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 قطاع التجزئة

 اكسترا

إكستتترا  تل التربتع األول —أظهرت المؤشرات المالية األولية لشركة المتحدة لإللكترونيات

مليون ريتال  01مليون ريال مقابل  8012مل العام الحالي تحقيق الشركة ربحًا صافيًا قدره 

%، بينما تراجعت األربتا  الاتافتيتة لتلتشتركتة 22بنمو يبلغ  8102في الربع األول مل  ام 

 مليون ريال1 82البالغ  8102%  ل مستوى الربع األخير مل  ام 21بنحو 

يرجع التحسل في أربا  الشركة  لى أساس سنوي إلتى نتمتو التمتبتيتعتات  تيتء تت  تر أ ا  

الشركة سلبًا خالل الربع األول مل العام الماضي بإلغا  بعض البتدتت والتمتزايتا التمتالتيتة 

والتي تم إ ا تها بعد الربتع األول  8102للعامليل في الدولة في الناف الثاني مل  ام 

% خالل التنتاتف 81، ونتج  ل ذلك تراجع مبيعات سوق اإللكترونيات بنحو 8102مل  ام 

، وفتقتا 8102% بنهاية  تام 01األول مل العام الماضي لكل انخفض معدل التراجع إلى 

إل ارة الشركة تراجع السوق أيضًا خالل الربع األول مل العام الحالي لكل الشركتة  توضتت 

% 218ذلك مل خالل رفع  اتها السوقية، ولهذا فقد ارتفعت متبتيتعتات الشتركتة بتنتحتو 

1 تتقتدر 8102مليون ريال في التربتع األول متل  تام  218مليون ريال مقابل  228لتسجل 

اتشارة إلى أن الشركة وقعت اتفاقًا في شهر نوفمبر الماضي مع متنتاتة نتون لتتتكتون 

 المور  والشريك الحاري لألجهزة اإللكترونية والمنزلية في المملكة1

، يرجع انختفتاا األربتا  إلتى تتحتقتيتق الشتركتة إيترا ات 8102بالمقارنة مع األخير مل  ام 

مليون ريال في التربتع الستابتق جترا  إقتامتة متوستم التتتختفتيتضتات  0,201قياسية قدرها 

لتفا ي ضريبة القيمة المتضتافتة،  8102السنوي فضال  ل زيا ة المبيعات قبل بداية  ام 

 81021%  ل الربع األخير مل  ام 4214وبهذا انخفضت المبيعات بنحو 

متقتابتل  8102مليون ريال خالل الربع األول مل  تام  88سجَلت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ  

% 24%، فيما تراجع بنسبتة 27مليون ريال في الربع المما ل مل العام السابق بنمو  01

مليون ريتال، وبتهتذا بتلتغ هتامت   21 ل الربع السابق والذي بلغت أربا ه التشغيلية نحو 

% فتي التربتع التمتقتابتل 012% في الربتع األول متل التعتام متقتابتل 817الربح التشغيلي 

 % في الربع السابق4111و

متلتيتون ريتال  تيتء تتمتكتنتت  02أ لى مل توقعنا التبتالتغ  8102جا ت أربا  األول مل  ام 

الشركة مل تحقيق مبيعات قوية وذلك مل خالل استمراريتها في تطويتر متبتيتعتاتتهتا  تبتر 

الموقع اتلكتروني واهتمامها بختدمتات متا بتعتد التبتيتع وختدمتات التتتقتستيت  فضتاًل  تل 

استمرارية تحكمها بتكلفة وماروفات التشغيل، وهذا مكنها مل زيا ة  اتهتا الستوقتيتة 

في سوق اإللكترونيات للمملكة العربية السعو ية1 فيما يتعلق بالتوسعات، فقد قتامتت 

وكتان ذلتك فتي التربتع التثتالتء متل التعتام، متل  8102الشركة بافتتا  فرع و يد في  ام 

1 متل التمتتتوقتع أن تستتتفتيتد 8102فروع جديدة ختالل  تام  1المخط  أن تضيف الشركة 

الشركة مل قرار توطيل منافتتذ البيتتع فتتي محتتالت اتجهتتزة المنزليتتة والكترونيتتتتة  ا تتتبتارًا 

مل نوفمبر المقبل والذي سيساهم في تستارع تحتتول الستتوق لاالتتح تتجتتتتتارة التتتجتزئتتتتة 

المنظمتتة  لى  ساب صغار التجار ولكل بتتكتلتفتة أجتور أكتبتر  تلتى الشتركتات1 نتعتتتقتد أن 

ريال للسهم وفقا لنتمتوذ   82السهم يتداول أ لى بكثير مل قيمته العا لة والتي تقدر بت 

 التدفقات النقدية لدينا1

 CFAأ مد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA1Hindawy@albilad-capital1com 

 

 للتواصل مع إ ارة األبحاث:

 تركي فد ق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital1com 

 تخفيض مراكز التوصية
 82111 القيمة العا لة )ريال(

 21121 )ريال( 8102ابريل 01 السعر كما في

 %80181- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 41111SE رمز تداول

 28171 أسبوع )ريال( 88أ لى سعر لت 

 87101 أسبوع )ريال( 88أ نى سعر لت 

 82121% التغير مل أول العام

 188 أشهر )ألف سهم( 1متوس   جم التداول لت 

 1,170 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 284 الرسملة السوقية )مليون  وتر(

 48 األسهم المادرة )مليون سهم(

  %(8كبار المساهميل )أكثر مل 

 %48148 شركة الفوزان القابضة

 %04171 شركة  بدالعزيز الاغير لالستثمار التجاري

 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  المالية

80

120

160

200

240

280

 مؤشر تداول اكسترا

 المادر: تداول

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

 العائد  لى المبيعات المبيعات

 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  المالية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 8108A 8102A 8102A 8102E  يسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنش ة /الربح قبل ماروفات التمويل 
 01181 08108 21127 82121 واتستهالك واتطفا  والزكاة 

 1122 1127 1122 1122 مضا ف المنش ة / المبيعات 

 N/A 80122 02122 28114 مضا ف الربحية 

% 010 العائد  لى التوزيع   111 %  812 %  114 %  

 4120 8148 8120 8122 مضا ف القيمة الدفترية 

 1121 1121 1128 1128 السعر / المبيعات 

 0118 0107 0102 0107 النسبة الجارية لألصول 

% 018 نمو اتيرا ات   111 %  0810 %  411 %  

1112- 0102 ربحية السهم )ريال(  1114 1127 

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 المالية1ال قد تختلف طريقة  را بيانات القوائم المالية في التقرير  ل الطريقة التي تتبعها الشركة1 ولكل ت ت  ير مل هذا اتختالف  لى النتيجة

 ة1 ولي* القوائم المالية التاريخية معدة وفقا لمعاير المحاسبة السعو ية لحيل اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للمعايير المحاسبية الد

 8104A 8108A 8102A 8102A 8102E قائمة الدخل )مليون ريال(

 4,12212 4,81712 1,28212 1,24412 1,22714 إجمالي اتيرا ات 

 1,21712 1,47718 1,02214 1,02211 1,12212 تكلفة المبيعات 

  804181  817122  888187  422118  480118 الماروفات العمومية وات ارية وماروفات البيع والتوزيع

-  بنو  تشغيلية  أخرى )بالاافي(   -  (8018)  (211)  (411)  

 88110 07818 4812 01018 02712 الربح قبل ماروفات التمويل واتستهالك واإلطفا  والضرائب والزكاة 
هام  الربح قبل ماروفات التمويل واتستهالك واإلطفا  والضرائب 

%412 والزكاة   812%  018%  412%  811%  

 4218 4411 4118 4214 4117 اتستهالك واإلطفا 

 02017 04217 810 8810 08812 الربح التشغيلي 

%114 هام  الربح التشغيلي  018%  110%  118%  117%  

(1112) صافى ماروفات التمويل   (8121)  (0127)  (8180)  (8114)  

    -                  -                 -               1171  8112 أخرى 

 02718 04814 111 8111 08418 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 218 811 812 418 114 الزكاة والضريبة 

 02114 04110 )814( 4718 08011 صافى الدخل 

%111 العائد  لى المبيعات   011%  -110%  111%  112%  

      

 8104A 8108A 8102A 8102A 8102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  2814  2218  01118  2218  2118 النقدية وما في  كمها 

  02412  02817  01812  1012  8118 ذمم مدينة 

  22018  22817  84411  28012  22814 المخزون 

  111  111  111  2217  8712 أخرى 

  0,18212  0,01111  24717  20212  20711 إجمالي الموجو ات قايرة األجل 

            

  48114  44018  41810  42114  47214 صافى الموجو ات الثابتة ومشرو ات تحت التنفيذ

  7011  2211  2018  0411  118 أخرى 

  84018  80718  47211  42412  47711 إجمالي الموجو ات طويلة األجل 

  0,82111  0,28818  0,84218  0,11114  0,10211 إجمالي الموجو ات 

            

  111  81111  111  8111  8111 الديل قاير األجل والمستحق مل الديل طويل األجل 

  28818  27412  28014  88212  87112 ذمم  ائنة 

  8818  8118  0414  01717  00817 أخرى

  22211  74218  21817  22218  28112 مطلوبات قايرة األجل 

            

  111  111  111  0111  1111  يل طويل األجل

  084142  012178  28142  21110  42114 مطلوبات غير جارية 

  21212  82210  88217  81012  80211  قوق المساهميل 

  0,82111  0,28818  0,84218  0,11114  0,10211 إجمالي المطلوبات و قوق المساهميل 

      

 8104A 8108A 8102A 8102A 8102E قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

(01017)  01210  8212  88114 التدفقات النقدية التشغيلية   18714  

(01411) التدفقات النقدية التمويلية   (8111)  (1111)  07218  (82112)  

(2112) التدفقات النقدية اتستثمارية   (210)  (4410)  (8712)  (2118)  

(4)  18 التغير في النقدية   14  2  8  

           
 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  المالية
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 قطاع التجزئة

 اكسترا

 شر  نظام التانيف في البال  المالية

 الوة  لى ذلك، يقوم نظام التقييم 1 وتستخدم البال  المالية هيكل التقييم الخاص بها مل  الث طبقات  وتعتمد التوصيات  لى البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط1/و لدينا بإ را  األسهم المغطاة ضمل إ دى مناطق التوصية التالية بناً   لى سعر اإلغالق ، والقيمة العا لة التي نحد ها، وإمكانية الاع

 %011القيمة العا لة تزيد  لى السعر الحالي ب كثر مل   :زيادة المراكز

 %011القيمة العا لة تزيد أو تقل  ل السعر الحالي ب قل مل    حياد:

 %011القيمة العا لة تقل  ل السعر الحالي ب كثر مل   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة  ا لة تنتظار مزيد مل التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفايلية أو وجو  تغيير جوهري في أ ا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة ب بحاث البال  المالية1

 

 البال  المالية
 

 خدمة العمال 
 clientservices@albilad-capital1com البريد اتلكتروني:

 7222 – 811 – 00 – 722+ اإل ارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إ ارة األصول
 abicasset@albilad-capital1com البريد اتلكتروني:

 2821 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إ ارة الحفظ
 custody@albilad-capital1com البريد اتلكتروني:

 2887 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إ ارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital1com البريد اإللكتروني:

 2881 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 capital1com/research-www1albilad الموقع  لى الشبكة:

 

  إ ارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital1com البريد اتلكتروني:

 2811 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المارفية اتستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital1com البريد اتلكتروني:

 2882 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 إخال  المسؤولية

مالتيتة ومتديتريتهتا ومتوظتفتيتهتا ت ال بذلت شركة البال  المالية أقاى جهد للت كد مل أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة و قيقة ومع ذلك فإن شركة البال 

 1 ل ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صرا ة أو ضمنًا بش ن محتويات التقرير وت يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغتراا  ون التمتوافتقتة التختطتيتة  متل ت يجوز إ ا ة نسخ أو إ ا ة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جتزئتيتًا ألي غترا 

  1المسبقة مل شركة البال  المالية

 كما نلفت اتنتباه ب ن هذه المعلومات ت تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو تتخاذ قرار استثماري1

 1يعتبر أي إجرا  استثماري يتخذه المستثمر بناً   لى هذا التقرير سواً  كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة و ده

ستتتشتار استتتثتمتاري متؤهتل قتبتل ى مليس الهدف مل هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكل أن يتحقق مستقبال1 لذلك فإننا نتنتاتح بتالترجتوع إلت

 1اتستثمار في مثل هذه األ وات اتستثمارية

 تحتفظ شركة البال  المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير1

 

 12011–12تاريح هيئة السوق المالية رقم 
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