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اجملموعة للرعاية الطبية حتقق صاف أرابح  79,061,137رايل قطري بهناية العام 2021
إجمتع جملس إدارة اجملموعة للرعاية الطبية)ش.م.ع .ق ).ظهر يوم اإلثنني املوافق  21فرباير  2022بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة
سعادة الش يخ خليفة بن اثين بن عبدهللا آل اثين؛ وانقش البياانت املالية للرشكة عن الس نة املنهتية ف  31ديسمرب  2021مع تقرير مدقق
احلساابت اخلاريج املس تقل؛ وصادق علهيا.
وأعلن سعادة الش يخ خليفة بن اثين بن عبدهللا آل اثين ،رئيس جملس اإلدارة ،أن صاف األرابح للرشكة منذ بداية الس نة وحت هناية 2021
قد بلغت  79,061,137؛ وانعكس ذكل عىل العائد عىل األسهم حيث بلغ  0.28رايل قطري للك سهم؛ وبناء عىل ما تقدم انقش اجمللس
رفع توصية للجمعية العامة العادية الت س تعقد مبشيئة هللا تعاىل ف مارس  2022لتوزيع أرابح بنس بة  %25نقداً من القمية اإلمسية للسهم،
أي بواقع  0.25رايل قطري للك سهم.
وأوحض الس يد خادل العامدي ،الرئيس التنفيذي للمستشفى األهيل واجملموعة للرعاية الطبية بأن الرشكة متكنت وابلرمغ من اس مترار تبعات اجلاحئة
من إغالق للعيادات ف الربع الثاين من العام  2021والاخنفاض امللحوظ ف أعداد املرىض ادلاخليني واملراجعني للطواريء خالل الربع األخري
من العام نتيجة لتفيش املوجة الثانية (األوميكرون) من الوابء؛ متكنت وحبمد هللا من احلفاظ عىل مس توى اإليرادات واذلي جاء مرتفعا هبامش
بس يط عن الس نة املاضية .ومتكنا من احلفاظ عىل معدل اإليرادات اليويم عن طريق طرح حزم عالجية تروجيية شامهل واجراءات حفوصات
ال  PCRملا قبل وبعد السفر حيث اس تقطب املستشفى األهيل (وال يزال) بفرعيه الاسايس ومبدينة الوكرة أكرب رشحية من املراجعني ف
القطاع اخلاص دلقة ورسعة اظهار النتاجئ ابلتنس يق مع وزارة الصحة العامة؛ كام بدأ قسم عيادة جراحة الرتممي والتصحيح التجميلية بتقدمي
خدماهتا للجمهور ابالضافة إىل اخلدمات التجميلية املمكةل ومت تعيني استشاريني هلم س بق وخربه واسعه هبذا اجملال وتنوي اإلدارة التنفيذية
إطالق برانمج الس تضافة أشهر الاستشاريني العامليني مضن برانمج الاستشاريني الزائرين وسيمت طرح اخلدمات بأسعار تنافس ية أقل من
تكل املوجودة ابلسوق .وأضاف الس يد العامدي بأن اإلدارة التنفيذية آثرت اإلبقاء عىل مس توى اإليرادات دون حتقيق منو ف األرابح ف مقابل
عدم املساس حبقوق الكوادر العامةل أو الاضطرار لالس تغناء عن أي اكدر؛ ابإلضافة لتخفيض بعض النفقات اإلدارية والتشغيلية األخرى.
وف إطار حتفزي اس تقطاب رشاكت التأمني وامجلهور من املراجعني والضيوف الكرام لالنتفاع من خدمات املستشفى األهيل عرب عيادات الوكرة
ووحدة احلاالت املس تعجةل؛ فقد اس مترت اإلدارة بتوفري أفضل عرض خلدمات الرزم الطبية بفرع الوكرة بقمية  79رايل شامةل اإلستشارة الطبية
ومت ختفيض قمية الاستشارات الطبية ف فرع الوكرة لـ  ٥٠رايل وإلغاء املس تقطعات املالية للمراجعني والضيوف الكرام اذلين حيملون تأمينا
طبيا وذكل مع بعض رشاكت التأمني بعد الاتفاق معها عىل هذه اخلطوة.
ومن جانب آخر أضاف الس يد جامل حامد ،انئب الرئيس التنفيذي للمستشفى األهيل واجملموعة للرعاية الطبية ،أن اإلدارة التنفيذية ،وعىل
صعيد اإلدارة التشغيلية ،اكنت قد بدأت بتطبيق برانمج تقيمي األداء للموظفني ابالستناد إىل نس بة حتقيق األهداف الت يلكف هبا املوظف
للك عام حبيث ترتمج هذه األهداف عىل املس توى املؤسس أهداف ورؤية الرشكة الاسرتاتيجية؛ وقد بدأ هذا الربانمج بتحقيق بعض هذه
األهداف والت جوهرها اإلبقاء عىل مس توى اخلدمات والانتاجية مما يعد إجنازا كبريا ألنه ميهد إلتباع افضل املامرسات وأعىل مس توايت لإلدارة
لتحقيق منو مس تدام بإذن هللا.
 - - -هناية التعممي - - -

