
 الشركة الوطنية للرعاية الطبية

 2102نوفمبر  2

 2102الربع الثالث 

CARE AB - 4005.SE 

0  

 قطاع الرعاية الصحية 

 رعاية

مرحرةرةرة  2102أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الصحية نتائجها المالية األولية للرربرع الرثرالرث مر  عرا  

مليون ريال للربع المماثل م  العا  السابق برانرار را   2272مليون ريال مةابل  22صافي ربح قدره 

مليون ريال7 وبناًء عرلرذ كلر   0.71% ع  الربع السابق الذي بلغت أرباحه 83%، فيما ارت ع بنسبة 2

 021مليون ريال مةابل   22% ليبلغ  83هبط صافي الربح لل ترة التسعة أشهر م  هذا العا  بنسبة 

% لل ترة .7.مليون ريال لن س ال ترة م  العا  السابق، والذي أدى لتراجع هامش صافي الربح إلذ 

 21027% ل ترة التسعة أشهر م  عا  .027الحالية مةارنة بر 

مليون ريال،  0.2مليون ريال مةابل  213% محةةة 172بالمةابل نمت إيرادات الشركة للربع الثالث بر 

مليرون ريرال7 وبرنراًء عرلرذ كلر   202% ع  الربع السابق الذي بلغت ايراداته 8بينما انا ضت بنسبة 

مليون ريال خالل ن س  200مليون ريال مةابل  222% مسجلة 02انا ضت إيرادات التسعة أشهر بر 

 ال ترة م  العا  السابق7

مةارنة بال رتررة الرمرمراثرلرة مر    أرجعت الشركة التراجع الكبير في أرباح التسعة أشهر م  العا  الحالي

 العا  السابق لعدة أسباب أبرزها: 

 7 انا ا  االيرادات ألحد العمالء الرئيسيي 

 7استمرار سياسة الشركة المتح ظة في تكوي  الماصصات 

 7إعادة هيكلة وحدة توزيع األدوية 

مليون ريال للربع المماثرل  10مليون ريال مةابل  82حةةت الشركة خالل الربع الثالث إجمالي ربح بلغ 

% عر  الرربرع السرابرق7 وعرلرذ صرعريرد 271%، في حي  تراجع بنسربرة 2م  العا  السابق بانا ا  

مليون ريال خالل ال ترة المةابرلرة مر   212مليون ريال مةارنة بر  083التسعة أشهر بلغ إجمالي الربح 

% 2378% مرةرارنرة برنرحرو 2270%، لينكمش هامش إجمالي الربرح إلرذ 82بانا ا  بلغ  2102عا  

 للن س ال ترة م  العا  السابق7 

مليون ريال  80مةابل  2102مليون ريال للربع الثالث م  عا   81كما سجلت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

% ع  الربع السابق7 وبذل  80%، في حي  ارت ع بر 8في الربع المماثل م  العا  السابق بانا ا  

مليون  080مليون ريال مةابل  .2% ليصل إلذ 82هبط الربح التشغيلي ل ترة التسعة أشهر بنسبة 

% 00ريال لن س ال ترة م  العا  السابق، وعليه انكمش هامش الربح التشغيلي لل ترة الحالية إلذ 

 7 2102% لل ترة المةابلة م  عا  0270مةارنة بر 

مليون ريال ومتوسط توقعات الرمرحرلرلرير   22فاقت نتائج الربع الثالث م  هذا العا  توقعاتنا البالغة 

مليون، والذي يعود بشكل رئيسي إلذ تراجع المصاريف العمومية واإلدارية بشكرل كربريرر  20البالغة 

خالل الربع الثالث بالمةارنة مع الربع الثاني م  ن س العا 7 م  جانب آخر، نتوقع أن تشرهرد إيررادات 

الشركة تحس  ملحوظ خالل ال ترة المةبلة وكل  بدعم م  خطة التوسعات الحالية للشركرة7 وعرطر رًا 

علذ كل  قمنا بمراجعة توقعاتنا المستةبلية إليرادات الشركرة وهروامرش ربرحريرترهرا مرع األخرذ فري 

االعتبار استمرار تح ظ الشركة في تكوي  ماصصات الديون المشكوك فري ترحرصريرلرهرا فضراًل عر  

تراجع هوامش الربحية بشكل ملحوظ مةارنة بالعا  السابق، وبناًء عليه نبةي علذ ترةريريرمرنرا لسرهرم 

 ريال مع التوصية بزيادة المراكز7 81رعاية عند 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH7Atiyah@albilad-capital7com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital7com 

 زيادة المراكز التوصية

 81711 الةيمة العادلة )ريال(
 81788 )ريال( 2102نوفمبر  2السعر كما في 

 %2278 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 81117SE رمز تداول

 28721 أسبوع )ريال( 12أعلذ سعر لر 

 88721 أسبوع )ريال( 12أدنذ سعر لر 

 -8278% التغير م  أول العا 

 228 أشهر )ألف سهم( 8متوسط حجم التداول لر 

 0,131 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 828 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 88731 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمي  )أكثر م  

 %81702 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2108A 2101A 2102A 2102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 
 007.8 02708 781. 02702 واالستهالك واإلط اء والزكاة

 2710 07.8 ..07 .278 قيمه المنشأة /االيرادات

 0.712 82708 02702 02721 مضاعف الربحية

%878 عائد األرباح  270%  171%  078%  

 .071 0728 0722 .073 مضاعف الةيمة الدفترية

 0732 0722 0731 2702 مضاعف االيرادات

 8702 8788 8781 2720 نسبة رأس المال العامل

%2172 نمو االيرادات  0.72%  271%  -878%  

 0731 0701 27.0 2708 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 55حركة السهم خالل   

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

 2108A 2108A 2101A 2102A 2102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  32178  1172.  32372  28871  13278 إجمالي اإليرادات 

  20171  .2827  20872  11272  82272 تكل ة المبيعات 

%2273 نسبة تكل ة المبيعات لإليرادات  2.72%  2171%  2073%  2172%  

  01372  01.78  2272  3278  8271 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع 

%272 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع لإليرادات   0072%  372%  0270%  0271%  

  08272  08878  03278  08871  02872 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلط اء والزكاة 

%2071 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلط اء والزكاة  0.72%  2078%  0271%  027.%  

  .227  2172  1372  1070  8078 االستهالكات واإلط اء

  2.73  2372  02372  273.  073. الربح التشغيلي 

%0172 هامش الربح التشغيلي  0272%  0872%  372%  .72%  

(178) صافذ مصروفات التمويل  (172)  (071)  (878)  (272)  

(372)  0878  0070  370 أخرى   027.  

  171.  2270  08072  01873  72.. الربح قبل الزكاة والضريبة 

  .27  0273  .017  378  270 الزكاة والضريبة 

  3870  8.78  08172  171.  271. صافي الدخل 

%0173 العائد علذ المبيعات   0871%  087.%  171%  .71%  

      

 2108A 2108A 2101A 2102A 2102E قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

  01171  01871  272.  01071  03173 النةدية وما في حكمها 

  23278  12871  11378  82178  20272 كمم مدينة 

  1872  .127  2270  2170  8373 المازون

 -  2071  .887  1273  .1.7 أخرى 

  38271  21278  21271  28878  10272 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  22278  21272  21171  1.270  2.278 صافذ الموجودات الثابتة 

  278  8173  872  8272  22172 مشروعات تحت التن يذ

  073  072  272  170  178 موجودات غير ملموسة

  22171  28.70  21278  22873  11378 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  0,10371  0,81171  0,80878  0,21370  0,12171 إجمالي الموجودات 

            

  8870  2870  171  1171  2171 الدي  قصير األجل والمستحق م  الدي  طويل األجل 

  01272  08171  02172  02.72  2878 كمم دائنة

 -  1171  8271  1278  8373 مصروفات مستحةة

  0273  0273  0071  .017  372 أخرى 

  20271  22271  22.72  28278  .0817 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  22872  0.872  20373  00373  2272 دي  طويل األجل

  3272  2870  2278  1373  .117 مطلوبات غير جارية 

  878..  0072.  3.278  38370  30272 حةوق المساهمي  

  0,10371  0,81171  0,80878  0,21370  0,12171 إجمالي المطلوبات وحةوق المساهمي  

      

 2108A 2108A 2101A 2102A 2102E قائمة التدفةات النةدية )مليون ريال(

  8071  01178  1070  2171  278. التدفةات النةدية التشغيلية 

  8373 )8171( )0.71(  0278  22272 التدفةات النةدية التمويلية 

 )878.( )1378( )171.( )00272( )08178( التدفةات النةدية االستثمارية 

 )871(  0078 )1378( )8873(  28.73 التغير في النةدية 

 

 نهائية للةوائم المالية7ال قد تاتلف طريةة عر  بيانات الةوائم المالية في التةرير ع  الطريةة التي تتبعها الشركة7 ولك  ال تأثير م  هذا االختالف علذ النتيجة

A ،فعلية :E ،تةديرية :F7متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما تم عر  الةوائم المالية للسنوات السابةة وفةًا للمعايير السعودية7  2102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عا  
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوة علذ كل ، يةو  نظا  التةييم 7 وتستاد  البالد المالية هيكل التةييم الااص بها م  ثالث طبةات  وتعتمد التوصيات علذ البيانات الكمية والكي ية التي يجمعها المحللون

 الهبوط7/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضم  إحدى مناطق التوصية التالية بناًء علذ سعر اإلغالق ، والةيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %017الةيمة العادلة تزيد علذ السعر الحالي بأكثر م    :زيادة المراكز

 %017الةيمة العادلة تزيد أو تةل ع  السعر الحالي بأقل م     حياد:

 %017الةيمة العادلة تةل ع  السعر الحالي بأكثر م    تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد م  التحليل أو البيانات أو قوائم مالية ت صيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية7

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 333. – 218 – 00 – 22.+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 311 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2231 – 2.1 – 00 – 22.+  هاتف:
 
 

 إدارة الح ظ
 custody@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 .221 – 2.1 – 00 – 22.+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 researchteam@albilad-capital7com البريد اإللكتروني:

 2211 – 2.1 – 00 – 22.+  هاتف:

 capital7com/research-www7albilad الموقع علذ الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2281 – 2.1 – 00 – 22.+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital7com البريد االلكتروني:

 2212 – 2.1 – 00 – 22.+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

ماليرة ومرديرريرهرا ومروظر ريرهرا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصذ جهد للتأكد م  أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التةرير  صحيحة ودقيةة ومع كل  فإن شركة البالد

 7ع  كل جة يةدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التةرير وال يتحملون بطريةة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغررا  دون الرمروافرةرة الرارطريرة  مر  ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التةرير بطريةة مباشرة او غير مباشرة ألي شاص آخر أو نشره كليًا أو جرزئريرًا ألي غرر  

  7المسبةة م  شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التااك قرار استثماري7

 7يعتبر أي إجراء استثماري يتاذه المستثمر بناًء علذ هذا التةرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سرترشرار اسرترثرمراري مرؤهرل قربرل ذ مليس الهدف م  هذا التةرير أن يستاد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمك  أن يتحةق مستةبال7 لذل  فإننا نرنرصرح برالررجروع إلر

 7االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحةوق المرتبطة بهذا التةرير7

 

 13011–82تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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