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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017 الثالثنتائج الربع 

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

 

 2017نوفمبر  19القاهرة في 

 

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

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

أشهر من العام الجاري، وهو نمو  9مليون جنيه خالل أول  817.1، حيث بلغت اإليرادات 2017سبتمبر  30المنتهية في 

 وبلغ خالل نفس الفترة. %60مليون جنيه بزيادة سنوية  84.6، ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة %30سنوي بمعدل 

 مئوية خالل نفس الفترة.نقطة  2بزيادة  2017سبتمبر في نهاية  %10.4هامش صافي الربح 

 

، مع نمو صافي الربح %38مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  293.2منفردًا، بلغت اإليرادات الثالث وخالل الربع 

. وبلغ ايرادات التمويل خالل نفس الفترة تحسن هيكل التكاليف ونمو، على خلفية مليون جنيه 32ليبلغ  %45بمعدل سنوي 

 .خالل نفس الفترة %10.3مقابل  2017سبتمبر في نهاية  %11هامش صافي الربح 

 

من العام الجاري، حيث نجحت أشهر  9أول وتعكس نتائج شركة مستشفى كليوباترا قوة األداء المالي والتشغيلي خالل 

ثقة العمالء في جودة الخدمات تنامي ، وهو ما يعكس زيادة أسعار الخدماتتمرير رغم  قاعدة العمالءتنمية الشركة في 

 .الطبية المقدمة بمستشفيات المجموعة

 

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

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

 .%17ومستشفى الشروق بنسبة 

 

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

ورفع سعار األزيادة بما في ذلك لتنمية اإليرادات  اإلدارةالتي بذلتها هود جالتعكس الربع الثالث خالل التي أحرزتها الشركة والتشغيلية 

خالل وهو توجه من المتوقع استمراره  ،حجم قاعدة العمالءمو ، وهو ما أثمر عن نمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز هيكل التكاليف

مستشفيات العديد من الضم التي ستشهد ت المخططة ووأكد عز الدين أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجية التوسعا .الفترة المقبلة

، وذلك في إطار لمستشفيات أخرى المراحل النهائية في عملية الفحص النافي للجهالةاقتراب الشركة من إلتمام اإلغالق المالي قريبًا أو 

حصول العمالء على تجربة ا يضمن بم ىضسالمة المرمع التركيز على  خدمات الرعاية الطبية فائقة الجودةالتزام الشركة بتقديم 

 .تكلل بأفضل النتائج المرجوةفريدة 

 

وبلغ هامش الربح ، %51، وهو نمو سنوي بمعدل 2017من عام الثالث مليون جنيه خالل الربع  90.8وبلغ مجمل الربح 

ح الشركة في تنفيذ نجاإلى ذلك ويرجع الفضل في . 2016خالل نفس الفترة من عام مئوية نقاط  3بزيادة  %31اإلجمالي 

وتعظيم االستفادة من قوتها الشرائية للحفاظ على معدالت النمو وتنمية هامش األرباح، استراتيجية النمو التي تتبناها سعيًا 

ومن ناحية أخرى  .المستلزمات الطبيةتحسين هيكل التكاليف بسلسة اإلمداد والتوريد عبر توحيد مشتريات األدوية ووكذلك 

، %33مدعومة بنمو إيرادات كاًل من العمليات الجراحية بنسبة  %20مساهمة كل مريض بمعدل سنوي ارتفع متوسط 

  .  %15، والحاالت المقيمة بنسبة %29، وحاالت الطوارئ بنسبة %28والفحوصات المعملية بنسبة 
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بمعدل وهو نمو سنوي ه مليون جني 70.1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وبلغت 

من  نفس الفترةخالل  %22ومقابل  2017الربع الثالث من خالل  %24تشغيلية إلى مع وصول هامش األرباح ال 48%

نجاح الشركة في تجاوز التحديات االقتصادية والضغوط إلى تشغيلية هامش األرباح الويرجع ذلك التحسن في  العام السابق.

تأكيد على وألقت بظاللها على المصروفات العمومية واإلدارية للمجموعة وى المشهد االقتصادي التضخمية المخيمة حاليًا عل

 في تنفيذ التجديدات وأعمال الصيانة الجارية دون التأثير على هامش الربح.قدرتها 

 

مجموعة، حيث خطة تحديث البنية األساسية بجميع مستشفيات الاالنتهاء من الشركة على تعكف على الصعيد التشغيلي و

أوشكت على االنتهاء من تجديدات مستشفى النيل بدراوي بما في ذلك تجديد الوجهة الخارجية للمستشفى وتطوير العيادات 

وتحديث وتركيب المعدات الجديدة في غرف العمليات ووحدات واالنتهاء من طابقين لخدمة الحاالت المقيمة الخارجية 

ما بدأت الشركة تجديد الوجهة الخارجية لمستشفى القاهرة التخصصي، وأوشكت على كالرعاية المركزة ومعمل القسطرة. 

مرحلة ، والذي سيكون بمثابة 2018تمهيدًا إلطالقه خالل الربع األول من عام ( ERP) تخطيط موارد المؤسسةتطبيق نظام 

، حيث من المنتظر أن مستشفيات المجموعةالتكامل بين العمليات التشغيلية بجميع تجريبية يتم تطبيقها الحقًا بهدف تعزيز 

وتسهيل إجراء العمليات اإلدارية. وقد شهد الربع الثالث يسهل ذلك النظام عملية الوصول اللحظي إلى البيانات والمعلومات 

مستشفى الشروق ومستشفى القاهرة التخصصي لخدمة مستشفيات المجموعة في شرق وغرب في  توحيد خدمات المغسلة

إتاحة المجال لمستشفى كليوباترا ومستشفى النيل بدراوي الستحداث المزيد من األنشطة والخدمات وهو ما أثمر عن ، القاهرة

لعالج ل جهازفي مستشفى النيل بدراوي بعد إضافة الطبيعي ، بما في ذلك التوسع في خدمات العالج الطبية المدرة لإليرادات

 (.Linear Acceleratorاإلشعاعي )

 

الرئيسية ركيزة باعتبارهما ال ىضسالمة المروالجودة التركيز على معايير مستشفى كليوباترا تواصل أخرى  ومن ناحية

مستوى جميع الخدمات التي تقدمها وتشمل الخدمات  تحسينالتي تبذلها حاليًا لالجهود لنجاح المستشفى، وهو ما انعكس في 

مكافحة العدوى والسالمة في مجاالت برامج تدريب الموظفين يم فقد عكفت الشركة على تقد. الخدمات المعاونةالطبية و

 ن.تحديد مجاالت التحسل غير الماليداء قياس مؤشرات األ ، معالطبيةالخدمات دارة وإالبيئية 

 

، ولىا للجدول الزمني بالعيادة األوقد أحرزت الشركة تقدما ملموسا نحو إنشاء العيادات الطبية المستقلة، حيث يسير العمل وفقً 

بينما تقوم الشركة حاليًا بتحديد موقع العيادة الثانية في منطقة غرب القاهرة. وسوف يتم تزويد تلك العيادات بصيدلية متكاملة 

ومن ناحية أخرى قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع قطاع  خارجية.الإلى جانب قسم الخدمات التشخيصية والعيادات 

ليوباترا بموجب تلك المذكرة بالتوسع في تقديم خدماتها لموظفي الشركات العاملة بذلك القطاع البترول، حيث تقوم مستشفى ك

 شركة. 170البالغة 

 

، قامت الشركة بتوقيع اتفاق لالستحواذ على إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة غرب القاهرة على أن يتم أخر جانبومن 

وتبلغ القدرة االستيعابية لتلك المستشفى التي تم تجديدها مؤخًرا . المسبقةلشروط إتمام االعام الجاري بعد بنهاية تنفيذ الصفقة 

عمليات على االنتهاء من الشركة أوشكت وقد  .الملحق بهاتشغيل المبنى سرير بعد  108سرير على أن تصل إلى  92

تبلغ قدرتها  ة في شمال القاهرةمستشفى أخرى خارج حدود العاصمومرحلة التوثيق لالستحواذ على  الفحص النافي للجهالة

تمويل بمستشفى كليوباترا وسوف تقوم شركة  نهائي بنهاية العام الجاري.التفاق االسرير، ومن المنتظر توقيع  170االستيعابية 

ملية زيادة ، إلى جانب عائدات عسهم الشركة في البورصة المصريةألعملية الطرح العام األولي باستخدام عائدات تلك الخطط التوسعية 
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السيولة النقدية من مليون جنيه ويتم تنفيذها حاليًا بالبورصة المصرية، باإلضافة إلى  700لقدامى المساهمين التي تبلغ  رأس المال

عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف إقامة مشروع مشترك لتجديد وتشطيب وتجهيز وتشغيل الشركة أعلنت إضافة على ذلك  .الشركةأنشطة 

سترتفع الطاقة االستيعابية لمستشفيات المجموعة  2019المستشفى بحلول عام ًما بأنه بعد تشغيل ، علمة بمحافظة بني سويفمستشفى قائ

 .إضافي سرير 200بحوالي أكثر من 

 

ي وأكد عز الدين أن الشركة نجحت في تجاوز التحديات التي خيمت على المشهد االقتصادي خالل الفترة الماضية بفضل الجهود الت

قرب االنتهاء من تنفيذ التوسعات المخططة، معربًا بذلتها اإلدارة ومن بينها تعزيز الكفاءة التشغيلية بجميع المستشفيات التابعة وكذلك 

وأضاف أن . تحقيق نتائج قوية خالل الفترة المقبلة في ظل تحسن معطيات المشهد االقتصادي في مصرعن ثقته في قدرة الشركة على 

تعزيز قدرتها على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الطبية عالية الجودة لضمان حصول العمالء إلى الفترة المقبلة لع خالل اإلدارة تتط

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى اإلعالن عن إضافتين جديدتين على األقل إلى  على تجربة ال مثيل لها تكلل بأفضل النتائج المرجوة.

عبر ترسيخ نهاية العام الجاري، سعيًا لتحقيق الهدف األسمى عبر تعظيم القيمة لجميع األطراف ذات العالقة، منظومتها الطبية قبل 

 .حياة العمالءتحسين وتعزيز الكفاءة التشغيلية فضاًل عن  نموذج األعمال التكاملي بين مستشفيات المجموعة

 

لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء  2017 مبرسبت 30يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في 

   investors.cleopatrahospitals.comالشركة عبر الموقع اإللكتروني: 

 —نهاية البيان  —

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 
في مصر، وتتخصص في تقديم باقة  ةت الخاصتعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيا

وهي  ،القاهرة الكبرىفي أربعة مستشفيات رئيسية عبر وخدمات الطوارئ  ةمن خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصص ةواسع

 مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. 
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 معلومات عن السهم
 

صة المصرية: كود البور

CLHO.CA  

 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.c

om 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
العبارات يان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل يحتوي هذا الب

قديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم" قد"، "قد"، "الت قديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعت قا للت ، "ترى"، "تخطط"، والكلمات االتية "وف

لى التوقع "ممكن"، "متوقع"، "مشرررررررروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سررررررروف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف ع

ية او الخطط أو التوقعات بشررررأن األعمال باعتباره مسررررتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصرررروص، إلى التوقعات التي تتضررررمن معلومات عن النتائج المالية المسررررتقبل

    التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتي تقوم على افتراضرررررات اإلدارة وتنطوي على مخاطر  التوقعات المسرررررتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررررركة )"االدارة"( على أحداث مسرررررتقبلية،

الفا جوهريًا عن أي نتائج معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشرررررركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اخت

ذه التوقعات المسرررتقبلية صرررراحة أو ضرررمنا. قد يتسررربب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف في المسرررتقبل، او عن أداء الشرررركة أو انجازاتها الواردة في ه

 يحة او ضمنية. الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صر

خاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذه المخاطر تخضع أعمال الشركة لعدد من الم

ة بنجاح وسررط ، والمنافسررتتضررمن التقلبات بأسررعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشرراط، وقدرة الشررركة على اسررتبقاء العناصررر الرئيسررية بفريق العمل

الرعاية الصحية متغيرات األوضاع السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد االقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع 

ت أسرررعار صررررف العمالت، وقدرة اإلدارة على على السررراحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضرررخم، وتغير أسرررعار الفائدة، وتقلبا

 التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

عينة قد ه في حاالت مبعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإن

  يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

 

 

 

 

 

٨٠

٢٠

 ٢٠17 سبتمبرالمساهمين 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(
 الثالثالربع 

٢٠17 

 الثالثالربع 
٢٠16 

 التغيير
أشهر  9

٢٠17 
أشهر  9

٢٠16 
 التغيير

       

 %30 626.6 817.1 %38 213.1 293.2 إيرادات النشاط

 %30 (439.5) (572.7) %32 (152.9) (202.5) تكاليف النشاط

 %31 187.1 244.5 %51 60.2 90.8 مجمل الربح

  %29.9 %29.9  %28.3 %31.0 هامش الربح اإلجمالي

 %43 (81.8) (116.8) %61 (25.9) (41.6) مصروفات إدارية وعمومية

 %24 (1.6) (2.0) %24 (1.6) (2.0) تكاليف أنشطة االستحواذ

 %48- (9.5) (4.9) %8 (0.3) (0.4) مخصصات

 %17 4.2 4.9 %0 0.3 2.3 إيرادات أخرى

 %28 98.2 125.6 %50 32.6 49.0 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

  %16 %15  %15 %17 هامش األرباح التشغيلية

 %202 13.7 40.6 %68 8.4 13.7 إيرادات التمويل

 %33 (41.2) (54.8) %71 (12.3) (20.6) مصروفات التمويل

 %57 70.8 111.4 %47 28.7 42.1 األرباح قبل خصم الضرائب

  %11 %14  %13 %14 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %12 (21.5) (24.1) %10- (7.1) (6.4) الضريبة الحالية

 %173- 3.6 (2.7) %0 0.5 (3.7) الضريبة المؤجلة

 %60 52.9 84.6 %45 22.1 32 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %8.4 % 10.4  %10.3 %11 هامش صافي الربح

       

       الربح الخاص بكل من

 %68 45.3 76.0 %44 19.6 28.3 مالكي الشركة األم

 %13 7.6 8.6 %51 2.5 3.7 حقوق األقلية

 %60 52.9 84.6 %45 22.1 32 أرباح الفترة

       

 

 

 المجمعةقائمة الدخل الشامل 

 )مليون جنيه(
 الثالثالربع 

٢٠17 

 الثالثالربع 
٢٠16 

 التغيير
أشهر  9

٢٠17 
أشهر  9

٢٠16 
 التغيير

       

 %60 52.9 84.6 %45 22.1 32 صافي أرباح الفترة

  - -  - - الدخل الشامل اآلخر

 %60 52.9 84.6 %45 22.1 32 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

       

       الدخل الشامل الخاص بكل من: إجمالي

 %68 45.3 76.0 %44 19.6 28.3 مالكي الشركة األم

 %13 7.6 8.6 %51 2.5 3.7 حقوق األقلية

 %60 52.9 84.6 %45 22.1 32 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 بيان صحفي
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 الميزانية المجمعة

 ٢٠17 سبتمبر 3٠ ٢٠16ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   غير المتداولةاألصول 

 468.7 396.7 األصول الثابتة

 242.4 246.4 أصول غير ملموسة

 711.1 643.1 إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 -    - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 47.8 46.1 المخزون

 177.5 125.9 مدينون تجاريون

 37.3 25.6 رىمدينون وأرصدة مدينة أخ

 0.0 439.6 النقدية بالبنوك والصندوق

 396.8 637.3 إجمالي األصول المتداولة

 137٠.5 1٢٨٠.4 إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 100.0 100.0 راس المال المدفوع

 297.6 298.0 احتياطيات

 230.7 168.7 أرباح مرحلة

 628.3 566.7 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 51.8 43.8 حقوق األقلية

 6٨٠.1 61٠.5 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 296.6 326.0 طويلة األجل الجزء غير المتداول من القروض

 11.4 - نظام حوافز العاملين

 62.6 60.0 التزامات ضريبية مؤجلة

 37٠.7 3٨6.٠ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   اللتزامات المتداولةا

 21.2 24.9 مخصصات

 206.2 175.2 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 67.2 52.2 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 25.1 31.6 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 319.7 283.9 إجمالي االلتزامات المتداولة

 690.4 669.9 إجمالي االلتزامات

 1,37٠.5 1٢٨٠.4 وحقوق الملكية إجمالي االلتزامات
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017 الثالثنتائج الربع 

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

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 70.8 111.4 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 21.0 24.0 إهالك األصول الثابتة

 4.0 4.0 موسةاستهالك أصول غير مل

 (6.2) (12.2) االضمحالل في قيمة مدينون تجاريون انتفى الغرض منها

 17.4 25.2 االضمحالل في قيمة مدينون تجاريون

 (0.3) (6.0) إعدام من اضمحالل في مدينون تجاريون

 9.8 7.0 المكون من المخصصات

 (7.2) (8.7) المستخدم من المخصصات 

 (0.3) (2.1) مخصصات انتفى الغرض منها

 0.0 (0.7) أرباح بيع أصول ثابتة

 (13.9) (40.6)  فوائد دائنة

 41.4 53.8 فوائد وعموالت

 (32.2) (30.6) ضرائب الدخل المسددة

 - 3.3 إعدام أصول ثابتة

 - 0.4 االضمحالل في أرصدة المخزون

 - 11.4 نظام حوافز العاملين

 104.3 139.7 االلتزاماتأرباح التشغيل قبل التغير في األصول و

   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (5.2) (2.0) التغير في المخزون

 (30.1) (58.5) التغير في المدينون التجاريون

 (39.3) (4.5) التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

 - 0,1 التغير في المستحقات من األطراف ذات العالقة

 14.4 40.4 ائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرىالتغير في الد

 44.1 115.3 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

  0.0 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 - 1.0 المحصل من بيع أصول ثابتة

 (5.8) (65.3) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 (11.3) (34.4) ات تحت التنفيذمشروعشراء مدفوعات ل

 (0.3) (8.4) لشراء أصول ثابتة دفعات مقدمة 

 (235.1) (0.6) المدفوع لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها

 13.9 41.7 فوائد محصلة

 (12.6) 178.2 شهور من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

 - - المحصل من سندات إسكان

 (251) 112.1 التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةصافي 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 20.0 - مدفوعات لزيادة رأس المال

 208.7 83.6 مقبوضات من قروض وتسهيالت

 (6.8) (14.0) توزيعات أرباح مسددة
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 بيان صحفي

 2017 الثالثنتائج الربع 

 (19.3) (63.6) فوائد وعموالت مسددة

 340.0 - الوة إصدارالمحصل من ع

 (21.8) (97.9) المدفوع لسداد القروض

 520.9 (91.9) التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 313.9 135.4 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 44.4 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 360.9 179.8 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 

 


