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 شركة مستشفى كليوباترا تفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

طارق زاهد بمنصبببببببم رسيا دالا ايرارل نيي التنفي ف  إتي  ي تطار الت ا  الدكتور  تكليف

 المعا يي الدولية للحوكمةأ ضل تبني وتطبيق الشيكة ب

 

 2016 سبتمبر 20القاهرة في 

 

أكبي داموعة دشببتشببفياا  طا   ( وهيCLHO.CAأعلنت اليو  شببيكة دشببتشببفب كليوباتيا  ) ) ) لكور البورصببة المصببي ة 

ل وك لد عدر المشببببتشببببفياا التابعة  ي الشببببوق المصببببيف  عن تعيين   رسيا دالا ترارل نييأول خاص دن حيث عدر األسببببيك

ها  رسيا الفصببببل بين دبما  ي ذلد لحوكمة لالدولية المعا يي تطبيق أ ضببببل تبني ول ها  وذلد  ي تطار دشبببباعيلشببببيكةل تنفي ف

 للشيكة) دالا ايرارل واليسيا التنفي ف

 تحيث تم  سبتمبي الاارف 19دشاء  و  االثنين الموا ق  لمشاهمي الشيكة العار ة الامعية العمودية اوعلب ه ه الخلفية انعقد

الخبياا الواسببببعة  أصببببحا دن  وهو – الموا قة علب تكليف الدكتور طارق زاهد بمنصببببم رسيا دالا ايرارل نيي التنفي ف

مد ع  الدكتور أح وبناء عليه احتفظ – بقطا  اليعا ة الصحية و حظب بشال تار خي طو ل دن العمل دع دشتشفياا الماموعة

 )بمالا ايرارلدنتدبًا عضًوا و كيسيا تنفي ف بمنصبه الد ن

و ي ه ا الشببياق أو ببد الدكتور أحمد ع  الد ن اليسيا التنفي ف لشببيكة دشببتشببفب كليوباتيا  أن تعيين رسيا دالا ترارل نيي 

دن أدل تع    هيكل الحوكمة و قًا أل ضبببل الممارسببباا الدولية  حيث  حظب الدكتور   يسبببه دهور الشبببيكة المشبببتميلتنفي ف 

طارق زاهد بخبيل واسبببعة  ي  طا  اليعا ة الصبببحية وحا عملي  تمي  بالكفاءل   ضبببرً عن الدرا ة العميقة بإصبببول الشبببيكة 

 .والتودهاا الشاسدل به ا القطا  علب الشاحة المحلية

) كما 2001وشغل رساسة دالا ايرارل  ي عا   1981ي تإسيا دشتشفب القاهيل التخصصي عا  و د شارك الدكتور زاهد  

  تلب دانم كونه دصبببي العيبيةاسبببتشبببار ًا  ي ترارل الخدداا الطبية بيساسبببة دمهور ة عاًدا  25لب ددار عالدكتور زاهد  عمل

ية طم األسبببنان لغي  بنشبببلفانيا) وأحد أعضببباء دمع والمامع الدولي ل راعة األسبببنان زديل بالكلية األدي كية ل راعة األسبببنان

وحصل الدكتور زاهد علب شهارل البكالور وس  ي طم ودياحة الفم واألسنان دن دادعة القاهيل وشهارل الدكتوراه  ي زراعة 

 .وتيكيم األسنان دن كلية طم األسنان باادعة بتشبيج  ي الوال اا المتحدل األدي كية

دالا ايرارل نيي التنفي ف لشبببيكة دشبببتشبببفب كليوباتيا  أن دشبببتشبببفياا الماموعة ودن دانبه  ال الدكتور طارق زاهد رسيا 

تحظب بمكانة بارزل تمكنها دن تعظيم القيمة لاميع المشبباهمين  دن خرل تع    أوده التكادل والتيابب بين المشببتشببفياا وتنفي  

ة  ي الشببوق المصببيف عبي تنشبباء دياك  طبية التوسببعاا المخططة  باي ببا ة تلب تطو ي دعا يي دد دل لقطا  اليعا ة الصببحي

دشتقلة راخل كل دشتشفب علب حدل) وأعي  زاهد عن تطلعاته للعمل دع أعضاء دالا ترارل الشيكة علب تقد م االستشاراا 

 الشليمة وايشياف علب ترارل الشيكة خرل الشنواا المقبلة)

 

 –نها ة البيان  –
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 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة عن 

 ةد م با ة واسع ي تق ي دصي  وتتخصص  ةالماموعة لشيكة دشتشفب كليوباتيا وشيكاتها التابعة( أكبي داموعة للمشتشفياا الخاصتعد 

وهي دشببتشببفب   القاهيل الكبيى ي أربعة دشببتشببفياا رسيشببية عبي وخدداا الطوارئ  ةدن خدداا اليعا ة الصببحية العادة والمتخصببصبب

 كليوباتيا ودشتشفب القاهيل التخصصي ودشتشفب النيل بدراوف ودشتشفب الشيوق) 

 

 لالستعالم والتواصل

 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 

 هدى يحيى

 مدير عالقات المستثمرين

 +2( 0ل2 2241 7471ا: 

hoda.yehia@cleohc.com 

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 مستقبليةالتوقعات ال

ثل العباراا   د ا البيان علب تو عاا دشبببببتقبلية  والتو ع المشبببببتقبلي هو أف تو ع ال  تصبببببل بو اسع او احدان تار خية  و مكن التعيف عليه عن طي ق اسبببببتخدا حتوف ه

  "دمكن"  يى"  "تخطب"الكلماا االتية "و قا للتقد ياا"  "تهدف"  "ديتقم"  "تقدر"  "تتحمل"  "تعتقد"  " د"  "التقد ياا"  "تفتيض"  "تو عاا"  "تعت  "  "تو

ا لتعيف علب التو ع باعتباره دشببتقبلي) ه "دتو ع"  "دشببيوعاا"  " نبغي"  "علب علم"  "سببوف"  او  ي كل حالة  دا  نفيها او تعبيياا اخيى دماثلة التي تهدف الب ا

و  ة وايرارل  والنمو أ نطبق  علب وده الخصبببببوص  تلب التو عاا التي تتضبببببمن دعلوداا عن النتاسا المالية المشبببببتقبلية او الخطب أو التو عاا بشبببببإن األعمال التاار

 مشاسل التي تؤثي علب الشيكة)   اليبحية والظيوف اال تصار ة والتنظيمية العادة  ي المشتقبل ونييها دن ال

ة نطوف علب دخاطي دعيو التو عاا المشببببتقبلية تعكا ودهاا النظي الحالية يرارل الشببببيكة ل"االرارل"( علب أحدان دشببببتقبلية  والتي تقو  علب ا تيا بببباا ايرارل وت

بل  او عن أف نتاسا  ي المشتق دوهي ًاو أراءها أو تناازاتها دختلفا اختر ا أ لفعليةونيي دعيو ة وداهولة  ونييها دن العوادل التي  د تؤثي علب ان تكون نتاسا الشيكة ا

للشيكة  ف الحالة المالية الفعليةعن أراء الشيكة أو اناازاتها الواررل  ي ه ه التو عاا المشتقبلية صياحة أو  منا)  د  تشبم تحقق أو عد  تحقق ه ا اال تياض  ي اختر

 اختر ا دوهي ا عن ه ه التو عاا المشتقبلية  أو عد  توا ق التو عاا سواء كانت صي حة او  منية) او نتاسا عملياتها 

طي عن األدي الوا ع) وه ه المخادوهي ًا تخضببببع أعمال الشببببيكة لعدر دن المخاطي والشببببكوك التي  د تتشبببببم  ي اخترف التو ع المشببببتقبلي او التقد ي أو التنبؤ اختر ا 

ستبقاء العناصي اليسيشية بفي ق العمل  والمنا شة بنااح وسب دتغييااالخاداابإسعار  تتضمن التقلباا    أو تكلفة العمالة الرزدة لم اولة النشاط  و درل الشيكة علب ا

احة علب الشبب  اليعا ة الصببحية  طااألو ببا  الشببياسببية واالدتماعية والقانونية واال تصببار ة  سببواء  ي دصببي أو علب صببعيد اال تصببار العالمي  ودشببتاداا وتطوراا 

رل علب التحيك الد يق اي ليمية والدولية  وتداعياا الحي  ودخاطي ايرها   وتإثيي التضببببببخم  وتغيي أسببببببعار الفاسدل  وتقلباا أسببببببعار صببببببيف العمرا  و درل ايرا

 والشي ع لتحد د المخاطي المشتقبلية ألنشطة الشيكة دع ترارل المخاطي)

د  ختلف   واررل  ي ه ه الوثيقة  بما  ي ذلد المعلوداا المالية  طيأ عليها بعض التعد را بغيض التقي م العدرف  وبالتالي  إنه  ي حاالا دعينةبعض المعلوداا ال

  )المامو  أو النشم المئو ة الواررل هنا عن ايدمالي الفعلي
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