداوى، 

 مقل  مالي قول

AA3Hindawy@albilad-capital3com 

 

 للتواص  مع اداية اربقاث:

 تركي فدعق

 مدير األبقاث والمشوية

TFadaak@albilad-capital3com 

 حياد التوصية

 352311 القيمة العادلة )ييال(
 322323 )ييال( 8132يناير  11السعر كما في 

 -5321% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 43913SE يمز تداول

 329321 ق بوع )ييال( 58قعلى  عر لح 

 388311 ق بوع )ييال( 58قدنى  عر لح 

 34311% التغير من قول العام

 23 قشعر )قلف  عم( 1متو ط حجم التداول لح 

 35,125 الر ملة السوقية )مليون ييال(

 4,181 الر ملة السوقية )مليون دوري(

 91 األ عم المصدية )مليون  عم(

  %(5كباي المساهمين )قكثر من 

 2324% مقمد عبدالرحمن ناصر العقي 

 2321% عبدالسالم عبدالرحمن ناصر العقي  

 2321% عبد الله عبد الرحمن ناصر العقي  

 2321% عبدالكريم عبدالرحمن ناصر العقي  

 2321% ناصر عبدالرحمن ناصر العقي 

 *8135A 8132A 8132E 8132F ديسمبر  -نعاية العام المالي 
قيمه المنشأة /الربح قب  الفوائد والقرائب 

  3539  3239  3939  3232 وارهالك

  831  833  834  831 قيمه المنشأة /اريرادات

  3231  3231  8131  3238 مقاعف الربقية

%432 عائد األيباة  434%  538%  532%  

  232  931  932  3131 مقاعف القيمة الدفترية

  831  838  835  834 مقاعف اريرادات

  335  334  334  332 نسبة يق  المال العام 

%3339 نمو اريرادات  -431%  3134%  232%  

 31384 9324 2384 9383 العائد على السعم )ييال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدي: القوائم المالية للشركة، تقديرات قبقاث البالد المالية

 المصدي: القوائم المالية للشركة، تقديرات قبقاث 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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 *8134A 8135A 8132A 8132E* 8132F قائمة الدخ  )مليون ييال(

  2,438  2,948  2,381  2,125  5,299 إجمالي اريرادات 

  2,829  5,222  5,819  5,128  4,225 تكلفة المبيعات 

  831  392  322  328  352 المصروفات العمومية واردايية ومصروفات البيع والتوايع

  911  222  242  243  252 الربح قب  مصروفات التموي  واإلطفاء وار تعالك والقرائب والزكاة

%3131 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واإلطفاء وار تعالك والقرائب والزكاة  3138%  3838%  3832%  3835%  

  44  41  41  11  13 ار تعالكات واإلطفاءات

  222  215  215  219  282 الربح التشغيلي 

(5) صافى مصاييف التموي    (8)  (1)  (1)  1  

  58  49  51  42  44 قخرى

  912  221  255  258  222 الربح قب  الزكاة والقريبة 

  32  32  31  81  81 الزكاة والقريبة 

  983  222  248  289  245 صافى الدخ  

%3133 العائد على المبيعات   3131%  3833%  3835%  3834%  

      

 *8134A 8135A 8132A 8132E* 8132F قائمة المركز المالي )مليون ييال(

  828  811  352  331  382 النقدية وا تثمايات قصيرة األج 

  3,111  952  221  291  232 الموزون 

  152  115  111  132  112 قخرى 

  3,284  3,491  3,141  3,839  3,828 إجمالي األصول قصيرة األج  

            

  3,155  3,135  3,882  3,313  3,139 صافى الموجودات الثابتة 

  893  893  22  23  21 قخرى

  3,142  3,112  3,892  3,398  3,123 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  8,921  8,211  8,212  8,433  8,124 إجمالي الموجودات 

            

  1  1  1  85  311 الدين قصر األج  والمستقق من الدين طوي  األج  

  911  212  294  524  231 ذمم دائنة 

  319  311  388  338  22 مصروفات مستققة

  24  23  22  55  42 قخرى 

  3,335  3,112  928  222  242 مطلوبات قصيرة األج  

            

  1  1  1  1  85 دين طوي  األج 

  351  312  385  313  311 مطلوبات  ير جايية 

  3,218  3,281  3,511  3,514  3,121 حقوق المساهمين 

  8,921  8,211  8,212  8,433  8,124 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 *8134A 8135A 8132A 8132E* 8132F قائمة التدفقات النقدية

  924  221  912  931  219 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(221) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (225)  (224)  (228)  (241)  

(24) التدفقات النقدية من األنشطة ار تثمايية  (341)  (832)  (51)  (24)  

(32)  48 التغير في النقد  52  45  21  

 في لوء معايير المقا بة الدولية بينما تم عر  القوائم المالية للسنوات السابقة وفقا للمعايير السعودية  8132و 8132* تم تغيير المعالجة المقا بية لبعض البنود عام 

 نعائية للقوائم المالية3ال قد توتلف طريقة عر  بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبععا الشركة3 ولكن ر تأ ير من هذا ارختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F3متوقعة : 

 

 المصدي: القوائم المالية للشركة، تقديرات قبقاث البالد المالية
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 شرة ن ام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم ن ام التقييم 3 وتستودم البالد المالية هيك  التقييم الواص بعا من  الث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمععا المقللون

 العبوط3/ودلدينا بإدياج األ عم المغطاة لمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على  عر اإل الق ، والقيمة العادلة التي نقددها، وإمكانية الصع

 %313القيمة العادلة تزيد على السعر القالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %313القيمة العادلة تزيد قو تق  عن السعر القالي بأق  من    حياد:

 % 313القيمة العادلة تق  عن السعر القالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تقديد قيمة عادلة رنت اي مزيد من التقلي  قو البيانات قو قوائم مالية تفصيلية قو وجود تغيير جوهرف في قداء الشركة قو تغير تحت المراجعة:

 السوق قو قية ق باب قخرى خاصة بأبقاث البالد المالية3

 

 إخالء المسؤولية

مالحيحة ومحديحريحعحا ومحوظحفحيحعحا ر ال بذلت شركة البالد المالية ققصى جعد للتأكد من قن مقتوى المعلومات المذكوية  في هذا التقرير  صقيقة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 3عن ذلكجة يقدمون قف لمانات قو تععدات صراحة قو لمنًا بشأن مقتويات التقرير ور يتقملون بطريقة مباشرة قو  ير مباشرة قف مسؤولية قانونية نات

األ حرا  دون الحمحوافحقحة الحوحطحيحة  محن ر يجوا إعادة نسخ قو إعادة توايع قو إي ال هذا التقرير بطريقة مباشرة او  ير مباشرة ألف شوص آخر قو نشر  كليًا قو جحزئحيحًا ألف  حر  

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت ارنتبا  بأن هذ  المعلومات ر تشك  توصية بشراء قو بيع قوياق مالية قو رتواذ قراي ا تثمايف3

 3يعتبر قف إجراء ا تثمايف يتوذ  المستثمر بناًء على هذا التقرير  واًء كان كليًا قو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحد 

سحتحشحاي ا حتحثحمحايف محؤهح  قحبح  ى مليس العدف من هذا التقرير قن يستودم قو يعتبر مشوية قو خياًيا قو قف إجراء آخر يمكن قن يتققق مستقبال3 لذلك فإننا نحنحصحح بحالحرجحوع إلح

 3ار تثماي في مث  هذ  األدوات ار تثمايية

 تقتفظ شركة البالد المالية بجميع الققوق المرتبطة بعذا التقرير3

 

 12311–12تصريح هيئة السوق المالية يقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البريد ارلكتروني:

 9222 – 811 – 33 – 922+ اإلداية العامة:

 1113 – 332 – 211 العاتف المجاني:

 
 إداية األصول
 abicasset@albilad-capital3com البريد ارلكتروني:

 2821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إداية القفظ

 custody@albilad-capital3com البريد ارلكتروني:

 2859 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إداية األبقاث والمشوية
 research@ albilad-capital3com البريد اإللكتروني:

 2851 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital3com/research-www3albilad الموقع على الشبكة:

 

  إداية الو اطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد ارلكتروني:

 2811 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية ار تثمايية
 investment3banking@albilad-capital3com البريد ارلكتروني:

 2852 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

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

