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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحقق نموًا في  

 ٪ 9.15بنسبة صافي الدخل للنصف األول 

 

٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 3.96مليار ريال سعودي بنسبة    1.2ارتفاع إيرادات الربع الثاني لتصل إلى   •

 مليار ريال سعودي  2.55لتسجل  م2020٪ للنصف األول من عام 6.76السابق، وبنسبة 

 اإللكترونية واالستشارات الطبية عن بعدحبيب اليف كير" لتقديم الخدمات الإطالق خدمة " •

 في مدينة الرياض للرعاية األولية طبي توقيع شراكة مع الهيئة العامة لحي السفارات لتشغيل مركز  •

، توفر المجموعة من م2020يونيو    30عيادة حتى    1371وسريرًا    1913وصلت السعة اإلجمالية للمجموعة إلى   •

 خاللها نظامًا متكاماًل للخدمات العامة والمتخصصة 

 

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أكبر  :  2020أغسطس    16الرياض، المملكة العربية السعودية،  

م  2020النصف األول من عام  خالل  مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية  

 . م 2020يونيو  30حتى تاريخ و

ريال سعودي وبزيادة   مليار  2.55م لتبلغ  2020% في النصف األول من العام  6.76ارتفاع اإليرادات بمعدل  حيث  

وذلك  م،  2019ريال سعودي في النصف األول من العام    مليار  2.3مقارنة بـ  سعودي  مليون ريال    161.26قدرها  

 .نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول

%، قياسًا  9بنسبة    م 2020بنهاية النصف األول  سعودي  مليون ريال   438.9إلى  لتصل  ارتفعت أرباح المجموعة،  ما  ك

هامش صافي في نسبة  وبتحسن    .م2019تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  سعودي  مليون ريال    402.1بأرباح  

م، حيث استطاعت المجموعة زيادة 2019% خالل النصف األول من العام  16.86% مقارنة مع  17.23الربح لتصل إلى  

األرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر الذي تم تشغيله خالل الربع الثاني من عام  

ثر اإليجابي وكذلك لألنمو اإليرادات خالل سنته التشغيلية األولى،  م والذي ال يزال في مرحلة التسارع في  2019

يرادات مصحوبة بمبادرات  الزيادة في نسب اإلشغال في أقسام التنويم، فيما كانت الزيادة في اإلو لنمو اإليرادات  

 .تحسين التكلفة المستمرة لزيادة الكفاءة التشغيلية للموارد بشكل عام خالل الفترة الحالية

٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من 3.96بنسبة    م2020ارتفعت إيرادات المجموعة خالل الربع الثاني من العام  كما  

زيادة نسب اإلشغال في أقسام  مليار ريال سعودي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى    1.2العام السابق، لتصل إلى  

الزيادة في أعداد المرضى في مستشفى الخبر والذي تم  التنويم نظرًا للزيادة في التحويالت الحكومية باإلضافة إلى  

عام الثاني من  الربع  ارتفاع مبيعات  2019البدء في تشغيله خالل  نمو    الصيدليات،قطاع  م، وكذلك  إلى  باإلضافة 

 م. 2020و  م2019خالل عامي بالمجموعة قطاع الحلول التي العقود الجديدة من يرادات اإل

٪ بالمقارنة مع الفترة  14.46بنسبة    ارتفعقد    م2020في الربع الثاني من العام    وقالت المجموعة أن صافي الدخل

وكان هذا النمو نتيجًة لتحسن اإليرادات وإطالق خدمات  ،  مليون ريال سعودي  192.25ليبلغ    نفسها من العام السابق 

سيما في مواجهة األزمة االقتصادية التي  جديدة والتركيز على الكفاءة التشغيلية وتطبيق تدابير احتواء التكاليف، ال  

 أحدثتها جائحة فيروس كورونا. 
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 : الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبيةوعن هذه النتائج، قال 

"تعد النتائج القوية التي حققتها المجموعة خالل النصف األول من هذا العام انعكاسًا لتركيزنا الدائم على تقديم 

أفضل خدمات الرعاية الصحية، باإلضافة إلى استراتيجية العمل الديناميكية التي تتيح لنا أن نكون أكثر مرونة وتجاوبًا  

ية. لقد استمر قطاع المستشفيات لدينا في كونه دافعًا لألداء، حيث  مع التحديات، ال سيما في ظل الظروف الحال

المرتبطة بجائحة فيروس  ثار  األانخفاض عدد مرضى العيادات الخارجية الناجم عن  المنومين  عوضت إيرادات المرضى  

ة لحي السفارات،  كورونا. ووقعت مجموعتنا خالل هذه الفترة اتفاقية لتشغيل مركز طبي للرعاية األولية للهيئة العام

 ."في المملكة العربية السعوديةفي هذ المجال أعمالنا نطاق من األمر الذي سيوسع 

جدة، وال والرياض  بمدينتي  "استمرت أعمال البناء كما هو مخطط لها في مشاريعنا    وتابع الدكتور سليمان الحبيب:

 ، نمو اإليرادات خالل سنته التشغيلية األولى  مرحلة التسارع فيمستمر في  زال مستشفى المجموعة في مدينة الُخبر  

 ."وبالتزامن مع توسيع عملياتنا، يركز فريقنا على التقييم المستمر للتكاليف وتحسين الكفاءات

ويعود الفضل    ،٪14.46بنسبة    م2020في الربع الثاني  الربحصافي  قائاًل: "سجلنا زيادة في    واختتم الدكتور الحبيب

باإلضافة    في ذلك إلى إطالقنا لعدٍد من المبادرات ومجموعة من الخدمات الجديدة المخصصة للستجابة للجائحة

. حيث ركزنا بشكل كبير على تزويد المرضى بالحلول  لى االستجابة للزيادة في التحويالت الحكومية خالل الربع الثانيإ

لتلبية   والمنزلية  »التقنية  خدمة  إطالق  ذلك  في  بما  الصحية،  الرعاية  من  لتقديم الاحتياجاتهم  كير«  اليف  حبيب 

، باإلضافة  في منازلهم  « المخصص للعالج السريع للجلطات الدماغيةTele Stroke، وبرنامج »عن بعداالستشارات  

 .  رها من الخدماتوغي ألطفاللإلى خدمة توصيل مشتريات الصيدليات إلى المنزل وبرنامج التطعيم المنزلي 

 2020للعام  الثاني أبرز النتائج المالية والتشغيلية: الربع 

مليار ريال   1.2٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 3.96بنسبة  م2020 نمو إيرادات الربع الثاني •

 مليار ريال سعودي  2.55٪ لتصل إلى 6.76بنسبة  م2020 سعودي، ونمو إيرادات النصف األول

ول من للنصف األ  مليون ريال سعودي  650.07االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب  بلغت األرباح قبل   •

 م 2019في النصف األول من عام   ٪23.79هامش ٪، مقارنًة مع 25.53، بهامش نسبته م2020العام 

  192.25٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى  14.46بنسبة    م2020  نمو صافي الدخل للربع الثاني •

بهامش   سعودي  ريال  بينم15.98مليون  األول  ٪.  للنصف  الدخل  صافي  ارتفع  إلى  9.15بنسبة  م  2020ا  ليصل   ٪

 ٪17.23مليون ريال سعودي بهامش  438.85

 جائحة فيروس كورونا: التأثير واالستجابة 

في ضوء التدابير االحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ومكافحته، بما  

التجول في بعض مدن ومحافظات المملكة، تؤكد مجموعة سليمان الحبيب الطبية والشركات التابعة  في ذلك حظر  

لها بأن مرافقها تعمل بشكل كامل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي على أنشطة معينة خالل  

 جموعة.فترة التدابير االحترازية، األمر الذي سيكون له تأثير على أعمال وأنشطة الم 

اإللكترونية من خالل  قنوات خدماتها  جاهزية  وزادت من  المرضى،  وتطوير خدمات  تعزيز  على  المجموعة  وعملت 

تفعيل خدمات االستشارات الطبية عن بعد، فضاًل عن خدمة تقديم األدوية والخدمات الطبية األخرى للعمالء في  

م حصلت المجموعة 2020ة، خالل الربع الثاني من عام ، إضافة إلى توفيرها لخدمات جديدة متميزة ومتنوع منازلهم

)كوفيد   المستجد  فيروس كورونا  اختبارات  ترخيص  ُبعد 19على  عن  قيادة  مركز  امتالكها ألكبر  ،واالستفادة من   )

 . سريًرا لوحدات العناية المركزة في المملكة العربية السعودية   650لوحدة العناية المركزة، والذي يشرف على أكثر من  
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المستجد   التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا  الخارجية بسبب  (19كوفيد  )إن  العيادات  أثرت سلًبا على نشاط   ،

الثاني من هذ العام، مما أدى إلى   التجول الذي فرض في الربع  صعوبة وصول المرضى للمستشفيات نضرًا لحظر 

الخارجية، ومع األخذ بعين   زيارات المرضى للعيادات  الذي بدأ منذ بداية شهر يونيو  انخفاض عدد  التعافي  االعتبار 

م، تواصل إدارة المجموعة مراقبة األوضاع المترتبة على انتشار الجائحة وتبذل الجهود لتالفي األثار السلبية 2020

 قدر المستطاع حتى نهاية هذه الجائحة.  

المؤكد تحديد حجم ومدى تلك غير  يزال من  بأنه ال  المجموعة  إدارة  التطورات    وتتوقع  اآلثار ويتوقف ذلك على 

المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية 

تقدير   إجراء  الممكن  غير  فإنه من  االقتصادي،  األثر  التأكد من  عدم  احتوائه. وفي ضوء  بهدف  المتخذة  اإلجراءات 

تج عن ذلك، ومن الممكن لهذه التطورات أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع  موثوق به لألثر النا

المالي للشركة مستقباًل، حيث تراقب اإلدارة الوضع عن كثب لتقديم جميع اإلجراءات الالزمة والضرورية لتخفيف  

 اآلثار الجانبية للجائحة. 

 استراتيجية النمو 

على   تعديالت  أي  تطرأ  تركيز لم  الطبية، وسيستمر  الحبيب  الدكتور سليمان  لمجموعة  الشاملة  النمو  استراتيجية 

  م 2019المجموعة على توسيع نطاق مرافقها، بما في ذلك مستشفى جنوب غرب جدة، الذي بدأ إنشاؤه في العام  

الرياض الذي بدأ إنشاؤه في  ، ومستشفى شمال  م2023من المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في العام  الذي  و

، ومستشفى شمال جدة والمقرر أن م2023بدأ عملياته التشغيلية في العام الذي من المتوقع أن يو م2019العام 

. وتسعى المجموعة لالستفادة من  م2024، ويتوقع االنتهاء منها في  م2021تبدأ عمليات البناء فيه خالل العام  

في قطاع الرعاية الصحية، والتي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي   2030لكة  الفرص المتاحة من خالل رؤية المم 

 على حجم النمو على مستوى المجموعة.

 أصبح قطاع الحلول الذي  تستمر المجموعة في بناء وتطوير خدماتها المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، من خالل  

ية. وخالل أزمة فيروس كورونا الحالية، فقد أصبح توفير الخدمات  في مجال الخدمات التقنية لقطاع الرعاية الصح  اً رائد

  نشاطه قطاع الحلول    واصل يسأمرًا مهمًا، وذلك لتعزيز مرونة األعمال وإضافة قيمة إلى المساهمين المتعددين.  

مزودي  النمو لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من خالل تقديم الخدمات التقنية لمن محركات    كون يفي أن  

الرعاية الصحية في المنطقة. وستشمل مجاالت التركيز التقنية في المجموعة تطوير إمكانات خدمة وحدات العناية  

الصحي معلومات  السريرًا، باإلضافة إلى تطوير نظام    796المركزة عن بعد وزيادة العدد القياسي الحالي الذي بلغ  

وهو بوابة إلكترونية فريدة إلدارة اإلجراءات الطبية والتشخيص   مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية،الخاص بـ

 والتحليل.

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

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

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

 13المجموعة أيضًا    مركٍز طبٍي واحٍد في مملكة البحرين. تديردارة  إعيادة، إلى جانب    1371سريرًا و   1913وتضم أيضًا  

 صيدلية وتوفر مجموعة من الخدمات الطبية والتقنية لمستشفياتها وللمستشفيات األخرى. 
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 ( 2020يونيو   30 البيانات المالية )فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 بيان الدخل )بآالف الرياالت السعودية(

  1,157,188           1,203,008      اإليرادات 

  822,487               843,147        تكلفة المبيعات 

  334,701               359,862        إجمالي الدخل 

  16,622                 8,928            إيرادات أخرى

  351,323               368,790        إجمالي اإليرادات 

  171,125               156,550        مصاريف إدارية وتسويقية 

     -                     -                 االستهالكات 

  6,057                   1,631            مصاريف األخرى

  165,068               158,181        إجمالي المصاريف 

  186,255               210,608        الزكاةصافي الدخل قبل 

  18,283                 18,355          الزكاة 

 167,972 192,254 صافي الدخل 

   

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 الميزانية العمومية )بآالف الرياالت السعودية(

  2,866,745 3,206,681 االصول المتداولة 

  313,400  361,205 المخزون 

  42,507  34,605 االستثمارات 

  4,763,116  5,281,997 ثابتةأصول 

    -                    -                 األصول األخرى 

  7,985,768  8,884,489 إجمالي األصول 

  1,689,857  1,654,505 المطلوبات المتداولة 

  1,952,148  2,402,135 المطلوبات غير المتداولة 

    -                    -                 المطلوبات األخرى 

  4,126,113  4,650,355 حقوق المساهمين 

  7,768,118  8,706,994 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 

  217,650  177,494 حقوق األقلية 

   

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 بيان التدفق النقدي )بآالف الرياالت السعودية(

  435,076                460,573               صافي الدخل 

  122,837                158,001               االستهالك 

 (121,897)              614,250               الذمم المدينة 

 (45,559)                (65,264)                المخزون 

 (50,324)                (19,123)                النفقات المدفوعة مسبقاً 

  31,851                 (111,711)             الحسابات الدائنة

  111,293                74,107                 التغييرات األخرى في نشاط التشغيل

 (373,456)             (297,709)             مشتريات األصول الثابتة

  227                        1,000                   التغييرات األخرى في قانون االستثمار 

  163,558                88,317                 زيادة الديون 

  404,478               (52,735)                التغييرات األخرى في قانون التمويل

  1,369,118             1,196,661            بداية الفترة فيالنقد 

  1,238,248             2,046,368            النقد في نهاية الفترة 
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 - انتهى-

 

 

 نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

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

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

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

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

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

س المال البشري والبحث الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب الطبية  مدّعمة بأعلى مستويات االستثمار في رأ

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

 إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية الدقيقة والخدمات المساندة. 

 

 المستثمرين واالستفسارات اإلعالميةعالقات 

 هيثم الشثري 

 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
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