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 2021 مارس 31 المنتهية في الماليةالفترة  نتائجعلن ت كليوباترا ياتمستشف مجموعة
  ها ن الكفاءة التشغيلية بجميع منشآتتحس  وم بخدمتها  وقتعدد الحاالت التي    ل استمرار تعافيبفض  2021خالل الربع األول من عام  يرادات  تحقق نمو قوي لإلالمجموعة  

  طويلة األجل التي تتبناها المجموعة   ستراتيجيةاال  في ضوء نجاحخالل الفترة  هوامش الربحية  استمرار تحسن  .  المقدمة   ها التنوع الفريد لباقة خدماتعن    فضالا   الطبية،

 . التكاليف  تحسينمن أجل  نفذتها اإلدارة لمبادرات التي ل، والمردود اإليجابي  بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية

  2021 يونيو 6القاهرة في  

وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص  (  CLHO.CA  كليوباترا ش.م.م )كود البورصة المصرية  ياتمستشف  مجموعةأعلنت اليوم  

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري،    . 2021  مارس  31  في  عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهيةمن حيث عدد األسرَّ

 أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

، بفضل نجاح المجموعة في البناء على األداء القوي  2021عام  الربع األول من  خالل    %26بمعدل سنوي    اإليرادات  ارتفعت •

عدد الحاالت التي    استمرار تعافي  الربع األول من العام الجاري  الذي أحرزته خالل الربع األخير من العام السابق، حيث شهد 
دعم اإليرادات  ساهم في  كما    والتنوع الفريد لباقة الخدمات المقدمة.، بالتوازي مع التحسُّن الملحوظ للكفاءة التشغيلية،  م بخدمتهاوقت

على الوجه    الستكمال رحلتهم العالجيةالمقدمة  مختلف خدمات الرعاية الطبية   عبر   مرضى ال ارتفاع نسبة إحاالت ؛خالل الفترة

عدد الحاالت    أندارة. ومن الجدير بالذكر  تها اإلنالتي تب  الطبية  الخدماتاألنشطة و، مما يعكس نجاح استراتيجية تنويع  األمثل

انتشار  عد  كن قد تأثر بيلم    2020فترة المقارنة المتمثلة في الربع األول من عام    التي قامت الشركة بخدمتها خالل بتداعيات 

 الجاري. وهو ما يؤكد قوة معدالت النمو التي أحرزتها المجموعة خالل الربع األول من العام  (، 19 –فيروس )كوفيد 

قوى   إليراداتانمو   • من  خالل    بمعدل سنوي  األول  نمو    عامالالربع  في ضوء  يأتي  الحاالت  اإلالجاري  عدد  يرادات وارتفاع 
المجموعة المخصصة  مب المصابين بفيروس )كوفيد   ا حصريا ستشفيات  الطبية  (19  –   لعزل وعالج  المنشآت  ، وكذلك بمختلف 

التابعة خالل    طبيةأثمرت استراتيجية التنويع التي تتبناها المجموعة، عن تسجيل نتائج مرتفعة بمختلف القطاعات القد فالتابعة.  

ا  شبكة العيادات المستقلة الربع األول من العام، وال سيما ب لقوياا لإليرادات و   التي شهدت نموا ا ارتفاع ملحوظ  التي    لحاالت عدد 

ا بإضافة تخصصات طبية جديدة وخالل الفترة قامت بخدمتها   .  المخططة التوسعات تنفيذ ، مدعوما

  طويلة األجل التي تتبناها المجموعة بهدف   ستراتيجيةاالبفضل نجاح    2021خالل الربع األول من عام    ح ارب مش األواه  تحسن •

وارتفع    .تحسين التكاليفلاإلدارة على مدار العام السابق  بذلتها  التي    جهوداإليجابي للالمردود  فضالا عن  ،  تعزيز الكفاءة التشغيلية
  نقطة مئوية 4بواقع  هامش الربح اإلجماليخالل الربع األول من العام الجاري، مصحوباا بنمو  %41مجمل الربح بمعدل سنوي 

 .%38ليسجل 

مليون   200.1لتبلغ   %47بمعدل سنوي  1لفوائد واإلهالك واالستهالك التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب وا  األرباحارتفعت  •
قبل خصم الضرائب والفوائد    المعدلة  التشغيليةاألرباح  ، وصاحب ذلك وصول هامش  2021جنيه خالل الربع األول من عام  

 خالل نفس الفترة من العام السابق.   %27مقابل  %32إلى   واإلهالك واالستهالك

الربح   ارتفع • األول من عام مليون جنيه    107.9  ليبلغ   % 23  سنوي   بمعدل  صافي  الربع  القويفي ضوء  ،  2021  خالل    النمو 
لإليرادات ونجاح استراتيجية تحسين التكاليف، مما ساهم في الحد من األثر السلبي الرتفاع مصروفات االستهالك الناتجة عن  

 . األساسيةتها استثمارات المجموعة في تعزيز بنياستمرار 

حيث أثمر ارتفاع  ،  2021خالل الربع األول من عام    %78بمعدل سنوي    المستقلة الشاملة   العيادات شبكة  ارتفعت إيرادات   •

الجودة عن   فائقة  العيادات المستقلة يرادات  اإل  نمو الطلب على خدماتها  أن    . التابعة للمجموعة  في منشأتي  بالذكر  ومن الجدير 

ا محورياا في ارتفاع نسبة ارتفاع عدد الحاالت بم اإلحاالت إلى المستشفيات الرئيسية التابعة،  نشأتي العيادات المستقلة يلعب دورا

عقب فترة التباطؤ التي مرت  والذي يأتي    ،أعداد الحاالت التي تقوم بالمجموعة بخدمتها تعافيل  يجابياإل  مسار الومن ثم تعزيز  
باقة  تقديم  المتمثلة في   المجموعة  ستراتيجيةانجاح    ؛تعافيذلك ال(. كما يعكس 19  –بها خالل العام الماضي بسبب أزمة )كوفيد  

ا من خدمات التشخيص والعالج المبدئي، وصوالا إلى  جميع مراحلهم العالجيةب  مرضىخدمة الالطبية ل  خدماتمتكاملة من ال ، بدءا

 خدمات الصيدليات، والمتابعة واالستشارات الطبية المنزلية. 

 
  ،االضمحالل تكاليف احتساب باستثناءالتشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تمثل  األرباح  1

 .  األخرى اإليرادات مساهمة استبعاد بعد وكذلك ،مصروفات ما قبل التشغيلو االستحواذ أنشطة  وتكاليف العاملين، حوافز   نظام وتكاليف  والمخصصات،
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  كمنشآت طبية حصرية لعزل وعالج المصابين بفيروس )كوفيد ءة ا بكفا مالقيام بدوره  مستشفيات »الكاتب« و»كوينز«تواصل  •
تتماشى مع هوامش  مع تسجيلهما إيرادات مرتفعة خالل الربع األول من العام الجاري، مصحوبةا بهوامش ربحية إيجابية  (،  19  –

 المستشفيات الرئيسية التابعة للمجموعة. التي تسجلها  األرباح  

وتستهدف على المدى  .  على مدار العام الجاري وما بعده تحقيق المزيد من األداء القوي    حول   تفاؤليةتتبنى المجموعة رؤية   •
تعزيز   . كما تسعى المجموعة إلى (19  – مكافحة جائحة )كوفيد للمساهمة في  القريب مواصلة الوقوف ضمن الصفوف األمامية  

التجديد تعظيم االستفادة من    مع التعافي الذي يشهده عدد الحاالت التي تقوم بخدمتها،    مسار    ، التي نجحت في تنفيذها  ات أعمال 

التمي و ا  التي أطلقتها   (Centers of Excellence)العالجية  ز  مراكز  تتطلع    ؛ المدىمستوى خطط النمو طويلة  على  و.  مؤخرا
المجموعة إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد أولوياتها االستراتيجية المتمثلة في تنمية وتنويع مصادر اإليرادات، وتعزيز  

ا  مستويات الجودة، واالستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي، عالوة على   الطاقات  زيادة  القدرات وتحسين  نحو  المضي قدما

للمنشآت الط التوسعات الجغرافية المستهدفة،  بية التابعة،االستيعابية  التكامل بين  و  مع تنفيذ  الخدمات المقدمة فائقة    باقةتحقيق 

 . الجودة

الستحواذ على  ل  ملزم تقديم عرض شراء للحصول على موافقة الجهات الرقابية  ا بطلب  2021مايو  17المجموعة خالل تقدمت   •

طاقته االستيعابية    البالغ   (باإلسكندرية  اإلسكندرية للخدمات الطبية )المركز الطبي الجديدشركة    المستهدفة من  سهم األمن    100%
تواجدها  متد  ن التوسع بالنطاق الجغرافي للمجموعة، ليستثمر عالمحتملة  االستحواذ صفقة من الجدير بالذكر أن  و  .سرير   300

في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية  تها  باإلضافة إلى مساهمثاني أكبر مدينة على مستوى الجمهورية،  إلى  

 .  بمدينة اإلسكندرية الجودة  عالية

اعتزازه   عن  ،كليوباترا ياتمسييييتشييييف  لمجموعةالدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضييييو المنتدب   عربأوفي هذا السيييييا  

على   يةقو وتشللغيلية  مالية  نتائج  تسللجيلبالعام الجديد  لتسللتهل   ؛المجموعة مسللار النمو اإليجابي الذي اختتمت به العام السللابق  بمواصلللة

  .المحاور  متعددةستراتيجية النمو ا تنفيذز تقدم ملحوظ على صعيد احر إمع  بالتوازي ،المقدمة خدماتها باقةو الطبية منشآتها كافة مستوى

تحقيق هوامش  و  ،2021خالل الربع األول من عام    %26اإليرادات بمعدل سلنوي    ونم شلهد  لمجموعةل  األداء المالي  أن  الدين عز   وأوضلح

مع ارتفاع معدالت الكفاءة التشلغيلية بجميع   بخدمتها  المجموعة عدد الحاالت التي قامت نمواسلتمرار بفضلل   ،خالل نفس الفترة قويةربحية  

صللحة توقعات اإلدارة بشللأن تعافي . فقد برهنت مؤشللرات األداء خالل الفترة  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  المنشللآت الطبية التابعة

وال سليما قطاع العيادات الخارجية   ؛بكافة القطاعات الطبية التابعة (19 –ما قبل أزمة )كوفيد    مسلتوياتلى  إ  ودتهاع  قربوأعداد المرضلى  

المسلتشلفيات التابعة  معدالت الطلب على خدمات    ارتفاع  اسلتمرار كما يعكس نمو اإليرادات    .%4الذي شلهد نمو عدد الحاالت بمعدل سلنوي 

  تعمليا و  ةأنشلطاسلتراتيجية تنويع  جني ثمار   مواصللةإلى    باإلضلافة  ،(19 –المخصلصلة حصلرياا لعزل وعالج المصلابين بفيروس )كوفيد  

الصللليدليات ومرافق التشلللخيص   شلللبكة  أداء  نمو  وكذلك  ،التي حققتها شلللبكة العيادات المسلللتقلة  القوية  النتائجوهو ما تؤكده    ،المجموعة

 التابعة األخرى.  الطبيةوالقطاعات 

  ضلاهيت  القاهرة التخصلصليبمسلتشلفى    وحدة طوارئ  إطالق  في  المجموعةنجاح   إلىالدين   عز   أشلار   ،صلعيد اإلنجازات التشلغيلية  وعلى

ا  مضليال  مع  ،كليوباترا  ىواالنتهاء من أعمال تجديد قسلم العيادات الخارجية بمسلتشلفأعلى مسلتويات التطور،   في تنفيذ أعمال تجديدات    قدما

سلتراتيجية التطوير التي تتبناها المجموعة التي تركز على زيادة  ا  إطار   في  ذلك  ويأتي  .بجميع المسلتشلفيات التابعةغرف وأجنحة المرضلى  

اتعكف اإلدارة  عز الدين أن    وأشلار الجودة بشلبكة المنشلآت الطبية التابعة.    مسلتوياتواالرتقاء بالكفاءة التشلغيلية والطاقة االسلتيعابية    أيضلا

مستشفى »بداية« الرائدة في مجال اإلنجاب واإلخصاب المساعد إلى المنظومة التشغيلية في   المتمثلةعلى إتمام دمج أحدث عناصر شبكتها  

 الستفادة من قدراتها بصورة كاملة خالل العام. ل المخطط الزمني جدولالعلى تنفيذ عملية الدمج وفق  منها اللمجموعة، حرصا الموحدة 

ل الرقمي،    وفي شلهد   حيث  ،التشلغيلية الداخلية  تهامنظومب  لالرتقاء  السلديدة  هااسلتثماراتالمجموعة تواصلل جني ثمار   أنعز   كدأمسلار التحو 

( بمسلتشلفياتها التابعة الشلروق والنيل  Clinisys HIS/ERPالجاري إطالق نظام المعلومات الصلحية ونظام تخطيط الموارد )مطلع العام  

  هاتحسين كفاءة عملياتها واالرتقاء بجودة خدمات عنوالذي سيثمر   ،لنظام الجديدامنشآت طبية تابعة إلى    ثمانية، لينضم بذلك  وبداية  بدراوي

ل  إنجازات  تضللمنت  كما  .تهاخدمالحاالت التي تقوم ب  ورضللاء  تجربة  مسللتوياتوتعزيز  من المرضللى    العمالء  إقبال  ارتفاع الرقمي  التحو 

ع عدد المسللتخدمين لتطبيق الهاتف  اارتفما يؤكده    وهوالخدمات الرقمية المقدمة، والتعبير عن رضللاهم التام بجودتها،    باقة  اسللتخدام  على

 الرقمية  الخدمات  لتطور   اإليجابي. وأوضلللح عز الدين أن المردود  الطبية  اتوالمتابعفي حجز االسلللتشلللارات    وتوظيفه،  CHG  المحمول

اسلتقطاب شلرائح جديدة ومتنوعة   عن فضلالا   عبر مختلف خدمات الرعاية الطبية المقدمة،  حاالتاإلنسلبة   ارتفاع  لىعتأكيد   بكل نعكسيسل 

 .قوم بخدمتهالحاالت التي تمن ا
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  الفترة  خالل النمو  من  المزيلد  لتحقيق  اإلنجلازات  تللكعلى    لبنلاءلالتي تؤهلهلا   لمجموعلةل  قويلةالفي المكلانلة    هثقتل   عن عز اللدين  عربأو

وتلبية الطلب المتزايد على مختلف  (19  – كوفيد)في دعم المجتمع المصلري في مواجهة أزمة    المسلاهمةب  وعةمالمجالتزام    اجددام  ،القادمة

القيام بدورها بكفاءة كمنشللآت طبية حصللرية لعزل وعالج   سللتواصلللمسللتشللفيات »الكاتب« و»كوينز«   أن  وأضللاف.  المنشللآت التابعة

 وجه  أكملمن قدراتهما وإمكانياتهما على    سلتفادةلال  تمهيداابأنشلطتهما    التوسلعخطط   تنفيذ  مع  بالتوازي  ،(19 –المصلابين بفيروس )كوفيد  

في   المتمثلة سلتراتيجيةاال  هاأولوياتتنفيذ  عبر   المسلتقبل اسلتشلراف  واصللت  مجموعةالعز الدين أن    أكدو.  (19 –  كوفيد)  بعد  ما  فترةخالل  

ا نحو تحسلللين   المضللليوتنمية وتنويع مصلللادر اإليرادات، وتعزيز مسلللتويات الجودة، واالسلللتمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي،   قدما

تحقيق التكامل بين باقة و  المسلتهدفة، الجغرافية  التوسلعات تنفيذ  مع  بالتوازيلمنشلآت الطبية التابعة،  باالطاقات االسلتيعابية   زيادةالقدرات و

  بالمواقعالنمو التي تثمر عن التوسللللع الجغرافي   فرص  واسللللتكشللللافدراسللللة    واصلللللت  اإلدارة  أن  الدين عز   واختتم  .ات المقدمةالخدم

 فائقة  الصللحية  الرعاية  بخدمات تحظى  ال  التي  المناطق تغطيةفي   كذلك  والمسللاهمة  ،وخارجها  الكبرى  القاهرةمسللتوى   علىاالسللتراتيجية 

 مع تعظيم االستفادة من الفرص الواعدة التي يطرحها سوق الرعاية الصحية المصري سريع النمو.  الجودة،

 —نهاية البيان  —
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 معلومات عن السهم 
 

  CLHO.CAكود البورصة المصرية: 

 2016تاريخ القيد: يونيو 

 مليون سهم  1.600عدد األسهم: 
 

 لالستعالم والتواصل 
 كليوباترا ش.م.م.  ياتمستشف مجموعة

 

 حسن فكري 
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 كليوباترا ش.م.م  ياتمستشف مجموعة عن 
تعد المجموعة )شلركة مسلتشلفى كليوباترا وشلركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمسلتشلفيات الخاصلة في مصلر، وتتخصلص 

مسلتشلفيات رئيسلية في   سلتةفي تقديم باقة واسلعة من خدمات الرعاية الصلحية العامة والمتخصلصلة وخدمات الطوارئ عبر  

لتخصلصلي ومسلتشلفى النيل بدراوي ومسلتشلفى الشلروق القاهرة الكبرى، وهي مسلتشلفى كليوباترا ومسلتشلفى القاهرة ا

اسلتراتيجية بشلرق  أحياءعيادات مسلتقلة شلاملة تقع في ومسلتشلفى الكاتب. كما تدير المجموعة منشلأتي  ومسلتشلفى كوينز

مجال  الرائدة في للخدمات الطبية    "بداية"مسلللتشلللفى  . وعالوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصلللة حاكمة بوغرب القاهرة

 .واإلخصاب المساعد بمصر  اإلنجاب

 التوقعات المستقبلية 
اسللللتخدام مثل   يحتوي هذا البيان على توقعات مسللللتقبلية، والتوقع المسللللتقبلي هو أي توقع ال يتصللللل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

علات"، "تعتزم"، "ترى"،  العبلارات والكلملات االتيلة "وفقلا للتقلديرات"، "تهلدف"، "مرتقلب"، "تقلدر"، "تتحملل"، "تعتقلد"، "قلد"، "التقلديرات"، "تفترض"، "توق

التعرف على  "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشللروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سللوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى  
الية المسلللتقبلية او الخطط أو التوقعات بشلللأن  التوقع باعتباره مسلللتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصلللوص، إلى التوقعات التي تتضلللمن معلومات عن النتائج الم

 الشركة.    األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على

داث مسلللتقبلية، والتي تقوم على افتراضلللات اإلدارة وتنطوي على مخاطر  التوقعات المسلللتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشلللركة )"االدارة"( على أح
الفا جوهرياا عن أي نتائج معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشلركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اخت

الواردة في هذه التوقعات المسللتقبلية صللراحة أو ضللمنا. قد يتسللبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف    في المسللتقبل، او عن أداء الشللركة أو انجازاتها
 يحة او ضمنية. الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صر

  ة لعدد من المخاطر والشلللكوك التي قد تتسلللبب في اختالف التوقع المسلللتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهرياا عن األمر الواقع. وهذهتخضلللع أعمال الشلللرك

عمل، والمنافسلة بنجاح يق الالمخاطر تتضلمن التقلبات بأسلعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشلاط، وقدرة الشلركة على اسلتبقاء العناصلر الرئيسلية بفر
طاع الرعاية  وسلط متغيرات األوضلاع السلياسلية واالجتماعية والقانونية واالقتصلادية، سلواء في مصلر أو على صلعيد االقتصلاد العالمي، ومسلتجدات وتطورات ق

فائدة، وتقلبات أسللعار صللرف العمالت، وقدرة  الصللحية على السللاحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضللخم، وتغير أسللعار ال
 اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

نله في حلاالت معينلة قلد بعض المعلوملات الواردة في هلذه الوثيقلة، بملا في ذللك المعلوملات الملاليلة، طرأ عليهلا بعض التعلديالت بغرض التقريلب العلددي، وبلالتلالي فلإ
 يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

٣٨

٦٢

 ٢0٢1مارس  ٣1المساهمين اعتباًرا من  هيكل

 أسهم حرة التداول  ■شركة كير هيلثكير   ■
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 .ش.م.م  كليوباترا  ياتمستشف مجموعة

 
 بيان صحفي 

     2021يونيو 6القاهرة في 

 

 قائمة الدخل المجمعة

 % التغير 2020 األول الربع  2021 األول الربع  مليون جنيه 

    

 % 26   502.9   633.2 إيرادات النشاط 

 % 18 (331.7) (392.0) تكاليف النشاط

 %41   171.2   241.2 مجمل الربح 

 نقطة  4 %34 %38 هامش الربح اإلجمالي 

 % 34 (70.0) (93.6) مصروفات إدارية وعامة 

 -   0.0 (5.3) تكاليف أنشطة االستحواذ 

 % 148 (3.9) (9.6) مخصصات 

 % 254  1.8  6.2 إيرادات أخرى 

    

 %40   99.1   138.9 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 نقطة  2 %20 %22 قبل خصم الضرائب والفوائد  األرباح التشغيليةهامش 

 % 31-   18.3   12.6 إيرادات التمويل

 -  (0.6) (6.0) مصروفات التمويل 

 %25   116.7   145.5 األرباح قبل خصم الضرائب

 -  %23 %23 هامش األرباح قبل خصم الضرائب 

 % 26 (29.7) (37.4) الضريبة الحالية 

 -   0.9 (0.1) المؤجلة الضريبة 

 %23   88.0   107.9 صافي الربح بعد خصم الضرائب

 -  %17 %17 هامش صافي الربح 

    

    الربح الخاص بكل من 

 % 23   82.1   101.3 مالكي الشركة األم 

 % 13  5.9  6.6 حقوق األقلية  

 %23 88.0 107.9 أرباح الفترة

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 % التغير 2020 األول الربع  2021 األول الربع  جنيه مليون 

    

 %23  88.0   107.9 صافي أرباح الفترة 

 -  0.0  0.0 الدخل الشامل اآلخر 

 % ٢٣   ٨٨.0   107.9 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

    

    إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:  

 %23  82.1   101.3 مالكي الشركة األم 

 %13  5.9  6.6 حقوق األقلية 

 % ٢٣ ٨٨.0 107.9 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
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 .ش.م.م  كليوباترا  ياتمستشف مجموعة

 
 بيان صحفي 

     2021يونيو 6القاهرة في 

 

 الميزانية المجمعة 

 2021 مارس 31 2020ديسمبر  31 مليون جنيه مصري 

   األصول غير المتداولة 

 1,220.8 1,205.2 األصول الثابتة 

 427.1     427.6  أصول غير ملموسة 

 176.2  18.8 حق استخدام األصول 

   5.7      -   مدفوعات تحت بند االستثمار 

 1.4  1.1 في شركات شقيقة   اتاستثمار

 1,831.2  1,652.7 إجمالي األصول غير المتداولة 

    

   األصول المتداولة  

   65.9    66.3  المخزون 

   441.0    418.8  مدينون تجاريون 

   86.2    94.6  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

   0.4    0.4  مستحقات لدى األطراف ذات العالقة 

   332.8    220.6  أسهم خزينة 
   344.8    330.0  بالبنوك والصندوق  النقدية

   1,271.2    1,130.5  إجمالي األصول المتداولة  

   3,102.3  2,783.3 إجمالي األصول 

   

   حقو  الملكية 

   800.0    800.0  رأس المال المدفوع 

   281.3    281.3  احتياطيات 

   1,041.3    984.9  أرباح مرحلة 

   2,122.7    2,066.2  إجمالي حقوق ملكية الشركة األم  

   105.4    107.7  حقوق األقلية 

   2,228.0    2,173.9  إجمالي حقو  الملكية 

   

   االلتزامات غير المتداولة 

 21.4 17.9 دائنو االستثمارات طويلة األجل   

     -      -  الجزء غير المتداول من القروض 

   178.3    8.0  الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي 

   78.0    77.9  التزامات ضريبية مؤجلة 

   277.8    103.8  إجمالي االلتزامات غير المتداولة 
   

   االلتزامات المتداولة 

   22.7    21.6  مخصصات 

   447.6    442.0  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

   0.1    0.6  مستحقات لألطراف ذات العالقة 
   53.0      -  الجزء المتداول من القروض  

   31.5    5.3  التأجير التمويلي  الجزء المتداول من التزامات
   1.1      -  نظام حوافز العاملين 

   40.6    36.1  التزامات ضرائب الدخل الحالية

   596.6    505.5  إجمالي االلتزامات المتداولة 

   874.3    609.3 إجمالي االلتزامات 

 3,102.3  2,783.3 إجمالي االلتزامات وحقو  الملكية 
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 .ش.م.م  كليوباترا  ياتمستشف مجموعة

 
 بيان صحفي 

     2021يونيو 6القاهرة في 

 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 2021 مارس 31 2020 مارس 31 مليون جنيه مصري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 145.5 116.7 صافي الربح قبل الضريبة 

   

   تسويات: 

   27.0    20.7  اإلهالك 

   4.0     -  استهالك األصول غير الملموسة 

   27.3    13.0  في قيمة األصول المتداولةضمحالل  مخصص اال

   1.0    0.6  مخصصات 

 (0.0)  (0.2)  )خسائر( رأسمالية أرباح 

 (6.6)  ( 17.9)  فوائد دائنة/مدينة 

 ( 32.9)  (5.5)    التغير في االلتزامات الضريبية

 (0.3)     -  خسائر االستثمار في شركات تابعة /أرباح
   1.1     -  نظام حوافز العاملين 

   166.1    127.4  أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات 

   التغير في األصول وااللتزامات 

   0.7  ( 15.7)  التغير في المخزون 

 ( 30.9)  ( 38.0)  المدينون اآلخرون واألرصدة المدينة والتغير في المدينون التجاريون 

 (0.5)    1.8  التغير في المستحقات لدى األطراف ذات العالقة 

   6.8  ( 49.9)  التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى التغير في الدائنون 

 -    -  المدفوع من نظام حوافز العاملين 
 ( 14.7) - التغير في عقود اإليجار 

 127.4 25.5 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

   0.0    0.3  ثابتة المحصل من بيع أصول 

 ( 19.8)  (7.5)  مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

 ( 22.8)  ( 36.1)  مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ 

 (5.7)  ( 44.0)  مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة 
    -     -  المدفوع لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها 

 (5.7)  ( 57.2)  استثمار مدفوعات تحت بند 

   11.0    18.2  فوائد محصلة 

    -  ( 99.0)  خزينة أسهم 

    -     -  المدفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة 

    -     -  المدفوع تحت بند االستثمار في شركات شقيقة 

 ( 43.1)  ( 225.2)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

    -     -  حصة حقوق األقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة 

 (0.0)     -  توزيعات أرباح مسددة

    -     -  المدفوع لسداد القروض 

   95.5     -  مقبوضات من تسهيالت السحب على المكشوف 

 ( 42.5)     -  تسهيالت السحب على المكشوف المدفوع لسداد 

 (7.1)  (0.4)  فوائد وعموالت مسددة

   45.9  (0.4)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

   130.3  ( 200.0)  التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة 
   550.5    791.3  النقدية وما في حكمها أول الفترة

    -     -  أول الفترة  للشركات المستحوذ عليها النقدية وما في حكمها

680.8  591.2  النقدية وما في حكمها أخر الفترة   

 


