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 قطاع الرعاية الصحية

 دله الصحية

تحقيق  اقا ق   8152أظهرت النتائج المالية األولية لشركة دله للخدمات الصحية للربع األول من عام 

%، 28مليون ريال للربع المماثل من العام السابق  بقافقخق قا   21مليون ريال مقابل  1285ربح قدره 

%8 987مليون ريال وبنسبة افخ ا  بلغق   1285وبالمقارفة مع الربع الساب  تراجع اا   الربح من 

% للربع المماثل مقن القعقام السقابق ، 8285% مقابل 5282أدى ذلك لتراجع هامش اا   الربح إلى 

 %57818كما تقلص مقارفة بهامش اا   الربح للربع الساب  والبالغ 

مليون ريال بقييقاد   21882مليون ريال مقارفة بق  21281حقق  الشركة خالل الربع األول إيرادات بمبلغ 

% عن الربقع السقابق  القلغ بقلقغق  ايقراداتقه 182%،    حين افخ ض  االيرادات بق 587ط ي ة بلغ  

 مليون ريال8 28187

أرجع  الشركة تراجع أرباح الربع األول من العام الجارغ مقارفة بالربع الساب  والربع المماثقل مقن عقام 

 لعد  أسباب أبرزها: 8159

 ما قبل التشغيل فتيجة المصاريف المصاحبة لبدء تشغيل مستش ى فمار8 تكاليف 

  زياد  مصاريف التشغيل والمصاريف اإلدارية فتيجة ارت اع تكاليف التعقهقدات القخقارجقيقة لقلقعقمقالقة

 الطبية وغير الطبية8

   ضريبة القيمة المضا ة والت  أثرت بشكل جوهرغ على مصاريف أفشطة التسوي 8تطبي 

  مقن مقعقايقيقر القتقققاريقر  7إفشاء مخصصات لخسائر االئتمان خالل الربع األول عند تطبي  المعقيقار

 المالية الدولية للمر  األولى8

رادات األخقرى خسقائقر بقنقحقو      يقتسقجقيقل اإلوجاء تراجع األرباح مقارفة مع الربع الساب  على الرغق  مقن 

 فتيجة تحقي  خسائر من بيع بعض االستثمارات8 8159مليون ريال خالل الربع الرابع من عام  787

مليون ريال للربع المقمقاثقل  511مليون ريال للربع األول مقابل  528سجل  الشركة إجمال  ربح بمبلغ 

مليون ريال8  512% عن الربع الساب  والبالغ 5585%،  يما تقلص بق 282من العام الساب  بافخ ا  

مليون ريال خالل الربع األول من العام الجارغ مقارفة  1781وبالمقابل حقق  الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

%،    حين هبط الربح القتقشقغقيقلق  2189مليون ريال للربع المماثل من العام الساب  بتراجع  2182بق 

ربقح أدى ذلك إلى تراجع هقامقش الق%8  81مليون ريال للربع الساب  وبنسبة افخ ا  بلغ   9187من 

% 8281% للربع المماثل من العام الساب  و 8282% مقابل 5782بشكل كبير ليصل إلى التشغيل  

 8 8159للربع الرابع من عام 

أعلن  الشركة عن بدء التشغيل ال عل  للمرحلة األولى من مستش ى دله فقمقار اعقتقبقارًا مقن تقاريق      

عقيقاد ،  511سقريقر و  8511 الجدير باللكر أن  المرحلة األولى من مستش ى فمار  تبلغ 8152أبريل  2

 عياد 8  811سرير و  111   حين تبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية للمستش ى 

مليون ريال ومقتقوسقط تقوققعقات القمقحقلقلقيقن  21أت  أرباح الربع األول من العام دون توقعاتنا البالغة 

مليون ريال ويرجع ذلك بشكل أساس  إلى ارتقاع تكاليف ومصاريف التشغيل والمصاحبة  91البالغة 

لبدء تشغيل مستش ى فمار الجديد8 من جافب آخر، فتوقع أن تشهد إيرادات الشركة تحسقن طق قيقف 

بدع  من تشغيل المرحلة األولى من مستش ى فمار8 وعلى الرغ  من ذلك فتقوققع  8152خالل عام 

أن يشكل ا تتاح المستش ى الجديد ضغطًا على أربقاح الشقركقة لقلقعقام القجقارغ بسقبقب القييقاد   ق  

مخصصات االستهالك وتسجيل مصرو ات التمويل المتعلقة بمستش ى فمار    ققائقمقة القدخقل 

بداًل من رسملة تلك المصاريف    قائمة المركي المال ، باإلضا ة إلى تكل ة تشغيل المستش ى 

وعط ًا على ما سب  قمنا بقمقراجقعقة تقوققعقاتقنقا واحتمالية تأخر ربط المستش ى مع شركات التأمين8 

المستقبلية إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها، وبناًء عليه فرى أن القيمة العادلة لسقهق  شقركقة دلقه 

 ريال8 511للخدمات الصحية تبلغ 

 محمد حسان عطيه

 محلل مال 

MH8Atiyah@albilad-capital8com 

 

 للتواال مع إدار  األبحاث:

 ترك   دع 

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital8com 

 حياد التواية

 511811 القيمة العادلة )ريال(
 511815 )ريال( 8152مايو  51السعر كما    

 %181 العائد المتوقع

  بيافات الشركة

 11118SE رمي تداول

 551811 أسبوع )ريال( 18أعلى سعر لق 

 71811 أسبوع )ريال( 18أدفى سعر لق 

 -581% التغير من أول العام

 12 أشهر )ألف سه ( 2متوسط حج  التداول لق 

 1,715 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 5,192 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 17 األسه  المصدر  )مليون سه (

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 %11815 شركه دله البركة القابضة 

 %1881 محمد راشد محمد ال قيه 

 8151A 81512A 8159A 8152E ديسمبر  -فهاية العام المال  

قيمه المنشأ  /الربح قبل مصرو ات التمويل 
 85822 52811 88878 87882 واالستهالك واإلط اء واليكا 

 1885 1812 1895 1891 مضاعف المنشأ  / المبيعات 

 87811 81811 81881 21891 مضاعف الربحية 

%581 العائد على التوزيع   881%  881%  881%  

 2822 2817 2827 1881 مضاعف القيمة الد ترية 

 1812 1829 1819 1877 السعر / المبيعات 

 8811 8852 8815 8811 النسبة الجارية لألاول 

%5181 فمو اإليرادات   5281%  188%  185%  

 2811 1811 2825 8821 ربحية السه  )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

95
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 م شر تداول دله الصحية

 المصدر: تداول

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: القوائ  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 للقوائ  المالية8ال قد تختلف طريقة عر  بيافات القوائ  المالية    التقرير عن الطريقة الت  تتبعها الشركة8 ولكن ال تأثير من هلا االختالف على النتيجة

A ،علية  :E ،تقديرية :F8متوقعة : 

  8   ضوء معايير المحاسبة الدولية 8152-8151* ت  عر  القوائ  المالية لل تر  

 المصدر: القوائ  المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية

 8151A 8151A 8151A 8159A 8152E قائمة الدخل )مليون ريال(

  5,89281  5,85885  5,51882  72181  21787 إجمال  اإليرادات 

  19281  17281  11281  18881  11182 تكل ة المبيعات 

%1281 فسبة تكل ة المبيعات للمبيعات   1281%  1287%  1781%  1882%  

  87181  81281  89289  88587  81582 المصرو ات العمومية واالدارية ومصرو ات البيع والتوزيع

%8281 فسبة المصرو ات العمومية واالدارية ومصرو ات البيع والتوزيع للمبيعات   8881%  8281%  8187%  8882%  

(881)  2581  5187  5888 مخصصات الديون المشكوك    تحصيلها  181  

  21185  21981  82781  88189  57185 الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلط اء واليكا  

%8885 هامش الربح قبل مصرو ات التمويل واالستهالك واإلط اء واليكا    8281%  8187%  2182%  8287%  

 7188 1781 1281 1182 1181 االستهالكات واإلط اء

 85287 21281 82581 59181 51185 الربح التشغيل  

%5187 هامش الربح التشغيل   5982%  5787%  8181%  5182%  

(181) اا ى مصرو ات التمويل   (181)  (582)  (587)  (5182)  

 181 181 181 181 581 دخل االستثمار

(581) 781 781 5185 أخرى   5182 

 85281 21188 82289 59189 51188 الربح قبل اليكا  والضريبة 

 5188 5188 5181 789 781 اليكا  والضريبة 

 81285 87181 88189 51185 51985 اا ى الدخل 

%5985 العائد على المبيعات   5189%  5782%  8182%  5181%  

      

 8151A 8151A 8151A 8159A 8152E قائمة المركي المال  ) مليون ريال(

  7181  7181  52181  7281  1181 النقدية وما    حكمها 

  21182  82881  82981  81781  82781 ذم  مدينة 

  2181  9787  1785  2281  7181 المخيون 

  55988  52289  2182  51182  7585 أخرى 

  11581  17585  18185  11181  17188 إجمال  األاول قصير  األجل 

            

  8,51181  5,99581  5,11185  5,51187  5,15281 اا ى الموجودات الثابتة 

  5781  5781  5788  2189  8988 موجودات غير ملموسة

  52785  51181  81889  89781  51881 أخرى

  8,81281  5,72981  5,18881  5,11181  5,52889 إجمال  الموجودات طويلة األجل 

  8,21181  8,18281  8,81181  8,11181  5,19887 إجمال  الموجودات 

            

  55289  51181  51282  51982  51581 الدين قصير األجل والمستح  من الدين طويل األجل 

  7181  2782  9181  1181  1782 ذم  دائنة 

  1287  1187  1287  1185  1281 مصرو ات مستحقة 

  5189  5181  5281  5182  787 أخرى 

  87589  89588  25182  89882  89782 مطلوبات قصير  األجل 

            

  95288  11282  28281  81181  1181 دين طويل األجل

  55885  51181  7185  2782  9189 مطلوبات غير جارية 

  5,91981  5,17881  5,15188  5,27281  5,89287 حقوق المساهمين 

  8,21181  8,18281  8,81181  8,11181  5,19887 إجمال  المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 8151A 8151A 8151A 8159A 8152E قائمة التد قات النقدية )مليون ريال(

  25581  21285  21281  85182  51781 التد قات النقدية التشغيلية 

(888)  51781  189 التد قات النقدية التمويلية   (2981)  51782  

(52181) التد قات النقدية االستثمارية   (22181)  (81281)  (15582)  (15182)  

(7185)  7288  8281  5185 التغير    النقدية   181  
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 شرح فظام التصنيف    البالد المالية

عالو  على ذلك، يقوم فظام التقيي  8 وتستخدم البالد المالية هيكل التقيي  الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوايات على البيافات الكمية والكي ية الت  يجمعها المحللون

 الهبوط8/ودلدينا بإدراج األسه  المغطا  ضمن إحدى مناط  التواية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة الت  فحددها، وإمكافية الصع

 %518القيمة العادلة تييد على السعر الحال  بأكثر من   :زيادة المراكز

 %518القيمة العادلة تييد أو تقل عن السعر الحال  بأقل من    حياد:

 %518القيمة العادلة تقل عن السعر الحال  بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر ل  يت  تحديد قيمة عادلة الفتظار مييد من التحليل أو البيافات أو قوائ  مالية ت صيلية أو وجود تغيير جوهرغ    أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خااة بأبحاث البالد المالية8

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital8com البريد االلكتروف :

 7222 – 812 – 55 – 711+ اإلدار  العامة:

 1115 – 551 – 211 الهاتف المجاف :

 
 

 إدار  األاول
 abicasset@albilad-capital8com البريد االلكتروف :

 1821 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدار  الح ظ

 custody@albilad-capital8com البريد االلكتروف :

 1817 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إدار  األبحاث والمشور 
 research@ albilad-capital8com البريد اإللكتروف :

 1811 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 capital8com/research-www8albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدار  الوساطة
 abicctu@albilad-capital8com البريد االلكتروف :

 1821 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصر ية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital8com البريد االلكتروف :

 1811 – 871 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المس ولية

مالقيقة ومقديقريقهقا ومقوظق قيقهقا ال ال بلل  شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الملكور      هلا التقرير  احيحة ودقيقة ومع ذلك  إن شركة البالد

 8عن ذلكجة يقدمون أغ ضمافات أو تعهدات اراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أغ مس ولية قافوفية فات

األغقرا  دون القمقوا قققة القخقطقيقة  مقن ال يجوز إعاد  فس  أو إعاد  توزيع أو إرسال هلا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألغ شخص آخر أو فشره كليًا أو جقيئقيقًا ألغ غقر  

  8المسبقة من شركة البالد المالية

 كما فل   االفتباه بأن هله المعلومات ال تشكل تواية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمارغ8

 8يعتبر أغ إجراء استثمارغ يتخله المستثمر بناًء على هلا التقرير سواًء كان كليًا أو جيئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سقتقشقار اسقتقثقمقارغ مق هقل ققبقل ى مليس الهدف من هلا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أغ إجراء آخر يمكن أن يتحق  مستقبال8 لللك  إفنا فقنقصقح بقالقرجقوع إلق

 8االستثمار    مثل هله األدوات االستثمارية

 تحت ظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهلا التقرير8

 

 12511–29تصريح هيئة السوق المالية رق  

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

