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 1 يرفضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقر إخالء من المسؤولية

 من الحالي قلأ %1.3 -  171.0 المستهدف السعر
  11/07/2019 بتاريخ 173.2 السعر الحالي

   
   

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

المحافظة على 

 المراكز
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 األرباح

Period End (SAR) 12/17A 12/18A 12/19E 12/20E

Revenue (mn) 6,942  7,362  8,081  8,834  

Revenue growth 13.4% 6.0% 9.8% 9.3%

EBITDA (mn) 884      970      1,145  1,245  

EBITDA growth 17.3% 9.7% 18.0% 8.8%

EPS 7.23     8.00     8.34     9.04     

EPS growth 17.6% 10.6% 4.2% 8.4% 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

بحوثإدارة ال  

  عبدالملك السالم 
Tel +966 11 211 9353, AlsalemA@alrajhi-capital.com 

 للتسويق جريرشركة 
انكماش الهوامش حد من ايرادات كبيرة في الربع الثاني ولكن 

 نمو صافي الربح
مليون لاير، وكانت  169% على أساس سنوي لتصل الى 4.0ارتفعت األرباح الصافية لشركة جرير للربع الثاني  بنسبة 

مليون لاير، على التوالي. وكان  176مليون لاير و   179بذلك أقل من تقديراتنا ومن متوسط تقديرات المحللين التي بلغت 

انخفاض األرباح عن التقديرات، يعزى أساسا الى ارتفاع تكاليف السلع المباعة بأكثر من التوقعات، كما أن ارتفاع 

% 12يلية أثر تأثير سلبيا على صافي الربح.  وقد استمرت االيرادات في النمو بنسبة جيدة بلغت المصروفات غير التشغ

مليون لاير(، مدعومة  1,870مليون لاير، ) أي أعلى بدرجة طفيفة من تقديرنا  :  1,893على أساس سنوي لتصل الى 

ة التجارة االلكترونية. وفي ذات الوقت، فقد أضافت بارتفاع عدد الفروع وارتفاع مبيعات األجهزة االلكترونية بدعم من قنا

الشركة  فرعين جديدين في الربع الثاني، ومن المرجح أن يكون ذلك قد دعم نمو االيرادات. وفي الفترة القادمة، فإننا نعتقد 

الحصص في ان جرير تعتبر في وضع جيد يمكنها من االستمرار في زيادة ايراداتها نتيجة الستحواذها على مزيد من 

السوق، مدعومة باالرتفاع  في مبيعات السوق االلكترونية، التوسع في عدد الفروع والتحول الهيكلي الى شركات التجزئة 

المنظمة. عالوة على ذلك، فان جرير تستفيد حاليا من استراتيجيتها المتمثلة في تعديل تشكيلة منتجاتها وفقا لتفضيالت 

كثر نحو أجهزة الهاتف والكمبيوتر الذكية(. عالوة على ذلك، فإننا نتوقع أن ترتفع الهوامش في العمالء المتغيرة ) االتجاه أ

 االعالن المستقبل نتيجة لزيادة الفروع التي تم افتتاحها مؤخرا لمبيعاتها في ظل التحسن في مستوي الكفاءة التشغيلية. وبعد

 عند للسهم المستهدف سعرنا االبقاء على عنه نتج القادمة، مما للفترة ناتقديرات بتعديل الثاني، قمنا المالية للربع النتائج عن

 .سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية متضمنا لشركة جرير المحايد تصنيفنا على أبقينا وقد .هذا، لاير 171

 

  ون لاير  ملي 1,893% على أساس سنوي لتصل الى 12ارتفعت ايرادات جرير بنسبة  : الربع الثانينتائج

مليون لاير(، مدعومة  1,870) متوافقة مع التقديرات على أساس ربعي، وأعلى بدرجة طفيفة من تقديراتنا : 

بمبيعات أجهزة الهاتف الذكية، وقسم أجهزة الحاسب االلي. لقد أسهم جزئيا، ارتفاع عدد معارض البيع من 

% ) الربع الثاني 12.4امش الربح االجمالي معرضا، في زيادة مبيعات التجزئة. وبلغ ه 58معرضا الى  52

%، وكان هذا 12.9%(، وكان أقل من تقديراتنا التي بلغت 16.0:  2019%، الربع األول 12.5:  2018

االنخفاض يعزى أساسا الى تغير تشكيلة المنتجات، نظرا ألن الشركة تستهدف حاليا المنتجات ذات الربحية 

% على أساس 15.9زة الهاتف الذكية. وسجل ربح التشغيل ارتفاعا بنسبة المنخفضة، مثل االلكترونيات وأجه

مليون لاير، ويعزى ذلك الى  198مليون لاير وكان أقل من تقديراتنا التي بلغت  191سنوي ليصل الى 

االرتفاع الطفيف في مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية نتيجة الفتتاح فروع جديدة ) تم افتتاح 

( واالنخفاض الطفيف في ربح االستثمارات العقارية. ورغما عن النمو الضخم 2019الربع الثاني  فرعين في

%  فقط، أي أقل من تقديراتنا ومن متوسط تقديرات 4.0في المبيعات، فقد بلغ معدل ارتفاع صافي الربح 

ربح، فقد انخفض نتيجة مليون لاير، على التوالي. أما صافي ال 176مليون لاير و  179المحللين التي بلغت 

للضرائب ومصروفات الفائدة التي فاقت التوقعات، باإلضافة الى هوامش الربح المنخفضة مقارنة بما كانت 

 .عليه العام الماضي

 

 تشمل العوامل المحفزة الرئيسية الرتفاع سعر السهم عن  : المخاطر العوامل المحفزة الرتفاع سعر السهم

لمحالت القائمة بأكثر من التوقعات ونجاح الشركة في اضافة محالت جديدة مما تقديراتنا، حدوث  نمو في ا

سيؤدي الى دعم الربح التشغيلي. عالوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي منصات التجارة االلكترونية الى 

زيادة النمو في مبيعات السوق االلكتروني. وتشمل مخاطر احتمال انخفاض سعر السهم عن تقديراتنا، 

منافسة من الشركات التي تمارس التجارة اإللكترونية بشكل صرف ) مثل سوق دوت كوم، نون دوت كوم( ال

 وانخفاض انفاق المستهلكين بأكثر من التوقعات

 

 

 

 

   2019 ثاني: نتائج شركة جرير في الربع ال 1الشكل 

(SAR mn)  Q2 2018  Q1 2019  Q2 2019 % chg y-o-y % chg q-o-q  ARC est 

Revenue 1,693          1,887          1,893          11.8% 0.3% 1,870          

Gross profit 213              302              234              10.1% -22.6% 242              

Gross profit margin 12.5% 16.0% 12.4% 12.9%

Operating profit 164              254              191              15.9% -24.9% 198              

Net profit 163              234              169              4.0% -27.6% 179               
 بيانات الشركة , الراجحي المالية  :المصدر   

 التصنيف الحالي
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 2 يرفضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقر إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لقد استمرينا في تقييم جرير على أساس طريقة تقييم تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي  :التقييم

%( و طريقة التقييم 8.8% للقيمة النهائية، ومتوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ 3.3المخصوم )نمو بنسبة 

( وطريقة خصم 2019مرة لربح السهم التقديري للسنة المالية  20.7على مكرر الربح )  النسبي التي تستند

لاير للسهم، مما يشير ضمنا  171لاير(، ونتج عن ذلك سعرا مستهدفا للسهم بلغ  173.4توزيعات األرباح ) 

يا عند مكرر % من مستوياته الحالية. ويتداول سهم الشركة حال1.3الى احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 

سنوات الذي  3، وهو أعلى من متوسطه لفترة 2019مرة بناء على تقديرنا لربح السهم لعام  20.8ربح يبلغ 

 .سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية متضمنا للشركة المحايد مرة. وقد أبقينا على تصنيفنا 16.0يبلغ 
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 ة ألغراض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافي

 المسئولية من خالءإ
ء شتركة الراجحتي الماليتة وج يجتوز ةعتادة توزيعهتا أو ةعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدا  العتا  متن عمتال

ابتة موافقتة متن جتانبك  علتى جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. ةن استال  هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمث ةرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو
نشر تلك المعلومات للعمو  من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تت  الحصتول  عد  ةعادة توزيع أو ةعادة ةرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل

أو ضتمنية  بشتأن  ية ج تقد  أية ةقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ج نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه ةنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ج تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتدي  عترض لشتراء أو بيتع أي أوراي ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات اجستتثمارية ذات الصتلة تقد  معلومات عامة فقط.  كما أنه ج المعلومات وج أي رأي و
اجستتثمارية أو الوضتع المتالي أو اجحتياجتات بتار األهتداف بتلك األوراي المالية أو اجستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي  مشتورة شخصتية فتي مجتال اجستتثمار كمتا أنهتا ج تأختذ فتي اجعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستل  هذه الوثيقة.

شتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة اجستتثمار فتي أي أوراي ماليتة ، أو ا
حقتي.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراي ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفه  أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ج تت

ت وبأن سعر أو قيمة تلك األوراي المالية واجستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو اجنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من اجستثمارات ، ةن وجد ، قد يتعرض للتقلبا
لت  رأستماله  المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مب يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراي الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراي لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث  مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراي الماليتة ، وخيتارات شتراء األسته  أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترء أو الم قةالمالية أو اجستثمارات ذات العال

مصترفية اجستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقو  من وقت اخر بأداء الخدمات ال
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ج تكتون مستئولة عتن  اجستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائي البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ي هذه الوثيقة من وثائي البحث.ضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدا  للمعلومات الواردة فأي أ

ج تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائي  تخضع هذه الوثيقة من وثائي البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون ةشتعار مستبي.  وشتركة الراجحتي الماليتة
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائي البحتث ليستت موجهتة ةلتى أو معتدة البحث.  وج يجوز تغيير أو استنساخ أو ةرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائي البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ن مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدا  هتذه ع أو جستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية وجية قضائية أخرء ، حيثما يكوللتوزي
 أي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوجية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيا  ب

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أسته  باستتثناء تغطيتهتا ةطار في األسه  لجميع المحتمل اجنخفاض أو المطلي الصعودي اجتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظا  المالية الراجحي شركة تستخد 
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكا  الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 .ورشه 9-6 بحدود زمني أفي خالل المستهدف للمستوء السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر فوي٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السه  سعر فوي٪ 10 و الحالي السه  سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوء عند السه  سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوء ةلى السه  سعر يصل أن عونتوق ، للسه  الحالي السعر مستوء دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتد  جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ج قد ولكن ، المعني للسه  المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، السته  لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقو  ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة ةلى األسه  من سه  سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيا  دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت ةذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها اجقتصادية اهاتواجتج عا  بوجه السوي ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيي أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوء دون أو
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