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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017نتائج الربع الثاني 

 2017 يونيو 30شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

 2017أغسطس  22 القاهرة في

 

ة CLHO.CAأعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية  ( وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد األسرَّ

مليون  523.9حيث بلغت اإليرادات ، 2017يونيو  30المالية المنتهية في للفترة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعة 

خالل  %71مليون جنيه بزيادة سنوية  52.6ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ، %27أشهر من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل  6جنيه خالل أول 

 نفس الفترة.

 

 23.6ليبلغ  %184نمو صافي الربح بمعدل سنوي مع ، %29بمعدل ، وهو نمو سنوي مليون جنيه 261.8وخالل الربع الثاني منفردًا، بلغت اإليرادات 

 .نقاط مئوية خالل نفس الفترة 5بزيادة  2017يونيو نهاية في  %9هامش صافي الربح بلغ و .مليون جنيه

 

غم ر، حيث نجحت الشركة في تنمية اإليرادات ول من العام الجاريالنصف األوتعكس نتائج شركة مستشفى كليوباترا قوة األداء المالي والتشغيلي خالل 

ل نفس خال ايرادات التمويل، مصحوبًا بتحسن هيكل التكاليف ونمو نظًرا لتزامنه مع شهر رمضان الكريم خالل الربع الثانيالتباطؤ الموسمي المعتاد 

األخيرة زيادة للهم تقبلكما استفادت الشركة من تنامي ثقة العمالء في جودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات المجموعة، وهو ما انعكس في سرعة  .الفترة

  أثر سلبي على حجم قاعدة العمالء. بأقلالخدمات أسعار ب

 

، من إجمالي اإليرادات المجمعة %44، حيث بلغت مساهمتها 2017من عام الثاني الربع وقد احتلت مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة خالل 

 .%17ومستشفى الشروق بنسبة  %17ثم مستشفى النيل بدراوي بنسبة  %22، ويليها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة مليون جنيه 115.1أو ما يعادل 

 

انعكست  خالل الفترة الماضيةاإلدارة جهود  وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا،

ودعم قدرتها على استقبال أكبر عدد من المرضى وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة بجميع المستشفيات المجموعة  في نمو الطاقة االستيعابية بمستشفيات

وذج ق نمالتابعة باعتبارها أبرز وجهة لخدمات الرعاية الطبية فائقة الجودة في السوق المصري. وأعرب عز الدين عن اعتزازه بنجاح الشركة في إطال

ك اقترابها من ضم المزيد من كبرى المستشفيات العاملة في مصر إلى المجموعة. وأكد أن نجاح الشركة في تجاوز التحديات وكذل العيادات الطبية المستقلة

ت مة متكاملة من الخدماتقديم منظوقدرتها على مع تعزيز االقتصادية والتشغيلية المنظورة قد مكنها من تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها على المدى البعيد 

 .الطبية عالية الجودة لضمان حصول العمالء على تجربة ال مثيل لها تكلل بأفضل النتائج المرجوة

 

 النيل بدراوي مستشفى اتتجديدأوشكت على االنتهاء من خطة تحديث البنية األساسية بجميع مستشفيات المجموعة، حيث وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ 

ة المركزة ووحدات الرعايالعمليات في غرف الجديدة وتركيب المعدات تحديث والعيادات الخارجية تطوير الخارجية للمستشفى والوجهة تجديد بما في ذلك 

جميع تطوير البنية التكنولوجية بكما تمضي الشركة قدًما في  بالمستشفى.عن تحسن مؤشرات األداء المالي والتشغيلي ، وهو ما سيثمر ومعمل القسطرة

باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية من  داخل مستشفى كليوباترامعمل القسطرة الجديد استكمال مستشفيات المجموعة بما في ذلك 

 كما .ية بأشعة إكسلخاتدالفحوصات الشمل تمستشفى لوسوف يساهم معمل القسطرة الجديد في زيادة الطاقة االستيعابية لعمليات ال .شركة فيليبس العالمية

الصناعي  ة للتنفسد، وإضافة أجهزة جديتحديث غرف العمليات برزهاأالعديد من الخدمات داخل المستشفيات األربعة إضافة  االستثمارات الجديدةتضمنت 

  تحديث جراحة المناظير.و وتحديث أنظمة التخدير

 

 Compass Groupإلى مجموعة لمرضى والموظفين لتغذية المقدمة الخدمات سناد مطلع يوليو الماضي إلتوقيع اتفاقية قامت المجموعة بمن جانب آخر و

plc.  الدولية وبما  معاييرالعلى وفقا ألوالقيمة الغذائية عالية الجودة وتزويد المرضى بالوجبات بهدف تحسين جودة األغذية بجميع المستشفيات التابعة

مستشفى الشروق ومستشفى تولى يعلى أن ، لمغسلةاكما تعكف الشركة على توحيد خدمات  .HACCPالغذائية سالمة الجودة واشتراطات المع يتماشى 

النيل  لمستشفى كليوباترا ومستشفىوبالتالي إتاحة المجال  ،المجموعة في شرق وغرب القاهرة تمسئوليات المغسلة لخدمة مستشفياالقاهرة التخصصي 

 الخدمات الطبية المدرة لإليرادات.الستحداث المزيد من األنشطة وبدراوي 

 

ر افتتاحها في المقر منالتي وبالعيادة األولى سير العمل وفقًا للجدول الزمني ي، حيث مستقلةالطبية ات العيادالإنشاء نحو وقد أحرزت الشركة تقدما ملموسا 

لك العيادات وسوف يتم تزويد تا بتحديد موقع العيادة الثانية في منطقة غرب القاهرة. يً بينما تقوم الشركة حال، العام الجاريالجديدة قبل نهاية منطقة القاهرة 

 .ددةالمح إجراء العمليات الجراحية في مجموعة من التخصصاتفضالً عن والعيادات خارجية،  يةخدمات التشخيصالإلى جانب قسم بصيدلية متكاملة 

 

حلول الربع الصفقة بعلى أن يتم تنفيذ ومن ناحية أخرى، قامت الشركة بتوقيع اتفاق لالستحواذ على إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة غرب القاهرة 

ما قامت ك. ةإلى المجموعالتشغيلية واألصول ونقل التراخيص والموافقات التنظيمية األخير من العام الجاري بعد الحصول على االعتمادات المستندية 

، علًما بأن إتمام االتفاقية مرهون باالنتهاء من عمليات في شمال القاهرة خارج حدود العاصمة ى أخرىلالستحواذ على مستشف وقيع اتفاق حصريالشركة بت
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أن ينعكس المردود  تتوقعوعلى هذه الخلفية . بني سويفحافظة مبأحد المستشفيات القائمة االستثمار في تتطلع الشركة أيًضا إلى الفحص النافي للجهالة. و

 .2018األصول الجديدة على إيرادات الشركة ابتداًء من عام اإليجابي إلضافة 

 

وأيضا  ،ترسيخ نموذج األعمال التكاملي بين مستشفيات المجموعةلإلى تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية  2017وتتطلع اإلدارة خالل النصف الثاني من عام 

ترسيخ الهوية  بهدف« One Cleopatra» من خالل برنامجالكيان الواحد استحداث الدليل الموحد لإلجراءات التشغيلية، باإلضافة إلى إضفاء ثقافة 

 نها.دعم خطة التكامل وروح العمل المشترك فيما بيالمؤسسية للشركة عبر إطالق العالمة التجارية الموحدة لجميع المستشفيات التابعة و

 

لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة عبر الموقع  2017يونيو  30 يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في

   investors.cleopatrahospitals.comاإللكتروني: 

 —نهاية البيان  —

 

في مستشفى  فيليبس العالميةبتكنولوجيا  وحدة الفحوصات التداخلية بأشعة إكس

 كليوباترا

 

 غرفة العمليات الجديدة بمستشفى النيل بدراوي

   

  جناح وحدة العناية المركزة المجدد حديثا في مستشفى النيل بدراوي
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 بيان صحفي

 2017نتائج الربع الثاني 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

 ةديم باقة واسعفي تقفي مصر، وتتخصص  ةمجموعة للمستشفيات الخاص تعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر

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. 

 

 السهم معلومات عن

 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 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 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية

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 طري 

، "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 أينطب ، 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 تحق  أو عدم تحق  هذا االفتراض في اختال

 اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم تواف  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 بفري  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 الدقي  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 يونيوالمساهمين 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
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 قائمة الدخل المجمعة

 )مليون جنيه(
الربع الثاني 

٢٠17 

الثاني الربع 
٢٠16 

 التغيير
أشهر  6

٢٠17 
أشهر  6

٢٠16 
 التغيير

       

 %27 413.4 523.9 %29 202.4 261.8 إيرادات النشاط

 %29 (286.6) (370.2) %32 (143.5) (189.4) تكاليف النشاط

 %21 126.8 153.7 %23 58.9 72.4 مجمل الربح

  %31 %29  %29 %28 هامش الربح اإلجمالي

 %34 (55.9) (75.1) %18 (31.0) (36.4) إدارية وعموميةمصروفات 

 %50- (9.2) (4.6) %78- (8.2) (1.8) مخصصات

 %34- 3.9 2.6 %44- 2.5 1.4 إيرادات أخرى

 %17 65.6 76.6 %60 22.2 35.6 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

  %16 %15  %11 %14 هامش األرباح التشغيلية

 %351 5.3 26.8 %304 2.8 13.3 التمويلإيرادات 

 %14 (28.9) (34.1) %14 (14.7) (17.3) مصروفات التمويل

 %65 42.1 69.3 %207 10.3 31.6 األرباح قبل خصم الضرائب

  %10 %13  %5 %12 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %23 (14.4) (17.7) %59 (5.2) (8.3) الضريبة الحالية

 %68- 3.1 1.0 %92- 3.2 0.2 المؤجلةالضريبة 

 %71 30.8 52.6 %184 8.3 23.6 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %7 %10  %4 %9 هامش صافي الربح

       

       الربح الخاص بكل من

 %86 25.7 47.7 %241 6.6 22.6 مالكي الشركة األم

 %5- 5.1 4.9 %41- 1.7 1.0 حقوق األقلية

 %71 30.8 52.6 %184 8.3 23.6 أرباح الفترة

 

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 )مليون جنيه(
الربع الثاني 

٢٠17 

الربع الثاني 
٢٠16 

 التغيير
أشهر  6

٢٠17 
أشهر  6

٢٠16 
 التغيير

       

 %71 30.8 52.6 %184 8.3 23.6 صافي أرباح الفترة

  - -  - - الدخل الشامل اآلخر

 %71 30.8 52.6 %184 8.3 23.6 الفترةإجمالي الدخل الشامل عن 

       

       إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %86 25.7 47.7 %241 6.6 22.6 مالكي الشركة األم

 %5- 5.1 4.9 %41- 1.7 1.0 حقوق األقلية

 %71 30.8 52.6 %184 8.3 23.6 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 الميزانية المجمعة

 ٢٠17 يونيو 3٠ ٢٠16ديسمبر  31 جنيه مصري مليون

   

   األصول غير المتداولة

 429.7 396.7 األصول الثابتة

 243.7 246.4 أصول غير ملموسة

 673.5 643.1 إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 -    - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 45.7 46.1 المخزون

 161.7 125.9 مدينون تجاريون

 46.0 25.6 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 415.2 439.6 النقدية بالبنوك والصندوق

 668.6 637.3 إجمالي األصول المتداولة

 134٢.1 1٢٨٠.4 إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 100.0 100.0 راس المال المدفوع

 298.0 298.0 احتياطيات

 202.4 168.7 أرباح مرحلة

 600.5 566.7 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 48.3 43.8 حقوق األقلية

 64٨.7 61٠.5 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 301.1 326.0 طويلة األجل الجزء غير المتداول من القروض

 6.4 - نظام حوافز العاملين

 59.0 60.0 التزامات ضريبية مؤجلة

 366.5 3٨6.٠ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 25.9 24.9 مخصصات

 215.4 175.2 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 68.2 52.2 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 17.4 31.6 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 326.9 283.9 المتداولة إجمالي االلتزامات

 693.4 669.9 االلتزاماتإجمالي 

 134٢.1 1٢٨٠.4 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 بيان صحفي

 2017نتائج الربع الثاني 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 ٢٠16يونيو  3٠ ٢٠17يونيو  3٠ مليون جنيه مصري

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 42.1 69.3 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 14.0 15.3 األصول الثابتة إهالك

 2.7 2.7 استهالك أصول غير ملموسة

 (6.7) (6.8) مدينون تجاريون انتفى الغرض منهافي قيمة ضمحالل اال

 13.7 13.9 مدينون تجاريونقيمة االضمحالل في 

    - (3.5) إعدام من اضمحالل في مدينون تجاريون

 9.5 5.5 المكون من المخصصات

 (3.0) (3.6) المستخدم من المخصصات 

 (0.3) (0.9) مخصصات انتفى الغرض منها

 - (0.1) أرباح بيع أصول ثابتة

 (5.8) (26.9)  فوائد دائنة

 29.3 33.6 فوائد وعموالت

 (32.2) (21.2) ضرائب الدخل المسددة

    - 3.3 إعدام أصول ثابتة

 - 0.2 االضمحالل في أرصدة المخزون

    - 6.4 حوافز العامليننظام 

 63.2 87.1 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات

   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (3.3) 0.2 التغير في المخزون

 (18.3) (39.4) التغير في المدينون التجاريون

 (15.2) (30.6) التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

    -    - التغير في المستحقات من األطراف ذات العالقة

 24.1 19.2 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 50.6 36.5 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 - 0.3 المحصل من بيع أصول ثابتة

 (3.9) (29.5) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 (   11.0) (22.4) مشروعات تحت التنفيذشراء مدفوعات ل

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

 5.8 26.5 فوائد محصلة

 23.5 38.6 شهور من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

    -    - المحصل من سندات إسكان

 (220.6) 13.6 النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتصافي 

   

   :التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 207.2 12.0 وتسهيالت مقبوضات من قروض

    - (14.0) توزيعات أرباح مسددة

 (0.5) (13.0) فوائد وعموالت مسددة

 - - عالوة إصدارالمحصل من 

 - (20.8) المدفوع لسداد القروض

 206.8 (35.9) التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 36.7 14.3 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 44.4 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 83.7 58.6 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 


