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 1 ي نهاية التقرير فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية ف إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي  %12.2+  46.00 المستهدف   السعر 
  23/8/2022 بتاريخ 41.00 السعر الحالي 

 

     

 زيادة المراكز   المحافظة على المراكز   تخفيض المراكز 
المراكز  تخفيض  

 

    
 األداء 

 

 األرباح 

(SARmn) 2021A 2022E 2023E

Revenue 952 1,110 1,168

Revenue growth 25% 17% 5%

Gross profit 364 429 449

Gross margin 38% 39% 38%

Operating profit 125 299 319

Op. margins 13% 27% 27%

Net profit 90 250 256

Net margin 9% 22% 22%

EPS 0.56 1.56 1.60

DPS 0.45 0.94 0.96

Payout ratio 80% 60% 60%

EV/EBITDA 24.2x 15.8x 14.7x

P/E 63.3x 26.3x 25.7x

RoE 5.4% 14.6% 14.1% 
 المالية  والراجحي, الشركة معلومات : المصدر

بحوث إدارة ال  
Madhu Appissa, CFA,  

Tel +966 11 836 5486, appissam@alrajhi-capital.com 

 مستشفيات الحمادي. 

السعر المستهدف   رفعنا تقييمنا للشركة الى تقييم يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهمها، ورفعنا
 لاير/السهم.   46للسهم الى 

نتائج  جاء الثاني  ت  للربع  القوية  وفي 2022الحمادي  التوالي.  على  الثاني  للربع  المحللين  توقعات  من  أعلى   ،
األول   بنسبة  2022النصف  ارتفعت  قد  اإليرادات  كانت  رب%،  18،  قفز  بلغت    حبينما  كبيرة  بنسبة  التشغيل 

القروض. وهناك ثالثة عوامل أساسية محفزة  في  د  %، مدفوعا بانخفاض حا132 المحددة لخسائر  المخصصات 
كبيرة  الخاص بعمل مخصصات  القرار  العوامل هو  التشغيلي، وأحد هذه  األداء  أنها سوف تستمر في دعم  نعتقد 

ي  ، المرتبطة بشكل رئيسالتسوية موضوع الديون المشكوك في تحصيله  2021في عام    لاير(مليون    155)حوالي
نعتقد أن تسوية الذمم المدينة، قد تم بشكل كبير وأزال حالة الشكوك والتذبذب المرتبطة  بالذمم المدينة الحكومية. اننا 

بالتنبؤ بمخصصات خسائر الديون. كما نعتقد أيضا، أن المخصصات سوف تصبح في وضعها الطبيعي وتتراوح 
( في الفترة القادمة. العامل المحفز الثاني، هو 2021% في 16 )كانت% من المبيعات 3.5-3.0في المتوسط بين 

في أدائه    متأخرا السويدي، الذي كان    حي  التحسن الكبير في مستوى استغالل الطاقة التشغيلية لمستشفى الشركة في 
كان عامال معوقا على صعيد هوامش التشغيل. ان هذه العوامل، الى جانب زيادة األسعار  في السنوات األخيرة كما  

اكتمال عمليات التجديد    قبل  من القريب حتى  المدى  النمو في  التأمين، سوف تعالج مخاوف  في المستشفى لعمالء 
بالعليا. الحمادي  المتوسط    مستشفى  في  تبلغ  بنسبة  تنمو  اإليرادات سوف  أن  نعتقد  بنسبة   )تشمل %  8.0اننا  نمو 

تقريبا في  17 الفترة  %2022  يت  2025  20210( خالل  بينما  بنسبة حوالي  تقريبا،  التشغيل  ينمو ربح  أن  وقع 
أننا قد قمنا بعمل تغييرات    ا(. وبم2022% تقريبا في  139ذلك االرتفاع الكبير بنسبة    )يشمل % في المتوسط  31

وكذلك لألعوام التالية له، فقد رفعنا بشكل ملحوظ، سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى    2022كبيرة لتقديراتنا لعام  
لاير/السهم سابقا. ويمكن أن ينتج عن سعرنا المستهدف الجديد للسهم، احتمال ارتفاع سعر    33من  لاير/السهم    46

   % مما يشير ضمنا الى تصنيف يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهم الشركة.12السهم بنسبة 

 : 2022ملخص لنتائج الربع الثاني 

وبنسبة  % على أساس سنوي،  26بنسبة  مليون لاير، سجلت نموا    282إيرادات الحمادي التي بلغت   •
كبيرا،  النمو في اإليرادات    ن%. وكا24% على أساس ربعي، وكانت أعلى من تقديراتنا بنسبة  12
، الذي عادة ما يكون  2022أخذنا في االعتبار أن األداء كان أفضل حتى من نتائج الربع األول    إذا

ب مدعوما  اإليرادات،  في  النمو  وكان  أداء.  أقوى  بالنزهة  ربعا  الشركة  مستشفيي  من  قوي  أداء 
 والسويدي.

% على أساس ربعي، نظرا  14% على أساس سنوي، وبنسبة  36ارتفعت األرباح االجمالية بنسبة   •
  2022% في الربع األول  38.3)  2022% في الربع الثاني  38.7لنمو األرباح االجمالية بنسبة  

الربع الثاني  35.7وبنسبة   الربح بنسبة  (. واجماال، فق2021% في  على    % 61.5د ارتفع صافي 
% على أساس ربعي، وكان مدعوما باإليرادات المرتفعة، وبالتحسن في  5.1أساس سنوي، وبنسبة  

أساس سنوي(. وكان    )علىالهوامش االجمالية، باإلضافة الى انخفاض المخصص لخسائر القروض  
التوقعات،    اإليراداتب% وكان مدعوما  30الربح أفضل من تقديراتنا بنسبة   التي جاءات أعلى من 

 حتى في ذات الوقت الذي جاءات فيه الهوامش االجمالية وهوامش التشغيل، متوافقة مع توقعاتنا 

الشركة توزيع أرباح أسهم بنسبة ال تقل عن  على خلفية نتائجها الجيدة،   • %، للثالث  60فقد اقترحت 
 سنوات القادمة. 
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية

.2022لثاني : نتائج الحمادي للربع ا 1الشكل    

(SAR mn) Q2 2022 Q1 2022 Q2 2021 ARC Est. Cons Est. y-o-y q-o-q vs ARC vs Cons

Revenue 282 251 224 227 238 25.9% 12.4% 23.9% 18.6%

Gross Profit 109 96 80 89 36.4% 13.5% 23.0%

G. margin 38.7% 38.3% 35.7% 39.0%

Op. profit 74 70 37 61 99.2% 5.4% 22.0%

Op. margin 26.2% 27.9% 16.6% 26.6%

Net profit 65 62 40 50 55 61.5% 5.1% 29.9% 18.6%

Net margin 23.1% 24.7% 18.0% 22.0% 23.1%  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.

طريقة التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة  متساوية، هما  أوزان  طريقتين بباستخدام    الحماديلقد قيمنا شركة      التقييم:

التقيي لسهم  وطريقة  ذلك سعرا مستهدفا  نتج عن  وقد  الربح،  القائمة على مكرر  النسبي  بلغ  م    ونتج عن   لاير/السهم.   46الشركة 

النقدية التدفقات  بلغ    طريقة  للسهم  مستهدفا  سعرا  وكانت    43المخصومة،  النقدية رياال.  التدفقات  لطريقة  الرئيسية  المعطيات 

الحرة في   النقدية  التدفقات  مليون لاير في   38مليون لاير من    204لتصل الى    2023المخصومة، هي حدوث ارتفاع حاد في 

يبلغ    2022 مركب  سنوي  نمو  بمعدل  التالية  الفترة  15والسنوات  خالل  تقريبا  من   )يشمل  %2023-2031  مساهمة  ذلك 

% ومتوسطا مرجحا لتكلفة رأس المال 2.5(. وقد افترضنا معدل نمو نهائي يبلغ  2026مستشفى الشركة بالعليا ابتداء من عام  

النسبي، قيمة لسه8.3يبلغ   الشركة تبلغ  %. وقد نتج عن تقييمنا  اليها،    السهم. وتستندلاير/  48م  التي توصلنا  النسبية  القيمة  هذه 

مره( تم تطبيقه على ربح السهم  27% عن متوسطه التاريخي الذي يبلغ 10بنسبة  )بزيادةمره   30على مكرر ربح مستقبلي يبلغ 

 لاير/السهم. 1.6الذي يبلغ   2023التقريبي لعام 
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير   فضال إخالء من المسؤولية

 
 

 لية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم  اإلخالء من المسئو

 المسئولية  من  خالء
ء شرركة الراجحري الماليرة وال يجروز إعرادة توزيعهرا أو إعرادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال

ثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة مرن جرانبكم علرى ها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوإرسال
، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقد تم الحصرول  عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء

أو ضمنية( بشرأن  )صريحة ية ال تقدم أية إقرارات أو ضماناتعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
أ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنمرا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خط

ق ماليرة أو غيرهرا مرن المنتجرات االسرتثمارية ذات الصرلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو بيرع أي أورا
سرتثمارية أو الوضرع المرالي أو االحتياجرات مالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كمرا أنهرا ال تأخرذ فري االعتبرار األهرداف االبتلك األوراق ال

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

أو  أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى مالءمة االستثمار فري أي أوراق ماليرة ، أو اسرتثمار آخرر أو أيرة اسرتراتيجيات اسرتثمار جررت مناقشرتها  ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية
قق.  كذلك ينبغري للمسرتثمرين مالحظرة أن الردخل مرن أوراق ماليرة مرن ح التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصررف قرد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المسرتثمر أساسرا.  ويجروز أن يكرون  بية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهيكون لها آثار سل

في ذلك محللي البحوث( مصرلحة ماليرة فري األوراق الماليرة للجهرة أو الجهرات المصردرة لتلرك األوراق  لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما 
، أو غيرهرا مرن شرتقات ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق الماليرة ، وخيرارات شرراء األسرهم أو العقرود اأجلرة أو الخيرارات األخررى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرها من الخردمات  أو السرعي لترأمين الخردمات المصررفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت أخر بأداء الخدمات المصرفية االستثماري
ة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها ، ال تكون مسرئولة عرن االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكور

 ثيقة من وثائق البحث.دة في هذه الوأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

تحرديث المعلومرات الرواردة فري هرذه الوثيقرة مرن وثرائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمرل أي مسرؤولية عرن 
ة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقرة مرن وثرائق البحرث ليسرت موجهرة إلرى أو معردة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيق

التوزيع أو النشر أو تروافر أو اسرتخدام هرذه  ما يكون مثل هذاللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 ن 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 الترخيص ضم

    المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعردد الماليرة الشرركات أسهم باستثناء تغطيتها  إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث  من  مكون  تصنيف  نظام  المالية  الراجحي  كةشر  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 ليالحا  السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

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

 عردم جيرد بشكل تبرر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم مقدرةال العادلة للقيمة مطابقا  السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األسرباب ونشررح ، السرهم لذلك ةالمقدر العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا  ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم  من  سهم  سعر  يصل  أن  احتمال

 .بذلك  للقيام  دفعتنا   التي

 يتجراوز المعنيرة للشرركة التشرغيلي األداء أو األرباح كانت إذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها  االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف  سعر  أي  تحقيق  أن  مالحظة  يرجى
 .توقعاتنا  مستوى دون أو
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 شركة الراجحي المالية 
 إدارة البحوث 

 طريق الملك فهد, المكتب الرئيسي 
 11432الرياض   5561ص ب 

 المملكة العربية السعودية   
 بريد الكتروني:  
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