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 قطاع التجزئة 

 دله الصحية

 5102منن عنا   شركة دله للخدمات الصحية عن نتائجها المالية األولية للربع األول كشفت

% عن أرباح النربنع النمنمنا نل منن 5581مليون ريال بارتفاع  2.85أرباح صافية بلغت  محققة

% مقارنة بالربع السابق الني  .28مليون ريال، فيما نمت بنحو  .8.8العا  السابق البالغة 

مليون ريال8 من جانبه فاقت أرباح الربع األول توقنعناتنننا النبنالنغنة  2882حققت فيه الشركة 

 مليون ريال8 82مليون ريال ومتوسط توقعات المحللين البالغة  25

أرجعت دله نمو أرباحها خالل الربع األول من العا  النجنار  منقنارننة بنالنربنع السنابنق والنربنع 

 -المما ل من العا  السابق لعدة أسباب أهمها:

  الزيادة اإلجمالية في حجم االيرادات الناتجة عن زيادة أعداد زيارات منرىنا النعنينادات

 الخارجية والتنويم8

   تشغيل مبنا العيادات الشمالية مع تحسين بعن  الشنروا النتنعناقندينة لنلنخندمنات

 مما أدى لزيادة سعة التشغيل األمر الي  انعكس ايجابًا علا ربحية الشركة8

بالمقابل جاء النمو في أرباح الربع األول علا النرمنم منن ارتنفناع النمنصنارينة النعنمنومنينة 

واإلدارية نتيجة توسع نشاطات الشركة، بناإلىنافنة  لنا  نشناء منخنصني هنبنوا قنينمنة 

 أصول مير ملموسة8

مليون ريال في الربع األول  .0558% مسجاًل 5180من جهة أخرى، قفز اجمالي الربح بنحو 

، فيمنا ارتنفنع 5102مليون ريال في الربع المما ل من عا   .0028مقارنة بن  5102من عا  

 % مقارنة بالربع السابق058.8اجمالي الربح بنسبة 

% لنينصنل  لنا 5285كما ارتفع الربح التشغيلي للشركة في الربع األول من النعنا  بنننحنو 

مليون ريال للربع المما ل من العا  السنابنق8 بنينننمنا ارتنفنع  8.85مليون ريال مقابل  2585

 % عن الربع السابق808.بنسبة 

الشركة في أبريل الجار  عن نسبة انجاز مشروع مستشفا نمار حتا ننهناينة النربنع  أعلنت

%، حيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة االستيعابية 5.82األول من العا  والتي قدرت بنحو 

 عيادة خارجية8 511سرير و  811للمستشفا 

بعد مراجعة توقعاتنا إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها في ىوء نتائج الربع األول من 

 ريال مع التوصية بزيادة المراكز8 011هيا العا ، نبقي علا تقييمنا لسهم دله عند 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 011811 القيمة العادلة )ريال(
 2800. )ريال( 5102أبريل  52السعر كما في 

 %0.82 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4004 رمز تداول

 117.25 أسبوع )ريال( 25أعلا سعر لن 

 49.50 أسبوع )ريال( 25أدنا سعر لن 

 17.0% التغير من أول العا 

 143 أشهر )ألة سهم( 5متوسط حجم التداول لن 

 5,021 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,339 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 59 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %28820 شركه دله البركة القابضة 

 %2858 محمد راشد محمد الفقيه 

 5108A 5102A 5102E 510.F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل مصروفات التمويل 

 واالستهالك واإلطفاء والزكاة
5.801 58810 55825 518.0 

 88.2 2802 2881 ..28 مضاعة المنشأة / المبيعات 

 55850 52882 51885 58805 مضاعة الربحية 

%.18 العائد علا التوزيع   08.%  08.%  585%  

 5801 5852 5821 58.8 مضاعة القيمة الدفترية 

 8812 8825 .281 28.8 السعر / المبيعات 

 5822 5822 5811 08.2 النسبة الجارية لألصول 

%.088 نمو اإليرادات   088.%  058.%  0082%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 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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 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة الدخل )مليون ريال(

% 0.82 5.281 58188  جمالي اإليرادات   

% 81. .05.8 05288 تكلفة المبيعات   

%2582 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   8.88%  (885)%  

% 0085 2888 .2.8 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع  

%5880 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   5582%  (082)%  

(281) مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها, صافي  285  (5588.)%  

% 5285 282. 2080 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة   

%5288 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة   528.%  088 %  

% 5085 08 05 االستهالكات واإلطفاء  

% 5285 2585 8.85 الربح التشغيلي   

(085) صافا مصروفات التمويل   (18.)  (828.)%  

(180) 580 أخرى   - 

% 5582 2085 2180 الربح قبل الزكاة والضريبة   

% 5585 581 585 الزكاة والضريبة   

% 5581 2.85 .8.8 صافا الدخل   

%.0.8 العائد علا المبيعات   5182%  182 %  

    

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

% 585.  05185  2282 النقدية وما في حكمها   

% .8.  5.580  52585 ذمم مدينة   

%(5881)  88..  00.82 المخزون   

% 5085  .0158  .28. أخرى   

% 0588  .2.28  25085  جمالي الموجودات قصيرة األجل   

        

% 0281  .0,0.58  .0,1528 صافا الموجودات الثابتة   

% 280  5.82  5.85 موجودات مير ملموسة  

%(.58)  82..5  80..5 أخرى  

% .018  .8..0,8  0,525  جمالي الموجودات طويلة األجل   

% 0085  5,1.282  8..,0  جمالي الموجودات   

        

%(.88)  08.85  .0228 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل   

%(5888)  2885  281. ذمم دائنة   

% .58  8.82  .8.8 مصروفات مستحقة   

% 0185  0881  .058 أخرى   

%(85.)  5.285  510 مطلوبات قصيرة األجل   

        

% .2.8  52885  02282 دين طويل األجل  

% 0.81  .88.  .8.. مطلوبات مير جارية   

% 85.  0,82180  .0,5528 حقوق المساهمين   

% 0085  5,1.282  8..,0  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   

    

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال( 

% 5881  .2.8 2585 التدفقات النقدية التشغيلية   

%(882.)  0.88 .0528 التدفقات النقدية التمويلية   

(88..0) التدفقات النقدية االستثمارية   (2585)  (288.)%  

 -  .528  0 التغير في النقدية 

 نهائية للقوائم المالية8ال قد تختلة طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة8 ولكن ال تأ ير من هيا االختالف علا النتيجة

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 نهائية للقوائم المالية8ال قد تختلة طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة8 ولكن ال تأ ير من هيا االختالف علا النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F8متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 5105A 5108A 5102A 5102E 510.F قائمة الدخل )مليون ريال(

  .0,55.8  0,00085  280..  .2.8.  .8.8.  جمالي اإليرادات 

  28.81  .2.58  25280  .8228  81..5 تكلفة المبيعات 

%2082 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   2581%  2585%  2588%  2585%  

  .5.28  .5228  55881  .5108  .0288 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%5581 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   5582%  558.%  5581%  5585%  

  .518  0.85  288  0585  5885 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  5.280  52588  55082  0.180  .0.58 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%5585 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة   5580%  5582%  558.%  558.%  

 181. 2.81 2585 8281 5280 االستهالكات واإلطفاء

 55280 0.888 02.85 08280 05.82 الربح التشغيلي 

(185) صافا مصروفات التمويل   (182)  (882)  (288)  (.8.)  

 181 181 181 082 .08 دخل االستثمار

 .058 0581 0081 0180 85. أخرى 

 55.80 .5118 .0.88 02285 08.80 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 .058 0080 .8. 81. 0082 الزكاة والضريبة 

 50288 .8..0 02280 08.80 05282 صافا الدخل 

%0.85 العائد علا المبيعات   0.80%  028.%  0.80%  0.82%  

      

 5105A 5108A 5102A 5102E 510.F قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

  81..  .8..  588.  2281  02181 النقدية وما في حكمها 

  .5.28  5.285  52.82  55.82  55880 ذمم مدينة 

  00882  .0158  81..  882.  2.82 المخزون 

  00.82  00582  .0188  080.  2282 أخرى 

  .20.8  85..2  28282  8.185  80..8  جمالي األصول قصيرة األجل 

            

  82..5,0  0,28282  .0,0888  0,10582  .558. صافا الموجودات الثابتة 

  .518  .518  .518  5.85  5.85 موجودات مير ملموسة

  88..5  88..5  88..5  08581  05.82 أخرى

  82..5,8  2282.,0  0,82281  .0,0.58  82...  جمالي الموجودات طويلة األجل 

  5,00288  .5,2528  5,11182  .0,2.58  82..0,8  جمالي الموجودات 

            

  0.85  .0.8  .08.8  02082  .0518 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  085.  .58.  2882  2.85  2582 ذمم دائنة 

  2581  2288  2180  8.88  8085 مصروفات مستحقة 

  0182  0182  0185  .8.  0588 أخرى 

  .0.58  02.82  .5.58  85..5  55.80 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  80..0,0  88...  58282  8281  181 دين طويل األجل

  05580  01288  85..  .88.  2182 مطلوبات مير جارية 

  0,25585  0,8.885  0,5.581  .0,5.58  0,0.181 حقوق المساهمين 

  5,00288  .5,2528  5,11182  .0,2.58  82..0,8  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 5105A 5108A 5102A 5102E 510.F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  51185  58.81  .5128  08.88  88.. التدفقات النقدية التشغيلية 

  .5508  51.81  08.82  .18  .5.58 التدفقات النقدية التمويلية 

(.2258) التدفقات النقدية االستثمارية   (05281)  (55.81)  (22182)  (20581)  

(5.582) التغير في النقدية   0280  5.88  (282)  0185  
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 شرح نظا  التصنية في البالد المالية

عالوة علا ذلك، يقو  نظا  التقييم 8 وتستخد  البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من  الث طبقات  وتعتمد التوصيات علا البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوا8/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ىمن  حدى مناطق التوصية التالية بناًء علا سعر اإلمالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، و مكانية الصع

 %018القيمة العادلة تزيد علا السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %018القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %018القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية8

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 .... – 515 – 00 – 22.+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 11. الهاتة المجاني:
 
 
 
 

  دارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هاتة:
 
 

 

 

 

  دارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هاتة:

 capital.com/research-www.albilad الموقع علا الشبكة:

 

   دارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هاتة:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هاتة:

  خالء المس ولية

مالنينة ومندينرينهنا ومنوظنفنينهنا ال ال بيلت شركة البالد المالية أقصا جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الميكورة  في هيا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 8عن ذلكجة يقدمون أ  ىمانات أو تعهدات صراحة أو ىمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو مير مباشرة أ  مس ولية قانونية نات

األمنراض دون النمنوافنقنة النخنطنينة  منن ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال هيا التقرير بطريقة مباشرة او مير مباشرة أل  شخي آخر أو نشره كليًا أو جنزئنينًا أل  منرض 

  8المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هيه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار 8

 8يعتبر أ   جراء استثمار  يتخيه المستثمر بناًء علا هيا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سنتنشنار اسنتنثنمنار  من هنل قنبنل ا مليس الهدف من هيا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ   جراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال8 ليلك فإننا ننننصنح بنالنرجنوع  لن

 8االستثمار في مثل هيه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهيا التقرير8

 

 1.011–.5تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

