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 قطاع الرعاية الصحية 

 الحمادي 

كشفت النتائج المالية األولية لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار  عن تحقيق صافيي ربيق قي ر     

مليون ريال للربع اليميمياميل مين  4152مقابل  4102مليون ريال خالل الربع الثاني من عام  4.52

% عن الربع السيابيق الي ي 358%، بينما انكمش صافي الربق بنسبة 4252العام السابق بارتفاع 

% للربع الثاني من .025مليون ريال5 أدى ذلك لتراجع هامش صافي الربق إلى  43بلغت أرباحه 

% 43% للربع الممامل5 وب لك قفز صافي الربق للنصف األول بنسبة 0251ه ا العام مقارنة بي 

 41025مليون ريال لنفس الفترة من عام  2053مليون ريال مقابل  852.مسجاًل 

مليون ريال ميقيابيل إييرادات  022% محققة 43ونمت إيرادات الشركة خالل الربع الثاني بنسبة 

، وبياليميقيارنية ميع اليربيع السيابيق تيقيليصيت 4102مليون ريال للربع الممامل من عام  083بلغت 

%5 وبينياً  عيليى ذليك صيعي ت إييرادات 4مليون ريال وبنسبة طفيفة بلغت  031اإليرادات من 

ميليييون رييال  434مليون ريال مقارنة بي  8.2% مسجلة 02بنسبة  4102النصف األول من عام 

 لنفس الفترة من العام السابق5

مقارنة بالفترة اليميمياميلية مين  4102عزت الشركة نمو أرباح النصف األول والربع الثاني من عام 

العام السابق إلى نمو االيرادات نظرًا لزيادة ع د المراجعين وليالي التنويم وتيحيسييين الشيرو  

التعاق ية مع بعض العمال ، باإلضافة إلى إغالق مستشفى العليا نتييجية اليتيمياب كي يربيائيي 

، وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص ال يون المشكوك في 4102طوال الربع الثاني من عام 

بالمقابل يعود تراجع األرباح بالمقارنة مع الربع السابق إلى تيزامين اليربيع اليثيانيي مين تحصيل ا5 

، بياإلضيافية إليى ارتيفياع ه ا العام مع اإلجازة الصيفية فضاًل عين شي ير رمضيان وعييي  اليفيطير

 التكاليف المباشرة الناتجة عن ب   وصول الكادر الطبي الخاص بمستشفى النزهة5

ميليييون رييال  252.مليون ريال ميقيابيل  354.سجلت الشركة خالل الربع الثاني إجمالي ربق بلغ 

% عين اليربيع السيابيق، 254%، فيما تراجع بي 0للربع الممامل من العام السابق بنمو طفيف بلغ 

% للربع الثيانيي مين اليعيام السيابيق5 2052% مقارنة بي 8451ليتقلص هامش إجمالي الربق إلى 

ملييون رييال لينيفيس  004مليون ريال مقابل  041وعلى صعي  النصف األول بلغ إجمالي الربق 

 %25الفترة من العام السابق بزيادة بلغت 

مليون ريال خالل الربيع اليثيانيي مين اليعيام اليجياري  8851كما حققت الشركة ربحًا تشغيليًا بمبلغ 

%، فيي حييين تيراجيع      0254مليون ريال للربع الممامل من العام السابق بيارتيفياع  4150مقارنة بي 

% خيالل اليربيع اليثيانيي 0154% عن الربع السابق، لينكمش هامش الربق التشغيلي إليى 458بي 

% للربع الممامل5 وب لك قفز الربق التشغيلي ليلينيصيف األول مين اليعيام بينيسيبية 4050مقابل 

 41025مليون ريال لنفس الفترة من عام  251.مليون ريال مقابل  .235% محققًا 4152

من جانب آخر، أعلنت الشركة مطلع أغسطس الجاري عن الب   بمناقشات مب ئية غير ملزمة ميع 

الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( ل راسة إمكانية ان ماج الشركتين وال ي سيينيتيج عينيه أكيبير 

سرير5 ومن المتوقيع أن  46028شركة مساهمة عامة للرعاية الصحية بطاقة استيعابية تبلغ نحو 

يساهم االن ماج في تحقيق وفورات عليى مسيتيوى اإلنيفياق وتيعيزييز اليقيوة اليتيفياوضييية ميع 

الموردين وشركات التأمين5 كما سينتج عن ه ا االن ماج تغطية جيغيرافييية أوسيع داخيل مي يينية 

 الرياض فضاًل عن منق الكيان الج ي  فرصة أكبر للمنافسة عن  تخصيص القطاع الصحي5

ميليييون رييال وميتيوسي   42أتت نتائج الربع الثاني من ه ا العام متوافقة مع توقعاتنا البالغية 

نعتق  أن الشركة ستستمر في تحقيق مع الت نيميو مليون ريال5  42توقعات المحللين البالغة 

اليتيي سيتيزيي  اليطياقية جي ة خالل األعوام القادمة، خاصة مع ب   تشغيل مستشفى النيزهية و

وعطفًا عيليى على الخ مات الصحية5  زيادة  في الطلبفضاًل عن ال التشغيلية اإلجمالية للشركة

ما سبق قمنا بمراجعة توقعاتنا المستقبلية إليرادات الشركة وهوامش ربحيت ا ميع األخي  فيي 

االعتبار استمرار تحفظ الشركة في تيكيويين ميخيصيصيات الي ييون اليميشيكيوك فيي تيحيصيييلي يا،        

 ريال5 20وبناً  عليه نبقي على تقييمنا لس م شركة الحمادي عن  

 محم  حسان عطيه

 محلل مالي

MH5Atiyah@albilad-capital5com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي ف عق

 م ير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital5com 

 زيادة المراكز التوصية

 20511 القيمة العادلة )ريال(
 8.540 )ريال( 4102أغسطس  48السعر كما في 

 %0252 العائ  المتوقع

  بيانات الشركة

 21125SE رمز ت اول

 22511 أسبوع )ريال( 4.أعلى سعر لي 

 4.541 أسبوع )ريال( 4.أدنى سعر لي 

 -0.51% التغير من أول العام

 821 أش ر )ألف س م( 8متوس  حجم الت اول لي 

 .2644 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 06042 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 041 األس م المص رة )مليون س م(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %40511 شركة ج وى الفرص الطبية

 %01511 عب العزيز محم  حم  الحمادي

 %01511 صالق محم  حم  الحمادي

 4102A 410.A 4102A 4102E ديسمبر  -ن اية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربق قبل مصروفات التمويل 
 42583 88512 42501 ..825 واالست الك واإلطفا  والزكاة

 25.2 3542 3514 01581 قيمه المنشأة /االيرادات

 82523 25.3. 41511 84522 مضاعف الربحية

%053 عائ  األرباح  450%  151%  052%  

 4532 8513 .851 8541 مضاعف القيمة ال فترية

 5.4. 2512 25.8 3522 مضاعف االيرادات

 4511 .452 05.2 2541 نسبة رأب المال العامل

%0051 نمو االيرادات  025.%  351%  4254%  

 1512 1524 0503 0512 ربحية الس م )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المص ر: القوائم المالية للشركة، تق يرات أبحاث البالد المالية

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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 الحمادي 

 ن ائية للقوائم المالية5ال ق  تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبع ا الشركة5 ولكن ال تأمير من ه ا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تق يرية :F5متوقعة : 

 * القوائم المالية المع ة وفقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اص ار القوائم المالية الج ي ة وفقا للمعايير المحاسبية ال ولية5 

 المص ر: القوائم المالية للشركة، تق يرات أبحاث البالد المالية

 4108A 4102A 410.A 4102A 4102E قائمة ال خل )مليون ريال(

  22.54  21254  2058.  23451  28250 إجمالي اإليرادات 

  2.051  80058  41158  42052  .4835 تكلفة المبيعات 

%251. نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   .258%  .052%  .052%  .150%  

  .215  1252  2252  52..  2251 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%0153 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   005.%  0450%  0.51%  150%  

  .835  2251  0150  0152  4851 مخصصات ال يون المشكوك في تحصيل ا

  41.52  .0.05  03254  02251  04.52 الربق قبل مصروفات التمويل واالست الك واإلطفا  والزكاة 

%4151 هامش الربق قبل مصروفات التمويل واالست الك واإلطفا  والزكاة   8150%  8453%  4.51%  4253%  

  2451  852.  8153  0251  0852 االست الكات واإلطفا 

  .0245  1350  0.852  08151  00450 الربق التشغيلي 

%4.53 هامش الربق التشغيلي  4254%  4258%  0254%  0352%  

(158) صافى مصروفات التمويل  (150)  (254)  (0852)  (0352)  

  852  054  854  858  851 أخرى 

  .0425  3.52  0.158  08250  00.52 الربق قبل الزكاة والضريبة 

  0452  0051  151  54.  254 الزكاة والضريبة 

  00251  2252  02058  04351  .0005 صافى ال خل 

%4.52 العائ  على المبيعات   4253%  4.54%  0458%  0.51%  

      

 4108A 4102A 410.A 4102A 4102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  2152  0452  3351  2852.  2454 النق ية وما في حكم ا 

  2251.  28152  42353  08450  .0825 ذمم م ينة 

  4253  8450  4254  0358  0.52 المخزون 

  0251  .025  0.54  0854  .025 أخرى 

  22154  21051  83150  21258  41352 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  0632452  061.252  0613.52  8.158  82452 صافى الموجودات الثابتة 

  0.58  1151.  22150  0618152  22.50 مشروعات تحت التنفي 

  063.351  0622252  52...06  0681151  0614252 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  46.1254  4608152  0618.53  4611254  0648258 إجمالي الموجودات 

            

  3253  01151  0.151  01451  051 ال ين قصير األجل والمستحق من ال ين طويل األجل 

  851.  8354  8252  8150  8454 ذمم دائنة 

  2851  152.  2.51  4258  0152 مصروفات مستحقة 

  0458  0458  0151  258  258 أخرى 

  40250  41050  42052  02252  251. مطلوبات قصيرة األجل 

            

  2.258  4254.  42.52  1853.  2351. دين طويل األجل

  150.  .215  8452  0151  0253 مطلوبات غير جارية 

  0623.52  0682153  0683250  0680153  3.52. حقوق المساهمين 

  46.1254  4608152  0618.53  4611254  0648258 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 4108A 4102A 410.A 4102A 4102E قائمة الت فقات النق ية )مليون ريال( 

  04.51 )8050(  2454  53..0  1252 الت فقات النق ية التشغيلية 

  01254  01154 )8.458(  24451  42452 الت فقات النق ية التمويلية 

 )42854( )02.58( )02252( )82258( )81052( الت فقات النق ية االستثمارية 

  2351 )2258( )2.253(  .105. )4058( التغير في النق ية 



 4102أغسطس  42

8  

ALHAMMAD AB - 4007.SE 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 5 وتستخ م البالد المالية هيكل التقييم الخاص ب ا من مالث طبقات  وتعتم  التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمع ا المحللون

 ال بو 5/ودل ينا بإدراج األس م المغطاة ضمن إح ى مناطق التوصية التالية بناً  على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نح دها، وإمكانية الصع

 %015القيمة العادلة تزي  على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %015القيمة العادلة تزي  أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %015القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تح ي  قيمة عادلة النتظار مزي  من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية5

 

 البالد المالية
 

 خ مة العمال 
 clientservices@albilad-capital5com البري  االلكتروني:

 1333 – 418 – 00 – 122+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 311 ال اتف المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital5com البري  االلكتروني:

 2431 – 411 – 00 – 122+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital5com البري  االلكتروني:

 24.1 – 411 – 00 – 122+  هاتف:
 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital5com البري  اإللكتروني:

 24.1 – 411 – 00 – 122+  هاتف:

 capital5com/research-www5albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital5com البري  االلكتروني:

 2481 – 411 – 00 – 122+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment5banking@albilad-capital5com البري  االلكتروني:

 24.2 – 411 – 00 – 122+  هاتف:

 إخال  المس ولية

ماليية ومي ييريي يا وميوظيفييي يا ال ال ب لت شركة البالد المالية أقصى ج   للتأك  من أن محتوى المعلومات الم كورة  في ه ا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 5عن ذلكجة يق مون أي ضمانات أو تع  ات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشر  كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  5المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتبا  بأن ه   المعلومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري5

 5يعتبر أي إجرا  استثماري يتخ   المستثمر بناً  على ه ا التقرير سواً  كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وح  

سيتيشيار اسيتيثيمياري مي هيل قيبيل ى مليس ال  ف من ه ا التقرير أن يستخ م أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكن أن يتحقق مستقبال5 ل لك فإننا نينيصيق بياليرجيوع إلي

 5االستثمار في مثل ه   األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة ب  ا التقرير5

 

 13011–82تصريق هيئة السوق المالية رقم 

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

