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صافي في   ا  نموتحقق مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 

 %21.3بنسبة   م2020دخلها للسنة المالية 
 

مقارنة بالعام  %16.85بنمو نسبته  ريال سعودي مليون  5.862إلى المجموعة  إيرادات ارتفاع  •

 السابق

االبتكارات  مجموعة واسعة من ت رطو  و مليون مريض،   3.2كثر من ل  هاخدماتالمجموعة قدمت  •

 ( 19-)كوفيدللتصدي لجائحة التقنية 

 مليون ريال سعودي 472عن إنشاء مستشفى للوالدة والطفال في الرياض بقيمة أعلنت  •

الطبية   للخدمات  أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب:  م 2021فبراير    21الرياض، المملكة العربية السعودية،  

"الشركة" أو "المجموعة"(، أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية،   فيما يلي بـويشار إليها  )

 .م2020ديسمبر  31عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 

النتائج نمو   إلى    %16.85بنسبة  م  2020للعام  يرادات  اإلوأظهرت  ارتفع  ريال سعودي،    مليون   5.862لتصل  في حين 

األرباح قبل االستهالك واإلطفاء  ارتفعت  كما  ،  سعودي  ريال  مليون   1.864  بلغيل  %22.37بزيادة نسبتها  اجمالي الربح  

  لتصل إلى   هامش الربحنسبة  وبارتفاع في  ،  %25.85، بزيادة قدرها  ريال  مليون   1.492إلى  والفوائد والزكاة والضرائب  

اإليرادات مدفوعًة  25.45% الزيادة في  كانت  ونمو  ب. وقد  الصيدليات  المستشفيات وقطاع  قطاع  كل من قطاع 

 .الحلول

في نسب اإلشغال ألقسام التنويم، باالضافة الى    ويعود النمو في اإليرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة

قطاع   مبيعات  في  للعام  االرتفاع  العقود  2020الصيدليات  من  الحلول  قطاع  في  إيرادات  في  االرتفاع  وأيضًا  م، 

  م2020م وكذلك 2019الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خالل العام 

، على الرغم من التحديات  شخصمليون    3.2  جاوزتلت  طفيفةالمراجعين خالل هذا العام زيادة  المرضى و  شهد أعدادو

والقيود المفروضة على الحركة في الربع الثاني للحد من ،  (19-)كوفيدجائحة فيروس كورونا المستجد  التي فرضتها  

الفيروس.   التي    اً مدفوع النمو    كما كان انتشار  الرائدة  التقنية  بالحلول  التابع  الحلول    قطاعها  ق أطلبشكل أساسي 

 .والخاصة الحكوميةوخدمات المختبرات والشراكات مع المؤسسات  للمجموعة

. على  بالعام السابق  مقارنة  %21.29نسبتها  ريال، بزيادة    مليون   1.055إلى  ليصل    الدخل  صافيومن جانب آخر، ارتفع  

م والذي ال يزال  2019المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خالل الربع الثاني من عام    الرغم من الزيادة في التكاليف

 . اإليراداتفي مرحلة التسارع في نمو  

  :مجموعةالرئيس مجلس إدارة الدكتور سليمان الحبيب،  وتعليقًا على هذه النتائج، قال

على االستجابة للتحديات  قدرتنا    أثبتنا،  م2020عام  الخالل    عام  بشكل  التشغيليةالظروف    وعدم استقرار  "رغم تقلب

االستدامة  ، فضاًل عن  بركائزنا االستراتيجية، والحفاظ على زخم النمو لدينا  االتزامن  عبر  (19-كوفيد)التي فرضتها جائحة  

 في جميع قطاعات المجموعة.أداءنا التشغيلي واالرتقاء بكفاءة  االبتكار التميز و  نهج مواصلةبأعمالنا و

جميع الجهود المبذولة للحد من اآلثار السلبية  نود أن نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على  وبهذه المناسبة،  

بتفاني فريقنا الذي كما نفتخر    . تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين والمقيمينلالمجموعة  بللجائحة، وعلى ثقتها  

 . "التاريخ الحديثضد أشد أزمة صحية في التصدي للجائحة بكفاءة عالية أظهر 
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السابق،  "  وأضاف: بالعالم  النتائج مقارنة  تحسنًا في  ف    الظروفرغم  شهدنا  التي  على  الصعبة  قيود  رضت خاللها 

المراجعين خالل  المرضى و  نشاط  حسنمقارنة بالعام السابق، حيث تأعداد المرضى  شهدنا ثبات في  الحركة. وقد  

األداء    بدفع عجلةقطاع المستشفيات    يستمر. وكما هو الحال في السنوات السابقة،  م2020من العام    النصف الثاني

العمالء عن ة  بلتحسين تجرمن خالل تعزيز خدماته اإللكترونية    الجيد  أداءهواصل قطاع الصيدليات  و  ،المجموعة  في

عد".  ب 

: استمرارية أعمالنا واالستجابة لرعاية الصحية التي نقدمها دورًا حيويًا في  ل  التقنية  حلولالالتميز في    كان "  وتابع قائال 

 التقنيةالعديد من الحلول  الحلول    قطاعوأطلق    . أهم الميزات التي تنفرد بها المجموعة  وهي أحد  (19-)كوفيدلجائحة  

الرغم من القيود المفروضة على  الجديدة خالل العام، والتي سهلت توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية، على  

  خدمة من أبرز المبادرات التي نفخر بإطالقها هذا العام،  الحركة، ودعم الحكومة بشكل مباشر في التصدي للجائحة. و

للمرضى في  خدمات الطوارئ  تقديم  وفريق االستجابة السريعة ل  ،عدلالستشارات الطبية عن ب    حبيب اليف كير"ال"

إقامتهم إلى    ،أماكن  "إضافة  الدماغية  برنامجخدمة  باستخدام    "الجلطات  الدماغية  الجلطات  الفوري مع  للتعامل 

   ". الشرق األوسط من نوعه في ول األ  يعد والذي الذكاء االصطناعي

هناك تقدم إيجابي ، حيث كما هو مخطط لهاال تزال خطط نمو المجموعة تسير " واختتم الدكتور سليمان الحبيب:

والذي شهد في بدايته   حماسبكل  م  2021الرياض وجدة، نتطلع إلى العام  مدينتي  في  جديدة  تنفيذ مشاريعنا الفي  

األولية    افتتاح  الرعاية  بالطبي  مركز  الدبلوماسي  الحي  بواصل  توس  ،الرياضمدينة  في  الكفاءة المجموعة  تحقيق 

 ". متميزة الطبية الرعاية ال والنمو وتقديم 
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 النتائج المالية 

اإل • بنسبة    يراداتنمو  لتصل    %16.85السنوية 

 سعودي  ريال مليون  5.862إلى 

بنسبة   سعودي  مليون  1.864الربح  إجمالي  بلغ   •

 % 22.37نمو بلغت 

األرباح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد  نمو  •

والضرائب إلى    %25.85بنسبة    والزكاة  لتصل 

بلغ  سعودي  ريال  مليون  1.492 حين  في   ،

واإلطفاء  هامش   االستهالك  قبل  األرباح 

  %25.45والفوائد والزكاة والضرائب 

صافي • بنسبة    ارتفع  إلى   %21.29الدخل  ليصل 

ريال سعودي، بهامش ربح نسبته    مليون  1.055

18.01%  . 

حقوق   • على  العائد  نسبة    المساهمين بلغت 

22.68% . 

 تشغيلية   وإحصائياتأرقام 

 مليون مريض   3.2قدمت المجموعة خدماتها ألكثر من  •

الخارجية    مرضى  زيارات شهدت   • من  بدءًا    تحسناً العيادات 

 م 2020الربع الثالث من عام  

  13.000أكثر من  ارتفع عدد الموظفين لدى المجموعة إلى  •

  60أكثر من  طبيبًا في    2.500أكثر من  ، باإلضافة إلى  موظف

 اً تخصص

إلى أكثر من  تطبيق الحبيب  إجمالي عدد مرات تحميل    ارتفع •

 % 59، بزيادة نسبتها آالف 905

سرير عناية   50أكثر من  في ذروة الجائحة، أدارت المجموعة   •

 في المدينة المنورةوزارة الصحة تابعة لمركزة 

الحلول    العديد إطالق   • ذلك،التقنية  من  في  خدمة    بما 

كير اليف  الدماغية"  وخدمة ،""الحبيب  الجلطات  ،  "برنامج 

ومركز اإلسعاف  وخدمة  السريعة،  االستجابة    وفريق 

 وغيرها " Smart-Link"السيطرة التحكم و

 

  



 

 4 م 2020ديسمبر  31الفترة المنتهية في  النتائج المالية:
 

 واالستجابة    : التأثيرجائحة فيروس كورونا

جائحة   تفشي  المستجد  منذ  كورونا  للتصدي  بالمجموعة    ساهمت،  (19-)كوفيدفيروس  المملكة  جهود  دعم 

الرعاية  خدمات  وتقديم  المبادرات  من  العديد  إطالق  عبر  ومرونتها  فاعليتها  على  المجموعة  وبرهنت  للفيروس. 

المتاحة في  الفرص  واستغالل  الموارد  تحسين  عن  ناهيك  الحركة،  على  المفروضة  القيود  الرغم من  على  الصحية 

ميع مرافقها والشركات التابعة لها تعمل بكامل طاقتها خالل هذه السوق. كما حرصت المجموعة على أن تظل ج

  في للمرضى  معزولة  لمكافحة العدوى بما في ذلك تخصيص أماكن  االحترازية  الفترة، حيث طبقت عددًا من التدابير  

  م المستشفيات، وتقليل المداخل إلى المرافق الطبية، وفحص األشخاص عند االستقبال، ليساهم كل ذلك في عد 

التأثير  أتسجيل   بشأن  الغموض  من  حالة  هناك  يزال  ال  المجموعة.  مرافق  من  أي  في  بالفيروس  إصابة  حاالت  ي 

من    الحالية والمستقبلية  ، ومع ذلك فقد نفذت المجموعة خطة عمل شاملة لمواجهة التحدياتللجائحةالمستقبلي  

   السيولة.  ووضعاالبتكار وسلسلة التوريد التميز والموظفين وسالمة المرضى وخدمة  خالل التركيز على 

التي وضعتها المجموعة في بداية  التوقعاتكان األداء المالي للعام في مختلف قطاعات المجموعة متفوقًا على 

شكل  األزمة.   والمبك  حيث  االستباقي  والنقد  النهج  فيها  السيولة  وضع  على  للحفاظ  المجموعة  تتبناه  الذي  ر 

على المستوى التشغيلي، تبنت ولحماية أعمالها من أي تأثيرات سلبية محتملة.  ًا  جيد  اً ضع والتسهيالت المتاحة و

وتفعيل   اإللكترونية،  الخدمات  جاهزية  تسريع  ذلك  في  بما  المرضى،  خدمات  لتعزيز  متكاماًل  نهجًا  المجموعة 

ب   عن  الطبية  وتقديم  االستشارات  ومتميزة  عد،  جديدة  توصيل  خدمات  وشملت  الطبية تقديم  األدوية  الخدمات 

في   فيروس  مواقعهمللعمالء  لفحص  ترخيص  على  المجموعة  حصلت  العام،  من  الثاني  الربع  في    ( 19-)كوفيد. 

 خصصت مرافق ووحدات عناية مركزة لرعاية المصابين بالفيروس. و

 تسجلالمجموعة  إال أن  لربع الثاني،  وبينما أثرت التحديات الناجمة عن الجائحة سلبًا على نشاط العيادات الخارجية في ا

داعمًا للنمو المسجل في صافي األرباح خالل    تكان   حيث،  م2020منذ يونيو    المرضىزيارات  في أعداد    اً قوي  اً انتعاش 

 شهرًا، إلى جانب التدابير الواسعة التي تم تنفيذها لتحسين التكاليف وضبطها.   12فترة الـ 

 استراتيجية النمو 

وتركيزها على زيادة مرافق المجموعة بما في ذلك مستشفى    مرونتهاتتميز استراتيجية النمو التي تتبناها المجموعة ب

عام   نهاية  في  عملياته  يبدأ  أن  ويتوقع  جدة،  غرب  الرياض  م2023جنوب  حيز والذي  ، ومستشفى شمال  سيدخل 

. وفي م2024بحلول نهاية عام  يكتمل  ، ومستشفى شمال جدة الذي من المقرر أن  م 2023في نهاية عام    التشغيل

تهت مرحلة تصميم المستشفى التخصصي لألطفال والوالدة بالرياض، في حين تم االفتتاح األولي  الوقت نفسه، ان

 . م2020لمركز الرعاية األولية في الحي الدبلوماسي )الرياض( في ديسمبر 

مات  في خد  اً أصبح رائد  ذي ال  قطاع الحلول تواصل المجموعة تعزيز خدماتها القائمة على التكنولوجيا الحديثة من خالل  

مهمة بشكل خاص لتعزيز    القطاعقدمها  ي  تيال، أصبحت الخدمات  (19-)كوفيد  جائحةتكنولوجيا الرعاية الصحية. وخالل  

دوره باعتباره واحدًا من   القطاعواصل  يوس. كافة الفئات واألطراف المعنيةإلى وتوفير قيمة مضافة  األعمال  مرونة

حيث   ككل،  للمجموعة  النمو  المنطقة. قدم  يسمحركات  عموم  في  الصحية  الرعاية  لمقدمي  الفنية  الخدمات 

مجال   في  المجموعة  قدرات  تطوير  التركيز  مجاالت  ب    العنايةوستشمل  عن  )المركزة  تشًغ Tele-ICUعد  حيث  ل  ( 

سريرًا، والعمل على تطوير نظام المعلومات الطبية   796مركزة يبلغ  العناية الة  أسر    عددًا قياسيًا منالمجموعة حاليًا  

  الخاص بالمجموعة والذي يمثل بوابة إلكترونية فريدة من نوعها إلدارة اإلجراءات الطبية والتشخيص والتحليل. 
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   (م2020ديسمبر   31القوائم المالية المختصرة )الفترة المنتهية في  

 

 م 2019السنة المالية  م 2020 المالية السنة بالـ )مليون( ريال سعودي  -الميزانية العمومية 

 3,285.0  3,849.6 الموجودات المتداولة 

 40.0  39.9 استثمارات في شركات زميلة 

 5,142.3  5,591.7 الموجودات غير المتداولة 

 8,467.3  9,481.2 إجمالي الموجودات 

 1,495.3  1,693.7 المتداولة المطلوبات 

 2,381.2  2,698.9 المطلوبات غير المتداولة 

 4,393.9  4,911.7 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

 196.9  176.8 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 8,467.3  9,481.2 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 
  

 م 2019السنة المالية  م 2020المالية السنة  بالـ )مليون( ريال سعودي   -بيان الدخل 

 5,016.3 5,861.6 اإليرادات 

 (3,492.7) (3,997.2) تكلفة اإليرادات 

 1,523.5 1,864.4 إجمالي الربح

 (181.0) (214.7) مصاريف بيع وتسويق 

 (474.8) (534.9) مصاريف عمومية وإدارية 

 867.7 1,114.9 الدخل من العمليات

 62.0 59.6 إيرادات أخرى 

 1.5 1.8 شركات زميلة حصة الشركة في )خسائر( أرباح 

 (28.0) (48.5) نفقات تمويل

 32.6 20.5 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 935.9 1,148.3 الدخل قبل الزكاة 

 (65.7) (92.8) الزكاة 

 870.2 1,055.5 صافي الدخل* 

 

 
  

 م 2019السنة المالية  م 2020السنة المالية  بالـ )مليون( ريال سعودي  -بيان التدفق النقدي 

 1,059.1 2,178.0  العمليات التغييرات األخرى في نشاط 

 (730.6) (755.7)   االستثمار التغييرات األخرى في نشاط 

 (500.9)  (279.7)   التغييرات األخرى في نشاط التمويل

 1,369.1  1,196.7  النقد في بداية الفترة 

 1,196.7  2,339.3  النقد في نهاية الفترة

 

 

 - انتهى-

 
  

 العائد إلى المساهمين في الشركة األم * 
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 نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

النجاحات في  مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية هي شركة رعاية صحية متكاملة خاصة تملك سجاًل حافاًل من  

عامًا. تشرف الشركة على   25تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها على مدار  

صيدلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية   13عيادة و  1300سبع مستشفيات وأكثر من  

التعاون  المتحدة والبحرين. وتعتبر مجموعة الدكتور س الرائدة في دول مجلس  ليمان الحبيب الطبية من الشركات 

الخليجي في مجال حلول وتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعاية صحية شاملة تتمحور حول المريض، 

مة بأعلى مستويات االستثمار في رأس المال البشري والبحث الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب الطبية   مدع 

باستمرار معدالت رضا رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية باإلضافة  

 .إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية الدقيقة والخدمات المساندة

ية "تداول" تحت  الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مدرجة في هيئة السوق المالية السعود

( العربية  SULAIMAN ALHABIB: 4013الرمز  المملكة  الخاصة في  الرعاية الصحية  رائدة في مجال  (، وهي شركة 

العربية   واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في  مستشفيات  سبعة  المجموعة  محفظة  تشمل،  السعودية. 

إدارة مركٍز طبٍي واحٍد في مملكة البحرين. تدير المجموعة عيادة، إلى جانب    1371سريرًا و  1913المتحدة، وتضم أيضًا  

 .صيدلية وتوفر مجموعة من الخدمات الطبية والتقنية لمستشفياتها وللمستشفيات األخرى  13أيضًا 

 
 عالقات المستثمرين واالستفسارات اإلعالمية

 هيثم الشثري

 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

 4919: تحويلة + 96611525999: هاتف

 haitham.shathri@drsulaimanalhabib.comالبريد اإللكتروني: 

 301578ص.ب: 

 ، المملكة العربية السعودية 11372الرياض 

www.hmg.com     

 

http://www.hmg.com/

