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 قطاع التجزئة 

 المواساة 

 9102أظهرت النتائج األولية لشركة المواساة للخدمات الطبية خالل الربع الثاني من العام 

مليون ريال  في الربع المماثل من  2265 ب  مليون ريال مقارنة   2.60تحقيق صافي أرباح 

% عن أرباح الربع السابق المقدرة ..16% فيما ارتفعت األرباح .262العام السابق بتراجع 

% .56مليون ريال ، وعلي أساس نصف سنوي فقد تراجعت أرباح الشركة بنسبة  2262ب  

 مليون ريال للفترة المماثلة6 00765مليون ريال مقارنة مع  009لتصل الي 

أرجعت الشركة انخفاض أرباحها خالل الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل الي تحقيق 

مليون ريال خالل الربع الثاني  267مستشفى  الرياض الجديد لصافي خسارة قدرها 

مليون ريال حيث انتهجت الشركة تحميل  062وارتفاع األعباء التمويلية للشركة بمبلغ 

األعباء التمويلية لمستشفى الرياض علي حساب األرباح والخسائر اعتبارا من بدأ 

التشغيل الفعلي للمستشفى بدال من رسملتها، باإلضافة لذلك ارتفعت حقوق الملكية 

% وتمتلك 012غير المسيطرة نتيجة ارتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية  ب  

 % من الشركة الشرقية للخدمات الطبية206المواساة 

ارتفعت أرباح الربع الثاني ارتفاع طفيف عن الربع السابق نتيجة عدم نمو إيرادات 

مستشفى الشركة بالجبيل ومستوصف الشركة باإلحساء وارتفاع التكاليف التشغيلية 

 لمستشفى الشركة بالجبيل وهو ما أدي الي تراجع اجمالي الربح مقارنة بالربع السابق6

بينما تراجعت األرباح علي أساس نصف سنوي نتيجة تحقيق مستشفى المواساة 

مليون ريال  .6.مليون ريال وارتفاع األعباء التمويلية بمبلغ  0962بالرياض صافي خسارة 

نتيجة تحميل األعباء التمويلية لمستشفى الرياض علي حساب األرباح والخسائر بدال من 

رسملتها وارتفاع حقوق الملكية الغير مسيطرة نتيجة ارتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات 

 %926الطبية التابعة للمواساة بنسبة 

مليون ريال مقارنة مع اجمالي ربح  69..0حققت الشركة خالل الربع الثاني اجمالي ربح 

% وبتراجع عن اجمالي ربح الربع ..76مليون ريال بارتفاع  09560للربع المماثل البالغة 

%، وبلغت األرباح التشغيلية للربع 0622مليون ريال بنسبة  0.262السابق المقدر ب  

مليون  69..مليون مقارنة مع أرباح تشغيلية للربع المماثل  ..الثاني من العام الحالي 

 569% حيث حققت مستشفى الشركة بالرياض خسائر تشغيلية قدرها 16.9ريال بتراجع 

مليون ريال6 في حين ارتفعت األرباح التشغيلية للربع الثاني مقارنة بالربح التشغيلي 

 %06526مليون ريال ب  960.للربع السابق التي جاءت عند 

مليون  9.260% ليصل الى 26.2ارتفع اجمالي الربح علي أساس نصف سنوي بنسبة 

ريال وانخفضت األرباح التشغيلية للشركة خالل النصف األول من العام الحالى بنسبة 

مليون ريال نتيجة تحقيق مستشفى الشركة بالرياض خسائر  09260% لتصل الي 1627

 مليون ريال خالل النصف األول من العام الحالي6 265تشغيلية قدرها 

 التقييم والتوصية 

االرباح الصافية للشركة خالل الربع الثاني من لعام الحالى جاءت متماشية مع توقعاتنا 

مليون ريال،  من المتوقع  22بشكل كبير حيث توقعنا تحقيق الشركة دخال صافيا بقيمة 

وصول مستشفى الرياض الجديد الى نقطة التعادل العام المقبل حيث بدأ تشغيل 

ريال  025المستشفى في نوفمبر من العام الماضى، وتبلغ القيمة العادلة للسهم حاليا 

 للسهم والتوصية حياد6
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 حياد التوصية

 025611 القيمة العادلة )ريال(
 052611 )ريال( 9102يوليو  92السعر كما في 

 %560 العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.4002 رمز تداول

 154.50 أسبوع )ريال( 29أعلى سعر ل  

 107.50 أسبوع )ريال( 29أدنى سعر ل  

 %18.4 التغير من أول العام

 52 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداول ل  

 7,400 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,973 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 50 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %0762 محمد سلطان السبيعي

 %0762 ناصر سلطان السبيعي

 %0762 سليمان محمد السليم

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير6

 9100A 9109A 2013A 9105A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات 
 976.9 92650 9622. 26.0. التمويل واالستهالك واالطفاء والزكاة 

 .767 2697 ..26 .0162 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 1629. 672.. 5.609 52622 مضاعف الربحية 

%061 العائد على التوزيع   061%  065%  065%  

 621. 7620 2601 016.2 مضاعف القيمة الدفترية 

 ..76 2691 2692 01620 السعر / المبيعات 

 0622 9615 96.2 695. النسبة الجارية لألصول 

%0262 نمو االيرادات   0765%  0.6.%  762%  
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 *البيانات المعلنة 

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 التغير )%( *H1 2014 H1 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

 - -  52762 االيرادات 

 - -  90265 تكلفة المبيعات 

 - -  09062 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 - -  6.141 الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%760. هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة    - - 

 - - 9165 االستهالك واإلطفاء

%.162-  61546  61141 الربح التشغيلى   

(162) صافى مصروفات التمويل   - - 

 - -  161 دخل استثمار

 - -  269 أخرى 

 - -  6.041 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 - -  762 الزكاة والضريبة 

 - -  .61.4 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

 - -  61. حقوق االقلية 

%5622-  66140  .6674 صافى الدخل القابل للتوزيع   

%9267 العائد على المبيعات   - - 

    

 التغير )%( H1 2014 H1 2015 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 - -  0.962 النقدية وما في حكمها 

 - -  .9.76 ذمم مدينة 

 - -  7261 المخزون 

 - -  841.. إجمالي األصول قصيرة األجل 

      

 - -  0.11967 صافى الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ 

 - -  0760 موجودات غير ملموسة 

 - -  262 أخرى 

 - -  .6.0184 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 - -  7145..6 إجمالي الموجودات 

      

 - -  .07.6 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 - -  09062 أخرى 

 - -  11841 مطلوبات قصيرة األجل 

      

 - -  07269 دين طويل األجل

 - -  262. مطلوبات غير جارية 

 - -  11647 حقوق المساهمين 

 - -  7145..6 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

    

 التغير )%( H1 2014 H1 2015 قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

 - -  01960 التدفقات النقدية التشغيلية 

(2.62) التدفقات النقدية التمويلية   - - 

(2.61) التدفقات النقدية االستثمارية   - - 

(5767) التغير في النقدية   - - 

 - -  0.962 النقد وما في حكمه في نهاية العام 
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 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

 9100A 9100A 9109A 2013A 9105A قائمة الدخل )مليون ريال(

  2.262  21969  72.62  7265.  22762 االيرادات 

  .52.6  .5056  2962.  9262.  92262 تكلفة المبيعات 

  95061  99261  07265  .05.6  09562 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  17541  11147  11541  .1014  67746 الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%262. هامش الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة    .262%  .26.%  .262%  .260%  

 5965 5165 269. 761. 569. االستهالك واإلطفاء

  41..1  11141  68140  .6114  6.141 الربح التشغيلى 

 060 065 060 960 62. صافى مصروفات التمويل 

  60.  62.  .6.  61.  961 دخل استثمار

(062) دخول )مصروفات( أخرى   265  265  261  .96.  

  11745  .1.14  61.41  67541  6.141 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0.62  0.67  .26  0.61  262 الزكاة والضريبة 

  15047  16847  68540  65141  6.047 صافى الدخل قبل حقوق األقلية  

  .016  0762  0.65  0062  0969 حقوق االقلية 

  1.046  10641  67641  6.846  66841 صافى الدخل 

%9.65 العائد على المبيعات   9762%  9760%  9765%  .16.%  

      

 9100A 9100A 9109A 2013A 9105A قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  .9206  92169  99767  02967  0.760 النقدية وما في حكمها 

  02262  90.61  91769  07165  02162 ذمم مدينة 

  7262  769.  .96.  .226  2260 المخزون 

  9161  0765  0562  0.60  261 أخرى 

  .5774  58041  56140  48...  1141. اجمالى األصول قصيرة األجل 

            

  .0.1016  22062  25069  55169  59067 صافى الموجودات الثابتة 

  2760  97761  05.62  2265  5262 مشروعات تحت التنفيذ

  0760  0765  0762  0769  0762 موجودات غير ملموسة 

  262  260  767  .76  .76 أخرى 

  .6.61.4  81.40  76.46  55040  .154. اجمالى الموجودات طويلة األجل 

  6.70041  7.48..6  6.11541  18.48  .8164 إجمالى الموجودات 

            

  0.161  0.567  .2.6  9765  9269 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  2962  562.  2.65  .206  .206 ذمم دائنة 

  5261  262.  .6..  9.65  .906 مصروفات مستحقة 

  .026  5269  9265  062.  9062 أخرى 

  11641  18.46  16745  41..6  61147 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  92061  91.62  0.962  00060  0.262 دين طويل األجل

  5162  262.  069.  9769  .996 مطلوبات غير جارية 

  6.08741  1.846  86.41  .7614  10741 حقوق المساهمين 

  6.70041  7.48..6  6.11541  18.48  .8164 اجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 9100A 9100A 9109A 2013A 9105A قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  92262  97167  02967  99062  05560 التدفقات النقدية التشغيلية 

(2.60)  9265 التدفقات النقدية التمويلية   .267  (165)  (5165)  

(2165) التدفقات النقدية االستثمارية   (2.69)  (9.762)  (95762)  (95569)  

(261.)  2262  2260 التغير في النقدية   996.  06.  

  .0206  02169  02767  02967  0.760 النقد وما في حكمه في نهاية العام 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 6 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناء  على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 شهر6 09-2%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر6 09-2%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 6 09-2% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

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

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

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

 2222 – .91 – 00 – ..2+ اإلدارة العامة:

 1110 – .00 – 211 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 2271 – .91 – 00 – ..2+  هاتف:
 
 

 

 
 

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

 2229 – .91 – 00 – ..2+  هاتف:

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

 

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

 2251 – .91 – 00 – ..2+  هاتف:

 

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

 2230 – .91 – 00 – ..2+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

مالي ة وم دي ري ه ا وم وظ ف ي ه ا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 6عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنا  بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغ راض دون ال م واف ق ة ال خ ط ي ة  م ن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليا  أو ج زئ ي ا  ألي غ رض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناء  على هذا التقرير سواء  كان كليا  أو جزئيا  هو مسؤوليته الكاملة وحده

ا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال6 لذلك فإننا ن ن ص ح ب ال رج وع إل  س ت ش ار اس ت ث م اري م ؤه ل ق ب ل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار 

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6

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

