
2017فبراير  الرعاية الصحية

التوصياتملخص

حياد التوصية

145.0 القيمة العادلة

137.0 سعر إغالقأخر

1.8 )%(التوزيعات عائد

7.6 )%(احتمالية الصعود 

المالية األساسيةالمؤشرات
152.8 أسبوع52أعلى سعر ل 

105.3 أسبوع52أدنى سعر ل 

6,849.5 (لمليون ريا)القيمة السوقية 

50.0 (همباملليون س)األسهم املصدرة 

0.5 )%(األسهم احلرة 

(7.4) ()%منذ بداية العام التغري

0.8 بيتا للسهممعامل

1

(المواساة)شركة المواساة للخدمات الطبية 

التقييم
13.5 (2017المتوقع)مكرر الربحية 

1.2 (2017المتوقع )مكرر القيمة الدفترية 

0.8 (2017المتوقع)قيمة المنشأة للمبيعات 

السهمأداء

مليون1,240.8بلغتحيث%24.1بنسبةارتفاعًااملواساةشركةإيراداتسجلت

الشركةإيراداتوجاءت.2015عاممليون1,000بنحومقارنة2016عامريال

سجلكما.(%1.5قدرهبفارق)ريالمليون1,222البالغةتوقعاتنامعمتوافقة

656لبالغةاتوقعاتنامعمتوافقعامبشكلوهوريالمليون668.7الربحصايف

 .%5.6بنحواتوقعاتنمنبأقلالربحصايفجاءفيما،%1.9قدرهبفارقريالونيمل
 

غتبلإيراداتاملواساةشركةسجلتفقد2016عاممنالرابعللربعبالنسبة

السابقامالعيفالفرتةبنفسمقارنة%35.7بلغتبزيادةوذلكريالمليون352.7
 :بسببوذلك

 .األصولتشغيلكفاءة•

 .الرياضمستشفىيفخاصةاملرضىأعدادزيادة•

 .اجلبيلمستشفىيفالتوسع•

 الفرعيةالتخصصاتعياداتتشغيليفالتوسع•

 

نمالسابقبالربعمقارنة%25.2بنسبةالرابعالربعيفالشركةإيراداتزادتوقد

اإلجازاتببسبالثالثالربعيفاإليراداتاخنفاضبسببوذلك،2016عام
 .واألعيادالصيفية

 

سنويربعأساسعلى%43.5بنحوالربحصايفيفزيادةالشركةسجلتوقد
يفواألعيادازاتاإلجوجودمصادفةواإليراداتزيادةبسببالسابق،بالربعمقارنة

بنفسمقارنة%34.2بنسبةالربحصايفزادبينما،2016عاممنالثالثالربع
اإليراداتوزيادةولاألصتشغيلكفاءةمندعمًاتلقتحيثالسابقالعاميفالربع

يفرأمساليةبمكاسوحتقيقالتدريبيةالربامجمناإليراداتارتفاعنتيجةاألخرى

يفلهالتابعةتوالصيدلياالطيباملواساةعياداتجممعبيعبسببالرابعالربع

 .اإلحساء

 

145عندلسهملالعادلةالقيمةأساسعلىاملواساةشركةجتاهباحليادونوصي
علىاحلاليةستوياتاملعندمنومعدالتحتقيقيفالشركةتستمرأنونتوقعريال،

 .ألصوللالتشغيليةالكفاءةحتسنيوالتنفيذ،حتتاملشروعاتخلفية

.العامخاللللربحيةالرياضمستشفىتحولبسبب2016الماليللعامقويةنتائج

البند

1.5% 1,222.0 24.1% 1,240.8 1,000.0 اإليرادات

1.9% 656.0 49.7% 668.7 446.8 الربح اإلمجالي

0.2% 53.7% 9.2% 53.9% 44.7% اإلمجاليهامش الربح

(5.6%) 271.0 22.6% 255.9 208.8 صايف الربح

(1.6%) 22.2% (0.3%) 20.6% 20.9% ش صايف الربحهام

(5.6%) 5.4 21.4% 5.1 4.2 السهم بالريالرحبية

06/02/2017أسعار إغالق  بلومبرج: المصدر

جميع األرقام بالمليون لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك

تحديث النتائج المالية
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منهجية التقييم

يعترباليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوقهيئةقبلمنبالعملهلاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
لكممقدمالتوضيحيالعرضهذاإن.التزامأوعقدأليأساسًاحمتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتربوالمالية،أوراقةأييفاالكتتابأولالستثماردعوةأوعرضا

السعوديةالعربيةاململكةحدودخارجمنهةنسخةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعجيوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةجيوزوالفقطاملعلوماتإلعطاء

 توزيعهالقانونمينعمكانأييفأو

شركةتقموملمصداقيتها،علىعتماداالبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةاآلراءإىلوالوصولاملعلوماتجبمعأرباحشركةقامتلقد

املطروحةاآلراءأواملعلوماتصحةأواكتمالأوقةدأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناًء.مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكدأرباح

التوضيحيالعرضبهذامرتبطةخسائروأحمتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناجتةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرضهذايف

منالتحققعنمسؤواًلاملستلمالشخصكونوي،أرباحقبلمنشخصأيإىلإرسالهمتأوأرباحقبلمنإعدادهمتأخرمستندأييفأوفيهاكتماهلاأواملعلوماتبدقةأو

 .مشابهمستندأيأويحيالتوضالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموحتليلهاالتوضيحيالعرضهذايفليهاإاملشارأواملتضمنةاملعلومات

للنتائجضمانًايشكلالاملاليةلألوراقلتارخييااألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغيريخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

 .املستقبلية

خدماتلتقديمبعرضتتقدمأوللمصدراتخدمتقدموقدالتوضيحيالعرضهذايفاملشمولةاملاليةاألوراقمصدريمنأليمتويلعملياتيفألخروقتمنأرباحتشاركقد

هذانشرقبلاملاليةباألوراقمتعلقةبعملياتقومتأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقيفوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،

يقبلالتوضيحيالعرضهذاقبولب.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلىو.وتوزيعهالتوضيحيالعرض

 .هذااملسؤوليةإخالءمبحتوياتااللتزاماملستلم

املاليةأرباحشركةمنوحمددمسبقتوبمكأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

لقدذلكخلالفاإلشارةتتمملما،أخرىحمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردةالبيانات

صراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباحشركةبذلت

الالنشرةهذهحتتويهااليتاملعلوماتمنيأمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانت

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإىلالنشرةهذهتهدف
واالخنفاضلالرتفاععرضةمنهاتحققاملوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوقظروفحسب
احملتملةاالقتصاديةاملخاطرملحتاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

تنصح.استثماراتهمجيعخيسرقدأوتثمره،اسالذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًاالستثمارهم

باملخاطراخلاصاإلفصاحقراءةمريناملستثمجيععلىوجيبإليه،بالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمركلاملاليةأرباحشركة

 .االستثمارعليهاينطوياليتالرئيسيةباملخاطراملتعلق

إخالء املسؤولية

األحباثقسم 

research@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:اإللكرتونيالربيد 
 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

املنهجيةعنقلياًلختتلفقدليتااخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

 .املذكورة

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

المالية أرباح 
، 8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد

 .، اململكة العربية السعودية31492الدمام  
 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع

research@arbahcapital.com لمزيد من التقارير برجاء التواصل على اإليميل التالي   

mailto:research@arbahcapital.com

