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قطاع الرعاية الصحية السعودي

تحديث التغطية والبدء بتغطية الرشق األوسط للعناية الصحية ديسمرب ٢٠١٧الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

6عدد الشركات
26.9القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(

-11.53% *التغير منذ بداية العام %
2.63%عائد توزيع الربح

23.9مكرر الربحية
2.76مكرر القيمة الدفترية

11.88العائد على حقوق المساهمين
EV/EBITDA17.6

كما يف 3 ديسمرب 2٠17
* يتضمن رشكات األدوية

البيانات الرئيسية للقطاع نســتمر عىل نظرتنا اإليجابية طويلة املدى لقطاع الرعاية الصحية. من املتوقع االســتمرار يف تداول أســهم القطاع 
بعالوة عن الســوق )مكرر ربحية لفرتة اإلثني عرش شــهرا بمقدار ٢5.١ مرة مقابل ١6.٢ مرة(، مربرا بمعدل نمو 
متوقع أعىل من الســوق. انخفض أداء القطاع بشــكل ملحوظ منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة ١٢.8% )باستثناء 
رشكات األدوية( مقارنة بارتفاع يف الفرتة املماثلة من العام الســابق بمعدل ١٢.٣%، وكان أقل مقارنة بأداء الســوق 
الرئييس الذي تراجع منذ بداية العام حتى تاريخه بمعدل ١.5%. تأتي نظرتنا طويلة األجل بدعم من التحسن يف رصيد 
الذمم لدى رشكات القطاع خالل الســنة املالية ٢٠١٧، مع اســتمرار النمو الجيد يف إيرادات القطاع عن العام السابق 
حيث زادت بمعل ١١.٩%. من حيث اســتمرار التوســعات، من املتوقع أن يتفوق أداء كل من املواســاة ودلة عىل أداء 
القطاع، بدعم من استمرار القدرة عىل توليد تدفقات نقدية حرة ومراكزها املالية. نشري إىل أن األسعار الحالية تتضمن 
تقييم التوســعات يف القطاع. تختلف التقييمات لرشكات القطاع اعتمادا عىل درجة اإلنجاز يف التوســعات واملخاطر 
التشــغيلية. ال زالت الرؤية طويلة األجل غري واضحة آلثار الرســوم عىل العمالة الوافدة والتغريات التنظيمية والتي 
تتأثر بها جميع رشكات القطاع، بينما ســيخرج من هذه املخاطر الرشكات التي تتمتع بمزيج جيد من العمالء عىل 
املــدى البعيد)عيادات خارجية وداخلية(. أضفنا رشكة الرشق األوســط للرعاية الصحية إىل تغطيتنا ونبدأ بتوصية 
“زيادة املراكز” وبســعر مســتهدف 6٠.٧ ريال سعودي للسهم يف إشارة لفرصة ارتفاع سعر السهم بحدود ١.١5%. 
تعتمد توصيتنا عىل الرتاجع األخري يف سعر السهم بعد اإلعالن عن أرباح الربع الثالث ٢٠١٧، حيث انخفض إىل أدنى 
مستوى منذ بداية العام وحتى تاريخه )تراجع بنسبة ٢8.٧%(. يعكس سعر السهم الحايل مدى تعرض رشكة الرشق 
األوســط للرعاية الصحية إلحاالت وزارة الصحة وتعديل األســعار من قبل العمالء يف القطاع الحكومي ورشكات 
التأمني، حيث نتوقع تعايف حسابات الذمم املدينة خالل العام ٢٠١8، باإلضافة لنتائج إيجابية متوقعة من مستشفى 
حائل. شهد سهم رشكة رعاية أداء مشابه، حيث انخفض سعر السهم منذ بداية العام وحتى تاريخه بحدود %4١.٧، 
نحدث من توصيتنا إىل “محايد” دون تغيري عىل الســعر املســتهدف والبالغ ٣٩.٢ ريال ســعودي للسهم. نستمر يف 
توصيتنا عىل أساس “محايد” لرشكة دلة )السعر املستهدف ١٠٣.5 ريال سعودي(، املواساة)السعر املستهدف ١4٩.٠ 

ريال سعودي(، والحمادي )السعر املستهدف ٣١.٣ ريال سعودي(.

إجماال، كانت نتائج رشكات القطاع مختلفة، حيث حقق القطاع نمو طفيف يف صايف الربح عن الربع املماثل من العام 
السابق بحدود ٢.٣٣%، بينما كان االرتفاع يف اإليرادات جيدا بحدود ١١.٩% خالل نفس فرتة املقارنة. يمكن إرجاء السبب 
يف اختالف اإليرادات عن صايف األرباح إىل نتائج رشكة الرشق األوســط للرعاية الصحية، حيث كان نمو اإليرادات بحدود %4.6 
بينما تراجع صايف الربح بحدود 39.7% عن الربع املماثل من العام السابق. أعلنت الرشق األوسط للرعاية الصحية عن نتائج أقل 
من متوســط التوقعات للربع الثالث 2٠17 بفارق كبري. عزت إدارة الرشكة هذا االنخفاض إىل زيادة مصاريف البيع والعمومية 
واإلدارية )تشمل زيادة يف املخصصات(، باإلضافة لخسائر من تشغيل مستشفى حائل. أيضا، كانت نتائج رشكة الحمادي للربع 
مشــابهة بصايف ربح أقل من التوقعات، لكنها تمكنت من تحقيق نمو يف صايف الربح عن الربع املماثل من العام الســابق بمعدل 
13.5%. عىل نحو مغاير لنتائج الربع الثالث 2٠17 كانت نتائج كل من املواساة ودلة أقوى، بنمو يف صايف الربح يقارب %55.4 
و27.3% عىل التوايل. يف املقابل، كانت نتائج رشكة رعاية متباينة، حيث تفوقت األرباح عىل متوسط التوقعات بحدود 27% محققة 
ما يقارب 27 مليون ريال ســعودي، بينما تراجعت عن الربع املماثل من العام الســابق بحدود 2.٠%. أهم ما جاءت به نتائج 
رعاية للربع الثالث 2٠17 هو انخفاض املخصصات، األمر الذي قد يشــري إىل ثقة الرشكة يف اســتالم مطالباتها املالية. عىل أساس 
فرتة التســع شــهور األوىل من العام 2٠17، نما كل من إيرادات وصايف ربح القطاع عن الفرتة املماثلة من العام السابق بمعدالت 
تقارب 6.٠% و2.٠% عىل التوايل. تأثرت نتائج القطاع بقوة من نتائج رشكة الرشق األوسط للعناية الصحية للربع الثالث 2٠17. 

السعر المستهدف التوصية
منذ بداية العام إلى التغير)ريال سعودي(

تاريخه %
مكرر الربحية آلخر 

١٢ شهرا
مكرر الربحية المتوقع 

للسنة المالية ٢٠١8
مكرر القيمة 

الدفترية

8.3x 21.8x 16.9x 3.8%-1.2%1٠3.5محايددله
x 17.8x 1.8غ/م-41.7%1.6%39.2محايدرعاية

x 48.5x 38.6x 2.9-15.٠%-11.8%31.3محايدالحمادي
11.6x 26.1x 23.2x 5.8%-8.٠%149.٠محايدالمواساة

٠.x 15.6x 17.6x 3-28.7%15.1%6٠.7زيادة مراكزالمستشفى السعودي األلماني

األسعار كما يف 3 ديسمرب 2٠17
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دلةقطاع الرعاية الصحية الحمادي املواساة رعايةاملستشفى السعودي األملاني

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 

كما في نهاية التسعة شهور األولى للسنة المالية 2٠17كما في نهاية 31 ديسمبر للسنة المالية 2٠16

الرصيد النهائيالمبلغ المستخدمالمبلغ المخصصالرصيد السابقالرصيد النهائيالمبلغ المستخدمالمبلغ المخصصرصيد المخصصاتاسم الشركة
257.58173.54152.82278.3278.3114.631٠2.8329٠.1المستشفى السعودي األلماني

99.299.232.628.٠31٠3.77*27.6685.6315.52رعاية
كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 

تطور المخصصات: 

الذمم المدينة كنسبة إلى اإليرادات

عىل املدى القريب، تشــكل الذمم املدينة مصدرا للقلق لكل من الحمادي ورعاية، وللرشق األوســط بدرجة أقل. عىل 
أساس بيانات الربع الثالث ٢٠١٧، تشكل الذمم املدينة ما يعادل 56% من إيرادات فرتة ١٢ شهرا، دون تغري عن العام 
الســابق. من املتوقع أن يشــكل هذا الوضع ضغط عىل صايف رأس املال العامل والتدفقات النقدية عىل املدى القريب، 
ممــا يرفع من احتياجات التمويل وبالتايل التكاليــف. من املتوقع أن تهدأ هذه الضغوط من الذمم عىل املدى القريب 
لبعــض رشكات القطاع. يختلف وضــع الذمم املدينة من رشكة ألخرى يف القطاع اختالفا كبريا. أعىل ذمم يف القطاع موجودة 
لدى كل من رشكة الحمادي ورشكة رعاية، حيث تصل إىل ما يعادل 84% و99% من إيرادات 12 شهرا عىل التوايل. هذه املعدالت 
الكبرية للذمم هي ناتجة يف غالبيتها من ذمم مدينني حكوميني. تشــري بيانات الربع الثالث 2٠17 إىل أن تعرض رشكة رعاية إىل 
أرصدة الذمم املدينة للحكومة يقارب 76% الذمم، بينما تقدر للحمادي ما بني 8٠% إىل 9٠%. نسبة تعرض الرشق األوسط للرعاية 
الصحية للذمم املدينة أقل وتقارب 51%. هذا الرتكيز الكبري يف الذمم وطول فرتة االسرتداد يرفع من الضغوط قصرية األجل عىل 
التدفقات النقدية، مما يضغط باتجاه الحصول عىل التمويل الذي يرفع من التكاليف. بصفة عامة، من املتوقع أن يتحســن وضع 
الذمم املدينة يف القطاع بدعم من بدء الحكومة واألجهزة الحكومية بالســداد التدريجي للمســتحقات. يجدر اإلشــارة هنا إىل أن 
حصول الرشكات عىل سداد للمطالبات بأعىل من املتوقع عىل املدى القريب سيكون حافزا لتدفق النقدي الحر والتقييم. سيكون أثر 
الســداد أكثر وضوحا يف الرشكات ذات فرتات التحصيل األطول واألكثر تعرضا. يعترب ما ســبق مثاال يوضح العالقة املبارشة بني 
مزيج العمالء وحالة الذمم املدينة. يف املستقبل، سيكون للرشكات التي تتمتع بمزيج افضل من العمالء درجة أعىل من االستقرار 

يف التدفق النقدي الحر، األمر الذي ينعكس بإيجابية عىل التوسعات املستقبلية وتوزيعات األرباح.

تشــكل الذمــم املدينة مصــدرا للقلق لبعض 
رشكات القطاع عىل املدى القريب. تشكل الذمم 
املدينــة لكل من رشكة الحمادي ورشكة رعاية 
ما يقارب 1٠٠% و85% عىل التوايل. هذه النسب 
التعرض ألعمال  الكبرية ناتجة يف معظمها عن 
اإلحالــة مــن وزارة الصحــة. تعرض رشكة 
أقل بكثري من  الصحية  للرعاية  الرشق األوسط 
النسبة بحدود 7٠%. نحن  نظرائها، حيث تبلغ 
نتوقــع أن ينعكس اتجــاه الذمم املدينة خالل 

السنة املالية 2٠18. 

مؤرش قطاع الرعاية الصحية دلة املواساةالحمادي املستشفى السعودي األملاني رعاية
٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٦/٧/٤ ٢٠١٦/٧/٧ ٢٠١٦/٧/١٠ ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/٧/٤ ٢٠١٧/٧/٧ ٢٠١٧/٧/١٠

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠
تعرضت أسهم رشكتي رعاية والرشق األوسط ٢٠٠

العام 2٠17، حيث تراجع  لرتاجع كبري خالل 
سعر سهم الرشق األوســط للرعاية الصحية 
منــذ بداية العام الحــايل وحتى اقرتاب موعد 
إعــالن نتائــج الربع الثالــث 2٠17 بحدود 
28.7%، بينما بدأ تراجع ســهم رعاية بتاريخ 
إعــالن نتائج الربع الرابــع 2٠16 )انخفض 
العام وحتى تاريخه  سعر الســهم منذ بداية 
بحــدود 41.7%(. تفوقت أســهم كل من دلة 

واملواساة عىل أداء مؤرش السوق الرئييس.

األداء السعري للشركات مقارنة بالمؤشر الرئيسي 
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الربع الرابع ٢٠١٧

الربع الرابع ٢٠١٧
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٢٠١٨

٢٠١٨
دلة

الحمادي

املواساة

املستشفى السعودي
 األملاني

رعاية

عدد االرسة

الجدول الزمني للتوسعات

كابيتال الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصدر: 

تعتمد توصيتنا “زيادة املراكز” لرشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية جزئيا عىل التحسن املتوقع يف سداد املستحقات وانخفاض 
املخصصات، مما ســينعكس بإيجابية عىل قوائم الدخل للرشكات وتدفقاتها النقدية. أعلنت الرشكة مؤخرا عن أثر تعديل وزارة 
الصحة لتســعرية الخدمات، مما يضغط عىل كل من اإليرادات والهوامش. هذه الشــفافية يف تســعرية وزارة الصحة ستؤدي يف 
املســتقبل إىل تخفيف الضغط عىل قائمة الدخل من املخصصات املتعلقة برفض وزارة الصحة لفواتري حاالت اإلحالة. انخفضت 
هذه املخصصات لدى رشكة رعاية يف الربع الثالث 2٠17، كما أعلنت رشكة رعاية عن تكوين مخصصات أقل من الربع الســابق 
بعد تكوين قاعدة مخصصات مالئمة لكامل الســنة. بالتوافق مع تقديراتنا الســابقة حول التباطؤ املتوقع يف املخصصات، نتوقع 
أثــر إيجابــي يف نتائج الربع الرابع 2٠17 والفرتات التالية. أيضا، ننوه إىل أن هذا الرتاجع يف املخصصات إىل املســتويات الحالية 
يعترب إشــارة جيدة ومريحة حيال هذه الرشكات. أيضا، تراجعت املخصصات لدى رشكة الرشق األوســط للرعاية الصحية لفرتة 
التســع شــهور األوىل 2٠17 مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق. يأتي هذا الرتاجع يف املخصصات بالتوازي مع تراجع الذمم 
املدينة من األجهزة الحكومية كنسبة إىل إجمايل الذمم، حيث شهد الربع تحول الذمم باتجاه رشكات التأمني خالل الفرتة. يوضح 

هذا االنتقال سعي إدارة الرشكة لتخفيض االعتماد عىل األجهزة الحكومية لتحقيق اإليرادات املستهدفة.

من املتوقع أن يبدأ تشغيل اإلضافات الكبرية 
اعتبارا من الســنة املالية 2٠18 والســنة 
املالية 2٠19. تحتفظ دلة واملواساة بمعظم 
اإلضافات املستقبلية التي تم اإلعالن عنها. 

تأتي غالبية التوســعات يف القطاع من رشكتي املواساة ودلة الصحية، وكالهما يتمتع بمراكز مالية قوية وتدفقات 
نقدية جيدة. تتباين معدالت التشــغيل والقيمة املضافة املتوقعة من التوســعات لرشكات القطاع، مما يفرس جرئيا 
االختالف يف املكررات املتوقعة بعد التوســعات يف القطاع: مقارنة بالقطاع، ســيضاف لدى رشكة دلة للخدمات الصحية ما 
يقارب 55٠ رسير و36٠ عيادة بحلول العام 2٠2٠، كما ســتضيف املواســاة ما يقارب 82٠ رسير و26٠ عيادة بحلول العام 
2٠21، بينما تتباطأ التوسعات لدى بقية رشكات القطاع )تشكل توسعات دلة واملواساة أكثر من 7٠% من التوسعات املعلنة يف 
القطاع(. يتم تداول أسهم رشكات القطاع بصفة عامة حول القيمة العادلة املتوقعة التي تشمل التوسعات والطاقة االستيعابية. 
هناك مخاطر عىل القيمة العادلة املتوقعة تشــمل معدالت التشغيل ومزيج اإليرادات ومزيج العمالء والتوسعات )عيادات داخلية 
وخارجية(، باإلضافة إىل أمور التسعري ومخاطر التنفيذ. نحن نرى أن وضع سهم رشكتي دلة واملواساة األفضل من حيث القيمة 
املضافة، حيث أن دلة لديها مشــاريع توســع اكرب بالنسبة للطاقة االستيعابية الحالية. يوجد لدى الرشق األوسط مجال للتوسع 
يف املســتقبل، حيث أنها يف وضع أفضل من حيث التســعري )موضح يف الشكل التايل(. يمكن أن يكون هذا األمر قد أثر عىل الرشق 
األوســط للعناية الصحية خالل الســنة املالية 2٠17 بعد أن عدلت وزارة الصحة من التسعرية. عدم الوضوح هنا يكمن يف قيمة 
التوسعات القادمة يف ظل تتابع اإلصالحات االقتصادية، حيث يحتمل أن ال تحقق هذه التوسعات القيمة املتوقعة منها كما حصل 

يف التوسعات السابقة. 
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*يعكس حجم قيمة املنشأةعدد االرسة مستقبال

اإليرادات والطاقة االستيعابية الحالية

قيمة المنشأة والطاقة االستيعابية المستقبلية

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 

يعكس الرســم البياني مختلف معدالت التشغيل والتسعري 
حسب الطاقات االستيعابية الحالية لرشكات القطاع.

أكرب توســعات قادمة هي من رشكة دلة للخدمات الصحية 
كنســبة إىل الطاقة االستيعابية القائمة، وهو ما يبدو أنه لم 
يؤخذ يف االعتبار بشــكل كامل عند األســعار الحالية، مما 
يجعله مخصوما مقارنة بأسهم املواساة والحمادي. يوجد 

لدى الرشق األوسط مجال للتوسع يف املستقبل.

نمو طفيف يف مســتويات قروض القطاع عن الفرتة املماثلة من العام الســابق. تختلف القدرة عىل تمويل النفقات 
الرأســمالية املســتقبلية من خالل القروض عرب رشكات القطاع، حيث تعترب رشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية 
يف موقف إيجابي نســبيا. تعرض التدفق النقدي من عمليات القطاع لفرتة ٩ شــهور األوىل من العام ٢٠١٧ لضغوط 
متوسطة من الذمم املدينة، معظمها من الحمادي ورعاية. نتوقع عىل املدى القريب وجود تباين أوضح بني رشكات 
القطاع يف قدرتها عىل تمويل النفقات الرأســمالية وتوزيعات األرباح: من املتوقع اســتمرار رشكات الرعاية الصحية يف 
النطاق الحايل ملستويات القروض خالل السنة املالية 2٠18. يبلغ إجمايل مستويات القروض إىل حقوق املساهمني للقطاع 31.٠ 
مرة. تتفاوت مستويات صايف القروض إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء يف القطاع، لكن املستوى 
املقلق نســبيا فقط لدى رشكة الحمادي حيث بلغ 3.55 مرة مقابل 1.13 مرة للقطاع لكن من املتوقع أن تتحســن هذه النســبة 
خالل الفرتة القادمة مع التشــغيل التدريجي ملستشــفى النزهة. مع ذلك، من غري املتوقع أن يتم اإلعالن عن توسعات يف املستقبل 
القريب. عموما، ســوف يكون للحمادي، وإىل حد ما رعاية، صعوبات من حيث تخصيص رأس املال. من جانب آخر، يوجد لدى 
رشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية )عند صايف القروض إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء بمقدار 

٠.62 مرة آلخر 12 شهر( مجال لالستفادة من النفقات الرأسمالية للتوسع مقارنة بالقطاع. 
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كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 
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صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء وإجمالي القروض

كابيتال الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصدر: 

مكررات تقييم قطاع الرعاية الصحية مقابل مكررات تقييم السوق الرئيسي

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  بلومربغ،  املصدر: 

بلــغ صايف القروض إىل الربح قبــل الفوائد والرضائب والزكاة 
واالســتهالك واإلطفــاء يف القطاع عنــد 1.13 مرة. حيث جاء 
الحمادي عند أعىل مســتوى بمقــدار 3.5 مرة، ونالحظ هنا أن 
اســتخدام معيار الفرتة القادمة للحمادي سيكون مؤرشا بشكل 
أفضل. بينما يعترب موقف الرشق األوســط للرعاية الصحية جيد 

نسبيا عند ٠.61 مرة.

تمثــل التقييمــات الحالية للقطاع مخاوف مــن حيث املركز املايل عىل املدى القريب وانعــكاس يف النمو املتوقع من 
التوســعات خالل الفرتة القادمة. أضفنا رشكة الرشق األوســط للرعاية الصحية إىل تغطيتنا ونبدأ بتوصية “زيادة 
املراكز” وبسعر مستهدف 6٠.٧ ريال سعودي للسهم. تعتمد توصيتنا جزئيا عىل الرتاجع األخري يف سعر السهم بعد 
اإلعالن عن أرباح الربع الثالث ٢٠١٧، حيث انخفض إىل أدنى مستوى منذ بداية العام وحتى تاريخه )تراجع بنسبة 
٢8.٧%(. نستمر يف التوصية بالحياد لبقية رشكات القطاع: مكررات تقييم أسهم القطاع تتداول بعالوة مربرة عىل مؤرش 
السوق الرئييس. يتم تداول قطاع الرعاية الصحية بالسوق الرئييس )باستثناء األدوية( بمكرر ربحية آلخر 12 شهرا عند 25.1 
مرة مقابل متوسط مكرر الربحية التاريخي ملدة ثالث سنوات عند 32.6 مرة واملتوسط األسبوعي بمقدار 29.6 مرة خالل نفس 
الفرتة. أظهرت مكررات القطاع اعتدال عند املستويات األدنى مقارنة باملتوسطات التاريخية، أظهر العائد عىل حقوق املساهمني يف 
القطاع نمط مماثل لنفس الفرتة. تستمر كل من دلة واملواساة كرشكات أكثر كفاءة يف القطاع، ويتم تسعريهما عىل أساس مكرر 
ربحية آلخر 12 شــهر بمقدار 21.8 مرة و26.1 مرة عىل التوايل، نســتمر بالتوصية لسهمي دلة واملواساة عىل أساس “محايد” 
مع ســعر مســتهدف للسهم بقيمة 1٠3.5 و149.٠ ريال سعودي عىل التوايل. نحتفظ بإمكانية رفع التوصية لسهم دلة يف حالة 
تحقيــق صــايف ربح بعد الربع األول 2٠18 عىل نحو أفضل من املتوقع مما يؤدي إىل احتواء خســائر توســعات الفرتة القادمة 
ووضوح الرؤية بشــأن اإلصالحات التنظيمية للقطاع يف املستقبل. عدلنا من نظرتنا ألسهم رشكة رعاية من “زيادة املراكز” إىل 

“محايد“بدعم من تحسن سعر السهم بحدود 11.85% منذ إصدارنا للتوصية. 

مكررات تقييم أســهم القطاع تتداول بعالوة مربرة عىل مؤرش 
الســوق الرئييس )باســتثناء األدوية( حيث يتم التداول بمكرر 
ربحية آلخر 12 شــهرا عند 25.1 مرة مقابل متوســط مكرر 
الربحية التاريخي ملدة ثالث ســنوات عند 32.6 مرة واملتوسط 

األسبوعي بمقدار 29.6 مرة خالل نفس الفرتة.
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نبدأ توصيتنا عىل سهم رشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية عىل أساس “زيادة املراكز” وسعر مستهدف 6٠.٧ ريال سعودي، 

يف إشــارة لوجود فرصة الرتفاع ســعر السهم بحدود ١5.١%. يتم تداول سهم رشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية حاليا عند 

مكرر ربحية آلخر 12 شهرا بمقدار 15.6 مرة، بالتوافق مع مؤرش السوق الرئييس وبخصم عن القطاع، وبمكرر ربحية متوقع 

للســنة املالية 2٠18 عند  17.6 مرة. يتم تداول ســهم رشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية عىل أساس مكرر قيمة الرشكة إىل 

الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء بخصم كبري نسبيا عن الرشكات املحلية املماثلة )يرجع ذلك جزئيا إىل 

انخفاض صايف القروض( بما يقارب 14.1 مرة مقابل نحو 2٠.5 مرة ملتوســط القطاع. حافظت الرشكة عىل أعىل عائد للتدفق 

النقدي الحر يف القطاع، مما يربر التداول بمكررات أعىل خالل الفرتة القادمة.

يعترب هامش إجمايل الربح لرشكة الرشق األوسط للرعاية الصحية األعىل يف القطاع، حيث تضع الرشكة نفسها يف النطاق السعري 

املرتفع ملقدمي الخدمات. أدى التحسن الجيد يف املستحقات إىل توقعات تحسن األداء بشكل تدريجي خالل الفرتة القادمة. يوجد 

إمكانية للتوســع بشــكل جزئي مقارنة بالرشكات املماثلة؛ نركز عىل قدرة الرشكة عىل االســتفادة من زيادة التوسعات، بالنظر 

إىل املجال املتاح لزيادة النفقات الرأســمالية خالل الفرتة القادمة )بلغ صايف القروض إىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة 

واالستهالك واإلطفاء ٠.62 مرة مقابل 1.13 مرة للقطاع(، لم يتم تسعريها بالكامل. تعترب اإلضافات من مستشفى الدمام )15٠ 

رسير و 1٠٠ عيادة( بحلول السنة املالية 2٠19 هي التوسع الوحيد خالل الفرتة القادمة، كما يعترب اقرتاب مستشفى حائل من 

تحقيق الربحية الحافز الرئييس عىل املدى القريب.

تمثل كل من زيادة ضغوط التسعري عىل املدى القريب والبعيد من وزارة الصحة ورشكات التأمني بجانب عدم تحسن الذمم املدينة 

املخاطر الرئيســية لالنخفاض عن التقييم. من جانب آخر، تشــمل مخاطر التفوق عىل التقييم ارتفاع القدرة عىل اسرتداد الذمم 

املدينة بأكثر من املتوقع، التحسن يف دورة الذمم املدينة واالستخدام بأكثر من املتوقع للقدرة االستيعابية الحالية. 
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اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 2٠438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256٠٠٠-٠11 فاكس: ٠11-2256٠68
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شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  8١١ ٠٠6 ٩٩٩٩

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات اإلدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من . 1
10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها . 2
بأكثر من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن . 3
مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق . 4
أو أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.
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إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 
يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 
غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
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محلل

CAIA ،سلطان القاضي
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محلل

جاسم اجلبران
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محلل

وليد اجلبير
+966 11 2256146

W.aljubayr@aljaziracapital.com.sa

محلل

مهند العودان
+966 11 2256115

M.alodan@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 11 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات باملنطقة الوسطى

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس املراكز االستثمارية 
للمنطقة الغربية واجلنوبية 

منصور حمد الشعيبي 
+966 12 6618443

 m.alshuaibi@aljaziracapital.com.sa


