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 قطاع التجزئة 

 رعاية

أظهرت النتائج المالية األولية للشركة الوطنية للرعاية الطبية تحقيق الشركةة اةا ةخ   ةل 

مليون ريال  الل الةربةع  6232مقابل  6102مليون ريال  الل الربع األول من عام  31..بلغ 

% عن الربع السةابةق .23%،  يما تراجع بنحو 0.30المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 

 مليون ريال3  36..حيث حققت الشركة حينها 

أرجعت الشركة ارتفاع اا خ الد ل  ةالل الةربةع األول مةن الةعةام الةجةار  مةقةار ةة بةالةربةع 

المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرا ات الخدمةات الةطةبةيةة بشة ةل عةام بسةبة  ر ةع 

كفاءة التشغيل واستقطاب المزيد من ال فاءات الةطةبةيةة، وعلة  عةلةى الةرتةا مةن ارتةفةاع 

ت لفة االيرا ات والمصاريف العمومية واال ارية باإلضةا ةة إلةى ديةا ة مةخةصةن الةديةون 

 المش وك  خ تحصيلها ومخصن الزكاة3

بينما عزت الشركة ا خفاض اا خ الد ل  الل الربةع األول مةقةار ةة بةالةربةع السةابةق إلةى 

ارتفاع ت لفة االيرا ات والمصاريف العمةومةيةة واال اريةة بةاإلضةا ةة إلةى ديةا ة مةخةصةن 

 الديون المش وك  خ تحصيلها ومخصن الزكاة3

% 6.36، ارتفع اجمالخ الربح للشركة  الل الربع األول من العام الجار  بنحةو ا   آ رمن ج

مليون ريال للربع المماثل من العام السابق3 بةيةنةمةا  30..مليون ريال مقابل  2236مسجاًل 

 % عن الربع السابق3.3..قفز بنسبة 

مةلةيةون ريةال  ةخ الةربةع  .3..% ليةصةل إلةى 6131كما سجل الربح التشغيلخ  موًا بنحو 

،  ةيةمةا .610مليون ريال  خ الربع المماثل من عةام  6.30مقار ة بة  6102األول من عام 

 % مقار ة بالربع السابق323.ارتفع اجمالخ الربح بنسبة 

أعلنت الشركة بنهاية مارس الماضخ عن تواية مجلس اإل ارة بتوديع أرباح  قدية عن 

ريال للسها الواحد  .132بواقع   مليون ريال 32..بإجمالخ توديع بلغ  .610العام المالخ 

  % من القيمة اإلسمية للسها23.3تمثل 

مةلةيةون  ..جاءت أرباح الشركة  الل الربع األول من العام متوا قة مع توقعةاتةنةا الةبةالةغةة 

مليون ريال3 بالمقابل قمنا بمراجعة تةوقةعةاتةنةا  2.ريال ومتوسط توقعات المحلين البالغة 

المستقبلية اليرا ات الشركة  خ ضوء  تائج الربع األول، وبناًء عليه  بقةخ عةلةى تةقةيةمةنةا 

 ريال مع التواية بزيا ة المراكز3 26لسها الشركة عند 

 تركخ  دعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالخ أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالخ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التواية

 26311 القيمة العا لة )ريال(
 .232. )ريال( 6102أبريل  62السعر كما  خ 

 %6130 العائد المتوقع

  بيا ات الشركة

 SE.4005 رمز تداول

 69.00 أسبوع )ريال( 6.أعلى سعر لة 

 40.70 أسبوع )ريال( 6.أ  ى سعر لة 

 0.2% التغير من أول العام

 782 أشهر )ألف سها( .متوسط حجا التداول لة 

 2,540 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 677 الرسملة السوقية )مليون  والر(

 44.85 األسها المصدرة )مليون سها(

  %(.كبار المساهمين )أكثر من 

 %306.. المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 A 610.A 6102E 6102F.610  يسمبر  - هاية العام المالخ 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصرو ات التمويل 
 00300 ..063 .0.36 02322 واالستهالك واإلطفاء والزكاة

 63.0 6322 .31. 3.6. قيمه المنشأة /االيرا ات

 .0.32 023.2 ..0.3 62320 مضاعف الربحية

%632 عائد األرباح  03.%  .3.%  .3.%  

 ..63 63.0 .636 .31. مضاعف القيمة الد ترية

 63.1 6321 .636 3.2. مضاعف االيرا ات

 302. 63.2 3.1. 6320  سبة رأس المال العامل

%6.36  مو االيرا ات  0.32%  003.%  0632%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصدر: تداول
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 المصدر: القوائا المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  المالية

 المصدر: القوائا المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  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 للقوائا المالية3ال قد تختلف طريقة عرض بيا ات القوائا المالية  خ التقرير عن الطريقة التخ تتبعها الشركة3 ول ن ال تأثير من هذا اال تالف على النتيجة

A ،علية  :E ،تقديرية :F3متوقعة : 

 المصدر: القوائا المالية للشركة، تقديرات أبحاث البال  المالية

 A 610.A 610.A 6102E 6102F.610 قائمة الد ل )مليون ريال(

  0.01636  .263.  62632  31..2  .623. إجمالخ اإليرا ات 

  2.231  22030  21630  1232.  6232. ت لفة المبيعات 

  00236  236.  6.36  .663  .23. المصرو ات العمومية واال ارية ومصرو ات البيع والتوديع 

  66.31  60136  .0623  31..0  06.36 الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%6031 هامش الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة  0.32%  603.%  603.%  6136%  

  .263  .2.3  632.  030.  .03. االستهالكات واإلطفاء

  02130  .3..0  06632  636.  036. الربح التشغيلخ 

(.13) اا ى مصرو ات التمويل  (136)  (03.)  (.3.)  (.3.)  

  0630  0230  .0.3  0030  630 أ رى 

  .02.3  .0.63  0.032  01.36  32.. الربح قبل الزكاة والضريبة 

  .0.3  0636  .013  .63  230 الزكاة والضريبة 

  .0213  .0.23  0.132  .3..  .63. اا خ الد ل 

%0.36 العائد على المبيعات   0.31%  0.3.%  0.3.%  0.32%  

      

 A 610.A 610.A 6102E 6102F.610 قائمة المركز المالخ ) مليون ريال(

  0.132  .3..0  632.  0.031  06.36 النقدية وما  خ ح مها 

  .21.3  31...  .63..  .213.  60232 عما مدينة 

  .3..  .663  2630  2.30  636. المخزون

  36..  232.  .3..  236.  .3.. أ رى 

  636..  .6.03  2.231  .3..2  0636. إجمالخ الموجو ات قصيرة األجل 

            

  .26.3  .22.3  .2.13  630..  .6.63 اا ى الموجو ات الثابتة 

  631  131.  32.  632.  62.32 مشروعات تحت التنفيذ

  31.  .63  636  130  .13 موجو ات تير ملموسة

  .3..2  .2023  .2.23  26.36  .63.. إجمالخ الموجو ات طويلة األجل 

  0.2.232  .2.3..0  .0.3..0  0.6.630  .0.1213 إجمالخ الموجو ات 

            

  6.30  631.  131  131.  .613 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  60032  0.032  02.32  06.36  .2.3 عما  ائنة

  .03.  .23.  .63.  .63.  636. مصرو ات مستحقة

  .003  .003  .003  .013  636 أ رى 

  .6.63  66232  66.32  .6.63  .0.13 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  02132  32..0  60636  00636  2232  ين طويل األجل

  .623  .223  .223  636.  .13. مطلوبات تير جارية 

  .0.1603  0.10130  .6.23  6.630  60636 حقوق المساهمين 

  0.2.232  .2.3..0  .0.3..0  0.6.630  .0.1213 إجمالخ المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 A 610.A 610.A 6102E 6102F.610 قائمة التد قات النقدية )مليون ريال(

  61231  60032  030.  .213  .23. التد قات النقدية التشغيلية 

(.0.3)  .063  62632 التد قات النقدية التمويلية   (0.32)  (06232)  

(.0.13) التد قات النقدية االستثمارية   (00232)  (.131)  (06.3.)  (.23.)  

(36..)  36..6 التغير  خ النقدية   (.63.)  2232  .03.  
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 شرح  ظام التصنيف  خ البال  المالية

عالوة على عل ، يقوم  ظام التقييا 3 وتستخدم البال  المالية هي ل التقييا الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوايات على البيا ات ال مية وال يفية التخ يجمعها المحللون

 الهبوط3/و لدينا بإ راج األسها المغطاة ضمن إحدى مناطق التواية التالية بناًء على سعر اإلتالق ، والقيمة العا لة التخ  حد ها، وإم ا ية الصع

 %013القيمة العا لة تزيد على السعر الحالخ بأكثر من   :زيادة المراكز

 %013القيمة العا لة تزيد أو تقل عن السعر الحالخ بأقل من    حياد:

 %013القيمة العا لة تقل عن السعر الحالخ بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لا يتا تحديد قيمة عا لة ال تظار مزيد من التحليل أو البيا ات أو قوائا مالية تفصيلية أو وجو  تغيير جوهر   خ أ اء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أ رى  ااة بأبحاث البال  المالية3

 

 البال  المالية
 

  دمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االل ترو خ:

 666. – .61 – 00 – 22.+ اإل ارة العامة:

 1110 – 002 – 611 الهاتف المجا خ:
 
 
 
 

 إ ارة األاول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االل ترو خ:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:
 
 

 

 

 

 إ ارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإلل ترو خ:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشب ة:

 

  إ ارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االل ترو خ:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 

 المصر ية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االل ترو خ:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هاتف:

 إ الء المسؤولية

مالةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال ال بذلت شركة البال  المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة   خ هذا التقرير  احيحة و قيقة ومع عل   إن شركة البال 

 3عن عل جة يقدمون أ  ضما ات أو تعهدات اراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو تير مباشرة أ  مسؤولية قا و ية  ات

األتةراض  ون الةمةوا ةقةة الةخةطةيةة  مةن ال يجود إعا ة  سخ أو إعا ة توديع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او تير مباشرة أل  شخن آ ر أو  شره كليًا أو جةزئةيةًا أل  تةرض 

  3المسبقة من شركة البال  المالية

 كما  لفت اال تباه بأن هذه المعلومات ال تش ل تواية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاع قرار استثمار 3

 3يعتبر أ  إجراء استثمار  يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته ال املة وحده

سةتةشةار اسةتةثةمةار  مةؤهةل قةبةل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو  ياًرا أو أ  إجراء آ ر يم ن أن يتحقق مستقبال3 لذل   إ نا  ةنةصةح بةالةرجةوع إلة

 3االستثمار  خ مثل هذه األ وات االستثمارية

 تحتفظ شركة البال  المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 16011–2.تصريح هيئة السوق المالية رقا 

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

