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Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 

(“HMG”) reports 22.38% in net income for the 

first half of 2022 
 

Riyadh, Saudi Arabia, 7 August 2022:  

Dr. Sulaiman Habib Medical Services Group (“HMG”), 

Saudi Arabia’s largest private medical services provider, 

has announced its financial results for the first half of 

2022. 

 

Revenues for the first half of 2022: the revenues 

increased by 16.22% for the first half of 2022 reaching 

SAR 4,004.87 million, with an increase of SAR 558.88 

million as compared to SAR 3,445.99 million in the similar 

period of the previous year, as a result of the growth in 

all group segments. 

 

Net Income for the first half of 2022 increased by 22.38% 

to reach SAR 788.64 million, with an improved net 

income margin reaching 19.69% of revenue compared to 

18.70% for the similar period of the previous year. Net 

Income has improved, driven by the revenue growth and 

the increase in the number of patients and the increase 

in occupancy ratios for both inpatient beds and outpatient 

clinics. 

 ةـــــــات الطبيــــمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدم
من  نصف األولتعلن عن نمو في صافي الدخل لل )"المجموعة"(

 %22.38م بنسبة 2022عام 
 

 

 م:2022أغسطس  7العربية السعودية، الرياض، المملكة 
 

حبيب للخدمات الطبية )ويشار إليها الأعلنت مجموعة الدكتور سليمان 

للنصف األول من عام فيما يلي بـ "المجموعة"( عن نتائجها المالية 

في المملكة  الخاصةأكبر مزود للخدمات الطبية والتي تُعد  ،م2022

 العربية السعودية.

 

: ارتفعت اإليرادات بنسبة م2022لنصف األول من عام ليرادات إلا

 4,004.87لتصل إلى  م2022النصف األول من عام في  16.22%

مليون لاير مقارنة بـ  558.88مليون لاير سعودي وبزيادة قدرها 

مليون لاير سعودي خالل نفس الفترة المماثلة من العام  3,445.99

السابق، وذلك نتيجة الستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية 

 للمجموعة.

 

م بنسبة قدرها 2022األول من عام  النصفارتفع صافي الدخل خالل و

مليون لاير سعودي وبارتفاع في نسبة هامش  788.64، ليبلغ 22.38%

خالل نفس الفترة %18.70مقارنة بـ %19.69صافي الدخل اذ بلغت 

َ بنمو  المماثلة من العام السابق ، حيث تحسن صافي الدخل مدعوما

كل  اإليرادات وزيادة  أعداد المراجعين، فيما ارتفعت نسب اإلشغال في

 من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات.

 
 

Dr. Sulaiman Al Habib, Chairman of the Board of 

Directors at HMG, commented: “We have achieved 

strong results in the first half of 2022 as we continue to 

pursue our growth strategy, underpinned by key pillars, to 

grow the number of patients we serve and enhance the 

quality of services we provide, while maintaining the 

positive momentum and sustainability of our business 

and accelerating innovation and increase efficiencies 

across the Group”.  

Also he added: “In the hospitals segment, our expansion 

plans remain on track with the new hospital projects 

underway in Riyadh, Jeddah, Al Kharj, Madinah, and 

Tabuk. Furthermore, The Medical Centers expansions 

are in progress as per the construction plan for the six 

new facilities taking place”.  

 

 

 

 

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

م 2022"لقد حققنا نتائج متميزة في النصف األول من العام  المجموعة:

 ركائز إلى تستند التي بنا، الخاصة النمو استراتيجية متابعة نواصلحيث 

الذين نقدم لهم خدماتنا، وحفاظنا  المراجعينزيادة أعداد  خالل من أساسية

على زخم النمو واستدامة نموذج أعمالنا، فضالً عن استمرارنا بالتركيز على 

 .الكفاءات عبر كافة أعمال المجموعة" رفع واالبتكار 

 
 
 
 

 
المجموعة للنمو في قطاع المستشفيات تسير بخطى ثابتة  خطط إن“: وأضاف

مشاريع المستشفيات الجديدة في كل من  في، لها مخططوحسب ما هو 
 وفقا جارية التوسعات ان أعلنا فقد لذلك إضافةالرياض وجدة والخرج. 

 مراكزال عدد من من خالل بناء  ةكز الطبيافي خدمات المر التوسعية للخطة
 “ .جديدةال طبيةال
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Dr. Sulaiman Al Habib also pointed out: “Our 

commitment to healthcare excellence is reflected in our 

ongoing drive to developing and operating state-of-the-art 

medical facilities and providing innovative healthcare 

services to create value for our patients and positively 

impacting our stakeholders and our society. This was 

demonstrated in the two initiatives launched in the first 

half of 2022 to provide promising and equal opportunities 

for all Saudi youth”. 

 

Dr. Sulaiman Al Habib also added: “The first is the 
launch of the largest scholarship program for Saudi 
physicians in line with the Custodian of Two Holy 
Mosques Scholarship Program Strategy and the 
ambitious goals of Vision 2030. The program aims to 
develop the capabilities of Saudi youth and raise the 
quality of the healthcare system in the Kingdom while 
strengthening the research and innovation system and 
raising its global competitiveness. The program will 
provide promising and equal opportunities for male and 
female doctors to join international fellowship programs. 
The second is the launch of the Himma Engineering 
program, the first-of-its kind in the region, designed to 
offer fresh graduate Saudi engineers the opportunity to 
experience engineering best practice within the Group’s 
projects”. 
 

 
Dr. Sulaiman Al Habib concluded: Moving forward we 
will continue to prioritise our foundational commitment to 
medical education continuous development to meet the 
highest international standards in healthcare services.” 

 
 

بالتميز في الرعاية المستمر التزامنا  إن": الدكتور سليمان الحبيب واشار

سعينا المستمر لتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية  ينعكس فيالصحية 

ا والتأثير بشكل مراجعينوتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة ل

إطالقهما في إيجابي على مجتمعنا. وقد تجلى ذلك في المبادرتين اللتين تم 

 لتوفير فرص واعدة لجميع الشباب، م2022النصف األول من العام 

 ".ينالسعودي والشابات

 

 

 
برنامج االبتعاث الخارجي األكبر  نا: "أطلقالدكتور سليمان الحبيب وأضاف

من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة لألطباء والطبيبات السعوديين 
ً مع استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث  وذلك تماشيا

يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات  و .2030وتحقيق مستهدفات رؤية 
عاية الصحية في المملكة مع تعزيز الشباب السعودي ورفع جودة نظام الر

البرنامج  سيوفر كمانظام البحث واالبتكار ورفع قدرته التنافسية العالمية ، 
ً فرص واعدة ومتساوية لألطباء من الذكور واإلناث لالنضمام إلى برامج  ا

 من االول البرنامج وهو الهندسي همة برنامج أطلقنا كما .الزمالة الدولية
 التخرج حديثي السعوديين المهندسين تأهيل يستهدف والذي المنطقة في نوعه
 المجموعة مشاريع في العاملة الهندسية بالخبرات واالحتكاك لالستفادة ولذلك

 ".الصحي القطاع في والمتخصصة

 
 
 
 

 
ً  المضي: "ستواصل المجموعة الحبيبالدكتور سليمان  واختتم  بااللتزام قدما
أعلى المعايير الدولية  لتلبية الطبي للتعليم المستمر بالتطوير األساسي بنهجها

   "في خدمات الرعاية الصحية.
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Highlights: For the period ended 30 June 2022 
 

 HMG announced its plan to construct and operate a 
new hospital in Tabuk city. 
 

 HMG Launched of the largest scholarship program 
for physicians. 
 

 HMG Launched “Himma” Engineering program to 
qualify and employ newly graduated engineers. 

 

 HMG signed the memorandum of understanding 
(MoU) with the Ministry of Health and Direct 
Investment Fund of the Republic of Uzbekistan. 

 
 

 Signed a memorandum of cooperation between 
HMG and Dubai Corporation for Ambulances to 
Advance Medical Emergency Services. 
 

 Hulool Al Sahaba for IT & Communication 
Company, a subsidiary of HMG, signed a 
cooperation agreement with Lean Business 
Services to link hospitals and insurance companies 
through the "NPHIES" insurance services platform. 
 

 Flow Medical Company, a subsidiary of HMG, 
signed a memorandum of understanding with King 
Saud Medical City to provide technical and 
engineering consultancy services in the field of 
healthcare technology solutions. 

 

 +260 million interactions via HMG App. 

 م 2022يونيو  30: للفترة المنتهية في برز األحداثأ

  مستشفى جديد في مدينةإنشاء وتشغيل خطة  أعلنت المجموعة عن 
  .تبوك

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

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

  مجموعة د. سليمان الحبيب توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة
 .المباشر في جمهورية أوزباكستان روصندوق االستثما

 

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

 

 

  التابعة  "حلول السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات"شركة
لين لخدمات األعمال لربط  ةتوقع اتفاقية تعاون مع شركللمجموعة 

المستشفيات وشركات التأمين عن طريق منصة الخدمات التأمينية 
 “.نفيس"

 

  التابعة للمجموعة توقع مذكرة تفاهم مع مدينة  " فلو الطبية "شركة
الملك سعود الطبية لتقديم الخدمات اإلستشارية الفنية و الهندسية 

 .ل حلول تنكولوجيا الرعاية الصحيةفي مجا

 

 

  الحبيبباستخدام تطبيق  تفاعلمليون  260أكثر من. 
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Summary Financials    القوائم المالية المختصرة 
    

Statement of Position  
(SAR million) 

 2021 يونيو 30 في كما
 As of 30 June 2021 

 2022 يونيو 30 في كما
As of 30 June 2022 

 العمومية الميزانية
 (سعودي لاير)مليون 

        

Current Assets 3,877.37  4,360.13  األصول المتداولة 

Investment in subsidiaries & 
Associates  

 استثمارات في شركات زميلة  178.08  42.44

Investments in debt instruments – 
Sukuk 

 صكوك -استثمارات في أدوات دين   150.00    -

Property  and  Equipment  6,107.29  7,164.18  ممتلكات ومعدات 

Total Assets 10,027.10  11,852.39  إجمالي األصول 

Current Liabilities 1,778.29  2,240.32  المطلوبات المتداولة 

Non-Current Liabilities 2,970.87  3,813.07  المطلوبات غير المتداولة 

Shareholders’ Equity 5,096.82  5,593.87  حقوق المساهمين 

Non-controlling interests 181.12  205.13  الملكية غير المسيطرة حقوق 

Total Liabilities and Shareholder 
Equity 

 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  11,852.39  10,027.10

    

Income Statement 
(SAR million)  
For the six months ended  
(First half of the year) 

 2021 يونيو 30 في
In 30 June 2021 

 2022 يونيو 30 في
In 30 June 2022 

  الدخل بيان
 (سعودي لاير)مليون 

  المنتهية أشهر الستة لفترة
 (العام من األول)النصف 

        

Revenue 3,445.99  4,004.87  اإليرادات 

Cost of revenue  (2,345.56) (2,675.43) تكلفة اإليرادات 

Gross profit 1,100.43  1,329.44  إجمالي الربح 

Selling and marketing expenses (100.61) (162.30) مصاريف البيع والتسويق 

G&A expenses (310.46) (330.31) المصاريف العمومية واإلدارية 

Operating income 689.36  836.83    الدخل التشغيلي 

Other income, net 37.23  56.14  إيرادات أخرى، الصافي 

Share in net income of associates 5.56  10.69  حصة الشركة في أرباح شركات زميلة 

Finance charges (19.43) (19.84) نفقات التمويل 

EBT and before non-controlling 
interests 

 الدخل قبل الزكاة  883.82  712.72

Zakat  (64.26) (78.09) الزكاة 

Income before non-controlling 
interests 

 الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة  805.73  648.46

Non-controlling interests (4.06) (17.09) حقوق الملكية غير المسيطرة 

Net income* 644.40  788.64  * صافي الدخل 
*Attributable to Equity holders of the Parent     *ئد إلى المساهمين في الشركة األمالعا 

* Attributable to Equity holders of the Parent  *(األم العائد إلى المساهمين في الشركة) 
Cash Flow Statement  
(SAR million) 
For the six months ended  
(First half of the year) 

 2021 يونيو 30 في
In 30 June 2021 

 2022 يونيو 30 في
In 30 June 2022 

 النقدية قاتالتدف بيان
 (سعودي لاير)مليون 

 المنتهية أشهر الستة لفترة
 )النصف األول من العام(

        

Net cash from operating activities 1,102.96  1,174.06   صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

Net cash used in investing 
activities 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (911.04) (587.36)

Net cash from financing activities (367.71) (121.05) صافي النقد من األنشطة التمويلية 

Cash and cash equivalents at the 
beginning of the period 

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

Cash and cash equivalents at the 
end of the period 

 النقد وما يماثله في نهاية الفترة  2,785.80  2,487.15
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About HMG 

 

Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group (HMG) 

is a private integrated healthcare provider for more than 

25 years with a track record for developing and 

operating healthcare facilities, pharmacies, and 

associated services in Saudi Arabia and the GCC with 

more than 22 medical facilities and 17 pharmacies in 

Saudi Arabia and the UAE. 

HMG is a GCC leader in healthcare solutions, 

technology and systems. HMG offers comprehensive 

healthcare that is patient centric and supported by 

investment in first-class human capital, medical 

research, education and training. HMG consistently 

achieves industry-leading satisfaction rates through its 

specialized healthcare services. 

 

HMG is listed on Saudi Exchange Market (Tadawul) 

under symbol:  

SULAIMAN ALHABIB: 4013. 
 
 

Investor Relations & Media Enquiries 

Ziyad Abdulrahman Al Dahami  

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 

Tel: +966 11 525 9999 Ext: 4919 

Email: Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com 

P.O. Box 301578 

Riyadh 11372, Kingdom of Saudi Arabia  

www.hmg.com 

 

 يةالطب للخدماتنبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 

 

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية هي شركة رعاية 

صحية متكاملة خاصة تملك سجاًل حافاًل من النجاحات في تطوير وتشغيل 

من  اكثرمرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها 

منشاة  22أكثر من عاما تشمل محفظة المجموعة سبعة مستشفيات ) 25

صحية( في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وتضم 

 . المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة فيصيدليةً  17

 

وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من الشركات 

تقنيات وأنظمة في مجال حلول و الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي  

تتمحور حول  شاملةً  صحيةً  الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعايةً 

 بأعلى مستويات االستثمار في رأس المال البشري   ، مدع مةً المراجع

. تحقق مجموعة سليمان الحبيب والتدريب الطبي   والتعليموالبحث العلمي 

ً  للخدمات الطبية باستمرار   في قطاع الرعاية  رائدةً  معدالت رضا

 . التخصصيةالصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية 

 

في شركة  مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مدرجة  

 السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز

 ( 4013)سليمان الحبيب : 

 
 اإلعالمية واالستفساراتعالقات المستثمرين 

 الدهامي عبدالرحمن بن زياد
 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

 4919+ تحويلة: 966115259999هاتف: 
البريد اإللكتروني: 

Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com 
 301578ص.ب: 
 ، المملكة العربية السعودية11372الرياض 

www.hmg.com 
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