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مايو ٢٠٢٢
رشكة بن داود القابضة

نظرة عىل نتائج الربع األول ٢٠٢٢

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

مؤرش السوق الرئييس (يسار) بن داود (يمني)
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أعلنت شـركة بن داوود القابضة عن صافي ربح بقيمة 65.5 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022 )ربح السهم: 0.57 

ريال سـعودي(، أعلى من تقديراتنا البالغة 39.8 مليون ريال سـعودي ومتوافق مع متوسط التوقعات. تحسن صافي الربح 

نتيجـة تخفيض اإليجارات بمبلغ 17.1 مليون ريال سـعودي، أدى إلى تعويض تأثير ارتفاع مصاريف التشـغيل. كان الفارق 

عن المتوقع لصافي الربح أيضا نتيجة زيادة اإليرادات وإجمالي الربح عن المتوقع. يرجع معظم التحسـن في اإليرادات إلى 

رفع الحكومة للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد وعودة الحمالت الترويجية في شـهر شـعبان وإعادة فتح المدارس. نسـتمر 

في التوصية “محايد” لسهم شركة بن داود القابضة، بسعر مستهدف 107.0 ريال سعودي.

بلغ صافي ربح الشركة 65.5 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022 )ربح السهم: 0.57 ريال سعودي(، ارتفاع 	 

5.4% عن الربع المماثل من العام السابق و395.3% عن الربع السابق. جاء صافي الربح أعلى من توقعاتنا البالغة 

39.8 مليون ريال سعودي ولكن بالتوافق مع متوسط توقعات المحللين. جاء معظم ارتفاع صافي الربح بدعم من 

نمو المبيعات. أدى تحسن صافي الربح نتيجة تخفيض اإليجارات بمبلغ 17.1 مليون ريال سعودي إلى تعويض تأثير 

ارتفاع مصاريف التشغيل.

بالتوافق مع 	  إلى 1.175.2 مليون ريال سعودي،  السابق بنسبة %4.5  العام  المماثل من  الربع  المبيعات عن  زادت 

توقعاتنا البالغة 1.126.9مليون ريال سعودي، بدعم من الحمالت الترويجية خالل شهر شعبان وإعادة فتح المدارس. 

عزز رفع الحكومة للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد السياحة الدينية والمنتظمة وسياحة األعمال مما أدى إلى زيادة 

معدل زيارات العمالء وزيادة اإلنفاق. 

من 	  أعلى  ريال سعودي،  مليون  إلى 383.7   %2.8 بنسبة  السابق  العام  من  المماثل  الربع  عن  الربح  إجمالي  ارتفع 

توقعاتنا البالغة 357.3 مليون ريال سعودي. انكمش هامش إجمالي الربح في الربع األول 2022 إلى 32.6% من 

33.2% في الربع األول 2021، مقابل تقديراتنا البالغة 31.7% بدعم من استئناف حمالت التسويق. 

مقابل 	  ريال سعودي،  مليون   72.8 إلى   %16.1 بنسبة  السابق  العام  من  المماثل  الربع  عن  التشغيلي  الربح  تراجع 

العام السابق بنسبة  المماثل من  الربع  التشغيلية عن  النفقات  البالغة 61.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت  توقعاتنا 

8.5% إلى 310.9 مليون ريال سعودي من 286.6 مليون ريال سعودي في الربع األول 2021 بالتوافق مع توقعاتنا 

البالغة 296.0 مليون ريال سعودي بدعم من افتتاح فروع جديدة خالل العام 2021. انكمش هامش الربح التشغيلي 

خالل الربع األول 2022 إلى 6.2% مقابل 7.7% في الربع أول 2021 وتوقعاتنا البالغة %5.4.

نظرة الجزيرة كابيتال : حققت الشركة ارتفاعاً في المبيعات وصافي ربح في الربع األول 2022 مما يشير إلى تعافي 

قوي على المدى القريب. ال تزال الشركة ملتزمة باستراتيجيتها لتوسيع شبكة فروعها وتطبيق مبادرات السيطرة على 

التكاليف.  تعتزم الشركة افتتاح خمسة فروع اكسبريس في النصف الثاني 2022، بما في ذلك أربعة فروع في محطة 

السكك الحديدية في الحرمين وفرع في مطار جدة. كما تخطط الشركة أيضا الفتتاح 5 متاجر جديدة في العام 2022. 

نتوقع أن افتتاح متاجر جديدة سيدعم نمو الشركة على المدى الطويل. نتوقع أن تستفيد شركة بن داود من تعافي السياحة 

واستئناف  متعددة  قنوات  متاجر جديدة ووجود  افتتاح  إلى  إضافة  اإلغالق،  قيود  تخفيف  نتيجة  والعمرة  للحج  الدينية 

الحمالت التسويقية والتي نعتقد أنها ستحفز النمو األساسي. نستمر في التوصية لسهم شركة بن داود القابضة على أساس 

“ محايد” بسعر مستهدف 107.0 ريال سعودي.

أهم البيانات املالية
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

 2021
السنة املالية 

2022 )متوقع(

5,156.54,382.24,869.5املبيعات
11.1%-15.0%6.5%النمو %

447.7240.6312.8صايف الربح
30.0%-46.3%6.8%النمو %

3.922.102.74ربح السهم
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم النسب
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021
السنة املالية 

2022 )متوقع(
33.8%32.8%32.4%الهامش اإلجمايل

6.4%5.5%8.7%هامش صايف الربح
30.443.033.2مكرر الربحية )مرة(

10.47.37.7مكرر القيمة الدفرتية )مرة(
EV/EBITDA22.828.015.0 )مرة(
3.5%1.4%2.3%عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
10.3القيمة السوقية )مليار(

-5.5% األداء السعري منذ بداية العام %
5287.3/117.0 أسبوع )األعىل(/ )األدنى(

114.3األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أداء السعر

ملخص النتائج

الربع األول مليون ريال سعودي
2021

الربع الرابع 
2021

الربع األول 
2022

التغري عن العام 
السابق

التغري عن الربع 
السابق

الفارق عن 
توقعاتنا

4.3%11.2%4.5%1,124.41,057.11,175.2اإليرادات
7.4%42.7%2.8%373.4268.9383.7إجمايل الربح

---32.6%25.4%33.2%إجمالي الهامش
18.9%غ/م-16.1%72.8-86.824.8الربح التشغييل

64.6%395.3%5.4%62.113.265.5صايف الربح
---0.540.120.57ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

يد محا
107.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

15.4%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 24 مايو 2022 

رئيس إدارة األبحاث
جاسم اجلبران

+966 11 2256248
j.aljabran@aljaziracapital.com.sa



شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 

أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 

وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 

األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 

االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 

واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 

املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 

الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 

أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 

اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 

األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 

املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 

قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 

مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 

األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 

يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 

الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 

غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 

فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 

يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 

السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

ث
إدارة األبحا

رئيس إدارة األبحاث - األوراق املالية
جاسم اجلبران

+966 11 2256248
j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ف

صني
ت الت

صطلحا
شرح م

اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068
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