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 قطاع الرعاية الصحية

 دله الصحية

تحقيييص فيا ي   1122أظهرت النتائج المالية األولية لشركة دله للخدمات الصحية للربع الرابع من عام 

%، 11مليون ريال خالل الربع المماثل من العام السابص بنمو  7232مليون ريال مقابل  1.32ربح قدره 

ً  عيلي  22مليون ريال بنسبة بلغت  2132وبالمقارنة مع الربع السابص تراجع فا   الربح من  %3 وبنيا

ميليييون رييال ليليعيام  117مليون ريال مقابل  197% ليبلغ 2.ذلك قفز فا   الربح السنوي بنسبة 

 % للعام السابص3 .293% مقابل .1.3السابص3 وأدى ذلك لتحسن هامش فا   الربح إل  

%، .مليون ريال بزيادة  21.مليون ريال مقارنة بي  11.حققت الشركة خالل الربع الرابع إيرادات بمبلغ 

ميليييون رييال، ليتيصيعيد  197% عن الربع السابص الذي بلغت ايراداته 21   حين ارتفعت االيرادات بي 

 11213مليون ريال لعام  .2121مليون ريال مقابل  21121% مسجلة .اإليرادات السنوية بنسبة 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابص لعيدة وأرباح الربع الرابع النمو الكبير    األرباح السنوية  جاً

 :أبرزهاأسباب 

  ،الزيادة اإلجمالية    حجم اإليرادات النياتيجية عين زييادة إييرادات اليعيييادات اليخيارجييية واليتينيوييم

 باإلضا ة إل  زيادة مستوى التشغيل3

 3انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية والتسويقية 

  ،انخفاض مخصصات الديون المشكوك    تحصيلها بشكيل كيبييير ميقيارنية ميع اليعيام السيابيص

 تراجع مصاريف الزكاة3باإلضا ة إل  

 3تسجيل مخصص هبوط قيمة أفول غير ملموسة خالل العام السابص 

  تراجع اإليرادات األخرى نتيجة خسائر من بيع بعض االستثمارات ميقيارنية بيحربياح بيييع اسيتيثيميارات

 خالل العام السابص3

االرتفاع الملموس    تكاليييف ومصيارييف  جراًبالمقارنة مع الربع السابص، تراجعت أرباح الربع األخير 

ملييون رييال  939رادات األخرى خسائر بنحو يالتشغيل مقارنة  بالربع السابص، باإلضا ة إل  تسجيل اإل

 مليون ريال خالل الربع الثالث من نفس العام3 32.خالل الربع الرابع مقارنة  بحرباح بلغت 

مليون ريال  7231مليون ريال خالل الربع الرابع مقابل  2.39بالمقابل سجلت الشركة ربحا  تشغيليا  بلغ 

% عن الربع السابص3 وبيذليك قيفيز 1%،  يما تراجع بنحو 19للربع المماثل من العام السابص بنمو بلغ 

مليون ريال للعام  1.2مليون ريال مقارنة بي  12.% ليصل إل  ..بنسبة  1122الربح التشغيل  لعام 

 3 1121% لعام 2939% مقابل .173السابص، ليصعد هامش الربح التشغيل  إل  

 .2مليون ريال ومتوسط توقعات اليميحيليلييين اليبياليغية  22أتت أرباح الربع الرابع دون توقعاتنا البالغة 

ميليييون رييال،  2139مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساس  إل  تسجيل خسائر غير تشغيليية بينيحيو 

 1122 ضال  عن عكس مخصص الزكاة خالل الربع الرابع3 من جانب آخير، أظيهيرت الشيركية خيالل عيام 

قدرتها عل  التحكم    مصاريفها ور ع كفاًتها التشيغيييلييية وهيواميش ربيحيييتيهيا، بياإلضيا ية إلي  

خفضها وبشكل ملحوظ لمخصصات الديون المشكوك    تحيصيييليهيا ميقيارنية  بياألعيوام السيابيقية3 

نتوقع أن تستمر الشركة    تحقيص معدالت نمو جيدة خالل السنوات المقبيلية  ي  ظيل خيطيطيهيا 

بالمقابل مين اليميتيوقيع تشيغيييل اليميرحيلية التوسعية  ضال  عن تزايد الطلب عل  الخدمات الصحية3 

حيييث تيبيليغ اليطياقية  1122عيييادة خيالل عيام  271سيريير و  211األول  من مستشف  نمار بسعة 

 عيادة3  111سرير و  11.االستيعابية اإلجمالية للمستشف  

   ضوً ما سبص قمنا بمراجعة تيوقيعياتينيا اليميسيتيقيبيلييية إلييرادات الشيركية وهيواميش ربيحيييتيهيا،          

ً  عليه نبق  عل  تقييمنا لسهم دله عند   ريال3 .21وبنا

 محمد حسان عطيه

 محلل مال 

MH3Atiyah@albilad-capital3com 

 

 للتوافل مع إدارة األبحاث:

 ترك   دعص

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

 زيادة المراكز التوفية

 21.311 القيمة العادلة )ريال(
 217312 )ريال( 1122مارس  11السعر كما    

 %2231 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 11.3SE. رمز تداول

 221311 أسبوع )ريال( 71أعل  سعر لي 

 9.311 أسبوع )ريال( 71أدن  سعر لي 

 31.% التغير من أول العام

 72 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداول لي 

 11299 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 .2117 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 79 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(7كبار المساهمين )أكثر من 

 %7.312 شركه دله البركة القابضة 

 %.731 محمد راشد محمد الفقيه 

 1127A 11212A 1122A 1122F ديسمبر  -نهاية العام المال  

قيمه المنشحة /الربح قبل مصرو ات التمويل 
 223.2 22319 1.322 13.1. واالستهالك واإلطفاً والزكاة

 7317 7312 7392 1392 مضاعف المنشحة / المبيعات 

 293.2 12311 12379 2371. مضاعف الربحية 

%.23 العائد عل  التوزيع   239%  13.%  139%  

 3.1. 311. 319. 3.7. مضاعف القيمة الد ترية 

 .32. 7322 ..73 1319 السعر / المبيعات 

 .132 1322 1312 1311 النسبة الجارية لألفول 

%2.31 نمو اإليرادات   2231%  .31%  231%  

 ..73 7311 322. 1321 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

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

50

100

150

200

250

300

350

 العائد عل  المبيعات المبيعات

 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 المالية3ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية    التقرير عن الطريقة الت  تتبعها الشركة3 ولكن ال تحثير من هذا االختالف عل  النتيجة

A ،علية  :E ،تقديرية :F3متوقعة : 

    ضوً معايير المحاسبة الدولية بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة و قا للمعايير السعودية3 1122*تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام  

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 A 1127A 1121A 1122A 1122F.112 قائمة الدخل )مليون ريال(

  21.1237  2112132  2121132  .9273  27939 إجمال  اإليرادات 

  .1.23  .79.3  71237  71131  7732. تكلفة المبيعات 

%7.31 نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات   7.31%  .239%  .931%  .232%  

  12232  17.31  12.32  11239  11232 المصرو ات العمومية واالدارية ومصرو ات البيع والتوزيع

%1.37 نسبة المصرو ات العمومية واالدارية ومصرو ات البيع والتوزيع للمبيعات   1137%  1.37%  1139%  1132%  

(137)  231.  2.39  2131 مخصصات الديون المشكوك    تحصيلها  .31  

  .973.  1231.  12931  11132  29132 الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلطفاً والزكاة 

%1132 هامش الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلطفاً والزكاة   1.31%  1.39%  .13.%  .131%  

 1137 7931 7231 .713 731. االستهالكات واإلطفاً

 1239. 1231. 1.231 .2213 2.732 الربح التشغيل  

%2139 هامش الربح التشغيل   223.%  2939%  173.%  1732%  

(137) فا   مصرو ات التمويل   (.31)  (232)  (239)  (731)  

 131 131 131 131 237 دخل االستثمار

(231) 937 931 2132 أخرى   2232 

 737.. 1731. 1.232 22.32 27131 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 .273 2131 2.31 932 931 الزكاة والضريبة 

 1132. 19731 11.32 21732 2.232 فا   الدخل 

%2232 العائد عل  المبيعات   2132%  293.%  1.3.%  1.37%  

      

 A 1127A 1121A 1122A 1122F.112 قائمة المركز المال  ) مليون ريال(

  9231  .913  22131  .9.3  1731 النقدية وما    حكمها 

  1731.  12131  12231  17937  1.937 ذمم مدينة 

  .213  2939  1932  2231  9.31 المخزون 

  2.132  2.232  2132  21.32  9232 أخرى 

  .1.13  79232  11.32  7.731  9131. إجمال  األفول قصيرة األجل 

            

  112.131  2122237  21.1132  39..212  2112.37 فا   الموجودات الثابتة 

  2931  2931  2931  132.  1231 موجودات غير ملموسة

  2.932  .2.13  11132  .1293  2.131 أخرى

  1112232  219.231  2111131  21.7731  2122132 إجمال  الموجودات طويلة األجل 

  .119113  1171231  111.131  1111131  2112139 إجمال  الموجودات 

            

  .2223  21731  .2723  2.232  27231 الدين قصير األجل والمستحص من الدين طويل األجل 

  9231  2932  2131  1.31  .193 ذمم دائنة 

  1732  1139  1239  7132  .23. مصرو ات مستحقة 

  2.32  2731  2.37  .213  939 أخرى 

  19732  12231  2132.  12132  .1293 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  1.232  .723.  1.31.  1.737  731. دين طويل األجل

  22132  21131  9132  .293  2.32 مطلوبات غير جارية 

  2121.31  2119131  2172131  21.9.31  2112.39 حقوق المساهمين 

  .119113  1171231  111.131  1111131  2112139 إجمال  المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 A 1127A 1121A 1122A 1122F.112 قائمة التد قات النقدية )مليون ريال(

  2.39.  7.32.  .3...  .12.3  .2.93 التد قات النقدية التشغيلية 

  7131 ).23.( )131(  2.937  132 التد قات النقدية التمويلية 

 )2232.( )2232.( )1.231( )737..( )2.731( التد قات النقدية االستثمارية 

  231 )9132(  9.31  .123  2732 التغير    النقدية 
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 شرح نظام التصنيف    البالد المالية

عالوة عل  ذلك، يقوم نظام التقييم 3 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوفيات عل  البيانات الكمية والكيفية الت  يجمعها المحللون

ً  عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة الت  نحددها، وإمكانية الصع  الهبوط3/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطص التوفية التالية بنا

 %213القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحال  بحكثر من   :زيادة المراكز

 %213القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحال  بحقل من    حياد:

 %213القيمة العادلة تقل عن السعر الحال  بحكثر من   تخفيض المراكز: 

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

 السوق أو أية أسباب أخرى خافة بحبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالً
 clientservices@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 9222 – .11 – 22 – 911+ اإلدارة العامة:

 1112 – 221 – 211 الهاتف المجان :

 
 

 إدارة األفول
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 1121 – 191 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 1179 – 191 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital3com البريد اإللكترون :

 1171 – 191 – 11 – 966+  هاتف:

 capital3com/research-www3albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 11.1 – 191 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصر ية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلكترون :

 1171 – 191 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالً المس ولية

ماليية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتحكد من أن محتوى المعلومات المذكورة     هذا التقرير  فحيحة ودقيقة ومع ذلك  إن شركة البالد

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات فراحة أو ضمنا  بشحن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مس ولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوا يقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليا  أو جيزئيييا  ألي غيرض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بحن هذه المعلومات ال تشكل توفية بشراً أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري3

ً  كان كليا  أو جزئيا  هو مس وليته الكاملة وحده ً  عل  هذا التقرير سوا  3يعتبر أي إجراً استثماري يتخذه المستثمر بنا

ا أو أي إجراً آخر يمكن أن يتحقص مستقبال3 لذلك  إننا نينيصيح بياليرجيوع إلي سيتيشيار اسيتيثيمياري مي هيل قيبيل   مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار 

 3االستثمار    مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 12211–2.تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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