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  المعيار الذهبي 

  مليار ريال 25.3و  23.8يتراوح التقييم بين 

مليار ريال، اعتمادًا على طريقة التدفقات النقدية المخصومة وتقييم المضاعفات  25.3و  23.8نطاق تقييمنا بين يتراوح 

. عند سعر االكتتاب، يقدم السهم عائد 2020% لعام 3.0-%2.8ريال للسهم(، مع عائد توزيعات نقدية بين  72إلى  68)

ت ذاته، توجد إمكانية نمو كبيرة حيث سترتفع الطاقة %. في الوق4.1يبلغ  2020توزيعات نقدية متوقع لعام 

مع بدء تشغيل مستشفى الخبر. بما أن عائد حقوق المساهمين  2024% حتى عام 62االستيعابية لألسرة بنسبة 

% مقابل متوسط عائد حقوق المساهمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 20يبلغ  2020المتوقع للمجموعة لعام 

تفوقه على أقرانه مبرر. شملت تقييماتنا مخاطر رئيسية منها التأخير في  التنافسية، فإنلى جانب مزاياه %، إ14البالغ 

المشروعات الجديدة وأي زيادة مفاجئة في المخصصات. أخذت تقييماتنا باالعتبار المشاريع الثالثة الجديدة المعلن 

رتفعة لالستثمارات العقارية للمجموعة )للمشاريع المستقبلية( عنها )اثنان بجدة وواحد بالرياض(. إن القيمة السوقية الم

 مقارنة بقيمتها الدفترية مكسٌب محتمٌل للمستثمرين.

  الخاصالصحية  الرعاية قطاعفي وضع جيد لالستفادة من نمو الحبيب 

 ،حتى مع .األساسيجذابة من ناحية التحليل  السعوديةالرعاية الصحية في قطاع الكلي و االقتصاد ةتعد ديناميكي

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

فئة الحيث تشكل  األعمار،ارتفاع متوسط أيضًا، . 2018عام في  نسمة مليون 33.6من وذلك  2050بحلول عام  نسمة

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

. في الوقت في انتشار مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أمراض العصر كما أنإلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية. 

من سوق الرعاية  %25. تشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص ال يمثل سوى الكثافة السريريةمجال لنمو  نفسه، يوجد

 مليون 11.1فقط من إجمالي السكان ) %33 %. يملك35والتي تهدف الحكومة إلى زيادتها إلى  المملكة،الصحية في 

 على باستحواذهاسوق الرياض أكبر مدينة . ال تزال لمواطنيها رعاية صحية مجانية الدولةتوفر  حيث تأمين صحي( نسمة

 يتمتع مستشفى الحبيب بمكانة قوية. حيث  المملكة،المستشفيات في  عدد من إجمالي %21 هما نسبت

 نقاط القوة الرئيسية هي المرضىوالء األطباء والتكنولوجيا والموقع و

. المجاالتببنية تحتية تكنولوجية متطورة في جميع  مدفوعةٌ  القطاعفي  ةرائدالالتجارية  مستشفى الحبيبإن عالمة 

 تساعدعامل جذب.  يعدواالحتفاظ بهم  (غربيةمؤهالت ب تقريباً هم نصف) الرعاية الصحية المؤهلين ممارسيتوظيف إن 

القوية العالقة  االستراتيجية القائمة على أن في حين ،المدن واألحياء في زيارات المرضى لمواقع االستراتيجية داخلا

 ميزة تنافسية. مما يمنح الحبيب التأمين شركاتإلى العالقات مع تخطت حاجتهم  مع المرضى

 النمو استمرارمن المرجح 

والذي بدوره  2024و  2023بين عامي  الرياض(بجدة وواحد ب)اثنان  ثالثة 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 القدرة الكافية على زيادة عدد المستشفياتالمجموعة تمتلك ، %59بنسبة أي 

في وضع جيد لالستفادة من نمو القطاع. من المحتمل الحبيب  لذلك، تعتبر الشركة. نتيجةً  تاريخبالنظر إلى  تلك األرقام،

بينما سيستمر التوسع  2023مليار ريال بحلول عام  7.2إلى  %9.3سنوي مركب نسبته  نمو اإليرادات بمعدل تزيدأن 

سنوي نمو . نتوقع أن يرتفع صافي الدخل بمعدل اإليرادات مزيجوتحسن في الهامش اإلجمالي على خلفية الكفاءة 

  .2023م عا حتىمليار ريال  1.3إلى  %10.4 بلغيمركب 

   

  

 

  

 هذه الوثيقة غير معدة للنشر في

الواليات المتحدة وكندا واليابان 

 وأستراليا

 فيمفصل  )بيان إخالء المسؤولية

 ة(األخير الصفحة

 

  الطبية للخدمات الحبيب سليمان الدكتور مجموعة
 األولي العام الطرح تغطية

 

2020 فبراير 72  

 ةالتوصي غير مصنف

 سهمطاق التقييم/ن ريال 68-72

 

7 المستشفيات

1,913 عدد األسرة

1,371 عدد العيادات

13 عدد الصيدليات

5,031 اإليرادات

1,538 الدخل اإلجمالي

1,187 EBITDA

870 صافي الدخل

8,467 إجمالي الموجودات

4,591 إجمالي حقوق المساهمين

%31 الهامش اإلجمالي

%17 الهامش الصافي 

%51 نسبة الديون لحقوق المساهمين

النقاط الهامة للمجموعة                      2019

اإلحصائيات الرئيسية

القوائم المالية )مليون ريال( 

النسب الرئيسية )%(

الملخص المالي لمجموعة الحبيب الطبية

2022* 2021* 2020* 2019 2018 مليون ريال

6,526 6,112 5,690 5,031 4,588 اإليرادات

1,767 1,587 1,399 1,187 1,101  ** EBITDA

%27.1 %26.0 %24.6 %23.6 %24.0 ** )%( EBITDA هامش اـل

1,209 1,088 959 870 801 صافي الدخل

%18.5 %17.8 %16.8 %17.3 %17.5 الهامش الصافي )%(

3.45 3.11 2.74 2.49 2.29 ربحية السهم )ريال(

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

%23.1 %22.0 %20.5 %19.0 %17.6 العائد على حقوق المساهمين 

* متوقعة
الدخل قبل المصروفات البنكية والضرائب واالستهالك واإلهالك  ** 
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 أبرز الجوانب االستثمارية 

 في المملكة العربية السعودية إلى السوق الرائدمزود الرعاية الصحية  دخول

 للقطاع  إيجابية أساسية عوامل

مليون نسمة بحلول  45.1 يبلغأن  وإشارة التوقعات المتحفظة إلى نسمة،مليون  34.2المملكة  عدد سكان بلوغ مع

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

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

للوصول  إال أن هناك مجاٌل  تحسنت،قد  الكثافة السريريةعلى الرغم من أن %. 35إلى  %25من  وذلك الرعاية الصحية

لسكان ل النسبة الحالية من المتوقع أن تنمو الخصخصة، عملية في المملكةالنامية. مع استمرار األسواق إلى مستويات 

تؤدي زيادة السعودة في القطاع الخاص إلى ارتفاع في السوق المستهدفة سبينما %، 33 والبالغة لهم المؤمن

. يعد من المواطنين السعوديين أغلبيتهمفي حين أن  مؤمن لهم 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 حاليًا إن محدودية توافر المهنيين السعوديين في مجال الرعاية الصحية 

. وأقرانها المجموعةديدة هي بعض من المخاطر المحتملة التي قد تواجه في المشاريع الج الممكنالهوامش والتأخر 

 التحديات المحتملة. تلك حافل لديها القدرة على التغلب علىذات التاريخ ال اإلدارة القوية المستقلةفإن  ذلك،مع 

 .األطباءزمالة السعودية لتدريب لل برنامج 15 المجموعةتدير  ذلك،باإلضافة إلى 

 

 لمجموعة في المستقبلات على إجمالي إيرادات اإيرادات المستشفياستحواذ 

الستراتيجية  % على أساس سنوي نتيجةً 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 خاللالمستشفيات الثالثة الجديدة  بسبب العيادات الداخلية والخارجية

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

من المرجح  .مستشفى الخبر الجديد مما زاد من الطاقة االستيعابيةلتشغيل نظًرا  %13.1بنسبة  2020إيرادات عام في 

% على أساس 19بنسبة  2024إلى زيادة إيرادات عام  2023أن يؤدي افتتاح مستشفى في الرياض وآخر بجدة في عام 

 .2025 على إيرادات عام 2024سنوي نظرًا لتشغيلهما لعام كامل. وسيؤثر افتتاح المستشفى الثالث في أواخر عام 

  2024 عام اتساع الهوامش تدريجيًا حتى

الهامش ارتفاع نتوقع أيضًا  ،2024في عام  %32.5إلى  2019في عام  %30.6من  اإلجمالي امشنتوقع ارتفاع الهبينما 

 أبطأ الهامش التشغيلي ياالرتفاع ف سيكونحيث  ،2024في عام % 21.5إلى  2019في عام  %18.5من التشغيلي 

 ارتفاع التكاليف التشغيلية. بسبب  اإلجمالي امشالهمن االرتفاع في 

 

الهامش اإلجمالي والهامش التشغيلي وهامش اـل EBITDA لألعوام 2024-2017* )%(

ر الشركة  المصدر: الرياض المالية، تقاري
* متوقعة

 ** الدخل قبل المصروفات البنكية والضرائب واالستهالك واإلهالك
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 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 

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

 . 2024مليار ريال بحلول عام  1.5ليصل إلى  2020مليون ريال في عام 

 مالي قوي  مركز

الهوامش من  توسعت في حيننمو اإليرادات  زاد. ةقوي أساسية  ُمَقّومات  في الوقت الحالي تمتلك مجموعة الحبيب

يات إيرادات المستشف تتكون. وتحسن مزيج اإليراداتالكفاءة  اكتسابعلى خلفية  2017 في عامأدنى مستوياتها 

 المرضىإحاالت إلدارة وزارة الصحة بتعيين طرف ثالث  بشكل متوازن من إيرادات العيادات الخارجية والداخلية. قامت

إلى أعلى اإليرادات باإلضافة  المجموعة أحد أفضل مستويات المستحقات في القطاع، تمتلك. القطاع قد يعزز هذامما 

مستوى رفع  سيتمو في القطاع من حيث الرسملة،فضل أحد األ المجموعة تعدمن حيث القيمة االسمية. والربحية 

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

 ستسددحيث أن الشركة  2026بحلول عام  %37نخفض إلى ت وسوف 2023بحلول عام % 43إلى  2018في عام  21%

 .عاليةنقدية  توزيعات عائدات إعطاءفي  تستمرومن المرجح أن مرتفعًة نسبة األرباح الموّزعة كانت . الديون

خدمات الرعاية الصحية في الشرق األوسط وشمال  مقاييس مالية رئيسية إيجابية مقارنًة بمزودي المجموعةتمتلك 

 محلياً  المصدقة الشهادات بالعديد من ةً مدعوم الممارسات،المعايير الرائدة في السوق وأفضل ب التمسكفريقيا مع أ

 .دولياً و

 باألقران مقارنة تنافسية مزايا معالنمو  على تركيزال

كان التكامل القوي للتكنولوجيا عبر مجموعة الخدمات والعمليات نقطة محورية رئيسية. إن التوسع في االستخدام 

الفائق للتكنولوجيا مع قدوم شبكة الجيل الخامس سيوفر عالمًا جديدًا من الفرص والكفاءات. حققت كل من أنظمة 

ور الطبية )األشعة( عن بعد إلى جانب نظام المعلومات الصحية وحدة العناية المركزة عن بعد ومركز خدمات الص

للمرضى المطور داخليًا نجاًحا كبيًرا، في حين أن التعاون المتزايد مع المستشفيات الحكومية، بتطبيق نظام المعلومات 

 6في  مستشفى حكومي وتشغيل وإدارة أقسام وحدة العناية المركزة 17الصحية للمرضى الخاص بالمجموعة في 

مستشفيات حكومية. إن األطباء المؤهلين تأهياًل جيدًا ومواقع المستشفيات المناسبة ستستمر بزيادة عدد المرضى 

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

% في مستشفى الخبر ومستشفى 50دم في هذا المسار. إن الشراكة بنسبة الخطط المستقبلية تؤكد مزيًدا من التق

جنوب غرب جدة ستخفف من عبء التكلفة المبدئية لألراضي، كما أن الحبيب مسؤول عن العمليات التشغيلية بشكل 

ملحوظ كامل، وبذلك تتلقى المجموعة مقابل تلك الخدمات رسومًا إدارية. إن المجموعة تتوسع في المملكة بشكل 

 2024و  2023مع افتتاح مستشفى الخبر هذا العام وافتتاح مستشفيين آخرين في ثاني أكبر سوق )جدة( بين عامي 

 مع تزايد إدارتها ألنظمة وحدة العناية المركزة ونظام المعلومات الخاص بالمجموعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليار ريال  23.8 بين نطاق ما إلىاعتمادًا على طريقة التدفقات النقدية المخصومة وتقييم المضاعفات  اتقييماتنتشير 

 ومكشوف اً حجم يزدادفي قطاع  المجموعةمن أعمال  جزءاً  سيطرحاالكتتاب العام هذا أن  مليار ريال. واألهم 25.3إلى 

  االكتتاب العام.بمليون سهم  350من أسهمها البالغ عددها  %15الشركة  ستطرحبشكل بارز للمستهلك السعودي. 

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

مشاريع المجموعة المستقبلية حتى عام 2024
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 رسوم توضيحية ألبرز الجوانب االستثمارية

 

 

 

 

ويمتلك أكبر طاقة استيعابية لألسرة يتمركز الحبيب في أكثر دول الخليج سكانًا
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 ملخص التقييم 

نطاق ما بين  إلى المضاعفاتتقييم التدفقات النقدية المخصومة وبناء على طريقة  اتشير تقييماتن

 (ريال لكل سهم 72.22إلى  68.12مليار ريال ) 25.3مليار ريال إلى  23.8

 إلى . تشير طريقة التدفقات النقدية المخصومةالنهج األساسي ونهج السوقاعتمادًا على  يمنا مجموعة الحبيبقلقد 

 المنشأة مضاعف)متوسط  طريقة المضاعفاتبينما  ،ريال للسهم 72.22مليار ريال أو  25.3 تبلغقيمة حقوق ملكية 

 ريال للسهم. 68.12مليار ريال أو  23.8 تبلغقيمة حقوق الملكية أن  تشير إلى المنشأة/اإليرادات(قيمة ومكرر الربحية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع  نأل 2026حتى عام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بالحسبان التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تأخذ 

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

يمكن لألراضي اإلضافية التي تملكها المجموعة للمشاريع المستقبلية  .آلخر مستشفى جديدمنتصف الدورة التشغيلية 

 للمستثمرين. محتماًل  مكسباً  تكونالمحتملة أن 

الشرق األوسط وشمال  منطقة فيسبعة من مقدمي الرعاية الصحية قمنا باالطالع على ، لطريقة المضاعفاتبالنسبة 

بعد  ومصر. دولة اإلماراتوواحد من كل من  ةلسوق الماليفريقيا، وخمسة من المستشفيات السعودية المدرجة في اأ

وتم  2020لعام  المتوقعة إليراداتقيمة المنشأة/اومكرر الربحية ومضاعف المنشأة  كل من متوسط حساب ، تمذلك

ومكرر ربحية  مرة 16.9يبلغ  مضاعف منشأة مستهدفإلى  توصلنا .مجموعة الحبيبأخذها كمضاعفات مستهدفة ل

لعام  المتوقعمقياس الحبيب بتطبيق مرة.  4.8يبلغ  المستهدفة إليراداتقيمة المنشأة/اومرة  21.7مستهدف يبلغ 

قيمة ومكرر الربحية وبناء على مضاعف المنشأة  حقوق الملكيةإلى قيمة  توصلناعلى هذه المضاعفات،  2020

المتوسط  بفعل حساب مليار ريال على التوالي. 27.1مليار ريال و  20.7مليار ريال و  23.6بمبلغ  إليراداتالمنشأة/ا

مليار ريال أو  23.8 بناء على طريقة المضاعف بمبلغإلى قيمة حقوق الملكية المضاعفات الثالثة توصلنا  لهذهالمرجح 

 ريال للسهم. 68.12

 

أي . ب( من القدرة الحالية %62تضيف سلتي ا الجديدة التأخير في المشروعات : أ(مخاطر رئيسية منها اشملت تقييماتن

د( خصخصة المستشفيات الحكومية الهوامش بسبب ارتفاع التكاليف الضغط على ( ج في المخصصات. مفاجئةزيادة 

 إلى مزيد من المنافسة. مما سيؤدي

 

 

 

مليون ريال 

%8.1 23,692 مضاعف المنشاة

%2.0 20,767  مكرر الربحية

27,068 قيمة المنشأة/اإليرادات

25,278 23,842  متوسط قيمة حقوق الملكية

72.22 68.12  القيمة العادلة للسهم القيمة العادلة للسهم 

لمحة عن تقييمات مجموعة الحبيب

النهج األساسي )التدفقات النقدية المخصومة ( نهج السوق )المضاعفات( 

 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

 نسبة النمو 

 قيمة حقوق الملكية )مليون ريال(
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 التحليل الرباعي 

 موضح أدناه.، بناء على مالحظاتنا للشركة والسوق التحليل الرباعي

  

  

نقاط الضعف نقاط القوة الرقم

وصول التكاليف إلى أقصى حد لها بسبب معايير الجودة العالية لديها عالمة تجارية رائدة في السوق، وهي ذات صيت حسن بين المرضى 1

فاع السعودة، إال ان هناك اعتماد كبير على  على الرغم من ارت

المهنيين األجانب في الرعاية الصحية. وتعد هذه مشكلًة على 

مستوى القطاع ككل

وجود التقنيات الحديثة التي يرتكزون عليها بجميع النواحي من تجربة المريض 

ر اإلدارة والعمليات التشغيلية للمستشفى إلى تقاري
2

تمركز أغلب مستشفيات المجموعة في المنطقة الوسطى حاليًا
سجل حافل من النمو المستمر على مدى عقدين في القطاع مع الحفاظ على 

القوة المالية
3

قد تحتاج المستشفيات القديمة إلى التجديد والترميم مع مرور 

الوقت مما قد يؤدي إلى زيادة النفقات الرأسمالية للصيانة
تتخذ مواقع استراتيجية داخل المدن التي تعمل فيها 4

مهنيو الرعاية الصحية )األطباء والممرضين( مؤهلون وذوو خبرة جيدة 5

تتمتع اإلدارة بعقود من الخبرة في القطاع والمجموعة مع التركيز على األداء 6

فاع السعودة بين األطباء والممرضين بشكل كبير خالل السنوات الثالث  ارت

الماضية، مع وجود برامج الزمالة لتدريب األطباء السعوديين
7

التهديدات الفرص

قد تسبب خطط النمو الطموحة إلى ضغوط مالية إذا كانت بيئة 

التشغيل صعبة

تقيم أصول المستشفى بالقيمة الدفترية. إن إعادة تقييم هذه األصول 

العقارية قد يؤدي إلى مكاسب محتملة.
1

بعد انخفاض إيرادات المستشفيات من الجهات الحكومية، فإن هناك 

اعتماد كبير على شركات التأمين ومرضاهم، إال أن النسبة المرتفعة 

للمرضى النقديين ستخفف من أثر ذلك

بدأت مجموعة الحبيب بالمساهمة في الهدف الحكومي المتمثل في زيادة 

نسبة إنفاق الرعاية الصحية على القطاع الخاص من 25% إلى 35% وقد 

حصلت بالفعل على عقود ضخمة

2

فاع  فاع السعودة أمر جيد للشركة إال أنها مرتبطة بارت في حين أن ارت

التكاليف

يمكن اكتساب المزيد من الكفاءة من خالل التقدم المستمر في التكنولوجيا 

مثل إدخال شبكة الجيل الخامس  وتمكين القيادة المركزية
3

أي تأخير في تنفيذ المشاريع الجديدة يمكن أن يؤثر على األداء المالي
يمكن أن يؤدي توسيع قطاع الصيدلية خارج مستشفياتها إلى توفير نمو 

طبيعي مع هوامش مستقرة
4

منافسة المستشفيات األجنبية المتواجدة في السعودية والعالج 

الخارجي )إذا كانت التكاليف قابلة للمقارنة(

الزيادة في العمالء النقديين ذوي الهوامش العالية بسبب اإلقبال المتزايد 

على اإلجراءات التجميلية وعالجات السمنة
5

الزيادة الموسمية للعمالء المؤمن لهم مع نمو قطاع السياحة التقليدية 

والدينية والزيارات العائلية
6

التحليل الرباعي
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  تحليل األقران 

 المقاييس الرئيسية. من حيث مجموعة الحبيب أداءللشركات المدرجة لقياس  تحليل األقرانب قمنالقد 

 

 المجموعة جذابة عند مقارنة المقاييس الرئيسية 

 القيمة من حيث المواساة األكبر مستشفىيعتبر . السوق المالية )تداول(يوجد حالًيا خمسة مستشفيات مدرجة في 

 ةيالسوق فتبلغ قيمتهممليار ريال. أما الثالثة اآلخرون  3.5 بقيمة دله يليه مستشفى ريال،مليار  8.1 حواليبالسوقية 

 في السوق المحلية.مجموعة الحبيب الوحيدة المماثلة ل هي الشركات مليار ريال. هذه 3.1إلى  2.2ما بين 

نموذج أعمال مختلف حيث تستهدف معايير أفضل وتهدف إلى أن تكون بتعمل  مجموعة الحبيبأن  مفاده جدلهناك 

 .ةصعب ونالمحلي نظرائهامما يجعل المقارنة مع  القطاعفي المزود األول للرعاية الصحية مع أفضل الممارسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* أرقام مجموعة الحبيب للسنة المالية 2019

ر الشركة  المصدر: الرياض المالية، تقاري

مقارنة بيانات مجموعة الحبيب التاريخية مع المستشفيات المدرجة
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 صنيف السهمت 

 شراء حياد بيع غير ُمصّنف

 تحت المراجعة/ مقيد
 العوائد المتوقعة أقل منإجمالي 

-15% 

% 15-إجمالي العوائد المتوقعة بين 

 % 15و +

إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 

+15% 

 

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

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

 

 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

وتتلقى تعويضات من الشركة مقابل الخدمات المقدمة إليها، والتي قد تشمل أيًضا  مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية )الشركة(قد تتعامل الرياض المالية مع 

قد  قارير. تقوم الرياض المالية أو قد تقوم بدور المستشار أو متعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح المقترح لألوراق المالية من قبل الشركة.مهام محددة مثل إعداد الت

ية أو أوراق مالية ذات صلة. عنتقدم الرياض المالية أو قدمت خالل االثني عشر شهًرا الماضية مشورة مهمة أو خدمات أعمال األوراق المالية لمصدر األوراق المالية الم

قة بشكل مباشر أو غير مباشر تم تقديم هذا المستند إليك لمعلوماتك فقط وال يجوز إعادة إنتاجه أو إعادة توزيعه أو نقله إلى أي شخص آخر. ال يجوز توزيع هذه الوثي

 على أي سلطة قضائية حيث يكون القيام بذلك غير قانوني.

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

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

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

جب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اكتمال المعلومات المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناًء عليه، فإنه ي

و محتوياته، ولن تكون الرياض التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أ

المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض 

لتنبؤات اآلراء وا .ا في هذا التقريرأو موظفيها أو أحد أو أكثر من الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليه

يير دون إشعار. ليس هنالك أي والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغ

هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات واردة في 

الفعلية في المستقبل قد كما أن هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث 

مارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستث .تختلف بشكل كلي

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر  .لألداء المستقبلي. وفقًا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

وضع المالي اف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الظروف، وأهد

لحصول على المشورة المستقلة الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ ا

لمالية قد ال يكون مالئما من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرًا ألن االستثمار في هذا النوع من األوراق ا

لمعلومات واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليًا أو جزئيًا، وجميع ا لجميع األشخاص.

 حقوق الطبع والنشر.
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