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  نتائج الربع الثاني

 9.104 بلغت فصلية أرباح م5102الثاني من عام عن الربع  للتسويق جرير شركةظهرت النتائج املالية لأ

 من املماثل ربعال مع مقارنة %1409قدرها ونمو في صافي الدخل بنسبة  ريال 9094 سهمال حورب ريال مليون 

لسابق اسبب االرتفاع في األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام يعود و  0السابق العام

ادات األخرى وإيرادات إلى ارتفاع مبيعات جميع االقسام وخاصة األجهزة اإللكترونية، وزيادة اإلير 

 عن انخفاض في املصاريف العمومية واإلدارية وانخفاض املصروفات البنكية اإليجارات،
ً
 كانينما ب0 فضال

انخفاض مبيعات معظم  ق لنفس العام اليفي األرباح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع الساب االنخفاضسبب 

األقسام وخاصة قسم األدوات املدرسية حيث تزامن موسم العودة إلى املدارس للفصل الثاني خالل فترة 

األول من العام الحالي، كما تزامن الربع السابق مع مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا بمنح الربع 

فة إلى زيادة املبيعات، باإلضا ارتفاعب شهرين إضافيين التي كانت سبب في موظفي القطاع العام بالدولة رات

 0املصاريف اإلدارية خالل هذا الربع

 

باملقارنة مع عدد من الشركات املدرجة في السوق السعودي في قطاع التجزئة، مثل ساكو واكسترا0 يظهر لنا 

ق و تفوق شركة جرير في معدالت النمو وهوامش الربح باملقارنة مع تلك الشركات0 حيث تتف أدناهالجدول 

، باإلضافة إلى تفوق على التوالي %19018و %8018جرير في العائد على املوجودات وحقوق امللكية بنسب 

،  58إلى  53، وذلك يعود إلى زيادة عدد الفروع من %.1409جرير في معدل نمو صافي الدخل بنسبة 
ً
فرعا

عدل نمو سلبي بلغ ، واكسترا بم%1.011ومقارنة بالشركات األخرى مثل ساكو والتي كانت لها معدل نمو بلغ 

وذلك يعود بسبب تقادم املخزون املتبقي0 اتضح لنا تفوق شركة ساكو في هامش إجمالي الربح  33054%-

مقارنة  %12012، ولكن تفوقت جرير في هامش صافي الربح بنسبة %19052مقارنة بجرير  %25032بنسبة 

 التشغيلية0 وذلك يعكس كفاءة إدارة جرير في التحكم باملصاريف %1.038بساكو 

وذلك يعكس مدى تفاؤل املتداولين بإيجابية الشركة من حيث  23تتداول شركة جرير بمكرر ربحية بلغ 

 التوسعات املستقبلية والكفاءة التشغيلية0

 

 

 

 

 

 شراء                                                   التوصية 

 546.61 شهر )ريال( 05املستهدف خالل السعر 

 201.64 2015أغسطس  23 السعر كما في

 %22.30 التغير

  بيانات الشركة

 201.64 سعر اإلغالق

 18,147.60 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 01  األسهم املصدرة )مليون سهم( 

 50.02 )مليون سهم( األسهم الحرة 

 540 ريال(شهر ) 05خالل  عر سأعلى 

 062 ريال(شهر ) 05سعر خالل أدنى 

 *2016 *2015 2014 النسب املالية

 %91035 %53033 %30.27 العائد على املوجودات

 %43054 %39035 %54.81 العائد على حقوق املساهمين

 %15.36 %15.16 %15.56 هامش الربح اإلجمالي

 %13.50 %12.99 %13.08 هامش صافي الربح

 11.47 9.80 8.28 السهم ربح
    املتوقعة*

 *2016 *2015 التقييمات املتوقعة

 00.41 0.51 ربحية السهم املتوقعة

 21.50 20.75 مكرر الربحية )مرة(

 20.70 20.01 )مرة( EV/EBITDAمكرر 

   املتوقعة*

 اكسترا ساكو جرير الشركة

 1,751,401 658,807 3,315,269 )مليون( املبيعات

 %1 %4.58 %8.18  املوجودات على العائد

 %2.63 %8.10 %14.18 العائد على حقوق امللكية

 %15.60 %23.52 %14.32 هامش إجمالي الربح

 %1.59 %10.58 %12.12 هامش صافي الربح

 %66.39- %10.11 %19.40 نمو صافي الدخل

 47.26 51.0 52 مكرر الربحية )مرة(
  م2.130النصف األول من عام  *تم احتساب املعدالت عن
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   إيرادات شركة جرير

 8تعدى %ت النسبة منخفضة  الجملةقطاع  وتشكل إيرادات0 %42مالية بنسبة تفوق  سنةالجزء األكبر من إجمالي اإليرادات وذلك خالل آخر  شركة جرير في  قطاع التجزئةتشكل إيرادات 

توافق مع خطط نمو الشركة بزيادة عدد وبما ي ةرتفعنسبة مت قطاع التجزئة باعتماد شركة جرير على إيراداكما أن  لشركة جرير، كما هو موضح في الرسم البياني0من إجمالي اإليرادات 

 على إيرادات الشركة السنوية0 ينعكس ايجاأن زيادة فروع شركة جرير من املتوقع أن حيث التجزئة، قطاع  مناإليرادات فروعها للتركيز على زيادة 
ً
الدخل  تشير توقعاتنا إلى نمو صافيو بيا

اء إلى توقعاتنا املستقبلية ألدوذلك للتوسعات في عدد الفروع0 يشير الجدول أدناه  السابق،م باملقارنة مع الفترة املماثلة في العام 2.13في نهاية عام  %18لشركة جرير للتسويق بمعدل 

 شركة جرير خالل العامين املقبلين بناء على التوسعات املستقبلية للشركة خالل تلك الفترة0

 

  النظرة املستقبلية

قديـم أفضـل املنتجـات بت االلتزامالسـنوات القادمـة فـي ظـل  اللإلـى مسـتقبل واعـد خـشركة جرير تتطلـع 

 0بـأداء الشـركة وتحقيـق النمو املنشـود االرتقاءمـن شـأنها  األقسام، وتنفيـذ خطـط تنمويـة مـن جميـع والخدمـات

لــى إ باإلضافةالجديـدة، وتحسـين خدمـات عـرض املنتجـات  األقسامفـي تدشـين بعـض  االستمرار ريـق عن ط

  سـتقبل جريـرويبدو م  .وبأفضــل قيمــة الءتقديـم أعلــى مســتويات خدمــة العمــ
ً
لوصـول إلـى أكبـر افـي ظـل  واعـدا

 شـريحة ممكنـة مـن املسـتهلكين عـن طريـق زيـادة نقـاط البيـع فـي املنطقـة فضـ
ً
ة التـي عـن خطـط التوسـع القويـال

ــوف تزيــد مــن ــا أن جريــر سة0 كمالحاليـاملعارض تسـتهدف إضافـة عـدد مـن املعـارض الجديـدة إلـى سلسـلة 

 األربعالســنوات  اللمليــار ريــال ســعودي خــ 101اســتثمار مــا يزيــد عــن الل تواجدهــا باملنطقــة مــن خــرقعــة 

 ا
ً
 م .3لوصـول إلـى لمـع هـدف الشـركة  لقادمـة تماشـيا

ً
م، وسـتتضمن خطـط التوسـع 2.18بحلـول العـام  عرضـا

 اللوسـع فـي مصـر خـللت األساساتإلـى وضـع  باإلضافة واإلماراتمناطـق جديـدة فـي السـعودية والكويـت 

مضاعفــة شــبكة  اللالجملــة فــي النمــو مــن خــيســتمر قســم مبيعــات  0 وسوفالسـنوات الخمـس القادمـة

وبنـاء  0"التجاريــة "روكــو المةفــي الع االستثماراتإلــى زيــادة  باإلضافةالحاليــة ودخــول أســواق جديــدة التوزيــع 

 ، روف السـوق الحاليـة واملتوقعـةعلـى هـذه املعطيـات والخطـط وفـي ظـل ظـ
ً
ـي ف فـإن جريـر تتوقـع تحقيـق نمـوا

 .م2.19م مقارنـة بالعـام املالـي 2.13ام املالـي العـ اللخـ ٪13صافـي أرباحهـا يزيـد عـن 

 

 *2016 *2015 2014 املؤشرات املالية

 7,748,143 6,780,857 393489425 اإليرادات )مليون(

 1,190,114 1,027,977 8839944 إجمالي الربح )مليون(

 24,834.,1 341,.84 726,816 الربح التشغيلي )مليون(

 %18.30 %19.78 %12.16 نمو الربح التشغيلي

 1,046,25 880,75 4939539 )مليون(صافي الدخل 

 %18.79 %18.16 %14.10 نمو صافي الدخل

 11.47 9.80 8.28  السهم )ريال(ربحية 

    املتوقعة*

92%

8%

م2014إيرادات شركة جرير لعام 
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 تقييم سهم جرير للتسويق

، تشير %18م بمعدل نمو 2.13 خالل عام 408رفع ربحية السهم إلى والتي ست ة ومعدالت النمو اإليجابية في كل من اإليرادات والربح التشغيلي وصافي الدخلالتوسعات املتوقععلى  بناءً 

يات 0 وحسب االحصائاه السهم والشركةنظرتنا اإليجابية تج معيدا مقيمة املنشأة في املستقبل القريب م م، باإلضافة إلى ارتفاع2.13خالل عام  11094توقعاتنا إلى استهداف ربحية تبلغ 

فإننا نستهدف سعر سهم شركة جرير خالل االثني عشر  %5محتسب بـ باإلضافة إلى معدل نمو  %4ملحتسبة بـ املستندة لكل من نموذج التدفقات النقدية املخصومة وتكلفة رأس املال ا

 القادمة 
ً
 0ريال 293031بـ شهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم إعداد التقرير بواسطة:

 إدارة البحوث

 شركة األول كابيتال

Research@alawwalcapital.com 

 إخالء املسؤولية:
ضمانات  أي تعهدات أو هي تقديم الصورة العامة عن الشركة أو القطاع، ومع ذلك فإن شركة األول كابيتال ال تقدم بذلت شركة األول كابيتال الجهد في هذا التقرير للتأكد من أن املعلومات في التقرير صحيحة ودقيقة وأن الغاية من إعداد هذه التقارير 

املعلومات العامة فقط وال تتحمل شركة األول كابيتال أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته0 قد ال  بشأن أي محتوى من املعلومات املوجودة في هذا التقرير أو مدى دقة وصحة املحتوى والتوقعات املبنية عليها0 تم إعداد هذا التقرير لغرض

لى هذا ل في أي وقت وبدون أي إشعار مسبق0 ال تتحمل شركة األول كابيتال أي قرار استثماري تم اتخاذه بناًء عتقديرات السعر املستهدف أو النظرة املستقبلية للشركة ألي سبب من األسباب وتعتبر جميع التقديرات والتوقعات قابلة للتغيير أو التعدي تتحقق

 الحقوق املتعلقة ملحتوى التقرير0 القرار0 تحتفظ شركة األول كابيتال بكامل التقرير وتعتبره مسؤولية متخذ


