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 2022 مارس 31 المنتهية في  الماليةفترة ال  نتائجعلن  ت  كليوباترا  ياتمستشف  مجموعة

المقدمة غير المرتبطة بعالج    هاخدماتج  نتائالنمو الكبير ل( في ضوء  19  –يتجاوز مستويات ما قبل )كوفيد    2022حقق أداءً قويًا خالل الربع األول من عام  تالمجموعة  

في إحراز تقدم ملحوظ على    تنجحوالمجموعة    متجاوزةً مستويات ما قبل الجائحة؛  المستويات التاريخية المعهودة  تتماشي مع متوسطهوامش الربحية  المصابين بالفيروس؛  

" بالتجمع  مستشفى "سكاي منشأتها الطبية الجديدة  تجهيز   االرتقاء بالكفاءة التشغيلية في ضوء انتهائها من أعمال تجديد المنشآت القائمة والمضي قدًما في استكمال  صعيد

   .الخامس شرق القاهرة

 

  2022  مايو 29القاهرة في 

وهي أكبر مجموعة مستتتشتتفيات قطاص خا  من (  CLHO.CA البورصتتة المصتتريةأعلنت اليوم مجموعة مستتتشتتفيات كليوباترا م.م.م )كود  

ة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري،   .2022 مارس 31 عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية فيحيث عدد األسرَّ

 أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

الربع األول من عام  مليون    636.9  اإليرادات بلغت   • إيرادات  2022جنيه خالل  نمو  تغير سنوي ملحوظ. وقد ساهم  ، دون 
في  ، %16 حوالي بمعدل سنوي  (19 –)كوفيد صابة بفيروس  الحاالت المعالج  خدماتبجميع  الخدمات المقدمة غير المرتبطة

المرتبطة   الخدمات  إيرادات  تراجع  أثر  بفي الحد من  المصابة  الحاالت  نظًرا  %50  حوالي  بنسبة  (19  –)كوفيد  روس  بعالج   ،

 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.   النحسار اإلصابة بالفيروس بشكل ملحوظ خالل الفترة

تواصل مسار النمو التصاعدي خالل الربع األول من العام الجاري، مدعومة بتكثيف األنشطة بمراكز التميز    أعداد الحاالت  •
ع أعداد الزيارات بجميع العيادات الخارجية  اارتف، فضالً عن  المجموعةالتابعة، وتحسن حركة اإلحاالت على مستوى شبكة  

  .التابعة

نجاح جهود اإلدارة لالرتقاء بالكفاءة التشغيلية بجميع المنشآت حث ساهم  تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة،  هوامش الربحية   •

   . (19 –)كوفيد الحاالت المصابة بفيروس  في الحد من أثر تراجع ربحية الخدمات الطبية المرتبطة ب الطبية التابعة
. %16مصحوبًا باستقرار هامش صافي الربح عند  خالل الربع األول من العام الجاري،    %5بمعدل سنوي    صافي الربحتراجع   •

 2022مايو    29ذلك مواصلة المجموعة تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة، حيث بلغت نسبة ما قامت بشرائه حتى    ويعكس
 .من إجمالي رأس مال الشركة %5.7حوالي 

مدعومة بارتفاع عدد الحاالت التي قامت بخدمتها    2022من عام    خالل الربع األول   الرئيسية التابعة لطبية  االمنشآت  نمو نتائج   •
وتنوع الخدمات المقدمة. وتجدر اإلشارة إلى تأثر عدد الحاالت بمستشفى النيل بدراوي خالل الفترة بأعمال التجديدات الشاملة  

مستوياته الطبيعية    إلى وعودته  المتوقع تحسن أداء المستشفى    نوم  . العيادات الخارجية وقسم الطوارئ  على مستوىالجارية بها  
خالل النصف الثاني من العام الجاري، في ضوء الخدمات الجديدة التي ستقدمها اإلدارة وإعادة افتتاح العيادات الخارجية، وهو  

 ما سينعكس مردوده اإليجابي على نمو إيرادات المستشفى مستقبالً.    

إلى صافي    ونجحت في التحّول أدائها القوي خالل الربع األول من العام الجاري،    شبكة العيادات المستقلة الشاملة واصلت   •
في تحقيق نمو    مستشفى »بداية« التابعةنجحت  انب آخر،  من ج  . 2019خالل عام    أعمالها  طالقان الربحية للمرة األولى منذ  

  ، مدفوًعا باالرتفاع الملحوظ لعدد الحاالت التي قامت بخدمتها.2022قوي لإليرادات خالل الربع األول من عام 
من  نتهاء  وفق الجدول الزمني المقرر، وتتوقع اال  ستشفى "سكاي"،مشروص  متجهيز  أعمال  المجموعة تمضي قدًما في استكمال   •

بنهاية عام   المستشفى  بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا ستتولى    .2023تجهيز  مشروص مستشفى    وتشغيل ة  إدارجدير 

بمنطقة التجمع الخامس    سرير  200بسعة  لمشروص مستشفى    (Brownfield)عبارة عن مبنى    ووهعاًما،    27"سكاي" لمدة  

، حيث تتطلع إلى زيادة عدد األسرة في  بدراسة فرص التوسع في منطقة غرب القاهرةوتقوم المجموعة حاليًا    شرق القاهرة.

 المناطق التي ال تحظى بالتغطية المالئمة لخدمات الرعاية الطبية فائقة الجودة. 

على صعيد   • ملحوظ  تقدم  الرقميإحراز  التحول  تتبناها    استراتيجية  القنوات  المجموعةالتي  جميع  تطوير  في  نجحت  حيث   ،

قامت   وقد  المجموعة.  شبكة  عبر  العالجية  رحلتهم  وتيسير  تعزيز  بهدف  المرضى،  يستخدمها  التي  اإللكترونية  والتطبيقات 

 الجاري.  المجموعة في هذا اإلطار بإطالق موقعها اإللكتروني الجديد المطّور كليًا خالل الربع األول من العام

ستعادت  بنجاح ن ع،  الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضيو المنتدب لمجموعة مسيتشيفيات كليوباترا  أعربوفي هذا السييا   

، والتي تبشتر بتستجيل فصتل جديد من اإلنجازات وتعظيم القيمة خالل العام قوية  بنتائج مالية وتشتغيليةالمجموعة في استتهالل العام الجديد 

مليون جني ، لتتجاوز بذلك مستتتويات ما قبل أزمة انتشتتار   600تخطى اإليرادات حاجز    الجاري الجاري. فقد شتتهد الربع األول من العام
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خدمات الطبية التي تقدمها شبكة المجموعة، الذي حققت  ال  القوي األداء(، مع تحسن جميع هوامش الربحية. ويأتي ذلك بفضل  19 –)كوفيد  

خالل   (، نظًرا النحستار اإلصتابة بالفيروس19 –مما ستاهم في تعوي  تراجع الطل  على الخدمات المقدمة للحاالت المصتابة بتتتتت)كوفيد  

تعزيز قدرة المجموعة  تخذتها من أجل  ت التي ة  خطوات االستتتباقي الوتعكس هذه اإلنجازات الجهود المتواصتتلة التي تبذلها اإلدارة، و .الفترة

    الوفاء بالتزامها الثابت بتزويد المرضى بأفضل الخدمات الطبية فائقة الجودة. وعلى مواجهة وتجاوز أي تحديات اقتصادية محتملة، 

. وقد تضتتتمنت أبرز عملياتها وأنشتتتطتهاجميع ل الرتقاء بالكفاءة التشتتتغيليةاأن المجموعة انطلقت بخطوات حثيثة نحو    عز الدينوأوضتتتح  

إطالق المجموعة لموقعها اإللكتروني الجديد كليًا خالل الربع األول من العام الجاري، واستتتتتكمال أعمال المستتتتتجدات في هذا الصتتتتدد،  

التجديدات بمستتشتفيات القاهرة التخصتصتي وكليوباترا، باإلضتافة إلى إطالق الخدمات الطبية الجديدة التي ستتقدمها مستتشتفى الكات  في 

قدًما نحو استكمال خطط التحول الرقمي، فيما أحرزت    المجموعة مضيت وفي مسار مواٍز،  (.  19  –إطار استراتيجية مرحلة ما بعد )كوفيد  

تقدًما ملحوًظا على صتتتعيد أعمال التجديدات بمستتتتشتتتفى النيل بدراوي، والمتوقع االنتهاء منها خالل النصتتتا الثاني من العام الجاري.  

والمتوقع  مشتروص مستتشتفى "ستكاي"، وفق الجدول الزمني المقرر،جهيز  وأعرب عز الدين عن ستعادت  باإلنجازات المشتهودة في أعمال ت 

   .2023استكمالها بنهاية عام 

وأكد عز الدين أن التحديات االقتصتادية المنظورة لن تحل دون مواصتلة المجموعة تحقيق أهداف النمو التي تتبناها، حيث تستتمر جهودها 

، مع تعظيم االستتتتفادة من أوج  التكامل بين جميع الخدمات التي تقدمها شتتتبكة التابعةجميع مرافقها الطبية ب نمو مؤشتتترات المن أجل دفع 

حركة اإلحاالت على مستتتتوب شتتتبكة المجموعة، عدد الحاالت التي تقوم بخدمتها وتستتتهيل المجموعة وقدراتها الرقمية المتطورة لزيادة 

ستة واستتكشتاف الفر  الجذابة للتوستع ببصتمة المجموعة في تحستين تجربة المرضتى. ومن جان  رخر، تواصتل اإلدارة درافضتالً عن  

التي   ةعلى اإلنجتازات القويتلبنتاء  التي تؤهلهتا لالمجموعتة ات التي تنفرد بهتا  قتدرالثقتت  في    في الختتام؛  منطقتة غرب القتاهرة. وأكتد عز التدين

خالل الربع األول، لتعظيم القيمة والمردود اإليجابي للمرضتى واألطراف ذات العالقة، واالرتقاء بمستتوب ستوق الرعاية الصتحية  احققته

 المصري بوج  عام.

 —نهاية البيان  —
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 كليوباترا ش.م.م  ياتمستشف مجموعةعن 
تعد المجموعة )شتركة مستتشتفى كليوباترا وشتركاتها التابعة( أكبر مجموعة للمستتشتفيات الخاصتة في مصتر، وتتخصت   

مستتشتفيات رئيستية في  ستتةفي تقديم باقة واستعة من خدمات الرعاية الصتحية العامة والمتخصتصتة وخدمات الطوارر عبر 

القاهرة الكبرب، وهي مستتشتفى كليوباترا ومستتشتفى القاهرة التخصتصتي ومستتشتفى النيل بدراوي ومستتشتفى الشتروق 

استتراتيجية بشترق   أحياءعيادات مستتقلة شتاملة تقع في ومستتشتفى الكات . كما تدير المجموعة منشتأتي    ومستتشتفى كوينز

مجال الرائدة في للخدمات الطبية  "بداية"مستتتتشتتتفى  المجموعة حصتتتة حاكمة ب  . وعالوة على ذلك، تمتلكوغرب القاهرة

 .اإلنجاب واإلخصاب المساعد بمصر

 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 

 التنفيذي   المدير

 العمليات التشغيلية والتخطيط االستراتيجيلقطاع 

 

 وليد حامد  
 مدير التخطيط االستراتيجي وعالقات المستثمرين 

 

 + 2( 0)2 2241 7471ت: 

hassan.fikry@cleohc.com 

waleed.hamed@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 التوقعات المستقبلية 
استتتخدام مثل العبارات والكلمات االتية   يحتوي هذا البيان على توقعات مستتتقبلية، والتوقع المستتتقبلي هو أي توقع ال يتصتتل بوقائع او احداخ تاريخية، ويمكن التعرف علي  عن طريق

عات"، "تعتزم"، "ترب"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشتتتتروعات"، "وفقتا للتقتديرات"، "تهتدف"، "مرتقت "، "تقتدر"، "تتحمتل"، "تعتقتد"، "قد"، "التقتديرات"، "تفتر "، "توق

هذا ينطبق، على وج  الخصتتتو ، إلى "ينبغي"، "على علم"، "ستتتوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرب مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستتتتقبلي.  

ي الية المستتقبلية او الخطط أو التوقعات بشتأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصتادية والتنظيمية العامة فالتوقعات التي تتضتمن معلومات عن النتائج الم

 المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.   

نطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة التوقعات المستتتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشتتركة )"االدارة"( على أحداخ مستتتقبلية، والتي تقوم على افتراضتتات اإلدارة وت

ختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائج في المستتتتتقبل، او عن أداء الشتتتتركة أو ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشتتتتركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها م
لفعلية للشتتتركة او نتائج عملياتها اختالفا انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستتتتقبلية صتتتراحة أو ضتتتمنا. قد يتستتتب  تحقق أو عدم تحقق هذا االفترا  في اختالف الحالة المالية ا

 المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية. جوهريا عن هذه التوقعات 

مر الواقع. وهذه المخاطر تتضتمن التقلبات تخضتع أعمال الشتركة لعدد من المخاطر والشتكول التي قد تتستب  في اختالف التوقع المستتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األ

ة لة الالزمة لمزاولة النشتتاط، وقدرة الشتتركة على استتتبقاء العناصتتر الرئيستتية بفريق العمل، والمنافستتة بنجاح وستتط متغيرات األوضتتاص الستتياستتيبأستتعار الخامات، أو تكلفة العما

قليمية والدولية، وتداعيات الحرب اإل  واالجتماعية والقانونية واالقتصتادية، ستواء في مصتر أو على صتعيد االقتصتاد العالمي، ومستتجدات وتطورات قطاص الرعاية الصتحية على الساحة
المخاطر المستتقبلية ألنشتطة الشتركة مع   ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضتخم، وتغير أستعار الفائدة، وتقلبات أستعار صترف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرل الدقيق والستريع لتحديد

 إدارة المخاطر.

ك المعلومتات المتاليتة، طرأ عليهتا بع  التعتديالت بغر  التقريت  العتددي، وبتالتتالي فتإنت  في حتاالت معينتة قتد يختلا المجموص أو بع  المعلومتات الواردة في هتذه الوثيقتة، بمتا في ذلت 

 النس  المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.

 2022 مارس المساهمين اعتباًرا من  هيكل 

 أسهم حرة التداول  ■شركة كير هيلثكير  ■

29%

28%

43%

 أسهم حرة التداول  ■   كابيتال هيلث كيرإم سي آي ■ 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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 قائمة الدخل المجمعة

 % التغير 2022األول الربع  2021األولالربع  مليون جني  

    

 %1 636.9 633.2 النشاط إيرادات  

 %6 ( 415.0) ( 392.0) تكاليا النشاط 

 % 8- 222.0 241.2 مجمل الربح 

  % 35 % 38 هامش الربح اإلجمالي 

 %9 ( 102.1) (93.6) مصروفات إدارية وعامة 

 % 85- (0.8) (5.3) تكاليا أنشطة االستحواذ 

 % 54- (4.4) (9.6) مخصصات 

 % 70- 1.9 6.2 إيرادات أخرب 

 % 16- 116.5 138.9 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

  % 18 % 22 قبل خصم الضرائ  والفوائد  هامش األرباح التشغيلية 

 % 64 20.7 12.6 إيرادات التمويل 

 % 22 (7.3) (6.0) مصروفات التمويل 

 % 11- 129.8 145.5 األرباح قبل خصم الضرائب 

  % 20 % 23 الضرائ  هامش األرباح قبل خصم 

 % 27- (27.3) (37.4) الضريبة الحالية 

 % 2- (0.1) (0.1) الضريبة المؤجلة 

 % 5- 102.4 107.9 صافي الربح بعد خصم الضرائب

  % 16 % 17 هامش صافي الربح 

    

    الربح الخا  بكل من

 % 5- 96.0 101.3 مالكي الشركة األم 

 % 3- 6.4 6.6 حقوق األقلية  

 % 5- 102.4 107.9 الفترة أرباح 

 قائمة الدخل الشامل المجمعة

 % التغير 2022األول الربع  2021األولالربع  مليون جني  

    

 % 5-  102.4  107.9 صافي أرباح الفترة 
 -  0.0  0.0 الدخل الشامل اآلخر 

 % 5-  102.4  107.9 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
    

    إجمالي الدخل الشامل الخا  بكل من: 

 % 5-  96.0  101.3 مالكي الشركة األم 
 % 3-  6.4  6.6 حقوق األقلية 

 % 5-  102.4  107.9 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
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 الميزانية المجمعة 

 2022 مارس 31 2021ديسمبر  31 مليون جني  مصري 

   األصول غير المتداولة

   1,374.7   1,351.7 الثابتة األصول 

  425.0   425.5  أصول غير ملموسة 

  167.6   174.7  انتفاص حق 
   5.7    5.7  االستثمار  حسابمدفوعات تحت 

   2.2    2.2  في شركات شقيقة اتاستثمار 
  1,975.2   1,959.8  إجمالي األصول غير المتداولة 

   

   األصول المتداولة  

  57.4   51.3  المخزون

  431.3   383.3  مدينون تجاريون 

  118.3   191.7  مدينون وأرصدة مدينة أخرب 

   0.8    0.5  مستحقات لدب األطراف ذات العالقة 

  492.3   677.1  سندات خزانة 
  215.6   168.9  بالبنول والصندوق  النقدية

  1,315.8   1,472.8  إجمالي األصول المتداولة  
  3,290.9   3,432.6  إجمالي األصول 

   

   حقو  الملكية

  800.0   800.0  رأس المال المدفوص 

 (234.8)  (4.2)  أسهم خزينة 

  302.9   302.9  احتياطيات 

   1,366.0    1,270.0  أرباح مرحلة 

  12.4    8.3  نظام حوافز العاملين 

  2,246.5   2,377.1  إجمالي حقو  ملكية الشركة األم  
  127.2   120.7  حقوق األقلية 

  2,373.7   2,497.8  إجمالي حقو  الملكية
   

   االلتزامات غير المتداولة

  35.2   31.8  دائنو االستثمارات طويلة األجل  

  168.6   172.7  التمويليالجزء غير المتداول من التزامات التأجير 

  81.9   81.8  التزامات ضريبية مؤجلة

  285.8  286.3  إجمالي االلتزامات غير المتداولة
   

   االلتزامات المتداولة

  21.2   21.9  مخصصات 

  476.2   461.0  دائنون وأرصدة دائنة أخرب 

    -     -  مستحقات لألطراف ذات العالقة 

    60.6  الجزء المتداول من القرو  

     40.6  38.7  التأجير التمويلي الجزء المتداول من التزامات

  93.5   66.2  التزامات ضرائ  الدخل الحالية 

  631.4   648.5  إجمالي االلتزامات المتداولة 
  917.2   934.8  إجمالي االلتزامات

 3,290.9   3,432.6  الملكيةإجمالي االلتزامات وحقو  
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 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
 2022الربع األول  2021الربع األول  مليون جني  مصري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 129.8 145.5 صافي الربح قبل الضريبة
   

   تسويات:

   38.1    27.0  اإلهالل 
     -      -  إهالل أصول حق انتفاص 

  4.0   4.0  استهالل األصول غير الملموسة 

 ( 10.0)    27.3  في قيمة األصول المتداولةضمحالل مخص  اال
 ( 0.7)   1.0  مخصصات

 ( 0.4)  ( 0.0)  أرباح )خسائر( رأسمالية

 ( 10.6)  ( 6.6)  فوائد دائنة/مدينة 
     -  ( 32.9)   التغير في االلتزامات الضريبية

     -  ( 0.3)  أرباح/خسائر االستثمار في شركات تابعة 

  4.1   1.1  نظام حوافز العاملين

  154.3   166.1  أرباح التشغيل قبل التغير في األصول وااللتزامات
   التغير في األصول وااللتزامات 

 ( 6.2)    0.6 التغير في المخزون 
 ( 46.7)  ( 30.9)  المدينون اآلخرون واألرصدة المدينةوالتغير في المدينون التجاريون 

 ( 0.3)  ( 0.5)  التغير في المستحقات لدب األطراف ذات العالقة

   15.9   6.8  التغير في الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرب 
     -      -  المدفوص من نظام حوافز العاملين

 ( 1.7)  ( 14.7)  التغير في عقود اإليجار 

     -      -  أخرب 

  115.4   127.4  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

  0.8   0.0  المحصل من بيع أصول ثابتة 
 ( 21.7)  ( 19.8)  مدفوعات لشراء أصول ثابتة  

 ( 33.3)  ( 22.8)  مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ 
  4.6  ( 5.7)  مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة 

     -      -  موردو األصول الثابتة 

     -      -  المدفوص لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها 
     -  ( 5.7)  مدفوعات تحت بند استثمار

   14.2    11.0  فوائد محصلة
     -      -  أسهم خزينة

     -      -  المدفوص تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة

 ( 0.0)      -  المدفوص تحت بند االستثمار في شركات شقيقة

 (35.3)  (43.1)  االستثمارية صافي التدفقات النقدية من األنشطة 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

     -      -  مدفوعات تأجير تمويلي
 (150.0)      -  أسهم خزينة

     -  ( 0.0)  توزيعات أرباح مسددة
     -      -  المدفوص لسداد القرو  

   31.8    95.5  مقبوضات من تسهيالت السح  على المكشوف 
 ( 92.4)  ( 42.5)  المدفوص لسداد تسهيالت السح  على المكشوف 

 ( 7.9)  ( 7.1)  فوائد وعموالت مسددة
 (218.5)   45.9  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (138.3)   130.3  التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

  847.5   550.5  الفترة النقدية وما في حكمها أول 

 709.2  680.8 النقدية وما في حكمها أخر الفترة 

 


