
2019الثاني الربع نتائج -أوليتقرير  شركة زين

 نتيجًة لتأثير موسم رمضان(ربعيأساس على % 2على أساس سنوي وانخفاض بنسبة % 11بارتفاع بنسبة (ريال مليار 2.1زين إيرادات بلغت سجلت ،.

 مليون ريال129نقطة أساس على أساس ربعي، على خلفية عكس مخصص الرسوم التجارية بمبلغ 300تحسن الهامش اإلجمالي بمقدار.

 نتيجًة ، في التقنية والتسويقاإلنفاق مليون ريال في الربع السابق، على خلفية ارتفاع 382مليون ريال مقارنُة بــ374بلغ الدخل التشغيلي مستوى
.ربعيعلى أساس % 6بنسبة واإلهالك تراجع الدخل قبل الفوائد واالستهالك لذلك 

 مليون 122وتتماشى مع توقعات السوق البالغة توقعاتنا ، لتفوق (على أساس ربعي% 1بارتفاع بنسبة )مليون ريال 130الربع الثاني أرباح بلغت
.مليون ريال من مشروع حكومي8التوالي، بسبب ارتفاع اإليرادات األخرى بمبلغ مليون ريال على 127ريال و 

2019يوليو، 15 عكس المخصصات يقود األرباح

بيانات السوق

5.77/13.50
52أدنى سعر خالل /أعلى

( ريال) أسبوع 

7,869 (مليون ريال)القيمة السوقية 

584
مليون )األسهم المتداولة 

(سهم

51.8%
األسهم المتاحة للتداول 

( األسهم الحرة)

4,393,144
متوسط حجم التداول اليومي 

(شهر12)

ZAINKSA بلومبيرغرمز 

(14.7%)العائد المتوقع لسعر السهم

%0.0عائد األرباح الموزعة
(14.7%)إجمالي العوائد المتوقعة

شراءالتوصية
ريال13.48آخر سعر إغالق

ريال11.50شهر12السعر المستهدف خالل 

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

2,114 (%2) 2,093 %11 1,846 2,057 المبيعات

%71 %71 63% 74% الهامش اإلجمالي

374 (%2) 382 %109 179 374 التشغيليالدخل

951 (%6) 1,004 %53 615 944 EBITDA

122 %1 129 - (38) 130 صافي الدخل
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(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 


