التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للعام  2021واخلطة املستقبلية
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
الســــادة  /املســــاهميــــن الكــــرام...
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتــه وبعد،،،
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن اإلخوة أعضاء جملس اإلدارة يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة اجملموعة
للرعاية الطبية(ش.م.ع.ق) لعام .2021
وأبدأ حبمد اهلل على أن سخرنا خلدمة اجملتمع ووطننا احلبيب خالل عام استمر فيه الوباء وشروط وقيود السفر بالتأثري على
االقتصاد العاملي واالقليمي واحمللي وانعكس ذلك على أداء العديد من الشركات احمللية يف القطاع العام واخلاص وأجلم أو
حد من منوها بشكل طبيعي.
وأمحد اهلل أن وفقنا اهلل بشركة اجملموعة للرعاية الطبية واملستشفى األهلي باالستمرار يف مساندة الدولة جملابهة هذه
اجلائحة مع االلتزام الكامل بالقيود والضوابط اليت فرضت محاية للمصلحة العامة؛ ورغم استمرار هذه العقبات والصعاب
متكنا بفضل اهلل واإلسرتاتيجية اليت وضعتها اإلدارة التنفيذية وأقرها جملس اإلدارة وبفضل جهود مجيع املوظفني وخاصة
العاملني يف اخلطوط األمامية؛ متكنا من احلفاظ على مستوى اإليرادات كما يف العام  2020وحققنا أرباح للعام  2021بلغت
 79,061,137ريال قطري ،وقد انعكس ذلك على العائد على السهم بواقع  28.0رياالت قطرية لكل سهم.
وبناءً على ما تقدم قرر اجمللس أن يرفع توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %25من القيمة اإلمسيه للسهم،
أي بواقع  0,25ريال لكل سهم.
هذا؛ وجاء النمو الذي أشرت إليه كنتيجة السرتاتيجية ختفيض النفقات التشغيلية للكوادر بدون االضطرار لالستغناء عن أي
كادر باإلضافة لتخفيض بعض النفقات التشغيلية األخرى.
ومن جهة أخرى جنحت الشركة يف احلفاظ على معدل اإليرادات اليومي عن طريق طرح حزم عالجية تروجيية شامله
واجراءات فحوصات ال  PCRملا قبل وبعد السفر حيث استقطب املستشفى األهلي ( وال يزال ) بفرعيه االساسي ومبدينة
الوكرة أكرب شرحية من املراجعني يف القطاع اخلاص لدقة وسرعة اظهار النتائج بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة؛ كما بدأ
قسم عيادة جراحة الرتميم والتصحيح التجميلية بتقديم خدماتها للجمهور باالضافة إىل اخلدمات التجميلية املكملة ومت تعيني
استشاريني هلم سبق وخربه واسعه بهذا اجملال وتنوي اإلدارة التنفيذية إطالق برنامج الستضافة أشهر االستشاريني العامليني
ضمن برنامج االستشاريني الزائرين وسيتم طرح اخلدمات بأسعار تنافسية أقل من تلك املوجودة بالسوق.

التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للعام  2021واخلطة املستقبلية
أما فيما يتعلق بقرار احلكم اإلبتدائي يف قضية الشركة الوطنية للتأمني الصحي (صحة) الذي وصلنا خالل العام 2020

حيث جاء تقرير اخلبري املكلف من احملكمة لصاحل الشركة وأحقيتها باملطالبة مببلغ  130مليون ريال قطري وأيدته
احملكمة؛ فإننا ال نزال ننتظر حكم حمكمة االستئناف والذي تأجل البت فيها ألكثر من  ٤مرات خالل العام املاضي
بانتظار ورود تقرير اخلبري .وأذكر مساهمينا الكرام بأن بياناتنا املالية قد غطت مجيع املبالغ اليت خصصها جملس اإلدارة
كمخصصات إيرادات من عقد "صحة" وعليه فإن أي نتيجة إجيابية نهائية من القضية املرفوعة ضد شركة "صحة" ستعود
برحبية مباشرة على املساهمني والذي نأمل أن يتحقق خالل هذا العام إن شاء اهلل.
واستكماال لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية اليت اعتمدها اجمللس فقد مت تسليم ماال يقل عن  60 %من غرف إقامة املرضى اليت
مت إعادة حتسينها وصيانتها وفرشها والديكور الداخلي فيها ومت استحداث أجنحة إمرباطورية وأجنحة ملكية جديدة مبا
يليب توقع املراجعني والضيوف الكرام .كما مت االنتهاء من مشروع املبنى اجلديد (د) والذي سيوفر ما يزيد عن  300موقف
سيارة على ثالث مستويات حتت األرض مبخارج مصاعد وسالمل متحركة عند مدخل مبنى املستشفى الرئيسي وننتظر
توصيل خدمة الكهرباء الفتتاح وتشغيل املبنى.
ويف إطار حتفيز استقطاب شركات التأمني واجلمهور من املراجعني والضيوف الكرام لالنتفاع من خدمات املستشفى األهلي
عرب عيادات الوكرة ووحدة احلاالت املستعجلة؛ فقد استمرت اإلدارة بتوفري أفضل عرض خلدمات الرزم الطبية بفرع الوكرة
بقيمة  79ريال شاملة اإلستشارة الطبية ومت ختفيض قيمة االستشارات الطبية يف فرع الوكرة لـ  ٥٠ريال وإلغاء املستقطعات
املالية للمراجعني والضيوف الكرام الذين حيملون تأمينا طبيا وذلك مع بعض شركات التأمني بعد االتفاق معها على هذه
اخلطوة.
وأخرياً وعلى صعيد اإلدارة التشغيلية؛ فقد بدأ برنامج تقييم األداء للموظفني باالستناد إىل نسبة حتقيق األهداف اليت يكلف
بها املوظف لكل عام حبيث ترتجم هذه األهداف على املستوى املؤسسي أهداف ورؤية الشركة االسرتاتيجية؛ قد بدأ بتحقيق
بعض هذه األهداف واليت جوهرها اإلبقاء على مستوى اخلدمات واالنتاجية مما يعد إجنازا كبريا أشكر عليه االدارة
التنفيذية ومجيع العاملني بالشركة ألنه ميهد إلتباع افضل املمارسات وأعلى مستويات لإلدارة لتحقيق منو مستدام بإذن اهلل.
ويف اخلتام ال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم بأمسى أيات الشكر والعرفان إىل مقام حضرة صاحب السمو أمري البالد
املفدى على دعمه ورعايته الكرمية.
كما نعرب عن تقديرنا للسادة املساهمني علي دعمهم ...ونشكر كافة العاملني على جهودهم وتفانيهم يف العمل… والسالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

