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  للرعاية الصحيةالتعرض العالي 

 % عن سعر االكتتاب80ريال للسهم، ارتفاع سعر السهم بنسبة  90نوصي بسعر مستهدف عند 

ريال للسهم، مقارًبا  90.00 يبلغإلى سعر مستهدف طريقة التدفقات النقدية المخصومة باالعتماد على  يشير تقييمنا

 ريال 0.90 عن اإلعلن بعد ،2020 لعام %2 عن قليًل  نقديةال توزيعاتال عائدأن يزيد  نتوقعللسعر الحالي في السوق. 

 عن %80 بنسبة ارتفع حيث ،ناتوقعات مع يتماشىل تداول، في رائًعا السهم أداء كان لقد األول، للنصف كتوزيعات نقدية

بنسبة  لألسرة االستيعابية الطاقة ارتفعتتوجد إمكانية نمو كبيرة حيث  .ريال للسهم 50.00 البالغ العام االكتتاب سعر

 التنافسية المزايا أحد إنحالة نمو. مستشفى الخبر في  بينما اليزال (التخصصي مستشفى توسعة باستثناء)% 62

، مما يجعل الجائحة ظل وجود في الثاني للربع المالي كأداءها لتحدياتل االستجابة على قدرتها الحبيب هي لمجموعة

في  مفاجئةالتأخير في المشروعات الجديدة وأي زيادة مخاطر رئيسية منها  شمل تقييمنا. مبرر اعلى أقرانه اتفوقه

 إنالرياض(. بجدة وواحد ب)اثنان عنها  المعلنالمشاريع الثلثة الجديدة  في عين االعتبار اأخذت تقييماتنالمخصصات. 

  للمستثمرين. محتمٌل مكسٌب  الدفترية لمجموعة مقارنة بقيمتهال ةالعقاري للستثماراتالمرتفعة القيمة السوقية 

  كورونا فيروس عقبة من الرغم على للقطاع المدى طويلة إيجابية نظرة

وفي  .جذابة من ناحية التحليل األساسي السعوديةالرعاية الصحية في قطاع الكلي و االقتصاد كل من ةتعد ديناميكي

 مليون 45.1من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى  ،لبنك الدوليالتقديرات المتحفظة لظل 

فئة حيث تشكل  األعمار،ارتفاع متوسط أيضًا، في العام الماضي.  نسمة مليون 33.6من وذلك  2050بحلول عام  نسمة

يشير إلى زيادة  مما ،%، إلى جانب زيادة األجل المتوقع55إلى  ترتفع ومن المتوقع أن %50نحو  حالياً  30فوق سن 

. تشير التقديرات إلى أن في انتشار مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أمراض العصر إنكما الطلب على الرعاية الصحية. 

%. 35والتي تهدف الحكومة إلى زيادتها إلى  المملكة،من سوق الرعاية الصحية في  %25القطاع الخاص ال يمثل سوى 

 لكن الثاني، الربع خلل المستشفيات لجميع بشكٍل كبير الخارجية العيادات مرضى حركة على فايروس كورونا ظهور أثر

 .األثر هذا من للتخفيف الفيديوعن طريق  االستشارات مثل بديلة وسائل ابتكار من تمكنت مجموعة الحبيب

 نقاط القوة الرئيسية هي المرضىوالء األطباء والتكنولوجيا والموقع و

. المجاالتببنية تحتية تكنولوجية متطورة في جميع  مدفوعةً  القطاعفي  ةرائدالالتجارية  الحبيبمستشفى إن علمة 

 لمواقع االستراتيجية داخلا تساعديعتبر عامل جذب. الرعاية الصحية المؤهلين واالحتفاظ بهم  ممارسيتوظيف إن 

إلى تخطت حاجتهم  العلقة القوية مع المرضى علىاالستراتيجية القائمة  أن بينما ،المدن واألحياء في زيارات المرضى

 ميزة تنافسية. مما يمنح الحبيب التأمين شركاتالعلقات مع 

 النمو استمرارمن المرجح 

والذي بدوره  2024و  2023بين عامي  الرياض(بجدة وواحد ب)اثنان  ثلثة مستشفيات جديدةيعمل الحبيب على إضافة 

عيادة،  2,186 لعيادات إلىل والطاقة االستيعابية %،62بنسبة أي  ،سرير 3,093إلى الطاقة االستيعابية لألسرة  سيرفع

. من المعقول توقع نمو مستمر يتجاوز المجموعة القدرة الكافية على زيادة عدد المستشفياتتمتلك ، %59بنسبة أي 

من المحتمل  .اإلعلن األخير عن توسيع مستشفى التخصصي هذه النقطة، كما يؤكد الشركة تاريخإلى  نظًرا تلك األرقام،

. نتوقع أن يرتفع صافي 2023مليار ريال بحلول عام  7.8إلى  %11.6سنوي مركب نسبته  نمو اإليرادات بمعدل تزيدأن 

 .2023م عا حتىمليار ريال  1.4إلى  %13.1 يبلغسنوي مركب نمو الدخل بمعدل 

  

 

 

 

 

 

 

 

  الطبية للخدمات الحبيب سليمان الدكتور مجموعة
 التغطية بدء تقرير

 

2020 سبتمبر 09  

 التوصية حياد

 سهمنطاق التقييم/ ريال 90.00

 
 2019النقاط الهامة                         

 اإلحصائيات الرئيسية

 المستشفيات 7

 عدد األسرة 1,913

 عدد العيادات 1,371

 عدد الصيدليات 13

 األطباء 2,472

 الموظفين 12,595

    

 القوائم المالية )مليون ريال( 

 اإليرادات 5,031

 اإلجماليالدخل  1,538

1,187 EBITDA 

 صافي الدخل 870

 إجمالي الموجودات 8,467

 إجمالي حقوق المساهمين 4,591

    

 النسب الرئيسية )%(

 الهامش اإلجمالي %31

 الهامش الصافي  %17

 المساهمين نسبة الديون لحقوق %51

 

الملخص المالي لمجموعة الحبيب الطبية

2022* 2021* 2020* 2019 2018 مليون ريال

7,009 6,356 5,353 5,031 4,588 اإليرادات

1,831 1,634 1,345 1,187 1,101  **EBITDA

%26.1 %25.7 %25.1 %23.6 %24.0 ** )%( EBITDA هامش الـ

1,267 1,131 910 870 801 صافي الدخل

%18.1 %17.8 %17.0 %17.3 %17.5 الهامش الصافي )%(

3.62 3.23 2.60 2.49 2.29 ربحية السهم )ريال(

%75 %75 %75 %92 %100 معدل توزيع األرباح

%24.2 %22.9 %19.5 %19.0 %17.6 متوسط العائد على حقوق المساهمين 

* متوقعة
 **الدخل قبل المصروفات البنكية والضرائب واالستهالك واإلهالك
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 الصحية الرعاية قطاع

 الطبية الحبيب سليمان د. مجموعة

  الجوانب االستثماريةأبرز 

 في المملكة العربية السعودية المتميزمزود الرعاية الصحية 

 عوامل أساسية إيجابية للقطاع 

مليون نسمة بحلول  45.1 يبلغأن  لتوقعات المتحفظة إلىوإشارًة ل نسمة،مليون  34.2 البالغالمملكة  عدد سكانمع 

 إنفاقللنمو السريع في  كبير مجال، هناك العصرأمراض انتشار و األجل المتوقعو األعمارارتفاع متوسط و ،2050عام 

 إنفاق إجمالي فيالقطاع الخاص  حصةإلى زيادة  المملكةحيث تهدف  ،الرعاية الصحية وخاصة داخل القطاع الخاص

المستهدفة تؤدي زيادة السعودة في القطاع الخاص إلى ارتفاع في السوق سبينما %. 35إلى  %25الرعاية الصحية من 

. يعد من المواطنين السعوديينأن معظمهم في حين ن يمؤمن الحبيبأن معظم مرضى إلى نظًرا مجموعة الحبيب ل

 من أصل ثمانية التزامات. برنامج التحول الوطني  أول التزامات االرتقاء بالرعاية الصحية

وتراجع الطلب الموسمي والضغط النسبي على  في مجال الرعاية الصحيةحاليًا إن محدودية توافر المهنيين السعوديين 

. وأقرانها المجموعةفي المشاريع الجديدة هي بعض من المخاطر المحتملة التي قد تواجه  الممكنالهوامش والتأخر 

ذات التاريخ  اإلدارة القوية المستقلةفإن  ذلك،مع  .اللقاح توفير يتم حتى مستمًرا تهديًدافايروس كورونا  جائحة تمثل

  التحديات المحتملة. تلك حافل لديها القدرة على التغلب علىال

 مركز مالي قوي 

الهوامش من أدنى  توسعت كمانمو اإليرادات  زاد. ةقوي أساسيةُمَقّومات  في الوقت الحالي تمتلك مجموعة الحبيب

بشكل إيرادات المستشفى  تتكون. وتحسن مزيج اإليراداتالكفاءة  اكتسابعلى خلفية  2017 في عاممستوياتها 

مما  وزارة الصحة بتعيين طرف ثالث إلدارة المطالبات الطبية متوازن من إيرادات العيادات الخارجية والداخلية. قامت

الحكومية  الجهات من المحالين المرضىلهذا القطاع نتيجة ارتفاع  ةمؤقت زيادة، سيكون هناك القطاع قد يعزز هذا

مستوى رفع  سيتمرأس مال في القطاع، حيث  هياكلأفضل  واحدة من تمتلك المجموعة كورونا.المرتبطين بفايروس 

من ترتفع نسبة الديون إلى األصول من المتوقع أن  لى تحسين هيكل رأس المال.ع مع عزم مجموعة الحبيب المديونية

 ستسددحيث أن الشركة  2026بحلول عام  %36إلى  قبل أن تنخفض 2023بحلول عام % 42إلى  2018في عام  21%

 ارتفاع أن من الرغم علىثابتة، نقدية  توزيعات عائدات إعطاءفي نسبة األرباح الموّزعة  تستمرمن المرجح أن . الديون

 .العائد انخفاض إلى أدى قد السهم سعر

 التركيز على النمو مع مزايا تنافسية مقارنة باألقران

الخدمات والعمليات نقطة محورية رئيسية. إن التوسع في  كاملة من للتكنولوجيا عبر مجموعةكان التكامل القوي 

كل  تحقق يوفر عالمًا جديدًا من الفرص والكفاءات.س قدوم شبكة الجيل الخامس االستخدام الفائق للتكنولوجيا مع

إلى جانب نظام المعلومات عن بعد عن بعد ومركز خدمات الصور الطبية )األشعة(  المركزةالعناية  وحدةأنظمة إدارة  من

سيزيد عدد المرضى  المناسبة ومواقع المستشفيات جيداً  ن تأهيًل ياألطباء المؤهلبوجود . اًحا كبيًراالصحية للمرضى نج

اور االهتمام الرئيسية للمجموعة حيث أن في العيادات الداخلية والخارجية. إن النمو الثابت للطاقة االستيعابية أحد مح

عامًل  التخصصي مستشفى توسعة عن األخير اإلعلنيعد  هذا المسار. فيمزيًدا من التقدم تؤكد الخطط المستقبلية 

 التكلفةمن عبء  يخففس جنوب غرب جدةمستشفى الخبر و ىمستشففي  %50شراكة بنسبة إن ال .للنمو اإيجابيً 

وبذلك تتلقى المجموعة ، بشكل كامل العمليات التشغيلية واإلداريةأن الحبيب مسؤول عن  كما ،لألراضي المبدئية

مع افتتاح مستشفى الخبر هذا ها قامت بالتوسع في المملكة من الجدير بالذكر أن .مقابل تلك الخدمات رسومًا إدارية

العناية  وحدةنظمة إدارة يد إدارتها ألمع تزا 2024و  2023العام ومستشفيان في ثاني أكبر سوق )جدة( بين عامي 

 .نظام المعلومات الصحية للمرضى و عن بعد المركزة

 

 أو مايعادل، ريال مليار 31.6طريقة التدفقات النقدية المخصومة ما مقداره اعتمادًا على  بلغت قيمة مجموعة الحبيب

 ريال لكل سهم.  90.38
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 رسوم توضيحية ألبرز الجوانب االستثمارية

 

 

 

  

يمتلك أكبر طاقة استيعابية لألسرة يتمركز الحبيب في أكثر دول الخليج سكانًا

مع توقعات نمو قوي  وارتفاع في العوائد

 **الدخل قبل المصروفات البنكية والضرائب واالستهالك واإلهالك  

بينما الذمم المدينة تحت السيطرة وعائدات نقدية جذابة 

1,080 

1,118 

1,137 

1,378 

1,913 

 -  500  1,000  1,500  2,000

 المواساة

 المانع

السعودي 

 األلماني

 الحمادي

 مجموعة الحبيب

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

2019 2020* 2021* 2022* 2023*

 صافي الدخل الدخل اإلجمالي اإليرادات

19.0%
19.5%

22.9% 24.2%
25.5%

23.6%

25.1%
25.7% 26.1%

27.4%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

2019 2020* 2021* 2022* 2023*

ى حقوق المساهمين مش ال      العائد عل EBITDAها

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

المملكة 

العربية 

 السعودية

مارات  اليمن اإل

العربية 

ة  المتحد

 البحرين  الكويت عمان

1
,9

8
2

 

1
,7

4
6

 

1
,4

3
4

 

1
,5

6
7

 

1
,6

7
0

 

42.9%
39.9%

31.2% 31.2% 31.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2016 2017 2018 2019 2020*

 الذمم المدينة كنسبة من اإليرادات الذمم المدينة

1
.0

6
 

1
.7

1
 

2
.2

9
 

2
.2

9
 

1
.9

5
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2016 2017 2018 2019 2020*

 عائد التوزيعات النقدية التوزيعات النقدية للسهم مكرر الربحية



 

ة | 4 ح ف ص ل ا  
P u b l i c  

 الصحية الرعاية قطاع

 الطبية الحبيب سليمان د. مجموعة

 

 الفهرس 

 

 2 االستثمارية الجوانب أبرز 

 5 التقييم ملخص 

 6 القطاع على عامة نظرة 

 6 السعودية العربية المملكة في السكان ديناميكية جاذبية

 8 الصحية الرعاية قطاع الحكومة تتصدر

 11 والمخاطر التحديات 

 14 الطبية الحبيب سليمان الدكتور مجموعة 

 17 المستقبلية واالستراتيجية التنافسية المزايا 

 20 المالي التحليل 

 28 المخصومة النقدية التدفقات طريقة على بناء   التقييم 

 30 المالية القوائم ملخص 

 31 الرئيسية والمقاييس النسب 
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 الصحية الرعاية قطاع

 الطبية الحبيب سليمان د. مجموعة

 ملخص التقييم 

ريال لكل  90.00 سعر مستهدف عند إلىالتدفقات النقدية المخصومة بناء على طريقة  اتشير تقييماتن

 سهم

 90.00 قيمة عادلة ب  تشير إلىوالتي  المخصومةلقد قيمنا مجموعة الحبيب اعتمادًا على طريقة التدفقات النقدية 

 ، كما هو موضح أدناه: الواحد ريال للسهم

 

 

 

 

 

 

 حيث 2026حتى عام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بالحسبان التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تأخذ 

ستكون جميع المشاريع الجديدة جاهزة بحلول ذلك الوقت ومشغلة لمدة عامين على األقل، حيث ستوافق هذه 

ألراضي اإلضافية التي تملكها المجموعة للمشاريع ليمكن  الفترة منتصف الدورة التشغيلية للمستشفيات الجديدة.

 قيمة إضافية للمستثمرين.أن تقدم المستقبلية المحتملة 

 

متوسط التكلفة المرجح  ، لنتوصل إلى0.90معامل بيتا عند مع  ،%3.25بنسبة  الخالي من المخاطرنا العائد استخدم

 %. 2% مع معدل نمو طول األجل يقدر ب  7.6عند  لرأس الماتكلفة ل

 

 .التقييمات في هذا التقرير يرجى مراجعة جزءعلى مزيد من التفاصيل  للحصول

 

  

  

 مجموعة الحبيبل التدفقات النقدية المخصومةم لمحة عن تقيي
 

 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال %7.6

 نسبة النمو  %2.0

        

 قيمة حقوق الملكية )ريال( 31,635

 القيمة العادلة للسهم    90.38
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 الطبية الحبيب سليمان د. مجموعة

 نظرة عامة على القطاع 

 جاذبية ديناميكية السكان في المملكة العربية السعودية 

نسمة.  مليون 34في المنطقة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من  تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول اقتصاداً 

والنمو السكان في المملكة العربية السعودية  ةن ديناميكيإكما أنها أكبر منتج للنفط في العالم. وبشكل عام ف

 قطاع جذاب للستثمار.، جعل قطاع الرعاية الصحية المتوقع في المستقبل

  1990عام  ذ% من2.6عند  معدل النمو السنوي المركب للسكان

. 2018خلل  نسمة مليون 33.4 عام ليبلغ1990% منذ 2.6معدل النمو السنوي المركب للسكان ليصل الى  عارتف

 34.2 قد تصل إلىالنمو مستقبلية في إلى زيادة  السكانية من قبل الهيئة العامة لإلحصاء التقديراتأحدث وتشير 

لكل  16ن الكثافة السكانية منخفضه عند إفي العالم بناء على عدد السكان، ف 41بما أن المملكة تحتل المرتبة . نمليو

  ع.كيلومتر مرب

 

 

 

 

 

 

بالنسبة لقطاع الرعاية  وهو األهمسنة  30حنى، أي ما يقرب من عمر نحو الطرف األدنى من المن األعمار وسيطيتجه 

تتجاوز  من السكان %29من المتوقع أن  للتقديرات،وفًقا  % من السكان في المناطق الحضرية.78ويعيش  الصحية،

تشير التقديرات المتحفظة التي أعدها البنك  .2018عام  كما في %21مقارنة ب   2025عاًما بحلول عام  45 أعمارهم ال 

. 2050عام  بحلولمليون  45.1عدد السكان  يبلغأن أي % 1.02قدره متوقع الدولي الى معدل نمو سنوي مركب 

العدد اإلجمالي للسكان  يأخذ الذي% 2.65 التاريخي يبلغ المركبمعدل نمو سنوي أن تشير التقديرات األكثر تفاؤال و

 .تتقدم األعمارولكن  نموال يزال عدد السكان في  بالتالي، .نسمة مليون 70إلى ما بعد 

 أعمار السكان

شخص  مليون 0.5، كان هناك فقط 1980السكان. في عام  أعمارفي متوسط ولكن مؤكدة  بطيئةكانت هناك زيادة 

 شخص مليون 1.8ليصل إلى  ازدادكما  2015في عام  شخص مليون 1.6 , وقد زاد هذا العدد ليصل إلى60ال  فوق عمر 

 لما يعادمليون شخص أي  10.3صل الى تسنة س 60ال   فوقاالشخاص فئة . وتشير التوقعات إلى أن 2018في عام 

الرعاية الصحية من حيث النوعية والكمية حيث  علىا . ومن المرجح ان يخلق هذا طلبً 2050 ي عاممن السكان( ف 23%)

 .األكبر للرعاية الصحية لديها الحاجةهذه الفئة العمرية عموما  أن

 

 

 

 

 

 

 

شكل 1: النمو التاريخي لسكان المملكة العربية السعودية )مليون(

المصدر: الرياض المالية، البنك الدولي
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شكل 2: التعداد السكاني المتوقع للملكة العربية السعودية )مليون(

المصدر: الرياض المالية، البنك الدولي
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شكل 3: التعداد السكاني حسب  الفئات العمرية )مليون(

المصدر: الرياض المالية، الهيئة العامة لإلحصا، تقرير كوليرز 
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 عام حتىمن اآلن  حديثي الوالدةمليون طفل  20-15الرعاية الصحية من قبل على طلب خلق سيتم  نفسه،في الوقت 

 .سنه 60-40العمرية من  الفئةلسكان في أمراض العصر ل بسببالطلب  ، وكذلك2050

 

 أمراض العصر

مراض مثل مرض السكري وارتفاع أدات غير صحية تؤدي إلى السمنة وعاعلى  مملكةيعتمد السكان الشباب في ال

 .ضغط الدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعدالت في العالممن أعلى مرض السكري  يعد معدل

دول األعلى في والمعدالت في العالم  من أعلىانتشار مرض السكري في المملكة العربية السعودية يعد معدل 

هي  أعله. وقد كانت عوامل نمط الحياة المذكورة وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق األوسطالتعاون الخليجي  مجلس

طلبات الرعاية الصحية لتلبيه احتياجات والتي بدأت بالتحسن. ومن المتوقع ان ترتفع متذلك، العوامل المؤدية إلى 

 .مراض األخرىالسكري واأل

 

 
 

 

 

 

 

 

% 35 بلغمعدل البدانة أن  ىإل 2016التقديرات لعام  تشيرتعتبر السمنة مصدر قلق للبلد إلى جانب مرض السكري. 

 أن% في ألمانيا. نعتقد 22و% في المملكة المتحدة 28ومارات % في اإل32  ب ةللمملكة العربية السعودية مقارن

 . في المستقبل تنخفض أنمن المرجح  البدانةمعدالت 

 

 

المصدر: الرياض المالية، وزارة الصحة

شكل 4: أمراض العصر الرئيسية في المملكة لعام 2018 )ألف شخص(
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شكل 5: انتشار مرض السكري )نسبًة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عاًما(

المصدر: الرياض المالية، مؤشر موندي
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 قطاع الرعاية الصحية تتصدر الحكومة 

% ألنها تضمن الرعاية الصحية 75تعد الحكومة حاليًا أكبر مساهم في قطاع الرعاية الصحية لتصل النسبة إلى ما يقارب 

% كأحد أهداف خطة 35% إلى 25المقرر زيادة مساهمة القطاع الخاص من المجانية لجميع مواطنيها، إال أنه من 

 ل في البلد.التحّو 

 

 تعادل القوة الشرائية  من جانب إنفاق الفرد على الرعاية الصحيةيمكن تحسين 

في المملكة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تبلغ قيمة إنفاق الفرد على الرعاية الصحية من جانب تعادل القوة الشرائية 

دوالر. يعد هذا أمرًا جيدًا بالمقارنة مع دولة اإلمارات الشقيقة حيث تبلغ قيمة إنفاق الفرد  2,467العربية السعودية 

دوالر(. ولكن نظرًا للتطلعات إلى  731دوالر( والصين ) 1,036دوالر، وكذلك مع البلدان الناشئة مثل تركيا ) 2,405فيها 

المتقدمة، فإنه من المرجح أن تستهدف المملكة العربية السعودية إنفاقا أعلى بكثير على  التحرك نحو معايير السوق

ه عزز خطه التحول الوطنية هذدوالر. كما ت 3,377الرعاية الصحية، مثل قيمة إنفاق الفرد في المملكة المتحدة بقيمة 

 . النظرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحسين من مزيد إلى لألسرة ةالطاقة االستيعابي تحتاج

 من ارتفعت أن بعد ببطء السعودية العربية المملكة في( شخص 10،000/األسرة) لألسرة ةالطاقة االستيعابي تزداد

 .2018 عام في اسريرً  22.5 إلى 2015 عام في اسريرً  22.0

 

 

 

 

 

 

 

 

بالدول األخرى. نعتقد أن هناك ا إال أن الطاقة االستيعابية لألسرة ال تزال منخفضة مقارنة في حين يعتبر هذا تطورا جيدً 

من المرجح فعملن جاهدين لتخفيف هذا األمر، من الحكومة والقطاع الخاص ي عجزًا في عرض السوق وفي حين أن كًل 

 ا على المدى القصير.أن يظل هذا العجز مستمرً 

شكل 6: إجمالي إنفاق الرعاية الصحية للفرد الواحد 2018 )دوالر(

المصدر: الرياض المالية، مؤشر موندي
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شكل7: عدد األسرة لكل 10,000 شخص في المملكة العربية السعودية

المصدر: الرياض المالية، وزارة الصحة 
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  المملكة في السريرية القوة في% 25 بنسبه الخاص يساهم القطاع

% سنويًا منذ عام 3.1% إلى 2.1عدد األسرة في المملكة خلل اآلونة االخيرة باالزدياد بنسبه تتراوح بين أخذ إجمالي 

 .2018سرير في عام  75,225إلى  2014سرير في عام  67,997ليرتفع من  2014

 والجهاترة الصحة( مع ذلك، فإن الجانب األكثر لفتًا للنتباه من هذه البيانات هو أن الحكومة مباشرة )من خلل وزا

في هذا القطاع. ويعود ذلك إلى حد كبير  المتوفرة % من إجمالي عدد األسرة75الحكومية األخرى تشكل ما يقارب 

 إلى أن عدد كبير من المواطنين السعوديين يتلقون رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية.

 

 

 تهَيمن شركتين على سوق التأمين

. ونتيجة الى ذلك، تملك من السوق% 71 نسبةشركتان مثل تحيث  كبير توزيع ملتو بشكلسوق التأمين الطبي  لدى

 .المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين من حيث التسعير علىشركات التأمين هذه الكثير من النفوذ 

 

 

شكل9:  عدد األسّرة حسب وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى والقطاع الخاص

المصدر: الرياض المالية، وزارة الصحة 
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الطاقة االستيعابية لألسرة في السعودية مقارنة بالبلدان األخرى -2017 )لكل 1,000 شخص( شكل 8: 

المصدر: الرياض المالية، مجموعة د. سليمان الحبيب
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 في تزايد إجمالي أقساط التأمين الطبي

. 2016، باستثناء تراجع طفيف في عام 2013منذ عام  باطرادالتأمين الطبي لدى الشركات  أقساطارتفع معدل إجمالي 

كان هناك  .لتأمين الطبيصارمة لحيث فرضت الحكومة سياسات  2015و 2014 يفي عامًا كبير ارتفاعاً شهد كما أنه 

عام  خلل %13بنسبة  كبير بشكٍل  نماكما . 2017في عام  عاد للرتفاع مره أخرىولكن  2016في عام  بسيطانخفاض 

إجمالي عدد األشخاص المؤمن  ارتفعأكثر صرامة.  تطبيقات فرضحيث نمت السياحة التقليدية والدينية إلى جانب  2019

بشكل أساسي  مدعوماً ، 2018مليون شخص في عام  11.0 مقارنة ب  2019مليون شخص في عام  11.1إلى  لهم

مع و أيًضا. 2019في االنخفاض في عام  عدد األجانبحيث استمر  لهمعدد المواطنين السعوديين المؤمن  ارتفاعب

 العام. خللأخرى من مغادرة الوافدين  بموجة، هناك توقعات 2020في عام  الحاصل التباطؤ االقتصادي

تزايد اجمالي أقساط التأمين  أن يستمر نتوقع الخاص،النظر إلى اللوائح الحكومية وزيادة القوى العاملة في القطاع ب

المساهمات في هذه . إن أهم ؤدي إلى زيادة في السوق لمقدمي الرعاية الصحية الخاصةمما ي .النمو في الطبي

 .واألسر تليها السياحة األعمالالزيادة ستأتي على األرجح من زيارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20162017الشركة

41%43%بوبا

30%28%التعاونية

9%12%ميدغلف
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100%100%اإلجمالي

شكل 10: الحصة السوقية لشركات التأمين الطبي )%(

المصدر: الرياض المالية، الهيئة العامة لإلحصاء

شكل 11: إجمالي األقساط المكتتبة من التأمين الصحي )مليار ريال(

المصدر: الرياض المالية، مؤسسة النقد، بوبا
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 التحديات والمخاطر 

ومجموعة لقد حددنا بعض المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع  عام،بشكل  الجذابةبينما تستمر الديناميكيات 

 .الحبيب أدناه

 

 فايروس كوروناعودة ظهور 

إلى  ،2020أدت اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك سن حظر التجول خلل الربع الثاني من عام 

. لقد تحسن الوضع بشكل الضروريةلعلجات غير ا تأجيلتسبب أيًضا في ما كتقليل تدفق المرضى إلى المستشفيات 

 .19-كوفيدوجود ما قبل إلى عودة البلد إلى نفس الوضع تقريًبا ومن اإلصابات الجديدة  كبير فيما يتعلق بكٍل 

 سلبيبقيود احترازية يمكن أن يكون لها تأثير  أي موجة ثانية متبوعةً  فايروس كورونا أور لفإن أي عودة ظهو ذلك،مع 

خدمة االستشارات كبديلة لخدمة المرضى  وسائلمن ابتكار  المجموعة، تمكنت كما ذكرنا سابًقاعلى المستشفيات. 

 .2020الربع الثاني من عام  خلل األثارنجح في التخفيف من  ممامع األطباء.  ًة مباشرالفيديو عن طريق 

 

 قطاع الاالنفاق على  من انخفاض أسعار النفط قد يقلل –والموسمية  المخاطر الكلية

في تنويع  ةد المبذولوال تزال حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على عائدات النفط والغاز رغم الجه

المحتمل أن يجبر ذلك  المالي، فمناإليرادات، فإنه من الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة العجز 

يمكن أن . من إجمالي نفقات الرعاية الصحية %75تشكل  الصحية، والتيالحكومات على الحد من نفقات قطاع الرعاية 

 وجهات أخرى.إلى  للميل األجانبيؤدي التباطؤ االقتصادي إلى فقدان الوظائف وإجبار 

حيث أن العديد من السكان  اً سلبي اً الصيفية تأثير العوامل الموسمية مثل شهر رمضان والعطلت واإلجازاتتؤثر 

حيث تتواجد معظم  الرئيسية،عن المدن  يسافرون خارج البلد أو يسافرون إلى مسقط رأسهم داخل المملكة بعيداً 

يؤدي إلى انخفاض زيارات العيادات الخارجية وعدد المرضى الداخليين في  ممامستشفيات الدكتور سليمان الحبيب. 

 .الحبيب بشكل عام مجموعةمستشفيات جميع 

فمن المحتمل أن تكون هناك  الصحة،إذا كان هناك بعض االنخفاض في اإلنفاق على الرعاية الصحية من قبل وزارة 

الرياض  ويزورون مدينتينشهد أشخاًصا يزورون المدن الصغيرة عند الطلب الموسمي زيادة في زيارات القطاع الخاص. 

 .افق رعاية صحية خاصة أفضل من الموجودة في المدن الصغيرةوجدة للوصول إلى مر

 

 األطباء والممرضين السعوديين

ن ملحوظ مع زيادة عدد األطباء هناك محدودية في توافر المهنيين السعوديين في مجال الرعاية الصحية. يوجد تحُس 

ولكن هناك نقص حاد في طاقم التمريض السعودي. يمثل هذا مشكلة بالنظر إلى متطلبات السعودة  السعوديين،

ستزيد المنافسة على توظيف األطباء ذوي الخبرة والمهارات  الجارية،لتطورات المستشفى الجديدة  المتزايدة. نظراً 

قد تزيد من الضغط على هوامش االحتفاظ والتوظيف ة فإن تكلف وبالتالي،والقوى العاملة المتحالفة.  ينوالممرض

 .المستشفيات الخاصة

الحبيب اإلرشادات الحكومية. يتم تصنيف جميع مجموعة  تلبي نسبة السعودة الحالية في مجموعة مستشفيات

الذي يصنف  نطاقات،من حيث نظام  )النطاق البلتيني(أو  )النطاق األخضر المرتفع(مستشفيات الحبيب على أنها إما 

من  ىوليس هناك شركة أو شركة تابعة للمجموعة مصنفة أدن السعودية،حاب العمل على أساس نسبة العمالة أص

 أطباء االمتيازباإلضافة إلى  األطباء السعوديينبرنامج زمالة لتدريب  15تدير المجموعة اآلن  .المنخفضالنطاق األخضر 

 .المجموعةسيؤدي على األرجح إلى تخفيف الحاجة إلى األطباء السعوديين المدربين مع توسع مما  ،والمتدربين
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 انخفاض عدد المغتربين يمكن أن يؤثر على المستشفيات الخاصة

فرض رسوم على العمالة الوافدة والتابعين لهم مع تأثيرات ملحوظة.  2017يوليو شهر بدأت الحكومة السعودية في 

تهديد محتمل  القصير، وهووقد يستمر هذا االتجاه على المدى  2018المملكة منذ بداية عام  أجنبيمليون  1.3غادر 

هذا العامل أيًضا  ذلك، يضرعلى  ةالوافدة. علوغالبية مرضاهم من العمالة  الخاصة، ألنلمقدمي الرعاية الصحية 

من الخصومات من مقدمي الرعاية الصحية. يعتمد  المساومة للحصول على مزيد على اجبرهم التأمين، ممابشركات 

 .سوق الرعاية الصحية الخاص على المغتربين )باستثناء كبار مقدمي الخدمات( بسبب متطلبات التأمين الخاصة اإللزامية

 .في سيناريو ما بعد جائحة كورونا األجانبهناك توقعات بمزيد من االنخفاض في عدد 

القطاع الخاص بالتزامن مع خروج المغتربين مما يعطيهم الحق أيًضا في الحصول على هناك زيادة في السعوديين في 

معظم فإن  في القطاع الخاص.التأمين الطبي ويمكن القول إنها مصدر دخل أكثر استقراًرا لمقدمي الرعاية الصحية 

 .المرضى في مجموعة الحبيب هم من السعوديين

 

 المزيد من المنافسة –خصخصة المستشفيات الحكومية 

تخطط المملكة حيث يعد قطاع الرعاية الصحية من بين العديد من القطاعات التي تخطط المملكة لخصخصتها. 

القطاع الخاص في قطاع  وزيادة مشاركة 2030بحلول عام  رئيسيصحي  مركز 2,300ومستشفى  290لخصخصة 

. توفر بعض المستشفيات الحكومية 2020في عام  %35يصل إلى ل 2016في عام  %25الرعاية الصحية ليرتفع من 

واحدة من أفضل الرعاية الصحية في المملكة ومن بين المؤسسات األخرى مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي 

مثال منافسة عالية أل تخلص. يمكن أن ومستواه المتطورومركز األبحاث فهو معروف في المنطقة بأفضل األطباء 

 .المدى الطويل، في حال دخلت بعض هذه المستشفيات في القطاع الخاص مجموعة الحبيب على

لقطاع الصحي. إذا تحقق ذلك، سمحت الحكومة للمستثمرين األجانب بتملك شركات بالكامل في ا ذلك،علوة على 

سيتولون المستشفيات الحكومية أو يدخلون  الحسنةذوي السمعة  من كان بعض مقدمي الرعاية الصحية األجانبو

 .بمستشفيات جديدة، هذا يمكن أن يزيد من المنافسة والضغط على حصة السوق في القطاع الخاص

بين القطاعين  بنشاط للمشاركة في عملية الخصخصة. تم تأمين بعض مبادرات الشراكة المجموعةتسعى  لإلدارة،وفًقا 

مقدمي العروض في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية للخدمات الطبية  أحد الحبيب العام والخاص. كان

 .الصفقاتمؤكدة على اهتمام المجموعة بمثل هذه 

 

 الضغط على الهوامش

ة يالحكوم اإليراداتعلى هوامش إجمالية وصافية جيدة في ضوء مزيج من  تحصل مستشفيات القطاع الخاص حالياً 

المشكوك في تحصيلها  مخصصات الديونبعض  وضع. وقد تم تعويض ذلك إلى حد ما من خلل لهموالعملء المؤمن 

 .الحكوميةاإليرادات التي لديها نسبة أعلى من تلك من قبل بعض المستشفيات الخاصة على وجه الخصوص 

ويعتمد اآلن أكثر كجزء من استراتيجيتها  2017الحكومية في عام  اإليراداتتمكنت مجموعة الحبيب من تخفيض نسبة 

يمكن أن يؤدي الضغط على  ذلك،أقل بكثير. ومع  تكون المخصصاتحيث والعملء النقديين  لهمالعملء المؤمن على 

 .األسعار من قبل شركات التأمين نظرًا للمنافسة إلى تباطؤ نمو األرباح

، الهوامش التي تضغط علىلة األخرى يعد ارتفاع التكاليف من حيث المعدات والموارد البشرية من المصادر المحتم 

. ارتفاع معدل السعودة عادًة ما يزيد من شركات التأمينإلى  لنقل بعض هذه التكاليفمحدودة القدرة ال باإلضافة إلى

 .أعلى من غير السعوديين السعوديين أجورالتكاليف ألن 
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 التأخير في تنفيذ المشروع

يتم  وتوسيع مستشفى التخصصي، حيث ثلثة مشاريع لمستشفيات كبيرةتركز مجموعة الحبيب حالًيا على تنفيذ 

الطاقة الحالية. إذا كان هناك أي  إلى %62تمويلها إلى حد كبير عن طريق الديون. ستضيف هذه المشروعات حوالي 

بخفض فقد يتسبب ذلك  المشاريع،تأخير في التنفيذ قد يؤدي ذلك إلى تجاوز التكاليف أو إذا تم التخلي عن أحد 

ع مستوى اأيضًا ارتفتوقعات النمو. يمكن أن يكون ارتفاع مستويات الديون مصدر قلق أيضا إذا ارتفعت أسعار الفائدة و

 للضغط في أوقات النمو االقتصادي البطيء والسوق. سبباً ذلك يكون  ة قدماليال الرافعة

في نموذج شراكة  اعلى مدار العقدين الماضيين وقد تم اختبارهكانت قدرة مجموعة الحبيب على تنفيذ المشاريع قوية 

 .هناك احتمال قوي أن تنفيذ المشروع سيكون في الوقت المناسب وبالتالي،في تباطؤ النمو االقتصادي. وفي الخبر 

يه السيطرة عليمكن الدين  صافين فإ المستقبل،في حين أن مستويات الديون اخذت في االرتفاع وسوف تستمر في 

في عام  قمتهانتوقع أن تصل مستويات الديون إلى  ذلك،باإلضافة إلى  .الرتفاع توليد النقد من قبل األعمال نظراً 

 تبدأ في االنخفاض الحًقا.ل 2023
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 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 
 

. 1995أن أنشأت مجمع العليا الطبي في الرياض عام عاًما بعد  25تعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ 

وجود  إلىتوسعت المجموعة بوتيرة سريعة، وهي اآلن واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة باإلضافة 

 هالل عبدلطبي الجامعي في مدينة الملك المركز ا وإدارة بإنشاء مجموعة الحبيبقامت مستشفى في مدينة دبي. 

الصيدليات، والمختبرات  الطبية،الطبية في البحرين. يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي في إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق 

الطبية والتشخيصية. كما تشارك أيضا في األعمال المساعدة مثل إدارة المرافق وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة 

هادات واالعتمادات من بعض وكاالت العالم األكثر شهرة في بأنشطة المجموعة. حصلت المجموعة على عدد من الش

 .تعزيز مكانتها باعتبارها المزود األول للرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدأت مجموعة الحبيب عملها في الرياض وتوسعت بسرعة إلى دبي للستفادة من البنية التحتية الجديدة للرعاية 

ية التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية. بالتالي، اختارت شركة مجموعة الصح

، أنشأت 2019سليمان الحبيب التوسع في التركيز محلًيا على قوتها األساسية في المنطقة الوسطى. خلل عام 

ر. ترى مجموعة الحبيب أن هناك نقص في المجموعة أول فروعها في المنطقة الشرقية وتحديدًا في مدينة الخب

السوق في مدينة الخبر بالنسبة للخدمات الرائدة نظًرا إلغلق آخر مستشفى مشابه منذ حوالي أربع سنوات. تضع 

المجموعة من ضمن خططها المستقبلية التوسع في المنطقة الغربية من خلل إنشاء مستشفيين من المقرر أن يكونا 

 أكبر مدينة في المملكة حيث ال يوجد أي فروع للمجموعة هناك حاليًا. في مدينة جدة، ثاني

 

تتم إدارة عيادات األسنان في جميع مستشفيات الحبيب بواسطة مركز العجاجي لطب األسنان، حيث تبلغ حصة 

من الملكية. توفر مستشفيات الحبيب المساحة للعيادات باإلضافة الى خدمات الدعم  %50مجموعة سليمان الحبيب 

تحصل  عام،بشكل  .المالي والتكنولوجي وغيرها، بينما يوفر العجاجي جميع المعدات واللوازم وكذلك الموارد البشرية

 .اإليراداتمن  %50على أكثر من  المجموعة

 

لتقديم الخدمات الطبية هو بل شك أكبر قوة في المجموعة. نرى ذلك في تطبيق  المعلوماتالتركيز على تكنولوجيا 

فيبدو أن مجموعة الحبيب تسبق  للمراقبة،الهاتف الذكي ثم يتبعه نظام إدارة المستشفى في استخدام التكنولوجيا 

 .المنافسين في هذا المجال بسنوات

 

شكل 12: أنشطة المجموعة الرئيسية 

المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب الطبية

مجاالت األعمال األخرىالمنشأت الصيدالنية

الصيدليات
عمليات وحدة 

العناية المركزة

الرعاية الصحية 

المنزلية

تقنية المعلومات
المختبرات الطبية

(MD Lab)
صيدلية  1تشغل المجموعة 

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

تشغيل وإدارة التابعة للمجموعة

المنشأت الصحية

اتفاقية 1مستشفيات مملوكة،     

سرير  91 1إدارة وتشغيل،  
أهم المعلومات
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 المجلس واإلدارة نقطة القوة الرئيسية

من أكثر األعضاء خبرة وسمعة الطبية الحبيب د. سليمان في مجموعة التنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة  أعضاء يعتبر

في قطاع الرعاية الصحية الخاص مع سنوات متعددة من الخبرة داخل القطاع ومع المجموعة. تم تعيين عضو واحد 

ين على مستوى مجلس اإلدارة. يبدو أن فقط من أفراد األسرة في منصب تنفيذي بينما يقتصر المساهمين المتبق

 .مثل قوة أساسيةتاإلدارة  يةاستقلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبعة مستشفيات تعمل حاليا  

مجموعة الحبيب حالًيا سبعة مستشفيات قيد التشغيل، واحدة في دبي والباقي في المملكة. تتركز غالبية  تمتلك

، والتي تعد قاعدة لعمليات المجموعة أيًضا. بينما تدير مستشفى واحد في البحرين مواقع المستشفيات في الرياض

المجموعة. بعد ذلك، تم افتتاح ثلثة مستشفيات  تم افتتاحه من قبلكان المجمع الطبي في العليا هو أول مستشفى 

ها بالنسبة للمناطق المحيطة أخرى في الرياض في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، تتميز بسهولة الوصول الي

بها. تمكنت مجموعة الحبيب أيضا من النمو داخل المستشفيات كذلك. على سبيل المثال، تم افتتاح مجمع العليا 

الطبي باعتباره عيادة خارجية ثم تمت إضافة جراحة اليوم الواحد، والتلقيح الصناعي، واألمومة، وتخصص العظام وما 

 .الزمن إلى ذلك على مدى فترة من

، وهو 2019تعتبر التجربة في المنطقة الشرقة األولى من نوعها، تم افتتاح مستشفى الخبر في الربع الثاني من عام 

 211حتى اآلن مع مساحة مبنية تقدر ب  بافتتاحه المجموعة  قامتفي طور تكثيف عملياته. يعد هذا أكبر مستشفى 

  .كيلو متر مربع

 

سنوات، وهو المستشفى الخاص الرئيسي في المدينة بحصة سوقية تبلغ  10الي أنشأ مستشفى القصيم منذ حو

%. كان فرع دبي من أوائل المستشفيات التي افتتحتها المجموعة، ولكن بالنظر إلى السوق، لم تنمو بشكل كبير 50

 يد.سرير فقط، ومع ذلك، تم افتتاح عيادات جديدة في مكان آخر على طريق الشيخ زا 151فهي تتسع ل 

 

المناصب المهنيةالمنصبالجنسيةاألسم

* مؤسس مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية 

* رئيس اللجنة الطبية سابقًا بالغرفة التجارية بالرياض

* رئيس مجلس إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال

* عضو سابق في مجلس إدارة هيئة السوق المالية

* رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي 

* عضو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس المديرين في جميع الشركات التابعة للمجموعة

الرئيس التنفيذي

 * عضو مجلس إدارة جميع الشركات التابعة للمجموعةعضو مجلس إدارة

* المدير المالي السابق لشركة أكوا القابضةالرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

* عضو مجلس إدارة شركة األندلس العقارية وهامات القابضةعضو مجلس إدارةسعوديصالح محمد الحبيب 6

* عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية

* منصب وزير النقل السعودي سابًقا

 * عضو مجلس إدارة، جي بي مورغان السعودية

* عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين

عضو مجلس إدارة

نائب الرئيس لتطوير األعمال

* عضو مستقل

** أعضاء المجلس التنفيذي

المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب الطبية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارةسعوديزياد فؤاد الصالح*8

سعوديهشام محمد الحبيب**9

سعودينبيل العامودي7

* عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق بشركة المملكة القابضة

عضو مجلس إدارةسعودي

سعوديفيصل عبدالله النصار**5

سعوديناصر محمد الحقباني**4

شكل 13: السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

مؤسس المجموعة ورئيس مجلس اإلدارةسعوديسليمان عبدالعزيز  الحبيب1

مازن عبد الرزاق الرميح*2

* عضو مجلس إدارة المركز السعودي لسالمة المرضى

* عضو مجلس األمناء في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نائب رئيس مجلس اإلدارةسعودي

عبيد عبدالله الرشيد *3
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 يتم التخطيط لثالث مستشفيات جديدة

تخطط مجموعة الحبيب لتنفيذ ثلثة مشاريع لمستشفيات جديدة حيث تواصل نموها وخططها لكونها العنصر المهيمن 

في قطاع الرعاية الصحية الخاص في المملكة. يجري التخطيط إلثنين من المستشفيات الجديدة في جدة، يقع أحدها 

% 50وواحد في الشمال. سيبدأ مشروع المستشفى الواقع جنوب غرب جدة على شراكة بنسبة  في الجنوب الغربي

مع شركة األندلس العقارية. وستستحق مجموعة الحبيب رسومًا إدارية بالنسبة لهذا المشروع. ويعتبر بذلك نموذجًا 

 .مشابه لمستشفى الخبر الذي بدأ تشغيله حديثاً 

تتوسع مدينة الرياض شمااًل، حيث . 2023يتوقع بدأ العمل للمستشفى الواقع شمال الرياض )حي الصحافة( في عام 

 عندباشرة وقبل طريق الملك سلمان مخصوصًا ألنه يقع  اً الموقع جذابيعد  و المكان الذي يتجه إليه السكان.هذا هل

 سنوات. 10تسمية لمدة العلى حقوق  الحبيب حيث حصل المترو،محطة 

يعد المستشفى الواقع شمال جدة هو المستشفى الثالث الذي تنفذه الشركة والذي يهدف افتتاحه بحلول نهاية عام 

المشاريع الثلثة من خلل %. ومن المتوقع أن يتم تمويل جميع 100، كما انه سيكون مملوكا للمجموعة بنسبة 2024

 الى التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة. اإلضافةبالبنوك و عن طريققروض ًة من المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

سريًرا  1,913( إلى السعة الحالية البالغة %62سريًرا ) 1,180من المتوقع أن تضيف هذه المستشفيات الثلثة الجديدة 

 .1,371( إلى السعة الحالية للعيادات البالغة %59عيادة ) 815وكذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستشفى شمال جدةمستشفى شمال الرياضمستشفى جنوب غرب جدة

100%100%50%نسبة ملكية مجموعة الحبيب

مملوكة بنسبة 100% لمجموعة الحبيبمملوكة بنسبة 100% لمجموعة الحبيبمملوكة بنسبة 100% لمشروعملكية أرض المشروع

330500350الطاقة االستيعابية لألسرة

245300270الطاقة االستيعابية للعيادات

233,970 م353,3712 م211,6792 م2مساحة مباني المشروع

201920192021بداية المشروع

202320232024تاريخ اكتمال المشروع المستهدف

202320232024تاريخ تشغيل المشروع المستهدف

قروض بنكية والتدفقات النقدية الداخلية للمجموعةقروض بنكية والتدفقات النقدية الداخلية للمجموعةقروض بنكية والتدفقات النقدية الداخلية للمجموعةتمويل المشروع

المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب الطبية

شكل 14: مشاريع المجموعة المستقبلية حتى عام 2024
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 ستراتيجية المستقبليةالالمزايا التنافسية وا 

عن غيرها من مقدمي الرعاية الصحية في السوق ومن  مجموعة الحبيبهناك عدد من المزايا التنافسية التي تميز 

 أهمها البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي ال مثيل لها في السوق.

 المعلومات تقنية

حالًيا أكثر من  وظف قطاع الحلول بكثافة في التكنولوجيا وهي اآلن تجني الفوائد. المجموعةاستثمرت  إنشائها،منذ 

لقد مكنت هذه الموارد الشركة من إنشاء  موظف في المملكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين وسريلنكا. 400

 ،ل تطبيق الهاتف الذكيوتشغيل نظام معلومات المستشفى المتطور وغيرها من المنتجات الرائدة في السوق مث

واحد للمرضى واآلخر لألطباء. يسمح التطبيق للمريض بحجز المواعيد والوصول إلى جميع السجلت الطبية والوصفات 

 واألطباء من بين خدمات أخرى.

تدير الشركة الملفات الصحية اإللكترونية للمرضى وكذلك نتائج االختبارات  للمرضى، الصحية المعلوماتمن خلل نظام 

الطبية )األشعة(  الصور خدمات مركزو بعد عن المركزة العناية وحدة إدارةالمعملية وغيرها من اإلجراءات. تتيح أنظمة 

 للموظفينحد من الوجود المادي الومركزية لكل من الرعاية الحرجة واألشعة من خلل مركز قيادة العمليات ال بعد عن

أنها أكبر منشأة من مفادها بغينيس  على شهادةالمركزة  العناية وحدات إدارة مركزنظام  حصلفي مواقع مختلفة. 

 هذا النوع في العالم.

 ، السيما األطباءجودة الرعاية الصحية

تنفق أيًضا على معدات عالية الجودة. العديد من  هاعاليي الجودة فقط ولكن ينأطباء وممرض المجموعةال توظف 

المتخصصين في الرعاية الصحية حاصلون على شهادات من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بينما حصل آخرون على 

 شهادات عربية وآسيوية.

 جمعيةاد من قبل االعتم منها لجودة الرعاية الصحية. والشهاداتمن االعتمادات  العديدعلى  مجموعة الحبيبحصلت 

ومن ناحية جودة المختبرات حصلت  الدم(، لبنوك األمريكية الجمعية بي )سابقا أي بي يواعتماد أ الصحية الرعاية أنظمة

 مما يشير إلى تمييز مرافقها.  اآليزواألمراض وشهادة  لعلم األمريكية للجمعية التابع المختبرات على اعتماد

 للقيادة والتحكممركز ، كأكبر 2019يوليو  31تاريخ في  غينيس لألرقام القياسيةحازت مجموعة الحبيب على شهادة 

 سريرًا. 796الذي يتكون من و بعد عن المركزة للعناية

 شركات التأمينمع فقط  مع المرضى ليس عالقات

شركات مع من بناء علقات قوية ليس فقط  المجموعةتمكنت  عاًما، عشرينو لمدة خمسةبعد أن عملت في السوق 

من خلل حقيقة أن حيث أن قوة والء المرضى لعلمتها التجارية مدعوم مباشر. بشكل التأمين ولكن أيًضا مع المرضى 

 .الذهاب إلى مستشفيات المجموعةيواصلون  مع ذلكبعض المرضى يغيرون شركات التأمين 

فمن مصلحة شركات التأمين الحفاظ  ل حاد،بشكفي المملكة وتتوسع  للقطاع الخاصكونها أكبر مزود للرعاية الصحية 

فريق تقني متخصص يدير عقود الخدمات الطبية ويتابع الموافقات  مجموعة الحبيبعلى علقات قوية. لدى 

 والمطالبات.

 استراتيجيةالمستشفيات الكبيرة في مواقع تواجد 

. وقد مكن هذا المجموعة من استراتيجيةوفي مواقع  المنافسينمن وجود مستشفيات أكبر من  الحبيباستفادت 

تم توسيع بعض  نفسه،. في الوقت بشكل تدريجيالمستشفيات الكبيرة  توسيعتحقيق النمو والربحية من خلل 

 لمواكبة الطلب. سنة أو سنتينالمنشآت القديمة كل 

مرضى للمجموعة. بالنظر إلى مواقع وحجم المستشفيات  عدد وزيادةالوصول السهل  االستراتيجيةتتيح المواقع 

 نفس االستراتيجية.بهم تتبع فإن المجموعة  والرياض،الثلثة القادمة في جدة 
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 والتطورسجل حافل من البناء 

ة في تاريخها لقد أثبت الفريق الهندسي الداخلي أنه مفيد حيث أن المجموعة شيدت عدًدا من المستشفيات الجديد

. قامت المجموعة بتعديل صيغة يتم من خللها فتح شهراً  29كل  بمتوسط افتتاح منشأة جديد، عاًما 25يبلغ الذي 

. سجل حافل من المستشفيات التشغيلية هي دليل على التطويرمستشفيات جديدة ومن ثم الخضوع تدريجيًا لعملية 

 نجاح هذه الصيغة.

 

 اإليرادات المتنوعة تدفق

. وقطاع األعمال األخرىالصيدليات قطاع المستشفيات وقطاع من  ناشئة اإليراداتمجموعة متنوعة من  الحبيبلدى 

وتفصيل اإليرادات يعتبران بحالة فإن التنويع  العظمى،المستشفيات تشكل الغالبية قطاع من  اإليراداتفي حين أن 

بينما ال تشكل % 29بنسبة النقديين  العملء ايليهمن اإلجمالي  %64. تشكل إيرادات شركات التأمين أكثر من جيدة

في السوق حيث  المنافسين اآلخرين. وهذا يتعارض مع 2019مجموع إيرادات عام من  %5سوى  اإليرادات الحكومية

 .من ذلك مساهمة الحكومة أعلى بكثير

 السمعة والخبرة

أطبائها ومن خلل الحفاظ على جودة عالية من معايير  لكفاءةبسمعة ممتازة في السوق نظًرا  مجموعة الحبيبتتمتع 

ال تعمل )الرعاية الصحية بشكل عام. ستكون قيمة العلمة التجارية مفيدة عندما تتوسع في الرياض وكذلك في جدة 

أدى  مما التجربةكما أن العملء لديهم العديد من سنوات  للتعلم للشركةمتعددة من الخبرة سمحت السنوات ال. (حالًيا

 األعمال. تكراريةإلى 

 إدارة متفوقة ومستقلة

من المهنيين في  باإلضافة إلى غيره ،كونه رئيس مجلس اإلدارة مجموعة الحبيب بمهارة ترأس الدكتور سليمان الحبيب

يد العد ولقد عمل المجال،في هذا  سنوات عديدة من الخبرةبفريق اإلدارة. يتمتع تقريًبا جميع المديرين التنفيذيين 

 منهم مع المجموعة لعدة سنوات.

. هناك مساهم واحد فقط يشغل منصًبا تنفيذًيا إدارتهاهي استقللية  مجموعة الحبيبالميزة الرئيسية لإلدارة في 

خرين هم من المحترفين المتمرسين وخاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي. يتم تنفيذ اآلفي حين أن  الشركة،داخل 

 المهني من قبل الشركة لتمكين نمو موظفيها.برامج التطوير 

 

 يةالمستقبل االستراتيجية

نجحت مجموعة الحبيب في تنفيذ خطط النمو الخاصة بها. إن استراتيجية دي دي أو )تصميم وتطوير وتشغيل( تعني 

كوًنا رئيسًيا بأنها تتحكم بشكل كامل في العملية برمتها من تصميم المستشفى إلى تشغيله. نعتقد أن هذا سيكون م

لقد غيرت الشركة نموذج عملها قليًل لبعض المواقع )الخبر وجنوب غرب جدة( حيث لتنفيذ المشاريع المستقبلية. 

ولكنها والوصول إلى مواقع مرغوب فيها. لتقاسم التكاليف األولية  وجدت أنه من المفيد أن تتعاون مع طرف آخر

نتوقع أن تواصل الشركة خططها  على رسوم إدارية من هذه العملية.تحصل حيث المستشفى،  وإدارةل يتشغتواصل 

التوسعية بما يتجاوز المشروعات الثلثة التي تم اإلعلن عنها، وهذا التوسع المستمر هو الذي سيضمن نمًوا ثابًتا 

 .للمساهمين

ر عامًا بعد عام والسعي للحفاظ تتمثل االستراتيجية األساسية للمجموعة في التركيز على زيادة أعداد المرضى باستمرا

على متوسط إيرادات المرضى. تعتقد اإلدارة أن هذه االستراتيجية توفر أفضل الفرص للنمو الثابت في إيرادات 

والعملء النقديين مع الحد من االعتماد على المرضى  لهمالمجموعة وربحيتها. ينصب التركيز على العملء المؤمن 

 .كوميةالمحالين من الجهات الح
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نظًرا الستثمارها المستمر في تقنية المعلومات وتكنولوجيا الجيل الخامس القادمة، يمكن للشركة أن تمركز المزيد من 

الخدمات والمجاالت داخل المستشفيات لتعزيز المزيد من الكفاءة وخفض التكاليف. تهدف الحبيب إلى دمج خدمات 

 .مريض مع المساعدة من آخر التطورات في هذا القطاعالرعاية الصحية بشكل أكبر لتحسين تجربة ال

يعد تعزيز مكانة علمتها التجارية من خلل التركيز على استراتيجيات معينة هدًفا رئيسًيا للمجموعة. من المهم االلتزام 

يثة. يعد بمعايير عالية من سلمة المرضى والخدمة باإلضافة إلى االستمرار في االستثمار في أحدث التقنيات الحد

توظيف ممارسي الرعاية الصحية المؤهلين واالحتفاظ بهم من خلل تقديم مزايا جيدة مقترنة بالسياسات المرنة عنصرًا 

 .آخر في تحسين االعتراف بعلمتها التجارية

دارة تخطط الحبيب لتنويع مصادر دخلها من خلل تقديم المزيد من الخدمات اإلدارية والتشغيلية مثل التشغيل واإل

في البحرين باإلضافة إلى تشغيل المرافق الصحية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة. الرعاية الصحية المنزلية هي جانب 

 .آخر لفئة كبار السن من السكان مما سيوفر مساحة لألسرة في المستشفيات

توسع خارج مستشفياتها. تشغل المجموعة الصيدليات في مستشفياتها فقط، وبحسب اإلدارة أن ليس لديها خطط لل

نظًرا لقيمة العلمة التجارية لمجموعة الحبيب، قد تكون هناك فرصة نمو لفتح صيدليات جديدة في مناطق محددة 

 نظًرا الستقرار الهامش وفي بعض السنوات تكون أعلى من هامش قطاع المستشفيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة | 20 ح ف ص ل ا  
P u b l i c  

 الصحية الرعاية قطاع

 الطبية الحبيب سليمان د. مجموعة

 التحليل المالي 

الحفاظ على ربحية سليمة تسعى مجموعة الحبيب من ناحية التحليل األساسي إلى تحقيق نمو ثابت وبالوقت ذاته إلى 

 وأظهرخلل السنوات التالية ، سبق الحبيب السوق بتعافيه الذكي 2016إلى حد كبير. بعد تغير االستراتيجية في عام 

اتيجيته المعدلة في مركز مالي قوي للمضي قدمًا. إحدى القيم استر هووضعت. داخل السوق بفعاليةمرونة في التحرك 

بينما القيمة السوقية  الخفية في الشركة هي أراضيها التي تقام عليها المستشفيات. حيث تم تسجيلها بالقيمة الدفترية

  قد ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

 

 انخفاض اإليرادات الحكومية 

على  %5وانخفضت بنسبة  2016مليار ريال في عام  4.62بلغت أن إيرادات المجموعة  2016-2018كشفت بيانات 

على أساس  %6المستشفيات بنسبة إيرادات نخفاض نتيجًة المليار ريال في العام التالي.  4.37إلى لتصل أساس سنوي 

 2016اإليرادات في عام إجمالي من  %13من  المجموعة قد خفضت نسبة اإليرادات الحكومية لكن استراتيجية سنوي،

مليون ريال. تشكل  158مليون ريال إلى  516الحكومية من  الجهاتلذلك انخفضت إيرادات  اً أثر .2017في عام  %4إلى 

 إليرادات المجموعة. المحرك األساسيوهي  إجمالي إيرادات المجموعةمن  %80إيرادات المستشفيات 

مليار ريال، حيث نمت إيرادات المستشفيات  4.59 لتبلغفي إجمالي اإليرادات  %5نمًوا بنسبة  2018شهد عام  ذلك،مع 

اإلدارية  الخدماتوالتي تشمل إيرادات  %،76األخرى بنسبة على أساس سنوي بينما ارتفعت اإليرادات  %2بنسبة 

لث إلدارة المطالبات وزارة الصحة بتعيين طرف ثا قيام يعود سبب ارتفاعها إلى ،األخرىوكذلك إيرادات المجموعات 

مما سهل عملية إحالة  .المحالين من الجهات الحكوميةمرة أخرى في استقبال بعض المرضى ، فبدأ الحبيب الطبية

 .المرضى والمطالبات

الغير مرتبطة  اإليرادات( و)المستشفيات( بحيث تم إعادة تبويب بعض قطاع الحلولهناك إعادة تبويب في بندي )

 ألغراض تحليلية. بالفئة الصحيحة 

)مليون ريال( 2018-2016: تطور اإليرادات خالل 15شكل   
          

 المالية المدققة القوائم

  2016 2017 2018 2019 

 4,016 3,681 3,671 3,457 المستشفيات

 854 737 680 751 الصيدليات

 161 170 28 409 قطاع الحلول

 5,031 4,588 4,379 4,617 المجموع
          

 الرياض المالية، مجموعة الحبيب الطبية :المصدر

 

وقد . 2018في عام  %5إلى  2016في عام  %13من  اإليرادات الحكوميةانخفضت  أدناه، الشكلكما هو موضح في 

المرضى  بتقليلبالقرار االستراتيجي للمجموعة  ةً دفوعم) على حصة اإليرادات الحكومية استحوذ العملء المؤمن لهم

التي ارتفعت حصة  ،عملء المؤمن لهم(نمو من بال ةً دفوعم - المبيعاتإلى مزيد من المحالين من الجهات الحكومية 

ظلت إيرادات العملء النقديين ثابته عند فقد  ذلك،لنفس الفترة. ومع  %62إلى  %52من  مشاركتها في االيرادات

 الثناء ألنه أعلى من أقرانه في هذا القطاع. وهو أمر يستحق من إجمالي اإليرادات. %31نسبة 
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وأكثر  2017على أساس سنوي في عام  %9بنسبة  بشكل حاد بند العملء المؤمن لهم انم السنوي،النمو  من ناحية

على أساس سنوي في عام  %69. انخفضت اإليرادات الحكومية بنسبة 2018على أساس سنوي في عام  %5بنسبة 

النقديين  العملءفي إيرادات  %6انخفاًضا طفيًفا بنسبة  شهد الحبيب .2018في عام  %14قبل أن ترتفع بنسبة  2017

  في العام الماضي. بينما كانت النسبة ثابتة 2017في عام 

 : اإليرادات بحسب قطاع األعمال )مليون ريال( 1شكل 
            

التغير 

 2018 السنوي
التغير 

 السنوي
2017 2016   

 العملء المؤمن لهم 1,996 2,180 %9 2,296 %5

 العملء النقديين 1,192 1,123 (%6) 1,128 %0

 الجهات الحكومية 516 158 (%69) 181 %14

 الجهات األخرى 141 143 %1 76 (%47)

 المجموع 3,845 3,603 (%6) 3,681 (%2)
            

 المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب الطبية

أكبر التغييرات. يعد قطاع النساء والوالدة مع بعض  2016منذ عام كانت اإليرادات حسب القطاعات ثابتًة بشكل كبير 

قطاع األنف  هيتبع، قسم الطب الباطني المرتبة الثالثة فيما احتلطب األطفال. قطاع مساهم في اإليرادات يليه 

 . واألذن والحنجرة

 

 استحواذ إيرادات المستشفيات على إجمالي اإليرادات للمجموعة في المستقبل

% على أساس سنوي نتيجة الستراتيجية 5انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة حينما  2017في عام بعد التراجع الحاصل 

إيرادات  ازدياد فصاعًدا على خلفية اآلننتوقع نمًوا ثابًتا من تقليص أعداد المرضى المحالين من الجهات الحكومية، 

  .2024و  2023 القادمة خللالمستشفيات الثلثة الجديدة  بسبب العيادات الداخلية والخارجية

. نتوقع زيادة 2023و  2019بين  للسنوات ما إلجمالي اإليرادات %9.3 بنسبة تتطلب توقعاتنا معدل نمو سنوي مركب

على الرغم  ،لتشغيل مستشفى الخبر الجديد مما زاد من الطاقة االستيعابيةنظًرا  %11.6بنسبة  2020ادات عام إيرفي 

إلى  2023في عام  افتتاح مستشفيان أحدهما في الرياض واألخر بجدةمن المرجح أن يؤدي  .من عقبة فيروس كورونا

 2024وسيؤدي افتتاح المستشفى الثالث في أواخر عام  .على أساس سنوي %11.2بنسبة  2024عام  زيادة اإليرادات

 .2025عام  تأثر إيرادات

مليار ريال مع  9.1إلى  2024عام ، وبحلول 2020مليار ريال في عام  5.4من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات إلى 

من المتوقع أن  .2024ل عام مليار ريال بحلو 6.6إلى  2020عام في مليار ريال  4.7إيرادات المستشفيات من  ازدياد

 .2019مليون ريال في عام  846من  2024في عام  1.5إلى  إيرادات قطاع الصيدليات تصل

Year

Insured

Uninsured

Total

شكل 16:  حصة اإليرادات الحكومية من إجمالي اإليرادات

المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب  الطبية

52%

الجهات 

 %13 الحكومية

2016

 الجهات األخرى الجهات الحكومية العملء النقديين العملء المؤمن لهم

62%

 %5 الجهات الحكومية

2018

العملء المؤمن لهم العملء النقديين  الجهات الحكومية  الجهات األخرى   
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 الرسوم اإلدارية للمستشفياتمن  تحصيل إيرادات القطاع يتمحيث  قطاع الحلولمن المتوقع أن ترتفع إيرادات 

وتنفيذ نظام معلومات المستشفى  والخدمات المساعدة األخرى المقدمة للحكومة مثل إدارة وحدات العناية المركزة

 المتطور في المستشفيات الحكومية المختلفة.

 

 الهوامش اإلجمالية ستعود تدريجيا  في السنوات الجيدة

 %35.6الهوامش اإلجمالية من  انكمشتحيث . 2016واجهت الهوامش اإلجمالية للمجموعة بعض التقلبات منذ عام 

عدد من  التقليلالسبب الرئيسي لهذا االنخفاض هو استراتيجية  ويعود. 2017في عام  %28.9إلى  2016في عام 

المنخفضة  الهوامش ذوي، إلى العملء المؤمن لهم العالية الهوامش ذويالمرضى المحالين من الجهات الحكومية 

األعمال  تسهيلتم  طرف ثالث من قبل وزارة الصحة،مسؤول تعيين من خلل  .ومبيعاتهمللحفاظ على حركة المرضى 

المجموعة على زيادة الكفاءة في عام  شددت ذلك،. باإلضافة إلى 2018الشيء في عام  وازدادت بعضالحكومية 

 %. 29.7إلى  لينقطة أساس في الهامش اإلجما 80زيادة بمقدار مما أدى إلى  2018

كان هناك فرصة . 2023حتى عام  %33.6يزداد تدريجيًا إلى سو ،2020لعام  %30.6 الهامش اإلجمالينتوقع أن يبلغ 

في الربع الثاني من  الخبر عملياتهمستشفى بدأ لكنها تعرضت للضغوط نتيجة  2019لزيادة الهوامش اإلجمالية لعام 

 .2019عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 18: إجمالي اإليرادات لألعوام 2017-2024* )مليون ريال(

المصدر: الرياض المالية، مجموعة الحبيب  الطبية
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شكل 19: الهوامش اإلجمالية لمجموعة الحبيب )%(
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 قوية مقاييس الربحية

أكثر  يرتفعوأن  2019مليار ريال في عام  1.5 مقارنة ب  2020مليار ريال في عام  1.6 أن يبلغ الدخل اإلجمالينتوقع 

الهامش تحسن  إلى وبشكل جزئيزيادة اإليرادات  إلى بشكل أساسييرجع ذلك  ،2024مليار ريال في عام  3.1تجاوز يل

 931 مقارنة ب  2020مليار ريال في عام  1.1إلى  الدخل التشغيلي يبلغمن المتوقع أن  وعلى نحو مماثل،. اإلجمالي

األرباح قبل الفوائد  سيجعلوالذي االستهلك بسبب المشاريع الجديدة القادمة  سيرتفع .2019عام مليون ريال في 

 . حيث أن2019لعام  مليار ريال 1.2 بمبلغمقارنة  2024مليار ريال في عام  2.6 تبلغوالضرائب واالستهلك واإلهلك 

 .2018عام مليار ريال في  1.1 بلغتاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهلك واالستهلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2024اتساع الهوامش تدريجيا  حتى 

نتنبأ أيضا بارتفاع في  ،2024في عام  %34.2إلى  2019في عام  %30.6اإلجمالية من  نتوقع ارتفاع الهوامشبينما 

 . 2024في عام % 23.2إلى  2019في عام  %18.5من الهوامش التشغيلية 

 %28.8إلى  2019عام  في %23.6من  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهلك واإلهلك ينمو هامشنتوقع أن 

يعني مما االستهلك بسبب المشاريع الجديدة المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة  وسيرتفع. 2024خلل عام 

 بمعدل أعلى من الهامش التشغيلي. األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهلك واإلهلكهامش زيادة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 20: مقاييس الربحية الرئيسية لألعوام 2017-2024* )مليار ريال(

ر الشركة المصدر: الرياض المالية، تقاري

0.95
1.10 1.19

1.35

1.63
1.83

2.14

2.63

1.27 1.36
1.54 1.64

2.03
2.28

2.62

3.13

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

 الدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهال  واإلهال  الدخل التشغيلي الدخل اإلجمالي

شكل 21: الهامش اإلجمالي، الهامش التشغيلي و هامش اـل EBITDA لألعوام 2024-2017* )%(

ر الشركة المصدر: الرياض المالية، تقاري
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  201عام  ه فيمن أدنى مستويات يتعافى الهامش الصافي

 2017مليون ريال في عام  656إلى  %35بنسبة انخفض  ،2016مليار ريال في عام مستوى ال ما تجاوز صافي الدخلبعد

مليون ريال على خلفية تحسن  801 حيث بلغ صافي الدخلانتعاًشا  2018. شهد عام اإليرادات الحكومية تقليصنتيجة 

مليون  910وما بعده مع ارتفاع صافي الدخل  2020نتوقع استمرار االنتعاش في عام  أعداد المرضى. وزيادةالكفاءة 

من خلل  االستيعابيةالطاقة  ويؤدي اتساع. 2024مليار ريال بحلول عام  1.8ليصل إلى  2020ريال في عام 

 المستقبل. يف ستكون التدفقات النقدية أكثرولكن  في البداية إلى تشكيل ضغط على الربحيةجديدة المستشفيات ال

 في المرضى معظم وأن المعدلة الحكومية األسعار إلى وبالنظر .سابقفي ال %22.0عند  ذروته بلغ الهامش الصافي

 . 2024بحلول عام  %19.4من المتوقع أن تصل الهوامش الصافية إلى  ،لهم مؤمن المستقبل

 
 

 عامل جذب تعد التوزيعات النقدية

عائد  ارتفع حيث .للهتمام مثير على مدار السنوات الثلث الماضية التوزيعات النقدية لمجموعة الحبيبتاريخ يعتبر 

قدرة . ترى اإلدارة أن توزيع أرباح عالية يعكس 2018و  2016بين عامي  %100إلى  %91إلى  %36من  التوزيعات

 نقديةفيما تهدف مجموعة الحبيب إلى الحفاظ على عائد توزيعات  تراجع نسب المديونيةو الشركة على توليد النقد

بنسبة  أعلى بشكل طفيفن يكون عائد التوزيعات النقدية % على األقل بمعدل توزيع ربع سنوي. نتوقع أ70بنسبة 

ظروف  إلى نظًرا 2020عام  خلل قليلبكون أقل يقد عائد التوزيعات النقدية على الرغم من أن % في المستقبل، 75

 فايروس كورونا. التشغيل غير العادية بسبب جائحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر الشركة المصدر: الرياض المالية، تقاري

شكل 22: الدخل والهامش الصافي لألعوام 2017-2024* )مليون ريال(
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شكل 23: عائد التوزيعات النقدية والتوزيعات النقدية للسهم )ريال(

ر الشركة المصدر: الرياض المالية، تقاري
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فصاعًدا مع األخذ  2020عام  من% 75ونتوقع أن يبلغ نسبة  2019عام  في% 92نقدية نسبة التوزيعات العائد  بلغ

في االعتبار النقدية المطلوبة للنفقات الرأسمالية. في الواقع، حتى مع ارتفاع عائد التوزيعات، نتوقع ارتفاع بند النقدية 

مليون ريال للسنة، نتوقع وجود رصيد نقدي يتجاوز  1,300-700. مع دفع عائدات نقدية تتراوح بين 2024حتى عام 

 .2024م ريال بحلول عا مليار 2.5

 

 مركز مستحقات قوي 

مليار ريال بحلول عام  1.43إلى  2016مليار ريال في عام  1.98بنجاح من  ذممها المدينة من خفض المجموعة تتمكن

والعملء  العملء المؤمن لهمعلى  المجموعةوتركيز  المحالين من الجهات الحكوميةالمرضى تخفيض حيث تم  2018

 .2019في عام  %31.2إلى  2016في عام  %42.9انخفضت الذمم المدينة من  اإليرادات،النقديين. كنسبة مئوية من 

يتطلب تحصيل  .نتيجًة لتغيير استراتيجية المجموعة الذمم المدينة ناحيةمن مقارنة بأقرانها في وضع أقوى  المجموعة

 .المعتادوهو األمر  يوًما، 90معظم الذمم المدينة المتعلقة بشركات التأمين حوالي مدة 

 

بأن الذمم  افتراضنابسبب  %32إلى  % 31 بيناإليرادات  نسبتها منأن تحافظ الذمم المدينة على  في المستقبل نتوقع

ت اإليرادات الحكومية بدأ نفسهالمساهم األكبر في اإليرادات. في الوقت  ستظل المدينة المتعلقة بشركات التأمين

أسرع بكثير  تحويًل  بذلك يضمنل إلدارة المطالبات الطبية ثالثاً  طرفاً بعد قيام وزارة الصحة بتعيين في الزيادة ببطء 

 للمدفوعات الحكومية.

 2019مليار ريال في عام  1.6 مقارنة ب  2024مليار ريال بحلول عام  2.6فإن الزيادة في الذمم المدينة إلى  بالتالي،و

 .الطبيعي النموزيادة اإليرادات نتيجة لإلى حد كبير  ترجع

 

 

 ارتفاع المديونية مع تقييد صافي الديون 

هذا جزء من يعد . 2018مليار ريال في عام  1.6إلى  2016مليار ريال في عام  1.2من  المجموعةارتفع إجمالي ديون 

نظًرا لوجود رصيد نقدي  ذلك،. ومع مثالي ماليرأس  ةلزيادة الرفع المالي من أجل العمل على هيكل ةجهود المجموع

 2016مليون ريال في عام  300. بلغ صافي الدين تعد ال تذكر مقارنًة بالرصيد النقدي قيمة صافي الديون فإن كبير،

 .2018عام  فيمليون ريال  200وانخفض إلى 

 

شكل 24: الذمم المدينة وكنسبة من اإليرادات )مليون ريال(

ر الشركة المصدر: الرياض المالية، تقاري
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، المستشفيات الثلثة القادمةباإلضافة إلى  تحسين هيكلة رأس المالفي المتمثلة لمجموعة ا استراتيجيةإلى  نظراً 

قبل أن يبدأ  2023مليار ريال بحلول عام  6.0إلى  2019مليار ريال في عام  2.3نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين من 

 .2024مليار ريال بحلول عام  3.4إلى  2019في  ريال مليار 1.1الديون من  سترتفع ذلك،. مع باالنخفاض

 الداخليةهم أيضا التدفقات النقدية استسومن القروض المصرفية. الثلثة، قادم مستشفيات لاللزم لالتمويل إن 

 . للمجموعة

 

 محدودية اتساع نسب المديونية 

خاصة  الديون،وفًقا الستراتيجية المجموعة المتمثلة في رفع  نسب المديونية في المستقبلمن المتوقع أن ترتفع 

إلى  2016في عام % 18لمشاريع المستشفيات الثلثة الجديدة. ارتفع إجمالي الدين إلى إجمالي األصول بالفعل من 

نتوقع أن يبلغ إجمالي الديون إلى األصول ذروته . 2023بحلول عام  %42ونتوقع زيادة أخرى إلى  2019عام  % في28

  في المستقبل.% ومن المحتمل أن ينخفض 42بمستوى  2023في عام 

من المتوقع أن يرتفع صافي نسبة الدين  أعله،لشركة على النحو المفصل ل كافينظًرا لوجود رصيد نقدي  ذلك،مع 

 2023بحلول عام  مرة 1.6إلى  2018في عام  مرة 0.2من  واإلهلكإلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهلك 

 سداد الديون. يتماشى حالةفي مستقبًل من االنخفاض  وسيواجه المزيد 2024بحلول عام  مرة 1.3ينخفض إلى سثم 

 رأس المال. ةهيكل ناحيةالدين من  نسبةمع استراتيجية رفع  ذلك

 

 

المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركة

شكل 26: نسب المديونية ترتفع لكن تحت السيطرة )ريال( 

17% 21%
28% 30% 32%

38%
42% 40%

2
7

%

3
4

% 5
1

%

5
8

%

6
8

% 8
9

% 1
0

7
%

9
8

%

0.1 0.2 

1.0 0.9 1.0 

1.3 

1.6 

1.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

 EBITDAنسبة صافي الدين إلى ال   نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق الملكية   نسبة المديونية 

شكل 25: إجمالي الديون وصافي الديون )مليار ريال(

المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركة
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 2024 حتى عام الملكيةالعائد على حقوق ارتفاع 

حقوق المساهمين العائد على يعد للمجموعة.  الملكيةالعائد على حقوق  يتسعنتوقع أن  الدخل،مع ارتفاع صافي 

يحصلون عليه من س( ألنه يشير إلى العائد الذي والمساهمين الصغار أصحاب القرارمقياس مهم للمساهمين )

ومن المتوقع  2019في عام  %19.0إلى  2018في عام  %17.6العائد على حقوق المساهمين من  ارتفعاستثماراتهم. 

 .2024حتى عام  %29.6 إلى أن يرتفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة  . مع2019في عام  %10.3إلى  2018في عام  %10.6من  بشكٍل طفيف العائد على األصول انخفض

 %10.1قد ينخفض العائد على األصول إلى  للمجموعة.إلى زيادة في األصول الثابتة  أدت المستشفيات الجديدة التي

العائد على األصول يبدأ س األصول،مع استقرار إجمالي  .2024 عام في %12.1قبل أن يرتفع إلى  2023بحلول عام 

 مرة أخرى في االرتفاع.

 

من  2021عام  في %15.4لى إ سيرتفعمتذبذبًا في المستقبل، حيث العائد على رأس المال المستثمر  يكوننتوقع أن 

الذي في العام  %17.4ثم يرتفع مرة أخرى إلى  2023في عام  %14.5قبل أن ينخفض إلى  2019في عام  13.4%

 .والقروضزيادة األصول الثابتة  نفس السبب الذي أدى إلىإلى  بشكل كبيرويرجع ذلك  يليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 27: نسب ربحية قوية )%(

المصدر: الرياض المالية، تقارير الشركة
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 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  بناء  على التقييم   

 

إلى  لنتوصلالتدفقات النقدية المخصومة.  طريقةالطبية من خلل للخدمات حبيب الد. سليمان مجموعة  قيمنالقد 

 ريال للسهم. 8 .90مليار ريال أو  1.6  قدرهتقييم 

 

% مع علوة مخاطر السوق 3.3لحساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، استخدمنا عائد خالي من المخاطر بنسبة 

وهو متوسط معامل البيتا لخمس شركات الرعاية الصحية المتداولة  0.90%. كما توصلنا لمعامل بيتا عند 7.5بنسبة 

ديها تاريخ ليس ل، حيث %10 نسبتهافي السوق وهي المواساة ودله والسعودي األلماني والحمادي ورعاية مع علوة 

القطاع بشكل نظًرا للختلف في معامل البيتا داخل المجموعة، نعتقد أن المتوسط يمثل بيتا  تداول كاٍف حتى اآلن.

 .جيد

%. قمنا بافتراض 3.0قمنا باستخدام معدل السايبور باإلضافة إلى العلوة كتكلفة دين لمجموعة الحبيب حيث تبلغ 

وبتطبيق األوزان المخصصة ، كمتوسط خمس سنوات. % على التوالي34% و 66الملكية ووزن الدين بنسبة  حقوق وزن

 %. 7.6لتكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين، توصلنا إلى قيمة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند 

 : افتراضات المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال28شكل 
          

 تكلفة حقوق المساهمين

 العائد الخالي من المخاطر       %3.3

 العائد على السوقعلوة        %7.5

 معامل البيتا       0.90

 تكلفة حقوق المساهمين       %10.0

 متوسط نسبة حقوق المساهمين       %66

          

 تكلفة الدين

 تكلفة الدين       %3.0

 الزكاة       %2.5

 متوسط نسبة الديون        %34

        

 المال المتوسط المرجح لتكلفة رأس       %7.6
          

 المصدر: الرياض المالية        

 

نود أن نلفت أنه من المحتمل أن تتأثر التدفقات النقدية للسنوات القليلة المقبلة بسبب النفقات الرأسمالية نتيجة 

 التوسعات باإلضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.

وحساب  2026حتى عام النقدية المخصومة من خلل التنبؤ بالتدفقات النقدية  التدفقات تم الوصول للقيمة عن طريق

ألن جميع المستشفيات الثلثة الجديدة  2026التدفقات النقدية حتى عام  استخدمنا. لقد لما بعد ذلك نهائيةالقيمة ال

ث ستوافق هذه الفترة حي على األقل ينكامل ينلمدة عامكون عاملة بحلول ذلك الوقت وست ستكون تزاول نشاطها

نتوقع أن المجموعة لن تتوقف عند هذه المستشفيات الثلثة  .منتصف الدورة التشغيلية للمستشفيات الجديدة

  وستستمر في التوسع بأكثر من ذلك.
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شكل 29: التقييم عن طريق التدفقات النقدية المخصومة 

*2026*2025..…………*2022*2021*2020مليون ريال

 2,848 2,432..………… 1,468 1,308 1,054الدخل قبل الفوائد والضرائب

(236)(200)..…………(125)(112)(90)الضرائب )الزكاة(

 603 554..………… 362 327 291االستهالك واإلهالك

(492)(541)..…………(1,133)(468)(504)المصاريف الرأسمالية

(391) 61..…………(508)(456)(199)التغير في رأس المال العامل

 2,331 2,305..………… 65 598 553التدفقات النقدية الحرة

 42,718..…………القيمة النهائية

 45,050 2,305..………… 65 598 553إجمالي التدفقات النقدية الحرة

 0.65 0.69..………… 0.86 0.93معدل الخصم

 29,082 1,601..………… 56 556              -   التدفقات النقدية المخصومة

2.0%معدل النمو طويل األجل

33,099قيمة المنشأة

1,268ناقص: صافي الديون

196ناقص: حصة األقلية

31,635قيمة حقوق المساهمين

350عدد األسهم

      90.38 القيمة العادلة للسهم

المصدر: الرياض المالية

* متوقعة
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 ملخص القوائم المالية لمجموعة الحبيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2024*2023*2022*2021*2017201820192020قائمة الدخل )مليون ريال(

 9,138 7,796 7,009 6,356 5,353 5,031 4,588 4,379اإليرادات

(6,012)(5,176)(4,728)(4,322)(3,717)(3,493)(3,226)(3,114)تكلفة اإليرادات

 3,125 2,620 2,281 2,034 1,636 1,538 1,362 1,265الهامش اإلجمالي

ف البيعية والعمومية واإلدارية (1,142)(1,037)(932)(842)(685)(671)(560)(610)المصاري

 9 8 8 7 7 2 6 7حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة

(171)(143)(78)(67)(56)(28)(19)(19)النفقات التمويلية

 128 117 112 108 96 62 93 84اإليرادات األخرى

(175)(141)(125)(112)(90)(66)(81)(71)الزكاة

 1,775 1,426 1,267 1,131 910 870 801 656الدخل الصافي

 2,120 1,708 1,468 1,308 1,054 931 901 746األرباح قبل الفوائد والضرائب

EBITDA948 1,101 1,187 1,345 1,634 1,831 2,137 2,629 

 5.07 4.08 3.62 3.23 2.60 2.49 2.29 1.87ربحية السهم )المساهمين(

 3.80 3.06 2.71 2.42 1.95 2.29 2.29 1.71التوزيعات النقدية للسهم

*2024*2023*2022*2021*2017201820192020قائمة المركز المالي )مليون ريال(

الموجودات

 2,517 2,531 2,254 1,789 1,452 1,197 1,369 1,141النقد وما حكمه

 2,114 2,140 1,975 1,813 1,551 1,507 1,311 1,664الذمم المدينة

 509 438 400 366 315 296 303 309المخزون

 544 475 414 362 313 285 228 180أخرى

 5,685 5,584 5,044 4,330 3,631 3,285 3,211 3,294 إجمالي الموجودات المتداولة

 8,981 8,495 7,129 5,996 5,528 5,142 4,287 3,662ممتلكات وآالت ومعدات

 55 53 51 49 47 40 43 44استثمارات في شركات زميلة

 9,036 8,548 7,180 6,045 5,575 5,182 4,331 3,706 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 14,720 14,132 12,224 10,376 9,206 8,467 7,541 7,000إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

 902 823 752 687 591 656 532 483الذمم الدائنة

 554 528 418 358 290 289 229 282الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 1,067 995 921 841 762 550 604 539أخرى

 2,523 2,345 2,091 1,885 1,643 1,495 1,364 1,303إجمالي المطلوبات المتداولة

 5,379 5,467 4,253 3,004 2,430 2,049 1,338 927قروض طويلة األجل

 817 734 635 551 475 332 281 220أخرى

 6,196 6,201 4,888 3,555 2,904 2,381 1,620 1,147إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 8,719 8,546 6,979 5,440 4,547 3,877 2,984 2,450إجمالي المطلوبات

 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500رأس المال

 1,426 1,136 922 732 563 426 447 518األرباح المبقاة

 887 759 630 509 400 468 381 301االحتياطي النظامي

 188 190 192 194 196 197 229 230حقوق الملكية غير المسيطرة

 6,001 5,586 5,245 4,936 4,659 4,591 4,557 4,549إجمالي حقوق الملكية

 14,720 14,132 12,224 10,376 9,206 8,467 7,541 7,000إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

*2024*2023*2022*2021*2017201820192020قائمة التدفقات النقدية )مليون ريال(

 1,949 1,565 1,390 1,241 998 903 881 727الدخل قبل الزكاة

 568 335 234 118 340 156 566 368التسويات

 2,517 1,900 1,624 1,358 1,338 1,060 1,447 1,094التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(1,000)(1,800)(1,500)(800)(800)(736)(830)(421)ممتلكات وآالت ومعدات

 11 11 11 10 10 4 11 13أخرى

(989)(1,789)(1,489)(790)(790)(731)(820)(408)التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(108) 1,323 1,310 641 411 471 408 28قروض طويلة األجل

(1,265)(1,016)(903)(806)(648)(947)(789)(517)األرباح الموزعة

(169)(141)(78)(67)(55)(25)(19) 72أخرى

(1,542) 166 330(231)(293)(501)(399)(417)التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(14) 277 465 337 255(172) 229 270التغير في النقدية وما في حكمها 

 2,531 2,254 1,789 1,452 1,197 1,369 1,141 871رصيد أول الفترة من النقدية وما في حكمها

 2,517 2,531 2,254 1,789 1,452 1,197 1,369 1,141رصيد آخر الفترة من النقدية وما في حكمها

المصدر: تقارير الشركة، الرياض المالية

ملخص القوائم المالية

* متوقعة
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  لمجموعة الحبيبالنسب والمقاييس الرئيسية 

 

 

  

2017201820192020*2021*2022*2023*2024*

المقاييس الرئيسية

 2,743 2,743 1,913 1,913 1,913 1,913 1,455 1,455عدد األسرة

 5,306 4,614 4,195 3,884 3,292 3,259 2,883 2,786 عدد العيادات الخارجية

15.0%10.0%8.0%18.0%1.0%13.1%3.5%7.4%النمو

 194 168 153 142 123 122 127 118 عدد العيادات الداخلية

15.0%10.0%8.0%15.0%1.0%(3.6%)7.6%9.6%النمو

 5,500 4,783 4,348 4,026 3,415 3,381 3,009 2,903إجمالي عدد المرضى

النمو )سنوي(

17.2%11.2%10.3%18.7%7.4%8.7%4.8%(5.2%)اإليرادات

16.5%11.4%8.9%19.7%8.7%6.0%3.1%8.4%قطاع المستشفيات

19.0%5.0%12.5%15.0%1.7%20.1%8.4%(9.5%)قطاع الصيدليات

40.0%50.0%50.0%50.0%45.0%10.0%172.2%(95.6%)قطاع الحلول

7.0%7.0%7.0%7.0%7.0%7.0%5.0%(7.8%)القطاع الدولي

19.3%14.9%12.1%24.4%6.3%13.0%7.6%(23.0%)الدخل اإلجمالي

ف البيعية والتسويقية 8.0%11.2%11.7%17.2%3.8%23.6%(19.8%)(42.5%)المصاري

ف العمومية واإلدارية 11.0%11.2%10.3%25.3%1.5%18.1%(2.6%)11.7%المصاري

EBITDA(%22.4)%16.1%7.8%13.3%21.5%12.0%16.7%23.0

24.5%12.6%12.0%24.3%4.6%8.6%22.1%(35.4%)الدخل الصافي

الربحية

34.2%33.6%32.5%32.0%30.6%30.6%29.7%28.9%مجموع الهامش اإلجمالي

EBITDA 28.8%27.4%26.1%25.7%25.1%23.6%24.0%21.6%مجموع هامش اـل

19.4%18.3%18.1%17.8%17.0%17.3%17.5%15.0%مجموع الهامش الصافي

29.6%25.5%24.2%22.9%19.5%19.0%17.6%14.4%العائد على حقوق المساهمين

12.1%10.1%10.4%10.9%9.9%10.3%10.6%9.4%العائد على األصول

17.4%14.5%14.5%15.4%13.9%13.4%14.6%13.1% العائد على رأس المال المستثمر

)x( نسبة المديونية/السيولة

 2.25 2.38 2.41 2.30 2.21 2.20 2.35 2.53نسبة التداول

 1.84 1.99 2.02 1.91 1.83 1.81 1.96 2.15نسبة التداول السريعة

 12.4 12.0 18.7 19.6 18.9 33.3 46.6 38.4معدل تغطية الفوائد

40%42%38%32%30%28%21%17%إجمالي الديون إلى إجمالي األصول

98%107%89%68%58%51%34%27%إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين

أخرى

 5.07 4.08 3.62 3.23 2.60 2.49 2.29 1.87ربحية السهم

 3.80 3.06 2.71 2.42 1.95 2.29 2.29 1.71التوزيعات النقدية للسهم

75%75%75%75%75%92%100%91%نسبة التوزيعات النقدية

 17.15 15.96 14.98 14.10 13.31 13.12 13.02 13.00القيمة الدفترية للسهم

المصدر: تقارير الشركة، الرياض المالية

* متوقعة

النسب والمقاييس الرئيسية
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 صنيف السهمت 

 شراء حياد بيع غير ُمصّنف

 تحت المراجعة/ مقيد
 إجمالي العوائد المتوقعة أقل من

-15% 

% 15-إجمالي العوائد المتوقعة بين 

 % 15و +

إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 

+15% 

 

 أيضاً  تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل أخرى  

  research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خلل 

 

 

 بيان إخالء المسؤولية

( وسجل تجاري رقم 07070-37من هيئة السوق المالية برقم )مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص  200الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

 .920012299، المملكة العربية السعودية. الهاتف: 7279-13241الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414. اإلدارة العامة: واحة غرناطة 1010239234

ة يعتقد بأنها موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلف 

من دقة البيانات والمعلومات هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فإن الرياض المالية ال تض

د به أن يفسر الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصوالمقدمة، وعلى وجه 

تمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناًء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اك

مالية مسؤولة ولن يكون أي من الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن تكون الرياض ال

في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو أحد أو أكثر من منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين 

اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير  .الشركات التابعة أو عملئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

النتائج أو األحداث المستقبلية  ل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأنتمث

حتملة فقط. كما أن هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة م

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من  .لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا لألداء المستقبلي. وفقًا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا /االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و

فإنه هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك،  .على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة 

المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في 

ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليًا أو جزئيًا، وجميع المعلومات  الضرورة نظرًا ألن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون ملئما لجميع األشخاص.

 فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر. واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة
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