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 (SPMD.CA) سبيد ميديكالشركة 

 تعليق على الطرح الثانوى

  2019 أبريل 3 

 

إكتتابإفيإالطرحإالثانوي:الإ

%إمنإأسهمإرأسإمالإالشركةإالمصدر,إ25سهمإبنسبةإإ13,000,000دعوةإلإلشتراكإفيإالطرحإالثانويإالعامإلبيعإحدإأقصيإعددإ
إ إإجماليإأسهمها إالماليإإ52,000,000والبالغ إالمستشار إقبل إمن إالمعدة إللسهم إالعادلة إالقيمة إاألقصي إحده إوذلكإبسعر سهم,

والموافقةإعليإقيدإأسهمإالشركةإفيإسوقإالشركاتإالمتوسطةإ)بورصةإالنيل(إبموجبإللسهمإالواحد,إجنيهإإ3,57المستقلإبمبلغإ
إ.16/8/2018قرارإالجمعيةإالعامةإالعاديةإالمنعقدةإبتاريخإ

إ:عامالالطرحإ
سبيدإميديكالإإسهمإشركةكاملإأ%إمنإ25سهم,إتمثلإنسبةإإ13,000,000طرحإعامإللجمهورإلبيعإحدإأقصيإمنإاألسهمإبعددإ

إ.ش.م.م

إأسبابإالطرح:
 .توفيقإأوضاعإالشركةإوفقاإلمتطلباتإوشروطإالقيدإبالبورصة 
 تاحةإإمكانيةإالتخارجإ  الحاليينإودخولإمساهمينإجددإمنإالجمهور.للمساهمينإالجزئيإتوسيعإقاعدةإالملكيةإللشركةإوا 
 يلإجزءإمنإالخططإالتوسعيةإللشركة,إوذلكإبقيامإالشركةإبإتخاذإالجراءاتإالستفادةإمنإزيادةإرأسإالمالإالتاليةإللطرحإلتموإ

المساهمينإمليونإجنيهإبواقعإسهمإلكلإسهمإبالقيمةإالسميةإولكافةإإ52الالزمةإلزيادةإرأسمالهاإالمصدرإوالمدفوعإبمبلغإ
.إليصبحإرأسمالإشركةإسبيدإميديكالإمبلغإ2019بتاريخإالحقإفيإالكتتابإزيادةإنقديةإوذلكإفيإالنصفإالثانيإمنإعامإ

 مليونإجنيه.إ104
 .معإالتعهدإبإحتفاظإالمساهمينإالرئيسينإبنسبإمساهمتهمإفيإكلإزيادةإتاليةإخاللإمدةإالتجميد 
 لرتفاعإتكلفةإأعباءإالديون.تقليلإالعتمادإعليإالقروضإنظراإ 

 
إ:الستقرارإحساب

إالبائعينإالمساهمينإويلزمإالسهمإسعرإاستقرارإحسابإباسمإميديكالإسبيدإسهمإسعرإاستقرارإدعمإالحسابإبإدارةإالطرحإمديرإيقوم
إبدايةإقبلإالطرحإمديرإلحسابإالعامإالطرحإفيإالمباعةإاألسهمإقيمةإمن%إ50إتمثلإالتيإالحسابإمبلغإقيمةإبتحويلإالطرحإفي

إبدايةإتاريخإمنإتبدأإيوًماإثالثونإلمدةإالنهائيإالطرحإبسعرإمفتوحإشراءإأمرإبإيداعإالطرحإمديرإويلتزمإاألقل,إعلىإعملإبيومإالتداول
إ.بالبورصةإالشركةإأسهمإعلىإالتداول

 

 

 

 
 أحمد محمد عالء                مصطفي شفيع                                  أمل ندا                        

 محلل مالي                                    محلل مالي                                أول  محلل مالي
MShafie@arabeyaonline.com      ANada@arabeyaonline.com       AAhmed@arabeyaonline.com  

mailto:ANada@arabeyaonline.com
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 التقييم

 
 كود رويترز

 عدد األسهم 52,000,000

 رأس المال المرخص به )مليون جنيه مصري( 520

 رأس المال المدفوع )مليون جنيه مصري( 52

 القيمة اإلسمية للسهم بالجنيه المصري  1

25%  التداول الحر  

 العادلة للسهم تقييم المستشار المالي المستقل للقيمة 3.57

 سهم(/ )جنيه الرعاية الصحية واألدوية تقييم السهم طبقا لمضاعف ربحية قطاع  5

40%  نسبة الصعود 

 

 إمرةإوفقاإللتقريرإاليوميإللبورصةإالمصرية.إ20,75يتداولإقطاعإالرعايةإالصحيةإواألدويةإعليإمضاعفإربحيةإ
 إوعليهإ,إللسهم25نصيبإالسهمإمنإاألرباحإ,إوبلغإ2018فيإعامإمليونإجنيهإإ12,7حققتإالشركةإصافيإربحإيقدرإ,

إإجنيهإ/إللسهم.إإ5لقطاعإالرعايةإالصحيةإواألدويةإهوإمضاعفإالربحيةإفإنإالقيمةإالعادلةإللسهمإطبقاإلطريقةإ
إ

 الدعاويإالقضائية
 لإلستشاراتإوالمحاماهإوالصادرةإفيإوفقاإلشهادةإالمستشارإالقانوني,إالمستشار/إعاطفإياسينإالشريفإعنإشركةإالشريفإ

 ,إالإيوجدإقضاياإعليإالشركةإوشركاتهاإالتابعة.13/08/2018
 
 

 القروضإوالرهوناتإوالتأجيرإالتمويلي
حيثإإتسهيلإائتمانيإجاريإمدينإ2وإإقرضإواحدإإليمقسمةإمليونإجنيةإإ39,5لشركةإقيمةإلإوالتسهالتإاالئتمانيةإقروضالبلغتإ

 أنإالقروضإكاآلتي:
 إمتناقصة,إمقابلإرهنإتجاريإمنإالدرجةإاألولىإلصالحإ5بفائدةإإ2021فبرايرإمليونإبتاريخإإ30مستحقإقرضإبقيمةإ%

 .%إمنإقيمةإالقرضإالممنوح100يغطيإإالبنكمنإعلىإاألصولإالممولةإمصدرإالقرضإغيرإقابلةإلإللغاءإإالبنك
 ماكيناتإمقابلإمتحصالتإالبيعإعنإطريقإ%إمتناقصة,إ5هإبفائدةإمليونإجنيإ6بقيمةإإتسهيلإائتمانيإجاريإمدينمستحقإ

إ.بالبنكإمصدرإالتسهيلنقاطإالبيعإالخاصةإ
 إمتناقصة,إمقابلإالتنازلإعنإحصائلإالعقودإإلىإ5مليونإجنيهإبفائدةإإ3,5بقيمةإتسهيلإائتمانيإجاريإمدينإمستحقإ%

 البنكإمصدرإالتسهيل.
إ.همليونإجنيإ3,3النقديةإبلغإفإنإرصيدإإ2018ديسمبرإفيإنهايةإهإنأعتبارإمعإاألخذإفيإال
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 الشركة عن تاريخية نبذة

 بإسمإشركةإسبيدإالبإ,إ1981لسنةإإ159كشركةإمساهمةإمصريةإوفقاإألحكامإالقانونإرقمإإسبيدإميديكالتأسستإشركةإ
ستيرادإمستلزماتإوأجهزةإ دارةإمعاملإالتحاليلإالطبية,إوا  فيإإوذلك,إمعاملإالتحاليلإالطبيةالطبية,إبغرصإإقامةإوتشغيلإوا 

3/1/2016. 
 إبتاريخإ إالعامةإغيرإالعاديةإالمنعقدة إتمإتعديلإ29/4/2017بموجبإمحضرإإجتماعإالجمعية لشركةإلتصبحإسبيدإاإإسم,

 ميديكال.
إ

 رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع

إ520إرأسإالمالإالمرخصإبهإ)مليونإجنيه(
إ52إوالمدفوعإ)مليونإجنيه(رأسإالمالإالمصدرإ

إ1إالقيمةإالسميةإللسهمإ
 

إكالتالي بيانها المختلفة ستثماراتاإل من مجموعة حاليا الشركة وتمتلك

 إسمإالشركةإالتابعة رأسإالمالإالمدفوع نسبةإاألسهمإالمملوكةإللشركة موقفإالقيد
 مستشفياتإسبيد  %80.25 غيرإمقيدة

 

عقارإاحدهماإبالتجمعإاألولإوهوإبعقدإمسجلإإ2%إمنإشركةإمستشفياتإسبيدإوالتيإتمتلكإعددإ80,25تمتلكإشركةإسبيدإميديكالإ
بإسمإالشركةإ)مستشفياتإسبيد(,إوالعقارإالثانيإعلىإطريقإمصرإالسماعيليةإالصحراويإبمنطقةإالعبورإبموجبإعقدإبيعإإبتدائيإ

منإالمالكينإالبائعينإبموجبإعقدإمسجلإلهمإبملكيةإالعقارإومنإإوجاريإإتخاذإالالزمإنحوإإشهارهإحالياإ2017مؤرخإفيإنموفبرإ
 المتوقعإالنتهاءإمنإإجراءاتإالشهارإخاللإعامإمنإتاريخة.
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 % قبل الطرح وبعد الطرح المتوقع 5هيكل المساهمين المالكين ألكثر من 

 

 

 

إ

إ

إ

 إسمإالمساهم إقبل الطرح الملكية بعد الطرح  ةالمتوقع الملكية
 محمودإإالشين 44.74% 33.56%
 حازمإالفار 20.10% 15.08%
 طارقإالقيعىإ 10.82% 8.12%
إإسماعيلإجادإاهلل 10.52% 7.89%
إياسرإالشين 10.82% 8.12%
إمحمودإعليوة 3% 2.25%
إالتداولإالحرإ --- 25.00%
إالجمالى 100.00% 100.00%

 هيكل الملكية المتوقع بعد الطرح  قبل الطرح هيكل المساهمين

  
  المصدر: نشرة طرح الشركة

محمود  
 الشين

45% 

 حازم الفار
20% 

 طارق القيعى 
11% 

إسماعيل جاد 
 هللا
10% 

 ياسر الشين
11% 

محمود 
 عليوة

3% 
محمود  

 الشين
34% 

 حازم الفار
15% 

 طارق القيعى 
8% 

إسماعيل جاد 
 هللا

8% 

 ياسر الشين
8% 

 محمود عليوة
2% 

 التداول الحر
25% 
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إ

 إتوسعاتإالشركة
تستهدفإسبيدإميديكالإالتوسعإفىإكلإمنإفروعإمعاملإالتحاليلإالطبيةإوالعياداتإالتخصصيةإومراكزإاألشعةإ

إإلىإ:إ2023بحيثإيصلإعددإالفروعإبنهايةإ
 150فرعإلمعاملإالتحاليلإالطبيةإ 
 6إللعياداتإالتخصصيةفروعإإ
 15إفرعإلمراكزإاألشعةإإ

 

 

 

 التحليلإالمالي

 إ2018وإ2017وإ2016األعوامإقائمةإالدخلإالمجمعةإعنإ 

 يه مصريجن 2016 2017 2018

 إيراداتإالنشاط 5,325,213 33,088,197 63,167,625
 معدلإنموإاليرادات  521% 91%

 مجملإالربح 2,052,694 17,862,345 29,647,162
 المصروفاتإالعموميةإوالدارية )261,261( )3,122,789( )5,458,544(
 قبلإالضرائبإوالفوائدإوالهالكإأرباحإالتشغيل 1,791,433 14,739,556 24,188,618

 معدلإنموإأرباحإالتشغيل -- 723% 64%
 صافيإالربحإ 843,298 9,078,315 12,725,954

 معدلإنموإصافيإالربح -- 977% 40%
إ
إ

2023 2022 2021 2020 2019 2018   
 معاملإالتحاليلإالطبيةإ 52 60 70 90 120 150
 والعياداتإالتخصصيةإ 1 2 2 3 4 6
 ومراكزإاألشعةإ 1 1 1 5 10 15
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إ
إللشركةالماليةإإمؤشراتال
إ

 يه مصريجن 2016 2017 2018

 ربحيةإالسهم 0.14 0.28 0.24
 هامشإمجملإالربح 39% 54% 47%
 هامشإأرباحإالتشغيل 34% 45% 38%
 هامشإصافىإالربح 16% 27% 20%
إالديون/إحقوقإالملكية -- 22% 49%
 (ROA)العائدإعلىإاألصول 7% 9% 9%
 (ROE)العائدإعلىإحقوقإالملكيةإ 32% 15% 18%

 

 إ2017فيإعامإمليونإجنيهإإ33,1بإقارنةمإ,2018إفيإعاممليونإجنيهإإ63,2حققتإشركةإسبيدإميديكالإإيراداتإقدرهاإ
 %.91بنسبةإنموإبلغتإ

 إبمعدلإ2017عامإإفيمليونإجنيهإإ17,9إبإقارنةمإ2018عامإإفيمليونإجنيهإإ29,6حققتإالشركةإمجملإربحإبلغإإ,
 %.إ54إوالذىإبلغإ2017والذىإجاءإأقلإمنإهامشإمجملإربحإعامإإ,٪47٪إمعإتحقيقإهامشإمجملإربحإ66نموإبلغإ

 إأرإ إحققتإالشركة إ,2017إفيإعاممليونإجنيهإإ14,7إبإقارنةمإ2018إفيإعاممليونإجنيهإإ24,2باحإتشغيلإقدرها
 ٪إمقارنةإبالعامإالسابقإله.64بمعدلإنموإ

 بمعدلإنموإإ,2017عامإإفيمليونإجنيهإإ9,1مقارنةإبإ,2018إفيإعاممليونإجنيهإإ12,7حققتإالشركةإصافيإربحإبلغإ
 %.27إوالذىإبلغإ2017والذىإجاءإأقلإمنإهامشإمجملإربحإعامإإ,٪20ربحإإصافيمعإتحقيقإهامشإ%.إ40بلغإ
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إ

إ

إ

إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجب ال التقرير هذا بأن علما للجميع متاحة و متوفرة مصادر من بالشركة البحوث إدارة بواسطة التقرير هذا إعداد تم

 إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و إستثمارية قرارات أية إتخاذ أو البيع أو للشراء كحافز به يعتد أن

 المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة

 والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة

 مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس

 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية
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 قســــــم البــــــحوث

 

 عالء أحمد محمد األستاذ /                       أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                      محلل مالي                              أولمحلل مالي                    

       AAhmed@arabeyaonline.com                ANada@arabeyaonline.com               MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    

  16225  :لمزيد من المعلومات... برجاء التواصل علي
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