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 الحمادي 

مدلديدو   3232كشفت النتائج المالية لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار عن تحقيق صافي ربح قدرر  

مليو  ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع  3132مقابل  3102ريال خالل الربع الثالث من عام 

مدلديدو  ريدال3  3.32% عن الربع السابق الذي بلغت أرباحه 8%، بينما انكمش صافي الربح بنسبة 01

مليو  ريال مقابل  2233% محققًا 31وبذلك قفز صافي الربح للتسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 

، أدى ذلك لتحسن هامش صافي الربح بشكل طدفديد  3102مليو  ريال لنفس الفترة من عام  2331

 % للفترة التسعة أشهر من العام السابق01323% مقارنة بد 0138مسجاًل 

مليو  ريال مقابل إيدرادات بدلدغدت  022% محققة .0ونمت إيرادات الشركة خالل الربع الثالث بنسبة 

، وبالمقارنة مع الربع السدابدق تدقدلدصدت اتيدرادات مدن 3102مليو  ريال للربع المماثل من عام  010

%3 وبناًء على ذلك صعرت إيرادات التسعة أشهر بندسدبدة 8مليو  ريال وبنسبة انخفاض بلغت  022

 مليو  ريال لنفس الفترة من العام السابق3 131مليو  ريال مقارنة بد  31.% مسجلة 32

أرجعت الشركة نمو أرباح التسعة أشهر والربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من الدعدام السدابدق إلدى 

نمو االيرادات نظرًا لزيادة عرد المراجعين وليالي التنويم وتدحدسديدن الشدروع الدتدعداقدريدة مدع بدعد  

العمالء، باتضافة إلى إغالق مستشفى العليا نتيجة التماس كهربائي لمرة ستة أشهر خالل الفدتدرة 

المقارنة من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الريو  المشكوك في تدحدصديدلدهدا3 

بالمقابل يعود تراجع أرباح الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق إلى هبوع االيرادات نتديدجدة الدتدتثديدرات 

 الموسمية المتمثلة في العطل الصيفية3

مليو  ريال للربع المماثدل  2.مليو  ريال مقابل  8.سجلت الشركة خالل الربع الثالث إجمالي ربح بلغ 

% مقارنًة بالربع السابق3 وعلى صعير التسدعدة 0%، فيما نمى بتقل من 2من العام السابق بارتفاع 

بزيادة  3102مليو  ريال لنفس الفترة من عام  021مليو  ريال مقارنة بد  021أشهر بلغ إجمالي الربح 

% للدفدتدرة 2138% مقارنة بد 2132%، وعلى الرغم من ذلك تقلص هامش إجمالي الربح إلى 2بلغت 

 المماثلة من العام السابق3

مليو  ريال للربع  32مليو  ريال خالل الربع الثالث مقارنة بد  21كما حققت الشركة ربحًا تشغيليًا بمبلغ 

% عن الدربدع السدابدق3 وبدذلدك قدفدز 0%، في حين تحسن بنحو 31المماثل من العام السابق بارتفاع 

مليو  ريال لنفس الفترة  82مليو  ريال مقارنة بد  012% محققًا 32الربح التشغيلي للتسعة أشهر بد 

% مقابل 0138من العام السابق، مما أدى لتحسن هامش الربح التشغيلي بشكل طفي  ليصل إلى 

 3 3102% للفترة المماثلة من عام 0132

مليو  ريدال3 بدالدمدقدابدل  38أتت نتائج الربع الثالث دو  توقعاتنا ومتوسط توقعات المحللين والبالغة 

نتوقع أ  تشهر إيرادات الشركة تحدسدن مدلدحدو  خدالل الدفدتدرة الدمدقدبدلدة، خداصدة مدع بدرء تشدغديدل 

الدجدريدر بدالدذكدر أ  الدطداقدة 3  التي ستزير الطاقة التشغيليدة اتجدمدالديدة لدلدشدركدةمستشفى النزهة و

سدريدر  231سرير عندايدة فدائدقدة و  .2سرير متضمنة  2.1االستيعابية لمستشفى النزهة تصل إلى 

عيادة خارجية لترتدفدع الدطداقدة االسدتديدعدابديدة اتجدمدالديدة  21لإلقامة الطويلة والتتهيل، باتضافة إلى 

وعطفًا على ما سبق قمنا بمراجعة تدوقدعداتدندا   عيادة3 313سرير و  07228لمستشفيات الحمادي إلى 

المستقبلية تيرادات الشركة وهوامش ربحيتها مع األخذ في االعتبار ارتفاع مدعدرل الدذمدم الدمدريدندة 

بشكل كبير خالل الفترة السابقة واستمرار تحفظ الشركة في تكوين مخصصات الدريدو  الدمدشدكدوك 

 ريال3 22إلى  10في تحصيلها، وبناًء عليه نخف  تقييمنا لسهم شركة الحمادي من 

 

 محمر حسا  عطيه

 محلل مالي

MH3Atiyah@albilad-capital3com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فرعق

 مرير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

 حياد التوصية

 22311 القيمة العادلة )ريال(
 2.321 )ريال( 3102نوفمبر  33السعر كما في 

 %032 العائر المتوقع

  بيانات الشركة

 11123SE رمز تراول

 12311 أسبوع )ريال( 3.أعلى سعر لد 

 23381 أسبوع )ريال( 3.أدنى سعر لد 

 -.013% التغير من أول العام

 322 أشهر )أل  سهم( 2متوسط حجم التراول لد 

 17312 الرسملة السوقية )مليو  ريال(

 07023 الرسملة السوقية )مليو  دوالر(

 031 األسهم المصررة )مليو  سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %30311 شركة جروى الفرص الطبية

 %01311 عبرالعزيز محمر حمر الحمادي

 %01311 صالح محمر حمر الحمادي

 3101A 310.A 3102A 3102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشتة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 .3831 22312 323.1 21311 واالستهالك واتطفاء والزكاة

 2311 .832 1313 013.0 قيمه المنشتة /االيرادات

 103.2 2382. .2131 23312 مضاع  الربحية

%038 عائر األرباح  330%  131%  031%  

 3388 2301 2312 2333 مضاع  القيمة الرفترية

 .31. 2310 23.2 8380 مضاع  االيرادات

 2311 .331 03.2 1331 نسبة رأس المال العامل

%0031 نمو االيرادات  023.%  831%  0238%  

 .138 1323 0308 0312 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصرر: القوائم المالية للشركة، تقريرات 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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 نهائية للقوائم المالية3ال قر تختل  طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة3 ولكن ال تتثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقريرية :F3متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الرولية بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقًا للمعايير السعودية3  3102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبع  البنود عام 

 المصرر: القوائم المالية للشركة، تقريرات أبحاث البالد المالية

 3102A 3101A 310.A 3102A 3102E قائمة الرخل )مليو  ريال(

  20130  21233  2032.  18331  12130 إجمالي اتيرادات 

  10132  20032  31132  32032  .3283 تكلفة المبيعات 

%131. نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   .132%  .032%  .031%  .830%  

  2830  1232  2232  32..  1231 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%0138 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   003.%  0330%  0.31%  0131%  

  1232  1231  0130  0132  3231 مخصصات الريو  المشكوك في تحصيلها

  02831  .0.03  08133  01131  03.32 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واتطفاء والزكاة 

%3131 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واتطفاء والزكاة   2130%  2338%  3.31%  3131%  

  331.  231.  2138  0131  0232 االستهالكات واتطفاء

  03.31  1830  0.231  02131  00330 الربح التشغيلي 

%3.38 هامش الربح التشغيلي  3233%  3232%  0233%  023.%  

(132) صافى مصروفات التمويل  (130)  (233)  (0232)  (0133)  

  0131  033  233  232  231 أخرى 

  00232  8.32  0.132  02130  00.32 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0132  0031  131  33.  133 الزكاة والضريبة 

  01333  2132  01032  03831  .0003 صافى الرخل 

%3.32 العائر على المبيعات   3238%  3.33%  0332%  0132%  

      

 3102A 3101A 310.A 3102A 3102E قائمة المركز المالي )مليو  ريال(

  3832  0332  8831  1232.  1333 النقرية وما في حكمها 

  8.31.  12132  31838  02330  .0223 ذمم مرينة 

  3232  2330  3233  0832  0.32 المخزو  

  0.38  .023  0.33  0233  .013 أخرى 

  2.232  11031  28130  21232  31832 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  0782232  0721232  32...07  0721131  0713232 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

  0782232  0721232  32...07  0721131  0713232 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  3711231  3702132  0712.38  3711233  0732232 إجمالي الموجودات 

            

  8238  01131  0.131  01331  031 الرين قصير األجل والمستحق من الرين طويل األجل 

  .1.3  2833  2231  2130  2333 ذمم دائنة 

  2238  132.  1.31  3232  0132 مصروفات مستحقة 

  0.33  0332  0131  132  132 أخرى 

  30332  31030  31031  02132  231. مطلوبات قصيرة األجل 

            

  2.232  3233.  32.32  1238.  2831. دين طويل األجل

  130.  .113  2332  0131  0138 مطلوبات غير جارية 

  0712231  0722138  0728230  0720138  8.32. حقوق المساهمين 

  3711231  3702132  0712.38  3711233  0732232 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 3102A 3101A 310.A 3102A 3102E قائمة الترفقات النقرية )مليو  ريال( 

(2030)  2333  38..0  1231 الترفقات النقرية التشغيلية   .838  

(2.332)  23331  32332 الترفقات النقرية التمويلية   01133  01130  

(21031) الترفقات النقرية االستثمارية   (22232)  (02132)  (01.32)  (31031)  

(3032) التغير في النقرية   .103.  (1.138)  (2232)  0231  
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 شرح نظام التصني  في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 3 وتستخرم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمر التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللو 

 الهبوع3/ودلرينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحرى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اتغالق ، والقيمة العادلة التي نحردها، وإمكانية الصع

 %013القيمة العادلة تزير على السعر الحالي بتكثر من   :زيادة المراكز

 %013القيمة العادلة تزير أو تقل عن السعر الحالي بتقل من    حياد:

 %013القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بتكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحرير قيمة عادلة النتظار مزير من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بتبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خرمة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البرير االلكتروني:

 1888 – 312 – 00 – 122+ اتدارة العامة:

 1110 – 002 – 811 الهات  المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital3com البرير االلكتروني:

 2381 – 311 – 00 – 122+  هات :
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital3com البرير االلكتروني:

 23.1 – 311 – 00 – 122+  هات :
 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital3com البرير اتلكتروني:

 23.1 – 311 – 00 – 122+  هات :

 capital3com/research-www3albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البرير االلكتروني:

 2321 – 311 – 00 – 122+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investment3banking@albilad-capital3com البرير االلكتروني:

 23.2 – 311 – 00 – 122+  هات :

 إخالء المس ولية

ماليدة ومدريدريدهدا ومدوظدفديدهدا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهر للتتكر من أ  محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد

 3عن ذلكجة يقرمو  أي ضمانات أو تعهرات صراحة أو ضمنًا بشت  محتويات التقرير وال يتحملو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغدراض دو  الدمدوافدقدة الدخدطديدة  مدن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشر  كليًا أو جدزئديدًا ألي غدرض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتبا  بت  هذ  المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخذ  المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كا  كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحر 

سدتدشدار اسدتدثدمداري مد هدل قدبدل ى مليس الهرف من هذا التقرير أ  يستخرم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أ  يتحقق مستقبال3 لذلك فإننا ندندصدح بدالدرجدوع إلد

 3االستثمار في مثل هذ  األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 18011–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

