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مجموعة مستتتتتتتشتتتتتتفيات كليوباترا تعلن عن موجز أداءها المالي والتشتتتتتت يلي للفترة المالية
المنتهية في  31مارس 2020
نمو في كإلي كدكش وصددددافي كة ح معلالش قوي خالل كة ع كألول من عام  ،2020وذةك في ضددددوت كةر ال كةم لود
رصددددلش كة دددد
ما تعلن كة دددد كنها على ت هب تام ةرجاوز أي ت لياش م رمل
النر ددددار فل وو ي وفلل –  )19على أعمال كة دددد خالل نلف كةلر
لضل قو م زها كةماةي ومسروياش كةسلوة كةنقلي كةم تلع  ،وملعوم مقوماش كةنمو كةري ي ظى ها قطاع كة عاي كةص ل كةمص ي
اعرباره من كةقطاعاش كةلفاعل
القاهرة في  11مايو 2020
أعلنت كةلوم شد مسددر ددلى للو ات ك ( م م ي ود كةبورصد كةمصد ي  )CLHO.CAوهي أ ب مجموع مسددر ددللاش قطاع خا من
حلث علد كأل س َّ و ذةك علد كةم سر للاش كةرا ع في كة سوق كةم ص ي ،عن موجز أدكتها كةماةي وكةر غللي ةللر كةماةل كةمنرهل في 31
مارو 2020
وفيما يلي عرض ألبرز المؤشرات المالية األولية لفترة الربع األول من عام :12020
•

كرتلعت كإلي كدكش معلل سددددددنوي  %22تق يبًا ةررجاوز  500مللون جنله خالل كة ع كألول من عام  ،2020وذةك لضددددددل نمو
كإلي كدكش معلالش تر كوح لن  25و %30خالل أول شه ين من كةعام وفقًا ةروقعاش كإلدكر ما يعكف نمو كإلي كدكش قو كألدكت
كةر غللي ة بك كةمسر للاش كةمر ك ط  ،وملعوم ً نمو أعمال كةمسر للاش وم ك ز كةعلادكش كةري تم ت غللها خالل عام 2019

•

رصلش كةمجموع معلالش ر ل قوي مع كسرق كر إجماةي هامش كة ح وهامش كألر اح كةر غللل قبل خصم كةض كئب وكةلوكئل
وكإلهالك وكالسرهالك ،لضل كسرم كر جهود كةمجموع ةر سلن كةكلات كةر غللل جملع من تها
وي تي ذةك اةرزكمن مع كةمضددي قل ًما في إج كت أعمال تجليل وتطوي كةمن د ش كةطبل كةمضدداف حليإًا إةى مسددر ددللاش كةمجموع ،
عل ًما ن كإلدكر تروقع وصددول هامش كة ح كإلجماةي ةلمسددر ددللاش كةجليل إةى نلف معلالش كةمسددر ددللاش كة ئلسددل كةقائم على
ملكر كةعام كةجاري

•

•

تروقع كة

نمو صافي كة ح معلل يصل إةى  %50خالل كة ع كألول من كةعام كةجاري

كعربارك من  31مارو  2020مع علم كةلجوت ةس ب
وقل نج ت كةمجموع في تعزيز مسروى كةسلوة كةنقلي ةررجاوز  700مللون جنله
ً
أي تسهلالش كئرمانل لضل كةرزكمها رطبلق سلاساش كالسرلكم كةماةل كةري تربناها ،عل ًما ن كةمجموع ةلف ةليها أي كةرزكماش نكل أو
إيجاري قصدددددل كألجل خالل كةعام كةجاري وفي إطار كالسدددددرجا إةى كةوضدددددع كة كهن نرلج كنر دددددار فل وو ي وفلل –  ،)19قامت
كةمجموع م كجع خطط كةنلقاش كة أسماةل كةمق ر ةلعام كةجاري ،مع كعاد جلوة عض كةمص وفاش ةررماشى مع كةوضع كة اةي
تطوير الخدمة الطبية لتلبية متطلبات الوضع الراهن والتي تشمل :خدمات االستشارات الطبية عن بعد والزيارات المنزلية
كةمجموع على تلبل كحرلاجاش كةموكطنلن من كةخلماش كةطبل خالل كةوضع كالسرإنائي كة كهن ،قامت كإلدكر اةروسع
في إطار ح
باق كةخلماش كةمقلم ةر سددلن كةخلم كةمقلم ةلم ضددى وإتاح وصددوةهم إةى أفضددل خلماش كة عاي كةصد ل كةري ترسددم على معايل
خلمرها و اةراةي كةرخللف من كآلاار
كةجود في كةسدددوق كةمصددد ي ما سددداهمت هذه كةجهود في زياد علد كة االش كةري قامت كة ددد
كةسددلبل النر ددار فل وو ي وفلل –  )19على ت كجع أعلكد كةم ضددى كةوكفلين إةى كةمن د ش كةطبل كةرا ع وت ددمل اق كةخلماش كةجليل
كةري أطلقرها كةمجموع ما يلي:
•

الخدمات الطبية المنزلية :تغطي هذه كةخلم مجموع مرنوع من كةرخصددصدداش كةطبل كةقائم ددبك مسددر ددللاش كةمجموع  ،ما توف
خلماش كةر خلص وتقليم كالسر اركش كةطبل كةالزم اةمنازل على ملكر كةساع  ،عل ًما نه تم تزويل ف يق كألطبات كةمعنللن رقليم هذه

1

نتائج المالية لفترة الربع األول من عام  2020هي نتائج أولية غير مدققة.
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كةخلم كاف أدوكش كةوقاي كة ددددخصددددل كةالزم  ،اإلضدددداف إةى توفل كمج تلريبل حول كةرعامل كآلمن مع كة االش كةم ضددددل أانات
كةزيار كةمنزةل وقل حظلت هذ كةخطو لعم من ش اش كةر ملن كةكب ى وكةعاةمل
•

تقديم الخدمات الطبية عبر قنوات التواصتتتتتل عن بعد ) :(CHG Video Callعقلش كةمجموع شددددد ك كسدددددر كتلجل مع كةمنصددددد
كإلةكر ونل "كةباةطو " ،وذةك ةرطوي أول تطبلق على كةهانف من نوعه في مصدددد ةروفل خلماش كةك ددددف وكالسددددر دددداركش كةطبل من
خالل مكاةماش كةللليو كةمباش مع كةم ضى ويمنح هذك كةرطبلق عمالئه إمكانل كةروكصل كةمباش مع أ ل كألطبات كةري ت ظى ها شبك
كإلصا ةك ٍل من كةم ضى وكألطقم كةطبل
مسر للاش للو ات ك ،ما يساهم في تعزيز إج كتكش كةرباعل كالجرماعي وكة ل من ف

•

خدمة مركز االتصال :تسرم كةمجموع في تقليم خلم "م ز كالتصال كةموحل" كةري تم إطالقها مؤخ ً ك ي ، )19668وكةري تعمل على
كسدددددرقبال كةمكاةماش كةهاتلل كةوكرد من كة االش كةم ضدددددل  ،اإلضددددداف إةى مرا ع كة االش كةم ضدددددل حرى مإوةها ةل دددددلات من خالل
ما يوف م ز كالتصال خلماش ت تلب كةزياركش كةمنزةل وتوصلل كألدوي
كالتصاالش كةمباش
بروتوكوالت االستجابة إلى انتشار فيروس (كوفيد – )19
تضدددع مجموع مسدددر دددللاش للو ات ك على رأو أوةوياتها حاةلًا ضدددمان صددد وسدددالم ف يق كةعمل من كألطبات وجملع كةعامللن قطاع
كة عاي كةص د ل اةمجموع  ،اإلضدداف إةى حماي كةم ضددى وم تادي كةمسددر ددللاش كةرا ع وعائالتهم وفي هذك كإلطار ،تربنى كةمجموع
سلسل من كةب وتو والش كةمرعلق اة لاظ على كةص وكةسالم  ،اإلضاف إةى مجموع من كةرلك ل كةوقائل كإلضافل وكةري يرم تطبلقها
صور صارم اةمن ش كةإمانل كةرا ع  ،وذةك على كةن و كةراةي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطبلق عمللاش كةرنظلف كةمكإل وتعقلم اف كةمن ش كةرا ع ةلمجموع سوكت كةطبل أو غل كةطبل
تزويل ف يق كةعمل وكةم ضى جملع أدوكش ومسرلزماش كةسالم وكةوقاي
كةر ليل على تطبلق وتو والش كةنظاف كة خصل وكةرعقلم لن جملع أف كد كةطاقم كةطبي وكةم ضى وم تادي كةمن ش كةطبل
كةرا ع
تزويل ملكخل جملع كةمسر للاش كةرا ع جهز كالسر عار كة كري ةقلاو درج ح كر جملع كةم تادين
إحاط كةم ضى كةجلد وكةم تادين اةب وتو والش كةمربع ةل ل من مخاط كةرع ض ةللل وو
كسربلكل آةل تسجلل حضور ف يق كةعمل عب أجهز صم كةوجه ،لال من أجهز صم كألصا ع
إحاط كةم ضى وكةزوكر كةجلد ب وتو والش كةص وكةسالم كةمربع ةل ل من مخاط كةرع ض ةلعلوى
تطبلق وتلريب جملع كةعامللن على وتو والش جليل قسدددددام كةطوكرع وكةعلادكش كةخارجل ةضدددددمان كةك دددددف كةلوري عن
حاالش كإلصا كةم رمل وتنللذ إج كتكش كةعزل مع س ع إ الغ عن جملع كةم ضى كةم ربه في إصا رهم اةلل وو
تطبلق وتكوالش خاص م كض كةقلب وكةسكر كةلماغل ةضمان كةعالج كالمن في خالل كةساع من وصول كةم يض

ر سددلن نظام كةسددلط
و اةروكزي مع ذةك ،قامت كة دد
أوضاع كنر ار كةلل وو ،وذةك من خالل:
•
•
•
•

على كة وكدن ةضددمان قلر كةمجموع على مباشدد

أعماةها في حاة تصدداعل

ي كةالزم على ملكر كةساع

وضع خط توظلف طارئ ةضمان قلر كةمجموع على تلبل ودعم ف ق كةعمل اةموكرد كةب
ت هب كةقطاعاش كإلدكري اةمجموع خطط كةطوكري كةالزم السرم كري كألعمال
إحاط ف يق مسدددر ددداري كةمجموع اةرلك ل كالحر كزي كةمربع ةلمسددداهم في ت ليل وتلبل أي كحرلاجاش مسدددرجل ومعاةج أي
م كالش طارئ
تطبلق وتو والش خاصددد إدكر سدددلسدددل كإلملكد وكةروريل وكةر ل من ك رلات كةمخازن وكةمسدددرودعاش اةموكرد وكةمسدددرلزماش
كةطبل كةالزم ةضمان علم حلون أي كضط ك اش في أن ط وعمللاش كةمجموع

— نهاي كةبلان —
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عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
تعل كةمجموع يش مسر لى للو ات ك وش اتها كةرا ع ) أ ب مجموع ةلمسر للاش كةخاص في مص  ،وترخصص في تقليم اق
وكسع من خلماش كة عاي كة ص ل كةعام وكةمرخصص وخلماش كةطوكرع عب سر مسر للاش رئلسل في كةقاه كةكب ى ،وهي
مسر لى للو ات ك ومسر لى كةقاه كةرخصصي ومسر لى كةنلل لركوي ومسر لى كة وق ومسر لى وينز ومسر لى كةكاتب
معلومات عن السهم

اعتبارا من ديسمبر 2019
هيكل المساهمين
ً

ود كةبورص كةمص ي CLHO.CA :
تاريخ كةقلل :يونلو 2016
علد كألسهم 1 600 :مللون سهم
لالستعالم والتواصل
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
حسن فك ي
مدير التخطيط االستراتيجي وعالقات المستثمرين
ش2 2241 7471 :ي+2 )0
hassan.fikry@cleohc.com
investors.cleopatrahospitals.com

٣٨

٦٢

■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول
التوقعات المستقبلية
ي روي هذك كةبلان على توقعاش مسددددددرقبلل  ،وكةروقع كةمسددددددرقبلي هو أي توقع ال يرصددددددل وقائع كو كحلكن تاريخل  ،ويمكن كةرع علله عن ط يق كسددددددرخلكم مإل
كةعباركش وكةكلماش كالتل "وفقا ةلرقلي كش"" ،تهل "" ،م تقب"" ،تقلر"" ،تر مل"" ،تعرقل"" ،قل"" ،كةرقلي كش"" ،تلر ض"" ،توقعاش"" ،تعرزم"" ،ت ى"،
"تخطط"" ،ممكن"" ،مروقع"" ،م ددد وعاش"" ،ينبغي"" ،على علم"" ،سدددو " ،كو في ل حاة  ،ما ينللها كو تعبل كش كخ ى مماال كةري تهل كةى كةرع على
كةروقع اعرباره مسددددرقبلي هذك ينطبق ،على وجه كةخصددددو  ،إةى كةروقعاش كةري ترضددددمن معلوماش عن كةنرائج كةماةل كةمسددددرقبلل كو كةخطط أو كةروقعاش دددد ن
كألعمال كةرجاري وكإلدكر  ،وكةنمو أو كة ل وكةظ و كالقرصادي وكةرنظلمل كةعام في كةمسرقبل وغل ها من ك ةمسائل كةري تؤا على كة
كةروقعاش كةمسددددرقبلل تعكف وجهاش كةنظ كة اةل إلدكر كة دددد ي"كالدكر ") على أحلكن مسددددرقبلل  ،وكةري تقوم على كفر كضدددداش كإلدكر وتنطوي على مخاط
كةلعلل أو أدكتها أو إنجازكتها مخرللا كخرالفا جوه يًا عن أي نرائج
مع وف وغل مع وف ومجهوة  ،وغل ها من كةعوكمل كةري قل تؤا على كن تكون نرائج كة
في كةمسددرقبل ،كو عن أدكت كة دد أو كنجازكتها كةوكرد في هذه كةروقعاش كةمسددرقبلل صدد كح أو ضددمنا قل يرسددبب ت قق أو علم ت قق هذك كالفر كض في كخرال
كو نرائج عمللاتها كخرالفا جوه يا عن هذه كةروقعاش كةمسرقبلل  ،أو علم توكفق كةروقعاش سوكت انت ص ي كو ضمنل
كة اة كةماةل كةلعلل ةل
تخضدددددع أعمال كة ددددد ةعلد من كةمخاط وكة دددددكوك كةري قل ترسدددددبب في كخرال كةروقع كةمسدددددرقبلي كو كةرقلي أو كةرنبؤ كخرالفا جوه يًا عن كألم كةوكقع وهذه
على كسربقات كةعناص كة ئلسل ل يق كةعمل ،وكةمنافس نجاح
كةمخاط ترضمن كةرقلبا ش سعار كةخاماش ،أو تكلل كةعماة كةالزم ةمزكوة كةن اط ،وقلر كة
وسدط مرغل كش كألوضداع كةسدلاسدل وكالجرماعل وكةقانونل وكالقرصدادي  ،سدوكت في مصد أو على صدعلل كالقرصداد كةعاةمي ،ومسدرجلكش وتطوركش قطاع كة عاي
كةعمالش ،وقلر
كةصددد ل على كةسددداح كإلقللمل وكةلوةل  ،وتلكعلاش كة ط ومخاط كإلرهاط ،وت ال كةرضدددخم ،وتغل أسدددعار كةلائل  ،وتقلباش أسدددعار صددد
مع إدكر كةمخاط
كإلدكر على كةر ك كةلقلق وكةس يع ةر ليل كةمخاط كةمسرقبلل ألن ط كة

عض كةمعلوماش كةوكرد في هذه كةوالق  ،ما في ذةك كةمعلوماش كةماةل  ،ط أ عللها عض كةرعليالش غ ض كةرق يب كةعلدي ،و اةراةي فإنه في حاالش
معلن قل يخرلف كةمجموع أو كةنسب كةمئوي كةوكرد هنا عن كإلجماةي كةلعلي
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