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 2016يونيو  30تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في شركة مستشفى كليوباترا 
 

 2016 أغسطس 28القاهرة في 

 

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

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها  ، حيث 2016 يونيو 30للفترة المنتهية في المجمعة المالية عدد األسرَّ

باإلضافة إلى ، خالل نفس الفترة مليون جنيه 8.3 ربحالصافي  ، وبلغخالل الربع الثاني منفردًامليون جنيه  201.7الشركة بلغت إيرادات 

. وفي حالة استبعاد تأثير هذه التكاليف خالل الربع الثاني مليون جنيه في صورة مخصصات وتكاليف اضمحالل غير متكررة 12تسجيل 

وهو ما يعكس  ،الربع الثاني من عامخالل مليون جنيه  14.8مقابل  %40مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  20.7يبلغ سفإن صافي الربح 

 .رغم التباطؤ الموسمي بقطاع الرعاية الصحيةقوة األداء التشغيلي لمستشفيات المجموعة 

في ضوء مليون جنيه،  30.8ربح الصافي ، بينما بلغ مليون جنيه 411.5المجمعة يرادات اإلبلغت  ،2016أشهر من عام  6وخالل أول 

، شفيات المجموعةمستضمن  عليها مؤخًراتم االستحواذ مستشفى الشروق التي العمل على إدماج بتبني تدابير ترشيد النفقات مع التزام الشركة 

 ذلك تنفيذ التوسعات المخططة لمواصلة النمو خالل المرحلة القادمة. كو

الل الشركة عكفت خأن  الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، وفي هذا السياق أوضح

الربع الثاني على المضي قدًما بخطة التكامل بين مستشفيات المجموعة مع تعزيز كفاءة هيكل المصروفات وتنمية قنوات تحقيق اإليرادات 

ضوء  ذلك في، وداخل المستشفيات التابعة على أن يتخصص كل منها في تخصصات طبية محددةوافتتاح أول مراكز االمتياز المقرر تشغيلها 

وأيًضا تنفيذ زيادة رأس المال الالحقة. ولفت عز الدين أن نتائج النصف الثاني من  المصرية البورصة في العام الطرحاإلتمام الناجح لعملية 

ل مزيادة ساعات ع، بما في ذلك خالل الفترة الماضية اإلدارةالتي رصدتها الهائلة التطورات التشغيلية العام الجاري سوف تعكس مردود 

جميع موحدة للاسعار األوقائمة الموردين استحداث قاعدة بيانات ولمحاكاة نموذج مستشفى كليوباترا، المجموعة العيادات في جميع مستشفيات 

ن نوعها مثالث أكبر مناقصة وهي  –ضخمة ضمن برنامج التوسعات االستثمارية للشركة ، فضالً عن طرح مناقصة التابعةمستشفيات ال

 اختيار زي موحد للعاملين بالمستشفيات التابعة األربعة. وكذلك –على اإلطالق في قطاع األدوية بالسوق المصري 

مليون جنيه، وهو  201لتبلغ  1الماضيعام المن نفس الفترة نتائج مقابل  %10الربع الثاني ارتفعت بمعدل سنوي وتابع عز الدين أن إيرادات 

ت رغم حالة التباطؤ الموسمي التي خيمما يعكس تنمية أصول الشركة وتنوع مصادر تحقيق اإليرادات مقارنة بالمرحلة الماضية. ويأتي ذلك 

ارس والجامعات امتحانات المدموسم على قطاع الرعاية الصحية خالل الربع الثاني نظًرا لتزامنه جزئيًا مع شهر رمضان وتداخله مع 

الطبية ريدات التو تكلفةتقليص ، مشيًرا إلى أن سياسة ترشيد المصروفات وتعزيز التكامل بين مستشفيات المجموعة أثمرت عن المصرية

مرور السوق بأعلى موجة بصفة عامة ومقابل الربع األول من العام الجاري، وذلك رغم اضطراب األوضاع االقتصادية  %2بنحو  واألدوية

 خم منذ سبعة سنوات.تض

، ويليها مستشفى القاهرة التخصصي بنسبة %43صدارة إيرادات المجموعة لتبلغ مساهمتها احتلت مستشفى كليوباترا تجدر اإلشارة إلى أن و

 .%17ومستشفى الشروق بنسبة  %18ثم مستشفى النيل بدراوي بنسبة  الثاني،من إجمالي اإليرادات المجمعة خالل الربع  21%

مليون جنيه في صورة مصروفات غير متكررة، وبالتالي فإن صافي الربح ال يعكس مردود التطورات  12وقد قامت الشركة بتسجيل 

وفي هذا اإلطار فد قامت مليون جنيه،  6بواقع في أرصدة العمالء التشغيلية الموضحة أعاله، حيث قامت اإلدارة بتسجيل تكلفة اضمحالل 

حسابات ذو خلفية طبية لمراجعة جميع كشوفات الفواتير الصادرة لشركات التأمين من أجل تقليص معدل الرفض بتكليف مراجع  الشركة

. وعالوة على ذلك قامت الشركة بتكوين 2016النصف الثاني من عام ابتداًء من  وتعزيز كفاءة نظام التحصيل بمستشفيات المجموعة

من أجل توفير المتطلبات المالية لخطة إعادة هيكلة نموذج الموارد البشرية في الشركة  مليون جنيه خالل الربع الثاني 6.4مخصص بقيمة 

وهو ما سينعكس في ترشيد تكاليف العمالة على المدى المنظور والمتوسط. وفي حالة استبعاد تلك المصروفات غير المتكررة فإن صافي 

االستحواذ المخصص لصفقتي والمرتبطة بالقرض مليون جنيه  13.4يمة مليون جنيه رغم تسجيل مصروفات تمويلية بق 20.7الربح سيبلغ 

  على مستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق قبل تنفيذ الطرح العام في البورصة المصرية.

                                                           

 .2015 يناير 1 من األربعة اعتباًرا التابعة المستشفيات على االستحواذ عملية تنفيذ إتمام بافتراض تقديريمبنية على أساس  2015لفترة الربع الثاني من عام النتائج التشغيلية  1
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لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، عن إتمام عملية زيادة رأس المال التالية  2016في أغسطس أعلنت الشركة قد و

ك ذل، والعام حق االكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خالل الطرحاقتصر وجديد مليون سهم  40حيث قامت بإصدار 

لشركة من إجمالي أسهم ا، ليرتفع بذلك ة المصريةالذي تم اإلعالن عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصوالسعر النهائي للطرح بنفس 

  .شركةوخطة النمو التي تتبناها ال تم تخصيص حصيلة الزيادة لتمويل برنامج التوسعات االستثماريةو.  مليون سهم 200مليون سهم إلى  160

المخصصة مليون جنيه  124ك من أصل ، وذل2016لعام المخططة مليون جنيه لتمويل التوسعات  85تخصيص الشركة إدارة هذا وقد توقعت 

يد النظم توحمن خالل  التكامل بين مستشفيات المجموعةتعزيز  وكذلك ،الطرح العامعملية قبل  لتوسعات الرأسمالية والمتوفرةلبرنامج ا

 .واإلجراءات وتحديث المعدات واألجهزة المستخدمة في جميع مستشفيات المجموعة

ضخ استثمارات جديدة لتحديث أقسام األشعة، كما مع  (ERP)على نظام تخطيط موارد الشركات وفي هذا اإلطار قامت الشركة بالتعاقد 

 قامت بتكليف مستشار خارجي لتقييم االحتياجات الفنية الالزمة بجميع المشروعات والمستشفيات التابعة وتمت بالفعل عملية التقييم الفني

ح المناقصات الخاصة باألعمال المدنية إتمام عملية طروالمالي لطرح المناقصة الجديدة خالل الربع الثالث، علًما بأن الشركة تعتزم 

 خالل الفترة المقبلة. والكهروميكانيكية وكذلك مشروعات تحديث وتجميل البهو الرئيسي ومداخل المستشفيات التابعة

ألداء الشركة  لشركة مستشفى كليوباترا باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة 2016يونيو  30يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في 

   investors.cleopatrahospitals.comعبر الموقع اإللكتروني: 

 –نهاية البيان  –

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

 ةديم باقة واسعفي تقفي مصر، وتتخصص  ةتعد المجموعة )شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاص

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 

 

 

 

 

٨٠

٢٠

2016هيكل المساهمين اعتباًرا من أغسطس   

 حرة التداول أسهم ■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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 مستقبليةالتوقعات ال

ل العبارات اسحححححتخدام مث يحتوي هذا البيان على توقعات مسحححححتقبلية، والتوقع المسحححححتقبلي هو أي توقع ال يتصحححححل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

، "ممكن"، رى"، "تخطط"الكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تو

ا لتعرف على التوقع باعتباره مسححتقبلي. هذ"متوقع"، "مشححروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سححوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى ا

و ية واإلدارة، والنمو أينطبق، على وجه الخصحححححوص، إلى التوقعات التي تتضحححححمن معلومات عن النتائج المالية المسحححححتقبلية او الخطط أو التوقعات بشحححححأن األعمال التجار

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

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 جوهريًاو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا أ لفعليةوغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة ا

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

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

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 متغيراتالخاماتبأسعار  تتضمن التقلبات  ، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على ا

احة على السححع الرعاية الصحححية قطااألوضححاع السححياسححية واالجتماعية والقانونية واالقتصححادية، سححواء في مصححر أو على صححعيد االقتصححاد العالمي، ومسححتجدات وتطورات 

رة على التحرك الدقيق اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضححححححخم، وتغير أسححححححعار الفائدة، وتقلبات أسححححححعار صححححححرف العمالت، وقدرة اإلدا

 والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

د يختلف ق واردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حاالت معينةبعض المعلومات ال

  .المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي
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 قائمة الدخل المجمعة

 نسبة التغيير ٢٠16أشهر  6 ٢٠15أشهر  6 نسبة التغيير ٢٠16الثاني الربع  ٢٠15الربع الثاني  )مليون جنيه(

       

 %163 411.5 156.6 %148 201.7 81.3 إيرادات النشاط

 %179 (284.6) (102.2) %167 (142.3) (53.4) تكاليف النشاط

 %133 126.8 54.4 %113 59.4 ٢7.9 مجمل الربح

  %31 %35  %29 %34 هامش الربح اإلجمالي

 %232 (56.4) (17.0) %237 (31.7) (9.4) مصروفات إدارية وعمومية

  (9.2) (1.5) %1002 (8.2) (0.7) مخصصات

  4.4 0.5 %1176 2.8 0.2 إيرادات أخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم 
 الضرائب والفوائد

17.9 22.2 24% 36.4 65.6 80% 

 22% 11%  23% 16%  

 %122 5.8 2.6 %126 3.3 1.5 إيرادات التمويل

  (29.3) -  (15.2) - مصروفات التمويل

 %8 42.1 39.0 %47- 10.3 19.4 األرباح قبل خصم الضرائب

 24% 5%  25% 10%  

 %52 (14.4) (9.5) %10 (5.2) (4.7) الضريبة الحالية

  3.1 0.3 %5294 3.2 0.1 الضريبة المؤجلة

 %3 30.8 29.9 %44- 8.3 14.٨ صافي الربح بعد خصم الضرائب

  %7 %19  %4 %18 هامش صافي الربح
       

       الربح الخاص بكل من

 %14- 25.7 29.9 %55- 6.6 14.8 مالكي الشركة األم

  5.1   1.7 - حقوق األقلية

 %3- 30.8 29.9 %44- 8.3 14.8 أرباح الفترة

 

 المجمعةالشامل قائمة الدخل 

 نسبة التغيير ٢٠16أشهر  6 ٢٠15أشهر  6 نسبة التغيير ٢٠16الربع الثاني  ٢٠15 الربع الثاني )مليون جنيه(

       

 %3 30.8 29.9 %44- 8.3 14.8 صافي أرباح الفترة
  - -  - - الدخل الشامل اآلخر

 %3 30.8 29.9 %44- 8.3 14.8 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
       

إجمالي الدخل الشامل الخاص 
 من:بكل 

      

 %14- 25.7 29.9 %55- 6.6 14.8 مالكي الشركة األم
  5.1 -  1.7 - حقوق األقلية

 %3 30.8 29.9 %44- 8.3 14.8 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 الميزانية المجمعة

 ٢٠16يونيو  3٠ ٢٠15ديسمبر  31 مليون جنيه مصري

   

   األصول غير المتداولة

 379.7 267.0 األصول الثابتة

 249.1 97.2 أصول غير ملموسة

 6٢٨.7 364.٢ إجمالي األصول غير المتداولة

   

   األصول المتداولة

 - 0.0 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 27.5 15.5 المخزون

 121.6 90.0 مدينون تجاريون

 22.3 18.3 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 123.2 109.9 والصندوقالنقدية بالبنوك 

 ٢94.6 ٢33.7 إجمالي األصول المتداولة

 9٢3.3 59٨.٠ إجمالي األصول

   

   حقوق الملكية

 80.0 80.0 راس المال المدفوع

 (11.1) (62.3) احتياطيات

 116.6 108.3 أرباح مرحلة

 1٨5.5 1٢6.٠ إجمالي حقوق ملكية الشركة األم

 38.4 33.3 حقوق األقلية

 ٢٢3.9 159.٢ إجمالي حقوق الملكية

   

   االلتزامات غير المتداولة

 371.5 162.4 قروض طويلة األجل

 12.6 - الجزء غير المتداول –أرصدة دائنة أخرى 

 - 47.4 مستحقات أطراف ذات عالقة –التزامات أخرى 

 57.4 43.8 التزامات ضرائب الدخل

 441.5 ٢53.6 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

   

   االلتزامات المتداولة

 38.1 19.9 مخصصات

 152.2 92.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 49.1 40.6 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 18.5 32.1 التزامات ضرائب الدخل الحالية

 ٢57.9 1٨5.٢ إجمالي االلتزامات

 699.4 43٨.٨ إجمالي حقوق الملكية

 9٢3.3 59٨.٠ االلتزامات وحقوق الملكيةإجمالي 
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 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 ٢٠16يونيو  3٠ ٢٠15يونيو  3٠ مليون جنيه مصري

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 42.1 39.0 صافي الربح قبل الضريبة

   

   تسويات:

 14.0 3.3 اإلهالك

 2.7 - استهالك أصول غير ملموسة

 (6.7) - مخصصات االضمحالل في قيمة العمالء انتفى الغرض منها

 13.7 0.1 االضمحالل في قيمة العمالء

 9.2 1.5 مخصصات

 (0.0) - أرباح رأسمالية

 (5.8) (2.6) فوائد دائنة

 29.3 0.0 مصروفات التمويل

 (32.2) (21.4) التغير في االلتزامات الضريبية الحالية

 66.2 19.9 التشغيل قبل التغير في رأس المال العاملأرباح 

   

   التغير في رأس المال العامل

 (3.3) (0.4) التغير في المخزون

 (18.3) (3.2) التغير في المدينون التجاريون

 (15.2) 18.7 التغير في المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة

 - - العالقةالتغير في المستحقات من األطراف ذات 

 4.1 (26.1) التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى

 - - التغير في القروض

 - - التغير في االلتزامات الضريبية المؤجلة

 (3.0) (0.1) المستخدم من المخصصات

 - - الفوائد المسددة

 30.6 8.8 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 0.0 - عائدات بيع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 0.0 - عائدات بيع األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 (14.8) (2.7) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 - - شرائهاأصول غير ملموسة تم 

 (215.1) - المدفوع لالستحواذ على شركات تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها

 5.8 2.6 فوائد محصلة

 23.5 - أشهر من تاريخ اإليداع 3ودائع استحقاق أكثر من 

 (200.6) (0.1) النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقاتصافي 

   

   :التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 - - مقبوضات من راس المال المصدر

 207.2 - مدفوعات القروض المستحقة

 (0.5) (0.0) فوائد وعموالت مسددة

 - - فوائد محصلة

 206.8 (0.0) التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

   

 36.8 8.7 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 47.0 53.6 الفترةأول النقدية وما في حكمها 

 83.8 62.4 الفترةأخر النقدية وما في حكمها 

 


