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 قطاع الرعاية الصحية 

 رعاية

، 8112عن نتائجها المالية األولية للربع الرابع والعام “  رعاية“ كشفت الشركة الوطنية للرعاية الصحية 

مللليلون ريلال للللربلع  2107مليون ريال مقابل  سالار   7102محققة في الربع الرابع صافي ربح قدره 

مليون ريلال  82، وبالمقارنة مع الربع الاابق من العام ارتفع صافي الربح من 8112المماث  من عام 

مللليلون ريلال  7802% ليلبللل  2808%0 وبذلك قفز صافي الربح الانوي للشركة بل 1702بزياد  بلغت 

مليون ريال للعام الاابق، وأدى ذللك للتلحلالن صلاملا صلافلي اللربلح  3107مقاب   8112في عام 

 81120% لعام 303% مقارنة بل 1107بشك  كبير ليص  إلى 

ملليلون ريلال،  171مليون ريال مقاب   882% لتبل  1202بالمقاب  نمت إيرادات الشركة للربع الرابع بل 

مللليلون ريلال0 وبلنلا ذ علللى ذللك  812% عن الربع الاابق الذي بلغت ايلراداتل  207فيما زادت بنابة 

مليون  711مليون ريال مقارنة بل  237% ماجلة 307بنابة  8112انخفضت اإليرادات الانوية لعام 

 ريال سالل العام الاابق0

أرجعت الشركة نمو أرباحها الانوية إلى انخفاض تكلفة اإليرادات والمصاريف العمومليلة واإلداريلة، 

استمرار سياسة الشركة المتحفظة في تكوين المخصصات وإعاد  صيكلة وحد  توزيع على الرغم من 

أرباح الربع الرابع بدعم من نمو اإليرادات مقارنة بالربع اللململاثل  ، فيما جا ت 8112سالل عام األدوية 

 من العام الاابق بجانب األسباب الاابقة0 

مللليلون ريلال للللربلع  807ملليلون ريلال ملقلابل   3807حققت الشركة سالل الربع الرابع إجمالي ربح بل  

% ملقلارنلة بلاللربلع الالابلق0   1207المماث  من العام الاابق، في حين ارتفع إجمالي اللربلح بلنلالبلة 

مليون ريلال للعلام  812مليون ريال مقارنة بل  177وعلى الصعيد الانوي، بل  إجمالي الربح الانوي 

% لللعلام 8701% مقارنة بنحو 8802%، ولينكما صاما إجمالي الربح إلى 202بانخفاض بل   8112

 الاابق0 

ملليلون ريلال  3707مليون ريال للربع الرابع مقاب  ساار  بمبل   7803سجلت الشركة ربحاذ تشغيلياذ بل  

% عن الربع الاابق0 وبذلك ارتفع الربح التشلغليلللي 1201للربع المماث  من العام الاابق، فيما زاد بل 

مليلون ريلال للللعلام الالابلق،  2103مليون ريال مقاب   11702% ليص  إلى 8301بنابة  8112لعام 

 0 8112% لعام 207% مقارنة بل 1808وعلي  تحان صاما الربح التشغيلي الانوي إلى 

مليون ريال من  811عن تحصيلها مبل   8112بنهاية شهر يناير من عام “ رعاية”من جانب آسر، أعلنت 

مللليلون ريلال للتلنلخلفل   2802أحد كبار عمالئها، كما تمكنت الشركة من تحصي  مبال  متفرقة بقيمة 

 81120% عن نهاية عام 8208الذمم المدينة التجارية بنحو 

مليون ريلال، كلملا كلانلت قلريلبلة ملن  87مع توقعاتنا البالغة  8112توافقت نتائج الربع الرابع من عام 

مليون ريال0 بالمقاب  شهد الربع األسير تحان ملحوظ في أدا   82متوسط توقعات المحللين البالغة 

الشركة من حيث التحكم بتكاليفها بشك  جيد0 نتوقع أن تشهد إيرادات الشركة تحان ملللحلوظ سلالل 

الفتر  المقبلة وذلك بدعم من سطة التوسعات الحالية للشركة0 وعطلفلاذ علللى ذللك قلملنلا بلملراجلعلة 

توقعاتنا الماتقبلية إليرادات الشركة وصواما ربحيتها مع األسذ في االعتبار سف  الذمم المديلنلة 

وتحان صواما الربحية سالل الربع األسير من العام، وبنا ذ علي  نرفع  8112بشك  كبير مع مطلع عام 

 ريال0 37ريال إلى  83تقييمنا لاهم شركة رعاية من 

 محمد حاان عطي 

 محل  مالي

MH0Atiyah@albilad-capital0com 

 

 

 للتواص  مع إدار  األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital0com 

 حياد التوصية

 37011 القيمة العادلة )ريال(
 31012 )ريال( 8112يناير  71الاعر كما في 

 %302 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 81130SE رمز تداول

 32011 أسبوع )ريال( 38أعلى سعر لل 

 71021 أسبوع )ريال( 38أدنى سعر لل 

 1302% التغير من أول العام

 831 أشهر )ألف سهم( 7متوسط حجم التداول لل 

 8,882 الرسملة الاوقية )مليون ريال(

 377 الرسملة الاوقية )مليون دوالر(

 88023 األسهم المصدر  )مليون سهم(

  %(3كبار المااصمين )أكثر من 

 %73018 المؤساة العامة للتأمينات االجتماعية

 8113A 8112A 8112E 8112F ديامبر  -نهاية العام المالي 

قيم  المنشأ  /الربح قب  مصروفات التموي  
 11012 18023 12017 18087 واالستهالك واإلطفا  والزكا 

 8017 8027 8032 8023 قيم  المنشأ  /االيرادات

 17011 88087 83033 12012 مضاعف الربحية

%103 عائد األرباح  101%  701%  701%  

 8013 8082 8082 8031 مضاعف القيمة الدفترية

 8072 8027 8087 8032 مضاعف االيرادات

 8017 7022 7078 7071 نابة رأس المال العام 

%1702 نمو االيرادات  803%  -307%  1108%  

 8028 8012 1011 8071 ربحية الاهم )ريال(

أسبوع 55حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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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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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8118A 8113A 8112A 8112E 8112F قائمة الدس  )مليون ريال(

  78801  23701  71102  22202  27801 إجمالي اإليرادات 

  28207  37807  28207  21802  31202 تكلفة المبيعات 

%2708 نابة تكلفة المبيعات لإليرادات  2101%  2102%  2703%  2202%  

  11102  11108  11708  2202  2808 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع 

%1108 نابة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع لإليرادات   202%  1801%  1107%  1102%  

-  إيرادات أسرى   -   -  1103  1802  

  81201  12103  18808  12208  18801 الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفا  والزكا  

%1702 صاما الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفا  والزكا   8107%  1201%  8101%  8107%  

  2808  2202  2302  3202  3101 االستهالكات واإلطفا 

  17102  11702  2202  18202  7802 الربح التشغيلي 

%1802 صاما الربح التشغيلي  1802%  202%  1808%  1801%  

(108) صافى مصروفات التموي   (103)  (808)  (808)  (802)  

(208)  1808  1101 أسرى   - - 

  18701  11107  2201  18102  11702 الربح قب  الزكا  والضريبة 

  1107  203  1202  1107  207 الزكا  والضريبة 

  11208  78021  8707  17102  7303 صافي الدس  

%1701 العائد على المبيعات   1807%  303%  1107%  1803%  

      

 8118A 8113A 8112A 8112E 8112F قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

  88701  17802  11801  7802  13101 النقدية وما في حكمها 

  78308  37202  32801  33208  72108 ذمم مدينة 

  2207  3207  3207  2801  2301 المخزون

  101  101  8103  7707  3202 أسرى 

  22102  22303  23208  23201  27707 إجمالي الموجودات قصير  األج  

            

  28103  22201  21202  23103  37801 صافى الموجودات الثابتة 

  708  208  8102  702  7802 مشروعات تحت التنفيذ

  107  102  102  808  101 موجودات غير ملموسة

  27102  22301  28701  23208  28802 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  1,87808  1,82102  1,81303  1,81708  1,83201 إجمالي الموجودات 

            

  8703  8801  8801  101  3101 الدين قصير األج  والماتحق من الدين طوي  األج  

  12202  13703  17301  12302  18708 ذمم دائنة

  101  101  3103  8803  3807 مصروفات ماتحقة

  1202  1202  1202  1103  1107 أسرى 

  81201  81808  88203  88702  88808 مطلوبات قصير  األج  

            

  18201  12102  17802  81202  11202 دين طوي  األج 

  7701  2802  2701  2208  3202 مطلوبات غير جارية 

  1,18707  77701  71108  27208  27201 حقوق المااصمين 

  1,87808  1,82102  1,81303  1,81708  1,83201 إجمالي المطلوبات وحقوق المااصمين 

      

 8118A 8113A 8112A 8112E 8112F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  83202  17208  11308  3101  2103 التدفقات النقدية التشغيلية 

 )11108( )801( )7303( )1703(  1807 التدفقات النقدية التمويلية 

 )7107( )7802( )3208( )7101( )11202( التدفقات النقدية االستثمارية 

  71207  7703  1108 )3208( )7802( التغير في النقدية 

 

 نهائية للقوائم المالية0ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة0 ولكن ال تأثير من صذا االستالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F0متوقعة : 

 في ضو  معايير المحاسبة الدولية بينما تم عرض القوائم المالية للانوات الاابقة وفقاذ للمعايير الاعودية0  8112 - 8112* تم تغيير المعالجة المحاسبية للقوائم المالية لعام 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالو  على ذلك، يقوم نظام التقييم 0 وتاتخدم البالد المالية صيك  التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط0/ودلدينا بإدراج األسهم المغطا  ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بنا ذ على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددصا، وإمكانية الصع

 %110القيمة العادلة تزيد على الاعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %110القيمة العادلة تزيد أو تق  عن الاعر الحالي بأق  من    حياد:

 %110القيمة العادلة تق  عن الاعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوصري في أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 الاوق أو أية أسباب أسرى ساصة بأبحاث البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

 سدمة العمال 
 clientservices@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 7222 – 817 – 11 – 722+ اإلدار  العامة:

 1111 – 112 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدار  األصول
 abicasset@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 2821 – 871 – 11 – 966+  صاتف:

 
 إدار  الحفظ

 custody@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 2837 – 871 – 11 – 966+  صاتف:

 

 

 إدار  األبحاث والمشور 
 researchteam@albilad-capital0com البريد اإللكتروني:

 2831 – 871 – 11 – 966+  صاتف:

 capital0com/research-www0albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 2871 – 871 – 11 – 966+  صاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital0com البريد االلكتروني:

 2832 – 871 – 11 – 966+  صاتف:

 إسال  الماؤولية

ماليلة وملديلريلهلا وملوظلفليلهلا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكور   في صذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 0عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمناذ بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أي ماؤولية قانونية نات

األغلراض دون اللملوافلقلة اللخلطليلة  ملن ال يجوز إعاد  ناخ أو إعاد  توزيع أو إرسال صذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آسر أو نشره كلياذ أو جلزئليلاذ ألي غلرض 

  0المابقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن صذه المعلومات ال تشك  توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي إجرا  استثماري يتخذه الماتثمر بنا ذ على صذا التقرير سوا ذ كان كلياذ أو جزئياذ صو ماؤوليت  الكاملة وحده

ا أو أي إجرا  آسر يمكن أن يتحقق ماتقبال0 لذلك فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل التلشلار اسلتلثلملاري ملؤصل  قلبل  ى مليس الهدف من صذا التقرير أن ياتخدم أو يعتبر مشور  أو سيارذ

 0االستثمار في مث  صذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0

 

 12111–72تصريح صيئة الاوق المالية رقم 

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

