	
  

 26نوفمرب 2013

	
  

	
  

قطاع الرعاية الصحية السعودي  -البدء بالتغطية

أساس قوي للنمو
ديبانجان راي
DipanjanRay@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826861
عبدالعزيز جودت
AJawdat@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826856
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ملخص التوصية

أساس قوي للنمو المستمر

الرشكة

التوصية
رشاء

86.0

102

%18.6

دلة الصحية

احتفاظ

6٧.5

٧0

%٣.٧

رعاية

احتفاظ

54.5

56

%2.8

املواساة

أس�س قوية ومس�تمرة :يوفر قطاع الرعاية الصحية يف اململكة فرصة جذابة لالستثمار بدعم من عوامل االقتصاد الكيل
القوية ،حيث الرتكيبة الس�كانية املواتية (عدد الس�كان  29.2مليون نس�مة) ،ارتفاع مستوى الدخل (متوسط دخل الفرد
من الناتج املحيل اإلجمايل  2٣.599دوالر أمريكي يف العام  ،2011بنمو عن العام الس�ابق بنس�بة  ،)%24وازدياد اإلصابة

السعر

السعر املستهدف

التغري

* السعر كما يف  25نوفمرب 201٣

باألمراض ذات العالقة بتغري أنماط الحياة يف اململكة (انتشار مرض السكر بنسبة  ،)%15مما سيدعم الطلب عىل خدمات

ملخص التقييم املتوقع للعام  2014عىل أساس أسعار السوق الحالية

الرعاي�ة الصحي�ة ،كم�ا يمثل العجز يف أعداد األرسة يف املستش�فيات (احتياج متوقع ملا ب�ن  11.000اىل  12.000رسير

الرشكة

مكرر الربحية مكرر * EV/ EBITDA

عائد توزيع الربح

إض�ايف بحل�ول العام  ،)2016مما يمثل فرصة للقط�اع الخاص .إن الدعم الحكومي من خ�الل املبادرات املقدمة للقطاع

املواساة

18.2

14.2

2.٧

الخاص (تمويل بدون فوائد ملش�اريع املستش�فيات يصل اىل  200مليون ر.س ).يؤهل الرشكات التالية للعب أدوار أكرب،

دلة الصحية

18.5

1٣.٧

2.٧

رعاية

18.0

14.٣

٣.4

وهي :رشكة املواس�اة للخدمات الطبية (تداول ،4002 :املواس�اة) ،رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة (تداول،4004 :
دلة الصحية) ،والرشكة الوطنية للرعاية الصحية (تداول ،4005 :رعاية).

*

قيمة الرشكة إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء

حركة أسعار أسهم رشكات الرعاية  ]hgwpdمقارنة بمؤرش السوق الرئييس

املواس�اة (رشاء ،السعر املس�تهدف 102 :ر.س .للس�هم) ،اختيارنا األول من القطاع :يف هذا التقرير ،نبدأ تغطية

١٫٦

الثالث رشكات املدرجة يف قطاع الرعاية الصحية :املواس�اة ،دلة الصحية ،ورعاية .بالنظر إىل عوامل النمو القوي والوضع

١٫٤

يف الس�وق ،وإعجابنا بالرشكات الثالث املدرجة ،إال أننا نفضل رشكة املواساة عىل نظريتيها دلة الصحية ورعاية ،ونمنحها

١٫٢

توصية رشاء بس�عر مس�تهدف يبلغ  102ر.س .للس�هم لتكون بذلك خيارنا األول من رشكات القطاع .قد يبدو أن س�عر

١٫٠

السهم مرتفع ،حيث يبلغ مكرر الربحية املتوقع للعام القادم  18.2مرة ،لكننا نعتقد بنضج أداء الرشكة وتحقيقها لنتائج
جيدة يمنحها عالوة وتقييم إضافين .إن تواجد الرشكة يف كل من املنطقتن الرشقية والغربية (وخاصة يف الرياض واملدينة

٠٫٨

املن�ورة حي�ث يتواجد ما يقارب  %٣2من اجمايل عدد الس�كان) يوضح تنوعها وضخامته�ا (األكرب ضمن رشكات الرعاية

٠٫٦

الصحي�ة املدرج�ة) ،كما انعكس األداء الرفيع عىل هامش ربح تش�غييل كبري بنس�بة  %2٣.٧للعام ( 201٣متوقع) ،وذلك

٠٫٤

أعىل بمقدار  600نقطة أس�اس عن متوس�ط الرشكات املماثلة .أيضاً ،من املتوقع أن تنمو اإليرادات بمعدل س�نوي مركب

٠٫٢

تقييم قوي للقطاع مدفوعا بالنمو القوي :يتداول قطاع الرعاية الصحية الس�عودي بمكرر ربحية متوقع  18.٣مرة

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٣

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٣

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٣

نفضل االنتظار لنتأكد من التنفيذ بشكل جيد.

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣

للس�هم) ورعاية (السعر املستهدف 56 :ر.س .للس�هم) ،لكننا نعرتف باحتمال وجود مخاطر ذات عالقة بالتنفيذ ،ولذلك

دﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣

للتقييم .من جانب آخر ،وبينما ننظر بإيجابية إىل التوسعات املتوقعة يف كل من دلة الصحية (السعر املستهدف ٧0 :ر.س.

ﻣﺎرس ٢٠١٣

يقارب  %19خالل فرتة توقعاتنا من العام  201٣اىل العام  ،2015حيث أن لديها نموذج نمو قوي مما يقدم دعما ً إضافيا ً

٠٫٠

رﻋﺎﻳﺔ
اﻤﻟﻮاﺳﺎة

املصدر :بلومربغ

لعام ( 2014أعىل  %6عن الرشكات املماثلة يف منطقة الرشق األوس�ط وأفريقيا وأقل من الرشكات املماثلة العاملية بنس�بة
 )%5مما يجعل سعر السهم مرتفعا ً للوهلة األويل .بحسب وجهة نظرنا ،فان فرص النمو املرتفعة لألرباح تزيد من أسبابنا
يف التقيي�م الق�وي للرشكة .وعىل مس�توى مؤرش القطاع ،فإننا نتوق�ع أن تنمو أرباح قطاع الرعاي�ة الصحية بمعدل نمو
س�نوي مركب متوقع يق�ارب  %25ألعوام ( 2015-201٣مقابل  %8.8ألع�وام  )201٣-2011مقابل نمو إيرادات %15
ملؤرش لتداول .وكما سيكون لزيادة الطاقة االستيعابية للقطاع ان تزيد من عدد األرسة ،نعتقد أن االستفادة من اقتصاديات
الحجم الكبري س�تؤدي إىل زيادة هوامش الربحية للقطاع (زيادة  29٧نقطة أس�اس ما بن  2015-201٣متوقع) بقيادة
كل من رشكتي رعاية ودلة  -تتبعهما رشكة املواساة يف سعي للوصول إىل مستوى هوامش الربحية لدى رعاية ودلة.
أوضاع مواتية يف الس�وق املالية مما يرفع التقييم :نظرا ً لرتكيز الحكومة القوي عىل زيادة مش�اركة القطاع الخاص،
ف�إن الرشكات الخاصة تتنافس فيما بينها لالس�تفادة من الف�رص التي يوفرها قطاع الرعاي�ة الصحية مما انعكس عىل
خططها التوس�عية للطاقة االس�تيعابية .يف حن ان اإلدراج الحديث لس�هم رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة يف عام
 2012والرشكة الوطنية للرعاية الطبية  -رعاية يف عام  ،201٣يش�ري إىل أن الرشكات الخاصة س�تكون قادرة عىل التوجه
لألس�واق الرأس�مالية للحصول عىل تمويل لخطط التوسع يف الطاقة االس�تيعابية ،بالنظر اىل قوة األداء السعري للرشكات
الثالث املدرجة منذ االكتتاب العام (املواساة :ارتفاع  ،%289ودلة  :ارتفاع  ، %6٧ورعاية %100 :عن سعر اإلصدار األويل)،
عالوة عىل ذلك ،وبحسب وجهة نظرنا ،فإن عملية االدراج القادمة سيكون لطرح أسهم مجموعة د .سليمان الحبيب الطبية
ومستش�فى املانع العام يف عام  2014دور محفز لزيادة رغبة املس�تثمرين يف القطاع ،وكما يمكن لها أن ترفع من تقييم
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الرشكات املدرجة.

صفحة 2
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ملخص
قطاع خدمات الرعاية الصحية
يوفر قطاع الخدمات الصحية يف اململكة العربية السعودية فرصة استثمارية جذابة .ويتوقع أن يكون لكل ما ييل من عوامل اثر عىل زيادة الطلب عىل الخدمات الصحية
ذات الجودة العالية وهي :الرتكيبة الس�كانية املواتية (التعداد الس�كاني لعام  29.2 :2012مليون نس�مة ،بنمو عن العام املايض بنسبة  ،%2.9معدل نمو سنوي مركب
بلغ  %٣.0للفرتة من  2000اىل  ،)2012ارتفاع مس�تويات الدخل (الناتج املحيل االجمايل الس�نوي للفرد  2٣.599يف عام  ،2011ارتفاع عن العام املايض بنسبة ،)%24
تزايد األمراض ذات العالقة بنمط الحياة املعارصة (عىل س�بيل املثال انتش�ار مرض السكر بنسبة  )%15والوعي الصحي املتزايد (نظرا ً النخفاض مستوى األمية وزيادة
درجة التمدن).
من جانب آخر ،فإن العجز يف عدد األرسة يف املستشفيات (متوسط عدد األرسة لكل  1000نسمة هو  2.2يف حن يبلغ املتوسط العاملي  )٣.0يوفر فرصا لرشكات الرعاية
الصحية الخاصة .تهيمن الحكومة من خالل وزارة الصحة عىل قطاع الرعاية الصحية اقتصاديا ً ( %69من املستش�فيات و %٧٧من الطاقة االس�تيعابية لألرسة) ،إال أن
الحكومة تقدم سبل الدعم واملبادرات لتشجيع الرشكات الخاصة لالستثمار يف هذا القطاع ،مثل تقديم تسهيالت تمويلية بدون فوائد للمستشفيات الخاصة بسقف أعىل
يبلغ  200مليون ريال سعودي .من املتوقع ان يؤدي ارتفاع اعداد املراجعن الداخلين (يف عام  ٣.0 :2009مليون) والخارجين (يف عام  1٣1.2 :2009مليون مريض)
اىل رفع معدل استغالل الطاقة االستيعابية يف رشكات الرعاية الصحية املحلية ،وكما أن تحسن أسعار الخدمات (خاصة للمرىض املسجلن يف رشكات التأمن) سيساعد
يف رفع هوامش الربحية لديها.

الرشكات الخاصة املدرجة يف السوق املالية السعودية
لدى قطاع الخدمات الصحية السعودي ثالثة رشكات خاصة مدرجة يف السوق املالية السعودية ،وهي :رشكة املواساة للخدمات الطبية  -املواساة (تداول )4002 :ورشكة
دل�ة للخدم�ات الصحية القابض�ة – دلة الصحية (تداول )4004 :والرشكة الوطنية للرعاية الطبية  -رعاية (تداول .)4005:يبلغ اجمايل الطاقة االس�تيعابية لألرسة يف
الرشكات الثالثة يف اململكة  1.٣91رسير ،ولها دور مكمل للمراكز الصحية الحكومية يف تلبية الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية العامة واملتخصصة .حققت الرشكات
الثالث املدرجة اجمايل إيرادات بلغت  51٣مليون ريال سعودي يف نهاية الربع الثالث  201٣واجمايل الرسملة السوقية بقيمة  9.4مليار ريال سعودي ( %1.٣من اجمايل
قيمة األسهم الحرة يف السوق السعودي).
كانت رشكة املواساة للخدمات الطبية اول من طرحت أسهمها من رشكات الرعاية الصحية لالكتتاب العام للحصول عىل تمويل بقيمة  ٣٣0مليون ريال سعودي وذلك يف
تاريخ  2سبتمرب  ،2009وقد تم تغطية هذا الطرح  4.٧مرة مما يعكس إقبال املستثمرين عىل أسهم خدمات الرعاية الصحية ،تليها رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة
حيث كانت ثاني رشكة يتم إدراج أس�همها عىل مؤرش قطاع الخدمات الصحية الس�عودي من خالل طرح العام بقيمة  5٣9.6مليون ريال س�عودي ،وبتغطية  ٣.1مرة.
أخريا ً اُدرجت الرشكة الوطنية للرعاية الطبية يف تاريخ  1٣مارس  201٣بطرحها أسهم بقيمة  ٣64.5مليون ريال سعودي بتغطية  ٧.1مرة.
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الشكل  :1قطاع الرعاية الصحية السعودي  -ملخص العوائد
املواساة

مؤرش السوق الرئييس

دلة الصحية

مؤرش السوق الرئييس

رعاية

مؤرش السوق الرئييس

منذ الطرح العام

%289

%49

%6٧

%21

%100

%19

منذ بداية السنة

%60

%2٣

%٣

%2٣

*%100

%2٣

الربع الثالث 201٣

%19

%6

%1

%6

%6-

%6

املصدر :تداول وبلومربغ وزاوية
املصدر* :العائد منذ بداية السنة نفس الطرح األويل

الشكل  :2نظرة على قطاع الرعاية الصحية السعودي ،التوقعات للعامين  2014و2015
املبيعات (مليون ر.س).

املواساة
دلة الصحية
رعاية

الهامش التشغييل

الربح املوزع للسهم

صايف الربح (مليون ر.س).

 2014متوقع

 2015متوقع

 2014متوقع

 2015متوقع

 2014متوقع

 2015متوقع

 2014متوقع

 2015متوقع

1,10٣

1,25٧

2٣.8

2٣.8

236

269

2.٣6

2.69

85٧

1,052

21.٣

22.٧

1٧2

224

1.82

2.٣8

6٧4

٧5٧

20.0

22.2

1٣6

169

1.8٧

2.٣2

املصدر :السعودي الفرنيس كابيتال

خيارنا األول :املواساة (التوصية :رشاء ،السعر املستهدف 102 :ريال سعودي للسهم)
حازت رشكة املواس�اة عىل اختيارنا األول يف رشكات قطاع الرعاية الصحية الس�عودي .تبدوا الرشكة جذابة لالس�تثمار بالنظر إىل األساس�يات القوية التي تدعم نموها.
إن انتش�ار نطاق عمليات رشكة املواس�اة ،باملقارنة مع الرشكات املدرجة االخرى ،باإلضافة إىل خطط الرشكة التوس�عية الطموحة تؤهلها لالستفادة من الطلب املتنامي
عىل الخدمات الصحية يف اململكة .كما ان مستش�فيات الرشكة تعمل عند مس�تويات اش�غال مرتفعة ،ومن املتوقع ان ترسع اقتصاديات الحجم الكبري من تحقيق االرباح
للمس�تثمرين (عائد متوقع  %15تقريبا خالل الفرتة من  2012اىل  .)2018يبلغ مكرر الربحية املتوقع للعام  2014ما يقارب  18.2مرة ،مما ال يجعل س�هم املواس�اة
رخيص الثمن ولكننا نعتقد ان سعر السهم لديه فرصة لالرتفاع بالنظر إىل األداء التاريخي للرشكة وارتفاع الربحية مقارنة بالرشكات املدرجة االخرى .تبدأ تغطية رشكة
املواساة بتوصية “رشاء” وسعر سهم مستهدف  102ر.س .للسهم ،بفرصة لالرتفاع بنسبة .%18.6

صفحة 4

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

نظرة عامة
ارتفع�ت إي�رادات رشكات الرعاية الصحية الثالث املدرجة يف اململكة العربية الس�عودية خالل فرتة األرباع األربعة األخرية (الرب�ع الرابع  2012اىل الربع الثالث 201٣؛
الرب�ع الراب�ع  :2012نم�و  %1٧عن الربع املماثل من العام 2011؛ الربع االول  :201٣نمو  %15ع�ن الربع املماثل من العام 2012؛ الربع الثاني  :201٣نمو  %12عن
الربع املماثل من العام 2012؛ الربع الثالث  :201٣نمو  %14عن الربع املماثل من العام  .)2012عموماً ،فقد اظهر صايف الربح للرشكات انخفاضا ً يف آخر ربعن ،نظرا ً
لتأث�ر اداء الرب�ع الثان�ي  201٣بارتفاع التكاليف (نمو  %18عن الربع املماثل من العام  ،)2012ومن ناحية اخ�رى ،كان النمو يف صايف الربح للربع الثالث  201٣أقل
(انخفاض  %15عن الربع السابق ،نمو  %5عن الربع املماثل من العام املايض ،وذلك عىل أساس إجمايل صايف الربح للرشكات الثالث – املواساة ودلة ورعاية) وذلك نظرا ً
لرتاجع عدد زيارات املرىض عن املستوى املعتاد له خالل العطلة الصيفية وشهر رمضان املبارك .يف الربع األخري(الربع الثالث  ،)201٣شكلت ايرادات وصايف ربح رشكة
املواس�اة النس�بة العظمى يف اجمايل إيرادات وصايف ربح الرشكات الخاصة الثالث املدرجة يف اململكة  ،حيث بلغت بالنس�بة لإليرادات( %41مقابل  %42يف الربع الرابع
 )2011وبالنسبة لصايف الربح ( %52مقابل  %٣9يف الربع الرابع .)2011
الربع الرابع 2011

الربع األول 2012

الربع الثاني 2012

الربع الثالث 2012

الربع الرابع 2012

الربع األول 2013

الربع الثاني 2013

الربع الثالث 2013

جميع املبالغ باملليون ر.س .مل لم يذكر خالف ذلك
املواساة
املبيعات

190

التغري عن السنة السابقة
التكاليف

()148

التغري عن السنة السابقة
صايف الربح

٣5

التغري عن السنة السابقة
ربح السهم (ر.س)

0.69

التغري عن السنة السابقة

196

201

18٧

21٣

219

229

212

%1٧.2

%21.6

%19.٣

%12.٣

%12.1

%14.0

%1٣.0

()142

()149

()150

()169

()161

()169

()16٣

%1٧.4

%20.8

%28.2

%14.5

%1٣.2

%1٣.5

%8.4

46

4٧

٣5

4٣

5٣

54

44

%18.4

%16.٧

%5.1

%22.6

%1٣.٣

%14.6

%24.5

0.9٣

0.95

0.٧1

0.85

1.05

1.08

0.88

%18.4

%16.٧

%5.1

%22.6

%1٣.٣

%14.6

%24.5

دلة الصحية
املبيعات

142

التغري عن السنة السابقة
التكاليف

()118

التغري عن السنة السابقة
صايف الربح

٣6

التغري عن السنة السابقة
ربح السهم (ر.س)

0.٧5

التغري عن السنة السابقة

154

161

142

1٧8

184

188

16٧

%18.5

%15.8

%22.5

%25.2

%19.٣

%16.4

%1٧.4

()116

()12٣

()120

()144

()145

()158

()145

%16.0

%9.1

%21.4

%22.٣

%25.6

%28.0

%21.0

٣8

٣٧

24

٣٧

٣9

24

22

%٧.٧

%٣6.٧

%54.٣

%5.1

%2.8

%٣6.٣-

%8.6-

0.80

0.٧9

0.5

0.٧9

0.8٣

0.50

0.46

%٧.٧

%٣6.٧

%54.٣

%5.1

%2.8

%٣6.٣-

%8.6-

129

1٣٧

121

1٣8

145

142

1٣5

رعاية
املبيعات

118

التغري عن السنة السابقة
التكاليف

()98

التغري عن السنة السابقة
صايف الربح

19

التغري عن السنة السابقة
ربح السهم (ر.س)
التغري عن السنة السابقة

0.4٣

%1٣.0

%15.1

%1٣.6

%16.2

%12.8

%٣.6

%11.2

()100

()10٧

()99

()114

()114

()121

()11٧

%1٧.4

%16.8

%12.8

%16.4

%14.2

%12.8

%1٧.9

29

٣0

21

25

٣1

22

19

%1.1

%٣.٣

%15.8

%28.8

%٧.8

%25.0-

%12.4-

0.64

0.66

0.48

0.56

0.69

0.49

0.42

%1.1

%٣.٣

%15.8

%28.8

%٧.8

%25.0-

%12.4-

املصدر :القوائم املالية للرشكات وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

صفحة 5

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

اململكة العربية السعودية  -قطاع الرعاية الصحية

قطاع الرعاية الصحية |  26نوفمبر 2013

نبذة عن الشركات

صفحة 6

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

رشكة املواساة للخدمات الطبية
قائدة شركات الرعاية الصحية
الحضور الكبري يعزز موقعها ضمن رشكات الرعاية الصحية :وفقا ً لحصة رشكة املواساة يف قطاع الرعاية الصحية
تكون هي رشكة الرعاية الصحية األكرب يف اململكة ،مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثن عن الحضور يف قطاع الرعاية
الصحية السعودي .لدى املواساة  %4.٧من اجمايل عدد مراجعي العيادات الخارجية يف القطاع الخاص السعودي و%8.1
من الداخيل ،وهي النسبة األعىل يف اململكة .باملقارنة مع الرشكات األخرى املدرجة يف السوق املالية السعودية ،تستفيد رشكة
املواس�اة من ش�بكة تغطية خدماتها ،حيث لديها أربع مستش�فيات يف املناطق الرشقية والغربية .لدى الرشكة تواجد قوي
يف مركز الصناعة يف اململكة ،فعىل س�بيل املثال ،بلغت حصة الرشكة من مراجعي العيادات الخارجية  %16والداخلين ما
يقارب  %28يف املنطقة الرشقية ،كما أن خدمات الرشكة تغطي الطلب من الرشكات الكبرية باإلضافة إىل الجمهور ،كما أن
ب�دء تواجده�ا يف كل من الرياض واملدينة املنورة يف الربع األول ( 2014متوق�ع) ،حيث تمثالن ما يقارب  %٣2من اجمايل
عدد السكان يف اململكة ،سيعزز أيضا ً من قوة الرشكة.

وضع أقوى مع خطط التوس�ع االسرتاتيجي :نعترب خطط التوس�ع لدى رشكة املواساة عامالً إيجابيا ً إضافيا ً بالنظر
إىل ق�وة الطل�ب عىل خدمات الرعاي�ة الصحية يف اململكة .من املتوقع أن يرتفع ع�دد األرسة والعيادات بمعدل  %8٣و%52
عىل التوايل خالل الفرتة ما بن العام  2012والعام  ،2018وذلك مع افتتاح مستشفى يف الرياض يف العام  2014وآخر يف
الخرب يف العام  ،2018كما أنه من املتوقع أن يتم توسعة املرافق يف الجبيل يف الربع األول من العام  .2015تتوقع الرشكة أن
تبلغ النفقات الرأسمالية لزيادة الطاقة االستيعابية خالل الفرتة من  2012إىل  2018ما يقارب  ٧80مليون ر.س .والتي
يقابلها ما يقارب  %45نموا ً يف املبيعات (معدل سنوي مركب بحدود  .)%15.1هذه التوسعات ستمكن رشكة املواساة من
االستفادة من النمو املتوقع يف الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية يف اململكة.

تحس�ن الهامش بدعم من تحس�ن األس�عار :من املتوقع أن يؤدي موقف الرشكة الق�وي يف مفاوضة رشكات التأمن
واملنتفعن املبارشين حول األسعار املقدمة ،إىل تحسن العائد من كل مراجع ما بن  %5إىل  %10خالل فرتة التوقعات .عىل
األرجح ،س�تؤدي التوس�عات إىل زيادة املرصوفات لكل مراجع مع انخفاض مستوى استغالل الطاقة االستيعابية يف األيام
األوىل (مرحلة البدء بتقديم الخدمات) ،ولذلك نتوقع أن يؤدي التحس�ن الكبري يف أس�عار خدمات املواساة اىل التخفيف من
تأثري االنخفاض عىل الهوامش .أيضاً ،من املتوقع أن يؤدي تحس�ن األس�عار يف ظل عدم وجود تكاليف توسعات إىل تحسن
الهوامش للعام  .201٣من هنا ،نتوقع أن تكون هوامش التش�غيل بحدود  %24نتيجة النخفاض معدل اس�تغالل الطاقة

قطاع الرعاية الصحية |  26نوفمبر 2013
ملخص التوصية
التوصية

رشاء

السعر املستهدف (ر.س).

102
%18.6

التغري
بيانات السهم

سعر اإلغالق*

ر.س.

86.0

مليون ر.س.

4,٣00

عدد األسهم القائمة

مليون

50

أعىل سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

92.5

أدنى سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

48.2

التغري يف السعر منذ بداية السنة

%

60.0

ربح السهم املتوقع للعام 2014

ر.س.

4.٧

رمز السهم (رويرتز/بلومربغ)

4002.SE

MOUWASAT AB

الرسملة السوقية

* السعر كما يف  25نوفمرب 201٣

بنية املساهمة ()٪
الجمهور

4٧.5

األستاذ محمد سلطان السبيعي

1٧.5

األستاذ نارص سلطان السبيعي

1٧.5

األستاذ سليمان محمد السليم

1٧.5

أهم النسب السعرية
 2013متوقع

 2014متوقع

مكرر الربحية ()x

22.4

18.2

مكرر * )x( EV/EBITDA

1٧.4

14.2

عائد توزيعات األرباح اىل السعر ()%

2.2

2.٧

*

قيمة الرشكة إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس
٤٫٣

وتكاليف املوظفن الجدد ومصاريف الرتويج.

٣٫٥
٢٫٨
٢٫٠

نبدأ بتوصية “رشاء” بس�عر مس�تهدف  102ر.س .للسهم :إن قوة التدفقات النقدية لدى رشكة املواساة (بلغ رصيد

١٫٣

يف افتتاح املستشفيات الجديدة.

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

( 2018متوقع) .تش�مل املخاطر اإليجابية عىل س�عر السهم املستهدف ارتفاع مستوى استغالل الطاقة اإلنتاجية اىل الحد
الذي تضطر معه الرشكة اىل تنفيذ توس�عات إضافية ،أما املخاطر الس�لبية تتمثل يف ضعف آلية تسعري الخدمات والتأخر

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١

نقدية للمس�اهمن ،مما يش�كل عائد توزيع أرباح اىل الس�عر ما ب�ن  %2.2و %4.6خالل الفرتة ما ب�ن العام  2012إىل

ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٠

للوفاء بمتطلبات اإلنفاق الرأس�مايل .من املتوقع أن تس�تمر رشكة املواس�اة بتوزيع ما نسبته  %50من صايف الربح كأرباح

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٩

النق�د وما يف حكم النقد بنهاية الربع الثالث  201٣مبل�غ  1٣2مليون ر.س ،).باإلضافة إىل الدعم املايل الحكومي ،يؤهلها

٠٫٥

اﻤﻟﻮاﺳﺎة

املصدر :بلومربغ

ديبانجان راي
DipanjanRay@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826861

عبدالعزيز جودت
AJawdat@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826856

صفحة ٧

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة
االستفادة من التوسعات
الرتكي�ز ع�ىل الخدمات املتخصصة :حققت رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة (دلة) يف عام  2011مركزا ً تنافس�يا ً
قوياً ،حيث بلغت نس�بة  %٣من الطاقة االس�تيعابية ألرسة مستش�فيات الرشكات الخاصة وما يقارب  %2من اجمايل عدد
املرىض املراجعن يف مستش�فيات القطاع الخاص يف اململكة العربية الس�عودية .ترتكز الخدمات الصحية للرشكة يف مدينة
الرياض ،التي تعد املركز التجاري للمملكة وموطنا ً ملا يقارب  %25من إجمايل س�كان اململكة .تركز رشكة دلة عىل تقديم
خدم�ات رعاي�ة صحية متخصصة من خالل فريق من االطباء املؤهلن ذوي الس�معة الجيدة مما مكن الرشكة من تحقيق
ثان�ي أع�ىل مركز يف قيمة اإليرادات لكل مراجع ذلك بعد رشكة رعاية .كما ان أس�هم الرشكة ذات العالمة التجارية القوية
واضحة من خالل مستويات اشغال عالية ملستشفيات وعيادات دلة (تقريبا  )%٧٧مقابل حوايل  %50اىل  %65اخرى لدى
الرشكات املدرجة االخرى.
مش�اريع جديدة لتعزيز توفري الخدم�ات املتخصصة :تخطط رشكة دلة الفتتاح مستش�فى اطفال جديد يف الرياض
بنهاية عام  .201٣من املتوقع ان تحتوي املنش�أة  ٧0رسيراً ،األمر الذي س�يزيد من عدد االرسة االجمايل للرشكة بنس�بة
تقارب  %19اي  44٧رسيرا ً يف عام  ،201٣مع اس�تثمار اجمايل قدره  88مليون ريال س�عودي .تهدف الرشكة كذلك اىل
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ملخص التوصية
احتفاظ

التوصية

٧0

السعر املستهدف (ر.س).

%٣.٧

التغري
بيانات السهم

سعر اإلغالق*

ر.س.

6٧.5

مليون ر.س.

٣,186

عدد األسهم القائمة

مليون

4٧.2

أعىل سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

96.8

أدنى سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

51.0

التغري يف السعر منذ بداية السنة

%

%2.٧

ربح السهم املتوقع للعام 2014

ر.س.

٣.6

رمز السهم (رويرتز/بلومربغ)

4004.SE

DALLAH AB

الرسملة السوقية

* السعر كما يف  25نوفمرب 201٣

بنية املساهمة ()٪

اضافة  65عيادة اخرى لقس�م العيادات الخارجية ملستش�فى دلة يف الربع الرابع من عام  ،2014كما تهدف رشكة دلة يف

رشكة دلة الربكة القابضة

51.٧

عام  201٧للبدء يف عمليات مستشفى جديد يف غرب الرياض بطاقة استيعابية من االرسة مقدارها  ٣00رسير و 80عيادة

االستاذ محمد راشد الفقيه

5.2

خارجية و اجمايل استثمار بقيمة  500مليون ريال سعودي .نحن نتوقع ان تطوير هذه الطاقات االستيعابية سيؤدي اىل

االستاذ طارق عثمان القصبي

5.2

نم�و يقارب  %69يف االيرادات (معدل نمو س�نوي مركب بلغ تقريبا  %20.6خ�الل الفرتة من  2012اىل  .)2018يف حن

آخرين

٧.8

تس�عى الرشكة حالي�ا اىل الرتكيز عىل منطقة جغرافية معينة ،الرياض مثال ،حيث لديه�ا الوالء واالنتماء للعالمة التجارية

الجمهور

٣0.1

القوية .نحن نتعقد ان توس�ع رشكة دلة يف توفري الخدمات املتخصصة والتي تتطلب اس�عار اعىل يمكن ان تقدم املزيد من
الدعم لتحسن االيرادات.

أهم النسب السعرية
 2013متوقع

 2014متوقع

مكرر الربحية ()x

25.6

18.5

 %٣٣يف الرب�ع الثال�ث من  )201٣بالنس�بة اىل إيراداته�ا من قطاع الرعاي�ة الصحية ،والذي يمكن ان ينس�ب اىل بيعهم

مكرر * )x( EV/EBITDA

18.9

1٣.٧

عائد توزيعات األرباح اىل السعر ()%

2.0

2.٧

لألعش�اب بالجملة مما يحقق هوامش مرتفعة باإلضافة اىل مس�تحرضات التجميل ،وارتفاع اإليرادات لكل مراجع نتيجة

*

هوامش جيدة من الصيدلة مع تحس�ن األس�عار :يحظى قطاع الصيدلة الخاص برشكة دلة بأعىل الهوامش (تقريبا

قيمة الرشكة إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء

الخدمات الخاصة التي تساهم يف رفع التسعرية (معدل نمو سنوي مركب بلغ تقريبا  %8يف الفرتة من  2012اىل .)2018
خالل املراحل االوىل من تش�غيل املستش�فيات الجديدة .وقدرنا كذلك ارتفاع الهوامش من  %20.6يف عام  2012اىل 2٣.1

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس
١٫٧

يف عام  2018مع تحسن مستويات االشغال واألسعار ومنافع اقتصاديات الحجم الكبري.

١٫٥
١٫٣

البدء بالتوصية :احتفاظ ،و السعر املستهدف 70 :ريال سعودي للسهم :تمثل رشكة دلة فرصة لالستثمار يف قطاع

١٫١

يف عام  ،2018وأن يتداول بمكرر ربحية متوقع للعام  2014يبلغ  18.5مرة ،وذلك بزيادة عن الرشكات املماثلة يف اململكة
العربية السعودية (متوسط مكرر الربحية 18.1 :مرة) وأقل من الرشكات املماثلة العاملية البالغة (متوسط مكرر الربحية:
 19.4مرة) .ويبدو أن سعر السهم الحايل يعكس التقييم بشكل كامل .لقد استخدمنا منهجية تقييم مختلطة (تتألف من
تحليل التدفقات النقدية املخصومة ومنهجية التقييم النس�بي عىل أس�اس مكرري الربحية وقيمة الرشكة إىل االرباح قبل
الفوائد والرضيبة واالس�تهالك واإلطفاء –  ،)Ev/EBITDAوتوصلنا إىل س�عر مس�تهدف يبلغ  ٧0ريال سعودي للسهم
(ارتفاع  %٣.٧عن املس�توى الحايل) .تتمثل املخاطر الرئيس�ية يف ارتفاع س�عر الس�هم :تحقيق مس�تويات أعىل لإلشغال
وارتفاع أعىل لألس�عار عن املتوقع .ويف حن تش�مل املخاطر األساسية يف انخفاض س�عر السهم املستهدف :التأخر يف بدء

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

وصايف ربح الرشكة ،األمر الذي قد يؤدي إىل ارتفاع عائد الربح املوزع للسهم إىل السعر من  %2.2يف عام  2012اىل %4.0

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣

وذلك بدعم من التدفقات النقدية التشغيلية القوية ،حيث بدأت آثار اإلنفاق الرأسمايل املخططة بالظهور بقوة عىل إيرادات

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣

للنم�و .نتوق�ع ان تحافظ الرشكة عىل معدل توزيع ربح من صايف الربح بح�دود  %50خالل الفرتة من  201٣اىل ،2018

ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٣

الرعاية الصحية يف اململكة العربية السعودية ،وذلك نظرا ً لرتكيزها عىل تقديم خدمات متخصصة ضمن اسرتاتيجية شاملة

٠٫٩

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٢

نح�ن نتوق�ع ان تحد هذه العوامل من تأثريات تكاليف املوظفن العالية واس�تفادة اقل من الهامش التش�غييل لرشكة دلة

دﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

املصدر :بلومربغ

ديبانجان راي
DipanjanRay@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826861

عبدالعزيز جودت
AJawdat@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826856

تشغيل املستشفيات الجديدة وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة.

صفحة 8

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

الرشكة الوطنية للرعاية الطبية
اتساع الهامش يدعم النمو
ارتف�اع الهوامش نتيجة لزيادة االيرادات لكل مراجع :أدرجت مؤخ�را الرشكة الوطنية للرعاية الصحية لتنضم بذلك
إىل ال�رشكات األخ�رى املماثل�ة الخاصة واملدرجة .ضمن قط�اع الرعاية الصحية ،حققت رشكة رعاي�ة أعىل هامش ربحي
بسبب تحسن مستوى عملياتها يف ظل غياب أية خطط توسعية ملحوظة .نظرا ً لتنويع الخدمات التي تقدمها الرشكة ،فإن
متوسط إيرادات الرشكة لكل مريض هو االعىل ( 81٧ريال سعودي يف عام  .)2012عالوة عىل ذلك ،نتوقع ان تعمل الرشكة
ضمن أعىل مستويات االشغال من خالل االستغالل األمثل لطاقتها االستيعابية الحالية .يتوقع ان يرتفع الهامش التشغييل
للرشكة يف الخمس�ة أعوام املقبلة بمقدار  460نقطة أس�اس ،وهي بذلك اعىل من رشكة املواس�اة (نمو بمقدار  60نقطة
اساس خالل اعوام  2012اىل  )2018ومن رشكة دلة (نمو بمقدار  250نقطة اساس خالل اعوام  2012اىل .)2018
تعزيز التواجد يف مدينة الرياض :تتمثل االس�رتاتيجية التوس�عية للرشكة الوطنية يف تعزيز تواجدها يف مدينة الرياض
(بما يقارب  %2.6من س�وق األرسة يف عام  )2011وكذلك يف تقديم خدمات رعاية صحية مميزة عن غريها من الرشكات
املماثلة .تماش�يا مع اس�رتاتيجية الرشكة ،فقد أضافت الرشكة  200رسير اىل مستش�فى الري�اض الوطني ،لرتتفع بذلك
الطاقة االس�تيعابية للمستش�فى من  100رسير اىل  ٣00رسير يف الربع الراب�ع  201٣ولتقدم بذلك خدمات متخصصة.

قطاع الرعاية الصحية |  26نوفمبر 2013
ملخص التوصية
التوصية

احتفاظ

السعر املستهدف (ر.س).

56.0

التغري

%2.8

بيانات السهم

سعر اإلغالق*

ر.س.

54.5

مليون ر.س.

2,444

عدد األسهم القائمة

مليون

44.9

أعىل سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

200.0

أدنى سعر خالل  52أسبوع

ر.س.

49.6

التغري يف السعر منذ اإلدراج

%

()%55.٣

ربح السهم املتوقع للعام 2014

ر.س.

٣.0

رمز السهم (رويرتز/بلومربغ)

4005.SE

CARE AB

الرسملة السوقية

* السعر كما يف  25نوفمرب 201٣

بنية املساهمة ()٪

نعتقد ان الرشكة قد تكبدت نفقات رأسمالية إضافية بقيمة  545مليون ريال سعودي .كما بدأت الرشكة مؤخرا ً يف اطالق

الجمهور

٣8.٣

املستش�فى الجديد ،عىل اية حال ،نتوقع ان يكون لهذه الزيادة يف الطاقة االس�تيعابية دور يف املس�اهمة يف زيادة إيرادات

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٣5.1

الرشك�ة اعتب�ارا من الرب�ع الثاني  .2014عالوة عىل ذلك ،تخطط الرشكة إلنش�اء اربعة مراكز لط�ب العائلة ،مما يتطلب

رشكة فال العربية القابضة املحدودة

26.6

نفقات رأس�مالية بقيمة  98.4مليون ريال س�عودي ،بينما نتوقع ان يبدأ مركزين منه�م بتقديم خدماته الصحية يف عام
.2014
ع�دم وجود عام�ل محفز قوي يقلل من التوقعات اإليجابية عىل املدى البعيد :تركز الرشكة عىل تحس�ن مس�توى
ً
مقارنة مع الرشكات األخرى يف قطاع
خدماتها املقدمة يف ظل عدم وجود أية خطط حالية للتوس�ع يف طاقتها االس�تيعابية
خدم�ات الرعاي�ة الصحية .إن الطاقة االس�تيعابية املحدودة للرشكة س�تحد من قدرتها يف االس�تفادة من نمو الطلب عىل
خدم�ات قط�اع الرعاية الصحية يف اململكة العربية الس�عودية .ولكن ،وبالنظر إىل أرصدة النق�د لدى الرشكة ،فإن هذا قد
يدفعها للقيام بعملية استحواذ مما يشكل عامالً محفزا ً لنمو رشكة رعاية.

أهم النسب السعرية
 2013متوقع

 2014متوقع

مكرر الربحية ()x

2٣.2

18.0

مكرر * )x( EV/EBITDA

16.9

14.٣

عائد توزيعات األرباح اىل السعر ()%

2.٧

٣.4

*

قيمة الرشكة إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس
١٫٦
١٫٢

البدء بالتغطية بتوصية “احتفاظ” بس�عر مس�تهدف  56ر.س .للسهم :تركز رشكة الرعاية عىل زيادة العوائد من

٠٫٨

خالل االستغالل األمثل للطاقة االستيعابية ،األمر الذي سيؤدي إىل تحقيق نمو بنسب تقارب  %1٣.8و %1٧.5يف اإليرادات

لعام  2014وذلك بمس�توى أقل من الرشكات املماثلة األخرى املحلية والعاملية .نظرا ً لعدم وجود عامل محفز قوي نتيجة

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٣

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٣

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٣

ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣

توزيع�ات االرباح بنس�بة  %60خالل اع�وام  201٣اىل  2018متوقع .يتوقع أن يرتفع العائد عىل توزيع الربح إىل س�عر
السهم إىل  %٧يف عام  2018مقابل  %1.9يف عام  ،2012وكما يتوقع أن يتداول سهم الرشكة بمكرر ربحية يبلغ  18.0مرة

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣

مستوياتها النقدية الجيدة ،حيث بلغ صايف النقد  98مليون ر.س .يف الربع الثالث  ،201٣مما سيمكنها يف االستمرار بدفع

٠٫٠

ﻣﺎرس ٢٠١٣

وص�ايف الرب�ح عىل التوايل ،وذلك خالل اعوام  2012اىل  .2018بالنظر إىل األداء املايل القوي للرشكة ،آخذين بعن االعتبار

٠٫٤

رﻋﺎﻳﺔ

املصدر :بلومربغ

لعدم وجود خطط لرفع الطاقة االس�تيعابية ،فإن هذا من ش�أنه أن يحد من فرص النمو للرشكة ،ولهذا س�نبدأ تغطيتنا
لش�هم رشكة رعاية بتوصية “احتفاظ” وبسعر مس�تهدف يبلغ  56ر.س ،ويف حن تتضمن املخاطر الرئيسية عىل السعر

ديبانجان راي

املس�تهدف هو ارتفاع سعر الس�هم نتيجة إلعالنات جديدة عن إضافات للطاقة االس�تيعابية وارتفاع معدل االشغال ،كما

DipanjanRay@FransiCapital.com.sa

تتضمن املخاطر الرئيسية عىل سعر السهم املستهدف انخفاضا ً هو انخفاض أسعار الخدمات عن املتوقع.

+966 11 2826861

عبدالعزيز جودت
AJawdat@FransiCapital.com.sa
+966 11 2826856

صفحة 9

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

معلومات االتصال
دائرة األبحاث واملشورة
Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال
مركز االتصال
800 125 9999
املوقع اإللكرتوني
www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.
سجل تجاري رقم  ،10102٣۱21٧صندوق بريد  ،2٣454الرياض ،11426
اململكة العربية السعودية ،املركز الرئييس – الرياض
مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱53-37

صفحة 10

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

اخالء املسؤولية
ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال ،رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية ،ادارة األصول ،الوس�اطة ،األبحاث،
وخدمات الحافظ األمن .يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.
يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها ،ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة ،وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات
متكامل�ة أو دقيق�ة .وعلي�ه ،ال نقدم أو نضم�ن ،ال رصاحة وال ضمناً ،وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا
التقرير.
تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط ،وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص .ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضا ً لرشاء أو بيع أي أوراق
مالية .لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر .تحديداً ،لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة ،أو وضع مايل معن،
أو درجة املخاطر املرغوبة ،أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير .تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد
قانوني ،محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها .تتضمن أي توصيات اس�تثمارية متضمنة يف التقرير
املخاطر والعوائد املتوقعة.
إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة ،بإجمايل القوانن واألنظمة املطبقة ،عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به .قد
ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة .إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي
الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير ،والتي يمكن أن تتغري دون إشعار .إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية .قيمة األوراق املالية،
أو الدخل منها ،أو أسعارها أو عمالتها ،يمكن أن ترتفع أو تنخفض .من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل .أيضاً ،يمكن أن يخضع
االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية .يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية .ال
يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال .ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه
خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً .يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام
مثل هذه القيود .باستالم هذا التقرير ،يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة محدودة املسؤولية؛ سجل تجاري  ،1010231217صندوق بريد ،23454 :الرياض  11426اململكة العربية
السعودية ،املركز الرئييس  -الرياض .رشكة مرخصة وخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرتخيص رقم (.)37-11153
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السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل
هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()1۱۱5٣-٣٧

