
  
 

2019الربع األول نتائج    شركة مستشفى كليوباترا     |    1    
 

 .ش.م.م  كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2019الربع الثالث نتائج 

 

  2019 سبتمبر 30شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
 

  2019 نوفمبر 24القاهرة في 

وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من ( CLHO.CA أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م )كود البورصة المصرية 

ة وكذلك عدد  ، 2019سبتمبر  30المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في حيث عدد األسرَّ

أشهر من عام   9وخالل أول  .% 19، وهو نمو سنوي بمعدل 2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  462حيث بلغت اإليرادات 

،  السنويباإليرادات إلى تعديل هيكل األسعارجنيه. ويرجع النمو القوي  ارملي  1.3لتسجل  %21، ارتفعت اإليرادات بنسبة سنوية 2019

ة وكذلك المردود اإليجابي لتنوع الحاالت بجميع المستشفيات التابعة، باإلضافة إلى ارتفاع عدد الحاالت التي قامت الشركة بخدمتها مقارن 

 .بنفس الفترة من العام السابق

مليون جنيه خالل   127.6لية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )بعد استبعاد البنود غير النقدية( بلغت األرباح التشغي 

% بفضل نمو النتائج المالية والتشغيلية األساسية للشركة. واستقر هامش األرباح  15، وهو ارتفاع سنوي بنسبة  2019الربع الثالث من عام  

، علًما بأن هذا االستقرار يعكس تأثير بدء ملحوظ  ودون تغير سنوي  %28الفوائد واإلهالك واالستهالك عند  التشغيلية قبل خصم الضرائب و

، بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم  2019أشهر من عام  9وخالل أول . عمليات التشغيل لعدد من العيادات والمستشفيات الجديدة التابعة

التشغيلية   استقرار هامش األرباح  وصاحب ذلك  ،%23مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل    347.4الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

استبعاد الخسائر التشغيلية الناتجة عن  ة. وفي حالملحوظ ودون تغير سنوي %27عند  قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 سترتفعبشرق وغرب القاهرة باإلضافة إلى تجديد وتحديث مستشفى كوينز،  المستقلةالعيادات مجمعات تأثير بدء عمليات التشغيل في 

، كما سيبلغ 2019أشهر من عام  9خالل أول  %28 ة سنوي  بنسبةاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 خالل نفس الفترة.  %28ك واالستهالالتشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  هامش األرباح

نظًرا الرتفاع المصروفات العمومية    %21وهو تراجع سنوي بنسبة    ،2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام    72.2وبلغ صافي الربح  

مصحوبًا    ،ر سهم الشركةواإلدارية على خلفية ارتفاع المصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة األجل، وذلك بعد ارتفاع سع

. ويأتي 2018وفترة صغيرة من عام  2017و 2016عامي  عمالأج ائ نت عن بزيادة تكاليف االضمحالل الخاصة بمستحقات تم تسجيلها 

تراجع  شهد الربع الثالثذلك في ضوء جهود الشركة الستحداث إطار جديد إلدارة اإليرادات وتحسين عملية تحصيل المستحقات، حيث 

عام. وخالل  نفس الع األول من مقارنة بالرب  %76بنسبة  وانخفاًضا، 2019من عام مقارنة بالربع الثاني  %19تكاليف االضمحالل بنسبة 

ارتفاع تكاليف االضمحالل   بسبب، جنيه مليون 170.0ليسجل  %24، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي 2019أشهر من عام  9أول 

 . والمصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة األجل

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن نتائج الربع الثالث تعكس 

قوة األداء المالي والتشغيلي للمجموعة، وكذلك نجاحها في مواصلة استراتيجية التوسعات التي تتبناها لتعزيز باقة الخدمات والتوسع في  

ديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وخارجها، حيث قامت الشركة بإضافة مستشفى »الكاتب« إلى مستشفيات المجموعة في ضوء إتمام أحياء ج

نقل النشاط التشغيلي للمستشفى تحت إدارة وعالمة شركة مستشفى كليوباترا وفقًا لشروط االتفاقية مع الشركة المشغلة. وأضاف أن الشركة  

قل النشاط التشغيلي بسهولة، حيث قامت بتعيين فريق إدارة جديد يضم أكفأ الخبراء والمحترفين لتولي تنفيذ خطة  عكفت على ضمان إتمام ن 

يوم. وأعرب عز الدين عن ثقته في قدرة المستشفى الجديدة على إضافة    100دمج نشاط مستشفى »الكاتب« بنموذج أعمال المجموعة خالل  

ة المقبلة عبر تقديم خدمات الرعاية الطبية التي تضاهي معايير الجودة الخاصة بشركة مستشفى  القيمة لعمليات المجموعة خالل الفتر

 تركيب أحدث األجهزة والمعدات الطبية بها خالل الفترة المقبلة. ل  مشيًرا إلى خطط الشركة كليوباترا، 

ألف حالة. كما  258لتصل إلى  %11بنسبة سنوية نمو عدد الحاالت التي قامت المجموعة بخدمتها  2019وقد شهد الربع الثالث من عام 

خالل الربع الثالث من العام الجاري، وصاحب ذلك ارتفاع عدد الحاالت   %18ارتفع عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها بمعدل سنوي 

 9خالل نفس الفترة. وخالل أول  %14مع ارتفاع عدد الحاالت المقيمة بنسبة سنوية  %16الوافدة على العيادات الخارجية بمعدل سنوي 

ألف حالة، وذلك على الرغم من  726لتسجل  %8ارتفع عدد الحاالت التي قامت المجموعة بخدمتها بنسبة سنوية  2019أشهر من عام 

الثالث بجميع المستشفيات تأثير أعمال التجديد التي يتم إجرائها منذ بداية العام وخاصةً التحديثات الكهربائية والميكانيكية التي شهدها الربع 

 .التابعة
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وتابع عز الدين أن الشركة نجحت في الحفاظ على هامش الربح اإلجمالي وهامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

تحسين العمليات الداخلية مع  واالستهالك منذ بداية العام بفضل استراتيجية اإلدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية بجميع مستشفيات المجموعة و

  االستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعظيم القيمة. وأعرب عز الدين عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خالل فترة 

مليات التشغيل في العديد من التقرير في ضوء التوسعات الكبيرة التي تم تنفيذها منذ بداية العام، علًما بأن تلك النتائج تعكس تأثير بدء ع

مستشفى   إضافةالمنشآت الجديدة التي تم إطالقها منذ بداية العام وأثمرت عن تضاعف عدد المنشآت التابعة إلى ثمانية منشآت، حيث تم 

أن ن إلى . ولفت عز الدي القاهرة العيادات المستقلة بشرق وغربمجمعات »كوينز« ومستشفى »الكاتب« مع إطالق اثنان من مشروعات 

ت  نمو اإلقبال على مشروعات العيادات المستقلة الجديدة خالل الربع الثالث من العام الجاري يؤكد على ثقة اإلدارة في قدرة تلك المشروعا

 على تحقيق نتائج قوية بنهاية عامها التشغيلي األول، حيث وصل عدد الزيارات في مجمع عيادات شرق القاهرة إلى نفس المستويات التي

 . في مستشفيات المجموعة  تسجلها العيادات الخارجية العادية

مليون جنيه خالل نفس   142.1مقابل  %18، وهو نمو سنوي بنسبة 2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  167وبلغ مجمل الربح 

بلغ  2019أشهر من عام  9ظ. وخالل أول ودون تغير سنوي ملحو %36الفترة من العام السابق، بينما استقر هامش الربح اإلجمالي عند 

خالل نفس   %35، وارتفع هامش الربح اإلجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة ليسجل %24مليون جنيه بزيادة سنوية  451.9مجمل الربح 

لبنود غير النقدية( الفترة. كما رصدت الشركة نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )بعد استبعاد ا

، مصحوبًا باستقرار هامش األرباح التشغيلية قبل خصم  2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  127.6لتسجل  %15بمعدل سنوي 

أشهر من العام الجاري، ارتفعت األرباح   9. وخالل أول ملحوظ ودون تغير سنوي  %28الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك عند 

مليون جنيه، بينما بلغ هامش األرباح  347.4لتبلغ  %23غيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي التش

خالل نفس الفترة. وتعكس هوامش األرباح قدرة الشركة على تنمية   %27التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

قطاعات والمستشفيات الرئيسية التابعة، وذلك على الرغم من تأثير بدء عمليات التشغيل في المنشآت الجديدة التي  النتائج األساسية بجميع ال

 تم إطالقها منذ بداية العام، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج قوية خالل العام المقبل.

ة  وأعرب عز الدين عن تطلعاته لمواصلة األداء القوي خالل الربع األخير من العام الجاري مع التركيز على تنمية النتائج المالية للمجموع

ة  خالل العام القبل، مشيًرا إلى التزام اإلدارة بالتأكد من تسهيل وتسريع دمج العمليات التشغيلية للمشروعات الجديدة بنموذج أعمال شرك

تشفى كليوباترا، سعيًا لتعزيز قدرتها على تنمية باقة خدماتها وكذلك نتائجها المالية لنفس مستويات القطاعات والمستشفيات الرئيسية مس

التابعة. وأضاف أن فترة الربع الثالث شهدت إطالق المجلس الطبي لشركة مستشفى كليوباترا في إطار التزام المجموعة باالرتقاء بمعايير 

جيث من المقرر أن يتولى العديد من المهام ومن بينها تحسين تجربة العمالء واالرتقاء بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها جميع  الجودة،

 المستشفيات الرئيسية والجديدة. وأكد أن اإلدارة عازمة على مواصلة التوسع بباقة خدماتها المقدمة وخدمة مناطق جديدة باعتبارهما أبرز

تشغيل  جانب أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي إلى إلضافةصفقة تيجيتها، حيث تتطلع إلى إتمام أهداف استرا

سريًرا، وذلك بالتوازي مع دراسة فرص تنفيذ المزيد من التوسعات خالل  198مشروعها الجديد بمحافظة بني سويف، والذي تبلغ سعته 

 الفتررة المقبلة.

لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة    2019  سبتمبر  30يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في  

    investors.cleopatrahospitals.comعبر الموقع اإللكتروني: 

 —نهاية البيان  —

 عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة )شرركة مسرتشرفى كليوباترا وشرركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمسرتشرفيات الخاصرة في مصرر، وتتخصر   

مسرتشرفيات رئيسرية في  سرتةفي تقديم باقة واسرعة من خدمات الرعاية الصرحية العامة والمتخصرصرة وخدمات الطوارر عبر 

 لتخصرصري ومسرتشرفى النيل بدراوي ومسرتشرفى الشرروقالقاهرة الكبرى، وهي مسرتشرفى كليوباترا ومسرتشرفى القاهرة ا

  .ومستشفى الكاتب ومستشفى كوينز
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 معلومات عن السهم
 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 مليون سهم  1.600عدد األسهم: 
 

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حسن فكري 

 عالقات المستثمريناالستراتيجي والتخطيط مدير 

 + 2( 0)2 2241 7471ت: 

hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 التوقعات المستقبلية
اسررررتخدام مثل   يحتوي هذا البيان على توقعات مسررررتقبلية، والتوقع المسررررتقبلي هو أي توقع ال يتصررررل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

عراتق، قتعتزمق، قترىق، العبرارات والكلمرات االتيرة قوفقرا للتقرديراتق، قتهردفق، قمرتقربق، قتقردرق، قتتحمرلق، قتعتقردق، ققردق، قالتقرديراتق، قتفتر ق، قتوق

التعرف على قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشررروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسرروفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى  

الية المسرررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشرررأن التوقع باعتباره مسرررتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصررروص، إلى التوقعات التي تتضرررمن معلومات عن النتائج الم

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

داث مسرررتقبلية، والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على مخاطر التوقعات المسرررتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررركة )قاالدارةق( على أح

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

الواردة في هذه التوقعات المسررتقبلية صررراحة أو ضررمنا. قد يتسرربب تحقق أو عدم تحقق هذا االفترا  في اختالف   في المسررتقبل، او عن أداء الشررركة أو انجازاتها

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

 ة لعدد من المخاطر والشررركوك التي قد تتسررربب في اختالف التوقع المسرررتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذهتخضرررع أعمال الشررررك

عمل، والمنافسرة بنجاح يق الالمخاطر تتضرمن التقلبات بأسرعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشراط، وقدرة الشرركة على اسرتبقاء العناصرر الرئيسرية بفر

طاع الرعاية وسرط متغيرات األوضراع السرياسرية واالجتماعية والقانونية واالقتصرادية، سرواء في مصرر أو على صرعيد االقتصراد العالمي، ومسرتجدات وتطورات ق

فائدة، وتقلبات أسررعار صرررف العمالت، وقدرة الصررحية على السرراحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضررخم، وتغير أسررعار ال

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

نره في حراالت معينرة قرد بعض المعلومرات الواردة في هرذه الوثيقرة، بمرا في ذلرك المعلومرات المراليرة، طرأ عليهرا بعض التعرديالت بغر  التقريرب العرددي، وبرالترالي فرإ

  يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

 

 

 

 

٣٨

٦٢

 ٢019سبتمبر  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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 بيان صحفي

 2019الربع الثالث نتائج 

 

 قائمة الدخل المجمعة

 مليون جنيه
 الثالثالربع 

2019 

 الثالثالربع 

2018 
 % التغير

 أشهر 9

2019 

  أشهر 9

2018 
 % التغير

       

 % 21 1,062.1 1,287.1 % 19 388.3 462.0 إيرادات النشاط

 % 20 ( 697.0) ( 835.2) % 20 ( 246.3) ( 295.0) تكاليف النشاط

 % 24 365.1 451.9 % 18 142.1 167.0 مجمل الربح

  % 34 % 35  % 37 % 36 هامش الربح اإلجمالي

 % 99 ( 137.4) ( 273.4) % 72 (48.4) (83.2) مصروفات إدارية وعامة

 % 3- (4.6) (4.4) -  (0.3) (3.8) تكاليف أنشطة االستحواذ

 % 60- (3.7) (1.5) % 29- 0.5 0.3 مخصصات

 % 15 5.6 6.5 % 40 1.7 2.4 إيرادات أخرى

 - 0.0 (3.4)  - - مصروفات ما قبل التشغيل

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد
82.7 95.6 -13 % 175.7 225.1 -22 % 

  % 21 % 14  % 25 % 18 هامش األرباح التشغيلية

 % 24- 94.2 71.9 % 48- 32.0 16.5 إيرادات التمويل

 % 81- (31.0) (5.8) % 89- (9.2) (1.0) مصروفات التمويل

 % 16- 288.3 241.7 % 17- 118.4 98.2 األرباح قبل خصم الضرائب

  % 27 % 19  % 30 % 21 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 % 11 (61.7) (68.7) % 6- (24.7) (23.1) الضريبة الحالية

 %8.5 (1.6) (3.1) % 35 (2.1) (2.9) الضريبة المؤجلة

 % 24- 225.0 170.0 % 21- 91.6 72.2 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  % 21 % 13  % 24 % 16 هامش صافي الربح

       

       الربح الخاص بكل من

 % 21- 210.9 166.5 % 20- 86.3 69.3 مالكي الشركة األم

 % 75- 14.1 3.5 % 46- 5.3 2.9 حقوق األقلية 

 % 24- 225.0 170.0 % 21- 91.6 72.2 أرباح الفترة

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 مليون جنيه
 الثالثالربع 

2019 

 الثالثالربع 

2018 
 % التغير

 أشهر 9

2019 

  أشهر 9

2018 
 % التغير

       

 % 24- 225.0 170.0 % 21- 91.6 72.2 صافي أرباح الفترة

  0.0 0.0  0.0 0.0 الدخل الشامل اآلخر

 % 24- 225.0 170.0 % 21- 91.6 72.2 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

       

       إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من: 

 % 21- 210.9 166.5 % 20- 86.3 69.3 مالكي الشركة األم

 % 75- 14.1 3.5 % 46- 5.3 2.9 حقوق األقلية

 % 24- 225.0 170.0 % 21- 91.6 72.2 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 .ش.م.م  كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2019الربع الثالث نتائج 

 

 الميزانية المجمعة

 2019 سبتمبر 30 2018 ديسمبر 31 مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 664.5 560.5 األصول الثابتة

 255.1 241.0 أصول غير ملموسة

 278.6 143.9 االستثمارمدفوعات تحت بند 

 1,198.2 945.4 إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة 

 148.5 - مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة

 47.3 40.8 المخزون

 331.1 302.8 مدينون تجاريون

 118.8 48.5 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 5.0 7.1 العالقةمستحقات لدى األطراف ذات 

 591.5 953.4 بالبنوك والصندوق النقدية

 1,242.2 1,352.5 إجمالي األصول المتداولة 

 2,440.4 2,298.0 إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 800.0 800.0 رأس المال المدفوع

 284.4 274.2 احتياطيات

 655.3 529.8 أرباح مرحلة

 1,739.7 1,604.0 إجمالي حقوق ملكية الشركة األم 

 76.9 74.7 حقوق األقلية

 1,816.6 1,678.7 إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 - 67.9 الجزء غير المتداول من القرو 

 69.9 66.9 التزامات ضريبية مؤجلة

 69.9 134.7 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 19.6 24.9 مخصصات

 359.1 317.7 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 10.0 8.8 27.2 الجزء المتداول من القرو  طويلة األجل
 98.6 117.9 45.2 نظام حوافز العاملين

 48.5 69.4 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 553.9 484.5 إجمالي االلتزامات المتداولة

 623.8 619.3 إجمالي االلتزامات

 2,440.4 2,298.0 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 .ش.م.م  كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2019الربع الثالث نتائج 

 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 2019 سبتمبر 30 2018سبتمبر  30 مليون جنيه مصري

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 241.7 288.3 صافي الربح قبل الضريبة
   

   تسويات:

 45.8 32.6 اإلهالك

 48.4 (3.6) في قيمة األصول المتداولةضمحالل مخص  اال

 (5.3) (3.6) مخصصات

 (0.3) (0.5) أرباح )خسائر( رأسمالية

 (69.0) (63.2) فوائد دائنة/مدينة

 (89.6) (26.3)  التغير في االلتزامات الضريبية

 72.7 16.8 نظام حوافز العاملين

 244.2 240.4 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات
    

   التغير في األصول وااللتزامات

 (5.2) (5.3) التغير في المخزون

 (83.9) ( 114.6) المدينون اآلخرون واألرصدة المدينةوالتغير في المدينون التجاريون 

 2.1 (18.7) العالقةالتغير في المستحقات لدى األطراف ذات 

 56.0 66.6 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 213.2 168.5 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 0.6 0.6 المحصل من بيع أصول ثابتة

 (52.9) (47.3) مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

 (88.6) (29.6) مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ

 (62.6) (12.0) مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة

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

 ( 135.1) - مدفوعات تحت بند استثمار

 72.5 94.4 فوائد محصلة

 -    11.0 شهور من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

 ( 148.5) - مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة

 ( 439.5) 17.3 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 (31.9) (21.7) توزيعات أرباح مسددة

 - - مقبوضات من قرو  وتسهيالت

 (95.1) ( 130.9) المدفوع لسداد القرو 

 62.6 60.0 مقبوضات من تسهيالت السحب على المكشوف

 (53.9) (80.6) المدفوع لسداد تسهيالت السحب على المكشوف

 (17.9) (45.2) فوائد وعموالت مسددة

 ( 136.1) ( 218.3) التمويليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 ( 362.5) ( 32.6) التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 953.4 996.1 النقدية وما في حكمها أول الفترة

 0.6 - أول الفترة للشركات المستحوذ عليها النقدية وما في حكمها

 591.5 963.5 النقدية وما في حكمها أخر الفترة

 


