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 ديسمبر 31تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في شركة مستشفى كليوباترا 

2016 

 2017 مارس 12القاهرة في 

 

 

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

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة  المنتهية ة سنة الماليفي السوق المصري، عن نتائجها المالية المجمعة للخاص من حيث عدد األسرَّ

 747.6مقابل  2016خالل عام  يون جنيهمل 864.4لتبلغ  %16ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي ، حيث 2016 ديسمبر 31في 

ما انعكس م %73وي بنسبة نوهو نمو سخالل نفس الفترة مليون جنيه  89.4وبلغ صافي الربح ، *2015عام مليون جنيه خالل 

 جنيه. 0.62على وصول ربحية السهم )حصة السهم من األرباح( إلى 

 

من إجمالي اإليرادات  %44، حيث بلغت مساهمتها 2016وقد احتلت مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة خالل عام 

ومستشفى الشروق بنسبة  %18دراوي بنسبة ثم مستشفى النيل ب %21المجمعة، ويليها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة 

17% . 

 

مليون جنيه  210.6مقابل  %13مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  237.9وخالل الربع األخير منفردًا، بلغت اإليرادات 

خالل نفس  %15مع وصول هامش صافي الربح إلى مليون جنيه  36.6بلغ صافي الربح و .2015خالل الربع األخير من عام 

  .لفترةا

 

تجاوز التحديات  يفالشركة  ونجاح المردود اإليجابي لخطة تعزيز التكامل بين المستشفيات التابعة األربعةوتعكس النتائج المالية 

، بفضل ، وال سيما خالل الربع األخير2016التي عصفت بالسوق المصري على مدار عام االقتصادية والضغوط التضخمية 

جودة لامعايير  بتحسينالتزامها المتواصل رد بها الشركة والتي أثمرت عن نمو عمالئها، إلى جانب السمعة المشرفة التي تنف

زايا م بالتوازي مع االستفادة من ، وذلكالحاليةالخدمات المستمر لمنظومة تحسين بجانب الجديدة الخدمات الإطالق والسالمة و

فقات على مستوى المجموعة وتبني تدابير ترشيد النلعمليات واألنشطة المكاسب الناتجة عن تضافر افي تعظيم  اقتصاديات الحجم

 الخاصة بالمشتريات والعمليات التشغيلية.

 

 2016ام عأن  وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا،

على أسهم  وبدء التداولة في ضوء التنفيذ الناجح لعملية الطرح العام األولي كان بمثابة نقطة تحول رئيسية بمسيرة نمو الشرك

المالية واإلدارية سعيًا لتعظيم مستويات التكامل وتحقيق التضافر وكذلك إطالق خطة إعادة الهيكلة  ،البورصة المصريةالشركة في 

األحداث والتحوالت الجذرية التي طرأت على المشهد  األمثل بين مستشفيات المجموعة، وكل ذلك بالتزامن مع اجتياز سلسلة من

 2016لشركة خالل عام اومن بينها تحرير سعر صرف الجنيه. وأعرب عز الدين عن اعتزازه بنتائج  ،االقتصادي المصري

ى االرتقاء لبالتوازي مع التركيز ع والتي تعكس قدرتها على تجاوز التحديات االقتصادية الصعبة مع تنمية اإليرادات واألرباح

  .بمعايير جودة الخدمات المقدمة

                                                           

 
*

، علًما بأن مستشفى كليوباترا قامت 2015 يناير 1لتابعة األربعة اعتباًرا من مبنية على أساس تقديري بافتراض إتمام تنفيذ عملية االستحواذ على المستشفيات ا 2015عام المالية لالنتائج  

 .2016ثم استحوذت على مستشفى الشروق خالل الربع األول من عام  2015باالستحواذ على مستشفى النيل بدراوي والقاهرة التخصصي خالل الربع األخير من عام 

 



  
 

 

2016 نتائج العام المالي  شركة مستشفى كليوباترا    |    2    

 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2016 العام المالينتائج 

 

طة التشغيلية العمليات واألنشالتكامل بين تعظيم تجدر اإلشارة إلى أن شركة مستشفى كليوباترا قطعت شوًطا هائالً في تنفيذ خطة 

لحفاظ على امع طموحة مواصلة توسعاتها الو تهاترسيخ مكان، في إطار مساعي الشركة لعلى مستوى المستشفيات التابعة األربعة

عملية  االنتهاء من أوشكت الشركة علىعبر تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، حيث  معدالت النمو خالل الفترة المقبلة

، كما بلغت الشركة مراحل متقدمة في 2016لباقي مستشفيات المجموعة بعد االستحواذ عليها في يناير  إدماج مستشفى الشروق

بين المستشفيات التابعة األربعة  التكاملتعظيم خطة بهدف دعم  2016الذي أطلقته خالل عام " One Cleopatraنامج "تنفيذ بر

عن إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج  2016وقد أثمرت الجهود المبذولة خالل عام  بينهم. المشتركعمل ترسيخ روح الو

 .وحدم نموذج أعمالمظلة ختلف فرق اإلدارة بالمستشفيات التابعة تحت لدمج مالتمهيد مع  شركة مستشفى كليوباتراأعمال 

 

كل عبر تحسين كفاءة هيالصيدلية وخدمات التشخيص منظومة وقد ركزت الشركة خالل العام الماضي على تعظيم االستفادة من 

 ةواحد بالتعاون مع األطراف المختصالنفقات وتزويد العمالء بتجربة فائقة الجودة، حيث قامت الشركة بإطالق مشروع الشباك ال

دة للعيادات ت الوافللحاالت المقيمة والحاال والصيدليةسرعة تقديم خدمات التشخيص  والتأكد منبهدف ضمان كفاءة هيكل النفقات 

ل ليشم 2017المشروع خالل النصف األول من عام هذا أقسام الطوارئ. وفي هذا اإلطار تعتزم الشركة التوسع بالخارجية و

لشراكة ا نموذجاستحداث في  لعب دور رياديعمالء الشركات من المتعاقدين وكذلك شركات التأمين، علًما بأن الشركة تتطلع إلى 

ة متكاملعالجية  خدمةانتهاج نموذج السداد مقابل الحصول على توجه قطاع الرعاية الصحية إلى في إطار مع شركات التأمين 

 .الحاليالمعمول به في الوقت  خدمة على حدةبدالً من نموذج سداد قيمة كل 

 

وتابع عز الدين أن الهدف الرئيسي الستراتيجية شركة مستشفى كليوباترا يتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة 

الشركة  جاحنى مع تحسين هيكل النفقات، مشيًرا إلبالتوازي بأفضل األسعار، وأن تحقيق ذلك يتطلب تنمية حجم أعمال الشركة 

 مستلزماتوالألدوية امشتريات توحيد أعمال  خالل العام الماضي عبر اإلمداد والتوريدالخاص بسلسة  تحسين هيكل التكاليففي 

بها، فضالً عن خطط الشركة إلطالق المزيد من  إلجراءات التشغيليةامعايير توحيد  وكذلك مستشفيات المجموعةلجميع الطبية 

 .2017د المصروفات وتحسين هيكل النفقات خالل عام ية إلى ترشالمبادرات الرامي

 

الل عام خالشركة أعمال التجديد بمستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق بدأت ، المحققة خالل العاموإلى جانب التطورات 

صحية، ليبس للرعاية الباالشتراك مع شركة في داخل مستشفى القاهرة التخصصيجديد إطالق مركز أشعة  باإلضافة إلى، 2016

فضالً عن مواصلة االستثمار في تحسين معايير الجودة وإطالق البرامج التدريبية لالرتقاء بمهارات الموظفين على مستوى 

 المجموعة.

 

درتها تدعم ثقة اإلدارة في ق 2017وعلى الصعيد التشغيلي أكد عز الدين أن النتائج التشغيلية للشركة خالل األشهر األولى من عام 

تسطير ل يتطلع هعز الدين أن ولفت على تنمية معدالت الربحية بالتوازي مع استكمال خطة تعزيز التكامل بين مستشفياتها التابعة.

الشركة أن ًما بعلفي استكمال التوسعات الرأسمالية المخططة،  معالمهاوالتي ستتشكل أبرز لفصل الجديد من مسيرة نمو الشركة ا

باالستحواذ على مستشفى خامسة، والتي من المتوقع اإلعالن خصوص بللجهالة  الفحص النافي ةعملي المراحل األخيرة منبلغت 

دراسة االستحواذ على مجموعة من المشروعات القائمة ذات مقومات عنها خالل النصف األول من العام الجاري، باإلضافة إلى 

ات المستقلة في إطار خطط الشركة الفتتاح عيادتين جديدتين بشرق النمو الجذابة، فضالً عن إحراز تقدم ملحوظ بمشروع العياد

، حيث تم تعيين فريق اإلدارة المختص بتنفيذ المشروع وكذلك تحديد مواقع 2017وغرب القاهرة خالل الربع األخير من عام 

 .الجديدةالعيادات 

 

امهم والتز واإلدارةطباء والممرضين وفريق الدعم األ بتفاني جميع العاملين من عن بالغ اعتزازهعز الدين  أعربوفي الختام 

العام الماضي باعتباره نقطة تحول تاريخية، مشيًرا إلى تطلعاته لمواصلة البناء على اإلنجازات خالل بتحقيق أهداف الشركة 

 .2017المحققة وإحراز المزيد من التقدم خالل عام 
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لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة  2016 ديسمبر 31في يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية 

   investors.cleopatrahospitals.comألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني: 

 

 –نهاية البيان  –

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

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

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

 كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. 

 

 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

ثل العبارات خدام مي هذا البيان على توقعات مسحححححتقبلية، والتوقع المسحححححتقبلي هو أي توقع ال يتصحححححل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق اسحححححتيحتو

ن"، ، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكالكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"و

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

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

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

ة نطوي على مخاطر معروفالتوقعات المسححححتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشححححركة )"االدارة"( على أحداث مسححححتقبلية، والتي تقوم على افتراضححححات اإلدارة وت

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

للشركة  ف الحالة المالية الفعليةعن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختال

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

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

ستبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات ، أو تكلفة العماالخاماتتتضمن التقلبات بأسعار  لة 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 

على التحرك الدقيق قليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضححححححخم، وتغير أسححححححعار الفائدة، وتقلبات أسححححححعار صححححححرف العمالت، وقدرة اإلدارة اإل

 والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

٨٠

٢٠

2016 ديسمبرالمساهمين 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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ك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حاالت معينة قد يختلف بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذل

  .المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي

 قائمة الدخل المجمعة

دخل تاريخ االقتناء وبالتالي فإن األرقام المقابلة بالنسبة لقوائــــــــــــم ال تم تجميع بيانات الشركات التابعة بما في ذلك الشركات تحت السيطرة المشتركة من
باإلضافة  2015ديسمبر  31والدخل الشامل والتدفقات النقدية وحقوق المساهمين تعكس أرقام الشركة األم بشكل مستقل عن السنة المالية المنتهية في 

بة لشركتي مستشفى القاهرة التخصصي و مستشفى النيل بدراوي وبالنسبة للمركــز المالي بالنس 2015ديسمبر  31الي  2015أكتوبر  1الي الفترة من 
ـــــام المقابلة تعر  المركز المالي للقوائم المالية المجمعة للمجموعة كما في  ـــــإن األرقـ )فيما عدا شركة مستشفى الشروق التي تم  2015ديسمبر  31فـ

 (.2016االستحواذ عليها خالل الربع األول من عام 

 نسبة التغيير ٢٠16عام  ٢٠15عام  نسبة التغيير ٢٠16الربع األخير  ٢٠15الربع األخير  )مليون جنيه(

       

 %110 864.4 411.5 %37 237.9 173.1 إيرادات النشاط

 %126 (614.0) (271.8) %42 (174.6) (122.5) تكاليف النشاط

 %79 250.4 139.8 %25 63.3 5٠.5 مجمل الربح

  %29 %34  %27 %29 هامش الربح اإلجمالي

 %164 (107.5) (40.7) %105 (23.2) (11.3) مصروفات إدارية وعمومية

 %21 (4.1) (3.4)  5.4 (1.2) مخصصات

 %149 6.3 2.5 %27- 1.4 1.9 إيرادات أخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم 
 الضرائب والفوائد

39.9 46.8 17% 98.2 145.0 48% 

  %17 %24  %20 %23 ألرباح التشغيليةهامش ا

 %416 32.3 6.3 %0 18.3 2.6 إيرادات التمويل

  (57.4) (8.5) %112 (15.9) (7.5) مصروفات التمويل

 %25 119.9 96 %40 49.2 35.٠ األرباح قبل خصم الضرائب

 20% 21%  23% 14%  

 %25 (31.1) (24.9) %3- (9.5) (9.8) الضريبة الحالية

 %125- 0.5 (2.2) %7 (3.1) (2.9) بة المؤجلةالضري

 %30 89.4 68.9 %64 36.6 ٢٢.3 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %10 %17  %15 %13 هامش صافي الربح
       

       الربح الخاص بكل من

 %14 76.3 66.8 %54 31.1 20.2 مالكي الشركة األم
  13.1    2.1 %157 5.5    2.1 حقوق األقلية

 %3٠ 89.4 68.9 %64 36.6 22.3 أرباح الفترة

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 نسبة التغيير ٢٠16عام  ٢٠15عام  نسبة التغيير ٢٠16الربع األخير  ٢٠15الربع األخير  )مليون جنيه(

       

 %30 89.4 68.9 %64 36.6 22.3 صافي أرباح الفترة
  - -  - - الدخل الشامل اآلخر

 %30 89.4 68.9 %64 36.6 22.3 ي الدخل الشامل عن الفترةإجمال
       

إجمالي الدخل الشامل الخاص 
 بكل من:

      

 %14 76.3 66.8 %54 31.1 20.2 مالكي الشركة األم
  13.1 2.1 %157 5.5 2.1 حقوق األقلية

 %30 89.4 68.9 %64 36.6 22.3 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2016 العام المالينتائج 

 ية المجمعةالميزان

 ٢٠16سبتمبر  3٠ ٢٠15ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 396.7 267.0 األصول الثابتة

 246.4 97.2 أصول غير ملموسة

 643.1 364.٢ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

    - 0.04 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 46.1 15.5 المخزون

 125.9 90.0 مدينون تجاريون

 25.6 18.3 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 439.6 109.9 النقدية بالبنوك والصندوق

 637.3 233.7 إجمالي األصول المتداولة

 1,٢٨٠.4 59٨.٠ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 100.0 80.0 راس المال المدفوع

 298.0 (62.3) احتياطيات

 167.8 108.3 أرباح مرحلة

 565.9 126.0 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 44.6 33.3 حقوق األقلية

 61٠.5 159.٢ إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 326.0 162.4 قرو  طويلة األجل

    - 47.4 مستحقات أطراف ذات عالقة –التزامات أخرى 

 60.0 43.8 ئب الدخلالتزامات ضرا

 3٨6.٠ ٢53.6 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 24.9 19.9 مخصصات

 175.2 92.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 52.2 40.6 الجزء المتداول من القرو  طويلة األجل

 31.6 32.1 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 283.9 185.2 إجمالي االلتزامات

 669.9 438.8 إجمالي حقوق الملكية

 1.٢٨٠.4 59٨.٠ إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2016 العام المالينتائج 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 ٢٠16ديسمبر  31 ٢٠15ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 119.9 96.0 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 26.7 9.4 اإلهالك

 5.3    - استهالك أصول غير ملموسة

 (8.0) - مخصصات االضمحالل في قيمة العمالء انتفى الغر  منها

 25.6 7.9 االضمحالل في قيمة العمالء

 (6.8)  إعدام من االضمحالل في قيمة العمالء وأرصدة مدينة أخرى

 10.9 3.4 مخصصات

 (6.7) - لغر  منهاانتفى ا أخرى مخصصات

 (11.2) (6.8) المستخدم من المخصصات األخرى

 (0.0)    - أرباح رأسمالية

 57.4 8.5 فوائد واتعاب

 (35.7) (21.4) ضرائب الدخل

 (25.6) (6.2)  فوائد دائنة

 151.8 90.8 أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

   

   التغير في رأس المال العامل

 (21.9) (2.0) التغير في المخزون

 (26.4) (12.4) التغير في المدينون التجاريون

 (50.5) 29.0 التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

    -    - التغير في المستحقات من األطراف ذات العالقة

 38.7 67.4 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 91.6 172.8 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

    -    - عائدات بيع األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 (44.6) (10.4) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

    -    - أصول غير ملموسة تم شرائها

 (235.1) (306.9) المدفوع لالستحواذ على شركات تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها

 25.6 6.2 فوائد محصلة

 (332.3)    (62.9) أشهر من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

 0.0 - المحصل من سندات إسكان

 (586.4) (374.0) النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتصافي 

   

   :التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 20.0    - مقبوضات من راس المال المصدر

 208.7 203.0 مقبوضات من قروض

 (32.7)    (8.5) فوائد وعموالت مسددة

 340.0 - عالوات محصلة

 (43.9) - المسدد من القروض

 492.1 194.5 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 (2.6) (6.6) التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 53.6 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 44.4 47.0 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 


