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 قطاع التجزئة

 جرير

مليون رياا  فاي الارباع الاثااناي ما   اا   741حققت شركة جرير للتسويق ربحًا صافيا بلغ 

%    الربع السابق ما  67..وتراجع  .717%    الربع الثاني م   ا  7.61بارتفاع  7171

مليون رياا  ماقاابا   3..العا  الحالي، وبذلك بلغت أرباح النصف األو  م  العا  الحالي 

 %77626مليون ريا  في نفس الفترة العا  الماضي بارتفاع يبلغ  17.

 وأرجعت الشركة النمو في األرباح خال  الربع الثاني لعدة أسباب تتضم : 

  زيادة الحصة السوقية مع ارتفاع مبيعات قطاع االلكترونيات لزيادة مبيعات  الهاواتاف

 الذكية6 

 6 تحس  هامش الربحية لبعض األقسا 

   فرع6 41فرع إلى  47زيادة  دد فروع الشركة م 

  مليون ريا  ناتج    تعويضات التأمي 6 164مكسب غير متكرر بمبلغ 

، يعتبر الربع الثاني هو األضعاف كا   اا  بساباب 7171بالمقارنة مع الربع األو  م   ا  

 د  وجود محفزات تد م مبيعات الشركة خاصة مع تصادفه مع شهر رمضان بالكام  هذا 

العا ، حيث انخفضت مبيعات الشركة باستثناء اإللكترونيات وألعااب الافايادياو، وارتافاعات 

 مصروفات التشغي ، ولم يتغير  دد فروع الشركة    الربع السابق6

مالاياون  37.,7مليون ريا  خال  الربع الثاني مقاب   7,212حققت الشركة مبيعات قدرها 

%  ا  الارباع األو  1%، بينما تراجعات الاماباياعاات باناساباة 74ريا  للربع المقاب  بارتفاع 

ماالاايااون ريااا 6 و االااى الصااعاايااد نصااف الساانااوب،             7,112والااذب باالااغاات مااباايااعاااتااه نااحااو 

مليون ريا  للفترة المماالالاة  7,111مليون ريا  مقاب   731,.قدرت مبيعات الشركة بنحو 

 %71676م  العا  السابق وذلك بارتفاع قدره 

 .73% لاياصا  إلاى 71تحس  إجمالي الربح خال  الربع الثاني م  العا  الاجاارب باماعاد  

وإن كاان دون  .717مليون ريا  خاال  الارباع الاثااناي ما   اا   ..7مليون ريا  مقارنة با 

مالاياون رياا ، وباذلاك وصا  هااماش  741المستوى المسج  في الربع السابق والبالاغ 

% 7462% خال  الربع الممال  م  العا  الساباق و7761% مقاب  7767إجمالي الربح إلى 

مالاياون  ..7في الربع األو ، كما قفزت األرباح التشغيلية خال  الربع الثاني لتاصا  إلاى 

% .746ملياون رياا  فاي الارباع الاماماالا  ما  الاعاا  السااباق باناساباة  .77ريا  مقاب  

% 164%    الربع السابق، وبذلك ارتفع هامش األربااح الاتاشاغايالاياة إلاى 1.وانخفضت 

 % في الربعي  المقاب  والسابق  لى التوالي77626% و16.2مقاب  

كما ذكرنا في تقريرنا السابق، فقد استفادت الشركة م  ارتفاع أسعار بيع األجهزة الاذكاياة 

في محالت البيع بالتجزئة لقطاع االتصاالت بعد توطينها وزيادة تكلافاة األجاور ماماا ماكا  

الشركة م  توسعة حصتها السوقية  لى الرغم م  التباطا  فاي الساوص بصافاة  ااماة، 

وساهم في ذلك افتتاح فر ي  خال  النصف األو  م  العا  الحاالاي بااإلضاافاة إلاى ألار 

فاروع أخارى  الاى األقا  قابا   4الفروع التي افُتتحت العا  الماضي، م  المقرر افاتاتااح 

نهاية العا  الحالي6 م  المتوقع أن تتحس  ارباح الشركة بنحو كبير في الربع الثالاث باد ام 

م  مبيعات الموسم الدراسي الجديد ذات الارباحاياة الامارتافاعاة فضاال  ا  ا اادة الامازاياا 

المالية للعاملي  في الدولة، مع األخذ فاي اال اتاباار الاتاراجاع الاماوساماي فاي ماباياعاات 

الشركة خال  الربع الثاني ك   ا ، وفقا لنموذج التدفقات الناقادياة لادياناا، تابالاغ الاقاياماة 

 ريا  للسهم6 741العادلة لسهم الشركة 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محل  مالي أو 

AA6Hindawy@albilad-capital6com 

 

 للتواص  مع ادارة االبحاث:

 تركي فد ق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد التوصية

 741611 القيمة العادلة )ريا (
 74163 )ريا ( 7171يوليو 71السعر كما في 

 -.76% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 47316SE رمز تداو 

 722611 أسبوع )ريا ( 27أ لى سعر لا 

 17611 أسبوع )ريا ( 27أدنى سعر لا 

 71% التغير م  أو  العا 

 17 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداو  لا 

 417,.7 الرسملة السوقية )مليون ريا (

 214,. الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 31 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمي  )أكثر م  

 1614% محمد  بدالرحم  ناصر العقي 

 16.1%  بدالسال   بدالرحم  ناصر العقي  

 16.1%  بد الله  بد الرحم  ناصر العقي  

 16.1%  بدالكريم  بدالرحم  ناصر العقي  

 16.1% ناصر  بدالرحم  ناصر العقي 

 7174A 7172A 717.A 7171E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 
قيمه المنشأة /الربح قب  الفوائد والضرائب 

  7.67  7163  7.61  7163 واالهالك

  761  767  767  764 قيمه المنشأة /االيرادات

  7.62  .716  7.64  7167 مضا ف الربحية

%262 %461 %267 %464  ائد األرباح  

  .16  163  361  7161 مضا ف القيمة الدفترية

  761  767  767  764 مضا ف االيرادات

  762  764  .76  762 نسبة رأس الما  العام 

%7163 %461- %7763 %161 نمو االيرادات  

 3672 1674 3677 1671 العائد  لى السهم )ريا (

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 م شر تداو  جرير

 المصدر: تداو 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات 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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 A 7174A 7172A 717.A 7171E.717 قائمة الدخ  )مليون ريا (

  137,.  .77,.  12.,.  33.,2  .2,74 إجمالي االيرادات 

  2,171  2,713  17.,2  4,112  4,4.1 تكلفة المبيعات 

  721  ..7  7.7  .72  .74 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  172  141  147  121  3.. الربح قب  مصروفات التموي  واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%7761 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  7.6.%  7.67%  7767%  7767%  

  .4  .4  ..  7.  77 االستهالكات واإلطفاءات

  117  112  113  171  41. الربح التشغيلي 

(1) صافى مصاريف التموي    (2)  (7)  (1)  1  

  .2  21  .4  44  .. أخرى

  1.2  122  127  ..1  12. الربح قب  الزكاة والضريبة 

  77  .7  .7  71  77 الزكاة والضريبة 

  .17  147  173  142  .2. صافى الدخ  

%7762 العائد  لى المبيعات   7.67%  7.61%  7767%  7767%  

      

 A 7174A 7172A 717.A 7171E.717 قائمة المركز المالي )مليون ريا (

  712  721  771  771  .1 النقدية واستثمارات قصيرة األج 

  111  .11  .13  171  117 المخزون 

  .1.  11.  71.  1..  .7. أخرى 

  77.,7  41.,7  7,773  7,717  7,714 إجمالي األصو  قصيرة األج  

            

  7,741  7,771  7,7.7  7,173  334 صافى الموجودات الثابتة 

  1.  1.  7.  ..  .. أخرى

  71.,7  7,731  7,737  7,117  7,171 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  71.,7  1..,7  7,477  4..,7  7,717 إجمالي الموجودات 

            

  1  1  72  711  772 الدي  قصر األج  والمستحق م  الدي  طوي  األج  

  7..  134  214  .7.  271 ذمم دائنة 

  777  777  777  .1  14 مصروفات مستحقة

  17  1.  22  41  .4 أخرى 

  .12  317  .11  .14  .11 مطلوبات قصيرة األج  

            

  1  1  1  72  772 دي  طوي  األج 

  7.3  772  7.7  ..7  771 مطلوبات غير جارية 

  ...,7  7,2.1  7,214  1..,7  .7,71 حقوص المساهمي  

  71.,7  1..,7  7,477  4..,7  7,717 إجمالي المطلوبات وحقوص المساهمي  

      

 A 7174A 7172A 717.A 7171E.717 قائمة التدفقات النقدية

  174  3.1  371  113  237 التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية

(414) التدفقات النقدية م  األنشطة التمويلية  (.1.)  (112)  (..4)  (174)  

(.74) التدفقات النقدية م  األنشطة االستثمارية  (14)  (74.)  (771)  (..)  

(72) التغير في النقد  47  (71)  21  41  

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة  رض بيانات القوائم المالية في التقرير    الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولك  ال تألير م  هذا االختالف  لى النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

 الوة  لى ذلك، يقو  نظا  التقييم 6 وتستخد  البالد المالية هيك  التقييم الخاص بها م  لالث طبقات  وتعتمد التوصيات  لى البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضم  إحدى مناطق التوصية التالية بناًء  لى سعر اإلغالص ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %716القيمة العادلة تزيد  لى السعر الحالي بأكثر م    :زيادة المراكز

 %716القيمة العادلة تزيد أو تق     السعر الحالي بأق  م     حياد:

 % 716القيمة العادلة تق     السعر الحالي بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة  ادلة النتظار مزيد م  التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرب في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوص أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 إخالء المس ولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد م  أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 6   ذلكجة يقدمون أب ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أب مس ولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  ما  ال يجوز إ ادة نسخ أو إ ادة توزيع أو إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألب شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألب غارض 

  6المسبقة م  شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراص مالية أو التخاذ قرار استثمارب6

 6يعتبر أب إجراء استثمارب يتخذه المستثمر بناًء  لى هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثاماارب ما ها  قابا  ى مليس الهدف م  هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أب إجراء آخر يمك  أن يتحقق مستقبال6 لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 6االستثمار في مث  هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوص المرتبطة بهذا التقرير6

 

 11711–1.تصريح هيئة السوص المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 3111 – .71 – 77 – ..3+ اإلدارة العامة:

 1117 – .77 – 111 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصو 
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 711. – 731 – 77 – ..3+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 723. – 731 – 77 – ..3+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital6com البريد اإللكتروني:

 721. – 731 – 77 – ..3+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع  لى الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 7.1. – 731 – 77 – ..3+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment6banking@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 .72. – 731 – 77 – ..3+  هاتف:

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

