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لفت انتباه
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شكلباملعلوماتهذهأعطيت.العرضهذاتاريخحتىالشركةأنشطةعنعامةأساسيةمعلوماتوهيرعايةشركةقبلمنالعرضهذافياملادةإعدادتم

للمستثمرينوصيةتأو نصيحةبمثابةاملتوقعة،املاليةاملعلوماتذلكفيبماالعرض،هذافيالواردةاملعلوماتاعتبار ينبغيل .كاملبشكلوليستموجز

الوضعالستثمارية،هدافاأل العتبار فيتأخذول املاليةاألدواتأواملاليةاملنتجاتمنغيرهاأو املاليةاألوراقبيعأو بشراءيتعلقفيمااملحتملينأو الحاليين

.الخاصةالحتياجاتأو املالي،

املاليووضعهاالسوق وظروفوعملياتهاالشركةبأعماليتعلقفيماالحاليةبتوقعاتناتتعلقبياناتتتضمنمستقبليةبياناتعلىالعرضهذايحتوي قد

عنباإلعالنامالتز أيالشركةتتحملول .املستقبليةالبياناتهذهعلىالعتمادعدممنالقراءتحذيرنودكما.املخاطرإدارةوممارساتاملالرأسوكفاية

بذلتقدشركةالأنحينوفي.متوقعةغير أحداثوقوعلتعكستاريخهابعدالظروفأو األحداثلتعكسالبياناتهذهفيعلىتغيراتأو تعديالتأينتيجة

واألمثلةالتوقعاتخضعوت.سلبيةأوإيجابيةبطريقةتختلفقدالفعليةالنتائجفإناملستقبلية،بالتوقعاتاملتعلقةاملعلوماتإعدادفيالواجبةالعناية

 .رعايةسيطرةخارجتكون التيالطارئةالحالتإلىباإلضافةاليقينعدمإلىالفتراضية
 
 مؤشراليسالسابقاألداءأنعلما

 
.املستقبليلألداءموثوقا

.18سبتمبر30فياملنتهيالربععناملادةهذهمحتوياتجميعذلك،خالفيذكر لمما
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية

.مركز طبيو –والتي تضم اآلن مستشفيين رئيسيين التأسيس لقد حققنا مراحل هامة منذ 

655
جمالي االسرةإ

آالف3 ~
جمالي املوظفينإ

2
املستشفيات

1
مركز طبي

2013
سنة اإلدراج

مليون339

التوزيعات املالية

6

1967 1991 2015



رعاية الرياضرعاية الوطني

العتمادات

املركز السعودي لعتماد املستشفيات الصحية

اللجنة الدولية لعتماد املستشفيات

قوتنا تأتي من الجودة العالية في تقديم الخدمة

2019 2021 2018 2020
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تحليل السوق 
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%9سبةبناإليراداتفيزيادةرعايةشركةباستثناءتداول فيالصحيالقطاعشهد،2018.سبتمبرحتىالجاري العامبدايةمنذ
أقلكاناتالخدمهذهملقدمياألرباحصافيمتوسطاإليرادات،ارتفاعمنالرغمعلى.السابقللعامالفترةبنفسمقارنة
.التواليعلى%8~و%7~بنسبةأقلرعايةشركةوأرباحإيراداتوكانت.الفترةنفسفي%20بنسبة
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رعاية املواساة الحمادي دلة

االنخفاض/ نمو اإليرادات  االنخفاض/ نمو صافي الدخل 

مستشفى 
السعودي االملاني



بلغتو %15~إلىتداول فيالصحيللقطاعالربحصافيهامشمتوسطانخفض،2018سبتمبرحتىالجاري العامبدايةمنذ
%40~بنسبةاملاض يبالعاممقارنة%33إلىرعايةشركةلدىالربحيةفجوة
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نقطة11خفضت رعاية الفجوة من 
نقاط اساس5إلى 2017في عام اساس

2018في العام الجاري حتى سبتمبر 

متوسط صافي 
الدخل للقطاع

15%

يراد السريرإالحجم يمثل هامش الربح اإلجمالي2018, نوفمبر8تداول، : المصدر

املواساة

مستشفى 
السعودي الملاني

دلة

الحمادي

رعاية



2018األداء املالي لرعاية لعام 
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2018األداء املالي للعام الجاري 
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اإليرادات منذ بداية العام مقارنة 
بالعام املاض ي

لاير م582

7.2%

االرباح قبل الفوائد منذ بداية العام 
مقارنة بالعام املاض ي

لاير م65.0

7.6%

نفقات التشغيل منذ بداية العام 
مقارنة بالعام املاض ي

لاير م 521.1

8.4%

صافي الدخل مقابل العام املاض ي

لاير م57.3

7.6%

Revenue Per Client Gross Receivables

PMD
1.48% Others

2.97%

Aramco
3.86%

NG
15.21%

MOH
26.49%

Cash
7.16%

Insurance
16.30%

GOSI
26.33%

ل متوسط فترة التحصي
مقارنة بالعام املاض ي

265
2.3%

النقد مقارنة بالعام 
املاض ي

145.7
285%

687
m

GOSI
33.5% -2.6%

Insurance
15.5% -7.3%

Aramco
9.1% -2%

MOH
18.2% +10.3%

NGH
15.1% +5.1%

Individuals
5.9% -3.5%

Others
2.8% 0%

577
m

لاير م176

2018إيرادات الربع الثالث لعام 

معدل اإلشغال

~ 81%

السعة الحالية

655

اجمالي الربح مقارنة بالعام املاض ي  

23.1%
نقطة اساس2

االرباح قبل الفوائد مقارنة بالعام 

املاض ي 13%
نقطة اساس2

االرباح قبل الفوائد واإلهالك مقارنة 
بالعام الماضي

21.9% نقاط اساس   3

عام النفقات الرأسمالية مقارنة بال

18.5mالماضي    
م59.8

مؤشرات األداء الرئيسية

متوسط اإليراد للسرير
مقارنة بالعام املاض ي

803
13%

ر متوسط تكلفة السري
مقارنة بالعام املاض ي

719
14%

م لاير208مقابل 



خطة العمل
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لسوق لتحديد تم تحديد مجالت التركيز الرئيسية من خالل التقييم التنظيمي مع دراسة املوضوعية واملرجعية ل
الفجوات مقارنة باملنافسة

12

التقييم الداخلي للشركة

قياس السوق 

اعتماد املجلس

الهدف ومؤشر األداء الرئيس ي درات التحديث املستمر على مبا
يجب القيام بها

يجب األهداف املتتالية للمبادرات التي
ان تقوم بها وحدات األعمال

Oct. 2017 Nov.2017 Dec. 2017 Jan. 2018 Feb. 2018 March 2018 April 2018 Oct. 2018

االنجازات الرئيسية



البشرية، مدير شؤون طبية، مدير مالي، مدير تنفيذي للموارد. تعيين فريق تنفيذي جديد مؤهل بدرجة عالية
مدراء طبيين للمستشفيات، مدراء اداريين، مدير مركز األعمال، مراقب مالي و مدير سلسلة التوريد

13

الرئيس التنفيذي لشركة رعاية

رائد التميمي

سنة+22: الخبرة

لمستشفى الوطنيالمدير االدراي المكلف

عبدالعزيز بن هاشم

سنة+ 16: الخبرة

المدير الطبي لمستشفى الوطني

تركي الحربي. د

سنة+ 21: الخبرة

المدير االداري لمستشفى رعاية

محمد الشهري

سنة+ 28: الخبرة

المدير الطبي لمستشفى رعاية

صالح العقيل. د

سنة+24: الخبرة

المدير االداري لمركز طب العائلة

يعين هللاخالد

سنة+ 7:الخبرة

مستشفى رعاية الوطني مستشفى رعاية الرياض مركز طب العائلة

المالي لرعايةالمدير 

جاهنزيب خان

سنة+ 20:الخبرة

لرعايةتنفيذي للموارد البشريةالالمدير

زياد السليس

سنة+ 12: الخبرة

مدير تقنية المعلومات لرعاية

إإبراهيم العمار

سنة+ 20: الخبرة

مدير الشؤون الطبية لرعاية

العبيدعبدالعزيز. د

سنة+ 22:الخبرة

المراقب المالي لرعاية

عبدالعزيز القفاري

سنة+ 10: الخبرة

لرعايةمدير مركز األعمال

تركي السعيد

سنة+ 10: الخبرة

وااللتزام لرعايةمدير الحوكمة

عبدهللا الشتوي

سنة+ 10: الخبرة

مدير تطوير األعمال والتسويق لرعاية

بشار حمامة

سنة+ 10: الخبرة

التوريد لرعايةمدير سلسلة

عبدهللا الحديد

سنة+ 20: الخبرة

 في اإلدارة العليا للشركة250خبرة أكثر من 
 
عاما



األسئلة واألجوبة
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عالقات املستثمرين
Care.IR@care.med.sa

+966-11-493-1881 ext. 123 - 135

15

mailto:Care.IR@care.med.sa
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