عالقات املستثمرين
اداء شركة رعاية لعام 2018

لفت انتباه
تم إعداد املادة في هذا العرض من قبل شركة رعاية وهي معلومات أساسية عامة عن أنشطة الشركة حتى تاريخ هذا العرض .أعطيت هذه املعلومات بشكل
موجز وليست بشكل كامل .ل ينبغي اعتبار املعلومات الواردة في هذا العرض ،بما في ذلك املعلومات املالية املتوقعة ،بمثابة نصيحة أو توصية للمستثمرين
الحاليين أو املحتملين فيما يتعلق بشراء أو بيع األوراق املالية أو غيرها من املنتجات املالية أو األدوات املالية ول تأخذ في العتبار األهداف الستثمارية ،الوضع
املالي ،أو الحتياجات الخاصة.

قد يحتوي هذا العرض على بيانات مستقبلية تتضمن بيانات تتعلق بتوقعاتنا الحالية فيما يتعلق بأعمال الشركة وعملياتها وظروف السوق ووضعها املالي
وكفاية رأس املال وممارسات إدارة املخاطر .كما نود تحذير القراء من عدم العتماد على هذه البيانات املستقبلية .ول تتحمل الشركة أي التزام باإلعالن عن
نتيجة أي تعديالت أو تغيرات على في هذه البيانات لتعكس األحداث أو الظروف بعد تاريخها لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة .وفي حين أن الشركة قد بذلت
العناية الواجبة في إعداد املعلومات املتعلقة بالتوقعات املستقبلية ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بطريقة إيجابية أو سلبية .وتخضع التوقعات واألمثلة
الفتراضية إلى عدم اليقين باإلضافة إلى الحالت الطارئة التي تكون خارج سيطرة رعاية  .علما أن األداء السابق ليس مؤشرا موثوقا لألداء املستقبلي.
ما لم يذكرخالف ذلك ،جميع محتويات هذه املادة عن الربع املنتهي في  30سبتمبر .18
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لقد حققنا مراحل هامة منذ التأسيس والتي تضم اآلن مستشفيين رئيسيين – ومركزطبي.

~ 3آالف
إجمالي املوظفين

2

املستشفيات

2013
سنة اإلدراج

655

339

مليون

التوزيعات املالية

إجمالي االسرة
الشركة الوطنية للرعاية الطبية

1

مركز طبي

1991

2015
6

1967

قوتنا تأتي من الجودة العالية في تقديم الخدمة
رعاية الوطني

رعاية الرياض

العتمادات
2020

2018

املركز السعودي لعتماد املستشفيات الصحية
اللجنة الدولية لعتماد املستشفيات
7

2021

2019

تحليل السوق

6

منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر ،2018 .شهد القطاع الصحي في تداول باستثناء شركة رعاية زيادة في اإليرادات بنسبة %9
مقارنة بنفس الفترة للعام السابق .على الرغم من ارتفاع اإليرادات ،متوسط صافي األرباح ملقدمي هذه الخدمات كان أقل
بنسبة  %20في نفس الفترة .وكانت إيرادات وأرباح شركة رعاية أقل بنسبة ~ %7و~ %8على التوالي.
مستشفى
السعودي االملاني

دلة

نمو صافي الدخل  /االنخفاض

7

الحمادي

املواساة

نمو اإليرادات  /االنخفاض

رعاية

منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر  ،2018انخفض متوسط هامش صافي الربح للقطاع الصحي في تداول إلى ~ %15و بلغت
فجوة الربحية لدى شركة رعاية إلى  %33مقارنة بالعام املاض ي بنسبة ~%40

مستشفى
السعودي الملاني

دلة

رعاية

الحمادي

المصدر :تداول 8 ،نوفمبر2018 ,
8

هامش الربح اإلجمالي

خفضت رعاية الفجوة من  11نقطة
اساس في عام  2017إلى  5نقاط اساس
في العام الجاري حتى سبتمبر2018

الحجم يمثل إيراد السرير

هامش صافي الربح

املواساة

متوسط صافي
الدخل للقطاع
%15

األداء املالي لرعاية لعام 2018
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األداء املالي للعام الجاري 2018
مؤشرات األداء الرئيسية
إيرادات الربع الثالث لعام 2018

176م

لاير

صافي الدخل مقابل العام املاض ي

57.3م

لاير

نفقات التشغيل منذ بداية العام
مقارنة بالعام املاض ي

521.1م

7.6%

مقابل 208م لاير

االرباح قبل الفوائد منذ بداية العام
مقارنة بالعام املاض ي

65.0م

لاير

8.4%

687
m

Aramco
3.86%

Insurance
16.30%

GOSI
33.5% -2.6%

655
النفقات الرأسمالية مقارنة بالعام
الماضي 18.5m
 59.8م

االرباح قبل الفوائد واإلهالك مقارنة
بالعام الماضي

21.9%

االرباح قبل الفوائد مقارنة بالعام

13%

7.2%

املاض ي

 2نقطة اساس

Individuals
5.9% -3.5%

Insurance
15.5% -7.3%

معدل اإلشغال

~ 81%
اجمالي الربح مقارنة بالعام املاض ي

23.1%
 2نقطة اساس

265

متوسط فترة التحصيل
مقارنة بالعام املاض ي

145.7

النقد مقارنة بالعام
املاض ي

2.3%

285%

NGH
15.1% +5.1%

577
m

PMD
1.48%

Others
2.97%
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GOSI
26.33%

Others
2.8% 0%

Cash
7.16%

 3نقاط اساس

لاير

Revenue Per Client

MOH
26.49%

السعة الحالية

582م

7.6%

Gross Receivables

NG
15.21%

لاير

اإليرادات منذ بداية العام مقارنة
بالعام املاض ي

MOH
18.2% +10.3%
Aramco
9.1% -2%

803

متوسط اإليراد للسرير
مقارنة بالعام املاض ي

719

متوسط تكلفة السرير
مقارنة بالعام املاض ي

13%

14%

خطة العمل
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تم تحديد مجالت التركيزالرئيسية من خالل التقييم التنظيمي مع دراسة املوضوعية واملرجعية للسوق لتحديد
الفجوات مقارنة باملنافسة

االنجازات الرئيسية

األهداف املتتالية للمبادرات التي يجب
ان تقوم بها وحدات األعمال

Oct. 2018

March 2018

April 2018

التحديث املستمر على مبادرات
يجب القيام بها

12

اعتماد املجلس
Feb. 2018

الهدف ومؤشر األداء الرئيس ي

Jan. 2018

التقييم الداخلي للشركة
Dec. 2017

Nov.2017

قياس السوق

Oct. 2017

تعيين فريق تنفيذي جديد مؤهل بدرجة عالية .مديرشؤون طبية ،مديرمالي ،مديرتنفيذي للموارد البشرية،
مدراء طبيين للمستشفيات ،مدراء اداريين ،مديرمركزاألعمال ،مراقب مالي و مديرسلسلة التوريد

الرئيس التنفيذي لشركة رعاية
رائد التميمي
الخبرة +22 :سنة

المدير التنفيذي للموارد البشرية لرعاية
زياد السليس
الخبرة +12 :سنة

مدير الحوكمة وااللتزام لرعاية
عبدهللا الشتوي
الخبرة +10 :سنة

مركز طب العائلة

المدير االداري لمركز طب العائلة
خالد يعين هللا
الخبرة +7 :سنة

مدير تقنية المعلومات لرعاية
إإبراهيم العمار
الخبرة +20 :سنة

مدير تطوير األعمال والتسويق لرعاية
بشار حمامة
الخبرة +10 :سنة

مدير سلسلة التوريد لرعاية
عبدهللا الحديد
الخبرة +20 :سنة

مدير الشؤون الطبية لرعاية
د .عبدالعزيز العبيد
الخبرة +22 :سنة

المدير المالي لرعاية
جاهنزيب خان
الخبرة +20 :سنة

المراقب المالي لرعاية
عبدالعزيز القفاري
الخبرة +10 :سنة

مستشفى رعاية الرياض

المدير االداري لمستشفى رعاية
محمد الشهري
الخبرة +28 :سنة

المدير الطبي لمستشفى رعاية
د .صالح العقيل
الخبرة +24 :سنة

مستشفى رعاية الوطني

المدير االدراي المكلف لمستشفى الوطني
عبدالعزيز بن هاشم
الخبرة +16 :سنة

خبرة أكثرمن  250عاما في اإلدارة العليا للشركة
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مدير مركز األعمال لرعاية
تركي السعيد
الخبرة +10 :سنة

المدير الطبي لمستشفى الوطني
د .تركي الحربي
الخبرة +21 :سنة

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

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