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حيث حققت الرشكة صايف . من هذا العام أ علنت رشكة دةل للخدمات الصحية عن نتاجئ أ عامل الربع ال ول 

مليون رايل للربع املامثل من العام  81.2مليون رايل خالل الربع ال ول مقارنة بأ رابح  4..8رحب قدره 

 مليون رايل. 21.8% مقارنة مع أ رابح الربع السابق البالغة 2.05% واخنفاض قدرة 04.12السابق ابرتفاع 

ىل ارتفاع الإيرادات الناجتة عن زايدة أ عداد   أ رجعت الرشكة ارتفاع أ رابهحا مقابل أ رابح الربع املامثل اإ

زايرات مرىض العيادات اخلارجية والتنومي وتشغيل مبين العيادات الشاملية خالل الربع احلايل وهو ما 

انعكس ابلإجياب عيل السعة التشغيلية للرشكة. بيامن أ وحضت الرشكة سبب الاخنفاض مقارنة مع أ رابح 

ىل ارتفاع املصاريف الناجتة عن تشغيل مبين العيادات الشاملية وارتفاع ال عباء المتويلية  الربع السابق اإ

بسبب زايدة اقرتاض الرشكة. واكن الرتاجع يف ال رابح ابلرمغ من اخنفاض املصاريف العمومية والإدارية 

 بسبب حتصيل مبالغ مت شطهبا مس بقا.

مليون رايل عيل  4..8مليون رايل و 012.0بلغ اجاميل الرحب والرحب التشغييل للرشكة خالل الربع احلايل 

مليون رايل للربع املامثل من العام السابق بنس بة ارتفاع  ...4مليون رايل و 5..4التوايل، مقارنة بـ 

جاميل الرحب والرحب التشغييل بـ 28.04% و05.22 % .02.2% عيل التوايل. بيامن اخنفض لك من اإ

 % مقارنة ابلربع السابق عىل التوايل. ...0و

 أ برز املس تجدات

يف بداية أ بريل احلايل أ علنت رشكة دهل عن انهتاء والغاء اتفاقية بيع ورشاء احلصص يف مستشفى ابقدو 

مارس املايض من قبل البائعني  24حيث أ فصحت دهل عن اس تالهما خطاب يف وادلكتور عرفان العام. 

 يفيد بعدم نيهتم متديد اترخي انهتاء التفاقية. 

دارة دهل الصحية بتوزيع  % أ سهم منحة للمسامهني وتوزيع أ رابح نقدية 22يف فرباير املايض أ ويص جملس اإ
 .2108بواقع رايل للسهم الواحد عن أ رابح العام 

 التقيمي والتوصية

أ ظهرت نتاجئ أ عامل رشكة دهل الصحية منًوا قواًي يف أ رابح الربع ال ول مقابل الربع املامثل من العام السابق 
نتوقع أ ن تس متر رشكة دهل يف مواصةل المنو نتيجة منو ايرادات الرشكة وتشغيل مبىن العيادات الشاملية. 

وحنتفظ بتقيمينا للقمية العادةل للسهم بنسب مقاربة لمنو الربع ال ول مقارنة ابلفصول املامثةل من العام املايض. 

 رايل للسهم وابلتايل نويص ابحلياد. 042عند 
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 التوصية
 135.00 القمية العادةل )رايل(

 132.56 )رايل( 2102أ بريل  22السعر كام يف 

 1.8% العائد املتوقع
   

  بياانت الرشكة

 SE.4004 رمز تداول

 156.75 أ س بوع )رايل( 22أ عىل سعر لـ 

 89.50 أ س بوع )رايل( 22أ دىن سعر لـ 

 0.1% التغري من أ ول العام

 122 أ شهر )أ لف سهم( 4متوسط جحم التداول لـ 

 6,257 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 1,669 الرمسةل السوقية )مليون دولر(

 47.2 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 54.61% رشكة دةل الربكة القابضة

 5.24% محمد راشد محمد الفقيه

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير.

ديسمرب  -هناية العام املايل   5100 5105 5102 5102 
 54.22 21.11 51.22 20.12 قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفوائد والرضائب والاهالك

 8.10 7.04 7.88 00.42 قميه املنشأ ة /الايرادات

 20.88 22.18 24.18 22.07 مضاعف الرحبية

%1.1 عائد ال رابح  0.2%  0.5%  1.7%  

 2.75 2.04 2.20 02.00 مضاعف القمية ادلفرتية

 4.74 7.51 1.42 00.42 مضاعف الايرادات

 0.84 5.01 8.45 0.45 النس بة احلالية

%00.4 منو الايرادات  51.7%  08.8%  01.2%  
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 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون رايل(

جامىل الايرادات   - -  4.512 اإ

-   017.1 تلكفة املبيعات   - 

-   22.8 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع  - 

-   8.16 الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة  - 

%57.8 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة    -  - 

 - - 00.0 الاس هتالاكت والإطفاءات

 - - 00.1 اخملصصات

%421.6 2.17  7.13 الرحب التشغييل   

 - - الين بق صايف مصاريف المتويل

-   5.2 أ خرى   - 

 - -  2414 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

 - -  0.2 الزاكة والرضيبة 

%6144. 2316  2415 صايف ادلخل القابل للتوزيع  

%07.7 العائد عىل املبيعات   - - 

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املايل )مليون رايل(
 - -  001.2 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

 - -  521.2 ذمم مدينة 

 - -  47.7 اخملزون 

 - -  47.1 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل   - -  26315 اإ

      

 - -  720.1 صاىف املوجودات الثابتة 

الين بق  مرشوعات حتت التنفيذ   - - 

 - -  58.5 الاستامثرات يف الرشاكت التابعة

 - -  022.2 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل   - -  4.213.. اإ

جاميل املوجودات   - -  54414.. اإ

      

 - -  87.1 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل

 - -  40.7 ذمم دائنة 

 - -  22.7 مرصوفات مس تحقة

 - -  02.2 أ خرى

 - -  .1... مطلوابت قصرية ال جل 

      

 - -  1.1 دين طويل ال جل

 - -  42.0 مطلوابت غري جارية 

 - -  47314.. حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني   - -  54414.. اإ

 النمو Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  20.1 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(25.0) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  - - 

 - -  41.2 التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية

 - -  41.2 التغري يف النقد

 - -  001.2 النقد يف هناية الفرتة

 * سب البيانات المتا ة

 الين بق: ت ير إلى البنو  التي لم يتم عرضها ب ك  منف   في القوائم المالية لل ركة

 نهائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة
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 2014 2013 2012 2011 2010 قامئة ادلخل )مليون رايل(

جاميل الايرادات    .6.51  32.13  .8731  54317  23415 اإ

  222.7  274.0  242.4  205.1  572.0 تلكفة املبيعات 

  515.1  042.8  72.2  41.1  42.4 املرصوفات العمومية والادارية ومرصوفات البيع والتوزيع

  47312  .31..  6.14.  2812.  4216. الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة

%54.2 هامش الرحب قبل الفائدة والإطفاء والاس هتالك والرضائب والزاكة   58.7%  51.8%  54.2%  54.2%  

 22.1 24.0 57.1 52.2 07.4 الاس هتالاكت والإطفاءات

 28.2 52.2 51.2 55.1 08.2 اخملصصات

  .251.  7315.  7.14.  .31.  6616 الرحب التشغييل 

(1.7) صايف مصاريف المتويل  (5.5)  (5.8)  (1.2)  (1.2)  

  0.0  0.2  0.1  1.1  1.1 دخل الاستامثر

  01.2  1.4  2.7  50.2  01.7 أ خرى 

  5814.  .261.  .751.  314..  .61. الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  1.1  00.2  0.8  2.7  2.2 الزاكة والرضيبة 

  .231.  7818.  7712.  712..  215. صايف ادلخل القابل للتوزيع

%51.1 العائد عىل املبيعات  50.2%  51.1%  07.5%  04.2%  

 2014 2013 2012 2011 2010 قامئة املركز املايل )مليون رايل(

  42.1  021.1  241.2  72.1  44.7 النقدية واستامثرات قصرية ال جل

  521.2  552.0  021.7  055.2  017.2 ذمم مدينة 

  12.4  27.2  22.7  21.2  22.8 اخملزون 

  10.0  44.4  41.5  48.1  20.2 أ خرى 

جاميل ال صول قصرية ال جل    2.414  .1..2  64714  74513  45417 اإ

            

  781.1  877.2  242.7  225.1  514.1 صاىف املوجودات الثابتة 

  022.2  22.2  80.7  28.2  02.4 مرشوعات حتت التنفيذ 

  58.5  58.5       الاستامثرات يف الرشاكت التابعة

  025.1  057.4  05.1  00.8  08.2 أ خرى

جاميل املوجودات طويةل ال جل    6413...  3.18.  22.18  .1..7  .4761 اإ

جاميل املوجودات    .8341..  23618..  43413..  8.313  14..2 اإ

            

  020.4  051.1  2.1  88.0  1.1 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل

  41.2  22.2  22.1  21.0  27.5 ذمم دائنة 

  27.2  20.2  20.0  25.1  52.7 مرصوفات مس تحقة 

  1.1  05.2  8.1  01.4  51.5 أ خرى 

  43.17  .4461  4614.  6613.  214. مطلوابت قصرية ال جل 

            

  22.1  1.1  1.1  1.1  1.1 دين طويل ال جل

  82.8  41.2  21.0  21.5  25.2 مطلوابت غري جارية 

  .4371..  414....  518....  28616  75218 حقوق املسامهني 

جاميل املطلوابت وحقوق املسامهني    .8341..  23618..  43413..  8.313  14..2 اإ

 2014 2013 2012 2011 2010 قامئة التدفقات النقدية
  021.2  010.8  052.1  057.1  054.2 التدفقات النقدية من ال نشطة التشغيلية

(27.4) التدفقات النقدية من ال نشطة المتويلية  (27.2)  224.8  22.2  1.8  

(25.0) التدفقات النقدية من ال نشطة الاستامثرية  (80.2)  (74.5)  (428.2)  (022.1)  

(201.2)  282.2  07.5  22.7 التغري يف النقد  02.0  

  42.1  21.1  241.2  72.1  44.7 النقد يف هناية الفرتة

 نهائية للقوائم المالية.ال    تختلف  ريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن ال ريقة التي تتبعها ال ركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة
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 رشح نظام التصنيف يف البالد املالية

حدى مناطق وع تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقات وتعمتد التوصيات عىل البياانت المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون. دراج ال سهم املغطاة مضن اإ الوة عىل ذكل، يقوم نظام التقيمي دلينا ابإ

ماكنية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء عىل سعر الإغالق ، والقمية العادةل اليت حنددها، واإ

 شهر. 02-.%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل تزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر. 02-.%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل تزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر . 02-.% ، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 01القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل لنتظار مزيد من التحليل أ و البياانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و وجود تغيري جوهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية.

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 444. – 214 – 00 – 55.+ الإدارة العامة:
 1110 – 005 – 411 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  اإ
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 4.1. – 214 – 00 – 55.+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  اإ
 research@ albilad-capital.com الربيد الإلكرتوين:

 4.2. – 214 – 00 – 55.+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   اإ

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 481. – 214 – 00 – 55.+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية

 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 430. – 214 – 00 – 55.+  هاتف:

 

خالء املسؤولية  اإ

ن رشكة البالد ا لية ومديرهيا وموظفهيا ل يقدمون أ ي ضامانت أ و تعهدات رصاحة أ و مضنًا بشـأ ن ملابذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكورة يف هذا التقرير حصيحة ودقيقة ومع ذكل فاإ

 .حمتوايت التقرير ول يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذكل

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و جزئيًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و اإ عادة نسخ أ و اإ   .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ل جيوز اإ

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و لختاذ قرار استامثري.

جراء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و جزئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده  .يعترب أ ي اإ

ىل ننا ننصح ابلرجوع اإ جراء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال. ذلكل فاإ  .ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر يف مثل هذه ال دوات الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي اإ

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.

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

