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 8102يونيو  01شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 8102أغسطس  01القاهرة في 

 

( وهي أ ار تج وعم تسررتكررويا  CLHO.CAأعلنت اليوم شررر م تسررتكرروب  ليوبامرا  )م)م) ل ور الاومصررم ال  ررر م 

ة و ذلك عدر ال ستكويا  التابعم في السوق ال  ري، عن نتائجها ال ج عم للوترة ال اليم  قطاع خاص تن حيث عدر األسرَّ

أشرررهر تن العام الجامي، وهو ن و  8خالل أول تليون جنيه  8.072اإل رارا  ، حيث بلغت 8102 ونيو  01ال نتهيم في 

اممواع تع  %010وهو ن و سرررنوي ب عدل  تليون جنيه 00071ونتج عن ذلك صرررافي أمباق بقي م ، %82سرررنوي ب عدل 

  )%81إلب هاتش صافي الربح 

 

 حربالصررررررافي وبلغ  )%81جنيه، وهو ن و سررررررنوي ب عدل تليون  08878اإل رارا  وخالل الربع الثاني تنوررًا، بلغت 

نقطم  01ب قدام هاتش صرررافي الربح اممواع ، وصررراحل ذلك الوترةخالل نوس  %880تليون جنيه بز ارة سرررنو م  878.

  )%80تئو م لي ل إلب 

 

مغم التااطؤ  8102تن عام الثاني خالل الربع والتكررررغيلي األراء ال الي نتائج شررررر م تسرررررتكررررروب  ليوبامرا قوة ومعكس 

 اإل رارا نجحت الكررررر م في من يم حيث ال وسرررر ي ال عتار خالل الربع الثاني ن ًرا لتزاتنه تع شررررهر متيرررران الكر م، 

منو ع األنكرررطم والادتا  ال قدتم في إطام خطم مطايم ن وذأل األع ال و، %8ن و قاعدة الع الء ب عدل سرررنوي بويرررل 

 )ومعز ز الكواءة التكغيليم التكاتلي بين تستكويا  ال ج وعم

 

 %11، حيث بلغت تساه تها 8102تن عام ني الثاالربع وقد احتلت تستكوب  ليوبامرا صدامة إ رارا  ال ج وعم خالل 

 %02بنسام الكروق ثم تستكوب  %02تن إج الي اإل رارا  ال ج عم، و ليها تستكوب القاهرة التا  ي بنسام 

 )%02بنسام النيل بدماوي وتستكوب 

 

ن سرومه ع كليوباترا،الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى عرب وفي هذا السياق أ

والتي مأمي في إطام تساعي اإلرامة لتن يم  8102تن عام الثاني والتكغيليم التي حققتها الكر م خالل الربع  النتائج ال اليمب

فائقم م ال حيتستكويا  ال ج وعم  أبرز وجهم لادتا  الرعا م اإل رارا  تستويدة تن الس عم ال كرفم التي مح ب بها 

ع ال يي ت أن الكر م أحرز  مقدًتا تل وًسا في منويذ برناتج محد ث الانيم األساسيم،ضاف وأ) سوق ال  ر مالجورة في ال

  حيمأحدث تا وصلت إليه مكنولوجيا الرعا م القدًتا في محسين جورة الادتا  ال قدتم بج يع ال ستكويا  التابعم باستادام 

عز ز موسوف معكف الكر م خالل الوترة ال قالم علب  واالستكام ين)واستقطاب أفيل الاارا  والكواءا  تن األطااء 

لطايم ومحسين جورة الادتا  اب ا في ذلك  ،بج يع القطاعا  التكغيليمهيكل التكاليف محسين الكواءة التكغيليم فياًل عن 

وهو تا عزز تن قدمة الكر م علب الحواظ علب تعدال  الن و  ،الادتا  ال عاونمسلسلم اإلتدار والتوم د وسرعم إنجاز 

تع قرب انتهاء حالم التااطؤ ال وس يم في قطاع الرعا م ال حيم وتواصلم منويذ ال اارما   ومن يم هاتش األمباق

 )االستراميجيم الراتيم إلب معز ز الكواءة التكغيليم ومن يم اإل رارا 
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 8187801، فقد نجحت الكر م في خدتم ي مجري حاليًا في تستكوب القاهرة التا  يأع ال التجد د الكاتلم التومغم 

وذلك بالتزاتن  .810تقامنم بنوس الوترة تن عام  %8وهو ن و سنوي ب عدل  8102ع يل خالل الربع الثاني تن عام 

، واممواع %82ال قي م ب عدل سنوي  ووق  الحالم إ رارتتوسط أث ر عن اممواع والذي تع مفع تستوى الادتا  ال قدتم 

نجحت وقد ) %82الجراحيم بنسام  الع ليم إ رارتتوسط ، و ذلك %08الوافدة للعيارا  الاامجيم بنسام  تتوسط إ رار الحالم

وال  روفا ،  هيكل النوقا مرشيد مدابير مطايم بويل قدممها علب الكر م في من يم تج ل األمباق ومع يم هاتش األمباق 

و م موحيد تكتر ا  األر ، واالستوارة تنجذابمعلب شروط معاقد  االستكام ينواألطااء أ وأ تع التواوض ب ا في ذلك 

تليون جنيه  880ل الربح  فقد بلغ تج )والحد تن النوا ا االستهالك مرشيد ، فيالً عن غرس ثقافم وال ستلزتا  الطايم

) وخالل الربع الثاني تنوررًا سجل تج ل الربح ن ًوا %11ب عدل سنوي هو ن و و 8102خالل الن ف األول تن عام 

 خالل نوس الوترة تن العام ال اضي) %82تقابل  %08تع وصول هاتش الربح اإلج الي  %18سنو ًا بنسام 

 

تليون جنيه خالل الن ف األول تن  08272د واإلهالك واالستهالك وبلغت األمباق التكغيليم قال خ م اليرائل والووائ

قال خ م اليرائل والووائد واإلهالك ، تع اممواع هاتش األمباق التكغيليم %12وهو ن و سنوي ب عدل  8102عام 

قال خ م اليرائل والووائد واإلهالك ) وخالل الربع الثاني تنوررًا، بلغت األمباق التكغيليم %81بنسام واالستهالك 

قال خ م اليرائل هاتش األمباق التكغيليم اممواع تع ، %.1 تليون جنيه وهو ن و سنوي ب عدل 70..واالستهالك 

تليون  0170بحوالي ض حالل االمقليل مكاليف  نجاق الكر م في، وهو تا  عكس %81إلب والووائد واإلهالك واالستهالك 

لتحسين و رجع ذلك التحسن إلب الجهور التي بذلتها اإلرامة خالل األعوام ال اضيم  )8102الثاني تن جنيه خالل الربع 

 ) ، وإعدام الد ون ال تعثرةومعز ز  واءة ن ام التح يل ب ستكويا  ال ج وعم ،جورة الحسابا  ال د نم

 

وتا  8102وقد نجحت الكر م في من يم اإل رارا  ومع يم األمباق مغم أع ال التجد د التي شهدها الربع الثاني تن عام 

أع ال التجد د الكاتلم في تستكوب القاهرة التا  ي صاحل ذلك تن اممواع في ال  روفا  التكغيليم، وعلب مأسها 

بالكاتل الع ليا  وجناق غرف مجد د ومطو ر سر ر(، و 88ل  زةوحدا  الرعا م ال رحيث انتهت ال ج وعم تن مجد د 

 )ال عاتلمحد ث و

 

مرى أن إلرامة اإال أن ، أشهر أمبعماستغرقت التي ومغم مراجع القدمة االستيعابيم اإلج اليم لل ستكوب خالل فترة التجد د 

لجورة حتب افائقم األروا  الالزتم لتقد م خدتا  الرعا م ال حيم هذه التجد دا  سوف موفر ل ستكوب القاهرة التا  ي 

جد د الوجهم م ال ستكوباألع ال الجام م في ومك ل  ) ست تع الع الء بتجربم ال تثيل لها مكلل بأفيل النتائج ال رجوة

لغرف اإلقاتم لب التجد د الكلي ، باإلضافم إ8102والتي تن ال توقع ا ت الها تع بدا م الربع الثالث تن ، الاامجيم لل ستكوب

،  ستكويا البااقي  د والتجد د األخرى في ال ج وعم بدء أع ال التجداألساسيم أع ال الانيم ومي نت ) وتناطم االستقاال

 والعيارا  الاامجيم)لغرف اإلقاتم التجد د أع ال والتي ستادأ ب

 

الجراحا  التداخليم للقلل   ا نجحت الكر م في معز ز تكانتها الرائدة  أبرز وجهم لادتا  الرعا م الطايم في تجال 

ز ارة الطاقم االستيعابيم لل ستكوب عار إضافم ع ليا  القسطرة وتعاتل بتعز ز ، حيث قاتت تؤخًرا واألوعيم الدتو م

 حيم التن الادتا   التي متالوم أهم تحاومها في مقد م تن وتم تتكاتلموفي إطام استراميجيم الكر م ) وتتطومةجد دة 

تكوب وتستكوب النيل بدماوي، وتس، في تستكوب  ليوبامرالقسطرة جد دة لتعاتل بتطو ر فائقم الجورة، قاتت الكر م 

الت در للكر ان األومطي عن طر م القسطرة صالق إجراء الع ليا  الجراحيم إلوالتي تكنتها تن ، القاهرة التا  ي
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جراحا  إجراء باإلضافم إلب ، بككل تنت م (TAVIالقسطرة لاألومطي عن طر م ال  ام استادال ( وع ليا  EVARل

العام الحالي  خالل الربع الرابع تن افتتاحهتن ال قرم تاتار قسطرة خاتس فياًل عن القلل ال وتوق في تستكوب  ليوبامرا 

ت ا ساهم في  8102الربع الثاني تن عام خالل ع ليم قسطرة  201قاتت ال ج وعم بإجراء وقد ) ستكوب الكروقتراخل 

 )٪80ب عدل سنوي القسطرة إ رارا  من يم 

 

لجورة افائقم الرعا م ال حيم خدتا  محقيم الهدف األس ب عار موفير علب مر ز الكر م ن أوفي الاتام أ د عز الد ن 

ب باإلضافم إل، الطايم راخل ال ستكويا الادتا  وهو تا  عكس الجهور ال اذولم لتطو ر ، الع الءأل ار عدر ت كن تن 

 ،األساسيم بج يع تستكويا  ال ج وعمواصل االستث ام في الانيم وف مسوأشام إلب أن الكر م ) التوسعا  ال اططم

ب كروع ،   ا أحرز  ال ج وعم مقدًتا تل وسا معز ز الكواءة التكغيليمتاارما  مطو ر األع ال وإطالق ال ز د تن و

كاما  ر م االستشالتعاقد تع بقاتت ال ج وعم  قدف )إطالقه خالل الربع األخير تن العامالعيارا  ال ستقلم الذي تن ال قرم 

تستكوب الكروق باإلضافم إلب م لتوسع ا  الالزتمالت  ي التي ستقوم بتوفير  "Vital Konzept" ئدةالهندسيم الرا

لب تستكوب عالتوسعا  ال اططم، قاتت الكر م بإم ام صوقم االستحواذ علب صعيد وفي بني سو ف) القائ م  ستكوب ال

أحدث توافامكم ب، وأمطلع إلب علب أن  تم منويذها بعد الح ول علب توافقم الجها  ال ات مغرب القاهرة ب نطقم خاتس 

 في هذا ال در)التطوما  التي مطرأ 

 

لكر م تستكوب  ليوبامرا باإلضافم إلب محليال   8102 ونيو  01  كن مح يل مقر ر نتائج الوترة ال اليم ال نتهيم في 

   investors.cleopatrahospitals.comاإلرامة ألراء الكر م عار ال وقع اإللكتروني: 

 —نها م الايان  —

 

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 
ا ص في ت رر، ومت مال ج وعم لشرر م تسرتكروب  ليوبامرا وشرر امها التابعم( أ ار تج وعم لل سرتكرويا  الااصرمعد 

 أمبعم تسرتكويا  مئيسيمعار وخدتا  الطوامئ  متن خدتا  الرعا م ال رحيم العاتم وال تا ر ر مفي مقد م باقم واسرع

 وق) ا  ي وتستكوب النيل بدماوي وتستكوب الكروهي تستكوب  ليوبامرا وتستكوب القاهرة الت ،القاهرة الكارىفي 
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 معلومات عن السهم
 

 ور الاومصم ال  ر م: 

CLHO.CA  

 8108مام خ القيد:  ونيو 

 تليون سهم 07811عدر األسهم: 
 

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى  حيب

 مدير عالقات المستثمرين
 +8( 1ل8 8810 1.0. : 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.co

m 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
سررررررتادام تثل ا  حتوي هذا الايان علب موقعا  تسررررررتقاليم، والتوقع ال سررررررتقالي هو أي موقع ال  ت ررررررل بوقائع او احداث مام ايم، و  كن التعرف عليه عن طر م

، "مرى"، عا "، "معتزم"العاراما  والكل را  االميرم "وفقرا للتقرد را "، "مهردف"، "ترمقرل"، "مقردم"، "متح رل"، "معتقد"، "قد"، "التقد را "، "موترض"، "موق

ب التعرف عل"ماطط"، "ت كن"، "تتوقع"، "تكرررروعا "، " ناغي"، "علب علم"، "سررروف"، او في  ل حالم، تا  نويها او معايرا  اخرى ت اثلم التي مهدف الب 

كررررأن اليم ال سررررتقاليم او الاطط أو التوقعا  بالتوقع باعتاامه تسررررتقالي) هذا  نطام، علب وجه الا رررروص، إلب التوقعا  التي متيرررر ن تعلوتا  عن النتائج ال 

 الكر م)    األع ال التجام م واإلرامة، والن و أو الربحيم وال روف االقت ار م والتن ي يم العاتم في ال ستقال وغيرها تن ال سائل التي مؤثر علب

داث تسررررتقاليم، والتي مقوم علب افتراضررررا  اإلرامة ومنطوي علب تااطر التوقعا  ال سررررتقاليم معكس وجها  الن ر الحاليم إلرامة الكررررر م ل"االرامة"( علب أح

تائج الفا جوهر ًا عن أي نتعروفم وغير تعروفم وتجهولم، وغيرها تن العواتل التي قد مؤثر علب ان مكون نتائج الكر م الوعليم أو أراءها أو إنجازامها تاتلوا اخت

الوامرة في هذه التوقعا  ال سررتقاليم صررراحم أو ضرر نا) قد  تسررال محقم أو عدم محقم هذا االفتراض في اختالف  في ال سررتقال، او عن أراء الكررر م أو انجازامها

 م)  حم او ض نيالحالم ال اليم الوعليم للكر م او نتائج ع ليامها اختالفا جوهر ا عن هذه التوقعا  ال ستقاليم، أو عدم موافم التوقعا  سواء  انت صر

 م لعدر تن ال ااطر والكررررركوك التي قد متسرررررال في اختالف التوقع ال سرررررتقالي او التقد ر أو التناؤ اختالفا جوهر ًا عن األتر الواقع) وهذهمايرررررع أع ال الكرررررر 

، وال نافسم بنجاق ع ل م الال ااطر متي ن التقلاا  بأسعام الااتا ، أو مكلوم الع الم الالزتم ل زاولم النكاط، وقدمة الكر م علب استاقاء العناصر الرئيسيم بور

لرعا م طاع اوسرط تتغيرا  األوضراع السرياسريم واالجت اعيم والقانونيم واالقت رار م، سرواء في ت رر أو علب صرعيد االقت رار العال ي، وتستجدا  ومطوما  ق

وائدة، ومقلاا  أسرررعام صررررف الع ال ، وقدمة ال رررحيم علب السررراحم اإلقلي يم والدوليم، ومداعيا  الحرب وتااطر اإلمهاب، ومأثير التيرررام، ومغير أسرررعام ال

 اإلرامة علب التحرك الدقيم والسر ع لتحد د ال ااطر ال ستقاليم ألنكطم الكر م تع إرامة ال ااطر)

تعينم قد  نه في حاال بعض ال علوترا  الوامرة في هرذه الوثيقرم، ب را في ذلرك ال علوترا  ال اليم، طرأ عليها بعض التعد ال  بغرض التقر ل العدري، وبالتالي فإ

   اتلف ال ج وع أو النسل ال ئو م الوامرة هنا عن اإلج الي 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مليون جنيه(
الربع الثاني 

81١2 

الربع الثاني 
81١2 

 التغيير
أشهر  ٦

81١2 

أشهر  ٦
81١2 

 التغيير

       

 %5. 2.625 3.622 %2. 3122. 6.323 إيرادات النشاط
 %88 (0.178ل (11172ل %.0 (02271ل (88071ل تكاليف النشاط

 %75 05001 88001 %74 1807 01501 مجمل الربح
  %82 %00  %82 %08 هامش الربح اإلجمالي

 %81 (072.ل (2271ل %8- (0170ل (0178ل مصروفات إدارية وعمومية
 %800 (070ل (170ل %00 (070ل (.07ل تكاليف أنشطة االستحواذ

 %2- (178ل (178ل %801- (072ل 870 مخصصات
 %10 878 072 %01- 071 172 إيرادات أخرى

 %49 1404 08905 %010 0504 1800 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
  %51 %02  %01 %88 هامش األرباح التشغيلية

 %000 8872 8870 %010 0070 0870 إيرادات التمويل
 %.0- (0178ل (.807ل %11- (0.70ل (272ل مصروفات التمويل

 %075 4900 01101 %811 0004 9701 األرباح قبل خصم الضرائب
  %00 %81  %08 %82 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %001 (.0.7ل (0.70ل %000 (270ل (0.78ل الضريبة الحالية
 %10- 071 171 %181- 178 (172ل الضريبة المؤجلة

 %050 5804 00007 %880 8004 1408 صافي الربح بعد خصم الضرائب
  %01 %81  %2 %80 هامش صافي الربح

       
       الربح الخاص بكل من

 %080 .1.7 08178 %808 8878 070. مالكي الشركة األم
 %21 172 272 %022 071 172 حقوق األقلية
 %050 5804 00007 %880 8004 1408 أرباح الفترة
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 قائمة الدخل الشامل المجمعة 

   

 )مليون جنيه(
الربع الثاني 

81١2 

الربع الثاني 
81١2 

 التغيير
أشهر  ٦

81١2 

أشهر  ٦
81١2 

 التغيير

       

 %010 1878 00071 %880 8078 878. صافي أرباح الفترة

  - -  - - الدخل الشامل اآلخر
 %010 1878 00071 %880 8078 878. إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

       

       إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %080 .1.7 08178 %808 8878 070. مالكي الشركة األم

 %21 172 272 %022 071 172 حقوق األقلية

 %050 5804 00007 %880 8004 1408 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 الميزانية المجمعة

 81١2يونيو  ٣1 81١2ديسمبر  ٣١ مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 55321 22..5 األصول الثابتة

 5122. 5122. أصول غير ملموسة

 15623 15623 مدفوعات تحت بند االستثمارات

 2215٦ 2.25١ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 6322 6221 المخزون

 2.25. 12225 مدينون تجاريون

 6622 21.. مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1226 225 مستحقات لدى األطراف ذات العالقة

 52323 1.22.21 النقدية بالبنوك والصندوق

 0.87909 0.85108 إجمالي األصول المتداولة

 8.١٣15٦ 8.١125٣ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 22222 22222 راس المال المدفوع

 .52.. .22.. احتياطيات

 62522 3226. أرباح مرحلة

 .0.1007 0.00171 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 .362 .222 حقوق األقلية

 ١.6٩٦5٩ ١.٣2٦58 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 15223 326.. الجزء غير المتداول من القروض

 6525 522. نظام حوافز العاملين

 3625 3525 التزامات ضريبية مؤجلة

 8٩٣5٩ ٣٦.5٦ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 626. 123. مخصصات

 2525. 5326. دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 6.21 223. الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 6222 1.22 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 00901 05505 إجمالي االلتزامات

 40001 18001 إجمالي حقوق الملكية

 8.١٣15٦ 8.١125٣ إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 81١2يونيو  ٣1 81١2يونيو  ٣1 مليون جنيه مصري

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 170. 8270 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 0171 0170 اإلهالك

 - .87 استهالك أصول غير ملموسة

 (071ل (872ل اضمحالل أرصدة مدينون تجاريون انتفى الغرض منها

 272 0072 االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريون

 (071ل  (071ل إعدام من االضمحالل في أرصدة المدينون التجاريون

 271 171 المخصصاتالمكون من 

 (070ل  (078ل المستخدم من المخصصات 

 (878ل  (172ل مخصصات انتفى الغرض منها

 (170ل  (170ل أرباح بيع أصول ثابتة

 (0170ل  (8872ل  فوائد دائنة

 0072 0078 فوائد وعموالت

 - (8078ل ضرائب الدخل المسددة

 - 070 إعدام أصول ثابتة

 (178ل 178 المخزوناالضمحالل في أرصدة 

 0178 871 نظام حوافز العاملين

 07005 2100 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات

   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (871ل 178 التغير في المخزون

 (8172ل (0271ل التغير في المدينون التجاريون

 872 (0178ل المدينةالتغير في المدينون اآلخرون واألرصدة 

 (272ل - التغير في المستحقات لدى األطراف ذات العالقة

 0072 0278 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 1002 0405 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 178 170 بيع أصول ثابتم ال ح ل تن

 (8178ل (8271ل تدفوعا  لكراء أصول ثابتم وتكروعا  محت التنويذ

 (8171ل (8871ل تدفوعا  ل كروعا  محت التنويذ

 (0172ل  - ال دفوع لالستحواذ علب شر م مابعم، صافي النقد م ال ستحوذ عليها

   1271 8871 فوائد تح لم

    0071 0278 تن مام خ اإل داع شهوم 0ورائع استحقاق أ ثر تن 

 0700 0004 التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةصافي 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 (8078ل (0171ل موز عا  أمباق تسدرة

 - 0871 ومسهيال  تقاوضا  تن قروض

 (08870ل (8172ل ال دفوع لسدار القروض

 1.71 - مسهيال  السحل علب ال ككوفتقاوضا  تن 
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 (8171ل  - ال دفوع لسدار مسهيال  السحل علب ال ككوف

 (   8871ل (0071ل فوائد وع وال  تسدرة

 (01105) (0509) التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 (2905) 0700 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 22870 1171 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 91404 5204 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 

 

 


