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يع أو إتخاذ أية قرارات التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البتم إعداد هذا 

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض 

 بمعدل لتهبط كليوباترا مستشفي ربحية نهكت واإلدارية العمومية المصروفات
21.% 

  21المصروفات العمومية واإلدارية تنهك ربحية مستشفي كليوباترا لتهبط بمعدل.% 
 .2019نظرة عن كثب علي نتائج األعمال للتسعة أشهر األولي من عام 

من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات الطبيه بل يمكن القول أنها من  (CLHO.CA)تعتبر شركة مستشفي كليوباترا 
المهيمنين علي القطاع بأكمله وذلك نظرا إلنتهاجها سياسة التكامل األفقي والذي يتجلي بوضوح في إستحواذها علي العديد 

ن سعيها في اآلونه األخيره من المستشفيات مثل )القاهرة التخصصي، النيل البدراوي، الشروق، كوينز، الكاتب( فضال ع
لإلستحواذ على شركة طبية تمتلك مجموعة من المستشفيات في إحدى الدول العربية. وعلي الرغم من تحقيق شركة 

%، إال أن 21حيث بلغ  2019نموا جيدا في اإليرادات خالل التسعة أشهر األولي من  (CLHO.CA)مستشفي كليوباترا 
 أيضا وذلك بضغط من المصروفات العمومية واإلدارية.صافي الربح إنخفض بنفس المعدل 

 
   التحليل المالي 

  الشركة  إيرادات بلغت(CLHO.CA) 1.3  علي أساس  %21مليار جنيه خالل الفترة محل النظر، محققة بذلك معدل نمو
شراف طبي  1.1سنوي مقارنة ب مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم، وكان ذلك بدعم من إرتفاع )إيرادات إقامة وا 

من  %74إيرادات معامل و إيرادات قسطرة القلب( حيث أنهم يستحوذون علي  و إيرادات عمليات و إيرادات عيادات خارجية و
 %20مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، بمعدل نمو  835 تكلفة المبيعات، بلغت وعلي صعيد آخر اإليرادات. إجمالي

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  697علي أساس سنوي مقارنة ب
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معدل 
النمو 

% 

تسعة 
أشهر 
2018 

تسعة 
أشهر 
2019 

اإليرادات )مليون 
 جنيه(

إيرادات إقامة  303 261 16%
شراف طبي  وا 

 إيرادات عمليات 271 209 30%
إيرادات عيادات  161 144 12%

 خارجية
 إيرادات معامل 115 91 26%
إيرادات قسطرة  103 88 17%

 القلب
إيرادات خدمات  334 269 24%

 طبيه أخري
 
 
 

 

 

  
القوائم المالية، بحوث  المصدر:

  عربية أون الين

 

معدل 
النمو 

% 

تسعة 
أشهر 
2018 

تسعة 
أشهر 
2019 

تكلفة 
اإليرادات 
)مليون 

 جنيه(
 توريدات طبيه 250 216 16%
 أتعاب أطباء 232 201 15%
أجور  215 174 24%

 ومرتبات
 أخري 138 106 30%

 

 

 القوائم المالية، بحوث عربية أون الين المصدر:
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  مجمل الربح إرتفع
خالل الفترة المحقق 

محل النظر، ليحقق 
مليون جنيه،  452

ليحقق معدل نمو بلغ 
علي أساس  24%

 365سنوي مقارنة ب
مليون جنيه خالل 
نفس الفترة من العام 
المنصرم. وعلي نفس 

هامش الصعيد، إرتفع 
 خالل نفس الفترة من العام المنصرم .% 34مقارنة ب  %35ليبلغ  مجمل الربح

   14مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، لتنخفض بمعدل  224قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك األرباح بلغت% 
هامش األرباح ، بلغ وعلي نفس الصعيدمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  260علي أساس سنوي مقارنة ب

خالل نفس الفترة من العام المنصرم، وذلك  %24مقارنة ب %7بإنخفاض  %17قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك 
مليون جنيه خالل الفترة  273علي أساس سنوي، حيث بلغت % 99 بمعدل المصروفات العمومية واإلدرايةبضغط من إرتفاع 

سي في وتجدر اإلشارة إلي أن السبب الرئيمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم  137محل النظر، مقارنة ب
 . إرتفاع المصروفات العمومية هو بند األجور والمرتبات ومزايا العاملين

 
  21الربحية بمعدل  مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، لتهبط  167)مساهمي الشركة األم(  صافي ربححققت الشركة% 

هامش ، إنخفض فس الصعيدوعلي نمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  211علي أساس سنوي مقارنة ب
خالل الفترة المقارنة. وعلي الرغم من % 20خالل الفترة محل النظر مقارنة ب% 13 حيث بلغ% 7بمعدل  صافي الربح

. وتبقي %81إنخفضت هي األخري أيضا بمعدل  المصروفات التمويليةإال أن  %23للشركة بمعدل  الفوائد الدائنة إنخفاض
 هو العنصر األساسي الذي أنهك ربحية الشركة خالل الفتره محل النظر. يةالمصروفات العمومية واإلدرا

   خالل الفتره محل النظر لتصل إلي  %39بمعدل  النقدية وما في حكمهاللشركة، فقد هوت  التدفقات النقديةوعلي صعيد
التدفقات النقدية وكان ذلك بضغط من مليون جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم،  964مليون جنيه، مقارنة ب 592

التدفقات النقدية المستخدمه في األنشطة مليون جنيه وأيضا من  440حيث بلغت  المستخدمه في األنشطة اإلستثمارية
 مما يمثل إشارة سلبيه للشركة. مليون جنيه خالل الفترة محل النظر 136حيث بلغت التمويلية 

 
  

معدل النمو 
% 

تسعة أشهر 
2018 

تسعة أشهر 
2019 

 مليون جنيه

 اإليرادات 1,287 1,062 21%
 تكلفة المبيعات (835) (697) 20%
 مجمل الربح 452 365 24%

 هامش مجمل الربح 35% 34%  
دارية (273) (137) 99%  مصروفات عمومية وا 
 األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك 224 260 14%-

 هامش األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك  17% 24%  
 فوائد دائنه 72 94 23%-
 مصروفات تمويلية  (6) (31) 81%-
 صافي الربح )مساهمي الشركة األم( 167 211 21%-

 هامش صافي الربح 13% 20%  
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                                  مصطفى شفيع األستاذ /                 
 محلل مالي                                                                                أول محلل مالي 

         AAhmed@arabeyaonline.com                                                                                   MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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