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 قطاع التجزئة

 اكسترا

أظهرت النتائج المالية األولية لشركة اكسترا تحقيق صافي ربح في الربع الرابع من  انا  

مليون ريال للربع المماثل م  العنا  السنابنق  8572مليون ريال مقابل  6275قدره  8102

%7 080%، بينما ارتفعت األرباح الصنافنينة ان  النربنع السنابنق بننننسن نة 009بارتفاع بلغ 

مليون ريال مقارنة بصنافني اسنارة   041وبذلك بلغ صافي الربح السنوي م لغ وقدره  

 81057مليون ريال االل اا   874

أرجعت الشركة تحقيقها هذه األرباح  إلى ارتفاع الم يعات الفصلية والسنوية الى أانلنى 

% 0870بنننسن نة  8102مستوياتها التاريخية، فقد ارتفعت الم نينعنات  السنننوينة لنعنا  

، بناضانافنة إلنى 8105مليون ريال فني انا   21262مليون ريال مقابل  41801مسجلة 

تنحنسنن  هننوامني الننربنحننينة جنرا  ييننافة الننتنحنكننت فنني تننكنلنفننة ومصننروفنات الننتنشنن نيننل7               

مليون رينال منقنارننة    01502% لتصل إلى 0572كما صعدت م يعات الربع الرابع بمعدل  

مليون ريال االل الربع المماثل م  العا  السابنق، اناهنت فني النك اضقن نال  01222بن 

، باضانافنة إلنى إقنامنة 8102الك ير ق ل تط يق اري ة القيمة المضافة في مطلع اا  

مهرجان التخفيضات السنوي االل الربع الرابع حيث ارتفع هامي صنافني النربنح بشنكنل 

ملحوظ جرا  تحس  المزيج ال يعي للشركة فضاًل ا  نمو ادمات ما بعد ال يع واندمنات 

التقسيط، والك الى الرغت م  ييافة مصاريف الن نينع والنتنويينع والنمنصنارينف اضفارينة 

 والزكاة7

منقنابنل  8102مليون ريال االل الربع الرابع م  اا   21اجَلت الشركة ربحًا تش يليًا بلغ  

%، فنينمنا قنفنز بنننسن نة 69مليون ريال في الربع المماثل م  العا  السنابنق بنننمنو  44

 06578% ا  الربع السابق7 والى المستوى السنوي، بلغ الربح النتنشن نينلني ننحنو 062

1 ليرتفع هامي الربح التش نينلني 8105مليون ريال  في اا   8276مليون ريال مقارنة بن 

 % االل العا  السابق0727% مقارنة بن 272إلى 

مليون ريال حيث تمكنت الشنركنة من   51جا ت أرباح الربع الرابع مقاربة لتوقعاتنا ال ال ة 

تحقيق أالى م يعات تاريخية النى النمنسنتنوى النفنصنلني والسنننوي، والنك من  انالل 

ااتمراريتها في تطوير م يعاتها ا ر الموقع االلكتروني واهتمامها بخدمات ما بعد ال يع 

وادمات التقسيط فضاًل ا  ااتمرارية تحكمها بتكلفة ومصنروفنات النتنشن نينل، وهنذا 

 مكنها م  ييافة حصتها السوقية في اوق اضلكترونيات للمملكة العربية السعوفية7

م  جانب آار، نتوقع أن يخفف األمر السامي بصرف بدل غال  المعيشة وإاافة العالوة 

السنوية للعاملي  في الدولة ، يخفف م  التراجع المتوقع في انفاق المستهلكي   جرا  

تننطنن ننيننق اننرينن ننة الننقننيننمننة الننمننضننافننة وفننر  راننو  اننلننى الننمننقننيننمننينن  وأاننرهننت7                       

وبصفة اامة ،نعتقد أن الشركة  اتستمر بتسجينل منعندالت ننمنو إينجنابنينة بندانت من  

 اططها التواعية والتحالف مع شركا  ااتراتيجيي  كمنصة نون7 

ريال والك بنعند  60ريال إلى  4272واطفًا الى ما ا ق نرفع تقييمنا لسهت اكستر م  

 رفع توقعاتنا ألفا  الشركة االل الفترة القافمة7

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA7Hindawy@albilad-capital7com 

 

 للتواصل مع إفارة األبحاث:

 تركي فداق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 حياد التوصية
 60711 القيمة العافلة )ريال(

 42702 )ريال( 8102يناير  9السعر كما في 

 %571 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 41127SE رمز تداول

 60761 أا وع )ريال( 68أالى اعر لن 

 81766 أا وع )ريال( 68أفنى اعر لن 

 874% الت ير م  أول العا 

 822 أشهر )ألف اهت( 2متواط حجت التداول لن 

 81180 الراملة السوقية )مليون ريال(

 629 الراملة السوقية )مليون فوالر(

 48 األاهت المصدرة )مليون اهت(

  %(6ك ار المساهمي  )أكثر م  

 %46748 شركة الفويان القابضة

 %04792 شركة ا دالعزيز الص ير لالاتثمار التجاري
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 8106A 8105A 8102A 8102F فيسم ر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح ق ل مصروفات التمويل 
 2742 9782 82725 02724 واالاتهالك واالطفا  والزكاة 

 1744 1744 1761 1761 مضااف المنشأة / الم يعات 

 08724 04748 950724 40701 مضااف الربحية 

% 075 العائد الى التوييع   171 %  478 %  578 %  

 8722 8792 2721 2721 مضااف القيمة الدفترية 

 1742 1742 1764 1764 السعر / الم يعات 

 0748 0726 0780 0709 النس ة الجارية لألصول 

% 076 نمو االيرافات   178 %  0878 %  172 %  

 2726 2724 1716 0702 ربحية السهت )ريال(

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 للقوائت المالية7ال قد تختلف طريقة ار  بيانات القوائت المالية في التقرير ا  الطريقة التي تت عها الشركة7 ولك  ال تأثير م  هذا االاتالف الى النتيجة

 ة7 ولي* القوائت المالية التاريخية معدة وفقا لمعاير المحاا ة السعوفية لحي  اصدار القوائت المالية الجديدة وفقا للمعايير المحاا ية الد

 8104A 8106A 8105A 8102F 8102E قائمة الدال )مليون ريال(

 4180171 4188878 2126872 2124472 2152974 إجمالي االيرافات 

 2149979 2149575 2105274 2105272 2115275 تكلفة الم يعات 

  619784  614726  605722  425716  460718 المصروفات العمومية واالفارية ومصروفات ال يع والتوييع

 81179 88172 5271 01076 05972 الربح ق ل مصروفات التمويل واالاتهالك واضطفا  والضرائب والزكاة 

%475هامي الربح ق ل مصروفات التمويل واالاتهالك واضطفا  والضرائب   872%  072%  678%  472%  

 4472 4271 4474 4574 4279 االاتهالك واضطفا 

 06578 02272 8275 6670 08672 الربح التش يلي 

%274 هامي الربح التش يلي  076%  175%  272%  470%  

(2722) صافى مصروفات التمويل   (8722)  (0729)  1711  (1762)  

(02712)  1792  8712 أارى   (2725)  (2724)  

 04572 05479 472 6272 08476 الربح ق ل الزكاة والضري ة 

 575 276 875 478 274 الزكاة والضري ة 

 04170 06274 870 4978 08071 صافى الدال 

%272 العائد الى الم يعات   072%  170%  272%  272%  

      

 8104A 8106A 8105A 8102F 8102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  05170  06571  01178  5578  2176 النقدية وما في حكمها 

  5972  2274  5672  2072  8276 امت مدينة 

  50579  58870  64471  56072  55674 المخزون 

  01672  06272  5171  5279  6975 أارى 

  96870  0111972  22170  20272  20971 إجمالي الموجوفات قصيرة األجل 

            

  44270  42278  46575  42174  49274 صافى الموجوفات الثابتة ومشرواات تحت التنفيذ

  2276  2279  8472  0472  176 أارى 

  68576  68270  42179  42472  49971 إجمالي الموجوفات طويلة األجل 

  0142275  0162579  0186071  0121274  0120271 إجمالي الموجوفات 

            

  171  171  171  8171  8171 الدي  قصير األجل والمستحق م  الدي  طويل األجل 

  64872  64474  42272  66275  69172 امت فائنة 

  05272  05472  04574  01979  00879 أارى

  21572  21272  52670  52276  28272 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  171  171  171  0171  2171 في  طويل األجل

  98719  010704  22756  22720  42714 مطلوبات غير جارية 

  52979  28270  62878  62075  60272 حقوق المساهمي  

  0142275  0162579  0186071  0121274  0120271 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي  

      

 8104A 8106A 8105A 8102F 8102E قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  02972  06174  01270  6572  86174 التدفقات النقدية التش يلية 

(02472) التدفقات النقدية التمويلية   (6271)  (2171)  (01579)  0176  

(2172) التدفقات النقدية االاتثمارية   (270)  (4470)  (4275)  (9172)  

(4)  26 الت ير في النقدية   24  (4)  51  

           
 المصدر: القوائت المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الف المالية
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 اكسترا

 شرح نظا  التصنيف في ال الف المالية

االوة الى الك، يقو  نظا  التقييت 7 وتستخد  ال الف المالية هيكل التقييت الخاص بها م  ثالث ط قات  وتعتمد التوصيات الى ال يانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 اله وط7/وفلدينا بإفراج األاهت الم طاة ام  إحدى مناطق التوصية التالية بناً  الى اعر اضغالق ، والقيمة العافلة التي نحدفها، وإمكانية الصع

 %017القيمة العافلة تزيد الى السعر الحالي بأكثر م    :زيادة المراكز

 %017القيمة العافلة تزيد أو تقل ا  السعر الحالي بأقل م     حياد:

 %017القيمة العافلة تقل ا  السعر الحالي بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر لت يتت تحديد قيمة اافلة النتظار مزيد م  التحليل أو ال يانات أو قوائت مالية تفصيلية أو وجوف ت يير جوهري في أفا  الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أا اب أارى ااصة بأبحاث ال الف المالية7

 

 ال الف المالية
 

 ادمة العمال 
 clientservices@albilad-capital7com ال ريد االلكتروني:

 9222 – 812 – 00 – 955+ اضفارة العامة:

 1110 – 005 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إفارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com ال ريد االلكتروني:

 5821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إفارة الحفظ
 custody@albilad-capital7com ال ريد االلكتروني:

 5869 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إفارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital7com ال ريد اضلكتروني:

 5861 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital7com/research-www7albilad الموقع الى الش كة:

 

  إفارة الوااطة
 abicctu@albilad-capital7com ال ريد االلكتروني:

 5821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االاتثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com ال ريد االلكتروني:

 5865 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 إاال  المس ولية

مالينة ومندينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال ال بذلت شركة ال الف المالية أقصى جهد للتأكد م  أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة وفقيقة ومع الك فإن شركة ال الف

 7ا  الكجة يقدمون أي امانات أو تعهدات صراحة أو امنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أي مس ولية قانونية نات

األغنرا  فون النمنوافنقنة النخنطنينة  من  ال يجوي إاافة نسخ أو إاافة توييع أو إراال هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة ألي شخص آار أو نشره كليًا أو جنزئنينًا ألي غنر  

  7المس قة م  شركة ال الف المالية

 كما نلفت االنت اه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاا قرار ااتثماري7

 7يعت ر أي إجرا  ااتثماري يتخذه المستثمر بناً  الى هذا التقرير اواً  كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سنتنشنار اانتنثنمناري من هنل قن نل ى مليس الهدف م  هذا التقرير أن يستخد  أو يعت ر مشورة أو اياًرا أو أي إجرا  آار يمك  أن يتحقق مستق ال7 لذلك فإننا ننننصنح بنالنرجنوع إلن

 7االاتثمار في مثل هذه األفوات االاتثمارية

 تحتفظ شركة ال الف المالية بجميع الحقوق المرت طة بهذا التقرير7

 

 12011–22تصريح هيئة السوق المالية رقت 
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