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التوصياتملخص

حياد التوصية

69.0 القيمة العادلة

68.3 سعر إغالقأخر

4.2 )%(التوزيعات عائد

5.2 )%(احتمالية الصعود 

المالية األساسيةالمؤشرات

78.5 أسبوع52أعلى سعر ل 

47.0 أسبوع52أدنى سعر ل 

92.04 (سهمباملليون)األسهم املصدرة 

6,286 (مليون ريال)القيمة السوقية 

0.3 )%(األسهم احلرة 

(6.9) ()%منذ بداية العام التغري

0.9 بيتا للسهممعامل
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19/01/2017أسعار إغالق 

(ميكو)الشرق األوسط للرعاية الصحية 

المالية األساسيةالمؤشرات

16.1 (2017المتوقع)مكرر الربحية 

3.5 (2017المتوقع )مكرر القيمة الدفترية 

3.6 (2017المتوقع)قيمة المنشأة للمبيعات 

السهمأداء
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MEAHCO TASI (rebased)

بلغتحيثالسابقةتوقعاتنامعبالتوازيعامبشكل2016عامميكولشركةالماليةالنتائججاءت

لاير،مليون1,623والبالغة%0.4بنحوتوقعاتنامنأقلوذلكلايرمليون1,616الشركةإيرادات

.لايرمليون379والبالغة%4بنحوتوقعاتناعنليقللايرمليون362الربحصافيسجلبينما

عاممنالرابعالربعفيلايرمليون405بلغتإيراداتالشركةسجلتفقدسنويربعأساسوعلى

العاممنالربعبنفسمقارنة%3.3قدرهوانخفاضالسابق،الربععن%6.8بلغتوبزيادة،2016

عن%14.4بنسبة2016عاممنالرابعالربعفيانخفاضا  الربحصافيسجلوقد2015السابق

.2016عاممنالثالثالربععن%4.8قدرهانخفاضوسجلالماضي،العامفيمثيله

لاير1,535بنحومقارنة2016عاملايرمليون1,616الشركةحققتفقدسنويأساسوعلى

اإليراداتزيادةفإناإلدارةتصريحاتعلىوبناء  ،%5.3بلغنمووبمعدل،2015عامسعودي

عددزيادةفيساهممماعيادة،41الخارجيةالعياداتوعددسرير31األسرةعددزيادةبسبب

.الخارجيةالعياداتعلىوالمترددينالداخليالقسمالمرضي

مقارنة%2.2بنحوانخفضقداإلجماليالربحأنإال2016عامالمرضىعددزيادةمنالرغموعلى

والتييالطبالطاقمومزايارواتبفيوالزيادةالمرضيةالحاالتلتنوعيرجعوذلكالسابق،بالعام

طبقا  وذلك.ذكرهاالسابقاألسرةعددزيادةعنالناتجةالطبيالطاقمأفرادعددفيللزيادةأساسا  ترجع

.الشركةإدارةلتعليق

تيوالوالتسويقالبيعمصروفاتفيالزيادةبسبب%6.1بنسبة2016لعامالتشغيليالربحانخفض

بينما.هاتحصيلفيوالمشكوكالمعدومةوالديونالمرفوضةالفواتيرمخصصاتفيللزيادةترجع

الرواتبفيالزيادةبسبب.2015بعاممقارنة%7.2بنحو2016عامالربحصافيانخفض

.التمويلوتكاليفالديونومخصصات

أنونتوقع.للسهملاير96.0تبلغوالتيالعادلةقيمتهاأساسعلىالشركةتجاهبالحيادتوصيتناوتأتي

مكونةالحايلمستشفىوتشغيلالمرضىأعدادفيالزيادةنتيجة2017عامفيالشركةربحيةتتحسن

.خارجيةعيادة100وسرير150من

على % 7.3، ومع ذلك اخنفض صايف الربح بنسبة 2016لعام % 5.3ارتفعت اإليرادات بنسبة 

.أساس سنوي وذلك بفضل زيادة اإلنفاق الرأمسالي

عن توقعاتنااالختالف E2016 )%(التغير 2016A A2015

(%0.4) 1,623 %5.3 1,616 1,535 اإليرادات

(%4.4) 866 %2.2 828 810 الربح اإلجمالي

(%2.1) %53.3 (%1.6) %51.2 %52.8 اإلجماليهامش الربح

(%4.5) 379 (2%7.) 362 390 صافي الربح

(%0.9) %23.3 (%3.0) %22.4 %25.4 ش صافي الربحهام

(%4.9) 4.1 (%7.1) 3.9 4.2 السهم باللايرربحية

بلومبرج: المصدر
جميع األرقام بالمليون لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك



سدافكو

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
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 املالية أرباح 
، الدمام  8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 

 .، اململكة العربية السعودية31492

 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع

قسم األحباث 

research@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:اإللكترونيالبريد 
 64-3831-966+55:ت
 

 قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني
 6490-3831-966+: ت
 

customercare@arbahcapital.com:خدمة العمالء 

اهلبوطإمكانية الصعود أو / املتوقعالعائد التوصية 

%15من القيمة العادلة أكرب املراكز زيادة

%14و % 15+ العادلة بني القيمة حياد

%15أقل من القيمة العادلة املراكز ختفيض

 .املذكورةاملنهجيةعنقلياًلتل ختقداليتاخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

 

وأعرضايعترباليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوقهيئةقبلمنبالعملهلاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
املعلوماتإلعطاءلكممقدمالتوضيحيالعرضذاهإن.التزامأوعقدأليأساسًاحمتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتربوالمالية،أوراقةأييفاالكتتابأولالستثماردعوة

مينعمكانأييفأوالسعوديةالعربيةةاململكحدودخارجمنهنسخةةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعجيوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةجيوزوالفقط

 توزيعهالقانون

أرباحشركةتقموملمصداقيتها،لىعاالعتمادبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةاآلراءإىلوالوصولاملعلوماتجبمعأرباحشركةقامتلقد

هذايفاملطروحةاآلراءأواملعلوماتصحةأولاكتماأودقةأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناًء.مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكد

بدقةأوالتوضيحيالعرضبهذاطةمرتبخسائرأوحمتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناجتةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرض

أواملتضمنةاملعلوماتمنالتحققعنمسؤواًلملستلماالشخصويكون،أرباحقبلمنشخصأيإىلإرسالهمتأوأرباحقبلمنإعدادهمتأخرمستندأييفأوفيهاكتماهلاأواملعلومات

 .مشابهمستندأيأوالتوضيحيالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموحتليلهاالتوضيحيالعرضهذايفليهاإاملشار

 .املستقبليةللنتائجضمانًايشكلالاملاليةلألوراقيالتارخياألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغيريخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

خدماتلتقديمبعرضتتقدمأومصدرللخدماتتقدموقدالتوضيحيالعرضهذايفاملشمولةاملاليةاألوراقمصدريمنأليمتويلعملياتيفألخروقتمنأرباحتشاركقد

العرضهذانشرقبلاملاليةباألوراقمتعلقةعملياتبتقومأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقيفوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،

االلتزاماملستلميقبلالتوضيحيلعرضاهذابقبول.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلىو.وتوزيعهالتوضيحي

 .هذااملسؤوليةإخالءمبحتويات

البياناتاملاليةأرباحشركةمنوحمددسبقممكتوبأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

شركةبذلتلقدذلكخلالفإلشارةاتتمملماأخرى،حمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردة

ضمنا،مأكانتصراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباح

إىلالنشرةهذهتهدفالالنشرةهذهحتتويهااليتاملعلوماتمنأيمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكما

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامها
ظروفحسبواالخنفاضلالرتفاععرضةنهاماملتحققوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوق
الستثمارهماحملتملةاالقتصاديةملخاطراحتملاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

كلاملاليةأرباحشركةتنصح.استثماراتهمجيعسرخيقدأواستثمره،الذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًا

اليتالرئيسيةباملخاطراملتعلقملخاطربااخلاصاإلفصاحقراءةاملستثمرينمجيععلىوجيب،ليهإبالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمر

 .االستثمارعليهاينطوي

 مسؤوليةإخالء


