منو يف صايف االرباح للمجموعة للرعاية الطبية بنسبة  %12,9لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30سيتمرب من العام
اجلاري  2020مقارنة مع نفس الفرتة من العام املاضي 2019

اجتمع جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية مساء يوم أمس الثالثاء املوافق  20اكتوبر  2020بعد جلسة تداول
بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني؛ وناقش البيانات املالية للشركة لفرتة التسعة أشهر
املنتهية يف  30سبتمرب  2020وصادق عليها.
وأعلن سعادة الشيخ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني رئيس جملس اإلدارة أن صايف أرباح الشركة منذ بداية السنة و
حتى  30سبتمرب  2020قد بلغت  49,647,063ريال قطري مقارنة بـ  43,968,703ريال قطري لنفس الفرتة
من العام املاضي  ،2019وانعكس ذلك على العائد على األسهم حيث بلغ  0,18ريال قطري لكل سهم مقارنة
بـ  0.16ريال قطري عن نفس الفرتة للعام .2019
ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية واملستشفى األهلي بأن إدارة
املستشفى األهلي متكنت بفضل اهلل وبتعاون العاملني فيها ومساندة اجمللس من حتقيق هذا النمو رغم اخنفاض
اإليرادات خالل األزمة الصحية لفريوس كورونا اليت مرت (وال تزال) تعصف يف العامل أمجع؛ وذلك عن طريق
تكاتف فريق اإلدارة ومجيع العاملني بتحمل ومشاركة ختفيض النفقات وتكلفة الكادر التشغيلي وصرف
البدالت؛ وإدارة السيولة النقدية بشكل متوازن ومتناسب مع تكلفة كل موظف ودون احلاجة لالستغناء عن أي
كادر .وأسفرت اسرتاتيجية اإلدارة هذه عن النتائج املبشرة اليت وقف خلفها مجيع العاملني يف املستشفى األهلي
واجملموعة للرعاية الطبية .ومن جانب آخر فقد بدأت املستشفى األهلي باستقطاب أطباء القطاع اخلاص العاملني
يف جمال اجلراحات التكميلية والتصحيحية ووقعت العديد من االتفاقيات معهم الستخدام غرف العمليات
ومرافق املستشفى األهلي بعد اجتياز مقابلة اللجنة الطبية والفنية املعنية واحلصول على الرتاخيص الرمسية من
وزارة الصحة العامة.
وأضاف السيد العمادي أن املستشفى األهلي بدأت بإطالق برنامج عالي اجلودة للكشف العام األساسي وبأقل
سعر يف السوق القطري ( 79ريال قطري) ويتضمن االستشارات والفحوص املخربية عرب عيادات الوكرة واليت
بدأت يف إستقبال املرضى واملراجعني هناك حتت هذه اخلدمة .كما أطلقت مؤخرا برنامج عام أكثر مشولية

وبسعر ال يقارن عرب املستشفى األهلي ذاته لصحة الرجل السليم واملرأة السليمة فوق سن الـ  40عاما (وكذلك
حتت سن الـ  )40ويتضمن مجيع الفحوصات واالستشارات التخصصية تتجاوز تلك املعروضة بأشهر املراكز
العاملية ولكن بسعر تنافسي وبعقر وطننا احلبيب.
فيما يتعلق باخلطة التوسعية للمستشفى األهلي ،ذكر السيد مجال محاد نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى
األهلي بأن أعمال مشروع توسعة للمرحلة األوىل سيتم االنتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمرب من هذا العام؛ كما
باشرت املستشفى األهلي بتحديث وجتديد غرف املرضى وقامت باستالم أول جناح من  22غرفة خالل الربع
احلالي ويتوقع االنتهاء من جتديد مجيع الغرف واستحداث أجنحة ملكية قبل منتصف العام القادم .أما فيما
يتعلق مبشروع توسعة غرف العمليات والوالدة وحتديث الغرف القائمة حاليا للتواكب مع أحدث األنظمة واألجهزة
الطبية يف العامل فقد مت إحالة هذا املشروع وبدأ املقاول املكلف بتنفيذ األعمال .هذا ومن جهة أخرى ستقوم
اإلدارة بإحالة عطاء املبنى اإلداري إلتاحة توسعة العيادات خالل الشهر احلالي؛ وبذلك تكون اإلدارة مستمرة
بتنفيذ خطط التوسعة االسرتاتيجية للمستشفى األهلي ومرافقه وفق اجلدول الزمين املقرر مسبقاً من جملس
اإلدارة ومتوقع اإلنتهاء من املرحلة األوىل قبل نهاية العام احلالي .2020

