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سبتمبر  30تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في شركة مستشفى كليوباترا 

2016 

 2016 نوفمبر 20القاهرة 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 المالية المجمعة للفترة المنتهية في  خاص من حيث عدد األسرَّ

 ،%163وهو نمو سنوي بمعدل  ،منفردًا مليون جنيه خالل الربع الثالث 215.1الشركة ، حيث بلغت إيرادات 2016سبتمبر  30

، وهو ما يعكس 2015مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  16.7مقابل  مليون جنيه 22.1ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة 

عن تضافر  المكاسب الناتجة والسعي المتواصل لتعظيممستشفيات التابعة األربعة الالتكامل بين المردود اإليجابي لخطة تعزيز 

 على مستوى المجموعة. يةالتشغيلواألنشطة عمليات ال

وذلك  مليون جنيه 626.6وبلغت اإليرادات المجمعة  مليون جنيه 52.9صافي الربح  ، بلغ2016أشهر من عام  9الل أول وخ

بعد أعمال الشركة  نمونتيجة إلى جانب االستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم في ضوء التزام الشركة بتبني تدابير ترشيد النفقات 

، المبنية على أساس 2015، علًما بأن نتائج عام مستشفى الشروق التي تم االستحواذ عليها في يناير من العام الحاليإضافة 

، تعكس نمو اإليرادات بمعدل 2015يناير  1تقديري بافتراض إتمام عملية االستحواذ على المستشفيات التابعة األربعة اعتباًرا من 

العام نفس الفترة من العام الماضي مليون جنيه خالل  537مقابل ، 2016من عام  أشهر 9خالل أول  %17سنوي بمعدل 

 خالل نفس الفترة. %17األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بنسبة مصحوبًا بنمو الماضي، 

من  %44مساهمتها ، حيث بلغت 2016ام أشهر من ع 9أول خالل مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة احتلت و

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

 . %16الشروق بنسبة 

ركة عكفت أن الش والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا،التنفيذي رئيس الوفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين 

اإلتمام الناجح بعد على المضي قدًما بخطة التكامل بين مستشفيات المجموعة، وذلك  2016سبتمبر  30خالل الربع المنتهي في 

لى ، حيث تركز الشركة عالطرحإلتمام عملية  لعملية الطرح العام في البورصة المصرية وأيًضا تنفيذ زيادة رأس المال الالحقة

المخططة وكذلك االرتقاء بمعايير جودة تنفيذ التوسعات المستقبلية نحو يكون قاعدة االنطالق لنموذج أعمال قوي استحداث 

شفيات لمست ت األداء المالي والتشغيليالمقدمة ومستوى الكفاءة التشغيلية بما ينعكس بصورة إيجابية على مؤشراالخدمات 

 .المجموعة

ى ثابتة في سبيل إنجاز عملية التكامل بين جميع مستشفيات المجموعة والتي بدأت أن الشركة تمضي بخطأضاف عز الدين و

تنمية مشيًرا إلى أن المحاور الرئيسية لهذه الخطة تتبلور في ، 2016منذ االستحواذ عليها مطلع بعملية إدماج مستشفى الشروق 

مؤشرات وتطوير معايير جانب ، إلى موذج التوريداتالمصروفات، وال سيما نهيكل تعزيز كفاءة قنوات تحقيق اإليرادات وكذلك 

التابعة  مستشفياتالفضال عن استحداث مراكز االمتياز على مستوى جميع للمجموعة العالمة التجارية تنمية واألداء التشغيلي 

 .القاهرة التخصصيومن بينها مركز األشعة الجديد بمستشفى 

عملية إصدار تراخيص التوسعات الجديدة برصدت اإلدارة العديد من التطورات خالل الفترة الماضية، ومن بينها التعجيل  قدو

باإلضافة إلى تعيين المجموعة المالية هيرميس ومكتب  2017من  األولالمشروع خالل الربع تمهيدًا إلطالق مستشفى الشروق ل

صصي، في مستشفى القاهرة التخالمتبقية قلية األلشراء اإلجباري لالستحواذ على حصة ذوالفقار للمحاماة لتقييم عملية عرض ا

دراسة وتقييم العديد من األهداف المحتملة لالستحواذ ومن بينها عدد من المستشفيات العاملة ومشروعات الرعاية فضالً عن 
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ن شبكة العيادات المتنقلة المخطط إنشاؤها حيث دخلت تحديد عدد من المواقع المرشحة إلنشاء أول عيادتين ممع الصحية القائمة 

 اآلن أقوى المواقع المرشحة مرحلة الدراسة والتخطيط.

ً من جانب آخر و مستشفيات نحو تحسين إدارة العقود مع شركات التأمين الصحي على مستوى  أحرزت الشركة تقدًما ملحوظا

 من خالل تطبيق نظام الشباك الواحد مستشفيات المجموعةلزيادة أعداد المرضى الوافدين تتطلع الشركة إلى المجموعة، حيث 

ء الحاليين من العمالشركة "ميتاليف" للرعاية الصحية وهي أكبر وبالتالي بدأت في التعاقد مع كبرى شركات التأمين بما في ذلك 

االتفاقيات على تعظيم االستفادة من الخدمات التي تقدمها  قدرة هذا النوع منليعكس تفهم المجموعة هو ما وشركات التأمين، 

 .التي تغطيها الشركة في الوقت الحاليفضال عن تحقيق الريادة في األسواق 

تعليقاً على مستجدات المشهد االقتصادي وتأثير عملية وإجراءات اإلصالح على نموذج أعمال الشركة في ظل التحول إلى و

فة بدالً من ضريبة المبيعات وكذلك االتجاه إلى تعويم قيمة الجنيه مقابل الدوالر، أوضح عز الدين أن تطبيق ضريبة القيمة المضا

 يمة الجنيهض قيخفالناتجة عن ت ادات األسعاريزسوف تسمح بتمرير قطاع الرعاية الصحية الطبيعة الدفاعية التي يتميز بها 

 .المرحلة المقبلةخالل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 

ملية الطرح عائدات ع االستفادة منالفرص االستثمارية الجذابة لتعظيم دراسة وتقييم عملية تواصل الشركة وتجدر اإلشارة إلى أن 

فيات المستشتنمية وتطوير التوسعات المخططة من خالل ثالث محاور رئيسية وهي وزيادة رأس المال الالحقة عبر تنفيذ العام 

على المزيد من المستشفيات العاملة وكذلك االستحواذ على  ات المحتملةاالستحواذدراسة وتنفيذ و ي الوقت الحالي،التابعة ف

 .ذات مقومات النمو الواعدة في الساحة المحلية مشروعات الرعاية الصحية القائمة

المقرر تحويله  ،مستشفى القاهرة التخصصيداخل قامت مستشفى كليوباترا بافتتاح مركز جديد للكشف باألشعة على هذه الخلفية و

 عةنشاء مراكز امتياز بجميع مستشفياتها التابإلإلى مركز إقليمي لعالج وجراحة القلب في إطار المخطط العام الذي تتبناه الشركة 

لف مختفي مجال طبي بشكل حصري إلى جانب تقديم باقة الخدمات الطبية العامة في المراكز لى أن يتخصص كل من تلك ع

 التخصصات التقليدية. 

لرأسمالية يعكس التزام الشركة بتنفيذ التوسعات افيليبس بتكنولوجيا جهيزه تم تاختتم عز الدين أن تشغيل المركز الجديد الذي و

 . في كافة مستشفيات المجموعة المخططة بما في ذلك شق التوسع في تكنولوجيا الرعاية الصحية

لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة  2016سبتمبر  30يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في 

   investors.cleopatrahospitals.comألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني: 

 –نهاية البيان  –

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

 ةديم باقة واسعفي تقفي مصر، وتتخصص  ةمستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصتعد المجموعة )شركة 

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

 نيل بدراوي ومستشفى الشروق. كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى ال
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 معلومات عن السهم

 

  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 

 

 

 

 

 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

"، عات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكنالكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقو

لي. هذا ع باعتباره مسححتقب"متوقع"، "مشححروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سححوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوق

الية المسحححححتقبلية او الخطط أو التوقعات بشحححححأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو ينطبق، على وجه الخصحححححوص، إلى التوقعات التي تتضحححححمن معلومات عن النتائج الم

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

داث مسححححتقبلية، والتي تقوم على افتراضححححات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة التوقعات المسححححتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشححححركة )"االدارة"( على أح

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

كة رالواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للش عن أداء الشركة أو انجازاتها

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

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

ستبقاء العناصر الرئيسية بفريق الالخاماتتتضمن التقلبات بأسعار  ط متغيرات عمل، والمنافسة بنجاح وس، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على ا

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

فائدة، وتقلبات أسححححححعار صححححححرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضححححححخم، وتغير أسححححححعار ال

 والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

ختلف نه في حاالت معينة قد يبعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإ

  .المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي

  

٨٠

٢٠

2016 سبتمبرالمساهمين اعتباًرا من  هيكل  

 أسهم حرة التداول ■شركة كير هيلزكير   ■

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

 نسبة التغيير ٢٠16أشهر  9 ٢٠15أشهر  9 نسبة التغيير ٢٠16الثالث الربع  ٢٠15الثالث الربع  )مليون جنيه(

       

 %163 626.6 238.5 %163 215.1 81.9 إيرادات النشاط

 %194 (439.4) (149.2) %229 (154.8) (47.1) تكاليف النشاط

 %110 187.2 89.2 %73 60.3 34.٨ مجمل الربح

  %30 %37  %28 %42 هامش الربح اإلجمالي

 %187 (84.3) (29.4) %126 (27.9) (12.4) مصروفات إدارية وعمومية

  (9.5) (2.2) %54- (0.3) (0.7) مخصصات

  4.9 0.7 %176 0.5 0.2 أخرى إيرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم 
 الضرائب والفوائد

٢1.9 32.6 49% 58.3 98.3 69% 

 27% 15%  24% 16%  

 %285 13.9 3.6  8.1 1.0 إيرادات التمويل

  (41.4) (1.0)  (12.1) (1.0) مصروفات التمويل

 %16 70.8 60.9 %31 28.7 ٢1.9 األرباح قبل خصم الضرائب

 27% 13%  26% 11%  

 %43 (21.5) (15.1) %27 (7.1) (5.6) الضريبة الحالية

  3.6 0.7 %23 0.5 0.4 الضريبة المؤجلة

 %13 52.9 46.6 %32 22.1 16.7 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %8 %20  %10 %20 هامش صافي الربح
       

       الربح الخاص بكل من

 %3- 45.3 46.6 %17 19.6 16.7 مالكي الشركة األم

  7.6    -  2.5    - حقوق األقلية

 %13 52.9 46.6 %32 22.1 16.7 أرباح الفترة

 

 المجمعةالشامل قائمة الدخل 

 نسبة التغيير ٢٠16أشهر  9 ٢٠15أشهر  9 نسبة التغيير ٢٠16الثالث الربع  ٢٠15الثالث الربع  )مليون جنيه(

       

 %13 52.9 46.6 %32 22.1 16.7 الفترةصافي أرباح 
  - -  - - الدخل الشامل اآلخر

 %13 52.9 46.6 %32 22.1 16.7 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
       

إجمالي الدخل الشامل الخاص 
 بكل من:

      

 %3- 45.3 46.6 %17 19.6 16.7 مالكي الشركة األم
  7.6    -     2.5 - حقوق األقلية

 %13 52.9 46.6 %32 22.1 16.7 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 الميزانية المجمعة

 ٢٠16سبتمبر  3٠ ٢٠15ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 374.8 267.0 األصول الثابتة

 247.7 97.2 أصول غير ملموسة

 6٢٢.5 364.٢ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

    - 0.0 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 29.5 15.5 المخزون

 129.5 90.0 مدينون تجاريون

 22.7 18.3 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 436.4 109.9 النقدية بالبنوك والصندوق

 618.1 233.7 إجمالي األصول المتداولة

 1,٢4٠.6 59٨.٠ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 100.0 80.0 راس المال المدفوع

 297.5 (62.3) احتياطيات

 136.8 108.3 أرباح مرحلة

 534.3 126.0 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 40.8 33.3 حقوق األقلية

 575.1 159.٢ إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 346.4 162.4 قروض طويلة األجل

    -    - الجزء غير المتداول –أرصدة دائنة أخرى 

    - 47.4 مستحقات أطراف ذات عالقة –التزامات أخرى 

 56.9 43.8 التزامات ضرائب الدخل

 4٠3.3 ٢53.6 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 32.8 19.9 مخصصات

 149.8 92.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 54.0 40.6 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 25.6 32.1 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 262.2 185.2 إجمالي االلتزامات

 665.5 438.8 إجمالي حقوق الملكية

 1,٢4٠.6 59٨.٠ إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 ٢٠16سبتمبر  3٠ ٢٠15سبتمبر  3٠ مصريمليون جنيه 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 70.8 60.9 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 21.0 4.9 اإلهالك

 4.0    - استهالك أصول غير ملموسة

 (6.2) (0.1) مخصصات االضمحالل في قيمة العمالء انتفى الغرض منها

 17.4 1.7 في قيمة العمالءاالضمحالل 

 9.5 2.2 مخصصات

 (0.0)    - أرباح رأسمالية

 (13.9) (3.6) فوائد دائنة

 41.4 1.0 مصروفات التمويل

 (8.6)    - المستخدم من المخصصات

 (32.2) (   21.4) التغير في االلتزامات الضريبية الحالية

 103.2 45.7 أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

   

   التغير في رأس المال العامل

 (5.2) (0.0) التغير في المخزون

 (30.5) (5.3) التغير في المدينون التجاريون

 (46.4) 16.3 التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

    -    - التغير في المستحقات من األطراف ذات العالقة

 15.8 145.3 التجاريون واألرصدة الدائنة األخرىالتغير في الدائنون 

    -    - التغير في القروض

    -    - التغير في االلتزامات الضريبية المؤجلة

    -    - الفوائد المسددة

 37.0 202.0 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   االستثمارية:التدفقات النقدية من األنشطة 

 0.0    - عائدات بيع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

    -    - عائدات بيع األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 (17.0) (3.5) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

    -    - أصول غير ملموسة تم شرائها

 (235.1) (357.1) على شركات تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليهاالمدفوع لالستحواذ 

 13.9 3.6 فوائد محصلة

 (12.6)    - أشهر من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

 (250.7) (357.0) النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتصافي 

   

   :التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 20.0    - مقبوضات من راس المال المصدر

 207.3 203.0 مدفوعات القروض المستحقة

 (19.3)    - فوائد وعموالت مسددة

 340.0  عالوات محصلة

 (21.8)  مدفوعات أصل القروض

 527.7 203.0 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 313.9 48.0 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 53.6 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 360.9 101.6 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 


