
  
 

 

    2017نتائج الربع األول   شركة مستشفى كليوباترا    |    1

 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017نتائج الربع األول 

 2017مارس  31شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

 2017 مايو 23 القاهرة في

 

( وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع CLHO.CAأعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية 

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعة  هية في المالية المنتللفترة خاص من حيث عدد األسرَّ

رغم تأثير الضغوط التضخمية  %24بمعدل ، وهو نمو سنوي مليون جنيه 262.1اإليرادات بلغت ، حيث 2017مارس  31

 .2016الرعاية الصحية في مصر منذ تعويم الجنيه مطلع نوفمبر  على قطاع

 

من  %43، حيث بلغت مساهمتها 2017الربع األول من عام وقد احتلت مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة خالل 

ومستشفى  %18بنسبة ثم مستشفى النيل بدراوي  %22إجمالي اإليرادات المجمعة، ويليها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة 

 .%17الشروق بنسبة 

 

ش وتنمية هامنمو المعدالت  لحفاظ علىالخدمات الطبية سعيًا لأسعار األخيرة بزيادة الادات إلى رويرجع الفضل في نمو اإلي

دمة، وهو مقاالرتقاء بجودة الخدمات الطبية التنتهجها الشركة من أجل حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو التي  األرباح،

 .الربع األولء للزيادة الجديدة في األسعار أواخر عمالما انعكس في سرعة تقبل ال

 

تطورات الأن  وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا،

التكامل بين تعكس المردود اإليجابي الستراتيجية  2017خالل الربع األول من عام المالية والتشغيلية التي أحرزتها الشركة 

من الخدمات  منظومة متكاملةتقديم المجموعة، إلى جانب االلتزام المتواصل بالعمليات واألنشطة التشغيلية على مستوى مستشفيات 

ل بأفضل النتائج المرجوة. وأوضح عز الدين أن الشركة ال مثيل لها تكلتجربة على العمالء لضمان حصول  عالية الجودةالطبية 

، مع التركيز ةيالصيدلتنمية إيرادات من منظومة خدمات التشخيص وخطة متعددة المحاور لتعظيم االستفادة تنفيذ تعكف حاليًا على 

رباح بجميع المشروعات ، وهو ما سينعكس على نمو اإليرادات وبالتالي تعظيم هامش األتحسين معايير الجودة والسالمةعلى 

 سواء القائمة أو المستقبلية.

 

بفضل نجاح الشركة في  %20، وهو نمو سنوي بمعدل 2017مليون جنيه خالل الربع األول من عام  81.3وبلغ مجمل الربح 

مش الربح ها . وبلغالسوق المصريالمخيمة حاليًا على المشهد االقتصادي في تجاوز التحديات االقتصادية والضغوط التضخمية 

الشركة في تحسين هيكل التكاليف الخاص بسلسة . كما نجحت 2016خالل نفس الفترة من عام  %32مقابل  %31اإلجمالي 

جميع بة التشغيليتحسين التكامل بين العمليات  وكذلك ،اإلمداد والتوريد عبر توحيد مشتريات األدوية والمستلزمات الطبية

رائب ، وهو ما انعكس في نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضبصفة عامة ترشيد النفقاتبتدابير  مع االلتزام مستشفيات المجموعة

 %42مليون جنيه مع وصول هامش األرباح التشغيلية إلى  8.16لتبلغ  %81بمعدل سنوي  *والفوائد واإلهالك واالستهالك

 . خالل نفس الفترة

 

، وصاحب ذلك وصول هامش صافي الربح إلى %29جنيه بمعدل نمو سنوي مليون  29.1وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح 

 .2017خالل الربع األول من عام  11%

 

                                                           

غير نقدية كلفة ت)اإلدارة حوافز برنامج تكلفة االضمحالل وكلفة تالمخصصات وإضافة  (EBITDA)هالك واالستهالك بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإليعكس  * 

استبعاد اإلضافة إلى بفي نهاية الفترة(،  جماليالمبلغ اإل، على أن يتم توزيع 2020يونيو  30ونمو األرباح التشغيلية خالل فترة أربع سنوات تنتهي في  مسعر السهارتفاع بمرتبطة 

 اإليرادات األخرى.مساهمة اإليجابية من ال
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للخدمات الطبية المتكاملة في مصر، وأنها وجهة أحرزت تقدًما ملحوظاً في ترسيخ مكانتها كأفضل لشركة وأضاف عز الدين أن ا

لعائد االستثماري للمساهمين من خالل تحسين جودة وسرعة الخدمة المقدمة تسعى لتعظيم المردود اإليجابي ألعمالها مع تنمية ا

لجودة الرعاية الصحية وتحسين معايير الخدمات  ةتكنولوجيالتحديث البنية للعمالء تركيًزا على أربعة محاور رئيسية، من بينها 

طة خالل المرحلة المقبلة. وأوضح عز الدين ، وترشيد هيكل النفقات والمصروفات، إضافة إلى تنفيذ التوسعات المخطوالسالمة

مع تطوير  وفقا للجدول الزمني المستهدف، بمستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروقأن الشركة ماضية في تنفيذ خطة التجديدات 

خل مستشفى االبنية التكنولوجية بجميع مستشفيات المجموعة بما في ذلك تشغيل معمل القسطرة الجديد المقرر افتتاحه قريبًا د

 ممزايا اقتصاديات الحج كليوباترا. ومن جانب آخر تهدف اإلدارة إلى تعزيز التكامل بين مستشفيات المجموعة لالستفادة من

وبالتالي تعظيم هامش الربح من الخدمات الطبية الرئيسية والتكميلية. ولفت أيًضا أن الشركة أوشكت على إتمام االعتمادات 

يعابية مستشفى آخر في الصعيد )قدرة است علىعلى أحد المستشفيات القائمة في القاهرة، وكذلك االستحواذ المستندية لالستحواذ 

سرير(، كما أوشكت على إتمام دراسات الجدوى الخاصة بالتوسعات الجديدة في مستشفى الشروق، وتتطلع إلى توقيع عقود  200

ي منطقة شرق القاهرة خالل الربع الثالث من العام الجاري. وتابع عز الدين استئجار العيادات الطبية المستقلة المقرر افتتاحها ف

أن المحور الرابع يتمثل في مواصلة االستثمار في تنمية مهارات فريق العمل من خالل تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية للطاقم 

بعة العالمة التجارية الموحدة لجميع المستشفيات التا الطبي بالشركة، باإلضافة إلى ترسيخ الهوية المؤسسية للشركة عبر إطالق

 وما يعقبها من حمالت ترويجية للتعريف بالعالمة التجارية الجديدة. 

 

تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية من أجل ترسيخ نموذج األعمال التكاملي إلى  2017خالل النصف الثاني من عام اإلدارة وتتطلع 

نمية اإليرادات في ضوء زيادة األسعار أواخر الربع األول. ومن أبرز المبادرات التي نفذتها المجموعة مع تمستشفيات بين 

الشركة مؤخًرا إطالق باقات العمليات الجراحية ذات األسعار الموحدة من أجل مساعدة شركات التأمين في إدارة مجمل التكاليف 

كذلك على تبسيط عروض األسعار وأنظمة السداد للعمالء وهو  دون التأثير على جودة الخدمة الطبية للمرضى. وتركز الشركة

ما أثمر عن نمو أعمال الشركة خالل إبريل الماضي رغم التباطؤ الموسمي المعتاد خالل أشهر الربع الثاني. وتتضمن تلك 

الذين  ين وشركات التأمينالمتعاقدية، وتكثيف التعاون مع العمالء إلجراءات التشغيلالمبادرات أيضا استحداث الدليل الموحد ل

 خالل الفترة الماضية، باإلضافة إلى إضفاء ثقافة الشركة من خالل برنامج تضخميةالضغوط طالتهم تداعيات ال

«One Cleopatra»  بين المستشفيات التابعة األربعة وترسيخ روح  خطة التكاملبهدف دعم  2016الذي أطلقته خالل عام

توفير لوتعكف الشركة أيًضا على استحداث درجات السلم الوظيفي باألقسام اإلدارية والطبية سعيًا  .ابينهفيما العمل المشترك 

 تجاه الشركة. والء الموظفينوبالتالي ترسيخ لجميع العاملين فرص االرتقاء الوظيفي 

 

ما يكافح مصر. فبينالرعاية الصحية في واختتم عز الدين أن تحديات المشهد االقتصادي سوف تعجل بإعادة تشكيل خارطة قطاع 

ة غير المسبوقة، بدأت الشركة في جني ثمار ميزة األسبقي تضخمللبقاء وسط معدالت الالمستقلة المستشفيات صغار الالعبين و

، مستفيدة من التطبيق المبكر منظومة متكاملة لمشروعات الرعاية الصحية في مصرالتي تنفرد بها من خالل إنشاء أول 

ستراتيجية النمو التي تتبناها باإلضافة إلى جودة المشروعات الطبية التابعة، بما في ذلك فريق العمل الذي يضم أكفأ خبراء ال

 الرعاية الطبية والشبكة الهائلة من مقدمي الخدمات التكميلية.

 

اترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة لشركة مستشفى كليوب 2017مارس  31يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في 

   investors.cleopatrahospitals.comألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني: 

 

 — نهاية البيان —
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 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

 ةقديم باقة واسعت فيفي مصر، وتتخصص  ةتعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاص

وهي مسححتشححفى  ،القاهرة الكبرىفي أربعة مسححتشححفيات رئيسححية عبر وخدمات الطوارئ  ةمن خدمات الرعاية الصحححية العامة والمتخصححصحح

 كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. 

 

 معلومات عن السهم

 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016القيد: يونيو  تاريخ

 مليون سهم 200عدد األسهم: 

 

 لالستعالم والتواصل

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى يحيى

 مدير عالقات المستثمرين
 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 

 

 مستقبليةالتوقعات ال

ل العبارات اسحححححتخدام مث يحتوي هذا البيان على توقعات مسحححححتقبلية، والتوقع المسحححححتقبلي هو أي توقع ال يتصحححححل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

، "ممكن"، رى"، "تخطط"الكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تو

ا لتعرف على التوقع باعتباره مسححتقبلي. هذ"متوقع"، "مشححروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سححوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى ا

و ية واإلدارة، والنمو أينطبق، على وجه الخصحححححوص، إلى التوقعات التي تتضحححححمن معلومات عن النتائج المالية المسحححححتقبلية او الخطط أو التوقعات بشحححححأن األعمال التجار

 مسائل التي تؤثر على الشركة.   الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من ال

ة نطوي على مخاطر معروفالتوقعات المسححححتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشححححركة )"االدارة"( على أحداث مسححححتقبلية، والتي تقوم على افتراضححححات اإلدارة وت

بل، او عن أي نتائج في المستق جوهريًاو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا أ لفعليةوغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة ا

للشركة  ف الحالة المالية الفعليةعن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختال

 اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. او نتائج عملياتها 

طر عن األمر الواقع. وهذه المخاجوهريًا تخضححححع أعمال الشححححركة لعدد من المخاطر والشححححكوك التي قد تتسححححبب في اختالف التوقع المسححححتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا 

ستبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيراتالخاماتبأسعار  تتضمن التقلبات  ، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على ا

احة على السححع الرعاية الصحححية قطااألوضححاع السححياسححية واالجتماعية والقانونية واالقتصححادية، سححواء في مصححر أو على صححعيد االقتصححاد العالمي، ومسححتجدات وتطورات 

رة على التحرك الدقيق اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضححححححخم، وتغير أسححححححعار الفائدة، وتقلبات أسححححححعار صححححححرف العمالت، وقدرة اإلدا

 والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

د يختلف ق واردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حاالت معينةبعض المعلومات ال

  .المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي

  

٨٠

٢٠

 2017 مارسالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 حرة التداول أسهم ■شركة كير هيلثكير   ■

mailto:ir@cleopatrahospital.com
file://///server2/Inktank%20Work%20II/1.%20Clients/Cleopatra%20Healthcare/CLEO%20Quarterly%20financial%20reporting/CLEO%20ER%202016%20Q1/investors.cleopatrahospitals.com
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 قائمة الدخل المجمعة

 التغيير ٢٠17 الربع األول ٢٠16الربع األول  )مليون جنيه(

    

 %24 262.1 211.1 إيرادات النشاط

 %26 (180.8)  (143.1)  تكاليف النشاط

 %20 81.3 68.0 مجمل الربح

  %31 %32 هامش الربح اإلجمالي

 %55 (38.7)  (25.0)  مصروفات إدارية وعمومية

 %185 (2.8)  (1.0)  مخصصات

 %15- 1.2 1.4 إيرادات أخرى

 %6- 41.0 43.4 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائداألرباح 

  %16 %21 هامش األرباح التشغيلية

 %435 13.5 2.5 إيرادات التمويل

 %19 (16.8)  (14.1)  مصروفات التمويل

 %19 37.7 31.8 األرباح قبل خصم الضرائب

  %14 %15 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %2 (9.4)  (9.2)  الضريبة الحالية

 %1321- 0.8 (0.1)  الضريبة المؤجلة

 %29 29.1 22.5 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %11 %11 هامش صافي الربح

    

    الربح الخاص بكل من

 %32 25.2 19.1 مالكي الشركة األم

 %13 3.9 3.5 حقوق األقلية

 %29 29.1 22.5 أرباح الفترة

 

 

 المجمعةقائمة الدخل الشامل 

 نسبة التغيير ٢٠17الربع األول  ٢٠16الربع األول  )مليون جنيه(

    

 %29 29.1 22.5 صافي أرباح الفترة
  - - الدخل الشامل اآلخر

 %29 29.1 22.5 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
    

    إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %32 25.2 19.1 مالكي الشركة األم
 %13 3.9 3.5 حقوق األقلية

 %29 29.1 22.5 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 الميزانية المجمعة

 ٢٠17مارس  31 ٢٠16ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 407.6 396.7 األصول الثابتة

 245.0 246.4 أصول غير ملموسة

 65٢.6 643.1 إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

  -    - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 52.0 46.1 المخزون

 146.0 125.9 مدينون تجاريون

 54.4 25.6 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 434.4 439.6 النقدية بالبنوك والصندوق

 686.8 637.3 إجمالي األصول المتداولة

 1,339.4 1,٢٨٠.4 إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 100.0 100.0 راس المال المدفوع

 298.0 298.0 احتياطيات

 179.8 168.7 أرباح مرحلة

 577.9 566.7 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 47.3 43.8 حقوق األقلية

 6٢5.٢ 61٠.5 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 321.4 326.0 غير المتداول من القروضالجزء 

 2.1 - نظام حوافز العاملين

 59.2 60.0 ضريبية مؤجلةالتزامات 

 3٨٢.٨ 3٨6.٠ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 24.3 24.9 مخصصات

 210.5 175.2 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 57.7 52.2 األجلالجزء المتداول من القروض طويلة 

 39.0 31.6 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 331.4 283.9 إجمالي االلتزامات

 714.3 669.9 إجمالي حقوق الملكية

 1,339.4 1,٢٨٠.4 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 2017نتائج الربع األول 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 ٢٠17مارس  31 ٢٠16مارس  31 مليون جنيه مصري

   النقدية من األنشطة التشغيلية:التدفقات 

 37.7 31.8 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 7.5 7.0 اإلهالك

 1.3 1.3 استهالك أصول غير ملموسة

 (3.6)  (6.0)  اضمحالل أرصدة مدينون تجاريون انتفى الغرض منها

 8.0 6.9 االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريون

 (1.9)  (0.1)  االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريونإعدام من 

 3.2 1.1 المكون من المخصصات

 (3.4)  (0.1)  المستخدم من المخصصات 

 (0.5)  (0.1)  مخصصات انتفى الغرض منها

 (0.1)   - أرباح بيع أصول ثابتة

 (13.5)  (2.5)   فوائد دائنة

 16.3 14.1 فوائد وعموالت

 (2.0)   - المسددةضرائب الدخل 

 3.3  - إعدام أصول ثابتة

 2.1  - نظام حوافز العاملين

 54.4 53.4 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات

   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (5.9)  (1.7)  التغير في المخزون

 (22.5)  (17.5)  التغير في المدينون التجاريون

 (24.0)  (9.6)  المدينون اآلخرون واألرصدة المدينةالتغير في 

 4.9 8.3 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 6.9 33.0 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 0.2  - المحصل من بيع أصول ثابتة

 (11.3)  (2.6)  مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 (10.5)  (1.9)  مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ

  - (215.1)  المدفوع لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها

 8.7 2.5 فوائد محصلة

 8.1 (20.0)  شهور من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

  -  - المحصل من سندات إسكان

 (4.7)  (237.0)  النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتصافي 

   

   :التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  -  - المدفوع لزيادة رأس المال

 1.0 205.9 مقبوضات من قروض

 (0.3)  (0.3)  فوائد وعموالت مسددة

  -  - إصدارالمحصل من عالوة 

  -    - المدفوع لسداد القروض

 0.7 205.6 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 2.9 1.7 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 44.4 47.0 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 47.3 48.7 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 


