
 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

م2020النتائج المالية: الربع الثالث من عام 



 

 2 2020للربع الثالث النتائج المالية 

 

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحقق نموًا في 

 ٪ 23بنسبة بنهاية التسعة أشهر األولى صافي الدخل 
 

الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتغير الحاصل في موسمية اإليرادات المفترضة خالل   •

ريال    مليار1.62٪ لتسجل  32إيرادات الربع الثالث بنسبة  م أدى إلى نمو  2020الربع الثالث من العام  

أشهر    التسعةفترة  خالل  ٪  15.46، وبنسبة  م2019  سعودي مقارنًة بالفترة نفسها من العام السابق

 وذلك بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، مليار ريال سعودي 4.17إلى لتصل 

 

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أكبر مزود للخدمات  :  2020أغسطس    25الرياض، المملكة العربية السعودية،  

  األولى من العام التسعة أشهر  وم  2020  الربع الثالثتي  لفتر  الخاصة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها الماليةالطبية  

 م. 2020سبتمبر  30بتاريخ المنتهية  م2020

،  )تسعة أشهر(  م2020سبتمبر    30المنتهية بتاريخ  لفترة  ل٪  15.46هذه النتائج المالية عن نمو إيرادات المجموعة بنسبة    توكشف

  مليون ريال سعودي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق   558مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها    4.17لتسجل نحو  

الزيادة في نسب اإلشغال في إلى    أساسيمدفوعًا بشكل    مليار ريال سعودي. وكان هذا النمو  3.61  سجلتوالتي    م2019

التنويم المرضى  و  أقسام  العام    المستشفياتلقطاع  أعداد  من  الثالث  الربع  قطاع وكذلك  م،  2020خالل  ايرادات  ارتفاع 

   م في قطاع الحلول. 2020م وكذلك  2019يرادات من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خالل العام  اإلوالصيدليات،  

أخرى،   التسومن جهة  ريال   737.65ليبلغ  ،  ٪22.93بنسبة  م  2020عام  األولى من  عة أشهر  ارتفع صافي الدخل لفترة  مليون 

المع  مقارنة  بالسعودي،   السابقنفس  العام  من  ريال سعودي(،    600)  م2019  فترة  نسبة  مليون  ربح  الهامش  حيث وصلت 

إجمالي  في  تحسن  وكان ال.  م2019  السابق  العاممن  فترة  نفس التم تسجيلها في  ٪  16.61نسبة  ب  ٪، مقارنةً 17.69إلى  صافي  ال

بالرغم  ،  م2020سب اإلشغال في أقسام التنويم، وأيضًا الزيادة في أعداد المرضى خالل الربع الثالث  نبنمو    مدفوعاً اإليرادات  

 .  يزال في مرحلة التسارع في نمو اإليراداتوالذي ال من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر 

مليار ريال سعودي.   1.62لتصل إلى  م  2019من العام السابق ٪ مقارنًة بالربع الثالث 32كما ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 

المستشفيات وقطاع  قطاع  والتي تشمل  المجموعة  قطاعات  وكان هذا االرتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو الذي حققته  

 .الصيدليات وقطاع الحلول

مليون ريال سعودي.    299ليصل إلى  ،  م2019من العام السابق  مقارنًة بالربع الثالث  ٪  51صافي الدخل للربع الثالث بنسبة    وارتفع

إلى التغير الحاصل في موسمية اإليرادات المفترضة خالل فترة الربع الثالث من العام  في قطاع المستشفيات  ويعود االرتفاع  

الربع  2020 م، حيث أثرت الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا بالحد من سفر األفراد خالل عطلة الصيف والتي تتزامن مع 

حيث استطاعت المجموعة زيادة األرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر  الثالث من كل عام،  

والذي ال يزال في مرحلة التسارع في نمو اإليرادات، وكذلك لألثر اإليجابي لنمو اإليرادات والزيادة في نسب اإلشغال في أقسام  

 . 2020الى الزيادة في اعداد المرضى خالل الربع الثالث من العام  باإلضافةالتنويم خالل الربع الحالي 

سجلت " :الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبيةالنتائج، قال    هذه  وتعليقًا عن

وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع    خالل الربع الثالث من هذا العام  يزاً متمالنتائج المالية للمجموعة تحسنًا  

القيود  بعد تخفيف  ذلك  ، و المستشفياتلقطاع  زيارات  عدد الارتفاعًا في  شهدت المجموعة  حيث    ،الصيدليات وقطاع الحلول

،  م2020من العام  الربع الثالثخالل  عدد المرضى. لقد شهدنا زيادة كبيرة في المفروضة على الحركة المتعلقة بفيروس كورونا

كان  كما ووضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات الصحية. المتزايد تلبية الطلب  لمتابعة وعمليات فريق لها خصصنا والتي 

أعداد عودة  شهدنا  حيث  األداء،  المساهمة بشكل رئيسي في دعم  السابقة، يواصل قطاع المستشفيات  الحال خالل الفترات  

 ."المرضى إلى مستويات ما قبل الجائحة
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بالتزامن  وذلك  مقارنًة مع الربع المماثل من العام السابق  ٪  51بنسبة    الثالثصافي الدخل للربع    ارتفع: "الدكتور الحبيب  وتابع

،  المنزلية للمرضىالخدمات  و  المتميزة  التقنيةالحلول  وتقديم  طرح    ناواصلكما  .  المتزايدخدماتنا لتلبية الطلب  تقييم  إعادة  مع  

 . م"2020خالل العام الحالي  قوياً   نمواً  تحقق والذي بدوره قطاع الحلولونتطلع إلى مواصلة تنمية 

الرياض  مدينتي  كٍل من  جديدة في  مستشفيات  عدد أربع  لبناء  الحالية  نا  مشاريعهناك تطور إيجابي ل: "الدكتور الحبيبواختتم  

النواصل  و.  مخطط لهاالكتمالها كما هو  ًا  جيدتقدمًا  تحقق  ، حيث  وجدة عبر    دقيقالتكاليف بشكل  والتحكم بتقييم  عمليات 

 . المجموعة لتحسين الكفاءة في جميع عملياتنا"

 م 2020أبرز النتائج المالية والتشغيلية: الربع الثالث للعام 

، لتصل  مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي٪ 32.4م بنسبة 2020نمو إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام  •

نمو    1.62إلى   إلى  باإلضافة  ريال سعودي،  بتاريخ  لليرادات  اإلمليار  المنتهية  أشهر(  2020سبتمبر    30فترة  )تسعة  م 

 سعودي مليار ريال  4.17٪، لتصل إلى 15.4بنسبة 

ليصل    م2019  العام السابقبالمقارنة مع الفترة نفسها من  ٪  50.9بنسبة    2020صافي الدخل للربع الثالث من عام  نمو   •

  بنهاية التسعة أشهر األولى  للفترة المنتهيةصافي الدخل  ارتفع  كما  ٪.  18.4بهامش  ومليون ريال سعودي    299إلى  

 ٪ 17.69مليون ريال سعودي بهامش  737.6٪ ليصل إلى 23

 االتحاد الرياضي السعودي لعالج الرياضيينقبل من تم اعتماد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية  •

سالمة المرضى من قبل المركز  تقييم  ل في  التخصصي على المركز األوالدكتور سليمان الحبيب الطبية  حصل مستشفى   •

 الصحيةالمنشآت السعودي العتماد 

وعالقات المستثمرين تم تكريم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن أفضل الممارسات في فئة التقارير السنوية   •

 عالقات المستثمرين في الشرق األوسطجمعية جوائز خالل حفل توزيع الرقمية 

 استراتيجية النمو

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

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

التشغيلية في   يبدأ عملياته  أن  إنشاؤه في  2023العام  أواخر  المتوقع  بدأ  الذي  الرياض  م  2019العام  م، ومستشفى شمال 

م، ومستشفى شمال جدة والمقرر أن تبدأ عمليات البناء  2023العام    أواخر  والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في

في غضون ذلك، أكمل مستشفى التخصصي لألطفال  م.  2024  أواخر العام  م، ويتوقع االنتهاء منها في2021فيه خالل العام  

ا مرحلة  الرياض  )الرياض(  والوالدة في  الدبلوماسي  بالحي  األولية  الرعاية  مركز  دخل  للبدء في  لتصميم، كما  النهائية  المراحل 

 م.2020 الحالي العامأواخر التشغيل 

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

مجال الخدمات التقنية لقطاع الرعاية الصحية. وخالل أزمة فيروس كورونا الحالية، فقد أصبح توفير الخدمات أمرًا مهمًا، وذلك  

قيمة إلى المساهمين المتعددين. سيواصل قطاع الحلول نشاطه في أن يكون من محركات النمو    لتعزيز مرونة األعمال وإضافة

 لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من خالل تقديم الخدمات التقنية لمزودي الرعاية الصحية في المنطقة. 
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 ( 2020سبتمبر  30فترة المنتهية في ال)القوائم المالية المختصرة  

 2019سبتمبر    30كما في  2020سبتمبر    30كما في  بالـ )مليون( ريال سعودي  -الميزانية العمومية 

 2,989 3,266 الموجودات المتداولة 

 296 381 مخزون 

 40 37 استثمارات في شركات زميلة 

 5,142 5,323 المتداولة  غير الموجودات

 8,467 9,007 إجمالي الموجودات 

 1,495 1,653 المطلوبات المتداولة 

 2,381 2,368 المطلوبات غير المتداولة 

 4,394 4,811 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

 197 175 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 8,467 9,007 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

   

 بالـ )مليون( ريال سعودي  -بيان الدخل 
  الثالثةلفترة 

2020أشهر   

لفترة الثالثة  

1920أشهر   

لفترة التسعة  

2020أشهر   

لفترة التسعة  

0192أشهر   

  3,611.8  4,170.3  1,226.7  1,623.9 اإليرادات 

 (2,524.0)  (2,851.7)  (877.8)  (1,065.0)  تكلفة اإليرادات 

  1,087.9  1,318.6  349.0  558.9 إجمالي الربح

 (133.3)  (180.6)  (47.7)  (104.9)  مصاريف بيع وتسويق 

 (350.3)  (352.2)  (108.8)  (130.1)             مصاريف عمومية وإدارية 

  604.2  785.8  192.5  323.9 الدخل من العمليات

  48.7  42.1  16.0  11.9 إيرادات أخرى 

  2.0 (1.8)   0.0  2.6 )خسائر( أرباح شركات زميلة حصة الشركة في 

 (16.6)  (37.9)  (5.1)  (10.8)  نفقات تمويل

  22.1  21.7  10.5  2.2 حقوق الملكية غير المسيطرة 

  660.5  809.9  213.9  329.8 الدخل قبل الزكاة 

 (60.5)  (72.2)  (15.9)  (31.0)  الزكاة 

  600.1  737.6  198.0  298.8 * صافي الدخل

   
 2019لفترة التسعة أشهر  2020لفترة التسعة أشهر  بالـ )مليون( ريال سعودي  -بيان التدفق النقدي 

  638.4  788.2 الدخل قبل الزكاة 

  184.7  238.6 استهالك 

 (274.1)  291.4 مدينون 

 (39.9) (84.9) مخزون 

 (53.3) (2.4) مقدمًا وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة  

 (16.7) (43.7) دائنون 

  151.7  215.7  التغييرات األخرى في نشاط العمليات 

 (499.7) (417.1)  مشتريات الموجودات الثابتة 

  2.5 (599.0)  التغييرات األخرى في نشاط اإلستثمار 

  321.2  93.1  الزيادة في الديون 

 (588.8) (391.6)  نشاط التمويلالتغييرات األخرى في 

  1,369.1  1,196.7  النقد في بداية الفترة 

  1,195.1  1,284.9  النقد في نهاية الفترة

 

 إلى المساهمين في الشركة األم العائد * 
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- انتهى-  

 

 نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

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

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

المتحدة والبحرين. وتعتبر صيدلية في جميع    13عيادة و    1300وأكثر من   العربية  السعودية واإلمارات  العربية  المملكة  أنحاء 

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حلول وتقنيات وأنظمة  

الصحية المال   .الرعاية  رأس  في  االستثمار  مستويات  بأعلى  مدّعمة  المريض،  حول  تتمحور  شاملة  صحية  رعاية  الشركة  تقدم 

البشري والبحث الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب الطبية باستمرار معدالت رضا رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك 

 ى خدمات الرعاية الصحية التخصصية الدقيقة والخدمات المساندة.عبر خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية باإلضافة إل

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

(SULAIMAN ALHABIB: 4013  وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المملكة ،)  العربية السعودية. تشمل

أيضًا   وتضم  المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  المجموعة سبعة مستشفيات في  سريرًا   1913محفظة 

صيدلية وتوفر مجموعة من الخدمات    13عيادة، إلى جانب إدارة مركٍز طبٍي واحٍد في مملكة البحرين. تدير المجموعة أيضًا    1371و

 لتقنية لمستشفياتها وللمستشفيات األخرى. الطبية وا

 عالقات المستثمرين واالستفسارات اإلعالمية

 هيثم الشثري

 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 

 4919تحويلة:  9999 525 11 966+هاتف: 

  haitham.shathri@drsulaimanalhabib.comالبريد اإللكتروني: 

 301578ص.ب: 

 ، المملكة العربية السعودية11372الرياض 

www.hmg.com   
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