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ناصر الحقباني
الرئيس التنفيذي

تسعى مجموعة الدكتور سليمان لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
الحبيب للخدمات الطبية إلى أن 

تكون مزود الخدمات الطبية األكثر 
موثوقية في التميز الطبي وتجربة 

المرضى عالميًا

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

www.hmg.com
سنة التأسيس: 1993

عدد الموظفين: أكثر من 10,000 موظف
القيمة السوقية: 38.15 مليار ريال سعودي

تقدم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 
الطبية خدمات رعاية صحية متكاملة ومتميزة منذ أكثر 
من 25 عامًا، رسخت خاللها مكانتها الرائدة في قطاع 

الرعاية الصحية، وعززت حضورها المتميز في مجال 
توفير وتقديم الخدمات الطبية المتميزة عالية الجودة 

وفق أسس متينة تقوم على رؤية المجموعة ورسالتها 
وقيمها الراسخة.وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا 
)كوفيد - 19( على مستوى العالم التي شكلت بيئة 

اقتصادية صعبة، ووضعت الكثير من التحديات أمام 
غالبية الشركات، تمكنت المجموعة -بفضل هللا- من 
تحقيق أداء مرن سجلت من خالله نموًا قويًا انطالقًا 

من رسالتها واستراتيجيتها وقيمها األساسية، ومدعومًا 
بكفاءة وخبرة مجلس إدارتها وفريق اإلدارة التنفيذية.

استثمار في قطاع الصحة

تتمتع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
بموقع ريادي في قطاع الرعاية الصحية، حيث تملك وتدير من 

خاللها سبع مستشفيات في المملكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى مركز طبي للرعاية 

األولية، ولديها شبكة من الصيدليات تضم 14 صيدلية، كما 
أن مكانتها االستراتيجية تؤهلها لتقديم أفضل خدمات الرعاية 
باستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة، حيث طورت المجموعة 

قدراتها وخبراتها ومعارفها في عدد من مجاالت الدعم المتكاملة 
مع أعمالها األساسية استنادًا إلى ركائزها االستراتيجية الراسخة 

من خالل قطاع الحلول التابع للمجموعة.
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قال ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات الطبية: “تسعى مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات الطبية إلى أن تكون مزود الخدمات الطبية 

األكثر موثوقية في التميز الطبي وتجربة المرضى عالميًا. ونحقق 
ذلك من خالل تقديم رعاية طبية مبتكرة من أجل االرتقاء بحياة 
األفراد عبر تطوير، وتشغيل منشآت طبية متطورة تخلق قيمة 

لمساهمينا. تمثل هذه المرحلة حقبة جديدة في تاريخ أعمالنا 
وفي تاريخ السوق المالية السعودية، ونحن على ثقة من أن بيئة 

السوق هذه ستمكننا من تحقيق أهدافنا”.

تدعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أهداف 
“رؤية المملكة 2030” المعنية بتنمية قطاع الرعاية الصحية. وتوفر 

المجموعة خدماتها حاليًا ألكثر من ثالثة ماليين مريض سنويًا، كما 
أنها تفتتح مستشفى جديدًا كل 29 شهرًا في المتوسط.

ومن خالل التوسع المستمر في عملياتها، طورت المجموعة 
العديد من المنتجات والحلول المبتكرة التي ستعزز مشهد 

الرعاية الصحية وتثري تجربة المريض، حيث تمثل التكنولوجيا 
والتقنيات المتطورة جزءًا رئيسيًا من سعي المجموعة الدؤوب 

نحو قيادة االبتكار في قطاع الرعاية الصحية، ونحرص على 
أن نكون السّباقين دومًا في اعتماد أحدث التقنيات ووسائلها 

ضمن أعمال المجموعة، وتطويعها من أجل تحسين جودة 
خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للمرضى.

وأضاف الحقباني: “سيكون االبتكار، وال سيما في مجال تقنيات 
الرعاية الصحية والحلول الرقمية، من العوامل الرئيسية التي تميز 
المجموعة في المستقبل. وأشعر بفخر كبير لقدرتنا على االبتكار 

وتتمتع المجموعة بقدرة عالية على االستمرار بتحقيق أهداف 
نمونا الطموحة، من خالل التزامنا الراسخ بمعايير السالمة 

واالبتكار واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة، وكذلك الحفاظ 
على درجة عالية من المرونة في االستجابة لهذه البيئة المتغيرة 

بوتيرة سريعة”.

تفخر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
بالخدمات التي تقدمها كجزء من برامجها للمسؤولية المجتمعية، 

وتكّرس مواردها وموظفيها األْكَفاء لتحسين حياة المستحقين، 
وقد قدمت المجموعة في عام 2020 م خدماٍت طبيٍة للحاالت 
الحرجة، وعملياٍت جراحيٍة، وعالجاٍت، وأدويٍة للمرضى المحتاجين 

تجاوزت قيمتها 31.68 مليون ريال سعودي.

وأشار الحقباني: “نحن مؤسسة وطنية نشطة تتحمل 
مسؤولياتها األخالقية تجاه المرضى والموظفين والمجتمع 

والبيئة. ونفخر بتكريس مواردنا لتحسين قطاع الرعاية الصحية، 
مع االلتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات”.

قطاع الرعاية الصحية
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توفــر مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة رعايــة 
صحيــة متكاملــة خاصــة، وتملــك ســجاًل حافــاًل مــن النجاحــات فــي 

تطويــر وتشــغيل مرافــق الرعايــة الصحيــة والصيدليــات والخدمــات 
المرتبطــة بهــا. تمتلــك محفظــة المجموعــة ســبعة مستشــفيات 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وتضــم أيضــًا أكثــر مــن 1,900 ســرير وأكثــر مــن 1,370 عيــادة، إلــى 
جانــب مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، وإدارة مركــٍز طبــٍي واحــٍد فــي 

مملكــة البحريــن.

تتبوأ المجموعة مركز الصدارة في مجال توفير الحلول المتطورة 
وتطويرها ودمجها لتقديم أفضل رعاية صحية في دول مجلس 
التعاون الخليجي. حيث تمتلك “شركة حلول السحابة لالتصاالت 

وتقنية المعلومات” كشركة تابعة لها ومملوكة بالكامل 
للمجموعة، إلى جانب قسم الهندسة الطبية الداخلي، مع وجود 

مجموعة العاملين على أعلى مستويات التدريب، تعمل على 
توظيف قوة التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

تسعى المجموعة للحفاظ على ريادتها في السوق، من خالل 
تطوير وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الطبية. وتعتبر المجموعة 

إحدى المؤسسات الرائدة في تقنيات الرعاية الصحية، حيث أنشأت 
نظام المعلومات الصحية للمرضى )VIDA( الحائز على العديد من 

الجوائز، وطبقته في 25 مستشفى تابع لوزارة الصحة، كما تدير 
غرف العناية المركزة في ست مستشفيات أخرى.

ومن خالل توسيع نطاق خدماتها، تقوم المجموعة بإنشاء 
قطاعات أعمال جديدة تتضمن الخدمات الطبية عن ُبعد، 

والشراكات بين القطاعين العام والخاص )مثل إدارة وحدات 
العناية المركزة في المستشفيات الحكومية(، والحلول التقنية 

والشراكات التكنولوجية من خالل شركتها الفرعية “حلول 
السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات”.

كما تحرز المجموعة تقدمًا قويًا في طموحها لتصبح الشريك 
األول للقطاع الحكومي. ويوفر برنامج اإلصالح االقتصادي 

في المملكة فرصًا كبيرة لمقدمي الرعاية الصحية، حيث من 
المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص إلى 35% بحلول العام 

2025. وتشمل الفرص الرئيسية المتاحة أمام المجموعة تشغيل 
وحدات العناية المركزة للمستشفيات الحكومية، وإدارة غرف 

العناية المركزة عن ُبعد، وإنشاء مراكز معلومات المستشفيات، 
وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة البنية التحتية، وتوفير خدمات 

الرعاية الصحية المنزلية، باإلضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية 
األخرى المعلن عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص فيها ضمن 

“رؤية المملكة 2030”، والتي تتضمن الرعاية األولية والرعاية 
المنزلية وخدمات المختبرات وإعادة التأهيل.

كان إدراج 15% من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية العادية في تداول السعودية مرحلة مهمة في 

تاريخ المجموعة، وتعزيزًا كبيرًا لجهود التوسع التي تبذلها. وقد 
كان اإلقبال الشديد من المستثمرين المحليين والعالميين على 

االستثمار في أسهم المجموعة دلياًل على الثقة الكبيرة في 
المجموعة وإدارتها وقطاع الرعاية الصحية السعودي. وحّسنت 

المجموعة مكانتها المؤسسية بين المستثمرين المحليين 
والدوليين من خالل إدراجها في تداول السعودية.

• زاد عدد المرضى الذين يتلقون خدمات المجموعة خالل العام 
2020م ليتجاوز عددهم 3.2 مليون مريض.

• خالل العام 2020م ارتفع الربح قبل االستهالك واإلطفاء 
والفوائد والزكاة والضرائب )EBITDA( بمبلغ 306.36 مليون 
ريال سعودي، بالمقارنة بالعام 2019م، حيث بلغ 1,491.70 

مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها %25.85.

• يعود النمو في اإليرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة 
في نسب اإلشغال ألقسام التنويم، باإلضافة إلى االرتفاع 

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

عليها المجموعة خالل العام 2019م وكذلك 2020م.

• ارتفاع صافي الدخل للعام 2020م بنسبة قدرها 21.29%، ليبلغ 
1,055.48 مليون ريال سعودي، وبارتفاع في هامش صافي 

الدخل حيث بلغ 18.01% مقارنة بـ 17.35% للعام 2019م.

الحدث األبرز: االكتتاب العام
طرحت المجموعة 15% من أسهمها في تداول السعودية في 

مارس 2020 لالكتتاب العام، حيث لقي هذا االكتتاب إقبااًل 
كبيرًا وجذب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يسعون إلى 
االستثمار في أسهم إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية 

الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية.

فرصة فريدة
أساسيات جذابة للقطاع:

يتمتع قطاع الرعاية الصحية السعودي بأساسيات قوية تدعمها 
ديناميكيات السوق التي تحّفز الطلب على المنشآت والخدمات 

الطبية. إن قسمًا كبيرًا من سكان المملكة هم من كبار السن 
وتشهد األمراض المزمنة ارتفاعًا متواصاًل، مما يدفع لزيادة 
الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. وتماشيًا 

مع أجندة عمل رؤية المملكة 2030، أصبحت تغطية التأمين 
الصحي تتنامى بشكل ملحوظ )تمّثل حاليًا نسبة 64% من عوائد 

المشافي(، أما أعداد المرضى فقد زادت بمعدل نمو سنوي 
مرّكب تبلغ نسبته 7% خالل الفترة بين عامي 2016 و2019. 

7 مستشفيات

مركز طبي واحد

14 صيدلية

+1,900 سرير

+1370 عيادة

+2,750 طبيب

اإليرادات

عدد المرضى

إجمالي الربح

هامش الربح اإلجمالي

صافي الربح

هامش صافي الربح

5.8 مليار ريال سعودي

3,2 مليون مريض

1.8 مليار ريال

22.4%

1.05 مليار ريال سعودي

21.3%

عمليات
المجموعة

األداء خالل العام 
2020م +3.2 ماليين

مريض تتم رعايتهم سنويًا
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وقد ساهمت القواعد والقوانين التنظيمية اإليجابية في دعم 
التوّجه نحو مشاركة القطاع الخاص، إذ تستهدف الحكومة زيادة 

نسبة هذه المشاركة إلى 35% بحلول عام 2025. 

تمتلك المجموعة سجاًل حافاًل بالنجاحات والتفّوق كشركة 
متكاملة ورائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، إذ تعمل 

على تطوير وتشغيل منشآت المشافي والصيدليات وخدمات 
الدعم ذات الصلة. حققت الشركة نتائج مالية مستقرة ونموًا 

تشغيليًا ثابتًا، في ظل قدرتها المعززة على توسعة نطاق 
أعمالها حتى أثناء دورات تراجع األداء: 

• عوائد مستقرة.

• هامش إجمالي ثابت تدعمه الوفورات المحققة لتعزيز 
مستوى الربحية.

• إدارة قوية للتدفقات النقدية ودورات التحويل النقدي.

• ميزانية عمومية إيجابية برغم التوّسع مع مستويات مخّفضة 
من معدل رأس المال إلى الدين.

• تستهدف المجموعة الحفاظ على معدل التوزيعات عند 
70% على األقل في المستقبل، وذلك رهٌن بما تمليه ظروف 

السوق وتطوراته.

استراتيجية النمو
1. ترسيخ المجاالت األساسية:

• الحفاظ على ريادة السوق والمكانة القوية للعالمة التجارية في 
توفير خدمات رعاية صحية تضع المريض في المقام األول.

• ضمان تحقيق كفاءات تشغيلية قائمة على التقنيات. 

• االستثمار في رأس المال البشري، واالستقطاب واالحتفاظ 
بأفضل األطباء والفرق الطبية، وإطالق برامج تدريبية 

وتثقيفية مكثفة.

2. توسعة نطاق األعمال:

• إضافة أكثر من ألف سرير بحلول عام 2024 من خالل خطة 
توّسع ممّولة تموياًل كاماًل.

• تنمية العمليات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

• تحديد المصارف التي ستدعم التوسع المستقبلي، بناًء على 
مفهوم التصميم والبناء والتشغيل.

• المحافظة على خطة المجموعة بافتتاح منشآت جديدة كل 
29 شهرًا بشكل وسطي.

3. توسعة نطاق الخدمات:

• مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للحلول: ذراع تقنية 
الحلول السحابية التابعة للمجموعة والتي تمتلك حقوق 

الملكية الفكرية لـ 11 منتجًا في التقنيات الطبية، تشمل 
أنظمة إدارة معلومات المشافي وتطبيقات الهواتف الجوالة 

الخاصة بالمرضى واألطباء.

• إدارة وتشغيل المنشآت الطبية لشركات أخرى وخدمات 
الرعاية الصحية المنزلية والمختبرات الطبية المتطورة.

• الخدمات الطبية عن بعد بما يشمل الطب اإلشعاعي عن بعد، 
ووحدة الرعاية المركزة عن بعد، وغيرها من الخدمات المتخصصة.

ريادة المجال
رائدة السوق في الخدمات الطبية المتميزة

توّفر المجموعة رعاية طبية شاملة تضع المريض في المقام 
األول من خالل استثمارها األمثل في رأس المال البشري. تمتاز 

المجموعة بعروضها الشاملة والفريدة في الرعاية الطبية األولية 
والثانوية والثالثية عبر أكثر من 60 تخصصًا، وتستقطب وتحتفظ 

بخدمات أبرز األطباء األكفاء والمتمرسين من خالل تقديمها 
لمبادرات متنوعة تضم 15 برنامجًا لألطباء المقيمين والزمالة 

ومنح األبحاث والتعليم الطبي المتواصل. 

الرائدة في تقنيات الرعاية الصحية

تواصل المجموعة ريادتها للسوق من خالل تطوير وتوظيف 
أحدث التقنيات والحلول الطبية. وتعمل المجموعة بحكم ريادتها 

في مجال تقنيات الرعاية الصحية على تصميم واعتماد أنظمة 
إدارة معلومات المشافي VIDA الحائزة على الجوائز في كل 

من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. من خالل توسعة 
نطاق عروضها، تعمل المجموعة على ابتكار مجاالت عمل 

جديدة مثل الخدمات الطبية عن بعد والشراكات بين القطاعين 
العام والخاص )مثل إدارة عمليات وحدات العناية المركزة لدى 
المنشآت الحكومية(، وحلول تقنية المعلومات والشراكات في 

المجال التقني عبر شركة الحلول السحابية التابعة والمملوكة 
بالكامل من قبل المجموعة. 

اإلدارة والحوكمة

المجموعة هي بطبيعتها رائدة في األعمال بوجود فريق 
متمرس وخبير من أعضاء اإلدارة العليا ومجلس إدارة متنّوع 

الخلفيات، وباالستفادة من الخبرات المطلوبة إلدارة المجموعة 
نحو المرحلة المقبلة من النمو والتطّور. يضم مجلس اإلدارة 3 
أعضاء تنفيذيين و3 أعضاء غير تنفيذيين و3 أعضاء مستقلين 

غير تنفيذيين. وباعتماد إطار عمل راسخ في المجاالت البيئية 
واالجتماعية وشؤون االستدامة، يتم إيالء التركيز على أفضل 
الممارسات في الحوكمة المؤسسية، إذ يّوظف أعضاء لجان 

مجلس اإلدارة خبراتهم المتنوعة والمعّمقة في القطاع بما يشكل 
مجاالت الرعاية الصحية والشؤون المالية والعقارية والتجارية. 

13,000+
موظف يعملون حاليًا في المجموعة
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