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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %47  76.00 المستهدف السعر
 24/10/2018 بتاريخ 51.60 السعر الحالي

     
 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

المحافظة على 
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 األرباح

Million (SAR) 2017A 2018E 2019E 2020E

Revenue 1,212    1,233    1,423      1,776    

Gross Profit 559       460       577         734       

Operating Profit 308       153       271         343       

Net Profit 295       152       278         365       

EPS (SAR) 5.00      2.58      4.71        6.19      

EPS Growth (%) 31% -48% 82.7% 31% 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
  يزيد الصـقعـبي 

Tel +966 11 211 9398, Alsaqaaby@alrajhi-capital.com 

 القابضة الصحية للخدمات دلة شركة
المدى القريب المتوقع ضعيف  ;: األرباح متوافقة مع التقديرات 2018الربع الثالث 

 قوية على المدى البعيد  االرباح ولكن 

مليون لاير ، وكان  32.5% على أساس سنوي ليصل الى 58-بنسبة  2018انخفض ربح شركة دلة للربع الثالث 

انخفاض  -1مليون لاير. وكانت األسباب وراء هذا االنخفاض تعزى الى  32بذلك متوافقا مع تقديراتنا التي بلغت 

يل بسبب المخاوف العامة المتعلقة بالرسوم المفروضة على األجانب عدد المراجعين في مستشفى الشركة بالنخ

ربما يكون المرضى أيضا قد تحولوا الى المستشفيات الحكومية أو الى  - 2وانخفاض الدخل المتاح لالنفاق.

مصروفات بدء تشغيل مستشفى الشركة بضاحية نمار. وتشمل هذه  -3مستشفيات أقل تكلفة للحصول على العالج. 

صروفات مصروفات التشغيل المباشرة وغير المباشرة، تكاليف االستهالك وكذلك مصروفات التمويل.  وبالنسبة الم

للتوقعات المستقبلية، وبعد التوقيع على عقود تأمين رئيسية، فإننا نعتقد أن معدل التشغيل لمستشفى نمار، يمكن أن 

مما سيؤدي  2018عيادة تخصصية( في  40سرير و 150% من الطاقة التشغيلية الكلية ) 23يرتفع الى حوالي 

الى خفض الضغط على الهوامش نتيجة الرتفاع االيرادات. ومما يجدر ذكره هنا، أن شركة دلة قدمت تخفيضات 

لشركات التأمين بغرض دعم زيادة عدد المراجعين. وعقب صدور نتائج الربع الثالث، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو 

 76للمديين القصير والمتوسط. ونتيجة لذلك، فقد قمنا بخفض سعرنا المستهدف للسهم الى  عدد المرضى ولألسعار

 .لاير ولكننا أبقينا على تقييمنا لشركة دلة متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها

ون لاير. ملي 300مليون لاير، وجاءت أقل من تقديراتنا التي بلغت  281بلغت االيرادات لهذا الربع   :االيرادات

% فقط على أساس سنوي في الربع الثالث نظرا لتراجع عدد المرضى ولكننا 5وقد انخفضت  االيرادات بنسبة 

نتيجة الفتتاح مستشفى الشركة بضاحية نمار. وقد أثر ارتفاع  2018% في 2نتوقع أن ترتفع االيرادات بنسبة 

% في 46% )36فقد بلغ هامش الربح االجمالي المصروفات في المستشفى الجديد على هامش الربح االجمالي. 

(.وعلى أساس 2017% في الربع الثالث 26% )12( بينما انخفض هامش ربح التشغيل الى 2017الربع الثالث 

 .ربعي، فان االيرادات والهوامش تشهد تحسنا نتيجة الرتفاع عدد المرضى في مستشفى نمار

كون عاما صعبا بالنسبة لإليرادات وصافي األرباح على حد سوف ي 2018أن عام  نؤمن  :النظرة المستقبلية

% 15، من المتوقع أن تتحسن االيرادات وأيضا صافي الربح بنسبة 2019سواء. وبعد ذلك العام، أي في عام 

% على التوالي ويعزى ذلك الى ارتفاع معدل الطاقة التشغيلية لمستشفى نمار ) نتوقع أن يتم تشغيل المستشفى 82و

( وافتتاح مستشفى الدكتور محمد فقيه في 2019في  المشغلة حاليا  % من الطاقة االستيعابية 60تشغيلية تبلغ  بطاقة

، يمكن أن نشهد 2020%. وبعد ذلك في عام 31والذي تملك فيه شركة دلة حصة تبلغ  2019الربع الثاني 

بي في مستشفى النخيل وبلوغ مستشفى نمار األرباح أيضا نظرا للبدء في تشغيل البرج الغروارتفاعا في االيرادات 

عيادة(. وباإلضافة الى ذلك، فان الشركة تدرس حاليا، امكانية بناء  160سرير/  250لطاقته التشغيلية القصوى ) 

 ، التوسعية الخطط هذه أن نعتقد مستشفى في جدة، واخر في شمال الرياض، باإلضافة الى عمليتي استحواذ. إننا

 .المديين المتوسط والبعيد خالل للشركة األرباح في جيد نمو تحقيق تضمن سوف

قمنا بخفض نظرتنا المستقبلية للشركة نظرا ألننا نعتقد أن بلوغ مستشفى نمار لطاقته التشغيلية   :التقييم والملخص

ت التي القصوى، سوف يستغرق وقتا أطول مما توقعنا سابقا ويعزى ذلك الى الظروف االقتصادية الكلية والحسوما

منحت لشركات التأمين بنسب تجاوزت التوقعات. وباإلضافة الى ذلك، فان انخفاض عدد المراجعين، ربما يضطر 

الشركة الى تأجيل توسعاتها المخطط لها ) بلوغ مستشفى نمار لطاقته االستيعابية القصوى وتشغيل البرج الغربي 

، اذ انخفض 2018ة أقل من متوسط أداء السوق منذ بداية لمستشفى النخيل( لفترة قصيرة. لقد ظل أداء سهم الشرك

فإننا نعتقد أن ردة فعل السوق كانت قاسية على السهم, رغما عن تعديلنا %.وعند سعر السهم الحالي، 49بنسبة

. وبناء على طريقة تقييمنا للشركة على أساس المتوسط المرجح لطريقتي لنطاق زمني اطول الرتفاع ربح السهم

% ومعدل نمو 8.6لاير للسهم بناء على متوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ  73النقدية المخصومة ) التدفقات

مرة(، فقد  20لاير للسهم على أساس مكرر ربح يبلغ  79%( والتقييم على أساس  مكرر الربح ) 3.3نهائي يبلغ 

 االيجابي لشركة دلة تقييمنا أبقينا على، فقد من الحالي %47بنسبة  أي اعلىلاير.  76بلغ سعرنا المستهدف للسهم 

 .سهمها في المراكز بزيادة التوصية متضمنا

2018مختصر ارباح شركة دلة للخدمات الصحية في الربع الثالث  1الشكل   

Q3 2018 Q3 2017 Q2 2018 % chg y-o-y % chg q-o-q ARC Estimate

Revenue 281 295 273 -5% 3% 302

Gross Profit 101.4 136.8 92.4 -26% 10% 107.5

Gross Margin 36% 46% 34% NA NA 36%

Operating Profit 32.5 76.4 20 -57% 65% 35.0

Net Profit 32.4 76.8 19 -58% 73% 32.0  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital 
 

 التصنيف الحالي
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن مع

 المسئولية من خالء
ء شركة الراجحي المالي ة وال يج وز أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال

، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابي ة ص ريحة م ن ش ركة الراجح ي المالي ة. إن اس تالم ه ذه الوثيق ة  إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو اإلفصاح عنها
علوم ات قب ل ء ، واس تنتاجات أو مواإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآرا

فة يعتقد أنه ا معلوم ات موثوق ة نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختل
بشأن البيانات والمعلومات المقدمة كما أنه ا ال تق ر ب أن المعلوم ات الت ي أو ضمنية(  لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحة

إنما تقدم معلومات عامة فقط.  كما أن ه ال  تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه
مارية ذات الص  لة بتل  ك المعلوم  ات وال أي رأي وارد ف  ي ه  ذه الوثيق  ة يش  كل عرض  ا أو دع  وة لتق  ديم ع  رض لش  راء أو بي  ع أي أوراق مالي  ة أو غيره  ا م  ن المنتج  ات االس  تث

ة شخص ية ف ي مج ال االس تثمار كم ا أنه ا ال تأخ ذ ف ي االعتب ار األه داف االس تثمارية أو الوض ع األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من ه ذه الوثيق ة تق ديم مش ور
 المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

وراق مالي ة ، أو اس تثمار آخ ر أو أي ة اس تراتيجيات ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المش ورة المالي ة أو القانوني ة أو الض ريبية بش أن م دى مالءم ة االس تثمار ف ي أي أ
في هذه الوثيقة ق د ال تتحق ق.  ك ذلك ينبغ ي  استثمار جرت مناقشتها أو التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد

ن ه  ذا الن  وع أو غيره  ا م  ن االس  تثمارات ، إن وج  د ، ق  د يتع  رض للتقلب  ات وب  أن س  عر أو قيم  ة تل  ك األوراق المالي  ة للمس  تثمرين مالحظ  ة أن ال  دخل م  ن أوراق مالي  ة م  
 المت أتي م ن اس تثمارات معين ة.  واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصرف قد يكون لها آثار سلبية عل ى قيم ة أو ثم ن ، أو ال دخل

لين فيه ا أو واح د أو ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز أن يكون لش ركة الراجح ي المالي ة أو المس ئو وبناء عليه
أو الجه ات المص درة لتل ك األوراق المالي ة أو االس تثمارات ذات أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مص لحة مالي ة ف ي األوراق المالي ة للجه ة 

ش تقات ، أو غيره ا م  ن ، بم ا ف ي ذل ك المراك ز طويل ة أو قص يرة األج ل ف ي األوراق المالي  ة ، وخي ارات ش راء األس هم أو العق ود ااجل ة أو الخي ارات األخ رى أو الم العالق ة
لية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخ دمات المص رفية االس تثمارية أو غيره ا م ن الخ دمات  أو الس عي األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي الما

م ا ف ي ذل ك الراجحي المالي ة ، بلتأمين الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة 
ش رة أو غي ر مباش رة ، م ن الشركات التابعة لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خس ارة أو أض رار  أخ رى ق د تنش أ ، بص ورة مبا

 أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.

وصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تح ديث المعلوم ات ال واردة ف ي تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية ت
اع ى أن ه ذه ب أي وس يلة. كم ا يرهذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيي ر أو استنس اأ أو إرس ال أو توزي ع ه ذه الوثيق ة م ن وث ائق البح ث كلي ا أو جزئي ا ب أي ش كل أو 

أو دول ة أو بل د أو أي ة والي ة  الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء ك ان مواطن ا أو مقيم ا ف ي أي مك ان
ق انون أو يتطل ب م ن ش ركة الراجح ي المالي ة أو أي م ن فروعه ا القي ام ب أي قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو استخدام ه ذه الوثيق ة مخالف ا لل

 تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 باس تثناء تغطيته ا إط ار ف ي األس هم لجمي ع المحتم ل االنخف اض أو المطل ق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل وعدد المالية الشركات أسهم

 بح دود زمن ي أف ق خ الل المس تهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 .شهور 6-9

-6 فت رة خ الل الح الي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 . شهرا 9

 المس تهدف المس توى إل ى الس هم س عر يص ل أن ونتوق ع ، للس هم الح الي الس عر مس توى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 .شهرا 9-6 فترة خالل

 : تعريفات .2

 المس توى إل ى مع ين س هم س عر يص ل أن يتوقع ون فه م ، أخ رى وبعب ارة. شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"
 .الفترة تلك خالل المستهدف

 للس هم ومناس بة واس ع نط اق عل ى مقبولة أساليب بإتباع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"
 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك مثال ، المعني القطاع أو

 هن اك تك ون وق د.  الس عر له ذا مم اثال بالض رورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 يختل ف مس تهدف س عر بتحدي د نق وم ، الحال ة ه ذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال عدم جيد بشكل ررتب أسباب

 .بذلك للقيام دفعتنا التي األسباب ونشرح ، السهم لذلك المقدرة العادلة القيمة عن

 األداء أو األرب  اح كان  ت إذا أو ، الخارجي  ة العوام  ل م  ن وغيره  ا االقتص  ادية واالتجاه  ات ع  ام بوج  ه الس  وق ألوض  اع يخض  ع مس  تهدف س  عر أي تحقي  ق أن مالحظ  ة يرج  ى
 .توقعاتنا مستوى دون أو يتجاوز المعنية للشركة التشغيلي

 لالتصال
 

 مازن السديري
 البحوث ادارة مدير

  9449 211 11 966+: هاتـــف
capital.com-alsudairim@alrajhi 

 
 

 شركة الراجحي المالية
 إدارة البحوث

 طريق الملك فهد, المكتب الرئيسي
 11432الرياض  5561ص ب 

 المملكة العربية السعودية  
 بريد الكتروني: 

research@alrajhi-capital.com 
www.alrajhi-capital.com 
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