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 التوصية محايد

 التوصية السابقة محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 173.9

 السعر املستهدف )ريال( 170.8

 نسبة االرتفاع / الهبوط 1.8%-

 2018 من عام مايو 23م فى يو 

 املعلومات: بلومبرغ(البيانات األساسية )مصدر  

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 15.6

 أسبوع )ريال( 52أعلى سعر خالل  193.0

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  136.8

 إجمالي عدد األسهم املتداولة )مليون( 90.0

 نسبة التداول الحر لألسهم )%( 95.7%

 

 مؤشر تداول )املعاد تقديره( جرير للتسويقسهم شركة أداء 

 
 أداء السهم )%( مطلق نسبي

 شهر واحد 2.8% 5.4%

 شهور  6 22.9% 4.3%

 شهر 12 22.7% 7.6%

 

 املالك الرئيسين %

 محمد عبدالرحمن ناصر عقيل 8.84%

 عبدهللا عبدالرحمن ناصر عقيل 8.61%

 عبد الناصر العقيل 8.60%

 

 ريال( و هامش الربح التشغيلي ملبيعات ربع السنوية )مليار ا

 
 فى يوم، شركة فالكم؛ البيانات بحا األ  وكالة بلومبرج، إدارةمصدر املعلومات: 

 2018 ،مايو 23

   

 توقعات السوق 2018حققت شركة جرير نتائج ضعيفة خالل الربع األول من عام 
ً
 ، مخالفا

 بنسبة 
ً
مليون ريال  219لتصل الى  2018سنوي في صافي أرباح الربع األول من عام % على أساس 1.1حققت شركة جرير للتسويق إنخفاضا

مليون ريال(، مدفوعة بانخفاض مبيعات قطاع البيع بالجملة، والتى لم تتمكن من اإلستفادة  230)أقل من تقديرات السوق و التى قدرت 

تراجع في الربع الرابع من العام السابق بسبب التغيير في التقويم  ، كما2017من ذروة املوسم الدراس ي الثاني مقارنة مع الربع األول من عام 

ريال  2.4بمبلغ ، 2018ول من عام ألابع ون ريال عن نتائج الرملی 216% بقیمة 24یة بنسبة دنقح باأرفع دکة رلشزم اتعتك، لذمع املدرس ي. و

 بة.ذالجح اباتوزيعات األربما یتماشی مع سیاسة ، مهللس

 مع خطتها التوسعية إلضافة ستة إلى سبعة متاجر أخرى إلى محفظتها خالل الربع املا
ً
لي، إفتتحت شركة جرير متجرين جديدين، تماشيا

. بينما تم تعويض التكاليف املرتفعة املرتبطة بافتتاح املتاجر الجديدة من خالل اإخفاض نفقات التسويق و البيع. كما 
ً
الحالية سنويا

مثل برنامج املواطنة( ستقلل من تأثير الدعم األقل و اإلصالحات الجديدة مثل ضريبة القيمة املضافة و نعتقد أن املخصصات الجديدة )

 رسوم املغتربين، و ستستمر في دعم تحسين هوامش الربحية، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من السنة السابقة.

  مليون ريال  1,599% على أساس ربع سنوي إلى 20.0% على أساس سنوي، بنسبة 6.2تراجعت إجمالي إيرادات شركة جرير بنسبة

% على أساس سنوي إلى 54، مدفوًعا بانخفاض كبير في مبيعات قطاع البيع بالجملة )تراجع بنسبة 2018خالل الربع األول من عام 

مليار  1.5% على أساس سنوي الى 2.8مليون ريال(، و إنخفاض طفيف في مبيعات التجزئة فى أقسام محددة )تراجع بنسبة  61

ريال(. بينما يمكن إرجاع االنخفاض املتسلسل إلى التأثير السلبي على املبيعات اإللكترونية و الكمبيوتر املقدمة بسبب ضريبة القيمة 

 .2018باملقارنة مع الربع األول من عام  2017املضافة خالل الربع األخير من عام 

 تفع ن إرفي حیون ريال، ملی 243لی % على أساس ربع سنوي الى ا20.8سبة وي و بنسنس ساأ% علی 1.9بنسبة ض مجمل الربح نخفإ

 جيدةدارة مة بإوعدم، 2018ن عام مول ألابع رلافي % على أساس سنوي 15.2لی س إساأة طنق 67بمقدار بح رلش مجمل اامھ

 زون و خصومات أعلى.للمخ

  بع س رسا% على أ14.7ي، بنسبة سنو% على أساس 1.4بة مجمل الربح بنسفق مع ابالتولية لتشغیح ابااألرنخفضت ، إبالتاليو

بنسبة لتشغیل ت افاوجعت مصرابینما تر%، 13.1لى س إساأنقطة  64الهوامش بمقدار بینما تحسنت ل، یان رملیو 210لى ي إسنو

لی وي إسنس ساأ% علی 10.0ئة بنسبة زلتجع ااطلقة کازلل اقبل خدلاملستوى القطاعي، إرتفع اعلی ي. و سنوس ساأ% على 5.2

ل یاون رملی 6لی وي إسنس ساأ% علی 77بنسبة ًدا جعاً حارالجملة تع ااطق دهشن في حی%(، 13.6بنسبة ش امون ريال )ھملی 202

 %(.9.8ش ام)ھ

 بنسبة ) ريال مليون  219 للفترة الربح صافي بلغ 
ً
  السابق، الربع في ريال مليون  252 مقابل( سنوي  أساس % على1.1إرتفاعا

ً
 نتيجة

 .راداتإلیا في دلحاا ضالنخفاا نم مغرلا علی الكلية حبارألا أداء معدت لتشغیلیةا ءاتلکفاا أن دنعتقو . املبيعات إلنخفاض

 الربع في ريال مليون  106 إلى ليصل على أساس سنوي  %37.3 بنسبة التشغيلية األنشطة من جرير لشركة النقدي التدفق إنخفض 

 .مقدما و املصاروفات املدفوعة املخزون زيادة بسبب( ريال مليون  169: 2017 عام من األول  سجل الربع) 2018 عام من األول 

 اآلن و من ،
ً
مين، التجزئة تجار إلى السوق  في حصتها تحّول  استيعاب من شركة جرير ستتمكن فصاعدا

ّ
نظ

ُ
 طرح خالل من امل

  7الى  6من  ) للمحالت جديدة إصدارات
ً
 قبل الشرائية، للقوة املعاكسة الرياح بسبب 2018 عام في النمو تباين كما نتوقع(. سنويا

 املنافسة بعض و تالفي للموردين أفضل شروط تحديد شركة جرير مثل التجزئة تجار كبار بمقدور  و سيكون . 2019 عام في التعافي

على توصيتنا اإلستثمارية املحايدة  و لذا نبقى. بسبب عمليات اإلندماج و اإلستحواذ فى القطاع اإللكترونية شركات التجارة من

 .القادمة الفصول  هوامش الربحية خالل و إستقرار املبيعات تحسن على ملموسة إشارات نشهد لشركة جرير حتى

  دفهلمستا رلسعا جعةرابم قمنا :ملتقییا
ً
 ملعاا نم ول ألا بعرلا أداء علی ءبنا م،هللس وديسع لیار 170.8 بمبلغ لةدعا قیمةمع  صعودا

 .السهم بينما نبقى على تقييمنا املحايد على. لحاليا

لتغير ا

السنوي 

)%( 

 عام

2017 

 عام

2018 

التغير 

 السنوي )%(

 األول الربع 

2017 

 األول الربع 

2018 

 

 ريال( مليار اإليرادات ) 1.6 1.7 6.2%- 7.2 6.9 3.7%

 ريال( ار ملي)مجمل الربح  0.2 0.2 1.9%- 1.1 1.0 2.3%

 قبل خصم الفوائد و الضرائب و اإلهالك و اإلستهالك )مليون ريال(صافى الربح  0.2 0.2 0.8%- 0.9 0.9 7.3%

 ريال( ارصافى الربح )ملي 0.2 0.2 1.1%- 0.9 0.9 6.5%

 نصيب السهم من األرباح )ريال( 2.4 2.5 1.1%- 10.3 9.6 6.6%

 هامش مجمل الربح )%( 15.2% 14.5% 0.7% 14.7% 14.9% 0.2%-

 قبل خصم الفوائد و الضرائب و اإلهالك و اإلستهالك  هامش صافى الربح 14.0% 13.2% 0.8% 13.2% 12.7% 0.4%

 هامش صافى الربح )%( 13.7% 13.0% 0.7% 12.8% 12.5% 0.3%

 شركة فالكم ،بحا إدارة األ مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 

75

100

125

150

M
ay

-1
7

Ju
l-

1
7

Se
p

-1
7

N
o

v-
1

7

Ja
n

-1
8

M
ar

-1
8

 مؤشر تداول سهم شركة جرير

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

0.0

1.0

2.0

3.0

الربع األول 

2017 

الربع الثاني 

2017 

الربع 

الثالث 

2017 

الربع الرابع 

2017 

الربع األول 

2018 

 هامش الربح التشغيلي اإليرادات



 

 

 للتسويق جرير شركة

 Jarir  |4190 |الكمالية االستهالكية السلع

 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 2018 ايوم 24 2018األول من عام تغطية لنتائج أعمال الربع 

 التقرير نهاية المخاطر في من وتحذير المسؤولية إخالء راجع فضالالمسؤولية:  من إخالء 2 

 

 

 للخدمات الماليةشرح منهجية التصنيف لدى فالكم 
 

 على ذلك، يضع نظام التقييم على منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها اإلستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
ً
. وعالوة

 تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق، و 
ً
 .كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو اإلنخفاضاملتبع األسهم التى يتغطيتها بحثيا

 

 %.10 من بأكثر الحالي السعر على تزيد العادلة القيمة     :املراكز زيادة

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر من أقل أو أكثر إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر من أقل العادلة القيمة              املراكز: تخفيض

 

 ييرتغ (4) نتظار تحديث املزيد من البيانات،( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: األ أو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف         املراجعة: تحت

 بحوث.املالية، قسم ادارة الخدمات للفالكم شركة ( أي سبب آخر من 6تغيير في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 :املخاطر من وتحذير مسؤولية إخالء

 وأن دقيقة التقرير هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوق  بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادر من التقرير هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 هي التقرير هذا في الواردة األسعار أو املعلومات بأن تتعهد وال املقدمة، أواملعلومات األسعار أو البيانات دقة تضمن ال فالكم أن إال ومعقولة عادلة هي التقرير هذا في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات

 أو/و عدالة أو/و دقة على االعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناءً  مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو للبيع عرض أنه على ُيفسر أن منه املقصود ليس التقرير هذا أن كما خطأ، أي من خالية أو صحيحة

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتوي  التي األسعار أو املعلومات اكتمال
ُ
 فالكم تكون  ولن محتوياته، من أي أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها ت

 عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة األسعار وتوقعات والتنبؤات واآلراء التقرير، هذا محتويات عن األحوال من حال أي في مسؤولة

قدم وال إشعار، دون  للتغيير
ُ
 أسعار من التقرير في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعار توقعات أو تنبؤات أو آراء أية مع متوافقة تكون  سوف املستقبلية األحداث أو النتائج أو األسعار بأن ضمان أي فالكم ت

، تتحقق ال أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة
ً
 األحداث أو والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم املخاطر لبعض تخضع األسعار وتوقعات والتنبؤات اآلراء هذه أن كما نهائيا

 اشعار أي دون  بالتغييرات تتأثر أو/و تتقلب قد التقرير هذا في إليها املشار اإلستثمارات من أي من دخل أي أو مذكور  سعر أو قيمة أي فإن سبق ما إلى وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية

  بالضرورة ليس السابق واآلداء سابق
ً
 طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا إن. األصل في املستثمر املبلغ من أقل ناتج على يحصلون  قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناءً . املستقبلي لألداء مؤشرا

 أو/و الخاص املالي الوضع اإلعتبار بعين يأخذ وال اإلستثمار مجال في مشورة تقديم يستهدف ال التقرير هذا فإن ولذلك معين، مستثمر ألي املخاطرة ومستوى  وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ وال فقط عام

 في الخبرة ذوي  من املستقلة املشورة على يحصل أن اإلستثمار بخصوص قرار أي اتخاذ قبل  املستثمر علي ينبغي ولذلك التقرير، هذا على يحصل ملن الخاصة اإلحتياجات أو/و الخاصة اإلستثمارية األهداف

  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو/و واالستثمارية املالية املجاالت
ً
  يكون  ال قد املالية األوراق من النوع هذا في اإلستثمار ألن نظرا

ً
 البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال. األشخاص لجميع مالئما

 
ً
، أو كليا

ً
 .السعودية العربية اململكة في والنشر الطبع وحقوق  الفكرية امللكية حقوق  وقوانين أنظمة بموجب محمية فيه األسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات واآلراء املعلومات وجميع جزئيا

 .محفوظة الحقوق  جميع

 برقم 19/02/2007 بتاريخ السعودية املالية السوق  في للمستثمرين خدماتها بتقديم بدأت و 27/05/2006 بتاريخ( 06020-37) رقم السعودي املال سوق  هيئة من ترخيص على فالكم شركة حصلت

 .هجري  04/12/1427 بتاريخ الصادر 1010226584

 

 فالكم للخدمات املالية

 اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

 8004298888 خدمة العمالء: 

  920004711 لخدمات األسهم:

 

 الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

 2032546 11 966+ فاكس:

 addingvalue@falcom.com.sa اإليميل:

 

 

 :مراسلتنا على العنوان التالي

 884صندوق بريد 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية


