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 قطاع الرعاية الصحية 

 الحمادي 

مدلديد    8102كشفت النتائج المالية لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار عن تحقيق صافي ربح قدرر  

ملي   ريال للربع المماثل من العام السابق بارتدفداع  1101مقابل  8112ريال خالل الربع الرابع من عام 

ملي   ريال0  8802% عن الربع السابق الذي بلغت أرباحه 8101%، فيما نمى صافي الربح بنسبة 191

، 8112ملي   ريال لعام  28ملي   ريال مقابل  112% محققًا 12وبذلك قفز صافي الربح السن ي بد 

% لدلدعدام السدابدق0 18% مقابدل 1108أدى ذلك لتحسن هامش صافي الربح بشكل ملح ظ مسجاًل 

ملي   ريال ومن مت سط ت قعات المحلليدن  82أتى صافي ربح الربع الرابع أعلى من تقريرنا البالغ و

 ملي   ريال حيث جاءت التكاليف التشغيلية أقل من تقريراتنا0 82والبالغة 

ملي   ريال مقدابدل إيدرادات بدلدغدت  12202% محققة 8نمت إيرادات الشركة خالل الربع الرابع بنسبة 

 128، وبالمقارنة مع الربع السابق نمت اإليرادات من 8112ملي   ريال للربع المماثل من عام  12802

% مسدجدلدة 12%0 وبناًء عليه صعرت اإليرادات السن يدة بدندسدبدة 12ملي   ريال وبنسبة نم  بلغت 

 ملي   ريال للعام السابق0 21208ملي   ريال مقارنة بد  21202

وقر أرجعت الشركة نم  أرباحها السن ية إلى نم  االيدرادات ندادرًا لدزيداد  عدرد الدمدراجدعديدن ولديدالدي 

التن يم وتحسين الشروط التعاقرية مع بعض العمالء، باإلضافة إلدى تسدجديدل مدضدصد  إضدافدي 

ملي   ريال وذلك خالل الربع األخير من العدام السدابدق0  1201للري   المشك ك في تحصيلها بقيمة 

0 بدالدمدقدابدل 8112كما تم إغالق مستشفى العليا نتيجة التماس كهربائي لمر  ستة أشهر خالل عدام 

بالمقارنة مع الدربدع الدمدمداثدل مدن الدعدام السدابدق  8112تراجع إجمالي الربح خالل الربع الرابع من عام 

% والناتجة عدن ييداد  عدرد الدكد ادر الدضداصدة بدمدسدتدشدفدى 9بسبب ارتفاع التكاليف المباشر  بنسبة 

نم  األرباح مقارنًة بالربع السدابدق بدفدلدل خدلد  الدربدع األخديدر مدن مد اسدم األعديداد النزهة، فيما جاء 

 واإلجايات السن ية0

مدلديد   ريدال  1902ملي   ريال خالل الربع الرابع مقارندة بدد  8902وحققت الشركة ربحًا تشغيليًا بمبلغ 

% عن الربع السابق0 12%، في حين ياد بنح  118للربع المماثل من العام السابق بارتفاع ملح ظ بلغ 

ملي   ريدال  118ملي   ريال مقارنة بد  11802% محققًا 82بد  8112وبذلك قفز الربح التشغيلي لعام 

 81120% لعام 12% مقابل 8101للعام السابق، وليرتفع هامش الربح التشغيلي إلى 

أعلنت الحمادي عن برء التشغيل الفعلي لمستشفى النزهة واستقبال المراجعين اعدتدبدارًا مدن تداريد  

سدريدر مدبدرئديدًا ومدن ثدم ييداد  عدرد األسدر   181، علمًا أ  الشركة ستق م بتشغيل 8112فبراير  18

ملي   ريال، كما تد قدعدت الد صد ل إلدى  12ترريجيًا0 وت قعت الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بمبلغ 

0 الجرير بالذكر أ  الطداقدة االسدتديدعدابديدة لدمدسدتدشدفدى 8119نقطة التعادل خالل الربع الرابع من عام 

سرير لإلقامة الط يلة والدتديهديدل،  881سرير عناية فائقة و  21سرير متلمنة  211النزهة تصل إلى 

عياد  خارجية لترتفع الطاقة االستيعابية اإلجمدالديدة لدمدسدتدشدفديدات الدحدمدادي إلدى  21باإلضافة إلى 

 عياد 0 818سرير و  17822

من جانب آخر، نت قع أ  تشهر إيرادات الشركة تحسن ملح ظ خالل الفتر  المدقدبدلدة، خداصدة مدع بدرء 

، وعدلدى التي ستزير الطاقة التشغيلية اإلجمالية لدلدشدركدة بشدكدل كدبديدرتشغيل مستشفى النزهة و

 8112الرغم من ذلك نت قع أ  يشكل افتتاح المستشفى الجرير ضغطًا على أرباح الشركة خالل عام 

بسبب الزياد  في مضصصات االستهالك وتسجيل مصروفات الدتدمد يدل الدمدتدعدلدقدة بدمدسدتدشدفدى 

النزهة في قائمة الرخل براًل من رسملة تلك المصاريف في قائمة المركز المدالدي، بداإلضدافدة إلدى  

تكلفة تشغيل المستشفى واحتمالية تيخر ربط الدمدسدتدشدفدى مدع شدركدات الدتديمديدن كدمدا حدر  مدع 

وعطفًا على ما سبق قمنا بمراجعة ت قعاتنا المسدتدقدبدلديدة إليدرادات الشدركدة مستشفى الس يري0 

ملي   ريال بنهاية العام  818وه امش ربحيتها مع األخذ في االعتبار تراجع معرل الذمم المرينة إلى 

ملي   ريال بنهابة الربع الثالث من نفس العام فلاًل عن تراجع المضصدصدات الدمدقدرر   121مقارنة بد 

 ريال0 89ريال إلى  82مقارنًة بالعام السابق، وبناًء عليه نرفع تقييمنا لسهم الحمادي من 

 محمر حسا  عطيه

 محلل مالي

MH0Atiyah@albilad-capital0com 

 

 

 للت اصل مع إدار  األبحا :

 تركي فرعق

 مرير األبحا  والمش ر 

TFadaak@albilad-capital0com 

 حياد الت صية

 89011 القيمة العادلة )ريال(
 82021 )ريال( 8112فبراير  2السعر كما في 

 %102 العائر المت قع

  بيانات الشركة

 11120SE رمز تراول

 12011 أسب ع )ريال( 18أعلى سعر لد 

 88021 أسب ع )ريال( 18أدنى سعر لد 

 -101% التغير من أول العام

 821 أشهر )ألف سهم( 8مت سط حجم التراول لد 

 17188 الرسملة الس قية )ملي   ريال(

 17129 الرسملة الس قية )ملي   دوالر(

 181 األسهم المصرر  )ملي   سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %81011 شركة جروى الفرص الطبية

 %11011 عبرالعزيز محمر حمر الحمادي

 %11011 صالح محمر حمر الحمادي

 8111A 8112A 8112A 8112F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشي  /الربح قبل مصروفات التم يل 
 88021 82022 88018 82029 واالستهالك واإلطفاء والزكا 

 1022 2092 2011 2029 قيمه المنشي  /االيرادات

 11012 11092 21021 81089 ملاعف الربحية

%801 عائر األرباح  101%  801%  802%  

 8092 8019 8088 8019 ملاعف القيمة الرفترية

 1081 2081 2089 2022 ملاعف االيرادات

 8092 8081 8081 1012 نسبة رأس المال العامل

%1201 نم  االيرادات  201%  1209%  1202%  

 1028 1091 1021 1012 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصرر: الق ائم المالية للشركة، تقريرات أبحا  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 

 نهائية للق ائم المالية0ال قر تضتلف طريقة عرض بيانات الق ائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة0 ولكن ال تيثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقريرية :F0مت قعة : 

 في ض ء معايير المحاسبة الرولية بينما تم عرض الق ائم المالية للسن ات السابقة وفقًا للمعايير السع دية0  8112-8112* تم تغيير المعالجة المحاسبية للق ائم المالية 

 8111A 8111A 8112A 8112A 8112F قائمة الرخل )ملي   ريال(

  28108  21202  21208  12108  12801 إجمالي اإليرادات 

  12108  11208  81102  89108  82102 تكلفة المبيعات 

%1108 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   1102%  1108%  1201%  1201%  

  9102  2209  9201  2202  1102 المصروفات العم مية واالدارية ومصروفات البيع والت ييع

%1101 نسبة المصروفات العم مية واالدارية ومصروفات البيع والت ييع للمبيعات   1801%  1109%  1101%  1109%  

  1102  8908  1209  1901  1902 مضصصات الري   المشك ك في تحصيلها

  201  1101  108 - - إيرادات أخرى

  88109  19102  11201  12108  11109 الربح قبل مصروفات التم يل واالستهالك واإلطفاء والزكا  

%8101 هامش الربح قبل مصروفات التم يل واالستهالك واإلطفاء والزكا    8802%  8102%  8202%  8202%  

  2201  1801  1801  8102  1101 االستهالكات واإلطفاء

  11101  11802  11801  11801  18109 الربح التشغيلي 

%8208 هامش الربح التشغيلي  8208%  1201%  8101%  1201%  

(101) صافى مصروفات التم يل  (208)  (1901)  (1902)  (8101)  

 - -  101  808  808 أخرى 

  11101  18801  2101  11108  18101 الربح قبل الزكا  واللريبة 

  1101  1101  1101  901  108 الزكا  واللريبة 

  11101  11201  2801  11108  18209 صافى الرخل 

%8202 العائر على المبيعات   8108%  1801%  1108%  1801%  

      

 8111A 8111A 8112A 8112A 8112F قائمة المركز المالي )ملي   ريال(

  12902  12209  1802  2209  11802 النقرية وما في حكمها 

  82801  81102  18101  81202  18801 ذمم مرينة 

  8201  8902  8801  8208  1208 المضزو  

  8902  1101  1202  1108  1808 أخرى 

  18209  11102  19109  82101  21208 إجمالي الم ج دات قصير  األجل 

            

  1722201  1729202  1721101  1711102  1789101 صافى الم ج دات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

  1722201  1729202  1721101  1711102  1789101 إجمالي الم ج دات ط يلة األجل 

  8781208  8781808  8711801  1798102  8719208 إجمالي الم ج دات 

            

  2909  1101  11109  11101  11809 الرين قصير األجل والمستحق من الرين ط يل األجل 

  8901  8108  8202  8201  8101 ذمم دائنة 

  1201  8901  1202  1101  8208 مصروفات مستحقة 

  1102  11801  1802  1101  108 أخرى 

  12102  88101  81801  81101  12102 مطل بات قصير  األجل 

            

  12201  21201  11908  82102  19802 دين ط يل األجل

  2801  1101  1102  8802  1901 مطل بات غير جارية 

  1712208  1782201  1782902  1782201  1781902 حق ق المساهمين 

  8781208  8781808  8711801  1798102  8719208 إجمالي المطل بات وحق ق المساهمين 

      

 8111A 8111A 8112A 8112A 8112F قائمة الترفقات النقرية )ملي   ريال( 

(8201)  2808  11102 الترفقات النقرية التشغيلية   88102  81802  

(81808)  28801 الترفقات النقرية التم يلية   9201  8201  (11108)  

(82208) الترفقات النقرية االستثمارية   (12102)  (11101)  (19202)  (1201)  

(11102)  11101 التغير في النقرية   (2208)  12208  1101  

 المصرر: الق ائم المالية للشركة، تقريرات أبحا  البالد المالية
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 شرح ناام التصنيف في البالد المالية

عالو  على ذلك، يق م ناام التقييم 0 وتستضرم البالد المالية هيكل التقييم الضاص بها من ثال  طبقات  وتعتمر الت صيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحلل  

 الهب ط0/ دلرينا بإدراج األسهم المغطا  ضمن إحرى مناطق الت صية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحردها، وإمكانية الصع

 %110القيمة العادلة تزير على السعر الحالي بيكثر من   :زيادة المراكز

 %110القيمة العادلة تزير أو تقل عن السعر الحالي بيقل من    حياد:

 %110القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بيكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحرير قيمة عادلة النتاار مزير من التحليل أو البيانات أو ق ائم مالية تفصيلية أو وج د تغيير ج هري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 الس ق أو أية أسباب أخرى خاصة بيبحا  البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

 خرمة العمالء
 clientservices@albilad-capital0com البرير االلكتروني:

 9222 – 818 – 11 – 922+ اإلدار  العامة:

 1111 – 112 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 إدار  األص ل
 abicasset@albilad-capital0com البرير االلكتروني:

 2821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدار  الحفظ

 custody@albilad-capital0com البرير االلكتروني:

 2819 – 891 – 11 – 966+  هاتف:
 

 

 

 إدار  األبحا  والمش ر 
 research@ albilad-capital0com البرير اإللكتروني:

 2811 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital0com/research-www0albilad الم قع على الشبكة:

 

  إدار  ال ساطة
 abicctu@albilad-capital0com البرير االلكتروني:

 2881 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment0banking@albilad-capital0com البرير االلكتروني:

 2812 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المس ولية

مالديدة ومدريدريدهدا ومد ظدفديدهدا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهر للتيكر من أ  محت ى المعل مات المذك ر   في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد

 0عن ذلكجة يقرم   أي ضمانات أو تعهرات صراحة أو ضمنًا بشي  محت يات التقرير وال يتحمل   بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي مس ولية قان نية نات

األغدراض دو  الدمد افدقدة الدضدطديدة  مدن ال يج ي إعاد  نس  أو إعاد  ت ييع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شض  آخر أو نشر  كليًا أو جدزئديدًا ألي غدرض 

  0المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتبا  بي  هذ  المعل مات ال تشكل ت صية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التضاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتضذ  المستثمر بناًء على هذا التقرير س اًء كا  كليًا أو جزئيًا ه  مس وليته الكاملة وحر 

سدتدشدار اسدتدثدمداري مد هدل قدبدل ى مليس الهرف من هذا التقرير أ  يستضرم أو يعتبر مش ر  أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أ  يتحقق مستقبال0 لذلك فإننا ندندصدح بدالدرجد ع إلد

 0االستثمار في مثل هذ  األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحق ق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 12111–82تصريح هيئة الس ق المالية رقم 

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

