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 8102مارس  10شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 7102مايو  01القاهرة في 

 

( وهي أ ار مجموعم مشررتكررويا  CLHO.CAأعلنت اليوم شررر م مشررتكرروب  ليوشامرا  )م)م) ل ور الاومصررم الم ررريم 

ة و ذلك عدر المشتكويا  التاشعم في الشوق الم ري، عن نتائجها المجمعم للوترة الماليم  قطاع خاص من حيث عدر األسرَّ

صرررافي وشلغ  )%17جنيه، وهو نمو سرررنوي شمعد  مليون  1.247، حيث شلغت اإليرارا  7102مامس  10المنتهيم في 

 %01، وصرراحذ كلك وصررو  هامف صررافي الرشح  لب خال  نوس الوترة %72مليون جنيه شزيارة سررنويم  1247 حرشال

، وهو أعلب معد  منذ طرح أسرررررهر الكرررررر م %.1واممواع هامف الرشح اإلجمالي شمقدام ثالث نقاط مئويم لي ررررر   لب 

  )شالاومصم الم ريم

 

الرعايم  سررررالمم المقوما  واألسررررس الداعمم لشرررروق 7102الرشع األو  من عام ومعكس مؤشرررررا  األرام المالي خال  

، وهو ما أثمر عن نمو قاعدة العمالم شمعد  والشررمعم المكرررفم التي مةهب شها مشررتكررويا  المجموعمال ررةيم في م ررر 

منويع األنكطم والخدما  المقدمم في  طام خطم مطايق نموكج األعما  التكاملي شين مشتكويا  عن فضرال   ،%00سرنوي 

  )شالمجموعمالمجموعم ومعزيز الكوامة التكغيليم 

 

 %1.، حيث شلغت مشاهمتها 7102الرشع األو  من عام وقد احتلت مشتكوب  ليوشامرا صدامة  يرارا  المجموعم خال  

 %02ثر مشتكوب الني  شدماوي شنشام  %71من  جمالي اإليرارا  المجمعم، ويليها مشتكوب القاهرة التخ  ي شنشام 

 )%02ومشتكوب الكروق شنشام 

 

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

معزز من ثقتنا في سالمم االستراميجيم التي نوذمها  7102م التي حققتها الكر م خال  الرشع األو  من عام يوالتكغيل الماليم

مرسيخ نموكج األعما  التكاملي شين مشتكويا  المجموعم والنجاح الذي أحرزمه في الكر م خال  الشنوا  القليلم الماضيم 

المم التر يز علب سوهو ما أثمر عن منميم اإليرارا ، مع معزيز هيك  التكاليف ومعزيز الكوامة التكغيليم فضال  عن 

وأضاف أن الكر م نجةت في  حراز العديد من التطوما   )ما  الرعايم الطايم فائقم الجورةمقدير خدعار  المرضب

عم  األقشام  وامة  وشما يضمنجميع المشتكويا  التاشعم علب مشتوى األقشام في التكغيليم ومن شينها موحيد قنوا  االم ا  

نعكس وقد االمختلوم، وش وم خاصم وحدا  الرعايم المر زة ومعام  القشطرة وغرف الطوامئ، شكام  طاقتها التكغيليم) 

خال   %71مررور ملك التطوما  في مةشن األرام التكغيلي لوحدا  الرعايم المر زة التي مجاوز   واممها التكغيليم 

ا ملموس ا في منويذ شرنامج التوسعا  الرأسماليم ومةديث الانيم 7102الرشع األو  من  ) وأشام  لب أن الكر م أحرز  مقدم 

في مشتكوب القاهرة التخ  ي شغرف الكاملم التي مجري حالي ا ، ويكم  كلك المضي قدما شأعما  التجديد األساسيم

مةوي  حر م المرضب شكك  فعا   لب ) وقد نجةت الكر م في ام  القشطرةالعمليا  ووحدا  الرعايم المر زة ومع

لضمان ح و  المريض علب  اممواع عدر العمالميتضح من وهو ما  التجديدأثنام عمليا  مشتكويا  المجموعم األخرى 

 )الخدمم الطايم الالزمم
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عي ا لتلايم سشين مشتكويا  المجموعم  استراميجيم التكام ها الوريد القائر علب نموكج أعمالمطوير وقد عكوت الكر م علب 

مجموعم   أ ارالرائدة مكانتها وكلك عار معهير االستوارة من ، فائقم الجورةالطلذ المتزايد علب خدما  الرعايم ال ةيم 

و المضطرر من النم اختراق المجتمعا  العمرانيم الجديدة لالستوارةعلب في م ر وقدممها المتناميم  خاصقطاع مشتكويا  

 الذي يضر، للتوسعا  الرأسماليمالكام   هاشرنامجسوف مواص  المجموعم منويذ ، ومن ناحيم أخرى) في عدر العمالم

الطايم الرعايم دما  خالالزمم لتوفير األروا  شإماحم  االمتيازوشرنامج مرا ز مةديث الانيم التكنولوجيم شمشتكويامها التاشعم 

  )ةتطوممو م رقيقمطاي ا في عالج األمراض التي متطلذ مخ  المرجوة نتائج الومةقيق المتنوعم 

 

ا ملموسا في هذا ال در شعد أن انتهت من  نكاما   معم  القشطرة الجديد راخ  مشتكوب  ليوشامرا وقد أحرز  الكر م مقدم 

ام ، علب أن يقوم نخام من أ وأ األطاشاستخدام أحدث ما وصلت  ليه مكنولوجيا الرعايم ال ةيمومشتكوب الني  شدماوي 

مقريا ا خال   %1. يرارا  المجموعم من معام  القشطرة شنشام وقد امموعت ) ةالجديدالقشطرة م  امعالمدمشين شتكغي  

خال  الن ف الثاني من ،  ما مخطط المجموعم إلنكام معم  جديد راخ  مشتكوب الكروق 7102الرشع األو  من عام 

 )قشطرة لي   عدر معام  القشطرة شالمجموعم  لب خمشم معام العام الةالي 

 

التأمين  شر ا امواقيا  استراميجيم مع نةو عقد شذلت جهور ا  ايرة مجدم اإلشامة  لب أن شر م مشتكوب  ليوشامرا و

التوسع  الكر م علبشوف مر ز ، فاألقطاب الرئيشيم لقطاع الرعايم ال ةيم في م رألحد شاعتاامها الكريك الموض  

ث يقوم العمالم حيللنمو في مغطيم الخدما  التأمينيم شكك  مئيشي خال  المرحلم المقالم شاعتاامها أحد المةر ا  األساسيم 

لب هذه عو) الطاي في القطاع الخاصالتأمين خدما  مقدمي وكلك شالتوازي مع قلم ، نقد االرعايم ال ةيم ششدار مكاليف 

ار  طالق عنةو مةشين  رامة عقور التأمين علب مشتوى المجموعم فقد قطعت مشتكوب  ليوشامرا شوط ا هائال  ، الخلويم

لكااك اويهدف مكروع ) في م رشر ا  التأمين  ارى امواقيا  جديدة مع وكلك من خال  موقيع الكااك الواحد مكروع 

خدما  التكخيص وال يدليم للةاال  المقيمم والةاال   ضمان  وامة هيك  النوقا  والتأ د من سرعم مقدير لب الواحد 

وقد أثمر ) مكل  شأفض  النتائج المرجوة حتب يشتمتع العمالم شتجرشم ال مثي  لها الوافدة للعيارا  الخامجيم وأقشام الطوامئ

ستةهب ي عدة التكلك عن مةشن مشتوى خدما  الرعايم الطايم المقدمم في مشتكوب  ليوشامرا فضال  عن فرص النمو الوا

اإليرارا    جماليمشاهمم العمالم المتعاقدين وشر ا  التأمين في وامموعت  شها شاقي مشتكويا  المجموعم في المشتقا )

الذي شهده قطاع نمو الام الماضي) وقد ساهر في نوس الوترة من الع ٪11مقاش   7102الرشع األو  من عام خال   ٪.1 لب 

خال  في نمو اإليرارا   %21قطاع النوط شنشام العاملم في كر ا  المع المجموعم التي وقعتها مواقيا  و ذلك اال التأمين

 )7102الرشع األو  من 

 

م التقدوهو ما انعكس في قطعت شوط ا طويال  علب صعيد استراميجيم التوسعا  المخططم الكر م أن وأ د عز الدين 

ص االستةواك علب مشتكويا  قائمم في سوق شالتوازي مع رماسم فر المشتقلمالملةوظ الذي أحرزمه شمكروع العيارا  

شتكويا   حدى المعلب  استةواكالرعايم ال ةيم الم ري الذي يتشر شتعدر الالعاين) فقد قامت الكر م شإممام صوقتي 

امي لالستةواك علب  ام  ،  ما قامت شتقدير عرض شرام  جاسرير 77مالغ قدمة استيعاشيم شالكارى شمنطقم غرب القاهرة 

علب أن يتر منويذ ال وقم شعد الة و   سرير 001مالغ طاقتها االستيعاشيم التي شمنطقم شرق القاهرة  النزهممشتكوب أسهر 

توقيع مذ رة مواهر مع شر م النهضم التعليميم  )م)م)، لتجديد ومكطيذ شكر م  ما قامت ال )علب موافقم الجها  التنهيميم

، علب م   طاقتها االستيعاشيم  لب سرير 011ومكغي  مشتكوب قائمم شمةافهم شني سويف مالغ سعتها حوالي ومجهيز 

وأشام  لب أن هذه  )سرير، وكلك  لب جانذ التقدم الملةوظ الذي أحرزمه الكر م في موسعم مشتكوب الكروق 711
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أ ار  مرسخ من مكانم الكر م والواعد شوق هذا الل ال اعدممنا علب استيعاب االمجاه قدالجديدة سوف معزز من اإلضافا  

 )م رمزور لخدما  الرعايم ال ةيم في 

 

والتي هيأمها لالستوارة من األسس القويم  منهومم متكاملم من الخدما  الطايم عاليم الجورةمن  همقدمومنورر الكر م شما 

ا الممواع معدال  الزي الشكانيم الوريدةم االتر يالتي يتمتع شها سوق الرعايم ال ةيم في م ر، ومن شينها  ارة الشكانيم نهر 

، والطلذ غير المشتوفب علب شر ا  القطاع الخاص من مزوري خدما  الطلذ الهيكليومتوسط األعمام، و ذلك قوة 

 ) خدمملشدال  من الشدار النقدي مقاش  الة و  علب ا نةو التغطيم التأمينيمالتةو  والرعايم ال ةيم، ومطوم األمراض، 

 

لكر م مشتكوب  ليوشامرا شاإلضافم  لب مةليال   7102مامس  10يمكن مةمي  مقرير نتائج الوترة الماليم المنتهيم في 

   investors.cleopatrahospitals.comاإلرامة ألرام الكر م عار الموقع اإللكتروني: 

 —نهايم الايان  —

 

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 
خ ص في م رر، ومت مالمجموعم لشرر م مشرتكروب  ليوشامرا وشرر امها التاشعم( أ ار مجموعم للمشرتكرويا  الخاصرمعد 

 أمشعم مشرتكويا  مئيشيمعار وخدما  الطوامئ  ممن خدما  الرعايم ال رةيم العامم والمتخ ر ر مفي مقدير شاقم واسرع

 وق) خ  ي ومشتكوب الني  شدماوي ومشتكوب الكروهي مشتكوب  ليوشامرا ومشتكوب القاهرة الت ،القاهرة الكارىفي 
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 معلومات عن السهم
 

 ور الاومصم الم ريم: 

CLHO.CA  

 7101ماميخ القيد: يونيو 

 مليون سهر 04111عدر األسهر: 
 

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى يةيب

 مدير عالقات المستثمرين
 +7( 1ل7 77.0 2.20 : 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.co

m 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
سررررررتخدام مث  ا يةتوي هذا الايان علب موقعا  مشررررررتقاليم، والتوقع المشررررررتقالي هو أي موقع ال يت رررررر  شوقائع او احداث ماميخيم، ويمكن التعرف عليه عن طريق

، قمرىق، عا ق، قمعتزمقالعاراما  والكلمرا  االميرم قوفقرا للتقرديرا ق، قمهردفق، قمرمقرذق، قمقردمق، قمتةمر ق، قمعتقدق، ققدق، قالتقديرا ق، قموترضق، قموق

ب التعرف علقمخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمكرررروعا ق، قيناغيق، قعلب علرق، قسررروفق، او في    حالم، ما ينويها او معايرا  اخرى مماثلم التي مهدف الب 

كررررأن اليم المشررررتقاليم او الخطط أو التوقعا  شالتوقع شاعتاامه مشررررتقالي) هذا ينطاق، علب وجه الخ رررروص،  لب التوقعا  التي متضررررمن معلوما  عن النتائج الم

 الكر م)    األعما  التجاميم واإلرامة، والنمو أو الرشةيم والهروف االقت اريم والتنهيميم العامم في المشتقا  وغيرها من المشائ  التي مؤثر علب

داث مشررررتقاليم، والتي مقوم علب افتراضررررا  اإلرامة ومنطوي علب مخاطر التوقعا  المشررررتقاليم معكس وجها  النهر الةاليم إلرامة الكررررر م لقاالرامةق( علب أح

تائج الفا جوهري ا عن أي نمعروفم وغير معروفم ومجهولم، وغيرها من العوام  التي قد مؤثر علب ان مكون نتائج الكر م الوعليم أو أرامها أو  نجازامها مختلوا اخت

الوامرة في هذه التوقعا  المشررتقاليم صررراحم أو ضررمنا) قد يتشرراذ مةقق أو عدم مةقق هذا االفتراض في اختالف  في المشررتقا ، او عن أرام الكررر م أو انجازامها

 م) يةم او ضمنيالةالم الماليم الوعليم للكر م او نتائج عمليامها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعا  المشتقاليم، أو عدم موافق التوقعا  سوام  انت صر

هذه و الكرررررر م لعدر من المخاطر والكررررركوك التي قد متشررررراذ في اختالف التوقع المشرررررتقالي او التقدير أو التناؤ اختالفا جوهري ا عن األمر الواقع)مخضرررررع أعما  

والمنافشم شنجاح  يق العم ،المخاطر متضمن التقلاا  شأسعام الخاما ، أو مكلوم العمالم الالزمم لمزاولم النكاط، وقدمة الكر م علب استاقام العناصر الرئيشيم شور

لرعايم طاع اوسرط متغيرا  األوضراع الشرياسريم واالجتماعيم والقانونيم واالقت راريم، سروام في م رر أو علب صرعيد االقت رار العالمي، ومشتجدا  ومطوما  ق

ام الوائدة، ومقلاا  أسرررعام صررررف العمال ، وقدمة ال رررةيم علب الشررراحم اإلقليميم والدوليم، ومداعيا  الةرب ومخاطر اإلمهاب، ومأثير التضرررخر، ومغير أسرررع

 اإلرامة علب التةرك الدقيق والشريع لتةديد المخاطر المشتقاليم ألنكطم الكر م مع  رامة المخاطر)

عينم قد لي فإنه في حاال  مشعض المعلومرا  الوامرة في هرذه الوثيقرم، شمرا في كلرك المعلومرا  الماليم، طرأ عليها شعض التعديال  شغرض التقريذ العدري، وشالتا

  يختلف المجموع أو النشذ المئويم الوامرة هنا عن اإلجمالي الوعلي)
 

  

٦٩

٣١

 81١2فبراير المساهمين اعتباًرا من  هيكل

 أسهم حرة التداول ■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
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 81١2الربع األول  81١2الربع األول  )مليون جنيه(

    

 %17 1.247 71740 إيرادات النشاط

 %72 (77742ل (02142ل  تكاليف النشاط

 %44 00711 2011 مجمل الربح

  %.1 %10 هامش الربح اإلجمالي

 %1. (.1.4ل (1242ل مصروفات إدارية وعمومية

  (741ل 11 تكاليف أنشطة االستحواذ

 %071 (147ل (742ل مخصصات

 %010 141 047 إيرادات أخرى

 %41 2718 4011 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

  %01 %01 هامش األرباح التشغيلية

 %077 1140 0141 إيرادات التمويل

 %77- (0741ل (0142ل  مصروفات التمويل

 %011 7211 1717 األرباح قبل خصم الضرائب

  %77 %.0 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %012 (0741ل (.74ل  الضريبة الحالية

 %22 .04 142 الضريبة المؤجلة

 %7. 2718 8.10 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %01 %00 هامش صافي الربح

    

    الربح الخاص بكل من

 %007 1141 7147 مالكي الشركة األم

 - 147 147 حقوق األقلية

 %7. 2718 8.10 أرباح الفترة

 

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 نسبة التغيير 81١2الربع األول  81١2الربع األول  )مليون جنيه(

    

 %72 1247 7740 الفترةصافي أرباح 
  - - الدخل الشامل اآلخر

 %7. 2718 8.10 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
    

    إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %007 1141 7147 مالكي الشركة األم
 - 147 147 حقوق األقلية

 %7. 2718 8.10 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 8102الربع األول نتائج 

 

 المجمعةالميزانية 

 81١2مارس  ٣١ 81١2ديسمبر  ٣١ مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 5.274 5.274 األصول الثابتة

 5.274 25172 أصول غير ملموسة

 24171 15471 مدفوعات تحت بند االستثمارات

 ٩245٩ 2.25١ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 4473 4271 المخزون

 22.74 1.475 مدينون تجاريون

 .2.7 2271 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1275 475 مستحقات لدى األطراف ذات العالقة

 72... 1.22.71 النقدية بالبنوك والصندوق

 0.12117 0.82118 إجمالي األصول المتداولة

 5٦..8.1 8.١125٣ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 2272. 2272. المدفوعراس المال 

 2.574 2.272 احتياطيات

 72..2 21274 أرباح مرحلة

 0.11741 0.11141 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 4.74 .447 حقوق األقلية

 ١.48152 ١.٣2٦58 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 13271 2.174 الجزء غير المتداول من القروض

 4471 .257 حوافز العامليننظام 

 1471 1575 التزامات ضريبية مؤجلة

 82252 ٣٦.5٦ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 2171 2171 مخصصات

 24171 25174 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 172 - مستحقات لدى األطراف ذات العالقة

 .447 471. طويلة األجلالجزء المتداول من القروض 

 4175 1272 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 143 12212 إجمالي االلتزامات

 34112 78011 إجمالي حقوق الملكية

 5٦..8.1 8.١125٣ إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 بيان صحفي

 8102الربع األول نتائج 

 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 81١2مارس  ٣١ 81١2مارس  ٣١ مليون جنيه مصري

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 2141 1242 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 .014 241 اإلهالك

 - 041 استهالك أصول غير ملموسة

 (.04ل (141ل  اضمحالل أرصدة مدينون تجاريون انتفى الغرض منها

 747 241 االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريون

 (.04ل  (047ل  االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريونإعدام من 

 241 147 المكون من المخصصات

 (041ل  (.14ل  المستخدم من المخصصات 

 (747ل  (141ل  مخصصات انتفى الغرض منها

 (140ل  (140ل  أرباح بيع أصول ثابتة

 (1140ل  (0141ل   فوائد دائنة

 0047 0141 فوائد وعموالت

 - (741ل  الدخل المسددةضرائب 

 - 141 إعدام أصول ثابتة

 0141 740 نظام حوافز العاملين

 2414 2414 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات

   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (142ل (147ل  التغير في المخزون

 (1141ل (7741ل  التغير في المدينون التجاريون

 (147ل (7.41ل  في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينةالتغير 

 (47.ل - التغير في المستحقات لدى األطراف ذات العالقة

 0142 47. التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 4412 .31 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 

 140 147 المة   من شيع أصو  ثاشتم

 (0042ل (0041ل  مدفوعا  لكرام أصو  ثاشتم ومكروعا  مةت التنويذ

 (241ل (0141ل  مدفوعا  لمكروعا  مةت التنويذ

 (140ل  - المدفوع لالستةواك علب شر م ماشعم، صافي النقديم المشتةوك عليها

 (01240ل - االستثماما مدفوعا  مةت شند 

 1141 242 فوائد مة لم

 0041 240 شهوم من ماميخ اإليداع 1ورائع استةقاق أ ثر من 

  -  - المة   من سندا   سكان

 (.81.) (417)  التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةصافي 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 (7141ل  - موزيعا  أمشاح مشدرة

 - 041 ومشهيال  مقاوضا  من قروض

 (07141ل - المدفوع لشدار القروض
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 7141 - مقاوضا  من مشهيال  الشةذ علب المككوف

 (7741ل  - المدفوع لشدار مشهيال  الشةذ علب المككوف

 (.714ل (141ل  فوائد وعموال  مشدرة

 (.0711) 117 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 (.8021) .81 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 77140 .4.. الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 77718 4711 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 

 


