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 «ش.م.م. مستشفى كليوباتراشركة »بدء التداول على أسهم .. اليوم 

 في البورصة المصرية
 

 2016 يونيو 2القاهرة في 

ل9(لبسهه يلCLHO.CA لتحتلةمزل)مسههتشههلىل ل صب تيبشههي ملباءلبوتابوللعلىلأسهه  ل ل6201لوصن صل2بوةصبفقللبوخة ستشهه البورصة ههملبوة ههيوملبو ص  ل

لجن هلولس  لمعلبفتت حلجلسملبوتابوللفيلتة  لبوس عملبو  شيةل ر ًح .

سههه ًة لمخ ههه هههً لوشهههيوحملبوايحلبوخ  للمل صنل34ووأتيلذوكلفيلضهههصءلباتة  لبون جعلو ةل ملتيت للالر اللبت تت تلوتلر ملمتالر اللبوتخ ههه  لو ا ل

سهه ًة لوشههيوحملبوايحلبو   لفيلبوسههصنلبور نصيلب ورصة ههملبوة ههيوم لعلًة لبأنهلت لت ا مللمل صنل6وذويلبوةالءةلبوة و مللوبوةسههترةيو  ملولةؤسههسهه اللبوة و

وو ههههللبروكلةأملبوة للبوسههههص يللمية.ل28.6لميةلمعلت ا ملبت تت تلفيلشههههيوحملبوايحلبو   لبة الل6.73بت تت تلفيلشههههيوحملبوايحلبوخ  لبة الل

 مل صنل وتة(لبةقتضىلبوس يلبون  ئيلو ةل ملبوايحلب ورصة ملبوة يوم.ل162.2مل  ةلجن هل)حصبويلل1.44مستشلىل ل صب تيبلإوىللوشي م

بوةقصم اللولنةصذجلأعة للبوشهههي مثقملمجتةعلبتسهههترة ةلفيلل لوهصلم لو كسبوايحلبوخ  و المرللبوةسهههترةيو لبواوو   لأيلر ملالر اللبت تت تلبشهههيوحمل

 ت   لبوة ييلب  لبتوحظىلبونةصلبوجرببملبوتيلإمك ن الل.ل ة لأنلبو لقملتؤ الب وسصنلبوة يي ا علبويع وملبو ح ملب  لفيلونلي لبوتيلس ملبوجرببملبوتن ف

لتل لل وًةبل ر ًيبلفيلجرتلبتسترة ةباللبألجنر ملبوةر شيةلوتحق قلبونةصلبوةستاب لعلىلبوةاىلبور  ا. لوبوتيلبصجهلع  

مل  ةلل3.6لميبال لح ثلبل تلالر اللبت تت تل10لس ًة ل)بوايحلبوةشتيك(لمل صنل40وبلغلم اللت ا ملبت تت تلفيلشيوحتيلبوايحلبوخ  لوبو   لو ا ل

يلفبألوحالملبوةجةصعملبوة و مله يم سلوتيووجلوت ا ملبت تت تلباوةلبوةنسهههههقلبواوويلومسههههه صللبوت ا لو ال  متلسههههه ًة .مل صنلل400.3لجن هلوبة لو   ل

ش ةلبوق نصنيلل    لب نة لعةل ملبوايحلبوةشتيك ش ةلبوق نصنيلبواوويلومكتللذولبولق ةلولةح م ةلباوةلبوةست شل لازلبيو   ومل ةونجيلباوةلبوةست مكتللفيو

تشهه ةلمكتللم تصنلبسهه صنيلباوةلبوةسههلو   باوةلبوةسههتشهه ةلبوة ويلولةنسههقلبواوويلومسهه صللبوت ا م ل)ونان(لمكتللشهه يم نلدنالسههت يو نجلل   بوةحلي.ل ة ل

ل.بوق نصنيلبوةحليلولةنسقلبواوويلومس صللبوت ا م

 لع لبعتزبزهلباخصللبوشههي ملضههة ل  ئةملأحمد عز الدين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشررركة مسررتشررفى كليوباترا رالدكتووم لج نرهلأعيتل

بسجللإنج زباللت ةوخيلواعةهلبوةك نملبويبئاةلوبوسة ملبوا رملبوتيلتتةتعلب  لوةجةصعملتحظىلبل  اللمستشأنلبوشي  اللبوةاةجملب ورصة ملبوة يوم.لوت بعل

تنل رلومستصو اللبوتك مللوبوتيببطلب  لبوةستشل  اللبوت ب م لت ظ  لبو  ئالبتسترة ةيلولةس هة  لم لخالللت زوزلع زمملعلىلهرهلبوةستشل  ال لوأنلبوشي مل

لكمناقملبوق هيةلبوكريىلو روللىلبوشهههيونلومسهههتشهههلىل ل صب تيب لمعلإاالنلنةصذجلبو    باللبوةسهههتقلملبوةزمعلإنشههه ئ  لفيبوتصسههه  اللبوةخااملفيلمسهههتشههه

بويع وملبو ههح ملع و ملبوجص ةلفيلبوسههصنلبوةحليلعريلتصف يللأنلبوةجةصعملتسهه ىلوتلر ملبوالللبوةتزبوالعلىلخام اللوأضهه  .لبوةجتة  اللبو ةيبن ملبوجاواة

 .منظصمملمتك ململوخام اللبويع وملبو ح ملبوتيلتض هيلأعلىلبوةستصو اللبو  وة م لوذوكلفيلإا ةلمس هةت  لبول  وملفيلتخل فلم  ن ةلبوةيضى

ل ل صب تيب(لمسهههتشهههلىلم لأسههه  لشهههي مل%99.99)تةتلكلل«  يله لرك يلإل.تي. ي.»لشهههي مهصلةضلبور علفيلعةل ملبوايحلبوةسههه ه لع أنللجاويلب ور ي

 هن  وقلبتسهترة ةلبوةابةةلةةلص ملوبو)لAbraaj NAH Limitedلبة لفيلذوكلشهي مل بوةسهترةيو لوبوةؤسهسه اللبوة و ملبواوو م ر ةلةةلص ملوةجةصعملم لبو

 لومؤسسملبتسترة ةلبألوة ن ملEBRDبيلولت ة يلوإع  ةلبورن ءلووبورنكلبألوةل(بوةتخ  ملفيلمج للبتسترة ةلبوةر شيام ةبت ملبمجةصعملأبيبجلبصبسامل

DEGبيوب ة ص.وبوت  ونلبواوويللتنة ملوص  وملبولينس ملبوول 

بوةنسقللر ةه ب عتلبوة و مله يم سلوتيووجلوت ا ملبت تت ت شي ملبوةجةصعملتجاةلباش ةةلإوىلأنلف ة لوت لقلبشيوحملبوايحلبو   لب ورصة ملبوة يوم لو

سصنلوألس  بتنل رلم  مالالل التقص لأولأيلم لو الئ   لل فيلعةل ملبوايحلبوةشتيكبألوحالبواوويلومس صللبوت ا مل س يلبو سصنلبولب ا ل ع ل لةلتصحفيلبو

 فقط وه بوةخ  لبألس   و ا  ب ع أوبمي بإوابع بور ع ةبيري فقط بو    بوايح في بوةشتيو  ولةس هة   ووحق لبوةن ص لعل   لبنشيةلبوايحلمو وفق لوآل

 ل.(بون  ئي بوايح س ي أ  ى بحا)لبوة يوم بورصة م في بوايح تنل ر ت ةوخ في بوايح خالل م 

علًة لبأنلبوشي ملستقص لبإ ابةلأس  لزو  ةلوم لبوةقيةلأنلوح للبوةس ه لع ةضلبور علعلىلمجةللبوح  لملبونقاوملبون تجملع لعةل ملبوايحلبوةشتيك ل

وتتص علبوشههي ملب الإتة  لبوايحلوتنل رلزو  ةللمل صنلسهه  .ل40ةأسههة للت و ملوتنل رلبوايحلبوةشههتيكلوباءلبوتابوللب ورصة ههملبوة ههيوم لوذوكلبحالأ  ههىل

ح وملعا لتنل رلماويلحسه تلبتسهتقيبةلأليلعةل  اللب يضللم لإجة ويلأسه  لبوشهي م لوذوكلفيل%20بوتابوللإوىللحيةنسهرملبألسه  لةأملبوة للأنلت هلل

ل ع لوبستقيبةلس يلبوس   لو روكلعا لةجصعلأوملأس  لولةس هة  لع ةضيلبور علفيلن  وملماةلحس تل ع لوبستقيبةلس يلبوس  .

حلأسهههه  لأنلاي لبالمجموعة المالية هيرميسلتابمحمد أبو سررررمرة نائي رئيس  اات الترويغ وت اية ا كتلوفيلت ل ق تهلعلىلباتة  لبون جعلول ههههلقمل  ل

بوة ضهه    لل شههي ملمسههتشههلىل ل صب تيبلوةرللث نيل ههلق اللبوايحلبو   لبوتيلتقص لبتنل ره لبوةجةصعملبوة و مله يم سلبقا علبويع وملبو ههح ملخالللبو  م 
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ةبت م.لوأ الأبصلسةيةلأنلبا ر للبوقصيلم لج نلل ريىلبوةؤسس اللوةجةصعملأبيبجلبام وذوكلب الايحلأس  لشي ملبوتشخ  لبوةتك ململبوق بضملبوةةلص مل

 لبوة ههييلفيلبوسههصنملبو ههح ملوسههالمملباا ةلبوتنظ ةيلو كسلبألسههسلبوقصوملبوتيلونلي لب  ل ا علبويع ول با ل ة ملوبواوو ملو روكلبوةسههترةيو لبألفيب 

لفيلأ للو تلمةك .لتيت للالر اللبت تت ت  ءلم لأعة للتو لقملوبتنإنج زلبلفضالًلع ل اةةلفيوقلعةللبوةجةصعملبوة و مله يم سلعلى

 لو  متل روكلبتنل رل2016يلخالللع  لة يبونلسص وبجاويلب ور يلأنلبوةجةصعملبوة و مله يم سلتصوتلتنل رلجة عل لق اللبوايحلبو   لبألوويلبوتيلتةتل

 لعلًة لبأن  لح االل ابةةلش ًيبل26وم يلعلىلمابةلبام ةباللليبسص (لReg S/Rule 144Aوفق لولة  و يلبواوو مل)نظ ميلتةتللبو لق اللبوتيجة عل

ل.2015بوسنصيلو لق اللبوايوح اللوإ ابةباللبألس  لبأسصبنلبوشينلبألوسطلخالللع  ل«لتصمسصنلةووتيز»ت ن فل

 –ن  وملبور  نلل–لل
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 :والتواصل لالستعالم

  ش.م.م.  كليوباتراشركة مستشفى 

لحس لفكيي

لةئ سلعال  اللبوةسترةيو 

ل+ل2(ل0)2ل2241ل7471ل:تل لصن

 ir@cleopatrahospital.com:لإوكتيونيلبيوا

 

 األوحد( المنسق الدولي ومسئول الت ايةالمجموعة المالية هيرميس )

لميلبوجة ل

لةئ سل ا علبوتسصوق

media@efg-hermes.com:بيوالإوكتيوني 

 

 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

م لخام الللمفيلم ي لوتتخ  لفيلتقاو لب  ملوبس لمت البوةجةصعمل)شي ملمستشلىل ل صب تيبلوشي  ت  لبوت ب م(لأ ريلمجةصعملولةستشل  اللبوخ  

لوهيلمستشلىل ل صب تيبلومستشلىلبوق هيةل بوكريىبوق هيةلفيلأةب ملمستشل  اللةئ س ملعريلوخام اللبواصبةئللمبويع وملبو ح ملبو  مملوبوةتخ  

 بوتخ  يلومستشلىلبون للباةبويلومستشلىلبوشيون.

 تو عات مستقبلية

كلة اللبتت مل"وفق لبوع لايوقلبسههههتخاب لمرللبو ر ةباللولوةك لبوت ي لعل هوت ههههللبص  ئعلبولبحابرلت ةوخ م لووحتصيلهربلبور  نلعلىلتص   اللمسههههتقرل م لوبوتص علبوةسههههتقرليلهصلأيلتص علتل

لىل"متص ع" ل"مشيوع ال" ل"ونر ي" ل"عولتقاويبال" ل"ت ا " ل"ميتقل" ل"تقاة" ل"تتحةل" ل"ت تقا" ل" ا" ل"بوتقاويبال" ل"تلتيض" ل"تص   ال" ل"ت تز " ل"تيى" ل"تخاط" ل"مةك " ل

وت ي لعلىلبوتص علب عتر ةهلمسههههتقرلي.لهربلونارق لعلىلوجهلبوخ ههههص  لإوىلبوتص   اللبوتيلتتضههههة لعل " ل"سههههص " لبولفيل للح وم لم لونل   لبولت ر يباللبخيىلمة ثلملبوتيلت ا لبوىلب

سهه ئللةوملوبوتنظ ة ملبو  مملفيلبوةسههتقرللوي يه لم لبوم لصم اللع لبونت ئجلبوة و ملبوةسههتقرل ملبولبوخاطلأولبوتص   اللبشههأنلبألعة للبوتج ةوملوبا بةة لوبونةصلأولبويبح ملوبوظيو لبت ت هه  

لبوتيلتؤثيلعلىلبوشي م.للل

م لناصيلعلىلمخ ايلم يوفملوي يلم يوفملومج صوبوتص   اللبوةستقرل ملت كسلوج  اللبونظيلبوح و ملا بةةلبوشي مل)"بت بةة"(لعلىلأحابرلمستقرل م لوبوتيلتقص لعلىلبفتيبض اللبا بةةلوت

ع لأيلنت ئجلفيلبوةستقرل لبولع لأ بءلبوشي ملأولبنج زبت  لبوصبة ةلفيلهرهللجصهيوً بولأ بءه لأولإنج زبت  لمختلل لبختالف لول ل ملىلبنلتكصنلنت ئجلبوشي ملبوي يه لم لبو صبمللبوتيل التؤثيلعل

اللبوةستقرل م لأولبختالف لجصهيو لع لهرهلبوتص   ل  ت  لبوتص   اللبوةستقرل مل يبحملأولضةن .ل الوتسرللتحققلأولعا لتحققلهربلبتفتيبضلفيلبختال لبوح وملبوة و ملبول ل ملولشي ملبولنت ئجلعة

لعا لتصبفقلبوتص   اللسصبءل  نتل يوحملبولضةن م.ل

بأسهه  ةللع لبألميلبوصب ع.لوهرهلبوةخ ايلتتضههة لبوتقلر الجصهيوً لتخضههعلأعة للبوشههي ملو ا لم لبوةخ ايلوبوشههكصكلبوتيل التتسههرللفيلبختال لبوتص علبوةسههتقرليلبولبوتقاويلأولبوتنرؤلبختالف ل

ق نصن ملوسطلمت  يباللبألوض علبوس  س ملوبتجتة ع ملوبولبوةصب لبوخ   لأولتكللملبو ة وملبوالزمملوةزبووملبونش ا لو اةةلبوشي ملعلىلبسترق ءلبو ن  يلبويئ س ملبليوقلبو ةل لوبوةن فسملبنج ح

الل ههن عملبألور نلوبو  هه ئيلوبوةشههيوب اللعلىلبوسهه حملبا ل ة ملوبواوو م لوتابع  اللبوحيتلومخ ايلوبت ت هه  وم لسههصبءلفيلم ههيلأولعلىل هه  البت ت هه  لبو  وةي لومسههتجاباللوتاصةب

لي.ايلبوةستقرل ملألنشاملبوشي ملمعلإ بةةلبوةخ باةه ت لوتأث يلبوتضخ  لوت  يلأس  ةلبول ئاة لوتقلر اللأس  ةل ي لبو ةالال لو اةةلبا بةةلعلىلبوتحيكلبوا  قلوبوسيوعلوتحاوالبوةخ ا

بور  نلفيلبوةستقرل لوتلتضة ل روكلحاورلأوملم للبهرفيلو لتقص لبوشي م لأولشي ملبوةجةصعملبوة و مله يم س لبتقاو لأوملضة ن اللبخ ص ل  ملبآلةبءلوبوتص   اللبوةستقرل ملبوصبة ةل

 اللوملمس صو ملتج هلتحاوثلأولت ح علبوتص   اللبوةستقرل ملبوصبة ةلفيلهرهلبوصث قم لأولتسصوملهرهلبوتص  بوتص   اللوبوتاصةباللبوةستقرل ملبوةش ةلإو   لفيلهربلبور  ن.لوتلتتحةللبوشي ملأولإ بةت  لأ

 ة يوم.بوةستقرل ملمعلبأل بءلبول ليلولشي ملفيلبوةستقرل لوذوكلبخال لبوح تاللبوتيلوحا ه لبوق نصنلأولبوةن ص ملضة لشيوالبوق الب ورصة ملبو
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