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 قطاع التجزئة 

 المواساة 

 6132كشفت شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائجها األولية للربعع العثعانعي معن ععا  

مليون ريال  خالل العربعع العمعمعا عل  1223مليون ريال مقابل  2621محققة صافي ربح قدره 

% ععن العربعع 3621%، بينما انخفض صعافعي العربعح بعنعسعبعة 3323من العا  السابق بنمو 

مليون ريال2 وبناًء على ذلك ارتفعت أربعا  العنعاعو األول  1323السابق الذي بلغت أرباحه 

خعالل العفعتعرة  336معلعيعون ريعال معقعابعل  311% لتال إلى 3123من العا  الجاري بنسبة 

 المما لة من العا  السابق2

أرجعت الشركة نمو صافي أرباحها خالل الناو األول والربع الثاني من هذا العا  مقارنعة 

بالفترة المما لة من العا  السابق إلى الزيادة في اإليرادات المتحققة نتيجة نعمعو إيعرادات 

مستشفى الشركة في الرياض والتوسع في تشغيل عيادات التخااات الفرعية بافعة 

عامة، باإلضافة إلى استمرار كفاءة تشغيل األصول المتاحة والتطوير المستمر لعننعةعمعة 

 الطبية العاملة في خدمة المراجعين بافة عامة2

بالمقابل عزت الشركة تراجع أرباحها مقارنعة بعالعربعع السعابعق إلعى انعخعفعاض إيعرادات العربعع 

 % وذلك لتزامنه مع شهر رمضان وبداية موسم اإلجازات6222بنسبة 

من جهة أخرى, سجلت الشركة خالل الناو األول معن العععا  العجعاري إجعمعالعي ربعح يعقعدر       

مليون ريال خالل الفترة المما لة من العععا  السعابعق بعنعمعو  336مليون ريال مقابل  682بع 

معلعيعون ريعال  321% ليال إلى 3828%2 كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 6321بلغ نحو 

 61312مليون ريال خالل نفس الفترة من عا   361مقارنة بع 

أعلنت الشركة عن بدء التشغيل الفعلي لمبنى توسعة مستشفى المواساة بمدينة 

2 من جانبه, توقعت إدارة الشركة ظهور مايو من العا  الجاري 62الجبيل الاناعية في 

األ ر المالي خالل الفترة المتبقية من العا  حيث قدرت الشركة زيادة الطاقة التشغيلية 

 2%2%، باإلضافة إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 31اإلجمالية بنسبة 

معلعيعون ريعال ومعتعوسعت تعوقعععات  21البالغة  األربا  الاافية للشركة جاءت دون توقعاتنا

قمنا بعمعراجعععة تعوقعععاتعنعا إليعرادات الشعركعة وهعوامع   مليون ريال2 21المحللين البالغة 

ربحيتها مع األخذ باالعتبار األ ر المالي لتوسعة مستشفى الجبيل الاناعية باإلضافة إلى 

من جانب آخر, نتوقع أن تبلغ مبيععات الشعركعة خعالل ععا   نتائج الربع الثاني من هذا العا 2

وبناًء عليه نبعقعي  مليون ريال, 621مليار ريال فيما يبلغ صافي األربا  نحو  326نحو  6132

 ريال مع التوصية بالحياد2 31121على تقييمنا لسهم الشركة عند 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 حياد التوصية

 311211 القيمة العادلة )ريال(
 311212 )ريال( 6132يوليو  61السعر كما في 

 %223 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4002 رمز تداول

 148.25 أسبوع )ريال( 16أعلى سعر لع 

 94.00 أسبوع )ريال( 16أدنى سعر لع 

 5.6% التغير من أول العا 

 19 أشهر )ألو سهم( 1متوست حجم التداول لع 

 6,677 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,781 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 50 األسهم المادرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %3121 محمد سلطان السبيعي

 %3121 ناصر سلطان السبيعي

 %3121 سليمان محمد السليم

 6132A 6131A 6132E 6131F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل ماروفات التمويل 
 3821 3128 6221 6221 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 126 128 221 121 قيمه المنشأة /االيرادات

 6621 6122 1621 6128 مضاعو الربحية

%3211 عائد األربا   3211%  3281%  6216%  

 221 123 121 221 مضاعو القيمة الدفترية

 121 221 221 122 مضاعو االيرادات

 128 323 621 621 نسبة رأس المال العامل

%1211 نمو االيرادات  8211%  32221%  31221%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 العائد على المبيعات المبيعات

 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلو طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة2 ولكن ال تأ ير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F2متوقعة : 

 المادر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 6131A 6132A 6131A 6132E 6131F قائمة الدخل )مليون ريال(

 3,11121 3,61126 3,11228 12121 11626 إجمالي اإليرادات 

 26823 11623 13123 21121 23222 تكلفة المبيعات 

 12121 11121 61121 62321 66121 الماروفات العمومية واالدارية وماروفات البيع والتوزيع ومخااات الديون

 11222 11328 68121 61122 62621 الربح قبل ماروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%6123 هام  الربح قبل ماروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  6822%  6126%  6123%  6121%  

 1226 2122 1622 2622 2122 االستهالكات واإلطفاء

 16622 68823 61221 61126 66626 الربح التشغيلي 

%6222 هام  الربح التشغيلي  6221%  6621%  6121%  6121%  

(322) صافى ماروفات التمويل  (323)  (122)  (821)  (121)  

 128 121 121 123 121 دخل االستثمار

 821 822 822 1621 821 أخرى 

 16121 61621 61122 62121 61622 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 3121 3128 3223 3228 3121 الزكاة والضريبة 

 11121 61822 66121 61121 63121 صافي الدخل قبل حقوق األقلية

 3823 3122 3221 3122 3121 حقوق األقلية

 61322 62121 61121 62122 61322 صافى الدخل 

%6621 العائد على المبيعات   6228%  3128%  6328%  6321%  

      

 6131A 6132A 6131A 6132E 6131F قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

 38128 31121 61321 68322 68126 النقدية وما في حكمها 

 16626 68121 61126 63121 61122 ذمم مدينة 

 31822 1621 31121 1128 2126 أخرى 

 23322 11126 23121 11121 18121 إجمالي األصول قايرة األجل 

            

 3,83223 3,28326 3,63626 3,18621 82821 صافى الموجودات الثابتة 

 3221 3222 3122 3123 3122 موجودات غير ملموسة

 1121 1121 1623 6128 823 أخرى

 3,82121 3,11123 3,62321 3,36121 81221 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 6,28323 6,12821 3,81126 3,11122 3,21228 إجمالي الموجودات 

            

 12121 11121 31823 31121 31221 الدين قاير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 61122 38221 31321 32323 32122 أخرى 

 12122 28122 11121 61326 68223 مطلوبات قايرة األجل 

            

 33128 32221 11123 68321 61221 دين طويل األجل

 2223 1821 1128 2128 1128 مطلوبات غير جارية 

 3,21126 3,61828 3,31221 3,16126 88821 حقوق المساهمين 

 8221 1122 2121 2121 1122 حقوق األقلية

 6,28323 6,12821 3,81126 3,11122 3,21228 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6131A 6132A 6131A 6132E 6131F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  11223  12121  38623  68121  61121 التدفقات النقدية التشغيلية 

(122) التدفقات النقدية التمويلية   (2122)  (2828)  (31121)  1621  

(62128) التدفقات النقدية االستثمارية   (62226)  (63121)  (38328)  (21123)  

(31122)  321  6622 التغير في النقدية   1823  6321  
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 شر  نةا  التانيو في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقو  نةا  التقييم 2 وتستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الاع

 %312القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %312القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %312القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتةار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفايلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية2

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 1888 – 611 – 33 – 122+ اإلدارة العامة:

 1113 – 332 – 811 الهاتو المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 33 – 122+  هاتو:
 
 

 

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 33 – 122+  هاتو:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 33 – 122+  هاتو:

 

 المارفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 33 – 122+  هاتو:

 إخالء المس ولية

مالعيعة ومعديعريعهعا ومعوظعفعيعهعا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقاى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغعراض دون العمعوافعقعة العخعطعيعة  معن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جعزئعيعًا ألي غعرض 

  2المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري2

 2يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سعتعشعار اسعتعثعمعاري مع هعل قعبعل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال2 لذلك فإننا نعنعاعح بعالعرجعوع إلع

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير2

 

 18311–11تاريح هيئة السوق المالية رقم 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

