
القصر العيني
ة ي ب ط ل ا ت  ا م د خ ل ا ز  ك ر م

+



ا ن ع ة  ذ ب ن

لقد تحول المستوصف الذي كان صغيراً وبسيطاً في بداياته،

والواقع في قلب المدينة، إىل مشروع كبير اكتسب سمعة

واسعة بين الناس الذين يتنقلون في الميترو بالنظر إىل

الموقع المميز للمستشفى حيث يتواجد الناس في كافة

األوقات، يمكننا أن نوفر خدماتنا للجميع بشكل أفضل كما

يمكنهم الوصول إلينا بشكل أسهل

وألننا في المكان المناسب، فنحن قادرون عىل معالجة األمراض

البسيطة بسرعة بدون تعطيل جدولك اليومي. يمكننا أن نعالج

األمراض والعلل الرئيسية فضالً عن توفير إعادة تأهيل للمرضى الذين

يطلبون المساعدة اآلن والمصابين سابقاً. لدينا أدوات عصرية للشفاء

كما أننا نُحاول دائًما البقاء عىل اطالع بخصوص أحدث االتجاهات

الطبية في السوق.



ة ي ؤ ر ل ا
نحن نتصور أن مرضانا وشركائنا وحاملي األسهم فقط، هم الذين

يتلقون أفضل العالجات التي بحوزتنا اآلن في السوق . تفتح

المستشفى أبوابها أمام الناس جميعاُ ما يعني أننا ال نختار أو نميز ما

بين األشخاص الذي نعالجهم. إن مستشفانا هو مكان يمكن للناس

فيه أن يستريحوا ويزوزا مرضاهم ويتعالجوا بشكل صحيح ومحترم،

من دون إزعاجهم بالتفكير مرتين بالمبلغ الذي عليهم أن يدفعوه.



ة م ه م ل ا

تتمثل مهمتنا في تقديم أفضل عالج محتمل ومتوافر في

السوق لمرضانا وشركائنا وحاملي األسهم. يمكنهم أن

يستودعوا عندنا أحبتهم وأنفسهم بالطبع، من دون أن يقلقوا

بشأن السعر ألننا نستطيع أن نضمن لهم أننا نقدم أفضل

الخدمات، األمر الذي يمكنهم أن يشعروا به ويرونه بشكل

فوري ذلك ألن

مهمتنا تتمثل في خدمتك بشكل جيد.

مرافقنا حديثة، وهم يأكلون بشكل جيد ومرتاحين في مستشفانا.

إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن كل مريض يمثل أهمية قصوى

بالنسبة لنا. إن مستشفانا هو مكان يمكن للناس فيه أن يستريحوا

ويزوزا مرضاهم ويتعالجوا بشكل صحيح ومحترم، من دون

إزعاجهم بالتفكير مرتين بالمبلغ الذي عليهم أن يدفعوه. يمكننا أن

نعالج األمراض والعلل الرئيسية فضالً عن توفير إعادة تأهيل

للمرضى الذين يطلبون المساعدة اآلن والمصابين سابقاً. لدينا

أدوات عصرية للشفاء كما أننا نُحاول دائًما البقاء عىل اطالع

بخصوص أحدث االتجاهات الطبية في السوق.



ف ا د ه أل ا
مرافقنا حديثة، وهم يأكلون بشكل جيد ومرتاحين في مستشفانا.

إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن كل مريض يمثل أهمية قصوى

بالنسبة لنا. إن مستشفانا هو مكان يمكن للناس فيه أن يستريحوا

ويزوزا مرضاهم ويتعالجوا بشكل صحيح ومحترم، من دون

إزعاجهم بالتفكير مرتين بالمبلغ الذي عليهم أن يدفعوه. يمكننا أن

نعالج األمراض والعلل الرئيسية فضالً عن توفير إعادة تأهيل

للمرضى الذين يطلبون المساعدة اآلن والمصابين سابقاً. لدينا

أدوات عصرية كما أننا نُحاول دائًما البقاء عىل اطالع بخصوص

أحدث االتجاهات الطبية في السوق.



يمكنك أن تثق بنا
في تلبية

احتياجاتك هنا في
المدينة.



ت ا م د خ ل ا

إننا نوفر أفضل العالجات المتوافرة في

السوق كما أننا نستطيع أن نضمن لك

تقديم أفضل العالجات المناسبة لك.

دواء فّعال

في مستشفانا الحديثة، نستطيع أن نقدم

لك تشخيص سريع وعالي الدقة ألنك

تستحق أن تعرف ما لديك في الحال.

تشخيص سريع

نلبي احتياجاتك مباشرة. سواء كنت

مريضاً زائراً أو مريضاً مقيماً في

المستشفىى، فإننا نضمن معالجتك في

الحال.

رعاية سريعة

نحن نضمن أال تتلقى سوى أفضل

العالجات، من أفضل المختصين. إننا ال

نوظف إال األطباء والممرضات

والمختصين الخبراء في مجالهم

خدمة عالية الجودة



% 98

% 99

ارتفعت نسبة رضا العمالء لدينا إىل %98

منذ عام 2012، وذلك بفضل إطالق نظامنا

الجديد للعناية القلبية لكافة مرضانا وشركائنا.

لقد ارتفعت نسبة رضا العمالء لدينا إىل 99% منذ

إطالق برنامجنا للحماية العائلية الذي يمكن المرضى

والشركاء من استيداع مستقبل أحبائهم معنا

ا ن ت ا ي ئ ا ص ح إ



% 95
 

ل و ص و ل ا ة  ل و ه س
يمكن لألشخاص الذين يعيشون في المدينة اآلن الذهاب إىل المستشفى

حيث يمكنهم أن يكونوا متأكدين بأنهم سيحصلون عىل عالج وخدمة نوعية

من دون القلق بشأن التكلفة ذلك ألننا نوفرها خصيصاً لهم من دون

التضحية بنوعية الخدمة.



شكًرا لكم!
. ا ن ت ي و ل و أ ي  ه ك  ت ح ص

+


