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أ نمو قيم اب نظراً لطبيعته الدفاعية وقوة تطلعات النمو. وقد تباطنعتقد أن قطاع التجزئة جذ  
، مما يعكس ضعف نمو المتاجر القائمة 5102التعامالت في نقاط البيع بعد الربع األول من 

لبعض الشركات. بالتالي فالتوسع في المتاجر سيكون من أهم دعائم النمو. والشركة المفضلة في 
، ةمر ..01مقابل القطاع عند مرة  02.1اب البالغ (التقييم الجذ  0القطاع هي العثيم بدعم من 

 . من المتوقع أكثرمتاجر ( افتتاح عدد 1، القائمة همتاجرلدى مو في نسب الن(استقرار 5

 النمو في المتاجر القائمةنسب لنمو في نقاط البيع يشير إلى انخفاض انخفاض نسب ا 

مؤشرات  لكمالية. وقد ظهرتبطريقة غير مباشرة على النفقات للمنتجات ا نعتقد أن تقلبات أسعار النفط سيؤثر

ساس أ% على 9 قيمة العمليات قد ارتفعت. ف5102البيع بعد الربع األول من الضعف على عمليات نقاط 

لاير مقابل  215%، بينما انخفض متوسط حجم الصفقات إلى 50.2ل المتوسط التاريخي البالغ سنوي مقاب

نمو المتاجر القائمة للشركات المغطاة قمنا بخفض تقديراتنا ل لكلاير. وتبعاً لذ 291المتوسط التاريخي البالغ 

ستثناء اكسترا(. ومع ذلك نعتقد أن معدالت النمو في المتاجر القائمة إ% )ب5-7إلى  5102% في 2-9من 

 الرواتب نتيجة للسعودة.  معدل الديموغرافي وارتفاع النمو محمية من االنخفاض بدعم من 

  التوسع في المتاجر يدعم النمو 

إيرادات الشركات المغطاة، وذلك نظراً لضعف توقعات نمو المتاجر من أهم دعائم عدد ي اليزال التوسع ف

، مماينتج 5109 % حتى العام52-27متاجر الشركات المغطاة ونتوقع أن ينمو عدد النمو للمتاجر القائمة. 

 % للفترة ذاتها. 7-01عنه نمو اإليرادات بمعدل سنوي مركب 

  دايو، جبسون، أبل جنبي لشركةاال الستثمارلموافقة مبدئية 

ألبل وجبسون ودايو. ونعتقد أن االستثمارات  االجنبي ترخيص االستثمارلموافقة المبدئية على صدرت ا

وانخفاض األسعار للمستخدمين النهائيين بشكل عام. األجنبية المباشرة ستؤدي إلى ارتفاع اإليرادات الضريبية 

افتتاح متاجر أبل سيؤثر سلباً على اكسترا وجرير على وجه الخصوص. وبالنسبة للشركات المغطاة، نعتقد أن 

إال أن األثر السلبي على جرير سيكون أقل نسبياً. وهذا نتيجة لتنوع المنتجات وقوة قطاع الكتب ذو الهوامش 

 المرتفعة. 

   التوقعات اإليجابية على المدى البعيد بدعم من اب تقييم جذ  

ابالقطاع ونعتقد أن هذا تقييم األسهم المغطاة. لوزن لجميع نبقي على التوصية بزيادة ا يتداول القطاع حيث  جذ 

. والعثيم هي المفضلة مرة 50.1البالغ مقابل المتوسط التاريخي  5101للعام مرة  ..01مكرر ربحية عند 

في نسب النمو استقرار (5 ،من المتوقع أكثرافتتاح عدد متاجر ( 0لدينا من بين الشركات المغطاة بدعم من 

(التقييم 2 أساسية الشركة والتي تعتبرمنتجات نوعية ( 1"اكتساب" الوالء بدعم من برنامج  لدى متاجره القائمة

 . 5101لـ مرة 02.1اب عند مكرر ربحية الجذ  

  

إن النص مالحظة: يعتبر هذا التقرير ترجمة وملخص للتقرير األصلي باللغة اإلنجليزية وفي حال وجود أي اختالف ف

 اإلنجليزي هو األساس

ل │ 5102 ديسمبر ةا  تجزئ
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 جدول التقييم –المغطاة  تجزئةشركات ال

 سعر مستهدف التوصية االسم

القيمة السوقية 

 )مليون دوالر(

لسهمأداء ا  

مكرر 

الربحية 

لعام 

 )مرة(

مكرر 

الربحية 

المستهدف 

 )مرة( 

EV/ 

EBITDA 

العوائد 

 النقدية

(%) 

العائد 

على 

 الملكية

(%) 

العائد 

على 

األصول 

)%( 

رنوفمب  
منذ بداية 

عامال  

’16 ’16 ’16 ’16 ’16 ’16 

 13.3 32.5 2.9 11.5 23.7 16.1 (22.8) 20.7 4,284 112.7 زيادة الوزن الحكير

 36.0 60.4 4.7 16.4 20.2 16.9 (14.4) (2.2) 4,424 219.8 زيادة الوزن جرير

 8.9 22.9 1.9 10.7 19.8 15.3 (12.7) (1.6) 1,104 119.0 زيادة الوزن العثيم

 6.3 17.0 4.4 6.4 21.9 17.8 32.9 (4.3) 432 55.5 زيادة الوزن اكسترا 

 7.2 18.0 5.0 15.6 14.2 9.6 (9.8) (4.8) 505 44.6 زيادة الوزن شاكر
 

  5101وهو العام المنتهي في مارس  5101تشير إلى العام المالي  5102أرقام . 5102 ديسمبر 11 منذالمصدر: أبحاث األهلي كابيتال، كل األسعار 

 النسخة على للحصول التقرير، من مختصرة نسخة هذه

 االلكتروني موقعنا على زيارتنا بإمكانكم الكاملة
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 تقييمات األهلي كالبيتال االستثمارية

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 02يزيد عن  عسعر متوقالسعر المستهدف يمثل  زيادة

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 02ارتفاع متوقع بين  سعرف يمثل السعر المستهد محايد

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 01السعر المستهدف يمثل هبوط متوقع في سعر السهم يزيد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. يتم تحديد السعر المستهدف  تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  شهراً. هذه األسعار 05يقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهراً القادمة 05لكل سهم باستخدام طرق تقييم يختارها المحلل و التي يعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحديد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR: عمليات اندماج أو استحواذ أو أية صفقات استراتيجية االستثماري مؤقتاً. هذه العملية تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانين و األحداث ذات العالقة كأن يكون األهلي كابيتال مستشاراً في  غير مقيم. تم ايقاف التقييم
 تكون فيها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: .قام األهلي كابيتال بتعليق تغطية هذه الشركة تعليق التغطية 

NC: غير مغطى. لي يقم األهلي كابيتال بتغطية هذه الشركة 

 

 هامة معلومات

ة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو لشركائهم أو م عاليهم )في موضوع هذه الوثيق يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبيًرا دقيقا عن آرائهم الشخصية بشأن األوراق المالية والشركات التي هي
ية هلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالية التي هي موضوع هذه الوثيقة. الصناديق االستثمارية التي تديرها شركة األهلي المالية )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه  شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالية أو أموال أو  صناديق يديرها طرف آخر  في واحدة والتي هي موضوع هذه الوثيقة.
رات المصرفية  بشركة مة تستثمر بأوراق مالية مشار إليها في هذه الوثيقة كجزء من محفظة متنوعة والتي ليست لديهم عليها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثماالوثيقة قد يمتلكون أوراًقا مالية في صناديق مطروحة للعا

 لوثيقة أو وردت بها.   األهلي المالية )األهلي كابيتال( قد تكون في طور طلب أو تنفيذ خدمات مربحة للشركات التي إما أن تكون موضوًعا لهذه ا

ط، و ال يجوز نسخها أو إعادة توزيعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة تم إصدار هذا الوثيقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(  بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فق
وثيقة لم يتم إعدادها بهدف تلبية أي رقة مالية. كما لم يؤخذ في االعتبار عند إعداد هذه الوثيقة مدى مالءمتها لالحتياجات االستثمارية للمتلقي. و بصفة خاصة، فإن هذه العرضا أو تحفيزا فيما يخص شراء أو بيع أي و

لم هذه الوثيقة. و توصي شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  أهداف استثمارية معينة، أو أوضاع مالية، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتياجات أخرى ألي شخص يست
 من المخاطر والعوائد المتوقعة.إن هذه الوثيقة قد أخذت في االعتبار كلقانونية ، و خدمات مالية و محاسبية إرشادية والتي  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتياجات  المستثمر. أي توصيات استثمارية ذكرت في 

 تلك وأن هذه الوثيقة، محتويات بالتحقق من منفردة كابيتال األهلي  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر يعتقد بأنها من األهلي كابيتال  قبل من تجميعها أو التوصل إليها تم قد الوثيقة هذه في الواردة واآلراء المعلومات
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  يوجد ال كاملة، وتبًعا لذلك فإنه غير ة أوموجز تكون قد المحتويات

ام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخد
ين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع اآلراء والتقديرات الواردة في هذه الوثيقة به القوان تقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
قيمة األوراق المالية، المستقبلية. إن  للنتائج مؤشًرا يعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدير شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، وهي خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق. إن

 الرسوم بعض تفرض قد لك الذي استثمره في األصل. باإلضافة إلى ذلك، فإنهوالعائد الممكن تحقيقه منها، وأسعارها وعمالتها يمكن أن تتغير صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ
دون تصريح كتابي من شركة األهلي التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة باالستثمار في األوراق المالية. كما أن  على

في أي مكان يحظر توزيعها بموجب القانون. ويتعين على متلقيي هذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قيود قد المالية )األهلي كابيتال( . كما ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخة منها خارج المملكة العربية السعودية 
 تنطبق عليها. إن قبول هذه الوثيقة يعني موافقة المتلقي و التزامه بالقيود السابق ذكرها.

، يجيز للشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة 11121-17مالية بموجب ترخيص رقم شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق ال
 ، المملكة العربية السعودية. 00292، الرياض  55501، ص ب  والحفظ في األوراق المالية. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعذر بالرياض 
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