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 قطاع التجزئة 

 دله الصحية

 6112من عاا   شركة دله للخدمات الصحية عن نتائجها المالية األولية للربع الثاني كشفت

% عن أرباح الارباع الاماماا ا  مان 4144مليون ريال بارتفاع  4545أرباح صافية بلغت  محققة

% ماقاارناة باالارباع 246مليون ريال، بينما تراجعت األرباح باناحاو  9443العا  السابق البالغة 

مليون ريال4 وبذلك وصلت أرباح النصف األول مان  4.49السابق الذي حققت فيه الشركة 

ون ريال خالل الفاتارا الاماماا الاة مان ليم 946.مليون ريال مقاب   .1164العا  الحالي إلى 

 %4 .954، بارتفاع بلغت نسبته 6114عا  

أرجعت دله نمو أرباحها خالل النصف األول والربع الثاني من العا  مقارنة بالفترا المما لة 

 -من العا  لعدا أسباب أهمها:

  الزيادا اإلجمالية في حجم االيرادات الناتجة عن زيادا أعداد زيارات مارىاى الاعاياادات

 الخارجية والتنويم4

   تشغي  مبنى العيادات الشمالية مع تحسين بعا  الشاروا الاتاعااقادياة لالاخادماات

 مما أدى لزيادا كفاءا التشغي  األمر الذي انعكس ايجابًا على ربحية الشركة4

بالمقاب  جاء النمو في األرباح على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية نتاياجاة 

توسع نشاطات الشركة، باإلىافة إلى إنشاء مخصص هبوا قيمة أصول غير مالاماوساة 

 وزيادا مصاريف الزكاا4

من جهة أخرى، عزت الشركة تراجع أرباحها خالل الربع الاثااناي ماقاارناة باالارباع السااباق إلاى 

 تزامن الربع الثاني من العا  الحالي مع دخول شهر رمضان المبارك4

مالاياون رياال  629% مسجاًل 6344ارتفع اجمالي الربح خالل النصف األول من العا  بنحو 

4 كما قفز الربح الاتاشاغايالاي 6114مليون ريال خالل الفترا المما لة من عا   619مقارنة با 

مالاياون رياال  166% لاياصا  إلاى 5949للشركة في النصف األول األول من العا  بنحو 

 مليون ريال للفترا المما لة من العا  السابق4 4.مقاب  

الشركة في منتصف شهر يوليو عن نسبة اناجااز مشاروع مساتاشافاى ناماار حاتاى  أعلنت

%، حيث من المتوقع أن تابالال الاطااقاة 96نهاية الربع الثاني من العا  والتي قدرت بنحو 

 عيادا خارجية4 611سرير و  511االستيعابية للمستشفى 

مالاياون رياال وماتاوسات تاوقاعاات  51فاقت نتائج الربع الثاني من العا  توقعاتنا البالغة 

قمنا مراجعة توقعاتنا إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها  مليون ريال4 56المحللين البالغة 

في ىوء نتائج الربع الثاني من هذا العا  حيث نتوقع أن تبلل مبيعات الشاركاة خاالل عاا  

مليون ريال، وبناًء عليه نباقاي  629مليار ريال فيما يبلل صافي الربح نحو  1416نحو  6112

 ريال مع التوصية بزيادا المراكز4 111على تقييمنا لسهم دله عند 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورا

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محل  مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمد حسان عطيه

 محل  مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية

 111411 القيمة العادلة )ريال(
 4464. )ريال( 6112يوليو  91السعر كما في 

 %1649 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4004 رمز تداول

 102.00 أسبوع )ريال( 46أعلى سعر لا 

 49.50 أسبوع )ريال( 46أدنى سعر لا 

 -14.7% التغير من أول العا 

 67 أشهر )ألف سهم( 9متوست حجم التداول لا 

 5,030 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,341 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 59 األسهم المصدرا )مليون سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %45421 شركه دله البركة القابضة 

 %4465 محمد راشد محمد الفقيه 

 6115A 6114A 6112E 6116F ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأا /الربح قب  مصروفات التموي  

 واالستهالك واإلطفاء والزكاا
66414 65414 12466 124.2 

 5421 54.2 4451 2411 مضاعف المنشأا / المبيعات 

 16431 13413 91456 95413 مضاعف الربحية 

%143 العائد على التوزيع   14.%  14.%  649%  

 64.2 9461 9421 9434 مضاعف القيمة الدفترية 

 94.6 5491 4411 44.4 السعر / المبيعات 

 .944 9424 6411 1462 النسبة الجارية لألصول 

%1546 نمو اإليرادات   1546%  1.46%  1642%  

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

 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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 نهائية للقوائم المالية4ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة4 ولكن ال تأ ير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F4متوقعة : 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 6119A 6115A 6114A 6112E 6116F قائمة الدخ  )مليون ريال(

  1.91643  1.16149  3.241  4343.  65346 إجمالي اإليرادات 

  2.146  45..4  46441  .5444  9.641 تكلفة المبيعات 

%4142 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   4941%  4946%  4149%  4146%  

  64346  61245  69541  .6114  .1254 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

%6641 نسبة المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع للمبيعات   6944%  6946%  1.44%  1346%  

  1.46  6449  445  1646  6549 مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  94349  95146  66142  13141  16946 الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاء والزكاا 

%6946 هامش الربح قب  مصروفات التموي  واالستهالك واإلطفاء والزكاا   6641%  6644%  6341%  6649%  

 2949 4646 4949 5441 9241 االستهالكات واإلطفاء

 63241 6.644 12.49 15441 19644 الربح التشغيلي 

%1.49 هامش الربح التشغيلي  1243%  1641%  6541%  6644%  

(149) صافى مصروفات التموي    (144)  (542)  (941)  (544)  

 141 141 141 144 .14 دخ  االستثمار

 1146 942 1141 1141 346 أخرى 

 91146 6.941 16546 14246 15.41 الربح قب  الزكاا والضريبة 

 6143 1342 346 341 1144 الزكاا والضريبة 

 .6.14 62945 12441 15641 19242 صافى الدخ  

%1.46 العائد على المبيعات   1641%  1246%  6644%  6149%  

      

 6119A 6115A 6114A 6112E 6116F قائمة المركز المالي ) مليون ريال(

  11541  3644  3945  2441  14141 النقدية وما في حكمها 

  91444  6.449  64344  69344  66541 ذمم مدينة 

  .1614  11.41  41..  3542  4.44 المخزون 

  16641  11344  .1154  3141  2242 أخرى 

  24.44  21445  45442  53146  53341 إجمالي األصول قصيرا األج  

            

  6.61346  1.24243  1.15543  1.11944  6946. صافى الموجودات الثابتة 

  9146  9146  9146  6646  6646 موجودات غير ملموسة

  66345  66345  66345  15641  16.42 أخرى

  6.41349  1.32641  1.54441  1.1.646  36342 إجمالي الموجودات طويلة األج  

  .9.1664  6.46645  6.11142  1.26643  1.56.42 إجمالي الموجودات 

            

  6141  1346  .1564  14142  16143 الدين قصير األج  والمستحق من الدين طوي  األج  

  245.  6246  2542  2349  4944 ذمم دائنة 

  2243  4345  4141  5.45  5149 مصروفات مستحقة 

  1142  1142  1149  343  1645 أخرى 

  1.541  12241  .6664  66349  66.41 مطلوبات قصيرا األج  

            

  1.11144  69941  65444  5441  141 دين طوي  األج 

  16941  11445  349.  6546  2144 مطلوبات غير جارية 

  1.62146  1.42643  1.93941  1.66943  1.13141 حقوق المساهمين 

  .9.1664  6.46645  6.11142  1.26643  1.56.42 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6119A 6115A 6114A 6112E 6116F قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

  95641  91149  .6144  15345  3645 التدفقات النقدية التشغيلية 

  6.446  62644  15344  146  66646 التدفقات النقدية التمويلية 

(22646) التدفقات النقدية االستثمارية   (19441)  (96641)  (42346)  (21444)  

(63642) التغير في النقدية   1441  6.45  (143)  1146  
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

عالوا على ذلك، يقو  نظا  التقييم 4 وتستخد  البالد المالية هيك  التقييم الخاص بها من  الث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوا4/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاا ىمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %114القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %114القيمة العادلة تزيد أو تق  عن السعر الحالي بأق  من    حياد:

 %114القيمة العادلة تق  عن السعر 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 جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية4

 

 البالد المالية
 

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

 ...3 – 619 – 11 – 322+ اإلدارا العامة:

 1111 – 112 – 11. الهاتف المجاني:
 
 

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

 6280 – 290 – 11 – 322+  هاتف:
 

 إدارا الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 11 – 322+  هاتف:

 

 

 إدارا األبحاث والمشورا
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 11 – 322+  هاتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 11 – 322+  هاتف:

 

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

 6256 – 290 – 11 – 322+  هاتف:

 إخالء المس ولية

مالاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورا  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 4عن ذلكجة يقدمون أي ىمانات أو تعهدات صراحة أو ىمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرا أو غير مباشرا أي مس ولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادا نسخ أو إعادا توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرا او غير مباشرا ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  4المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثامااري ما ها  قابا  ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخد  أو يعتبر مشورا أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال4 لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 4االستثمار في مث  هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير4

 

 1.111–96تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

