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مجموعةة مسةةةةتشةةةةفيةا كليوبةاترا تلل ع موجز أداءهةا المةالي لالتشةةةة يلي للفترة المةاليةة
المنتهية في  30سبتمبر 2020
مع توقعنا
المجموعة ترص د نمو اإليرادات بمع الت قوية خالل فترتي الربع الثالث من عام  2020وأول تسددعة أرددنر من العام الجا
بعودة هوامش األ بدا إلى متوسددددد معد الت ال مو المعنودة خالل نفس الفترتين .والمجموعدة تحرز تقد مدا موحوادا في ت فيد خطد ال مو
المسدتن فة خالل الربع الثالث من العام الجا عرر توقيع ع د من االتفاقيات االسدتراتيجية النادفة إلى ت مية باقة الخ مات المق مة والتوسدع
بأعمالنا في مجاالت طرية ج ي ة.
القاهرة في  29سبتمبر 2020
أعو ت اليوم مجموعة مسدتفدفيات كويوباترا ش.م.م (كود الرو صدة المردرية  )CLHO.CAوهي أكرر مجموعة مسدتفدفيات قطاخ خا
األسدرة وك ل ع د المسدتفدفيات التابعة في السدوم المردر عن موجز أداءها المالي والتفدييوي لوفترة المالية الم تنية في
من حيث ع د
ة
 30يونيو  2020حيث صد ت المجموعة نمو اإليرادات بمع الت قوية خالل فترتي الربع الثالث من عام  2020وأول تسدعة أردنر من
نفس العام وفقا لتوقعات اإلدا ة .ويرجع ذل إلى تعافي ع د الحاالت التي قامت المجموعة بخ متنا في ضدددوء انخفاا حاالت اإلصدددابة
بفيروس (كوفي –  )19وما ترتب عويه من التخفيف الت يجي لوقيود االحترازية فضدال عن نجا مراد ات اإلدا ة الرامية إلى زيادة ع د
العمالء من المرضددددي التي تقوم المجموعة بخ متن  .حيث رددددموت تو المراد ات تحويل مسددددتفددددفيات الكاتبز و كوي زز التابعتين
لومجموعة إلى م فدتت طرية مجنزة بالكامل حردريا لعزل وعالج المردابين بفيروس (كوفي –  )19باإلضدافة إلى إطالم مجموعة من
الحمالت الترويجية مع اسدددتح ا باقة من الخ مات الطرية المق مة من خالل ق وات التواصدددل الرقمية وخ مات االسدددتفدددا ات الطرية
الم زلية لتورية احتياجات المرضى غير القاد ين عوى زيا ة مستففيات المجموعة.
وق ردن الربع الثالث من العام الجا قيام المجموعة باتخاذ سدوسدوة من الخطوات االسدتراتيجية عوى صدعي ت في خطد ال مو المسدتن فة
حيدث نجحدت في توقيع مجموعة من االتفداقيدات الجد ي ة الندادفة إلى ت ميدة باقة الخد مات المقد مة والتوسددددع بأعمدالندا في مجداالت طريدة ج ي ة
تتميز بسرعة ال مو .وبالتواز مع ذل أحرزت المجموعة تق ما موحواا في ت في خطد التطوير والتحول الرقمي المستن فة.

لفيما يلي عرض ألبرز المؤشرا المالية لالتش يلية
أبرز المؤشرا المالية:
•

ا تفعدت اإليرادات بمعد ل سدددد و  %15تقريردا خالل الربع الثدالدث من عدام  2020وذلد بفضددددل تعدافي عد د الحداالت التي قدامت
المجموعة بخ متنا خالل نفس الفترة وال بوغ ذ وته خالل رددنر أغسددطس وسددرتمرر عقب فترة من التعافي الموحوا خالل
رددنر يونيو واالسددتقرا ال سددري خالل رددنر يوليو عوما بأن اإلدا ة تتوقع نمو اإليرادات بمع ل يتجاوز  %50خالل الربع الثالث
من عام  2020مقا نة بالربع الثاني من نفس العام .وخالل أول تسدعة أردنر من عام  2020صد ت المجموعة زيادة اإليرادات
بمع ل سدد و  %7مع تسددجيل مع الت نمو قوية خالل رددنر أغسددطس وسددرتمرر بما يتمارددى مع مع الت ال مو اإليجابية التي
ت نجنا المجموعة.

•

ص ت المجموعة عودة هامش الربح اإلجمالي وهامش األ با التفييوية قرل خر الضرائب والفوائ واإلهالك واالستنالك إلى
متوسد مع الت ال مو المعنودة بفضل نمو اإليرادات واستمرا جنود المجموعة لوتحك في التكاليف.

•

تتوقع الفركة نمو صافي الربح خالل فترتي الربع الثالث من عام  2020وأول تسعة أرنر من نفس العام.

أبرز المؤشرا التش يلية:

•

أعو ت المجموعة مطوع سدرتمرر الجا عن توقيع اتفاقية نقل أصدول ونفداط ردركة مسدتفدفى ب ايةز الرائ ة في مجال اإلنجا
واإلخردا المسداع بجمنو ية مردر العربية والممووكة لمسسدسدنا ال كتو إسدماعيل أبو الفتو إلى ردركة ج ي ة تحت التأسديس
عوى أن يروغ إجمالي حرددة مجموعة مسددتفددفيات كويوباترا  %60من أسددمالنا بي ما تروغ حرددة ال كتو أبو الفتو نسددرة %40
المترقية .وسددوت تثمر ه ا الرددفقة عن إضددافة مجال طري ج ي إلى باقة خ مات الرعاية الرددحية واسددعة ال طام التي ت فرد بنا
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المجموعة فضدددال عن أننا تمثل حجر األسددداس ال اع لجنود المجموعة في تطوير قطاخ متخردددي في تق ي خ مات األمومة
والطفولة.
•

قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية ردراكة اسدتراتيجية مع ردركة ( )EFSلخ مات الم فدتت في مردر وذل لتأسديس الفدركة المردرية
لخ مات م فددتت الرعاية الرددحية ( )EHFSوالمقر أن ترددرح أكرر رددركة متخرددرددة في إدا ة مرافق الرعاية الرددحية في
الرالد .وتعتزم المجموعة تعني سددوسددة خ مات الضدديافة غير األسدداسددية إلى الكيان الج ي بما في ذل خ مات األمن وال ظافة
والمطاع والت ظيف وأعمال الريانة .وبموجب ه ا االتفاقية يبلغ إجمالي حصة مجموعة مستشفى كليوباترا  %49من رأسمال
الكيان الجديد ،على أن تحصلل شلركة  )EFSعلى الحصلة الحاكمة بنسلبة  %51المتبقية .وسلو تقو ردركة ( )EHFSالج ي ة –
التي سلتتولى إدارتها شلركة  – )EFSبتقدي باقة خدماتها إلى قاعدة واسلةة من الةمالء ،وفق رؤية اسلتراتيجية للتحول إلى أكبر
مزود لخدمات إدارة م فتت الرعاية الرحية في المنطقة.

•

نجحت المجموعة في إتما أعمال تطوير الطابقين الةاشر والحادي عشر بمستشفى النيل بدراوي التابةة لها ،حيث أصبحت تض
حاليًا  24جنا ًحا مزودًا بأحدث التجهيزات المخصصة لرعاية وراحة الةمالء من المرضى.

•

أحرزت المجموعة تقلد ًما ملحو ً
ًا على صللللةيلد تنفيلل خطط التحول الرقمي ،حيلث نجحلت في إطال نًلا المةلومات الصللللحيلة
ونًا تخطيط الموارد ) ) Clinisys HIS/ERPبمسلتشلفياتها التابةة كليوباترا والقاةرة التخصلصلي وكوينز ،باةضلافة إلى شلبكة
الةيادات التابةة في شللللر وارق القاةرة .وخالل الربث ال الث من عا  ،2020بدأت المجموعة في تطبيق النًا الملكور في
مسللللتشللللفيي الشللللرو والنيلل بدراوي ،مث تطلةها إلى إتملا التحول إلى النًا الجديد خالل عا  .2021وبالتوازي مث للك،
واصللت المجموعة إدخال المزيد من التطويرات على منصلتها الرقمية اففتراضلية ،والتي تنفرد حاليًا بباقة واسلةة ومتنوعة من
الخدمات المقدمة ،عل ًما بأن المنصة تشهد إقباف واسةًا من الةمالء على خلفية انتشار فيروس كوفيد – .)19
— نناية الريان —
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ع شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تع المجموعة (ردركة مسدتفدفى كويوباترا وردركاتنا التابعة) أكرر مجموعة لومسدتفدفيات الخاصدة في مردر وتتخردي في تق ي باقة
واسدعة من خ مات الرعاية الردحية العامة والمتخردردة وخ مات الطوا ر عرر سدتة مسدتفدفيات ئيسدية في القاهرة الكرر وهي
مستففى كويوباترا ومستففى القاهرة التخرري ومستففى ال يل ب او ومستففى الفروم ومستففى كوي ز ومستففى الكاتب.

مللوما ع السهم

اعتبارا من  ٣0يونيو ٢0٢0
هيكل المساهمين
ً

كود الرو صة المرريةCLHO.CA :
تا يخ القي  :يونيو 2016
ع د األسن  1.600 :مويون سن
لالستلالم لالتواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
حسن فكر
مدير التخطيط االستراتيجي لعالقا المستثمري
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hassan.fikry@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

٣٨

٦٢

■ شركة كير ةيل كير ■ أسه حرة التداول

التوقلا المستقبلية
يحتو ه ا الريان عوى توقعات مسددتقروية والتوقع المسددتقروي هو أ توقع ال يترددل بوقائع او اح ا تا يخية ويمكن التعرت عويه
عن طريق اسددددتخد ام مثدل العردا ات والكومدات االتيدة قوفقدا لوتقد يراتق قتند تق قمرتقدبق قتقد ق قتتحمدلق قتعتقد ق ققد ق
قالتقد يراتق قتفتراق قتوق عداتق قتعتزمق قتر ق قتخطدق قممكنق قمتوقعق قمفددددروعداتق قي رييق قعوى عو ق
قسوتق او في كل حالة ما ي فينا او تعريرات اخر مماثوة التي تن ت الى التعرت عوى التوقع باعترا ا مستقروي .ه ا ي طرق عوى
إلى التوقعات التي تتضددمن معوومات عن ال تائم المالية المسددتقروية او الخطد أو التوقعات بفددأن األعمال التجا ية
وجه الخرددو
واإلدا ة وال مو أو الربحية والظروت االقترادية والت ظيمية العامة في المستقرل وغيرها من المسائل التي تسثر عوى الفركة.
التوقعات المسدددتقروية تعكس وجنات ال ظر الحالية إلدا ة الفدددركة (قاالدا ةق) عوى أح ا مسدددتقروية والتي تقوم عوى افتراضدددات
اإلدا ة وت طو عوى مخاطر معروفة وغير معروفة ومجنولة وغيرها من العوامل التي ق تسثر عوى ان تكون نتائم الفركة الفعوية
أو أداءها أو إنجازاتنا مختوفا اختالفا جوهريا عن أ نتائم في المسددتقرل او عن أداء الفددركة أو انجازاتنا الوا دة في ه ا التوقعات
المسدتقروية صدراحة أو ضدم ا .ق يتسدرب تحقق أو ع م تحقق ه ا االفتراا في اختالت الحالة المالية الفعوية لوفدركة او نتائم عموياتنا
اختالفا جوهريا عن ه ا التوقعات المستقروية أو ع م توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضم ية.
تخضدع أعمال الفدركة لع د من المخاطر والفدكوك التي ق تتسدرب في اختالت التوقع المسدتقروي او التق ير أو الت رس اختالفا جوهريا
عن األمر الواقع .وه ا المخاطر تتضددمن التقورات بأسددعا الخامات أو تكوفة العمالة الالزمة لمزاولة ال فدداط وق ة الفددركة عوى
اسدترقاء الع اصدر الرئيسدية بفريق العمل والم افسدة ب جا وسدد متييرات األوضداخ السدياسدية واالجتماعية والقانونية واالقتردادية
سددواء في مرددر أو عوى صددعي االقتردداد العالمي ومسددتج ات وتطو ات قطاخ الرعاية الرددحية عوى السدداحة اإلقويمية وال ولية
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وت اعيات الحر ومخاطر اإل ها وتأثير التضددخ وتيير أسددعا الفائ ة وتقورات أسددعا صددرت العمالت وق ة اإلدا ة عوى
التحرك ال قيق والسريع لتح ي المخاطر المستقروية ألنفطة الفركة مع إدا ة المخاطر.
بعض المعوومدات الوا دة في هد ا الوثيقدة بمدا في ذلد المعوومدات المداليدة طرأ عويندا بعض التعد يالت بيرا التقريدب العد د
وبالتالي فإنه في حاالت معي ة ق يختوف المجموخ أو ال سب المئوية الوا دة ه ا عن اإلجمالي الفعوي.
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