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في صافي تعلن عن نمو الطبية  للخدمات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

 %19.61م بنسبة 2022المالية  للربع األول من السنةالدخل 

 

 
 .مليون لاير سعودي 1,990.86لتصل إلى  %17.47 اإليرادات بنسبة ارتفاع • 

 .٪19.61مليون لاير سعودي بهامش  390.50 إلى ليصل٪ 22.42ارتفاع صافي الدخل بنسبة • 

 

حبيب للخدمات الطبية )ويشار الأعلنت مجموعة الدكتور سليمان  :م2022أبريل  24الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ـ "المجموعة"( عن نتائجها المالية  للخدمات أكبر مزود التي تُعد و ،م2022مارس  31في  المنتهيللربع األول إليها فيما يلي ب

 .في المملكة العربية السعودية ةخاصالالطبية 

مليون لاير سعودي  1,990.86م لتصل إلى 2022في الربع األول من العام   %17.47اإليرادات: بلغ معدل نمو اإليرادات نسبة 

مليون لاير سعودي خالل الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة  1,694.79مليون لاير مقارنة بـ  296.07وبزيادة قدرها 

 .الستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة

 المراجعينم بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو المستمر في أعداد 2022يعود النمو في اإليرادات خالل الربع األول من العام 

الزيادة في نسب اإلشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات. مما انعكس بشكل ايجابي على النمو في وكذلك 

 .مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

مليون لاير سعودي وبارتفاع في  390.50، ليبلغ  %22.42م بنسبة قدرها 2022ارتفاع صافي الدخل خالل الربع األول من العام 

خالل الربع المماثل من العام السابق ، حيث تحسن صافي الدخل  %18.82مقارنة بـ %19.61نسبة هامش صافي الدخل اذ بلغت 

والعيادات الخارجية ، وكذلك الزيادة في نسب اإلشغال في كل من أقسام التنويم المراجعينمدفوًعا بنمو اإليرادات نتيجة الزيادة في أعداد 

 .للمستشفيات

 

 :الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة وتعليقاً على هذه النتائج، قال

 نواصل متابعة استراتيجية النمو الخاصة بنا، التي تستند إلى ركائز أساسية"لقد حققنا نتائج متميزة في الربع األول من هذا العام، حيث 

على زخم النمو واستدامة نموذج أعمالنا، فضالً عن استمرارنا  وحفاظنا الذين نقدم لهم خدماتنا، المراجعينزيادة أعداد  من خالل

 الكفاءات عبر كافة أعمال المجموعة". و رفعبالتركيز على االبتكار 

 

مشاريع المستشفيات في ، لها تسير بخطى ثابتة وحسب ما هو مخططفي قطاع المستشفيات خطط المجموعة للنمو  إن“وأضاف: 

 ان التوسعات جارية وفقا للخطة التوسعية إضافة لذلك فقد أعلنا .تبوكو والمدينة المنورة الرياض وجدة والخرج كل من الجديدة في

“ .جديدة مراكز طبيةمن خالل بناء أربعة  ةكز الطبيافي خدمات المر  

 

سعينا المستمر لتطوير وتشغيل أحدث  ينعكس فيبالتميز في الرعاية الصحية المستمر التزامنا  إن" الدكتور سليمان الحبيب: واشار

المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة لمرضانا والتأثير بشكل إيجابي على أصحاب المصلحة لدينا ومجتمعنا. 

 والشابات لتوفير فرص واعدة لجميع الشبابم، 2022العام  من وقد تجلى ذلك في المبادرتين اللتين تم إطالقهما في الربع األول

 " .ينالسعودي
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برنامج االبتعاث الخارجي األكبر من نوعه في القطاع نا أطلق ،م2022في الربع االول من العام "الحبيب:  الدكتور سليمان وأضاف

 خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث استراتيجية برنامجتماشياً مع  لألطباء والطبيبات السعوديين وذلك الصحي الخاص بالمملكة

يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب السعودي ورفع جودة نظام الرعاية الصحية في و  .2030 ةوتحقيق مستهدفات رؤي

ومتساوية لألطباء من  واعدةاً البرنامج فرص كما سيوفر ، المملكة مع تعزيز نظام البحث واالبتكار ورفع قدرته التنافسية العالمية

كما أطلقنا برنامج همة الهندسي وهو البرنامج االول من نوعه في المنطقة  .الذكور واإلناث لالنضمام إلى برامج الزمالة الدولية

والذي يستهدف تأهيل المهندسين السعوديين حديثي التخرج ولذلك لالستفادة واالحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة في مشاريع 

 مجموعة والمتخصصة في القطاع الصحي."  ال

 

ً المجموعة  ستواصل" :الحبيبالدكتور سليمان واختتم   لتلبيةبااللتزام بنهجها األساسي بالتطوير المستمر للتعليم الطبي  المضي قدما

." أعلى المعايير الدولية في خدمات الرعاية الصحية  

 م 2022مارس  31: للسنة المالية المنتهية في أرقام وإحصائيات تشغيلية

 مجموعة د.سليمان الحبيب تطلق أكبر برنامج ابتعاث خارجي لألطباء والطبيبات 

 المباشر في جمهورية أوزباكستان رمجموعة د. سليمان الحبيب توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق االستثما 

 برنامج "همة " لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج من المهندسين المجموعة تطلقأ 

 توقيع مذكرة تعاون بين مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ومؤسسة إسعاف دبي 

 الحبيبباستخدام تطبيق  تفاعلمليون  135أكثر من  معالجة 
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 ( م2022مارس  31في  للسنة المالية المنتهيةالقوائم المالية المختصرة )

 

 2021الربع األول لعام  2022الربع األول لعام  ()مليون لاير سعودي   - الميزانية العمومية

 4,101.45 4,840.30 المتداولة األصول

 42.45 193.19 استثمارات في شركات زميلة

 5,799.03 6,892.98 ممتلكات ومعدات

 9,942.93 11,926.47 األصولإجمالي 

 1,941.29 2,447.54 المتداولةالمطلوبات 

 2,809.35 3,798.23 غير المتداولةالمطلوبات 

 5,014.71 5,485.46 حقوق المساهمين

 177.58 195.24 حقوق الملكية غير المسيطرة

 9,942.93 11,926.47 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
 
 

  

 2021الربع األول لعام  2022الربع األول لعام  ()مليون لاير سعودي   - بيان الدخل

 1,694.79 1,990.86 اإليرادات

 (1,145.37) (1,332.30) تكلفة اإليرادات

 549.42 658.56 إجمالي الربح

  (46.91) (82.00) تسويقالبيع والمصاريف 

  (152.88) (154.47) داريةاإلعمومية والمصاريف ال

 349.63 422.09 التشغيلي  الدخل 

 17.70 21.83 الصافي، إيرادات أخرى

 2.58 1.83 حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

  (11.99) (9.08) تمويلالنفقات 

 357.92 436.67 الدخل قبل الزكاة

  (38.23) (38.96) الزكاة

 319.69 397.71 حقوق الملكية غير المسيطرةالدخل قبل 

  (0.69) (7.21) حقوق الملكية غير المسيطرة

 319.00 390.50 *صافي الدخل 

 )العائد إلى المساهمين في الشركة األم(*
   

 2021الربع األول لعام  2022الربع األول لعام  ()مليون لاير سعودي   - ةالنقديالتدفقات بيان 

 424.67 660.52 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

 (212.21) (460.72) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 15.06 473.41 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 2,339.26 2,643.83 النقد وما يماثله في بداية الفترة

 2,566.78 3,317.04 النقد وما يماثله في نهاية الفترة

 

 -انتهى-
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 الطبيةللخدمات نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 

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

 تشمل محفظة المجموعة سبعة مستشفيات عاما 25اكثر من وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها 

في المملكة العربية السعودية  صيدليةً  17في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وتضم  منشاة صحية( 22)

  .واإلمارات العربية المتحدة

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

بأعلى مستويات االستثمار في رأس المال  ، مدع مةً المراجعتتمحور حول  شاملةً  صحيةً  وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعايةً 

ً  الطبية باستمرار  للخدمات . تحقق مجموعة سليمان الحبيب الطبي  والتعليم والتدريب  العلمي والبحث البشري   في  دةً رائ معدالت رضا

 التخصصية. قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية 

 في شركة السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز الطبية مدرجة   للخدمات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

 ( 4013:  سليمان الحبيب)

 
 

 اإلعالمية واالستفساراتعالقات المستثمرين 

 اميهالد بن عبدالرحمن زياد
 الطبيةللخدمات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 

 4919+ تحويلة: 966115259999هاتف: 
 drsulaimanalhabib.comZiyad.AlDahami@البريد اإللكتروني: 

 301578ص.ب: 
 ، المملكة العربية السعودية11372الرياض 
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