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      الثانينتائج الربع 

قرابة تحقيق ربح صافي  2015من عام  الثانيأظهرت النتائج املالية األولية لشركة الحمادي عن الربع 

ة الشروط التعاقدي التحسنوذلك بسبب ،  عن الربع املماثل من العام السابق %3.6 بلغ ريال بمعدل نمو  مليون  38

 اضإنخفكما أظهرت النتائج ،  تلك الفترةخالل  مع عمالء الشركة وتقديم خدمات جديدة وزيادة عدد املراجعين

ف الزيادة في املصاري هو  اإلنخفاضذلك  ومن أبرز أسباب، بالربع السابق مقارنة  %10بمعدل  الثانيصافي ربح الربع 

العمومية واإلدارية مقارنة بالربع االول حيث نقصت املصاريف في الربع االول نتيجة تحصيل ديون معدومة بقيمة 

وذلك مقارنة بالربع املماثل من العام السابق  %19.7بمعدل  الثانيإجمالي الربح للربع  إرتفع. كما ريالمليون  9.8

 يعود نتيجة لزيادة عدد املراجعين.

والتي كانت متوافقه مع توقعاتنا ، باإلضافة  2015بناء على نتائج الشركة املحققة خالل النصف األول من عام  

 12خالل  70.25إلى  67.75إلى اإلعالن والبدء التشغيلي ملستشفى السويدي ، فقد قمنا برفع السعر املستهدف من 

 .شهر

      :الحمادي لشركةأهم املحفزات 

ة الصحية في اململكة العربية السعودية من أهم القطاعات التي توفر العديد من يعد قطاع الرعاي

 :أبرزها اعدة للمستثمرين وذلك لعدة عواملالفرص الو 

  3النمو السكاني املتسارع في السعودية بمعدل%. 

 املتعلقة بنمط الحياة كالسكري.املزمنة وكذلك الحاالت املرضية  الزيادة املستمرة في 

  آالف شخص  10سريرا لكل  22بمعدل في السعودية النقص الكبير في السعة السريرية الحالية

 مما يعزز من فرصة اإلستثمار في القطاع.حيث تحتل السعودية مركز متأخر عامليا في عدد األسرة فقط.

 ي ت فسعاو إستمرار إنخفاض السعة السريرية خالل السنوات القادمة بالرغم من زيادة البناء والت

املستشفيات حيث تشير توقعاتنا إلى إستمرار اإلنخفاض في السعة السريرية تحت املتوسط العالمي 

 شخص. 10000سريرا لكل  38 تقريبا بحواليلذي يقدر شخص ا 10000لعدد األسرة لكل 

  ع إجمالي عدد ربالفرصة الكبيرة لإلستثمار في القطاع حيث مازالت املستشفيات الخاصة تمثل أقل من

 األسرة.

  دون بالدعم الحكومي لقطاع الرعاية الصحية عن طريق تقديم تسهيالت تمويلية ملشاريع التوسعات

  .فوائد

  واملقيمين.توجه الحكومة لتعميم التأمين الصحي اإللزامي إلى كافة األفراد 
                                                                                                                                                                                                

 املصدر: بلومبيرغ، األول كابيتال. ........

 

 

 شراء                                                          التوصية

 70.25 شهر 12خالل  )ريال(السعر املستهدف 

34.59 2015 أغسطس 6السعر كما في    

 %18.4 التغير

  بيانات الشركة

 59.34  سعر اإلغالق

 7,120  الرسملة السوقية )مليون ريال(

 120  األسهم املصدرة )مليون سهم( 

 %30  األسهم الحرة )%( 

 65.75 )ريال( منذ اإلدراجأعلى سعر 

 19.25  )ريال( منذ اإلدراج أدنى سعر 

 شهر 12آخر   2014 2013 املؤشرات املالية

 505.1 482   434 اإليرادات )مليون(

 224.2 209.1   185.2 الربح )مليون(إجمالي 

 140.3  130.9  112.1  الربح التشغيلي )مليون(

 %5.6 %16.8 %21.5 (%)نمو الربح التشغيلي 

 137  128.9   111.5 صافي الدخل )مليون(

 %5.3  %15.6 %18.2 نمو صافي الدخل )%(

 1.14  1.07 0.93 )ريال( ربحية السهم

 2016 2015 ملتوقعةالتقييمات ا

 

 2.23  1.55 ربحية السهم املتوقعة

 31.5 44.5  مكرر الربحية )مرة(

 30.9 43.6  )مرة( EV/EBITDAمكرر 
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   إيرادات شركة الحمادي

كما هو موضح في الرسم البياني ، تشكل إيرادات التنويم في 

مستشفى الحمادي الجزء األكبر من إجمالي اإليرادات وذلك 

. حيث زادت %45خالل آخر خمسة سنوات مالية بنسبة تفوق 

إيرادات التنويم بمعدل سنوي مركب نسبته سنوي مركب 

 الرئيس ي. تمثل إيرادات العيادات الخارجية الجزء %8.3نسبته 

وذلك يعود  18الثاني لإليرادات بمعدل سنوي مركب يتعدى %

إلى إرتفاع عدد مرض ى العيادات الخارجية بسبب إلزام الشركات 

بتوفير تغطية التأمين الصحي ملوظفيها. إضافة إلى ذلك ، توجه 

شركة الحمادي في التركيز على زيادة كل من كفاءة وفاعلية 

لك عن طريق إضافة فترة عمل تشغيل العيادات الخارجية وذ

. تشكل إيرادات قسم 2012رئيسية خالل اليوم إبتداء من عام 

من إجمالي اإليرادات  2الطوارئ هامش منخفض اليتعدى %

 للمستشفى.

 
 .2014-2010لحمادي لخمسة بشكل تراكمي لفترة *تم إحتساب متوسط إجمالي إيرادات شركة ا                                                                            

 

   التوسعات املستقبلية

 أعلنت شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار عن توسعات عديدة خالل السنتين القادمة وتتضمن اآلتي:

  عيادة 72 سرير و 428من  والذي يتكون  2015عام  في بداية للمستشفى التشغيل التجريبي وتم بدأفي حي السويدي بمدينة الرياض بناء مستشفى الحمادي تم

 %143في عدد األسرة بمعدل نمو كبيرة زيادة عن حيث أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي ملشروع مستشفى الحمادي السويدي مما سينتج  خارجية.

 .%87 تجاوز  وزيادة في عدد العيادات الخارجية بمعدل نمو 

  عيادة  72سرير و 428من يتكون  والذي،  2016مطلع عام في حي النزهة بمدينة الرياض وتشغيل مستشفى الحمادي  إكتمال بناءكما أعلنت الشركة عن

 .%46وزيادة في عدد العيادات الخارجية بمعدل نمو يتجاوز  %60مما سينتج عن زيادة في عدد األسرة بمعدل نمو يقارب  خارجية

 من مشروع مستشفى الحمادي بفرع النزهة ، والذي من املتوقع أن يكون له أثر إيجابي  %72 عن إنجاز  2015 أعلنت شركة الحمادي خالل الربع األول من عام

 عند بدء مرحلة التشغيل الفعلي خالل العام املقبل.

   تقييم سهم الحمادي

كاملواساة  السوق السعودية. باملقارنة مع عدد من الشركات املدرجة في 2015من عام  نتائج إيجابية خالل النصف األول حققت شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 

تتفوق على التوالي ، بينما  %44و  %50هامش إجمالي الربح بـ في  املواساة والحمادييتضح لنا تفوق شركة بالجدول أدناه ، حيث  كما هو موضح ودله الصحية،  رعاية ،

وكذلك وذلك يعود إلى قدرة الشركة على التحكم في مصاريفها التشغيلية ،  %12مو صافي الدخل خالل النصف األول بنسبة معدل نأيضا في ودله الصحية شركة الحمادي 

 إجمالي األرباح خالل الفترة.ر إيجابيا على مما يؤثإرتفاع عدد زوار املستشفى من غير عمالء شركات التأمين 

في قطاع يشهد  العام الحالي واملقبلخالل  %209والعيادات بنسبة  %285اإلستيعابية لألسرة بنسبة  الطاقاتبرفع  نظرة إيجابية للسهم التوسعات القائمة تعطي

سعر  نظرتنا اإليجابية للسهم بإستهدافعزز من ي ممامن الطلب في قطاع الرعاية الصحية  بالنسبة املرتفعةباإلضافة إلى ضعف السعة الحالية مقارنة فرص نمو عالية 

 .شهر 12ل خال 70.25

الل النصف خاألثر املالي مما سيعكس إيجابيا ويدي بالرياض ملشروع مستشفى الحمادي الس الفعليأعلنت شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار عن بدء التشغيل  هذا وقد

والذي يعكس تفاؤل املتعاملين عن  العام الحالي واملقبلمرة مما يعكس من األحداث اإليجابية لعمليات التوسع في  51يتداول سهم الحمادي تقريبا على مكرر ربحية  .الثاني

 .الفترة القادمةأداء الشركة املستقبلي خالل 

 

55%
43%

2%

هيكل إيرادات شركة الحمادي

إجمالي إيرادات التنويم

إجمالي إيرادات العيادات الخارجية

قسم الطوارئ
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  .2015بناء على نتائج شركات الرعاية الصحية خالل النصف األول من عام تم إحتساب املعدالت *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      :تم إعداد التقرير بواسطة

 وحدة صناديق األسهم

 األول كابيتال

      :إخالء املسؤولية
عهدات أو تودقيقة وأن الغاية من إعداد هذه التقارير هي تقديم الصورة العامة عن الشركة أو القطاع ,ومع ذلك فإن شركة األول كابيتال التقدم أي بذلت شركة األول كابيتال الجهد في هذا التقرير للتأكد من أن املعلومات في التقرير صحيحة 

تقرير لغرض املعلومات العامة فقط والتتحمل شركة األول كابيتال أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي ضمانات بشأن أي محتوى من املعلومات املوجودة في هذا التقرير أو مدى دقة وصحة املحتوى والتوقعات املبنية عليها.تم إعداد هذا ال

كابيتال أي قرار  وبدون أي إشعار مسبق.ال تتحمل شركة األول قابلة للتغيير أو التعديل في أي وقت من محتوياته.قد التتحقق تقديرات السعر املستهدف أو النظرة املستقبلية للشركة ألي سبب من األسباب وتعتبر جميع التقديرات والتوقعات 

 قرير.إستثماري تم إتخاذه بناء على هذا التقرير وتعتبره مسؤولية متخذ القرار.تحتفظ شركة األول كابيتال بكامل الحقوق املتعلقة ملحتوى الت

  رعاية   دله الصحية املواساة الحمادي الشركة

  

 447 486 543 267 املبيعات

 119 203 269 117 إجمالي الدخل

 %27 %42 %50 %44 (%)الربح  إجماليهامش 

 %10 %12 %5- %12 (%) نمو صافي الدخل

 29 38 30 51 )مرة(مكرر الربحية 

 2014 2013 2012 2011 املالية النسب

  

 7.7 10.7 13.4   17 املوجوداتالعائد على 

 13.5 19.3 18.1   19.6 العائد على حقوق املساهمين

44.7%  هامش الربح اإلجمالي   %43.1   %42.7   %43.4  

26.5% هامش صافي الربح  %27.2  %24.9  %25.2  

 1.33 1.43 1.88 1.66 ربحية السهم




