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 تسارع محتمل لإلنفاق في الربع الرابع

% على أساس سنوي( خالل الربع 2مليار لاير )بارتفاع نسبته  1.8قع أن تسجل شركة جرير إيرادات تبلغ ونت
االرتفاع السنوي يعد محدوداً إال أنه يجب أن نأخذ بعين االعتبار المستويات المرتفعة التي  نالرابع. بالرغم من أ

ستهلكين الرئيسي على الهواتف محققتها الشركة العام الماضي. من المحتمل أنه كان هنالك تسارع في إنفاق ال
ر ديسمبر على وجه الخصوص على كترونية األخرى خالل الربع في شهالحاسبات المحمولة واالدوات اإللالذكية و

كانت مبيعات الهواتف الذكية قوية خالل عام . 2018يناير  1إثر بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 
في ظل تحول توجه المستهلكين للتعامل مع العالمات البارزة في قطاع التجزئة من المتاجر الصغيرة  2017

خر في الهفوف. معرض آن كان هنالك عملية تجديد لبع في الدمام في حيسابقاً. تم افتتاح معرض جديد خالل الر
مليون لاير )بربحية سهم تبلغ  239% على أساس سنوي إلى 11نتوقع بأن يشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 

مرة مقارنة بمكرر ربحية القطاع  15.3يبلغ  2017لاير(. يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام  2.65
 لاير للسهم. 140دف يبلغ مرة، نبقي على توصيتنا بالحياد بسعر مسته 13.0البالغ 

 مليار لاير 1.8بلوغ اإليرادات مستوى 
% على أساس سنوي على إثر تسارع اإلنفاق 2مليار لاير، بارتفاع نسبته  1.8نتوقع أن تبلغ أرباح الربع مستوى 

بلغ . كان من الممكن أن ت2018يناير  1تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداًء من من قبل من قبل المستهلكين 
 2017. شهد عام 2016وتيرة االرتفاع مستويات أعلى لوال ارتفاع مستوى اإليرادات في الربع الرابع من عام 

. كترونيات على حساب تجار التجزئة األصغر حجماً ية في قطاع الهواتف الذكية واإللتوسعاً في حصة جرير السوق
قد يشكل تحدياً  2018اقة فإن الربع األول من عام في ظل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الط

 من حيث المبيعات وسط تكيف المستهلكين مع البيئة الجديدة.

 توسع الهامش اإلجمالي بشكل سنوي
% على اساس سنوي. كما نتوقع أن 16مليون لاير، بارتفاع نسبته  284نتوقع أن يبلغ الدخل اإلجمالي مستوى 

% العام الماضي. بالرغم من ذلك، إال أنه من 13.6% لهذا العام مقابل 15.6توسعاً ليبلغ يشهد الهامش اإلجمالي 
%، عندما كانت مبيعات األدوات 17.6عند  2017المحتمل أال يبلغ الهامش مستوى الربع الثالث من عام 

 المدرسية، التي تقدم هامشاً مرتفعاً، تشكل حصة أكبر في تركيبة المبيعات.

 2017هاية عام معرضاً بن 50
 5جرير أن تضيف معرضاً آخر هذا الربع في الدمام، ليكون بذلك عدد المعارض المضافة خالل العام  تاستطاع

خارجها. باإلضافة إلى  9منها داخل المملكة و  41معرضاً،  50معارض ويبلغ إجمالي معارض شركة جرير 
عاماً جيدا للشركة من جانب توسع  2017يعد عام  ذلك، تم افتتاح المعرض الذي تم تجديده في مدينة الهفوف.

 شبكة فروعها.

 لاير 2.65ربحية السهم المتوقعة تبلغ 
% على 11لاير(، بارتفاع نسبته  2.65مليون لاير )بربحية سهم تبلغ  239نتوقع أن يبلغ صافي الربح مستوى 

نقطة أساس  110%، بارتفاع قدره 13.1كما نتوقع أن يبلغ الهامش الصافي مستويات متفوقة عند أساس سنوي. 
لقيمة العادلة ا أعلى بقليل منبشكل سنوي. نوصي في الوقت الراهن بالحياد على السهم وسط تداوله عند مستويات 

مرة، أي عند مستويات  15.3لغ يب 2017لاير. كما يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقعا لعام  140البالغة 
 أعلى من مكرر المؤشر، إال أن ذلك بعد أمراً طبيعياً لجرير.
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 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018يناير  2 في سعرال 145.59

 العائد المتوقع لسعر السهم %(3.8)

 عائد األرباح الموزعة 5.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 1.9%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل   115.0/ 158.8

 )مليون لاير( القيمة السوقية 13,103

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 90

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  95.7%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  66,639

JARIR AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي
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 2017لعام  الرابعتقديرات الربع  )مليون لاير(

 االيرادات 1,824

 الهامش اإلجمالي 15.6%

 الدخل التشغيلي 234

 صافي الدخل 239

 )لاير(ربحية السهم  2.65
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 التوصية حياد
شهر 12السعر المستهدف خالل  140.00 لاير  

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

             *2018 2017* ديسمبر 31 2016    *2018 2017* )مليون لاير(ديسمبر  31 2016   

للسهم الدفترية القيمة 17.66 18.95 20.28  اإليرادات 6,123 6,765 7,104  

الملكية حقوق متوسط على العائد 47.7% 51.9% 48.1%   876 864 743 **EBITDA 

األصول  متوسط على العائد 29.0% 31.0% 28.8% الدخل صافي 738 855 848    

x14.9 x15.1 x17.5 **EBITDA / المنشأة قيمة )لاير( ربحية السهم 8.20 9.50 9.42    

x15.4 x15.3 x17.8 الربحية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  7.30 8.40 8.30    

              
 * متوقعة

واالستهالك المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك** الدخل قبل   

 * متوقعة 

واالستهالك ك** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهال  
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

إخالء المسؤوليةبيان   

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

عقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة وم

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

رير. الرياض المالية تخلي شراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقتقديم عرض ل

مالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض ال

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .ألخرى المشار إليها في هذا التقريرلهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول ا

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون 

 .ختلف بشكل كليفي المستقبل قد ت هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قديم مشورة في مجال االستثمار تقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تهذا ال

رئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقا

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .ئح حقوق الطبع والنشرأو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوا ال يحق نسخ
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