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 2016يونيو  29القاهرة في 

 

ة وكذلك عدد CLHO.CAأعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. )كود البورصة المصرية  ( وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد األسرَّ

 23يون جنيه وبلغ صافي الربح مل 210يرادات اإل، حيث بلغت 2016مارس  31للفترة المالية المنتهية في المجمعة في السوق المصري، عن نتائجها  المستشفيات التابعة

 مليون جنيه. 

 بعد لشركةل وتشغيلية مالية نتائج أول عن باإلعالنقد أعرب الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، عن بالغ سروره و

 وأوضح عز الدين أن النتائج المالية والتشغيلية تعكس للمرة .مطلع الشهر الجاري المصرية البورصة في الشركة أسهم على التداول وبدء العام الطرح لعملية الناجح اإلتمام

ربع األول ث بلغت إيرادات الاألولى حجم أعمال الشركة بعد إتمام عملية االستحواذ على مستشفى الشروق في يناير الماضي، وبالتالي تنمية قنوات تحقيق اإليرادات، حي

 .2015لفترة الربع األول من عام  2مقابل النتائج االفتراضية %26يه، وهو نمو سنوي بمعدل مليون جن 210

ربع األول من العام الجاري، علًما ويرجع نمو اإليرادات إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الحاالت الوافدة إلى مستشفيات المجموعة وكذلك زيادة األسعار بصفة عامة خالل ال

من إجمالي اإليرادات المجمعة خالل الربع  %22، ويليها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة %44دات المجموعة لتبلغ مساهمتها وباترا احتلت صدارة إيرابأن مستشفى كلي

، ونتج عن %25لتشغيلية إلى مليون جنيه ووصل هامش األرباح ا 52األول. ومن جهة أخرى بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 .%11مليون جنيه مع وصول هامش صافي الربح إلى  23بقيمة  قبل خصم حقوق األقلية ذلك تحقيق صافي أرباح

 

  

                                                           

   .وكذلك زيارات الطوارئ العيادات الخارجيةزيارات إجمالي الحاالت الوافدة يتضمن مجموع الحاالت المرضية المقيمة و 1
 .2015 يناير 1 من األربعة اعتباًرا التابعة المستشفيات على االستحواذ عملية تنفيذ إتمام بافتراض تقديريالنتائج التشغيلية مبنية على أساس  2

 مليون جنيه 52

 كاإلهالك واالستهال األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد

 (%25)هامش األرباح التشغيلية 

 مليون جنيه 210

 إجمالي اإليرادات المجمعة

 ألف  200أكثر من 

 إجمالي عدد الحاالت الوافدة خالل الفترة

 مليون جنيه 23

 صافي الربح

 (%11 صافي الربح)هامش 
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 المؤشرات المالية 

  

 
 

مقابل  %26، يمثل ذلك نمًوا سنوًيا بمعدل 2016مليون جنيه خالل الربع األول من عام  210بلغت اإليرادات المجمعة 

. ويرجع نمو اإليرادات بصورة أساسية إلى ارتفاع عدد الحاالت 2015لفترة الربع األول من عام  3النتائج االفتراضية

الوافدة إلى مستشفيات المجموعة إلى جانب زيادة األسعار. وقد مثلت أقسام الحاالت المرضية المقيمة والعمليات الجراحية 

ن إجمالي اإليرادات المجمعة. ومن جهة أخرى مثل م %44نصيب األسد من إيرادات المجموعة، حيث بلغت مساهمتهما 

 من إجمالي اإليرادات. %61قطاع التعاقدات العالجية 

 
 

في ذلك تكاليف شراء المعدات الطبيعة والتي  ، بما2016مليون جنيه خالل الربع األول من عام  142بلغت تكلفة المبيعات 

(، ويليها مصروفات األجور والرواتب %34مليون جنيه وبما يعادل نصيب األسد من إجمالي تكلفة المبيعات ) 49بلغت 

مليون  67من إجمالي تكلفة المبيعات. ومن جهة أخرى بلغ مجمل الربح  %23مليون جنيه وبما يعادل  33والتي بلغت 

 .%32يصل بذلك هامش الربح اإلجمالي إلى جنيه، ل

الطاقم الطبي، بما في ذلك مصروفات  تمثل المصروفات العمومية واإلدارية جميع التكاليف الخاصة بالعاملين من غير

اإلدارة العليا والتكاليف اإلدارية والعمومية الخاصة بأتعاب االستشارات فضالً عن مصروفات المرافق وكذلك مصروفات 

مليون  24.7برنامج التحديث التكنولوجي بمستشفيات المجموعة. وعلى هذه الخلفية بلغت المصروفات العمومية واإلدارية 

مليون جنيه في صورة رواتب وأجور العاملين من غير الطاقم  13.4، بما في ذلك 2016الل الربع األول من عام جنيه خ

 الطبي.

مليون جنيه، وبلغ هامش األرباح  52وقد بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

مليون جنيه  14. وبلغت تكلفة التمويل ومصروفات الفائدة 2015المالي دون تغيير ملحوظ عن نتائج العام  %25التشغيلية 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة. 8.3، فيما بلغت تكلفة اإلهالك واالستهالك 2016خالل الربع األول من عام 

األقلية  ، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق%11مليون جنيه مع وصول هامش صافي الربح إلى  23وبلغ صافي الربح 

 .%9مليون جنيه مع وصول الهامش إلى  19

                                                           

 .2015 يناير 1 من األربعة اعتباًرا التابعة المستشفيات على االستحواذ عملية تنفيذ إتمام بافتراض تقديريالنتائج التشغيلية مبنية على أساس  3

 

٢
٤

٣

٨
٧

١
١

٤

٩
٩

٢
٩

٠

١
٠

٨

١
٢

٣

١
١

٨

٣
٣

٢

١
٢

١

١
٤

٩

١
٣

٩

٩
٢

٣
٨

٤
٦ ٣
٥

كليوباترا النيل بدراوي القاهرة التخصصي الشروق

تطور إيرادات المستشفيات التابعة
(مليون جم)

201٣

201٤

2015

16الربع األول 

 كل من مستشفى كليوباترا ومستشفى النيل 2016تتضمن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع األول من عام 

بدراوي ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى الشروق، فيما تضمنت النتائج الفعلية لفترة الربع األول من 

 مستشفى واحد فقط. 2015عام 
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 العمليات الجراحية ■

 العيادات الخارجية ■

 الحاالت المقيمة ■

 معامل التشخيص الطبية ■

 قسم القسطرة ■

 قسم الطوارئ ■

 قسم األشعة ■

 أقسام أخرى ■

 

 مستشفى كليوباترا ■

 مستشفى النيل بدراوي ■

 مستشفى القاهرة التخصصي ■

 مستشفى الشروق ■
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 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

من خدمات  ةفي تقديم باقة واسررعفي مصررر، وتتخصررص  ةتعد المجموعة )شررركة مسررتشررفى كليوباترا وشررركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمسررتشررفيات الخاصرر

 وهي مسررتشررفى كليوباترا ومسررتشررفى القاهرة ،القاهرة الكبرىفي أربعة مسررتشررفيات رئيسررية عبر وخدمات الطوارئ  ةالرعاية الصررحية العامة والمتخصررصرر

 التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. 

 

 معلومات عن السهم

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 مليون سهم 160عدد األسهم: 

 

 لالستعالم والتواصل

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى يحيى

 عالقات المستثمرينمدير 

 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 مستقبليةالتوقعات ال

كلمات االتية "وفقا الواسررررتخدام مثل العبارات  يحتوي هذا البيان على توقعات مسررررتقبلية، والتوقع المسررررتقبلي هو أي توقع ال يتصررررل بوقائع او احداي تاريخية، ويمكن التعري عليه عن  ريق

عات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على للتقديرات"، "تهدي"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توق

من وجه الخصرررروص، إلى التوقعات التي تتضرررر علم"، "سرررروي"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماالة التي تهدي الى التعري على التوقع باعتباره مسررررتقبلي. هذا ينطبق، على

ن المسررائل ي المسررتقبل وغيرها مالية المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية وال روي االقتصررادية والتن يمية العامة فمعلومات عن النتائج الم

 التي تؤار على الشركة.   

داي مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي على مخا ر معروفة وغير معروفة ومجهولة، التوقعات المستقبلية تعكس وجهات الن ر الحالية إلدارة الشركة )"االدارة"( على أح

لواردة في هذه ا عن أي نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها جوهريًاو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا أ وغيرها من العوامل التي قد تؤار على ان تكون نتائج الشركة الفعلية

لمستقبلية، أو لياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات االتوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالي الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عم

 عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. 

بأسررعار  عن األمر الواقع. وهذه المخا ر تتضررمن التقلباتجوهريًا ة لعدد من المخا ر والشرركوك التي قد تتسرربب في اختالي التوقع المسررتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا تخضررع أعمال الشرررك

عمل، والمنافسررة بنجاح وسررط متغيرات األوضرراع السررياسررية واالجتماعية والقانونية ، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشررا ، وقدرة الشررركة على اسررتبقاء العناصررر الرئيسررية بفريق الالخامات

على السرراحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخا ر اإلرهاب، وتأاير قطاع الرعاية الصررحية واالقتصررادية، سررواء في مصررر أو على صررعيد االقتصرراد العالمي، ومسررتجدات وتطورات 

 مخا ر.فائدة، وتقلبات أسعار صري العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخا ر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة الالتضخم، وتغير أسعار ال

ب نه في حاالت معينة قد يختلف المجموع أو النسررررررربعض المعلومات الواردة في هذه الوايقة، بما في ذلك المعلومات المالية،  رأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإ

 .المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي

  

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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 األرباح والخسائر المجمعةقائمة 

 ١٦الربع األول  ١٥الربع األول  جميع المبالغ بالجنيه المصري

   

 209,7٨٨,17٣ 75,٣٣1,11٤ إيرادات النشاط

 (1٤2,٣55,10٦) (٤٨,7٨7,99٤) تكاليف النشاط

 ٦٧,٤٣٣,٠٦٧ ٢٦,٥٤٣,١٢٠ مجمل الربح

 %٣2.1 %٣5.2 هامش مجمل الربح

   

 (2٤,٦9٦,9٨٦) (7,573,140) مصروفات إدارية وعمومية

 (9٦٨,٤٤0) (743,376) مخصصات

 1,٦1٨,٨99 247,480   ايرادات أخرى

 ٤٣,٣٨٦,٥٤٠ ١٨,٤٧٤,٠٨٤ األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد

   

 2,525,9٨2 1,157,525 إيرادات التمويل

 (1٤,111,1٦7) - مصروفات التمويل

 ٣١,٨٠١,٣٥٥ ١٩,٦٣١,٦٠٩ األرباح قبل خضم الضرائب

   

 (9,22٣,2٤7) (٤,7٨5,25٣) الضريبة الحالية

 (٦٣,097) 255,2٤1 الضريبة المؤجلة

 ٢٢,٥١٥,٠١١ ١٥,١٠١,٥٩٧ صافي الربح بعد خصم الضرائب

 %10.7 %20 الربحهامش صافي 

   

   الربح الخاص بكل من

 19,0٦5,٣5٦ 15,101,597 مالكى الشركة األم   

 ٣,٤٤9,٦55 - حقوق األقلية   

 ٢٢,٥١٥,٠١١ ١٥,١٠١,٥٩٧ أرباح الفترة

 

 الدخل الشامل المجمعةقائمة 
 ١٦الربع األول  ١٥الربع األول  جميع المبالغ بالجنيه المصري

   

 22,515,011 15,101,597  صافي الربح

 - - الدخل الشامل اآلخر

 ٢٢,٥١٥,٠١١ ١٥,١٠١,٥٩٧ إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

   

   الربح الخاص بكل من

 19,0٦5,٣5٦ 15,101,597 مالكى الشركة األم   

 ٣,٤٤9,٦55 - حقوق األقلية   

 22,515,011 15,101,597 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 المجمعة المركز الماليقائمة 
 

 ٢٠١٦مارس  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ جميع المبالغ بالجنيه المصري

   

   األصول غير المتداولة

 ٣7٦,2٨٣,٤91 2٦7,0٤9,952 األصول الثابتة

 250,٣92,5٣٦ 97,195,020 أصول غير ملموسة

 ٦٢٦,٦٧٦,٠٢٧ ٣٦٤,٢٤٤,٩٧٢ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 - ٣٨,0٨0 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 25,922,109 15,517,957 المخزون

 12٦,97٣,05٦ ٨9,9٨٦,5٨٤ مدينون تجاريون

 ٣0,20٣,717 1٨,2٨2,1٤2 أرصدة مدينة أخرىو مدينون

 1٣1,5٨٤,05٦ 109,90٦,٨٦9 بالبنوك والصندوقالنقدية 

 ٣١٤,٦٨٢,٩٣٨ ٢٣٣,٧٣١,٦٣٢ المتداولةإجمالي األصول 

 ٩٤١,٣٥٨,٩٦٥ ٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 ٨0,000,000 ٨0,000,000 المدفوعرأس المال 

 (٦2,٣0٣,50٨) (٦2,٣0٣,50٨) احتياطيات

 127,٣٣5,٤0٨ 10٨,270,052 مرحلةأرباح 

 ١٤٥,٠٣١,٩٠٠ ١٢٥,٩٦٦,٥٤٤ حقوق الملكية لمالك الشركة األم

 ٣٦,71٦,٦٣٤ ٣٣,250,055 حقوق األقلية

 ١٨١,٧٤٨,٥٣٤ ١٥٩,٢١٦,٥٩٩ إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 ٣٦1,٦01,٣10 1٦2,٤00,000 الجزء غير المتداول من القروض

 52,5٨9,7٦5 ٤7,٣79,72٣ الجزء غير المتداول –دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 ٦0,599,٨5٦ ٤٣,٨02,5٨0 التزامات ضرائب الدخل

 ٤٧٤,٧٩٠,٩٣١ ٢٥٣,٥٨٢,٣٠٣ إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 ٣2,٨٣1,٤٤9 19,٨90,797 مخصصات

 1٤٨,٨10,950 92,550,29٦ دائنون وارصدة دائنة أخرى

 57,709,0٦٦ ٤0,٦00,000 الجزء المتداول من القروض

 ٤5,٤٦٨,0٣5 ٣2,1٣٦,٦09 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 ٢٨٤,٨١٩,٥٠٠ ١٨٥,١٧٧,٧٠٢ االلتزامات المتداولةإجمالي 

 ٧٥٩,٦١٠,٤٣١ ٤٣٨,٧٦٠,٠٠٥ االلتزاماتإجمالي 

 ٩٤١,٣٥٨,٩٦٥ ٥٩٧,٩٧٦,٦٠٤ وحقوق الملكية االلتزاماتإجمالي 
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 2016يونيو  29القاهرة في 

 المجمعةالتدفقات النقدية قائمة 
 

 ٢٠١٦مارس  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ بالجنيه المصريجميع المبالغ 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٣1,٨01,٣55 19,٦٣1,٦09 صافي الربح قبل الضريبة

   

   األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يتعديالت لتسوية صاف

 ٦,99٤,901 1,٦٣7,7٣2 اإلهالك

 1,٣٣7,500 - ملموسةاستهالك أصول غير 

 9٦٨,٤٤0 7٤٣,٣7٦ مخصصات

 ٦,900,577 91,٨5٣ االضمحالل في قيمة العمالء

 (5,97٣,٤٣٣) - مخصصات انتفي الغرض منها

 1٤,111,1٦7 - فوائد وعموالت

 (2,525,9٨2) (1,157,525) فوائد دائنة

 ٥٣,٦١٤,٥٢٥ ٢٠,٩٤٧,٠٤٥ رأس المال العامل يأرباح التشغيل قبل التغير ف

   

   :رأس المال العامل يالتغير ف

 (1,٦91,95٦) (٦20,9٦9) التغير في المخزون

 (17,٦2٦,57٦) ٣,٨٤0,٣29 التغير في المدينون التجاريون

 (9,571,2٤٣) (٣,20٤,٣٨0) التغير في المدينون األخرون واألرصدة المدينة

 2٨,٣٦٣,999 (1,٤79,٨2٤) التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة

 (97,912) - المستخدم من المخصصات األخرى

 ٥٢,٩٩٠,٨٣٧ ١٩,٤٨٢,٢٠١ صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (٤,٤٦٨,1٦1) (٦9٦,٨19) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 (2٣5,052,1٨1) - النقدية المستحوذ عليها يالمدفوع لالستحواذ على شركة تابعة، صاف

 (20,000,000) (50,000,000) شهور من تاريخ اإليداع ٣ودائع استحقاق أكثر من 

 2,525,9٨2 1,157,525 فوائد محصلة

 ٣٨,0٨0 - المحصل من سندات إسكان

 (٢٥٦,٩٥٦,٢٨٠) (٤٩,٥٣٩,٢٩٤) األنشطة االستثمارية يصافى التدفقات النقدية المستخدمة ف

   

   :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 205,9٤1,12٣ - مقبوضات من قروض

 (29٨,٤9٤) - فوائد وعموالت مسددة

 ٢٠٥,٦٤٢,٦٢٩ - التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية يصاف

   

 ١,٦٧٧,١٨٦ (٣٠,٠٥٧,٠٩٣) حكمها خالل الفترة يالنقدية وما ف يالتغير ف

 ٤7,017,7٤٦ 5٣,٦٣2,05٣ حكمها أول الفترة يالنقدية وما ف

 ٤٨,٦٩٤,٩٣٢ ٢٣,٥٧٤,٩٦٠ أخر الفترةحكمها  يالنقدية وما ف

 

 


