
 

 

عن نتائجها املالية نصف السنو�ة ال�ي �عكس تأث�� املبيعات �علن الشركة الطبية العر�ية العاملية القابضة  

 واستثمارات دعم النمو ٢٠٢١املتعلقة بالتور�دات ا�خاصة بف��وس كورونا �� العام 

 

كة لوازم الدول�ة الطب�ةقدمت   •  أداًء ج�دا� (المستلزمات الطب�ة) �ش
و�د  االمداد  سلسلة�سببت مشكالت  • � ي  وال�ت

كة الف�صل�ة لألنظمة الطب�ة (المعدات لخاصة �ادورة المب�عات  إطالة�� �ش
 الطب�ة)

ي ف��ق العمل  •
 النمو المستقب�ي  دعمتوضع خطة لالستثمار ��

ام ب�رشادات  • � ي  ٦٠بق�مة  كاملة  ٢٠٢٢العام الــ  تغي�ي مع توز�ــــع أر�اح نقد�ة عناال�تتاب العام دون االل�ت
مليون ر�ال ��

 ٢٠٢٢يوليو 

 

كة"،  :٢٠٢٢أغسطس  ٢٩الر�اض، اململكة العر�ية السعودية،  كة الطب�ة الع���ة العالم�ة القابضة ("طب�ة" أو "ال�ش والمدرجة أعلنت ال�ش

ي السوق المال�ة السعود�ة ("نمو") برمز تداول 
��)TIBBIYAH/9530(( ، ي تقد�م حلول الرعا�ة الصح�ة المتكاملة و�ي

كة رائدة �� �ش
ي 

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، عن نتائجها المال�ة لألشهر الستة المنته�ة ��
")، ٢٠٢٢("النصف األول من العام  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠��

ة من العام السابق ("النصف األول من العام مبينة  ي اإليرادات وال��ح�ة مقارنة بنفس الف�ت
ي هذا ٢٠٢١انخفاض ��

 االنخفاض"). �أيت
ي النصف األول من العام 

و�د  االمداد  سلسلةنت�جة تعطل  ٢٠٢٢�سبب المب�عات المؤجلة �� � العالم�ة، فضً� عن ارتفاع ال��ح�ة  وال�ت
ي النصف األول من العام  ١٩-ئحة كوف�دالمرتبط ب��ادة المب�عات خالل جا

ي لم  ٢٠٢١�� . ٢٠٢٢النصف األول من العام  �شهدها واليت
ي النصف األول من العام مع عدم  يتضحغ�ي المتكررة،  وعند استثناء تأث�ي اإليرادات، كانت هذە النتائج متوقعة

وجود نمو مماثل ��
كة للسنة المال�ة   . ٢٠٢٢تغ�ي معدل نمو ال�ش

كة لوازم الدول�ة الطب�ةاألداء الج�د لقسم المستلزمات الطب�ة ( تمت موازنة  و�د  االمداد  سلسلة) من خالل تأث�ي اضطرابات �ش �  وال�ت
ي لدعم  ي رأس المال الب�ش

كة الف�صل�ة لألنظمة الطب�ة) واالستثمارات �� ع� دورة المب�عات المتقلبة لقسم المعدات الطب�ة (�ش
ي  ات�ج�ة النمو الطموحة اليت كة.  تعتمدها اس�ت ي يونيو هذا، و ال�ش

ي الدين ��
مليون ر�ال مقارنة بيونيو  ٨٤بمقدار  ٢٠٢٢انخفض صا��

 إدارة رأس المال العامل. كفاءة تع��ز  ، إضافة إ� ٢٠٢١

 ع� هذە النتائج، 
�
كة  المهندس/  نوەوتعل�قا ، الرئ�س التنف�ذي ل�ش �  : "طب�ة"عالء أمني

كاء األعمال   ، والعالقات ط��لة األمد مع �ش ي قطاع الرعا�ة الصح�ة المح�ي
ات اإل�جاب�ة �� كة طيبة االستفادة من التغ�ي "واصلت �ش

ي دعمها اال�تتاب العام  ي الممل�ة، واليت
ي تقد�م حلول الرعا�ة الصح�ة المتكاملة ��

كة الرائدة �� ، من أجل تع��ز مكانة ال�ش � الرئ�سيني
ي الس

ي ". المال�ة السعود�ة ("نمو") وق الناجح ��
ي مارس الما��

�� 

ي واضطرابات  مقارنةوأضاف: "ع� الرغم من األداء الما�ي الضع�ف  
و�د  االمداد  سلسلةمع النتائج االستثنائ�ة للعام الما�� � ي  وال�ت اليت

 ع� دورة مب�عاتنا، فإننا 
�
� من تؤثر سلبا   االداءأن  ع� �قني

�
 مدعوما

�
ي من العام العام بأ�مله س�كون إ�جاب�ا

ي النصف الثاي�
، بنتائج ق��ة ��

ة  �ضاف ال�ه ي ذلك موظفينا، وقد تلقينا بالفعل خالل هذە الف�ت
ي قمنا بها لتع��ز قدراتنا الداخل�ة، بما �� ەاالستثمارات اليت  عقود كث�ي

 تع��ز النتائج المستقبل�ة". من شأنها 

ام بتن��ــــع مصادر اإليرادات  � كة ع� تنف�ذ خطط النمو مع االل�ت من خالل ز�ادة التعاون مع القطاع الخاص وتع��ز  ،واختتم: "تركز ال�ش
ي خطط

ي تعت�ب من العنا� األساس�ة �� كة خدمات الرعا�ة الصح�ة المتخصصة، اليت ي هذا الصدد، ��نا أن  ال�ش
ات�ج�ة. و�� االس�ت

ا�اتنعلن عن  اء أسهم نهائ�ة لالستحواذ ع� ال ال�ش ي آي المناهل" و "يون�ال�س" باإلضافة إ� توقيع اتفاق�ة �ش ي �ب جد�دة مع "يب
كة العنا�ة المبتكرة، مما س�عزز مجموعة خدماتنا ٥١ " التابع ل�ش ي ، مع تقل�ل تأث�ي التقلبات المقدمة لعمالئنا  ٪ من "مركز ني��و الطيب

ي تواجهها مشار�عنا".   اليت

 



 
 

 

 النتائج املاليةأبرز 

كة إيرادات بلغت  مليون ر�ال) �سبب انخفاض حجم مب�عات  ٢٤٩: ٢٠٢١مليون ر�ال (النصف األول من العام  ٢١٥حققت ال�ش

و�د  االمداد  سلسلةالمعدات الطب�ة نت�جة الضطرابات  � العالم�ة وتأخ�ي تلب�ة طلبات العمالء. وسجل قسم المستلزمات الطب�ة  وال�ت

. إيرادات أقوى مقارنة ب ي
ة من العام الما��  نفس الف�ت

مليون ر�ال)، و�رجع  ٥٧٬٧: ٢٠٢١مليون ر�ال (النصف األول من العام  ٤٠٬٨٪ ليبلغ ٢٩٬٣انخفض إجما�ي ال��ــح بنسبة هذا، و 
ة، ف�ما بلغ هامش إجما�ي ال��ــح  ي النصف األول من ٢٣٬٢٪ مقارنة بـ ١٩ذلك �شكل رئ��ي إ� ضعف اإليرادات خالل هذە الف�ت

�� ٪
، ١٩-، مما �عكس ارتفاع الطلب خالل جائحة كوف�د٢٠٢١عام ال  بينما . وظل هامش إجما�ي ال��ــح للمستلزمات الطب�ة مستقرا�

ي النصف األول من العام 
، مما �عكس انخفاض ٢٠٢١انخفض هامش إجما�ي ال��ــح للمعدات الطب�ة عن المستوى الذي تحقق ��

 . ٢٠٢٢معدل المب�عات خالل النصف األول من العام 

ي خسارة قدرە  
ي ر�ــح قدرە  ٢٠٬٧ونتج عن العوامل المذكورة أعالە صا��

ي  ٥٬١مليون ر�ال، مقارنة بصا��
 النصف األول مليون ر�ال ��

 . ٢٠٢١من العام 

ي لتخف�ض رسوم التم��ل بنسبة  ٪ نت�جة اإلدارة الفعالة للنقد وخفض الدين، �سبب انخفاض ٢٦٬٦تم تخف�ف األثر اإل�جايب
كة العد�د من إجراءات دعم المب�عات ال٪، ح�ث نفذت ٢١٬٤المب�عات وز�ادة الم�وفات الب�ع�ة والعموم�ة واإلدار�ة بنسبة  �ش

ي ذلك استثمارات ف��ق العمل. لتع��
، بما ��  ز النمو األسا�ي

ي نها�ة العام  ١١من  النقد وما �� حكمھ ارتفع 
كة من الحفاظ ع� تدفقاتها  ٢٠٬٩إ�  ٢٠٢١مليون ر�ال �� مليون ر�ال. وتمكنت ال�ش

٪ خالل ٢٩٬٣إجما�ي ال��ــح بنسبة مليون ر�ال، وذلك رغم انخفاض اإليرادات وتراجع  ٧٩٬٦النقد�ة من األ�شطة التشغ�ل�ة عند 
ة مقارنة بالنصف األول من العام   . ٢٠٢١الف�ت

مليون ر�ال، مع تع��ز إدارة التدفقات النقد�ة ومتطلبات  ٣٦٢٬٥٪ ع� أساس سنوي ل�صل إ� ٢١انخفض إجما�ي القروض بنسبة 
 رأس المال العامل. 

 أبرز النتائج التشغ�ل�ة

كة لوازم الدول�واصلت إيرادات  ي  إرتفاعها (المستلزمات الطب�ة) ة الطب�ة �ش
كة �� ي حصة ال�ش

مدفوعة ب��ادة الطلب، والتوسع ��
ة.  � إ� تع��ز �شاط المب�عات خالل الف�ت ات�ج�ة والتعاون مع الموردين الجدد والعمالء الرئ�سيني  السوق ح�ث أدت المبادرات االس�ت

 
، ح�ث أثرت   ي

ة من العام الما�� كة الف�صل�ة لألنظمة الطب�ة (المعدات الطب�ة) مقارنة بنفس الف�ت انخفضت إيرادات �ش
و�د  االمداد  سلسلةاضطرابات  � ة، مما أدى إ� تأخ�ي إثبات اإليرادات،  وال�ت العالم�ة ع� عمل�ات تنف�ذ الطلبات خالل هذە الف�ت

 إ� الطب�عة الدور�ة للقسم، ح�ث 
ً
ي من العام. سإضافة

 �شهد تحقيق الجزء األ��ب من اإليرادات خالل النصف الثاي�
 
كة   ات�ج�ة لضمان النمو ع� المدى الط��ل إجراء اال�تتاب العام الناجح ل�ش ي السوق  "ة�طب"تضمنت المبادرات االس�ت

المال�ة ��
كة. كما وسعت السعود�ة ("نمو") ي تار�ــــخ ال�ش

كة مجموعة كبار مورديها من أجل تع��ز خدماتها ، والذي �مثل مرحلة بارزة �� ال�ش
ومنتجاتها الحال�ة، إضافة إ� ���ــــع تن��ــــع محفظتها من خالل دخول أسواق جد�دة وز�ادة التعاون مع قطاع الرعا�ة الصح�ة 

ة.   الخاص خالل الف�ت

عت  كة، �ش ات�ج�ة التن��ــــع الخاصة بال�ش ي إطار اس�ت
ي توسيع قطاع خدمات ا "طب�ة"و��

لرعا�ة الصح�ة من خالل عمل�ات ��
 :  االستحواذ، ونفذت أو� خطوات هذا التوسع ع� النحو التا�ي

اء أسهم نهائ�ة لالستحواذ ع�  • كة العنا�ة المبتكرة، وهو أحد ٥١توقيع اتفاق�ة �ش " التابع ل�ش ي ٪ من "مركز ني��و الطيب
ي الممل�ة الع���ة 

ي جراحات السمنة والجراحات التجم�ل�ة. مرا�ز جراحات اليوم الواحد الرائدة ��
 السعود�ة والمتخصصة ��



 

ات الطب�ة السعود�ة   • كة المخت�ب ي أي المناهل ه�لث للخدمات الطب�ة" لتأس�س "�ش ي �ب كة "يب ا�ة مع �ش توقيع اتفاق�ة �ش
ي الممل�ة

ي المتقدمة" �� ي آي المناهل" و"طب٥٠- ٥٠تؤول مل�يتها مناصفة بنسبة  ، واليت ي �ب ة"، من أجل �٪ ل�ل من "يب
 � ي القطاعني

�ة ال����ة والمعلومات الحي��ة للمستشف�ات والمرا�ز البحث�ة والع�ادات �� توف�ي خدمات الفحوص المخ�ب
 العام والخاص. 

" لتقد�م   • ي ا�ة مع "يون�ال�س د�اغنوست�كس إ�ه يب كة السعود�ة األورو��ة للتشخ�ص ("س�دك") بال�ش تأس�س ال�ش
ي أقسام و�دارات المستشف�ات خدمات التص��ر التشخ��ي لل

مستشف�ات والمرا�ز الطب�ة والع�ادات، واالستثمار ��
� العام والخاص و�شغ�لها و�دارتها،  ي القطاعني

ي خدمات التص��ر التشخ��ي ��
والمرا�ز الطب�ة والع�ادات المتخصصة ��

كة الطب�ة الع���ة العالم�ة القابضة �سبة  ي هذە ال�ش  %٤٩وستمتلك ال�ش
 كةمن الحصص ��

ات�ج�ة والتوقعات المستقبل�ة  االس�ت

كة  ي الممل�ة، من  "ة�طب"تواصل �ش
ي قطاع الرعا�ة الصح�ة ��

ي المستمر �� ها ع� االستفادة من مكانتها الرائدة والزخم اإل�جايب � ترك�ي
ي إطار "رؤ�ة 

كة المستمرة لدعم تحول قطاع الرعا�ة الصح�ة ��  مع مبادرات ال�ش
�
ات�ج�ة للنمو. وتماش�ا أجل تحقيق أهدافها االس�ت

يع خدماتها ومنتجاتها األساس�ة ب�ضافة الم��د من الخدمات المتخصصة الجد�دة ذات ع� توس "ة�طب""، تعمل ٢٠٣٠الممل�ة 
كة  ي ذلك تقد�م الخدمات للقطاع الخاص، ح�ث تهدف إ� موازنة التقلبات الدور�ة لعمالئها. و�س� ال�ش

هامش ال��ــح األع�، بما ��
ي إ� ترسيخ مكانتها كمزود رائد للخدمات الطب�ة المتكاملة ذات المس

ة من العمالء �� توى العال�ي والحلول المتقدمة لمجموعة كب�ي
 جميع أنحاء الممل�ة. 

 لالتجاهات التار�خ�ة، تتوقع  
�
ي المب�عات، ح�ث تعمل ع� إنجاز الووفقا

ا� ��  كب�ي
�
ي من العام ارتفاعا

كة أن �شهد النصف الثاي� �ش
 لدعم هوامش إجما�ي ال��ــح.  المشار�ــــع المتأخرة و�دء استثمارات البن�ة التحت�ة الخاصة بها،

 

 

 )٢٠٢٢يونيو  ٣٠م�خص النتائج املالية (للف��ة املن��ية �� 
 

 

 ٢٠٢١د�سم��  ٣١ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ قائمة املركز املا�� (باملليون ر�ال)

 ٩٥٩٬٥ ١٬٠٥٥٬٨ املوجودات املتداولة

 ٦٧٬١ ٦٤٬١ املوجودات غ�� املتداولة

 ١٬٠٢٦٬٦ ١٬١١٩٬٩ إجما�� املوجودات

 ٥٥٦٬٠ ٧٢٩٬٤ املطلو�ات املتداولة

 ١٣٧٬٢ ١٣٧٬٩ املطلو�ات غ�� املتداولة

 ٦٩٣٬٢ ٨٦٧٬٢ إجما�� املطلو�ات

 ٣٣٣٬٤ ٢٥٢٬٧ إجما�� حقوق امللكية

 ١٬٠٢٦٬٦ ١٬١١٩٬٩ إجما�� املطلو�ات وحقوق امللكية

 

 

 

 ٢٠٢١النصف األول  ٢٠٢٢النصف األول  قائمة الدخل (باملليون ر�ال)

 ٢٤٩٬٢ ٢١٥٬٢ اإليرادات

 )١٩١٬٥( )١٧٤٬٤( ت�لفة اإليرادات

 ٥٧٬٧ ٤٠٬٨ إجما�� الر�ح

 )٣٠٬٣( )٣٦٬٧( مصروفات بيع و�سو�ق

 )١٥٬٩( )١٩٬٤( مصروفات عمومية و�دار�ة

 )٢٬١( )١٬٦( خسارة انخفاض �� قيمة الذمم املدينة التجار�ة وموجودات العقود



 

 ٢٬٩ ٣٬٩ إيرادات أخرى، صا��

 ٥٬٤ ٢٬٩ الر�ح �� مشروع مش��كا�حصة من 

 ١٧٬٧ )١٠٬١( ر�ح (خسارة) التشغيل

 )٥٬٦( )٤٬١( رسوم التمو�ل

 ١٢٬١ )١٤٬٢( الر�ح (ا�خسارة) قبل الز�اة

 )٧٬٠( )٦٬٥( الز�اة

 ٥٬١ )٢٠٬٧( ر�ح (خسارة) الف��ة

 ٠٬٢٥ )١٬٠٣( خسارة السهم

 

 

 ٢٠٢١النصف األول  ٢٠٢٢األول النصف  قائمة التدفقات النقدية (باملليون ر�ال)

 )٧١٬٦( )٧٩٬٦( صا�� النقد من (املستخدم ��) األ�شطة التشغيلية

 ٠٬٢ ٢٬٦ صا�� النقد من (املستخدم ��) األ�شطة االستثمار�ة

 ٩٢٬٥ ٨٧٬٠ صا�� النقد من (املستخدم ��) األ�شطة التمو�لية

 ١٣٬١ ١١٬٠ النقد وما �� حكمھ �� بداية الف��ة

 ٣٤٬١ ٢٠٬٩ وما �� حكمھ �� ��اية الف��ةالنقد 

 

 

 -انت�ى  -

 

 نبذة عن الشركة الطبية العر�ية العاملية القابضة

ي العام "
ي الممل�ة، تم تأس�سها ��

كة قابضة تغ�ي مجاالت متنوعة ضمن قطاع الرعا�ة الصح�ة �� من قبل  ٢٠١٣طب�ة" �ش
ي قطاع الرعا�ة الصح�ة. ومن خالل مجموعة الف�صل�ة �ي تكون بمثابة المظلة الجامعة ل�ل 

كات التابعة لها والعاملة ��   ٥٠ال�ش
�
عاما

� ح�اة سكان الممل�ة الع���ة السعود�ة، وذلك من خالل  كة بتدع�م مقد�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة لتحسني من ال��ادة، قامت ال�ش
ي توف�ي أحدث حلول الرعا�ة الصح�ة المتكاملة وتنف�ذ المشار�ــــع �شكل متكامل، ب

ي ذلك مشار�ــــع الرعا�ة الصح�ة الضخمة ��
ما ��

 الممل�ة. 

 

كات التابعة والمملوكة لها بنسبة  ي ال�ش
كة الف�صل�ة لألنظمة  %١٠٠وتعمل "طب�ة" من خالل ثالثة أذرع رئ�س�ة تتمثل �� و�ي "�ش

كة الدول�ة لمستلزمات الرعا�ة الصح�ة" (FMSالطب�ة" ( كة ، باإلضافة إ� )Premma) و"ال�ش ك مناصفة مع �ش استثمارها المش�ت
كة "ف�ليبس الممل�ة الع���ة السعود�ة المحدودة".  ي �ش

 ف�ليبس العالم�ة ��
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