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 قطاع التجزئة 

 رعاية

أظهرت النتائج المالية األولية للشركة الوطنية للرعاية الطبية تحقيق الشركةة اةا ةي   ة  

مةلةيةون ريةال  ةالل  3274مليون ريال  الل الربع الثاني من العام الحالي مقاب   9.75بلغ 

%،  ةيةمةا قةفةز اةا ةي الةر ة  بةنةحةو 4275الربع المماث  من العام السابق بارتفاع قةرر  

مةلةيةون ريةال7 وبةرلةع ارتةفةعةت  4471% عن الربع السابق حيث حققت الشركة حينها 974.

ملةيةون ريةال  171.مليون ريال مقاب   5175% لتص  إلى 2572أرباح النصف األول بنسبة 

 الفترة المماثلة من العام السابق7

أرجعت الشركة نمو أرباحها  الل النصف األول من العام الجاري مقارنة بالةفةتةرة الةمةمةاثةلةة 

من العام السابق إلى ارتفاع إيةرا ات الةمةرمةات الةطةبةيةة بشةلة  عةام والةري يةعةو  لةعةرة  

 -أسباب أهمها:

 7التعري   ي الشروط التعاقرية مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  الزيا ة  ي التشغي  والتي شملت العمليةات والةعةيةا ات الةمةارجةيةة بةا  ةا ةة إلةى

 التنويم وبقية المرمات المسانرة7

 7ر ع كفاءة األ اء التشغيلي وترشير التلاليف  ي وحرات األعمال 

، ارتةفةع إجةمةالةي الةربةة لةلةشةركةة  ةالل الةنةصةف األول مةن الةعةام الةجةاري           انة  خ ةرمن جة

مليون ريال لةنةفةس الةفةتةرة مةن الةعةام  005مليون ريال مقاب   091% مسجاًل 2272بنحو 

ملةيةون ريةال  ةي  5372% ليص  إلى 4572السابق7 كما سج  الربة التشغيلي نموًا بنحو 

 21097مليون ريال لنفس الربع من عام  2.75مقارنة بة  2102الربع الثاني من عام 

أعلنت الشركة بنهاية يونيو الما ي عن تجرير عقرها لمرة عام مع المؤسسة العامة 

للتأمينات ا جتماعية لتقريم  رمات طبية لمشتركي نظام التأمينات ا جتماعية بشل  

حصري  ا   مرينة الرياض، وذلع إعتبارًا من مطلع مارس الما ي7 الجرير بالركر أن عقر 

% من إجمالي إيرا ات الشركة حيث بلغ متوسط 29الشركة مع التأمينات يمث  نحو 

مليون ريال سنويًا7 من جانبه توقعت  212إيرا ات هرا العقر آل ر ثالث سنوات نحو 

الشركة أن يساهم التعري   ي الشروط التعاقرية للعقر الجرير  ي ارتفاع إيرا ات 

  %7  21العقر بما ال يق  عن 

مليون ريةال ومةتةوسةط  41جاءت أرباح الشركة  الل الربع الثاني أعلى من توقعاتنا البالغة 

مليون ريال7 من جانبه قمنا بمراجعة توقعةاتةنةا الةمةسةتةقةبةلةيةة  43توقعات المحلين البالغة 

 يرا ات الشركة وهوامش ربحيتها  ي  وء نتائج الربةع الةثةانةي مةع األ ةر  ةي االعةتةبةار 

النمو المتوقع  ي ا يرا ات نتيجةة تةحةسةن الشةروط الةتةعةاقةريةة  ةي عةقةر الةمةؤسةسةة    

        2102العامة للتأمينات االجةتةمةاعةيةة حةيةث نةتةوقةع أن تصة  إيةرا ات الشةركةة  ةالل عةام 

مةلةيةون ريةال8 وبةنةاًء عةلةيةه نةر ةع  210مليون ريال  يما يبلغ اا ي الربة نحو  08122إلى 

 ريال7 2.ريال إلى  22تقيمنا لسهم الشركة من 

 تركي  رعق

 مرير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمر هنراوى، 

 محل  مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمر حسان عطيه

 محل  مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 حياد التواية

 2711. القيمة العا لة )ريال(
 2.711 )ريال( 2102أغسطس  0السعر كما  ي 

 %79. العائر المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4005 رمز تراول

 68.75 أسبوع )ريال( 92أعلى سعر لة 

 40.70 أسبوع )ريال( 92أ نى سعر لة 

 18.6% التغير من أول العام

 122 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التراول لة 

 3,005 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 801 الرسملة السوقية )مليون  والر(

 44.85 األسهم المصررة )مليون سهم(

  %(9كبار المساهمين )أكثر من 

 %49702 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2103A 2109A 2102E 210.F  يسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربة قب  مصرو ات التموي  
 5752 00713 027.0 21755 واالستهالك وا طفاء والزكاة

 .273 2722 4792 3702 قيمه المنشأة /االيرا ات

 04725 .0375 22755 40732 مضاعف الربحية

%274 عائر األرباح  070%  471%  47.%  

 2792 2722 4749 4795 مضاعف القيمة الر ترية

 2732 27.2 4732 3715 مضاعف االيرا ات

 .472 4711 4741 2720 نسبة رأس المال العام 

%2972 نمو االيرا ات  057.%  2472%  0272%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 المصرر: القوائم المالية للشركة، تقريرات أبحاث البال  المالية

 المصرر: القوائم المالية للشركة، تقريرات 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 للقوائم المالية7ال قر تمتلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة7 وللن ال تأثير من هرا اال تالف على النتيجة

A ،علية  :E ،تقريرية :F7متوقعة : 

 المصرر: القوائم المالية للشركة، تقريرات أبحاث البال  المالية

 2104A 2103A 2109A 2102E 210.F قائمة الر   )مليون ريال(

  0822175  0812273  .2.27  4371.  92274 إجمالي ا يرا ات 

  .57..  22379  21270  91.72  32272 تللفة المبيعات 

  04.74  00972  2572  2273  4279 المصرو ات العمومية واال ارية ومصرو ات البيع والتوزيع 

  41472  22273  02.73  03371  02472 الربة قب  مصرو ات التموي  واالستهالك وا طفاء والزكاة 

%2071 هامش الربة قب  مصرو ات التموي  واالستهالك وا طفاء والزكاة  0572%  2074%  2270%  2375%  

  272.  2275  .927  9070  4073 االستهالكات وا طفاء

  24072  20979  .0227  5272  5072 الربة التشغيلي 

%.097 هامش الربة التشغيلي  0272%  0372%  0575%  0571%  

(174) اا ى مصرو ات التموي   (172)  (079)  (479)  (475)  

  0.73  0979  0373  0070  270 أ رى 

  23972  22.79  03072  01472  5572 الربة قب  الزكاة والضريبة 

  2272  .227  0175  274  70. الزكاة والضريبة 

  20273  21172  .0417  5979  5279 اا ي الر   

%0972 العائر على المبيعات   0471%  0375%  0279%  0.7.%  

      

 2104A 2103A 2109A 2102E 210.F قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

  02971  00370  5272  09071  02972 النقرية وما  ي حلمها 

  0572.  29172  99273  42173  .20.7 ذمم مرينة 

  01371  .507  270.  2970  3272 الممزون

  9571  2272  4475  9272  9575 أ رى 

  0812.72  50570  9.71.  24474  90272 إجمالي الموجو ات قصيرة األج  

            

  25274  2.179  29179  95270  25273 اا ى الموجو ات الثابتة 

  272  9171  472  4272  .2297 مشروعات تحت التنفير

  471  279  272  170  174 موجو ات غير ملموسة

  1270.  2470.  29273  22372  99274 إجمالي الموجو ات طويلة األج  

  975..08  0823272  0830473  0829270  081.179 إجمالي الموجو ات 

            

  2370  2370  171  9171  2179 الرين قصير األج  والمستحق من الرين طوي  األج  

  24374  20271  0.972  02572  473. ذمم  ائنة

  9272  9073  3279  9274  4272 مصرو ات مستحقة

  0079  0079  0079  0175  272 أ رى 

  42272  25571  .2257  23273  03175 مطلوبات قصيرة األج  

            

  0.172  .2107  20272  00272  2272  ين طوي  األج 

  2.74  275.  2.73  9272  9175 مطلوبات غير جارية 

  0805072  0812372  25.73  24270  20272 حقوق المساهمين 

  975..08  0823272  0830473  0829270  081.179 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2104A 2103A 2109A 2102E 210.F قائمة التر قات النقرية )مليون ريال(

  23571  02072  9070  179.  5.73 التر قات النقرية التشغيلية 

(0579)  0274  .2.27 التر قات النقرية التمويلية   (227.)  (02172)  

(04174) التر قات النقرية االستثمارية   (00.72)  (5171)  (04472)  (9.74)  

(4372)  24572 التغير  ي النقرية   (9273)  2079  .071  
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 شرح نظام التصنيف  ي البال  المالية

عالوة على ذلع، يقوم نظام التقييم 7 وتستمرم البال  المالية هيل  التقييم الماص بها من ثالث طبقات  وتعتمر التوايات على البيانات اللمية والليفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط7/و لرينا بإ راج األسهم المغطاة  من إحرى مناطق التواية التالية بناًء على سعر ا غالق ، والقيمة العا لة التي نحر ها، وإملانية الصع

 %017القيمة العا لة تزير على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %017القيمة العا لة تزير أو تق  عن السعر الحالي بأق  من    حياد:

 %017القيمة العا لة تق  عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحرير قيمة عا لة النتظار مزير من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجو  تغيير جوهري  ي أ اء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أ رى  ااة بأبحاث البال  المالية7

 

 البال  المالية
 

  رمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البرير االللتروني:

 5222 – 214 – 00 – 522+ ا  ارة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:
 

 إ ارة األاول
 abicasset@albilad-capital.com البرير االللتروني:

 6280 – 290 – 00 – 522+  هاتف:
 
 

 إ ارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البرير االللتروني:

 6259 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

 

 

 إ ارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البرير ا للتروني:

 6250 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

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

 

  إ ارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البرير االللتروني:

 6230 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

 

 المصر ية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البرير االللتروني:

 6256 – 290 – 00 – 522+  هاتف:

 إ الء المسؤولية

مالةيةة ومةريةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال ال برلت شركة البال  المالية أقصى جهر للتأكر من أن محتوى المعلومات المركورة   ي هرا التقرير  احيحة و قيقة ومع ذلع  إن شركة البال 

 7عن ذلعجة يقرمون أي  مانات أو تعهرات اراحة أو  منًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغةراض  ون الةمةوا ةقةة الةمةطةيةة  مةن ال يجوز إعا ة نسخ أو إعا ة توزيع أو إرسال هرا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شمص خ ر أو نشر  كليًا أو جةزئةيةًا ألي غةرض 

  7المسبقة من شركة البال  المالية

 كما نلفت االنتبا  بأن هر  المعلومات ال تشل  تواية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التماذ قرار استثماري7

 7يعتبر أي إجراء استثماري يتمر  المستثمر بناًء على هرا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته اللاملة وحر 

سةتةشةار اسةتةثةمةاري مةؤهة  قةبة  ى مليس الهرف من هرا التقرير أن يستمرم أو يعتبر مشورة أو  ياًرا أو أي إجراء خ ر يملن أن يتحقق مستقبال7 لرلع  إننا نةنةصةة بةالةرجةوع إلة

 7االستثمار  ي مث  هر  األ وات االستثمارية

 تحتفظ شركة البال  المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهرا التقرير7

 

 12011–.4تصرية هيئة السوق المالية رقم 

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

