
2019الثاني الربع نتائج -نظرة أولية للتسويق شركة جرير

 نتيجًة الرتفاع مبيعات قطاع (ربعيأساس على % 0.3على أساس سنوي وبنسبة % 12بارتفاع بنسبة (ريال مليار 1.9جرير إيرادات بلغت سجلت ،
.المعارضاإللكترونيات بدعم من مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، باإلضافة إلى زيادة عدد 

 البيعيالمزيج نتيجًة لتغير في الربع السابق، % 16في العام السابق و % 13، مقارنًة بمستوى %12تراجع الهامش اإلجمالي إلى .

 يعود ذلك بشكل (على أساس ربعي% 25بنسبة سنوي وانخفاض على أساس % 16بارتفاع بنسبة )مليون ريال 191بلغ الدخل التشغيلي مستوى ،
.  رئيسي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب المعارض الجديدة وزيادة العروض الترويجية لزيادة الحصة السوقية

 ولكن توقعاتنا دون لتأتي ، (على أساس ربعي% 28وانخفاض بنسبة سنوي على أساس % 4بارتفاع بنسبة )مليون ريال 169الربع الثاني بلغت أرباح
.  يةالتوالي، بسبب انخفاض مبيعات الجملة لتأثرها بالمواسم المدرسمليون ريال على 176مليون ريال و 179مع توقعات السوق البالغة متماشية 

2019يوليو، 15 صافي الدخل متواضع

بيانات السوق

129.5/179.6
52أدنى سعر خالل /أعلى

( ريال)أسبوع 

20,472 (مليون ريال)القيمة السوقية 

120
مليون )األسهم المتداولة 

(سهم

75.8%
األسهم المتاحة للتداول 

( األسهم الحرة)

179,871
متوسط حجم التداول اليومي 

(شهر12)

JARIR AB بلومبيرغرمز 

(2.1%)العائد المتوقع لسعر السهم

5.6%الموزعةعائد األرباح 

3.5%إجمالي العوائد المتوقعة

حيادالتوصية
ريال170.60آخر سعر إغالق

ريال167.00شهر12السعر المستهدف خالل 

توقعات الرياض المالية التغير الربعي 2019الربع األول  التغير السنوي 2018الربع الثاني  2019الربع الثاني  جرير

1,829 %0.3 1,887 %12 1,693 1,893 المبيعات

%13 %16 %13 %12 الهامش اإلجمالي

180 (%25) 254 %16 164 191 التشغيليالدخل

179 (%28) 234 %4 163 169 صافي الدخل

شيخة بنت عبدالله الدوسريمحمد فيصل بوترك
muhammed.faisal@riyadcapital.comshaykhah.a.aldosari@riyadcapital.com

+966-11-203-6807+966-11-203-6812

(جميع األرقام بالمليون ريال)



بيان إخالء المسؤولية

واحة:العامةاإلدارة.1010239234رقمتجاريوسجل(07070-37)برقمالماليةالسوقهيئةمنترخيصبموجبتعملسعوديريالمليون200المدفوعالمالرأس.مقفلةمساهمةشركةالماليةالرياض
.920012299:الهاتف.السعوديةالعربيةالمملكة،7279-13241الرياض69رقمالوحدةالشهداء،حي2414غرناطة

التوقعاتوأنةدقيقهيالتقريرهذافيالواردةالوقائعأنلضمانالمعقولةالعنايةكلاتخذتحينفي.بهاموثوقبأنهايعتقدمختلفةعامةمصادرمننيةبحسنالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتجمعتم
فيالواردةاتالمعلومأنتتعهدالالماليةالرياضالخصوص،وجهوعلىالمقدمة،والمعلوماتالبياناتدقةتضمنالالماليةالرياضفإنذلكومعومعقولة،عادلةهيالوثيقةهذهفيالواردةوالتنبؤاتواآلراء

أو/وعدالة،أو/وقة،دعلىاالعتمادعدميجبفإنهعليه،وبناءً .ماليةأوراقأيةلشراءعرضتقديمأوللبيععرضأنه،علىيفسرأنبهالمقصودوليسليس،التقريرهذا.خطأأيمنخاليةأوكاملةهيالتقريرهذا
أييكونولنمسؤولةةالماليالرياضتكونولنمحتوياته،أوالتقريرلهذااستخدامأيعنناجمةخسارةأيعنالتزامأيتقبلوالمسؤوليتهاتخليالماليةالرياض.التقريرهذاعليهايحتويالتيالمعلوماتاكتمال

لهميكوندقعمالئهاأوالتابعةالشركاتمنأكثرأوأحدأوموظفيهاأوالماليةالرياض.التقريرهذامحتوياتعناألحوالمنحالأيفيمسؤولينوموظفينومسؤولين،مدراء،منالماليةالرياضمنسوبيمن
وبالتاليفقطتقريرالهذاتاريخفيكماالماليةالرياضلشركةالحاليةاآلراءتمثلالتقريرهذافيالواردةوالتوقعاتوالتنبؤاتاآلراء.التقريرهذافيإليهاالمشاراألخرىاألصولأوالماليةاألوراقفياستثمارات

.فقطمحتملةنتيجةليمثالتقريرفيوردوماالتقرير،هذافيواردةتوقعاتأوتنبؤاتأوآراءأيةمعمتسقةتكونسوفالمستقبليةاألحداثأوالنتائجبأنضمانأيهنالكليس.إشعاردونللتغييرعرضةفهي
أي،منالدخلأوألي،يمةالق.كليبشكلتختلفقدالمستقبلفيالفعليةاألحداثأووالنتائجمنهاالتحققيتملمالتيواالفتراضاتالتأكدوعدمالمخاطرلبعضتخضعوالتوقعاتوالتنبؤاتاآلراء،هذهأنكما
فيالمستثمرالمبلغمنأقلناتجلىعيحصلواأنللمستثمرينيمكنلذلك،وفقاً .المستقبليلألداءمؤشراً بالضرورةليسالسابقاألداء.بالتغييراتتتأثرأو/وتتقلبقدالتقريرهذافيإليهاالمشاراالستثماراتمن

االعتباربعينذيأخوالاالستثمارمجالفيمشورةتقديمالتقريربهذايقصدالفإنهولذلك،.معينمستثمرأليالمخاطرةومستوىوأهداف،ظروف،يعتبروالعامطابعذاتمعلوماتيقدمالتقريرهذا.األصل
المجاالتيفالخبرةذويمنالمستقلةالمشورةعلىالحصولالقارئعلىيجباالستثماربخصوصقرارأياتخاذقبل.بالقارئالخاصةاالحتياجاتأو/والخاصةاالستثماريةاألهدافأو/والخاصالماليالوضع
وجميعجزئيًا،أوكلياً ،البحثيالتقريرهذاتوزيعأونسخيحقال.األشخاصلجميعمالئمايكونالقدالماليةاألوراقمنالنوعهذافياالستثمارألننظراً الضرورةحسبآخرينمستشارينأيأو/ووالقانونيةالمالية

.والنشرالطبعحقوقولوائحالقواعدبموجبمحميةفيهالواردةوالتوقعاتوالتنبؤاتواآلراءالمعلومات

تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى أيضاً 
research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

تصنيف السهم

غير مصّنف بيع حياد شراء

مقيد/ تحت المراجعة %15-إجمالي العوائد المتوقعة اقل من  % 15-و % 15+إجمالي العوائد المتوقعة بين  %15+إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 


