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 قطاع الرعاية الصحية 

 المواساة 

مللليلوي ريلا   9289كشفت النتائج المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية عن تحقيق صافي ربح بلغ 

مليوي ريا  خال  اللربلع اللململا لل ملن اللبلام ال لابلق  2088مقارنة بل  8102خال  الربع الرابع من عام 

مليوي ريلا 8 ببلذلل   2982% عن الربع ال ابق الذي بلغت أرباحه 8282%، فيما قفز بن بة 80بزيادة 

مليوي ريا  لللبلام  82288مليوي ريا  مقابل  99982% محققًا 9189قفز صافي الربح ال نوي بن بة 

% 8182ملقلارنلة بلل  8102% للبلام 8889ال ابق8 بأدى ذل  لتح ن هامش صافي الربح ليصل إلى 

 81098لبام 

مللليلوي  92988مليوي ريا  للربع الرابع من البام الحالي مقابل  89082بحققت الشركة إيرادات بمبلغ 

% علن اللربلع 81%، كلملا نلملت اديلرادات بلنل لبلة 8180ريا  للربع المما ل من البام ال ابق بارتفاع 

بلنل لبلة  8102مليوي ريا 8 ببناًء عللى ذلل  قلفلزت إيلرادات علام  92982ال ابق الذي بلغت ايراداته 

 مليوي ريا  للبام ال ابق8 00889مليوي ريا  مقارنة بل  00212% م جلة 8088

أرجبت الشركة نمو أرباحها ال نوية بأرباح الربع الرابع مقارنة بالفترة المما لة من البام ال لابلق إللى 

الزيادة في اديرادات المحققة نتيلجلة اسلتلملرار نلملو ايلرادات م لتلشلفلى اللملواسلاة فلي اللريلا  

بالتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية بصفة خاصة، باإلضافة إلى استمرار كفاءة تشغيل 

األصو  المتاحة بالتطوير الم تمر لألنظمة الطبية الباملة في خدمة المراجلبليلن بتلحل ليلن بلبل  

 الشربط التباقدية مع عمالء الشركة بصفة عامة8 

مليوي ريا  بذل  خال  الربع الرابلع ملن هلذا اللبلام ملقلابلل  80189سجلت الشركة إجمالي ربح بمبلغ 

%، فلي حليلن تلحل لن بلنل لبلة 8889مليوي ريا  للربع المما ل من البام ال ابق بارتفاع بلللغ  09289

% لليلصلل إللى 8982% عن الربع ال ابق8 بعلى الصبيد ال نوي ارتفع إجمالي اللربلح بلنل لبلة 8289

، لليلرتلفلع هلاملش إجلملاللي اللربلح إللى 8109مليوي ريا  في علام  22982مليوي ريا  مقابل  20888

 % للبام ال ابق89888% مقابل 8289

مللليلوي ريلا  للللربلع  2988مليوي ريا  خال  اللربلع اللرابلع ملقلابلل  01289بلغ الربح التشغيلي للشركة 

% عن الربع ال لابلق8 ببلاللملقلارنلة ملع 8988%، فيما زاد بن بة 8289المما ل من البام ال ابق بنمو 

مللليلوي  82280مليوي ريلا  ملقلابلل  92082% م جاًل 89البام ال ابق، قفز الربح التشغيلي بن بة 

% 8988% مقابل 8882مما أدى إلى تح ن هامش الربح التشغيلي ليصل إلى  8109ريا  خال  عام 

 للبام ال ابق8

مليوي ريا  بمتوسط تلوقلبلات اللملحللللليلن  28أتى صافي ربح الربع الرابع أعلى من توقباتنا البالغة 

مليوي ريا  بدعم من النمو الكبير لإليرادات خال  الربع األخير مقارنة مع الربع ال لابلق ملن  22البالغة 

من جانب آخر، نتوقع أي ت تمر الشركة في تحقيق مبلددت نلملو جليلدة خلال  األعلوام نفس البام8 

اللتلي القادمة بدعم من الطلب اإليجابي على الخدمات الصحية بفي ظل خطة التوسبات اللحلالليلة ب

 ستزيد من الطاقة التشغيلية اإلجمالية للشركة بشكل كبير8 

ببلنلاًء عللليله بفي ضوء ذل  قمنا بمراجبة توقباتنا الم تقبلية إليرادات الشركة بهوامش ربحيتها، 

 ريا 8 022ريا  إلى  091نرفع تقييمنا ل هم شركة المواساة من 

 محمد ح اي عطيه

 محلل مالي

MH8Atiyah@albilad-capital8com 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث بالمشورة

TFadaak@albilad-capital8com 

 حياد التوصية

 022811 القيمة البادلة )ريا (
 029829 )ريا ( 8102أبريل  2ال بر كما في 

 %988- البائد المتوقع

  بيانات الشركة

 81188SE رمز تداب 

 022881 أسبوع )ريا ( 28أعلى سبر لل 

 099881 أسبوع )ريا ( 28أدنى سبر لل 

 0288% التغير من أب  البام

 89 أشهر )ألف سهم( 9متوسط حجم التداب  لل 

 90982 الرسملة ال وقية )مليوي ريا (

 80822 الرسملة ال وقية )مليوي دبدر(

 21 األسهم المصدرة )مليوي سهم(

  %(2كبار الم اهمين )أكثر من 

 %02821 محمد سلطاي ال بيبي

 %02821 ناصر سلطاي ال بيبي

 %02821 سليماي محمد ال ليم

 8102A 8109A 8102A 8102F دي مبر  -نهاية البام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصربفات التمويل 
 0282 8182 8982 9988 بادستهالك باإلطفاء بالزكاة

 282 988 282 989 قيمه المنشأة /اديرادات

 8889 8282 9989 8882 مضاعف الربحية

%0812 عائد األرباح  0898%  0890%  0890%  

 288 989 289 288 مضاعف القيمة الدفترية

 988 282 989 989 مضاعف اديرادات

 888 881 082 880 ن بة رأس الما  البامل

%980 نمو اديرادات  8889%  8088%  0982%  

 289 982 280 888 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 المالية8ال قد تختلف طريقة عر  بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتببها الشركة8 بلكن د تأ ير من هذا ادختالف على النتيجة

A ،فبلية :E ،تقديرية :F8متوقبة : 

 في ضوء مبايير المحاسبة الدبلية بينما تم عر  القوائم المالية لل نوات ال ابقة بفقًا للمبايير ال بودية8  8102-8109* تم تغيير المبالجة المحاسبية للقوائم المالية 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8108A 8102A 8109A 8102A 8102F قائمة الدخل )مليوي ريا (

 0020182 0021280 0088988 0011180 99989 إجمالي اإليرادات 

 20289 28089 91288 21989 82989 تكلفة المبيبات 

%8982 ن بة تكلفة المبيبات لإليرادات  2081%  8282%  8289%  8282%  

 99281 98882 82881 81189 88081 المصربفات البمومية باددارية بمصربفات البيع بالتوزيع بمخصصات الديوي

%8882 ن بة المصربفات البمومية باددارية بمصربفات البيع بالتوزيع لإليرادات   8180%  8881%  8088%  8082%  

 28289 89980 99982 82988 82289 الربح قبل مصربفات التمويل بادستهالك باإلطفاء بالزكاة 

%8288 هامش الربح قبل مصربفات التمويل بادستهالك باإلطفاء بالزكاة  8289%  8989%  9182%  9182%  

 01889 9089 2282 2889 8888 ادستهالكات باإلطفاء

 88182 92082 82280 89889 89988 الربح التشغيلي 

%8881 هامش الربح التشغيلي  8982%  8988%  8882%  8889%  

(080) صافى مصربفات التمويل  (288)  (982)  (889)  (289)  

 888 880 981 989 980 دخل ادستثمار

 289 282 0888 288 9889 أخرى 

 88280 92982 89281 89988 89282 الربح قبل الزكاة بالضريبة 

 8988 8989 8082 0980 0982 الزكاة بالضريبة 

 81089 92988 82288 88980 82182 صافي الدخل قبل حقوق األقلية

 8980 0982 0281 0889 0189 حقوق األقلية

 92289 99982 82288 81282 88180 صافى الدخل 

%8882 البائد على المبيبات   8189%  8182%  8889%  8880%  

      

 8108A 8102A 8109A 8102A 8102F قائمة المركز المالي ) مليوي ريا (

 02881 88082 02889 89081 82089 النقدية بما في حكمها 

 88982 80189 92188 82089 80989 ذمم مدينة  بمبالغ مدفوعة مقدماً 

 08281 08082 08889 01282 2282 مخزبي

 29089 22888 98988 91982 22289 إجمالي األصو  قصيرة األجل 

            

 0029980 0099881 0099182 0080888 0012882 صافى الموجودات الثابتة 

 8282 8981 8988 0288 0280 موجودات غير ملموسة

 8989 8888 2889 9880 8982 أخرى

 0092988 0021288 0089982 0089082 0008989 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 8029889 8082988 8019289 0022082 0021189 إجمالي الموجودات 

            

 2988 01882 08989 08189 09181 الدين قصير األجل بالم تحق من الدين طويل األجل 

 82880 82289 80981 09988 09080 أخرى 

 92182 92289 92989 89181 89088 مطلوبات قصيرة األجل 

            

 89889 89080 98882 98988 82081 دين طويل األجل

 2989 9282 9282 2182 8182 مطلوبات غير جارية 

 0020988 0089189 0082982 0009889 0018288 حقوق الم اهمين 

 9982 2888 2282 9982 9189 حقوق األقلية

 8029889 8082988 8019289 0022082 0021189 إجمالي المطلوبات بحقوق الم اهمين 

      

 8108A 8102A 8109A 8102A 8102F قائمة التدفقات النقدية )مليوي ريا (

  89882  82089  91988  81289  82289 التدفقات النقدية التشغيلية 

 )02889( )8089( )9189( )9282( )8188( التدفقات النقدية التمويلية 

 )98182( )99882( )02089( )89980( )88888( التدفقات النقدية ادستثمارية 

 )9188(  2989  8989 )01189(  089 التغير في النقدية 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالبة على ذل ، يقوم نظام التقييم 8 بت تخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات  بتبتمد التوصيات على البيانات الكمية بالكيفية التي يجمبها المحللوي

 الهبوط8/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سبر اإلغالق ، بالقيمة البادلة التي نحددها، بإمكانية الصب

 %018القيمة البادلة تزيد على ال بر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %018القيمة البادلة تزيد أب تقل عن ال بر الحالي بأقل من    حياد:

 %018القيمة البادلة تقل عن ال بر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

بف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة دنتظار مزيد من التحليل أب البيانات أب قوائم مالية تفصيلية أب بجود تغيير جوهري في أداء الشركة أب تغير تحت المراجعة:

 ال وق أب أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية8

 

 البالد المالية
 

 خدمة البمالء
 clientservices@albilad-capital8com البريد ادلكتربني:

 9222 – 819 – 00 – 999+ اإلدارة البامة:

 1110 – 009 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصو 
 abicasset@albilad-capital8com البريد ادلكتربني:

 9821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital8com البريد ادلكتربني:

 9829 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث بالمشورة
 research@ albilad-capital8com البريد اإللكتربني:

 9821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital8com/research-www8albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital8com البريد ادلكتربني:

 9891 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية ادستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital8com البريد ادلكتربني:

 9829 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء الم  بلية

مالليلة بملديلريلهلا بملوظلفليلهلا د ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أي محتوى المبلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة بدقيقة بمع ذل  فإي شركة البالد

 8عن ذل جة يقدموي أي ضمانات أب تبهدات صراحة أب ضمنًا بشأي محتويات التقرير بد يتحملوي بطريقة مباشرة أب غير مباشرة أي م  بلية قانونية نات

األغلرا  دبي اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن د يجوز إعادة ن خ أب إعادة توزيع أب إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشرة اب غير مباشرة ألي شخص آخر أب نشره كليًا أب جلزئليلًا ألي غلر  

  8الم بقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت ادنتباه بأي هذه المبلومات د تشكل توصية بشراء أب بيع أبراق مالية أب دتخاذ قرار استثماري8

 8يبتبر أي إجراء استثماري يتخذه الم تثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كاي كليًا أب جزئيًا هو م  بليته الكاملة بحده

 لتلشلار اسلتلثلملاري مل هلل قلبلل ى مليس الهدف من هذا التقرير أي ي تخدم أب يبتبر مشورة أب خياًرا أب أي إجراء آخر يمكن أي يتحقق م تقبال8 لذل  فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 8ادستثمار في مثل هذه األدبات ادستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير8

 

 12011–92تصريح هيئة ال وق المالية رقم 

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

