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 قطاع الرعاية الصحية

 دله الصحية

تحقيق صاايا   6102أظهرت النتائج المالية األولية لشركة دله للخدمات الصحية للربع الثالث من عام 

%، 62مليون ريال خالل الربع المماثل من العام السابق بنمو  2167مليون ريال مقابل  2267ربح قدره 

%6 وباناا ع عالا  01مليون ريال بنسبة بالا ا   21وبالمقارنة مع الربع السابق ارتفع صاي  الربح من 

مالاياون رياال ماقاابال    646% ليبالا  43ذلك قفز صاي  الربح للتسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 

مليون ريال لنفس الفترة من العام السااباق6 وأدذ ذلاك لاتاحاسان فاامار صاايا  الارباح  لا   024

 % للفترة المماثلة من العام السابق6 6163% مقابل 6266

مالاياون رياال بازياادة  624مليون ريال مقارناة باا  692حقق  الشركة خالل الربع الثالث  يرادات بمبل  

مالاياون رياال،  677% عن الربع السابق الذي بالا ا  اياراداتاه 663%، ييما نم  االيرادات با  7بل   

مليون ريال مقابال  772% مسجلة 362لتصعد  يرادات التسعة أشهر األول  من العام الجاري بنسبة 

 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق6 732

مقارنة بالافاتارة الامامااثالاة مان وأرباح الربع الثالث  أرجع  الشركة النمو الكبير ي  أرباح التسعة أشهر

 : أبرزفاالعام السابق لعدة أسباب 

  ،الزيادة اإلجمالية ي  حجم اإليرادات النااتاجاة عان زياادة  يارادات الاعاياادات الاخاارجاياة والاتاناويام

 باإلضاية  ل  زيادة مستوذ التش يل6

 6انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية والتسويقية 

وذلك عل  الرغم من تراجع اإليرادات األخرذ نتيجة تحقيق أرباح بيع استثمارات غير متكررة خاالل الارباع 

المقارن من العام السابق6 بالمقابل يعود ارتفاع األرباح بالمقارنة ماع الارباع السااباق بااإلضااياة  لا  

الزيادة اإلجمالية لإليرادات  ل  نمو اإليرادات األخرذ مقارنةع بالربع السابق والاماصااحاباة لازياادة حاجام 

 النشاط خالل الربع الثالث6

مليون ريال مقاابال  042% محققاع 06من جانب آخر، نم   جمال  الربح خالل الربع الثالث من العام با 

% عن الربع السابق6 وعل  صعيد التسعة أشاهار 2مليون ريال للربع المماثل، ييما تحسن بنحو  066

%، 2مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنمو  472مليون ريال مقابل  300بل   جمال  الربح 

 61026% للفترة المقابلة من عام 3263% مقابل 3263ليرتفع فامر  جمال  الربح  ل  

مليون ريال ي   2067مليون ريال  ي  الربع الثالث مقابل  2263كما سجل  الشركة ربحاع تش يلياع بل  

% عن الربع السابق، وبذلك قفز الربح 7%، ييما ارتفع با 37الربع المماثل من العام السابق بنمو بل  

مالاياون رياال خاالل  024مليون ريال ماقاابال  644% ليصل  ل  42التش يل  للتسعة أشهر بنسبة 

% لفترة التسعة أشهر مقابال 6264، ليصعد فامر الربح التش يل   ل  6102نفس الفترة من عام 

 % للفترة المماثلة من العام السابق6 6163

مليون ريال ومتوسط توقعات الماحالالايان  27ياق  نتائج  الربع الثالث من فذا العام توقعاتنا البال ة 

مليون ريال حيث تمكن  الشركة مان ماواصالاة الاتاحاكام يا  مصااريافاهاا ورياع كافاا تاهاا  23البال ة 

التش يلية وفوامر ربحيتها، باإلضاية  ل  خفضها وبشكل ملحوظ لمخصصات الديون المشاكاو  

نتوقع أن تستمر الشركة ي  تحقيق معدالت نمو جايادة خاالل الساناوات ي  تحصيلها 6 وبنا ع عليه، 

 المقبلة ي  ظل خططها التوسعية يضالع عن تزايد الطلب عل  الخدمات الصحية6 

ي  ضو  ما سبق قمنا بمراجعة تاوقاعااتاناا الاماساتاقابالاياة إليارادات الشاركاة وفاوامار رباحاياتاهاا،          

 ريال6 063 ل   006وبنا ع عليه نريع تقييمنا لسهم دله من 

 محمد حسان عطيه

 محلل مال 

MH6Atiyah@albilad-capital6com 

 

 للتواصل مع  دارة األبحاث:

 ترك  يدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 زيادة المراكز التوصية

 063611 القيمة العادلة )ريال(
 012661 )ريال( 6102أكتوبر  62السعر كما ي  

 %0267 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 31136SE رمز تداول

 002611 أسبوع )ريال( 26أعل  سعر لا 

 73621 أسبوع )ريال( 26أدن  سعر لا 

 0062% الت ير من أول العام

 42 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التداول لا 

 2,622 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 0,220 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 29 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المسافمين )أكثر من 

 %23620 شركه دله البركة القابضة 

 %2663 محمد راشد محمد الفقيه 

 6103A 6102A 61022A 6102E ديسمبر  -نهاية العام المال  

قيمه المنشأة /الربح قبل مصرويات التمويل 
 07612 63600 41670 42624 واالستهال  واإلطفا  والزكاة

 2621 2610 2619 7606 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 09646 62622 42692 36629 مضاعف الربحية 

%167 العائد عل  التوزيع   063%  069%  069%  

 4622 3602 3621 3696 مضاعف القيمة الديترية 

 2600 2649 2642 2669 السعر / المبيعات 

 6662 6610 6611 0622 النسبة الجارية لألصول 

%0362 نمو اإليرادات   0362%  0761%  263%  

 2621 4674 6671 6639 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: تداول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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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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 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية ي  التقرير عن الطريقة الت  تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من فذا االختالف عل  النتيجة

A ،يعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

  ية6القوائم المالية التاريخية معدة ويقا لمعاير المحاسبة السعودية لحين اصدار القوائم المالية الجديدة ويقا للمعايير المحاسبية الدول

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  0,66260  0,02667  97263  72969  23962  جمال  اإليرادات 

  29462  22762  26661  32267  47261 تكلفة المبيعات 

%2062 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   2461%  2461%  3769%  3763%  

  63266  62462  66069  61067  02367 المصرويات العمومية واالدارية ومصرويات البيع والتوزيع

%6661 نسبة المصرويات العمومية واالدارية ومصرويات البيع والتوزيع للمبيعات   6462%  6662%  6462%  6160%  

(061)  4061  0369  0666  6364 مخصصات الديون المشكو  ي  تحصيلها  

  47262  67962  66262  09160  02462 الربح قبل مصرويات التمويل واالستهال  واإلطفا  والزكاة 

%6466 فامر الربح قبل مصرويات التمويل واالستهال  واإلطفا  والزكاة   6660%  6461%  6369%  4062%  

 2962 2262 2264 3261 4260 االستهالكات واإلطفا 

 46267 64660 02163 03260 04262 الربح التش يل  

%0764 فامر الربح التش يل   0269%  0264%  6161%  6262%  

(164) صاي  مصرويات التمويل   (162)  (362)  (067)  (166)  

 161 161 161 062 067 دخل االستثمار

 0464 962 961 0160 966 أخرذ 

 44969 64967 02362 02266 03760 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 0262 0361 962 961 0062 الزكاة والضريبة 

 46364 66267 02260 03260 04262 صاي  الدخل 

%0766 العائد عل  المبيعات   0260%  0262%  0963%  6262%  

      

 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة المركز المال  ) مليون ريال(

  09262  07262  9463  2261  02161 النقدية وما ي  حكمها 

  62363  67262  62962  64962  66360 ذمم مدينة 

  2662  2960  7761  9362  2762 المخزون 

  7061  7167  01367  9060  2262 أخرذ 

  21362  26360  23262  39166  39960  جمال  األصول قصيرة األجل 

            

  6,12762  0,31462  0,03369  0,10462  76462 صاي  الموجودات الثابتة 

  0966  0966  4162  6266  6266 موجودات غير ملموسة

  09262  61662  62963  03661  06762 أخرذ

  6,69463  0,26262  0,32261  0,07662  92962  جمال  الموجودات طويلة األجل 

  6,79760  6,63962  6,11162  0,22669  0,32762  جمال  الموجودات 

            

  06662  02764  03267  02062  06169 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  2462  2161  2362  2964  2462 ذمم دائنة 

  2760  2769  2160  3763  3064 مصرويات مستحقة 

  0462  0462  0164  969  0663 أخرذ 

  62764  40167  62667  62964  66760 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  29169  46461  63262  3261  161 دين طويل األجل

  06063  01362  7964  2362  2162 مطلوبات غير جارية 

  0,20262  0,20066  0,49461  0,62469  0,09161 حقوق المسافمين 

  6,79760  6,63962  6,11162  0,22669  0,32762  جمال  المطلوبات وحقوق المسافمين 

      

 6104A 6103A 6102A 6102A 6102E قائمة التديقات النقدية )مليون ريال(

  36462  43062  60364  03963  9263 التديقات النقدية التش يلية 

(163)  03962  162  62662 التديقات النقدية التمويلية   40360  

(22662) التديقات النقدية االستثمارية   (04261)  (44262)  (63761)  (26262)  

(69662) الت ير ي  النقدية   0260  6763  9466  0161  
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 شرح نظام التصنيف ي  البالد المالية

عالوة عل  ذلك، يقوم نظام التقييم 6 وتستخدم البالد المالية فيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية الت  يجمعها المحللون

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم الم طاة ضمن  حدذ مناطق التوصية التالية بنا ع عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة الت  نحددفا، و مكانية الصع

 %016القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحال  بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحال  بأقل من    حياد:

 %016القيمة العادلة تقل عن السعر الحال  بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود ت يير جوفري ي  أدا  الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرذ خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمال 
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكترون :

 9777 – 614 – 00 – 922+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 711 الهاتف المجان :
 
 

  دارة األصول
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكترون :

 2671 – 691 – 00 – 922+  فاتف:
 

  دارة الحفظ
 custody@albilad-capital6com البريد االلكترون :

 2629 – 691 – 00 – 922+  فاتف:

 

 

  دارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital6com البريد اإللكترون :

 2621 – 691 – 00 – 922+  فاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع عل  الشبكة:

 

   دارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكترون :

 2641 – 691 – 00 – 922+  فاتف:

 

 المصريية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital6com البريد االلكترون :

 2622 – 691 – 00 – 922+  فاتف:

  خال  المس ولية

مالياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال ال بذل  شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن محتوذ المعلومات المذكورة  ي  فذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك يإن شركة البالد

 6عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمناع بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغاراض دون الاماواياقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال فذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كلياع أو جازئايااع ألي غارض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلف  االنتباه بأن فذه المعلومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي  جرا  استثماري يتخذه المستثمر بنا ع عل  فذا التقرير سوا ع كان كلياع أو جزئياع فو مس وليته الكاملة وحده

ا أو أي  جرا  آخر يمكن أن يتحقق مستقبال6 لذلك يإننا ناناصاح باالارجاوع  لا ساتاشاار اساتاثامااري ما فال قابال   مليس الهدف من فذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارع

 6االستثمار ي  مثل فذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6

 

 17011–42تصريح فيئة السوق المالية رقم 

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

