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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %15.4  80.0 المستهدف السعر
  04/07/2019 بتاريخ 69.3 السعر الحالي

  

 

 

 
 
 
 

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
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 األرباح

Period End (SAR) 12/18A 12/19E 12/20E 12/21E

Revenue (mn) 4,394 5,024 5,494 5,809

Revenue Growth 4.4% 14.3% 9.4% 5.7%

EBITDA (mn) 222 296 357 397

EBITDA Growth 15.3% 33.8% 20.6% 11.0%

EPS 3.22 4.43 5.41 5.89

EPS Growth 14.9% 37.6% 22.0% 8.9% 

 . المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

رة األبحاث أدا  

  عبدالملك السالم 
Tel +966 11 211 9353, AlsalemA@alrajhi-capital.com 

 اكسترا
 .اكسترا تعلن عن أول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة

مليون لاير لبيع جزء من محفظة ذممها المدينة المتحققة  166أعلنت اكسترا مؤخرا أنها قد أنجزت صفقة بما قيمته 

سيط " برنامج تسهيل". وتعتبر هذه الصفقة أول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة ذمم مدينة غير من مبيعاتها بالتق

مدعومة بأصول على مستوى الشركة وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، أيضا. وقد تم بيع الذمم المدينة الى 

الجزء الذي تم بيعه من المحفظة نسبة  مليون لاير. ويمثل 160مصرف الراجحي مقابل تدفقات نقدية يبلغ حجمها 

% تقريبا من الجزء األخير المتبقي من مبيعات الشركة بالتقسيط. وفي رأينا، فان هذه الصفقة تشتمل على 41

العديد من النتائج االيجابية للشركة مثل المعرفة مسبقا باألرباح المستقبلية والتدفقات النقدية، وزيادة طاقتها للتوسع 

الى  2019 بالتقسيط، الى جانب خفض مديونيتها. وقد قمنا بتعديل تقديراتنا لنمو ايرادات الشركة لعامفي البيع 

%(. وبعد األخذ في االعتبار 7) من  2020% لعام 9.4% سابقا( والى 9.7% على أساس سنوي ) من 14.3

% في ربح السهم 34ع بنسبة هذه الصفقة لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة، فان تقديراتنا تشير الى ارتفا

لاير مما يشير ضمنا الى  80. وبناء عليه، فقد قمنا بتعديل ربحنا المستهدف للسهم الى 2019التقديري لعام 

تصنيف الشركة تصنيفا يتضمن التوصية "بزيادة المراكز في سهمها" مع احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة 

15.4%. 

 166كورة أعاله، سوف تبيع الشركة جزءا من محفظة ذممها المدينة تبلغ قيمتها وفقا للصفقة المذ  : مالمح الصفقة

مليون لاير. وسوف يمكن ذلك شركة اكسترا من تحقيق ربح فائدة  160مليون لاير الى مصرف الراجحي مقابل 

المحدد شهرا، وهو الزمن األصلي  18( بدال من تحقيق ذلك على مدى حوالي 2019بشكل فوري ) الربع الثاني 

لتحصيل هذه الذمم المدينة. ووفقا لشروط الصفقة، سوف يتحمل المصرف قروضا مشكوك في تحصيلها بنسبة تصل 

 .% من الذمم المدينة، ويقع على عاتق اكسترا مسئولية ما زاد عن ذلك25الى 

  : مدلوالت الصفقة

 ة جيدة من الديون لديون : اننا نعتقد أن الشركة قد تمكنت من المحافظة على نوعي نوعية الديون

% وعلى نسبة ديون مشكوك في تحصيلها 10األقساط، اذ حافظت على متوسط معدل عجز أقل من 

% ) المصدر : ملفات الشركة(. اننا نتوقع أن تؤدي صفقة بيع الذمم المدينة هذه الى تحسين 3أقل من 

سة مالية لديها امكانات أفضل نوعية قروضها نظرا ألنها قامت بتحويل معظم مخاطر ديونها الى مؤس

للتعامل مع هذه المخاطر. ونظرا ألن مصرف الراجحي قد اشترى هذه الذمم المدينة بانخفاض بنسبة 

 .% فقط من قيمتها، فان ذلك يسلط الضوء على جودة نوعية هذه القروض4

 الثالث سنوات : لقد ظل جزء البيع باألجل لمبيعات أكسترا، ينمو بصورة مضطردة خالل  محرك للنمو

% في 3% في الفترة التي تم االعالن عن نتائجها مؤخرا )ارتفعت من 7.5اذ بلغ حوالي  -األخيرة

وفقا لتقديراتنا(. ونظرا لعملية بيع محفظة الذمم  2018% في السنة المالية 7و  2017السنة المالية 

، ومع توفر مزيد من طاقة البيع % تقريبا من مبيعات الشركة باألجل41المدينة هذه التي تبلغ قيمتها 

مما سوف يحرك  2019% خالل السنة المالية 10 -%9باألجل،  فإننا نتوقع أن يرتفع هذا الجزء الى 

 .مبيعات اكسترا بصورة ايجابية

 8مليون لاير )  17: بموجب هذه الصفقة، سوف تحقق الشركة ربحا اضافيا يبلغ  تسريع الربح %

( مقابل دفعات فائدة مستقبلية كان يتوقع أن يتم 2019قديري للسنة المالية تقريبا من صافي الربح الت

 تحصيلها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك، سابقا

 تقريبا، كما 19: تبلغ نسبة الدين/ االصول للشركة  السيولة، المديونية وأرباح األسهم الموزعة %

تستخدم الشركة متحصالت الصفقة لتسديد  مليون لاير. ونتوقع أن 223تتمتع برصيد نقدي جيد يبلغ 

% تقريبا، وينتج عنه خفض 14جزء من ديونها الحالية، مما سيؤدي الى خفض نسبة المديونية الى 

% تقريبا من صافي الربح التقريبي للسنة 2مليون لاير وفقا لتقديراتنا )  4مصروفات الفائدة بمقدار 

عتقد أن الشركة سوف تكون قادرة على زيادة نسبة توزيعات (.وباإلضافة الى ذلك، فإننا ن2019المالية 

لاير في السنة المالية  2.75 –لاير  2.5أرباح أسهمها اذ من المحتمل أن يرتفع ربح السهم الموزع الى 

% في السنة المالية 4.0 -%3.6، مما يعني ضمنا عائد توزيعات أرباح أسهم تبلغ نسبته 2019

ائد توزيعات األرباح لمؤشر السوق السعودية ) تاسي( الذي يبلغ ، وهو أفضل من متوسط ع2019

3.4%. 

 

 

 التصنيف الحالي

 



 ا()اكستر تالشركة المتحدة لإللكترونيا
 التجزئة

EXTRA AB: Saudi Arabia 

 2019 يوليو 08

  

 
    

bn924.0US$   40% mn202.4US$  

  اليومي التداول حجم متوسط    المتداولة األسهم    السوقية القيمة 

   

 

   

 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلعب برنامج تسهيل للبيع بالتقسيط أهمية كبيرة في عمليات اكسترا، اذ أنه يمكن الشركة من طرح  : برنامج تسهيل

لى جانب زيادة القوة الشرائية للعمالء الحاليين. عالوة على والتوسع في منتجاتها لعمالء جدد من خالل البيع باآلجل ا

ذلك، فان هذا البرنامج يمكن الشركة من جمع البيانات التي يتم الحصول عليها من العمالء، الشيء الذي من شأنه 

وسوف  تحسين فهم احتياجاتهم وعوامل السوق المتغيرة مما يساعد الشركة على التكيف مع هذه العوامل وفقا لذلك.

يساعد ذلك أيضا الشركة في زيادة االيرادات المتحققة من الفوائد من البرنامج في المستقبل. ووفقا لتقديراتنا، فإننا 

% في السنة 21% و19نتوقع أن تصل مساهمة ايرادات الفائدة المتحققة من برنامج تسهيل في صافي الربح الى 

 .لي، على التوا2020والسنة المالية  2019المالية 

 التدفقات طريقة بين متساوية بأوزان تمزج تقييم طريقة أساس على اكسترا تقييم في مستمرين نزال ال:  التقييم

مرة من ربح السهم التقديري  للسنة المالية  18.5المخصومة وطريقة التقييم النسبي القائمة على ربح السهم )  النقدية

لاير للسهم سابقا( مدعوما بارتفاع النمو نتيجة  70لاير ) من  80( مما ينتج عنه سعر مستهدف للسهم يبلغ 2019

% 14.3الى  2019للتوسع في برنامج تسهيل للبيع بالتقسيط. وقد قمنا بتعديل ورفع تقديراتنا لنمو االيرادات لعام 

 مكرر عند حاليا الشركة سهم %(. ويتداول7) من  2020% لعام 9.4% سابقا( والى 9.7على أساس سنوي ) من 

االثني عشر شهرا األخيرة، وهو قريب بشكل عام من  لفترة ربحه مكرر متوسط على بناء مرة، 19.5 يبلغ ربح

 عدلنا %، فقد15وبناء على احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة + مرة،  19.0متوسط مكرر ربحه لسنتين الذي يبلغ 

 .سهمها"  ) السابق كان محايدا( في المراكز بزيادة "التوصية يتضمن للشركة الى تصنيف تصنيفنا

 التدفقات طريقة بين متساوية بأوزان تمزج تقييم طريقة أساس على اكسترا تقييم في مستمرين نزال ال:  التقييم

مرة من ربح السهم التقديري  للسنة المالية  18.5يقة التقييم النسبي القائمة على ربح السهم ) المخصومة وطر النقدية

لاير للسهم سابقا( مدعوما بارتفاع النمو نتيجة  70لاير ) من  80( مما ينتج عنه سعر مستهدف للسهم يبلغ 2019

% 14.3الى  2019اتنا لنمو االيرادات لعام للتوسع في برنامج تسهيل للبيع بالتقسيط. وقد قمنا بتعديل ورفع تقدير

 مكرر عند حاليا الشركة سهم %(. ويتداول7) من  2020% لعام 9.4% سابقا( والى 9.7على أساس سنوي ) من 

االثني عشر شهرا األخيرة، وهو قريب بشكل عام من  لفترة ربحه مكرر متوسط على بناء مرة، 19.5 يبلغ ربح

 عدلنا %، فقد15وبناء على احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة + مرة،  19.0ذي يبلغ متوسط مكرر ربحه لسنتين ال

 .سهمها"  ) السابق كان محايدا( في المراكز بزيادة "التوصية يتضمن للشركة الى تصنيف تصنيفنا

األثر المالي حسب توقعات الشركة للسنوات القادمة: 1شكل   

2Q19E 3Q19E 4Q19E 2019E 2020

Bottom-line impact +SAR17.2mn -SAR10.1mn -SAR7.6mn -SAR0.5mn -SAR11.7mn
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يل "تطور حجم محفظة مبيعات التقسيط " تسه:  2شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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ان ارتفاع نشاط التجارة االلكترونية، ربما يؤثر على ايرادات الشركة بيد أن شراكة اكسترا مع نون دوت المخاطر : 

كوم وتركيزها على التجارة االلكترونية من المتوقع أن يساعد الشركة في تخفيف هذه المخاطر. وتشمل مخاطر 

لسوق أعلى مما هو متوقع، )ب( حدوث ارتفاع بأعلى من احتمال ارتفاع سعر السهم )أ( تحقيق الشركة لحصة في ا

 التوقعات في مستوى انفاق المستهلكين.
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 
 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز زعتادة توزيعهتا أو زعتادة  أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض

يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى ه الوثيقة واإلطالع عليها زرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. زن استالم هذ
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم زعادة توزيع أو زعادة زرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية زقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر 
غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه زنمتا  البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو

ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
ارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات ة أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمبتلك األوراق المالي

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

 القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أوينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو 
كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن  حقتق. التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، زن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهيكون لها آثار سلبية 

ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي 
غيرهتا متن  شتتقات ، أو، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في

 من وثائق البحث. دة في هذه الوثيقةأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون زشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة زلتى أو معتدة  البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو زرسال أو توزيع هذه الوثيقة من

وزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه ما يكون مثل هذا التللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا زطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية لراجحيا شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف رناسع:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة اللخ الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى زلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم ةالمقدر العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لكلتذ المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة زلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت زذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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