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 قطاع التجزئة 

 الحمادي 

 4102خالل الربع األول من عاا  حمادي للتنمية واالستثمار أظهرت النتائج األولية لشركة ال

مليون ريال في الربع المماثل  2011با  مليون ريال مقارنة 4012تحقيق صافي أرباح يقدر با 

% عان أربااح الارباع .7.1%، فيما انافاتااار األربااح باناحاو 2.12من العا  السابق بتراجع 

 مليون ريال1   7.13السابق المقدرة با 

% نظرًا الرتتاع عدد 00بنحو  4102نمر ايرادات الشركة خالل الربع االول من عا  

المرضى المنومين، على الرغم من ذلك تراجعر أرباح الشركة مقارنة بالربع األول من 

  -العا  السابق لعدة أسباب أهمها :

  1زيادة مصاريف االستهالك والنتقات المالية نتيجة تشغيل مستشتى السويدي 

  إغالق مستشتى العليا خالل الربع األول من العا  الجاري نتيجة اللتماس كهربائي

 41021حدث في السابع من فبراير 

  مليون ريال خالل الربع المماثل من العا  السابق1 13.تحصيل ديون مشطوبة بمبلغ 

، يرجع االنفتاض في أرباح الشركة أياا إلى .410بالمقارنة مع الربع الرابع من عا  

 اغالق مستشتى الحمادي فرع العليا مؤقتًا نتيجة االلتماس الكهربائي1

% ماقاارناة 13.باناساباة  4102من جانب آخر، ارتتع إجمالي الربح خالل الربع األول من عا  

% .441مليون ريال، بينما تراجاع باناساباة  212.بالتترة المماثلة من العا  السابق مسجاًل 

مقارنة بالربع السابق من نتس العا 1 بالمقابل بلغ الارباح الاتاشاغايالاي خاالل الارباع األول 

% 7212% عن الربع المامااثال، فاياماا هابا  باناحاو 7312مليون ريال بانفتاض  .421قرابة 

 مقارنة بالربع السابق1 ولم يتم تحديد موعد الجمعية العامة للشركة1

أعلنر الشركة في فبراير الماضي عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العا  

ريال للسهم الواحد تمثل  ..11بواقع   مليون ريال 1.بإجمالي توزيع قدره  .410المالي 

 % من القيمة اإلسمية للسهم1.1.

كشتر الشركة في أبريل الجاري عن نسبة االنجاز في فرع النزهاة حاتاى ناهااياة الارباع كما 

%، حيث توقعر الشركة أن يبدأ التشغيل التجريباي فاي 34االول من العا  والتي بلغر 

عياادة لاتارتاتاع الاطااقاة  22سرير و  211بطاقة استيعابية تبلغ   4102الربع الثاني من عا  

 عيادة1 414سرير و  02743االستيعابية االجمالية للشركة إلى 

مليون ريال ومتوس  توقعات  .7دون توقعاتنا البالغة  4102نتائج الربع األول لعا  جاءت 

مليون ريال وبمراجعة توقعاتنا المستقبلية إليرادات الشركة، ختاااناا  72المحللين البالغة 

 ريال مع التوصية بزيادة المراكز1 717.ريال إلى  11..تقييمنا لسهم الشركة من 

 تركي فدعق
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 زيادة المراكز التوصية

 7171. القيمة العادلة )ريال(
 241.4 )ريال( 4102أبريل  42السعر كما في 

 %4213 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4007 رمز تداول

 65.75 أسبوع )ريال( 4.أعلى سعر لا 

 32.00 أسبوع )ريال( 4.أدنى سعر لا 

 -13.0% التغير من أول العا 

 401 أشهر )ألف سهم( 7متوس  حجم التداول لا 

 5,126 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,367 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 120 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %40111 شركة جدوى الترص الطبية

 %01111 عبدالعزيز محمد حمد الحمادي

 %01111 صالح محمد حمد الحمادي

 4102A 410.A 4102E 410.F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 031.7 .4.10 4.122 72127 التمويل واالستهالك واإلطتاء والزكاة

 2112 3142 1.7. ..011 قيمه المنشأة /االيرادات

 4.1.2 .7212 .7214 7.1.2 مااعف الربحية

%.01 عائد األرباح  013%  013%  41.%  

 7171 ..71 71.1 7133 مااعف القيمة الدفترية

 1.0. ..1. 107. 01122 مااعف االيرادات

 .412 ..01 ..01 .214 نسبة رأس المال العامل

%0011 نمو االيرادات  021.%  4117%  7711%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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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 

 الحمادي 

 نهائية للقوائم المالية1ال قد تفتلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة1 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F1متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 4107A 4102A 410.A 4102E 410.F قائمة الدخل )مليون ريال(

  3.317  .1..2  2017.  23411  27210 إجمالي اإليرادات 

  .2.21  72417  43214  .4201  .4731 تكلتة المبيعات 

%.21. نسبة تكلتة المبيعات للمبيعات   .217%  .112%  .11.%  .113%  

  07.17  .0111  .371  .1..  .221 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%0113 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   001.%  021.%  021.%  0.10%  

  .0.1  0014  17.  .0.1  4711 مفصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  4.113  44017  03214  .0221  .04.1 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطتاء والزكاة 

%4.11 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطتاء والزكاة   7110%  7413%  7413%  7412%  

  313.  13..  7113  0211  0712 االستهالكات واإلطتاء

  40411  .0201  0.712  .0711  00410 الربح التشغيلي 

(117) صافى مصروفات التمويل  (110)  (214)  (.1.)  (21.)  

  10.  713  714  717  .71 أخرى 

  40114  12..0  0.117  07210  .00.1 الربح قبل الزكاة والاريبة 

  0412  12.  11.  14.  214 الزكاة والاريبة 

  12..0  .02.1  02017  .0431  .0001 صافى الدخل 

%.4.1 العائد على المبيعات   4213%  4.14%  401.%  4411%  

      

 4107A 4102A 410.A 4102E 410.F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  131.3  135.2  89.3  543.7  42.2 النقدية وما في حكمها 

  356.1  276.7  249.3  132.1  136.5 ذمم مدينة 

  38.1  27.5  27.2  18.3  15.6 المفزون 

  23.5  17.8  14.3  13.2  14.5 أخرى 

  549.0  457.3  380.1  707.3  208.7 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  1,624.4  1,683.6  1,085.6  359.3  362.6 صافى الموجودات الثابتة 

  37.2  35.5  470.1  1,030.7  665.1 مشروعات تحر التنتيذ

  1,661.6  1,719.1  1,555.7  1,390.0  1,027.6 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  2,210.7  2,176.4  1,935.8  2,097.2  1,236.3 إجمالي الموجودات 

            

  81.4  123.9  150.0  102.9  1.9 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  88.2  67.6  57.4  33.9  32.2 ذمم دائنة 

  40.2  30.2  23.4  22.9  19.6 مصروفات مستحقة 

  11.0  10.8  10.6  4.9  4.3 أخرى 

  220.7  232.6  241.4  164.7  57.9 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  369.3  450.6  275.7  593.8  578.0 دين طويل األجل

  69.0  49.1  32.6  19.0  14.8 مطلوبات غير جارية 

  1,551.7  1,444.1  1,386.1  1,319.8  585.6 حقوق المساهمين 

  2,210.7  2,176.4  1,935.8  2,097.2  1,236.3 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 4107A 4102A 410.A 4102E 410.F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال( 

  238.3  218.1  88.1  155.8  97.4 التدفقات النقدية التشغيلية 

 (220.8)  50.9 (346.0)  722.0  272.7 التدفقات النقدية التمويلية 

 (21.4) (223.1) (196.5) (376.3) (391.4) التدفقات النقدية االستثمارية 

 (3.8)  45.8 (454.3)  501.5 (21.3) التغير في النقدية 
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقو  نظا  التقييم 1 وتستفد  البالد المالية هيكل التقييم الفاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيتية التي يجمعها المحللون

 الهبوط1/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %011القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %011القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %011القيمة 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 تتصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية1

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 333. – 417 – 00 – 22.+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 311 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:
 
 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظاتاياهاا ال ال بذلر شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 1عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الافاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شفص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  1المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلتر االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التفاذ قرار استثماري1

 1يعتبر أي إجراء استثماري يتفذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري ماؤهال قابال ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستفد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال1 لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 1االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتتظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير1

 

 13011–.7تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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