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 قطاع الرعاية الصحية 

 الحمادي 

مللليلوي ريلال  9103كشفت النتائج المالية لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار تحقيق صافي ربح قدره 

%، 01مليوي ريال للربع المماثل من العام السابق بنمو  7201مقابل  7102خالل الربع األول من عام 

مللليلوي ريلال0  9102فيما تحسن صافي الربح بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق الذي بلغت أرباحل  

% للللربلع السلابلق، 0.09% مقارنة بل 0.01وعلى الرغم من ذلك تراجع هامش الربح للربع األول ليبلغ 

%0 بلاللملقلابلل .0.0والبالغ  7102في حين تقلص بشكل طفيف مقارنة بهامش الربع األول من عام 

مليوي ريال ومن متوسط توقعات المحللللليلن  72أتى صافي ربح الربع األول أعلى من تقديرنا البالغ 

 مليوي ريال0 72والبالغة 

مليوي ريلال ملقلابلل إيلرادات  71102% محققة 0009صعدت إيرادات الشركة خالل الربع األول بنسبة 

، وبالمقارنة مع الربع السابق نمت اإليرادات من 7102مليوي ريال للربع المماثل من عام 02107بلغت 

 %0 01.مليوي ريال وبنسبة نمو بلغت  02202

أرجعت الشركة تراجع أرباح الربع األول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق والربع المماثلل ملن علام 

 لعدة أسباب أبرزها: 7102

  نمو االيرادات نظرًا لزيادة أعداد مراجعين العيادات اللالارجليلة ولليلاللي اللتلنلويلم، بلاإل لافلة إللى

 اإليرادات المتأتية من تشغيل مستشفى النزهة خالل الربع األول من هذا العام0

  زيادة مبيعات األدوية نتيجة االستحواذ على شركة الادمات الطبية الملسلانلدة ملع ملطلللع شلهلر

فبراير من العام الجاري حيث تم دمج بياناتها المالية مع بيانلات الشلركلة اللملالليلة وفلقلًا للللملعليلار 

 0.0الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مللليلوي ريلال  7.مليوي ريال وذلك خالل الربع األول مقارنة بل  02..سجلت الشركة إجمالي ربح بمبلغ 

%0 وبالمقارنة مع الربع السابق انكمش إجمالي الربح ملن 202للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 

% وذلك بسبب حسم ماصصات إ افية مباشرة من اإليرادات 109مليوي ريال وبنسبة بلغت  302.

، فضلاًل علن مصلاريلف .0خالل الربع األول وفقًا لمتطلبات تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 التشغيل المرتبطة بتشغيل مستشفى النزهة0

مللليلوي ريلال للللربلع  9102مليوي ريال خالل الربع األول مقلابلل  11وحققت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

%،  فيما تحسن بشكل طفيف مقارنة بالربح التشغيلي 0.09المماثل من العام السابق بزيادة بلغت 

للللربلع األول ملن ربح التشغيلللي وأدى ذلك لتحسن هامش المليوي ريال0  9302للربع السابق والبالغ 

، في حيلن صلعلد هلاملش اللربلح 7102% للربع المماثل من عام 0307% مقابل 0303هذا العام إلى 

 %70000التشغيلي مقارنة بالربع السابق والبالغ 

أعلنت الحمادي عن بدء التشغيل الفعلي لمستشفى النزهة واستقبال المراجعين اعلتلبلارًا ملن تلاريل  

سرير مبدئيًا ومن ثم زيادة عدد األسرة تدريجيًا0  071، علمًا أي الشركة قامت بتشغيل 7102فبراير  09

، كما توقعت الوصول 7102مليوي ريال خالل عام  02وتوقعت الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بمبلغ 

0 الجدير بالذكر أي الطاقة االستيعابية لمستلشلفلى 7103إلى نقطة التعادل خالل الربع الرابع من عام 

سرير لإلقامة الطويلة واللتلأهليلل،  971سرير عناية فائقة و  .2سرير متضمنة  1..النزهة تصل إلى 

عيادة خارجية لترتفع الطاقة االستيعابية اإلجلملالليلة للملسلتلشلفليلات اللحلملادي إللى  1.باإل افة إلى 

 عيادة0 717سرير و  07922

نتوقع أي تشهد إيرادات الشركة تحسن ملحوظ خالل الفترة الملقلبلللة،  وكما ذكرنا في تقريرنا السابق

التي ستزيد الطاقة التشغيلية اإلجمالية للللشلركلة بشلكلل خاصة مع بدء تشغيل مستشفى النزهة و

، وعلى الرغم من ذلك نتوقع أي يشكل افتتاح المستشفى الجديد  لغلطلًا علللى أربلاح الشلركلة كبير

بسبب الزيادة في ماصصات االستهالك وتسجيل مصروفات التمويلل اللملتلعلللقلة  7102خالل عام 

بمستشفى النزهة في قائمة الدخل بداًل من رسملة تلك المصاريف فلي قلائلملة اللملركلز اللملاللي، 

باإل افة إلى  تكلفة تشغيل المستشفى واحتمالية تأخر ربط المستشفى مع شركات التأمليلن كلملا 

وعطفًا على ما سبق قمنا بمراجعة توقعاتنا المستلقلبللليلة إليلرادات حدث مع مستشفى السويدي0 

 ريال0 93الشركة وهوامش ربحيتها، وبناًء علي  نحتفظ بتقييمنا لسهم الحمادي عند 

 محمد حساي عطي 

 محلل مالي

MH0Atiyah@albilad-capital0com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital0com 

 زيادة المراكز التوصية

 93011 القيمة العادلة )ريال(
 91072 )ريال( 7102مايو  71السعر كما في 

 %0902 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 11120SE رمز تداول

 .1700 أسبوع )ريال( 7.أعلى سعر لل 

 99011 أسبوع )ريال( 7.أدنى سعر لل 

 -200% التغير من أول العام

 939 أشهر )ألف سهم( 9متوسط حجم التداول لل 

 17007 الرسملة السوقية )مليوي ريال(

 07132 الرسملة السوقية )مليوي دوالر(

 071 األسهم المصدرة )مليوي سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %70011 شركة جدوى الفرص الطبية

 %01011 عبدالعزيز محمد حمد الحمادي

 %01011 صالح محمد حمد الحمادي

 A 710.A 7102A 7102E.710 ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيم  المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 03023 7.097 ..910 7.091 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 ..0. 0.2. 2021 2090 قيم  المنشأة /االيرادات

 92012 92013 092.. 73001 مضاعف الربحية

%707 عائد األرباح  101%  707%  707%  

 .702 .703 9011 7032 مضاعف القيمة الدفترية

 1033 021. 022. 2099 مضاعف االيرادات

 9072 7091 7090 00.2 نسبة رأس المال العامل

%.0.0 نمو االيرادات  201%  0.03%  0.09%  

 1037 1031 10.0 0002 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

85

90

95

100

105

110

115

120

 م شر تداول الحمادي

 المصدر: تداول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

90

110

130

150

170

190

210

 العائد على المبيعات المبيعات

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات 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 المالية0ال قد تاتلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة0 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F0متوقعة : 

  0في  وء معايير المحاسبة الدولية 7102-.710* تم عرض القوائم المالية للفترة 

 7101A 710.A 710.A 7102A 7102E قائمة الدخل )مليوي ريال(

  27902  .2120  1.07.  009..  12701 إجمالي اإليرادات 

  12202  .93.0  90102  73109  7.002 تكلفة المبيعات 

%109. نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   .002%  .009%  ..01%  .200%  

  .0120  .220  3.01  202.  02.. المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%.000 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   0700%  0.03%  070.%  0900%  

  901  9309  1.03  0300  0302 ماصصات الديوي المشكوك في تحصيلها

  .0.  0001  107 - - إيرادات أخرى

  71000  .03.0  01..0  02107  01103 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%9100 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة   9702%  7.02%  720.%  7309%  

  2.07  901.  901.  9102  0101 االستهالكات واإلطفاء

  0.102  .0170  01901  0.901  09103 الربح التشغيلي 

%7207 هامش الربح التشغيلي  7209%  0201%  7100%  0202%  

(100) صافى مصروفات التمويل  (.07)  (0301)  (030.)  (7302)  

 - - -  907  909 أخرى 

  07.00  07901  2101  0.109  09100 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0107  0.00  0001  301  07. الزكاة والضريبة 

  00103  01201  2901  01009  07203 صافى الدخل 

%7.02 العائد على المبيعات   7.07%  0701%  0.07%  090.%  

      

 7101A 710.A 710.A 7102A 7102E قائمة المركز المالي )مليوي ريال(

  .02.0  02209  .070  2203  1902. النقدية وما في حكمها 

  92102  7.701  .1910  71202  09700 ذمم مدينة 

  9107  7302  9700  7207  0209 المازوي 

  7301  1.00  0.02  0.07  0907 أخرى 

  9103.  .1.0.  13003  92100  21209 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  0722203  0723202  .10..07  02...07  0793101 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

  0722203  0723202  .10..07  02...07  0793101 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  7710902  7791909  .770170  0739.02  7713207 إجمالي الموجودات 

            

  2303  1101  00103  0.101  01703 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  9301  9107  9202  9.01  9100 ذمم دائنة 

  203.  .930  1202  1.01  7209 مصروفات مستحقة 

  0.02  01701  0702  0101  109 أخرى 

  .0390  77100  70901  71001  0.102 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  107..  1.00.  0307.  72.02  3902. دين طويل األجل

  701.  100.  .110  .970  0301 مطلوبات غير جارية 

  0713201  0792200  .079.30  0792.00  0790302 حقوق المساهمين 

  7710902  7791909  .770170  0739.02  7713207 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7101A 710.A 710.A 7102A 7102E قائمة التدفقات النقدية )مليوي ريال( 

  01.00  90100 )1701(  2707  02..0 التدفقات النقدية التشغيلية 

 ).30.(  700.  .0000 )9.709(  27701 التدفقات النقدية التمويلية 

 )201.( ).03.0( )01.01( ).0210( )92.09( التدفقات النقدية االستثمارية 

  200  02..0 )2.09( )1.102(  .100. التغير في النقدية 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 الحمادي 

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 0 وتستادم البالد المالية هيكل التقييم الااص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللوي

 الهبوط0/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة  من إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %010القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %010القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %010القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد 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 بأبحاث البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 3222 – 719 – 00 – ..3+ اإلدارة العامة:

 1110 – .00 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 721. – 731 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 7.3. – 731 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital0com البريد اإللكتروني:

 7.1. – 731 – 11 – 966+  هاتف:

 capital0com/research-www0albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 791. – 731 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment0banking@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 ..7. – 731 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المس ولية

ماليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أي محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإي شركة البالد

 0عن ذلكجة يقدموي أي  مانات أو تعهدات صراحة أو  منًا بشأي محتويات التقرير وال يتحملوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغلراض دوي اللملوافلقلة اللالطليلة  ملن ال يجوز إعادة نس  أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شاص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلرض 

  0المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأي هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التااذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتاذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كاي كليًا أو جزئيًا هو مس وليت  الكاملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري مل هلل قلبلل ى مليس الهدف من هذا التقرير أي يستادم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أي يتحقق مستقبال0 لذلك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 0االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 12011–92تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

