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 1 ريرفضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التق إخالء من المسؤولية

 من الحاليعلى أ %9.3+  171.0 المستهدف السعر
  10/10/2019 بتاريخ 156.4 السعر الحالي

   
   

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

المحافظة على 

 المراكز

 

 األداء    

 

 األرباح

 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

بحوثإدارة ال  

  عبدالملك السالم 
Tel +966 11 836 5465, AlsalemA@alrajhi-capital.com 

 للتسويق جريرشركة 
نمو كبير في االيرادات بينما انخفض هامش الربع الثالث : 

 الربح
مليون لاير، وكانت  305% على أساس سنوي لتصل الى 5.9ارتفعت األرباح الصافية لشركة جرير للربع الثالث  بنسبة 

مليون لاير، على التوالي. وكان  306مليون لاير و   311بذلك أقل من تقديراتنا ومن متوسط تقديرات المحللين التي بلغت 

تفاع انخفاض األرباح عن التقديرات، يعزى أساسا الى انخفاض هوامش الربح االجمالي بأقل من التوقعات والى ار

% على أساس سنوي لتصل الى 17مصروفات التشغيل.  وقد استمرت االيرادات في النمو بشكل مضطرد بمعدل نمو بلغ  

مليون لاير(. وكان نمو المبيعات مدعوما بمبيعات السلع اإللكترونية،  2,166مليون لاير، )أعلى من تقديرنا  :  2,251

ب تأثير عامل الموسمية ) نظرا لبدء المدارس في شهر سبتمبر مما دعم مبيعات ازدياد قنوات التجارة االلكترونية، الى جان

القرطاسية واللوازم المدرسية(. وفي الفترة القادمة، فإننا نعتقد ان نمو التجارة االلكترونية وارتفاع انفاق المستهلكين 

ة في السوق. عالوة على ذلك، فان والتحول الهيكلي الى شركات التجزئة المنظمة، سوف يؤدي الى زيادة حصة الشرك

جرير تتوسع االن في مستوى اختراقها لقطاع السلع االلكترونية والهواتف الذكية وفقا لتفضيالت العمالء المتغيرة . ونتوقع 

أن يؤدي ذلك الى تقليص هوامش الشركة في المستقبل نظرا ألن الهواتف الذكية والسلع االلكترونية لديها هوامش أقل 

االبقاء  عنه نتج ، مما تقديراتنا بتعديل الثالث، قمنا المالية للربع النتائج عن االعالن ة بفئات المنتجات األخرى. وبعدمقارن

 بالمحافظة التوصية متضمنا لشركة جرير المحايد تصنيفنا على أبقينا وقد .هذا، لاير 171 عند للسهم المستهدف سعرنا على

 .سهمها في المراكز على

 

% على 19مليون لاير  )  2,251% على أساس سنوي لتصل الى 16ارتفعت ايرادات جرير بنسبة :  لربع الثالثنتائج ا

مليون لاير(، مدعومة بمبيعات أجهزة الهاتف الذكية ومبيعات  2,166أساس ربعي ، وأعلى بدرجة طفيفة من تقديراتنا : 

معرضا، في زيادة مبيعات التجزئة. وبلغ  59معرضا الى  53 االلكترونيات. وقد أسهم جزئيا ارتفاع عدد معارض البيع من

%(، وكان أقل من تقديراتنا 12.4:  2019%، الربع الثاني 17.5:  2018% ) الربع الثالث 17.3هامش الربح االجمالي 

اليا %.  وكان هذا االنخفاض يعزى أساسا الى تغير تشكيلة المنتجات، نظرا ألن الشركة تستهدف ح17.6التي بلغت 

% 12المنتجات ذات الربحية المنخفضة، مثل االلكترونيات وأجهزة الهواتف الذكية. وسجل ربح التشغيل ارتفاعا بنسبة 

مليون لاير، ويعزى ذلك الى ارتفاع  334مليون لاير، وكان أقل من تقديراتنا التي بلغت  329على أساس سنوي ليصل الى 

فات العمومية نتيجة الفتتاح فروع جديدة ) تم افتتاح فرع واحد في الربع % في مصروفات المبيعات والمصرو30بنسبة 

(. ورغما عن النمو الضخم في المبيعات، 2019(.2018فروع مقارنة بالربع الثالث  6الثالث  وارتفع بذلك عدد الفروع ب 

اتنا ومن متوسط تقديرات مليون لاير، أي أقل من تقدير 305%  فقط، اذ بلغ 5.9فقد بلغ معدل ارتفاع صافي الربح 

مليون لاير، على التوالي. أما صافي الربح، فقد انخفض نتيجة النخفاض ربح  306مليون لاير و  311المحللين التي بلغت 

 .التشغيل بأكثر من التوقعات  والضرائب ومصروفات الفائدة التي ارتفعت بشكل طفيف

 

مل العوامل المحفزة الرئيسية الرتفاع سعر السهم عن تقديراتنا، تش : العوامل المحفزة الرتفاع سعر السهم والمخاطر

حدوث  نمو في المحالت القائمة بأكثر من التوقعات ونجاح الشركة في اضافة محالت جديدة مما سيؤدي الى تعزيز الرافعة 

ي مبيعات السوق التشغيلية. عالوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي منصات التجارة االلكترونية الى زيادة النمو ف

االلكتروني. وتشمل مخاطر احتمال انخفاض سعر السهم عن تقديراتنا، تصاعد المنافسة من الشركات التي تمارس التجارة 

اإللكترونية بشكل صرف ) مثل سوق دوت كوم، نون دوت كوم(، انخفاض انفاق المستهلكين بأكثر من التوقعات، و 

 .تانخفاض هوامش البيع بأكثر من التوقعا

 

 

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

%( و طريقة التقييم النسبي التي تستند على 8.8للقيمة النهائية، ومتوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ % 3.3)نمو بنسبة 

لاير(،  180.6( وطريقة خصم توزيعات األرباح ) 2019مرة لربح السهم التقديري للسنة المالية  21.1مكرر الربح ) 

% من 8.5ير ضمنا الى احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة لاير للسهم، مما يش 171ونتج عن ذلك سعرا مستهدفا للسهم بلغ 

.سهمها في المراكز على بالمحافظة التوصية متضمنا للشركة المحايد مستوياته الحالية. هذا، وقد أبقينا على تصنيفنا

   2019 ثالث: نتائج شركة جرير في الربع ال 1الشكل 

 
 بيانات الشركة , الراجحي المالية  :المصدر   

 التصنيف الحالي
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءإ
اجحتي الماليتة وي يجتوز دعتادة توزيعهتا أو دعتادة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدا  العتا  متن عمتالء شتركة الر أعدت وثيقة

حة من شركة الراجحي المالية. دن استال  هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبك  علتى درسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صري
ية.  وقتد تت  الحصتول لعمو  من جانب شركة الراجحي المالعد  دعادة توزيع أو دعادة درسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية  بشتأن  ية ي تقد  أية دقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ي نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه دنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ي 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 ايستتثمارية ذات الصتلة تقد  معلومات عامة فقط.  كما أنه ي المعلومات وي أي رأي و
ايستتثمارية أو الوضتع المتالي أو ايحتياجتات بتار األهتداف بتلك األوراي المالية أو ايستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي  مشتورة شخصتية فتي مجتال ايستتثمار كمتا أنهتا ي تأختذ فتي ايعت

 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 ايستتثمار 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 ي تت

ت وبأن سعر أو قيمة تلك األوراي المالية وايستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو اينخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من ايستثمارات ، دن 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 ايستثمارات ذات العال

مصترفية ايستتثمارية 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 ، ي تكتون مستئولة عتن  ايستثمارية 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

ي تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائي  تخضع هذه الوثيقة من وثائي البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون دشتعار مستبي.  وشتركة الراجحتي الماليتة
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائي البحتث ليستت موجهتة دلتى أو معتدة البحث.  وي يجوز تغيير أو استنساخ أو درسال 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 يستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية ويية قضائية أخرء ، حيثما يكوللتوزي
 أي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الويية 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 دطار في األسه  لجميع المحتمل اينخفاض أو المطلي الصعودي ايتجاه 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 دلى 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 ي 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 دلى األسه  من سه  سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيا  دفعتنا التي

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

 

 لالتصال
 

 السديري مازن
 األبحاث ددارة مدير

 5468 836 11 966+هاتف: 
 alsudairim@alrajhi-capital.com بريد الكتروني:

 
 

 لماليةشركة الراجحي ا
 إدارة البحوث

 طريق الملك فهد, المكتب الرئيسي
 11432الرياض  5561ص ب 

 المملكة العربية السعودية  
 بريد الكتروني: 

research@alrajhi-capital.com 
www.alrajhi-capital.com 

 
 37/07068شركة الراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم 

 
 

mailto:research@alrajhi-capital.com
http://www.alrajhi-capital.com/

