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Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 
(“HMG”) reports 21.77% in net income for the 
period ended 30 September 2022 (“9 months”) 

 

Riyadh, Saudi Arabia, 23 October 2022:  

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

Saudi Arabia’s largest private medical services provider, 

has announced its financial results for the nine months of 

2022. 

 

Revenues for the nine months of 2022: the revenues 

increased by 14.67% for the nine months of 2022 

reaching SAR 6,057.06 million, with an increase of  

SAR 774.72 million as compared to SAR 5,282.34 million 

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

the growth in all group segments. 

 

Net Income for the nine months of 2022 increased  

by 21.77% to reach SAR 1,209.25 million, Net Income 

increase was driven by the revenue growth due to the 

increase in the number of patients and the increase in 

occupancy for inpatient. 

 ةـــــــات الطبيــــمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدم
في صافي الدخل للفترة المنتهية في تعلن عن نمو  )"المجموعة"(

 %21.77نسبة ب( "أشهر 9") م2022سبتمبر  30
 

 

 

 م:2022 أكتوبر 23 الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 

حبيب للخدمات الطبية )ويشار إليها الأعلنت مجموعة الدكتور سليمان 

من عام  للتسعة أشهرفيما يلي بـ "المجموعة"( عن نتائجها المالية 

في المملكة  الخاصةأكبر مزود للخدمات الطبية والتي تُعد  ،م2022

 العربية السعودية.

 

اإليرادات بنسبة ارتفعت  :م2022من عام  للتسعة أشهريرادات إلا

مليون  6,057.06لتصل إلى  م2022من عام  التسعة أشهرفي  14.67%

 5,282.34مليون لاير مقارنة بـ  774.72لاير سعودي وبزيادة قدرها 

لسابق، وذلك نتيجة مليون لاير سعودي خالل نفس الفترة المماثلة من العام ا

 الستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

 

 

م بنسبة قدرها 2022من عام  أشهرالتسعة الدخل خالل ارتفع صافي و

حيث ارتفع صافي  ،مليون لاير سعودي 1,209.25، ليبلغ 21.77%

الدخل مدفوًعا بنمو اإليرادات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين ونسب 

 .اإلشغال في أقسام التنويم

 

Dr. Sulaiman Al Habib, Chairman of the Board of 

Directors at HMG, commented: “Our commitment to 

HMG’s strategic pillars led us to continue delivering 

remarkable financial and operational results, with strong 

top and bottom-line performance growth across the 

Group’s segments. Revenue growth was mainly driven by 

the growth in the hospital segment due to the increase in 

both the number of patients and inpatient occupancy. 

Hospital segment growth was positively reflected in the 

increase in pharmacy segment sales compared to the 

similar period of the previous year. HMG continues to roll 

out to innovate in healthcare technology and medical 

excellence for better patient experience”.  

 

 

 

 

 

 

 

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

بالركائز اإلستراتيجية للمجموعة قادنا إلى "إن التزامنا  إدارة المجموعة:

االستمرار في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية بارزة، حيث حققنا نمواً في كل 

من االيرادات واالرباح في جميع قطاعات التشغيلية للمجموعة، اذ شهد 

قطاع المستشفيات نمواً نتيجة لزيادة أعداد المراجعين وزيادة نسب اإلشغال 

يم، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، ألقسام التنو

مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، حيث تواصل المجموعة دورها 

في طرح االبتكارات وتطبيق أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الرعاية 

 الصحية والتميز الطبي لتوفير تجربة أفضل للمراجعين ".
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Also he added: “During the third quarter, the Group has 

launched a New Leaders Program for graduates in 

Healthcare Administration and Industrial Engineering. 

The program is the largest of its kind in Saudi Arabia’s 

private healthcare sector, which allows fresh graduates to 

receive training under the supervision of experts and 

pioneers in hospital management. 

During the third quarter, the Group has also launched a 

remote patient monitoring service and implemented a 

smart alarm through one of the advanced technology 

called (“RACE”) in Al-Khobar Hospital. The technology is 

the first of its kind in the Eastern Province’s private 

healthcare sector that monitors patients after undergoing 

surgeries 24/7 and aims to promote the highest standards 

of safety and quality in medical care.”  

 

Dr. Sulaiman Al Habib concluded: “Our ambitions 
towards healthcare excellence and growth have driven us 
to be the most trusted healthcare provider with a unique 
patient experience. We are committed to developing and 
operating state-of-the-art medical facilities and providing 
innovative healthcare services to create value for patients 
and other stakeholders, as per the group's expansion 
strategy plans.” 
 
 
 

Highlights during the third quarter 2022: 

 

 HMG launched the New Leaders Program for 
graduates in Healthcare Administration and Industrial 
Engineering, the largest of its kind in Saudi Arabia’s 
private healthcare sector. 
 

 HMG’s Al-Khobar Hospital launched a remote patient 
monitoring service and implemented a smart alarm 
through one of the advanced technology called 
(“RACE”) that aims to promote the highest standards 
of safety and quality in medical care. 

 

 World Health Organization selects HMG’s scientific 
journal as of one the sources for the Index Medicus 
for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR). 

 

"خالل الربع الثالث، أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد  :وأضاف
للخريجين في تخصصات اإلدارة الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد 

ويستهدف حديثي األكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة 
يمكنهم الحصول على تدريب تحت إشراف خبراء ورواد  ثالتخرج، حي

 متخصصين في إدارة المستشفيات.
 
 
 
 

عن بعد   مراجعينخدمة مراقبة ال ثوأطلقت المجموعة في الربع الثال
في مستشفى ( "RACE") واستخدام اإلنذار الذكي عبر أحدث التقنيات

هذه التقنية الخبر كأول منشأة طبية خاصة في المنطقة الشرقية، وتوظف 
بعد خضوعهم للعمليات الجراحية لحظة بلحظة  راجعينلرصد حالة الم

ً ألعلى معايير السالمة وجودة الرعاية  وعلى مدار الساعة وذلك تحقيقا
 الطبية."

 
 
 
 

في والنمو طموحنا لتحقيق التميز ن إ" :الحبيبالدكتور سليمان  واختتم
مقدم الخدمات الطبية األكثر ، وسعينا الدائم بأن نكون الرعاية الصحية

مراجعين، والتزامنا بتطوير فريدة للتجربة تقديم موثوقية في التميز الطبي و
وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق 

استراتيجية  حسببو ،قيمة مضافة للمراجعين وأصحاب المصلحة اآلخرين
  " .المجموعة التوسعية

 

 

 

    م:2022 الثالث لربعخالل ا األحداثأبرز 

 

  أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد للخريجين في تخصصات اإلدارة
الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد األكبر من نوعه في القطاع 

 الصحي الخاص بالمملكة.

 

  عن  اجعينرخدمة مراقبة الممستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يطلق
لتحقيق  ("RACE")بعد واستخدام اإلنذار الذكي عبر أحدث التقنيات 

 أعلى معايير اإلنقاذ والسالمة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

 

 

  مجلة الدكتور سليمان الحبيب يتم اختيارها من "منظمة الصحة
 .الفهرس الطبي إلقليم شرق المتوسطالعالمية" كأحد مدخالت 
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Summary Financials    القوائم المالية المختصرة 
    

Statement of Position  
(SAR million) 

 2021 سبتمبر 30 في كما
 As of 30 Sep 2021 

 2022 سبتمبر 30 في كما
As of 30 Sep 2022 

 العمومية الميزانية
 (سعودي لاير)مليون 

        

Current Assets 3,910.13  4,060.61  المتداولةاألصول 

Investment in subsidiaries & 
Associates  

 استثمارات في شركات زميلة 181.82  44.19

Investments in debt instruments – 
Sukuk 

 صكوك -استثمارات في أدوات دين  300.00    -

Property  and  Equipment  6,330.16  7,660.22 ممتلكات ومعدات 

Total Assets 10,284.48  12,202.65 إجمالي األصول 

Current Liabilities 1,855.55 2,386.66 المطلوبات المتداولة 

Non-Current Liabilities 3,044.74  3,886.54 المطلوبات غير المتداولة 

Shareholders’ Equity 5,201.16 5,713.50 حقوق المساهمين 

Non-controlling interests 183.03  215.95 حقوق الملكية غير المسيطرة 

Total Liabilities and Shareholder 
Equity 

 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 12,202.65 10,284.48

    

Income Statement 
(SAR million)  
For the nine months ended 

 2021 سبتمبر 30 في
In 30 Sep 2021 

 2022 سبتمبر 30 في
In 30 Sep 2022 

  الدخل بيان
 (سعودي لاير)مليون 

 المنتهية أشهر التسعة لفترة
        

Revenue  5,282.34  6,057.06 اإليرادات 

Cost of revenue   (3,595.49) (4,045.99) تكلفة اإليرادات 

Gross profit  1,686.85  2,011.07 إجمالي الربح 

Selling and marketing expenses  (163.71) (239.05) مصاريف البيع والتسويق 

G&A expenses  (453.24) (499.09) المصاريف العمومية واإلدارية 

Operating income  1,069.90  1,272.93  التشغيليالدخل 

Other income, net  50.51  86.01 إيرادات أخرى، الصافي 

Share in net income of associates  7.31  14.43  الشركة في أرباح شركات زميلةحصة 

Finance charges  (28.88) (32.29) نفقات التمويل 

EBT and before non-controlling 
interests 

 الدخل قبل الزكاة 1,341.08 1,098.84 
 

Zakat  (99.92) (103.96) الزكاة 

Income before non-controlling 
interests 

998.92 1,237.12 
 حقوق الملكية غير المسيطرةالدخل قبل 

 

Non-controlling interests      (5.90) (27.87) حقوق الملكية غير المسيطرة 

Net income* 993.02 1,209.25 * 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 nine months ended 

 2021 سبتمبر 30 في
In 30 Sep 2021 

 2022 سبتمبر 30 في
In 30 Sep 2022 

 النقدية قاتالتدف بيان
 (سعودي لاير)مليون 

 المنتهية أشهر التسعة لفترة
        

Net cash from operating activities  1,609.24  1,837.74  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

Net cash used in investing activities (885.04) (1,633.58)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

Net cash from financing activities  (569.24) (399.98) 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 

 الفترةالنقد وما يماثله في نهاية  2,448.01  2,494.22 
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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 inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

HMG is a pioneer company 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  

HMG IR Website 
 
 
 
 
 
Disclaimer and important information in relation to this presentation  
 
The information in this press release is for general use only and is not necessarily comprehensive as it has not been 
independently verified, nor is it considered or constitutes part of any invitation or inducement to engage in any investment 
activity, nor does it constitute an offer or solicitation to buy or subscribe for any Securities in KSA, and does not constitute 
an offer, invitation or recommendation in connection with the purchase, ownership or sale of any securities of the HMG. 
The Group does not warranty, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or correctness of the information 
or opinions contained in this press release, and no person or legal entity should rely for any purpose on the information 
contained in this press release. 
This press release may include statements that are or may be considered “forward-looking statements” regarding the 
Company’s financial position, results of operations and business, and certain of the HMG’s plans, expectations, 
assumptions, and objectives, which are for general update only and do not constitute or constitute an invitation or 
inducement to engage in any investment activity; It does not constitute an offer or invitation to buy or subscribe to any 
securities in the KSA and does not constitute an offer, invitation or recommendation in connection with the purchase, 
ownership or sale of any securities of HMG. The information contained in this press release, including but not limited to 
forward-looking statements, is current as of the date of this press release and is not intended to provide any assurances 
about future outcomes. HMG expressly releases itself from any obligation or undertaking to publish any updates or 
revisions to this press release, including financial statements or forward-looking statements, that may arise as a result of 
the emergence of new information, the occurrence of future events or otherwise, unless required by applicable laws and 
regulations. This press release should not be construed by anyone as financial, tax, or investment advice. Neither HMG 
nor any of its directors or employees shall be liable for any direct or indirect loss or damage that any person may incur as 
a result of relying on the forward-looking statements. 

 الطبية 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 مرافق 

ً  25من  كثرألالرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها  داخل  ،عاما

 المملكة العربية السعودية.  وخارج

 

 

وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من الشركات الرائدة 

رعاية ال المجموعةتقدم إذ في مجال حلول وتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية. 

مدّعمة بأعلى مستويات و المراجعتتمحور حول والتي  ،شاملةالصحية ال

كما . والتدريب الطبيّ  والتعليموالبحث العلمي  االستثمار في رأس المال البشريّ 

باستمرار معدالت رضا رائدة وذلك عبر خدمات الرعاية ومجموعة التحقق 

 . التخصصيةالصحية 

 

 

في شركة السوق  مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مدرجة  

 :حت الرمزت ("تداول")المالية السعودية 
 

 4013سليمان الحبيب : 

 
 اإلعالمية واالستفساراتعالقات المستثمرين 

 الدهامي عبدالرحمن بن زياد
 الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيةمجموعة 
 4919+ تحويلة: 966115259999هاتف: 

البريد اإللكتروني: 
Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com 

 301578ص.ب: 
 ، المملكة العربية السعودية11372الرياض 

 موقع عالقات المستثمرين
 

 
 
 
 
 
 

 إخالء المسؤولية ومعلومات مهمة فيما يتعلق بهذا المستند
 

شاملة حيث لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي ألغراض االستخدام العام فقط وليست بالضرورة 
ي كما أنها ال تعتبر أو تشكل جزءاً من أي دعوة أو حافز للدخول في أي نشاط استثماري، وال تشكل عرضاً أو دعوة للشراء أو االكتتاب في أ

ً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق بشراالعربية السعودية أوراق مالية في المملكة بيع أي أوراق مالية خاصة  ء أو تملك أو، وال تمثل عرضا
أي ضمان، صريحاً أو ضمنياً، بخصوص دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو اآلراء الواردة في هذا البيان  المجموعة. وال تقدم لمجموعةبا

 الصحفي، كما ال ينبغي ألي شخص أو كيان قانوني االعتماد ألي غرض على المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي. 

  
بارها "بيانات مستقبلية" فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج العمليات واألعمال قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تمثل، أو يمكن اعت

وتوقعاتها وافتراضاتها وأهدافها، والتي هي الغراض التعريف فقط وال تشكل أو تعتبر دعوة أو حافز للدخول في أي  المجموعةوبعض خطط 
تتاب في أي أوراق مالية في المملكة، وال تمثل عرضاً أو دعوة أو توصية فيما يتعلق نشاط استثماري، وال تمثل عرضاً أو دعوة للشراء أو االك

سبيل  بشراء أو تملك أو بيع أي أوراق مالية خاصة بالشركة. وتعتبر المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي وتشمل البيانات المستقبلية على
 المجموعةالمستقبلية. وتعفي  النتائجيان الصحفي، وليس الهدف منها تقديم أي تاكيدات حول المثال ال الحصر سارية المفعول حتى تاريخ هذا الب

د تستجد نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك بيانات مالية أو إفادات مستقبلية، ق
ث مستقبلية أو غير ذلك، مالم تتطلب االنظمة واللوائح المعمول بها ذلك. ويجب أن ال يفسر أي نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحدا

أو اي من مديريها او موظفيها مسؤولية أي  المجموعةشخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية. وال تتحمل 
 ا اي شخص نتيجة االعتماد على اإلفادات المستقبلية.خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبده

 

https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pZNdT4MwFIZ_TS9dDx_70DtkG-AYETfn5IZ0HW4khZLSiduvt2BiMnWg8dw1fd70Pec9xRFe4ygnr-mOyJTnhKnzczSIA9e3XRjpM2eyNMAajOf2Q-DpAICfGkDX7ZF2bYIP_lBTgANeODcNcDQcXb52pt_0jhcMwQotdzVdqacc4396MBt9p3-4UBb8Tn-p_9D4o_6L_5Hepb_rGpBKcC9lcYMAQVVVvXST9SjPELxlLC8RFIJvEWyJJPJYJAgoz2WSSwQiKflB0OSKcsYSWi9EiSO6J0LGkpRpTA9CKDIu1SUXeL10J57qJ2p1FGjtQLMy58APO9EK1KE3QFuq53MFVx8rD5PZbGz3dbjtd5gMuzyo4BZE1OnsGN98fKTPGCTZkurAkLKhkihIflwcsw1XkAmagYvssa71yX9ZeKmX3u_Z7h3M_5Fi/dz/d5/L0lHSkovd0RNQU5rQUVnQSEhLzROVkUvZW4!/
mailto:Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com
https://hmg.com/ir/en/pages/home.aspx
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pZHRTsIwFIafhYteSs9gAfVuMTJmBoHAYPZmqaVCk61d2oNTn97CnYkWib076fcl5_w_ZbSkTPM3teeojOa1n5_ZqBoMHm6juxhyyMcRJKMUsuUsHqYToNsQAGlE2VV-ms3HkCyT6WayWXt_-D8f4r_58MtL4JL_dAnwCR4Q23sCBLqu66uXpi9MQ-C9qbUj0FqzI7DjyPGjlQSE0Sg1ErDSmaMV8kaYupbiVIijTBy4xQq5U5U4WuvJyvlPY2m5nj5m_h4W3GgehYFzZd-BHzoJAqfQz0Ag1RW3tG2Koig_89dVphb7Xu8L0DaIwg!!/dz/d5/L0lDU0lKSUtJS1VRIS9JSFJBQUlqSVFFSXFwcVlxLzRKQ2lqc1k1bEhHdDJFdHBOUlNBL1o3X05ITENIMDgySzBVVTkwQTYzQ1FRRDUyMEc1L1o2X05ITENIMDgyS0dFVDMwQTZETUNSTkkyMDAwL2dsb2JhbC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvY29tcGFueVN5bWJvbC80MDEz/
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