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 قطاع التجزئة

 اكسترا

اكسترا ربحا صاايايااال  الر الارباع الاثااناي  ا   اا   -سجلت الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 ليون رياار ياي الارباع الاماماالال  ا  الا اا   6637 ليون ريار  قابل  4.34قدره  7162

 ليون ريار  لر الربع السابق3 وباللاب بالاغ صااياي  .6السابق، ييما بلغ صايي الربح 

 ليون رياار  الر  432. ليون ريار  قابل صايي  سارة بمبلغ  4134ربح النصف األور 

 الفترة المماللة    ال ا  السابق3 

أرج ت الشركة تحقيقها لصايي ربح  الي  لر الربع الثاني والناصاف الور  ا  الا اا  

 قارنة بالفترات المماللة    ال ا  السابق إلى ارتفاع المبي اات وارتافااع شاا اب الارباح 

 لى ب ض المنتجات، باإلضاية إلى انخفاض  صاارياف الاباياع والاتاومياع والاماصاارياف 

ال مو ية واإلدارية3 بينما جاء نمو األرباح  قارنة بالرباع السااباق إلاى ارتافااع الامابايا اات 

 وا تلف المزيج البي ي3 

 الاياون  886 لياون رياار  اقاابال  61164نحو  7162بلغت  بي ات الربع الثاني     ا  

، ياياماا قافازت الامابايا اات باناحاو 7161%    الربع الثاني     ا  64ريار بارتفاع قدره 

 ليون ريار3 وبناءال  ليه نمت  بي ات الاناصاف  814%    الربع السابق البالغ  بي اته 71

 ليون  61174 ليون ريار  قابل  61861% لتصل إلى 67األور    ال ا  الحالي بنسبة 

 ريار  لر الفترة المماللة    ال ا  السابق3

 64 الاياون رياار  اقاابال  4437بلغ الربح التشغيلي  لر الربع الثاني    ال ا  الحالاي 

 4432 ليون ريار  لر الربع السابق، وكانت قد سجلت الشركة  سارة تشغيلياة قادرشاا 

، وبللب بلغ شا ب الربح الاتاشاغايالاي  الر 7161 ليون ريار يي الربع الثاني     ا  

%  لر الربع السابق،  لى ص يد نصف سنوي ساجالات 632%  قابل .43الربع الثاني 

 731. ليون ريار  اقاابال  ساارة تشاغايالاياة بامابالاغ  .483الشركة أرباح تشغيلية قدرشا 

  ليون ريار يي ذات الفترة    ال ا  السابق3

 ليون ريار و توسا  تاوقا اات الاماحالالايا   61ياقت نتائج الربع الثاني توق اتنا البالغة 

 ليون ريار حيث تمكنت الشركة    تحقيق   در نمو  رتفع يي ايراداتاهاا  6131البالغة 

واستطا ت  واجهة  التحديات و المتغيرات القتصاادياة  ا   الر  افاض الاماصاارياف 

 ليون ريار  قارنة بنفس الفترة    ال ا  الماضي3 كما قا ت الشركة بتطاويار  72بنحو 

 بي اتها  بر المنصة اللكترونية بالضاية لخد ة البيع بالتقسي   ما سااشاف ياي ناماو 

المبي ات3 بالمقابل ن تقد أن قرار س ودة  احالت الاباياع باالاتاجازئاة لاقاطااع التصاالت 

ساشف يي ريع اس ار البيع يي تلب المحلت بسب ارتفاع تكلفاة األجاور،  اماا أ اطاى 

 يزة تنايسية أ لى لشركة اكسترا3 نتوقاع أن يشاهاد الاناصاف الاثااناي ناماو كابايار ياي 

المبي ات بسبب  وسف التخفيضات الكبرى  صوصا ياي لال إ اادة الابادلت والامازاياا 

المالية لل ا لي  يي الدولة بألر رج ي  ع األ ل يي ال تبار الاتاكاالاياف اإلضااياياة جاراء 

 يرض رسو   لى المقيمي  و أسرشف3  

رياار لالاساهاف حاياث قاماناا  137.و طفا  لى  ا سبق يإننا قيمنا ساهاف الشاركاة  اناد 

 بمراج ة توق اتنا المستقبلية ألرباح الشركة وشوا ب ربحيتها3 

 CFAأحمد شنداوى، 

  حلل  الي أور

AA3Hindawy@albilad-capital3com 

 

 للتواصل  ع إدارة األبحاث:

 تركي يد ق

  دير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

 حياد التوصية
 137. القيمة ال ادلة )ريار(

 8346. )ريار( 7162يوليو  .6الس ر كما يي  

 %736 ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 411.3SE ر ز تداور

 46311 أسبوع )ريار( 47أ لى س ر لا 

 6.3.1 أسبوع )ريار( 47أدنى س ر لا 

 1131% التغير    أور ال ا 

 41. أشهر )ألف سهف( . توس  حجف التداور لا 

 .6116 الرسملة السوقية ) ليون ريار(

 4.1 الرسملة السوقية ) ليون دولر(

 47 األسهف المصدرة ) ليون سهف(

  %(4كبار المساشمي  )أكثر    

 %44347 شركة الفومان القابضة

 %.6431 شركة  بدال زيز الصغير للستثمار التجاري
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 7164A 7164A 7161A 7162E ديسمبر  -نهاية ال ا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل  صرويات التمويل 
 2371 71318 6.341 8314 والستهلك والطفاء والزكاة 

 13.4 13.1 13.2 13.2  ضا ف المنشأة / المبي ات 

 66341 2143.1 7326. 6.371  ضا ف الربحية 

% 431 ال ائد  لى التوميع   736 %  131 %  437 %  

 73.2 317. .31. 366.  ضا ف القيمة الديترية 

 13.1 .134 .134 1344 الس ر / المبي ات 

 6344 6376 6361 .636 النسبة الجارية لألصور 

% 831 نمو اليرادات   634 %  137 %  131 %  

 ..3. 1314 6362 7388 ربحية السهف )ريار(
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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


 7162يوليو  61

2  

EXTRA AB - 4003.SE 

 قطاع التجزئة

 اكسترا

 نهائية للقوائف المالية3ال قد تختلف طريقة  رض بيانات القوائف المالية يي التقرير    الطريقة التي تتب ها الشركة3 ولك  ل تألير    شلا ال تلف  لى النتيجة

 ة3 ولي* القوائف المالية التاريخية   دة ويقا لم اير المحاسبة الس ودية لحي  اصدار القوائف المالية الجديدة ويقا للم ايير المحاسبية الد

 A 7164A 7164A 7162E 7161A.716 قائمة الد ل ) ليون ريار(

 .12473. 4118136 124438. 118134. 1.8232. إجمالي اليرادات 

 161234. 1.8134. .16123. 111831. 7128136 تكلفة المبي ات 

  461382  412342  421314  446317  16364. المصرويات ال مو ية والدارية و صرويات البيع والتوميع

 1831 61436 61634 61132 76134 الربح قبل  صرويات التمويل والستهلك واإلطفاء والضرائب والزكاة 

شا ب الربح قبل  صرويات التمويل والستهلك واإلطفاء والضرائب 
%137 والزكاة   431%  732%  438%  638%  

 4434 4.36 4134 4.31 836. الستهلك واإلطفاء

 7.31 64731 4436 67438 .6273 الربح التشغيلي 

%436 شا ب الربح التشغيلي  .34%  634%  131%  .32%  

(1387) صايى  صرويات التمويل   (.3.8)  (732.)  1311  (6321)  

(6348)  .131  7312  1346 أ رى   (62312)  

 432 64134 .4.3 67434 62731 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 731 6134 437 34. 432 الزكاة والضريبة 

 736 6.131 4137 67631 .6123 صايى الد ل 

%431 ال ائد  لى المبي ات   .3.%  63.%  .34%  136%  

      

 A 7164A 7164A 7162E 7161A.716 قائمة المركز المالي ) ليون ريار(

  61137  61731  1137  2134  438. النقدية و ا يي حكمها 

  1438  66231  638.  7.34  6438 ذ ف  دينة 

  44431  11436  14638  11434  48131 المخزون 

  1131  2.31  1831  4131  1.37 أ رى 

  22136  .1883  86832  86131  41.31 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  44131  44.34  42134  41834  44131 صايى الموجودات الثابتة و شرو ات تحت التنفيل

  .743  7134  .643  134  .13 أ رى 

  48131  42131  48432  41131  .4413 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  6174631  6144837  61.1.34  61.6831  6114.37 إجمالي الموجودات 

            

  131  131  7131  7131  4131 الدي  قصير األجل والمستحق    الدي  طويل األجل 

  48832  47237  44831  41138  34... ذ ف دائنة 

  64134  64137  61131  66731  64734 أ رى

  1.436  18134  18834  27.32  47131  طلوبات قصيرة األجل 

            

  131  131  6131  131.  131 دي  طويل األجل

  8.314  17311  2.3.6  42314  1364.  طلوبات غير جارية 

  4.737  12131  4.631  .4623  48836 حقوق المساشمي  

  6174631  6144837  61.1.34  61.6831  6114.37 إجمالي المطلوبات وحقوق المساشمي  

      

 A 7164A 7164A 7162E 7161A.716 قائمة التديقات النقدية ) ليون ريار(

  61836  66431  4138  74134  64738 التديقات النقدية التشغيلية 

(.413) التديقات النقدية التمويلية   (6.43.)  (4.31)  6134  (.131)  

(61131) التديقات النقدية الستثمارية   (8132)  (836)  ).736( (4436)  

(.6) التغير يي النقدية   .4  (4)  17  .4  
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 شرح نظا  التصنيف يي البلد المالية

 لوة  لى ذلب، يقو  نظا  التقييف 3 وتستخد  البلد المالية شيكل التقييف الخاص بها    للث طبقات  وت تمد التوصيات  لى البيانات الكمية والكيفية التي يجم ها المحللون

 الهبوط3/ودلدينا بإدراج األسهف المغطاة ضم  إحدى  ناطق التوصية التالية بناءال  لى س ر اإلغلق ، والقيمة ال ادلة التي نحددشا، وإ كانية الص 

 %613القيمة ال ادلة تزيد  لى الس ر الحالي بأكثر      :زيادة المراكز

 %613القيمة ال ادلة تزيد أو تقل    الس ر الحالي بأقل       حياد:

 %613القيمة ال ادلة تقل    الس ر الحالي بأكثر      تخفيض المراكز: 

وف لر لف يتف تحديد قيمة  ادلة لنتظار  زيد    التحليل أو البيانات أو قوائف  الية تفصيلية أو وجود تغيير جوشري يي أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أ رى  اصة بأبحاث البلد المالية3

 

 البلد المالية
 

  د ة ال ملء
 clientservices@albilad-capital3com البريد اللكتروني:

 1888 – .71 – 66 – 111+ اإلدارة ال ا ة:

 1116 – 661 – 811 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصور
 abicasset@albilad-capital3com البريد اللكتروني:

 1781 – 711 – 66 – 111+  شاتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital3com البريد اللكتروني:

 1741 – 711 – 66 – 111+  شاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital3com البريد اإللكتروني:

 1741 – 711 – 66 – 111+  شاتف:

 capital3com/research-www3albilad الموقع  لى الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد اللكتروني:

 17.1 – 711 – 66 – 111+  شاتف:

 

 المصريية الستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد اللكتروني:

 1741 – 711 – 66 – 111+  شاتف:

 إ لء المس ولية

مالاياة و اديارياهاا و اولافاياهاا ل ال بللت شركة البلد المالية أقصى جهد للتأكد    أن  حتوى الم لو ات الملكورة  يي شلا التقرير  صحيحة ودقيقة و ع ذلب يإن شركة البلد

 3   ذلبجة يقد ون أي ضمانات أو ت هدات صراحة أو ضمناال بشأن  حتويات التقرير ول يتحملون بطريقة  باشرة أو غير  باشرة أي  س ولية قانونية نات

األغاراض دون الاماواياقاة الاخاطاياة   ا  ل يجوم إ ادة نسخ أو إ ادة توميع أو إرسار شلا التقرير بطريقة  باشرة او غير  باشرة ألي شخص آ ر أو نشره كلياال أو جازئايااال ألي غارض 

  3المسبقة    شركة البلد المالية

 كما نلفت النتباه بأن شله الم لو ات ل تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو لتخاذ قرار استثماري3

 3ي تبر أي إجراء استثماري يتخله المستثمر بناءال  لى شلا التقرير سواءال كان كلياال أو جزئياال شو  س وليته الكا لة وحده

ا أو أي إجراء آ ر يمك  أن يتحقق  ستقبل3 لللب يإننا ناناصاح باالارجاوع إلا ساتاشاار اساتاثامااري  ا شال قابال ى  ليس الهدف    شلا التقرير أن يستخد  أو ي تبر  شورة أو  يارال

 3الستثمار يي  ثل شله األدوات الستثمارية

 تحتفظ شركة البلد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهلا التقرير3

 

 18611–2.تصريح شيئة السوق المالية رقف 

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

