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مع مشرررررشت مشررررتر   اتفاقيةتوقيع ع  شررررركة مسررررتشررررفى كليوباترا ت ل  

بهتف تجتيت  شرررركة ت ليا لاتماإل ارةاوةجام ة النهضرررة للت ليا شارةاوة ش

 198شتوسررريع مسرررتشرررفى النهضرررة في بني سرررويي بطاقة اسرررتي ابية ت ل  

 سريًرا
 

 

 2019 أغسطس 25القاهرة في 

 

شفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية  شفيات قطاع CLHO.CAأعلنت اليوم شركة مست (، وهي أكبر مجموعة مست

، توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جامعة النهضة للتعليم واإلدارة وشركة تعليم لخدمات اإلدارةخاص في السوق المصري، عن 

أول مسغغتشغغفى تابعة لشغغركة مسغغتشغغفى كليوباترا وتشغغ ي  إنشغغا   بموجبها والتي سغغيتم ،جامعة النهضغغةل ةمشغغ لالو ةمالكالالجهات 

 )مستشفى النهضة ببني سويف(. بمحافظة بني سويف

شفى النهضة جدير بالذكر أن  شفى كليوباترا خارج نطاق القاهرة الكبرىتوسعات باكورة تمث  مست  حيث تأتي تلك، شركة مست

خدمة أعضا  هيئة التدريس ب تقوم المستشفىومن المقرر أن  .لمجتمعات األكثر احتياًجاخدمة افي إطار أهداف الشركة لخطوة ال

والمناطق  سكان المحافظةحوالي ثالثة ماليين نسمة من ل الخدمات الطبيةوطالب كلية الطب بجامعة النهضة، فضاًل عن توفير 

ومن المتوقع أن القاهرة الكبرى.  بمنطقةشغغغركة لالحاالت الحرجة إلى شغغغبكة المسغغغتشغغغفيات التابعة لتحوي  على أن يتم  ،المحيطة

 مليون جنيه.  360حوالي إلى المشروع المشترك الجديد استثمارات شركة مستشفى كليوباترا في  قيمة تص  إجمالي

من المقرر أن تضم المستشفى خمس غرف وقد تم االنتها  من إعداد التصاميم التصويرية والتخطيطية للمشروع الجديد، حيث 

أعمال اإلنشا  على أن يتم تش ي  المستشفى بحلول شركة مستشفى كليوباترا لبد  حاليًا  تستعدسريًرا. و 198عمليات إلى جانب 

  .2020الربع األخير من عام 

 –نهاية البيان  –
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 ع  شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم 

باقة واسغغعة من خدمات الرعاية الصغغحية العامة والمتخصغغصغغة وخدمات الطوارس عبر خمسغغة مسغغتشغغفيات رريسغغية في القاهرة 

 التخصصي ومستشفى الني  بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز. الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة 

 

 م لوماإل ع  السها
 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 مليون سهم 1.600عدد األسهم: 
 

 لالست الم شالتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حسن فكري

 المستثمري عالقاإل التاطيط االستراتيجي شمتير 

 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 التوق اإل المستق لية
اسغغغتخدام مث  العبارات والكلمات االتية قوفقا  يحتوي هذا البيان على توقعات مسغغغتقبلية، والتوقع المسغغغتقبلي هو أي توقع ال يتصغغغ  بوقارع او احدا، تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

عاتق، قتعتزمق، قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشغغغغغغغروعاتق، قينب يق، للتقديراتق، قتهدفق، قمرتقبق، قتقدرق، قتتحم ق، قتعتقدق، ققدق، قالتقديراتق، قتفترضق، قتوق

، على وجه الخصغغغغغغغوص، إلى التوقعات التي قعلى علمق، قسغغغغغغغوفق، او في ك  حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتبارل مسغغغغغغغتقبلي. هذا ينطبق
ي المسغغتقب  وغيرها من الية المسغغتقبلية او الخطط أو التوقعات بشغغأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصغغادية والتنظيمية العامة فتتضغغمن معلومات عن النتارا الم

 المسار  التي تؤثر على الشركة.   

دا، مسغغغغغغغتقبلية، والتي تقوم على افترااغغغغغغغات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة التوقعات المسغغغغغغغتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشغغغغغغغركة )قاالدارةق( على أح
 نتارا في المسغغغغتقب ، او عن أدا  الشغغغغركة أو انجاااتهاومجهولة، وغيرها من العوام  التي قد تؤثر على ان تكون نتارا الشغغغغركة الفعلية أو أدا ها أو إنجاااتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي 

ركة او نتارا عملياتها اختالفا جوهريا عن هذل الواردة في هذل التوقعات المسغغغغتقبلية صغغغغراحة أو اغغغغمنا. قد يتسغغغغبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشغغغغ

 التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سوا  كانت صريحة او امنية. 

المخاطر تتضغمن التقلبات بأسغعار  ة لعدد من المخاطر والشغكوك التي قد تتسغبب في اختالف التوقع المسغتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذلتخضغع أعمال الشغرك

عم ، والمنافسغة بنجا  وسغط مت يرات األواغاع السغياسغية واالجتماعية والقانونية الخامات، أو تكلفة العمالة الالامة لمزاولة النشغاط، وقدرة الشغركة على اسغتبقا  العناصغر الرريسغية بفريق ال
داعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير واالقتصغغادية، سغغوا  في مصغغر أو على صغغعيد االقتصغغاد العالمي، ومسغغتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصغغحية على السغغاحة اإلقليمية والدولية، وت

 مخاطر.فاردة، وتقلبات أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة الالتضخم، وت ير أسعار ال

نه في حاالت معينة قد يختلف المجموع أو النسب بعض المعلومات الواردة في هذل الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت ب رض التقريب العددي، وبالتالي فإ

 المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

٣٨

٦٢

 2019 أغسطسالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 حرة التداولأسهم  ■شركة كير هيلثكير   ■
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