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2018ديسمبر  30 القاهرة في  

 

 

تقترب من توقيع اتفاقية طويلة األجل لتأجير شرررررركة مسرررررتشرررررفى كليوباترا 

 بشرق القاهرةسرير  50مستشفى بقدرة استيعابية 

ل ت ستتتي في الةاقة االستتتتيبا ية  افتتتتيتتتفيا  الاجا  ة  شتتتيمة شفتتتتيتتتفر م ي  اتياالجديدة في إطار استتتتياتيجية  االتفاقية تأتي

 إلر جانب تيسيخ الاكانة الياسخة لافتيفياتها التا بة مأفضل شيامز لالشتيازلالستفادة شن شزايا اقتصاديا  الحجم 

  2018ديسمبر  30القاهرة في 

يفر م ي  اتيا ش.م.م. )م د الب رصة الاصيية أ  نت الي م  يفيا  قةاع (، CLHO.CAشيمة شفت وهي أمبي شجا  ة شفت

ة ومذلك  دد الافتيفيا  التا بة في الف ق الاصيي لتأجيي ت قيي اتفاقية ط ي ة األجل أنها ستق م  ، خاص شن حيث  دد األسيَّ

 ، 2018-12-3وفقا أل تااد الجابية الباشة البادية الانبقد فر ، شتتتيق القاهيةستتتييي في شنةقة  50شفتتتتيتتتفر  قدرة استتتتيبا ية 

قدرة شزيدًا شن السي في ه  شا و  ر شقي ة شن شفتيفر م ي  اتيا، الافتيفر هذه تقي و،  2019فبيايي إتااشها في شن الات قي و

 . الاتخصصة ةالاتزايد   ر خدشا  الي اية الصحيالة ب االستيبا ية لت بية 

أن اتفاقية التأجيي وفي هذا الفتتتياق قال الدمت ر أحاد  ز الدين الي يل التنفيذي والبضتتت  الانتدة ليتتتيمة شفتتتتيتتتفر م ي  اتيا، 

شجا  ة شفتتتيتتفيا  قةاع أمبي متها شكانتيستتيخ في زيادة الةاقة االستتتيبا ية  افتتتيتتفيا  الاجا  ة وفتتاهم يالجديدة ستت   

 النفتتا الةبية شثل  طيبة  البديد شن التخصتتصتتا بة فتتاالدين أن الاجا  ة تحظر  وأضتتا   ز . في الفتت ق الاصتتيي خاص

فتتتتاهم في إضتتتتافة الازيد شن الافتتتتتيتتتتفر الجديد ستتتتيشؤمدًا أن ، الي اية الصتتتتحية ل نفتتتتا خدشا  ، وطب األطفال، ووالت ليد

التي تتبناها ط ي ة األجل  ةتياتيجيستتتالاضتتتي قدًشا في تةبيل االلاجا  ة واالتي تقدشها خدشا  التن يي التخصتتتصتتتا  و التالي 

 .خدشا  الي اية الصحية فا قة الج دةت فيي   ر سالشة الايضر ووتتب  ر شحاورها في التيميز 

 وفر هذا االطار س   تق م الييمة  اال الن  ن الازيد شن التفاصيل فر حينة.

 –نهاية البيان  –

ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن   

في شصي، وتتخصص في تقديم  اقة  ة)شيمة شفتيفر م ي  اتيا وشيماتها التا بة( أمبي شجا  ة ل افتيفيا  الخاصتبد الاجا  ة 

وهي  ،القاهية الكبيىفي أر بة شفتيفيا  ر يفية  بي وخدشا  الة ارئ  ةشن خدشا  الي اية الصحية الباشة والاتخصص ةواسب

 يفر النيل  دراوي وشفتيفر الييوق. شفتيفر م ي  اتيا وشفتيفر القاهية التخصصي وشفت
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 معلومات عن السهم
 

م د الب رصة الاصيية: 

CLHO.CA  

 2016تاريخ القيد: ي ني  

 ش ي ن سهم 1.600 دد األسهم: 

  

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حسن فكري

مدير قطاع التخطيط االستراتيجي 

 وعالقات المستثمرين

 : 7471 2241 2(0 )2+ 

 hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.c

om 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
استخدام  يحت ي هذا البيان   ر ت قبا  شفتقب ية، والت قي الافتقب ي ه  أي ت قي ال يتصل   قا ي او احداث تاريخية، وياكن التبي    يه  ن طييل

قدييا "، "تفتيض"، "ت ق قد"، "قد"، "الت قدر"، "تتحال"، "تبت قب"، "ت هد "، "شيت قدييا "، "ت قا ل ت ية "وف اا  االت با "، شثل الببارا  والك 

ة "تبتزم"، "تيى"، "تخةط"، "شاكن"، "شت قي"، "شييو ا "، "ينبغي"، "  ر   م"، "س  "، او في مل حالة، شا ينفيها او تببييا  اخيى شااث 

الية التي تهد  الر التبي    ر الت قي  ا تباره شفتتتتتتتقب ي. هذا ينةبل،   ر وجه الخصتتتتتت ص، إلر الت قبا  التي تتضتتتتتتان شب  شا   ن النتا   الا

فتتتتقبل وهييها الافتتتتقب ية او الخةط أو الت قبا   يتتتأن األ اال التجارية وا دارة، والنا  أو الي حية والظيو  االقتصتتتادية والتنظياية الباشة في الا

 شن الافا ل التي تؤثي   ر الييمة.   

داث شفتتتقب ية، والتي تق م   ر افتياضتتا  ا دارة وتنة ي   ر الت قبا  الافتتتقب ية تبكل وجها  النظي الحالية  دارة اليتتيمة )"االدارة"(   ر أح

فا اختالفا شخاطي شبيوفة وهيي شبيوفة وشجه لة، وهييها شن الب اشل التي قد تؤثي   ر ان تك ن نتا   اليتتتتتتيمة الفب ية أو أدا ها أو إنجازاتها شخت 

ال اردة في هذه الت قبا  الافتتتقب ية صتتياحة أو ضتتانا. قد يتفتتبب تحقل أو  دم  ج هييًا  ن أي نتا   في الافتتتقبل، او  ن أدا  اليتتيمة أو انجازاتها

ت افل الت قبا   تحقل هذا االفتياض في اختال  الحالة الاالية الفب ية ل يتتتيمة او نتا    ا ياتها اختالفا ج هييا  ن هذه الت قبا  الافتتتتقب ية، أو  دم

 س ا  مانت صييحة او ضانية. 

ة لبدد شن الاخاطي واليتتك ا التي قد تتفتتبب في اختال  الت قي الافتتتقب ي او التقديي أو التنبؤ اختالفا ج هييًا  ن األشي ال اقي. تخضتتي أ اال اليتتيم

بال، ة  فييل الوهذه الاخاطي تتضان التق با   أسبار الخاشا ، أو تك فة الباالة الالزشة لازاولة النياط، وقدرة الييمة   ر استبقا  البناصي الي يفي

فتجدا  والاناففة  نجاح وسط شتغييا  األوضاع الفياسية واالجتاا ية والقان نية واالقتصادية، س ا  في شصي أو   ر صبيد االقتصاد البالاي، وش

فا دة، وتق با  وتة را  قةاع الي اية الصحية   ر الفاحة ا ق ياية والدولية، وتدا يا  الحية وشخاطي ا رهاة، وتأثيي التضخم، وتغيي أسبار ال

 أسبار صي  الباال ، وقدرة ا دارة   ر التحيا الدقيل والفييي لتحديد الاخاطي الافتقب ية ألنيةة الييمة شي إدارة الاخاطي.

نه في حاال   بض الاب  شا  ال اردة في هذه ال ثيقة،  اا في ذلك الاب  شا  الاالية، طيأ   يها  بض التبديال   غيض التقييب البددي، و التالي فإ

 شبينة قد يخت ف الاجا ع أو النفب الائ ية ال اردة هنا  ن ا جاالي الفب ي.
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 2018 ديسمبرالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 أسهم حرة التداول ■شركة كير هيلثكير   ■

mailto:hassan.fikry@cleohc.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

