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 قطاع الرعاية الصحية 

 المواساة 

مللليلوي ريلا   2.62كشفت النتائج المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية عن تحقيق صافي ربح بلغ 

مليوي ريا  خال  الربع اللململامل  ملن اللسلام ال لابلق  4.64مقارنة بل  7302خال  الربع الثالث من عام 

% عن الربع ال ابلق الل ب بلللرلت أربلا ل  365%، فيما نمى صافي الربح بشك  طفيف بلغ 55بزيادة 

% 00مليوي ريا 6 وب لك قفز صافي الربح للت سة أشهر األوللى ملن اللسلام اللبلارب بلنل لبلة  2.60

مليوي ريا  لنفس الفترة من السام ال ابق6 وأدى ذللك للتلحل لن  027مليوي ريا  مقاب   702محققًا 

% للفتلرة اللململاملللة ملن 7362% لفترة الت سة أشهر مقارنة بل 7760هامش صافي الربح ليص  إلى 

 730.6عام 

مليوي ريلا   723مليوي ريا  للربع الثالث من السام الحالي مقاب   .05و ققت الشركة إيرادات بمبلغ 

% عن الربع ال ابق 062%، في  ين نمت االيرادات بن بة 72للربع الممام  من السام ال ابق بارتفاع 

مليوي ريا 6 وبناًء على ذلك قفزت إيرادات اللتل لسلة أشلهلر ملن هل ا اللسلام  050ال ب بلرت ايرادات  

 مليوي ريا  لنفس الفترة من السام ال ابق6 224مليوي ريا  مقارنة بل  .0732% م بلة 77بن بة 

أرجست الشركة نمو أربا ها خال  الربع الثالث وفترة الت سة أشهر من السلام اللبلارب ملقلارنلة بلاللفلتلرة 

المماملة من السام ال ابق إلى الزيادة في االيرادات المحققة نتيبة استمرار نمو ايرادات م تشفى 

المواساة في الرياض والتوسع في تشري  عيادات التخصصات الفرعية بصفة خاصة، باإلضافة إلى 

استمرار كفاءة تشري  األصو  المتا ة والتطوير الم لتلملر للةنلللملة اللطلبليلة اللسلاملللة فلي خلدملة 

المراجسين وتح ين بسض الشروط التساقدية مع عمالء الشركة بصفة علاملة6 وبلاللملقلارنلة ملع اللربلع 

تزامن الربع الثاني من ه ا السام مع اإلجازة الصيلفليلة وشلهلر ال ابق، جاء النمو الطفيف لةرباح جراء 

 رمضاي وعيد الفطر المبارك6

مليوي ريا  وذلك خال  الربلع اللثلاللث ملن هل ا  0.4من جهة أخرى، سبلت الشركة إجمالي ربح بمبلغ 

%، فلي  ليلن تلحل لن 07مليوي ريا  للربع الممام  من السام ال ابق بارتفلاع بلللغ  074السام مقاب  

% 70% فقط عن الربع ال ابق6 وعلى صسيد الت سة أشهر ارتفع إجماللي اللربلح بلنل لبلة .36بن بة 

، لليلرتلفلع هلاملش .730مليوي ريا  لنفس الفلتلرة ملن علام  432مليوي ريا  مقاب   530ليص  إلى 

 % للربع الممام  من السام ال ابق4.606% مقاب  .4.6إجمالي الربح إلى 

مليوي ريا  للربع الممام  من  .5مليوي ريا  خال  الربع الثالث مقاب   .2بلغ الربح التشريلي للشركة 

% عن الربع ال ابق6 وبالمقارنة مع فترة الت سة أشهلر .06%، فيما زاد بن بة 57السام ال ابق بنمو 

مليوي ريا   734مليوي ريا  مقاب   7.0% م باًل .7من السام ال ابق، قفز الربح التشريلي بن بة 

% 7465مما أدى إلى تح ن هامش الربح التشرليلللي لليلصل  إللى  .730خال  نفس الفترة من عام 

 % للفترة المماملة من السام ال ابق706مقاب  

مليوي ريا ، في  ين فاقت ملتلوسلط تلوقلسلات  24أتت نتائج الربع الثالث قريبة من توقساتنا البالرة 

6 من جانب آخر، نتوقع أي ت تمر الشركة في تلحلقليلق ملسلدالت نلملو مليوي ريا  23المحللين البالرة 

جيدة خال  األعوام القادمة بدعم من اللطلللب اإليلبلابلي علللى اللخلدملات الصلحليلة وفلي  ل  خلطلة 

وفي ضوء ذلك التي ستزيد من الطاقة التشريلية اإلجمالية للشركة بشك  كبير6 التوسسات الحالية و

وبناًء عللليل  نلبلقلي تلقليليلملنلا قمنا بمراجسة توقساتنا الم تقبلية إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها، 

 ريا 6 0.3ل هم شركة المواساة عند 

 محمد   اي عطي 

 محل  مالي

MH6Atiyah@albilad-capital6com 

 

 للتواص  مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد التوصية

 0.3633 القيمة السادلة )ريا (
 0.36.3 )ريا ( 7302أكتوبر  03ال سر كما في 

 %364- السائد المتوقع

  بيانات الشركة

 43376SE رمز تداو 

 0.26.3 أسبوع )ريا ( 57أعلى سسر لل 

 070675 أسبوع )ريا ( 57أدنى سسر لل 

 265% الترير من أو  السام

 05 أشهر )ألف سهم( 0متوسط  بم التداو  لل 

 27303 الرسملة ال وقية )مليوي ريا (

 77040 الرسملة ال وقية )مليوي دوالر(

 53 األسهم المصدرة )مليوي سهم(

  %(5كبار الم اهمين )أكثر من 

 %02653 محمد سلطاي ال بيسي

 %02653 ناصر سلطاي ال بيسي

 %02653 سليماي محمد ال ليم

 7304A 7305A 730.A 7302E دي مبر  -نهاية السام المالي 

قيم  المنشأة /الربح قب  مصروفات التموي  
 0262 7060 7.60 0362 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 562 62. 265 262 قيم  المنشأة /االيرادات

 7563 0064 0265 0064 مضاعف الربحية

%0675 عائد األرباح  0675%  065.%  065.%  

 564 67. 260 262 مضاعف القيمة الدفترية

 65. 263 260 .26 مضاعف االيرادات

 062 062 760 763 ن بة رأس الما  السام 

%265 نمو االيرادات  060%  7465%  0263%  

 64. 560 467 462 ربحية ال هم )ريا (

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور صافي االيرادات الربعية )مليون ريال( مع العائد على االيرادات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: 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 المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبسها الشركة6 ولكن ال تأمير من ه ا االختالف على النتيبة

A ،فسلية :E ،تقديرية :F6متوقسة : 

 ة6 ولي* القوائم المالية التاريخية مسدة وفقا لمساير المحاسبة ال سودية لحين اصدار القوائم المالية البديدة وفقا للمسايير المحاسبية الد

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 7300A 7304A 7305A 730.A 7302E قائمة الدخ  )مليوي ريا (

 .074.26 0774462 0733360 .6... 3767. إجمالي اإليرادات 

 763.. .346. .53.6 45060 .4046 تكلفة المبيسات 

%.456 ن بة تكلفة المبيسات لإليرادات  4.62%  5063%  426.%  4260%  

 07567 72263 .7336 74063 77563 المصروفات السمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع ومخصصات الديوي

%.746 ن بة المصروفات السمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع لإليرادات   7462%  7360%  7760%  7760%  

 45062 0.762 72.67 .7256 7.762 الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%7.60 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاء والزكاة  7264%  726.%  7.60%  0362%  

 64.. 2.60 5460 4764 4364 االستهالكات واإلطفاء

 05564 72.62 .7046 70067 77767 الربح التشريلي 

%.746 هامش الربح التشريلي  7463%  7065%  7063%  7467%  

(064) صافى مصروفات التموي   (060)  (264)  (.65)  (567)  

 064 063 060 060 065 دخ  االستثمار

 264 0764 264 0760 263 أخرى 

 0.767 .7.56 70.64 7.262 .7076 الربح قب  الزكاة والضريبة 

 .776 7062 0.60 0.62 0062 الزكاة والضريبة 

 00.60 72460 77064 .7536 70.63 صافي الدخ  قب   قوق األقلية

 0264 0263 0460 .036 0265  قوق األقلية

 .0706 75.60 73.63 74364 73064 صافى الدخ  

%7760 السائد على المبيسات   7462%  736.%  736.%  706.%  

      

 7300A 7304A 7305A 730.A 7302E قائمة المركز المالي ) مليوي ريا (

 00.63 .0546 70063 .7206 72367 النقدية وما في  كمها 

 05360 04060 72060 .70.6 70064 ذمم مدينة 

 07265 07460 03265 2562 267. أخرى 

 .5.26 7764. 3.62. 52260 .5236 إجمالي األصو  قصيرة األج  

            

 0723267 0702060 0770767 0732765 2.265 صافى الموجودات الثابتة 

 7.60 .026 0264 0260 0264 موجودات غير ملموسة

 2.63 .276 0760 7062 260 أخرى

 0720.65 0742062 077.062 0707060 2.463 إجمالي الموجودات طويلة األج  

 7740260 7703467 0722065 .072336 0742462 إجمالي الموجودات 

            

 .0026 04060 .0736 00363 00462 الدين قصير األج  والم تحق من الدين طوي  األج  

 .7026 70063 67..0 0.060 04.64 أخرى 

 00.64 05.60 7.363 7.067 72460 مطلوبات قصيرة األج  

            

 40.67 07762 07.67 72063 .73.6 دين طوي  األج 

 2760 5260 5362 4362 0562 مطلوبات غير جارية 

 0742562 0772.60 .070046 0737267 22265  قوق الم اهمين 

 .2.6 .226 62.. 360. .5.6  قوق األقلية

 7740260 7703467 0722065 .072336 0742462 إجمالي المطلوبات و قوق الم اهمين 

      

 7300A 7304A 7305A 730.A 7302E قائمة التدفقات النقدية )مليوي ريا (

  44364  03.64  73260  .7256  72362 التدفقات النقدية التشريلية 

(364) التدفقات النقدية التمويلية   (4364)  (.262)  (.36.)  (4562)  

(74262) التدفقات النقدية االستثمارية   (74467)  (70.60)  (0206.)  (43367)  

(.0336)  060  .776 الترير في النقدية   406.  (565)  
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 شرح نلام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نلام التقييم 6 وت تخدم البالد المالية هيك  التقييم الخاص بها من مالث طبقات  وتستمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يبمسها المحللوي

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المرطاة ضمن إ دى مناطق التوصية التالية بناًء على سسر اإلغالق ، والقيمة السادلة التي نحددها، وإمكانية الصس

 %036القيمة السادلة تزيد على ال سر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %036القيمة السادلة تزيد أو تق  عن ال سر الحالي بأق  من    حياد:

 %036القيمة السادلة تق  عن ال سر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف  ر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتلار مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تريير جوهرب في أداء الشركة أو ترير تحت المراجعة:

 ال وق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة السمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 222. – 730 – 00 – ...+ اإلدارة السامة:

 3330 – .00 – 233 الهاتف المباني:
 
 

 إدارة األصو 
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 723. – 7.3 – 00 – ...+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 .75. – 7.3 – 00 – ...+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital6com البريد اإللكتروني:

 753. – 7.3 – 00 – ...+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 703. – 7.3 – 00 – ...+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 .75. – 7.3 – 00 – ...+  هاتف:

 إخالء الم  ولية

ماليلة وملديلريلهلا وملو لفليلهلا ال ال ب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أي محتوى المسلومات الم كورة  في ه ا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإي شركة البالد

 6عن ذلكبة يقدموي أب ضمانات أو تسهدات صرا ة أو ضمنًا بشأي محتويات التقرير وال يتحملوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أب م  ولية قانونية نات

األغلراض دوي اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يبوز إعادة ن خ أو إعادة توزيع أو إرسا  ه ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألب شخص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألب غلرض 

  6الم بقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأي ه ه المسلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمارب6

 6يستبر أب إجراء استثمارب يتخ ه الم تثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كاي كليًا أو جزئيًا هو م  وليت  الكاملة و ده

 لتلشلار اسلتلثلملارب مل هل  قلبل  ى مليس الهدف من ه ا التقرير أي ي تخدم أو يستبر مشورة أو خياًرا أو أب إجراء آخر يمكن أي يتحقق م تقبال6 ل لك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 6االستثمار في مث  ه ه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية ببميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير6

 

 32033–02تصريح هيئة ال وق المالية رقم 

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

