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المالية  فترةلل موجز أداءها المالي والتشتتتتتت يليعن كليوباترا تعلن  ياتمستتتتتتتشتتتتتتف مجموعة

   2020 ديسمبر 31المنتهية في 
هوايش ارتفاع و ،2020ين عام  األخيرالربع ل خال ووصددددوللا ملت يادددداويات قيا ددددية قويةمع الت بنمو اإليرادات  رصدددد ت المجموعة

اال دداراتيجية الاي تااناها اإلدارة اللاد ة ملت نجاح للمجموعة خالل نفس الفارة؛ ي عوية ب يع الت النمو المعلودة اماشددت يعبما ي األرباح

ملي  عن تثمر ياأله اف اال دددددداراتيجية اويلة األجم للمجموعة،  تنفيذا ددددددامرار  .جميع القطاعات الاشددددددبيلية بالمجموعةكفاءة ب االرتقاء

 ي الاددددو   تر دددديم المكانة الرال ة للمجموعة ملت باإلضددددا ة، 2021لمواصددددلة تحقيق الممي  ين يع الت النمو القوية خالل عام الطريق 

 .جودة الفالقة لااقة خ يات الرعاية الصحية المق يةالانوع والالمصري بفضم 

 

  2021 فبراير 17القاهرة في 

شفيجموعة أعلنت اليوم  شفيات قطاع خاص CLHO.CAكليوباترا ش.م.م )كود الاورصة المصرية يات ياا ( وهي أكار يجموعة ياا

ة وكذلك ع د المااشفيات الاابعة  ي الاو  المصري،  عام الربع األخير ين لفارة  عن يوجم أداءها المالي والاشبيليين حيث ع د األ رَّ

اجيمحيث رص ت المجموعة  ،2020 عودة ع د الحاالت الاي قايت المجموعة بخ يالا ميرادات قيا ية بمع ل نمو  نوي قوي بفضم  ت

ين أع اد المرضددددت  تعا يا ددددامرار  2020. وق  شددددل  الربع األخير ين عام خالل نفس الفارةالملحوظ  لاتنوعيع  ملت يع التلا الطايعية

% 10 اجاوزيارتفعت بمع ل حيث  ،الفارات الاددددددابقة الاي يرت بلا خالل( 19 – كو ي )أزية اناشددددددار  يرو  الماعلقة بالااااؤ  حالة

عام علت ي ار  المردود اإليجابي لخطط اال دددددداجابة اال دددددداااقية ياع دة المحاور الاي تانالا اإلدارةذلك عكس ويالربع الاددددددابق. يقارنة ب

«  الكاتب»تحويم يااشفيات  ، وين بينلاد العمالء ين المرضياع أ اللاد ة ملت تحاينماال  الع ي  ين الماادرات والاي تضمنت ، 2020

باإلضددا ة ملت  (،19 –ملت ينشدد ت ااية يجلمة بالكايم حصددريعا لعمل وعالم المصددابين بفيرو  )كو ي  للمجموعة الاابعاين « كوينم»و

تق يم اال اشارات الطاية ين خالل القنوات الرقمية وخ يات خ يات ا اح اث يع ال اراتيجية، اماال  يجموعة ين الحمالت الارويجية 

كمنش ت ااية حصرية لعمل   القة بكفاءةالمنوا بلا القيام ب ورها « كوينم»و« الكاتب»يااشفيات تواصم و. المنمليةاال اشارات الطاية 

ة يج دعا اإلصدددداب حاالت زيادة عقب المق ية الطلب الماماي  علت خ ياتلا(، يما يادددداهم  ي تلاية 19 –)كو ي  وعالم المصددددابين بفيرو  

مواصددلة تق يم باقة خ ياتلا الطاية  القة الجودة بللمنشدد ت الطاية المااقية ايح يوهو يا ، الماضدديين شددلر نو مار الثاني النصدد   ب اية ين

 .  عالالتلمووالمرضي لعايلين ل الااليةالصحة وو ق أعلت يع الت ، علت أكمم وجه

 :برز المؤشرات الماليةألوفيما يلي عرض 

 الاي قايت  د الحاالت ععودة ويرجع ذلك ملت ، 2020ين عام  األخير% تقرياعا خالل الربع 20اإليرادات بمع ل  نوي  نمو

، وتنوع باقة المردود اإليجابي لاحان الكفاءة الاشبيلية ضالع عن خالل نفس الفارة، مع الت الطايعية الملت بخ يالا المجموعة 

 .خ يات الرعاية الصحية المق ية

 الربع الاابق.رنة ب% يقا10مع ل ياجاوز ب 2020خالل الربع األخير ين عام  ابخ يالالمجموعة قايت اي ع ع د الحاالت الاارتف 

 إليرادات خالل النص  الثاني ين عام ة لالنمو القويت حيث  اهمت يع ال، 2020% خالل عام 10اإليرادات بمع ل  نوي  نمو

 .2020( خالل الربع الثاني ين عام 19 –اناشار  يرو  )كو ي  أزية  الناتجة عنالااااؤ  ي الح  ين األثر الالاي لحالة  2020

 بما  واإلهالك واال الالك الاشبيلية قام خصم الضرالب والفوال األرباح  وهايش اإلجمالي ايش الربحه ترص  ارتفاع المجموعة

ماع دة الاي أالقالا اإلدارة بل ف الاحكم الماادرات المو اإليرادات وي عوية بن، للمجموعةمعلودة المع الت الياو ط ياماشت يع 

)كو ي   اناشار  يرو  المرتفعة نايجة الاكالي  الاشبيليةوالاي  اهمت ب ورها  ي الح  ين أثر ، الاشبيلية وتقليصلا الاكالي  ي 

– 19). 

 وذلك علت الرغم ين ارتفاع الفارةنمو اإليرادات خالل نفس بما ياماشت يع  2020عام الربح خالل  ي نمو صا مجموعةتاوقع ال ،

ميرادات الامويم نخفاض عالوة علت ا تعميم الانية األ ا ية للمجموعة،اال اثمار  ي يصرو ات اال الالك علت خلفية يواصلة 

 . عامال علت ي ارلانك المركمي المصري باخفيض أ عار الفال ة اقرارات  نايجة ،يقارنة بالعام الاابق 2020خالل عام 
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 مستقبليةرؤية 

برؤية يافاللة حول آ ا  وياددداقام نمو المجموعة،  علت الرغم ين الاح يات الاي واجلت أنشدددطالا  2021عام  تادددالم اإلدارة

ا ين 2020وأعماللا خالل عام  تنويع يصدددددادر ، مال أنلا نجحت  ي يواصدددددلة تحقيق أه ا لا اال ددددداراتيجية اويلة الم ن، ب ءع

تااشرف علت هذه الخلفية؛ و المق ية. لاخ ياتجميع بين  ا روالاض الاكايم تحقيق ، ملتاإليرادات وتنفيذ خطط الاحول الرقمي

ما يمكنلا ب، وال دديما يع عودة الاي ة الاشددبيلية ملت اايعالا يرة أخرن، يثالي ي وضددع لعام الج ي  ل المجموعة اإلدارة ا دداقاال

محراز الممي  ين يع الت  ددددعيعا ملت ، 2020الاي حققالا خالل األشددددلر األخيرة ين عام الملمو ددددة ين الاناء علت اإلنجازات 

 النمو القوية وتحاين يااويات هوايش الربحية خالل الفارة المقالة. 

 —نلاية الايان  —

 

 عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

تع  المجموعة )شركة يااشفت كليوباترا وشركاتلا الاابعة( أكار يجموعة للمااشفيات الخاصة  ي يصر، وتاخصص  ي تق يم باقة 

وا عة ين خ يات الرعاية الصحية العاية والماخصصة وخ يات الطوارئ عار  اة يااشفيات رلياية  ي القاهرة الكارن، وهي 

 لاخصصي ويااشفت النيم ب راوي ويااشفت الشرو  ويااشفت كوينم ويااشفت الكاتب. يااشفت كليوباترا ويااشفت القاهرة ا

 

 معلومات عن السهم

 

  CLHO.CAكود الاورصة المصرية: 

 2016تاريم القي : يونيو 

 يليون  لم 1.600ع د األ لم: 

 

 لالستعالم والتواصل

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 حان  كري

 عالقات المستثمريناالستراتيجي والتخطيط مدير 
 +2( 0)2 2241 7471ت: 

hassan.fikry@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية

يحاوي هذا الايان علت توقعات ياددداقالية، والاوقع الماددداقالي هو أي توقع ال ياصدددم بوقالع او اح اث تاريخية، ويمكن الاعرف عليه 

عن اريق ا دددددداخ ام يثم العاارات والكلمات االتية لو قا للاق يراتل، لتل فل، ليرتقبل، لتق رل، لتاحممل، لتعاق ل، لق ل، 

عدداتل، لتعاممل، لترنل، لتخططل، ليمكنل، لياوقعل، ليشددددددروعدداتل، لينابيل، لعلت علمل، لالاقدد يراتل، لتفارضل، لتوق

٣٨

٦٢

 2020 سبتمبر 30المساهمين اعتباًرا من  هيكل

 حرة التداولأسهم  ■شركة كير هيلثكير  ■

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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ل وفل، او  ي كم حالة، يا ينفيلا او تعايرات اخرن يماثلة الاي تل ف الت الاعرف علت الاوقع باعاااره يااقالي. هذا ينطاق، علت 

الية المادداقالية او الخطط أو الاوقعات بشددأن األعمال الاجارية وجه الخصددوص، ملت الاوقعات الاي تاضددمن يعلويات عن الناالم الم

 واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقاصادية والانظيمية العاية  ي المااقام وغيرها ين الماالم الاي تؤثر علت الشركة.   

 اث يادددداقالية، والاي تقوم علت ا اراضددددات الاوقعات المادددداقالية تعكس وجلات النظر الحالية إلدارة الشددددركة )لاالدارةل( علت أح

اإلدارة وتنطوي علت يخاار يعرو ة وغير يعرو ة ويجلولة، وغيرها ين العوايم الاي ق  تؤثر علت ان تكون ناالم الشركة الفعلية 

الواردة  ي هذه الاوقعات  أو أداءها أو منجازاتلا يخالفا اخاال ا جوهريعا عن أي ناالم  ي الماددداقام، او عن أداء الشدددركة أو انجازاتلا

المااقالية صراحة أو ضمنا. ق  ياااب تحقق أو ع م تحقق هذا اال اراض  ي اخاالف الحالة المالية الفعلية للشركة او ناالم عملياتلا 

 اخاال ا جوهريا عن هذه الاوقعات المااقالية، أو ع م توا ق الاوقعات  واء كانت صريحة او ضمنية. 

ة لع د ين المخاار والشددكوك الاي ق  تاادداب  ي اخاالف الاوقع المادداقالي او الاق ير أو الاناؤ اخاال ا جوهريعا تخضددع أعمال الشددرك

عن األير الواقع. وهذه المخاار تاضدددمن الاقلاات بأ دددعار الخايات، أو تكلفة العمالة الالزية لمماولة النشددداا، وق رة الشدددركة علت 

عمم، والمنا ادة بنجاح و دط يابيرات األوضداع الاديا دية واالجاماعية والقانونية واالقاصدادية، ا دااقاء العناصدر الرليادية بفريق ال

 دددواء  ي يصدددر أو علت صدددعي  االقاصددداد العالمي، وياددداج ات وتطورات قطاع الرعاية الصدددحية علت الاددداحة اإلقليمية وال ولية، 

فال ة، وتقلاات أ دددعار صدددرف العمالت، وق رة اإلدارة علت وت اعيات الحرب ويخاار اإلرهاب، وتأثير الاضدددخم، وتبير أ دددعار ال

 الاحرك ال قيق والاريع لاح ي  المخاار المااقالية ألنشطة الشركة يع مدارة المخاار.

ع دي،  ع يالت ببرض الاقريب ال لا بعض الا ية، ارأ علي مال لك المعلويات ال ما  ي ذ قة، ب هذه الوثي بعض المعلويات الواردة  ي 

  نه  ي حاالت يعينة ق  يخال  المجموع أو الناب الم وية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.وبالاالي  إ

 


