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 7102ج الربع الثالث علٌق على نتائت

حٌث  7102من عام  للربع الثالثعن النتابج المالٌة الوطنٌة للرعاٌة الطبٌة "رعاٌة"  شركةالعلنت أ

ملٌون لاير مقابل  47.16 العامبنهاٌة التسعة أشهر األولى من هذا  صافٌة حققت الشركة ارباح

أرباح  انخفضتكما  ،7104خالل نفس الفترة من عام % 68.4قدره  بانخفاضملٌون لاير  001.12

فً حٌن ارتفعت  بالربع المماثل من العام السابق % مقارنة 7.17بنسبة  7102لعام  الثالثالربع 

أرجعت  ،الحالً الربع خالل االٌرادات تكلفة انخفاضبسبب  بالربع السابق % مقارنة48.64 بنسبة

عدة  الىالسابق  العام من المماثلة الفترة مع مقارنة الحالٌة الفترة فً أرباحها خالل االنخفاضالشركة 

 المخصصات تكوٌن فً التحفظ استمرار، الربٌسٌٌن العمالء احد من االٌرادات انخفاضاسباب أهمها  

 .االدوٌة توزٌع وحدة هٌكلة اعادةو السابق المالً العام من الرابع الربع فً الشركة بدأتها والتً
 

حٌث  %47.6 ارتفاعبنسبة  لاير ملٌون 08.74توقعاتنا البالغة  من أعلى شركة رعاٌةأتت نتابج 

أتى هذا االختالف مدعوما بشكل  الثالث، خالل الربع لاير ملٌون 72صافً الربح  حققت الشركة

المصارٌف االدارٌة والتسوٌقٌة، حٌث كان معد االنحراف فً اجمالً ربٌسً من انخفاض كبٌر فً 

 أكبر من رعاٌة شركة تكون أن ٌتوقع المقابل فً %.0الدخل بٌن توقعاتنا و النتابج الفعلٌة بنسبة 

 التجارٌة العالمة لتمٌز نظرا الصحة وزارة فً الصحً القطاع خصخصة آلٌة من المستفٌدٌن

 الوطنً الحرس وزارة مناقصة ترسٌة مؤخرا الشركة أعلنت حٌث الحكومٌة، بالجهات وثٌقة وعالقات

 لمدٌنة بسٌطة طبٌة لرعاٌة ٌحتاجون الذٌن الطوٌلة اإلقامة لمرضى التنوٌم خدمة بتوفٌر والخاصة

 بٌان وحسب. الوطنً الحرس بوزارة الصحٌة للشؤون التابعة بالرٌاض الطبٌة عبدالعزٌز الملك

 مما التوقٌع تارٌخ من سنوات 4 ومدته لاير ملٌون 755.1 تبلغ العقد قٌمة فإن تداول، على الشركة

 الشركة خطة تضمنت كما القادمة، سنوات الثالث خالل الشركة أرباح على اٌجابً أثر له سٌكون

 الشركة بأعمال الجغرافً التوسع و النمو فرص على تركٌزها القادمة الخمس للسنوات االستراتٌجٌة

 مراكز فً كبٌر عدد الفتتاح الشركة توجه الى اضافة المكرمة، مكة منطقة و الرٌاض منطقة على

 أن الى االشارة تجدر كما. الخصخصة عملٌة فً الصحة وزارة خطة مع ٌتوافق ما وهو العابلة طب

 الملز بحى الواقعة الوطنً للمستشفى الشمالى المبنى وترمٌم توسعة مشروع انهاء على تعمل الشركة

 إنشاء الى باالضافة. 7102 عام خالل عٌادة 61 و سرٌرا   776 إضافة خالل من الرٌاض، بمدٌنة

 ومضاعفة تنوٌم، أقسام و عٌادات و طوارئ وقسم صٌدلٌة، على ٌحوي المهنً للطب متخصص مركز

 .األمد طوٌلة رعاٌة لتقدٌم األسرة من عدد تخصٌص وكذلك المركزة، بالعناٌة المتخصصة األسرة عدد
 

 أنه اال القادمة الفترة خالل القوي للنمو األساسٌة المقومات الصحً القطاع امتالك من الرغم وعلى

 من المقدم التموٌل انخفاض مثل المتوقعة النمو وتٌرة تبطا أو تعرقل قد وعقبات تحدٌات عدة توجد

 مما الصحٌة الرعاٌة لقطاع السعودة معدالت زٌادة الصحً، القطاع فً للمستثمرٌن الحكومٌه الجهات

 بالقطاع العاملة الشركات بعدد بالمقارنة منهم المعروض وقلة السعودٌٌن األطباء على الطلب سٌزٌد

 قد المدٌنة الذمم معدالت وزٌادة بالقطاع، العاملة الشركات على التكالٌف سٌرفع بدوره الذي الصحً

 من المملكة فً الطبٌة الكفاءات اٌجاد ٌعتبرو ،جدٌدة مشارٌع فً والنمو التوسع معدالت ٌبطا أو ٌعٌق

 البٌانات تشٌر حٌث والطلب العرض بٌن الفجوة لسد الصحً القطاع ستواجه التً التحدٌات أكبر

 السابقة سنوات الخمس خالل والخاص العام الصحً القطاع فً العاملٌن السعودٌٌن لزٌادة التارٌخٌة

 األمر عام بشكل القطاع فً النمو معدالت من أبطأ وهو ،%4 من قرٌب مركب سنوي معدل بمتوسط

 .الممٌزة الطبٌة والكوادر الموظفٌن إلٌجاد الطبٌة الجهات على ضغط سٌشكل الذي
 

 7102 عام فً المخصصات خالل من المدٌنة الذمم مع التعامل فً التحفظ نهج ٌستمر أن المتوقع من

 ستعمل المقابل فً ولكن االٌرادات نمو على ٌؤثر أن المتوقع من األسعار البحة تغٌٌر أن كما

 تدرٌجٌا الشركة ولتعود القادمة القلٌلة االعوام خالل التراجع هذا أثر تخفٌف على الجدٌدة التوسعات

 من المتوقعه والعوابد المخاطر على وبناء ،7171 عام من ابتدءا السابقة الربحٌة هوامش لمستوٌات

" شراء" الى الشركة لسهم توصٌتنا بتحدٌث قمناالوطنٌة للرعاٌة الطبٌة "رعاٌة"  الشركةفً  االستثمار

 متساوٌة أوزان استخدام على للشركة تقٌٌمنا فً باعتمادنا وذلك للسهم لاير 67.81 مستهدف بسعر

 .األرباح مكرر ومضاعف الدفترٌة القٌمة ومضاعف المخصومة النقدٌة التدفقات نموذج باستخدام
 

 السنوٌة النتائج ملخص
 دٌسمبر فً المنتهٌة السنة

 (ملٌون)
 

 متوقع 7102 7102 7102 7102

 800 110 821 246  إٌرادات

 081 715 771 022  اإلجمالً الربح

 84 22 071 14  التشغٌلً الربح

 80 61 040 14  الربح صافً

 0.81 0.11 7.17 7.04  السهم ربحٌة
 

 كابٌتال االستثمار تقدٌرات و الشركة نتابج: المصدر     

 

 شراء التصنٌف
 27.21 المستهدف السعر
 33.05 الحالً السعر
%71.51 المتوقع العائد نسبة  

 

 الشركة عن معلومات

  لاير 44.15 السعر
 لاير  ملٌون 0,687.71 السوقٌة القٌمة
 ملٌون 66.85 األسهم عدد

  لاير 24.75 اسبوع 57 لمدة األعلى
  لاير 40.21 اسبوع 57 لمدة األدنى
61.84- العام بداٌة منذ األداء  % 
1.70- شهر 07 السهم ربحٌة   لاير 
  1.18  بٌتا معامل

 7102 نوفمبر 2 فً كما* 

 

 الرئٌسٌن المالك

 %45.07 المؤسسة العامة للتامٌنات االجتماعٌة
 7102 نوفمبر 2 فً كما* 
 

 (نقطة 011 أساس على) السهم أداء

 
 تداول: المصدر

 

 القطاعً االٌرادات تحلٌل/  الدفترٌة القٌمة و الربحٌة مكرر
 

 

 أرقام: المصدر
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 المسؤولٌة إخالء
 
 الرٌاض، مدٌنة فً( كابٌتال االستثمار)  والوساطة المالٌة لألوراق اإلستثمار شركة قبل من أعدت الوثٌقة هذه
 إعادة ٌجوز وال كابٌتال االستثمار شركة لعمالء العام لالستخدام معده وهً. السعودٌة العربٌة المملكة فً

 من صرٌحة خطٌة موافقة دون طرٌقة، أو شكل بأي بالكامل، أو جزبٌا نشرها، أو إرسالها إعادة أو توزٌعها
 . كابٌتال االستثمار شركة

 
 لألخرٌن اإلفصاح أو إرسال إعادة أو توزٌع إعادة عدم على موافقتك تشكل هذه البحث وثٌقة ومراجعة استالم
 هذه مثل عن العلنً الكشف قبل الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات أو واألستنتاجات واألراء، المحتوٌات عن

 . كابٌتال االستثمار شركة قبل من المعلومات
 
 أٌة بٌع أو لشراء مقدمه تعتبردعوة وال عرضا   تشكل ال الوثٌقة هذه فً الوارده واألراء المعلومات أن كما

 . االستثمارات أو المالٌة األوراق بتلك متعلقة أخرى استثمارٌة منتجات أو مالٌة أوراق
 

 ضمانات أي نقدم وال بها موثوق مصادر من جمعها تم التً والمعلومات البٌانات باستخدام الوثٌقة هذه أعدت
 كما. المقدمة المعلومات تلك اكتمال أو دقة عن تبعات أو مسؤولٌة أي نتحمل وال وعود أو( ضمنٌة أو صرٌحة)
 األخطاء من خالٌه أو مضللة غٌر الوثٌقة هذه تتضمنها التً المعلومات بأن تقر ال كابٌتال االستثمار شركة أن
 . معٌن غرض ألي مناسبة أو
 
 الربح أن مالحظة المستثمرٌن على ٌجب. المستقبل فً األداء على دلٌال   بالضرورة لٌس السابق األداء إن

 تلك قٌمة أو األسعار أن كما تتقلب، قد وجدت، إن االستثمارات، من غٌرها أو المالٌة األوراق هذه من المتحقق
 أو القٌمة على سلبٌة آثار لها الصرف أسعار فً التقلبات أن. تنخفض أو ترتفع قد واالستثمارات المالٌة األوراق
 المبلغ من أقل عابد على ٌحصلوا أن للمستثمرٌن ٌمكن علٌه، وبناء. معٌنة استثمارات من الناتج الربح أو الثمن،

 وعلى المالٌة األسواق فً باالستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد تخضع االستثمارات. أصال المستثمر
 . وقت أي فً ترتفع أو تقل أن ٌمكن االستثمار قٌمة أن ٌدركوا أن المستثمرٌن

 
 االعتبار فً تأخذ ال ألنها الشخصٌة االستثمارات مجال فً المشورة تقدٌم الوثٌقة هذه من المقصود لٌس

 ٌجب. الوثٌقة هذه ٌستلم قد معٌن شخص ألي المحددة االحتٌاجات أو المالً الوضع أو االستثمارٌة األهداف
 مالبمة مدى وأ االستثمارٌة االستراتٌجٌات بشأن الضرٌبٌة أو والقانونٌة المالٌة، المشورة أخذ المستثمرٌن على

 . الوثٌقة هذه بها اوصت أو ناقشتها التً أخرى استثمارٌة أو مالٌة، أوراق فً االستثمار
 

 شروط إلى الرجوع ٌرجى فٌها، االستثمار فً ترغب التً الصنادٌق حول والتفاصٌل المعلومات من لمزٌد
 من نسخة. المستهدف للصندوق المخاطر قسم ذلك فً بما بعناٌة، وتقرأها الصلة ذات الصنادٌق وأحكام
 . كابٌتال االستثمار لشركة اإللكترونً الموقع على متاح  الصنادٌق لجمٌع واألحكام الشروط

 
 خسابر أي عن مسؤولة لٌست وموظفٌها، لها التابعة الشركات مع جنب إلى جنبا كابٌتال االستثمار شركة إن

 فً الواردة للمعلومات استخدام أي مباشرعن غٌر أو مباشر بشكل تنشأ قد التً األضرار أو تبعٌة أو مباشرة
 . مسبق إشعار دون للتغٌٌر قابلة غٌر بها الواردة والتوصٌات الوثٌقة هذه. الوثٌقة هذه

 
 الوثٌقة هذه إن. الوثٌقة هذه فً الواردة المعلومات تحدٌث عن مسؤولٌة أٌة تتحمل ال كابٌتال االستثمار شركة
 أي فً ٌقع مقٌم أو مواطن سواء  كٌان أو شخص أي قبل من الستخدامها أو للتوزٌع معدة أو موجهه لٌست
 مخالفا   االستخدام أو التوافر أو النشر أو التوزٌع هذا ٌكون أخرى، قضابٌة والٌة أٌة أو بلد أو دولة، أو مكان،
 شروط من شرط أي إستٌفاء أو بالتسجٌل القٌام فروعها من أي أو كابٌتال االستثمار شركة من ٌتطلب و للقانون

  .القضابٌة السلطة أو البلد تلك ضمن الترخٌص

 
 
 
 

 خالد بن عبدالحفٌظ فــدا 
 األبحاث قسم  -أول مدٌر

  5534 تحوٌلة  254-7666 11 966+
kfeda@icap.com.sa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برأس مقفلة مساهمةسعودٌة  شركة  –( كابٌتال االستثمار) والوساطة المالٌة لألوراق االستثمار شركة

 سعودي لاير ملٌون 052 مدفوع مال
 (37-11156) رقم المالٌة السوق هٌئة وترخٌص 9292025005 رقم. ت.س

 طرٌق الملك فهد -العقٌق 
 99450 الرٌاض – 6666. ب.ص

 8282-124 800: هاتف
 2653-489 11 966+  :فاكس

 

 السهم تصنٌف
 

 التصنٌف لون المتوقع العائد الشرح التوصٌة

 %71 من اعلى القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 من أعلى السهم عابد مجموع ٌكون أن شراء
 

 

 %71 الى% 01 القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 و% 71 بٌن ما السهم عابد مجموع ٌكون أن تجمٌع
 

 

 %01+ الى% 01- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 01 سالب و% 01 مابٌن السهم عابد مجموع ٌكون أن محاٌد
 

 

 %01- الى% 71- القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 سالب و% 01 سالب بٌن ما سلبٌا السهم عابد مجموع ٌكون أن تقلٌص
 

 

 %71- من اقل القادمة شهر عشر اإلثنى خالل% 71 دون سلبٌا السهم عابد مجموع ٌكون أن بٌع
 

 
 

 

 


