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أعلنت شركة المواساة للرعاية الصحية عن تحقيق مجموعة قوية من النتائج للربع الرابع ،6102اذ تجاوزت
اإليرادات( %8.53+على أساس سنوي) وصافي الربح (  %8.56+على أساس سنوي) تقديراتنا وكذلك متوسط
تقديرات المحللين 4وكان الداعم الرئيسي للنمو القوي  ،هو التوسع في مستشفى الشركة في الجبيل  ،وتحسن
معدالت التشغيل في مستشفاها بالرياض وفي المستشفيات /المستوصفات األخرى 4اننا نعتقد أن هذا النمو الجيد ،
من المرجح أن يستمر خالل الربعين القادمين أيضا  ،قبل أن يبدأ تأثير ارتفاع قاعدة المقارنة للنصف الثاني من
 ،6102في النصف الثاني من العام 4ان شركة المواساة لديها العديد من المشاريع المستقبلية ،مما يمكنها من
المحافظة على اتجاه نموها مرتفعا على مدى السنوات القليلة القادمة 4وكان سهم المواساة ،قد سجل ارتفاعا بنسبة
 %6.تقريبا في الربع األول  ،6102وفي مستويات تداوله الحالية  ،فإننا نعتقد أن سعر سهم الشركة قد تضمن
بالفعل هذه اإليجابيات ،اذ يتداول حاليا عند مكرر ربح يبلغ  62مرة تقريبا لعام  ،6102مما يترك مجاال محدودا
الحتمال ارتفاع سعر السهم في المدى القريب 4هذا ،وقد أبقينا على تقييمنا المحايد للشركة متضمنا التوصية
بالمحافظة على المراكز في سهمها  ،مع تحديد سعر مستهدف للسهم يبلغ  0.6لاير.


االيرادات  :أعلنت المواساة عن ارتفاع حاد بنسبة  %8.53على أساس سنوي في إيراداتها  ،لتصل
الى  8.8مليون لاير ،وتجاوزت بذلك كثيرا تقديراتنا (  813مليون لاير) وكذلك متوسط تقديرات
المحللين ( 808مليون لاير) 4وقد تلقت اإليرادات دعما من زيادة مساهمة مستشفى الشركة بالرياض
والتوسع في عمليات المستوصفات التخصصية الفرعية ،باإلضافة الى التحسن في معدالت التشغيل في
المستشفيات والمستوصفات األخرى 4وبالنسبة للعام بكامله ،فقد سجلت اإليرادات ارتفاعا بنسبة %6.
على أساس سنوي لتصل الى  046.1مليون لاير4



الربحية :سجل الربح اإلجمالي قفزة بنسبة بلغت  %.8على أساس سنوي ليصل الى  02652مليون
لاير  ،متجاوزا تقديراتنا التي بلغت  0.85.مليون لاير4ان ارتفاع هامش الربح اإلجمالي على أساس
الربع مقارنة بالسابق ،يعتبر مؤشرا لتحسن استغالل موارد الشركة  ،ومن المحتمل أن يستمر ذلك
نظرا الرتفاع معدل زيارات المراجعين في مستشفى الرياض 4وقد نما ربح التشغيل بنسبة %8858
على أساس سنوي ليصل الى  3153مليون لاير  ،متفوقا على تقديراتنا التي بلغت  2153مليون لاير4
وقد امتد أثر تجاوز أرباح التشغيل للتقديرات الذي بلغ  01مليون لاير  ،الى صافي الربح  ،الذي بلغ
 2656مليون لاير (  %8.56+على أساس سنوي) ،مقارنة بتقديراتنا التي بلغت  2058مليون لاير (
متوسط تقديرات المحللين  .35. :مليون لاير)4



خاتمة  :لقد استمرت شركة المواساة في تحقيق نمو قوي مدعومة بتوسع مستشفاها في الجبيل وتحسن
أداء مستشفى الشركة بالرياض 4اننا نعتقد أن هذا االتجاه سوف يستمر في النصف الثاني  ،6102قبل
أن يبدأ تأثير ارتفاع قاعدة المقارنة للنصف الثاني من  46102وفي المدى البعيد  ،فان التوسع
المخطط له في مستشفى الدمام ( يتوقع في  ، )6103والمستشفى الجديد في الخبر ( متوقع في
 ، )6103ومستشفى المدينة المنورة الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا  ،سوف يؤدي الى دعم النمو
للشركة 4وعند مكرر ربح يبلغ 62مرة ألرباح  6102التقديرية  ،فإننا نعتقد أن سهم الشركة قد
استوعب بالفعل هذه اإليجابيات مما يترك مجاال محدودا الحتمال ارتفاع سعر السهم في المدى
القريب 4وقد أبقينا على تقييمنا المحايد لشركة المواساة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في
سهمها ،مع تحديد سعر مستهدف للسهم يبلغ  0.6لاير4

المصدر :معلومات الشركة ,والراجحي المالية

Figure 1 Mouwasat summary of Q4 2016 results
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
خالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لالس تخدام الع ام م ن عم الء ش ركة الراجح ي المالي ة وال يج وز إع ادة توزيعه ا أو إع ادة
إرسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية 4إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتب ر بمثاب ة موافق ة م ن ج انبكم عل ى
عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية 4وق د ت م الحص ول
على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات م وثوقة لكننا ال نضمن دقتها 4وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات (ص ريحة أو ض منية) بش أن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد 4فوثيقة البحث ه ذه إنم ا
تقدم معلومات عامة فقط 4كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دع وة لتق ديم ع رض لش راء أو بي ع أي أوراق مالي ة أو غيره ا م ن المنتج ات االس تثمارية ذات الص لة
بتلك األوراق المالية أو االستثمارات 4وليس الغرض من ه ذه الوثيق ة تق ديم مش ورة شخص ية ف ي مج ال االس تثمار كم ا أنه ا ال تأخ ذ ف ي االعتب ار األه داف االس تثمارية أو الوض ع الم الي أو االحتياج ات
المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة4
ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانوني ة أو الض ريبية بش أن م دى م الءم ة االس تثمار ف ي أي أوراق مالي ة  ،أو اس تثمار آخ ر أو أي ة اس تراتيجيات اس تثمار ج رت مناقش تها أو
ال توصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في ه ذه الوثيق ة ق د ال تتحق ق 4ك ذلك ينبغ ي للمس تثمرين مالحظ ة أن ال دخل م ن أوراق مالي ة م ن
هذا النوع أو غيرها من االستثمارات  ،إن وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض 4كما أن التقلبات ف ي أس عار الص رف ق د
يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة 4وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل م ن مبل غ رأس مالهم المس تثمر أساس ا 4ويج وز أن يك ون
لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة له ا (بم ا ف ي ذل ك محلل ي البح وث) مص لحة مالي ة ف ي األوراق المالي ة للجه ة أو الجه ات المص درة لتل ك األوراق
المالية أو االستثمارات ذات العالقة  ،بما ف ي ذل ك المراك ز طويل ة أو قص يرة األج ل ف ي األوراق المالي ة  ،وخي ارات ش راء األس هم أو العق ود ايجل ة أو الخي ارات األخ رى أو المش تقات  ،أو غيره ا م ن
األدوات المالية 4كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت يخر بأداء الخدمات المص رفية االس تثمارية أو غيره ا م ن الخ دمات أو الس عي لت أمين الخ دمات المص رفية
االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث 4وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيه ا  ،ال تك ون مس ئولة ع ن
أي أضرار مباشر ة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرى قد تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث4
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيه ا للتغيي ر دون إش عار مس بق 4وش ركة الراجح ي المالي ة ال تتحم ل أي مس ؤولية ع ن تح ديث المعلوم ات ال واردة ف ي ه ذه الوثيق ة م ن وث ائق
البحث 4وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو ب أي وس يلة 4كم ا يراع ى أن ه ذه الوثيق ة م ن وث ائق البح ث ليس ت موجه ة إل ى أو مع دة
للتوزيع أو الستخ دامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى  ،حيثما يكون مثل هذا التوزي ع أو النش ر أو ت وافر أو اس تخدام ه ذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أ و استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية4

اإلفصاح عن معلومات إضافية:
.1

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية

تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميع األسهم في إطار تغطيته ا باس تثناء أس هم الش ركات المالي ة وع دد
قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪20فوق السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود  1-6شهور4
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  ٪20دون سعر السهم الحالي و  ٪20فوق سعر السهم الحالي خالل فترة  1-6شهرا4
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪20دون مستوى السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوى المستهدف خالل فترة  1-6شهرا4

.2

تعريفات:

"األفق الزمني"  :Time horizonيوصي محللونا باعتماد أفق زمني يتراوح بحدود  1-6شهرا 4وبعبارة أخرى  ،فهم يتوقعون أن يصل سعر سهم معين إلى المستوى المستهدف خالل تلك الفترة4
"القيمة العادلة"  :Fair valueنحن نقدر القيمة العادلة لكل سهم من األسهم التي نقوم بتغطيتها 4وهذا يتم في العادة بإتب اع أس اليب مقبول ة عل ى نط اق واس ع ومناس بة للس هم أو القط اع المعن ي  ،مث ال
ذلك  ،األسلوب الذي يستند إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة  DCFأو تحليل مجموع األجزاء 4SoTP
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر 4وقد تكون هناك أسباب تب رر بش كل جي د ع دم
احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني 4وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المق درة ل ذلك الس هم  ،ونش رح األس باب
التي دفعتنا للقيام بذلك4
يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجي ة  ،أو إذا كان ت األرب اح أو األداء التش غيلي للش ركة المعني ة يتج اوز
أو دون مستوى توقعاتنا4
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