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5 مليون رايل 2255ظهرت النتاجئ ال ولية لرشكة املواساة للخدمات الطبية عن حتقيق الرشكة صايف رحب أ  

% مقارنة 55.2مليون رايل حيث تراجع صايف رحب الرشكة بـ  5052جاءت ال رابح دون توقعاتنا املقدرة بـ 

مليون رايل5 يف حني ارتفعت ال رابح مقارنة بأ رابح الربع  2.55والبالغة  .020بأ رابح الربع املامثل من عام 

 %025055مليون رايل، ابرتفاع  .225السابق واليت تقدر بـ 

تراجعت أ رابح الربع ال ول مقارنة ابلربع املامثل من العام السابق نتيجة حتقيق مستشفى املواساة ابلرايض 

ىل حتقيق خسارة تشغيلية قدرها  556صايف خسارة قدرها  مليون رايل5  ويذكر  250مليون رايل ابلإضافة اإ

أ نه قد مت البدء يف تشغيل مستشفى املواساة ابلرايض بهناية شهر نومفرب من العام املايض5  وارتفعت أ رابح 

الرشكة مقارنة مع الربع السابق نتيجة اس مترار التحسن يف الكفاءة التشغيلية ل صول الرشكة والتوسع يف 

ىل حتقيق مستشفى املواساة ابلرايض صايف خسارة قدرها  مليون  555تقدمي اخلدمات الطبية ابلإضافة اإ

 رايل فقط خالل الربع السابق5

 .020% عن الربع املامثل من العام 55.0مليون رايل ابرتفاع  05255بلغ اجاميل الرحب خالل الربع ال ول 

مليون رايل  5050% عن الربع السابق5 يف حني بلغ الرحب التشغييل خالل الربع ال ول 005.6وابرتفاع 

 % عن الربع السابق0.5555وابرتفاع  .020% عن الربع املامثل من عام 05.5ابخنفاض 

 أ برز املس تجدات

رايل للسهم الواحد عن أ رابح  0يف مطلع أ بريل اجلاري أ قرت امجلعية العمومية توزيع أ رابح نقدية قدرها 

 5 .020العام 

 التقيمي والتوصية

جاءت أ رابح رشكة املواساة للخدمات الطبية دون توقعاتنا املقدرة واخنفضت ال رابح مقارنة ابلربع املامثل 

ىل  250نتيجة حتقيق مستشفى املواساة ابلرايض خسارة تشغيلية قدرها   556مليون رايل وابلإضافة اإ

مليون رايل صايف خسارة5  وارتفعت ال رابح مقارنة ابلربع السابق نظرا لكفاءة تشغيل ال صول والتوسع يف 

تقدمي اخلدمات الطبية5 ذلا فنحن مازلنا متفائلني جتاه رحبية الرشكة املس تقبلية واذلي يدمعها المنو العايل يف 

رايلا للسهم وابلتايل نويص  0.2الطلب عىل اخلدمات الصحية5 ذلكل نبقي عىل تقيمينا لسهم املواساة عند 

 ابحلياد5

 للمزيد من املعلومات يرىج التصال عىل:
 

 تريك فدعق
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 الإدارة العامة:
 5650 025 00 555+هاتف: 
 6.25 5.. 00 555+فاكس: 

 0.2صندوق الربيد 
 00.00الرايض 

 
 موقعنا عىل الش بكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 140.00 القمية العادةل )رايل(

 141.41 )رايل( 0202أ بريل  05السعر كام يف 

 -1.0% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.4002 رمز تداول

 143.25 أ س بوع )رايل( 20أ عىل سعر لـ 

 82.75 أ س بوع )رايل( 20أ دىن سعر لـ 

 13.1% التغري من أ ول العام

 110 أ شهر )أ لف سهم( 5متوسط جحم التداول لـ 

 7,071 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 1,885 الرمسةل السوقية )مليون دولر(

 50.0 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 17.50% محمد سلطان حامد السبيعي

 17.50% انرص سلطان فهد السبيعي

 17.50% سلامين محمد سلامين السلمي

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   
2011 2012 2013 2014 

 51.02 51.02 20.22 20.15 قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والرضائب والاهالك

 1.05 1..1 5..2 01.20 قميه املنشأ ة /الايرادات

 02..5 22.00 00.51 01.11 مضاعف الرحبية

%0.0 عائد ال رابح  0.0%  0.0%  1.1%  

 1.21 1.01 .2.1 2... مضاعف القمية ادلفرتية

 .1.5 1.20 2.22 01.05 مضاعف الايرادات

%02.1 منو الايرادات  0..2%  01.0%  1..%  
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http://www.albilad-capital.com/research
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 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

جامىل الايرادات   - -  5.342 اإ

 - -  1..01 تلكفة املبيعات 

 - -  10.1 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

 - -  9547 الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%21.0 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   - - 

 - - 01.1 الاس هتالاكت والإطفاءات

%0..0  0546  0346 الرحب التشغييل   

(1.0) صاىف مصاريف المتويل   - - 

 - - ال ينطبق دخل الاستامثر

 - -  5.1 أ خرى 

 - -  .024 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

 - -  2.1 الزاكة والرضيبة 

    0649 صاىف ادلخل قبل حقوق ال قلية

    2.2 حقوق ال قلية

  2947 صايف ادلخل القابل للتوزيع
2247  0..20%  

%2..5 العائد عىل املبيعات   
- - 

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  512.1 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  551.1 ذمم مدينة 

 - -  12.1 اخملزون 

 - -  الينطبق أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل   - -  29047 اإ

      

 - -  02.5. صاىف املوجودات الثابتة 

الينطبق  مرشوعات حتت التنفيذ   - - 

    01.5 موجودات غري ملموسة

 -   2.2 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل   - -  7.647 اإ

جاميل املوجودات   - -  6.26941 اإ

      

 - -  005.1 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - -  2..02 ذمم دائنة 

 - -  51546 مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  0..02 دين طويل ال جل

 - -  ..21 مطلوابت غري جارية 

 - -  6.66741 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني   - -  6.26941 اإ

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  10.5 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(2..) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  - - 

 - -  00.1 التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية

 - -  2.0. التغري يف النقد

 - -  512.1 النقد يف هناية الفرتة

 *حسب البيانات المتاحة

 الينطبق: ت ير إلى البنو  التي لم يتم عرضها ب ك  منفص  في القوائم المالية ل  ركة

 نهائية ل قوائم المالية.ال ق  تخت ف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف ع ى النتيجة
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 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة ادلخل )مليون رايل(

جاميل الايرادات    70747  76545  97042  .0914  21942 اإ

  022.2  000.1  ..2.5  252.2  522.2 تلكفة املبيعات 

  500.1  552.1  012.0  001.2  ..050 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  59240  50549  55245  56043  69946 الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%2..2 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   22..%  22.1%  22.2%  22.0%  

 05.0 01.0 5..2 21.1 20.5 الاس هتالاكت والإطفاءات

  53345  55545  61046  60743  6.547 الرحب التشغييل 

(2.2) صاىف مصاريف المتويل   (5.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0)  

  2.0  2.2  2.2  2.1  5.1 دخل الاستامثر

(0.2) أ خرى   2.0  2.0  2.1  25.2  

  50942  .5354  67340  69240  63745 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  01.2  02.1  2.1  01.1  2.2 الزاكة والرضيبة 

  52649  56149  61246  62740  63649 صاىف ادلخل قبل حقوق ال قلية

  01.1  01.2  02.0  00.2  05.5 حقوق ال قلية

  5.646  56645  69640  6.146  66140 صايف ادلخل القابل للتوزيع

%51.0 العائد عىل املبيعات  51..%  51.0%  51.0%  21.1%  

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  520.1  521.5  551.1  0.5.1  021.0 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  ....0  501.1  511.5  011.0  ..0.1 ذمم مدينة 

  12.2  11.5  15.1  22.1  0..2 اخملزون 

  51.1  01.0  00.2  02.0  1.. أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل    29943  21647  26546  3.41.  37045 اإ

            

  0.101.1  2.0.2  200.5  001.5  050.1 صاىف املوجودات الثابتة 

  21.0  511.1  ..001  22.0  02.2 مرشوعات حتت التنفيذ 

  01.0  01.0  01.2  01.5  01.2 موجودات غري ملموسة

  2.2  2.0  1.1  1.2  1.2 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل    6.65343  17.46  96346  22646  7243. اإ

جاميل املوجودات    6.96640  9.41..6  6.55245  71.41  .1764 اإ

            

  021.1  020.1  1.2.  51.0  52.5 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  5.2.  10.2  21.0  20.1  20.1 ذمم دائنة 

  1..0  2..2  21.2  52.0  50.2 مرصوفات مس تحقة 

  2..0  02.5  52.0  20.2  50.2 أ خرى 

  57645  51.46  56942  63.45  65549 مطلوابت قصرية ال جل 

            

  520.1  ..511  015.2  000.0  022.2 دين طويل ال جل

  01.2  22.2  20.5  51.5  55.1 مطلوابت غري جارية 

  6.61940  7.146  16340  96543  06940 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني    6.96640  9.41..6  6.55245  71.41  .1764 اإ

 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A قامئة التدفقات النقدية
  ..522  511.1  0.5.1  ..550  000.0 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(22.0)  52.0 التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  2..1  (1.0)  (01.0)  

(21.0) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  (22.5)  (511.2)  (501.2)  (500.5)  

(22.1)  22.2  0..2 التغري يف النقد  55.1  0.2  

  020.1  021.5  021.1  0.5.1  021.0 النقد يف هناية الفرتة

 نهائية ل قوائم المالية.ال ق  تخت ف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف ع ى النتيجة

 



 0202أ بريل  02

4  

MOUWASAT AB - 4002.SE 

 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق 5 و تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات  وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون دراج ال سهم املغطاة مضن اإ عالوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا ابإ

ماكنية الصعود  الهبوط5/التوصية التالية بناءا عىل سعر الإغالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، واإ

 شهر5 00-5%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  02القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر5 00-5%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 02القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر 5 00-5% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية  02القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل لنتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية5

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 5666 – 025 – 00 – 555+ الإدارة العامة:
 2220 – 005 – 622 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  اإ
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 56.2 – 025 – 00 – 555+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  اإ
 research@ albilad-capital.com الربيد الإلكرتوين:

 5650 – 025 – 00 – 555+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   اإ

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 56.2 – 025 – 00 – 555+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية

 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 5630 – 025 – 00 – 555+  هاتف:

 

خالء املسؤولية  اإ

ن رشكة البالد الية ومديراها وموظفاها ل يقدمون أ ي ضامانت أ و تـعـهـدات رصاحـة أ و مضـنـاا امل بذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فاإ

 5بشأ ن حمتوايت التقرير ول يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكياا أ و جزئياا ل ي غرض  عادة توزيع أ و اإ عادة نسخ أ و اإ   5ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ل جيوز اإ

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و لختاذ قرار استامثري5

جراء استامثري يتخذه املستمثر بناءا عىل هذا التقرير سواءا اكن لكياا أ و جزئياا هو مسؤوليته الاكمةل وحده  5يعترب أ ي اإ

ىل ننا ننصح ابلرجوع اإ جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال5 ذلكل فاإ ا أ و أ ي اإ  5ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خيارا

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير5

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

