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 إعادة البدالت يدعم نمو اإليرادات

لاير سعودي2 ونعتقد بأن  2424الحٌاد لسهم الحكٌر، وسعر مستهدف ٌبلغ بنبقً على توصٌتنا 
ات بعد إعادة الحكومة للبدالت2 وبالرغم من الحكٌر سوف تستفٌد من زٌادة اإلنفاق على الكمالٌ

أن صافً االنخفاض فً عدد المتاجر بسبب إغالق بعض المتاجر متدنٌة األداء سوف ٌدعم 
الهوامش، إال أننا نعتقد بأن ذلك سوف ٌحد من نمو اإلٌرادات2وسٌمثل التحول المحتمل فً 

ا للنمو2وٌتداول سهم الحكٌر عند مكرر العملٌات الدولٌة نتٌجة برنامج إعادة الهٌكلة حافزا رئٌسٌ
 مرة2 4.24بالمقارنة مع مكرر ربحٌة القطاع البالغ  .414مرة للعام المالً  4.22ربحٌة 

 ودفعها  4142: َعخقذ بأٌ إعادة انبذالث فٍ أبشَم إعادة البذالث لتحفيز الطلب على المنتجاث الكماليت

بأثش سجعٍ بُاء عهً انًشعىو انغايٍ عُكىٌ نه حأثُش إَجابٍ عهً يبُعاث انذكُش.وقبم إعادة انبذالث، 

و  4142% بٍُ 422ت بًعذل ًَى عُىٌ يشكب َبهغ صَادة اإلَفاق عهً انًالبظ واألدزَ BMIحىقعج 

% يٍ اجًانٍ انًبُعاث( بًعذل 8.. وَخىقع اٌ حًُى يبُعاث انذكُش فٍ انًًهكت انعشبُت انغعىدَت )4144

%. بانُغبت نهعاو انًانٍ 422%. وهزا َقاسٌ يع حقذَشاحُا انغابقت عُذ +424ًَى عُىٌ يشكب َبهغ +

يهُىٌ لاير  4..28% عهً أعاط عُىٌ نخبهغ 422انذكُش بُغبت +، َخىقع بأٌ حضَذ إَشاداث .414

 ععىدٌ َذعًها بصفت سئُغُت عشض عالياث حجاسَت جذَذة.

 بانًقاسَت يع  48144: اَخفط عذد يخاجش انذكُش انعايهت إنً إغالق المتاجر يحذ من نمو اإليراداث

 484يخجشا خالل انغُت ) .82يخجشا فٍ انغُت انًاظُت. وَعضي هزا االَخفاض إنً إغالق  484.2

يخجشا يٍ يخاجش بالَكى(. وبانشغى يٍ أٌ إغالق انًخاجش  484يخجشا دونُا، و 414يخجشا ععىدَا، و

يخذَُت األداء َذغٍ انهىايش، إال أَُا َعخقذ بأٌ رنك َذذ يٍ ًَى اإلَشاداث. وَخىقع ًَى اإلَشاداث بًعذل 

% يُز انعاو 24.اسَت يع يعذل ًَى عُىٌ يشكب بانًق 4144% نغاَت انعاو 222ًَى عُىٌ يشكب +

يخجشا(  444يخجشا وإغالق  .4يخجشا دونُا )فخخ  2.. وحخىقع اإلداسة صافٍ إغالق نعذد 4148

يخجشا( فٍ  444يخجشا وإغالق  484وأظافت عخت يخاجش جذَذة فٍ انًًهكت انعشبُت انغعىدَت )فخخ 

414.. 

 عهً اعاط .42-: اَخفعج اإلَشاداث انذونُت نهذكُش بُغبت التحول في العملياث الذوليت حافز رئيسي %

، يخأثشة بإغالق انًخاجش وانخقهب فٍ 4142يهُىٌ لاير ععىدٌ فٍ انغُت انًانُت  48442عُىٌ نخبهغ 

. وَعخقذ بأٌ 4142% يٍ إجًانٍ انًبُعاث فٍ انعاو انًانٍ 42انعًالث األجُبُت. وحشكم انًبُعاث انذونُت 

كى يشحفعت انخكهفت، وإغالق انًخاجش انًخعثشة عىف َذغٍ يٍ انهىايش، فٍ دٍُ أَه عُخى بُع يخاجش بالَ

 دعى انًبُعاث بانخشكُض عهً انعالياث انخجاسَت انًذققت نألسباح فٍ انىالَاث انًخذذة األيشَكُت.

 عش يغخهذف : َبقٍ عهً حىصُخُا بانذُاد نغهى انذكُش وعنبقي على توصيتنا بالحياد وفك نظرتنا المختلطت

لاير ععىدٌ. وَعخقذ بأٌ صَادة اإلَفاق عهً انكًانُاث َخُجت إعادة انبذالث ًَثم عايال إَجابُا.  2424َبهغ 

عىف َذذ يٍ ًَى انًبُعاث. وَخذاول  4142نكٍ إغالق انًخاجش وصافٍ االَخفاض فٍ عذدها فٍ عاو 

يع يكشس سبذُت انقطاع انزٌ َبهغ  بانًقاسَت .414يشة نهغُت انًانُت  4.22انغهى عُذ يكشس سبذُت 
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 4142تحدٌث الربع الثانً 

  الحٌاد

 42.2 السعر المستهدف )لاير(

 45.2 السعر الحالي )لاير(

 (6.6) الفرق عن السعر المستهدف )%(

 

 تفاصيل األسهم

 47/22  اسبوع 44نطاق سعري آلخر 

 2,536 قٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(ال

 210 األسهم المصدرة )ملٌون(

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 (2.8) 48.3 12.2       مطلق

 (13.2)  43.4 4.4   نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 5.5  20.8   أشهر 8

 7.1  26.5  شهرا   44
 
 SE.4240  ز رويترزرم

 ALHOKAIR AB   رمز بلومبرج

www.fawazalhokair.com 
   

 
 مضاعفات التقييم

  FY17A FY18E FY19E 
Reported P/E (x)  24.3 18.4 15.0 

P/B (x) 3.3 2.8 2.5 
EV/EBITDA (x)  12.0 11.4 10.1 

Div Yield (%)  0.0 0.0 2.8 
  

 بذاد األههٍ كابُخالأانًصذس: 

 
 أداء سعر السهم

 
 حذاول اانًصذس:

 

 بياناث ماليت

 ^انًُى % FY17A FY18E FY19E FY20E FY21E يهُىٌ لاير

 %4.6  8,034  7,409  7,173  6,881  6,706 االَشاداث

 %6.7  1,984  1,822  1,728  1,589  1,529 إجًانٍ انذخم

  %24.7 %24.6 %24.1 %23.1 %22.8 هايش انشبخ اإلجًانٍ )٪(

 %10.3  851  766  729  625  575 دخم انخشغُم

  %10.6 %10.3 %10.2 %9.1 %8.6 )٪( دخم انخشغُم هايش

 %18.9  782  685  634  516  391 صافٍ انذخم

  %9.7 %9.2 %8.8 %7.5 %5.8 )٪( صافٍ انذخم هايش

%.4.2 8242 8242 8214 4222 42.2 سبخ انغهى  
  

  معدل النمو السنوي المركب المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال2

 

 7635 690 12 966+  محمذ طمليه
 m.tomalieh@ncbc.com 
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Kindly send all mailing list requests to research@ncbc.com 

 
 موقع الشركة موقع وساطة األسهم موقع أبحاث األهلي كابيتال

http://research.ncbc.com www.alahlitadawul.com 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 44% خالل الـ 44السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  زٌادة

 شهرا  القادمة 44% خالل الـ 41 % و هبوط متوقع أقل من 44السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 شهرا  القادمة 44% خالل الـ 41السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام2 ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا 2 هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  44مستهدفة للشركات خالل  ٌقوم المحللون بوضع أسعار السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 44لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 عريفات أخرىت

NR:  األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم2 تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا 2 هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون
 إلى بعض األحداث األخرى2تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة 

CS: تعلٌق التغطٌة2 قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC:  2ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة ملغٌر مغطى 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األ وراق المالٌة والشركات التً هً موضوع هذه الوثٌقة2 كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
تابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة هلً كابٌتال( أو الشركات الحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة2 الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله2 محررو هذه  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة2
ت لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها2 إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة قد ٌمتلكون أوراق ا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌسالوثٌقة 

ا لهذه الوثٌقة أو وردت بها2    األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات  مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوع 

وثٌقة ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر2 ال تعد هذه التم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها2 وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
تثمارٌة للمتلق2ً و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي عرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة2 كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االس

صول على استشارة  تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة2 و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الح أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على
 رٌة ذكرت فً هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة2إنقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر2 أي توصٌات استثما

 تلك وأن هذه الوثٌقة، اتمحتوٌ بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
ا لذلك فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة2 إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

ذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو ل( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهشركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتا
ثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق2 إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الو

ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق2 إن المستقبلٌة2 إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشر 
ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ ا أو هبوط   رسومال بعض تفرض قد لك الذي استثمره فً األصل2 باإلضافة إلى ذلك، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 

2 ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً االستثمار فً األوراق المالٌة2 كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة على
وٌلتزموا بأي قٌود قد قة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون2 وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا المالٌة )األهلً كابٌتال( 2 كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌ

 تنطبق علٌها2 إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها2

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة 12122-82لً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم شركة األهلً المالٌة )األه
 ، المملكة العربٌة السعودٌة2 442.4، الرٌاض  44442، ص ب  بالرٌاض  الملك سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة2 وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: شارع 


