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تقترب من توقيع اتفاقية طويلة األجل لتأجير شرررررركة مسرررررتشرررررفى كليوباترا 

 بشرق القاهرةسرير  50مستشفى بقدرة استيعابية 

يلا ستتتي إي ايةااة االستتتايبا ية  مفتتتايتتتتيا   شتتتةمة شفتتتايتتتتر ملي  اتةاتأتي عملية االستتتاذ ال ايدة ةي إي ر اس استتتاةاتيدية 

 رير جانب تةسيخ ايمكانة ايةاسخة يمفايتياتها اياا بة مأإضل شةامز يالشايازيالساتادي شن شزا ا اااصاد ا  ايذدم ايمدم عة 

  2018ديسمبر  30القاهرة في 

يتر ملي  اتةا ش.م.م. )م د ايب سصة ايمصة ة أعلنت ايي م  يتيا  اةاع CLHO.CAشةمة شفا (، وهي أمبة شدم عة شفا

ي ومذيك عةد ايمفايتيا  اياا بة إي ايف ق ايمصةي ياأجية ا ايي اتتااية    لة األجل أنها ساق م  ، خاص شن حيث عةد األسةَّ

سايبا ية  علر ايمفايتر هذه تقي . و2019إبةا ة رتماشها إي شن ايما اي و، شةق ايقاهةيسة ة إي شنةقة  50شفايتر  قةسي ا

 ةايمازا ة علر خةشا  ايةعا ة ايصتتذيايةلب االستتايبا ية يالبية قةسي شز ةًا شن ايستتي إة ه  شا وشقة ة شن شفتتايتتتر ملي  اتةا، 

 .ايماخصصة

أن اتتااية اياأجية وإي هذا ايفتتتياق اال ايةما س أحمة عز اية ن اية يل ايانتيذي وايبضتتت  ايمناةة ييتتتةمة شفتتتايتتتتر ملي  اتةا، 

شدم عة شفتتايتتتيا  اةاع أمبة ماها شكانتةستتيخ إي ز ادي ايةااة االستتايبا ية  مفتتايتتتيا  ايمدم عة وفتتاهم  ايدة ةي ستت   

 اينفتتا ايةبية شثل   يبة  ايبة ة شن اياخصتتصتتا بة فتتمن أن ايمدم عة تذظر  وأضتتا  عز اية . إي ايفتت ق ايمصتتةي خاص

فتتتتاهم إي رضتتتتاإة ايمز ة شن ايمفتتتتايتتتتتر ايدة ة ستتتتيشؤمةًا أن ، ايةعا ة ايصتتتتذية يلنفتتتتا خةشا  ، و ب األ تال، ووايا يية

اياي تابناها    لة األجل  ةستتتاةاتيديايمضتتتي اةًشا إي تةبيل االيمدم عة وااياي تقةشها خةشا  ايتن  ي اياخصتتتصتتتا  و اياايي 

 .خةشا  ايةعا ة ايصذية إا قة ايد ديت إية علر سالشة ايمةضر ووتابل س شذاوسها إي اياةميز 

 –نها ة ايبيان  –

ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن   

إي شصة، وتاخصص إي تقة م  ااة  ةايخاصتبة ايمدم عة )شةمة شفايتر ملي  اتةا وشةماتها اياا بة( أمبة شدم عة يلمفايتيا  

وهي  ،ايقاهةي ايكبةىإي أس بة شفايتيا  س يفية عبة وخةشا  اية اسئ  ةشن خةشا  ايةعا ة ايصذية ايباشة وايماخصص ةواسب

 شفايتر ملي  اتةا وشفايتر ايقاهةي اياخصصي وشفايتر اينيل  ةساوي وشفايتر اييةوق. 
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 معلومات عن السهم
 

م د ايب سصة ايمصة ة: 

CLHO.CA  

 2016تاس خ ايقية:   ني  

 شلي ن سهم 1.600عةد األسهم: 

  

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حسن فكري

مدير قطاع التخطيط االستراتيجي 

 وعالقات المستثمرين

 : 7471 2241 2(0 )2+ 

 hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.c

om 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
اساخةام   ذا ي هذا ايبيان علر ت ابا  شفاقبلية، وايا اي ايمفاقبلي ه  أي ت اي ال  اصل   اا ي او احةاث تاس خية، و مكن ايابة  عليه عن  ة ل

قة ةا "، "تتاةض"، "ت ا قة"، "اة"، "ايا قةس"، "تاذمل"، "تبا قب"، "ت هة "، "شةت قة ةا "، "ت قا يلا ية "وإ ما  االت با "، شثل ايبباسا  وايكل

ة "تبازم"، "تةى"، "تخةط"، "شمكن"، "شا اي"، "شيةوعا "، " نبغي"، "علر علم"، "س  "، او إي مل حاية، شا  نتيها او تببيةا  اخةى شماثل

ايية اياي تهة  اير ايابة  علر ايا اي  اعاباسه شفتتتتتتاقبلي. هذا  نةبل، علر وجه ايخصتتتتتت ص، رير ايا ابا  اياي تاضتتتتتتمن شبل شا  عن ايناا   ايم

فتتتاقبل وهيةها ايمفتتتاقبلية او ايخةط أو ايا ابا   يتتتأن األعمال اياداس ة وا داسي، واينم  أو اية ذية وايظةو  االااصتتتاد ة وايانظيمية ايباشة إي ايم

 شن ايمفا ل اياي تؤثة علر اييةمة.   

ةاث شفتتاقبلية، واياي تق م علر اإاةاضتتا  ا داسي وتنة ي علر ايا ابا  ايمفتتاقبلية تبكل وجها  اينظة ايذايية  داسي اييتتةمة )"االداسي"( علر أح

تا اخاالإا شخا ة شبةوإة وهية شبةوإة وشده ية، وهيةها شن ايب اشل اياي اة تؤثة علر ان تك ن ناا   اييتتتتتتةمة ايتبلية أو أدا ها أو رندازاتها شخال

اي اسدي إي هذه ايا ابا  ايمفتتاقبلية صتتةاحة أو ضتتمنا. اة  افتتبب تذقل أو عةم  ج هة ًا عن أي ناا   إي ايمفتتاقبل، او عن أدا  اييتتةمة أو اندازاتها

ت اإل ايا ابا   تذقل هذا االإاةاض إي اخاال  ايذاية ايمايية ايتبلية يليتتتةمة او ناا   عملياتها اخاالإا ج هة ا عن هذه ايا ابا  ايمفتتتاقبلية، أو عةم

 س ا  مانت صة ذة او ضمنية. 

ة يبةد شن ايمخا ة واييتتك ا اياي اة تافتتبب إي اخاال  ايا اي ايمفتتاقبلي او اياقة ة أو ايانبؤ اخاالإا ج هة ًا عن األشة اي ااي. تخضتتي أعمال اييتتةم

بمل، ة  تة ل ايوهذه ايمخا ة تاضمن اياقلبا   أسباس ايخاشا ، أو تكلتة ايبماية ايالزشة يمزاوية اينيا ، واةسي اييةمة علر اسابقا  ايبناصة اية يفي

فادةا  وايمناإفة  نداح وسط شاغيةا  األوضاع ايفياسية واالجاماعية وايقان نية واالااصاد ة، س ا  إي شصة أو علر صبية االااصاد ايبايمي، وش

تا ةي، وتقلبا  وتة سا  اةاع ايةعا ة ايصذية علر ايفاحة ا اليمية وايةويية، وتةاعيا  ايذةة وشخا ة ا سهاة، وتأثية اياضخم، وتغية أسباس اي

 أسباس صة  ايبمال ، واةسي ا داسي علر اياذةا ايةايل وايفة ي ياذة ة ايمخا ة ايمفاقبلية ألنيةة اييةمة شي رداسي ايمخا ة.

و اياايي إإنه إي حاال   بض ايمبل شا  اي اسدي إي هذه اي ثيقة،  ما إي ليك ايمبل شا  ايمايية،  ةأ عليها  بض ايابة ال   غةض اياقة ب ايبةدي، 

 شبينة اة  خالف ايمدم ع أو اينفب ايمئ  ة اي اسدي هنا عن ا جمايي ايتبلي.
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 2018 ديسمبرالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 أسهم حرة التداول ■شركة كير هيلثكير   ■
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