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 قطاع التجزئة

 اكسترا

مليون رياال خا ل  54اكسترا خسائر صافية بلغت  -سجلت الشركة المتحدة لإللكترونيات 

، بينما بلغت األرباح الصافية خ ل الربعيان األول واألخايار مان 6102الربع األول من عام 

 مليون ريال على التوالي6 160مليون ريال و 0260نحو  6104عام 

إلاى  6104يعود التحول الكبير في أرباح الشاركاة باالاما اارناة ماع الارباع األول مان عاام 

مصاارياا الاباياع والاتاودياع واادارياة والاعاماوماياة وتاكاويان  انخفاض المبيعات وارتفاع 

فاروع داديادة الاعاام  3مليون رياال، يشاار إلاى أن الشاركاة افاتاتاحات  1مخصص بمبلغ 

 وفرعين في الفصول التالية6 6104فبراير  66الماضي من بينها فرع مدينة الباحة في 

مليون رياال ما اابال  256مستوى  6102بلغت ايرادات الشركة خ ل الربع األول من عام 

% على خالافاياة تااخاد ايارادات الارباع 04مليون ريال في الربع المماثل بانخفاض  226

المماثل دراء صرف راتب الشهرين، كما تأثرت مبيعات الشركة هذا العام باحاالاة الاتارقاب 

ناحاو  6102للمتغيرات االقتصادية في المملكة، بلغ مجمل الربح خ ل الرباع األول عاام 

مليون ريال في الفترة المماثلة، وبذلك ارتفعت نسبة تكلفة  035مليون ريال م ابل  12

% وهو أعلى مستوى علاى األقال ماناذ 2261% إلى 2562المبيعات من االيرادات من  

، نعت د أن المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البياع والاتاودياع 6100بداية عام 

% عن الفترة المماثلة6 وبذلك ح  ات 63شاملة المخصصات قد ارتفعت بما ي ترب من 

 0264مليون ريال ما اابال أربااح تشاغايالاياة باما ادار  5564الشركة خسائر تشغيلية بمبلغ 

 61046مليون ريال في الربع األول عام 

% ويارداع هاذا إلاى  56، اناكاماشات الاماباياعاات 6104بالم ارنة مع الربع األخير من عام 

مبيعات مهردان التخفياات الكبيرة خ ل الربع األخير من العام، ددير بالذكر أن ماباياعاات 

مليون ريال هي أكبر مبيعاات فصالاياة فاي تااريا   1,274والبالغة  6104الربع األخير عام 

مالاياون رياال  022الشركة، وبالتزامن مع انخفاض المبيعات ترادعت الربح االدمالي مان 

%، واناخافااات الاماصاروفاات الاعاماوماياة واالدارياة 54مليون ريال بانخافااض  12إلى 

%، وقاد بالاغ 05بنحو  -وف ا لت ديراتنا -ومصروفات البيع والتوديع شاملة المخصصات 

 مليون ريال6 0662نحو  6104الربح التشغيلي خ ل الربع األخير من عام 

الخسارة الصافية خ ل الربع األول من العام كانت مفادئاة بشاكال كابايار، حايا  تاوقاعاناا 

مليون ريال على خلفية انخافااض تاأثايار الاماخازون  05تح يق الشركة ألرباح صافية بمبلغ 

المتراكد قليل الربحية، وبلغ متوسط توقعات الماحالالايان ألربااح الارباع األول مان الاعاام 

 مليون ريال6 03الحالي نحو 

خفانا توقعاتنا للترادع في مبيعات العام الحالي وهوامش الارباحاياة فاي ضاوء ناتاائا  

رياال  32الربع األول من العام الحالي ونت  عن ذلك تخفيانا لت يمنا لسهد الشركة من 

 ريال للسهد6 3063للسهد إلى 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 30631 ال يمة العادلة )ريال(

 62616 )ريال( 6102إبريل   62السعر كما في 

 %6163 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4003 رمز تداول

 86.00 أسبوع )ريال( 46أعلى سعر لا 

 21.70 أسبوع )ريال( 46أدنى سعر لا 

 -37.6% التغير من أول العام

 979 أشهر )ألا سهد( 3متوسط حجد التداول لا 

 937 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 250 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 36 األسهد المصدرة )مليون سهد(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %54656 شركة الفودان ال اباة

 %05613 شركة عبدالعزيز الصغير ل ستثمار التجاري

 المصدر: ال وائد المالية للشركة، ت ديرات أبحاث الب د المالية

10

30

50

70

90

110

130

 م شر تداول قطاع التجزئة اكسترا

 المصدر: تداول

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

 العائد على المبيعات المبيعات

 المصدر: ال وائد المالية للشركة، ت ديرات أبحاث الب د المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليار ريال( مع العائد على المبيعات

 6105A 2015E 6102E 6102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 2612 03626 2643 4601 واالسته ك واالطفاء والزكاة 

 1666 1663 1663 1665 مااعا المنشأة / المبيعات 

 02602 021603 02635 2654 مااعا الربحية 

% 0161 العائد على التوديع   362 %  161 %  561 %  

 0623 0622 0621 0625 مااعا ال يمة الدفترية 

 1664 1662 1665 1664 السعر / المبيعات 

 0631 0663 0601 0603 النسبة الجارية لألصول 

% 261 نمو االيرادات   064 %  (266)%  660 %  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع التجزئة

 اكسترا

 نهائية لل وائد المالية6ال قد تختلا طري ة عرض بيانات ال وائد المالية في الت رير عن الطري ة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االخت ف على النتيجة

 6105A 2015A 6102E 6102F قائمة الدخل )مليون ريال(

 3.44163 3.52464 3.25562 3.22165 إدمالي االيرادات 

 6.12262 6.15360 3.02261 3.12262 تكلفة المبيعات 

 55262 52663 52562 54165 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوديع

 00361 2160 01361 02163 الربح قبل مصروفات التمويل واالسته ك وااطفاء والارائب والزكاة 

%562 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالسته ك وااطفاء والارائب والزكاة   662%  661%  366%  

 4661 5162 5265 5361 االسته ك وااطفاء

 4262 161 4460 06462 الربح التشغيلي 

(3632) صافى مصروفات التمويل   (6623)  (1620)  1611  

(1620)  1613  6612 أخرى   (1623)  

 4261 262 4363 06564 الربح قبل الزكاة والاريبة 

 565 363 566 365 الزكاة والاريبة 

 4664 463 5166 06061 صافى الدخل 

%363 العائد على المبيعات   063%  166%  064%  

     

 6105A 2015A 6102E 6102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  06264  01160  2266  2164 الن دية وما في حكمها 

  6161  0366  3062  6364 ذمد مدينة 

  20662  21066  24062  22465 المخزون 

  2464  2560  2160  4162 أخرى 

  26264  22262  20261  20161 إدمالي المودودات قصيرة األدل 

          

  54161  52263  52262  51265 صافى المودودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

  262  263  261  164 أخرى 

  54262  52362  52562  51161 إدمالي المودودات طويلة األدل 

  0.62560  0.64663  0.31362  0.30261 إدمالي المودودات 

          

  161  0161  6161  6161 الدين قصير األدل والمستحق من الدين طويل األدل 

  46262  40262  44262  41162 ذمد دائنة 

  01463  01366  00161  00661 أخرى

  23560  23161  22262  26362 مطلوبات قصيرة األدل 

          

  161  161  0161  3161 دين طويل األدل

  12651  25654  23630  52615 مطلوبات غير دارية 

  44364  43261  43062  40263 ح وق المساهمين 

  0.62560  0.64663  0.31362  0.30261 إدمالي المطلوبات وح وق المساهمين 

     

 6105A 2015A 6102E 6102F قائمة التدف ات الن دية )مليون ريال(

  01262  2161  2662  64165 التدف ات الن دية التشغيلية 

(03563) التدف ات الن دية التمويلية   6466  (0264)  (5363)  

(2162) التدف ات الن دية االستثمارية   (3164)  (3264)  (3261)  

  62  35  42  34 التغير في الن دية 

 المصدر: ال وائد المالية للشركة، ت ديرات أبحاث الب د المالية
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 اكسترا

 شرح نظام التصنيا في الب د المالية

ع وة على ذلك، ي وم نظام الت ييد 6 وتستخدم الب د المالية هيكل الت ييد الخاص بها من ث ث طب ات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهد المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر ااغ ق ، وال يمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %016ال يمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016ال يمة العادلة تزيد أو ت ل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %016ال يمة العادلة ت ل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لد يتد تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائد مالية تفصيلية أو ودود تغيير دوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث الب د المالية6

 

 الب د المالية
 

 خدمة العم ء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1222 – 613 – 00 – 122+ اادارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتا المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 122+  هاتا:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد االكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 122+  هاتا:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 122+  هاتا:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 122+  هاتا:

 إخ ء المس ولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذلت شركة الب د المالية أقصى دهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا الت رير  صحيحة ودقي ة ومع ذلك فإن شركة الب د

 6عن ذلكجة ي دمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات الت رير وال يتحملون بطري ة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافا اة الاخاطاياة  مان ال يجود إعادة نس  أو إعادة توديع أو إرسال هذا الت رير بطري ة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو دازئاياًا ألي غارض 

  6المسب ة من شركة الب د المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إدراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا الت رير سواًء كان كليًا أو دزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري ما هال قابال ى مليس الهدف من هذا الت رير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إدراء آخر يمكن أن يتح ق مست ب 6 لذلك فإننا ناناصاح باالارداوع إلا

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الب د المالية بجميع الح وق المرتبطة بهذا الت رير6

 

 12011–32تصريح هيئة السوق المالية رقد 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

