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 قطاع التجزئة

 جرير

برلر رت          7102حققت شركة جرريرر لرلرترسرويرق أصبراحراي ارابر رل برث الرربرع الرثرالرث  ر   را  

، بر رارارا اصترفربرت ا صبرا   7106%    الربع الثالث     ا  0.40 ل ون صيال باصتفاع  7.642

 ل ون صيال، وبرذلرب برلر رت  0.1%    الربع السابق الذي بل ت أصباحل الصاب ة 62باسبة 

 رلر رون صيرال       205 ل ون صيرال  رقرابر   606أصبا  التسبة شهوص ا ولث    البا  الحالث 

 %01424لافس الفترة    البا  الااضث باصتفاع يبلغ 

 أصجبت الشركة الااو بث ا صبا  خالل الربع الثالث لبدة أسباب تتضا : 

  5.بررع للر   .. ع زيادة  دد  باصض الشرركرة  ر   اصتفاع  ب بات  بظم ا قسا 

 برع4

 4 تحس  ها ش الربح ة لببض ا قسا 

   الخصو ات التث تم الحصول  ل ها    بربرض الراروصدير   رتر رجرة ترحرقر رق ا هردا

 الب ب ة4

، يبتبر الربع الثا ث هو ا ضبر  كر   را  بسربر  7102بالاقاص ة  ع الربع الثا ث     ا  

 د  وجود  حفزات تد م  ب بات الشركة خااة  ع تزا ال  ع شهر ص ضران برالرلرا ر  هرذا 

البا ، لل   لث الاق ض، تزا   الربع الثالث  ع  ب بات الاوسم الدصاسث الجرديرد وهرث 

 ب بات  رتفبة الربح ة، كاا تراجبت  صروبات التش    بالشركرة  ر  الرربرع الرثرا رث  ر  

أغسرطرس الراراضرث،            72البا  الحالث، وابرترترحرت الشرركرة  ربررضراي برث الرريراض برث 

 سبتابر الااضث4 07كاا تم لبتا   برض بث اللويت بث 

 رلر رون  0,270 ل ون صيال خالل الربع الثالث  قابر   0,627حققت الشركة  ب بات قدصها 

%    الرربرع الرثرا رث 47.%، ب ااا اصتفبت  الاب بات باسبة 146صيال للربع الاقاب  باصتفاع 

 رلر رون صيرال ولرلر  صغرم فلرب اصترفربرت ا صبرا   ر              0,212والذي برلر رت  ربر ربراترل  رحرو 

ضب   سبة الزيادة بث االيرادات بسب  ت  ر الازيج الب بث كاا جاء  06الربع الثا ث باحو 

 رلر رون صيرال  5.7,.با  ل 4 و ل   اب د التسبة شهوص، قدصت  ب بات الشركة برارحرو 

 %0.404 ل ون صيال للفترة الاااثلة    البا  السابق وفلب باصتفاع قدصه  75.,. قاب  

% لر رصر  للر          02وتحس  لجاالث الربح خرالل الرربرع الرثرالرث  ر  الربرا  الرجراصي براربردل 

واصترفرع أيضراي  7106 ل ون صيال خالل الربع الثالث     را   .72 ل ون صيال  قاص ة بر  750

 رلر رون صيرال، وبرذلرب  .05%    الاستوى الاسج  بث الربع السابرق والربرالرغ 20باحو 

% خرالل الرربرع الراراراثر   ر  الربرا  0646%  قاب  0246وا  ها ش لجاالث الربح لل  

% بث الربع الثا ث، كاا قفزت ا صبا  التش  ل ة خالل الربع الثرالرث لرترصر  0747السابق و

 ل ون صيال بث الربع الاااث     البا  السابق برارسربرة  702 ل ون صيال  قاب   7.7لل  

%    الربع السرابرق، وبرذلرب اصترفرع هرا رش ا صبرا  الرترشر ر رلر رة للر  17% وباحو 0742

 % بث الربب   الاقاب  والسابق  ل  التوالث14.4% و0.40%  قاب  0.42

 ل ون صيال و رتروسرل الرتروقربرات  7.1جاءت أصبا  الربع الثالث قريبة    توقباتاا بتحق ق 

 ل ون صيال، وجاء ا داء القوي للشركة  ل  الرغم  ر  الرترحرديرات االقرترصراديرة  7.0البالغ 

بفض  زيادة شبلة الفروع وزيادة الحصة السوق ة بث قطراع االلرلرتررو ر رات، وبراراءاي  رلر  

 صيال للسهم4 2. تائج الربع الثالث بإ اا  حتفظ بتق  ااا السابق لسهم الشركة  اد 

 CFAأحاد هاداوى، 

  حل   الث أول

AA4Hindawy@albilad-capital4com 

 

 للتواا   ع اداصة االبحاث:

 تركث بد ق

  دير ا بحاث والاشوصة

TFadaak@albilad-capital4com 

 حياد التوا ة

 0.2411 الق اة البادلة )صيال(
 0.1426 )صيال( 7102اكتوبر  5السبر كاا بث 

 -047% البائد الاتوقع

  ب ا ات الشركة

 0514SE. ص ز تداول

 021411 أسبوع )صيال( 27أ ل  سبر لر 

 10422 أسبوع )صيال( 27أد   سبر لر 

 .724% الت  ر    أول البا 

 1. أشهر )أل  سهم( . توسل حجم التداول لر 

 11.,.0 الرسالة السوق ة ) ل ون صيال(

 221,. الرسالة السوق ة ) ل ون دوالص(

 51 ا سهم الاصدصة ) ل ون سهم(

  %(2كباص الاساها   )أكثر    

 .141%  حاد  بدالرحا   اار البق  

 1460%  بداللل  بدالرحا   اار البق   

 1461%  بدالسال   بد الرحا   اار البق   

 1461%  بداللريم  بدالرحا   اار البق   

 1461%  اار  بدالرحا   اار البق  

 A 7102A 7106A 7102E.710 ديسابر  - هاية البا  الاالث 

ق ال الااشأة /الربح قب  الفوائد والضرائ  
  0247  0242  0241  0246 واالهالك

  045  747  740  .74 ق ال الااشأة /االيرادات

  0242  0141  0647  0141  ضا   الربح ة

%42.  ائد ا صبا   247%  .45%  242%  

  140  141  145  541  ضا   الق اة الدبترية

  741  747  740  .74  ضا   االيرادات

  042  .04  046  042  سبة صأس الاال البا  

%142  او االيرادات  0045%  -.41%  0041%  

 54.1 .147 5470 1471 البائد  ل  السهم )صيال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 الاصدص: القوائم الاال ة للشركة، تقديرات أبحاث البالد الاال ة

 الاصدص: القوائم الاال ة للشركة، تقديرات أبحاث البالد الاال ة

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 710.A 7102A 7106A 7102E.710 قائاة الدخ  ) ل ون صيال(

  ..6,1  .6,07  22.,6  2,655  ..2,7 لجاالث االيرادات 

  2,112  2,715  27.,2  212,.  1..,. تللفة الاب بات 

  022  066  067  026  ..0 الاصروبات الباو  ة واالداصية و صروبات الب ع والتوزيع

  .16  2.1  1.0  221  665 الربح قب   صروبات التاوي  واإلطفاء واالستهالك والضرائ  والزكاة

%0741 ها ش الربح قب   صروبات التاوي  واإلطفاء واالستهالك والضرائ  والزكاة  0.4.%  0.47%  0747%  0746%  

  2.  ..  ..  0.  70 االستهالكات واإلطفاءات

  106  212  115  272  6.1 الربح التش  لث 

(2) ااب   صاصي  التاوي    (2)  (7)  (1)  1  

  2.  21  6.  ..  .. أخرى

  .16  222  127  266  622 الربح قب  الزكاة والضريبة 

  01  .0  .7  71  70 الزكاة والضريبة 

  .12  2.7  175  2.2  .62 ااب  الدخ  

%0742 البائد  ل  الاب بات   0.40%  0.41%  0740%  0742%  

      

 A 710.A 7102A 7106A 7102E.710 قائاة الاركز الاالث ) ل ون صيال(

  7.1  021  001  071  16 الاقدية واستثااصات قص رة ا ج 

  5.7  .11  .25  102  220 الاخزون 

  1..  11.  02.  2..  06. أخرى 

  0,201  1..,0  0,705  0,717  .0,02 لجاالث ا اول قص رة ا ج  

            

  0,115  0,771  0,0.0  0,105  .55 ااب  الاوجودات الثابتة 

  750  61  60  .6  .. أخرى

  10.,0  0,752  0,057  0,110  0,172 لجاالث الاوجودات طويلة ا ج  

  7,101  7,6.2  00.,7  .6.,7  7,710 لجاالث الاوجودات 

            

  1  1  72  011  072 الدي  قصر ا ج  والاستحق    الدي  طوي  ا ج  

  172  .25  .21  .60  272 ف م دائاة 

  071  077  007  16  .1  صروبات  ستحقة

  20  62  22  1.  6. أخرى 

  .0,17  517  226  1.6  .21  طلوبات قص رة ا ج  

            

  1  1  1  72  072 دي  طوي  ا ج 

  0.5  072  0.0  ..0  071  طلوبات غ ر جاصية 

  0,6.2  0,2.1  .0,21  61.,0  .0,02 حقوق الاساها   

  7,101  7,6.2  00.,7  .6.,7  7,710 لجاالث الاطلوبات وحقوق الاساها   

      

 A 710.A 7102A 7106A 7102E.710 قائاة التدبقات الاقدية

  .16  5.1  501  115  250 التدبقات الاقدية    ا  شطة التش  ل ة

(.2.) التدبقات الاقدية    ا  شطة التاويل ة  (61.)  (212)  (66.)  (2..)  

(..0) التدبقات الاقدية    ا  شطة االستثااصية  (1.)  (0..)  (702)  (20)  

(72) الت  ر بث الاقد  .7  (01)  22  11  

 اهائ ة للقوائم الاال ة4ال قد تختل  طريقة  رض ب ا ات القوائم الاال ة بث التقرير    الطريقة التث تتببها الشركة4 ولل  ال تأث ر    هذا االختال   ل  الات جة

A ،ببل ة :E ،تقديرية :F4توقبة  : 

 ة4 ول * القوائم الاال ة التاصيخ ة  بدة وبقا لاباير الاحاسبة السبودية لح   ااداص القوائم الاال ة الجديدة وبقا للاباي ر الاحاسب ة الد

 الاصدص: القوائم الاال ة للشركة، تقديرات أبحاث البالد الاال ة
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 شر   ظا  التصا   بث البالد الاال ة

 الوة  ل  فلب، يقو   ظا  التق  م 4 وتستخد  البالد الاال ة ه ل  التق  م الخاص بها    ثالث طبقات  وتبتاد التوا ات  ل  الب ا ات اللا ة والل ف ة التث يجابها الاحللون

 الهبوط4/ودلدياا بإدصاج ا سهم الا طاة ضا  لحدى  ااطق التوا ة التال ة بااءي  ل  سبر اإلغالق ، والق اة البادلة التث  حددها، ول لا  ة الصب

 %014الق اة البادلة تزيد  ل  السبر الحالث بأكثر      :زيادة المراكز

 %014الق اة البادلة تزيد أو تق     السبر الحالث بأق        حياد:

 % 014الق اة البادلة تق     السبر الحالث بأكثر      تخفيض المراكز: 

و  ظر لم يتم تحديد ق اة  ادلة ال تظاص  زيد    التحل   أو الب ا ات أو قوائم  ال ة تفص ل ة أو وجود ت   ر جوهري بث أداء الشركة أو ت  ر تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خااة بأبحاث البالد الاال ة4

 

 لخالء الاس ول ة

االر رة و رديرريرهرا و روظرفر رهرا ال ال بذلت شركة البالد الاال ة أقص  جهد للتأكد    أن  حتوى الابلو ات الاذكوصة  بث هذا التقرير  اح حة ودق قة و ع فلب بإن شركة البالد

 4   فلبجة يقد ون أي ضاا ات أو تبهدات اراحة أو ضاااي بشأن  حتويات التقرير وال يتحالون بطريقة  باشرة أو غ ر  باشرة أي  س ول ة قا و  ة  ات

ا غرراض دون الراروابرقرة الرخرطر رة   ر  ال يجوز ل ادة  سخ أو ل ادة توزيع أو لصسال هذا التقرير بطريقة  باشرة او غ ر  باشرة  ي شخص آخر أو  شره كل اي أو جرزئر راي  ي غررض 

  4الاسبقة    شركة البالد الاال ة

 كاا  لفت اال تباه بأن هذه الابلو ات ال تشل  توا ة بشراء أو ب ع أوصاق  ال ة أو التخاف قراص استثااصي4

 4يبتبر أي لجراء استثااصي يتخذه الاستثار بااءي  ل  هذا التقرير سواءي كان كل اي أو جزئ اي هو  س ول تل اللا لة وحده

ا أو أي لجراء آخر يال  أن يتحقق  ستقبال4 لذلب بإ اا  رارصرح برالررجروع للر سرترشراص اسرترثراراصي  ر هر  قربر     ل س الهد     هذا التقرير أن يستخد  أو يبتبر  شوصة أو خ اصي

 4االستثااص بث  ث  هذه ا دوات االستثااصية

 تحتفظ شركة البالد الاال ة بجا ع الحقوق الارتبطة بهذا التقرير4

 

 11011–2.تصريح ه ئة السوق الاال ة صقم 

 البالد الاال ة
 

 خد ة الباالء
 clientservices@albilad-capital4com البريد االللترو ث:

 5111 – .71 – 00 – 566+ اإلداصة البا ة:

 1110 – 006 – 111 الهات  الاجا ث:
 

 لداصة ا اول
 abicasset@albilad-capital4com البريد االللترو ث:

 6711 – 751 – 00 – 566+  هات :
 
 

 لداصة الحفظ

 custody@albilad-capital4com البريد االللترو ث:

 6725 – 751 – 00 – 566+  هات :

 
 
 

 لداصة ا بحاث والاشوصة
 research@ albilad-capital4com البريد اإلللترو ث:

 6721 – 751 – 00 – 566+  هات :

 capital4com/research-www4albilad الاوقع  ل  الشبلة:

 

  لداصة الوساطة
 abicctu@albilad-capital4com البريد االللترو ث:

 67.1 – 751 – 00 – 566+  هات :

 

 الاصرب ة االستثااصية
 investment4banking@albilad-capital4com البريد االللترو ث:

 6726 – 751 – 00 – 566+  هات :

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

