
  شركة فواز الحكير
Retail –Industrial 

ALHOKAIR AB: Saudi Arabia 

03 September 2019 

  

 
    

bn1.204US$ 30% mn3.955US$  

  اليومي التداول حجم متوسط    المتداولة األسهم    السوقية القيمة 

   

 

   

 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي  %1.38 22.00 المستهدف السعر
 1/9/2019  بتاريخ 21.70 السعر الحالي

     
 

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

 زيادة المراكز
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 باحاألر

SAR(mn) 03/19A 03/20E 03/21E

Revenue 5426 5291 5450

Revenue Growth -11% -2% 3%

Gross Profit 1084 1765 1873

Gross Margin 20% 33% 34%

EBIDTA 702          1366 1431

EBIDTA margin 13% 26% 26%

Net Profit 145          131          159          

Net Margin 2.67% 2.48% 2.91%

EPS 0.69 0.95 1.10

DPS 0 0 0

Payout Ratio NA NA NA

EV/EBIDTA 10.37       9.34 8.92

P/E 31.48 22.84 19.73

ROE 5.0% 5.35% 6.07% 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

 إدارة األبحاث

Pratik Khandelwal 
Tel +966 11 828 4642, PratikK@alrajhi-capital.com 

 الحكير فواز شركة
 اغالق بعض المتاجر يقلص االيرادات ولكن الهوامش ارتفعت

 262كو ، وكان أقل من تقديراتنا التي بل ت مليون لاير 222أعلنت شركة فواز الحكير عن تسجيل ربح صاف بلغ 
من معايير المحاسبة  66مليون لايركو ، ويعزى ذلك أساسا الى ارتفاع تكلفة الفائدة الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 

% على أساس سنويكو ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى اغالق 6المالية الدولية. وقد انخفضت االيرادات بنسبة 

ير المربحة. وال تزال الشركة مستمرة في اتباع استراتيجيتها الرامية لترشيد التكلفة في ظل المحالت التجارية غ
بيئة اقتصادية محفوفة بالتحدياتكو ، مما ساعدها على تحسين هوامش ربحها التش يلي من خالل تخفيض تكلفة 

على تحسين الكفاءة المبيعات والمصروفات العمومية واالدارية. وسوف يظل تركيز الشركة الرئيسي منصبا 
التش يلية من خالل ترشيد استخدام عدد المحالت التجارية والحمالت الترويجية. ورغما عن أن االيرادات قد 

نقطة أساس  661انخفضت خالل الربعكو ، فقد كان العامل االيجابي الرئيسي هو ارتفاع صافي هامش الربح بمقدار 

 بشكل عام. مدعوما باالنخفاض في التكاليف غير المباشرة 
وفي المدى القريبكو ، من المتوقع أن تظل ايرادات الشركة منخفضة متأثرة بدرجة كبيرة بمستوى طلب    

المستهلكين الضعيف واغالق بعض المحالت التجارية. ومن االنجازات الرئيسية األخرى التي تحققت خالل الربعكو ، 
شهرا  22لى نطاق ايجابي ألول مرة خالل ال % على أساس سنوي( لتصل ا6نمو مبيعات المحالت القائمة ) +

األخيرة. اننا نتوقع أن يرتفع هامش الربح التش يلي  مدعوما بتحسن نمو مبيعات المحالت القائمة واستراتيجية 
% على 611ترشيد التكلفة التي تتبعها الشركة حاليا. وكانت شركة الحكير قد أعلنت مؤخرا عن استحواذها بنسبة 

والترفيه مما يسمح لها بدخول قطاع المطاعم. ومع األخذ في االعتبار هامش الربح قبل الفائدة شركة األغذية 
المرتفع للشركة المستحوذ عليها مقارنة بالشركة القائمة حالياكو ، فإننا  EBITDAواالستهالك والضرائب واالطفاء 

للشركة في المستقبل.   وبالنسبة للمدى  نعتقد أن هذا االستحواذ سوف يكون له تأثير ايجابي على القوائم المالية
البعيدكو ، فإن نظرتنا ال تزال  متفائلة فيما يتعلق بنمو االيرادات مدعومة بارتفاع معنويات المستهلكين على اثر 

االنتعاش االقتصادي الذي عم جميع القطاعات وارتفاع الدخل المتاح لإلنفاقكو ، ولكن في المدى القريب ال نزال قلقين 
ن جزء من حصة الشركة في السوق بسبب اغالق بعض المحالت. وبناء على ذلككو ، فقد قمنا بمراجعة حول فقدا

وتعديل تقديراتنا المستقبلية لشركة الحكير ورفعنا تصنيفنا للشركة الى " محايد" متضمنا التوصية بالمحافظة على 
ركة"كو ، ومن ثم غيرنا سعرنا المراكز في سهمهاكو ، من تصنيف " يتضمن التوصية بخفض المراكز في سهم الش

 .لاير/ السهم ( 21لاير ) السابق  22المستهدف للسهم الى 

  على أساس سنوي لتصل 61انخفضت ايرادات الشركة بنسبة   :0202نتائج الربع األول للسنة المالية %

تمل أن مليون لاير(  ومن المح 67622مليون لاير) كانت بذلك أقل من تقديراتنا التي بل ت   671,2الى 

يكون ذلك بسبب تأثرها بانخفاض عدد المحالت ) بسبب اغالق بعض الفروع( كجزء من استراتيجية 

الشركة الرامية لترشيد التكلفة وضعف انفاق المستهلكين على السلع غير الضرورية. وقد انخفض الربح 

ش الربح االجمالي مليون لايركو ، بينما انخفض هام 22% على أساس سنوي ليصل الى 22االجمالي بنسبة 

%. لقد حققت الشركة خسارة تش يلية 2.2نقطة أساس على أساس سنوي ليصل الى  61المقابل بمقدار 

واالدارية بسبب  العمومية صافية ويعزى ذلك أساسا الى ارتفاع مصروفات المبيعات و المصروفات

لذلككو ، وبسبب ربح التش يل  انخفاض المبيعات مما كان له تأثير سلبي على هامش ربح التش يل. ونتيجة

مليون  626السالب وارتفاع المصروفات المرتبطة بالبيع والتسويقكو ، فقد حققت الشركة خسارة صافية بل ت 

. وكانت التكلفة المرتبطة بالمبيعات أقل في الربع الرابع 2168مليون لاير في الربع الرابع  682لاير مقابل 

 السابقةكو ، وقد كان ذلك أساسا نتيجة الستمرار الشركة في تطبيقمقارنة بالربع المقابل من السنة  2162

 .التكلفة ترشيد استراتيجيات

 للسنة السهم لربح تقديرنا على بناء مرةكو ، 22.82 يبلغ ربح مكرر عند حاليا الشركة سهم يتداول : التقييم 

لقد قيمنا شركة  .مرة ,6 يبلغ الذي سنوات 2 لفترة ربحه مكرر متوسط من كثيرا بأعلى أي كو ،2121 المالية

الحكير بناء على طريقة تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي 

 المخصومة النقدية التدفقات طريقة على بناء الشركة لسهم المستهدف سعرنا ويبلغ على أساس مكرر الربح.

 هيكل في% 22 بنسبة دين% )  2 نسبته تبلغ المال رأس لتكلفة مرجح متوسط بافتراض للسهمكو ، لاير 28

. وينتج عن طريقة التقييم النسبي القائمة على أساس مكرر %2.1 نسبته تبلغ نهائي نمو ومعدل( المال رأس

لاير. أما متوسط  66كو ، سعرا مستهدفا للسهم يبلغ 2121مرة للسنة المالية كو ، 62الربح عند مكرر ربح يبلغ 

لاير /السهم مما يعني ضمنا ارتفاعا  22باستخدام الطريقتين بأوزان متساويةكو ، فانه يبلغ السعر المستهدف 

 متضمنا" محايد"  الى للشركة .هذاكو ، وقد رفعنا تصنيفنا1,.26% من سعره الحالي الذي يبلغ 6.28بنسبة 

 . سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية

 

 

 

 التصنيف الحالي
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 الدولية. المالية المحاسبة معايير من 11 رقم المعيار : تأثير تطبيق 1الشكل 

SAR(mn) Q1 2019

Q1 2020 

(without 

IFRS16)

Q1 2020 

(with 

IFRS16)

Revenue 1,846 1,732 1,732

Cost of revenue 1,322 1,248 1,076

Gross Profit 523 484 656

GPM 28.33% 27.94% 37.88%

Depreciation 78 64 212

Operating Income 315 308 350

Operating Margin 17.06% 17.78% 20.21%

Finance Cost 57 46 113

Net Income 246 250 225

Net margin 13.33% 14.43% 12.99% 

Source: Company data, Al Rajhi Capital 

 في التوقعات من بأعلى ارتفاع حدوث(أ) تقديراتنا عن السهم سعر انخفاض احتمال مخاطر تشمل : المخاطر 

 أن يمكن مما االيجاراتكو ، في التوقعات من بأكثر انخفاض حدوث( ب) للسعودةكو ، نتيجة العاملين مصروفات

 عن السهم سعر ارتفاع مخاطر أما. التجارية مقارنة بتوقعاتنا المحالت من أكبر عدد اغالق الى يؤدي

 المواطنين لدى لإلنفاق المتاح الدخل في  التوقعات من بأعلى ارتفاع حدوث تشمل فإنها التقديراتكو ،

 .السعودة سياسة لتطبيق نتيجة السعوديين

 9112الحكير في الربع الرابع من العام المالي النتائج المالية لشركة فواز  1الشكل 

(SAR mn) Q1FY19 Q4FY19 Q1FY20 % Chg YoY % Chg QoQ ARC Est

Revenue 1,846                    1,193               1,732               -6% 45% 1,734           

Gross Profit 523                        45                    656                  25% 1358% 675              

Gross Profit margin 28.3% 3.8% 37.9% NM NM 38.9%

Operating Profit 315                        (141)                 350                  11% NM 370              

Net Profit 246                        (184)                 225.0               -9% NM 263               
 .المصدر : بيانات الشركة , الراجحي المالية
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءأ
ة لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة المملكة العربية السعودي أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" كو ، الرياض كو ،

بكم علتى ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانإرسالها أو اإلفصاح عنها كو ، كليا أو جزئيا كو ، أو بأي شكل أو طريقة كو ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء كو ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معل
ي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا ر مضللة  أو أنها تصلح ألالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
حتياجتات  رض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االبتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس ال
 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة كو ، أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو  ينب ي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن
حظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن حقتق.  كتذلك ينب تي للمستتثمرين مالالتوصية بها في هذه الوثيقة كو ، وينب ي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات كو ، إن وجد كو ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
كو ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن كو ، أو الدخل

ليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ما
شتتقات كو ، أو غيرهتا متن كو ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة كو ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

مات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختد  األدوات المالية.
ث.  وشركة الراجحي المالية كو ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا كو ، ال تكتون مستئولة عتن االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البح

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ كو ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة كو ، من أي استخدام للمعلومات الوار

علومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للت ييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المتخضع هذه 
بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة  البحث.  وال يجوز ت يير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا

استتخدام هتذه ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى كو ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء ت طيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع كو ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 11 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 11 و الحالي السهم سعر دون٪ 11 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع كو ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 11 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن كو ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح كو ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم كو ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا لتيا

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشت يلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو كو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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