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 جرير

حيييس ليجيليت  7102كشفت شركة جرير عن نتائجها المالية التقديرية للربع الرابع من عام 

مليون ريال في الربع المماثل مين اليميام  712مليون ريال مقابل  702ربحًا صافيًا بقيمة 

%، وبلغت أرباح .740%، فيما تراجمت األرباح عن الربع السابق بنحو 64.2السابق بارتفاع 

 71024% عن عام 00مليون ريال بانخفاض  262نحو  7102عام 

مليون ريال ومن متولط توقميات  092جاءت أرباح الربع الرابع أعلى من توقماتنا البالغة 

 مليون ريال4 710السوق البالغة 

أرجمت الشركة التحسن في أرباحها خالل الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة المام الماضي 

إلى ارتفاع مبيمات قسم االلكترونيات وخاصة الهواتف الذكية وزيادة عدد المميارض مين 

ممرضا فضاًل عن انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، بينما يرجع االنيخيفياض  2.الى  1.

إليى عيدة  -%0249على الرغم من نيميو اليميبيييميات  -في األرباح مقارنة مع الربع الثالس 

عوامل  أهمها تغير المزيج البيمي حيس يشتمل الربع الثالس من المام على اليجيزء األكيبير 

من مبيمات األدوات المدرلية والمكتبية مرتفمة الربحية فضاًل عن متطلبات المحيافي ية 

 على الحصة السوقية4

بتراجع مبيمات التجزئة ألقسام الكمبيوتير ومسيتيليزمياتيع واألليميا   7102تأثرت أرباح عام 

شيهيد صيرا راتير شيهيريين   7102االلكترونية والمستليزميات اليميكيتيبييية حيييس أن عيام 

إضافيين للماملين في الدولة وعدد من شركات القطاع الخاص مما لياهيم فيي اعيطياء 

طفرة كبيرة في المبيمات، كما انخفضت مبيمات الجملة  نتيييجية تيغييير تيوقيييت اليفيصيل 

وارتفمت مصروفات البيع والمصيروفيات اليميميومييية  7102/7102الدرالي الثاني لمام 

 واالدارية4

ميليييون رييال  .0929ووفقًا لبيان الشركة، بلغت المبيمات التقديريية خيالل اليربيع اليرابيع 

%، وقيفيزت 0242مليون ريال للربع المماثيل مين اليميام السيابيق بيارتيفياع  .0927مقابل 

4 كما بيليغيت ميبيييميات اليميام اليمياضيي 7102% عن الربع الثالس من عام 0249المبيمات 

 %4 .بانخفاض  7102مليون ريال خالل عام  29622مليون ريال مقابل  29076

نتوقع أن ينمكس خفض بمض المزايا المالية للماملين في الدولة وفرض رليوم عيليى 

التابمين للمقيمين للبًا على مبيمات الشركة مع األخذ في االعتبار أن الشركة ليتيتيكيبيد 

تكلفة إضافية جراء االرتفاع المتوقع في تمرفة الكهرباء خالل المام الحالي وزيادة تكيليفية 

، لكن من الصمر قياس تداعيات تلك التغيييرات فيي 7102الممالة الوافدة بدءا من عام 

ريال للسهم إلى  071الوقت الراهن، وعلى ذلك فإننا نخفض تقيمنا لسهم الشركة من 

 ريال للسهم4 002

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 حياد التوصية

 002 القيمة المادلة )ريال(
 002492 )ريال( 7102يناير  9السمر كما في 

 %042- المائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4190 رمز تداول

 141.25 ألبوع )ريال( 27أعلى لمر لي 

 81.00 ألبوع )ريال( 27أدنى لمر لي 

 1.9% التغير من أول المام

 189 أشهر )ألف لهم( 6متولط حجم التداول لي 

 10,708 الرلملة السوقية )مليون ريال(

 2,856 الرلملة السوقية )مليون دوالر(

 90 األلهم المصدرة )مليون لهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 8.84% محمد عبدالرحمن ناصر المقيل

 8.60% عبدالسالم عبدالرحمن ناصر المقيل 

 8.60% عبد اللع عبد الرحمن ناصر المقيل 

 8.60% عبدالكريم عبدالرحمن ناصر المقيل 

 8.60% ناصر عبدالرحمن ناصر المقيل

 A 7102A 7102A 7102F.710 ديسمبر  -نهاية المام المالي 

قيمع المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائر 
  0642  0.41  0742  0.40 واالهالك

  042  042  042  049 قيمع المنشأة /االيرادات

  0.47  0.42  0749  .0.4 مضاعف الربحية

%242 عائد األرباح  242%  240%  241%  

  246  242  240  249 مضاعف القيمة الدفترية

  042  042  042  049 مضاعف االيرادات

  042  042  042  042 نسبة رأس المال المامل

%242 نمو االيرادات  0049%  -.41%  742%  

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(

  29729  29076  29622  29299  297.6 إجمالي االيرادات 

  296.6  29710  29627  9222.  9.61. تكلفة المبيمات 

  022  021  027  022  0.6 المصروفات الممومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  888  858  748  857  666 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%0742 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء وااللتهالك والضرائر والزكاة  0646%  0647%  0746%  0746%  

  9.  2.  66  60  70 االلتهالكات واإلطفاءات

  822  805  706  828  647 الربح التشغيلي 

(2) صافى مصاريف التمويل   (2)  (7)  1  1  

  22  22  2.  ..  66 أخرى

  870  860  752  866  685 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  76  76  76  71  70 الزكاة والضريبة 

  856  867  726  845  656 صافى الدخل القابل للتوزيع

%0742 المائد على المبيمات   0640%  0641%  0740%  0741%  

      

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

  702  021  001  072  22 النقدية والتثمارات قصيرة األجل

  2.2  267  296  202  220 المخزون 

  607  616  602  662  602 أخرى 

  87286  87206  87286  87272  87884 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  09722  .0970  09060  09109  .99 صافى الموجودات الثابتة 

  20  20  20  26  66 أخرى

  87668  87285  87862  87078  87028 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  27682  27470  27488  27664  27208 إجمالي الموجودات 

            

  1  1  72  011  072 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  221  222  .22  206  272 ذمم دائنة 

  000  012  007  22  .2 مصروفات مستحقة

  .2  21  22  2.  2. أخرى 

  845  864  886  746  876 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  1  1  1  72  072 دين طويل األجل

  022  ..0  060  066  071 مطلوبات غير جارية 

  87882  87602  87504  87660  87886 حقوق المساهمين 

  27682  27470  27488  27664  27208 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

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

  217  220  901  219  290 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(.2.) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (226)  (222)  (220)  (2..)  

(0.6) التدفقات النقدية من األنشطة االلتثمارية  (2.)  (0.6)  (079)  (000)  

(72) التغير في النقد  .7  (02)  21  .2  

  702  021  001  072  22 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية4ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبمها الشركة4 ولكن ال تأثير من هذا االختالا على النتيجة

A ،فملية :E ،تقديرية :F4متوقمة : 

 *األرقام تقديرية بالتثناء االيرادات والربح التشغيلي وصافي الدخل4

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

عالوة على ذلك، يقوم ن ام التقييم 4 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتمتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجممها المحللون

 الهبوط4/ودلدينا بإدراج األلهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على لمر اإلغالق ، والقيمة المادلة التي نحددها، وإمكانية الصم

 %014القيمة المادلة تزيد على السمر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %014القيمة المادلة تزيد أو تقل عن السمر الحالي بأقل من    حياد:

 % 014القيمة المادلة تقل عن السمر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وا ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النت ار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية ألبا  أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية4

 

 إخالء المس ولية

ماليية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المملومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 4عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تمهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرلال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  4المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المملومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار التثماري4

 4يمتبر أي إجراء التثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير لواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليتع الكاملة وحده

سيتيشيار اليتيثيمياري مي هيل قيبيل ى مليس الهدا من هذا التقرير أن يستخدم أو يمتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال4 لذلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 4االلتثمار في مثل هذه األدوات االلتثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير4

 

 12011–62تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة الممالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9222 – 716 – 00 – 922+ اإلدارة المامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

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

 

  إدارة الولاطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 

 المصرفية االلتثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

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

