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التصنيف الحالي
المحافظة على المراكز

تخفيض المراكز

شركة لجام للرياضة

زيادة المراكز

نمو قوي في االيرادات؛ أبقينا على تصنيفنا متضمنا التوصية بزيادة
المراكز في سهم الشركة.
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المصدر :معلومات الشركة ,والراجحي المالية

أعلنت شركة لجا م للرياضة عن مجموعة من األرقام الجيدة في الربع الثاني من السنة المالية  2019اذ ارتفع صافي
الربح بنسبة  %24على أساس سنوي ليصل الى  50مليون لاير متفوقا بذلك على متوسط تقديرات المحللين الذي
بلغ  42.5مليون لاير بنسبة  .%17وكان العامل المحرك لنمو صافي الربح هو تحقيق نمو من خانتين رقميتين
بنسبة  % 17في االيرادات ،والذي كان بدوره مدعوما من التوسع في عدد المراكز ،والتحسن في نمو ايرادات
المراكز القائمة ،باإلضافة الى تزايد معدل النمو في قطاع التدريب الشخصي ( نمو بمقدار  7.5مليون لاير مقارنة
بالربع الثاني من السنة المالية  .)2018ورغما عن ارتفاع تكلفة المبيعات بمقدار  18مليون لاير ،فقد ارتفع هامش
الربح االجمالي بمقدار  100نقطة أساس ومن المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو التغير الناتج عن تطبيق المعيار
رقم  16من معايير المحاسبة المالية الدولية .وقد كان هناك تحسن ملحوظا في هامش الربح التشغيلي اذ ارتفع بمقدار
 600نقطة أساس ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العمومية واالدارية ( %22-
على اساس سنوي) وكذلك انخفاض المصروفات المرتبطة بالدعاية واالعالن والتسويق (  %42-على أساس
سنوي) وكان ذلك متوافقا مع تحليلنا في أول تقرير لنا لتغطية هذه الشركة .ونظرا لتحقيق هوامش ربح اجمالي وربح
تشغيلي أفضل ،فقد ارتفعت هوامش صافي الربح بمقدار  200نقطة أساس حتى بعد الـتأثير الناتج عن تطبيق
المعيار رقم  16من معايير المحاسبة المالية الدولية الذي بلغ رقمه  10مليون لاير .وبالنسبة للفترة القادمة ،فإننا
نتوقع أن تستمر شركة لجام في تحقيق النمو اذ نتوقع تحقيقها لنمو من خانتين تبلغ نسبته  %18للسنة المالية 2019
مدعوما بالنمو الذي يشهده القسم النسائي (يساهم تقريبا بنسبة  %30في االيرادات للعام المالي  2019مقابل %25
تقريبا في  ،)2018وقسم الشركات وق سم التدريب الخاص .اننا نتوقع أن تستقر هوامش صافي الربح عند مستوى
 % 28في المدى المتوسط .ان نظرتنا ايجابية تجاه صناعة مراكز اللياقة بشكل عام نتيجة للوعي المتزايد حول
المنافع الصحية المتحققة منها ،والمبادرات الحكومية للترويج لضروب الرياضة المختلفة ،الى جانب أنماط الحياة
الصحية والترخيص بإنشاء مراكز لياقة بدنية نسائية ،مما يؤدي الى زيادة قاعدة المستخدمين للشركات العاملة في
نشاط مراكز اللياقة البدنية .وبعد اعالن نتائج الربع الثاني ،أبقينا على سعرنا المستهدف لسهم الشركة بدون تغيير
عند  90رياال للسهم مما يعني ضمنا احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة  %13من سعره الحالي في السوق كما أبقينا
على تصنيفنا للشركة متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها ( .أنقر هنا لقراءة التقرير الخاص بتغطيتنا األولى
لشركة لجام).
نتائج الربع الثاني  :ارتفعت االيرادات الى  219مليون لاير (  17%على أساس سنوي) ويعزى ذلك أساسا الى
التوسع في عدد المراكز ( ارتفعت ايرادات العضوية بمقدار  25مليون لاير) ،كما ارتفع نمو ايرادات المراكز
القائمة حاليا وتم تجديد وتحديث  22من المراكز القديمة .وخالل الربع ،افتتحت الشركة ستة مراكز للرجال وأربعة
مراكز للنساء .وحتى بعد ارتفاع تكلفة االيرادات بمقدار  18مليون لاير بسبب التكاليف الرأسية المرتبطة بالمراكز
الجديدة ،فقد ارتفع هامش الربح االجمالي بمقدار  100نقطة أساس الى  %37ومن المرجح أن يعزى ذلك الى
تطبيق المعيار رقم  16من معايير المحاسبة المالية الدولية واسترداد رسوم رخصة العمل بمبلغ  3مليون لاير .وقد
انخفضت التكاليف التشغيلية انخفاضا كبيرا جدا نتيجة النخفاض مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية
واالدارية بحوالي  3.9مليون لاير .لقد لجأت الشركة الى وسائل التواصل االجتماعي لتنظيم حمالت ترويجية
وللدعاية مما أدى الى تحقيق وفورات بلغت  2.5مليون لاير في المصروفات المرتبطة بالدعاية والتسويق .ونتيجة
لتطبيق المعيار رقم  16من معايير المحاسبة المالية الدولية ،فقد ارتفعت مصروفات الفوائد التي تم االعالن عنها
بمقدار  10مليون لاير .ورغما عن ذلك ،فقد ارتفع هامش صافي الربح بمقدار  200نقطة أساس ويعزى ذلك الى
ارتفاع االيرادات والهوامش التشغيلية.
الشكل  :1ملخص النتائج المالية للشركة للربع الثاني 2019
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التقييم :
لقد استمرينا في تقييم شركة لجام باستخدام طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم وطريقة التقييم
النسبي على أساس مكرر الربح .ويبلغ سعرنا المستهدف لسهم الشركة على أساس طريقة التدفق النقدي المخصوم 87 ،رياال للسهم
بافتراض  %9كمتوسط مرجح لتكلفة رأس المال و  %3للنمو النهائي .ويبلغ سعرنا المستهدف وفقا لطريقة التقييم النسبي على أساس
مكرر الربح ( بناء على مكرر ربح يبلغ  18مرة استنادا الى الربح التقديري للسنة المالية  93 )2020رياال للسهم .ووفقا لذلك ،فان
السعر المستهدف بناء على متوسط الطريقتين ،يبلغ  90رياال ،مما يعني ضمنا امكانية ارتفاع سعر السهم بنسبة  %14من سعره
الحالي الذي يبلغ  79لاير وبالتالي تصنيفا للشركة يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهمها .ان االنخفاض الذي حدث مؤخرا في
سعر سهم الشركة بسبب بيع المستثمرين األجانب المؤهلين ،لبعض أسهمهم في الشركة ،يمثل فرصة جيدة لشراء أسهم الشركة
للمستثمرين على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد أيضا.
المخاطر الرئيسية النخفاض سعر السهم :

إخالء من المسؤولية فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير

)1

تزايد المنافسة في قطاع مراكز اللياقة النسائية مما قد يؤدي الى انخفاض األسعار ويؤثر في نهاية المطاف على هوامش
الربح االجمالي.

)2

ان فرض أي رسوم حكومية اضافية مما يؤدي الى خفض الدخل المتاح لإلنفاق للمواطنين ،سيكون له تأثير سلبي على
ايرادات الشركة نظرا ألن االنفاق على االشتراك في مراكز اللياقة البدنية ،يعتبر بطبيعته من نوع االنفاق غير
الضروري.
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
إخالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة و يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة
إرسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى
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 .وقتد تتم الحصتول
على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية تقدم أية إقرارات أو ضمانات (صتريحة أو ضتمنية بشتأن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد .فوثيقة البحث هتذه إنمتا
تقدم معلومات عامة فقط .كما أنه المعلومات و أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراي ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات ا ستتثمارية ذات الصتلة
بتلك األوراي المالية أو ا ستثمارات .وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال ا ستتثمار كمتا أنهتا تأختذ فتي ا عتبتار األهتداف ا ستتثمارية أو الوضتع المتالي أو ا حتياجتات
المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة ا ستتثمار فتي أي أوراي ماليتة  ،أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد تتحقتي .كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراي ماليتة متن
هذا النوع أو غيرها من ا ستثمارات  ،إن وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراي المالية وا ستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو ا نخفاض .كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد
يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستمالهم المستتثمر أساستا .ويجتوز أن يكتون
لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا (بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث مصتلحة ماليتة فتي األوراي الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراي
المالية أو ا ستثمارات ذات العالقة  ،بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراي الماليتة  ،وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترء أو المشتتقات  ،أو غيرهتا متن
األدوات المالية .كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصترفية ا ستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية
ا ستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائي البحث .وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  ،تكتون مستئولة عتن
أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرء قد تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائي البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائي البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبي  .وشتركة الراجحتي الماليتة تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائي
البحث .و يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائي البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة .كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائي البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة
للتوزيع أو ستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية و ية قضائية أخرء  ،حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الو ية القضائية.

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس ا تجاه الصعودي المطلي أو ا نخفاض المحتمل لجميع األسهم في إطار تغطيتهتا باستتثناء أستهم الشتركات الماليتة وعتدد
قليل من الشركات األخرء غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪10فوي السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوء المستهدف خالل أفي زمني بحدود  9-6شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوء يتراوح بين  ٪10دون سعر السهم الحالي و  ٪10فوي سعر السهم الحالي خالل فترة  9-6شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪10دون مستوء السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوء المستهدف خالل فترة  9- 6شهرا.
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر .وقد تكون هناك أسباب تبترر بشتكل جيتد عتدم
احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المقتدرة لتذلك الستهم  ،ونشترح األستباب
التي دفعتنا للقيام بذلك.
يرجى مالحظة أن تحقيي أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوي بوجه عام وا تجاهات ا قتصادية وغيرها من العوامل الخارجيتة  ،أو إذا كانتت األربتاح أو األداء التشتغيلي للشتركة المعنيتة يتجتاوز
أو دون مستوء توقعاتنا.
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