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  2020 ديسمبر 27القاهرة في 

توقيع اتفاقية م تتتتتر  ة عن ( CLHO.CA كليوباترا ش.م.م )كود البورصتتتتتة الم تتتتتر ة ياتمستتتتت  تتتتتف مجموعةأعلنت اليوم 

 اندماج  في جم ور ة م تتر البربية "()"األستت ا المباعة )"شتتركة االميدا"( هيلثكير جر بالميدا أ مجموعةلالستت حواع عل  

 تد ر من خالل شتتتركات ا ال اببة عدد من  تم لك  يةإماراتشتتتركة ي ه  شتتتركة االميدا . ت تتت يل المستتت  تتتفيات  المراك  ال بية

سالم الد لي في المبادي مس  ف  دار الفؤاد في   المس  فيات  المراك  ال بية في جم ور ة م ر البربية  من ا مس  ف  ال

 الجد دةمن اة الااهرة ب الستتالم الد لي في الا امية مستت  تتف   مستت  تتف  دار الفؤاد في مد نة ن تتر  أك وبرمد نة الستتادم من 

 قد تا توقيع االتفاقية مع الدك ور ف د خا ر رئيس  .2021 ال ي من الم وقع ان تبدأ عملية ال   يل في الن ف األ ل من عام 

 الرئيسي. مالك امجلس إدارة شركة االميدا  

 

 ج ات الحكومية  الموافاات الم لوبة من الشتتتر  ة استتت يفا   2021 من الم مع إتمام ال تتتفاة خالل الن تتتف األ ل من عام 

  زارة ال تتتحة  الستتتكان  ج از اما ة المنافستتتة  منع الممارستتتات االا كار ة  ال يرة البامة للرقابة الماليةبين ا من  الرقابية

 . تحاق ال ر   المسباة ل نفيذ ال فاة موافاة الجمبية البامة الباد ة لل ركة كذلك 

 

يستتفر عنت تار ر المستت  تتار المالي المستت ال  في ستتما أبرزها عدة عوامل عل   بنا   ا تحد د الستتبر الن ائي لل تتفاة  ستتو  

ستتتداد  من ال تتتفاة عن ة.  تب  م ال تتتركة  الفني ة الاانوني ة الضتتتر بي ةالماليمن النوااي ضتتتو  ن ائل الفحل النافي للج الة 

صتتدار عدد من إعن  ر ق  مد ونيةال لكتالميدا    ا تستتو ة أشتتركة  مستتاهميل تتال  قابلة لل حو ل  صتتدار ستتندات د نإ ر ق 

الميدا لالك  اب بموجب ا أتخ ل ل ال  مساهمي شركة   بايمة ج   من األس ا المباعة األس ا في شركة مس  ف  كليوباترا

لل ركة،  من الم فق عليت  غير الباد ة في ز ادة رأم مال شركة مس  ف  كليوباترا ببد الح ول عل  موافاة الجمبية البامة

لل حو ل النادي بإتفاق ال رفين لستتتتداد  من ال تتتتفاة  فاا لتلية الم فق علي ا في عاد شتتتترا   ةاابلالج   من ستتتتندات الد ن ن أ

االستت ا.  ببد تنفيذ ال تتفاة   ا تجميد األستت ا الناتجة عن ز ادة رأم مال شتتركة مستت  تتف  كليوباترا ل تتال  مستتاهمي شتتركة 

  بالبورصة الم ر ة.االميدا لمدة عام من تار خ قيدها 

 

 كليوباترا ياتمس  ف مجموعةب مساها رئيسي  اس راتيجي سي ب  الدك ور ف د خا ر عند إتمام صفاة االس حواع المذكورة 

  اببة ل تتركة أالميدا.المستت  تتفيات للكرئيس مجلس إدارة  الحاليمع تبيينت بمن تتن نائن رئيس مجلس اادارة إل  جانن د ر  

 ل فاة هو أمر خاضع لل ر    الموافاات  ااجرا ات المذكورة أعال . علماً بأن تنفيذ ا

 

تبد أالميدا من أبرز مادمي خدمات الرعا ة ال حية في م ر ايث ترجع جذ رها إل  تأسيس مس  ف  السالم الد لي عل   د 

.  قد تحولت أالميدا إل   اادة من أبرز من تتتتات الخدمات ال بية  الرعا ة 1999األستتتت اع الدك ور صتتتتالال خا ر خالل عام 

ف د خا ر، ايث تم لك ا  ا ااكمة با نين من مس  فيات دار  رالدك و إدارت اال حية في م ر تحت قيادة رئيس مجلس 

الفؤاد الرائجة في السوق الم ري كما تب  م إ الق مس  ف  جد دة تحت اسا السالم الد لي في اي الا امية بالااهرة الجد دة 

سر ر  بي مج   علًما بأن  671 .  تضا مس  فيات أالميدا2021األ ل من عام  الن فعل  أن تبدأ الن ا  ال   يلي خالل 

% من إ رادات ا من البمال  المؤستتتتتستتتتتين  شتتتتتركات ال أمين. جد ر بالذكر أن اا رادات المجمبة 70ال تتتتتركة تحاق أكثر من 

سنة المالية المن  ية في  1,905لمس  فيات أالميدا بل ت  سمبر  31مليون جنيت تار بًا خالل ال سنوي بمبدل  2019د   هو نمو 
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% تار بًا خالل نفس 129ا ارتفبت األرباال ال  تتت يلية قبل خ تتتا الضتتترائن  الفوائد  ااهالك  االستتت  الك بنستتتبة %، فيم35

، رصتتدت الاوائا المالية غير المدقاة ل تتركة أالميدا 2020أشتت ر من عام  9مليون جنيت.  خالل أ ل  458الف رة ل بلغ اوالي  

مليون جنيت خالل نفس الف رة من البام السابق،  هو نمو سنوي  1,435ماابل  مليون جنيت 1,493ارتفاع اا رادات إل  اوالي 

 ف رة تب ل األن تتتتت ة  19-% رغا مرالة االضتتتتت راب ال ي مرت ب ا األستتتتتواق عل  خلفية ان  تتتتتار فير م كوفيد4بمبدل 

زمة مستتتتتجلة نمو قوي بن ائل االق  تتتتتاد ة خالل األشتتتتت ر األ ل  من اندالع األزمة.  قد نجحت أالميدا في ال بافي من   ار األ

 % ماارنة بنفس الف رة من البام السابق.30مسجلة نمو   جا ز  2020الف رة من سب مبر ا   نوفمبر 

 

عن ستتتر ر   الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس اإلدارة والمستتتاهم الرئيستتتي بشتتتركة أالميدا  أعربوفي تعليقه علك الصتتتفقة 

ألن ال تتتتترك ين لد  ما رش ة م تتتتت ركة تجا  المستتتتتاهمة الفبالة في ت و ر نظراً أالميدا بال حالف االستتتتت راتيجي بين كليوباترا  

 كذلك تحسين جودة الخدمة المادمة للبمال  الحاليين، م يًرا إل  أن فر ق البمل لد ت ال  ام منظومة الرعا ة ال حية في م ر 

د د ستتيمثل من تتة م كاملة  قادرة عل  دعا منظومة راستتخ ب اد ا أفضتتل مستت وم للخدمة ال بية في م تتر.  لفت أن الكيان الج

الم تتتر ة  من ا خ ة الد لة لمواج ة  ال أمين ال تتتحي ال تتتامل في م تتتر  غيرها من المبادرات ال ي ت بناها  زارة ال تتتحة

فضتتتتتتالً عن إتااة فرة جد دة  خاصتتتتتتة مع توستتتتتتبات أالميدا  كليوباترا لخدمة الم  د من فرات المج مع  19-فير م كوفيد

عل   د  «مس  ف  السالم الد لي»الم ري.  شدد خا ر عل  إعال   تأصيل الايا الرئيسية ال ي ت بناها ال ركة منذ تأسيس 

ل ي ت مثل في تاد ا أفضتتتل خدمة  بية للبمال   توفير بيرة عمل صتتتحية  قائمة عل  ت تتتجيع االب كار  ال ادم الو يفي  الد   ا

 لجميع الباملين.

 

أن  وفي هذا الستتتتياض أولتتتتر الدكتور ألمد عا الدي  الرئيس التلفيذ  والعدتتتتو الملتدب لمجموعة مستتتتتشتتتتفيات كليوباترا 

رتاا  بمستتت وم الخدمة ال بية ال ي  ح تتتل علي ا البمال  مع تاد ا مثال  ح ذم بت لجميع ال تتتفاة ستتت  ي  لل تتتركة مواصتتتلة اال

مادمي خدمات الرعا ة ال حية في م ر  أ ًضا تب    مؤشرات الكفا ة  األدا  ال   يلي لجميع األ را  عات البالقة.  لفت 

ا ايث تثمر عن تدعيا المجموعة بإضتتتتافة  ال ة ع  الد ن أن ال تتتتفاة تمثل نالة استتتت راتيجية لمجموعة مستتتت  تتتتفيات كليوباتر

مستت  تتفيات قائمة  هو ستتينبكس في مضتتاعفة األرباال ال  تت يلية قبل خ تتا الضتترائن  الفوائد  ااهالك  االستت  الك ببد إتمام 

ية  الا اعات  اس حداث الم  د من الخدمات ال بااس ثمار في ال فاة المرتابة.  أكد ع  الد ن أن المنظومة الجد دة س  ي  لنا 

صلة البمل عل  ز ادة عدد األسرة من خالل إقامة م ر عات جد دة بمخ لف  سوق الم ري مع موا البالجية ال ي  ف ار ل ا ال

محافظات الجم ور ة.  أعرب ع  الد ن أنت    لع إل  قيادة الكيان الجد د باع بار  بدا ة للف تتتتتتتل الجد د من ق تتتتتتتة نجاال 

 مجموعة مس  فيات كليوباترا.

 

أن ال د  الرئيسي من تأسيس شركة كير  وم  جانبه قال ألمد بدر الدي  رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا 

تبلور في االرتاا  بحجا األعمال ل ضاهي  2014هيلثكير بال  امن مع باكورة اس ثماراتنا في مس  ف  خاة بم ر خالل عام 

واق أخرم  كذلك تحستتين مستت وم الخدمة ال ي   لااها المرضتت   تحايق البائدات نموعج أعمال المستت  تتفيات المنا رة في أستت

مع أالميدا ستتو   دعا قدرة ال تتركة عل  تاد ا خدمة ممي ة للبمال  في ال حالف االستت ثمار ة الجذابة للمستتاهمين.  أ ضتت  أن 

ا عل  مستت وم الاارة م تتر مع ت و ر أكبر منظومة   نية م كاملة في ق اع الرعا ة ال تتحية ليس فا  في م  تتر  لكن أ ضتتً

إجمالي ال اقة االستتت يبابية لمستتت  تتتفيات كليوباترا ارتفاع المرتان ستتتو   ثمر عن ال حالف اافر اية.  أ ضتتت  بدر الد ن أن 

في من اة الااهرة الكبرم  الخاصتتة % من إجمالي األستترة البالجية15 هو ما  مثل اوالي  ستتر ر 1,450 أالميدا إل  اوالي 

الميدا نا ة تحول رئيستتية ل تتركة كليوباترا أ  بد االستت حواع عل  مجموعة % عل  مستت وم محافظات الجم ور ة. 4 اوالي 

 مجموعة  ز ادة مواردها المالية  االا فا  بالر ادة في مجال الرعا ة ال بية  ال تتحية في م تترعبر تنمية أعمال  أن تت ة ال
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بال با ن مع جميع  يل أستترة جد دة للا اع الخاة  ز ادة ال اقة االستت يبابية داخل جم ور ة م تتر البربية إضتتافة  ت تتعبر 

أنت    لع إل   لفت  .األ را  عات البالقة  عل  رأس ا منظومة ال أمين ال حي ال امل ال ي ت بناها  زارة ال حة  السكان

ير أاداث ما  صتتلت إليت تكنولوجيا الرعا ة ال تتحية مع تب    إدارة ز ادة استت ثمارات مجموعة مستت  تتفيات كليوباترا في توف

 تكاليف الخدمة سبيًا ل وفير أفضل قيمة  أجود خدمة  بية للبمال .

 

شتتتريا والرئيس وم  جهة أخرى أولتتتر الدكتور فتتتريل الضولي عدتتتو مجلس إدارة مجموعة مستتتتشتتتفيات كليوباترا وال

أن األدا  ال  تت يلي  المالي   األوستتل لشتتركة أكتيس البريطانية لالستتتثمار المبافتتراإلقليمي لملطقة فتتمال إفريقيا والشتترض 

 هو الدافع  2019لمجموعة مستت  تتفيات كليوباترا كان محل إعجاب  تاد ر منذ دخولنا في هيكل مستتاهمي ال تتركة خالل عام 

نا ة تحول رئيستتتتتتية ل تتتتتتركة تبد بمثابة  الرئيستتتتتتي لدعا خ   النمو ال ي ت بناها اادارة في هذ  المرالة.  لفت أن ال تتتتتتفاة

من خالل تأستتيس من تتة رائدة  قادرة عل  االرتاا  لا اع الرعا ة ال تتحية في م تتر ب تتفة عامة  كليوباترا ب تتفة خاصتتة 

.  أعرب الخولي عن اع  از  بالمساهمة في تأسيس مجال الرعا ة ال بية  ال حية في م ربمس وم  عمق الخدمة المادمة ب

الو ني الرائد  أنت    لع إل  مواصتتتتتتلة رصتتتتتتد النجااات بالمجموعة تحت قيادة الدك ور أامد ع  الد ن  فر ات  هذا الكيان

 االا رافي.

 

ال ي ت بناها مجموعة مستتت  تتتفيات كليوباترا ل حايق النمو  و ل األجل  االرتاا   ار الخ ة االستتت راتيجية  تأتي ال تتتفاة في إ

ساباة األعمال الم رفة بمس وم الخدمة المادمة إل  جانن ت بظيا المرد د اا جابي لجميع األ را  عات البالقة، مس فيدة من 

ال ي تحظ  ب ا أالميدا  مستتتتت بينة بمكان  ا الرائدة لمواصتتتتتلة تب    مؤشتتتتترات الكفا ة ال  تتتتت يلية  المستتتتتاهمة في دعا خ   

 من المارر في االة تنفيذ ال تتتفاة أن  الاارة األفر اية.كليوباترا لل حول إل  أكبر مادم لخدمات الرعا ة ال تتتحية الم كاملة في 

 مس  فيات لمجموعة المن دب  البضو ال نفيذي الرئيس كون الفر ق ااداري ل ركة أالميدا تابع إدار ًا للدك ور أامد ع  الد ن 

 .كليوباترا

 

 .في اينت الف رة المابلة سو    ا ااعالن عن مس جدات ال فاة  الجد ل ال مني المارر لل نفيذ خالل 

 

 تخ   ال ركة للدعوة لباد مؤتمر هاتفي مع المس ثمر ن  المحللين الماليين لبرض البيانات  ال فاصيل الواردة ب ذا البيان في 

المؤتمر ستتي ا توفير م  د من ال فاصتتيل اول . 2021 نا ر  11الموافق  اا نين وم ب وقيت الااهرة  الراببة مستتا ً تمام الستتاعة 

 . ركة االك ر نيالموقع  البرض ال اد مي عل  ال اتفي 

 

 قد قامت مجموعة مستتت  تتتفيات كليوباترا ب كليف المجموعة المالية هيرميس بد ر المستتت  تتتار المالي لل تتتفاة بينما قام كل من 

بد ر المستت  تتار الاانوني، بينما قامت شتتركة أالميدا ب كليف  امك ن فر  تتفيلدز بر ك ا ز د ر نجر  مك ن ع  الفاار  شتتركاه

ال ال بي بد ر  شتتتتتتركاهما  مك ن د كرت مك ن  ا ت اند كيس  مب وق بستتتتتتيوني  انا ي،  مك ن علي الد ن  شتتتتتتااي 

 المس  ار الاانوني بينما قامت سي  ي كابي ال بد ر المس  ار المالي.

 

 —ن ا ة البيان  —
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 كليوباترا ش.م.م ياتمستشف مجموعةع  
 

صة في م ر،  ت خ ل  تبد المجموعة )شركة مس  ف  كليوباترا  شركات ا ال اببة( أكبر مجموعة للمس  فيات الخا

مس  فيات رئيسية في  س ةفي تاد ا باقة  اسبة من خدمات الرعا ة ال حية البامة  الم خ  ة  خدمات ال وارئ عبر 

 مستت  تتف  الااهرة ال خ تت تتي  مستت  تتف  النيل بدرا ي  مستت  تتف  ال تتر ق  الااهرة الكبرم،  هي مستت  تتف  كليوباترا

 ترق است راتيجية ب أايا  فيتاع  شتاملة عيادات مست الة. كما تد ر المجموعة من تأتي  مست  تف  الكاتن  مست  تف  كو ن 

مجال الرائدة في للخدمات ال بية  "بدا ة"مستتتت  تتتتف  .  عال ة عل  علك، تم لك المجموعة ا تتتتة ااكمة ب غرب الااهرة

 .بم رانجاب  ااخ اب المساعد ا

 معلومات ع  السهم
 

  CLHO.CAكود البورصة الم ر ة: 

 2016تار خ الايد:  ونيو 

 مليون س ا 1.600عدد األس ا: 
 

 لالستعالم والتواص 
 كليوباترا ش.م.م. ياتمستشف مجموعة

 

 اسن فكري

 عالقات المستثمري التضطيل االستراتيجي ومدير 
 +2( 0)2 2241 7471 ت:

hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 التوقعات المستقبلية
استتتتتت خدام مثل   ح وي هذا البيان عل  توقبات مستتتتتت ابلية،  ال وقع المستتتتتت ابلي هو أي توقع ال    تتتتتتل بوقائع ا  ااداث تار خية،   مكن ال بر  عليت عن  ر ق

بات"، "تب  م"، "ترم"، الببارات  الكلمات االتية " فاا لل اد رات"، "ت د "، "مرتان"، "تادر"، "ت حمل"، "تب اد"، "قد"، "ال اد رات"، "تف رض"، "توق

ال بر  عل  "تخ  "، "ممكن"، "م وقع"، "م تتتر عات"، " نب ي"، "عل  علا"، "ستتتو "، ا  في كل االة، ما  نفي ا ا  تببيرات اخرم مما لة ال ي ت د  ال  

الية المستتتت ابلية ا  الخ   أ  ال وقبات ب تتتتأن ال وقع باع بار  مستتتت ابلي. هذا  ن بق، عل   جت الخ تتتتوة، إل  ال وقبات ال ي ت ضتتتتمن مبلومات عن الن ائل الم

 ال ركة.    األعمال ال جار ة  اادارة،  النمو أ  الربحية  الظر   االق  اد ة  ال نظيمية البامة في المس ابل  غيرها من المسائل ال ي تؤ ر عل 

داث مستتتت ابلية،  ال ي تاوم عل  اف راضتتتتات اادارة  تن وي عل  مخا ر ال وقبات المستتتت ابلية تبكس  ج ات النظر الحالية ادارة ال تتتتركة )"االدارة"( عل  أا

الفا جوهر ًا عن أي ن ائل مبر فة  غير مبر فة  مج ولة،  غيرها من البوامل ال ي قد تؤ ر عل  ان تكون ن ائل ال ركة الفبلية أ  أدا ها أ  إنجازات ا مخ لفا اخ 

الواردة في هذ  ال وقبات المستت ابلية صتترااة أ  ضتتمنا. قد   ستتبن تحاق أ  عدم تحاق هذا االف راض في اخ ال   في المستت ابل، ا  عن أدا  ال تتركة أ  انجازات ا

  حة ا  ضمنية. الحالة المالية الفبلية لل ركة ا  ن ائل عمليات ا اخ الفا جوهر ا عن هذ  ال وقبات المس ابلية، أ  عدم توافق ال وقبات سوا  كانت صر

 ة لبدد من المخا ر  ال تتتتتكوك ال ي قد ت ستتتتتبن في اخ ال  ال وقع المستتتتت ابلي ا  ال اد ر أ  ال نبؤ اخ الفا جوهر ًا عن األمر الواقع.  هذ تخضتتتتتع أعمال ال تتتتترك

بمل،  المنافسة بنجاال  ق الالمخا ر ت ضمن ال البات بأسبار الخامات، أ  تكلفة البمالة الالزمة لم ا لة الن ا ،  قدرة ال ركة عل  اس باا  البناصر الرئيسية بفر

 اع الرعا ة  ست  م  يرات األ ضتاع الستياستية  االج ماعية  الاانونية  االق  تاد ة، ستوا  في م تر أ  عل  صتبيد االق  تاد البالمي،  مست جدات  ت ورات ق

فائدة،  تالبات أستتتبار صتتتر  البمالت،  قدرة ال تتتحية عل  الستتتااة ااقليمية  الد لية،  تداعيات الحرب  مخا ر اارهاب،  تأ ير ال ضتتتخا،  ت ير أستتتبار ال

 اادارة عل  ال حرك الدقيق  السر ع ل حد د المخا ر المس ابلية ألن  ة ال ركة مع إدارة المخا ر.

نت في ااالت مبينة قد ببض المبلومات الواردة في هذ  الو ياة، بما في علك المبلومات المالية،  رأ علي ا ببض ال بد الت ب رض ال ار ن البددي،  بال الي فإ

   خ لف المجموع أ  النسن المرو ة الواردة هنا عن ااجمالي الفبلي.
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