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

 

 8102 ديسمبر 4القاهرة في 

 

( وهي أةصر سجةوع  ستتىكيات قطاع CLHO.CAأعلنت اليوم شررة  سترتىركل ةليوبا را .ممممم دةول الصو ار  الة رر   

و وةكلع عدل الةتررتىرركيات التابا  وي التررو، الة رررجه عن نتائج ا الةجةا  للكترو الةالي  الةنت ي   خاص سن حيث عدل األسررر 

ه وهو نةو سرررنوج بةادل 8102أشررر ر سن عام  9سليا  جنيه خالل أول  0011ه حيث بلغت اإل رالات 8102سرررصتةصر  01وي 

ه س رربوب ا بواول %011بز الو سرنو    نكس الكتروسليون جنيه خالل  882عن ذلع  ترجي  اراوي  بب بمية   م ونتج01%

م و اكس نةواإل رالات ا  كاع عدل الاةالء التي قاست أشرررررر ر سن الاام الجا ج 9أول خالل  %80هاسش ارررررراوي الربب  لل 

ه وذلع علل الرغب سن  غال، 8102أشرر ر سن عام  9عةي  خالل أول  1600111ليصلغ  %1الىرررة  بمدست ب بنتررص  سررنو   

 ستتىكل الماهرو التم  ي بىك  جزئي خالل الن ف األول سن الاام الجا ج إلجراء أعةال التجد د الىاسل م

الباالت  و نوعنةو ه حيث  اكس ذلع %08سليون جنيه بز الو سررررررنو    02200وخالل الربع الثالث سنكرل اه بلغت اإل رالات 

 كاع م وعلل هكه الملكي  ا وةكلع الةرلول اإل جابي لتاد   هيك  األساا  خالل أشر ر الربع الثالث التي قاست الىررة  بمدست ا

ه واررررراح  ذلع نةو هاسش 8102سليون جنيه خالل الربع الثالث سن عام  9001ليصلغ  %021ارررراوي الربب بةادل سررررنوج 

 طصيق نةوذج األعةال التكاسلي بين سترررررتىررررركيات بكضررررر  خالل نكس الكتروه  %82   لل نمط  سئو  00 اررررراوي الربب بواقع

 الةجةوع  و از ز الككاءو التىغيلي  بجةيع ستتىكيات الةجةوع م

اجتةاعي الجةاي  الاةوسي  الاال   والجةاي  الاةوسي  غير الاال   خالل شررررة  سترررتىررركل ةليوبا را  عمدتوعلل ارررايد  خر

ا وي  نكيك خطت ا إلضاو  اثنين سن الةتتىكيات للةجةوع ه باإلضاو   لل  اد   النظام األساس  الوقت البالي ب دف الةضي قدس 

 للىرة  لياكس  ايين األستاذ طا ، قابي  واألستاذو ساسي  الصا ولج بةجلس اإللا وم

نتائج الربع  أن نتدب لشركة مستشفى كليوباترا،وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو الم

الثالث  اكس نجاح الىرررررة  وي سوااررررل  خط  النةو المو   التي نكك  ا خالل الن ررررف األول سن الاام الجا جه حيث أحر ت 

ا سلبوظ ا علل سمتلف األاررررررادو ونجبت وي   هقوو سرةزها الةالي وي  بميق أهداف اسررررررترا يجيت ا طو ل  األج   وظيف مدس 

ا  لل أن نةو اإل رالات بةادل سنوج  ا علل سالس  الةتا  الكج  نت جه الىرة   %08سىير  خالل الربع الثالث  اد لليال  واضب 

اسس عن  ضاعف اإل رالات علل أس بدو ه وش الو  علل ةكاءو برناسج ا الىاس  لترشصد النكمات و مليص التكاليفه والكج أثةر

 بة  علل عا م ا ستئولي   نو ع و بتين باق   سترتىكل ةليوبا را شررة عز الد ن أن  أةدوم 8102و 8102سرنوج بين عاسي 

ي  رائد وي  مد ب خدسات الرعا   ال ررربالكيان الباعتصا ها  الةجةوع سترررتىررركيات الطصي  التي  مدس ا جةيع المدسات والاةليات 

أبر  وج   لمدسات الرعا   الطصي  وي سجال ه حيث وااررررلت الىرررررة   رسرررري  سكانت ا ةوي التررررو، الة رررررج وائم  الجولو

مد ب  الراسي   لل  علل اررررايد اسررررترا يجيت ا اسلبوظ   ا مدس   الىرررررة  ةةا أحر ت مالجراحات التداخلي  للمل  واألوعي  الدسو  

لاةليات المترطرو بةترتىركل الىرو،ه وضال   جد دوي ضروء اوتتاح ساة   هسنظوس  ستكاسل  سن المدسات ال ربي  وائم  الجولو

 سلبوظ ترراهب بىررك  سن الةتوقع أن ه والكج 8109ع الايالات الةتررتمل  الةمر   طالقه خالل الربع األول سن عام روعن سىرر

 وي  از ز قد و الىرة  علل خدس  الةز د سن الاةالء بجةيع أنباء الماهروم

بكضرررر   %100ه وهو نةو سررررنوج بةادل 8102ل الربع الثالث سن عام عةي  خال 8000680وقد نجبت الىرررررة  وي خدس  

خالل نكس الكتروه وعلل الرغب سن  غال، باض الوحدات  %600الواودو للايالات الما جي  بنتررررررص  سررررررنو   ا  كاع الباالت 
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م ةةا نجبت وغرف الاةليات بةترررتىررركل الماهرو التم ررر ررري إلجراء أعةال التجد د وعلل  أسررر ا وحدات الرعا   الةرةزو

سن أج   اظيب االسرررتكالو والمية  سن باق  المدسات الةمدس ه وهو سا أثةر عن  بدا   سن الاامالىررررة  وي  اد   هيك  األسررراا  

ه وا  كاع ستوسررررر   رال البال  الةمية  بنتررررص  %8006ا  كاع ستوسررررر   رال البال  الواودو للايالات الما جي  بةادل سررررنوج 

عصر  لتاز ز الككاءو التىررغيلي  اإللا و ج ولهام وقد وااررلت %0102ه وةكلع ستوسررر   رال الاةلي  الجراحي  بنتررص  8201%

 طصيق برناسج  وحيد سىررتر ات األلو   والةتررتلزسات الطصي ه  لل جان  التكاو  سع أةكأ األطصاء واالسررتىررا  ين علل شررروط 

ةيع األنىررررط  الداخلي  واالسررررتثةا  وي التكنولوجيا البد ث م وعلل هكه الملكي  ا  كع  ااقد جكاب ه وضررررال  عن  بتررررين ةكاءو ج

ه وارررراح  ذلع نةو هاسش 8102أشرررر ر سن عام  9سليون جنيه خالل أول  01200ليصلغ  %29سجة  الربب بةادل سررررنوج 

كرل اه سررررج  سجة  الربب نةو سررررنوج خالل نكس الكتروم وخالل الربع الثالث سن %02نماط سئو    لل  2الربب اإلجةالي بواقع 

 خالل نكس الكتروم %06نماط سئو    لل  1سليون جنيهم وا  كع هاسش الربب اإلجةالي بواقع  02800ليصلغ  %21بنتص  

ه حيث بلغت األ باح التىغيلي  قص  خ ب 8102أش ر سن عام  9دت الىرة   بتن  ببيت ا بىك  سلبوظ خالل أول اروقد  

ه ونتج عن ذلع وارررررول هاسش %22 سليون جنيه بز الو سرررررنو   قد ها 82000واإلهالك واالسرررررت الك  الضررررررائ  والكوائد

سليون جنيه خالل  0100خالل نكس الكتروه وذلع علل الرغب سن  تجي   كاليف  ضةبالل بمية   %86األ باح التىرغيلي   لل 

ل الةترتبمات و طو ر عةليات التب ي ه وضال  وجولو بنالربع الثاني سن الاام الجا جه حيث  اكس ذلع ج ول اإللا و لتاز ز 

عن شرررررط  الد ون الةتاثروم وخالل الربع الثالث سنكرل اه بلغت األ باح التىرررررغيلي  قص  خ رررررب الضررررررائ  والكوائد واإلهالك 

و   ليصلغ نماط سئ 2م وا  كع هاسش األ باح التىررررغيلي  بواقع %10سليون جنيهه وهو نةو سررررنوج بةادل  00200واالسررررت الك 

 خالل نكس الكتروم 89%

و جد  اإلشا و  لل نجاح الىرة  وي استكةال أعةال  جد د واج   ستتىكل الماهرو التم  يه وهي خطوو هاس  ضةن خط  

ا عن  ا بأن خط  التجد د الةكةو و أثةرت أ ضررر  التجد د الىررراسل  للةترررتىررركل والتي  ب بدء  نكيكها خالل األشررر ر الةاضررري ه علة 

رف عةليات ووحدات  عا   سرةزو جد دوه وأن األشررررر ر الةمصل  سرررررتىررررر د  جد د غرف الباالت الةمية  وسداخ   ضررررراو  غ

الةتررتىرركلم وسن الةمر  أن  ىررة  الةرحل  الجد دو سن خط   جد د ستررتىرركل الماهرو التم رر رري الاة  سع  حد  الىرررةات 

 رررات ستادلوه والتي سرررتتولل  نكيك أعةال التجد د الداخلي األلةاني  الرائدو وي  مد ب خدسات االسرررتىرررا ات ال ندسررري  وي  م ررر

بالةترتىركيات األخر ه باإلضراو   لل  نكيك األعةال الماار  بتوسراات سترتىركل الىررو، وةكلع سىروع الىرة  وي سباوظ  

 بني سو فم

و طوخباعتصا ها  ةال الىررررررة وي نةوذج أع التابا اللجان الطصي   وظائفدسج لالىررررررة   ج ول  لل عز الد ن لكتووي المتام 

ىررط  اإلشررراف علل سمتلف عةليات وأنةصيرو  جاه  طال، الةجلس الطصي لىرررة  ستررتىرركل ةليوبا راه حيث  تولي  لع اللجان 

الةجةوع  بةا وي ذلع جولو خدسات الرعا   ال ررررربي  وسرررررالس  الةرضرررررل وسكاوب  الادو ه وضرررررال  عن األسو  االعتيال   

وأشرررررا   لل أن  بميق التكاس  بين وظائف اللجان التابا   الرعا   ال ررررربي ماألخر  سث  االعتةالات وأخالقيات الاة  بةجال 

سرريناكس أثره اإل جابي علل  از ز الصني  األسرراسرري  للةجةوع  و بتررين ساا ير الةترراءل  الداخلي ه وبالتالي   الو قد   ا علل 

 سواال   مد ب المدسات الطصي  وائم  الجولو 

لىرة  ستتىكل ةليوبا را باإلضاو   لل  بليالت اإللا و  8102سصتةصر  01 ةكن  بةي   مر ر نتائج الكترو الةالي  الةنت ي  وي 

   investors.cleopatrahospitals.comأللاء الىرة  عصر الةوقع اإللكتروني: 

 —ن ا   الصيان  —
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 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 
م ص وي س رره و ت  سترتىركل ةليوبا را وشررةا  ا التابا ( أةصر سجةوع  للةترتىركيات الماار اد الةجةوع  دشررة  

 أ با  سترتىكيات  ئيتي عصر وخدسات الطوا ئ   سن خدسات الرعا   ال ربي  الااس  والةتم ر ر  وي  مد ب باق  واسرا

 ل الىرو،م ني  بد اوج وستتىكوهي ستتىكل ةليوبا را وستتىكل الماهرو التم  ي وستتىكل ال هالماهرو الكصر وي 

 

 معلومات عن السهم
 

  CLHO.CAةول الصو ا  الة ر  : 

 8101 ا    الميد:  ونيو 

 سليون س ب 00111عدل األس ب: 
 

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حتن وكرج

 عالقات المستثمرينو التخطيط االستراتيجيمدير 
 +8( 1د8 8820 6260ت: 

@cleohc.comfikry.assanh 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
سررررررتمدام سث  ا  بتوج هكا الصيان علل  وقاات ستررررررتمصلي ه والتوقع الةتررررررتمصلي هو أج  وقع ال  ت رررررر  بوقائع او احدال  ا  مي ه و ةكن التارف عليه عن طر ق

ه ق ر قه ااتقه ق اتزمقالاصرا ات والكلةرات اال ير  قوومرا للتمرد راتقه ق  ردفقه قسر مر قه ق مرد قه ق تبةر قه ق اتمدقه ققدقه قالتمد راتقه ق كتر قه ق وق

ل التارف علق مطرقه قسةكنقه قستوقعقه قسىرررروعاتقه ق نصغيقه قعلل علبقه قسررروفقه او وي ة  حال ه سا  نكي ا او  اصيرات اخر  سةاثل  التي   دف الل 

ىررررأن الي  الةتررررتمصلي  او المطر أو التوقاات بالتوقع باعتصا ه ستررررتمصليم هكا  نطصقه علل وجه الم رررروصه  لل التوقاات التي  تضررررةن سالوسات عن النتائج الة

 الىرة م    األعةال التجا    واإللا وه والنةو أو الرببي  والظروف االقت ال   والتنظيةي  الااس  وي الةتتمص  وغيرها سن الةتائ  التي  ؤثر علل

دال ستررررتمصلي ه والتي  موم علل اوتراضررررات اإللا و و نطوج علل سماطر التوقاات الةتررررتمصلي   اكس وج ات النظر البالي  إللا و الىرررررة  دقااللا وق( علل أح

تائج الوا جوهر  ا عن أج نساروو  وغير ساروو  وسج ول ه وغيرها سن الاواس  التي قد  ؤثر علل ان  كون نتائج الىرة  الكالي  أو ألاءها أو  نجا ا  ا سمتلكا اخت

الوا لو وي هكه التوقاات الةتررتمصلي  اررراح  أو ضررةنام قد  تتررص   بمق أو عدم  بمق هكا االوترا  وي اختالف  وي الةتررتمص ه او عن ألاء الىرررة  أو انجا ا  ا

  م  ب  او ضةنيالبال  الةالي  الكالي  للىرة  او نتائج عةليا  ا اختالوا جوهر ا عن هكه التوقاات الةتتمصلي ه أو عدم  واوق التوقاات سواء ةانت ار

   لادل سن الةماطر والىررررركوك التي قد  تترررررص  وي اختالف التوقع الةترررررتمصلي او التمد ر أو التنصؤ اختالوا جوهر  ا عن األسر الواقعم وهكه مضرررررع أعةال الىررررررة

ه والةناوت  بنجاح اة  ق الالةماطر  تضةن التملصات بأساا  الماساته أو  كلك  الاةال  الال س  لةزاول  النىاطه وقد و الىرة  علل استصماء الاناار الرئيتي  بكر

لرعا   طاع اوسرر ستغيرات األوضراع الترياسري  واالجتةاعي  والمانوني  واالقت رال  ه سرواء وي س رر أو علل ارايد االقت رال الاالةيه وستتجدات و طو ات ق

كائدوه و ملصات أسررراا  اررررف الاةالته وقد و ال ررربي  علل التررراح  اإلقليةي  والدولي ه و داعيات البرط وسماطر اإل هاطه و أثير التضرررمبه و غير أسررراا  ال

 اإللا و علل التبرك الدقيق والتر ع لتبد د الةماطر الةتتمصلي  ألنىط  الىرة  سع  لا و الةماطرم

ساين  قد  نه وي حاالتباض الةالوسرات الوا لو وي هركه الوثيمر ه بةرا وي ذلرع الةالوسرات الةالي ه طرأ علي ا باض التاد الت بغر  التمر   الادلجه وبالتالي و 

   متلف الةجةوع أو النت  الةئو   الوا لو هنا عن اإلجةالي الكاليم

٦٩

٣١

 81١2ديسمبر 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
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 قائمة الدخل المجمعة

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

  

 

 دسليون جنيه(
 الثالثالربع 

8102 

 الثالثالربع 

8102 
 التغيير

أشهر  9

8102 

أشهر  9

8102 

 التغيير

       

 %01 20600 011800 %08 89008 02000 إيرادات النشاط

 %88 (26802د (19601د %88 (81800د (82100د تكاليف النشاط

 %29 84442 0.540 %21 9041 04840 مجمل الربح

  %01 %02  %00 %06 هامش الربح اإلجمالي

 %02 (00601د (00206د %1 (2008د (2206د مصروفات إدارية وعمومية

 %081 (801د (201د %11 (106د (100د تكاليف أنشطة االستحواذ

 %81- (209د (006د %808- (102د 102 مخصصات

 %21- 209 809 %020- 800 (001د إيرادات أخرى

 %69 .0854 88540 %92 4941 .954 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

  %02 %80  %06 %82 هامش األرباح التشغيلية

 %008 2101 9200 %002 0006 0801 إيرادات التمويل

 %22- (2202د (0109د %22- (8101د (908د مصروفات التمويل

 %029 00044 82240 %020 4840 00244 األرباح قبل خصم الضرائب

  %02 %86  %02 %01 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %021 (8200د (1006د %820 (102د (8206د الضريبة الحالية

 %02- (806د (001د %28- (006د (800د الضريبة المؤجلة

 %011 .244 88541 %021 0841 .904 الضرائبصافي الربح بعد خصم 

  %01 %80  %00 %82 هامش صافي الربح

       

       الربح الخاص بكل من

 %066 6101 80109 %812 8200 2100 مالكي الشركة األم

 %12 201 0200 %20 006 200 حقوق األقلية

 %..0 .244 88541 %.02 0841 .904 أرباح الفترة

 دسليون جنيه(
 الثالثالربع 

8102 

 الثالثالربع 

8102 
 التغيير

أشهر  9

8102 

أشهر  9

8102 

 التغيير

       

 %011 2201 88201 %021 0801 9001 صافي أرباح الفترة

  - -  - - الدخل الشامل اآلخر
 %..0 .244 88541 %.02 0841 .904 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

       

       إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %066 6101 80109 %812 8200 2100 مالكي الشركة األم

 %12 201 0200 %20 006 200 حقوق األقلية

 %..0 .244 88541 %.02 0841 .904 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 8102الربع الثالث نتائج 

 

 الميزانية المجمعة

 8102 سبتمبر 01 8102ديسمبر  00 سليون جنيه س رج

   

   األصول غير المتداولة

 20106 26802 األاول الثابت 

 82001 82001 أاول غير سلةوس 

 02001 02001 سدووعات  بت بند االستثةا ات

 91040 25240 إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 0201 0100 الةمزون

 89901 02202 سد نون  جا  ون

 0208 8800 سد نون وأ ادو سد ن  أخر 

 8200 202 ستتبمات لد  األطراف ذات الاالق 

 91002 0.11600 النمد   بالصنوك وال ندو،

 0.0.144 0.85148 إجمالي األصول المتداولة

 8.8.042 8.01240 إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 21101 21101  اس الةال الةدووع

 86208 86108 احتياطيات

 22202 81100 أ باح سرحل 

 0.28101 0.00102  جةالي حمو، سلكي  الىرة  األم

 1202 2206 حمو، األقلي 

 0.52245 0.02.48 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 01609 86100 الجزء غير الةتداول سن المرو 

 2001 8202 نظام حواوز الااسلين

 1100 1202 التزاسات ضر صي  سؤجل 

 .8254 .0.54 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 0201 8001 سم  ات

 89906 82100 لائنون وأ ادو لائن  أخر 

 0801 6201 المرو  طو ل  األج الجزء الةتداول سن 

 2602 0801 التزاسات ضرائ  الدخ  البالي 

 .0924 05545 المتداولة إجمالي االلتزامات

 2048. 28041 االلتزماتإجمالي 

 8.8.042 8.01240 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 8102الربع الثالث نتائج 

 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 8102 سبتمبر 01 8102 سبتمبر 01 سليون جنيه س رج

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 82200 00002 ااوي الربب قص  الضر ص 
 

  

    تو ات:

 0801 8201 اإلهالك

 - 201 است الك أاول غير سلةوس 

 (001د 600 الةتداول وي قية  األاول ضةبالل سم ص اال

 (001د (006د سم  ات

 (102د (106د  أسةالي أ باح دختائر( 

 (1008د 0000 ووائد لائن /سد ن 

 (8100د (0101د  التغير وي االلتزاسات الضر صي 

 - 000  عدام أاول ثابت 

 0102 0002 نظام حواوز الااسلين

 84144 00942 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات
    

   التغير وي األاول وااللتزاسات

 (200د (801د التغير وي الةمزون

 (00201د (1001د الةد نون اآلخرون واأل ادو الةد ن و التغير وي الةد نون التجا  ون

 (0206د 100 التغير وي الةتتبمات لد  األطراف ذات الاالق 

 1101 2102 التغير وي الدائنون التجا  ون واأل ادو الدائن  األخر 

 0.245 00540 الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية 
   

   التدومات النمد   سن األنىط  االستثةا   :

 101 001 الةب   سن بيع أاول ثابت 

 (2600د (1200د سدووعات لىراء أاول ثابت  

 (8901د (0202د سدووعات لةىروعات  بت التنكيك

 (0801د (202د سدووعات سمدس  لىراء أاول ثابت 

 - (101د الةدووع لالستبواذ علل شرة   ابا ه ااوي النمد   الةتتبوذ علي ا

 - -  بت بند استثةا  سدووعات

 9202 2006 ووائد سب ل 

    0001 06208 ش و  سن  ا    اإل داع 0ولائع استبما، أةثر سن 

 0240 00840 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
   

   النمد   سن األنىط  التةو لي :التدومات 

 (8006د (0201د  و  اات أ باح ستدلو

 - - سمصوضات سن قرو  و ت يالت

 (00109د (9609د الةدووع لتدال المرو 

 1101 2001 سمصوضات سن  ت يالت التب  علل الةكىوف

 (2101د  - الةدووع لتدال  ت يالت التب  علل الةكىوف

 (2208د (1001د ستدلوووائد وعةوالت 

 (80240) (9049) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (.084) 00544 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 99100 2202 النمد   وسا وي حكة ا أول الكترو

 9.045 02942 النقدية وما في حكمها أخر الفترة

 


