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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية هي الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في 
قوة  تدعمها  كما  الريادية،  مكانتها  من  تعزز  التوسعة  خطط  السعودية.  العربية  المملكة 
لكن  األجل،  طويلة  برؤية  جاذبة  استثمارية  فرصة  الحبيب  مجموعة  توفر  المالي.  المركز 
فرص ارتفاع السهم على المدى القريب محدودة، حيث يعكس مستوى السعر الحالي معظم 
“محايد”  بالتوصية  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  لمجموعة  التغطية  نبدأ  اإليجابيات. 

للسهم. سعودي  ريال   89 مستهدف  وبسعر 

الطبية: أدى كل من تزايد عدد  الحبيب  الدكتور سليمان  نمو مجموعة  تدعم  الصحية  الرعاية  أساسيات 
إلى  المملكة  الصحية نسبيا في  الرعاية  الحياة” وانخفاض تغطية  المرتبطة بأسلوب  السكان وزيادة “األمراض 
على  الطلب  نمو  إلى  ذلك  يضيف  أن  نتوقع  كورونا،  جائحة  استمرار  مع  الصحية.  الرعاية  على  الطلب  زيادة 

اللقاح بشكل تجاري.  القريب حتى توزيع  المدى 

تستحوذ  المدرجة،  بالشركات  مقارنة  السوقية:  حصتها  من  تزيد  التكنولوجي  والتميز  الريادية  المكانة 
من  بدعم   .)%28 من  )أكثر  السوق  من  األكبر  السوقية  الحصة  على  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة 
األطباء ذوي الخبرة، قامت المجموعة بتطوير تقنيات متقدمة، حيث تم اعتماد 59% منهم لدى المجالس الطبية 
الغربية والسعودية، مما يدعم الشركة من خالل توسيع عروض خدماتها وتعزيز مكانتها الريادية في السوق.

الصحية:  الرعاية  على  الطلب  في  المحتملة  الزيادة  استيعاب  من  المجموعة  ستمكن  التوسع  خطط 
تستهدف خطط التوسعة زيادة عدد األسرة إلى أكثر من 3.100 سرير والعيادات إلى ما يقارب 2.000 عيادة، 
قوي  مالي  بمركز  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة  تتمتع  القطاع.  شركات  على  تقدمها  يؤكد  مما 

التوسع. لتمويل خطط  يؤهلها  مما  ومديونية محدودة، 

األرباح: يأتي نمو إيرادات المجموعة من خالل هامش إجمالي ربح  اإليرادات وصافي  التوسعات ترفع من 
يتسع  بينما  القادمة،  القليلة  السنوات  خالل  واحدة  خانة  من  وسطي  بمعدل  اإليرادات  تنمو  أن  نتوقع  مستقر. 
بمعدل  الربح  يرتفع صافي  أن  نتوقع  التشغيل.  نطاق  توسيع  المجموعة في  الربح بسبب خبرة  إجمالي  هامش 
لهامش  التدريجي  واالرتفاع  التوسعة  من  بدعم   ،2024 إلى   2017 من  الفترة  خالل   %13.4 مركب  سنوي 

الربح.   إجمالي 

على  العادلة  القيمة  على  بعالوة  المجموعة  سهم  يتداول  االرتفاع:  فرص  من  يحد  المرتفع  السهم  تقييم 
أساس مكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتوقع للعام 2021 
هذا  مرة.   26 عند  القطاع  شركات  عن  الربحية  مكرر  أساس  على  محدودة  بعالوة  يتداول  كما   ،%35 تقارب 

الشركة.  إيجابيات  الحالي يعكس معظم  السعر  أن  يبدو  االرتفاع، حيث  المرتفع يحد من فرص  التقييم 

مستدام  )نمو  النقدية  التدفقات  خصم  أساس  على  للتقييم   %50 نسبي  وزن  أعطينا  والتقييم:  العامة  النظرة 
بنسبة 3.0% ومعدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 5.2%(، ووزن نسبي 25% لكل من مكرر ربح السهم 
المالية  للسنة  المتوقعان  واإلطفاء  واالستهالك  والزكاة  والضرائب  الفوائد  قبل  الربح  إلى  الشركة  قيمة  ومكرر 
بالخطط  معززة  قوية  بأساسيات  الشركة  تمتع  من  بالرغم  التوالي.  على  مرة  و21.2  مرة   29.6 عند   2021
التوسعية، لكن يبدو أن مستوى سعر السهم الحالي قد أخذ بهذه اإليجابيات. أهم مخاطر انخفاض التقييم تأتي 
الدكتور سليمان  التغطية لمجموعة  نبدأ  الكلي.  االقتصاد  التوسع وأي تطور سلبي على  تنفيذ خطط  تأخير  من 
أرباح   في حال حدوث جني  للسهم.  سعودي  ريال   89 وبسعر مستهدف  “محايد”  بالتوصية  الطبية  الحبيب 

األجل. بنظرة طويلة  السهم  استغاللها لالستثمار في  يمكن  الحالية،  األسعار  من مستويات 

املالية البيانات  أهم 

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2018

السنة املالية 
2019

السنة املالية 
 2020
)متوقع(

السنة املالية 
 2021
)متوقع(

4,5885,0315,6825,775اإليرادات
1.6%12.9%9.7%4.8%% نسبة النمو
1,3621,5381,7751,824إجمايل الربح
8018701,0231,081صايف الربح

2.292.492.923.09*ربح السهم
املال الجزيرة كابيتال، *بعد رفع رأس  أبحاث  املصدر: تقارير الرشكة، 

النسب أهم 
السنة املالية 

2018
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020 )متوقع(
السنة املالية

2021 )متوقع(

31.6%31.2%30.6%29.7%هامش إجمايل الربح
18.7%18.0%17.3%17.5%هامش صايف الربح

32.730.9غ/مغ/ممكرر الربحية
6.76.4غ/مغ/ممكرر القيمة الدفترية
مكرر قيمة الرشكة /

EBITDA24.824.3غ/مغ/م

10.8%11.6%10.9%11.0%عائد عىل األصول
العائد عىل حقوق 

21.1%21.8%20.0%18.5%املساهمني
كابيتال الجزيرة  الرشكة،  تقارير  املصدر: 

املساهمني كبار 

امللكيةاسم المساهم        نسبة 

40.03%سليمان عبد العزيز سليمان الحبيب
شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأوالده 

33.75%القابضة   
كابيتال الجزيرة  أرقام،  املصدر: 

الرئيسية السوق  بيانات 

33.5القيمة السوقية )مليار(
83.5%التغير منذ بداية العام إلى تاريخه

51.9/100.0السعر األعلى - األدنى خالل 52 أسبوع
350.0عدد األسهم القائمة )مليون(

كابيتال الجزيرة  تداول،  املصدر: 

المصدر: تداول، *األسعار كما في 8 نوفمبر 2020

محايد
89.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

-٦.9٪التغري يف السعر
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توفر املجموعة خدمات رعاية صحية متكاملة

تتمتع املجموعة بخربة يف الرعاية الصحية تزيد عن 20 عاما 

تأسست مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية يف العام 1995 لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
يشمل نشاط املجموعة تأسيس وإدارة وتشغيل املستشفيات واملراكز الطبية والصيدليات ومختربات التشخيص والتحليل واألشعة. تمتلك وتدير مجموعة الحبيب الطبية 7 

مستشفيات و13 صيدلية يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، كما تدير مستشفى يف البحرين من خالل اتفاقية لإلدارة.

80٪ من إيرادات املجموعة تأتي من املستشفيات و17٪ من الصيدليات، بينما تأتي 3٪ من مجموعة الحبيب للحلول ومصادر أخرى

املستشــفيات: تقدم الرشكة الخدمات الطبية األولية والثانوية واملتخصصة يف اململكة واإلمارات والبحرين، حيث تمتلك ســبعة مستشــفيات بواقع أربعة يف الرياض، واحد 
يف الخرب، واحد يف القصيم، واحد يف دبي، وتدير أيضا مستشفى يف البحرين. تبلغ الطاقة اإلستيعابية ملجموعة الحبيب الطبية 1,913 رسير و1,371 عيادة، بينما سرتتفع 

إىل أكثر من 3.100 رسير و2.000 عيادة بعد االنتهاء من خطط التوسعة بحلول نهاية العام 2024.

الصيدليــات: لــدى مجموعــة الدكتور ســليمان الحبيب الطبية 13 صيدلية تتضمــن أكثر من 40.000 منتج طبي ونوع من األدوية. تأتــي اإليرادات من خالل بيع األدوية 
ملرىض العيادات والتنويم يف املستشــفيات ولغريهم من العمالء املبارشين. تدير املجموعة نشــاط الصيدلة  يف اململكة العربية الســعودية من خالل رشكة صيدليات العافية 

لألدوية ورشكة صيدليات “الرشق األوســط”، ومن خالل رشكة “فارماتشــويس” يف دبي.

الحلــول الصحيــة والخدمــات األخــرى: توفر املجموعة خدمات دعــم الرعاية الصحية من خالل رشكة املختربات الطبية  التشــخيصية ورشكــة العناية الصحية املنزلية. 
أيضــا، تقــدم املجموعة خدمات الصيانة من خالل رشكة ســريكو الســعودية للخدمات وخدمات تقنيــة وأنظمة معلومات عن طريق رشكتها التابعة رشكة حلول الســحابة 

ــة املعلومات.  لالتصاالت وتقني

لدى املجموعة أيضا عدة منتجات فنية متخصصة، مثل: 

نظام املعلومات الصحية للمريض: هو أول نظام معلومات صحي إلكرتوني متكامل ومطابق لعدد من املعايري وأفضل املمارسات العاملية املعتمدة من منظمات مثل الجمعية 	 
 ،HL7الدوليــة لنظــم املعلومــات واإلدارة للرعاية الصحيــة. ويقوم النظام بربط األجهزة الطبيــة واألنظمة األخرى من خالل تقنيات وبروتوكــوالت مثل خدمات الويب و

وأنظمة دعم القرار الطبي والتداخالت الدوائية. حصلت املجموعة عىل عقد لتطبيق النظام يف 17 مستشــفى حكومي يف اململكة العربية الســعودية.

تطبيــق املــرىض لألجهــزة املحمولــة: يتيــح التطبيق توفري خدمــات املرىض الذاتيــة مثل عرض وإنشــاء املواعيد واالطــالع عىل نتائج املخترب واألشــعة والوصفــات الطبية 	 
واإلشــعارات وموافقــات التأمني وغريها الكثري مــن الخدمات.

نظام الوصفات اإللكرتونية: يسمح النظام لألطباء بتسجيل الوصفات إلكرتونياً واالتصال مع الصيدليات التجارية	 

٪٧٨

٪١٧

٪٥

املستشفيات

الصيدليات

الحلول الفنية وأخرى

٪٧٥

٪١٨

٪٧

املستشفيات

الصيدليات

الحلول الفنية وأخرى

األخيرة(  شهرا  عشرة  )لإلثني  القطاع  حسب  الربح  إجمالي  األخيرة( شهرا  عشرة  اإليرادات )لإلثني  مصادر 

الجزيرة كابيتال الربع سنوي، أبحاث  الرشكة، التقرير  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 
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التواجد املتنوع ملجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تسجيل إيرادات مستقرة ونمو يف الهوامش يتيح 
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( عدد املرىض املنومني (باآلالف) نسبة التحويلعدد مرىض العيادات الخارجية (باآلالف

الهامش واتجاه  سعودي(  ريال  )مليون  اإليرادات 

الجزيرة كابيتال أبحاث   ، الثالث 2020  للربع  املصدر: عرض صايف ربح الرشكة 

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصدر: 

)باأللف( الخارجية  والعيادات  التنويم  مرضى  اتجاه 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصدر: 
أرقام تقديرية  املالية 2019  السنة  أرقام  مالحظة: 

تواجد مستشــفيات وعيــادات مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب 
الطبية يف كربى مدن اململكة العربية الســعودية

ارتفاع اإليرادات بخانة واحدة بدعم من توسع الهوامش 

اســتقرار النمــو يف حركــة مــرىض التنويــم والعيــادات الخارجيــة 
ــل املرىض ومعدل تحوي

تمتلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية سبعة مستشفيات بواقع أربعة 
تدير  كما  دبي؛  في  واحد  القصيم،  في  واحد  الخبر،  في  واحد  الرياض،  في 
أيضا مستشفى في البحرين. تبلغ الطاقة اإلستيعابية للمجموعة 1,913 سرير 

1,371 عيادة، 

تخطط مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية إضافة أكثر من 1,150 سرير 
ستضيف  حيث   ،2024 المالية  السنة  نهاية  بحلول  عيادة   700 يقارب  وما 
الرياض و350 سرير  في شمال  عيادة  القادمة 500 سرير و300  المشاريع 
و270 عيادة في شمال جدة و330 سرير و245 عيادة في جنوب غرب جدة.

العام  في   %9.7 وبنسبة   2018 العام  خالل   %4.8 بنسبة  اإليرادات  ارتفعت 
2019، جاء نمو اإليرادات للعام 2019 في معظمه من إيرادات المستشفيات؛ 

بشكل رئيسي مع افتتاح مستشفى الخبر )456 سرير و307 عيادة(. 

نتوقع استمرار ارتفاع إجمالي اإليرادات بمعدل سنوي مركب 6.7% إلى 6.1 
سعودي  ريال  مليار   4.4 من   2022 المالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليار 
المالية  السنة  في  الربح  إجمالي  هوامش  ارتفعت   .2017 المالية  السنة  في 
تتحسن  أن  ونتوقع   2017 المالية  السنة  في   %28.9 من   %30.6 إلى   2019
إلى 32.3% في السنة المالية 2022، سيؤدي ذلك إلى معدل سنوي مركب في 

صافي الربح بمقدار 12.3% على مدى السنوات من 2017 إلى 2022.  

المالية 2017 بنسبة 9.6% و7.6% في  التنويم خالل السنة  زادت حركة مرضى 
السنة المالية 2018، كما نتوقع ارتفاع الحركة خالل السنة المالية 2019 بنسبة 

.%7.8

المالية 2017 بنسبة %7.4  السنة  الخارجية خالل  العيادات  زادت حركة مرضى 
المالية   السنة  الحركة خالل  ارتفاع  نتوقع  كما  المالية 2018،  السنة  في  و%3.5 

2019بنسبة %5.7. 

زيادة  نتيجة  الخارجية  والعيادات  التنويم  مرضى  حركة  في  كبير  نمو  نتوقع 
السعة بعد افتتاح المستشفى جديد في الخبر في الربع الثاني 2019 والمزيد من 

اإلضافات في السنة المالية 2024.
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تعترب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية رائدة بني الرشكات املماثلة يف معظم معايري التشغيل

ارتفــاع اإليــرادات بمعدل ســنوي مركب 7.2٪ عىل مدى الســنوات 
مــن 2017 إىل 2021 املتوقعــة، أعىل من معــدل القطاع البالغ 5.٦٪

تمتلــك مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب الطبية أعــىل إيرادات لكل 
رسير مقارنة مع الرشكات املماثلة )2.8 مرة مقابل متوسط القطاع 

1.9 مرة خالل االثني عرش شــهرا السابقة(

تعترب مجموعة الدكتور ســليمان الحبيــب الطبية الرشكة الوحيدة 
التي شهدت توسعا يف هامش إجمايل الربح يف العامني 2018 و2019 

ارتفعت إيرادات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمعدل سنوي مركب 
شركتي  شهدت  بينما   ،2019 إلى    2016 العام  بين  ما  الفترة  خالل   %2.9
المواساة والحمادي ارتفاع بمعدل سنوي مركب خالل نفس الفترة عند %14.3 
و17.1% على التوالي. مع افتتاح مستشفى الخبر )456 سرير و307 عيادة( في 
الربع الثاني 2019، نتوقع أن ترتفع إيرادات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
المتوقع  من  القادمين.  العامين  خالل  متوسطة  واحدة  خانة  بحدود  الطبية 
للشركات  االستيعابية  الطاقة  في  اإلضافات  بسبب  القطاع،  إيرادات  تزيد  أن 

المماثلة، في العامين 2020 و2021 بنسب 8.5% و6.1% على التوالي. 

تعتبر اإليرادات لكل سرير في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية األعلى 
من  الرغم  على  القطاع.  ومتوسط  المماثلة  بالشركات  مقارنة  مستمر  بشكل 
انخفاض اإليرادات لكل سرير إلى 2.5 مرة في السنة المالية 2019 من 3.0 
مرة في السنة المالية 2017، إال أنها ال تزال األعلى من  أقرب شركة مماثلة، 
مجموعة  في  سرير  لكل  اإليرادات  ستتحسن  مرة.   2.1 البالغة  الصحية،  دله 
االستيعابية  الطاقة  زيادة  نتيجة  أكبر  بشكل  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور 

لمستشفى الخبر.  

ارتفع هامش إجمالي الربح لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بشكل ثابت منذ السنة 
المالية 2017. حققت شركتي المواساة ودله أعلى هوامش إجمالي الربح بمعدالت %44.7 
للرعاية  األوسط  الشرق  شركة  تليهما   ،2019 المالية  السنة  خالل  التوالي  على  و%35.8 
في   .%30.6 بمعدل  الطبية  الحبيب  الدكتور سليمان  ثم مجموعة   %31.6 بمعدل  الصحية 
الوحيدة  الشركة  الطبية  الحبيب  الدكتور سليمان  العامين 2019 و2018، كانت مجموعة 
الذي تحسن فيها هامش إجمالي الربح، كما ارتفع إلى أعلى مستوى له في السنة المالية 
المالية 2017 مقابل  السنة  إلى 30.6% من 28.9% في  2019 بحدود 170 نقطة أساس 
انخفاض في القطاع بمقدار 220 نقطة أساس. انكمشت هوامش الربح اإلجمالي لكل من 
شركة دله الصحية وشركة الشرق األوسط بأكبر انخفاض إلى 35.8% و31.6% في السنة 

المالية 2019 من 46.0% و40.9% على التوالي في السنة المالية 2017. 
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أدنــى ذمــم مدينة كنســبة إىل اإليــرادات خالل اإلثني عرشا شــهرا 
السابقة ملجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وأفضل بمقدار 

1.5 مــرة من الرشكة املماثلة

من املتوقع أن تســجل املجموعة ثلث السعة االستعابية اإلجمالية 
وأكثر من نصف إجمايل العيادات ضمن الرشكات املدرجة يف القطاع 

الخاص بحلول العام 2024

مجموعــة الدكتور ســليمان الحبيب الطبيــة يف وضع جيد لتمويل 
خطــط التوســع بســبب انخفــاض صــايف القــروض إىل الربح قبل 

الفوائــد والرضائــب والزكاة واالســتهالك واالطفاء
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الجزيرة كابيتال  أبحاث   ، الثالث 2020  للربع  املصدر: عرض صايف ربح الرشكة 

الجزيرة كابيتال   الرشكة، أبحاث  الرشكة، تقارير  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 

الجزيرة كابيتال  الرشكة، أبحاث  الرشكة، تقارير  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 
القروض يعكس  مالحظة: الحجم 

السابقة،  شهرا  عشر  لالثني   %19.6 عند  اإليرادات  إلى  كنسبة  المدينة  الذمم  بلغت 
القطاع  بمتوسط  ومقارنة   %29.3 عند  الصحية  دله  شركة  المماثلة،  الشركة  تليها 
البالغ 34.0%. تراجعت النسبة من 42.0% في العام 2016، األمر الذي استفادت منه 
المجموعة. باإلضافة، شهدت كل من الحمادي ورعاية تراجع في معدالت الذمم المدينة 
إلى اإليرادات منذ العام 2016. تحسنت النسبة لدى الحمادي إلى 61.4% من %71.0 
إلى 51.1% من 66.1% خالل نفس  النسبة لدى رعاية  العام 2016، كما تراجعت  في 
الفترة. في حين ارتفعت إلى أعلى مستوى لدى شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 

إلى 80.4% من 54.0% في 2016. 

التوسعات في السعة  الدكتور سليمان الحبيب الطبية القطاع من حيث  تقود مجموعة 
المواساة.  وشركة  الصحية  للرعاية  األوسط  الشرق  شركة  من  كل  تليها  االستيعابية 
في  التوسع  إلى  باإلضافة   2024 العام  بحلول  مستشفيات   3 إضافة  المتوقع  من 
 .%50 من  بأكثر  للمجموعة  االستيعابية  السعة  من  سيزيد  الذي  التخصصي  مستشفى 
المواساة بإضافة 329 سرير  تقوم  أن  المقرر  األخرى، من  المشابهة  الشركات  ضمن 
لتضيف 447 سرير و166  األوسط  الشرق  تتوسع  أن  يتوقع  و76 عيادة جديدة، كما 
عيادة جديدة. بالتالي، قد تمكن الخطط التوسعية للمجموعة من التفوق على الشركات 

المشابهة وتعزيز مكانتها الريادية في السوق.

الشركات،  بين  القروض  تمويل  باختالف  التوسع  خطط  تمويل  على  القدرة  تختلف 
في  ورعاية  والحمادي  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة  من  كل  تبدو  حيث 
وضع جيد من حيث انخفاض معدل صافي القروض إلى الربح قبل الفوائد والضرائب 
والزكاة واالستهالك واالطفاء إلى أقل من 1%. لدى رعاية معدل صافي القروض إلى 
بسبب  مرة   1.5- عند  واالطفاء   واالستهالك  والزكاة  والضرائب  الفوائد  قبل  الربح 
التدفقات النقدية اإليجابية. في المقابل، لدى كل من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
والحمادي معدل صافي القروض إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك 
واالطفاء بمقدار 0.9 مرة و0.6 مرة، على التوالي. تعتبر المديونبة في المراكز المالية 
لشركتي دله والشرق األوسط األكثر ارتفاعا حيث بلغ معدل صافي الديون إلى الربح 
قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء 4.9 مرة و 4.8 مرة على التوالي، 
مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 1.4 مرة. يجب على الشركات ذات مستويات المديونية 

المرتفعة اتخاذ قرارات فاعلة لتخصيص رأس المال أثناء تنفيذ خطط التوسع.

الرشكة قيمة  يعكس  الحجم 
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قــوة املركز املــايل للمجموعة وانخفاض مســتوى املديونية يدعما خطط 
التوسعة: بالرغم من أن التوسعات ستؤدي إىل زيادة معدل القروض إىل حقوق 

املساهمني، أال أننا نتوقع أن تكون أقل من 1.0 مرة.

الجزيرة كابيتال أبحاث  الرشكة،  تقارير  الرشكة،  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 

تجعــل كل مــن املكانة الرائدة يف الســوق وخطط التوســع الطموحة واألساســيات الجيدة مــن مجموعة الدكتور 
سليمان الحبيب الطبية خيارا جاذبا عىل املدى الطويل؛ لكن يبدو أن معظم اإليجابيات قد تم تسعريها باملستويات 

السعرية الحالية
تعتــرب أساســيات الرعايــة الصحيــة الجاذبة مع إمكانية زيادة الطلب بعد فريوس كورونا املســتجد “كوفيد - 19” من العوامــل اإليجابية ملجموعة الدكتور 

ســليمان الحبيب الطبية: أدى ارتفاع عدد الســكان وزيادة “األمراض املرتبطة بأســلوب الحياة” وانخفاض تغطية الرعاية الصحية نســبيا يف اململكة إىل زيادة الطلب عىل 

الرعاية الصحية. عىل الرغم من انخفاض عدد اإلصابات بفريوس كورونا املســتجد “كوفيد - 19” خالل األشــهر القليلة الســابقة، إال أن الوباء لم يزل حارض؛ ومن املتوقع 

أن يــؤدي ذلــك إىل زيــادة الطلــب عىل خدمات الرعاية الصحيــة. اتخذت الحكومة مبادرات مختلفة لتطوير هذا القطاع: حيث خصصت 167 مليار ريال ســعودي يف الســنة 

املالية 2020 مليزانية الرعاية الصحية االجتماعية وبناء املستشــفيات وتقديم قروض برشوط تفضيلية وتشــجيع الخصخصة. تعترب هذه اإلجراءات إيجابية لرشكات الرعاية 

الصحية عىل املدى الطويل؛ بشــكل خاص مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب الطبية، يف ظل الخطط التوســعية. 

مكانــة رياديــة مدعومــة بخــربات طبيــة وفنية مما يعزز مــن الحصة الســوقية الحالية: تتواجد مجموعــة الدكتور ســليمان الحبيب الطبية يف عــدد من أكرب املدن 

الســعودية؛ الرياض، الخرب والقصيم. بناء عىل عدد األرسة، فإن الحصة الســوقية األكرب من ضمن الرشكات املدرجة هي للمجموعة بأكثر من 28%. تمتلك املجموعة معدات 

طبية حديثة، كما تقوم أيًضا بتطوير تقنيات متطورة مثل نظام املعلومات الصحية للمرىض و”Tele-Radiology” و”Tele-ICU” وتتيح سجالت املرىض عند الحاجة 

يف أي وقت ويف أي مكان. يدعم األطباء ذوي الخربة استخدام التكنولوجيا يف املجموعة، حيث تم اعتماد 42% من التقنيات الطبية من قبل املجالس الطبية الغربية يف أمريكا 

الشــمالية واململكة املتحدة، و17% من قبل املجلس الســعودي. تســمح هذه العوامل للمجموعة بتوســيع نطاق توفري خدماتها وبالتايل تعزيز مكانتها يف السوق.

تسمح خطط التوسع الطموحة ملجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الستيعاب الزيادة املحتملة يف الطلب من االستفادة بشكل جيد من النمو يف قطاع 

الرعاية الصحية السعودية: قدرت الرشكة نمو الطلب عىل الرعاية الصحية ووضعت خطط توسع لالستفادة من هذا النمو. سيكون عدد األرسة والعيادات، بعد التوسع، 

أكثر من 3,100 و2,000 عىل التوايل، أعىل من الرشكات املماثلة.

نسبة الملكيةالنفقات الرأسمالية )ريال سعودي(العام المتوقع لإلنتهاءعدد العياداتعدد االسرةالموقع
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٢٠١٨ ٢٠١٩ متوقع٢٠٢٠ متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٢ متوقع٢٠٢٣ متوقع٢٠٢٤

المساهمين حقوق  إلى  القروض  معدل 

الجزيرة كابيتال الخاصة ألسهم الرشكة، تقارير الرشكة، أبحاث   املصدر: نرشة اإلصدار 
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٪١٤٫٠

٪١٥٫٠

٪١٦٫٠

٪١٧٫٠

٪١٨٫٠

٪١٩٫٠

٪٢٠٫٠

٠

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

صايف الربح (مليون ريال سعودي) هامش صايف الربح

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
متوقع

٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٤
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

املبيعات (مليون ريال سعودي)

العائد عىل املساهمني (٪)العائد عىل األصول (٪)

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
متوقع

٢٠٢١
متوقع

٢٠٢٢
متوقع

٢٠٢٤
متوقع

٢٠٢٣
متوقع

(مليون ريال سعودي) التدفق النقدي الحر 

رة
م

 ٢١٫١مرة

٢٩٫٩مرة

١٥٫٧مرة

٢٣٫٧مرة

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

٣٠٫٠

٣٥٫٠

سليمان الحبيب متوسط القطاع
EBITDA/قيمة الرشكة إىل مكرر الربحية

العوائد ومعدالت  الحر  النقدي  التدفق 

الربح وصافي  اإليرادات 

الجزيرة كابيتال أبحاث  الرشكة،  تقارير  الرشكة،  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 

الجزيرة كابيتال أبحاث  الرشكة،  تقارير  الرشكة،  الخاصة ألسهم  املصدر: نرشة اإلصدار 

متوقع(  2021 )العام  المماثلة  الشركات  مقابل  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة 

كابيتال الجزيرة  أبحاث  بلومربغ،  املصدر: 

زيادة  الربح؛  إجمالي  هامش  توسع  من  بدعم  لإليرادات  مستدام  نمو 
اإليرادات  في  النمو  الربح:  وصافي  اإليرادات  يدعم  االستيعابية  السعة 
جاء مدعوما باستقرار هامش الربح اإلجمالي، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل 
سنوي مركب 2.85% من العام 2017 حتى 2019، كما توسع هامش إجمالي 
نمو  نتوقع   .2019 العام  في   %30.6 إلى  أساس  نقطة   170 بمقدار  الربح 
بسعة  الخبر  مستشفى  من  بدعم  متوسطة  واحدة  خانة  بمقدار  اإليرادات 
استيعابية تبلغ 456 سرير و307 عيادة خالل السنوات القادمة. زيادة خبرة 
هامش  على  المحافظة  في  يمكن  قد  التشغيل  نطاق  توسيع  في  المجموعة 
إجمالي الربح بعد التوسع. نتوقع أن يرتفع صافي الربح بمعدل سنوي مركب 
التدريجي  واالرتفاع  التوسعة  من  بدعم  إلى 2024،  العام 2017  من   %13.4

لهامش إجمالي الربح. 

استمرار التدفق النقدي الحر يدعم عودة معدالت النمو بمقدار خانتين 
تحقيق  من  المجموعة  تمكنت  للمستثمرين:  جاذبة  عوائد  تحقيق  في 
من  التوسع  خطط  تمويل  من  بدعم  مستدامة  إيجابية  حرة  نقدية  تدفقات 
النشاطات التشغيلية. من المتوقع أن يبلغ كل من العائد على األصول والعائد 
صافي  ارتفاع  استمرار  من  بدعم  خانتين،  بمقدار  المساهمين  حقوق  على 

الربح. 

المجموعة  سهم  يتداول  النمو:  فرص  من  يحد  المرتفع  السهم  تقييم 
قبل  الربح  الى  الشركة  قيمة  مكرر  أساس  على  العادلة  القيمة  على  بعالوة 
الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتوقع للعام 2021 تقارب 
شركات  عن  الربحية  مكرر  أساس  على  محدودة  بعالوة  يتداول  كما   ،%35
المشابهة  الشركات  على  الشركة  تتفوق  أن  المتوقع  من   .%26 عند  القطاع 
المدرجة في معظم المعايير، إال أن التقييم المرتفع يحد من فرص النمو، حيث 
يبدو أن السعر الحالي يعكس معظم إيجابيات المجموعة. قد يوفر االنخفاض 

من المستويات الحالية فرصة جيدة الستثمار السهم بنظرة طويلة األجل.
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تكمن معظم عوامل املخاطر عىل الستثمار من انعكاس سيناريو نمو االقتصاد الكيل وتأخر خطط التوسعة

التنويع  من  بالرغم  الكلي.  اإلقتصاد  متانة  على  الشركة  أداء  يعتمد  باألعمال:  اإلضرار  إلى  الكلي  اقتصاد  سيناريو  على  الكبيرة  التغيرات  تؤدي  أن  يمكن 

النشاط  يتأثر  أن  يمكن  بالتالي،  االجمالي.  المحلي  للناتج  األكبر  الداعم  هو  النفط  قطاع  يزال  ال  نفطية،  غير  نشاطات  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  االقتصادي 

من  الحكومة  تخفض  أن  يمكن  الصحية.  الرعاية  خدمات  فيه  تنشط  الذي  القطاع  لذلك  تبعا  ويتأثر  النفط،  أسعار  في  كبيرة  تراجعات  حدوث  حال  في  االقتصادي 

إنفاقها على الرعاية الصحية، األمر الذي ينعكس على العقود الحالية ذات العالقة بقطاع الرعاية الصحية. عموما، أدى خروج أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في دبي 

والبحرين إلى تراجع نشاط المجموعة في هذه المناطق. 

األرباح: يعتمد نمو أرباح الشركة وإيراداتها على المدى الطويل على التوسعات. أي تأخير كبير في  نمو  اإليرادات وعلى  يؤثر على  أن  يمكن  التوسعات  تأخر 

نمو  على  يؤثر  أن  من شأنه  الحكومية  والموافقات  التراخيص  على  الحصول  تأخر  أو  الفشل  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  الموارد  نقص  مثل  عوامل  نتيجة  الخطط  هذه 

اإليرادات واألرباح.

عدم تمكن المجموعة من استدامة عمل الكفاءات لديها يمكن أن يؤثر على جودة الخدمات: يعتمد نشاط المجموعة على الكفاءات الطبية المتميزة التي يكثر 

الطلب عليها. إن قدرة المجموعة على استمرار العالقات الوثيقة مع المرضى تسمح لها بتوفير خدمات صحية فائقة المستوى. في حال عدم تمكن مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية من استدامة الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة، ربما بسبب المنافسة، سيؤثر بشكل ملحوظ على جودة الخدمات المقدمة. 

واألجهزة  والمعدات  الطبية  مستلزماتها  معظم  بشراء  الشركة  تقوم  الخدمات:  تقديم  في  الشركة  استمرار  من  الحد  إلى  التوريد  في  الخلل  يؤدي  أن  يمكن 

والمستحضرات الصيدالنية من مورديين محليين وخارجيين؛ معظمها من الخارج. يمكن لحدوث أي تطورات سلبية أو تغيرات تنظيمية أو جيوسياسية في هذا الدور 

ألن تؤثر على تزويد أي من المعدات المذكورة سابقا، وبالتالي الحد من استمرار توفير المجموعة للخدمات. 

تعتمد إيرادات الشركة إلى حد كبير على العمالء التي تغطيهم بوالص التأمين. اي  التأمين الصحي:  قد تتأثر عمليات الشركة بسبب حدوث تغيرات في سوق 

التأمين الصحي من حيث التغطية المتميزة وقيمة  التأمينات الصحية قد يؤثر بشكل سلبي على التشغيل في الشركة. قد تتغير معطيات سوق  تغير يطرأ على سوق 

التغطية وعدد المؤمنين وغيرها من العوامل ذات العالقة، مما يدفع شركات التأمين إلى إعادة التفاوض مع المجموعة للحصول على خصومات أكبر. حيث أن معظم 

عمالء المجموعة هم من المؤمن عليهم لدى شركات التأمين، فإن نتائج عمليات المجموعة قد تتأثر سلباً تبعا للتغيرات لدى هذه الشركات. 
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بناء عىل تقييمنا متعدد الجوانب، توصلنا إىل سعر مستهدف بقيمة 89 ريال سعودي للسهم.

)2021 للعام  )المتوقع   EBITDA إلى  الشركة  قيمة  مكرر 

المختلط التقييم 

أعطينا وزن نسبي 50% للتقيم عىل أساس خصم التدفقات النقدية، ووزن نسبي 25% لكل من مكرر ربح السهم ومكرر قيمة الرشكة اىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك 
واإلطفاء. توصلنا بذلك إىل سعر مستهدف يبلغ 89 ريال سعودي للسهم. بناء عىل السعر املستهدف للسهم عند 89 ريال سعودي، فإن مكرر الربحية عىل أساس صايف الربح املتوقع للسنة 

2021 يبلغ 28.9 مرة، مقابل 30.9 مرة عىل أساس سعر السوق الحايل البالغ 95.9 ريال سعودي.

)2021 للعام  )المتوقع  المشابهة  الشركات  مع  المقارنة  جدول 

قمنــا بتخصيــص عــالوة 35% و25% لــكل مــن مكرر الربحية ومكرر قيمــة الرشكة اىل الربح قبل الفوائــد والرضائب والزكاة واالســتهالك واإلطفاء، عىل التوايل، مقارنة بمتوســط التقييمات 
للرشكات املشــابهة، بســبب ارتفاع هوامش الربح ونطاق التشــغيل الكبري لدى مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب الطبية. 

مكرر الربحيةمكرر قيمة الشركة إلى EBITDAاسم الشركة

13.122.9الحمادي للتنمية واالستثمار )مرة(
17.924.3دله الصحية )مرة(

14.022.7شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )مرة(
18.525.0المواساة للخدمات الطبية )مرة(

10.119.7الشركة الوطنية للرعاية الطبية )مرة(
15.723.7متوسط القطاع

جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك

EBITDA في القطاع 15.7مكرر قيمة الشركة الى 
35.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة

القيمة الضمنية للربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة 
30,450واالستهالك واالطفاء

1,275صافي الديون
 

29,17٦القيمة الصافية
350األسهم )مليون(

83القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(

الوزن المرجح الوزن )٪(القيمة العادلةملخص التقييم

 46 50% 91 خصم التدفقات النقدية
 23 25% 91 مكرر الربحية

EBITDA 21 25% 83 مكرر قيمة الشركة إلى 
 

 89 المتوسط المرجح للسعر المستهدف آلخر 12 شهر )ريال سعودي(
 95.9 سعر السوق الحالي )ريال سعودي للسهم(

-6.9%األرباح الرأسمالية المتوقعة

)2021 للعام  )المتوقع  الربحية  مكرر 
جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك

23.7مكرر الربحية في القطاع )المتوقع للعام 2021(
25.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة

32,024القيمة السوقية الضمنية 

32,024القيمة الصافية
350األسهم )مليون(

91القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(



نوفمرب ٢٠٢٠
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية “ذروة الحاجة للرعاية الصحية”

تقرير بدء التغطية

11©  جميع حقوق الطبع محفوظة

السنة المالية المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك
201٦

السنة المالية
2017

السنة المالية
2018

السنة المالية
2019

السنة المالية
2020 متوقع

السنة المالية
2021 متوقع

السنة المالية
2022 متوقع

السنة المالية
2023 متوقع

 قائمة الدخل 
 6,367  6,064  5,775  5,682  5,031  4,588  4,379  4,617  اإليرادات 

5.0٪5.0٪1.٦٪12.9٪9.7٪4.8٪-5.2٪غ/م التغير السنوي 
 2,085  1,9٦0  1,824  1,775  1,538  1,3٦2  1,2٦5  1,٦43  إجمالي الربح 

 )350.2( )333.5( )317.6( )225.8( )278.9( )243.5( )214.9( )25.7( تكاليف التشغيل 
 1,289  1,202  1,102  1,080  8٦8  802  ٦55  930  الربح التشغيلي 
7.2٪9.1٪2.0٪24.5٪8.3٪22.3٪-29.٦٪غ/م التغير السنوي 

 )54.2( )62.0( )51.4( )50.5( )28.0( )19.3( )19.4( )2.2( رسوم التمويل 
 97.5  93.0  88.6  58.8  63.5  99.2  90.8  127.0  الدخل من مصدار أخرى/ الدخل من الشركات الزميلة 

 1,332  1,233  1,139  1,089  903  881  727  1,055  الربح قبل الزكاة وحقوق األقلية 
 )122.6( )113.5( )104.8( )99.8( )65.7( )81.3( )70.8( )39.8( الزكاة وحقوق األقلية 

 1,2٦4  1,170  1,081  1,023  870  801  ٦5٦  1,015  صافي الربح 
8.0٪8.2٪5.7٪17.5٪8.٦٪22.1٪-35.4٪غ/م التغير السنوي 

 قائمة المركز المالي 
 األصول 

 2,358  2,115  2,292  1,210  1,197  1,369  1,141  871  النقد واألرصدة البنكية 
 2,404  2,306  2,223  2,247  2,088  1,842  2,153  2,356  أصول أخرى متداولة  

 7,524  6,891  6,295  5,736  5,142  4,287  3,662  3,448  ممتلكات ومعدات 
 40  40  40  40  40  43  44  44  أصول أخرى غير متداولة  

 12,327  11,352  10,850  9,234  8,4٦7  7,541  7,000  ٦,720  إجمالي األصول  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

 1,841  1,814  1,737  1,620  1,495  1,364  1,303  1,221  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 4,004  3,294  3,089  1,790  1,780  1,338  927  904  قروض طويلة األجل 

 758  719  683  653  601  281  220  180  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 13  67  117  163  197  229  230  140  أقلية غير مسيطرة 

 5,711  5,458  5,224  5,007  4,394  4,328  4,319  4,274  إجمالي حقوق المساهمين 
 12,327  11,352  10,850  9,234  8,4٦7  7,541  7,000  ٦,720  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

 قائمة التدفق النقدي 
 1,631  1,501  1,418  1,327  1,060  1,447  1,094  902  من التشغيل 

 )1,051( )970( )895( )909( )731( )820( )408( )1,251( من االستثمار 
 )338( )707( 559  )404( )501( )399( )417( 120  من التمويل 

 243  )176( 1,081  14  )172( 229  269  )228( التغير في النقد  
 2,358  2,115  2,292  1,210  1,197  1,3٦9  1,141  871  النقد في نهاية الفترة 

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

2.62.52.42.22.12.62.42.6 النسبة الحالية )مرة( 
2.42.32.12.01.92.42.32.4 النسبة السريعة 

 نسب الربحية 
32.7%32.3%31.6%31.2%30.6%29.7%28.9%35.6% هامش إجمالي الربح 

20.2%19.8%19.1%19.0%17.2%17.5%15.0%20.1% هامش الربح التشغيلي  
26.8%26.0%24.9%24.6%22.3%21.8%19.6%23.7% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  

19.9%19.3%18.7%18.0%17.3%17.5%15.0%22.0% هامش صافي الربح  
10.7%10.5%10.8%11.6%10.9%11.0%9.6%15.1% العائد على األصول  

22.6%21.9%21.1%21.8%20.0%18.5%15.3%23.8% العائد على حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

0.30.30.40.50.50.70.70.8 معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة( 
 نسب السوق والتقييم 

6.16.15.85.6غ/مغ/مغ/مغ/م مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة( 
24.924.422.521.0غ/مغ/مغ/مغ/م مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة( 

 3.61  3.34  3.09  2.92  2.49  2.29  1.87  2.90  ربح السهم )ر.س( 
 95.90  95.90  95.90  95.90  غ/م  غ/م  غ/م  غ/م  السعر في السوق )ريال سعودي(* 

33,56533,56533,56533,565غ/مغ/مغ/مغ/م قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي( 
3.0%2.8%2.6%1.2%غ/مغ/مغ/مغ/م عائد توزيع الربح إلى السعر  

32.831.028.726.6غ/مغ/مغ/مغ/م مكرر الربحية )مرة( 
6.76.46.15.9غ/مغ/مغ/مغ/م مكرر القيمة الدفترية )مرة( 

البيانات املالية الرئيسية

كابيتال الجزيرة  أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصادر: أرقام، 



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 11٦ 9999

ث
إدارة األبحا

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية

إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصــادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ 

بأية أوراق مالية أو أصول أخرى. بناًء عىل ما سبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف 

األوراق املالية أو األصول األخرى، وبالتايل قد ال يكون مناسباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املستثمر بأخذ املشورة 

من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق األمر بالقرارات االستثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او 

تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف 

األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األسعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة 

الجزيرة لألسواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء 

عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية 

قد تحدث بســبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة 

بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي استثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. 

تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة األسهم أو األصول املالية 

األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من املبلغ 

األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة 

عىل املستثمر. قد تطبق رسوم عىل االستثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم 

ال يمتلكون أسهماً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص 

يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل ومستقل 

من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية ولم يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، 

ما عدا أولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو 

الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشكل مبارش، أو بشكل غري مبارش عن طريق صناديق استثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من 

قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االســتثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد 

يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات 

املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية السعودية بدون الحصول عىل إذن 

خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2556115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


