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 2017 ديسمبر 31شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 2018مارس  4القاهرة في 

 

( وهي أ ار مجموعم مشررتكررويا  CLHO.CAأعلنت اليوم شررر م مشررتكرروب  ليوشامرا  )م)م) ل ور الاورصررم الم ررر م 

ة و ذلك عدر المشتكويا  التاشعم في  الشوق الم ري، عن نتائجها المجمعم للوترة الماليم قطاع خاص من حيث عدر األسرَّ

، وهو نمو سررررررنوي شمعدل 2017جنيه خالل عام مليار  1.12، حيث شلغت اإل رارا  2017ر شررررررمار  31المنتهيم في 

صافي أرشاح شقيمم 30% سنو م  118.2، ونتج عن ذلك  صافي  خالل نوس الوترة) %32مليون جنيه شز ارة  وشلغ هامش 

 )2017عام خالل رغم الضغوط التضخميم التي أثر  علب هيكل الم روفا   2017ر شمار ي نها م ف %10الرشح 

 

نمو قاعدة العمالء شوضل سجل النجاحا  والشمعم المكرفم التي محظب  2017ومعكس مؤشرا  األراء المالي خالل عام 

ر خطم مطايق نموذج األعمال التكاملي شين منو ع األنكطم والخدما  المقدمم في إطاعن شها مشتكويا  المجموعم فضالً 

 مشتكويا  المجموعم ومعز ز الكواءة التكغيليم مع ممر ر ز ارا  األسعار لموا ام التحد ا  االقت ار م الراهنم)

 

 33.6) وشلغ صافي الرشح %30مليون جنيه، وهو نمو سنوي شمعدل  309.6، شلغت اإل رارا  وخالل الرشع األخير منوررًا

، علًما شأن نتائج الرشع األخير من 2016مقارنم شنتائج الرشع األخير من عام  %8وهو انخواض سنوي شمعدل ، جنيهمليون 

اإلرارة تحويز طو لم األجل لخطم المحت حشاب  2017خالل عام التي رصدمها المجموعم الم روفا  كمل لم م 2016

 )العليا

 

من إجمالي  %44، حيث شلغت مشاهمتها 2017جموعم خالل عام وقد احتلت مشتكوب  ليوشامرا صدارة إ رارا  الم

ومشتكوب  %18ثم مشتكوب النيل شدراوي شنشام  %22اإل رارا  المجمعم، و ليها مشتكوب القاهرة التخ  ي شنشام 

 )%17الكروق شنشام 

 

عام  أن ى كليوباترا،وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشف

التي متالور في  ان شمثاشم نقطم محول رئيشيم شمشيرة الكر م وذلك في ضوء التنويذ الناجح ألهدافها االستراميجيم  2017

مقد م خدما  الرعا م الطايم فائقم الجورة مع التر يز علب سالمم المرضب شما  ضمن ح ول العمالء علب مجرشم فر دة 

مااررا  مطو ر األعمال شهدف متمثل في علب ثالثم محاور رئيشيم ملك االستراميجيم ومرمكز ) المرجوةمكلل شأفضل النتائج 

مطايق نموذج األعمال التكاملي شين و ،منميم اإل رارا  وز ارة القدرة االستيعاشيم ومحشين مشتوى الخدما  الطايم المقدمم

 وأ د عز الد ن )محد ث الانيم التكنولوجيم شمشتكويا  المجموعمب إلب جانمشتكويا  المجموعم ومعز ز الكواءة التكغيليم، 

أن اإلرارة قطعت شوًطا طو اًل علب صعيد استراميجيم التوسعا  المخططم عار التعجيل في منويذ خطم التوسعا  شمشتكوب 

، فضاًل عن 2019لول سر ر شح 50الكروق والتي من المنتظر أن مشاهم في ز ارة الطاقم االستيعاشيم للمجموعم شحوالي 

وإ داع قيمم ال وقم في حشاب ضمان  شمنطقم غرب القاهرةالجد دة إحدى المشتكويا  أصول امواق لالستحواذ علب موقيع 

قامم مكروع إلمذ رة مواهم  ما وقعت الكر م  )علب أن  تم منويذ ال وقم شعد الح ول علب موافقم الجها  التنظيميم

، علًما شأنه شعد سر ر 160شطاقم استيعاشيم  ومكغيل مشتكوب قائمم شمحافظم شني سو ف مكترك لتجد د ومكطيب ومجهيز

،  ما مقدمت الكر م سر ر إضافي 200مكغيل المشتكوب سترموع الطاقم االستيعاشيم لمشتكويا  المجموعم شحوالي أ ثر من 
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شمنطقم شرق مشتكوب النزهم اذ علب لالستحوالح ول علب موافقم الجها  الرقاشيم لتقد م عرض شراء إجااري شطلب 

مشيرة نمو الكر م في ولوت عز الد ن أنه  تطلع لتشطير ف ل جد د  )سر ر 110والتي مالغ طاقتها االستيعاشيم  القاهرة

شمكروع العيارا  الذي أحرزمه ملحوظ التقدم استنارًا إلب ملك اإلنجازا  المحققم شالتوازي مع الخالل الشنوا  المقالم 

في أما ن مختلوم شالقاهرة والتي ستشاهم في ز ارة الطاقم االستيعاشيم  جد دةمواقع  4محد د حيث نجحت في قلم المشت

 في م ر) خدما  الرعا م ال حيم فائقم الجورة، وشالتالي مرسيخ مكانتها الرائدة  أ ار مزور لللمجموعم

 

المشتهدفم سعيًا للحواظ علب معدال  النمو يا  المجموعم وقد عكوت الكر م علب مطايق نموذج األعمال التكاملي شين مشتكو

محشين هيكل التكاليف ششلشم اإلمدار والتور د عار ومعظيم االستوارة من قومها الكرائيم  ذلك ومنميم هامش األرشاح، و

جنيه خالل عام مليون  338.6شلغ مجمل الرشح علب هذه الخلويم، ووغيرها)  موحيد مكتر ا  األرو م والمشتلزما  الطايم

ومن جهم أخرى  )2016خالل عام  %29مقاشل  %30، وشلغ هامش الرشح اإلجمالي %35، وهو نمو سنوي شمعدل 2017

، وهو 2017مليون جنيه خالل عام  259.2شلغت األرشاح التكغيليم قال خ م الضرائب والووائد واإلهالك واالستهالك 

 )%23شاح التكغيليم ليشجل ، شينما ارموع هامش األر%32نمو سنوي شمعدل 

 

شر م شهد العد د من المشتجدا  المحور م فيما  تعلق شمااررا  مطو ر األعمال التي متاناها  2017جد ر شالذ ر أن عام 

سعيًا لتطو ر الخدمم المقدمم وإطالق أنكطم ومااررا  جد دة مهدف إلب محشين معا ير الرعا م ال حيم مشتكوب  ليوشامرا 

  ليوشامرامنتدى »ميم قنوا  محقيق اإل رارا )  ما قامت الكر م شاستحداث وإطالق شرنامج جد د محت شعار وشالتالي من

من أجل معز ز قنوا  التواصل شين الور ق الطاي واألسامذة االستكار ين وليكون ذلك الارنامج شمثاشم أراة فعالم  «الطاي

 مشتكويا  المجموعم)دما  الطايم المقدمم شالتي من شأنها مطو ر الخلتاارل الخارا  والتجارب و

 

من جانب آخر، شدأ  اإلرارة في معميم الشياسا  واإلجراءا  التكغيليم الموحدة شين مشتكويا  المجموعم،  ما شدأ  في و

ونظام  (ERP)موحيد أنظمم وسياسا  مكنولوجيا المعلوما  شما في ذلك شدء التكغيل التجر اي لنظام مخطيط الموارر 

علب مشتوى مشتكوب القاهرة التخ  ي، ممهيدًا للتوسع في التطايق علب مشتوى جميع  (HIS)لوما  المشتكويا  مع

عار جميع مشتكويا  المجموعم،  والتشعيرعلب ذلك قامت الكر م شتوحيد معا ير الكراء مشتكويا  المجموعم) وعالوة 

التقار ر وقنوا  رفع هيكلها التنظيمي مدعيم المجموعم في   ما نجحت ن أجل محقيق أق ب استوارة من اقت ار ا  الحجم)م

علب مشتوى اإلرارة المناصب الرئيشيم التعيينا  الجد دة شإلب شاإلضافم ، المشتكويا  التاشعممكغيل منظومم شما  تماشب مع 

 العليا)

 

، و كمل ذلك المضي قدًما 2017وقد أحرز  الكر م مقدًما ملحوًظا في منويذ شرنامج التوسعا  الرأسماليم خالل عام 

شأعمال التجد د المخططم في مشتكويا  النيل شدراوي والكروق، وأ ًضا محد ث الانيم التكنولوجيم شمشتكويا  المجموعم 

شما في ذلك إضافم معمل قشطرة القلب الجد د شمشتكوب  ليوشامرا) وقامت الكر م أ ًضا شتوجيه االستثمارا  الرأسماليم 

لعمليا  وأنظمم التهو م و ذلك مجد د أنظمم التخد ر وأجهزة مناظير الاطن) ومن ناحيم أخرى قامت الكر م لتطو ر غرف ا

 Compass Groupشتعهيد خدما  الكامر نج للعاملين والنزالء شجميع مشتكويا  المجموعم إلب الورع الم ري لكر م 

plc  لمراقام الحرجم المعا ير العالميم لمقا يس المخاطر ونقاط اشما  توق مع(HACCP) ( 
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وموعيم مقد م شرامج مدر ب من خالل معا ير الجورة وسالمم المرضب معز ز مشتكوب  ليوشامرا علب محرص شر م و

أ ثر حيث مم إضافم العدوى والشالمم الايئيم وإرارة الخدما  الطايم، انتقال مكافحم العاملين ششياسا  وإجراءا  العمل و

) ومشعب الكر م في الوقت ذامه إلب الح ول علب شهارة التحشنتقييم مشتو ا  لالتكغيلي/الطاي  ألراءلقياس م 140من 

استكمال ومنويذ التحشينا  الالزمم للح ول وقد قامت الكر م شوضع خطط  لجميع مشتكويا  المجموعم) (JCI)اعتمار 

 )(JCIلعلب شهارة االعتمار والجورة من اللجنم الدوليم المكتر م 

 

عار موفير خدما  الرعا م ال حيم فائقم الجورة للعمالء الختام أ د عز الد ن أن مشاعي الكر م لتحقيق الهدف األسمب وفي 

في محد ث الانيم ملك الجهور وممثلت  )2016الطرح العام األولي في نجاح ومنذ  2017معكس الجهور الماذولم خالل عام 

وذج األعمال التكاملي شين مشتكويا  المجموعم لتعز ز الكواءة التكغيليم، مطايق نمالتكنولوجيم شمشتكويا  المجموعم، و

مشير علب الطر ق عن ثقته في أن الكر م عز الد ن وأعرب  )كلل شأفضل النتائجح ول العمالء علب مجرشم فر دة مو ذلك 

اعدة العمالء ومحقيق ، ومنميم ق2017مليون جنيه في  117استثمارا  رأسماليم شقيمم نجحت في ضخ حيث ال حيح، 

مواصلم الاناء علب اإلنجازا  المحققم وإحراز المز د من التقدم خالل عز الد ن إلب  تطلع و عدر من اإلنجازا  المكرفم)

العائد معظيم مع ، والحواظ علب معدال  النمومرسيخ مكانتها والتنظيمي  هاهيكلمطو ر في المجموعم نجاح شعد  2018عام 

 )االستثماري

 

لكر م مشتكوب  ليوشامرا شاإلضافم إلب محليال   2017 ر شمار 31ن محميل مقر ر نتائج الوترة الماليم المنتهيم في  مك

   investors.cleopatrahospitals.comاإلرارة ألراء الكر م عار الموقع اإللكتروني: 

 —نها م الايان  —

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 
شت صمعد المجموعم لشر م م كويا  الخا في م ر، ومتخ ص  مكوب  ليوشامرا وشر امها التاشعم( أ ار مجموعم للمشت

كويا  رئيشيم عار وخدما  الطوارئ  ممن خدما  الرعا م ال حيم العامم والمتخ   مفي مقد م شاقم واسع أرشعم مشت

 شدراوي ومشتكوب الكروق)  وهي مشتكوب  ليوشامرا ومشتكوب القاهرة التخ  ي ومشتكوب النيل ،القاهرة الكارىفي 
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 معلومات عن السهم
 

 ور الاورصم الم ر م: 

CLHO.CA  

 2016مار خ القيد:  ونيو 

 مليون سهم 1.600عدر األسهم: 
 

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى  حيب

 مدير عالقات المستثمرين

 +2( 0ل2 2241 7471 : 

hoda.yehia@cleohc.com 

ospitals.coinvestors.cleopatrah

m 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
اسررررررتخدام مثل   حتوي هذا الايان علب موقعا  مشررررررتقاليم، والتوقع المشررررررتقالي هو أي موقع ال  ت ررررررل شوقائع او احداث مار خيم، و مكن التعرف عليه عن طر ق

 را "، "موترض"، "موقعا "، "معتزم"، "مرى"، العاارا  والكلما  االميم "وفقا للتقد را "، "مهدف"، "مرمقب"، "مقدر"، "متحمل"، "معتقد"، "قد"، "التقد

التعرف علب "مخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مكرررروعا "، " ناغي"، "علب علم"، "سررروف"، او في  ل حالم، ما  نويها او معايرا  اخرى مماثلم التي مهدف الب 

لوما  عن النتائج الماليم المشررررتقاليم او الخطط أو التوقعا  شكررررأن التوقع شاعتااره مشررررتقالي) هذا  نطاق، علب وجه الخ رررروص، إلب التوقعا  التي متضررررمن مع

 الكر م)    األعمال التجار م واإلرارة، والنمو أو الرشحيم والظروف االقت ار م والتنظيميم العامم في المشتقال وغيرها من المشائل التي مؤثر علب

م ل"االرارة"( علب أحداث مشررررتقاليم، والتي مقوم علب افتراضررررا  اإلرارة ومنطوي علب مخاطر التوقعا  المشررررتقاليم معكس وجها  النظر الحاليم إلرارة الكررررر 

الفا جوهر ًا عن أي نتائج معروفم وغير معروفم ومجهولم، وغيرها من العوامل التي قد مؤثر علب ان مكون نتائج الكر م الوعليم أو أراءها أو إنجازامها مختلوا اخت

الكررر م أو انجازامها الواررة في هذه التوقعا  المشررتقاليم صررراحم أو ضررمنا) قد  تشرراب محقق أو عدم محقق هذا االفتراض في اختالف  في المشررتقال، او عن أراء

 م)  حم او ضمنيالحالم الماليم الوعليم للكر م او نتائج عمليامها اختالفا جوهر ا عن هذه التوقعا  المشتقاليم، أو عدم موافق التوقعا  سواء  انت صر

مر الواقع) وهذه مخضرررررع أعمال الكرررررر م لعدر من المخاطر والكررررركوك التي قد متشررررراب في اختالف التوقع المشرررررتقالي او التقد ر أو التناؤ اختالفا جوهر ًا عن األ

صر الرئيشيم شور ق العمل، والمنافشم شنجاح المخاطر متضمن التقلاا  شأسعار الخاما ، أو مكلوم العمالم الالزمم لمزاولم النكاط، وقدرة الكر م علب استاقاء العنا

طاع الرعا م وسرط متغيرا  األوضراع الشرياسريم واالجتماعيم والقانونيم واالقت رار م، سرواء في م رر أو علب صرعيد االقت رار العالمي، ومشرتجدا  ومطورا  ق

تضرررخم، ومغير أسرررعار الوائدة، ومقلاا  أسرررعار صررررف العمال ، وقدرة ال رررحيم علب الشررراحم اإلقليميم والدوليم، ومداعيا  الحرب ومخاطر اإلرهاب، ومأثير ال

 اإلرارة علب التحرك الدقيق والشر ع لتحد د المخاطر المشتقاليم ألنكطم الكر م مع إرارة المخاطر)

العدري، وشالتالي فإنه في حاال  معينم قد  شعض المعلوما  الواررة في هذه الوثيقم، شما في ذلك المعلوما  الماليم، طرأ عليها شعض التعد ال  شغرض التقر ب

   ختلف المجموع أو النشب المئو م الواررة هنا عن اإلجمالي الوعلي)

 

 

٦٩

٣١

 20١8فبراير 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
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(
الربع األخير 

20١7 

الربع األخير 
20١٦ 

 التغيير
العام المالي 

20١7 

العام المالي 
20١٦ 

 التغيير

       

 %30 864.4 1,126.8 %30 237.9  309.6 إيرادات النشاط

 %29 (612.9ل (788.2ل %24 (173.3ل (215.5ل تكاليف النشاط

 %35 251.6 338.6 %46 64.5 94.1 مجمل الربح

   %29 %30   %27 %30 هامش الربح اإلجمالي

 %53 (105.8ل (161.4ل %86 (24.0ل (44.6ل مصروفات إدارية وعمومية

 %226 (1.6ل (5.3ل  0.0 (3.3ل تكاليف أنشطة االستحواذ

 %71 (4.1ل (7.1ل %140- 5.4 (2.1ل مخصصات

 %9 5.0 5.5 %27- 0.9 0.6 إيرادات أخرى

 %17 145.0 170.3 %4- 46.8 44.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

   %17 %15   %20 %14 هامش األرباح التشغيلية

 %134 25.4 59.4 %58 12.0 18.9 إيرادات التمويل

 %47 (50.5ل (74.4ل %105 (9.6ل (19.6ل مصروفات التمويل

 %30 119.9 155.4 %11- 49.2 44.0 األرباح قبل خصم الضرائب

   %14 %14   %21 %14 هامش األرباح قبل خصم الضرائب

 %5 (31.1ل (32.7ل %10- (9.5ل (8.6ل الضريبة الحالية

 %0 0.5 (4.4ل %42- (3.1ل (1.8ل الضريبة المؤجلة

 %32 89.4 118.2 %8- 36.6 33.6 صافي الربح بعد خصم الضرائب

   %10 %10   %15 %11 هامش صافي الربح

       

       الربح الخاص بكل من

 %38 76.3 105.7 %5- 31.1 29.7 مالكي الشركة األم

 %4- 13.1 12.6 %28- 5.5 4.0 حقوق األقلية

 %32 89.4 118.2 %8- 36.6 33.6 أرباح الفترة

 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 )مليون جنيه(
الربع األخير 

20١7 

الربع األخير 
20١٦ 

 التغيير
العام المالي 

20١7 

العام المالي 
20١٦ 

 التغيير

       

 %32 89.4 118.2 %8- 36.6 33.6 صافي أرباح الفترة

  - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 %32 89.4 118.2 %8- 36.6 33.6 مل عن الفترةإجمالي الدخل الشا

       

       إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:

 %38 76.3 105.7 %5- 31.1 29.7 مالكي الشركة األم

 %4- 13.1 12.6 %28- 5.5 4.0 حقوق األقلية

 %32 89.4 118.2 %8- 36.6 33.6 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017 العام المالينتائج 

 نية المجمعةالميزا

 20١7ديسمبر  ٣١ 20١٦ديسمبر  ٣١ )مليون جنيه(

   

   األصول غير المتداولة

 472.5 396.7 األصول الثابتة

 241.0 246.4 أصول غير ملموسة

 143.6 - إجمالي األصول غير المتداولة

 643.1 857.1 

   األصول المتداولة

   استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 - - لمخزونا

 30.1 46.1 مدينون تجاريون

 185.4 125.9 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 22.1 25.5 النقدية بالبنوك والصندوق

 5.4 0.1 إجمالي األصول المتداولة

 1,007.1 439.6 إجمالي األصول

 637.3 1,250.2 

 2,107.3 1,280.4 حقوق الملكية

   راس المال المدفوع

   احتياطيات

 800.0 100.0 باح مرحلةأر

 270.2 298.0 األم الشركة ملكية حقوق إجمالي

 260.3 168.7 حقوق األقلية

 1,330.5 566.7 إجمالي حقوق الملكية

 43.8 55.7 

 1,386.2 610.5 االلتزامات غير المتداولة

   طويلة األجل الجزء غير المتداول من القروض

   نظام حوافز العاملين

 276.3 326.0 ريبية مؤجلةالتزامات ض

 24.8 - إجمالي االلتزامات غير المتداولة

 - - 

 - - االلتزامات المتداولة

 64.4 60.0 مخصصات

 365.6 386.0 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

   الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

   التزامات ضرائب الدخل الحالية

 21.6 24.9 إجمالي االلتزامات المتداولة

 246.3 175.2 إجمالي االلتزامات

 75.6 52.2 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 12.0 31.6 األصول غير المتداولة

 355.5 283.9 األصول الثابتة

 721.0 669.9 أصول غير ملموسة

 2,107.3 1,280.4 إجمالي األصول غير المتداولة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017 العام المالينتائج 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 

 20١7ديسمبر  ٣١ 20١٦ديسمبر  ٣١ جنيه( )مليون

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 119.9 155.4 صافي الربح قبل الضريبة
   

   تسويات:

 26.7 34.6 إهالك األصول الثابتة

 5.4 5.4 استهالك أصول غير ملموسة

 (8.0ل (20.8ل االضمحالل في قيمة مدينون تجاريون انتفى الغرض منها

 25.6 31.6 االضمحالل في قيمة مدينون تجاريون

 (6.8ل (33.2ل إعدام من اضمحالل في مدينون تجاريون

 10.9 15.4 المكون من المخصصات

 (11.2ل (10.4ل المستخدم من المخصصات 

 (6.7ل (8.3ل مخصصات انتفى الغرض منها

 - (0.7ل أرباح بيع أصول ثابتة

 (25.4ل (59.4ل  فوائد دائنة

 57.5 73.5 فوائد وعموالت

 (35.7ل (52.3ل ضرائب الدخل المسددة

 - 3.3 إعدام أصول ثابتة

 - 0.4 االضمحالل في أرصدة المخزون

 - 24.8 نظام حوافز العاملين

 152.1 159.2 أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات
   

   األصول وااللتزاماتالتغير في 

 (21.9ل 15.6 لمخزونالتغير في ا

 (26.4ل (37.1ل التغير في المدينون التجاريون

 (50.3ل 14.9 التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

 - (9.9ل التغير في المستحقات من األطراف ذات العالقة

 47.2 47.0 التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 100.6 189.8 ية الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقد
   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 0.1 2.2 المح ل من شيع أصول ثاشتم

 (44.8ل (77.1ل مدفوعا  لكراء أصول ثاشتم

 - (38.0ل مكروعا  محت التنويذكراء مدفوعا  ل

 (0.2ل (10.6ل لكراء أصول ثاشتمرفعا  مقدمم 

 (235.1ل (0.6ل مدفوع لالستحواذ علب شر م ماشعم، صافي النقد م المشتحوذ عليهاال

 - (143.6ل مدفوعا  محت حشاب استثمارا 

 25.6 63.0 فوائد مح لم

 (332.3ل 384.2 شهور من مار خ اإل داع 3ورائع استحقاق أ ثر من 

 0.0 - المح ل من سندا  إسكان

 (586.6) 179.5 طة االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشصافي 
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 20.0 700.0 مدفوعات لزيادة رأس المال

 241.6 206.1 مقاوضا  من قروض ومشهيال 

 (8.5ل (13.9ل موز عا  أرشاح مشدرة

 (33.0ل (77.4ل فوائد وعموال  مشدرة
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 . ش.م.م كليوباتراشركة مستشفى 

 
 بيان صحفي

 2017 العام المالينتائج 

 340.0 - المح ل من عالوة إصدار

 (76.8ل (232.3ل وع لشدار القروضالمدف

 483.3 582.5 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

 (2.6) 951.8 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 44.4 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 44.4 996.1 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 

 

 


