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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحقق نموًا في صافي 

 % 29.36م بنسبة  2021الدخل للربع األول من السنة المالية 

 
% بالمقارنة مع  26.16ريال سعودي بنسبة مليون  1,694.79ارتفاع إيرادات الربع األول لتصل إلى  •

 السابقالفترة نفسها من العام 

 في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض  " الطبي"المركز للرعاية األولية مركزها أطلقت المجموعة  •

 

حبيب للخدمات الطبية  ال أعلنت مجموعة الدكتور سليمان    :2021أبريل    25الرياض، المملكة العربية السعودية،  

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

 . م2021مارس  31المنتهية بتاريخ   عن نتائجها المالية لفترة الثالثة أشهر

  1,694.79لتصل إلى  بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي،  %  26.16ارتفعت إيرادات الربع األول بنسبة  و

 . قطاعات التشغيلية للمجموعةال كافةنتيجة للنمو في ، ويعود هذا االرتفاع مليون ريال سعودي

في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى والزيادة في نسب اإلشغال ألقسام التنويم    النموحيث كان  

بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، باإلضافة   يجابا  إ يرادات مستشفى الخبر. مما انعكس إباإلضافة إلى النمو في 

 لسابق. في إيرادات قطاع الحلول مقارنة بنفس الفترة من العام ا رتفاعااللى إ

ريال   مليون   445.89، حيث بلغت  االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائباألرباح قبل احتساب  ارتفعت  كما  

قبل    األرباحهامش    المحافظة على  مع،  بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي%  26.22بنسبة  وسعودي  

 . % 26.31عند  والضرائباالستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة احتساب  

مليون    319.00ليصل إلى    السابق % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام  29.36ونما صافي الدخل للربع األول بنسبة  

النمو    ويعودريال سعودي.   ولهذا  اإليرادات  زيادةنمو  في  المجموعة  التشغيلية،    جهود  استطاعت   كماالكفاءة 

عداد المرضى والزيادة في نسب  أالحفاظ على زيادة األرباح نتيجة لألثر اإليجابي لنمو اإليرادات نتيجة زيادة  المجموعة  

م مقارنة بنفس الفترة 2021تسارع النمو في مستشفى الخبر خالل الربع األول من العام  واإلشغال ألقسام التنويم،  

 من العام السابق. 

 : كتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعةالد وتعليقا  على هذه النتائج، قال

د المرضى الذين نقدم لهم  اعدفي أفي الربع األول من هذا العام، حيث تابعنا تسجيل زيادة    متميزة"لقد حققنا نتائج  

أعمالنا، فضال  عن نموذج  وحافظنا على زخم النمو واستدامة  ،  وقيمنابقينا ملتزمين بركائزنا االستراتيجية  و،  خدماتنا

 ."المجموعةكافة أعمال االبتكار وزيادة الكفاءات عبر بالتركيز على استمرارنا 

في مركز الرعاية التشغيلية  وبشكل رسمي عملياتنا    2021خالل الربع األول من العام  ، أطلقنا  بحمد الله"  :وأضاف

سوف يعمل تحت العالمة التجارية "د. سليمان الحبيب والذي    الحي الدبلوماسي بمدينة الرياضاألولية الطبي في  

مجموعة، والتي تعكس  ال  تقوم بها  من سلسلة مشاريع استثمارية كبرى  اهذا المشروع جزء  يعد  ، حيث  )المركز الطبي("

بصمتنا تتميز  فيما  خدماتنا.  في  تنويع  الالتشغيلي واستراتيجيتنا لتوسيع النطاق الجغرافي النتشارنا، وتعزيز نموذجنا  

أن يكون لدينا اآلن وجود دائم في هذا الموقع  ب  ءسعدانحن  بالفعل، واالنتشار  واسعة  بكونها  الرياض  مدينة  في  

 ."االستراتيجي في الحي الدبلوماسي
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في حملة أحد المساهمين  نكون  نسعد في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بأن  "  :قائًل وتابع  

جميع  لل مجانا   وزارة الصحة  وفرتها  اللقاحات التي    وإعطاءفي المملكة    المستجد  19- التطعيم ضد فايروس كوفيد

   . "19-كوفيدجميع الخدمات للتصدي لجائحة جهود وتوفير هذه السنواصل دعم و ،المملكةأنحاء مختلف في 

في نمونا   حيوي    لرعاية الصحية في لعب دور  لالمتميزة  التقنية    نااستمرت حلول"  واختتم الدكتور سليمان الحبيب:

، بتوسيع خدمات فريق االستجابة السريعة لدينافي هذا الربع  قمنا  فقد  قدرتنا على خدمة المرضى بكفاءة.  نمو  و

المرسوم  لنمو االستراتيجي تسير على المسار  ل  ناال تزال خططو  تقديم تقنيات جديدة عبر العمليات. بنا  ياستمركما  

 . "جدةومدينة الرياض  منطقة كل  منمستشفيات جديدة في لعبر أربعة مشاريع  لها

 

 م 2021مارس  31أبرز النتائج المالية والتشغيلية: الفترة المنتهية في 

 

 المالية النتائج 

العام   • من  نفسها  الفترة  مع  بالمقارنة  اإليرادات  نمو 

بنسبة   ريال    1,694.79إلى  %  26.16الماضي  مليون 

 سعودي 

واإلهالك   • والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  نمو 

مليون    445.89لتصل إلى  %  26.22واالستهالك وبنسبة  

 % 26.31بلغت نسبته  ربحهامش وب ريال سعودي، 

 319.00ليصل إلى  %  29.36ارتفاع صافي الدخل بنسبة   •

 % 18.82نسبته  ربح  مليون ريال سعودي، وبهامش

 أرقام وإحصائيات تشغيلية 

المرضى في أعداد    ارتفاعت المجموعة بتسجيل  استمر •

 2021من عام  الربع األولخالل 

بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الحبيب للهاتف المحمول   •

كما في    %48زيادة بنسبة  ب،  مرة   مليون   1.1أكثر من  

 . 2021نهاية الربع االول من العام  

عدد   • السريعةزيادة  االستجابة  وذلك  فريق  لتوفير ، 

 لسكتات الدماغية  عن بعد لمرضى االتشخيص والعالج  
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 م(  2021مارس  31القوائم المالية المختصرة )الفترة المنتهية في 

 

 م2020الربع األول لعام  م2021الربع األول لعام  بالـ )مليون( ريال سعودي  -الميزانية العمومية 

 3,415.1 4,157.7 الموجودات المتداولة

 39.2 42.5 استثمارات في شركات زميلة

 5,127.0 5,742.7 المتداولةالموجودات غير 

 8,581.3 9,942.9 إجمالي الموجودات 

 1,438.8 1,941.3 المطلوبات المتداولة 

 2,318.6 2,809.3 المطلوبات غير المتداولة

 4,636.4 5,014.7 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 187.5 177.6 حقوق الملكية غير المسيطرة

 8,581.3 9,942.9 المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي 

 

 
  

 م2020الربع األول لعام  م2021الربع األول لعام  بالـ )مليون( ريال سعودي  -بيان الدخل 

 1,343.3 1,694.8 اإليرادات 

 (943.4) (1,145.4) تكلفة اإليرادات

 399.9 549.4 إجمالي الربح 

 (35.2) (46.9) مصاريف بيع وتسويق 

 (106.1) (152.9) مصاريف عمومية وإدارية 

 258.6 349.6 الدخل من العمليات

 16.6 17.6 إيرادات أخرى

 0.2 2.6 حصة الشركة في )خسائر( أرباح شركات زميلة

 (15.5) (11.9) نفقات تمويل 

 259.9 357.9 قبل حقوق الملكية غير المسيطرة وقبل الزكاة دخلال

 (22.9) (38.2) الزكاة

 237.00 319.70 قبل حقوق الملكية غير المسيطرة الدخل

 9.6 (0.7) حقوق الملكية غير المسيطرة

 246.6 319.0 ( العائد إلى المساهمين في الشركة األم) صافي الدخل

   

 م2020الربع األول لعام  م2021الربع األول لعام  بالـ )مليون( ريال سعودي  -بيان التدفق النقدي 

 476.3 424.7  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

  (61.6) (212.2)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  (78.6) 15.0 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

  1,196.7 2,339.3 النقد وما يماثله في بداية الفترة 

  1,532.8 2,566.8 النقد وما يماثله في نهاية الفترة 

   

 

 - انتهى-
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 نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

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

المرتبطة بها على مدار   الصحية والصيدليات والخدمات  الرعاية  .    25كثر من  أوتشغيل مرافق  المجموعة عاما  تشمل محفظة 

  1370سرير وأكثر من  1900السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وتضم أيضا  أكثر من سبعة مستشفيات في المملكة العربية 

 رعاية الصحية األولية، وإدارة مركز  طبي  واحد  في مملكة البحرين. لعيادة، إلى جانب مركز ا

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

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

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

 .لرعاية الصحية األولية والثانوية باإلضافة إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية الدقيقة والخدمات المساندةوذلك عبر خدمات ا

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

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