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 قطاع التجزئة

 اكسترا

اكستررا ببرحرا يرا ريراا ررعل الرربرع األول  ر   را   -سجلت الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 رلريرون بيرال  رب الرربرع  9.29 ليون بيال  قابل رسائر يا ية بمبلغ  0729قدبه  7102

%  ر  الرربرع األرريرر  ر  5.، بينما انخفضت األبباح الصا ية بنسبة  7102المماثل  ا  

 2 7102 ا  

جدير بالذكر أن رسائر الربع األول    الرارا  الرمراررب إررجرع فلر  انرخرفرا  الرمربريرارات 

 رلريرون  9 صابيف البيع والتوزيع واإلدابية والامو ية وإكوي   خصص بمبلغ  وابإفاع 

   إحسي  ها ش الربح  رلر   7102بيال، لك  الشركة إمكنت رعل الربع األول     ا  

باض المنتجات والخد ات ورفض المصرو ات الامو ية و االدابية و صرو رات الربريرع 

 والتوزيع2

   جهة اررى، يرجع االنخفا   ب يا رب الرربرح  رلر  اسرا   صرلرب الر  إرحرقرير  

الذي يتزا    ع  ترة التخفيضات الكربررى  7102ايرادات قياسية  ب  الربع الرابع     ا  

 السنوية2 

 رلريرون بيرال  295 ليون بيال  قابرل  .51نحو  7102بلغت ايرادات الربع األول     ا  

، بينما انرخرفرضرت الرمربريرارات برنرسربرة 7102%    الربع األول     ا  525بابإفاع قدبه 

والذي شهد إحقي  أ ل  فيرادات  صرلريرة لرلرشرركرة  7102%    الربع األرير     ا  97

  ليون بيال2 1,385قدبها 

 ليون بيرال  رقرابرل رسرابة  09نحو  7102بلغ الربح التشغيلب رعل الربع األول     ا  

، بريرنرمرا برلرغ الرربرح 7102 رلريرون بيرال  رب الرربرع االول  ر   را   .9إشغيلية قدبهرا 

، بذلك حققت الشركة هرا رش 7102 ليون بيال  ب الربع األرير     ا   99التشغيلب 

%  رب الرربرع الرمرنرا رر 2%  قابل ها ش رسابة إشغيلية يبلغ 0229ببح إشغيلب بلغ 

، باستثناء الربع األريرر  7102%  ب الربع األرير     ا  5205وها ش ببح إشغيلب يبلغ 

والذي إأثر باوا ل  وسمية، ياتبر ها ش الربح التشرغريرلرب ررعل الرربرع  7102    ا  

 رنرد را حرقرقرت  .710هو األ ل   صليا باد الربع األول  ر   را   7102األول     ا  

 %72الشركة ها شا إشغيليا بلغ 

 ليون بيال وأقرل  ر   رتروسر   .0جاء يا ب ببح الربع األول أقل    إوقااإنا البالغة 

  ليون بيال2 09إوقاات السوق البالغ 

حا ظت الشركة  ل   ادل نمو ايجابب  ب ايراداإها رعل الربع األول لكنرنرا نرارترقرد أن 

الشركة إواجه إحديات اقتصادية قوية بداية    النصف الثانب    الاا  الحرالرب والرذي 

سيشهد أساابا جديدة للطاقة و ر  بسو   ل  أسر المقيمي ، باإلرا ة فلر  زيرادة 

بسو  الامالة األجنبية للشركة بداية الاا  المقبل، لك  بصفرة  را رة  ر  الرمرتروقرع أن 

إحق  الشركة أبباحا جيردة  رقرابنرة برالرارا  الرمراررب نرظررا لرتركربرد الشرركرة  رخرصرصرات 

بيرال  57، نحدد إقيمنا لسهم الشركة  ند 7102و صابيف جسيمة  غير  تكربة رعل  ا  

 للسهم حيث ب انا إوقااإنا السابقة لصا ب درل الشركة للاا  الحالب2

 CFAأحمد هنداوى، 

  حلل  الب أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتوايل  ع فدابة األبحاث:

 إركب  د  

  دير األبحاث والمشوبة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التويية
 57211 القيمة الاادلة )بيال(

 59290 )بيال( 7102أبريل   2السار كما  ب 

 %525- الاائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4003 ب ز إداول

 39.60 أسبوع )بيال( 7.أ ل  سار لر 

 15.50 أسبوع )بيال( 7.أدن  سار لر 

 39% التغير    أول الاا 

 586 أشهر )ألف سهم( 5 توس  حجم التداول لر 

 1256 الرسملة السوقية ) ليون بيال(

 335 الرسملة السوقية ) ليون دوالب(

 36 األسهم المصدبة ) ليون سهم(

  %(.كباب المساهمي  )أكثر    

 %9.297 شركة الفوزان القابضة

 %09295 شركة  بدالازيز الصغير لعستثماب التجابي
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 7109A 2015E 7102E 7102F ديسمبر  -نهاية الاا  المالب 

قيمه المنشأة /الربح قبل  صرو ات التمويل 
 8.86 15.56 10.43 6.24 واالستهعك واالطفاء والزكاة 

 0.28 0.28 0.28 0.29  ضا ف المنشأة / المبياات 

 18.04 597.81 25.55 10.38  ضا ف الربحية 

  2.9%  0.0%  2.6%  7.2% الاائد  ل  التوزيع 

 2.09 2.36 2.36 2.43  ضا ف القيمة الد ترية 

 0.33 0.34 0.34 0.34 السار / المبياات 

 1.38 1.21 1.19 1.13 النسبة الجابية لأليول 

 0.6%  0.2%  1.5%  8.9% نمو االيرادات 

 1.93 0.06 1.37 3.36 ببحية السهم )بيال(
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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 للقوائم المالية2ال قد إختلف طريقة  ر  بيانات القوائم المالية  ب التقرير    الطريقة التب إتباها الشركة2 ولك  ال إأثير    هذا االرتعف  ل  النتيجة

 ** القوائم المالية المادة و قا لمااير المحاسبة الساودية لحي  ايداب القوائم المالية الجديدة و قا للماايير المحاسبية الدولية2 

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A قائمة الدرل ) ليون بيال(

 5.2.725 5.22925 5.29925 5.25929 5.55222 فجمالب االيرادات 

 5.02229 5.02222 5.02225 5.12522 7.25220 إكلفة المبياات 

  02252.  .95520  .92221  9.0217  .59020 المصرو ات الامو ية واالدابية و صرو ات البيع والتوزيع

 2521 .0092 .0102 02922 70129 الربح قبل  صرو ات التمويل واالستهعك واإلطفاء والضرائب والزكاة 

ها ش الربح قبل  صرو ات التمويل واالستهعك واإلطفاء والضرائب 
%227 والزكاة   922%  722%  527%  025%  

 9929 9520 9229 9529 5520 االستهعك واإلطفاء

 7522 2229 20.. 07.25 02725 الربح التشغيلب 

%20. ها ش الربح التشغيلب  529%  02.%  122%  721%  

(1257) يا    صرو ات التمويل   (5255)  (7225)  1211  (0229)  

(0292)  1295  7212  12.0 أررى   (02212)  

 922 2929 525. .0792 02721 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 722 25. 927 529 922 الزكاة والضريبة 

 720 2922 9927 07021 02225 يا   الدرل 

%929 الاائد  ل  المبياات   525%  025%  025%  120%  

      

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A قائمة المركز المالب ) ليون بيال(

  01127  02927  2227  .212  5925 النقدية و ا  ب حكمها 

  2.25  5921  5025  .752  0.25 ذ م  دينة 

  9921.  25...  2.025  22.29  95121 المخزون 

  2121  2929  2529  922.  2527 أررى 

  22120  52525  50522  50921  9529. فجمالب الموجودات قصيرة األجل 

            

  9.222  97229  92129  99529  9.921 يا   الموجودات الثابتة و شرو ات إحت التنفيذ

  7925  .722  0925  .12  125 أررى 

  95129  9.921  95922  99921  9.925 فجمالب الموجودات طويلة األجل 

  0.7.021  0.55725  0.51529  0.50521  0.1.527 فجمالب الموجودات 

            

  121  121  7121  7121  9121 الدي  قصير األجل والمستح     الدي  طويل األجل 

  95522  99022  522..  9125.  .5552 ذ م دائنة 

  09229  09225  01929  00729  .0.72 أررى

  25.20  25525  .2552  27522  7221.  طلوبات قصيرة األجل 

            

  121  121  0121  5121  121 دي  طويل األجل

  .5522  97219  25250  92219  59209  طلوبات غير جابية 

  5727.  21029  5022.  0225.  95520 حقوق المساهمي  

  0.7.021  0.55725  0.51529  0.50521  0.1.527 فجمالب المطلوبات وحقوق المساهمي  

      

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A قائمة التد قات النقدية ) ليون بيال(

  01520  5720  225.  7.129  0.725 التد قات النقدية التشغيلية 

(925.) التد قات النقدية التمويلية   (05925)  (.521)  521  (5121)  

(01229) التد قات النقدية االستثمابية   (5122)  (520)  (0220)  (9920)  

(05) التغير  ب النقدية   5.  (9)  29  59  
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 قطاع التجزئة

 اكسترا

 شرح نظا  التصنيف  ب البعد المالية

 عوة  ل  ذلك، يقو  نظا  التقييم 2 وإستخد  البعد المالية هيكل التقييم الخاص بها    ثعث طبقات  وإاتمد التوييات  ل  البيانات الكمية والكيفية التب يجماها المحللون

 الهبوط2/ودلدينا بإدباج األسهم المغطاة رم  فحدى  ناط  التويية التالية بناءا  ل  سار اإلغعق ، والقيمة الاادلة التب نحددها، وف كانية الصا

 %012القيمة الاادلة إزيد  ل  السار الحالب بأكثر      :زيادة المراكز

 %012القيمة الاادلة إزيد أو إقل    السار الحالب بأقل       حياد:

 %012القيمة الاادلة إقل    السار الحالب بأكثر      تخفيض المراكز: 

وف  ر لم يتم إحديد قيمة  ادلة النتظاب  زيد    التحليل أو البيانات أو قوائم  الية إفصيلية أو وجود إغيير جوهري  ب أداء الشركة أو إغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أررى راية بأبحاث البعد المالية2

 

 البعد المالية
 

 رد ة الامعء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترونب:

 9555 – 715 – 00 – 922+ اإلدابة الاا ة:

 1110 – 002 – 511 الهاإف المجانب:
 

 فدابة األيول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترونب:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هاإف:
 
 

 فدابة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكترونب:

 6259 – 290 – 00 – 922+  هاإف:

 
 
 

 فدابة األبحاث والمشوبة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكترونب:

 6250 – 290 – 00 – 922+  هاإف:

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

 

  فدابة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترونب:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هاإف:

 

 المصر ية االستثمابية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكترونب:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هاإف:

 فرعء المس ولية

مالريرة و رديرريرهرا و رو رفريرهرا ال ال بذلت شركة البعد المالية أقص  جهد للتأكد    أن  حتوى المالو ات المذكوبة   ب هذا التقرير  يحيحة ودقيقة و ع ذلك  إن شركة البعد

 2   ذلكجة يقد ون أي رمانات أو إاهدات يراحة أو رمناا بشأن  حتويات التقرير وال يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أي  س ولية قانونية ناإ

األغررا  دون الرمروا رقرة الرخرطريرة   ر  ال يجوز ف ادة نسخ أو ف ادة إوزيع أو فبسال هذا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألي شخص آرر أو نشره كلياا أو جرزئريراا ألي غرر  

  2المسبقة    شركة البعد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المالو ات ال إشكل إويية بشراء أو بيع أوباق  الية أو الإخاذ قراب استثمابي2

 2ياتبر أي فجراء استثمابي يتخذه المستثمر بناءا  ل  هذا التقرير سواءا كان كلياا أو جزئياا هو  س وليته الكا لة وحده

ا أو أي فجراء آرر يمك  أن يتحق   ستقبع2 لذلك  إننا نرنرصرح برالررجروع فلر سرترشراب اسرترثرمرابي  ر هرل قربرل    ليس الهدف    هذا التقرير أن يستخد  أو ياتبر  شوبة أو ريابا

 2االستثماب  ب  ثل هذه األدوات االستثمابية

 إحتفظ شركة البعد المالية بجميع الحقوق المرإبطة بهذا التقرير2

 

 15011–52إصريح هيئة السوق المالية بقم 

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

