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 الربع الحالي بند 
الربع المماثل من  

 العام السابق 
 التغير % الربع السابق  التغير% 

 7.69 2,079.5 8.18 2,070.1 2,239.5 مبيعات/االيرادات 

 8.76 851.7 7.71 860 926.3 اجمالي الربح )الخسارة(

 15.66 264.4 17.8 259.6 305.8 الربح )الخسارة( التشغيلي 

صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة  

 والضريبة
268.5 226.8 18.39 237.5 13.05 

 28.16 236.5 47.21 205.9 303.1 اجمالي الدخل الشامل 

 )مليون( لاير سعوديجميع األرقام بالـ 

 

 الربع الحالي بند 
الربع المماثل من  

 العام السابق 
 التغير% 

 6.61 4,051.2 4,319 المبيعات/االيرادات 

 8.43 1,639.7 1,778 اجمالي الربح )الخسارة(

 17.37 485.8 570.2 الربح )الخسارة( التشغيلي 

صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة  

 والضريبة
506 421.8 19.96 

 34.6 400.9 539.6 اجمالي الدخل الشامل 

) ستة أشهر (  30-06- 2022اعالن شركة النهدي الطبية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   
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إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد 

 حقوق األقلية(
2,143.2 2,019.7 6.11 

  3.24 3.89 ربحية )خسارة( السهم 

 جميع األرقام بالـ )مليون( لاير سعودي

 

 توضيح بند 

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( في 

خالل الربع الحالي مقارنة  صافي الربح 

 مع الربع المماثل من العام السابق إلى 

  268.5٪ خالل الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، ليبلغ  18.4ارتفع صافي الربح بنسبة  

عام  مليون لاير في الربع المماثل من ال   226.8مليون لاير ، مقابل   41.7مليون لاير سعودي ، بارتفاع قدره  

 :السابق ، وذلك بسبب ما يلي

٪ مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في قطاع األدوية الذي تأثر بزيادة 8.2ارتفعت اإليرادات بنسبة    .1

معدالت اإلصابة بكورونا مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة و زيادة معدل التجمعات، باإلضافة  
 .المنورةإلى زيادة أعداد الزوار للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة 

 .٪ بما يتماشى مع النمو في اإليرادات7.7الي الربح بنسبة ارتفع إجم  .2
بنسبة    .3 بالنمو الحاصل في اإليرادات، مما 4.7ارتفعت مصاريف التشغيل  ٪ بمعدل أقل مقارنةً 

٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والذي يتماشى 1.1أدى إلى تحسن هامش التشغيل بنسبة  

 .ركة مع نمط النفقات التشغيليه لدى الش
٪ مدفوعاً بنمو اإليرادات وانخفاض مصروفات التشغيل ، مما  18.4ارتفع صافي الربح بنسبة    .4

٪ من اإليرادات في الربع الحالي مقارنة  12.0٪ ليصل إلى  1.0أدى إلى تحسن هامش الربح بنسبة  

 .٪ لنفس الربع من العام الماضي11.0بـ 

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( في 

الربح خالل الربع الحالي مقارنة  صافي 

 مع الربع السابق إلى 

٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع األول من العام الحالي مدفوعاً بنمو المبيعات  13.1ارتفع صافي الربح بنسبة  

 .بسبب موسم رمضان )زيادة أعداد المعتمرين( ، والنمط التدريجي لمصاريف التشغيل خالل الربع السنوي
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سبب االرتفاع ) االنخفاض ( في يعود  

صافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة  

 مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى 

٪ خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، ليصل إلى 20.0رتفع صافي الربح بنسبة  أ

مليون لاير للفترة المماثلة من    421.8 مقابل  مليون لاير   84.2مليون لاير سعودي ، بارتفاع قدره    506.0

 :العام السابق ، وذلك بسبب ما يلي

٪ ، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في قطاع األدوية الذي تأثر بزيادة 6.6ارتفعت اإليرادات بنسبة    .1

باإلضافة  معدالت اإلصابة بكورونا مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وزيادة معدل التجمعات ،  
 .إلى زيادة أعداد الزوار للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة

٪ نتيجة للنمو الحاصل في المبيعات والمزيج المتنوع من المنتجات، 8.4ارتفع إجمالي الربح بنسبة    .2

ة ٪ من اإليرادات في الفترة الحالي 41.2٪ ليبلغ  0.7مما أدى إلى تحسن الهامش اإلجمالي بنسبة  

 .٪ بنفس الفترة من العام الماضي40.5مقارنة بـ 
بنسبة    .3 التشغيلية  المصاريف  ارتفعت  6.3ارتفعت  ذلك  إلى  إضافة  المبيعات،  نمو  مع  تماشياً   ٪

 .اإليرادات التشغيلية األخرى
٪ مدفوعاً بالنمو الحاصل في اإليرادات باإلضافة إلى تحسن في  20.0ارتفع صافي الربح بنسبة    .4

٪ من اإليرادات في الفترة الحالية 11.7٪ ليصل إلى  1.3ح. تحسن هامش الربح بنسبة  إجمالي الرب 

٪ بفس الفترة من العام الماضي ، مدفوًعا بشكل أساسي بالتحسن في إجمالي الربح 10.4مقارنة بـ  

 .نتيجة لتنوع المنتجات

 الرأي غير المعدل  طبيعة رأس مراجع الحسابات 

 اليوجد  المقارنة إعادة تبويب بعض أرقام 

هناك زيادة في الدخل الشامل اآلخر بسبب الزيادة العالمية في أسعار الفائدة ، مما يؤثر على التقديرات المتعلقة   معلومات اضافية 
 .بتعويضات نهاية الخدمة

 


