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 قطاع التجزئة

 اكسترا

تحقيق  ببقص فقاخقل  ق    -اكسترا -أظهرت النتائج األولية للشركة المتحدة لإللكترونيات 

مليون بيا  للربع القمقمقا قل  67.مليون بيا  مقابل  7.60قدبه  7102الربع الثالث من عام 

من العام الساب ، خيما بلغ فاخل الربص      الربقع القثقانقل مقن القعقام القحقالقل مق قلقغ  

 5768مليون بيا  6وبذلك بلغ فاخل ببص التسعة شهوب األولى من العام الحقالقل  4.64

مليون بيقا   ق   القةقتقرة القمقمقا قلقة مقن  .756مليون بيا  مقابل فاخل  سابة بم لغ 

 العام الساب 6 

أبجعت الشركة ابتةاع األبباح الصاخية     الربع الثالث والتسعة شهوب مقابنة مع نةس 

% عقلقى القتقوالقل، .96% و.46الةترتين من العام الساب  إلى ابتةاع الم يعات بنس قة 

مقلقيقون  .24مليون بيا  مقابل  225نحو  7102حيث بلغت م يعات الربع الثالث من عام 

 21.,7مقلقيقون بيقا  مقققابقل  7,892بيا 6 وبناًء عليه نمت م يعات التسعة شهقوب إلقى 

مليون بيا      الةترة المما لة من العام الساب 6 خض  عن ذلك، تحسن هامش الربقص 

% خقل القربقع .06% خل الربع الثالث مقققابنقة بقق .6.التشغيلل     الةترتين حيث بلغ 

% مقققابقل هقامقش ققالق  ققدبه .6.المقابل، علل فعيد التسعة شهوب، بلغ الهامش 

% خل الةترة المقابلة ويرجع التحسن خل هوامش الربحية إلى زيقاةة القتقحقكق  خقل 169

 تكلةة ومصروخات التشغيل بالتوازي مع ةع  االيراةات6

 225% لتسجل .7بالمقابنة مع الربع الثانل من العام الحالل، انخةضت الم يعات بنحو 

مليون بيا  خقل القربقع السقابق  حقيقث ققامقت شقركقة القتقجقزئقة  0,104مليون بيا  مقابل 

بخصومات ك يرة خل الربع الثانل، كما تأ ر أةاء الربع الثالث بموقق  االجقازات الصقيقةقيقة 

% 464الطويلة وزياةة معدالت السةر إلى الخابج6 وانخةض هامش الربص التشغيلل من 

 %     الربع الثالث6.6.خل الربع الثانل إلى 

مقلقيقون بيقا   0.جاءت ابباح الربع الثالث ةون توقعقاتقنقا بقتقحقققيق  أببقاح فقاخقيقة ققدبهقا 

مليون بيقا 6 وجقاءت إيقراةات الشقركقة أيضقًا ةون  75ومتوقط توقعات المحللين ال الغ 

مليون بيا ، لكن بصةة عامة، تمكنقت الشقركقة مقن  514توقعاتنا بتحقي  ايراةات قدبها 

تحقي  معد  نمو مرتةع خل ايراةاتقهقا بقالقتقوازي مقع القتقحقكق  خقل تقكقلقةقة القتقشقغقيقل،    

ونعتقد أن اةاء الشركة اقتةاة من تطوير م يعاتها ع ر المنقصقة االلقكقتقرونقيقة بقا  قاخقة 

لخدمة ال يع بالتقسيط  مع اقتمراب األ قر االيقجقابقل القنقاتقج عقن ققعقوةة مقحق ت الق قيقع 

بالتجزئة لقطاع االتصاالت والذي قاه  خل بخع اقعاب ال يع خل تلك المحق ت بسق ق  

 ابتةاع تكلةة األجوب، مما أعطى ميزة تناخسية أعلى لشركة اكسترا 6

من المنتظر أن تشهد مق قيقعقات القربقع األ قيقر مقن القعقام بقةقرة كق قيقرة بسق ق  مقوقق  

التخةيضات الك رى وتط ي   ري ة القيمة المضاخة مطلع العام المق ل خض  عقن األ قر 

ا يجابل الناتج عن إعاةة ال دالت والمزايا المالية للعاملين خل الدولة والتل ت  وققةقهقا 

بأ ر بجعل مع األ ذ خل االعت اب التكاليف ا  اخية جراء خقر   .710خل نهاية ق تم ر 

بقوم على المقيمين وأقره 6 بالرغ  من أن النتائج جاءت ةون المتوقع، إال إنقنقا نقرخقع 

بيا  للسه   حيث بخعنا توققعقاتقنقا ألةاء الشقركقة خقل  4.62تقييمنا لسه  الشركة إلى 

 الربع الرابع والسنوات التالية عن توقعاتنا السابقة والمنشوبة خل يوليو الما ل6

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالل أو 

AA6Hindawy@albilad-capital6com 

 

 للتوافل مع إةابة األبحاث:

 تركل خدع 

 مدير األبحاث والمشوبة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد التوفية
 4.62 القيمة العاةلة )بيا (

 4.642 )بيا ( 7102اكتوبر  5السعر كما خل  

 - 611.% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 411.6SE بمز تداو 

 45681 أق وع )بيا ( 87أعلى قعر لق 

 ..0.6 أق وع )بيا ( 87أةنى قعر لق 

 01867% التغير من أو  العام

 4.9 أشهر )ألف قه ( .متوقط حج  التداو  لق 

 0,987 الرقملة السوقية )مليون بيا (

 871 الرقملة السوقية )مليون ةوالب(

 47 األقه  المصدبة )مليون قه (

  %(8ك اب المساهمين )أكثر من 

 %48647 شركة الةوزان القابضة

 %.0469 شركة ع دالعزيز الصغير ل قتثماب التجابي
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 7104A 7108A 710.A 7102E ةيسم ر  -نهاية العام المالل 

قيمه المنشأة /الربص ق ل مصروخات التمويل 
 5640 7.614 .0264 01644 واالقته ك واالبةاء والزكاة 

 .164 1642 1642 1645 مضاعف المنشأة / الم يعات 

 07644 9756.2 96.9. 0.607 مضاعف الربحية 

% .46 العائد على التوزيع   062 %  161 %  46. %  

 7651 6.2. 6.2. 622. مضاعف القيمة الدخترية 

 1645 1687 1687 .168 السعر / الم يعات 

 06.5 0670 0609 .060 النس ة الجابية لألفو  

% 569 نمو االيراةات   068 %  167 %  968 %  

 624. 1618 0602 7655 ببحية السه  )بيا (

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


 7102اكتوبر  9

2  

EXTRA AB - 4003.SE 

 قطاع التجزئة

 اكسترا

 نهائية للقوائ  المالية6ال قد تختلف بريقة عر  بيانات القوائ  المالية خل التقرير عن الطريقة التل تت عها الشركة6 ولكن ال تأ ير من هذا اال ت ف على النتيجة

 ة6 ولي* القوائ  المالية التابيخية معدة وخقا لمعاير المحاق ة السعوةية لحين افداب القوائ  المالية الجديدة وخقا للمعايير المحاق ية الد

 A 7104A 7108A 7102E* 710.A.710 قائمة الد ل )مليون بيا (

 .2876,. 4,01262 24465,. 5964.,. 5262.,. إجمالل االيراةات 

 0.264,. 41.69,. .0.26,. .1.56,. 7,25.60 تكلةة الم يعات 

  80.652  .49.67  42.618  480617  90608. المصروخات العمومية واالةابية ومصروخات ال يع والتوزيع

 561. .7016 01068 0.962 70164 الربص ق ل مصروخات التمويل واالقته ك وا بةاء والضرائ  والزكاة 

هامش الربص ق ل مصروخات التمويل واالقته ك وا بةاء والضرائ  
%67. والزكاة   46.%  762%  860%  065%  

 4464 4462 4.64 4.69 560. االقته ك وا بةاء

 .7.6 0.869 8860 07865 .0276 الربص التشغيلل 

%860 هامش الربص التشغيلل  .64%  068%  16.%  461%  

(1657) فاخى مصروخات التمويل   (.6.5)  (762.)  (1685)  (0629)  

(86.9)  .169  7612  1680 أ رى   (02612)  

 462 08969 .8.6 07468 02761 الربص ق ل الزكاة والضري ة 

 .76 61. 467 64. 462 الزكاة والضري ة 

 760 08.69 4967 07061 .0.26 فاخى الد ل 

%469 العائد على الم يعات   .6.%  06.%  .65%  160%  

      

 A 7104A 7108A 7102E 710.A.710 قائمة المركز المالل )مليون بيا (

  01167  05167  67..  2168  465. النقدية وما خل حكمها 

  865.  560.  065.  7.68  0865 ذم  مدينة 

  84461  1069.  8065.  864..  45161 المخزون 

  161.  01762  569.  .896  67.. أ رى 

  22160  98765  50562  50961  89.69 إجمالل الموجوةات قصيرة األجل 

            

  .48.6  44761  42164  49564  48961 فاخى الموجوةات الثابتة ومشروعات تحت التنةيذ

  .746  5.68  .046  168  .16 أ رى 

  45169  87868  45462  49961  .4896 إجمالل الموجوةات بويلة األجل 

  0,78061  0,42564  1.64.,0  0561.,0  0,18.67 إجمالل الموجوةات 

            

  161  161  7161  7161  4161 الدين قصير األجل والمستح  من الدين بويل األجل 

  45562  .8796  .8856  89165  68... ذم  ةائنة 

  04.64  08969  01969  00769  08768 أ رى

  860..  .596.  5568.  27.62  87.61 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  161  161  0161  161.  161 ةين بويل األجل

  5.6.8  97619  2.6.0  42614  9604. مطلوبات غير جابية 

  8.767  9.62.  .8.06  .8026  45560 حقوق المساهمين 

  0,78061  0,42564  1.64.,0  0561.,0  0,18.67 إجمالل المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 A 7104A 7108A 7102E 710.A.710 قائمة التدخقات النقدية )مليون بيا (

  01560  08562  8.65  78164  08765 التدخقات النقدية التشغيلية 

(.896) التدخقات النقدية التمويلية   (0.46.)  (8.61)  0168  (.161)  

(01.69) التدخقات النقدية االقتثمابية   (5162)  (560)  (5967)  (4460)  

(.0) التغير خل النقدية   .8  (4)  51  .4  
 المصدب: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال  ة المالية
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 اكسترا

 شرح نظام التصنيف خل ال  ة المالية

ع وة على ذلك، يقوم نظام التقيي  6 وتستخدم ال  ة المالية هيكل التقيي  الخاص بها من   ث ب قات  وتعتمد التوفيات على ال يانات الكمية والكيةية التل يجمعها المحللون

 اله وط6/وةلدينا بإةباج األقه  المغطاة  من إحدى مناب  التوفية التالية بناًء على قعر ا غ ق ، والقيمة العاةلة التل نحدةها، وإمكانية الصع

 %016القيمة العاةلة تزيد على السعر الحالل بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016القيمة العاةلة تزيد أو تقل عن السعر الحالل بأقل من    حياد:

 %016القيمة العاةلة تقل عن السعر الحالل بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تحديد قيمة عاةلة النتظاب مزيد من التحليل أو ال يانات أو قوائ  مالية تةصيلية أو وجوة تغيير جوهري خل أةاء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أق اب أ رى  افة بأبحاث ال  ة المالية6

 

 ال  ة المالية
 

  دمة العم ء
 clientservices@albilad-capital6com ال ريد االلكترونل:

 9555 – .71 – 00 – ..9+ ا ةابة العامة:

 1110 – .00 – 511 الهاتف المجانل:
 

 إةابة األفو 
 abicasset@albilad-capital6com ال ريد االلكترونل:

 751. – 791 – 00 – ..9+  هاتف:
 
 

 إةابة الحةظ
 custody@albilad-capital6com ال ريد االلكترونل:

 789. – 791 – 00 – ..9+  هاتف:

 
 
 

 إةابة األبحاث والمشوبة
 research@ albilad-capital6com ال ريد ا لكترونل:

 781. – 791 – 00 – ..9+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع على الش كة:

 

  إةابة الوقابة
 abicctu@albilad-capital6com ال ريد االلكترونل:

 7.1. – 791 – 00 – ..9+  هاتف:

 

 المصرخية االقتثمابية
 investmentbanking@albilad-capital6com ال ريد االلكترونل:

 .78. – 791 – 00 – ..9+  هاتف:

 إ  ء المس ولية

مالقيقة ومقديقريقهقا ومقوظقةقيقهقا ال ال بذلت شركة ال  ة المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكوبة  خل هذا التقرير  فحيحة وةقيقة ومع ذلك خإن شركة ال  ة

 6عن ذلكجة يقدمون أي  مانات أو تعهدات فراحة أو  منًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أي مس ولية قانونية نات

األغقرا  ةون القمقواخقققة القخقطقيقة  مقن ال يجوز إعاةة نسخ أو إعاةة توزيع أو إبقا  هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة ألي شخص آ ر أو نشره كليًا أو جقزئقيقًا ألي غقر  

  6المس قة من شركة ال  ة المالية

 كما نلةت االنت اه بأن هذه المعلومات ال تشكل توفية بشراء أو بيع أوباق مالية أو التخاذ قراب اقتثمابي6

 6يعت ر أي إجراء اقتثمابي يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير قواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سقتقشقاب اققتقثقمقابي مق هقل قق قل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعت ر مشوبة أو  ياًبا أو أي إجراء آ ر يمكن أن يتحق  مستق  6 لذلك خإننا نقنقصقص بقالقرجقوع إلق

 6االقتثماب خل مثل هذه األةوات االقتثمابية

 تحتةظ شركة ال  ة المالية بجميع الحقوق المرت طة بهذا التقرير6

 

 15011–2.تصريص هيئة السوق المالية بق  

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

