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مجموعة مستتتتتتشتتتتتفيات كليوباترا تعلن توقيع اتفاقية نقل نشتتتتتاو صتتتتتو
«شتتتتتتركة بلادة للالمات ال بية» الرائلة في مجا اإلنجاب اإلخصتتتتتتتاب
المساعل للمجموعة
أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م( .كود البورصة المصرية  ،)CLHO.CAوهي أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر
سرة وكذلك عدد الم ست شفيات التابعة لها ،عن توقيع اتفاقية نقل أ صول ون شاط شركة م ست شفى «بداية» الرائدة في مجال
من حيث عدد األ َّ
اإلنجاب واإلخصاب المساعد بجمهورية مصر العربية والمملوكة لمؤسسها الدكتور إسماعيل أبو الفتوح .وبموجب االتفاقية الجديدة ،سيتم
نقل األ صول والن شاط الت شغيلي لم ست شفى «بداية» إلى شركة جديدة تحت التأ سيس على أن يبلغ إجمالي ح صة شركة م ست شفى كليوباترا
 %60من رأسمممالها بينما تبلغ حصممة الدكتور أبو الفتوح نسممبة  %40المتبقية .وقدرت الصممفقة قيمة المعدات الطبية واألصممول والعقارات
بقيمة  105مليون جنيه مصمممري تقريبا ،على أن يتم تحديد وسمممداد باقي قيمة الصمممفقة بنال على نتائج أعمال الشمممركة الجديدة خالل 2021
و.2022
عاما في عالج العقم
ويعد الدكتور أبو الفتوح من أبرز الخبراء في مجال الخصوووووووبة حول العالم بفضووووووول خبراتد الممتدة ألك ر من ً 20
واإلخصاب المساعد ،عل ًما بأند يعمل حاليًا أستاذًا في أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة .وتركزت جهود الدكتور أبو الفتوح على مدار
العشرين عا ًما الماضية في عالج الحاالت المعقدة التي تعاني من مشكالت في الخصوبة ،وذلك بالتوازي مع تحويل مستشفى بداية إلى كيان
رائد في عالج العقم في مصر ،ومن المقرر أن يواصل الدكتور أبو الفتوح إدارة األنشطة التشغيلية للمستشفى ب صفتد رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب للكيان المشترك الجديد.
وقد انطلقت أعمال مستشفى «بداية» عام  1998تحت قيادة الدكتور أبو الفتوح بالتعاون مع فريق من أبرز األطباء المتخصصين في عالج
العقم والمسوواعدة على اإلنجاب .ونجح الدكتور أبو الفتوح في تطوير المسووتشووفى منذ انطالقتها حتى أصووبحت تمتد على مسوواحة  4500متر
سريرا ،باإلضافة إلى معمل أجنّة متطور .وقد
مربع بأحد المواقع االستراتيجية بحي الدقي .ويضم مقر المستشفى ثالث غرف عمليات و19
ً
نجحت المستشفى منذ انطالقتها في تحقيق حلم اإلنجاب للعديد من األسر ،حيث تحظى بأعلى معدالت النجاح على مستوى المنطقة .وتمتلك
«بداية» منشأة طبية إضافية تقع غرب القاهرة بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ،والتي ستساهم في تنفيذ التوسعات المخططة مع االستفادة
من فرص النمو الواعدة التي ستحظى بها خالل السنوات القادمة .وسوف ت مر الصفقة الجديدة عن دخول مجموعة مستشفيات كليوباترا في
مجال عالج العقم واالخصاب المساعد والعمل على تنميتد وتطويره خالل الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور إسماعيل أبو الفتوح عن اعتزازه بالشراكة الجديدة التي ست مر عن انضمام مستشفى «بداية» إلى مجموعة
مسووتشووفيات كليوباترا في إطار خطة متكاملة لمواصوولة التوسووع بمسووتشووفى «بداية» خالل السوونوات المقبلة مسووتفيدة من مقومات النمو الهائلة
التي تذخر بها مجموعة م ست شفيات كليوباترا وفي مقدمتها المنظومة الت شغيلية عالية الكفاءة واإلطار المؤ س سي الفعال الذي دفع بالمجموعة
إلى مكانتها الحالية بين أبرز الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
ومن جانبد ،أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا ،أن انضمام مستشفى «بداية»
سوووويمكن المجموعة من تنفيذ اسووووتراتجيتها االسووووت مارية في مجاالت طبية جديدة بالتزامن مع اسووووتفادة مسووووتشووووفى «بداية» من نطاق أعمال
المجموعة وتغطيت ها القوية للمجتمعات التي تعمل بها .ولفت عز الدين إلى أن هذه الصووووووفقة تم ل حجر األسووووووواس الداعم لتطوير قطاع
متخصوووي في تقديم خدمات األمومة والطفولة ،والتي تتطلع المجموعة إلى تنميتد من خالل توظيف شوووبكة المسوووتشوووفيات والمرافق الطبية
التابعة ،باإلضافة إلى المرفق الطبي الجديد التابع لمستشفى «بداية» في غرب القاهرة.

شركة مستشفى كليوباترا |

1

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
بيان صحفي
القاهرة في  9سبتمبر 2020

ومن جانبد أعرب أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مسوووووتشوووووفيات كليوباترا ،عن اعتزازه بالدخول في شوووووراكة مع أقوى الفرق
الطبية واإلدارية المتخصصة في مجال اإلنجاب واإلخصاب المساعد على مستوى المنطقة .وأشار إلى أن مستشفى «بداية» نجحت تحت
نموا في مجال عالج العقم وتقنيات اإلخصووواب المسووواعد
قيادة الدكتور إسوووماعيل أبو الفتوح في التحول إلى واحدة من أسووورع المسوووتشوووفيات ً
بمصر ،معربًا عن تطلعاتد إلى التعاون مع فريق مستشفى «بداية» لالرتقاء بقدرة وكفاءة الكيان الجديد خالل الفترة المقبلة.
– نهاية البيان –

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر ،وتتخصي في تقديم
باقة واسووعة من خدمات الرعاية الصووحية العامة والمتخصووصووة وخدمات الطوارئ عبر خمسووة مسووتشووفيات رئيسووية في القاهرة
الكبرى ،وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز
ومستشفى الكاتب.

معلومات عن السهم

اعتبارا من  30يونيو 2020
هيكل المساهمين
ً

كود البورصة المصريةCLHO.CA :
تاريخ القيد :يونيو 2016
عدد األسهم 1.600 :مليون سهم

لالستعالم التواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
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حسن فكري
ملدر التا يط االستراتيجي عالقات المستثمردن
ت+2 )0(2 2241 7471 :
hassan.fikry@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مسووووتقبلية ،والتوقع المسووووتقبلي هو أي توقع ال يتصوووول بوقائع او احداث تاريخية ،ويمكن التعرف عليد عن طريق اسووووتخدام م ل العبارات
والكلمووات االتيووة اوفقووا للتقووديراتا ،اتهوودفا ،امرتقووبا ،اتقوودرا ،اتتحموولا ،اتعتقوودا ،اقوودا ،االتقووديراتا ،اتفترضا ،اتوقعوواتا ،اتعتزما ،اترىا ،اتخط،ا،
اممكنا ،امتوقعا ،امشوووووروعاتا ،اينبغيا ،اعلى علما ،اسووووووفا ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره
مسووتقبلي .هذا ينطبق ،على وجد الخصوووص ،إلى التوقعات التي تتضوومن معلومات عن النتائ الم الية المسووتقبلية او الخط ،أو التوقعات بشووأن األعمال التجارية واإلدارة،
والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.
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التوقعات المسوووتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشوووركة (ااالدارةا) على أحداث مسوووتقبلية ،والتي تقوم على افتراضوووات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة
وغير معروفة ومجهولة ،وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائ الشووركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائ في المسووتقبل،
أ و عن أداء الشوووركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسوووتقبلية صوووراحة أو ضووومنا .قد يتسوووبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية
للشركة او نتائ عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية ،أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.
تخضوووع أعمال الشوووركة لعدد من المخاطر والشوووكوك التي قد تتسوووبب في اختالف التوقع المسوووتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع .وهذه المخاطر
تتضمن التقلبات بأسعار الخامات ،أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط ،وقدرة الشركة على استب قاء العناصر الرئيسية بفريق العمل ،والمنافسة بنجاح وس ،متغيرات
األوضواع السوياسوية واالجتماعية والقانونية واالقتصوادية ،سوواء في مصور أو على صوعيد االقتصواد العالمي ،ومسوتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصوحية على السواحة
اإلقليمية والدولية ،وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب ،وتأثير التضوووووخم ،وتغير أسوووووعار الفائدة ،وتقلبات أسوووووعار صووووورف العمالت ،وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق
والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.
بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ،بما في ذلك المعلومات المالية ،طرأ عليها بعض التعديالت بغرض التقريب العددي ،وبالتالي فإند في حاالت معينة قد يختلف
المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.
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