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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير ن المسؤوليةإخالء م

 اعلى من الحالي  %13+ 27.00 المستهدف السعر
 4/11/2018 بتاريخ 823.8 السعر الحالي

 التصنيف
     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  خفض المراكز
Neutral 

 

    
 

 

 األداء

 

 األرباح

Period End (SAR) 2017A 2018E 2019E 2020E

Revenue (mn) 709      937      1,045   1,157   

Revenue Growth 17% 32% 12% 11%

EBITDA 185 260 290 333

EBITDA Margin 26% 28% 28% 29%

EPS 0.9      1.0       1.3       1.6       

EPS growth 45% 16% 20% 24% 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
  يزيد الصقعبي

Tel +966 11 211 9398, alsaqaaby@alrajhi-capital.com 

 الحمادي مستشفيات
 ؛ السعر المستهدفموترة ال تمثل مشكلةالعالية الذمم المدينة 

 لاير 27للسهم يبلغ 
% على أساس سنوي( للتسعة أشهر 6.6-مليون لاير ) 72.1ة الحمادي عن تحقيقها لربح صافي بلغ أعلنت شرك

مليون لاير،  665.6% على أساس سنوي، لتصل الى 28. وقد ارتفعت االيرادات بنسبة 2018األولى من 

المساندة واطالق  الطبية الخدمات شركة مدعومة بارتفاع مبيعات المنتجات الصيدالنية؛ نتيجة لالستحواذ على

، مما عوض االنخفاض في العدد 2018عمليات التشغيل التجاري لمستشفى الشركة بحي النزهة في الربع األول 

وضع االقتصاد الكلي ) يشمل ذلك الرسوم المفروضة على األجانب وانخفاض في نتيجة التغيرات الكلي للمرضى 

مادي قد زادت من تعامالتها مع الجهات الحكومية من أجل زيادة الدخل المتاح لإلنفاق(. ونالحظ أن شركة الح

ايراداتها، بيد أنه نتج عن ذلك ارتفاع مستويات الذمم المدينة، وبالتالي لجوء الشركة للديون لمقابلة متطلبات رأس 

طة أساسا مالها العامل. وباإلضافة الى ذلك، فان ارتفاع مصروفات التشغيل المباشرة وغير المباشرة، المرتب

بمستشفى الشركة الذي تم افتتاحه مؤخرا بحي النزهة، قد أدى الى الضغط على الهوامش، وقد انعكس ذلك في 

صافي الربح المنخفض خالل الفترة. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فإننا نتوقع أن تستمر ايرادات المبيعات 

شغيلية لمستشفى النزهة ) خاصة بعد توقيع الشركة لعقود الصيدالنية والتحسن الجيد في معدل استغالل الطاقة الت

مع شركات تأمين رئيسية( في تسريع نمو االيرادات، بينما من المحتمل أن تستقر المصروفات المرتبطة بمستشفى 

رياال مع  27النزهة في مستوياتها الطبيعية. ونتيجة لذلك، فقد توصلنا الى سعر مستهدف لسهم الشركة يبلغ 

 . للشركة يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهمهاتصنيف 

ال تزال تعامالت الحمادي مع الجهات الحكومية مرتفعة، ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى الذمم   :رأس المال العامل

المدينة مما دفع الشركة للحصول على ديون لمقابلة متطلبات رأس مالها العامل. وقد الحظنا أن اجمالي الذمم 

% تقريبا من مبيعات التسعة أشهر 80مليون لاير )  531.4وبلغ  2018ظل في ارتفاع طوال عام المدينة 

األولى(، مما نتج عنه رأس مال عامل سالب خالل الفترة. اننا نعتقد أن معظم هذه الذمم المدينة هي مطلوبات من 

القسم الصيدالني. وتبعا لذلك، فقد  الجهات الحكومية، خاصة بعد أن زادت الشركة تعامالتها مع الحكومة من خالل

% على أساس سنوي( في التسعة 67أدى مستوى المديونية المرتفع الى زيادة المصروفات المالية بدرجة كبيرة )+

. بيد أننا نتوقع أن يتم تحصيل معظم الدفعات الحكومية في الربع الرابع، اذا أخذنا في 2018أشهر األولى من 

مليار لاير على الصحة والتنمية االجتماعية في الربع الرابع،  26ن المحتمل أن تنفق مبلغ االعتبار أن، الحكومة م

 .كما انعكس من االعالن الذي صدر حول بيانات الميزانية للربع الثالث

لقد تمكنت شركة الحمادي من تنويع ايراداتها ونعتقد أن ذلك يعتبر خطوة ايجابية من قبل ادارة   :الملخص والتقييم

لشركة. عالوة على ذلك، فان مستوى الذمم المدينة المرتفع، ال يمثل هاجسا للشركة نظرا ألن معظم الذمم المدينة ا

الحكومية من المرجح أن يتم تسديدها خالل الربع الرابع. وبعد صدور نتائج الربع الثالث،  قمنا بتعديل تقديراتنا 

% 11.1ع بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة )المستقبلية. وبناء على طريقتنا للتقييم التي تجم

% نمو نهائي( وطريقة التقييم النسبي ) مكرر ربح تقديري للفترة القادمة يبلغ 3متوسط مرجح لتكلفة رأس المال، 

بنسبة لاير، مما يعني ضمنيا احتمال ارتفاع سعر السهم  27مرة(، فان سعرنا المستهدف لسهم الشركة يبلغ  21

قا كان ) ساب .سهمها في المراكز بزيادة التوصية %. كما عدلنا أيضا تصنيفنا للشركة الى تصنيف  يتضمن13.1
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
دة توزيعهتا أو  عتادة اجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز  عتاأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الر

.  ن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  رسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم  عادة توزيع أو  عادة  رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  قدم أية  قرارات أو ضمانات )صتريحةعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تعلى الم
هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه  نمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة 

ستتثمارية ذات الصتلة ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار آختر أو ينبغي للمستثمر
حظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن نبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وي

واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ،  ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية 
كتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن ي يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ا جلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة  المالية أو االستثمارات ذات العالقة

أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية  ة أو غيرهتا متن الختدمات األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت  خر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 و أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أ

التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق  تحتديث المعلومتاتتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون  شتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة  لتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو  رسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

استتخدام هتذه واء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان س
 خيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط التر

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم ستتثناءبا تغطيتهتا  طار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على فظةالمحا"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى  لى السهم عرس يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة تلك خالل المستهدف المستوى  لى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"
 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل  لى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "لمستهدفا السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة  لى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت  ذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو

 لالتصال
 

 مازن السديري 
 البحوث ادارة مدير

  2119449 1 966+: هاتـــف
capital.com-alsudairim@alrajhi 

 شركة الراجحي المالية
 إدارة البحوث

 ك فهد, المكتب الرئيسيطريق المل
 11432الرياض  5561ص ب 

 المملكة العربية السعودية  
 بريد الكتروني: 
capital.com-research@alrajhi 
capital.com-www.alrajhi 

 
 37/07068ية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم شركة الراجحي المال
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