
 :Book Runner و  الطرح  مدير  	•
�شركة املجموعة املالية هريمي�س لرتويج وتغطية الإكتتاب

الطرح: يف  لل�شركة  القانوين  امل�شت�شار  	•
مكتب ذو الفقار و�شركاها لال�شت�شارات القانونية واملحاماه

الأ�شتاذ/ اأنور عادل زيدان 
�شريك موؤ�ش�س

مراقبا احل�شابات: 	•
الأ�شتاذ/ اأحمد جمال حمد اللـه العرتي�س وال�شتاذ/ تامر �شالح الدين عبد التواب

املحا�شبان القانونيان
مكتب من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

امل�شت�شار القانوين ملدير الطرح: 	•
الأ�شاتذة/ عمر ب�شيونى – حممد عبد الفتاح – حممد جرب

مكتب معتوق ب�شيوين للمحاماه وال�شت�شارات القانونية
امل�شت�شار املايل امل�شتقل: 	•

جراند ثورنتون لال�شت�شارات املالية عن الأوراق املالية
�شركة ال�شم�شرة للطرف البائع: 	•

�شركة املجموعة املالية لل�شم�شرة يف الأوراق املالية
دعوة لال�شرتاك يف الطرح العام واخلا�س لبيع حد اأق�شي عدد 40,000,000 �شهم )فقط 
اأربعون مليون �شهم( بن�شبة حتي 25 % من كامل اأ�شهم راأ�س مال �شركة م�شت�شفي كليوباترا 

�س.م.م. خا�شعة لأحكام القانون رقم )8( ل�شنة )1997( ولئحته التنفيذية وتعديالتهما 
والبالغ اإجمايل اأ�شهم راأ�س مالها 160,000,000 �شهم )مائة و�شتون مليون �شهم فقط ل غري( 

وذلك ب�شعر يبلغ حده الأق�شي القيمة العادلة لل�شهم املعدة من قبل امل�شت�شار املايل امل�شتقل 
مببلغ  12.16 جم )اأثني ع�شر جنيه م�شري و�شتة ع�شر قر�شّا ل غري( بقيمة طرح اإجماليها 

حد اأق�شى 486,400,000 جنيه م�شري )اأربعمائة و�شتة وثمانون مليون واأربعمائة الف 
جنيه م�شري ل غري( وتطرح هذه الأ�شهم علي �شريحتني كما يلي:

ال�شريحة الأويل: 	•
طرح عام للجمهور لبيع حد اأق�شي من الأ�شهم يبلغ عدد 6,000,000 �شهم متثل ن�شبة 15 

% من عدد الأ�شهم املطروحة للبيع والتي متثل ن�شبة 3,75 % من اإجمايل اأ�شهم راأ�س مال 
ال�شركة.

ال�شريحة الثانية: 	•
طرح خا�س للموؤ�ش�شات املالية والأفراد ذوي املالءة املالية والأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف 

جمال الأوراق املالية لبيع حد اأق�شي من الأ�شهم بعدد 34,000,000 �شهم متثل ن�شبة 85 % 
من عدد الأ�شهم املطروحة للبيع والتي متثل 21,25 % من اإجمايل اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة.

ويق�شد بالأفراد ذوي املالءة املالية ما يلي: 	•
الأفراد الذين ينطبق يف �شاأنهم واحد علي الأقل من التعريفات التالية:

ال تقل قيمة ممتلكاته عن اثنني مليون جنيه م�شري.  -
ال يقل دخله ال�شنوي عن 500,000 جنيه م�شري.  -

اأن يكون له ر�شيد نقدي يف �شكل ودائع بنكية ل يقل عن 500,000 جنيه م�شري.  -
اأن تكون له ا�شتثمارات يف اأوراق مالية قائمة بتاريخ الطرح ل تقل عن اثنني مليون جنيه   -

م�شري يف �شركتني م�شاهمتني علي الأقل بخالف ال�شركة حمل الطرح.
ويق�شد بالأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف جمال الأوراق املالية ما يلي: 	•

هم الأفراد واجلهات املتمتعني ب�شابق خربة يف اعمال البور�شات واأ�شواق الأوراق املالية حمليّا 
اأو عامليّا ملدة ل تقل عن خم�س �شنوات وتخف�س هذه املدة اإيل اأربع �شنوات بالن�شبة اإيل من 

اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية يف جمال اأ�شواق الأوراق املالية التي تعتمدها الهيئة.
مقدمة عامة: 	•

يعد تقدمي اأوامر ال�شراء من امل�شتثمرين لأي عدد من الأ�شهم املعرو�شة للبيع �شواء من خالل 
الطرح ب�شريحتيه العام اأو اخلا�س مبثابة علم وقبول وموافقة �شريحة منهم علي كافة ما 

ورد بن�شرة الطرح من �شروط وبيانات مبا فيها زيادة راأ�س مال ال�شركة امل�شدر بعدد اأ�شهم 
ل يزيد عن الأ�شهم التي �شيتم بيعها يف الطرح العام واخلا�س وال�شادر بها قرار اجلمعية 

العامة غري العادية املنعقدة يف 2016/4/6 والتي �شيتم الكتتاب فيها من قبل امل�شاهم 
البائع لأ�شهمه حمل الطرح الثانوي والراغب يف الكتتاب علي اأن يكون الكتتاب بذات �شعر 

الطرح النهائي, ول يحق مل�شرتي الأ�شهم اأو امل�شاهمني غري البائعني يف الطرح الكتتاب يف 
هذه الزيادة.

البند الأول: بيانات عامة عن ال�شركة امل�شدرة الأ�شهم حمل الطرح:
اإ�شم ال�شركة:  .1

�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.
نبذة تاريخية عن ال�شركة والقانون اخلا�شعة له:  .2

تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفي كليوباترا )ل�شني و�شركاه( فى عام 1979 ك�شركة تو�شية ب�شيطة 
ومت قيدها بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار القاهرة بتاريخ 1979/11/6 
حتت رقم 199393. ومبوجب قرار الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة رقم 4092 

ل�شنة 2005 رخ�س بتحويل ال�شكل القانوين ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا )ل�شني و�شركاه( 
�شركة تو�شية ب�شيطة لت�شبح �شركة م�شت�شفى كليوباترا �شركة م�شاهمة م�شرية وفقا 

لأحكام القانون رقم )8( ل�شنة 1997 والقانون رقم 95 ل�شنة 1992 والعقد والنظام 
الأ�شا�شى املرافقني براأ�شمال قدره 109.320.000 جنيه وتبلغ ن�شبة امل�شاهمة امل�شرية 
100% , �شدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية )الهيئة العامة ل�شوق املال �شابقا( 

على التاأ�شي�س برقم 1015 بتاريخ 2005/7/17, علما باأنه قد مت التاأ�شري بال�شجل التجارى 
بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�شاهمة برقم 15370 بتاريخ 2005/7/27 ون�شر نظامها 

الأ�شا�شى بعدد �شحيفة ال�شتثمار العدد رقم 317 فى 2 نوفمرب 2005.
املركز الرئي�شي:  .3

املركز الرئي�شي لل�شركة: 41/39 �شارع كليوباترا – م�شر اجلديدة – القاهرة.
رقم التليفون: 0224143931
رقم الفاك�س: 0224178206

WWW.CLEOPATRAHOSPITAL.COM :عنوان املوقع اللكرتوين
غر�س ال�شركة:  .4

غر�س ال�شركة وفقّا لل�شجل التجاري واملادة )3( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة هو:
اإقامة م�شت�شفى خا�س حتوي �شبعني �شرير به دور كامل للعيادات اخلارجية وق�شم الأ�شعة 

الت�شخي�شية وق�شم للعالج الطبيعي وال�شيدلية وذلك بغر�س الآتي:
تقدمي اخلدمات ال�شحية والطبية احلديثة املتطورة  -

توفري العناية والعالج الطبي للمر�شى الذين يفدون اليها  -
اإن�شاء ق�شم لال�شعة املقطعية  -

اإقامة ملحق للم�شت�شفى ي�شم ثمانني �شريرًا وثالث حجرات للعمليات وك�شك ولدة   -
ووحدة تعقيم مركزية اليكرتونية ومركز حل�شانات الأطفال يحتوي على ع�شرة ح�شانات 

وعيادات خارجية ت�شم تخ�ش�شات جديدة مثل عيادة الأ�شنان ومعمل متكامل حديث 
وحجرة عمليات �شغرى و�شيدلية داخلية للمر�شى وكافيرتيا خلدمة الزوار واملر�شى 

و�شراء اأجهزة حديثة مثل جهاز اأ�شعة الرنني املغناطي�شي وجهاز اجلاماكامريا للت�شوير 
بالنظائر امل�شعة وجهاز اأ�شعة البانوراما لالأ�شنان وجهاز اأ�شعة خا�س لت�شوير الثدي وجهاز 

R C R للتحاليل املوؤكدة للفريو�شات بالإ�شافة اىل تكييف مركزي وتركيب نظام حريق 
متكامل.

راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع:  .5
يبلغ راأ�س مال ال�شركة امل�شدر 80,000,000 جم )ثمانون مليون جنيه م�شري( م�شدد 

بالكامل موزع علي عدد 160,000,000 �شهم بقيمة اأ�شمية قدرها 50 قر�س لل�شهم الواحد.
راأ�س مال ال�شركة املرخ�س به:  .6

يبلغ راأ�س مال ال�شركة املرخ�س به 800 مليون جم )ثمامنائة مليون جنيه م�شري(.
يف  لل�شركة  القانوين  املمثل  لكتاب  وفقّا  لها  ال�شادرة  الرتاخي�س  بيانات   .7
 2016/5/4 يف  التابعة  لل�شركات  القانونيني  واملمثلني   2016/5/15

و2016/5/12 و2016/5/15:
كليوباترا  م�شت�شفى  �شركة  عليها  احلا�شلة  الرتاخي�س  باأهم  بيان  	•

�س.م.م. وال�شركات التابعة لها وفقا لالأن�شطة التى تزاولها كاّل منهم:
1.  �شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م

رقم اجلهة امل�شدرة نوع الرخ�شةم.
الرخ�شة

تاريخ 
الإ�شدار

تاريخ 
النتهاء

مالحظات

رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 1
طبية )م�شت�شفى خا�س(

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
منطقة م�شر اجلديدة 

الطبية- اإدارة العالج احلر

19 21
يونيو 
1984

غري 
حمددة 

املدة
رخ�شة معمل طبى 2

)للتحاليل الباثولوجية 
الإكلينيكية والباثولوجية 

فقط(

الإدارة املركزية للمعامل- 
وحدة الرتاخي�س الطبية

19 مايو 487
1986

غري 
حمددة 

املدة

الإدارة العامة لالأ�شعة- املكتب رخ�شة ق�شم الأ�شعة3
التنفيذى للوقاية من الأ�شعة

26 مايو 443
 1987

3 اأبريل 
2017

ترخي�س بنك الدم 4
)فرعى(

الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 
العالجية غري احلكومية 

والرتخي�س

21 15
يناير 
2014

16 مار�س 
2017

مديرية ال�شئون ال�شحية- رخ�شة موؤ�ش�شة �شيدلية 5
منطقة م�شر اجلديدة- ق�شم 

ال�شيدلة

27 6
فرباير 

1999

غري 
حمددة 

املدة
مديرية ال�شئون ال�شحية- رخ�شة موؤ�ش�شة �شيدلية 6

منطقة م�شر اجلديدة- اإدارة 
ال�شيدلة

7 11
فرباير 

1985

غري 
حمددة 

املدة
ترخي�س ت�شغيل مركز 7

ق�شطرة القلب
الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 

العالجية غري احلكومية 
والرتخي�س

3 14
اأبريل 
2015

13 اأبريل 
2017

رخ�شة ت�شغيل مركز عالج 8
طبيعى 

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
اإدارة العالج احلر

43 14
�شبتمرب 

2008

غري 
حمددة 

املدة
رخ�شة ت�شغيل م�شاعد )6 9

م�شاعد( 
حمافظة القاهرة- حى م�شر 

اجلديدة
 15

ل�شنة 
2015

2 يونيو 
2015

2 يونيو 
2018

رخ�شتى اإقامة مرجل 10
بخارى 

الإدارة العامة للميكانيكا 
والكهرباء- اإدارة تراخي�س 

الآلت احلرارية واملراجل 
البخارية

يونيو 
2008

 18
يونيو 
2008

17 يونيو 
2018

ترخي�س تداول النفايات 11
واملواد اخلطرة

وزارة ال�شحة- الإدارة العامة 
ل�شحة البيئة

1199 14
اأبريل 
2011

اأبريل 
2016

ال�شركة ب�شدد 
جتديد الرتخي�س 

وقامت ب�شداد الر�شوم 
املقررة. 

�شهادة بعدم خ�شوع األة 12
حرارية للرتخي�س )مولد 

كهرباء( 

حمافظة القاهرة- الإدارة 
العامة للميكانيكا

 31
مار�س 
2011

ل يوجد

2.  �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى �س.م.م
رقم اجلهة امل�شدرة نوع الرخ�شةم.

الرخ�شة
تاريخ 

الإ�شدار
تاريخ 

النتهاء
مالحظات

رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 1
طبية )م�شت�شفى خا�س(

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
منطقة دار ال�شالم الطبية- 

اإدارة العالج احلر

7 17
مار�س 
1985

غري 
حمددة 

املدة

ال�شركة ب�شدد تغيري 
املدير الفنى للمن�شاأة 

مما يلزم تغيري رخ�شة 
ت�شغيل املن�شاأة  للتاأ�شري 
بتعيني املدير اجلديد.

رخ�شة معمل طبى 2
)حتاليل باثولوجية 

اإكلينيكية فقط( 

الإدارة العامة للمعامل 
املركزية- وحدة الرخ�س

665 21
يوليو 
1989

غري 
حمددة 

املدة
رخ�شة ق�شم الأ�شعة 3

)خا�شة باأجهزة العالج 
الإ�شعاعى(

الإدارة العامة لالأ�شعة- املكتب 
التنفيذى  للوقاية من الأ�شعة

494 31
يناير 
1991

 16
فرباير 

2018
رخ�شة ق�شم الأ�شعة 4

)الأ�شعة الت�شخي�شية(
الإدارة العامة لالأ�شعة- املكتب 

التنفيذى  للوقاية من الأ�شعة
494 31

يناير 
1991

غري 
حمددة 

املدة

ال�شركة ب�شدد تغيري 
امل�شرف الفني علي 

ق�شم الأ�شعة وجتديد 
الرخ�شة للتاأ�شري 
باملدير اجلديد. 

ترخي�س ت�شغيل مركز 5
ق�شطرة القلب

الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 
العالجية غري احلكومية 

والرتخي�س

24 14
اأغ�شط�س 

2014

 13
اأغ�شط�س 

2016
ترخي�س بنك الدم 6

)تخزينى( 
الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 

العالجية غري احلكومية 
والرتخي�س

38 5
نوفمرب 

2015

4 نوفمرب 
2016

حمافظة القاهرة- منطقة رخ�شة موؤ�ش�شة �شيدلية7
م�شر القدمية الطبية- اإدارة 

ال�شيدلة

21 مايو 5
1985

غري 
حمددة 

املدة
ترخي�س مركز زراعة 8

الأع�شاء الب�شرية
اللجنة العليا لزرع الأع�شاء 

الب�شرية 
 27

ل�شنة 
2014

 12
يناير 
2014

 31
دي�شمرب 

2016
رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 9

طبية )وحدة طب 
ريا�شى( 

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
منطقة الب�شاتني ودار ال�شالم 

الطبية- اإدارة العالج احلر

1 26
اأبريل 
2005

غري 
حمددة 

املدة
ترخي�س تداول النفايات 10

واملواد اخلطرة
وزارة ال�شحة- الإدارة 

املركزية ل�شئون البيئة- 
الإدارة العامة ل�شحة البيئة

737 20
يناير 
2015

يناير 
2020

�شهادة تفيد باأن الألة 11
احلرارية )مولد( غري 

خا�شعة للرتخي�س

حمافظة القاهرة- الإدارة 
العامة للميكانيكة والكهرباء

 17
يونيو 
2009

3.  �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م
رقم اجلهة امل�شدرة نوع الرخ�شةم.

الرخ�شة
تاريخ 

الإ�شدار
تاريخ 

النتهاء
مالحظات

رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 1
طبية )م�شت�شفى خا�س(

مديرية ال�شئون ال�شحية 
مبحافظة اجليزة- منطقة 

العجوزة الطبية )اإدارة 
العالج احلر(

9 يوليو 141
1996

غري 
حمددة 

املدة

رخ�شة معمل طبى 2
)حتاليل البكرتيولوجيه 

فقط( 

13 5256الإدارة املركزية للمعامل
نوفمرب 

2008

غري 
حمددة 

املدة
املكتب التنفيذى للوقاية من رخ�شة ق�شم الأ�شعة3

خطر التعر�س لالإ�شعاعات 
املوؤينة

2920 24
اأبريل 
2008

 7 اأبريل 
2019

ترخي�س بنك الدم 4
)فرعى(

الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 
العالجية غري احلكومية 

والرتخي�س

11 14
يوليو 
2013

 14
نوفمرب 
 2016

مديرية ال�شئون ال�شحية رخ�شة موؤ�ش�شة �شيدلية5
باجليزة- اإدارة ال�شيادلة 

3873 22
اأغ�شط�س 

2005

غري 
حمددة 

املدة
ترخي�س مركز زراعة 6

الأع�شاء الب�شرية 
اللجنة العليا لزرع الأع�شاء 

الب�شرية 
 44

ل�شنة 
2015

8 مار�س 
2015

3 مار�س 
2016

جارى جتديده وقامت 
ال�شركة باإر�شال 

خطاب لرئي�س جلنة 
الرتاخي�س ومراقبة 

مراكز الزرع بتاريخ 24 
فرباير 2016 مرفقًا 

به امل�شتندات املطلوبة 
لتجديد الرتخي�س.

ل حى العجوزة- اإدارة الإعالناترخ�شة اإعالن حمالت 7
يوجد  

2 يونيو 
2015

1 يونيو 
2016

رخ�س ت�شغيل امل�شاعد )4 8
م�شاعد(

حمافظة اجليزة- اإدارة 
الرتكيبات الكهربائية 

وامل�شاعد

 228
)ا( 

و228 
)ب( 

و228 
)ج(

 13
مار�س 
2013

13 مار�س 
2016

جارى جتديدهم  ومت 
�شداد الر�شوم الالزمة 
للتجديد وال�شركة فى 

انتظار جلنة املعاينة 
ل�شتكمال اإجراءات 
جتديد الرتاخي�س.

رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 9
طبية )عيادة تخ�ش�شية( 

مديرية ال�شئون ال�شحية 
مبحافظة اجليزة- منطقة 

العجوزة الطبية )اإدارة 
العالج احلر(

19 23
مار�س 
2016

30 اأبريل 
2018

العيادة ت�شمل عدة 
تخ�ش�شات.

مت التاأ�شري على 
الرخ�شة با�شم املدير 

الفنى للم�شت�شفى 
باعتباره �شاحب 

الرتخي�س وجاري 
تعديل الرخ�شة 

للتاأ�شري باأ�شم 
امل�شت�شفي. 

ترخي�س تداول النفايات 10
واملواد اخلطرة

وزارة ال�شحة وال�شكان- 
الإدارة املركزية ل�شئون 

البيئة- الإدارة العامة ل�شحة 
البيئة

835 21
يناير 
2015

يناير 
2020

خطاب يفيد عدم خ�شوع 11
الغالية للرتخي�س

الوحدة املحلية ملدينة 
اجليزة- اإدارة الرتكيبات 

الكهربائية وامل�شاعد واملراجل

 22
نوفمرب 

2012

خطاب بعدم خ�شوع املولد 12
للرتخي�س

الوحدة املحلية ملدينة 
اجليزة- اإدارة الرتكيبات 

الكهربائية وامل�شاعد واملراجل

 1
نوفمرب 

2012

4.  �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م
رقم اجلهة امل�شدرة نوع الرخ�شةم.

الرخ�شة
تاريخ 

الإ�شدار
تاريخ 

النتهاء
مالحظات

رخ�شة ت�شغيل من�شاأة 1
طبية )م�شت�شفى خا�س(

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
منطقة م�شر اجلديدة- اإدارة 

العالج احلر

9 مار�س 83
1985

غري 
حمددة 

املدة
رخ�شة معمل 2

طبى)باثولوجي اكلينيكي 
فقط(

17 455الإدارة املركزية للمعامل
يناير 
2005

غري 
حمددة 

املدة
الإدارة العامة لالأ�شعة- املكتب رخ�شة ق�شم الأ�شعة3

التنفيذى للوقاية من الأ�شعة
2172 14

اأكتوبر 
2002

غري 
حمددة 

املدة
ترخي�س بنك الدم 4

)فرعي(
وزارة ال�شحة وال�شكان- 

الإدارة العامة ل�شئون الدم 
وم�شتقاته

14 11
�شبتمرب 

2002

غري 
حمددة 

املدة
مديرية ال�شئون ال�شحية رخ�شة موؤ�ش�شة �شيدلية5

بالقاهرة- منطقة م�شر 
اجلديدة الطبية- ق�شم 

ال�شيدلة

5 12
اأبريل 
1981

غري 
حمددة 

املدة

ترخي�س ت�شغيل مركز 6
ق�شطرة القلب

الإدارة املركزية للموؤ�ش�شات 
العالجية غري احلكومية 

والرتخي�س

9 اأبريل 16
2014

8 اأبريل 
2018

رخ�شة ت�شغيل مركز عالج 7
طبيعي

مديرية ال�شئون ال�شحية- 
اإدارة العالج احلر

141 7
دي�شمرب 

2014

غري 
حمددة 

املدة
30 حي م�شر اجلديدةرخ�شة ت�شغيل م�شاعد8

ل�شنة 
2013

 1
اأكتوبر 

2013

1 اأكتوبر 
2016

ترخي�س تداول النفايات 9
واملواد اخلطرة

وزارة ال�شحة وال�شكان- 
الإدارة املركزية ل�شئون 

البيئة- الإدارة العامة ل�شحة 
البيئة

258 30
يناير 
2012

يناير 
2017

خطاب يفيد عدم خ�شوع 10
غاليتني للرتخي�س

حمافظة القاهرة- الإدارة 
العامة للميكانيكا والكهرباء

 14
اأكتوبر 

2012
�شهادة باأن الألة احلرارية 11

)مولد( غري خا�شعة 
للرتخي�س

حمافظة القاهرة- الإدارة 
العامة للميكانيكا والكهرباء

 26
�شبتمرب 

2013

ل�شركة  القانوين  املمثل  لكتاب  وفقّا  بالرتاخي�س  مرتبطة  اإف�شاحات 
:2016/5/10 م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. يف 

اأية م�شت�شفى وكذلك الأق�شام  اأن  اأن تف�شح عن  تود �شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م. 
ال�شحة  بوزارة  املخت�شة  اجلهات  قبل  من  الدورى  للتفتي�س  تخ�شع  بداخلها  املتخ�ش�شة 

الت�شغيل  التى تنظم منح تراخي�س  واللوائح  القوانني  بكافة  للتاأكد من اللتزام  وال�شكان 
امل�شت�شفى وكل ق�شم بها بال�شروط اخلا�شة بكل ترخي�س  التزام  التثبت من مدى  وكذلك 
وذلك بغ�س النظر عما اإذا كان الق�شم ذات ال�شلة له رخ�شة حمددة املدة اأو غري حمددة 
اأى من الرتاخي�س املمنوحة للم�شت�شفى  اأية خمالفة ل�شرتاطات  املدة. وفى حالة وجود 
اأن�شطتها قد يوؤدى ذلك اإىل وقف الن�شاط املخالف حلني توفيق الو�شع القانونى.  ملزاولة 

التزام  املنظمة لبع�س الأن�شطة الطبية على  القوانني  اإىل ما �شبق تن�س  بالإ�شافة 
املن�شاأة بتعديل اأو جتديد الرخ�شة ذات ال�شلة �شواء كانت حمددة املدة اأو غري حمددة 

اأو تعديل على الرخ�شة وفقا ملا تن�س عليه القوانني ذات  املدة فى حالة القيام بتغيري 
لذلك. املنظمة  ال�شلة 

الرتاخي�س  لها حا�شلة على  التابعة  وال�شركات  كليوباترا �س.م.م.  م�شت�شفى  �شركة  اإن 
ملا  وا�شتثناء  الرتاخي�س.  با�شرتاطات تلك  تلتزم  ان�شطتها كما  ملزاولة  الالزمة  واملوافقات 

اأن تف�شح عن الآتى: �شبق تود �شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م. 
�س.م.م.: بدراوى  النيل  م�شت�شفى  ل�شركة  بالن�شبة 

املخت�شة  اجلهات  باإخطار  قامت  وعليه  للم�شت�شفى  الفنى  املدير  بتغيري  ال�شركة  قامت   -
للتاأ�شري  املن�شاأة  يلزم تعديل رخ�شة ت�شغيل  اأنه  اإل  القانون  التغيري وفقا ملتطلبات  بذلك 
للتاأ�شري  املطلوبة  الإجراءات  ا�شتكمال  وال�شركة حاليا ب�شدد  بتعيني مدير فنى جديد 
اأنه فى حالة التاأخر فى  التاأ�شري   وا�شتخراج الرتخي�س بعد التعديل. وجتدر الإ�شارة 

املن�شاأة. باملدير الفني اجلديد قد يوؤثر على ن�شاط 
ل يوجد لدي ال�شركة تراخي�س بامل�شاعد مما قد يوؤدى اإىل اإيقاف امل�شاعد حلني   -

ال�شركة  باأن  املن�شاأة علما  التاأثري على ن�شاط  �شاأنه  احل�شول على الرتخي�س وذلك من 
امل�شاعد. ترخي�س  ا�شتخراج  ب�شدد 

ل يوجد لدي ال�شركة رخ�شة مرجل بخارى )غالية( مما قد يوؤدى اإىل اإيقاف الغالية   -
حلني احل�شول على الرتخي�س وذلك من �شاأنه التاأثري على ن�شاط املن�شاأة علما باأن 

بديلة. باجهزة  الغالية  ا�شتبدال  ب�شدد  ال�شركة 
تقوم  ال�شركة بتقدييم خدمة الغ�شيل الكلوي والتي قد �شبق ومت الرتخي�س لها   -

ال�شحة. وحاليّا  لها من وزارة  ال�شادرة  الت�شغيل  التاأ�شري علي رخ�شة  بتقدمها مبوجب 
اإعماّل  الكلوي  الغ�شيل  خدمة  لتقدمي  منف�شل  ترخي�س  اإ�شتخراج  ب�شدد  ال�شركة 

بالقرار الوزاري رقم 518 ل�شنة 2012. 
�س.م.م.: ال�شروق  م�شت�شفى  ل�شركة  بالن�شبة 

ال�شركة بت�شغيل مركز عالج طبيعى دون احل�شول على رخ�شة منف�شلة من اجلهة  تقوم   -
املخت�شة مما قد يوؤدى اإىل وقف ن�شاط املركز حلني ا�شتخراج الرخ�شة علما باأن املركز 
اأنها ب�شدد  للم�شت�شفى كما  ال�شادرة  الت�شغيل  املن�شاأة على رخ�شة  ن�شاط  اإىل  اإ�شافته  مت 

الرتخي�س. ا�شتخراج 
تقوم  ال�شركة بتقدييم خدمة الغ�شيل الكلوي والتي قد �شبق ومت الرتخي�س لها   -

ال�شحة. وحاليّا  لها من وزارة  ال�شادرة  الت�شغيل  التاأ�شري علي رخ�شة  بتقدمها مبوجب 
اإعماّل  الكلوي  الغ�شيل  خدمة  لتقدمي  منف�شل  ترخي�س  اإ�شتخراج  ب�شدد  ال�شركة 

بالقرار الوزاري رقم 518 ل�شنة 2012. 
لل�شركة يف 2016/5/11  مل يطراأ اأية  القانوين  املمثل  من  املقدم  لالإقرار  ووفقّا  	•

تعديالت علي موقف الرتاخي�س املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك 
تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اإعالن ن�شرة الطرح 

للبور�شة.  الرجوع  الطرح وبعد  وحتي قبل تنفيذ 
ال�شركة: مدة   .8

مدة ال�شركة وفقّا لل�شجل التجاري 25 �شنة تبداأ من 2005/7/28 اإيل 2030/7/27.
ال�شركة: الن�شاط  بدء  تاريخ   .9

.1984/3/25 اعتبارّا من  ن�شاطها  ال�شركة  لل�شركة بداأت  ال�شريبية  للبطاقة  اأنه وفقّا 
لل�شركة: املالية  ال�شنة  ونهاية  بداية  تاريخ   .10

اأخر دي�شمرب من كل �شنة. تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من يناير وتنتهي يف 
رقم وتاريخ قيد ال�شركة يف ال�شجل التجاري:  .11

قيدت ال�شركة بال�شجل التجاري حتت رقم 199393 بتاريخ 1979/11/6 ومت جتديده 
يف 2014/10/21.

اأ�شهم ال�شركة احلايل يف البور�شة: تاريخ قيد   .12
بتاريخ  املنعقدة  القيد  امل�شرية مبوافقة جلنة  بالبور�شة  ال�شركة  اأ�شهم  مت قيد 

.2016/4/13
املركزي: ال�شركة باحلفظ  اأ�شهم  تاريخ قيد   .13

للمقا�شة والإيداع  ال�شركة بنظام الإيداع والقيد املركزي لدي �شركة م�شر  اأ�شهم  قيدت 
والقيد املركزي مبوجب موافقة �شركة م�شر للمقا�شة والإيداع والقيد املركزي يف 

.2016/3/27
احل�شابات: مراقبا   .14

العرتي�س اللـه  اأحمد جمال حمد  الأ�شتاذ/ 
املالية حتت رقم )136( بتاريخ  للرقابة  العامة  الهيئة  مقيد ب�شجل مراقبي ح�شابات 
19 يوليو 2010 وذلك بناء علي اخلطاب ال�شادر من الهيئة العامة للرقابة املالية يف 

2016/4/20

القانوين املحا�شب 
كوبرز وترهاو�س  براي�س  و�شركاهم  من�شور  مكتب 

ال�شتاذ/ تامر �شالح الدين عبد التواب
القانوين املحا�شب 

كوبرز وترهاو�س  براي�س  و�شركاهم  من�شور  مكتب 
الطرح: يف  لل�شركة  القانوين  امل�شت�شار   .15

واملحاماه القانونية  لال�شت�شارات  و�شركاها  الفقار  ذو  مكتب 
الأ�شتاذ/ اأنور عادل زيدان 

واملحاماه القانونية  لال�شت�شارات  و�شركاها  الفقار  ذو  مبكتب  موؤ�ش�س  �شريك 
اأبراج النايل �شيتى, كورني�س النيل, الربج اجلنوبى, الدور الثامن. 2005اأ 

ال�شريبي : املوقف   .16
اأوّل: �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. يف 2015/12/31 والذى قام 
 /4/6 بتاريخ  با�شدار تقرير اجراءات متفق عليها  مراقب احل�شابات 

2016 وكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:
اأ -  ال�شرائب العامة:

مت الفح�س حتي 31 دي�شمرب 2013.  -
القانونية. املواعيد  بانتظام يف  ال�شريبية  يتم تقدمي القرارت   -

مت احل�شول علي �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتي عام 2013.  -
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتي 2015.  -

ب - �شرائب املبيعات
مت فح�س حتي 31 دي�شمرب 2004.  -

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2005 حتي 2015.  -
ت - �شرائب ك�شب العمل:

مت الفح�س حتي 31 دي�شمرب 2013 ومت ال�شداد حتي اأخر فح�س عن عام 2013.  -
مت احل�شول علي �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتي عام 2013.  -

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتي 2015.  -
ث - �شرائب الدمغة:

مت الفح�س حتي 2006/7/31 ومت ال�شداد.  -
مت الفح�س من 1 اأغ�شط�س 2006 حتي 31 دي�شمرب 2013, ومت اإخطار ال�شركة بنموذج   -

19 دمغة بتاريخ 23 اأبريل 2015 بالربط عن هذه الفرتة مببلغ 72,966 جنيه 
م�شري, ومت العرتا�س علي الربط من قبل ال�شركة بتاريخ 3 مايو 2015 وجاري 

حتديد ميعاد النظر يف العرتا�س يف اللجنة الداخلية.
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتي 2015.  -

لالإقرار املقدم من املمثل القانوين لل�شركة يف 2016/5/10 و2016/5/11  	ووفقّا  	•
مل يطراأ اأية تعديالت علي املوقف ال�شريبي املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة 
حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن 

للبور�شة.  ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع 
ثانيّا: �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. بناء علي ال�شهادة ال�شادرة 
من امل�شت�شار ال�شريبى فى 2016/3/12 وكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:

اأ -  �شريبة الأرباح التجارية وال�شناعية:
مت ت�شوية ال�شنوات حتي عام 2009 ومت دفع كافة امل�شتحقات عن ال�شركة حتي نهاية   .1

عام 2009.
هناك منوذج 19 �شريبة عن عام 2010 مببلغ 1.345.915 جنيه - عام 2011 مببلغ   .2

1.818.675 جنيه - عام 2012 مببلغ 3.739.437 جنيه م�شري, �شادر حتت رقم 
13833 يف تاريخ 2015/8/18 ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجاري عمل اللجنة 

حاليًا. الداخلية 
ال�شنوات 2014/2013 مل ي�شدر بهم عينة حتي تاريخه.  .3

ب - �شريبة ك�شب العمل:
مت النتهاء من فح�س وت�شوية ال�شنوات حتي عام 2011 وال�شداد ول يوجد اي   .1

.2011 حتي  لل�شنوات  م�شتحقات 
جاري عمل الت�شويات ال�شريبية ل�شنوات )2012, 2013, 2014(.  .2

ت - �شريبة الدمغة:
مت فح�س ال�شنوات حتي عام 2005 وال�شداد.  .1

جاري فح�س ال�شنوات من عام 2006 حتي 2014.  .2
النيل بدراوي �س.م.م.  القانوين ل�شركة م�شت�شفي  من املمثل  املقدم  لالإقرار  ووفقّا  	•
يف 2016/5/10  مل يطراأ اأية تعديالت علي املوقف ال�شريبي املو�شح اأعاله حتي 

تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما 
بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�شة. 

من  ال�شادرة  ال�شهادة  علي  بناء  �س.م.م.  ال�شروق  م�شت�شفي  �شركة  ثالثّا: 
:2016/5/10 ال�شركة يف  2016/3/12 وكتاب  امل�شت�شار ال�شريبى فى 

اأ -  �شريبة الأرباح التجارية وال�شناعية:
مت الفح�س من بداية الن�شاط حتي 2004/12/31 ومت �شداد كافة ال�شرائب   .1

.2004/12/31 حتي  امل�شتحقة 
.2005 ل�شنة   91 للقانون  باإنتظام طبقًا  ال�شنوية  ال�شريبية  مت تقدمي القرارات   .2

للقانون. 2009 خارج العينة طبقًا  2005 حتي  ال�شنوات   .3
ال�شنوات 2010 حتي عام 2014 جاري فح�س تلك ال�شنوات.  .4

ب - �شريبة ك�شب العمل:
.2004 مت الفح�س ودفع ال�شريبة حتي �شنوات   .1

2004 قيمتها  2001 حتي  ال�شنوات  هناك فروق �شريبية خمتلف عليها عن   .2
األف وخم�شمائة و�شتة  1.241.536 جنيه فقط مليون ومائتان وواحد واربعون 

الطعن حاليًا. وثالثون جنيهًا م�شريًا يف جلنة 
مت فح�س اأعوام 2005-2012 تقديري ومت العرتا�س وجاري الفح�س من ال�شنوات   .3

2005 حتي 2013 حاليًا.
للقانون. ولي�س طبقًا  بالدفع عن فرتات خمتلفة  ال�شركة تقوم   .4

الدمغة: �شريبة  ت- 
مت الفح�س منذ بداية الن�شاط وحتي 2006/7/31 ومت ال�شداد.  .1

ال�شروق �س.م.م. يف  م�شت�شفي  ل�شركة  القانوين  املمثل  لالإقراراملقدم من  ووفقًا  	•
2016/5/10  مل يطراأ اأية تعديالت علي املوقف ال�شريبي املو�شح اأعاله حتي 
تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة 

فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع 
للبور�شة. 

ال�شهادة  علي  بناء  �س.م.م.  التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفي  �شركة  رابعًا: 
يف  ال�شركة  وكتاب   2016/3/12 فى  ال�شريبى  امل�شت�شار  من  ال�شادرة 

:2016/5/10
اأ -  �شريبة الأرباح التجارية وال�شناعية:

1. مت ت�شوية ال�شرائب من عام 1981 حتي عام 2008 منوذج 9 اأ حجز حتت رقم 3368 
.2015/12/31 بتاريخ 

2.  ومت ا�شتخراج �شهادة من ماأمورية �شرائب ال�شتثمار رقم ال�شادر 591 بتاريخ 
2015/12/31 تفيد ب�شداد فروق ال�شرائب وغرامات التاأخري حتي 2008.

3. جاري فح�س �شنوات 2009 حتي 2013.
4. عام 2014 مل ي�شدر العينة حتي تاريخه.

ب - �شريبة ك�شب العمل:
مت فح�س ال�شنوات حتي عام 2009 واأن هناك غرامات تاأخري م�شتحقة قدره   .1

183.300.48 جنيه فقط ل غري.
2.  ومت فح�س ال�شنوات من 2010 حتي 2013 و�شدر مطالبة حتت رقم 17870 بتارخ 

2015/9/28 بقيمة قدرها 3.938.232 جنيه م�شري.
*ومت العرتا�س عليها وجاري عمل جلنة داخلية.  

3. جاري فح�س ك�شب العمل عام 2014.
ت - �شريبة الدمغة:

2006/7/31 وا�شفر الفح�س عن م�شتحقات قدرها  ال�شنوات حتي عام  مت فح�س   .1
222.288 جنيه م�شري فقط )مائتان واثنان وع�شرون الف ومائتان وثمان وثمانون 

ل غري(. ومل يتم العرتا�س عليها.
مت فح�س ال�شنوات من 2006/8/1 حتي 2013/12/31 تقديري واخطرت ال�شركة   .2
بنموذج 19 دمغة حتت رقم �شادر 9858 بتاريخ 2014/9/23 ومت العرتا�س عليها 

.2014/10/15 بتاريخ 
عام 2014 مل يتم الفح�س حتي تاريخه.  .3

التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفي  ل�شركة  القانوين  املمثل  من  املقدم  لالإقرار  ووفقّا  	•
�س.م.م. يف 2016/5/10  مل يطراأ اأية تعديالت علي املوقف ال�شريبي املو�شح 

اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف 
الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع 

للبور�شة. 

امل�شت�شار املايل امل�شتقلمراقب احل�شاباتامل�شت�شار القانوين ملدير الطرحامل�شت�شار القانوين لل�شركة يف الطرحمدير الطرح

اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم
�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.

للطرح العام واخلا�س يف ال�شوق الثانوي بغر�س زيادة قاعدة امللكية للتداول بالبور�شة امل�شرية
بحد اأق�شي عدد 40,000,000 �شهم بن�شبة حتي 25 % من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة امل�شدر

ب�شعر حده الأق�شي 12.16 جم لل�شهم الواحد )اأثني ع�شر جنيه م�شري و�شتة ع�شر قر�شّا(



لل�شركة  القانونيني  امل�شت�شارين  ل�شهادات  وفقّا  الق�شايا  من  املوقف   .17
و�شركاتها التابعة  وكتاب ال�شركة 2016/5/17 و�شركاتها التابعة  يف  

2016/5/15 و 2016/5/16:
�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.: 	•

بالن�شبة اإيل الق�شايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ 2016/5/16 فهي 
كالتي:

املوقف احلايلمو�شوع الدعوىرقم الدعوىاملحكمةم

1
4109 ل�شنة �شمال القاهرة

2009
دعوى فرعية �شد امل�شت�شفى بطلب اإلزام 

مببلغ 45.000 جنيه )خم�شة واأربعون األف 
جنيه( على �شبيل التعوي�س بزعم خطاأ 

الأطباء املعاجلني حلالة املورث.

الدعوى موؤجل نظرها 
جلل�شة 2016/7/26 ل�شم 

املفردات.

2

دعوي فرعية �شد امل�شت�شفي بطلب تعوي�س 2015/231مدين الظاهر
قدره 100.000 جنيه )مائة األف جنيه( 

بزعم اإ�شابة الزوجة اأثناء اإجراء عملية 
ولدة بامل�شت�شفي تبعه تدهور يف �شحتها 

نتيجة اإهمال و�شوء متري�س للحالة.

بتاريخ 2016/2/23 �شدر 
حكم بعدم اإخت�شا�س 

املحكمة قيميّا بنظر النزاع 
واإحالته ملحكمة �شمال 

القاهرة.
وحتي تاريخه مل يتم اإحالة 

امللف للمحكمة املذكورة.

3

2377 ل�شنة �شمال القاهرة
2014

دعوى تعوي�س �شد امل�شت�شفى مببلغ 
100.000 جنيه )مائة األف جنيه( جربًا 

لالأ�شرار املادية والأدبية التي حلقت باملدعي 
وزوجته »بزعم« حدوث خطاأ اأثناء اإجراء 

عملية ولدة للزوجة بامل�شت�شفى تبعه 
تدهور يف �شحتها نتيجة وجود اإهمال و�شوء 

للحالة. متري�س 

بتاريخ 2016/4/23 حكمت 
املحكمة باإعتبار الدعوي 

كاأن مل تكن.

4

الق�شاء 
الإداري

طعن على الفقرة )د( من البند )2( من 4640 ل�شنة 70 ق
الكتاب الدوري رقم )3( ل�شنة 2015 ال�شادر 

عن حمافظ القاهرة, والذي ترتب عليه ورود 
ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا  بالدفع  تنبيه 

لإلزامها ب�شداد مبلغ وقدره 35.200 جنيه 
قيمة اإيواء جراجات بواقع )20 �شيارة( 
�شهريًا عن الفرتة من 2015/3/1 وحتى 

2015/10/18 مبا يعادل �شداد مبلغ وقدره 
4.400 جنيه �شهريًا وب�شفة دورية حل�شاب 

اإيرادات حي م�شر اجلديدة.

مت مد اأجل النطق باحلكم يف 
ال�شق امل�شتعجل من الدعوي 

جلل�شة 2016/5/22.

5

13218 ل�شنة الإدارية العليا
49 ق

طعن من امل�شت�شفى على احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 7728 ل�شنة 56 ق )ق�شاء 

اإداري( والذي ق�شى برف�س الدعوى, التي 
اأقيمت طعنًا على القرار رقم 13 ل�شنة 2002 

ال�شادر عن وزير ال�شحة واخلا�س باإخ�شاع 
اأجور الإقامة واخلدمات الطبية التي تقدمها 

ال�شتثمار  لقانون  اخلا�شعة  امل�شت�شفيات 
لخت�شا�س جلنة حتديد الأ�شعار املن�شو�س 
عليها يف املادة 12 من القانون رقم 51 ل�شنة 

81 لتنظيم املن�شاآت الطبية.

مل يتم حتديد جل�شة حتى 
تاريخه لنظر الطعن.

6

طعن مقدم من )حمافظ القاهرة ب�شفته( 9958 ل�شنة 54 قالإدارية العليا
على احلكم ال�شادر يف ال�شق امل�شتعجل للدعوى 

رقم 7829 ل�شنة 61 ق ق�شاء اإداري بجل�شة 
2007/12/27 والقا�شي بوقف تنفيذ القرار 

ال�شادر عن حي م�شر اجلديدة والذي ت�شمن 
اإيقاف الأعمال وت�شميع الوحدة الكائنة 

بالعقار رقم 2 اأ �شارع تال ق�شم م�شر اجلديدة 
من  حتويلها  بزعم  للم�شت�شفى  – اململوكة 

ا�شتخدام �شكني اإىل اإداري بدون ترخي�س, 
اأن امل�شت�شفي قامت با�شتغاللها كمكتب  حيث 

بامل�شت�شفي. املحا�شبة اخلا�شة  لأعمال 

مل يتم حتديد جل�شة حتى 
تاريخه.

7

حمكمة 
الق�شاء 
الإداري

23276 ل�شنة 
61 ق

طعن بالإلغاء على القرار الإداري رقم 40 
ل�شنة 2007 املوؤرخ 2007/4/12 والذي 
ت�شمن اإيقاف الأعمال وت�شميع الوحدة 
الكائنة بالعقار رقم 2 اأ �شارع تال ق�شم 

– اململوكة للم�شت�شفى بزعم  م�شر اجلديدة 
حتويلها من ا�شتخدام �شكني اإىل اإداري بدون 

ترخي�س.

بجل�شة 2016/4/28 
اأ�شدرت املحكمة حكمّا 

الطعن. برف�س 
يف انتظار ن�شخ احلكم 

للوقوف علي اأ�شباب الرف�س 
وذلك لتخاذ اإجراءات 

الطعن اأمام املحكمة الإدارية 
العليا.

8

حمكمة 
الق�شاء 
الإداري

29556 ل�شنة 
64 ق

طعن بوقف تنفيذ واإلغاء قرار جلنة ح�شر 
املباين الرتاثية وقرار جلنة التظلمات وقرار 
رئي�س جمل�س الوزراء باعتماد هذه القرارات 

فيما ت�شمنته من قيد العقار الكائن )6( �شارع 
تال مربع )7( قطعة )222( تق�شيم م�شر 

اجلديدة, القاهرة, وطلب حمو قيد العقار 
املذكور من ك�شوف ح�شر املباين واملن�شاآت ذات 

الطابع املعماري املميز.

�شدر حكم متهيدي بت�شكيل 
جلنة ثالثية من اأ�شاتذة 

كلية الهند�شة بجامعة عني 
املاأمورية  ملبا�شرة  �شم�س 

التمهيدي,  املو�شحة باحلكم 
وموؤجل نظر الطعن جلل�شة 

2016/6/8 بعد �شداد 
الأمانة.

9

حمكمة 
النق�س مدين

طعن بالنق�س مقام من امل�شت�شفى على احلكم 6354 ل�شنة 79 ق
ال�شادر يف ال�شتئناف رقم 11063 ل�شنة 11 

ق تعوي�شات ا�شتئناف عايل �شمال القاهرة 
والقا�شي بقبول واإلغاء احلكم ال�شادر يف 

الدعوى رقم 1733 ل�شنة 2005 تعوي�شات 
�شمال برف�س الدعوى والق�شاء جمددًا باإلزام 

امل�شت�شفى باأن توؤدي للم�شتاأنف مبلغ وقدره 
50.000 جنيه تعوي�شًا ماديًا واأدبيًا عما 

اأ�شابه من اأ�شرار.
ملحوظة: مت �شرف مبلغ التعوي�س من 

�شده. للمطعون  امل�شت�شفى 

مل يحدد جل�شة لنظر الطعن 
حتى تاريخه.

مفردات البيان )9( دعاوى ق�شائية فقط ل غري,,,
ووفقاً لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م  يف 2016/5/17   	•

مل يطراأ اأية تعديالت علي موقف الق�شايا املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك 
تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل 

تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�شة. 
�س.م.م.: بدراوي  النيل  م�شت�شفي  �شركة  	•

بالن�شبة اإيل الق�شايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ 2016/5/11 فهي كالتي:
املوقف احلايلمو�شوع الدعوىرقم الدعوىاملحكمةم

1
231 ل�شنة 2012 جنوب القاهرة

مدين كلي
دعوى مطالبة �شد امل�شت�شفى مببلغ 

وقدره 400.000 جنيه )اأربعمائة األف 
جنيه( فروق اأ�شعار فواتري تعامل.

الدعوى موؤجل نظرها جلل�شة   
2016/7/10 لت�شحيح �شكل الدعوي 

من قبل املدعي والإعالن.

2
1306 ل�شنة جنوب القاهرة

2015 تعوي�شات 
كلي

دعوى مطالبة بتعوي�س �شد امل�شت�شفى 
واآخرين مببلغ وقدره 95 مليون جنيه 

م�شري, تعوي�شًا عن الأ�شرار املادية 
والأدبية جراء وفاة مورثتهم.

الدعوى موؤجل نظرها جلل�شة  
2016/5/24 لإعادة اإعالن اإحدي 

املدعي عليهم.

3

600 ل�شنة 2015 جنوب القاهرة
عمال كلي

دعوى مطالبة �شد امل�شت�شفى 
بطلب تعوي�س عن الف�شل التع�شفي 

وم�شتحقات عمالية واأرباح باإجمايل 
مبلغ 498,400 جنيه )اأربعمائة 
وثمانية وت�شعون األف واأربعمائة 

جنيه(.

مت احلكم ل�شالح املدعي بجل�شة 
2016/2/24 مببلغ 1.095 جنيه, 

مع اإحالة طلبه لالأرباح للمحكمة 
الإقت�شادية وحتدد لنظر الدعوي 

فيما يتعلق بطلب الأرباح جل�شة 
2016/5/31 اأمام املحكمة 

الإقت�شادية.
كما حتدد جل�شة 2016/5/30 

لنظر الإ�شتئناف علي احلكم ال�شادر 
بجل�شة 2016/2/24.

4
978 ل�شنة 2015 جنوب القاهرة

تعوي�شات كلي
دعوى مطالبة بتعوي�س �شد امل�شت�شفى 

واآخر مببلغ وقدره 100.000 جنيه 
)مائة األف جنيه ل غري( بزعم وجود 

اإهمال طبي.

الدعوى موؤجل نظرها جلل�شة 
2016/5/18  للتقرير.

5
الق�شاء 
الإداري

62843 ل�شنة 
69 ق

طعن على قرار الإزالة ال�شادر من 
الإدارة الهند�شية بحي دار ال�شالم 
حمافظة القاهرة, باإزالة الدورين 

الثاين ع�شر والثالث ع�شر من امل�شت�شفى.

الطعن حمجوز جلل�شة 2016/5/26 
للحكم يف ال�شق امل�شتعجل.

6
نيابة دار 

ال�شالم
املح�شر رقم 
2193 ل�شنة 

2015 اإداري ق�شم 
دار ال�شالم

اتهام بخطاأ طبي يتمثل يف اإ�شابة طفل 
بفريو�س كبدي �شي الوبائي ناجت عن 

اإجراء عملية جراحية باآلت ملوثة 
)غري معقمة(.

ال�شكوى مازالت يف طور حتقيقات 
النيابة العامة, وقد مت اإعادتها 
موؤخرًا مل�شلحة الطب ال�شرعي.

مفردات البيان )6( دعاوى ق�شائية فقط ل غري,,,
ووفقاً لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. يف 2016/5/15  	•
مل يطراأ اأية تعديالت علي موقف الق�شايا املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك 

تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل 
تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�شة. 

�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م.: 	•
بالن�شبة اإيل الق�شايا الهامة املرفوعة من اأو �شد ال�شركة حتي تاريخ 2016/5/11  

فهي كالتي:
اأوًل: اأهم املحا�شر املحررة من/�شد م�شت�شفى ال�شروق

ررة �شد مدير م�شت�شفى ال�شروق  جنحة رقم 15238 ل�شنة 2015 نيابة العجوزة اأ�شلها حم�شر 6 اأحوال ل�شنة 2015 حمحُ
ب�شفته والدكتور والتمري�س املنوبني لياًل  وفيها ادعى ال�شاكي قيام التمري�س املنوب لياًل برتكيب كي�س دم له ل يتوافق 

مع ف�شيلة دمه ويخ�س مري�س اآخر كان معه بذات الغرفة بامل�شت�شفى مما اأدى اإىل تدهور حالته ال�شحية. وبتاريخ 
2016/3/22 قررت النيابة اأن تاأخذ اجلنحة رقمًا اإداريًا اأى اأن ت�شبح حم�شر اإدارى بدل من جنحة وجارى املتابعة 

واأعيدت للنيابة مرة اأخرى وجارى املتابعة.
ثانيًا: اأهم الق�شايا املقامة من/�شد م�شت�شفى ال�شروق             

جنحة عمالية بيئة رقم 6486 ل�شنة 2016 واأ�شلها املخالفة رقم 752 ل�شنة 2016 واأ�شلها املح�شر رقم 92111 ل�شنة 
2016 املحرر �شد املدير التنفيذي مل�شت�شفى ال�شروق ب�شفته من اأحد مفت�شي مكتب ال�شالمة وال�شحة املهنية بالعجوزة 

دعيًا فيه عدم اتخاذ امل�شت�شفى الحتياطات الالزمة للوقاية من  مديرية اجليزة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة محُ
خماطر احلريق وعدم تنفيذ قرار 134 ل�شنة 2003 املنفذ للمادة 227 من قانون رقم 12 ل�شنة 2003 من حيث تدريب 

ِدَد لها جل�شة 2016/05/15 لنظرها ويف  الإخ�شائيني والفنيني. واآخر القرارات املتخذة يف هذه اجلنحة هو اأنه ححُ
يوم 2016/4/13 مت التظلم من القرار حيث رفعت اجلنحة من جدول اجلل�شات وهي يف العر�س الأن يف نيابة العجوزة 

وجاري املتابعة.
ثالثًا: اأهم الدعاوى املرفوعة من/�شد م�شت�شفى ال�شروق   

دعوي رقم 421 ل�شنة 2012 تعوي�شات كلي �شمال اجليزة املرفوعة �شد رئي�س جمل�س اإدارة م�شت�شفى ال�شروق عن نف�شه 
وب�شفته واملدير التنفيذي مل�شت�شفى ال�شروق عن نف�شه وب�شفته والدكاترة اأع�شاء ق�شم الأ�شعة مب�شت�شفى ال�شروق عن 

دعيًا فيها املدعي بالدعوى اهمال ورعونة امل�شت�شفى يف ت�شخي�س حالته ال�شحية مما اأدى اإىل  نف�شهم وب�شفتهم واخرين محُ
فقدانه فر�شة عمل باململكة العربية ال�شعودية مطالبًا املدعى عليهم بالدعوى بتعوي�س عن الأ�شرار املادية والأدبية 

التي حلقته وقدرها مبلغ 300.000 )فقط ثالثمائة األف جنيه م�شري(. وتداولت الدعوى باجلل�شات وبجل�شة الأربعاء 
املوافق  6 اإبريل 2016 قررت املحكمة حجز الدعوى للحكم جلل�شة الأربعاء املوافق 25 مايو 2016 وجاري املتابعة.

ووفقّا لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. يف 2016/5/15   	•
مل يطراأ اأية تعديالت علي موقف الق�شايا املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك 

تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل 
تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�شة. 

�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.: 	•
بالن�شبة اإيل الق�شايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ 2016/5/11 فهي 

كالتي:
املوقف احلايلمو�شوع الدعوىرقم الدعوىاملحكمةم

1

نق�س 
مدين

6428 ل�شنة 
75 ق

دعوى تعوي�س مبتداأة �شد امل�شت�شفى مببلغ وقدره 
1.000.000 جنيه )مليون جنيه م�شري( على زعم من 

املدعي اأن امل�شت�شفى قامت باإ�شدار خطاب لل�شفارة ال�شعودية 
يفيد عدم تلقيه لأي نوع من اأنواع العالج داخل امل�شت�شفى 

واأن امل�شت�شفى مل ت�شدر اأية تقارير طبية عن احلالة 
ال�شحية للمدعي, بالرغم من اأنه كان يعالج بامل�شت�شفى 

حتت اإ�شراف اأحد اأطبائها, وقد ق�شي برف�س الدعوى اأمام 
حمكمة اأول درجة وتاأيد هذا احلكم ا�شتئنافيًا وهو ما مل 

يرت�شيه الطاعن فطعن عليه بالنق�س املاثل.

مل يحدد جل�شة لنظر 
الطعن حتى تاريخه.

2

�شمال 
القاهرة 

البتدائية

2518 ل�شنة 
2012

دعوى تعوي�س �شد امل�شت�شفى مببلغ وقدره 600.000 جنيه 
)�شتمائة األف جنيه م�شري( على زعم من املدعية اأنها مت 

ف�شلها تع�شفيًا.
رغم تغيبها وانقطاعها عن العمل ورف�شها التوقيع يف دفاتر 

احل�شور والن�شراف.

 بجل�شة 2016/3/30 
قررت املحكمة اإعادة 

الدعوي للمرافعة جلل�شة 
.2016/6/22

3

�شمال 
القاهرة 

البتدائية

1897 ل�شنة 
2013

دعوى ندب خبري �شد/ املمثل القانوين للم�شت�شفى واأحد 
الأطباء, بزعم وجود اإهمال مهني ج�شيم اأدى اإىل وفاة 
مورثة املدعني, والدعوى ل تنطوي على ثمة مطالبات 

مالية �شد امل�شت�شفى حتى تاريخه, ولكن من املنتظر 
ت�شمينها مطالبات مالية بالتعوي�س اإذا ما ثبت وجود خطاأ 

من امل�شت�شفى والطبيب املعالج.

الدعوى موؤجل نظرها 
جلل�شة 2016/7/2 

لالإطالع علي التقرير 
والإعالن.

4

�شمال 
القاهرة 

البتدائية

2571 ل�شنة 
2013

دعوى مطالبة بتعوي�س قدره 100.000 جنيه )مائة األف 
جنيه ل غري( �شد كاًل من: املمثل القانوين للم�شت�شفى – 
واأحد الأطباء – وممر�شة, بزعم قيام الأخريين برتك 
فوطة طبية داخل بطن املري�شة اأثناء اإجرائها لعملية 

جراحية داخل امل�شت�شفى, ح�شبما ورد ب�شحيفة الدعاء.

مت وقف الدعوى تعليقيًا 
حلني نهائية احلكم 

اجلنائي ال�شادر �شد كاًل 
من الطبيب واملمر�شة يف 

اجلنحة رقم 6769 ل�شنة 
2013 جنح م�شر اجلديدة 
واملق�شي فيها غيابيًا بتاريخ 

2013/6/30 بحب�س 
املتهمني �شنة وكفالة 

1.000 جنيه وامل�شاريف.

5
�شمال 

القاهرة 
الإبتدائية

5632 ل�شنة 
2013

دعوي مطالبة عمالية �شد امل�شت�شفي مببلغ وقدره 15.774 
جنيه )خم�شة ع�شر األف و�شبعمائة واأربعة و�شبعون جنيهّا( 
مقابل نقدي لر�شيد اأجازات املدعي ومكافاأة نهاية اخلدمة.

الدعوي حمجوزة للحكم 
بجل�شة 2016/5/24.

6

�شمال 
القاهرة 

البتدائية

4369 ل�شنة 
2015

دعوى مطالبة عمالية �شد امل�شت�شفى – مبقابل نقدي 
لر�شيد اأجازات املدعي خالل فرتة عمله بامل�شت�شفى, ومل 

يحدد املدعي ب�شحيفة دعواه املقابل النقدي لهذا الر�شيد.

قررت املحكمة بجل�شة 
2016/4/9 �شطب 

الدعوي. 
ومل جتدد الدعوي من 
ال�شطب حتي تاريخه.

7
م�شر 

اجلديدة 
اجلزئية 

532 ل�شنة 
2015

دعوي مطالبة �شد امل�شت�شفي مببلغ وقدره 36.920 جنيه 
)�شتة وثالثون األف وت�شعمائة وع�شرون جنيه( قيمة 

توريدات طبية مل تقم امل�شت�شفي ب�شدادها لوجود اأخطاء 
بالفواتري ال�شادرة عن ال�شركة املدعية.

الدعوي موؤجل نظرها 
جلل�شة 2016/9/4 

للتقرير.

8
�شمال 

القاهرة 
البتدائية

5180 ل�شنة 
2015

دعوى عمالية �شد امل�شت�شفى بطلب تعوي�س عن ف�شل 
تع�شفي وم�شتحقات عن مدة خدمة املدعي, ومل يحدد 

ب�شحيفة دعواه القيمة املالية للتعوي�س اأو امل�شتحقات.

الدعوى موؤجل نظرها 
جلل�شة  2016/9/20 

لتقرير اخلرباء.

9

�شمال 
القاهرة 

البتدائية

2400 ل�شنة 
2015

دعوى مطالبة بتعوي�س قدره 120.000 جنيه )مائة 
وع�شرون األف جنيه( �شد/ املمثل القانوين للم�شت�شفى, 

بزعم وجود اإهمال مهني ج�شيم مبعمل التحاليل – املوؤجر 
�شابقًا لإحدى الطبيبات – باأن اأ�شدر حتاليل مغايرة لواقع 
احلالة ال�شحية للمدعي, مما اأ�شر به اإذ حرمه من فر�شة 

عمل باخلارج.

الدعوى موؤجل نظرها 
جلل�شة  2016/6/13 

للتحري والإعالن.

مفردات البيان )9( دعاوى ق�شائية فقط ل غري,,,
التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفي  ل�شركة  القانوين  املمثل  من  املقدم  لالإقرار  ووفقّا  	•

�س.م.م. يف 2016/5/16  مل يطراأ اأية تعديالت علي موقف الق�شايا املو�شح اأعاله 
حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح الفوري عنه يف الفرتة 

فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�شة. 
يف  ال�شركة  لكتاب  وفقّا  ال�شركة  علي  املوقعة  الإدارية  اجلزاءات   .18

:2016/5/3
ل يوجد اأي جزاءات اإدارية موقعة علي ال�شركة اأو اإي من �شركاتها التابعة من قبل اإي 

جهة اإدارية بالأخ�س الهيئة العامة للرقابة املالية اأو الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق 
احلرة بناء علي خطاب ال�شركة يف 2016/5/3.

املمثل القانوين لل�شركة يف 2016/5/11  مل يطراأ اأية  من  املقدم  لالإقرار  ووفقّا  	•
تعديالت علي موقف اجلزاءات الإدارية املوقعة علي ال�شركة اأو اأحدي �شركاتها 

التابعة املو�شح اأعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�شاح 
الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح 

وبعد الرجوع للبور�شة.
التاأكد من  اإدارة ال�شركة ب�شاأن  تقريـر مراقبى احل�شابات اإىل جمل�س   .19

�شحة واإكتمال املعلومات بن�شرة الطرح: 
"�شركة م�شاهمة م�شرية" ال�شادة / جمل�س اإدارة �شركة م�شت�شفي كليوباترا 

قمنا باأداء الإجراءات املتفق عليها معكم واملذكورة اأدناه واملتعلقة بن�شرة طرح اأ�شهم 
"�س.م.م" واملطلوب تقدميها للبور�شة امل�شرية. وقد قمنا  �شركة م�شت�شفي كليوباترا 

بتنفيذ هذه املهمة طبقا للمعيار امل�شرى رقم )4400( ملهام اخلدمات ذات ال�شلة الذي 
ي�شرى على مهام تنفيذ اإجراءات متفق عليها. وقد قمنا باأداء هذه الإجراءات فقط 
مل�شاعدتكم فى اللتزام مبتطلبات البور�شة امل�شرية وفيما يلى ملخ�س بالإجراءات 

التى قمنا بها:
مطابقة بيانات البند الأول من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة والذي يتمثل يف   - 1

البيانات العامة عن ال�شركة حمل الطرح �شركة م�شت�شفي كليوباترا "�س.م.م" 
"�س.م.م" و�شركة م�شت�شفي  و�شركاتها التابعة )�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي 
النيل بدراوي "�س.م.م" و�شركة م�شت�شفي ال�شروق "�س.م.م"( مع ما هو وارد بدفاتر 

التابعة. ال�شركة و�شركاتها  و�شجالت وم�شتندات 
مطابقة بيانات البند الثاين من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة والذي يتمثل يف   - 2

الف�شاحات الإ�شافية التي تود ال�شركة اأن تف�شح عنها مع ما هو وارد بالقوائم املالية 
وم�شتندات و�شجالت ودفاتر ال�شركة و�شركاتها التابعة.

مطابقة بيانات البند الثالث من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة واملتعلق بتقرير   - 3
امل�شت�شار املايل امل�شتقل عن القيمة العادلة لل�شهم مع ما هو وارد بتقرير التقييم 

املعد مبعرفة امل�شت�شار املايل امل�شتقل )�شركة جرانت ثورنتون لال�شت�شارات املالية عن 
الأوراق املالية( وال�شادر يف مار�س 2016 كما مت تعديله يف 15 مايو 2016 والقوائم 

املجمعة وامل�شتقلة عن ال�شنوات 2013, 2014 و2015.
مطابقة بيانات البند الرابع من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة "القوائم املالية   - 4

املجمعة وامل�شتقلة" مع ما هو وارد بالقوائم املالية املجمعة  و امل�شتقله لل�شركة لالأعوام 
املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013, 2014 و2015.

مطابقة البيانات املالية بالبند اخلام�س من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة   - 5
والقوائم  ال�شركة  و�شجالت  مب�شتندات  مدرج  هو  ما  اأخرى" مع  اإ�شافية  "اإف�شاحات 

املالية املجمعة لل�شركة لالأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013, 2014 و2015.
مطابقة البيانات والي�شاحات املدرجة يف اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة وفقًا   - 6

للنموذج ال�شرت�شادي لن�شرة الطرح ال�شادر بقواعد القيد واإجراءاتها التنفيذية 
لأ�شهم ال�شركات املقيدة بالبور�شة ومع ما هو مطلوب الف�شاح عنه وفقًا لأحكام 

القانون رقم 159 ل�شنة 1981 والقانون رقم 95 ل�شنة 1992 ولئحتيهما التنفيذيتني.
وفيما يلي نتيجة تنفيذ الجراءات املبينة اأعاله:

مت مطابقة بيانات البند الأول من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة والذي يتمثل   - 1
يف البيانات العامة عن ال�شركة حمل الطرح �شركة م�شت�شفي كليوباترا "�س.م.م" 

"�س.م.م" و�شركة م�شت�شفي  و�شركاتها التابعة )�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي 
النيل بدراوي "�س.م.م" و�شركة م�شت�شفي ال�شروق "�س.م.م"( مع ما هو وارد بدفاتر 

و�شجالت وم�شتندات ال�شركة و�شركاتها التابعة ووجدت مطابقة.
مت مطابقة بيانات البند الثاين من الن�شرة والذي ميثل يف الف�شاحات الإ�شافية التي   - 2

تود ال�شركة اأن تف�شح عنها مع ما هو وارد بالقوائم املالية وم�شتندات و�شجالت ودفاتر 
ال�شركة و�شركاتها التابعة ووجدت مطابقة.

مت مطابقة بيانات البند الثالث من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة واملتعلقة بتقرير   - 3
امل�شت�شار املايل امل�شتقل عن القيمة العادلة لل�شهم مع ما هو وارد بتقرير التقييم 

املعد مبعرفة امل�شت�شار املايل امل�شتقل )�شركة جرانت ثورنتون لال�شت�شارات املالية عن 
الأوراق املالية( وال�شادر يف مار�س 2016 كما مت تعديله يف 15 مايو 2016 والقوائم 

املجمعة وامل�شتقلة عن ال�شنوات 2013, 2014 و2015 ووجدت مطابقة.
مت مطابقة بيانات البند الرابع من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة "القوائم املالية   - 4

املجمعة وامل�شتقلة" مع ما هو وارد والقوائم املالية املجمعة  وامل�شتقلة لل�شركة و 
�شركاتها التابعة لالأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013, 2014 و2015 ووجدت 

مطابقة.
مت مطابقة البيانات املالية بالبند اخلام�س من اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة   - 5

والقوائم  ال�شركة  و�شجالت  مب�شتندات  مدرج  هو  ما  اأخرى" مع  اإ�شافية  "اإف�شاحات 
املالية املجمعة لل�شركة لالأعوام املالية املنتهية يف31 دي�شمرب 2013, 2014 و2015 

ووجدت مطابقة.
مت مطابقة البيانات والي�شاحات املدرجة يف اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة وفقًا   - 6

للنموذج ال�شرت�شادي لن�شرة الطرح ال�شادر بقواعد القيد واإجراءاتها التنفيذية 
لأ�شهم ال�شركات املقيدة بالبور�شة ومع ما هو مطلوب الف�شاح عنه وفقًا لأحكام 

القانون رقم 159 ل�شنة 1981 والقانون رقم 95 ل�شنة 1992 ولئحتيهما التنفيذيتني 
ووجدت مطابقة.

وحيث ان الإجراءات الواردة اأعاله ل متثل عملية مراجعة ول فح�س حمدود متت طبقا 
ملعايري املراجعة امل�شرية اأو املعايري امل�شرية ملهام الفح�س املحدود, وبالتايل فاإننا لن نقوم 

باإ�شدار تقرير باأى تاأكد على اإعالن ن�شرة طرح اأ�شهم ال�شركة.
لو كنا قد قمنا باأداء اإجراءات اإ�شافية اأو قمنا باأداء عملية مراجعة اأو فح�س حمدود 
للقوائم املالية وفقًا ملعايري املراجعة امل�شرية اأو املعايري امل�شرية ملهام الفح�س املحدود, 

لكان من املمكن اأن تنمو اأمورًا اأخرى اإىل علمنا والتى كان من املمكن اأن نرفعها لكم.
اأعد تقريرنا هذا فقط بغر�س تقدميه اإىل جمل�س اإدارة �شركة م�شت�شفي كليوباترا 

مبتطلبات  اللتزام  يف  الإدارة  جمل�س  م�شاعدة  وبغر�س  طلبه  على  "�س.م.م" وبناًء 
البور�شة امل�شرية فيما يتعلق بطرح اأ�شهم ال�شركة للتداول وكذلك ن�شر ن�شرة الكتتاب. 
وبالتاىل ل ميكن توزيعه اأو ا�شتخدامه يف اأى غر�س اآخر بخالف الغر�س املذكور اأعاله. 
ويتعلق هذا التقرير فقط باملعلومات املالية املو�شحة اأعاله ول ميتد اإىل القوائم املالية 

"�شركة م�شاهمة م�شرية" ماأخوذة ككل. ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا 
تامر عبد التـواب

ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية
ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني

�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

اأحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
زميل جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

زميل جمعية ال�شرائب امل�شرية
�شجل املحا�شبني واملراجعني 8784

�شجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

القاهرة فى   17 مايو 2016
ال�شركة  اأ�شول  علي  املرتتبة  احلالية  والرهونات  بالقرو�س  بيان   .20

و�شركاتها التابعة وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:
فيما يلى بيان بالقرو�س والرهونات احلالية املرتتبة علي اأ�شول ال�شركة و�شركاتها 

التابعة وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10 ووفقّا لالي�شاحات املتممة للقوائم املالية 
املنتهية يف 2015/12/31:

مالية  اعتمادات  فتح  وعقود  الإئتمانية  والت�شهيالت  القرو�س  اأوًل: 
�س.م.م  كليوباترا  م�شت�شفى  ل�شركة  املمنوحة  مدين   جاري  ح�شاب  يف 

التابعة: و�شركاتها 
القرو�س املمنوحة ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م:  )1(
)اأ(  القر�س الأول من بنك التجارى الدوىل )م�شر( �س.م.م:

متويل متو�شط الأجل بتاريخ 2015/7/16 باجماىل مبلغ 203.000.000 جنيه   -
م�شرى)مائتان وثالثة مليون جنيه م�شري(  بغر�س متويل ال�شتحواذ على اأ�شهم �شركة 

م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م. و/اأو اأية �شركات اأو م�شت�شفيات م�شتهدفة تعمل 
فى ذات املجال.

مت �شحب قيمة القر�س بالكامل.  -
يتم احت�شاب �شعر العائد على اأ�شا�س �شعر الكوريدور لالقرا�س املعلن من البنك املركزى   -

امل�شرى م�شاف اإليه 2.4% �شنويًا علمًا باأن تاريخ ال�شتحقاق النهائى 2020/12/31.
تتعهد ال�شركة مبجموعة من التعهدات واللتزامات والتى تت�شمن الأتى:  -

رهن اأ�شهم ال�شركة بن�شبة 57.15% ل�شالح البنك, ون�شبة 52.7% من الأ�شهم اململوكة  	•
لل�شركة يف �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. ل�شالح البنك )والتي متثل 

كامل الأ�شهم اململوكة لل�شركة يف �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.(. وقد 
قامت ال�شركة برهن هذه الأ�شهم وفقّا لاللتزامات الواردة بعقد القر�س املاثل.
الإ�شافية على كافة  والأخطار  احلريق  خطر  �شد  تاأمني  وثيقة  باإبرام  القيام  	•

الأ�شول الثابتة احلالية اململوكة لل�شركة ل�شالح البنك كم�شتفيد وحيد مبا ل يقل 
عن 127.000.000 جنيه م�شرى على اأن تت�شمن تغطية على الأقل 25% من اإجماىل 
قيمة الوثيقة �شد خطر ال�شغب والإ�شرابات الأهلية والعمالية.  وقد قامت ال�شركة 

باإبرام وثيقة تاأمني �شد جميع الأخطار خم�ش�س منها مبلغ 127.000.000 جنيه 
م�شرى ل�شالح البنك التجارى الدوىل )م�شر( �س.م.م �شارية حتى 2017/10/7.

و/اأو اإ�شدار توكيل بالبيع اأو الرهن, اأو التنازل عن  امتياز  منح  اأو  رهن  اأو  بيع  عدم  	•
اأى من اأ�شول ال�شركة املادية اأو املعنوية حاليًا اأو م�شتقباًل ب�شورة توؤدى لالإخالل 

بالتعهدات املالية اأو اأيًا من ال�شروط واللتزامات املت�شمنة حتت هذا العقد اإل بعد 
احل�شول على موافقة كتابية من البنك )بخالف الرهن الذى �شوف ي�شدر ل�شالح 

البنك �شمانًا للتمويل املمنوح مبوجب هذا العقد وبخالف ال�شمانات الطبيعية 
املطلوبة من ال�شركة ملبا�شرة اأعمالها والتى يتم الإتفاق عليها مع البنك( وذلك طوال 

فرتة �شريان الت�شهيالت الئتمانية وحتى متام ال�شداد من اأ�شل وعوائد وعمولت 
وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد.

رغبة ال�شركة ال�شتحواذ على اأى موؤ�ش�شة/جهة من مواردها الذاتية عليها  حالة  فى  	•
اأن تخطر البنك بذلك قبل امتام عملية ال�شتحواذ.

كافة الأ�شول املوؤمن عليها ل�شالح البنك مل ولن يتم التاأمني عليها ل�شالح اأى طرف  اأن  	•
اأخر لدى اأى �شركة تاأمني اأخرى.

اأى جهة اأخرى اأو طرف اأخر  اأو  اأخرى  مالية  موؤ�ش�شة  اأو  بنك  اأى  من  القرتا�س  عدم  	•
مبا قد يخل بكافة التعهدات املالية الواردة بالعقد قبل وبعد هذا القرا�س اإل بعد 

اإخطار البنك كتابيًا.
و/اأو ال�شتثمار بطريق مبا�شر و/اأو غري مبا�شر فى  كفالت  و/اأو  قرو�س  منح  عدم  	•

اأى �شركة من ال�شركات ال�شقيقة و/اأو اأى طرف اأخر اإل بعد احل�شول على موافقة 
كتابية م�شبقة من البنك وفى حالة القرا�س/ال�شتثمار من موارد ال�شركة الذاتية 
ل يعد ذلك حالة اخالل ولكن يجب اأن يكون فى �شورة زيادة راأ�س املال املدفوع و/اأو 

قرو�س م�شاندة متنازل عن اأولوية �شدادها من امل�شاهمني ل�شالح البنك وعلى األ يخل 
بكافة التعهدات واللتزامات الواردة بالعقد اإل بعد اإخطار البنك كتابيًا.

راأ�شمالية فى اأى �شنة مبا قد يخل بالتعهدات املالية املتفق  تو�شعات  اأى  اإجراء  عدم  	•
عليها مع البنك قبل وبعد هذه التو�شعات اإل بعد اإخطار البنك كتابيًا.

الأق�شاط امل�شتحقة ل�شالح البنك  �شداد  فى  ال�شركة  موارد  كفاية  عدم  حالة  فى  	•
من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد, تلتزم 

ال�شركة بالت�شويت �شنويًا باليجاب على توزيع الأرباح فى اجلمعية العمومية 
ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م., على اأن ت�شتخدم هذه الأرباح فى 

�شداد املديونية امل�شتحقة على ال�شركة ل�شالح البنك.
مبا�شر اأو غري مبا�شر( فى راأ�س مال �شركة م�شت�شفى  )ب�شكل  ال�شركة  ملكية  تقل  األ  	•

القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م. و/اأو اأية �شركات اأو م�شت�شفيات يتم ال�شتحواذ عليها 
عن طريق قر�س من البنك عن ن�شبة 51% واأن تظل لل�شركة ب�شكل مبا�شر و/اأو غري 

اإدارة �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى  مبا�شر ال�شيطرة على الت�شويت مبجل�س 
�س.م.م. و/اأو اأية �شركات اأو م�شت�شفيات يتم ال�شتحواذ عليها عن طريق قر�س من 

البنك لتخاذ قرارات جمل�س الإدارة.
التزامات وتعهدات امل�شاهم الرئي�شي: 	•

تتعهد �شركة كري هيلثكري اإل.تي.دي. .Care Healthcare Ltd- امل�شاهم الرئي�شي- بتعهد 
نهائى غري قابل لالإلغاء اأو الرجوع فيه يفيد بعدم الت�شويت باملوافقة على اإجراء اأى 
توزيعات اأرباح خالل ال�شنة املالية املعنية اإل بعد قيام ال�شركة ب�شداد اأق�شاط مبلغ 

التمويل من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد وعلى 
األ يرتتب على التوزيع الإخالل باأى من اللتزامات والن�شب املالية الواردة بهذا العقد 

قبل وبعد توزيع الأرباح, واأنه فى حالة حدوث عجز فى معدل خدمة الدين و/اأو زيادة 
فى تكاليف ال�شركة �شيتم تغطيتها عن طريق تدفقات نقدية جديدة فى �شورة زيادة راأ�س 
مال ال�شركة املدفوع و/اأو قرو�س م�شاندة من م�شاهمى ال�شركة املتنازل عن اأولوية �شدادها 

ل�شالح البنك, دون احل�شول على قرو�س من بنك اأخر.
)ب( القر�س الثانى من بنك التجارى الدوىل )م�شر( �س.م.م:

متويل متو�شط الأجل بتاريخ 2016/1/19 باجماىل مبلغ 230.000.000 جنيه   -
م�شرى)مائتان وثالثون مليون جنيه م�شري(  بغر�س متويل ال�شتحواذ على م�شت�شفى 

ال�شروق �س.م.م.
مت �شحب مبلغ  208.714.800 جنيه م�شري من القر�س حتي تاريخه.  -

يتم احت�شاب �شعر العائد على اأ�شا�س �شعر الكوريدور لالقرا�س املعلن من البنك املركزى   -
امل�شرى م�شاف اإليه 2,4% �شنويًا علمًا باأن تاريخ ال�شتحقاق النهائى 2022/1/20.

تتعهد ال�شركة مبجموعة من التعهدات واللتزامات والتى تت�شمن الأتى:  -
رهن اأ�شهم ال�شركة بن�شبة 99.99% ل�شالح البنك, ون�شبة 100% من الأ�شهم اململوكة   -
لل�شركة يف �شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. ل�شالح البنك, ون�شبة 51% من الأ�شهم 

اململوكة لل�شركة يف �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. وقد قامت ال�شركة برهن 
باقي اأ�شهم ال�شركة واملكملة لن�شبة 99.9% من اأ�شهم ال�شركة وكذا رهن ن�شبة 51% من 

الأ�شهم اململوكة لل�شركة  يف �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. وجاري حاليّا انهاء 
اإجراءات رهن كامل الأ�شهم اململوكة لل�شركة يف �شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. وفقّا 

لاللتزمات الواردة بعقد القر�س املاثل.
تاأمني �شد خطر احلريق والأخطار الإ�شافية على كافة  وثيقة  باإبرام  القيام  	•

الأ�شول الثابتة واملخزون اململوكة مل�شت�شفى ال�شروق �س.م.م ل�شالح البنك كم�شتفيد 
وحيد على اأن تت�شمن تغطية على الأقل 25% من اإجماىل قيمة الوثيقة �شد 
خطر ال�شغب والإ�شرابات الأهلية والعمالية. قامت �شركة م�شت�شفي ال�شروق 

�س.م.م. باإ�شدار وثيقة تاأمني �شد خطر احلريق, وثيقة �شاملة, ومت تخ�شي�س مبلغ 
41.313.000 جنيه م�شري من اأ�شل مبلغ 71.724.045 جنيه م�شري ل�شالح البنك 

التجاري الدويل.
كافة  على  الإ�شافية  والأخطار  احلريق  خطر  �شد  تاأمني  وثيقة  باإبرام  القيام  	•
الأ�شول الثابتة احلالية اململوكة مل�شت�شفى النيل بدراوى �س.م.م. ل�شالح البنك 

كم�شتفيد وحيد على اأن تت�شمن تغطية على الأقل 25% من اإجماىل قيمة الوثيقة 
�شد خطر ال�شغب والإ�شرابات الأهلية والعمالية. قامت �شركة م�شت�شفى النيل 

بدراوى �س.م.م باإ�شدار وثيقة تاأمني �شد خطر احلريق باإجماىل مبلغ 25.093.348 
ل�شالح  البنك التجاري الدويل.  

والأخطار الإ�شافية على كافة  احلريق  خطر  �شد  تاأمني  وثيقة  باإبرام  القيام  	•
الأ�شول الثابتة واملخزون اململوكة لل�شركة ل�شالح البنك كم�شتفيد وحيد مبا ل يقل 

عن 127.000.000 جنيه م�شرى على اأن تت�شمن تغطية على الأقل 25% من اإجماىل 
قيمة الوثيقة �شد خطر ال�شغب والإ�شرابات الأهلية والعمالية. وقد قامت ال�شركة 

باإبرام وثيقة تاأمني �شد جميع الأخطار خم�ش�س منها مبلغ 127.000.000 جنيه 
م�شرى ل�شالح البنك التجارى الدوىل )م�شر( �س.م.م �شارية حتى 2017/10/7 وهى 

نف�س الوثيقة امل�شار اليها فى عقد القر�س الول.
و/اأو اإ�شدار توكيل بالبيع اأو الرهن, اأو التنازل عن  امتياز  منح  اأو  رهن  اأو  بيع  عدم  	•

اأى من اأ�شول ال�شركة املادية اأو املعنوية حاليًا اأو م�شتقباًل ب�شورة توؤدى لالإخالل 
بالتعهدات املالية اأو ايًا من ال�شروط واللتزامات املت�شمنة حتت هذا العقد اإل بعد 

احل�شول على موافقة كتابية من البنك )بخالف الرهن الذى �شوف ي�شدر ل�شالح 
البنك �شمانًا للتمويل املمنوح مبوجب هذا العقد وبخالف ال�شمانات الطبيعية 

املطلوبة من ال�شركة ملبا�شرة اأعمالها والتى يتم الإتفاق عليها مع البنك( وذلك طوال 
فرتة �شريان الت�شهيالت الئتمانية وحتى متام ال�شداد من اأ�شل وعوائد وعمولت 

وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد.
ال�شركة ال�شتحواذ على اأى موؤ�ش�شة/جهة من مواردها الذاتية عليها  رغبة  حالة  فى  	•

اأن تخطر البنك بذلك قبل امتام عملية ال�شتحواذ وعلى األ يخل بكافة التعهدات 
واللتزامات الواردة بالعقد.

عليها ل�شالح البنك مل ولن يتم التاأمني عليها ل�شالح اأى طرف  املوؤمن  الأ�شول  كافة  اأن  	•
اأخر لدى اأى �شركة تاأمني اأخرى.

اأى بنك اأو موؤ�ش�شة مالية اأخرى اأو اأى جهة اأخرى اأو طرف اأخر  من  القرتا�س  عدم  	•
مبا قد يخل بكافة التعهدات املالية الواردة بالعقد قبل وبعد هذا القرا�س اإل بعد 

اإخطار البنك كتابيًا.
مبا�شر و/اأو غري مبا�شر فى  بطريق  ال�شتثمار  و/اأو  كفالت  و/اأو  قرو�س  منح  عدم  	•

اأى �شركة من ال�شركات ال�شقيقة و/اأو اأى طرف اأخر اإل بعد احل�شول على موافقة 
كتابية م�شبقة من البنك وفى حالة القرا�س/ال�شتثمار من موارد ال�شركة الذاتية 
ل يعد ذلك حالة اخالل ولكن يجب اأن يكون فى �شورة زيادة راأ�س املال املدفوع و/اأو 

قرو�س م�شاندة متنازل عن اأولوية �شدادها من امل�شاهمني ل�شالح البنك وعلى األ يخل 
بكافة التعهدات واللتزامات الواردة بالعقد اإل بعد اإخطار البنك كتابيًا.

حدوث اأى انق�شام لالأ�شهم اأو اإ�شدار اأ�شهم اإ�شافية  اأو  ال�شركة  مال  راأ�س  زيادة  حالة  فى  	•
لأى �شبب من ال�شباب يتم الحتفاظ بنف�س ن�شب الأ�شهم املرهونة ل�شالح البنك قبل 
وبعد الزيادة لكل من ال�شركة بن�شبة 99.99%, �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى 

�س.م.م. بن�شبة 52.7%, �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى �س.م.م. بن�شبة 51% وم�شت�شفى 
ال�شروق �س.م.م. بن�شبة 100% من الأ�شهم التى مت ال�شتحواذ عليها من ال�شركة وبحيث 

ل يتم تقلي�س ن�شبة الأ�شهم املرهونة ل�شالح البنك.
يخل بالتعهدات املالية املتفق  قد  مبا  �شنة  اأى  فى  راأ�شمالية  تو�شعات  اأى  اإجراء  عدم  	•

عليها مع البنك قبل وبعد هذه التو�شعات اإل بعد اإخطار البنك كتابيًا. وفى حالة زيادة 
التو�شعات الراأ�شمالية عن التعهدات املالية يلزم احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة 

من البنك.
الأق�شاط امل�شتحقة ل�شالح البنك من  �شداد  فى  ال�شركة  موارد  كفاية  عدم  حالة  فى  	•

اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد, تلتزم ال�شركة 
بالت�شويت �شنويًا بالإيجاب على توزيع الأرباح فى اجلمعية العمومية ل�شركة م�شت�شفى 
ال�شروق �س.م.م., �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م. و�شركة م�شت�شفى النيل 

بدراوى �س.م.م., على اأن ت�شتخدم هذه الأرباح فى �شداد املديونية امل�شتحقة على 
البنك. ال�شركة ل�شالح 

ملكية ال�شركة )ب�شكل مبا�شر اأوغري مبا�شر( فى راأ�شمال �شركة م�شت�شفى  تقل  األ  	•
القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م. و/اأو �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى �س.م.م . و/اأو �شركة 

م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م., و/اأو اأية �شركات اأو م�شت�شفيات يتم ال�شتحواذ عليها عن 
طريق ت�شهيالت ائتمانية ممنوحة من البنك عن ن�شبة 51% اإل بعد احل�شول على 

موافقة كتابية من البنك.
التزامات وتعهدات امل�شاهم الرئي�شي: 	•

موافاة البنك بتعهد نهائى غري قابل لالإلغاء اأو الرجوع فيه من �شركة كري هيلثكري اإل. تي. 
دي. .Care Healthcare Ltd امل�شاهم الرئي�س يف ال�شركة يفيد بالأتى: )اأ( عدم اإجراء 

اأى توزيعات لالأرباح خالل ال�شنة املالية املعنية اإل بعد قيام ال�شركة ب�شداد اأق�شاط مبلغ 
التمويل من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأى ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد 

وعلى األ يرتتب على التوزيع الإخالل باأى من اللتزامات والن�شب املالية الواردة بهذا 
العقد قبل وبعد توزيع الأرباح, )ب( اأنه فى حالة حدوث عجز فى معدل خدمة الدين و/

اأو زيادة فى تكاليف ال�شركة �شيتم تغطيتها عن طريق تدفقات نقدية جديدة فى �شورة 
زيادة راأ�س مال ال�شركة املدفوع و/اأو قرو�س م�شاندة من م�شاهمى �شركة كري هيلثكري اإل. 

تي. دي. .Care Healthcare Ltd املتنازل عن اأولوية �شدادها ل�شالح البنك, دون احل�شول 
على قرو�س من بنك اأخر, )ج( موافاة البنك بعقد تنازل عن اأولوية �شداد ل�شالح البنك 

عن مبلغ 47.000.000 جنيه م�شرى)�شبعة واأربعون مليون جنيه م�شري(  م�شحوبًا 
ب�شهادة معتمدة من مراقب احل�شابات اخلا�س بال�شركة يو�شح اأن احلد الأدنى للر�شيد 

مبلغ 47.000.000 جنيه م�شرى)�شبعة واأربعون مليون جنيه م�شري( , )د( ت�شوية قيمة 
الفرق بني ال�شعر النهائى لال�شتحواذ على م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. وبني مبلغ التمويل 

املمنوح من البنك البالغ قدره 230.000.000 جنيه م�شرى)مائتان وثالثون مليون جنيه 
م�شري( عن طريق ح�شاب جارى م�شاهمني و/اأو عن طريق �شخ تدفقات نقدية, على اأن 

يتم التنازل عن اأولوية �شداد هذا املبلغ ل�شالح البنك مع عدم الخالل باأى من التعهدات 
املذكورة بالعقد اأو عقد القر�س الأول وبعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من 

البنك ,)هـ( موافاة البنك ب�شهادة معتمدة من مراقب احل�شابات تفيد ر�شيد ح�شاب جارى 
امل�شاهمني الذى مت �شخه من قبل امل�شاهمني وتف�شيله فى حالة وجود اأكرث من م�شاهم فى 
موعد اأق�شاه 2016/5/31 يو�شح املبلغ الذى يزيد عن مبلغ التمويل بالإ�شافة اإىل مبلغ 

47.000.000 جنيه م�شرى )�شبعة واأربعون مليون جنيه م�شري( املتنازل عنه ل�شالح 
البنك م�شحوبًا بعد التنازل. مت التنازل عن اأولوية �شداد مبلغ 47.000.000 جنيه 

م�شرى)�شبعة واأربعون مليون جنيه م�شري(  ل�شالح البنك وت�شوية الفرق بني ال�شعر 
النهائى لالإ�شتحواذ ومبلغ التمويل املمنوح من البنك.

اإف�شاحات عامة:
قامت �شركة كري هيلثكري اإل. تي. دي .Care Healthcare Ltd, امل�شاهم الرئي�شي بال�شركة, 

برهن 100% من الأ�شهم اململوكة لها يف �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. والتي متثل 
يف تاريخه ن�شبة 99.9% من اأ�شهم ال�شركة. وقد مت التفاق مع البنك التجارى الدوىل 

)م�شر( �س.م.م. على فك الرهن على ن�شبة 25% كحد اأق�شى من اأ�شهم ال�شركة وذلك 
لإمتام عملية القيد والطرح فى البور�شة امل�شرية وذلك عماًل بقواعد قيد و�شطب الأوراق 

امل�شرية. بالبور�شة  املالية 
جاري  ح�شاب  فى  مالية  اعتمادات  فتح  ائتمانية/عقود  ت�شهيالت   )2(

مدين املمنوحة ل�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م:
عقد فتح اعتماد ماىل فى ح�شاب جارى مدين - بنك عوده: )اأ( 

تبلغ قيمة العتماد 5.000.000  جنيه م�شرى )خم�شة مليون جنيه م�شرى( بفائدة 
قدرها 3.25% عالوة على متو�شط �شعر الكوريدور بحد ادنى 13% وكذا عمولة اأعلى ر�شيد 

مدين قيمتها واحد بالألف �شهريًا. بتاريخ 2015/12/31 كان اجماىل املبلغ امل�شحوب 
5.577.072 جنيه م�شرى )خم�شة مليون وخم�شمائة و�شبعة و�شبعون األفًا واثنان 

و�شبعون جنيه م�شري(. 
ال�شركة  بنك   - مدين  جارى  ح�شاب  �شورة  فى  ائتمانى  ت�شهيل  عقد  )ب(  

الدولية: العربية  امل�شرفية 
مت منح ت�شهيل بح�شاب جارى مدين فى حدود 3.000.000 جنيه م�شرى)ثالثة مليون 

جنيه م�شرى( بفائدة قدرها 3.25% عالوة على متو�شط �شعر الكوريدور بحد ادنى %13 
وكذا عمولة اأعلى ر�شيد مدين قيمتها واحد بالألف �شهريًا. بتاريخ 2015/12/31 كان 

اجماىل املبلغ امل�شحوب 2.920.183 جنيه م�شرى )مليونان وت�شعمائة وع�شرون األفًا 
ومائة وثالثة وثمانون جنيه م�شري(. 

جاري  ح�شاب  فى  مالية  اعتمادات  فتح  ائتمانية/عقود  ت�شهيالت   )3(
مدين املمنوحة ل�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م:

ل يوجد.  -
جاري  ح�شاب  فى  مالية  اعتمادات  فتح  ائتمانية/عقود  ت�شهيالت   )4(

مدين املمنوحة ل�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.:
ل يوجد.  -

ال�شركة  واأ�شهم  اأ�شول  علي  احلالية  وال�شمانات  بالرهونات  بيانات  ثانيًا: 
التابعة: و�شركاتها 

الرهون وال�شمانات املفرو�شة علي ال�شركة و�شركاتها التابعة
�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.

عقد القر�س م�شدر م
الرهن /ال�شمان

نوع الرهن/ ال�شمان املرتتب 
علي الأ�شل

الأ�شل املرهون �شمانّا للقر�س

عقد متويل متو�شط 1
الأجل مببلغ 

203.000.000 جنيه 
م�شرى )مائتان وثالثة 

مليون جنيه م�شرى( 
مربم بني ال�شركة 

والبنك التجارى الدوىل 
)م�شر( �س.م.م.  

�شندات لأمر باإجماىل مبلغ 
ي�شاوى مبلغ التمويل املقدم 

فعليًا لل�شركة بحيث تتنا�شب 
قيمة كل �شند لأمر مع قيمة 

اأق�شاط ال�شداد. 
رهن 52.7% من اإجماىل اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة رهن اأ�شهم.

التخ�ش�شى �س.م.م. اململوكة لل�شركة ل�شالح البنك.

عقد متويل متو�شط 2 
الأجل مبلغ 

230.000.000 جنيه 
م�شرى )مائتان وثالثون 

مليون جنيه م�شرى( 
مربم بني ال�شركة 

والبنك التجارى الدوىل 
)م�شر( �س.م.م.  

�شندات لأمر باإجماىل ي�شاوى 
مبلغ التمويل املقدم فعليًا 

لل�شركة بحيث تتنا�شب قيمة 
كل �شند لأمر مع قيمة اأق�شاط 

ال�شداد.
رهن اأ�شهم �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. امل�شتحوذ توكيل بالرهن. 

عليها من قبل ال�شركة ل�شالح البنك. وال�شركة حاليّا 
ب�شدد انهاء اإجراءات رهن اأ�شهم �شركة م�شت�شفي 

ال�شروق �س.م.م. 
رهن 51% من اأ�شهم �شركة م�شت�شفى النيل بدراوي رهن اأ�شهم.

�س.م.م. ل�شالح البنك.
تعهد ببقاء نف�س ن�شب الأ�شهم 
املرهونة على ال�شركة, �شركة 
م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى 

�س.م.م., �شركة م�شت�شفى النيل 
بدراوى �س.م.م., وم�شت�شفى 

ال�شروق �س.م.م. �شواء فى 
حالة زيادة راأ�س مال ال�شركة 

اأو حدوث اأى انق�شام لالأ�شهم 
اأو اإ�شدار اأ�شهم اإ�شافية لأى 

�شبب من ال�شباب بحيث ل يتم 
تقلي�س ن�شبة الأ�شهم املرهونة 

ل�شالح البنك.

تتعهد ال�شركة باأنه فى حالة زيادة راأ�س مال ال�شركة 
اأو حدوث اأى انق�شام لالأ�شهم اأو اإ�شدار اأ�شهم اإ�شافية 

لأى �شبب من ال�شباب يتم الحتفاظ بنف�س ن�شب 
الأ�شهم املرهونة ل�شالح البنك قبل وبعد الزيادة لكل 

من ال�شركة بن�شبة 99.99%, �شركة م�شت�شفى القاهرة 
التخ�ش�شى �س.م.م. بن�شبة 52.7%, �شركة م�شت�شفى 

النيل بدراوى �س.م.م. بن�شبة 51% وم�شت�شفى ال�شروق 
�س.م.م. بن�شبة 100% من الأ�شهم التى مت ال�شتحواذ 
عليها من ال�شركة وبحيث ل يتم تقلي�س ن�شبة الأ�شهم 

املرهونة ل�شالح البنك. 
 قامت �شركة كري هيلثكري اإل. تي. دي

.Care Healthcare Ltd, امل�شاهم الرئي�شي بال�شركة, 
برهن 100% من الأ�شهم اململوكة لها يف �شركة م�شت�شفي 

كليوباترا �س.م.م. والتي متثل يف تاريخه ن�شبة %99.9 
من اأ�شهم ال�شركة. وقد مت التفاق مع البنك التجارى 

الدوىل )م�شر( �س.م.م. على فك الرهن على ن�شبة %25 
كحد اأق�شى من اأ�شهم ال�شركة وذلك لإمتام عملية القيد 

والطرح فى البور�شة امل�شرية وذلك عماًل بقواعد قيد 
و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.

�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م.
عقد القر�س م�شدر م

الرهن /ال�شمان
نوع الرهن/ ال�شمان املرتتب 

علي الأ�شل
الأ�شل املرهون �شمانّا للقر�س

عقد اعتماد ماىل فى 1
ح�شاب جارى مدين 
مع بنك عودة مببلغ 
5.000.000 جنيه 

م�شرى)خم�شة مليون 
جنيه م�شري(.

�شند اذنى ي�شتحق عند الطالع 
مببلغ 5.000.000 جنيه 

م�شرى )خم�شة مليون جنيه 
م�شري(.

للبنك حق امتياز عام على الأموال التى تخ�س �شركة حق امتياز.
م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. من ح�شابات وودائع وغريها 

من الأموال التى تكون فى اأى وقت من الأوقات فى 
حيازة البنك اأو حتت �شلطته اأو ت�شلم له اأو تودع اأو 

ت�شجل با�شمه وذلك �شمانًا لأى مبالغ اأو التزامات 
م�شتحقة اأو مرتتبة الآن اأو قد ت�شتحق اأو ترتتب فيما 

بعد على �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.
عقد ت�شهيل ائتمانى 2

فى �شورة ح�شاب 
جارى مدين مع بنك 

ال�شركة امل�شرفية 
العربية الدولية مببلغ 

3.000.000 جنيه 
م�شرى )ثالثة مليون 

جنيه م�شري(.

�شند اذنى ي�شتحق عند الطالع 
مببلغ 3.000.000  جنيه 

م�شرى )ثالثة مليون جنيه 
م�شري(.

للبنك احلق فى اأن يحتجز اأى مبلغ اأو اأية اأوراق اأو رهن حيازى.
م�شتندات قابلة للتظهري اأو اأية اأموال اأو �شندات مالية 

عائدة ل�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. ت�شل اإىل 
حيازة البنك اأو ت�شرف باأى فرع من فروعه اأو عمالئه 

كما يحق له الت�شرف فيها واأن يدخلها كمبالغ مدفوعة 
من �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. لت�شديد احل�شاب 

املطلوب منه اأو الذى ي�شتحق عليه من وقت لأخر 
مبوجب دفاتر البنك وقيوداته وتعترب هذه الأموال 

مبوجب هذا الإقرار ال�شريح وبدون احتياج اإىل اإقرار 
اأخر من قبل �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. تاأمينًا 

غري قابل للتجزئة ل�شمان كافة ما يكون م�شتحقًا اأو 
ي�شتحق عليه للبنك.

ثالثًا: عقود التاأجري التمويلي ل�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. و�شركة 
م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م.:

عقود التاأجري التمويلى
�شركة م�شت�شفى النيل بدراوى �س.م.م.

رقم م
العقد

تاريخ اأخر العني املوؤجرةتاريخ العقد
ق�شط 

م�شتحق 
ال�شداد

املبلغ 
املتبقى 
�شداده

قيود املذكورة بالعقد

العقود املربمة مع كوربلي�س للتاأجري التمويلى م�شر �س.م.م. )كوربلي�س(
1 جهاز موجات 131802012/10/15

�شوتية 
 ACUSON X300

– مبلحقاته
1 جهاز اأ�شعة 

مقطعية 
 Oncology –

 VSIM –
 16 Emotions

CT  - مبلحقاته

2018/1/20 921.931
جنيه 
م�شري

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. بالتايل:

- تاأمني العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على 

اأن تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو 
من يتنازل اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. 

وقد قامت �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. بالتاأمني علي الأجهزة املذكورة 
ل�شالح �شركة كوربلي�س وذلك �شد خطر 

احلريق باإجمايل مبلغ 3.405.180 جنيه 
م�شري )ثالثة ماليني واأربعمائة وخم�شة 

األف ومائة وثمانون جنيه م�شري( و�شد 
خطر ال�شطو باإجمايل مبلغ 3.450.180 

جنيه م�شري )ثالثة ماليني واأربعمائة 
وخم�شون األف ومائة وثمانون جنيه 

م�شري(. والوثيقتني �شاريتني حتي 4 اأبريل 
2017 علمّا باأن اإجمايل القيمة الإيجارية 
3.405.180 جنيه م�شري )ثالثة ماليني 

واأربعمائة وخم�شة األف ومائة وثمانون 
جنيه م�شري(.

- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 
واإل يحق لكوربلي�س مطالبة �شركة  

م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. ب�شداد 
كافة املديونية املتعلقة بعقد التاأجري 

التمويلى فورًا.
- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد 

احل�شول على املوافقة الكتابية من 
كوربلي�س وبعد الوفاء باللتزامات ال�شنوية 

لعقد التاأجري التمويلى.
1 جهاز معجل 231932012/11/29

خطى وم�شتمالته 
موديل 

 Unique Power
 IMRT, MV

 Rep, Remote
Couch

2018/9/20 3.123.219
جنيه 
م�شري

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. بالتايل:

- تاأمني العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على 

اأن تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من 
يتنازل اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد وقد 

قامت ال�شركة باإبرام وثيقتني تاأمني �شد 
خطر احلريق مببلغ 7.085.000 جنيه 

م�شري وخطر ال�شطو مببلغ 7.085.000 
جنيه م�شري ل�شالح �شركة كوربلي�س 

والوثيقتني �شاريتني حتي 10 يونيو 2016.
- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 

واإل يحق لكوربلي�س مطالبة ال�شركة ب�شداد 
كافة املديونية املتعلقة بعقد التاأجري 

التمويلى فورًا.
- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد 

احل�شول على املوافقة الكتابية من 
كوربلي�س وبعد الوفاء باللتزامات ال�شنوية 

لعقد التاأجري التمويلى.
�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.

رقم م
العقد

تاريخ اأخر العني املوؤجرةتاريخ العقد
ق�شط 

م�شتحق 
ال�شداد

املبلغ 
املتبقى 
�شداده

القيود املذكورة بالعقد

العقد املربم مع ال�شركة الدولية للتاأجري التمويلى )اإنكولي�س(
1- 2014/11/25

واملعدل بتاريخ 
.2014/12/28

كامل قطعة 
الأر�س رقم 

)11( تق�شيم 
املنطقة )ج( من 
تق�شيم اجلمعية 

التعاونية لالإ�شكان 
لأع�شاء النادى 
الأهلى بحو�س 

مدينة الأوقاف 
رقم 1 بناحية 
بولق الدكرور 

مركز وحمافظة 
اجليزة, وتاأخذ 
رقم 20 عوايد, 

73 تنظيم �شارع 
اأحمد عرابى 

باملهند�شني 
حمافظة اجليزة 
مب�شطح 366.45 

م2. تت�شمن 
رخ�شة البناء رقم 

12 ل�شنة 2013 
�شادرة بتاريخ 
 2014/12/9
املتعلقة بهذه 

القطعة اأنه 
ي�شرح ببناء 
بدروم جراج 

وار�شى جتارى 
وميزانني اإدارى  

وع�شرة اأدوار 
متكررة �شكنى 

وغرف خدمات 
بال�شطح. 

2017/10/251.770.040
جنيه 

م�شري    

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

- اإ�شدار وثيقة تاأمني تعادل 100% من قيمة 
املال املوؤجر �شد �شائر املخاطر على اأن تكون 
�شركة اإنكولي�س امل�شتفيد الوحيد واأن تكون 

ال�شركة م�شتفيد اإ�شافى فقط فى حالة 
الهالك اجلزئى ومل تقم ال�شركة بالتاأمني 

علي العني املوؤجرة حتي تاريخه.
- احل�شول على املوافقة الكتابية امل�شبقة 

من اإنكولي�س فى حالة اإندماجها فى �شركة 
اأو كيان اآخر اأو حلها اأو حوالة اأو بيع اأ�شهم 
امل�شاهمني فيها وقت ابرام العقد اإىل الغري. 



العقود املربمة مع كوربلي�س للتاأجري التمويلى م�شر �س.م.م. )كوربلي�س(
�شيارة تويوتا هاى 140992015/1/12

 Hi Ace – ا�س
MMM – موديل 

 2500 – 2015
�شى �شى.

2018/4/1 124.216
جنيه 

م�شري 

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

- تاأمني على العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على اأن 

تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من يتنازل 
اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. وقد قامت ال�شركة 

بالتاأمني علي ال�شيارة ل�شالح �شركة م�شت�شفي 
ال�شروق �س.م.م. ولي�س ل�شركة كوربلي�س.

 - عدم القرتا�س اأو التاأجري التمويلى اإل بعد 
احل�شول على موافقة كتابية من كوربلي�س.

- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد الوفاء 
بالتزامات عقد التاأجري التمويلى.

- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 
اإل بعد احل�شول على املوافقة الكتابية من 

كوربلي�س علما باأن اإجماىل القيمة اليجارية 
198.024 جنيه م�شرى. 

1 منظار م�شالك 240962015/1/28
– مرن موديل 

FLEX-X-C
2 تروللى نقل 
مري�س موديل 

PTs-H
5 �شرير رعاية 
مركزة موديل 

B868y
19 �شرير مري�س 

B368a موديل
4 كومود حفظ 

اأدوية مري�س 
3 تروللى طوارىء 

بجهاز �شدمات 
قلب

1 وحدة جراحة 
املخ والع�شاب 

)ماى فيلد(

2017/12/20 458.389
جنيه 
م�شري

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

- التاأمني على العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على اأن 

تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من يتنازل 
اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. وقد قامت �شركة 

م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. باإبرام وثيقة 
تاأمني �شد خطر احلريق فقط باإجماىل مبلغ 
820.000 جنيه م�شرى واملوؤمن له هو �شركة 

كوربلي�س ل�شالح بنك م�شر فرع الأورمان 
�شارية حتى 1 اأبريل 2016 وجاري التجديد 

علمًا باأن اإجماىل القيمة الإيجارية 843.524 
جنيه م�شرى.  

- بعدم القرتا�س اأو التاأجري التمويلى اإل بعد 
احل�شول على موافقة كتابية من كوربلي�س.

- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد الوفاء 
بالتزامات عقد التاأجري التمويلى.

- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 
اإل بعد احل�شول على املوافقة الكتابية من 

كوربلي�س.
جهاز موجات فوق 341852015/4/5

ال�شوتية اخلا�س 
بفحو�شات الكلى 
وامل�شالك موديل 

PE300X  ماركة 
  Siemens

2018/2/20 163.216
جنيه 
م�شري

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

 - تاأمني على العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على اأن 

تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من يتنازل 
اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. وقد قامت �شركة 

م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. باإبرام وثيقتني 
تاأمني �شد خطر احلريق باإجماىل مبلغ 

370.500 جنيه م�شرى و�شد خطر ال�شطو 
باإجماىل مبلغ 370.500 جنيه م�شرى ل�شالح 

�شركة كوربلي�س. والوثيقتان �شاريتان حتى 
4 يونيو 2016 علماً باأن اجماىل القيمة 

الإيجارية 260.196 جنيه م�شرى. علمّا باأن 
الوثيقتني ي�شمالن التاأمني علي جهاز موجات 

فوق ال�شوتية )�شونار( حمل عقد التاأجري 
التمويلي رقم 4215 بالإ�شافة اإيل التاأمني 

علي جهاز موجات فوق ال�شوتية اخلا�س 
  PE300X بفحو�شات الكلى وامل�شالك موديل

.Siemensٍ ماركة
- عدم القرتا�س اأو التاأجري التمويلى اإل بعد 

احل�شول على موافقة كتابية من كوربلي�س.
- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد الوفاء 

بالتزامات عقد التاأجري التمويلى.
- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 

اإل بعد احل�شول على املوافقة الكتابية من 
كوربلي�س.

جهاز موجات فوق 442152015/5/12
�شوتية �شونار + 

2 بروب كونفك�س 
وفاجينال 

 مبقطعني
 + )bi-plane(

عدد 2 ابرة اخذ 
 عينة

  )biopsy guide(
+ فيديو برنرت 

�شونى

2018/4/20 74.532
جنيه 
م�شري

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

- تاأمني العني املوؤجرة �شد كل الأخطار مبا 
ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على اأن تكون 

اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من يتنازل اإليه 
اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. وقد قامت �شركة 

م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. بالتاأمني علي جهاز 
موجات فوق �شوتية �شونار �شد خطر احلريق 

وال�شطو مبوجب وثيقتني التاأمني امل�شار اإليها 
بعقد التاأجري التمويلي رقم 4185.

- عدم القرتا�س اأو التاأجري التمويلى اإل بعد 
احل�شول على موافقة كتابية من كوربلي�س.

- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد الوفاء 
بالتزامات عقد التاأجري التمويلى.

- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني اإل بعد 
احل�شول على املوافقة الكتابية من كوربلي�س.

)2( جهاز تخدير 541522015/3/8
 موديل

 Avance CS2
 without

vaporizers

2018/7/10 296.453
جنيه 

م�شري 

تتعهد وتلتزم �شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م. بالتايل:

- تاأمني على العني املوؤجرة �شد كل الأخطار 
مبا ل يقل عن قيمتها ال�شتبدالية على اأن 

تكون اإما با�شم �شركة كوربلي�س اأو من يتنازل 
اإليه اأو ل�شاحلهم كم�شتفيد. قامت �شركة 
م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. باإبرام وثيقة 

تاأمني �شد خطر احلريق والأخطار الإ�شافية 
باإجماىل مبلغ 400.000 جنيه م�شرى ل�شالح 

�شركة كوربلي�س. والوثيقة �شارية حتى 
.2016/10/1

- عدم القرتا�س اأو التاأجري التمويلى اإل بعد 
احل�شول على موافقة كتابية من كوربلي�س.

- األ يتم توزيع اأرباح ال�شركاء اإل بعد الوفاء 
بالتزامات عقد التاأجري التمويلى.

- األ يحدث اأى تغيري فى هيكل امل�شاهمني 
اإل بعد احل�شول على املوافقة الكتابية من 

كوربلي�س, علما باأن اإجماىل القيمة اليجارية 
411.476 جنيه م�شرى. 

تطور راأ�س مال ال�شركة امل�شدر والذى قام مراقب احل�شابات باإ�شدار تقرير  	•
اإجراءات متفق عليها بتاريخ 2016/4/19:

بيان تطور راأ�س املال امل�شدر واملدفوع لل�شركة منذ حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة   -
تو�شية ب�شيطة اإيل �شركة م�شاهمة م�شرية يف 27 يوليو 2005 حتي 31 مار�س 2016:

بناءّا علي قرار الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة رقم )4092( ل�شنة 2005, بتاريخ 27   -
يوليو 2005 مت حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة تو�شية ب�شيطة اإيل �شركة م�شاهمة 

م�شرية براأ�س مال يبلغ 109.322.000 جنيه م�شري موزعّا علي 10.932.200 �شهم قيمة 
كل �شهم 10 جنيه م�شري بناءّا علي قرار رئي�س الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة رقم 

4/179 ل�شنة 2005 بتقييم اأ�شول وخ�شوم ال�شركة باإجمايل مبلغ وقدره 109,322,000 جنيه 
م�شري وموافقة جماعة ال�شركاء علي التقييم ال�شادر بجل�شته املنعقدة يف 9 يونيو 2005 مببلغ 

وقدره 109.320.000 جنيه م�شري وحتويل باقي مبلغ التقييم وقدره 2.000 جنيه م�شري 
اإيل ح�شاب جاري امل�شاهميني واإعادة توزيع راأ�س املال لي�شبح عدد الأ�شهم 10.932.000 �شهم 

قيمة كل �شهم 10 جنيه م�شري. كما مت اثبات الزيادة يف راأ�س املال بدفاتر اليومية العامة 
لل�شركة يف حركة �شهر يوليو 2005. وقد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري بتاريخ 28 يوليو 

.2005
مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 15 يوليو 2007 مت تخفي�س راأ�س املال امل�شدر   -
واملدفوع مببلغ 29.320.000 جنيه م�شري لينخف�س من 109.320.000 جنيه م�شري موزعّا 
علي 10.932.000 �شهم اإيل 80.000.000 جنيه م�شري موزعّا علي 8,000.000 �شهم قيمة 

ال�شهم 10 جنيه م�شري هذا وقد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري بتخفي�س راأ�س املال بتاريخ 20 
مايو 2008.

بناءاّ علي كل من قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة بتاريخ 13 مار�س 2016 وعقد   -
تعديل املواد )6( و)7( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة وكذلك ال�شهادة الإدارية املوؤرخة يف 21 مار�س 

2016 مت تعديل القيمة ال�شمية لأ�شهم راأ�س مال ال�شركة من 10 جنيه م�شري )فقط ع�شرة 
جنيهات م�شرية ل غري( لل�شهم الواحد اإيل 50 قر�شّا م�شريّا )فقط خم�شون قر�شّا م�شريّا ل غري( 
مع ثبات راأ�س املال امل�شدر البالغ 80.000.000 جنيه م�شري )فقط ثمانون مليون جنيهّا م�شريّا ل 

غري( لي�شبح عدد الأ�شهم 160.000.000 �شهم بدّل من 8.000.000 �شهم. 
21. بيان بعدد امل�شاهميني يف تاريخ اإعداد الن�شرة وفقّا لكتاب ال�شركة ال�شادر 

بتاريخ 2016/5/3:
يبلغ عدد امل�شاهمني )3( م�شاهم علي النحو التايل: 	•

القيمة عدد الأ�شهماجلن�شيةالأ�شم
الأ�شمية جم

عملة الوفاءالن�شبة

كري هيلث كري اإل تي دي
Care Healthcare Ltd.

جنيه م�شري99.999975%159.999.96079.999.980مالطا

جنيه م�شري0.0000125%2010م�شريوليد فايز �شعيد بكر
جنيه م�شري0.0000125%2010م�شريعمر اأمني ه�شام حممد اأمني عز العرب

100%160.000.00080.000.000الإجمايل
22.  ن�شبة امل�شاركة يف راأ�س املال بناء علي اأخر تعديل للمادة )7( من النظام 

ال�شا�شي لل�شركة:
ن�شبة م�شاهمة الأجانبن�شبة م�شاهمة امل�شريني

%0.000025%99.999975
يف  ال�شركة  لكتاب  وفقّا  الطرح  يف  البيع  عار�شي  امل�شاهمني  بيانات   .23

:2016/5/10
عدد الأ�شهم ا�شم امل�شاهمم

اململوكة
ن�شبة 

امللكية%
عدد الأ�شهم املقرر 

عر�شها للبيع 
يف الطرح العام 
واخلا�س بحد 

اأق�شي

عدد الأ�شهم 
املتوقع امتالكها 

بعد البيع والطرح 
وزيادة راأ�س املال 

التالية للطرح

ن�شبة امللكية املتوقع 
الو�شول اإليها بعد 

البيع والطرح وزيادة 
راأ�س املال التالية 

للطرح
كري هيلث كري اإل تي دي
Care Healthcare Ltd

علي الأقل 159.999.960%99.99997540.000.000159.999.960%80

لكتاب  وفقًا  احلالية  وم�شاهمتهم  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  باأع�شاء  24.  بيان 
ال�شركة يف 2016/5/10:

ا�شم ع�شو 
جمل�س الإدارة

تنفيذي/ ال�شفة
غري تنفيذي/ 

م�شتقل

ا�شم اجلهة 
التي ميثلها 

الع�شو

ن�شبةعدد الأ�شهم اململوكة للع�شواجلن�شية

اأحمد عز الدين 
حممود عبد 

العال

رئي�س جمل�س 
الإدارة 
والع�شو 
املنتدب

�شركة كري تنفيذي
هيلثكري 

اإل.تي.دي.

متتلك �شركة كري هيلثكري م�شري
اإل. تى. دى. عدد 

159.999.960 �شهم من 
اأ�شهم ال�شركة.

%99.999975

اأحمد عادل علي 
بدر الدين

نائب رئي�س 
جمل�س 
الإدارة 

�شركة كري غري تنفيذي
هيلثكري 

اإل.تي.دي.

متتلك �شركة كري هيلثكري م�شري
اإل. تى. دى. عدد 

159.999.960 �شهم من 
اأ�شهم ال�شركة.

%99.999975

وليد فايز 
�شعيد بكر

ع�شو جمل�س 
اإدارة

�شركة كري غري تنفيذي
هيلثكري 

اإل.تي.دي.

متتلك �شركة كري هيلثكري م�شري
اإل. تى. دى. عدد 

159.999.960 �شهم من 
اأ�شهم ال�شركة.

%99.999975

�شامح حممود 
حم�شن

ع�شو جمل�س 
اإدارة

ل يوجدم�شرينف�شهغري تنفيذي

نبيل وليد حممد 
زكي قمحاوي

ع�شو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي- 
م�شتقل

ل يوجداأرديننف�شه

عمر اأحمد 
عاطف قناوي

ع�شو جمل�س 
اإدارة

غري تنفيذي- 
م�شتقل

ل يوجدم�شرينف�شه

حممد عو�س 
عفيفي تاج 

الدين

ع�شو جمل�س 
اإدارة 

غري تنفيذي- 
م�شتقل

ل يوجدم�شرينف�شه

يف  ال�شركة  لكتاب  وفقّا  التابعة  ال�شركات  يف  ال�شركة  مب�شاهمات  بيان   .25
:2016/5/10

راأ�س مال اجلن�شيةا�شم ال�شركة
ال�شركة امل�شدر

اأ�شهم 
ال�شركة

عدد الأ�شهم 
اململوكة لل�شركة

ن�شبة امل�شاهمة 
يف راأ�س املال

املوقف من القيد 
بالبور�شة

�شركة م�شت�شفي النيل 
بدراوي �س.م.م.

غري مقيدة99.9%20.000.0002,000,0001.998.392م�شر

�شركة م�شت�شفي 
ال�شروق �س.م.م.

غري مقيدة99.992%25.000.00025.00024.998م�شر

�شركة م�شت�شفي 
القاهرة التخ�ش�شي 

�س.م.م.

غري مقيدة52.7165926%27.000.0002.700.0001.423.348م�شر

نبذة عن �شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م. 	•
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي )ح�شن بدراوي و�شركاه( مبوجب عقد تكوين �شركة   -

تو�شية ب�شيطة 1981/1/1 ومت قيدها بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار 
القاهرة بتاريخ 1982/1/14 حتت رقم 216113 ومت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة 

ل�شركة م�شاهمة يف 1988 مبوجب قرار رقم 508 ل�شنة 1988 ال�شادر من قبل وزير القت�شاد 
والتجارة اخلارجية  باملوافقة علي الرتخي�س بتاأ�شي�س �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. 

�شركة م�شاهمة م�شرية.
التجاري: لل�شجل  وفقًا  ال�شركة  غر�س  	•

توفري العالج الطبي بالإ�شعة الفوق ال�شوتية وعالج الطفال حديث الولدة واملبت�شرين ف�شاًل   -
عن جراحة اأمرا�س الن�شاء والولدة واجلراحة العامة. وكذا اإ�شافة ق�شم الأ�شعة املقطعية 

والرنني املغناطي�شي واحلقن املجهري )اأطفال الأنابيب( �شراء اأجهزة طبية حديثة ذات 
تكنولوجيا متطورة, جهاز رنني مغناطي�شي- جهاز الأ�شعة املقطعية وجهاز الأ�شعة العميقة 

بالكوبليت امل�شعة...الخ حت�شني م�شتوي اخلدمة بامل�شت�شفي.
عن �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. نبذة  	•

تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفي م�شر العربي )حممد فتحي خليل و�شركاه( مبوجب موافقة الهيئة   -
العامة لال�شتثمار علي تاأ�شي�س �شركة تو�شية ب�شيطة ال�شادرة بتاريخ 1981/3/10 ومت 

قيدها بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار القاهرة بتاريخ 1982/3/20 حتت رقم 
56661 ومت املوافقة علي حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة ذات م�شئولية حمدودة من 

قبل الهيئة العامة لالإ�شتثمار يف 1992/3/18 ومت تغيري الأ�شم التجاري لل�شركة اإيل م�شت�شفي 
ال�شروق واأخريًا مت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة اإيل �شركة م�شاهمة م�شرية بعد موافقة 

الهيئة العامة لالإ�شتثمار بتاريخ 1997/2/18. 
التجاري: لل�شجل  وفقًاّ  ال�شركة  غر�س  	•

اإن�شاء م�شت�شفي عالجي لإقامة املر�شي واإجراء العمليات اجلراحية والأ�شعة والتحاليل   -
الطبية والعالج الطبيعي والعالج لتعوي�س ال�شوائل باجل�شم مع ق�شم لرعاية الأطفال غري 

كاملي النمو بجانب الفح�س الطبي ال�شامل وت�شم الأق�شام التالية:
العناية املركزة, الكلي ال�شناعية, ق�شم ولدة الن�شاء, مناظري اجلهاز اله�شمي, ح�شانات   

الأطفال, التعقيم املركزي, �شبكة الغازات, غرف عمليات ثالث, جراحة امل�شالك البولية, 
جراحة الأنف والأذن واحلنجرة, جراحة العيون, جراحة الأوعية الدموية, جراحة املخ 

والأع�شاب, جراحة التجميل, مركز نظم العيادات التالية:
اأ�شنان- رمد- اأنف واأذن وحنجرة- ن�شاء وولدة- عظام- باطنة مع تزويدها باأحدث الأجهزة.  -

ويجوز لل�شركة القيام مب�شروعات اأخري.  -
ومت اإ�شافة اأن�شطة طبية جديدة مثل عالج الأورام والتجميل.  -

�شراء اأجهزة طبية جديدة للتو�شع يف اأن�شطة امل�شت�شفي املختلفة وذلك علي النحو التايل:  -
عدد خم�س اأ�شرة عناية مركزة, جهاز اأ�شعة ت�شخي�شية, 8 عيادات خارجية, �شراء اأجهزة   

طبية جديدة للمعمل ولق�شم العالج الطبيعي, غرفة عمليات كربي, وغرفة عمليات �شغري 
للطوارئ, وغرفة تخدير وغرفة اأطفال حديثي الولدة بعدد 6 اأ�شرة, اإ�شافة غرف اإقامة 

واأجنحة اإقامة وبذلك يكون عدد الأ�شرة اخلا�شة بالتو�شع حوايل 45 �شرير علي اأن يتم 
تقدمي 10% من عدد الأ�شرة باملجان �شنويّا خالل فرتة الإعفاء ال�شريبي اخلا�شة بالتو�شع. 

م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. �شركة  عن  نبذة  	•
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. مبوجب قرار وزيرة القت�شاد والتجارة   -

اخلارجية رقم 562 ل�شنة 1987. ومت قيد �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. 
بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار القاهرة بتاريخ 1987/12/31 حتت رقم 

.249898
ال�شركة: غر�س  	•

اإن�شاء واإدارة وا�شتغالل م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي ومزاولة كافة العمليات املتعلقة به   -
ويجوز لل�شركة لأن تكون لها م�شلحة اأو ت�شرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها 

التي تزاول اأعماّل �شبيهة باعمالها والتي قد تعاونها علي حتقيق غر�شها يف م�شر اأو اخلارج 
كما يجوز لها اأن تندمج يف الهيئات ال�شالفة اأو ت�شرتيها اأو تلحقها بها وذلك مبوافقة هيئة 

ال�شتثمار.
ومت اإ�شافة ن�شاط املعمل وال�شيدلة بامل�شت�شفي.  -

بيانات املديرين التنفيذين يف �شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م. وفقّا   .26
لكتاب ال�شركة يف 2016/5/3:

الوظيفةاجلن�شيةال�شمم
رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب- ممثل عن �شركة م�شريالدكتور/ احمد عزالدين حممود عبدالعال1

كري هيلثكري ال.تي.دي
رئي�س القطاع املاىلم�شريالأ�شتاذ/ خالد ح�شن اأحمد2
مدير عام م�شت�شفى كليوباترام�شريالدكتور/ حممد اإبراهيم يو�شف3
مدير قطاع املوارد الب�شريةم�شريةالأ�شتاذة/ مروة الأبا�شريي4
مدير قطاع الإمداد و املخازنم�شريةالأ�شتاذة/ منى مكرم5
مدير قطاع تكنولوجيا املعلوماتم�شريالأ�شتاذ/ عمرو الأ�شقر6
املدير املايلم�شريالأ�شتاذ/ اإيهاب حممد عبد الهادي حممد 7

قرار  علي  بناء  الت�شال  وم�شئول  امل�شتثمرين  عالقات  م�شئول  بيانات   .27
العامة  الهيئة  من  عليه  وامل�شدق   2016/4/2 يف  ال�شركة  اإدارة  جمل�س 

لال�شتثمار واملناطق احلرة يف 2016/4/12:
و�شائل الت�شال الوظيفةاجلن�شيةا�شم امل�شئول

مل�شئويل الت�شال 
بامل�شتثمرين

عنوان الربيد اللكرتوينعنوان املرا�شالت

ح�شن اأحمد 
ح�شن فكري

مدير درا�شة م�شري
وحتليل الأعمال 
والقائم باأعمال 

م�شوؤل عالقات 
امل�شتثمرين

التليفون: 
0224143931
0222417471

39, 41 �شارع 
كليوباترا – م�شر 

اجلديدة - 
القاهرة

ir@cleoptarahospital.com

اأ�شباب الطرح وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/3:  .28
- تو�شيع قاعدة امللكية لل�شركة واإتاحة اإمكانية دخول م�شاهمني جدد.

- ا�شتيفاء البنود 1, 2, 3 من املادة )7( من قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.
- ال�شتفادة من زيادة راأ�س املال التالية للطرح لتمويل اخلطط التو�شعية لل�شركة.

عقود املعاو�شة وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:  .29
  مو�شوع العقداأطراف العقد
�شركة م�شت�شفى 

كليوباترا 
�س.م.م., و�شركة 
م�شت�شفى القاهرة 

التخ�ش�شى 
�س.م.م.

مبوجب هذا العقد توؤجر �شركة كليوباترا من الباطن ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى جزء من 
الدور الثانى من املخزن املقام على قطعة الأر�س رقم 1998 من 1996 من 1858 من 1677 من 26 

كد�شرت بناحية اأبو زعبل- مركز اخلانكة- حمافظة القليوبية )باملنطقة الإ�شتثمارية اأمل 1 بحو�س 
خارج الزمام بدون( مب�شاحة 532 م2 )خم�شمائة واثنان وثالثون مرتًا مربعًا ل غري(, مقابل مبلغ 

9.427 جنيه م�شرى �شهريًا اإعتبارا من 1 يناير 2016. مدة العقد 14 �شهر ويجدد تلقائيًا, علمًا باأن 
مدة عقد الإيجار الأ�شلي تنتهى فى 31 دي�شمرب 2016.

البند الثاين: اإف�شاحات اإ�شافية :
تود ال�شركة اأن تف�شح عن البنود الآتية:

ال�شرتاطات اخلا�شة بالبيئة وال�شالمة وال�شحة املهنية وفقّا لكتاب ال�شركة   .1
يف 2016/5/10:

تود �شركة م�شت�شفى كليوباترا ان تف�شح عن وجود بع�س املخالفات من ال�شركات التابعة لها فيما 
يخ�س ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية والتي ت�شعى ال�شركة للبدء يف ت�شحيحها يف القريب 

العاجل وفقًا ملا يلى بيانه:
بالن�شبة ل�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م.:

يوجد لدى ال�شركة بع�س املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية اأهمها )1( 
عدم وجود جلنة �شالمة و�شحة مهنية معتمدة و)2( وجود خمالفات ل�شرتاطات جتهيزات 

امل�شت�شفى �شد اأخطار احلريق علما بوجود نظام مكافحة للحريق لكنه غري مطابق لال�شرتاطات 
و)3( عدم قيام امل�شت�شفى بك�شف دوري على العاملني. وفى حالة عدم توفيق و�شع املن�شاأة قد 

يوؤدى اإىل اإيقاف الن�شاط موؤقتا حلني ا�شتيفاء ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية. وحاليا 
ال�شركة ب�شدد ا�شتيفاء متطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية �شمن خطة تطوير البنية التحتية 

للم�شت�شفى خالل عام 2016.
بالن�شبة ل�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.:

يوجد لدى ال�شركة بع�س املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية اخلا�شة 
مبكافحة احلريق وتتمثل يف عدم وجود نظام اإطفاء ذاتي ونظام حريق ذاتي علما بوجود نظام 

اإطفاء حريق بديل بامل�شت�شفى. وفى حالة عدم توفيق و�شع املن�شاأة قد يوؤدى ذلك اإىل اإيقاف 
الن�شاط موؤقتا حلني ا�شتيفاء ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية. وحاليا ال�شركة ب�شدد 

ا�شتيفاء متطلبات ال�شالمة وال�شحة املهنية  �شمن خطة تطوير البنية التحتية للم�شت�شفى خالل 
عام 2016.

بالن�شبة ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.:
يوجد لدى ال�شركة بع�س املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية اأهمها 

)1( عدم وجود جلنة �شالمة و�شحة مهنية معتمدة و)2( وجود بع�س املخالفات ل�شرتاطات 
جتهيزات امل�شت�شفى �شد اأخطار احلريق علما بوجود نظام مكافحة للحريق لكنه غري مطابق 

لال�شرتاطات. وفى حالة عدم توفيق و�شع ال�شركة قد يوؤدى ذلك اإىل اإيقاف الن�شاط موؤقتا حلني 
ا�شتيفاء ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية. وحاليا ال�شركة ب�شدد ا�شتيفاء متطلبات ال�شالمة 

وال�شحة املهنية  �شمن خطة تطوير البنية التحتية للم�شت�شفى خالل عام 2016.
التاأثري علي �شرف  ب�شاأنها  التي  التعاقدية  ال�شركة  والتزامات  القرو�س   .2

الأرباح وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:
تود ال�شركة الإف�شاح عن التايل:

ب�شاأن عقد  التمويل متو�شط الأجل املربم مع البنك التجاري الدويل )م�شر( �س.م.م باإجمايل   -
مبلغ 203.000.000 )مائتني وثالثة ماليني( جنيه م�شري, تتعهد �شركة كري هيلثكري اإل. 

تي. دي. .Care   Ltd )امل�شاهم الرئي�شي ب�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م( بعدم الت�شويت 
باملوافقة على اإجراء اأي توزيعات اأرباح خالل ال�شنة املالية املعنية اإل بعد قيام ال�شركة ب�شداد 

اأق�شاط مبلغ التمويل من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأي ملحقات اأخرى م�شتحقة 
ال�شداد وعلى األ يرتتب على التوزيع الإخالل باأي من اللتزامات والن�شب املالية الواردة بهذا 
العقد قبل وبعد توزيع الأرباح. بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن ال�شركة ملتزمة يف حالة عدم كفاية 
مواردها يف �شداد الأق�شاط امل�شتحقة ل�شالح البنك التجاري الدويل )م�شر( �س.م.م من اأ�شل 

وعوائد وعمولت وم�شروفات واأي ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد, تلتزم ال�شركة بالت�شويت 
�شنويًا بالإيجاب على توزيع الأرباح يف اجلمعية العمومية ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي 
�س.م.م. على اأن ت�شتخدم هذه الأرباح يف �شداد املديونية امل�شتحقة على ال�شركة ل�شالح البنك. 
ب�شاأن عقد التمويل متو�شط الأجل املربم مع البنك التجاري الدويل )م�شر( �س.م.م. باإجمايل   -

مبلغ 230.000.000 )مائتان وثالثون مليون( جنيه م�شري, تتعهد �شركة كري هيلثكري اإل. 
تي. دي. .Care Healthcare Ltd )امل�شاهم الرئي�شي ب�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م( 
بعدم الت�شويت باملوافقة على اإجراء اأي توزيعات اأرباح خالل ال�شنة املالية املعنية اإل بعد 

قيام ال�شركة ب�شداد اأق�شاط مبلغ التمويل من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأي ملحقات 
اأخرى م�شتحقة ال�شداد وعلى األ يرتتب على التوزيع الإخالل باأي من اللتزامات والن�شب 

املالية الواردة بهذا العقد قبل وبعد توزيع الأرباح. بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن ال�شركة ملتزمة يف 
حالة عدم كفاية مواردها يف �شداد الأق�شاط امل�شتحقة ل�شالح البنك التجاري الدويل )م�شر( 

�س.م.م . من اأ�شل وعوائد وعمولت وم�شروفات واأي ملحقات اأخرى م�شتحقة ال�شداد, تلتزم 
ال�شركة بالت�شويت �شنويًا بالإيجاب على توزيع الأرباح يف اجلمعية العمومية ل�شركة م�شت�شفى 

ال�شروق �س.م.م., �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. و�شركة م�شت�شفى النيل 
بدراوي �س.م.م., على اأن ت�شتخدم هذه الأرباح يف �شداد املديونية امل�شتحقة على ال�شركة 

ل�شالح البنك.كما اأن من �شمن ا�شرتاطات عقد القر�س املربم مع البنك التجاري الدويل 
)م�شر( �س.م.م. باإجمايل مبلغ 230.000.000 )مائتان وثالثون مليون( جنيه م�شري, باأنه 

يف حالة زيادة راأ�س مال ال�شركة اأو حدوث اأي انق�شام لالأ�شهم اأو اإ�شدار اأ�شهم اإ�شافية لأى �شبب 
من ال�شباب يتم الحتفاظ بنف�س ن�شب الأ�شهم املرهونة ل�شالح البنك قبل وبعد الزيادة لكل 

من ال�شركة بن�شبة 99.99%, �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. بن�شبة %52.7, 
�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م. بن�شبة 51% وم�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. بن�شبة %100 
من الأ�شهم التي مت ال�شتحواذ عليها من ال�شركة وبحيث ل يتم تقلي�س ن�شبة الأ�شهم املرهونة 

ل�شالح البنك. وقد مت التفاق مع البنك التجارى الدوىل )م�شر( �س.م.م  على فك الرهن 
على ن�شبة 25% كحد اأق�شى من اأ�شهم ال�شركة وذلك لإمتام عملية القيد والطرح فى البور�شة 

امل�شرية  وذلك عماًل بقواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.
كما تت�شمن جميع عقود التاأجري التمويلى املربمة مع �شركة كوربلي�س للتاأجري التمويلى م�شر   -

�س.م.م. املذكورة اأعاله واخلا�شة ب�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. على قيود تتعلق 
ب�شرف الرباح والتي مبوجبها ل يتم توزيع اأرباح �شركاء اإل بعد احل�شول علي موافقة كتابية 

من كوربلي�س وبعد الوفاء باللتزامات ال�شنوية لكل عقد من عقود التاأجري التمويلي.
خم�ش�شات مطالبات:  .3

وفقاً لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. يف 2016/5/12 قامت 
�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. بعمل خم�ش�س مطالبات مببلغ 6.179.017 جنيه م�شري طبقّا 

مليزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمري 2015 واملعتمدة من مراقب احل�شابات.  
وفقّا لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. يف 2016/5/3 

وقامت �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. بعمل خم�ش�س مطالبات مببلغ  4.940.959 
جنيه م�شري طبقّا مليزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمري 2015 واملعتمدة 

من مراقب احل�شابات.  
وفقًا لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. يف 2016/5/11 وقامت 

�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. بعمل خم�ش�س مطالبات مببلغ  12.070.124 جنيه م�شري طبقّا 
مليزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمري 2015 واملعتمدة من مراقب احل�شابات.  

وفقّا لالإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. يف 
2016/5/10 وقامت �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. بعمل خم�ش�س مطالبات 

مببلغ  8.770.821 جنيه م�شري طبقّا مليزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمري 
2015 واملعتمدة من مراقب احل�شابات.  

 Care Heathcare. - .التزامات اأخري وفقّا خلطاب �شركة كري هيلثكري اإل.تي.دي
Ltd - امل�شاهم الرئي�شي امل�شلم لل�شركة يف 12 اأبريل 2016:

 بالإ�شافة ملا �شبق تود ال�شركة اأن تف�شح عن دين م�شتحق ل�شركة كري هيلثكري اإل.تي.دي. -
.Care Heathcare Ltd- امل�شاهم الرئي�شي مببلغ 47.379.723 جنيه م�شري والتي قامت �شركة 

كري هيلثكري اإل.تي.دي. - .Care Heathcare Ltd- امل�شاهم الرئي�شي بالتعهد مبوجب خطاب 
مر�شل لل�شركة يف 12 اأبريل 2016 بعدم املطالبة مببلغ الدين اإل يف حالة حل اأو ت�شفية ال�شركة 

اإختياريّا اأو لأي �شبب قانوين اأخر. ومبوجب التعهد امل�شار اإليه,  مت التعهد اإي�شّا بتق�شيم مبلغ 
الدين بني امل�شاهمني القائمني يف ال�شركة عند الت�شفية اأو احلل كاّل بن�شبة عدد ما ميلكه من 

اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة اإيل اإجمايل عدد الأ�شهم امل�شدرة اإذا كان هناك ح�ش�س غري مدفوعة من 
راأ�س املال. وبناء على ذلك �شوف يتم ت�شجيل هذا املبلغ, من هذا التاريخ, �شمن حقوق امللكية عن 
طريق حتويله من الإلتزامات غري املتداولة و ت�شجيله �شمن اأحد مكونات حقوق امللكية )اأو اأي 

م�شمي منا�شب اأخر(. 
�س.م.م.  كليوباترا  م�شت�شفى  ل�شركة  اململوكة  والأرا�شي  العقارات   .4
فى  التابعة   �شركاتها  2016/5/3وكتاب  املوؤرخ  ال�شركة  لكتاب  وفقّا 

2016/5/4 و 2016/5/5:
تود ال�شركة اأن تف�شح عن التي:

�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م.
مالحظاتو�شف العقار�شند امللكيةالعقارم.
الأر�س 1

واملبنى 
الرئي�شي 
مل�شت�شفى 

كليوباترا.

عقد بيع م�شجل 
برقم 3976 بتاريخ 

1 اأكتوبر 1981.

كامل اأر�س وبناء العقار املقام على 
قطعة الأر�س رقم 2 تق�شيم مربع 

222 من خريطة تق�شيم م�شر 
اجلديدة- �شياخة مركز م�شر 

اجلديدة والتي تاأخذ رقم 39 عوائد 
�شارع كليوباترا والبالغ م�شطحها 
856.35 مرت مربع, وال�شادر لها 
رخ�شة بناء رقم 1 ل�شنة 1979.

اأر�س ومبنى 2
امتداد 

م�شت�شفى 
كليوباترا.

عقد بيع م�شجل 
برقم 58 بتاريخ 

2 يناير 1994 
بخ�شو�س ح�شة 
قدرها 3 قرياط 

والعقد امل�شجل 
برقم 618 بتاريخ 
21 فرباير 2000 
بخ�شو�س ح�شة 

قدرها 21 قرياط.

 24 قرياط يف حق الرقبة م�شاعا يف 
قطعة الأر�س رقم )3( تق�شيم من 

املربع )222( تق�شيم م�شر اجلديدة 
وتاأخذ رقم 41 عوائد �شارع كليوباترا 

ناحية ق�شم م�شر اجلديدة حمافظة 
القاهرة وم�شاحتها 867.55 مرت 

مربع, وال�شادر لها رخ�شة بناء رقم 
75 ل�شنة 1994 واملعدلة بالرخ�شة 

رقم 13 ل�شنة 1998.

كان يوجد حجزين عقاريني م�شهرين 
برقمى 4259 ل�شنة 1982 و2063 

ل�شنة 1984 على قطعة الأر�س الكائنة 
فى 41 �شارع كليوباترا ل�شالح بنك 

م�شر وفقًا للعقدين امل�شجلني برقمى 
58 ل�شنة 1994 و618 ل�شنة 2000. 
ومبوجب اإقرار ر�شمى ب�شطب حجز 

اإدارى عقارى م�شهر برقم 393ء/2014 
بنوك اأقر بنك م�شر ب�شطب احلجزين 

العقاريني و�شرح لأمني عام م�شلحة 
ال�شهر العقارى للتاأ�شري مبا يفيد �شطب 

احلجزين �شالفى الذكر. وتود ال�شركة 
اأن تف�شح اأنه �شبق ومت التاأ�شري على 

العقد امل�شجل رقم 618 ل�شنة 2000 
ب�شطب احلجزين العقارين اإل اأنه مل 
يتم ا�شتكمال اإجراء التاأ�شري ب�شطب 

احلجزين العقارين على العقد امل�شجل 
رقم  58 ل�شنة   1994 وجارى حاليا 

اتخاذ الجراءات الالزمة للتاأ�شري 
ب�شطب الرهن على العقد �شالف الذكر.

خمزن بحي 3
الزيتون

عقد بيع م�شجل 
برقم 5 بتاريخ 1 

يناير1987.

دور اأر�شى كامل يف العقار 15 )ج( �شارع 
الكرمي من 15 )ب( من 15 )اأ( �شارع 

الكرمي وجمله م�شاحته 285.8 مرت مربع 
بناحية املطرية ق�شم الزيتون حمافظة 
القاهرة بحو�س امليدان رقم 28 والدور 
الأر�شي عبارة عن خمزنني بالعقار رقم 

14 �شارع �شليم الول )4)و( �شابقا(.

ال�شركة غري حا�شلة على الرتاخي�س 
الالزمة ل�شتخدام العقار اململوك 

كمخزن.

اأر�س ومبنى 4 
بجوار 

م�شت�شفى 
كليوباترا.

عقد بيع م�شجل 
برقم 2831 بتاريخ 

3 يونيو 2007.

كامل اأر�س ومباين العقار رقم 8 
عوائد )6 عوائد �شابقا( واملقام على 
قطعة الأر�س رقم )7( تق�شيم مربع 

)222( �شارع تال ناحية ق�شم م�شر 
اجلديدة حمافظة القاهرة وم�شاحة 

الأر�س 1176.25 مرت مربع.

العقار حمل دعوى ق�شائية بخ�شو�س 
حمو قيد العقار من ك�شوف ح�شر 

املبانى واملن�شاآت ذات الطابع املعمارى 
املميز.

مقر ادارى 5
مبنطقة 

م�شر 
اجلديدة 

عقد بيع ابتدائي 
موؤرخ 14 اأبريل 

.2006

ال�شقة رقم 1 بالدور الأر�شي بالعقار 
رقم 2 اأ �شارع تال مب�شر اجلديدة 

حمافظة القاهرة وم�شطحها 170 
مرت مربع.

العقار حمل دعوى ق�شائية مت رفعها 
من ال�شركة لإلغاء القرار الإدارى 

الذي ت�شمن اإيقاف الأعمال والت�شميع 
للعقار بزعم حتويله من ا�شتخدام 
�شكني اإىل اإداري بدون ترخي�س.

مقر ادارى 6
مبنطقة 

م�شر 
اجلديدة

عقد بيع ابتدائي 
موؤرخ 4 اأبريل 

.2007

ال�شقة رقم 2 بالدور الأر�شي بالعمارة 
رقم 2 اأ �شابق وتنظيم 4 حايل �شارع 

تال- م�شر اجلديدة- حمافظة 
القاهرة.

العقار حمل دعوى ق�شائية مت رفعها 
من ال�شركة لإلغاء القرار الإدارى 

الذي ت�شمن اإيقاف الأعمال والت�شميع 
للعقار بزعم حتويله من ا�شتخدام 
�شكني اإىل اإداري بدون ترخي�س.

�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.
مالحظاتو�شف العقار�شند ملكية الر�سالعقارم.
اأر�س ومبنى 1

م�شت�شفى 
القاهرة 

التخ�ش�شي 

عقد بيع م�شجل 
برقم 3329 بتاريخ 

3 �شبتمرب 1994.

3 عوائد �شارع اأبو عبيدة املقامة على 
القطعتني رقم 6 و7 تق�شيم املوقع 73 
ج من خريطة تق�شيم م�شر اجلديدة 

�شياخة ومركز م�شر اجلديدة 
حمافظة القاهرة والبالغ م�شاحتها 

1533.2 مرت مربع  وال�شادر لها 
رخ�شة بناء رقم 143 ل�شنة 1977.

�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.
مالحظاتو�شف العقار�شند امللكيةالعقارم.
اأر�س واملبنى 1

الرئي�شي 
مل�شت�شفى 
ال�شروق. 

عقد بيع م�شجل 
برقم 764 موؤرخ 21 

مار�س 1995. 

قطعة ار�س رقم 442 تق�شيم مدينة 
الأوقاف منطقة )ج(  بناحية بولق 

الدكرور- مركز وحمافظة اجليزة والتي 
تاأخذ رقم عوائد 5 �شارع بحر الغزال 

والبالغ اإجمايل م�شاحتها 605.75 مرت 
مربع وال�شادر لها رخ�شتي بناء رقمي 
298 ل�شنة 1973 و479 ل�شنة 1977.

اأر�س ومبنى 2
امتداد 

م�شت�شفى 
ال�شروق.

عقد بيع ابتدائي 11 
يناير 1999.

قطعة الأر�س رقم 12 تق�شيم مدينة 
الأوقاف منطقة )ج(- بناحية بولق 

الدكرور- مركز وحمافظة اجليزة 
والتي تاأخذ رقم عوائد 3 �شارع بحر 

الغزال والبالغ اإجمايل م�شاحتها 
366.5 مرت مربع ال�شادر لها رخ�شة 
بناء رقم 167 ل�شنة 1980 واملعدلة 

بالرخ�شة رقم 50 ل�شنة 1999.

قامت �شركة م�شت�شفى ال�شروق 
برفع دعوى �شحة ونفاذ عقد البيع 

البتدائي املوؤرخ 11 يناير 1999 
بغر�س ا�شتكمال اإجراءات الت�شجيل.

�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م.
مت بناء امل�شت�شفى مبوجب رخ�شة بناء رقم 259 ل�شنة 1978 ) ال�شادرة با�شم املرحوم ال�شيد/ ح�شن بدراوي(.

تبني فى تاريخ لحق اأن جزء من مبنى امل�شت�شفى مت بنائه على قطعة اأر�س من اأمالك الدولة )بالغ م�شاحته 1000 مرت 
مربع تقريبا( مع وقوع باقى مبنى امل�شت�شفى على قطعة الأر�س البالغ م�شاحتها 246.274 مرت مربع تقريبا واململوكة 

للم�شت�شفى مبوجب عقد بيع ابتدائى املوؤرخ 23 دي�شمرب 1995.
فى عام 1987 قامت ال�شركة مبخاطبة حمافظة القاهرة لت�شوية الو�شع القانوين لالأر�س اململوكة للدولة القائم عليها 

مبنى امل�شت�شفى وت�شجيلها با�شم ال�شركة. وعليه �شدر قرار حمافظ القاهرة رقم 246 ل�شنة 1988 باملوافقة على بيع 
الأر�س �شالفة الذكر ومت ن�شر ذلك القرار يف اجلريدة الر�شمية يف 19 اأكتوبر 1988.

وبعد الت�شرف يف الأر�س بناء على القرار ال�شادر من حمافظة القاهرة, ات�شح يف عام 1995 اأن الأر�س حمل التعاقد مع 
حمافظة القاهرة قد �شبق واأن مت تخ�شي�شها للمنفعة العامة لإقامة م�شروع ميناء نهرى وبالتايل ل يجوز اإجراء اأي 

ت�شرف عليها من قبل املحافظة.
ويف عام 2002 قدمت �شركة م�شت�شفى النيل بدراوي طلب اإىل جلنة ف�س منازعات ال�شتثمار لإنهاء اإجراءات ت�شجيل 
الأر�س املقام عليها امل�شت�شفى. وعليه ا�شدرت اللجنة امل�شار اإليها يف �شهر دي�شمرب 2002 قرارا باملوافقة على الت�شرف 

الذى مت من جهة حمافظة القاهرة وكذلك التاأكيد على عدم ممانعة هيئة النقل النهري يف اإقرار الت�شرف ب�شرط �شداد 
تعوي�س منا�شب, واأقرت اللجنة القرتاح باأن يكون التعوي�س قيمة ما �شدد للمحافظة عند �شراء الأر�س �شالفة الذكر 

وقد اعتمد جمل�س الوزراء هذا القرار بجل�شته املنعقدة بتاريخ 18 فرباير 2003.
ومبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 479 ل�شنة 2004 خرجت الأر�س من عداد الأرا�شي املخ�ش�شة للمنفعة العامة 

لتدخل يف دائرة امالك الدولة اخلا�شة على اأن تتبع الهيئة العامة للنقل النهري.
وقد مت التفاو�س مع هيئة النقل النهري ل�شتكمال اإجراءات نقل ملكية الأر�س با�شم �شركة م�شت�شفى النيل بدرواى 

وحترير امل�شتندات الالزمة مع هيئة النقل النهرى فى هذا ال�شاأن ا�شتنادا اإىل قرار جلنة ف�س املنازعات املذكور وذلك بعد 
التفاق على التعوي�س املطلوب وت�شويته اإل اأنه مل يتم التو�شل اإىل اتفاق نهائى مع هيئة النقل النهرى حتى تاريخه. 

وقامت ال�شركة فى �شهر اأبريل 2016 بالتقدم بطلب للجنة ف�س منازعات ال�شتثمار اإحلاقا للطلب ال�شابق تقدميه حتى 
تتم الت�شوية فى اأ�شرع وقت ممكن.

بالإ�شافة اإىل ما �شبق تود ال�شركة اأن تف�شح عن �شدور اأمر ازالة بخ�شو�س الدورين الثانى ع�شر والثالث ع�شر مببنى 
م�شت�شفى النيل بدراوى ومت الطعن باإلغاء القرار والدعوى حاليا تنظر من قبل املحاكم املخت�شة. واجلدير بالذكر اأن 

رخ�شة البناء اخلا�شة بامل�شت�شفى ترخ�س ببناء ت�شعة ادوار بالبدروم )م�شت�شفى( والعا�شر واحلادى ع�شر دورين �شكنيني, 
حيث يتم اإ�شتغاللهم لأغرا�س غري �شكنية.

العامة غري  التالية لعملية الطرح وفقّا لقرار اجلمعية  املال  راأ�س  زيادة   .5
العادية املنعقدة بتاريخ 2016/4/6:

وفقّا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2016/4/6 واملعتمدة من الهيئة العامة 
لال�شتثمار واملناطق احلرة يف 2016/4/14 بدون مالحظات متت املوافقة علي زيادة راأ�س مال 

ال�شركة امل�شدر يف حدود راأ�س مال ال�شركة املرخ�س به, علي اأن يتم هذه الزيادة بعد النتهاء من 
الطرح الثانوي وعلي اأن تكون هذه الزيادة قدرها حد اأق�شي نف�س عدد الأ�شهم املطروحة للطرح 

الثانوي العام واخلا�س وبذات ال�شعر النهائي للطرح, وعلي اأن يتم متويلها من كامل ح�شيلة الطرح 
الثانوي بعد ت�شفية ح�شاب ا�شتقرار ال�شهم, وذلك دون اإعمال حقوق الأولوية لقدامي امل�شاهميني 
يف الإكتتاب يف اأ�شهم الزيادة علي اأن تخ�ش�س هذه الزيادة بالكامل ل�شالح �شركة كري هيلثكري اإل. 
تى. دى. .Care Healthcare Ltd – امل�شاهم الرئي�شي بال�شركة مقابل الأ�شهم التي مت طرحها يف 
الطرح الثانوي العام واخلا�س وفقّا لل�شروط الواردة يف ن�شرة الطرح, وتفوي�س جمل�س الإدارة يف 
تنفيذ هذه الزيادة ويف تعديل املادتني )6( و)7( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة وفقّا ملا ي�شفر عنه 
الطرح الثانوي والزيادة الالحقة له, ول يجوز للم�شرتكني يف الطرح العام واخلا�س الإكتتاب يف 

هذه الزيادة.
التخ�ش�شى  القاهرة  م�شت�شفى  �شركة  على  الإجبارى  ال�شراء  عر�س   .6

�س.م.م. وفقّا لكتاب ال�شركة بتاريخ 2016/5/3:
تنوي ال�شركة م�شتقبال التقدم بعر�س �شراء اإجبارى على ن�شبة 47.283% )الغري مملوكة 

لل�شركة( من اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى �س.م.م. اىل الهيئة العامة للرقابة املالية 
عماًل باأحكام الباب الثانى ع�شر من الالئحة التنفيذية لقانون �شوق راأ�س املال.

للعاملني واملديرين واأع�شاء جمل�س الإدارة  اإثابة وحتفيز  تطبيق نظام   .7
التنفيذيني  وفقّا لكتاب ال�شركة بتاريخ 2016/5/5:

تنوي ال�شركة بعد اإمتام الطرح حمل هذه الن�شرة تطبيق نظام اإثابة وحتفيز للعاملني واملديرين 
واأع�شاء جمل�س الإدارة التنفيذيني بال�شركة, حيث �شوف يتم عر�س مقرتح النظام على 

جمل�س  اإدارة ال�شركة للدرا�شة ثم عر�شه, يف حال اإعتماده من جمل�س الإداره, علي اجلمعية 
العامة غري العادية لل�شركة. ويف حال موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة, �شوف يتم 
اأي�شًا تعديل نظام ال�شركة الأ�شا�شي لل�شماح بتطبيق نظام اأو اأكرث من اأنظمة الإثابة والتحفيز 

ومع مراعاة احل�شول علي موافقات اجلهات الرقابية علي ذلك عماّل بالقوانني ال�شارية وبقواعد 
قيد و�شطب الأوراق املالية يف البور�شة امل�شرية.

تعريف ال�شركات املرتبطة :  .8
اأوّل: �شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م.:

تاأ�ش�شت ال�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي )ح�شن بدراوي و�شركاه( مبوجب عقد تكوين �شركة 
تو�شية ب�شيطة 1981/1/1 ومت قيدها - بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار 

القاهرة بتاريخ 1982/1/14 حتت رقم 216113 ومت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة 
م�شاهمة يف 1988 مبوجب قرار رقم 508 ل�شنة 1988 ال�شادر من قبل وزير القت�شاد والتجارة 

اخلارجية  باملوافقة علي الرتخي�س بتاأ�شي�س �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. �شركة 
م�شاهمة م�شرية.

ملكية ال�شركة فى �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. احلالية وفقّا  اأ- 
خلطاب �شركة م�شت�شفي النيل بدراوي �س.م.م. يف 2016/3/12:

الن�شبةعدد الأ�شهمال�شم
99.9%1.998.392�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.

ثانيّا: �شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.:
تاأ�ش�شت ال�شركة م�شت�شفي م�شر العربي )حممد فتحي خليل و�شركاه( مبوجب موافقة الهيئة 

العامة لال�شتثمار علي تاأ�شي�س �شركة تو�شية ب�شيطة ال�شادرة بتاريخ 1981/3/10 ومت قيدها 
بال�شجل التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار القاهرة بتاريخ 1982/3/20 حتت رقم 56661 
ومت املوافقة علي حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة ذات م�شئولية حمدودة من قبل الهيئة 

العامة لالإ�شتثمار يف 1992/3/18 ومت تغري ال�شم التجاري لل�شركة اإيل م�شت�شفى ال�شروق 
واأخريّا مت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة اإيل �شركة م�شاهمة م�شرية بعد موافقة الهيئة العامة 

لالإ�شتثمار بتاريخ 1997/2/18.
وفقّا  احلالية  �س.م.م.  ال�شروق  م�شت�شفى  �شركة  فى  ال�شركة  ملكية  اأ- 

خلطاب �شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. يف 2016/5/10:
الن�شبةعدد الأ�شهمال�شم

99.992%24.998م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.
ثالثّا: �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.

تاأ�ش�شت ال�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. مبوجب قرار وزيرة القت�شاد والتجارة 
اخلارجية رقم 562 ل�شنة 1987. ومت قيد �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م. بال�شجل 

التجاري مبكتب �شجل جتاري ا�شتثمار القاهرة بتاريخ 1987/12/31 حتت رقم 249898. 
�س.م.م.  التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفى  �شركة  فى  ال�شركة  ملكية  اأ- 
يف  �س.م.م.  التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفي  �شركة  خلطاب  وفقّا  احلالية 

:2016/3/12
الن�شبةعدد الأ�شهمال�شم

52.7165926%1.423.348�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.
يف  ال�شركة  خلطاب  وفقّا  بال�شركة  املرتبطة  املجموعة  ملكية  هيكل  رابعّا: 

:2016/5/10

البنك الأوروبي 
للتعمري واإعادة البناء

الوكالة الفرن�شية 
للتنمية والتعاون الدويل 

بروباركو
موؤ�ش�شة ال�شتثمار 

الأملانية

�شركة كريد هيلثكري هولدكو اإل. تي. دي.

�شركة كريد هيلثكري ليمتد

�شركة كري هيلثكري اإل.تي.دي

�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م.
امل�شتحوذ عليها يف يوليو 2014

�شركة اأبراج اأن-اأيه-
اأت�س-ليمتد*

%12.5%7.55%7.55

%100

%100

%99.99

املجموعة

�شركات اأجنبية

%72.4

%99.992%52.7%99.9
�شركة م�شت�شفى ال�شروق 

�س.م.م.
�شركة م�شت�شفى القاهرة 

التخ�ش�شي �س.م.م.
�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي 

�س.م.م.

امل�شتحوذ عليها يف يوليو امل�شتحوذ عليها يف يناير 2016
**2014

امل�شتحوذ عليها يف �شبتمرب 
2015

 

*  �شركة اأبراج اأن.اأيه.اأت�س. ليمتد مملوكة من �شندوق يدار وحتت �شيطرة جمموعة اأبراج, 
�شركة ا�شتثمار يف دبي.

**  قامت �شركة كريد هيلثكري ليمتد بال�شتحواذ على �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي 
�س.م.م. يف يوليو 2014. ويف �شوء اإعادة هيكلة املجموعة قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا 

�س.م.م. يف �شبتمرب 2015 بال�شتحواذ على هذه الأ�شهم.
الإجراءات املنظمة للتجميد والت�شرف يف الأ�شهم والت�شرف يف الأ�شهم   .9
 2016/4/6 يف  املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  لقرارات  تنفيذّا 

وموقف الأ�شهم من حيث التجميد:
وفقّا لقرار اجلمعية العامة غري العادية ال�شادر يف 2016/4/6 واملعتمد حم�شرها من قبل الهيئة 
العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة يف 2016/4/14 بدون مالحظات مت املوافقة علي جتميد %51 

من اأ�شهم امل�شاهم الرئي�شى �شركة كري هيلثكري اإل. تي. دي .Care Healthcare Ltd يف تاريخ 
اجلمعية واملالك لن�شبة 99.9% من اأ�شهم ال�شركة وذلك ملدة �شنتني ماليتني تبداأ من تاريخ تداول 

اأ�شهم ال�شركة بالبور�شة امل�شرية وذلك تطبيقّا لأحكام البند ال�شابع من املادة )7( من قواعد 
القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.

10. الإجراءات املنظمة للتجميد الإختياري تنفيذّا لقرارات اجلمعية العامة 
غري العادية املنعقدة يف 2016/4/6 وموقف الأ�شهم من حيث التجميد:

وفقًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2016/4/6 واملعتمد حم�شرها من 
قبل الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة يف 2016/4/14 بدون مالحظات متت املوافقة 

 Care.  علي جتميد ن�شبة 100% من اأ�شهم امل�شاهم الرئي�شي �شركة كري هيلثكري اإل.تي.دي
Healthcare Ltd يف تاريخ اإنعقاد اجلمعية حلني الطرح بالبور�شة امل�شرية علي اأن ميتد التجميد 

لالأ�شهم التي مل يتم بيعها من خالل الطرح العام و/اأو اخلا�س ملدة �شتة اأ�شهر تبداأ من تاريخ 
بداية التداول علي اأ�شهم ال�شركة بالبور�شة امل�شرية.

11. بيان مبوقف اأ�شهم ال�شركة اململوكة للم�شاهم الرئي�شي من حيث التجميد تطبيقّا 
للفقرة ال�شابعة من املادة )7( من قواعد القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة 
امل�شرية بناء علي كتاب ال�شركة يف 2016/5/17 وكتاب �شركة م�شر للمقا�شة 

والإيداع والقيد املركزي يف 2016/5/17:
ا�شم امل�شاهم 

الرئي�شي
اإجمايل 
الأ�شهم 

اململوكة يف 
كامل راأ�س مال 

ال�شركة

عدد الأ�شهم 
التي �شوف 

يتم بيعها يف 
الطرح

عدد الأ�شهم 
املجمدة

اإجمايل 
الأ�شهم 

اململوكة بعد 
البيع والطرح 
وزيادة راأ�س 
املال التالية 

للطرح

الن�شبة 
املئوية لال�شهم 

املجمدة 
للم�شاهم 
الرئي�شي

تاريخ فك التجميد

�شركة كري هيلثكري 
اإل.تي.دي.

 Care
Healthcare Ltd

حتي عدد 159.999.960
 40.000.000

�شهم

حتي 81.599.980
159.999.960

بعد �شنتني ماليتني %51
من تاريخ تنفيذ 

الطرح بالبور�شة 
وفقّا لقواعد القيد 

و�شطب الأوراق 
املالية بالبور�شة 

امل�شرية 

وبالتايل ت�شبح ن�شبة الأ�شهم املجمدة يف �شوء كتاب �شركة م�شر للمقا�شة والإيداع والقيد املركزي 
ن�شبة 51% مبا يتفق واحلد الأدنى املطلوب جتميده يف �شروط القيد طبقّا للبند ال�شابع من املادة 

)7( من قواعد القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.
وبتاريخ 16 مايو  2016 �شدرت موافقة البنك التجاري الدويل )م�شر(  لتاأكيد موافقة البنك علي 

جتميد 51% من اأ�شهم �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. احلالية اململولكة ل�شركة كري هيلثكري 
اإل.تي.دي. واملرهونة ل�شالح البنك وذلك ملدة �شنتني من تاريخ الطرح يف البور�شة امل�شرية, وذلك 

عماّل بالبند ال�شابع من املادة ال�شابعة من قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية.
12. ن�شبة الأ�شهم حرة التداول وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:

يوجد ن�شبة 0.000025% من اأ�شهم ال�شركة حرة التداول.
13. خطة امل�شاهم الرئي�شى نحو ملكية الأ�شهم:

يف حالة رغبة امل�شاهم الرئي�شى يف بيع اأي جزء من اأ�شهمه يف ال�شركة بعد انتهاء فرتة التجميد 
القانونية �شوف يقوم بالإف�شاح وفقّا للقانون رقم 95 ل�شنة 1992 ولئحته التنفيذية وكذلك وفقّا 

لقواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية ال�شادرة عن الهيئة العامة للرقابة املالية 
والإجراءات التنفيذية ال�شادرة عن البور�شة امل�شرية واملعتمدة من الهيئة العامة للرقابة املالية.

كما يجوز بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية واجلمعية العامة العادية لل�شركة اأن تنتقل 
جزء اأو كل الأ�شهم املجمدة خالل مدة التجميد امل�شار اإليها يف حالة كون امل�شرتي بنك اأو �شركة 

تاأمني اأو �شندوق ا�شتثمار مبا�شر اأو اأحد الكيانات املتخ�ش�شة يف ال�شتثمار اأو �شخ�س اعتباري 
له خربة و�شابقة اأعمال متميزة يف جمال ن�شاط ال�شركة وب�شرط اأن يتعهد باللتزام ب�شرط 

الحتفاظ حتي نهاية املدة املقررة.
البند الثالث: تقرير امل�شت�شار املايل امل�شتقل عن القيمة العادلة لل�شهم يف 31 
مار�س 2016 وتقرير مراقب احل�شابات عن تقرير امل�شت�شار املايل امل�شتقل عن 

القيمة العادلة لل�شهم:
تقرير امل�شت�شار املاىل امل�شتقل عن القيمة العادلة ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا    -1

)�شركة م�شاهمة م�شرية(
ال�شادة/ �شركة م�شت�شفى كليوباترا  

بناًء على تكليف �شركة م�شت�شفى كليوباترا لتحديد القيمة العادلة ل�شهم ال�شركة يف 31 دي�شمرب 
2015 )تاريخ التقييم( فقد مت احت�شاب القيمة العادلة لل�شركة وفقًا لطريقة جمموع الأجزاء 

) Sum of the parts( وبناًء على ما  متتلكه �شركة م�شت�شفى كليوباترا من ا�شتثمارات يف ثالث 
�شركات اأ�شا�شية ) �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي, �شركة م�شت�شفى النيل بدراوي, �شركة 

م�شت�شفى ال�شروق(  وذلك بح�شب ن�شبة م�شاهمتها يف كل �شركة بعد تقييم تلك الإ�شتثمارات فيما 
عدا ً �شركة م�شت�شفى ال�شروق والتى مت احت�شابها وفقا لتكلفتها ال�شتثمارية فى تاريخ ال�شتحواذ 

وبناء على الإفرتا�شات والبيانات واملعلومات التي اأمدتنا بها اإدارة �شركة م�شت�شفى كليوباترا والتي 
تعترب امل�شدر الرئي�شى الذى اعتمد عليه يف هذه الدرا�شة.  وقد مت عر�س تقييم �شركة م�شت�شفى 

ال�شروق لالف�شاح فقط.
وقد مت اإعداد التقييم با�شتخدام الأ�ش�س الآتية: 

قمنا بالتحليل املايل للقوائم املالية التاريخية لل�شركة حمل التقييم وكذا ال�شركات التابعة لها, 
كما قمنا بتحديد القيمة العادلة لل�شركة وفقًا للمتو�شط املرجح لطريقة خ�شم �شايف التدفقات 

النقدية ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها بن�شبة 60% وطريقة م�شاعف القيمة 
للربحية )P/E( بن�شبة 20% وطريقة م�شاعف قيمة ال�شركة ل�شافى الربح قبل ال�شرائب 

والفوائد والإهالكات )EV/EBITDA(  بن�شبة 20%.  قد مت تقدير القيمة العادلة لل�شركة حمل 
التقييم مبراعاة الأ�شول وقواعد التقييم املتعارف عليها, واإن البيانات املقدمة اإلينا تقع حتت 

م�شوؤولية �شركة م�شت�شفى كليوباترا وبناًء على الإفرتا�شات والبيانات واملعلومات التي اأمدتنا بها 
اإدارة ال�شركة  وذلك اأخذًا يف الإعتبار التعديالت التي راأيناها �شرورية ومبراعاة الأ�ش�س العلمية 

امل�شتخدمة يف هذا التقرير.
وقد مت زيادة الوزن الن�شبي لأ�شلوب خ�شم �شايف التدفقات النقدية فى تقييم �شركة كليوباترا 
وال�شركات التابعة لها  وذلك لأنة ميثل الأ�شلوب العلمي الأمثل لتحديد القيمة العادلة لالأ�شهم 

وذلك لإعتماده علي قيا�س كفاءة املن�شاأة وقيمتها الفعلية وفقا لتدفقاتها النقدية )ولي�س ربحيتها 
فقط( وقدرتها علي الإ�شتمرار بالن�شاط وكفاءتها يف اإدارة دورة راأ�شمالها العامل, اإدارة النقدية 

وهيكلها التمويلي با�شتخدام متو�شط معدل خ�شم مياثل املتو�شط املرجح لتكلفة الأموال امل�شتثمرة.



تعتمد هذه الطريقة على القيام باخلطوات التالية :
تقدير التدفقات النقدية احلرة خالل �شنوات التنبوؤ وتتمثل يف التدفقات النقدية املتاحة من   - 

�شايف ربح ال�شركة بعد ال�شرائب م�شافًا اإليها املعامالت غري املالية التي مت اإ�شافتها يف قائمة 
الدخل ومطروحًا منها الإ�شتثمارات يف راأ�س املال العامل والأ�شول وال�شتثمارات الأخرى, كما 

اأنها ل تت�شمن اأية فوائد مالية اأو توزيعات اأرباح.
تقدير القيمة املتبقية فيما بعد �شنوات التنبوؤ.  -

خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية والقيمة املتبقية مبعدل خ�شم منا�شب يتم حتديده مبا   -
يتنا�شب مع معدل راأ�س املال اإىل الديون وكذا طبيعة الن�شاط وخماطر ال�شناعة ومعدلت 

الأدوات املالية اخلالية من خماطر الإ�شتثمار.
الو�شول اإىل القيمة العادلة للن�شاط بتجميع القيم احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية   -

والقيمة املتبقية.
يتم احت�شاب القيمة العادلة حلقوق امللكية )اأ�شهم ال�شركة( بعد خ�شم قيمة القرو�س   -

والديون )اإن وجدت( واإ�شافة ر�شيد النقدية وما يف حكمها, اإن اإجمايل القيمة احلالية 
للتدفقات النقدية امل�شتقبلية خالل �شنوات التنبوؤ بالإ�شافة اإىل القيمة املتبقية يعطى 

انطباعًا قويًا عن القيمة الإ�شرت�شادية لإجمايل الأموال امل�شتثمرة وهى قيمة ال�شركة. 
مل ي�شمل نطاق عملنا القيام باأي اأعمال فح�س اأو مراجعة للقوائم املالية اأو احل�شابات التي   -

تت�شمنها ال�شركة حمل التقييم يف �شوء معايري املراجعة امل�شرية. كما مل يت�شمن نطاق عملنا 
القيام باأية درا�شات اإقت�شادية اأو ت�شويقيه, وقد اعتمدنا على القوائم املالية املعتمدة لل�شركة 

والتف�شريات والإي�شاحات واملعلومات املقدمة اإلينا من �شركة م�شت�شفى كليوباترا والتي تعترب 
امل�شدر الأ�شا�شي للمعلومات وذلك بالإ�شافة اإىل م�شادر املعلومات الأخرى املو�شحة يف هذا 

التقرير.
ومت الإعتماد علي القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها حمل التقييم يف 31 دي�شمرب   -

2015 ك�شنة الأ�شا�س بالإ�شافة اإىل القوائم املالية التقديرية امل�شتقبلية لل�شركة لل�شنوات 
من 31 دي�شمرب 2015 وحتى 31 دي�شمرب 2020. كما مت الإعتماد يف اإعداد التنبوؤات املالية 

امل�شتقبلية لل�شركة علي البيانات واملعلومات التي اأمدتنا بها اإدارة ال�شركة وعلي م�شوؤوليتها 
ودون اأن نقوم مبراجعة تلك البيانات واملعلومات للتاأكد من �شحتها. مل ينم اإىل عملنا ما يدعو 

لالإعتقاد باأن هذه املعلومات ل توفر اأ�شا�شًا معقوًل لإعداد الدرا�شة كما هو مو�شحًا يف اجلزء 
اخلا�س بالإفرتا�شات التي قامت عليها الدرا�شة تف�شياًل. وقد اأعدت هذه املعلومات با�شتخدام 
جمموعة الإفرتا�شات النظرية والتي تت�شمن افرتا�شات عن اأحداث م�شتقبلية وعن ت�شرفات 

الإدارة ولي�س من ال�شروري اأن تتحقق تلك الإفرتا�شات, ومن ثم فاإن هذه املعلومات قد ل تكون 
منا�شبة لالإ�شتخدام يف اأغرا�س اأخرى بخالف املن�شو�س عليها.

ويف �شوء ما تقدم فقد بلغت القيمة العادلة لل�شركة  كليوباترا  فى 31 دي�شمرب 2015 )تاريخ   -
التقييم( وفقًا لالأ�ش�س املتبعة واملذكورة فيما تقدم مبلغ قدره 1.945.847.699 جنيه م�شري 

)مليار وت�شعمائة وخم�شة واربعون مليون وثمانيمائة و�شبعة واربعون األف و�شتمائة وت�شعة 
وت�شعون جنيه م�شري( موزعًة على 160.000.000 �شهم وفقًا لعدد الأ�شهم امل�شدرة  بال�شجل 

التجاري لل�شركة بتاريخ 31 مار�س 2016 وبالتايل فقد بلغ متو�شط القيمة العادلة لل�شهم مبلغ 
12.16 جنيه م�شري )اثنا ع�شر جنيه و�شتة ع�شر قر�شًا(. 

�شرية التقرير:
هذا التقرير يعترب �شرى وخا�س ولذا يجب التعامل معه يف النطاق املحدد الذي اأعد من اجله.  -
وبناًء على ذلك ل يجوز اأن يتم ن�شخ هذا التقرير اأو تبديله اأو اإر�شاله اإىل اى جهة عدا اجلهات   -

التي مت الإتفاق عليها يف خطاب الإرتباط بدون موافقة كتابية �شريحة منا ومن اإدارة 
ال�شركة.

ونود اأن نحيطكم علمًا بان �شركة جرانت ثورنتون  لالإ�شت�شارات املالية عن الأوراق املالية غري 
م�شوؤولة عن حتديث اأية بيانات يف هذا التقرير كنتيجة لأحداث لحقة من تاريخ اإعداد 

التقرير.
وقد مت اإعداد هذا التقرير بغر�س تقدميه اإىل الهيئة العامة للرقابة املالية والبور�شة امل�شرية.

حتريرًا يف 31 مار�س 2016
عمرو فتح اهلل

�شركة جرانت ثورنتون لال�شت�شارات املالية عن الأوراق املالية  �س.م.م
�شجل امل�شت�شارين املاليني بالهيئة 

رقم  1716
امللخ�س التنفيذي

 )Sum of the Parts(مت تقييم �شركة م�شت�شفى كليوباترا  با�شتخدام طريقة جمموع الأجزاء
ما متلكه ال�شركة من ا�شتثمارات يف ثالث �شركات اأ�شا�شية )�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي, 

�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي, �شركة م�شت�شفى ال�شروق( وذلك بح�شب ن�شبة م�شاهمتها يف كل 
�شركة بعد تقييم تلك الإ�شتثمارات وبناًء على الإفرتا�شات والبيانات واملعلومات التي اأمدتنا بها 

اإدارة �شركة م�شت�شفى كليوباترا.
وقد مت اإعداد التقييم وفقا للمتو�شط املرجح لتقييم �شركة م�شت�شفى كليوباترا  ما متلكه من 

ا�شتثمارات يف ثالث �شركات اأ�شا�شية با�شتخدام الأ�ش�س الآتية: 
طريقة خ�شم �شايف التدفقات النقدية ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها  بن�شبة   .1

%60
طريقة م�شاعف القيمة للربحية )P/E( بن�شبة %20  .2

طريقة م�شاعف قيمة ال�شركة ل�شافى الربح قبل ال�شرائب والفوائد والإهالكات   .3 
)EV/EBITDA( بن�شبة %20.

وقد مت الإعتماد ب�شكل اأ�شا�شي فى تقييم �شركة م�شت�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها على 
طريقة خ�شم �شايف التدفقات النقدية )DCF( مع اإعطائها الوزن الن�شبي الأكرب حيث ت�شتند 

طريقة خ�شم التدفقات النقدية على افرتا�شات م�شتقبلية تت�شمن الآراء احلالية لإدارة 
ال�شركة ب�شاأن الأحداث امل�شتقبلية والأداء التاريخي لل�شركة وو�شع ال�شوق احلايل والتوقعات 

امل�شتقبليه, تعترب طريقة خ�شم التدفقات النقدية اأداه قوية للتقييم حيث اأنها تركز على 
التدفقات النقدية املولدة من طبيعة الن�شاط حيث تاأخذ يف الإعتبار خطط التنمية املتوقعة 

لل�شركة التي هي قيد التنفيذ. 
اإ�شتنادًا ملا هو مذكور اأعاله, فقد بلغت القيمة العادلة حلقوق امللكية ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا  

فى 31 دي�شمرب 2015 )تاريخ التقييم(  وفقًا لالأ�ش�س املتبعة واملذكورة فيما تقدم مبلغ 
1.945.848 الف جنيه م�شري )مليار وت�شعمائة وخم�شة واربعون مليون وثمانيمائة وثمانية 

واربعون األف جنيه م�شري( موزعًة على 160.000.000 �شهم وبالتايل فقد بلغ متو�شط القيمة 
العادلة لل�شهم مبلغ 12.16 جنيه م�شري )اثنا ع�شر جنيه و�شتة ع�شر قر�شًا(.

القيمة وفقًا للمتو�شط املرجح لتقييم �شركة م�شت�شفى كليوباترا وما متتلكه من 
ا�شتثمارات
قيمة حقوق امللكية بعد الوزن الن�شبيقيمة حقوق امللكيةطريقة التقييم

تطبيق الوزن الن�شبي
قيمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا وفقًا 

لطريقة خ�شم التدفقات النقدية
1.672.670.432%601.003.602.259

قيمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا وفقًا 
)P/E( لطريقة م�شاعف الربحية

2.257.018.700%20451.403.740

قيمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا وفقًا 
لطريقة قيمة ال�شركة اإىل الأرباح 

قبل الفائدة وال�شريبة والإهالكات 
)EV/EBITDA( وال�شتهالكات

2.454.208.498%20490.841.700

1.945.847.699قيمة حقوق امللكية
160.000.000عدد الأ�شهم

12.16قيمة ال�شهم باجلنيه امل�شري
كليوباترا  م�شت�شفى  ل�شركة  النقديه  التدفقات  �شايف  خ�شم  طريقة   .1

وال�شركات التابعه لها
�شركة م�شت�شفى طريقة خ�شم التدفقات النقدية

كليوباترا
�شركة م�شت�شفى 

القاهرة 
التخ�ش�شي

�شركة م�شت�شفى 
النيل بدراوي

�شركة م�شت�شفى 
ال�شروق

893.181.680560.990.097578.032.815463.481.625اإجمايل قيمة ال�شركة
يخ�شم: ر�شيد بنوك دائمة وت�شهيالت 
ائتمانية وقرو�س يف )2015/12/31(

)203.000.000(--)10.369.253(

38.557.39252.563.22418.786.2534.089.819يضاف: رصيد النقدية في )2015/12/31(
728.739.072613.553.321596.819.068457.202.191قيمة حقوق امللكية

99.39%99.92%52.72%100%ن�شبة م�شاهمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا
728.739.072323.444.405596.339.226454.404.114قيمة حقوق امللكية

210.000.000قيمة ال�شتثمار يف م�شت�شفى ال�شروق
خ�شم تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق 

بناء على طلب هيئة الرقابة املالية
)454.404.114(

اإجمايل قيمة حقوق امللكية ل�شركة 
م�شت�شفى كليوباترا

1.858.522.703

ا: 10% خ�شم الأقلية ---)185.852.270(ناق�شً
�شايف قيمة حقوق امللكية ل�شركة 

م�شت�شفى كليوباترا
1.672.670.432

طريقة ح�شاب القيمة وفقًا لطريقة خ�شم �شايف التدفقات النقدية ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا 
وال�شركات التابعة لها, و�شرح الإفرتا�شات التى مت على اأ�شا�شها ح�شاب �شافى التدفقات احلرة 

وح�شاب �شعر اخل�شم امل�شتخدم لكل 
 �شركة مو�شحًة باجلزء اخلا�س بتقييم كل �شركة على حده.

مت تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها ال�شتثمارية فى تاريخ ال�شتحواذ وبناء على 
ذلك مت ا�شتبعاد فرق التقييم اخلا�س ب�شركة م�شت�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�شت�شفى 

كليوباترا وقد مت عر�س تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق لالف�شاح فقط.
ومت خ�شم 10% من اإجماىل قيمة حقوق امللكية كخ�شم لالأقلية.  

)P/E( طريقة م�شاعف القيمه للربحيه  .2
�شركة م�شت�شفى طريقة م�شاعف القيمة للربحية

كليوباترا
�شركة م�شت�شفى 

القاهرة 
التخ�ش�شي

�شركة م�شت�شفى 
النيل بدراوي

�شركة م�شت�شفى 
ال�شروق

x 28.4x 28.4x 28.4x 28.4م�شاعف الربحية امل�شتخدم بالدرا�شة
اخل�شم اخلا�س باملخاطر الإ�شافية 

املرتبطة بال�شتثمار يف ال�شركة
%10%10%10%10

م�شاعف الربحية امل�شتخدم بالدرا�شة 
بعد تطبيق اخل�شم

x 25.5x 25.5x 25.5x 25.5

اخل�شم اخلا�س بتعديل امل�شاعف وفقًا 
لهام�س الربحية مل�شت�شفى كليوباترا

%0%22%10%19

م�شاعف الربحية امل�شتخدم بالدرا�شة 
بعد تطبيق خ�شم هام�س الربحية

x 25.5x 19.8x 22.9x 20.6

64.690.20524.154.26715.454.75712.006.467�شايف الدخل املعدل
1.650.570.581478.986.363354.227.629246.959.790قيمة حقوق امللكية

99.39%99.92%52.72%100%ن�شبة م�شاهمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا
1.650.570.581252.505.289353.942.830245.448.396قيمة حقوق امللكية

خ�شم قيمة ال�شتثمار يف �شركة م�شت�شفى 
ال�شروق

)210.000.000(

خ�شم فرق تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق 
بناء على طلب هيئة الرقابة املالية

)35.448.396(

اإجمايل قيمة حقوق امللكية ل�شركة 
م�شت�شفى كليوباترا

2.257.018.700

مت تعديل قيمة �شافى الربح ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى مببلغ  6.905.912 جنية 
م�شري وتتمثل فى الزيادة يف اأر�شدة غري الإعتيادية وغري متكررة والتي  مت ح�شابها كالتايل:

اأوًل: مت اإ�شافة مبلغ 905.912 جم ل�شايف دخل ال�شركة والذي يتمثل يف مبلغ  3.308.714  	•
جم قيمة الإ�شمحالل يف اأر�شدة مدينون جتاريون خم�شومًا منه مبلغ 2.402.802 جم قيمة 

خم�ش�س ديون م�شكوك يف �شحتها املحت�شب عن العام. 
ثانيًا: مت اإ�شافة مبلغ قدره 6.000.000 جم قيمة خم�ش�س مطالبات.  	•

مت تعديل قيمة �شافى الربح ل�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي مببلغ 11.842.268 جنية م�شري 
وتتمثل فى الزيادة يف اأر�شدة غري الإعتيادية وغري متكررة والتي  مت ح�شابها كالتايل:

اأوًل: مت اإ�شافة مبلغ قدره 11.824.488 ل�شايف دخل ال�شركة والذي يتمثل يف  قيمة  	•
الإ�شمحالل يف ر�شيد مدينون جتاريون. خم�شومًا منه مبلغ1.907.220  قيمة خم�ش�س ديون 

م�شكوك يف �شحتها املحت�شب عن العام
ثانيًا: مت اإ�شافة مبلغ قدره 1.925.000 جم ل�شايف دخل ال�شركة  والذي يتمثل يف قيمة خم�ش�س  	•

ق�شايا. 
مت تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها ال�شتثمارية فى تاريخ ال�شتحواذ وبناء على 

ذلك مت ا�شتبعاد فرق التقييم اخلا�س ب�شركة م�شت�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�شت�شفى 
كليوباترا وقد مت عر�س تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق لالف�شاح فقط.    

بتاريخ  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  �شدرت  وقد  	•
 .2016/5/17

وقرر  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اإجتمع   2016/4/6 بتاريخ  باأنه  علمًا  	•
اإعتماد تقرير القيمة العادلة لل�شهم وتقرير مراقبي احل�شابات عليه .

لل�شركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اإجتمعت   2016/4/6 وبتاريخ  	•
وقررت اإعتماد تقرير القيمة العادلة لل�شهم وتقرير مراقبي احل�شابات 

عليه 
املايل  امل�شت�شار  لتقرير  )طبقا  للمجموعة  العادلة  القيمه  تختلف  	•
)يف  املجموعة  �شركات  على  الإ�شتحواذ  مبالغ  اإجمايل  عن  امل�شتقل( 
تواريخ الإ�شتحواذ املختلفه من 2014-2016(, و ذلك نظرا لتطور اأداء 

املجموعة خالل تلك الفرته.
القيمة  بتعديل  اإقرارًا  ال�شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�شيد/  اأ�شدر  	•
املمنوح  التفوي�س  12,16 جنيه م�شرى فى �شوء  لت�شبح  لل�شهم  العادلة 

له من اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 6 اأبريل 2016.
البند الرابع: القوائم املالية املجمعة وامل�شتقلة ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا 
 ,2013/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات  التابعة  و�شركاتها  �س.م.م. 

:2015/12/31 ,2014/12/31
املجمعة لكل  املايل  املركز  والتى تت�شمن قوائم  املجمعة  املالية  القوائم   -1
م�شت�شفى  �شركة  عدا  )فيما   2015 دي�شمرب   31 فى  املجموعة  �شركات 
ال�شروق �س.م.م.( وتعك�س قائمة الدخل نتائج اأعمال �شركة م�شت�شفى 
الدخل  وقوائم  التاريخ  ذلك  فى  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  كليوباترا 
النيل بدراوى عن  التخ�ش�شى وم�شت�شفى  القاهرة  �شركتى م�شت�شفى  عن 

الفرتة بعد ال�شتحواذ )ثالثة اأ�شهر(:
وامل�شتقلة  املجمعة  املالية  القوائم  علي  احل�شابات  مراقبى  تقرير   -
 ,2014/12/31  ,2013/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات 

2015/12/31
تقرير مراقبى احل�شابات علي القوائم املالية املجمعة عن عام 2015  -

ال�شادة م�شاهمي �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة م�شرية« 
تقرير على القوائم املالية املجمعة

راجعنا القوائم املالية املجمعة املرفقة ل�شركـة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة 
م�شرية« و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( واملتمثلة يف امليزانية املجمعة يف 31 دي�شمرب 
2015 وكذا القوائم املجمعة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن 

ال�شنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ, وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة وغريها من 
الإي�شاحات.

م�شئولية الإدارة عن القوائم املالية املجمعة
هذه القوائم املالية املجمعة م�شئولية اإدارة املجموعة, فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س 

القوائم املالية املجمعة عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء 
القوانني امل�شرية ال�شارية, وتت�شمن م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة 
داخلية ذات �شلة باإعداد وعر�س قوائم مالية جممعة عر�شًا عادًل ووا�شحًا خالية من اأية 
حتريفات هامة وموؤثرة �شواء ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, كما تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار 

ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�شبية املالئمة للظروف.
م�شئولية مراقب احل�شابات

تقت�شـر م�شئوليتنا على اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية املجمعة يف �شوء مراجعتنا 
لها, وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�شرية ويف �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية. 
وتتطلب هذه املعايري اللتزام مبتطلبات ال�شلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�شول 

على تاأكد منا�شب باأن القوائم املالية املجمعة خالية من التحريفات الهامة واملوؤثرة.
وتت�شمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم 

والإف�شاحات يف القوائم املالية املجمعة. وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم 
ال�شخ�شى ملراقب احل�شابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم 

املالية املجمعة �شواء الناجت عن الغ�س اأو اخلطاأ. ولدى تقييم هذه املخاطر ي�شع مراقب 
احل�شابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بقيام املجموعة باإعداد القوائم املالية 
املجمعة والعر�س العادل والوا�شح وذلك لت�شميم اإجراءات مراجعة منا�شبة للظروف ولكن 

لي�س بغر�س اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف املجموعة. وت�شمل عملية املراجعة 
اأي�شا تقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات املحا�شبية الهامة التي اأعدت 

مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �شالمة العر�س الذى قدمت به القوائم املالية املجمعة.
واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شًا منا�شبًا 

لإبداء راأينا على هذه القوائم املالية املجمعة.
الــراأي

ومن راأينا اأن القوائم املالية املجمعة امل�شار اإليها اأعاله تعرب بعدالة وو�شوح, فى جميع 
جوانبها الهامة, عن املركز املاىل املجمع ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة 

م�شرية« و�شركاتها التابعة فى 31 دي�شمرب 2015, وعن اأدائها املاىل املجمع وتدفقاتها 
النقدية املجمعة عن ال�شنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقًا ملعايري املحا�شبة 

امل�شرية وفى �شوء القوانني واللوائح امل�شرية ذات العالقة.
تامر عبد التـواب

ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية
ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني

�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

اأحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
زميل جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

زميل جمعية ال�شرائب امل�شرية
�شجل املحا�شبني واملراجعني 8784

�شجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

القاهرة يف 6 اأبريل 2016
امليزانية املجمعة

�شركة م�شت�شفى كليوباترا و�شركاتها التابعة )�شركة م�شاهمة م�شرية(
اأوّل: امليزانية املجمعة - يف 31 دي�شمرب 2015

20152014اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
الأ�شول غري املتداولة

6267.049.95262.787.629الأ�شول الثابتة 
   -797.195.020اأ�شول غري ملمو�شة

364.244.97262.787.629اإجماىل الأ�شول غري املتداولة
الأ�شول املتداولة

838.08038.080ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
915.517.9576.337.822املخزون

1089.986.58434.246.704مدينون جتاريون 
1118.282.14235.179.584مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

12109.906.86953.632.054النقدية بالبنوك وال�شندوق
233.731.632129.434.244اإجمايل الأ�شول املتداولة

اللتزامات املتداولة
1319.890.7973.367.352خم�ش�شات 

1492.550.29629.852.391دائنون وار�شدة دائنة اأخرى
   -1540.600.000اجلزء املتداول من القرو�س

2532.136.60921.372.222التزامات �شرائب الدخل احلالية
185.177.70254.591.965اإجمايل اللتزامات املتداولة

48.553.93074.842.279راأ�س املال العامل
412.798.902137.629.908اإجمايل ال�شتثمار

يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�شاهمني
1680.000.00080.000.000راأ�س املال املدفوع
1713.827.66011.637.554احتياطي قانوين

   -)76.131.168(17احتياطي ا�شتحواذ
108.270.05243.694.642اأرباح مرحلة

125.966.544135.332.196اإجمايل حقوق امل�شاهمني 
   -1833.250.055حقوق الأقلية

159.216.599135.332.196اإجمايل حقوق امللكية 
الإلتزمات غري املتداولة

   -15162.400.000اجلزء غري املتداول من القرو�س
دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى – م�شتحق اإيل 

   -1447.379.723اأطراف ذات عالقة
2643.802.5802.297.712التزامات �شرائب الدخل

253.582.3032.297.712اإجمايل الإلتزامات غري املتداولة
412.798.902137.629.908اإجمايل حقوق امللكية والإلتزامات غري املتداولة

ثانيًا: قائمة الدخل املجمعة – عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015
20152014اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

19409.589.789290.294.814اإيرادات الن�شاط
يخ�شم:

)204.608.154()269.828.593(20تكاليف الن�شاط
139.761.19685.686.660جممل الربح

ي�شاف / )يخ�شم( :
)20.670.525()40.673.242(21م�شروفات اإدارية وعمومية

)2.886.902()3.422.585(13خم�ش�شات اأخرى
222.521.355678.591ايرادات اأخرى

98.186.72462.807.824اأرباح العام قبل اإيرادات التمويل و�شرائب الدخل
246.253.5362.086.651اإيرادات التمويل

)3.235()8.487.998(24م�شروفات التمويل
95.952.26264.891.240اأرباح العام قبل ال�شريبة علي الدخل

)21.372.222()24.889.872(25ال�شريبة احلالية
283.107)2.166.243(25ال�شريبة املوؤجلة

68.896.14743.802.125الربح بعد �شريبة الدخل
يتم توزيعه علي النحو التايل:

66.765.51643.802.125حقوق م�شاهمى ال�شركة الأم
   -182.130.631حقوق الأقلية

68.896.14743.802.125ربح العام 
ثالثّا: قائمة التغري فى حقوق امل�شاهمني املجمعة - عن ال�شنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�شمرب 2015
)جميع املبالغ باجلنيه 

امل�شري(
راأ�س املال 

اأرباح مرحلةاحتياطياتاملدفوع
اإجماىل حقوق 

امل�شاهمني
حقوق 
الأقلية

اإجماىل حقوق 
امللكية

الر�شيد يف 1 يناير 
 201480.000.0009.594.61940.751.213130.345.832-   130.345.832

املحول اإيل الحتياطي 
   -   -   -)2.042.935(2.042.935   -القانوين

توزيعات الأرباح عن 
)38.815.761(   -)38.815.761()38.815.761(   -   -عام 2013

43.802.125   -43.802.12543.802.125   -   -�شايف ربح العام
الر�شيد فى 31 
135.332.196   -80.000.00011.637.55443.694.642135.332.196دي�شمرب 2014

الر�شيد يف 1 يناير 
201580.000.00011.637.55443.694.642135.332.196-   135.332.196

املحول اإيل احتياطي 
   -   -   -)2.190.106(2.190.106   -قانوين

والفوائد  ال�شرائب  قبل  الربح  ل�شافى  ال�شركه  قيمة  م�شاعف  طريقة   .3
)EV/EBITDA(والإهالكات

طريقة قيمة ال�شركة اإىل الأرباح قبل 
خ�شم الفائدة وال�شريبة والإهالكات 

وال�شتهالكات

�شركة م�شت�شفى 
كليوباترا

�شركة م�شت�شفى 
القاهرة 

التخ�ش�شي

�شركة م�شت�شفى 
النيل بدراوي

�شركة م�شت�شفى 
ال�شروق

م�شاعف قيمة ال�شركة اإىل الأرباح قبل 
خ�شم الفائدة وال�شريبة والإهالكات 

وال�شتهالكات امل�شتخدم بالدرا�شة

x 21.5x 21.5x 21.5x 21.5

اخل�شم اخلا�س باملخاطر الإ�شافية 
املرتبطة بال�شتثمار يف ال�شركة

%10%10%10%10

م�شاعف قيمة ال�شركة اإىل الأرباح قبل 
خ�شم الفائدة وال�شريبة والإهالكات 

وال�شتهالكات بعد تطبيق اخل�شم

x 19.3x 19.3x 19.3x 19.3

اخل�شم اخلا�س بتعديل امل�شاعف وفًقا 
لهام�س الربحية مل�شت�شفى كليوباترا

%0%22%10%19

م�شاعف الربحية امل�شتخدم بالدرا�شة 
بعد تطبيق خ�شم هام�س الربحية

x 19.3X 15x 17.3x 15.6

الأرباح قبل الفائدة وال�شريبة 
والإهالكات وال�شتهالكات 

98.416.93129.679.08525.247.41121.319.191

1.899.938.853445.301.365437.835.877331.784.400اإجمايل قيمة ال�شركة
يخ�شم: ر�شيد بنوك دائنة وت�شهيالت 

ائتمانية وقرو�س يف )2015/12/31(
)203.000.000(--)10.369.253(

ي�شاف: ر�شيد النقدية يف 
)2015/12/31(

38.557.39252.563.22418.786.2534.089.819

1.735.496.245497.864.589456.622.130325.504.966قيمة حقوق امللكية
99.39%99.92%52.72%100%ن�شبة م�شاهمة �شركة م�شت�شفى كليوباترا

1.735.496.245262.457.247456.255.006323.512.875قيمة حقوق امللكية
خ�شم قيمة ال�شتثمار يف �شركة م�شت�شفى 

ال�شروق
)210.000.000(

خ�شم فرق تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق 
بناء على طلب هيئة الرقابة املالية

)113.512.875(

اإجمايل قيمة حقوق امللكية ل�شركة 
م�شت�شفى كليوباترا

2.454.208.498

مت تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها ال�شتثمارية فى تاريخ ال�شتحواذ وبناء على 
ذلك مت ا�شتبعاد فرق التقييم اخلا�س ب�شركة م�شت�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�شت�شفى 

كليوباترا وقد مت عر�س تقييم �شركة م�شت�شفى ال�شروق لالف�شاح فقط.  
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العادلة لل�شهم:
تقرير التاأكد املحدود ملراقب احل�شابات امل�شتقل 

علي تقرير القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا – �شركة م�شاهمة 
م�شرية

املعد بوا�شطة امل�شت�شار املايل امل�شتقل
ال�شادة جمل�س اإدارة �شركة م�شت�شفى كليوباترا )�س.م.م( 

بناءًا علي طلب جمل�س اإدارة ال�شركة قمنا بتنفيذ اجراءات مهمة التاأكد املحدود للبيانات املالية 
امل�شتقبلية التى اعدت مبعرفة ادارة ال�شركة واملتمثلة يف قوائم الدخل التقديرية وكذلك 
امليزانيات التقديرية عن ال�شنوات من 1 يناير 2016 اإىل 31 دي�شمرب 2020 والفرتا�شات 

والتوقعات التى اأعدت على اأ�شا�شها القوائم املالية امل�شتقبلية الواردة بالف�شل الثانى من الأجزاء 
الرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع من درا�شة القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا 

“�س.م.م” واملعد مبعرفة جراند ثورنتون لال�شت�شارات املالية )امل�شت�شار املايل امل�شتقل( يف 6 
اأبريل 2016 بغر�س ا�شتخدامها فى حتديد القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا 

“�س.م.م” بغر�س طرحها ببور�شة الأوراق املالية بالقاهرة واملرفق بهذا التقرير واملختوم بختم 
مراقب احل�شابات “بغر�س حتديده”. 

اإن الغر�س من تنفيذ هذه املهمة هو م�شاعدتكم يف اللتزام مبتطلبات الهيئة العامة للرقابة 
املالية املتعلقة بدرا�شة القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�س.م.م” بغر�س 

طرحها ببور�شة الأوراق املالية بالقاهرة.
م�شئولية جمل�س اإدارة �شركة م�شت�شفى كليوباترا )�س.م.م( وامل�شت�شار املايل 

امل�شتقل
جمل�س الإدارة م�شئول عن اعداد وعر�س البيانات املالية امل�شتقبلية والتي تت�شمن الفرتا�شات 

والتوقعات واملنهج املتبع الواردة بالف�شل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع 
من درا�شة القيمة العادلة والتي اعدت على ا�شا�شها البيانات املالية امل�شتقبلية مت�شمنة:-

التدفقات النقدية احلرة خالل فرتة التوقعات.  -
القيمة احلدية بعد فرتة التوقعات.  -

تقدير ن�شبة حقوق امللكية اىل الديون.  -
تقدير معدل اخل�شم امل�شتخدم لتحديد القيمة احلالية لكل من التدفقات النقدية امل�شتقبلية   -

والقيمة احلدية.
وكذلك فاإن جمل�س الإدارة م�شئول عن ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على �شجالت كافية والرقابة 

الداخلية ذات ال�شلة باإعداد البيانات املالية امل�شتقبلية, كما تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار 
ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املالئمة للظروف.

م�شئولية مراقب احل�شابات امل�شتقل
تنح�شر م�شئوليتنا يف الو�شول اىل ا�شتنتاج م�شتقل على اأ�شا�س اجراءات التاأكد املحدود التى 

قمنا بها, عن ما اإذا كان قد منا اإىل علمنا مايدعو اىل الأعتقاد باأن البيانات املالية امل�شتقبلية مل 
يتم اعدادها – يف جميع جوانبها الهامة – طبقًا ملنهج مقبول واأن الفرتا�شات والتوقعات ل متثل 

اأ�شا�شًا معقوًل للبيانات املالية امل�شتقبلية.
قمنا بتنفيذ اجراءات التاأكد املحدود طبقا للمعيار امل�شرى ملهام التاأكد رقم )3400( »اختبار 

املعلومات املالية امل�شتقبلية« ال�شادر بقرار وزير ال�شتثمار الذى يتطلب اللتزام بقواعد ال�شلوك 
املهنى مبا فيها ال�شتقاللية, وتخطيط وتنفيذ اجراءات التاأكد املحدود للح�شول على تاأكيد 

حمدود للو�شول اىل ا�شتنتاج ان البيانات املالية امل�شتقبلية خالية من الأخطاء او التحريفات 
اجلوهرية.

ملخ�س الأجراءات املنفذة
ت�شمل اجراءات التاأكد املحدود لتقرير التاأكد املحدود عمل ا�شتف�شارات – ب�شورة اأ�شا�شية من 

الأ�شخا�س امل�شئولني عن اعداد املعلومات امل�شتخدمة فى اعداد البيانات املالية امل�شتقبلية. وان 
اجراءات جمع الدلة والتى تعترب اجراءات حمدودة عن تلك التى تطبق فى اجراءات احل�شول 

على تاأكيد منا�شب, وبالتايل فاإننا قد ح�شلنا على تاأكيد اقل مما كان �شيتم احل�شول عليه من 
اجراءات التاأكيد املنا�شب وت�شمل هذه الإجراءات ما يلي:

مناق�شة املديرين ذوى ال�شلة امل�شئولني عن اإعداد البيانات املالية امل�شتقبلية وامل�شت�شار املاىل   -
امل�شتقل فى املنهج املتبع لإعداد البيانات املالية امل�شتقبلية.

تقييم مدى منا�شبة الفرتا�شات والتوقعات الواردة بالف�شل الثانى من الأجزاء الرابع   -
واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع بدرا�شة القيمة العادلة فى �شوء اجتاهات النمو التاريخية 

وخطط الإدارة.
مطابقة البيانات املالية التاريخية الواردة بتقرير القيمة العادلة لأ�شهم ال�شركة مع القوائم   -

املالية التى مت مراجعتها كما فى وعن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 و31 
دي�شمرب 2015.

مناق�شة امل�شت�شار املايل امل�شتقل يف التعديالت التى راآها �شرورية على املعلومات والبيانات   -
املقدمة من اإدارة ال�شركة.

تقييم مدى تنا�شق البيانات املالية امل�شتقبلية مع اأحدث قوائم مالية مت مراجعتها والبيانات   -
والتقارير الداخلية املتعلقة بالنقدية وم�شتوى الديون واأر�شدة راأ�س املال العامل.

تقييم مدى �شحة ودقة العمليات احل�شابية فى البيانات املالية امل�شتقبلية واأى عمليات   -
ح�شابية مدرجة بها.

تفهم كيفية اإعداد معدل اخل�شم امل�شتخدم.  -
الطالع على حما�شر جمل�س الإدارة واجلمعيات العامة.  -

حمددات الأعتماد على البيانات املالية امل�شتقبلية
مت اعداد البيانات املالية امل�شتقبلية با�شتخدام جمموعة من الفرتا�شات تت�شمن توقعات نظرية 

عن اأحداث م�شتقبلية.  لذا فاإن ردود اأفعال الإدارة ل ميكن تاأكيدها اأو التحقق منها بنف�س الدرجة 
مقارنة بالنتائج التاريخية كما اإن الأحداث امل�شتقبلية لي�س بال�شرورة اأن حتدث كما هو متوقع لذا 

فنحن ل نبدى راأيًا فى مدى �شالحية الفرتا�شات التى اعدت على اأ�شا�شها البيانات املالية امل�شتقبلية 
ول على مدى تقارب النتائج النهائية املحققة م�شتقبال مع هذه البيانات املالية امل�شتقبلية.
كما يجب الأخذ يف العتبار انه من املتوقع ان تكون النتائج الفعلية خمتلفة عن نتائج 

الفرتا�شات التي اعدت على ا�شا�شها البيانات املالية امل�شتقبلية حيث اأن الحداث املتوقعة غالبا 
ما ل تتحقق كما هو متوقع وقد يكون الختالف جوهريًا اي�شًا وبالتايل فان املعلومات والبيانات 

والفرتا�شات يجب األ ت�شتخدم يف غري الغر�س املو�شح بهذا التقرير. وحتى يف حالة حتقق 
الأهداف املتوقعة يف ظل الفرتا�شات امل�شتخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات 
حيث اأن غالبًا ما ل تتحقق الأحداث املتوقعة كما هو مفرت�س وقد يكون الختالف جوهريًا. 

كما نلفت الأنتباه اىل اأن البيانات املالية امل�شتقبلية ل يق�شد بها ول يتوقع منها ان توفر كل 
املعلومات والي�شاحات ال�شرورية الالزمة لالأف�شاح املنا�شب طبقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية.

ال�شتنتاج
فى �شوء الجراءات املطبقة واملو�شحه اأعاله, مل ينم اإىل علمنا ما يجعلنا نعتقد اأن البيانات 

املالية امل�شتقبلية, الواردة بالف�شل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع بتقرير 
القيمة العادلة, قد اأعدت يف جميع جوانبها اجلوهرية ب�شكل خمالف لالأ�ش�س والفرتا�شات, 

الواردة بالف�شل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع بتقرير القيمة العادلة. 
كما مل ينم اإيل علمنا ما يجعلنا نعتقد اأن تلك الأ�ش�س والفرتا�شات ل متثل ا�شا�شًا معقول 

للبيانات املالية امل�شتقبلية.
فقرة لفت النتباه

نلفت النتباه اإىل اأنه بناًء على توجيه الهيئة العامة للرقابة املالية, قام امل�شت�شار املاىل امل�شتقل 
بتعديل خ�شم الأقلية ومعدل النمو امل�شتخدم لحت�شاب القيمة املتبقية لل�شركة يف نهاية فرتة 

التنبوؤ والتي مت اآخذها يف العتبار عند حتديد القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا 
وذلك لتتم�شى مع اآخر الح�شائيات امل�شدرة.

وبالتايل, قام امل�شت�شار املاىل امل�شتقل باإ�شدار تقرير معدل عن القيمة العادلة والذى كنا قد 
قمنا باإ�شدار تقرير التاأكد املحدود غري املتحفظ ملراقب احل�شابات امل�شتقل على تقرير القيمة 

العادلة ال�شابقة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا "�س.م.م" املعد بوا�شطة امل�شت�شار املاىل امل�شتقل 
بتاريخ 6 اأبريل 2016. ونظرًا لتعديــل خ�شم الأقليــة ومعدل النمـــو, قمنا باإ�شدار تقرير التاأكد 

املحدود غري املتحفظ ملراقب احل�شابات امل�شتقل بتاريخ 12 مايو 2016 على التقرير املعدل للقيمة 
العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا "�س.م.م". 

لحقًا لإ�شدار تقرير امل�شت�شار املاىل امل�شتقل املعدل, قامت الهيئة العامة للرقابة املالية بطلب 
تعديالت اأخرى على م�شاعف الربحية و�شايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة ال�شتثمار يف �شركة 

م�شت�شفي ال�شروق والذى يتم اأخذه يف العتبار عند حتديد القيمة العادلة لإ�شم �شركة م�شت�شفى 
كليوباترا. وبالتايل قام امل�شت�شار املاىل امل�شتقل بتعديل التقرير املعدل واإ�شدار تقرير اآخر لياأخذ 

يف العتبار التعديالت على م�شاعف الربحية و�شايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة ال�شتثمار يف 
�شركة م�شت�شفي ال�شروق. ونظرًا لتعديل م�شاعف الربحية و�شايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة 
ال�شتثمار يف �شركة م�شت�شفي ال�شروق, قمنا باإ�شدار تقرير التاأكد املحدود ملراقب احل�شابات 
امل�شتقل بتاريخ 15 مايو 2016 على التقرير املعدل للقيمة العادلة. يجدر الإ�شارة اإن تقرير 

امل�شت�شار املايل امل�شتقل مت تعديله بتاريخ 15 مايو 2016 بعد الأخذ يف العتبار كل التعديالت 
ال�شابق الإ�شارة اإليها يف تقريره. وتنح�شر اجراءاتنا عن الحداث الالحقة فقط على 

التعديالت ال�شابقة التي قام بها امل�شت�شار املاىل امل�شتقل بتقريره املعدل.
اأ�شتخدام وتوزيع التقرير

اأعد هذا التقرير بغر�س تقدميه اإىل جمل�س اإدارة �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م« وبناًء 
علي طلبه, وبغر�س م�شاعدة جمل�س الإدارة فى اللتزام مبتطلبات الهيئة العامة للرقابة املالية 

فيما يتعلق بدرا�شة القيمة العادلة لأ�شهم �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م« بغر�س طرحها يف 
بور�شة الأوراق املالية بالقاهرة وبالتاىل ل يجوز توزيعه اأو ا�شتخدامه يف اأى غر�س اآخر بخالف 
الغر�س املذكور اأعاله ونحن ل نقبل اأو نتحمل اأى م�شئولية عن عواقب ا�شتخدام هذا التقرير فى 
اأى غر�س اأخر اأو مبعرفة اأى �شخ�س اأو هيئة اأخرى ويكون العتماد على هذا التقرير من قبل اأى 

طرف ثالث على م�شئوليته اخلا�شة.
تامر عبد التـواب

ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية
ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني

�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

اأحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
زميل جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

زميل جمعية ال�شرائب امل�شرية
�شجل املحا�شبني واملراجعني 8784

�شجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

القاهرة يف 15 مايو 2016

ن�شيب حقوق الأقلية 
من ال�شتحواذ على 

�شركات تابعة
-   -   -   -   31.119.42431.119.424

)76.131.168(   -)76.131.168(   -)76.131.168(   -احتياطي ا�شتحواذ
66.765.51666.765.5162.130.63168.896.147   -   -�شايف ربح العام

الر�شيد فى 31 
108.270.052125.966.54433.250.055159.216.599)62.303.508(80.000.000دي�شمرب 2015

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية املجمعة - عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015
20152014اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
95.952.26264.891.240�شايف الربح قبل ال�شريبة

تعديالت لت�شوية �شافى الأرباح مع التدفقات النقدية من 
اأن�شطة الت�شغيل

69.410.8497.152.719الإهالك 
)39.112(15.970خ�شائر / )اأرباح( بيع اأ�شول ثابتة

133.422.5852.886.902خم�ش�شات 
217.852.192555.915ال�شمحالل يف قيمة العمالء واأر�شدة مدينة اأخرى

)560.400(   -خم�ش�شات انتفي الغر�س منها
   -8.487.998فوائد وعمولت

)2.068.573()6.160.009(فوائد دائنة
118.981.84772.818.691اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل

التغري فى راأ�س املال العامل
1.998.163)2.003.182(التغري يف املخزون

)11.151.016()12.425.803(التغري يف العمالء واأوراق القب�س
29.038.13718.573.585التغري يف املدينون والأر�شدة املدينة

67.405.5168.281.299التغري يف الدائنون والأر�شدة الدائنة
)280.638()6.774.940(13امل�شتخدم من املخ�ش�شات الأخرى

)13.996.640()21.372.222(25�شرائب الدخل امل�شددة
172.849.35276.243.444�شافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية
10.85962.300متح�شالت من بيع اأ�شول ثابتة
)3.468.778()10.398.432(مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة

املدفوع ل�شتحواذ على �شركات تابعة, �شافى النقدية امل�شتحوذ 
عليها

)306.858.975(-   

   -)62.889.123(ودائع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من تاريخ الإيداع
6.160.0092.068.573فوائد حم�شلة

)1.337.905()373.975.662(�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى الأن�شطة ال�شتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)38.815.761(   -توزيعات الأرباح املدفوعة
   -203.000.000مقبو�شات من قرو�س

   -)8.487.998(فوائد وعمولت م�شددة
�شافى التدفقات النقدية الناجتة من )امل�شتخدمة يف( الأن�شطة 

التمويلية
194.512.002)38.815.761(

36.089.756)6.614.308(التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
53.632.05417.542.298النقدية وما فى حكمها اأول العام 
1247.017.74653.632.054النقدية وما يف حكمها اأخر العام

الإي�شاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة - عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015
1 - مقدمـة

تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفى كليوباترا )ل�شني و�شركاه( ك�شركة تو�شية ب�شيطة بتاريخ 19 يوليو1979.
وقد �شدر قرار رئي�س هيئة ال�شتثمار رقم 4092 ل�شنة 2005 بتاريخ 27 يونيو 2005 بالرتخي�س 

بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا )ل�شني و�شركاه( “�شركة تو�شية ب�شيطة” 
لت�شبح �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�شركة م�شاهمة م�شرية” وفقًا لأحكام القانون رقم 8 ل�شنة 

1997 والقانون رقم 95 ل�شنة 1992. 
غر�س ال�شركة اإقامة م�شت�شفى خا�س لتقدمي اخلدمات ال�شحية والطبية احلديثة املتطورة وتوفري 

العناية والعالج الطبى للمر�شى الذين يفدون اليها. يجوز لل�شركة اأن يكون لها م�شلحة اأو ت�شرتك 
باأي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها التي تزاول اأعمال �شبيهة باأعمالها يف م�شر اأو اخلارج كما 

يجوز لها اأن تندمج يف الهيئات ال�شالفة اأو ت�شرتيها اأو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة ال�شتثمار.
يقع مقر ال�شركة الرئي�شى فى 39 �شارع كليوباترا – م�شر اجلديدة - القاهرة.

تتمثل ال�شركة الم يف �شركة كري هيلث كري LTD والتي متتلك ن�شبة 99.99% من راأ�س مال ال�شركة.
بتاريخ 16 �شبتمرب 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�س.م.م” ب�شراء ن�شبة 52.7% من 

اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى.
بتاريخ 22 �شبتمرب 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�س.م.م.” ب�شراء ن�شبة 99.92% من 

اأ�شهم �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى.
مت اعتماد القوائم املالية املجمعة لالإ�شدار من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة الأم فى 6 اأبريل 2016 

مع الأخذ يف العتبار اأن اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية 
املجمعة بعد اإ�شدارها.

2 - ال�شيا�شات املحا�شبية
فيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي ا�شتخدمت يف اإعداد القوائم املالية املجمعة:

اأ - اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية املجمعة
اأعدت القوائم املالية املجمعة طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية والقوانني ذات العالقة والتى مت 

تطبيقها بثبات على مدار ال�شنة املالية اإل اإذا ذكر خالف ذلك. اأعدت القوائم املالية املجمعة على 
اأ�شا�س التكلفة التاريخية. 

اإن اإعداد القوائم املالية املجمعة طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية يتطلب ا�شتخدام تقديرات 
حما�شبية هامة, كما يتطلب من الإدارة ا�شتخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�شيا�شات 

املحا�شبية للمجموعة. يبني اإي�شاح )4( اأهم التقديرات املحا�شبية امل�شتخدمة والأحكام 
ال�شخ�شية املطبقة عند اإعداد القوائم املالية املجمعة لل�شركة.

تتطلب معايري املحا�شبة امل�شرية الرجوع اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ل يكون 
هناك معيار حما�شبة م�شرى اأو متطلبات قانونية تو�شح كيفية معاجلة اأر�شدة ومعامالت معينة. 

اإ�شدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�شبة امل�شرية مل يتم تفعيلها بعد
مبوجب قرار وزير ال�شتثمار رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر يف يوليو 2015, مت اإلغاء العمل 
مبعايري املحا�شبة امل�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري ل�شنة 2006 لتحل حملها معايري املحا�شبة 

املرفقة بالقرار رقم )110( امل�شار اإليه, علي اأن يبداأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اأول يناير 
2016 وينطبق علي املن�شاآت التي تبداأ �شنتها املالية يف اأو بعد هذا التاريخ.

وجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية 
لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.

وتتلخ�س التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية باأمور متعلقة بالعر�س 
والإف�شاح, وبناءًا عليه �شوف يتم عر�س قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�شتبعاد عر�س 

راأ�س املال العامل منها كما �شيتم عر�س نتائج اأعمال ال�شركة بقائمتني منف�شلتني اأحداهما تعر�س 
مكونات الإيرادات وامل�شروفات )قائمة الدخل( والثانية تبداأ بالربح اأو اخل�شارة وتعر�س 
عنا�شر الدخل التي يتم اإدراجها �شمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل )قائمة الدخل 

ال�شامل(. كما �شيتم الإف�شاح عن املخاطر املالية ب�شكل اأكرث تف�شياًل.
ب - اأ�ش�س التجميع

1 - ال�شركات التابعة
 Specia l Purpose Entities / هي ال�شركات )مبا يف ذلك املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة

SPEs( التي متتلك املجموعة بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شر القدرة علي التحكم يف �شيا�شاتها 
املالية والت�شغيلية, والتي تكون عادة من خالل متلكها لأكرث من ن�شف حقوق الت�شويت. ويوؤخذ يف 

العتبار وجود تاأثري حقوق الت�شويت املحتملة التي ميكن ممار�شتها اأو حتويلها يف الوقت احلايل 
عند حتديد مدى �شيطرة املجموعة.

يتم ا�شتخدام طريقة ال�شراء يف املحا�شبة عن عمليات اقتناء املجموعة ل�شركة من خارج 
املجموعة, ويتم قيا�س تكلفة القتناء بالقيمة العادلة اأو املقابل الذي قدمته ال�شركة من اأ�شول 
لل�شراء و/ اأو اأدوات حقوق امللكية م�شدرة و/ اأو التزامات تكبدتها ال�شركة و/ اأو التزامات تقبلها 

نيابة عن ال�شركة املقتناة, وذلك يف تاريخ التبادل م�شافًا اإليها اأي تكاليف تعزي مبا�شرة لعملية 
القتناء, ويتم قيا�س �شايف الأ�شول مبا يف ذلك اللتزامات املحتملة املقتناة القابلة للتحديد 

وذلك بقيمتها العادلة يف تاريخ القتناء, مت العرتاف بالزيادة يف تكلفة القتناء عن القيمة 
العادلة لن�شيب املجموعة يف �شافى الأ�شول القابلة للتحديد املقتناه ك�شهرة واإذا قلت تكلفة 
القتناء عن القيمة العادلة لل�شايف امل�شار اإليه, يتم ت�شجيل الفرق مبا�شرة يف قائمة الدخل.
ويف حالة القتناء من جهة حتت �شيطرة م�شرتكة يتم جتميع ال�شركات التابعة ب�شكل كامل من 

تاريخ انتقال ال�شيطرة اإيل املجموعة. يتم ا�شتخدام طريقة التكلفة التاريخية حيث يتم نقل 
الأ�شول واللتزامات من القوائم املالية املجمعة لأعلى جهة ذات �شيطرة م�شرتكة قامت بتجميع 
ال�شركة املنقولة وان مل يكن ذلك متاحًا يتم نقلها بنف�س قيمتها يف دفاتر ال�شركة املنقولة ويتم 

العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية ل�شافى الأ�شول امل�شار اليها وتكلفة القتناء بحقوق امللكية.
يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال ال�شيطرة اإىل املجموعة وت�شتبعد من 

التجميع من تاريخ فقد ال�شيطرة. ويتم ا�شتبعاد التعامالت والأر�شدة والأرباح الغري حمققة على 
املعامالت بني �شركات املجموعة, ويتم ا�شتبعاد اخل�شائر الغري حمققة مع اعتبارها موؤ�شرًا على 

ا�شمحالل قيمة الأ�شول املحولة.
مت جتميع بيانات ال�شركات التابعة مبا يف ذلك ال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة من تاريخ 

القتناء وبالتايل فاإن الأرقام املقابلة تعك�س اأرقام ال�شركة الأم ب�شكل م�شتقل.
ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة فى ال�شركات التابعة يتم تغيريها عند ال�شرورة ل�شمان ثبات 

ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة على م�شتوى املجموعة.
ت�شمل القوائم املالية املجمعة, القوائم املالية لل�شركات التابعة التالية:

ن�شبة امللكيةبلد التاأ�شي�س
99.92%م�شر�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي "�س.م.م."

52.7%م�شر�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي "�س.م.م."
2 - عمليات البيع والقتناء وحقوق الأقلية

تعرتف املجموعة بعمليات البيع والقتناء التى تتم مع الأقلية على اأنها معامالت مع اأطراف   -
خارج املجموعة, ويتم العرتاف بالأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن بيع حقوق امللكية اإىل 

الأقلية فى حقوق امللكية املجمعة. وفى حالة �شراء حقوق ملكية من الأقلية, يتم العرتاف 
بالفرق بني القيمة املدفوعة والقيمة الدفرتية لن�شيب احل�شة امل�شرتاه فى اأ�شول ال�شركة 

التابعة كاحتياطى يف حقوق امللكية املجمعة.
اإذا زاد ن�شيب حقوق الأقلية فى اخل�شائر املرحلة ل�شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك   -

ال�شركة يتم حتميل تلك الزيادة �شمن حقوق ملكية الأغلبية فيما عدا تلك اخل�شائر التى يوجد 
على الأقلية اإلزام على حتملها وب�شرط اأن تكون لديهم القدرة على عمل ا�شتثمارات اإ�شافية 

لتغطية اخل�شائر. واإذا حققت ال�شركة التابعة اأرباحا م�شتقباًل فاإن هذه الأرباح يتم اإ�شافتها اإىل 
حقوق الأغلبية اإىل املدى الذى يتم معه تغطية اخل�شائر التى �شبق وحتملتها حقوق الأغلبية 

نيابة عن الأقلية. 
3 - ال�شركات ال�شقيقة

ال�شركات ال�شقيقة هى كل ال�شركات التى للمجموعة نفوذ موؤثر عليها ولكن ل ميتد اإىل اأن يكون   -
�شيطرة, وترتاوح ن�شبة امل�شاهمة فى هذه ال�شركات ما بني 20% اإىل 50% من حق الت�شويت.

يتم ا�شتخدام طريقة حقوق امللكية للمحا�شبة عن ال�شتثمارات فى �شركات �شقيقة ويتم   -
العرتاف الأوىل لها بالتكلفة.

تدرج ال�شهرة الناجتة عن امل�شاهمة فى �شركات �شقيقة �شمن تكلفة ال�شتثمار بعد خ�شم جممع   -
ا�شمحالل القيمة.

يتم العرتاف بح�شة املجموعة فى اأرباح وخ�شائر ال�شركات ال�شقيقة بعد القتناء فى قائمة   -
الدخل, ويتم العرتاف بح�شتها فى حركة احتياطيات ال�شركات ال�شقيقة بعد القتناء فى 

الحتياطيات, وذلك مقابل تعديل القيمة الدفرتية لال�شتثمار باإجماىل ح�شة املجموعة فى 
التغريات فى حقوق امللكية بعد تاريخ القتناء.

عندما ت�شاوى اأو تزيد ح�شة املجموعة فى خ�شائر �شركة �شقيقة عن ح�شتها فى ال�شركة   -
ال�شقيقة مبا فى ذلك اآية اأر�شدة مدينة اأو قرو�س غري م�شمونة, يتوقف اعرتاف املجموعة 

بن�شيبها فى اخل�شائر الإ�شافية اإىل املدى الذى تتكبده املجموعة نتيجة وجود التزام قانونى اأو 
ا�شتدلىل اأو فى حالة قيام املجموعة ب�شداد مبالغ بالنيابة عن ال�شركة ال�شقيقة.

يتم ا�شتبعاد الربح غري املحقق فى التعامالت بني املجموعة وال�شركات ال�شقيقة مبا يعادل ح�شة   -
املجموعة فى ال�شركات ال�شقيقة. يتم حذف اخل�شائر غري املحققة اأي�شًا اإل اإذا كانت املعاملة 

تعطى موؤ�شرًا ل�شمحالل قيمة الأ�شل املحول. ال�شيا�شات املحا�شبية املطبقة فى ال�شركات 
ال�شقيقة يتم تعديلها عند ال�شرورة للتاأكد من مالئمتها لل�شيا�شات املطبقة فى املجموعة.



ج - التقارير القطاعية
يتم التقرير عن قطاعات الأعمال ب�شكل مت�شق مع التقارير التي تقدم داخليًا اإىل الإدارة العليا 

والتي تتخذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم اأداء القطاعات باملجموعة وهى تتمثل يف 
جلنة الإدارة التنفيذية للمجموعة. ويتم تقدمي التقارير القطاعية للمجموعة على اأ�شا�س 

ال�شركات حيث تعترب كل �شركة تابعة قطاع اأعمال منف�شل.
د - ترجمة العمالت الأجنبية

)1( عملة التعامل والعر�س
يتم قيا�س بنود القوائم املالية املجمعة لل�شركة با�شتخدام العملة الأ�شا�شية فى البيئة 

القت�شادية التى تعمل بها املجموعة )عملة التعامل( ويتم عر�س القوائم املالية املجمعة 
لل�شركة باجلنيه امل�شرى, والتى متثل عملة التعامل والعر�س للمجموعة. 

)2( املعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام اإىل عملة القيا�س با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف 

ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.  ويدرج يف قائمة الدخل املجمعة اأرباح وخ�شائر فروق العملة 
الناجتة عن ت�شوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن اإعادة تقييم الأ�شول واللتزامات ذات 

الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية املجمعة.
هـ - الأ�شول الثابتة

تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�شًا جممع الإهالك. وتت�شمن التكلفة التاريخية 
كافة امل�شروفات املرتبطة باقتناء الأ�شل وجعله �شاحلًا لال�شتخدام يف الغر�س املعد لأجله.

ت�شجل جميع امل�شروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء اأو اإن�شاء الأ�شول الثابتة حتت ح�شاب 
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�شل الثابت وجعله �شاحلا لال�شتخدام يف الغر�س املعد 

لأجله, يتم حتويل قيمة الأ�شل اإيل ح�شاب الأ�شول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�شيانة والإ�شالح على قائمة الدخل عن ال�شنة املالية التي حدثت فيها, 
ويتم ر�شملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�شل عندما يكون من املتوقع اأن توؤدى 
اإىل زيادة املنافع القت�شادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�شلية املقدرة عند اقتناء الأ�شل, 

وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي لالأ�شل اأو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه 
التجديدات, اأيهما اأقل ويتم ا�شتبعاد �شافى القيمة الدفرتية للجزء امل�شتبعد.

يتم ا�شتخدام طريقة الق�شط الثابت لالإهالك بحيث يتم تخفي�س قيمة الأ�شل اإىل قيمته 
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�شي التي ل تعترب اأ�شل قابل لالإهالك, 

يتم �شنوياً مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول الثابتة وتعديلها اإذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدلت الإهالك لكل نوع من اأنواع الأ�شول:

2.5%مباين
10%اآلت ومعدات
25%عدد واأدوات

15%اأثاث وجتهيزات
10%�شيارات

25%حا�شب اآيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة املتوقع ا�شرتدادها من الت�شغيل فاإنه يتم 

تخفي�س هذه القيمة على الفور اإىل القيمة املتوقع ا�شرتدادها. يتم حتديد اأرباح وخ�شائر 
ال�شتبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�شافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة 

الدخل.
و - الأ�شول غري امللمو�شة

1 - ال�شهرة
تنتج ال�شهرة عن اقتناء �شركات تابعة وتتمثل فى قيمة زيادة تكلفة اقتناء امل�شاهمات فى 

�شركات تابعة عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة فى �شافى اأ�شول ال�شركة املقتناة فى 
تاريخ القتناء. تدرج ال�شهرة الناجتة عن اقتناء �شركات تابعة �شمن الأ�شول غري امللمو�شة. 

تقوم اإدارة املجموعة �شنويًا اأو على فرتات اأق�شر من ذلك يف حالة ظهور موؤ�شرات على 
ا�شمحالل القيمة باإجراء التحليل الالزم لتقدير ما اذا كان من املتوقع ا�شرتداد القيمة 

الدفرتية لل�شهرة بالكامل ويتم تخفي�س القيمة الدفرتية لل�شهرة اذا كانت اأعلى من القيمة 
املتوقع ا�شرتدادها. ويتم حتميل اأى خ�شائر نتيجة ا�شمحالل قيمة ال�شهرة على قائمة 

الدخل ول ميكن ردها لحقًا. 
تت�شمن الأرباح او اخل�شائر الناجتة من ا�شتبعاد ال�شتثمارات فى �شركات تابعة او �شقيقة 

القيمة الدفرتية لل�شهرة املرتبطة بهذا ال�شتثمار. 
ويتم توزيع ال�شهرة على وحدات توليد النقدية لغر�س قيا�س ال�شمحالل فى القيمة. ويتم 

التوزيع على وحدات توليد النقدية اأو جمموعة من وحدات توليد النقدية التى يتوقع اأن 
ت�شتفيد مبا�شرة من ال�شهرة. 

2 - ال�شم التجارى 
يدرج �شمن الأ�شول غري امللمو�شة ويتمثل يف ال�شم التجارى ل�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 

»�س.م.م.« الناجتة عن اقتناء بالقيمة العادلة يف تاريخ ال�شتحواذ.
ز - املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية اأو �شافى القيمة البيعية اأيهما اأقل, ويتم حتديد 
التكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املتحرك وتت�شمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة 

الأخرى, وتتمثل �شايف القيمة البيعية يف �شعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�شًا 
امل�شروفات البيعية. ويتم اإثبات خم�ش�س للمخزون الراكد علي اأ�شا�س تقييم الإدارة حلركة 

املخزون.
ح - الأ�شول املالية
اأوًل - الت�شنيف :

تقوم ال�شركة بت�شنيف اأ�شولها املالية اإىل املجموعات التالية على اأ�شا�س الغر�س من اقتناء 
هذه الأ�شول ويتم هذا الت�شنيف عند العرتاف الأوىل بها. وقد قامت اإدارة ال�شركة 

بت�شنيف الأ�شول املالية لل�شركة �شمن جمموعة القرتا�س واملديونيات.
الإقرا�س واملديونيات:

هى اأ�شول مالية ولي�شت م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة اأو ميكن حتديدها وغري متداولة 
فى �شوق ن�شط.

يتم تبويب هذه املجموعة �شمن الأ�شول املتداولة اإل اإذا كان تاريخ ا�شتحقاقها يزيد عن 12 
�شهر من تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �شمن الأ�شول غري املتداولة.

تت�شمن هذه املجموعة اأر�شدة املدينون والنقدية والأر�شدة بالبنوك وامل�شتحق من اأطراف 
ذات عالقة.

ثانيًا: القيا�س الأويل والقيا�س الالحق:
1 - يتم قيا�س الأ�شول املالية عند القتناء بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة.

2 - يتم ا�شتبعاد الأ�شول املالية عند انتهاء اأو حتويل احلق يف احل�شول علي تدفقات نقدية 
من تلك الأ�شول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.

3 - يتم قيا�س القرو�س واملديونيات لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل العائد 
الفعلي.

ثالثًا: ا�شمحالل قيمة الأ�شول املالية:
اأ�شول مثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف اأخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�شمحالل يف 
قيمة الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول.

يتم اإثبات ا�شمحالل الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول عند وجود موؤ�شر لال�شمحالل ناجت عن 
حدث اأو عادة اأحداث بعد العرتاف الأويل لالأ�شل )حدث خ�شارة( وعندما يكون هذا احلدث 

)اأو الأحداث( له تاأثري علي التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل اأو ملجموعة من الأ�شول 
وميكن قيا�شه بدقة.

الدليل علي وجود ا�شمحالل من املمكن اأن يكون نتيجة لوجود موؤ�شر اإيل اأن املدينون 
اأو جمموعة من املدينون لديهم تع�شر مايل, خمالفة اأو تاأخري ل�شداد الفائدة اأو الدين, 

احتمالية مواجهة الفال�س اأو اإعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري اإيل النخفا�س 
يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات امل�شتقبلية والتغريات القت�شادية 

التي ترتبط مبوؤ�شر ال�شمحالل.
يتم قيا�س خ�شائر ا�شمحالل الأ�شول املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة والتي تتمثل يف الفرق 

بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )بعد 
ا�شتبعاد اخل�شائر امل�شتقبلية التي مل حتدث( املخ�شومة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال 

الأ�شلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل ويعرتف بقيمة اخل�شارة يف قائمة الدخل.
اإذا مت انخفا�س قيمة ال�شمحالل يف فرتة لحقة وكان هذا النخفا�س مرتبط بوقوع 

حدث بعد العرتاف الأويل لال�شمحالل )مثل حت�شني املدينون جلدارتهم الئتمانية( فيتم 
العرتاف برد ال�شمحالل يف قائمة الدخل.

ط - ا�شمحالل قيمة الأ�شول غري املالية
يتم فح�س الأ�شول غري امللمو�شة والتي لها عمر انتاجى غري حمدد وبالتايل ل يتم اهالكها 

لتحديد قيمة خ�شائر ا�شمحالل القيمة �شنويًا اأو عندما يكون هناك اأحداث اأو تغري يف 
الظروف قد تعطى موؤ�شرات على اأن القيمة الدفرتية قد ل يتم ا�شرتدادها. ويعرتف 

بخ�شائر ا�شمحالل القيمة يف قائمة الدخل مببلغ الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة 
املتوقع ا�شرتدادها, والتي متثل �شافى القيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع لالأ�شل اأو القيمة 

املتوقع ا�شرتدادها من ا�شتخدامه, اأيهما اأعلى.  ولأغرا�س تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة 
الأ�شل, فاإنه يتم جتميع الأ�شول يف اأدنى م�شتوى يكون فيه تدفقات نقدية م�شتقلة.

يتم رد خ�شائر ا�شمحالل القيمة املعرتف بها يف ال�شنوات ال�شابقة عندما يكون هناك موؤ�شر 
على اأن هذه اخل�شائر مل تعد موجودة اأو انخف�شت, كما يتم رد خ�شائر ا�شمحالل القيمة 

والتي يجب األ تتعدى القيمة الدفرتية التي كان �شيتم حتديدها )بال�شافى بعد الهالك( 
ويعرتف بهذا الرد يف قائمة الدخل فيما عدا ال�شهرة.

ى - راأ�س املال
يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية �شمن حقوق ملكية.

ك - الحتياطى القانونى
طبقًا للنظام ال�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى بعد 

اعتماد القوائم املالية من اجلمعية العامة العادية لل�شركة, ويتم التوقف عن جتنيب هذه 
الن�شبة اإذا بلغ الحتياطى قدرًا يوزاى 50% من راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع ومتى نق�س 

الحتياطى يتعني العودة اإىل القتطاع. وهذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.
ل - املخ�ش�شات

يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون هناك التزام )قانوين اأو ا�شتدليل( كنتيجة لأحداث 
�شابقة وهذه الت�شوية التي من املتوقع اأن ينتج عنها تدفق نقدي من موارد ال�شركة التي 

ت�شمن فوائد اقت�شادية. ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه 
اللتزامات, مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. 

يتم قيا�س املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للم�شروفات املتوقعة والالزمة ل�شداد اللتزام 
با�شتخدام معدل خ�شم قبل ال�شرائب والذي يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للعقود 

واملخاطر املتعلقة باللتزام. الزيادة يف املخ�ش�شات نتيجة مرور الزمن ت�شجل م�شروف 
فائدة.

م - الدائنون التجاريون
تتمثل اأر�شدة الدائنون التجاريون يف اللتزامات التي يجب �شدادها مقابل الب�شائع 
واخلدمات التي مت احل�شول عليها يف اإطار الن�شاط العادي لل�شركة, وتثبت الدائنون 

التجاريون اأوًل بالقيمة العادلة للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة من الغري, �شواء وردت عنها 
فواتري اأم ل. ويتم ت�شجيل اللتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية, ويظهر الدائنون 

التجاريون لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلى.
ن - القرو�س وال�شلفيات

تثبت القرو�س اأوًل باملبالغ امل�شتلمة ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س. وتظهر القرو�س 
لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى, ويتم حتميل قائمة 
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�شتلمة )ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س( وبني 
القيمة التي �شيتم الوفاء بها على مدار فرتة القرتا�س با�شتخدام معدل العائد الفعلى.

يتم ر�شملة تكلفة القرتا�س املتعلقة مبا�شرة باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج الأ�شل املوؤهل لتحمل 
تكلفة القرتا�س كجزء من تكلفة هذا الأ�شل. ويتم حتديد تكلفة القرتا�س التي يتم 
ر�شملتها بناء علي تكلفة القرتا�س الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�شبب 

عملية القرتا�س مطروحًا منها اأي اإيراد تتحقق من ال�شتثمار املوؤقت لالأموال املقرت�شة.
يتم ت�شنيف القرو�س وال�شلفيات كالتزامات متداولة اإل اإذا كان لدى املجموعة حق غري 

م�شروط لتاأجيل ت�شوية تلك اللتزامات لفرتة ل تقل عن 12 �شهر بعد تاريخ القوائم املالية. 
�س - مزايـا العاملني

)1( ح�شة العاملني يف الأرباح
طبقًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�شة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10 

من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد اأق�شى ي�شاوي اإجمايل مرتبات اأخر �شنة مالية قبل 
التوزيع ويعرتف بح�شة العاملني يف الأرباح النقدية كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق 

امللكية وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة. ول ت�شجل اأي 
التزامات بح�شة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.

)2( نظام التاأمينات واملعا�شات
تقوم ال�شركة ب�شداد ا�شرتاكاتها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية على اأ�شا�س اإلزامي 

طبقًا للقواعد الواردة بقانون التاأمينات الجتماعية. ول يوجد على ال�شركة اأي التزامات 
اأخرى بخالف �شدادها للتزاماتها. ويعرتف بال�شرتاكات العتيادية كتكلفة دورية يف �شنة 

ا�شتحقاقها وتدرج �شمن تكلفة العمالة.

ع - حتقق الإيـراد
تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو القابل لال�شتالم مت�شمنًا النقدية 

واأر�شدة املدينون التجاريون واأوراق القب�س النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع اأدوية من خالل 
الن�شاط العتيادى للمجموعة وغري مت�شمنة �شرائب املبيعات اأو اخل�شومات اأو التخفي�شات.
يتم العرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�شه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح اأن تتدفق 

املنافع القت�شادية املرتبطة بعملية البيع اإىل املجموعة, وعندما تتحقق �شروط اأخرى 
خا�شة بكل ن�شاط من اأن�شطة ال�شركة على النحو املو�شح لحقًا. ل يعترب قيمة الإيراد قابلة 

للقيا�س بدقه اإل اإذا كانت كافة اللتزامات املحتملة قد مت حلها. وتبنى ال�شركة تقديراتها 
على اأ�شا�س النتائج التاريخية اأخذه فى العتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات 

اخلا�شة بكل منهما.
اإيرادات اخلدمات الطبية 

تقوم املجموعة بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شاماًل العمليات اجلراحية والإقامة 
والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�شات والأ�شعة املختلفة والعيادات اخلارجية, ويثبت اإيراد 

اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة اإيل املري�س.
اإيرادات بيع الأدوية

تقوم املجموعة ببيع الأدوية من خالل ال�شيدلية بامل�شت�شفي اأو من خالل ا�شتخدامها لعالج 
املر�شي يف حالة اإقامتهم يف امل�شت�شفي, ويثبت اإيرادات بيع الأدوية عند ا�شتالم املري�س للدواء اأو 

ا�شتخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�شت�شفى.
اإيرادات اليجار

تقوم املجموعة بتاأجري م�شاحات للغري, ويتم العرتاف بها يف قائمة الدخل على مدار فرتة العقد.
اإيرادات الفوائد

تثبت اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س التوزيع الزمنى با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند 
وجود ا�شمحالل فى الر�شيد املدين الناجت عن العرتاف بالفائدة فاإنه يتم تخفي�س القيمة 

الدفرتية اإىل القيمة املتوقع حت�شيلها.
ف - الإيجار

1 - الإيجار التمويلي
يتم املحا�شبة عن الإيجار طبقًا للقانون 95 ل�شنة 1995 اإذا مل يكن امل�شتاأجر جمرب على �شراء 

الأ�شل يف نهاية فرتة الإيجار, وكان عقد الإيجار م�شجل يف ال�شجل اخلا�س مب�شلحة ال�شركات, 
وكان العقد مينح احلق للم�شتاأجر يف �شراء الأ�شل يف تاريخ حمدد وبقيمة حمددة, وكانت فرتة 

العقد متثل ما ل يقل عن 75% من العمر الإنتاجي املتوقع لالأ�شل على الأقل, اأو كانت القيمة 
احلالية لإجمايل مدفوعات الإيجار متثل ما ل يقل عن 90% من قيمة الأ�شل.

اإن تكلفة الإيجار مبا يف ذلك تكلفة ال�شيانة لالأ�شول امل�شتاأجرة يعرتف بها كم�شروف يف قائمة 
الدخل املجمعة عن الفرتة التي حدثت فيها.  واإذا قررت ال�شركة ممار�شة حق ال�شراء لالأ�شول 
امل�شتاأجرة فيتم ر�شملة تكلفة حق ال�شراء كاأ�شل ثابت ويهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي 

من عمر الأ�شل املتوقع بذات الطريقة املتبعة لالأ�شول املماثلة.
2 - الإيجار الت�شغيلي

اليجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى املوؤجر يتم ت�شنيفها 
كاإيجار ت�شغيلى .

املدفوعات حتت ح�شاب الإيجار الت�شغيلي )ناق�شًا اأي خ�شومات مت احل�شول عليها من املوؤجر( يتم 
العرتاف بها كم�شروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت على مدار فرتة العقد.

�س - �شرائب الدخل اجلارية واملوؤجلة
يتم احت�شاب �شرائب الدخل عن العام طبقًا لقانون ال�شرائب ال�شارى فى تاريخ امليزانية, تقوم 

الإدارة ب�شورة دورية بتقييم املوقف ال�شريبى من خالل الإقرارات ال�شريبية مع الأخذ فى 
العتبار الختالفات التى قد تن�شاأ عن بع�س التف�شريات ال�شادرة من اجلهات الإدارية اأو 

التنظيمية ويكون املخ�ش�س املنا�شب لها على اأ�شا�س املبالغ املتوقع اأن ت�شدد مل�شلحة ال�شرائب.
يتم ت�شجيل �شرائب الدخل املوؤجلة بالكامل با�شتخدام طريقة اللتزامات على الفروق املوؤقتة بني 

كل من القيمة ال�شريبية لالأ�شول واللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية املجمعة. 
ل يتم العرتاف بال�شرائب املوؤجلة الناجتة عن العرتاف الأوىل لأ�شل اأو التزام بخالف الناجتة 

عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ل توؤثر على الربح املحا�شبى اأو الربح ال�شريبى.
يتم حتديد �شرائب الدخل املوؤجلة با�شتخدام ال�شعر ال�شريبى وطبقًا للقانون ال�شائد فى تاريخ 
امليزانية املجمعة واملتوقع اأن يكون م�شاويًا عند ا�شتخدام الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اأو ت�شوية 

اللتزامات ال�شريبية املوؤجلة.
يتم العرتاف بالأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإىل املدى الذى من املتوقع اأن يكون هناك اأرباح �شريبية 

م�شتقبلية ميكن معها ا�شتخدام الفروق املوؤقتة التى ن�شاأت عنها الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة.
ق - توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املجمعة يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة 
للم�شاهمني هذه التوزيعات.

ر - النقدية وما يف حكمها
بغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية املجمعة, فاإن النقدية وما يف حكمها ت�شمل اأر�شدة 

النقدية باخلزينة, احل�شابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�شتحق خالل ثالثة 
اأ�شهر من تاريخ اليداع.

3.اإدارة املخاطر املالية
3 -1 عنا�شر املخاطر املالية

تتعر�س املجموعة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها اإىل خماطر مالية متنوعة, وتت�شمن 
هذه املخاطر خماطر ال�شوق )مبا فيها خماطر التغري فى اأ�شعار العمالت الأجنبية وخماطر التغري 

يف معدلت الفائدة( بالإ�شافة اإىل خماطر الئتمان وال�شيولة. ول تتعر�س املجموعة ملخاطر 
الأ�شعار حيث اأنه لي�س لديها اأ�شول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�شائر. وتهدف اإدارة 

املجموعة اإىل تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة. ويتم ذلك من خالل 
الرقابة التي تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام لل�شركة والإدارة املالية واللجنة التنفيذية 

علي م�شتوي ال�شركة الأم.
ل ت�شتخدم املجموعة اأى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية اأخطار حمددة.

) اأ ( خماطر ال�شوق
1 - خماطر التغري يف اأ�شعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى اأ�شعار العمالت الجنبية والذى يوؤثر على 
املدفوعات واملقبو�شات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم ال�شول واللتزامات بالعمالت الأجنبية. 

طبقًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة فاإنها ل تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث اأنها حت�شل علي كل 
م�شرتياتها باجلنيه امل�شري وتنح�شر اإيراداتها املحدودة جدًا بالعمالت الأجنبية يف اإيراداتها من 

بع�س ال�شفارات الأجنبية. وترى الإدارة اأن الأر�شدة بالعمالت الأجنبية غري ذات اأهمية.
يف نهاية العام بلغت �شايف الأ�شول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�شري كما يلي:

20152014
56.7161.071.459دولر اأمريكي

18.896118.678يورو

2 - خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري فى اأ�شعار الفائدة
ح�شلت ال�شركة الأم علي قر�س طويل الأجل مبعدلت فائدة مرتبطة ب�شعر الكوريدور املعلن من 

البنك املركزي وبالتايل فهي تتعر�س ملخاطر التدفقات النقدية.
)ب( خماطر الئتمان

ين�شاأ خطر الئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك خماطر الئتمان املرتبطة 
بعمالء املجموعة, ويتم اإدارة خماطر الئتمان للمجموعة ككل. من خالل الإدارة التنفيذية بكل 

�شركة وكذلك الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية علي م�شتوي ال�شركة الأم.
بالن�شبة للبنوك فاإنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�شنيف الئتمانى العاىل والبنوك ذات 

املالءة الئتمانية العالية والتي تخ�شع لرقابة البنك املركزي امل�شري.
اأما بالن�شبة للعمالء, تقوم اإدارة كل م�شت�شفي بتحليل خماطر الئتمان بالن�شبة لكل عميل جديد 

قبل اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املايل واملدير العام بكل م�شت�شفي طبقًا لل�شيا�شات 
املو�شوعة من املجموعة مبا يف ذلك �شركة كليوباترا اأو ال�شركات التابعة. ويتم متابعة اللتزام 
ب�شروط الئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع عدم ال�شداد 

وتقرير اأعمار الديون لتاأخذ القرارات الالزمة �شواء باإلغاء الئتمان اأو حتويل العميل املتعرث اإيل 
الإدارة القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة.

وتقوم الإدارة بتكوين ا�شمحالل بالقيمة بن�شبة 100% للعمالء املتاأخرين ملدة تزيد عن 150 يوم 
من تاريخ الفاتورة, كما تقوم بتكوين خم�ش�س طبقًا ملعدلت الخفاق التاريخية.

وفيما يلى الأر�شدة املعر�شة ملخاطر الئتمان:
20152014

109.353.01053.398.420النقدية يف البنوك 
112.340.74838.179.376مدينون جتاريون

)ج( خماطر ال�شيولة
تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى, ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة 

التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�س مع املوردين ومتابعة حت�شيل العمالء 
واإدارة اأر�شدة املخزون بهدف التاأكد من توافر النقدية الالزمة ل�شداد التزامات املجموعة.

ويو�شح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�شب الأعمار :
اأقل من 

ثالثة اأ�شهر
من ثالثة اأ�شهر 

حتى �شنة
من �شنة حتى خم�س 

�شنوات
اأكرث من 

خم�س �شنوات
   -   -44.293.4911.586.307املوردين واأوراق الدفع

47.379.723   -   -   -م�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة
   -40.600.000162.400.000   -القرو�س

3-2 اإدارة خماطر راأ�س املال
تهدف ال�شركة عند اإدارة راأ�س املال اإيل احلفاظ علي قدرة ال�شركة علي ال�شتمرارية من اأجل 

تعظيم العائد للم�شاهمني وتقدمي منافع لالأطراف الأخرى واحلفاظ علي اأف�شل هيكل لتخفي�س 
تكلفة راأ�س املال كما هو احلال بالن�شبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.

تقوم اإدارة ال�شركة مبراقبة هيكل راأ�س املال با�شتخدام ن�شبة املديونية ويتم احت�شابها بن�شبة 
�شايف الديون اإىل اجماىل راأ�س املال وتتمثل ن�شبة �شافى الديون يف اجماىل القرو�س وال�شلفيات 

واأوراق الدفع وامل�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة خم�شومًا منها النقدية ويتمثل اجماىل راأ�س 
املال يف �شافى الديون بالإ�شافة اإىل اإجماىل حقوق امل�شاهمني كما هو مو�شح بامليزانية املجمعة 

بالإ�شافة اإىل �شافى الديون.
وفيما يلى ن�شبة �شافى الديون اإىل اإجماىل راأ�س املال يف 31 دي�شمرب 2015 و31 دي�شمرب 2014:

20152014
139.930.01929.852.391دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

   -203.000.000قرو�س
)53.632.054()109.906.869(يخ�شم : النقدية بالبنوك وال�شندوق

)23.779.663(233.023.150�شافى الديون
159.216.599135.332.196اجماىل حقوق امللكية

392.239.749111.552.533اجماىل راأ�س املال
)21.32%(59%ن�شبة �شافى الديون اإىل اجماىل راأ�س املال

وقد تغريت ن�شبة �شايف الديون اإيل اإجمايل راأ�س املال نتيجة القر�س التي ح�شلت عليه ال�شركة 
خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

3-3 تقديرات القيمة العادلة لالأدوات املالية
القيمة العادلة لالأ�شول واللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف 

العتبار ال�شمحالل بالقيمة. وقد ح�شلت ال�شركة علي قر�س طويل الأجل من اأحد البنوك 
امل�شرية وتري الإدارة اأن قيمة القر�س العادلة مقاربة لقيمته الدفرتية حيث اأنه بفائدة متغرية 

مرتبطة بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�شري.
4 - التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة والأحكام ال�شخ�شية

التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة
يتم تقييم التقديرات والفرو�س بناء على اخلربة ال�شابقة وبع�س العنا�شر الأخرى, مبا فيها 

الأحداث امل�شتقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�س تتعلق بامل�شتقبل. ونادرًا ما تت�شاوى نتائج التقديرات 

املحا�شبية, مع النتائج الفعلية. 
خم�ش�شات اأخرى

يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون هناك التزام قانونى اأو ا�شتدلىل حاىل نتيجة لأحداث 
�شابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع اإمكانية 

تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ش�س فى تاريخ كل 
ميزانية وتعديلها لإظهار اأف�شل تقدير حاىل وذلك بال�شتعانة باخلربة ال�شت�شارية املالئمة لأحد 

اخلرباء. 
ال�شمحالل فى قيمة ال�شهرة

تقوم اإدارة املجموعة �شنويًا بتقييم ال�شهرة لتحديد ما اإذا كان هناك ا�شمحالل فى قيمة ال�شهرة, 
ويتم تخفي�س القيمة الدفرتية لل�شهرة اذا كانت اأعلى من القيمة املتوقع ا�شرتدادها. اأية خ�شائر 

نتيجة ا�شمحالل قيمة ال�شهرة يتم حتميلها على قائمة الدخل ول ميكن ردها لحقًا.

ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء
يتم تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة اأعمار الديون 

وتقوم اإدارة ال�شركة بدرا�شة املوقف الئتماين والقدرة على ال�شداد للمدينون والعمالء الذين 
تعدت اأعمار الديون امل�شتحق عليها مدة الئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�شجيل ا�شمحالل يف قيمة 
املبالغ امل�شتحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة اأن مركزهم الئتماين ل ي�شمح ب�شداد 

املبالغ امل�شتحقة عليهم. بالإ�شافة اإىل ذلك تقوم املجموعة بح�شاب ال�شمحالل على اأ�شا�س 
املجموعة بالن�شبة للعمالء والأر�شدة التي قد حدث ا�شمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده بعد 

وذلك بالرجوع اإىل معدلت الإخفاق التاريخية واملعدلت املطبقة لبع�س �شركات املجموعة.
5 - تقارير القطاعات

يتم التقرير عن قطاعات الأعمال ب�شكل مت�شق مع التقارير التي تقدم داخليًا اإىل الإدارة العليا 
والتي تتخذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم اأداء القطاعات باملجموعة وهى تتمثل يف 

جلنة الإدارة التنفيذية للمجموعة. ويتم تقدمي التقارير القطاعية للمجموعة على اأ�شا�س 
ال�شركات حيث تعترب كل �شركة تابعة قطاع اأعمال منف�شل.

وفيما يلى ملخ�س لكل قطاع والذى مت عر�شه عن �شنة كاملة لكل قطاع )مع مالحظة اأن القوائم 
املالية املجمعة مت اإعدادها طبقًا لتاريخ ال�شتحواذ الفعلي لكل �شركة تابعة(:

م�شت�شفى 
كليوباترا

م�شت�شفى القاهرة 
التخ�ش�شى

م�شت�شفى النيل بدراوى

امليزانية:
427.851.46625.678.38618.884.960الأ�شول غري املتداولة

99.658.41182.793.35951.291.592الأ�شول املتداولة
527.509.877108.471.74570.176.552اجماىل الأ�شول

109.580.65740.341.60935.267.169اللتزامات املتداولة
   -217.906.8191.727.506اللتزامات غري املتداولة

327.487.47642.069.11535.267.169اجماىل اللتزامات
قائمة الدخل:

332.002.699149.377.454121.307.079اإيرادات الن�شاط
)81.601.341()111.849.380()214.407.386(تكاليف الن�شاط

117.595.31337.528.07439.705.738جممل الربح
)36.093.249()20.279.719()52.905.108(م�شروفات وايرادات اأخرى

64.690.20517.248.3553.612.489ربح العام
بنود اأخرى

5.594.2007.372.9871.233.595نفقات راأ�شمالية
6.425.9453.380.5521.136.282اإهالك اأ�شول ثابتة

6 - الأ�شول الثابتة 
الت 

املبانىالأرا�شىالثاثومعدات واأجهزة
و�شائل نقل 

حا�شب اآىلوانتقال
م�شروعات حتت 

التنفيذ
الإجمايل

2015
التكلفة يف 1 
63.302.3464.470.83414.967.00038.024.9872.276.722817.1175.532.870129.391.876يناير 2015

اأ�شول 
م�شتحوذ 

عليها
109.988.03514.812.05054.297.635131.084.5142.320.1953.068.664485.398316.056.491

490.4961.550.43011.227.273   -386.953   -7.720.1101.079.284الإ�شافات
)711.150()435.907(   -   -)2.026(   -)19.800()253.417(ال�شتبعادات

   -)5.532.870(   -   -5.532.870   -   -   -حتويالت
اإعدام اأ�شول 

)933.856(   -)46.253()429()2.754(   -)839.915()44.505(ثابتة
الر�شيد يف 

31 دي�شمرب 
2015

180.712.56919.502.45369.264.635175.024.5444.596.4884.330.0241.599.921455.030.634

جممع الهالك 
يف 1 يناير 

2015
50.857.6673.056.303-   10.854.6741.086.725748.878-   66.604.247

اأ�شول م�شتحوذ 
112.754.921   -21.558.3871.723.1182.510.050   -76.558.60210.404.764عليها

جممع اإهالك 
ا�شتبعادات 

واإعدام اأ�شول
)169.290()588.809(-   )1.831()214()29.191(-   )789.335(

9.410.849   -4.412.275174.16670.263   -3.484.9471.269.198اهالك العام
جممع الهالك 

يف 31 دي�شمرب 
2015

130.731.92614.141.456-   36.823.5052.983.7953.300.000-   187.980.682

�شافى قيمة 
الأ�شول يف 

31 دي�شمرب 
2015

49.980.6435.360.99769.264.635138.201.0391.612.6931.030.0241.599.921267.049.952

الت ومعدات 
حا�شب اآيلو�شائل نقلاملباينالأرا�شىالثاثواأجهزة

م�شروعات حتت 
التنفيذ

الإجمايل
2014

تكلفة ال�شل يف 
161.766.5044.325.29414.967.00038.024.9871.762.012750.4945.532.870127.129.161 يناير 2014

3.468.778   -620.64066.623   -   -2.561.205220.310الإ�شافات
)1.206.063(   -   -)105.930(   -   -)74.770()1.025.363(ال�شتبعادات

تكلفة ال�شل 
يف 31 دي�شمرب 

2014
63.302.3464.470.83414.967.00038.024.9872.276.722817.1175.532.870129.391.876

جممع الهالك 
يف 1 يناير 

2014
48.839.0632.500.260-   7.935.3901.022.532337.158-   60.634.403

جممع اإهالك 
)1.182.875(   -   -)105.930(   -   -)64.782()1.012.163(ال�شتبعادات

7.152.719   -2.919.284170.123411.720   -3.030.767620.825اهالك العام
جممع الهالك 
يف 31 دي�شمرب 

2014
50.857.6673.056.303-   10.854.6741.086.725748.878-   66.604.247

�شافى قيمة 
الأ�شل يف 

31 دي�شمرب 
2014

12.444.6791.414.53114.967.00027.170.3131.189.99768.2395.532.87062.787.629

7 - عمليات جتميع الأعمال واأ�شول غري ملمو�شة
2015 الإجمايلال�شم التجارىال�شهرةالتكلفة

75.853.02021.342.00097.195.020تكلفة الأ�شول غري امللمو�شة الناجتة من جتميع الأعمال
ال�شهــرة

لحت�شاب قيمة ال�شهرة, مت اعتبار �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�س.م.م.« وحدة مولدة 
للنقد ومت توزيع ال�شهرة الناجتة عن ال�شتحواذ عليها.

القيمة ال�شرتدادية للوحدة املولدة للنقد يتم تقديرها عن طريق احت�شاب القيمة 
ال�شتخدامية وذلك با�شتخدام التدفقات النقدية قبل ال�شرائب بناًء على املوازنات 

املالية املعتمدة من الإدارة والتى تغطى فرتة خم�س �شنوات بحد اأق�شى. وتقوم الإدارة 
بتحديد الفرتا�شات اخلا�شة بتنبوؤات التدفقات النقدية بناًء على اخلربة ال�شابقة 

بال�شوق. والتوقعات اخلا�شة 
التجـارى ال�شـم 

 .)Relief from royalty method( مت تقدير القيمة العادلة لال�شم التجارى با�شتخدام
يحدد هذا الأ�شلوب القيمة بالرجوع اإىل مدفوعات التاوات الفرتا�شية التي يتم 

توفريها من خالل امتالك الأ�شل مقارنة مع ترخي�س الأ�شل وال�شم التجارى من طرف 
ثالث.

اأ - ال�شتحواذ على �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�س.م.م.«
يف تاريخ 22 �شبتمرب 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.« بال�شتحواذ على 

ن�شبة 99.92% من اإجماىل اأ�شهم �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�س.م.م« وقد نتج عن 
هذا ال�شتحواذ زيادة تكلفة القتناء عن القيمة العادلة ل�شافى اأ�شول ال�شركة امل�شتحوذ 

عليها والتي مت العرتاف بها كاأ�شول غري ملمو�شة كما هو مو�شح باجلدول اأعاله.
وتتوقع املجموعة باأن عملية ال�شتحواذ �شوف ينتج عنها زيادة ح�شتها ال�شوقية وحتقيق 

منافع اقت�شادية م�شتقبلية والرتقاء بجودة اخلدمة املقدمة للمر�شى مب�شت�شفيات 
املجموعة. وتعزى ال�شهرة البالغة 75 مليون جنيه م�شري تقريبًا والتي مت العرتاف بها 
نتيجة هذا ال�شتحواذ اإىل قائمة العمالء والعالقات مع �شركات التاأمني وكذلك اخلربات 

الطبية املتوفرة لدى العاملني بامل�شت�شفى.
وقد مت ح�شاب القيمة العادلة ل�شافى اللتزامات والتي متثل الأ�شول واللتزامات 
الأخرى بخالف الأ�شول غري املتداولة امللمو�شة بعد الأخذ يف العتبار اللتزامات 

املحتملة يف تاريخ القتناء واملخ�ش�س الالزم لإ�شمحالل العمالء امل�شكوك يف حت�شيلها.
وقد بلغ اليراد املعرتف به بقائمة الدخل املجمعة والتي �شاهمت به م�شت�شفى النيل 

بدراوى منذ تاريخ ال�شتحواذ مبلغ 36 مليون جنيه م�شري تقريبًا, وبلغ �شافى الربح عن 
هذه الفرتة مبلغ 1.4 مليون جنيه م�شري تقريبًا.

وقد مت جتميع �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�س.م.م.« يف القوائم املالية املجمعة 
اعتبارًا من 1 اأكتوبر 2015 وهو التاريخ الذى قامت فيه املن�شاأة املقتنية فعليًا بال�شيطرة 

على ال�شركة التابعة وانتقال القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية 
لل�شركة, وقد بلغت �شافى الأ�شول املقتناة وال�شهرة كما يلى:

جنيه م�شرى
تكلفة القتناء:

257.004.947النقدية املدفوعة
2.000.000تكاليف مبا�شرة لعملية ال�شتحواذ
130.200حقوق الأقلية يف تاريخ ال�شتحواذ

259.135.147اإجمايل تكلفة القتناء
)161.940.127(القيمة العادلة لالأ�شول املقتناة

97.195.020الأ�شول غري امللمو�شة
مت حتديــد الأ�شول واللتزامات الناجتة عن عملية ال�شتحواذ على �شركة م�شت�شفى 

النيل بدراوى »�س.م.م.« علي اأ�شا�س القيمة العادلة يف 30 �شبتمرب 2015 كما يلي:

جنيه م�شرى
52.838.000اأرا�شى

105.770.472مبانى وان�شاءات
21.921.515اآلت ومعدات

597.077و�شائل نقل وانتقال
485.398م�شروعات حتت التنفيذ

129.207حا�شب اآىل
266.213عدد واأدوات

182.007.882اجماىل القيمة العادلة لالأ�شول امللمو�شة
)20.067.755(�شافى اللتزامات بالقيمة العادلة

161.940.127�شايف القيمة العادلة لالأ�شول املقتناه 
ب - ال�شتحواذ على �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى »�س.م.م.«

يف تاريخ 16 �شبتمرب 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.« بال�شتحواذ 
على ن�شبة 52.7% من اجماىل اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى »�س.م.م.«, 

وهي الأ�شهم اململوكة يف ذلك الوقت ل�شركة كريد هيلث كري LTD. وقد مت تنفيذ �شفقة 
ال�شتحواذ تلك بقيمة 107 مليون جنيه م�شري تقريبًا وهي نف�س قيمة ا�شتحواذ �شركة 

كريد هيلث كري LTD علي تلك الأ�شهم يف يوليو 2014 وحيث اأن هذه املعاملة متت بني 
جهات حتت �شيطرة م�شرتكة )حيث اإن �شركة كري هيلث كري LTD املالكة ل�شركة م�شت�شفي 

كليوباترا مملوكة بالكامل ل�شركة كريد هيلث كري LTD( بغر�س اإعادة هيكلة ملكية 
�شركات املجموعة, فلذلك مت اتباع طريقة توحيد امل�شالح يف جتميع القوائم املالية ل�شركة 

م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى يف القوائم املالية املجمعة ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا.

وقد مت العرتاف بالفرق بني قيمة ال�شتحواذ البالغة 107 مليون جنيه م�شري تقريبًا 
والقيمة الدفرتية ل�شافى الأ�شول يف تاريخ القتناء البالغة 62 مليون جنيه م�شري 

تقريبًا بعد الآخذ يف العتبار حقوق الأقلية البالغة 31 مليون جنيه م�شري تقريبًا يف 
تاريخ ال�شتحواذ العرتاف مببلغ 76 مليون جنيه م�شري تقريبًا وكاحتياطى ا�شتحواذ 

�شمن حقوق امللكية املجمعة.
وقد بلغ اليراد املعرتف به بقائمة الدخل املجمعة والذى �شاهمت به �شركة م�شت�شفى 

القاهرة التخ�ش�شى “�س.م.م.” منذ تاريخ انتقال ال�شيطرة مبلغ 41.5 مليون جنيه 
م�شري تقريبًا, وبلغ �شافى الربح عن هذه الفرتة مبلغ 4.5 مليون جنيه م�شري تقريبًا.

- ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
تتمثل يف ا�شتثمارات يف �شندات ا�شكان حكومية )اجبارية( �شادرة من وزارة املالية ل�شالح 
البنك املركزي ت�شرتد يف 11 يوليو 2015 وقد مت حت�شيل تلك ال�شندات بتاريخ 13 يناير 

.2016
9 - املخزون

20152014
12.929.3055.206.952خمزون التموين الطبى

1.328.796646.314خمزون ال�شيدلية
1.259.856484.556اأخرى

15.517.9576.337.822
10 - مدينون جتاريون

20152014
106.022.10938.179.376م�شتحق من العمالء

)510.136(2.322.612اإيرادات / )مقدمات( املر�شى املقيمني
   -6.318.639اأوراق قب�س

يخ�شم :
)3.422.536()24.676.776(ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء

89.986.58434.246.704�شافى املدينون التجاريون
متثل اإيرادات املر�شي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم اإ�شدار فواتري عنها يف تاريخ 

امليزانية نظرًا لقامتهم يف امل�شت�شفي ومل يتم اإنهاء اإجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت 
احت�شاب القيمة بال�شايف بعد خ�شم املبالغ التي مت حت�شيلها منهم مقدمًا خالل فرتة 

اإقامتهم.
تتمثل اأوراق القب�س يف ال�شيكات املح�شلة من العمالء والتي مل يتم ايداعها يف البنوك 

بعد. لتح�شيلها 
وتتمثل حركة خم�ش�س ال�شمحالل فيما يلي:

20152014
3.422.5363.427.021الر�شيد يف 1 يناير

8.457.898555.915املكون خالل العام
   -)279.679(اعدامات من خم�ش�س املدينون خالل العام

)560.400()778.867(خم�ش�شات انتفي الغر�س منها
   -13.854.888اأثر ال�شتحواذ

24.676.7763.422.536الر�شيد يف 31 دي�شمرب
بلغت اأر�شدة املدينون التجاريون التي مل يحن موعد ا�شتحقاقها حتى تاريخ امليزانية ول 

يوجد عليها موؤ�شرات ا�شمحالل مبلغ 71.181.598 جنيه م�شري )2014 : 29.062.479 
جنيه م�شرى(.

يف تاريخ امليزانية بلغت الأر�شدة التي فات ميعاد ا�شتحقاقها ومل تنخف�س قيمتها مبلغ 
13.438.722 جنيه م�شري )2014 : 2.390.455 جنيه م�شرى( وذلك بخ�شو�س عمالء 
اأو معامالت لي�س لها تاريخ اإخفاق �شابق. ويو�شح البيان التايل حتليل بالأعمار الإنتاجية 

لهذه الأر�شدة:
20152014

9.167.5043.303.806اأقل من �شهر
4.271.2182.390.455من �شهر حتى خم�شة اأ�شهر

11 - مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
20152014

7.242.5696.785.832م�شتحق من العاملني
6.673.1213.016.415�شرائب خ�شم من املنبع

3.069.905441.235م�شروفات مدفوعة مقدمًا
719.126220.263دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين

470.03069.629تاأمينات لدى الغري
4.64024.622.611م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

957.61123.599مدينون متنوعون
   -)854.860(اإ�شمحالل يف قيمة اأر�شدة مدينة اأخرى

18.282.14235.179.584

تتمثل حركة خم�ش�س ال�شمحالل خالل العام فيما يلي:
20152014

   -   -الر�شيد يف 1 يناير
   -173.161املكون خالل العام

   -681.699اثر ا�شتحواذ �شركة تابعة
854.860-   

12 - النقدية بال�شندوق والبنوك
20152014

553.859233.634نقدية باخلزينة
46.463.88732.583.452ح�شابات جارية 

62.889.12320.814.968ودائــع
109.906.86953.632.054

الودائع لأجل مودعة ببنوك حملية باجلنيه امل�شري وت�شتحق خالل فرتات حتى �شتة 
اأ�شهر من تاريخ الإيداع وي�شتحق عنها عائد �شنوي ثابت مبعدل من 7% اإيل %9 )2014: 

من 7% اإيل %9(.
20152014

109.906.86953.632.054النقدية باخلزينة والبنوك
   -)62.889.123(ودائع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من تاريخ الإيداع

47.017.74653.632.054النقدية وما يف حكمها
13 - خم�ش�شـات

20152014
17.889.0012.758.668خم�ش�س مطالبات

910.057552.484خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 
   -1.035.539خم�ش�س اجازات العاملني

56.20056.200خم�ش�س �شرائب دمغة
19.890.7973.367.352

وتتمثل حركة املخ�ش�شات خالل العام فيما يلى:
2015

الر�شيد اأول 
العام

اأثر ا�شتحواذ 
�شركات تابعة

املكون خالل 
العام

امل�شتخدم 
خالل العام

الر�شيد اأخر 
العام

17.889.001)6.613.100(2.758.66819.436.4332.307.000خم�ش�س مطالبات
910.057)161.840(519.413   -552.484خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 

1.035.539   -439.367596.172   -خم�ش�س اجازات عاملني
56.200   -   -   -56.200خم�ش�س �شرائب الدمغة

19.890.797)6.774.940(3.367.35219.875.8003.422.585الجماىل

2014
امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام

خالل العام
الر�شيد اأخر العام

2.758.668   -2.758.668   -خم�ش�س مطالبات
552.484)280.638(712.888120.234خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 

56.200   -48.2008.000خم�ش�س �شرائب الدمغة
3.367.352)280.638(761.0882.886.902الجماىل

14 - دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
20152014

   -47.379.723م�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 27(
45.879.79810.033.842موردين واأوراق دفع
22.360.1664.736.837م�شروفات م�شتحقة

8.732.6947.541.479اأتعاب اأطباء م�شتحقة
8.076.3405.519.768م�شلحة ال�شرائب
4.877.9401.586.016دائنون متنوعون

   -1.111.470تاأمينات اجتماعية
   -181.300اإيرادات موؤجلة

   -149.217توزيعات اأرباح
1.181.371434.449تاأمينات للغري

139.930.01929.852.391
يخ�شم:

   -)47.379.723(م�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة – اجلزء غري املتداول
92.550.29629.852.391

امل�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة ي�شتحق ال�شداد اإيل ال�شركة الأم و�شركة تابعة ووفقًا 
لتعهد ال�شركة الأم ل يتم �شداده اإل بعد خم�س �شنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود 

نقدية كافية ول ي�شتحق عنه فائدة.
15 - قـرو�س

قامت ال�شركة باحل�شول على قر�س مببلغ 203.000.000 جنيه م�شري من البنك 
التجارى الدوىل وذلك بغر�س متويل 100% من تكلفة ال�شتحواذ على اأ�شهم �شركة 
م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى ويتم �شداد القر�س على ع�شرة اأق�شاط ن�شف �شنوية 

مت�شاوية تبداأ من 30 يونيو 2016 وتنتهى يف 31 دي�شمرب 2020 مبعدل فائدة يبلغ %2.4 
بالإ�شافة اإىل �شعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�شري.

ويتمثل ر�شيد القر�س فيما يلي:
20152014

   -203.000.000اإجمايل قيمة القر�س
   -)40.600.000(يخ�شم: اجلزء املتداول من القر�س

   -162.400.000اجلزء غري املتداول من القر�س
الرئي�شية: ال�شمانات 

قامت ال�شركة برهن اأ�شهمها يف �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى »�س.م.م.« والبالغة    -
52.7% من اجماىل الأ�شهم ل�شالح البنك التجارى الدوىل.

كما قامت ال�شركة برهن ن�شبة 51% من اأ�شهمها اململوكة لل�شركة الأم ل�شالح البنك    -
التجارى الدوىل.



اآخر  قر�س  علي  باحل�شول  كليوباترا  �شركة  قامت   ,2016 يناير   19 وبتاريخ  لحقًا    -
هيلث  كري  �شركة  وقامت  م�شري  جنيه  مليون   230 بقيمة  الدويل  التجاري  البنك  من 

ن�شبة  اجماىل  ليبلغ  البنك  لقر�س  ك�شمان  لها  اململوكة  ال�شركة  اأ�شهم  باقي  برهن  كري 
 .%99.99 الرهن 

م�شت�شفى  يف  لها  اململوكة  الأ�شهم  كافة  برهن  كليوباترا  م�شت�شفى  �شركة  قامت  كما    -
القر�س. لنف�س  ك�شمان  ال�شروق 

16 - راأ�س املال
ال�شمية  ال�شهم  قيمة  �شهم  مليون   8 عدد  من  واملدفـوع  امل�شـدر  ال�شركة  مال  راأ�س  يتكون 

املال  راأ�س  من  الكتتاب  مليون جنيه م�شرى وقد مت   80 باإجماىل   م�شـرى  10 جنيـه 
التايل: النحو  علي 

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمال�شم
7.999.99879.999.980كري هيلث كري ال تي دي 

110عمرو عبد الكرمي توحيد هالل
110وليد فايز �شعيد

8.000.00080.000.000الإجمايل
الحتياطيات  -  17

قانونى احتياطي   - اأ 
جتنيب  يتم  لل�شركة  الأ�شا�شي  والنظام   1981 ل�شنة   159 رقم  ال�شركات  لقانون  طبقًا 

اقرتاح  على  بناء  ويجوز  القانونى.  الحتياطي  حل�شاب  العام  اأرباح  �شافى  من   %5 ن�شبة 
الحتياطي  بلغ  ما  اإذا  الحتياطي  حل�شاب  الأرباح  من  جزء  جتنيب  وقف  الإدارة  جمل�س 

على  للتوزيع  قابل  غري  القانونى  الحتياطي  امل�شدر.  املال  راأ�س  من   %50 القانونى 
امل�شاهمني.

ا�شتحواذ احتياطي   - ب 
»�س.م.م.«  كلبوباترا  م�شت�شفى  �شركة  قبل  ال�شتحواذ  قيمة  بني  الفرق  احتياطي  ميثل 
التخ�ش�شى  القاهرة  م�شت�شفى  ل�شركة  واللتزامات  الأ�شول  ل�شافى  الدفرتية  والقيمة 

و�شبب  م�شرتكة  �شيطرة  حتت  ال�شركتني  اأن  حيث  ال�شتحواذ  تاريخ  يف  »�س.م.م.« 
اأ�شول  نقل  مت  ذلك  على  وبناًء  املجموعة,  �شركات  تنظيم  اإعادة  هو  ال�شتحواذ 

التاريخية. بالتكلفة  التابعة  ال�شركة  والتزامات 
العام: خالل  الحتياطيات  علي  احلركة  يلي  وفيما   - ج 

2014
الر�شيد يف  31 دي�شمرب 2014املكون خالل العامالر�شيد يف  1 يناير 2014

9.594.6192.042.93511.637.554احتياطي قانوين

2015
الر�شيد يف  31 دي�شمرب 2015املكون خالل العامالر�شيد يف  1 يناير 2015

11.637.5542.190.10613.827.660احتياطي قانوين
)76.131.168()76.131.168(   -احتياطي ا�شتحواذ

18 - حقوق الأقلية
احتياطي راأ�س املال

قانونى
ن�شيب حقوق اأرباح مرحلة

الأقلية يف ت�شويات 
ال�شتحواذ

الجماىل

ن�شيب حقوق الأقلية 
يف ال�شتحواذ على 

�شركات تابعة
12.787.0808.098.27110.130.813103.26031.119.424

2.130.631   -2.130.631   -   -ربح العام
الر�شيد يف 31 
12.787.0808.098.27112.261.444103.26033.250.055دي�شمرب 2015

19 - ايرادات الن�شاط
20152014

65.223.58556.476.361ايرادات عمليات
70.723.29749.733.100ايرادات عيادات خارجية

101.998.86752.961.487ايرادات اقامة وا�شراف طبي
36.738.52226.915.816ايرادات معامل

35.724.68524.939.813ايرادات ق�شطرة القلب
27.269.41123.356.619ايرادات طوارىء

22.246.08718.707.928ايرادات اأ�شعة
19.106.62813.043.092اإيرادات ر�شم اخلدمة

6.045.7155.478.787ايرادات �شيدلية
8.334.9048.603.861ايرادات اأ�شنان

5.639.4633.985.220ايرادات عالج طبيعى
4.683.7123.937.833ايرادات فحو�شات قلب

3.069.5762.154.897اإيرادات مناظري
   -2.458.596اإيرادات مركز الأورام
   -326.741اإيرادات اأق�شام اأخرى

409.589.789290.294.814
20 - تكاليف الن�شاط

20152014
93.212.40567.449.039اأتعاب اأطباء

72.434.67668.307.192اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
72.156.37548.054.531توريدات طبية واأدوية

12.322.7845.320.526م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
9.232.6376.530.433اهالك اأ�شول ثابتة

8.773.3676.859.972تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
   -722.225ايجـارات

974.1242.086.461م�شروفات متنوعة
269.828.593204.608.154

21 - م�شروفات ادارية وعمومية
20152014

21.451.84316.200.474اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
)4.485(7.852.192ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء والأر�شدة املدينة

1.441.132432.889م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
2.763.297189.522اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

1.215.690246.913تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
1.057.351351.384ايجارات
695.930586.190تربعات

548.333288.476ر�شوم حكومية
699.253622.286اهالك اأ�شول ثابتة

2.948.2211.756.876م�شروفات اأخرى
40.673.24220.670.525

22 - ايرادات اأخرى 
20152014

1.010.748361.687اإيراد بوفية وا�شتغالل كافترييا
994.57433.580ايجارات

206.646216.862ايراد ركن الهدايا
22.50027.350ايراد بيع كهنة )خمردة(

39.112)15.970()خ�شائر( / اأرباح بيع اأ�شول ثابتة
   -302.857اإيرادات متنوعة

2.521.355678.591
23 - امل�شروفات ح�شب طبيعتها

20152014
93.886.51984.507.666اأجور ومرتبات ومزايا عاملني

93.212.40567.449.039اأتعاب اأطباء
72.156.37548.054.531توريدات طبية واأدوية

9.989.0577.106.885تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
9.931.8907.152.719اإهالك واإعدام اأ�شول ثابتة

13.763.9165.753.414م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
)4.485(7.852.192�شايف ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء

9.709.4825.258.918م�شروفات متنوعة
310.501.836225.278.687

24 - )م�شروفات( / اإيرادات التمويل
20152014

اإيرادات التمويل
6.160.0092.068.573اإيرادات فوائد

93.52718.078فروق تقييم عملة
6.253.5362.086.651

م�شروفات التمويل
)3.235()8.487.998(م�شروفات فوائد

2.083.416)2.234.462(�شافى )م�شروفات( / اإيرادات التمويل
25 - �شرائب الدخل

م�شروف �شريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�شمن:
20152014

)21.372.222()24.889.872(�شريبة دخل عن العام
283.107)2.166.243(�شريبة موؤجلة )اإي�شاح 26(

)27.056.115()21.089.115(
تختلف ال�شريبة على الربح قبل ال�شرائب عن املبلغ املتوقع احل�شول عليه نظريًا بتطبيق 

متو�شط معدل ال�شريبة املطبق على اأرباح ال�شركة على النحو التاىل :
20152014

95.952.26264.891.240�شافى الربح قبل ال�شرائب
21.589.25919.417.372�شريبة الدخل املح�شوبة على اأ�شا�س معدل ال�شريبة املحلى املطبق

ي�شاف / )يخ�شم( :
5.696.6271.671.743م�شروفات غري معرتف بها �شريبيًا

   -)229.771(اأثر تعديل �شعر ال�شريبة املطبق
27.056.11521.089.115�شرائب الدخل

20152014التزامات �شرائب الدخل احلالية
21.372.22213.996.640الر�شيد يف 1 يناير

   -7.246.737اأثر ا�شتحواذ �شركات تابعة
)13.996.640()21.372.222(مدفوعات خالل العام

24.889.87221.372.222ال�شريبة امل�شتحقة خالل العام
32.136.60921.372.222

امليزانية امل�شتقلة
�شركة م�شت�شفى كليوباترا )�شركة م�شاهمة م�شرية(

اأوّل: امليزانية امل�شتقلة - يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013
201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

الأ�شول غري املتداولة
561.804.06762.787.62966.494.758الأ�شول الثابتة 

   -   -6366.047.399ا�شتثمارات يف �شركات تابعة
427.851.46662.787.62966.494.758اإجماىل الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة
738.08038.08038.080ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق

87.869.5726.337.8228.335.984املخزون
939.935.17634.246.70423.091.203مدينون جتاريون

1013.258.19135.179.58453.750.980مدينون اآخرون واأر�شدة مدينة اأخرى
1138.557.39253.632.05417.542.298النقدية بالبنوك وال�شندوق

99.658.411129.434.244102.758.545اإجمايل الأ�شول املتداولة
اللتزامات املتداولة

126.179.0173.367.352761.088خم�ش�شات 
1342.198.33029.852.39121.568.924دائنون وار�شدة دائنة اأخرى

   -   -1440.600.000اجلزء املتداول من القرو�س
2320.603.31021.372.22213.996.640�شرائب الدخل احلالية

109.580.65754.591.96536.326.652اإجمايل اللتزامات املتداولة
74.842.27966.431.893)9.922.246()العجز( / الزيادة يف راأ�س املال العامل

417.929.220137.629.908132.926.651اإجمايل ال�شتثمار
يتم متويله على النحو التايل:

حقوق امل�شاهمني
1580.000.00080.000.00080.000.000راأ�س املال امل�شدر

1613.827.66011.637.5549.594.619احتياطي قانوين
106.194.74143.694.64240.751.213اأرباح مرحلة

200.022.401135.332.196130.345.832اإجمايل حقوق امل�شاهمني 
الإلتزمات غري املتداولة

دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى – م�شتحق 
اإىل اأطراف ذات عالقة

1354.095.303-   -   

   -   -14162.400.000اجلزء غري املتداول من القرو�س
241.411.5162.297.7122.580.819ال�شرائب املوؤجلة

217.906.8192.297.7122.580.819اإجمايل الإلتزمات غري املتداولة
اإجمايل متويل راأ�س املال العامل 

والإلتزامات غري املتداولة
417.929.220137.629.908132.926.651

ثانيّا: قائمة الدخل امل�شتقلة- عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 
و 2014 و 2013 

201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
17332.002.699290.294.814243.293.152اإيرادات الن�شاط

يخ�شم:
)171.606.030()204.608.154()214.407.386(18تكاليف الن�شاط

117.595.31385.686.66071.687.122جممل الربح
ي�شاف / )يخ�شم( :

)20.556.280()20.670.525()27.859.422(19م�شروفات اإدارية وعمومية
)761.088()2.886.902()2.973.505(12خم�ش�شات اأخرى

201.028.699678.591731.740ايرادات اأخرى
87.791.08562.807.82451.101.494اأرباح العام قبل اإيرادات التمويل و�شرائب الدخل

225.104.2322.086.6511.572.705اإيرادات التمويل
   -)3.235()8.487.998(م�شروفات التمويل

84.407.31964.891.24052.674.199اأرباح العام قبل ال�شريبة على الدخل
)13.996.640()21.372.222()20.603.310(23ال�شريبة احلالية
24886.196283.10710.596ال�شريبة املوؤجلة

64.690.20543.802.12538.688.155الربح بعد �شريبة الدخل
املالية  ال�شنوات  عن   - امل�شتقلة  امل�شاهمني  حقوق  فى  التغريات  قائمة  ثالثّا: 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013
الإجمايلالأرباح املرحلةالحتياطي القانوينراأ�س املال)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

الر�شيد يف 1 يناير 2013 كما
80.000.0007.268.88146.514.757133.783.638�شبق ا�شداره

2.063.0582.063.058   -   -اثر ت�شحيح اأخطاء �شنوات �شابقة
80.000.0007.268.88148.577.815135.846.696الر�شيد يف 1 يناير 2013 املعدل
   -)2.325.738(2.325.738   -املحول اإيل الحتياطي القانوين
)44.189.019()44.189.019(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2012

38.688.15538.688.155   -   -�شايف اأرباح العام
80.000.0009.594.61940.751.213130.345.832الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2013

80.000.0009.594.61940.751.213130.345.832الر�شيد يف 1 يناير 2014 
   -)2.042.935(2.042.935   -املحول اإيل الحتياطي القانوين
)38.815.761()38.815.761(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2013

43.802.12543.802.125   -   -�شايف اأرباح العام
80.000.00011.637.55443.694.642135.332.196الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2014

80.000.00011.637.55443.694.642135.332.196الر�شيد يف 1 يناير 2015
   -)2.190.106(2.190.106   -املحول اإيل الحتياطي القانوين

64.690.20564.690.205   -   -�شايف اأرباح العام
80.000.00013.827.660106.194.741200.022.401الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2015

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية امل�شتقلة - عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2015 و2014 و2013 
201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
84.407.31964.891.24052.674.199�شايف الربح قبل ال�شريبة

تعديالت لت�شوية �شافى الأرباح مع 
التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

56.425.9457.152.7197.278.349الإهالك 
)100.671()39.112(15.970خ�شائر / )اأرباح( بيع اأ�شول ثابتة

   -   -124.983اإعدام اأ�شول ثابتة
122.973.5052.886.902761.088خم�ش�شات 

92.282.745555.915143.576ال�شمحالل يف قيمة املدينون التجاريون
)72.902()560.400()152.634(9خم�ش�شات انتفي الغر�س منها

   -   -8.487.998فوائد وعمولت
)1.538.525()2.068.573()5.000.274(فوائد دائنة

99.565.55772.818.69159.145.114اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل
التغري فى راأ�س املال العامل

)1.353.166(1.998.163)1.531.750(التغري يف املخزون
7.329.182)11.151.016()7.818.583(التغري يف املدينون التجاريون

)7.437.812(21.921.39318.571.396التغري يف املدينون الأخرون والأر�شدة املدينة
التغري يف الدائنون التجاريون والأر�شدة 

58.219.7428.283.4662.985.987الدائنة
   -)280.638()161.840(12امل�شتخدم من املخ�ش�شات الأخرى

)15.660.360()13.996.640()21.372.222(�شرائب الدخل امل�شددة
�شافى التدفقات النقدية الناجتة من 

148.822.29776.243.42245.008.945الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية

10.86062.300332.910متح�شالت من بيع اأ�شول ثابتة
)1.896.438()3.468.778()5.594.200(مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة

5.000.2742.068.5731.538.525فوائد حم�شلة
   -   -)366.047.399(مدفوعات ل�شتثمارات يف �شركات تابعة

   -   -)15.000.000(ودائع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من تاريخ الإيداع
�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى 

)25.003()1.337.905()381.630.465(الأن�شطة ال�شتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)44.189.019()38.815.761(   -توزيعات الأرباح املدفوعة
   -   -203.000.000مقبو�شات من قرو�س

   -   -)266.494(فوائد وعمولت م�شددة
�شافى التدفقات النقدية الناجتة من 

)44.189.019()38.815.761(202.733.506الأن�شطة التمويلية
36.089.756794.923)30.074.662(التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

53.632.05417.542.29816.747.375النقدية وما فى حكمها اأول العام 
1123.557.39253.632.05417.542.298النقدية وما يف حكمها اأخر العام

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن   - املالية  للقوائم  املتممة  الإي�شاحات 
دي�شمرب 2015 و2014 و2013

1 - مقدمـة
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفى كليوباترا )ل�شني و�شركاه( ك�شركة تو�شية ب�شيطة بتاريخ 19 

يوليو 1979.
وقد �شدر قرار رئي�س هيئة ال�شتثمار رقم 4092 ل�شنة 2005 بتاريخ 27 يونيو 2005 

“�شركة  بالرتخي�س بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا )ل�شني و�شركاه( 
“�شركة م�شاهمة م�شرية” وفقًا  تو�شية ب�شيطة” لت�شبح �شركة م�شت�شفى كليوباترا 

لأحكام القانون رقم 8 ل�شنة 1997 والقانون رقم 95 ل�شنة 1992. 
غر�س ال�شركة اإقامة م�شت�شفى خا�س لتقدمي اخلدمات ال�شحية والطبية احلديثة 

املتطورة وتوفري العناية والعالج الطبى للمر�شى الذين يفدون اليها. يجوز لل�شركة اأن 
يكون لها م�شلحة اأو ت�شرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها التي تزاول اأعمال 
�شبيهة باأعمالها يف م�شر اأو اخلارج كما يجوز لها اأن تندمج يف الهيئات ال�شالفة اأو ت�شرتيها 

اأو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة ال�شتثمار.
يقع مقر ال�شركة الرئي�شى فى 39 �شارع كليوباترا – م�شر اجلديدة - القاهرة.

تتمثل ال�شركة الأم يف �شركة كري هيلث كري ال تى دى والتي متتلك 99.99% من راأ�س مال 
ال�شركة.

بتاريخ 16 يونيو 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�س.م.م.” ب�شراء ن�شبة 
99.92% من اأ�شهم �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى.

بتاريخ 16 �شبتمرب 2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا “�س.م.م.” ب�شراء ن�شبة 
52.7% من اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى.

مت اعتماد القوائم املالية امل�شتقلة لالإ�شدار من قبل اإدارة ال�شركة فى 6 اأبريل 2016 مع 
الأخذ يف العتبار اأن اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية 

اإ�شدارها. امل�شتقلة بعد 

26 - ال�شريبة املوؤجلة
يتمثل التغري يف الأ�شول واللتزامات ال�شريبية خالل العام فيما يلى :

الر�شيد يفاللتزامات
1 يناير 2015 

)التزام(

اأثر ا�شتحواذ �شركات 
تابعة

اأ�شل / )التزام(

)م�شروف( / ايراد 
حممل على قائمة الدخل 

خالل العام

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2015 

)التزام(
)2.129.493()3.976.042(4.144.261)2.297.712(الأ�شول الثابتة 

الأ�شول الثابتة – اأثر 
القيمة العادلة

-   )38.680.936(101.195)38.579.741(

اأ�شول غري ملمو�شة – اأثر 
القيمة العادلة

-   )4.801.950(-   )4.801.950(

)45.511.184()3.874.847()39.338.625()2.297.712(اجماىل اللتزامات
الأ�شول

خم�ش�شات بخالف 
خم�ش�س مطالبات

-   -   1.708.6041.708.604

�شافى ال�شريبة املوؤجلة 
– التزام

)2.297.712()39.338.625()2.166.243()43.802.580(

الر�شيد يف
1 يناير 2014 

)التزام(

)م�شروف( / ايراد 
حممل على قائمة الدخل 

خالل العام

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2014 

)التزام(
)2.297.712(283.107)2.580.819(الأ�شول الثابتة – اثر ال�شتهالك املعجل

27 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة
قامت املجموعة خالل العام بالتعامل مع بع�س الأطراف ذات العالقة, وقد بلغت الأر�شدة مع 

الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية, واملعامالت خالل العام ما يلى :
اأر�شدة امليزانية :

20152014طبيعة التعامل)اأطراف ذو عالقة(
�شركة كري هيلث كري )ال�شركة الأم(

   -47.379.723متويلدائنون واأر�شدة دائنة اأخرى )اإي�شاح 14(

28 - املوقف ال�شريبي
�شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.«

اأول : ال�شرائب العامة
مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2013.  -

يتم تقدمي القرارات ال�شريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.  -
مت احل�شول على �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتى عام 2013.  -

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -
ثانيًا : �شرائب املبيعات

مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2004.  -
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2005 حتى 2015.  -

ثالثًا : �شرائب ك�شب العمل
مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2013 ومت ال�شداد حتى اخر فح�س عن عام 2013.  -

مت احل�شول على �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتى عام 2013.  -
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -

رابعًا : �شرائب الدمغة
مت الفح�س حتى 31 يوليو 2006 ومت ال�شداد.  -

مت الفح�س من 1 اأغ�شط�س 2006 حتى 31 دي�شمرب 2013, ومت اإخطار ال�شركة بنموذج 19   -
دمغة بتاريخ 23 اأبريل 2015 بالربط عن هذه الفرتة مببلغ 72.966 جنيه م�شرى, ومت 

العرتا�س على الربط من قبل ال�شركة بتاريخ 3 مايو 2015 وجارى حتديد ميعاد للنظر يف 
العرتا�س يف اللجنة الداخلية.

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -
�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شى »�س.م.م.«

اأول : ال�شرائب على الدخل
مت فح�س ال�شركة منذ بداية الن�شاط حتى عام 2008 ومت �شداد كافة امل�شتحقات.  -

مل يتم فح�س ال�شركة من عام 2009 حتى عام 2015 وقد مت تقدمي القرارات   -
ال�شريبية �شنويًا يف مواعيدها القانونية.

ثانيًا : ال�شريبة على املرتبات والجور
مت الفح�س ال�شركة من بداية الن�شا ط حتى عام 2009 ومت �شداد كافة امل�شتحقات.  -

مل يتم فح�س ال�شركة من عام 2010 حتى نهاية عام 2015.  -
ثالثًا : �شريبة الدمغة

مت الفح�س ال�شركة من بداية الن�شا ط حتى 31 يوليو 2006 ومت �شداد كافة   -
امل�شتحقات.

مت فح�س ال�شركة تقديريًا من اأغ�شط�س 2006 حتى عام 2015 ومت الطعن عليه يف امليعاد   -
القانوين.

رابعًا : �شريبة اخل�شم
مل يتم طلب ال�شركة للفح�س من بداية الن�شاط حتى عام 2014.  -

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوى »�س.م.م.«
اأول : �شريبة الأرباح التجارية وال�شناعية

مت ت�شوية ال�شنوات حتى عام 2009 ومت دفع كافة امل�شتحقات عن ال�شركة حتى نهاية عام   -
.2009

هناك منوذج 19 عام 2010 وعام 2011 وعام 2012, �شادر حتت رقم 13833 يف تاريخ   -
18 اأغ�شط�س 2015 ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجارى عمل اللجنة الداخلية حاليًا.

ال�شنوات 2013 / 2015 مل ي�شدر بهم عينة حتى تاريخة.  -
ثانيًا : �شريبة ك�شب العمل

مت النتهاء من فح�س وت�شوية ال�شنوات حتى عام 2011 وال�شداد, ول يوجد اأي   -
م�شتحقات لل�شنوات حتى عام 2011.

جارى عمل الت�شويات ال�شريبية ل�شنوات من 2012 حتى 2015.  -
ثالثًا : �شريبة الدمغة

مت فح�س ال�شنوات حتى عام 2005 وال�شداد.  -
جارى فح�س ال�شنوات من عام 2006 حتى عام 2015.  -

29 - الرتباطات
اأ - الرتباطات الراأ�شمالية:

تتمثل الرتباطات الراأ�شمالية املتعلقة بالأ�شول الثابتة يف نهاية ال�شنة املالية والتي مل 
ت�شتحق بعد مبلغ �شفر جنيه م�شري )2014 : 517.310 جنيه م�شري(.

ب - اللتزامات اليجارية:
تتمثل الرتباطات اليجارية يف نهاية ال�شنة املالية والتي مل ت�شتحق بعد فيما يلى:

20152014
3.115.6583.934.630اأقل من �شنة

2.083.0194.553.413من �شنة حتى ثالث �شنوات
766.112   -اأكرث من ثالث �شنوات

30 - اأحداث لحقة هامة
بتاريخ 24 يناير 2016, قامت املجموعة بال�شتحواذ علي ن�شبة 99% من �شركة م�شت�شفي 

ال�شروق »�س.م.م.« وقد انتقلت ال�شيطرة الفعلية على ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية 
للمجموعة يف 31 يناير 2016. وبلغت تكلفة اقتناء ال�شتثمار 280 مليون جنيه م�شري 

لت�شبح بذلك �شركة م�شت�شفى ال�شروق »�س.م.م.« – �شركة تابعة ملجموعة �شركات 
م�شت�شفى كلبوباترا »�س.م.م.«. وحتى تاريخ اعداد القوائم املالية املجمعة مل يتم النتهاء 

من اإجراءات ت�شجيل انتقال امللكية اإىل �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.«, وجدير 
بالذكر اأنه �شوف يتم جتميع �شركة م�شت�شفى ال�شروق بالكامل �شمن اأول قوائم مالية 

جممعة يتم اعدادها بعد 31 يناير 2016.
وقد بلغت القيمة العادلة لالأ�شول امللمو�شة ل�شركة م�شت�شفى ال�شروق »�س.م.م.« كما يلى:

جنيه م�شرى
26.903.626الأرا�شى 

53.807.254املباين
23.168.000اآلت ومعدات

6.530.553�شايف الأ�شول الأخرى بالقيمة الدفرتية
110.409.433�شافى القيمة العادلة لالأ�شول املقتناة

لل�شنوات  �س.م.م.  كليوباترا  م�شت�شفي  ل�شركة  امل�شتقلة  املالية  القوائم   -  2
املالية املنتهية يف 2013/12/31, 2014/12/31, 2015/12/31:

املالية  لل�شنوات  امل�شتقلة  املالية  القوائم  علي  احل�شابات  مراقبى  تقرير 
املنتهية يف 2013/12/31, 2014/12/31, 2015/12/31:

ال�شادة م�شاهمي �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة م�شرية«
تقرير على القوائم املالية امل�شتقلة

راجعنا القوائم املالية امل�شتقلة املرفقة ل�شركـة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة 
م�شرية« واملتمثلة يف امليزانية امل�شتقلة يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013 وكذا قوائم 

الدخل امل�شتقلة والتغريات يف حقوق امل�شاهمني والتدفقات النقدية عن ال�شنوات املالية 
املنتهية يف تلك التواريخ, وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة وغريها من الإي�شاحات.

م�شئولية الإدارة عن القوائم املالية امل�شتقلة
هذه القوائم املالية امل�شتقلة م�شئولية اإدارة ال�شركة, فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س 

القوائم املالية امل�شتقلة عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء 
القوانني امل�شرية ال�شارية, وتت�شمن م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة 

داخلية ذات �شلة باإعداد وعر�س قوائم مالية م�شتقلة عر�شًا عادًل ووا�شحًا خالية من اأية 
حتريفات هامة وموؤثرة �شواء ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, كما تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار 

ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�شبية املالئمة للظروف.
م�شئولية مراقب احل�شابات

تقت�شـر م�شئوليتنا على اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية امل�شتقلة يف �شوء مراجعتنا 
لها, وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�شرية ويف �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية. 
وتتطلب هذه املعايري اللتزام مبتطلبات ال�شلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�شول 

على تاأكد منا�شب باأن القوائم املالية امل�شتقلة خالية من التحريفات الهامة واملوؤثرة.
وتت�شمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم 

والإف�شاحات يف القوائم املالية امل�شتقلة. وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم 
ال�شخ�شى ملراقب احل�شابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم 

املالية امل�شتقلة �شواء الناجت عن الغ�س اأو اخلطاأ. ولدى تقييم هذه املخاطر ي�شع مراقب 
احل�شابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بقيام ال�شركة باإعداد القوائم املالية 

امل�شتقلة والعر�س العادل والوا�شح وذلك لت�شميم اإجراءات مراجعة منا�شبة للظروف ولكن 
لي�س بغر�س اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة. وت�شمل عملية املراجعة 

اأي�شا تقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات املحا�شبية الهامة التي اأعدت 
مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �شالمة العر�س الذى قدمت به القوائم املالية امل�شتقلة.

واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شًا منا�شبًا 
لإبداء راأينا على هذه القوائم املالية امل�شتقلة.

الــراأي
ومن راأينا اأن القوائم املالية امل�شتقلة امل�شار اإليها اأعاله تعرب بعدالة وو�شوح, فى جميع 
جوانبها الهامة, عن املركز املاىل امل�شتقل ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا »�شركة م�شاهمة 
م�شرية« فى 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013, وعن اأدائها املاىل امل�شتقل وتدفقاتها 

النقدية امل�شتقلة عن ال�شنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ وذلك طبقًا ملعايري املحا�شبة 
امل�شرية وفى �شوء القوانني واللوائح امل�شرية ذات العالقة.

تامر عبد التـواب
ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني
�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996
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2 - ال�شيا�شات املحا�شبية
فيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي ا�شتخدمت يف اإعداد القوائم املالية امل�شتقلة:

اأ - اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية امل�شتقلة
اأعدت القوائم املالية امل�شتقلة طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية والقوانني ذات العالقة والتى 
مت تطبيقها بثبات على مدار ال�شنوات املالية اإل اإذا ذكر خالف ذلك. اأعدت القوائم املالية 

امل�شتقلة على اأ�شا�س التكلفة التاريخية. 
اإن اإعداد القوائم املالية امل�شتقلة طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية يتطلب ا�شتخدام تقديرات 

حما�شبية هامة, كما يتطلب من الإدارة ا�شتخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�شيا�شات 
املحا�شبية لل�شركة. يبني اإي�شاح )4( اأهم التقديرات املحا�شبية امل�شتخدمة والأحكام ال�شخ�شية 

املطبقة عند اإعداد القوائم املالية امل�شتقلة لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�شبة امل�شرية الرجوع اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ل يكون 

هناك معيار حما�شبة م�شرى اأو متطلبات قانونية تو�شح كيفية معاجلة اأر�شدة ومعامالت معينة. 
ال�شركات التابعة

 Special Purpose Entities / هي ال�شركات )مبا يف ذلك املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة
SPEs( التي متتلك ال�شركة بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شر القدرة علي التحكم يف �شيا�شاتها املالية 

والت�شغيلية, وعادة تكون لل�شركة ح�شة ملكية تزيد عن ن�شف حقوق الت�شويت. ويوؤخذ يف 
العتبار وجود تاأثري حقوق الت�شويت امل�شتقبلية التي ميكن ممار�شتها اأو حتويلها يف الوقت احلايل 

عند تقييم ما اإذا كان لل�شركة الأم القدرة علي ال�شيطرة علي ال�شركة التابعة.
مت اإعداد القوائم املالية امل�شتقلة لل�شركة طبقًا لأحكام القوانني املحلية ذات ال�شلة, كما اأعدت 
القوائم املالية املجمعة لل�شركة و�شركاتها التابعة طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وتقراأ القوائم 

املالية امل�شتقلة لل�شركة مع قوائمها املالية املجمعة كما يف وعن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015 حتى ميكن احل�شول على معلومات كاملة عن ميزانية ال�شركة ونتائج اعمالها 

وتدفقاتها والتغريات يف حقوق امللكية.
ويتم املحا�شبة عن ال�شركات التابعة وال�شقيقة يف القوائم املالية امل�شتقلة لل�شركة الأم بطريقة 

التكلفة. وفقًا لهذه الطريقة تثبت ال�شتثمارات بتكلفة القتناء مت�شمنة اأي �شهرة ويخ�شم منها 
اأي خ�شائر ا�شمحالل يف القيمة, وتثبت توزيعات الأرباح يف قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه 

الأرباح وثبوت حق لل�شركة الأم يف حت�شيلها.
اإ�شدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�شبة امل�شرية مل يتم تفعيلها بعد

مبوجب قرار وزير ال�شتثمار رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر يف يوليو 2015, مت اإلغاء العمل 
مبعايري املحا�شبة امل�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري ل�شنة 2006 لتحل حملها معايري املحا�شبة 

املرفقة بالقرار رقم )110( امل�شار اإليه, علي اأن يبداأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اأول يناير 
2016 وينطبق علي املن�شاآت التي تبداأ �شنتها املالية يف اأو بعد هذا التاريخ.

وجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية 
لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.

وتتلخ�س التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية باأمور متعلقة بالعر�س 
والإف�شاح, وبناءًا عليه �شوف يتم عر�س قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�شتبعاد عر�س 

راأ�س املال العامل منها كما �شيتم عر�س نتائج اأعمال ال�شركة بقائمتني منف�شلتني اأحداهما تعر�س 
مكونات الإيرادات وامل�شروفات )قائمة الدخل( والثانية تبداأ بالربح اأو اخل�شارة وتعر�س 
عنا�شر الدخل التي يتم اإدراجها �شمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل )قائمة الدخل 

ال�شامل(. كما �شيتم الإف�شاح عن املخاطر املالية ب�شكل اأكرث تف�شياًل.
ب - ترجمة العمالت الأجنبية

)1( عملة التعامل والعر�س
يتم قيا�س بنود القوائم املالية امل�شتقلة لل�شركة با�شتخدام العملة الأ�شا�شية فى البيئة 

القت�شادية التى تعمل بها ال�شركة )عملة التعامل( ويتم عر�س القوائم املالية امل�شتقلة لل�شركة 
باجلنيه امل�شرى, والتى متثل عملة التعامل والعر�س لل�شركة.

)2( املعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام اإىل عملة التعامل با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف 

ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.  ويدرج يف قائمة الدخل اأرباح وخ�شائر فروق العملة الناجتة 
عن ت�شوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن اإعادة تقييم الأ�شول واللتزامات ذات الطبيعة 

النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.
ج - الأ�شول الثابتة

تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�شًا جممع الإهالك. وتت�شمن التكلفة التاريخية 
كافة امل�شروفات املرتبطة باقتناء الأ�شل وجعله �شاحلًا لال�شتخدام يف الغر�س املعد لأجله.

ت�شجل جميع امل�شروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء اأو اإن�شاء الأ�شول الثابتة حتت ح�شاب 
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�شل الثابت وجعله �شاحلا لال�شتخدام يف الغر�س املعد 

لأجله, يتم حتويل قيمة الأ�شل اإيل ح�شاب الأ�شول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�شيانة والإ�شالح على قائمة الدخل عن ال�شنة املالية التي حدثت فيها, 
ويتم ر�شملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�شل عندما يكون من املتوقع اأن توؤدى 
اإىل زيادة املنافع القت�شادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�شلية املقدرة عند اقتناء الأ�شل, 

وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي لالأ�شل اأو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه 
التجديدات, اأيهما اأقل.

يتم ا�شتخدام طريقة الق�شط الثابت لالإهالك بحيث يتم تخفي�س قيمة الأ�شل اإىل قيمته 
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�شي التي ل تعترب اأ�شل قابل لالإهالك, 

يتم �شنوياً مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول الثابتة وتعديلها اإذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدلت الإهالك لكل نوع من اأنواع الأ�شول :

2.5%مباين
10%اآلت ومعدات
25%عدد واأدوات

15%اأثاث وجتهيزات
10%�شيارات

25%حا�شب اآيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة املتوقع ا�شرتدادها من الت�شغيل فاإنه يتم 

تخفي�س هذه القيمة على الفور اإىل القيمة املتوقع ا�شرتدادها. يتم حتديد اأرباح وخ�شائر 
ال�شتبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�شافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة 

الدخل.
د - املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية اأو �شافى القيمة البيعية اأيهما اأقل, ويتم حتديد 
التكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املتحرك وتت�شمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة 

الأخرى, وتتمثل �شايف القيمة البيعية يف �شعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�شًا 
امل�شروفات البيعية. ويتم اإثبات خم�ش�س للمخزون الراكد علي اأ�شا�س تقييم الإدارة حلركة 

املخزون.
هـ - الأ�شول املالية

اأوًل - الت�شنيف :
تقوم ال�شركة بت�شنيف اأ�شولها املالية اإىل املجموعات التالية على اأ�شا�س الغر�س من اقتناء 

هذه الأ�شول ويتم هذا الت�شنيف عند العرتاف الأوىل بها :
الإقرا�س واملديونيات:

هى اأ�شول مالية ولي�شت م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة اأو ميكن حتديدها وغري متداولة 
فى �شوق ن�شط.

يتم تبويب هذه املجموعة �شمن الأ�شول املتداولة اإل اإذا كان تاريخ ا�شتحقاقها يزيد عن 12 
�شهر من تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �شمن الأ�شول غري املتداولة.

تت�شمن هذه املجموعة اأر�شدة املدينون والنقدية والأر�شدة بالبنوك وامل�شتحق من اأطراف 
ذات عالقة.

ثانيًا: القيا�س الأويل والقيا�س الالحق:
1 - يتم قيا�س الأ�شول املالية عند القتناء بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة.

2 - يتم ا�شتبعاد الأ�شول املالية عند انتهاء اأو حتويل احلق يف احل�شول علي تدفقات نقدية 
من تلك الأ�شول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.

3 - يتم قيا�س القرو�س واملديونيات لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل العائد 
الفعلي.

ثالثًا: ا�شمحالل قيمة الأ�شول املالية:
اأ�شول مثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف اأخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�شمحالل يف 
قيمة الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول.

يتم اإثبات ا�شمحالل الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول عند وجود موؤ�شر لال�شمحالل ناجت عن 
حدث اأو عادة اأحداث بعد العرتاف الأويل لالأ�شل )حدث خ�شارة( وعندما يكون هذا احلدث 

)اأو الأحداث( له تاأثري علي التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل اأو ملجموعة من الأ�شول 
وميكن قيا�شه بدقة.

الدليل علي وجود ا�شمحالل من املمكن اأن يكون نتيجة لوجود موؤ�شر اإيل اأن املدينون اأو 
جمموعة من املدينون لديهم تع�شر مايل, خمالفة اأو تاأخري ل�شداد الفائدة اأو الدين, احتمالية 

مواجهة الفال�س اأو اإعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري اإيل النخفا�س يف 
التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات امل�شتقبلية والتغريات القت�شادية التي 

ترتبط مبوؤ�شر ال�شمحالل.
يتم قيا�س خ�شائر ا�شمحالل الأ�شول املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة والتي تتمثل يف الفرق 

بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )بعد 
ا�شتبعاد اخل�شائر امل�شتقبلية التي مل حتدث( املخ�شومة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال 

الأ�شلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل ويعرتف بقيمة اخل�شارة يف قائمة الدخل.
اإذا مت انخفا�س قيمة ال�شمحالل يف فرتة لحقة وكان هذا النخفا�س مرتبط بوقوع 

حدث بعد العرتاف الأويل لال�شمحالل )مثل حت�شني املدينون جلدارتهم الئتمانية( فيتم 
العرتاف برد ال�شمحالل يف قائمة الدخل.

و - راأ�س املال
يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية �شمن حقوق ملكية.

ز - الحتياطى القانونى
طبقًا للنظام ال�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى بعد 

اعتماد اجلمعية العامة للقوائم املالية, ويتم التوقف عن جتنيب هذه الن�شبة اإذا بلغ 
الحتياطى قدرًا يوزاى 50% من راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع ومتى نق�س الحتياطى 

يتعني العودة اإىل القتطاع. وهذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.
ح - املخ�ش�شات

يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون هناك التزام )قانوين اأو ا�شتدليل( كنتيجة لأحداث 
�شابقة وهذه الت�شوية التي من املتوقع اأن ينتج عنها تدفق نقدي من موارد ال�شركة التي 

ت�شمن فوائد اقت�شادية. ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه 
اللتزامات, مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. 

يتم قيا�س املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للم�شروفات املتوقعة والالزمة ل�شداد اللتزام 
با�شتخدام معدل خ�شم قبل ال�شرائب والذي يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للعقود 

واملخاطر املتعلقة باللتزام. الزيادة يف املخ�ش�شات نتيجة مرور الزمن ت�شجل م�شروف 
فائدة.

ط - الدائنون التجاريون
تتمثل اأر�شدة الدائنون التجاريون يف اللتزامات التي يجب �شدادها مقابل الب�شائع 
واخلدمات التي مت احل�شول عليها يف اإطار الن�شاط العادي لل�شركة, وتثبت الدائنون 

التجاريون اأوًل بالقيمة العادلة للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة من الغري, �شواء وردت عنها 
فواتري اأم ل. ويتم ت�شجيل اللتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية, ويظهر الدائنون 

التجاريون لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلى.
ي- القرو�س وال�شلفيات

تثبت القرو�س اأوًل باملبالغ امل�شتلمة ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س. وتظهر القرو�س 
لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى, ويتم حتميل قائمة 
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�شتلمة )ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س( وبني 
القيمة التي �شيتم الوفاء بها على مدار فرتة القرتا�س با�شتخدام معدل العائد الفعلى.

يتم ر�شملة تكلفة القرتا�س املتعلقة مبا�شرة باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج الأ�شل املوؤهل لتحمل 
تكلفة القرتا�س كجزء من تكلفة هذا الأ�شل. ويتم حتديد تكلفة القرتا�س التي يتم 
ر�شملتها بناء علي تكلفة القرتا�س الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�شبب 

عملية القرتا�س مطروحًا منها اأي اإيراد تتحقق من ال�شتثمار املوؤقت لالأموال املقرت�شة.
يتم ت�شنيف القرو�س وال�شلفيات كالتزامات متداولة اإل اإذا كان لدى املجموعة حق غري 

م�شروط لتاأجيل ت�شوية تلك اللتزامات لفرتة ل تقل عن 12 �شهر بعد تاريخ القوائم املالية. 
ك - مزايـا العاملني

)1( ح�شة العاملني يف الأرباح
طبقًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�شة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10 

من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد اأق�شى ي�شاوي اإجمايل مرتبات اأخر �شنة مالية قبل 
التوزيع ويعرتف بح�شة العاملني يف الأرباح النقدية كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق 

امللكية وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة. ول ت�شجل اأي 
التزامات بح�شة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.



)2( نظام التاأمينات واملعا�شات
تقوم ال�شركة ب�شداد ا�شرتاكاتها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية على اأ�شا�س اإلزامي 

طبقًا للقواعد الواردة بقانون التاأمينات الجتماعية. ول يوجد على ال�شركة اأي التزامات اأخرى 
بخالف �شدادها للتزاماتها. ويعرتف بال�شرتاكات العتيادية كتكلفة دورية يف �شنة ا�شتحقاقها 

وتدرج �شمن تكلفة العمالة.
ل - حتقق الإيـراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو القابل لال�شتالم مت�شمنًا النقدية واأر�شدة 
املدينون التجاريون واأوراق القب�س النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع اأدوية من خالل الن�شاط 

العتيادى لل�شركة وغري مت�شمنة �شرائب املبيعات اأو اخل�شومات اأو التخفي�شات.
يتم العرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�شه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح اأن تتدفق 
املنافع القت�شادية املرتبطة بعملية البيع اإىل ال�شركة, وعندما تتحقق �شروط اأخرى خا�شة 
بكل ن�شاط من اأن�شطة ال�شركة على النحو املو�شح لحقًا. ل يعترب قيمة الإيراد قابلة للقيا�س 

بدقه اإل اإذا كانت كافة اللتزامات املحتملة قد مت حلها. وتبنى ال�شركة تقديراتها على اأ�شا�س 
النتائج التاريخية اأخذه فى العتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات اخلا�شة بكل 

منهما.
اإيرادات اخلدمات الطبية 

تقوم ال�شركة من خالل م�شت�شفي كليوباترا بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شاماًل العمليات 
اجلراحية والإقامة والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�شات والأ�شعة املختلفة والعيادات 

اخلارجية, ويثبت اإيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة اإيل املري�س.
اإيرادات بيع الأدوية

تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�شيدلية بامل�شت�شفي اأو من خالل ا�شتخدامها لعالج املر�شي 
يف حالة اإقامتهم يف امل�شت�شفي, ويثبت اإيرادات بيع الأدوية عند ا�شتالم املري�س للدواء اأو 

ا�شتخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�شت�شفى.
اإيرادات الفوائد

تثبت اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س التوزيع الزمنى با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند 
وجود ا�شمحالل فى الر�شيد املدين الناجت عن العرتاف بالفائدة فاإنه يتم تخفي�س القيمة 

الدفرتية اإىل القيمة املتوقع حت�شيلها.
م - الإيجار

اليجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى املوؤجر يتم ت�شنيفها كاإيجار 
ت�شغيلى.

يتم العرتاف باملدفوعات حتت ح�شاب الإيجار الت�شغيلي ناق�شًا اأي خ�شومات مت احل�شول عليها 
من املوؤجر كم�شروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت على مدار فرتة العقد.

ن - �شرائب الدخل اجلارية واملوؤجلة
يتم احت�شاب �شرائب الدخل عن العام طبقًا لقانون ال�شرائب ال�شارى فى تاريخ امليزانية, 

تقوم الإدارة ب�شورة دورية بتقييم املوقف ال�شريبى من خالل الإقرارات ال�شريبية مع الأخذ 
فى العتبار الختالفات التى قد تن�شاأ عن بع�س التف�شريات ال�شادرة من اجلهات الإدارية اأو 
التنظيمية ويكون املخ�ش�س املنا�شب لها على اأ�شا�س املبالغ املتوقع اأن ت�شدد مل�شلحة ال�شرائب.

يتم ت�شجيل �شرائب الدخل املوؤجلة بالكامل با�شتخدام طريقة اللتزامات على الفروق املوؤقتة 
بني كل من القيمة ال�شريبية لالأ�شول واللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية 

امل�شتقلة. ل يتم العرتاف بال�شرائب املوؤجلة الناجتة عن العرتاف الأوىل لأ�شل اأو التزام 
بخالف الناجتة عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ل توؤثر على الربح املحا�شبى اأو 

الربح ال�شريبى.
يتم حتديد �شرائب الدخل املوؤجلة با�شتخدام ال�شعر ال�شريبى وطبقًا للقانون ال�شائد فى تاريخ 

امليزانية واملتوقع اأن يكون م�شاويًا عند ا�شتخدام الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اأو ت�شوية اللتزامات 
ال�شريبية املوؤجلة.

يتم العرتاف بالأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإىل املدى الذى من املتوقع اأن يكون هناك اأرباح 
�شريبية م�شتقبلية ميكن معها ا�شتخدام الفروق املوؤقتة التى ن�شاأت عنها الأ�شول ال�شريبية 

املوؤجلة.
�س - توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية امل�شتقلة يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة 
للم�شاهمني هذه التوزيعات.

ع - النقدية وما يف حكمها
بغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية, فاإن النقدية وما يف حكمها ت�شمل اأر�شدة النقدية 

بال�شندوق, احل�شابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اإن 
وجدت.

ف - الأرقام املقابلة
يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �شروريًا لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�شتخدم يف 

العام احلاىل.
3 - اإدارة املخاطر املالية

3 -1 عنا�شر املخاطر املالية
تتعر�س ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها اإىل خماطر مالية متنوعة, وتت�شمن هذه 

املخاطر خماطر ال�شوق )مبا فيها خماطر التغري فى اأ�شعار العمالت الأجنبية وخماطر التغري يف 
معدلت الفائدة( بالإ�شافة اإىل خماطر الئتمان وال�شيولة. ول تتعر�س ال�شركة ملخاطر الأ�شعار 
حيث اأنه لي�س لديها اأ�شول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�شائر. وتهدف اإدارة ال�شركة 

اإىل تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة. ويتم ذلك من خالل الرقابة التي 
تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام لل�شركة والإدارة املالية واللجنة التنفيذية علي م�شتوي 

ال�شركة الأم.
ل ت�شتخدم ال�شركة اأى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية اأخطار حمددة.

)اأ( خماطر ال�شوق
خماطر التغري يف اأ�شعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى اأ�شعار العمالت الجنبية والذى يوؤثر على 
املدفوعات واملقبو�شات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم الأ�شول واللتزامات بالعمالت 

الأجنبية. طبقًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة فاإنها ل تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث اأنها حت�شل 
علي كل م�شرتياتها باجلنيه امل�شري وتنح�شر اإيراداتها املحدودة جدًا بالعمالت الأجنبية يف 

اإيراداتها من بع�س ال�شفارات الأجنبية. وترى الإدارة اأن الأر�شدة بالعمالت الأجنبية غري ذات 
اأهمية.

يف نهاية العام بلغت �شايف الأ�شول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�شري كما يلي:
201520142013

37.9331.071.459885.748دولر اأمريكي
118.678130.680   -يورو

خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري فى اأ�شعار الفائدة
ح�شلت ال�شركة علي قر�س طويل الأجل مبعدلت فائدة مرتبطة ب�شعر الكوريدور املعلن من 

البنك املركزي وبالتايل فهي تتعر�س ملخاطر التدفقات النقدية.
)ب( خماطر الئتمان

ين�شاأ خطر الئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك خماطر الئتمان املرتبطة 
بعمالء ال�شركة, ويتم اإدارة خماطر الئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بها 

وكذلك الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية علي م�شتوي ال�شركة الأم.
بالن�شبة للبنوك فاإنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�شنيف الئتمانى العاىل والبنوك ذات 

املالءة الئتمانية العالية والتي تخ�شع لرقابة البنك املركزي امل�شري.
بالن�شبة للعمالء, تقوم اإدارة امل�شت�شفي بتحليل خماطر الئتمان بالن�شبة لكل عميل جديد قبل 

اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املايل واملدير العام بامل�شت�شفي طبقًا لل�شيا�شات املو�شوعة 
من املجموعة مبا يف ذلك �شركة كليوباترا اأو ال�شركات التابعة. ويتم متابعة اللتزام ب�شروط 

الئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع عدم ال�شداد وتقرير 
اأعمار الديون لتاأخذ القرارات الالزمة �شواء باإلغاء الئتمان اأو حتويل العميل املتعرث اإيل الإدارة 

القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة وبني اإي�شاح )9( من هذه القوائم املالية معلومات اأكرث 
تف�شياًل بهذا ال�شاأن.

وتقوم الإدارة بتكوين انخفا�س بالقيمة بن�شبة 100% للعمالء املتاأخرين ملدة تزيد عن 150 
يوم من تاريخ الفاتورة, كما تقوم بتكوين خم�ش�س علي اأ�شا�س املجموعة طبقًا ملعدلت الخفاق 

التاريخية.
وفيما يلى الأر�شدة املعر�شة ملخاطر الئتمان:

201520142013
38.268.58053.398.41917.542.298النقدية يف البنوك 

45.487.82037.669.24026.518.224مدينون جتاريون
)ج( خماطر ال�شيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى, ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة 
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�س مع املوردين ومتابعة حت�شيل 

العمالء واإدارة اأر�شدة املخزون بهدف التاأكد من توافر النقدية الالزمة ل�شداد التزامات ال�شركة.
ويو�شح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�شب الأعمار :

اأقل من 
ثالثة اأ�شهر

من ثالثة اأ�شهر 
حتى �شنة

من �شنة حتى 
خم�س �شنوات

اأكرث من 
خم�س �شنوات

   -   -12.538.630461.097املوردين واأوراق الدفع
54.095.302   -   -29.659.700دائنون اآخرون

   -40.600.000162.400.000   -القرو�س
3-2 اإدارة خماطر راأ�س املال

تهدف ال�شركة عند اإدارة راأ�س املال اإيل احلفاظ علي قدرة ال�شركة علي ال�شتمرارية من اأجل 
تعظيم العائد للم�شاهمني وتقدمي منافع لالأطراف الأخرى واحلفاظ علي اأف�شل هيكل لتخفي�س 

تكلفة راأ�س املال كما هو احلال بالن�شبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.
تقوم اإدارة ال�شركة مبراقبة هيكل راأ�س املال با�شتخدام ن�شبة املديونية ويتم احت�شابها بن�شبة 

�شايف الديون اإىل اجماىل راأ�س املال وتتمثل ن�شبة �شافى الديون يف اجماىل القرو�س وال�شلفيات 
واأوراق الدفع وامل�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة خم�شومًا منها النقدية وما يف حكمها ويتمثل 

راأ�س املال يف اإجماىل حقوق امل�شاهمني بال�شركة كما هو مو�شح بامليزانية بالإ�شافة اإىل �شافى 
الديون.

وفيما يلى ن�شبة �شافى الديون اإىل اإجماىل راأ�س املال يف 31 دي�شمرب 2015 و31 دي�شمرب 2014 
و31 دي�شمرب 2013:

201520142013
96.293.63329.852.39121.561.539دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

   -   -203.000.000قرو�س
)17.542.298()53.632.054()38.557.392(يخ�شم : النقدية بالبنوك وال�شندوق

4.019.241)23.779.663(260.736.241�شافى الديون
200.022.401135.332.196130.345.832اجماىل حقوق امل�شاهمني

460.758.642111.522.533134.365.073اجماىل راأ�س املال
3%)21.3%(56.6%ن�شبة �شافى الديون اإىل  اجماىل راأ�س املال

3-3 تقديرات القيمة العادلة
القيمة العادلة لالأ�شول واللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف 

العتبار النخفا�س بالقيمة. وقد ح�شلت ال�شركة علي قر�س طويل الأجل من اأحد البنوك 
امل�شرية وتري الإدارة اأن قيمة القر�س العادلة مقاربة لقيمته الدفرتية حيث اأنه بفائدة متغرية 

مرتبطة بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�شري.
4 - التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة والأحكام ال�شخ�شية

يتم تقييم التقديرات والفرو�س بناء على اخلربة ال�شابقة وبع�س العنا�شر الأخرى, مبا فيها 
الأحداث امل�شتقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.

وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�س تتعلق بامل�شتقبل. ونظرًا لطبيعة التقديرات املحا�شبية, 
نادرًا ما تت�شاوى نتائج التقديرات املحا�شبية, مع النتائج الفعلية. 

خم�ش�شات اأخرى
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون هناك التزام قانونى اأو ا�شتدلىل حاىل نتيجة لأحداث 

�شابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع اإمكانية تقدير 
قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ش�س فى تاريخ كل ميزانية 

وتعديلها لإظهار اأف�شل تقدير حاىل وذلك بال�شتعانة باخلربة ال�شت�شارية املالئمة لأحد اخلرباء.
ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة اأعمار الديون 
وتقوم اإدارة ال�شركة بدرا�شة املوقف الئتماين والقدرة على ال�شداد للمدينون والعمالء الذين 

تعدت اأعمار الديون امل�شتحق عليها مدة الئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�شجيل ا�شمحالل يف قيمة 
املبالغ امل�شتحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة اأن مركزهم الئتماين ل ي�شمح ب�شداد 

املبالغ امل�شتحقة عليهم. بالإ�شافة اإىل ذلك تقوم املجموعة بح�شاب ال�شمحالل على اأ�شا�س 
املجموعة بالن�شبة للعمالء والأر�شدة التي قد حدث ا�شمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده بعد 

وذلك بالرجوع اإىل معدلت الإخفاق التاريخية واملعدلت املطبقة لبع�س �شركات املجموعة.

5- الأ�شول الثابتة 
الت 

ومعدات 
واأجهزة

و�شائل املبانىالأرا�شىالثاث
حا�شب اآيلنقل

حت�شينات 
يف اأماكن 

موؤجرة

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ
الإجمايل

2015
تكلفة ال�شل يف 1 

5.532.870129.391.876   -63.302.3464.470.83414.967.00038.024.9872.276.722817.117يناير 2015

5.594.200   -444.898386.953   -   -   -3.898.311864.038ال�شافات

)246.475(   -   -   -   -   -   -)19.800()226.675(ال�شتبعادات

   -)5.532.870(   -   -   -5.532.870   -   -   -حتويالت

)431.077(   -   -)46.253()429()2.754(   -)226.389()155.252(اإعدام اأ�شول ثابتة

تكلفة ال�شل يف 31 
134.308.524   -66.818.7305.088.68314.967.00043.555.1032.276.2931.215.762386.953دي�شمرب 2015

جممع الهالك يف 1 
66.604.247   -   -10.854.6741.086.725748.878   -50.857.6673.056.303يناير 2015

جممع اإهالك 
)219.645(   -   -   -   -   -   -)19.800()199.845(ال�شتبعادات

جممع اإهالك اعدام 
)306.090(   -   -)29.191()214()1.831(   -)188.869()85.985(اأ�شول

6.425.945   -2.999.782154.62640.24768.858   -2.179.284983.148اهالك العام

جممع الهالك يف 
72.504.457   -13.852.6251.241.137759.93468.858   -3152.751.1213.830.782 دي�شمرب 2015

�شافى قيمة الأ�شل 
61.804.067   -14.067.6091.257.90114.967.00029.702.4781.035.156455.828318.095يف 31 دي�شمرب 2015

الت ومعدات 
و�شائل املباينالأرا�شىالثاثواأجهزة

نقل
حا�شب 

اآيل
م�شروعات 

حتت 
التنفيذ

الإجمايل
2014

تكلفة ال�شل يف 
161.766.5044.325.29414.967.00038.024.9871.762.012750.4945.532.870127.129.161 يناير 2014

3.468.778   -620.64066.623   -   -2.561.205220.310الإ�شافات
)1.206.063(   -   -)105.930(   -   -)74.770()1.025.363(ال�شتبعادات

تكلفة ال�شل 
يف 31 دي�شمرب 

2014
63.302.3464.470.83414.967.00038.024.9872.276.722817.1175.532.870129.391.876

جممع الهالك 
يف 1 يناير 

2014
48.839.0632.500.260-   7.935.3901.022.532337.158-   60.634.403

جممع اإهالك 
)1.182.875(   -   -)105.930(   -   -)64.782()1.012.163(ال�شتبعادات

7.152.719   -2.919.284170.123411.720   -3.030.767620.825اهالك العام
جممع الهالك 
يف 31 دي�شمرب 

2014
50.857.6673.056.303-   10.854.6741.086.725748.878-   66.604.247

�شافى قيمة 
الأ�شل يف 31 

دي�شمرب 2014
12.444.6791.414.53114.967.00027.170.3131.189.99768.2395.532.87062.787.629

اآلت ومعدات 
و�شائل املبانىالأرا�شىالثاثواأجهزة

نقل
حا�شب 

اآيل
م�شروعات 

حتت 
التنفيذ

الإجمايل
2013

تكلفة ال�شل يف 
163.674.2305.357.52414.967.00038.024.9871.981.776697.5515.532.870130.235.938 يناير 2013

1.896.439   -31.25052.943   -   -1.644.331167.915الإ�شافات
ت�شويات على 

)4.425.559(   -   -)11.770(   -   -)1.200.145()3.213.644(التكلفة

)577.657(   -   -)239.244(   -   -   -)338.413(ال�شتبعادات
تكلفة ال�شل 

يف 31 دي�شمرب 
2013

61.766.5044.325.29414.967.00038.024.9871.762.012750.4945.532.870127.129.161

جممع الهالك 
67.438.496   -7.088.1271.229.111528.349   -55.142.8933.450.016يف 1 يناير 2013

جممع اإهالك 
)345.419(   -   -)215.320(   -   -   -)130.099(ال�شتبعادات

ت�شويات على 
)13.737.023(   -)262.209()380.452(86.759   -)1.281.283()11.899.838(جممع الهالك

7.278.349   -760.504389.19371.018   -5.726.107331.527اهالك العام
جممع الهالك 
يف 31 دي�شمرب 

2013
48.839.0632.500.260-   7.935.3901.022.532337.158-   60.634.403

�شافى قيمة 
الأ�شل يف 31 

دي�شمرب 2013
12.927.4411.825.03414.967.00030.089.597739.480413.3365.532.87066.494.758

6- ا�شتثمارات يف �شركات تابعة
201520142013بلد املن�شاأن�شبة ال�شتثمار

ا�شتثمارات يف �شركة القاهرة 
   -   -107.042.452م�شر52.7%التخ�ش�شى

ا�شتثمارات يف �شركة م�شت�شفى النيل 
   -   -259.004.947م�شر99.92%بدراوى

366.047.399-   -   
خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015, قامت ال�شركة برهن كامل قيمة ح�شتها يف 

�شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي والبالغة 52.7% من اإجمايل الأ�شهم ل�شالح البنك التجاري 
الدويل وذلك ك�شمان للقر�س املمنوح ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا.

7- ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق
تتمثل يف ا�شتثمارات يف �شندات ا�شكان حكومية )اجبارية( �شادرة من وزارة املالية ل�شالح البنك 

املركزي ت�شرتد يف 11 يوليو 2015 وقد مت حت�شيل تلك ال�شندات بتاريخ 13 يناير 2016.
8- املخزون

201520142013
6.767.5285.206.9526.951.692خمزون التموين الطبى

602.666484.556606.417خمزون التموين الطبى – الق�شطرة
499.378646.314777.875خمزون ال�شيدلية

7.869.5726.337.8228.335.984
9- مدينون جتاريون 

201520142013
44.246.71438.179.37627.371.361م�شتحق من العمالء

)853.137()510.136(1.241.109اإيرادات / )مقدمات( املر�شي املقيمني
يخ�شم :

)3.427.021()3.422.536()5.552.647(ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء
39.935.17634.246.70423.091.203�شافى املدينون التجاريون

متثل اإيرادات املر�شي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم اإ�شدار فواتري عنها يف تاريخ امليزانية 
نظرًا لقامتهم يف امل�شت�شفي ومل يتم اإنهاء اإجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت احت�شاب القيمة 

بال�شايف بعد خ�شم املبالغ التي مت حت�شيلها منهم مقدمًا خالل فرتة اإقامتهم.
وتتمثل حركة خم�ش�س ال�شمحالل فيما يلي:

201520142013
3.422.5363.427.0213.356.347الر�شيد يف 1 يناير
2.282.745555.915143.576املكون خالل العام

)72.902()560.400()152.634(خم�ش�شات انتفي الغر�س منها
5.552.6473.422.5363.427.021

-  بلغت اأر�شدة املدينون التجاريون التي مل ت�شتحق حتى تاريخ امليزانية ول يوجد عليها موؤ�شرات 
ا�شمحالل مبلغ35.433.463 جنيه م�شري )2014 : 29.062.479 جنيه م�شري, 2013 : 

19.618.417 جنيه م�شرى(.
-  يف تاريخ امليزانية بلغت الأر�شدة التي فات ميعاد ا�شتحقاقها ومل تنخف�س قيمتها مبلغ 

4.547.741 جنيه م�شري )2014 : 2.390.455 جنيه م�شري, 2013 : 3.751.587 جنيه 
م�شرى( وذلك بخ�شو�س عمالء اأو معامالت لي�س لها تاريخ اإخفاق �شابق. ويو�شح البيان التاىل 

حتليل بالعمار الإنتاجية لهذه الأر�شدة :
201520142013

3.593.4361.888.4592.813.690اأقل من �شهر
954.305501.996937.897من �شهر حتى خم�شة اأ�شهر

10- مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
201520142013

6.785.8326.785.8324.767.358م�شتحق من العاملني
3.788.5483.016.4152.693.214�شرائب خ�شم من املنبع

1.439.113441.235102.782م�شروفات مدفوعة مقدمًا
279.250220.2634.800دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين

115.29369.62969.549تاأمينات لدى الغري
11.73024.622.61146.011.430م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

838.42523.599101.847مدينون متنوعون
13.258.19135.179.58453.750.980

11- النقدية بال�شندوق والبنوك
201520142013

23.355.13032.583.45217.403.945ح�شابات جارية 
   -15.000.00020.814.968ودائــع

202.262233.634138.353نقدية بال�شندوق
38.557.39253.632.05417.542.298

الودائع لأجل مودعة ببنوك حملية باجلنيه امل�شري وت�شتحق خالل فرتات من ثالثة اأ�شهر حتى 
�شتة اأ�شهر من تاريخ الإيداع وي�شتحق عنها عائد �شنوي ثابت مبعدل من 7% اإيل 9% )2014: من 

7% اإيل %9(.
ولأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية, يتمثل ر�شيد النقدية وما يف حكمها فيما يلي:

201520142013
38.557.39253.632.05417.542.298النقدية بال�شندوق والبنوك

ودائـع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من 
   -   -)15.000.000(تاريخ الإيداع

23.557.39253.632.05417.542.298
12- خم�ش�شـات

201520142013
   -5.065.6682.758.668خم�ش�س مطالبات

910.057552.484712.888خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني فوق �شن ال�شتني
   -   -147.092خم�ش�س اجازات العاملني
56.20056.20048.200خم�ش�س �شرائب الدمغة

6.179.0173.367.352761.088

وتتمثل حركة املخ�ش�شات خالل العام فيما يلى:
2015

امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام
الر�شيد اأخر العامخالل العام

5.065.668   -2.758.6682.307.000خم�ش�س مطالبات
خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 

910.057)161.840(552.484519.413فوق �شن ال�شتني وفقًا للقانون
147.092   -147.092   -خم�ش�س اجازات العاملني
56.200   -   -56.200خم�ش�س �شرائب الدمغة

6.179.017)161.840(3.367.3522.973.505الجماىل

2014
امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام

الر�شيد اأخر العامخالل العام
2.758.668   -2.758.668   -خم�ش�س مطالبات

خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 
552.484)280.638(712.888120.234فوق �شن ال�شتني وفقًا للقانون

56.200   -48.2008.000خم�ش�س �شرائب الدمغة
3.367.352)280.638(761.0882.886.902الجماىل

2013
امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام

الر�شيد اأخر العامخالل العام
خم�ش�س مقابل مكافاأة للعاملني 

712.888   -712.888   -فوق �شن ال�شتني وفقًا للقانون
48.200   -48.200   -خم�ش�س �شرائب الدمغة

761.088   -761.088   -الإجماىل
13 - دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

201520142013
   -   -54.095.303م�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة

12.999.72710.033.8428.847.321موردين واأوراق دفع
9.899.4064.736.8373.287.749م�شروفات م�شتحقة

8.732.6947.541.4795.844.975اأتعاب اأطباء م�شتحقة
7.596.8175.519.768263.188�شرائب ك�شب عمل
551.895434.449397.710تاأمينات اجتماعية

2.417.7911.586.0162.927.981دائنون متنوعون
96.293.63329.852.39121.568.924

يخ�شم:
م�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة – اجلزء 

   -   -)54.095.303(الغري متداول
42.198.33029.852.39121.568.924

امل�شتحق اإيل اأطراف ذات عالقة ي�شتحق ال�شداد اإيل ال�شركة الأم و�شركة تابعة ووفقًا لتعهد 
ال�شركة الأم وال�شركة التابعة ل يتم �شداده اإل بعد خم�س �شنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود 

نقدية كافية ول ي�شتحق عنه فائدة.
14 - قـرو�س

قامت ال�شركة باحل�شول على قر�س مببلغ 203.000.000 جنيه م�شري من البنك التجارى الدوىل 
وذلك بغر�س متويل 100% من تكلفة ال�شتحواذ على اأ�شهم �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى 

ويتم �شداد القر�س على ع�شرة اأق�شاط ن�شف �شنوية مت�شاوية تبداأ من 30 يونيو 2016 وتنتهى يف 
31 دي�شمرب 2020 مبعدل فائدة يبلغ 2.4% بالإ�شافة اإىل �شعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي 

امل�شري.
ويتمثل ر�شيد القر�س فيما يلي:

201520142013
   -   -203.000.000اإجمايل قيمة القر�س

   -   -)40.600.000(يخ�شم: اجلزء املتداول من القر�س
   -   -162.400.000اجلزء غري املتداول من القر�س
ال�شمانات الرئي�شية:

-  قامت ال�شركة برهن اأ�شهمها يف �شركة م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي والبالغة 52.7% من اإجمايل 
الأ�شهم ل�شالح البنك التجاري الدويل.

-  كما قامت �شركة كري هيلث كري برهن ن�شبة 51% من اأ�شهمها ب�شركة م�شت�شفي كليوباترا ل�شالح 
البنك التجاري الدويل.

-  لحقًا وبتاريخ 19 يناير 2016, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا باحل�شول على قر�س اآخر من 
البنك التجارى الدوىل بقيمة 230 مليون جنيه م�شري, وقامت �شركة كري هيلث كري ال تى دى 

برهن باقى اأ�شهم ال�شركة اململوكة لها ك�شمان لقر�س ليبلغ اجماىل ن�شبة الرهن %99.99.
-  كما قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا برهن كافة الأ�شهم اململوكة لها يف م�شت�شفى ال�شروق والتي 

قامت باقتنائها بعد نهاية ال�شنة املالية )اإي�شاح 28( ك�شمان لنف�س القر�س.
يتكون راأ�س مال ال�شركة امل�شـدر واملدفـوع من عدد 8 مليون �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية 10 جنيـه 

م�شـرى باجماىل  80 مليون جنيه م�شرى وقد مت الكتتاب يف راأ�س املال علي النحو التايل:
القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمال�شم

1.260.00012.600.000احمد حممد حممود ل�شني
1.260.00012.600.000حممود حممد حممود ل�شني

1.032.00010.320.000حممد حممود ل�شني
630.0006.300.000هدي حممد حممود 
450.0004.500.000�شمية حممود ح�شن

420.0004.200.000حممد �شامح حممود حم�شن
420.0004.200.000حممود اأحمد حممود 

344.0003.440.000�شامح حممود حم�شن
344.0003.440.000اأحمد حممد يون�س ل�شني

210.0002.100.000اأمل اأحمد حممود 
210.0002.100.000داليا حممد حممود 
210.0002.100.000لبني حممد حممود 

210.0002.100.000عال �شامح حممود 
210.0002.100.000ولء �شامح حممود 

210.0002.100.000دعاء �شامح حممود 
150.0001.500.000�شهري حممد عبد املجيد

150.0001.500.000ماجدة حممد �شعيد اجلمل
80.000800.000اأحمد وائل عبد القادر اأحمد
80.000800.000عمرو اأحمد وائل عبد القادر

40.000400.000رجاء حممود يون�س 
40.000400.000منال اأحمد وائل عبد القادر

40.000400.000نهي اأحمد وائل عبد القادر
8.000.00080.000.000الإجمايل

ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية يف 14 �شبتمرب 2014 مت تعديل هيكل امل�شاهمني 
لي�شبح كالتايل:

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمال�شم
7.999.99879.999.980كري هيلث كري ال تي دي 

110عمرو عبد الكرمي توحيد هالل
110وليد فايز �شعيد

800000080.000.000الإجمايل
16 - الحتياطي القانوين

طبقًا لقانون ال�شركات رقم 159 ل�شنة 1981 والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب ن�شبة 5% من 
�شافى اأرباح العام حل�شاب الحتياطي القانونى. ويجوز بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة وقف 

جتنيب جزء من الأرباح حل�شاب الحتياطي اإذا ما بلغ الحتياطي القانونى 50% من راأ�س املال 
امل�شدر. الحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

17 - ايرادات الن�شاط
201520142013

64.772.58056.476.36147.919.249ايرادات عمليات
63.421.38149.733.10041.941.137ايرادات عيادات خارجية

59.279.34052.961.48745.254.639ايرادات اقامة وا�شراف طبي
30.194.25826.915.81620.590.956ايرادات معامل

26.904.36724.939.81321.830.363ايرادات ق�شطرة القلب
26.420.78123.356.61920.315.482ايرادات طوارىء

20.250.65018.707.92815.205.688ايرادات اأ�شعة
14.822.60213.043.09210.859.981اإيرادات ر�شم اخلدمة

8.294.2768.603.8617.127.631ايرادات اأ�شنان
5.463.2515.478.7875.098.483ايرادات �شيدلية

5.397.7683.985.2203.031.910ايرادات عالج طبيعى
4.154.5373.937.8332.956.912ايرادات فحو�شات قلب

2.626.9082.154.8971.160.721اإيرادات مناظري
332.002.699290.294.814243.293.152

18 - تكاليف الن�شاط
201520142013

81.387.51467.449.03956.457.439اأتعاب اأطباء
61.643.48668.307.19251.122.619اأجور ومرتبات ومزايا عاملني

50.034.81148.054.53143.521.387توريدات طبية واأدوية
6.569.0156.859.9727.359.690تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

6.323.9715.320.5264.742.534م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
5.860.0026.530.4336.645.132اهالك اأ�شول ثابتة
2.588.5872.086.4611.757.229م�شروفات متنوعة

214.407.386204.608.154171.606.030
19 - م�شروفات ادارية وعمومية

201520142013
17.159.34716.200.47412.456.109اأجور ومرتبات ومزايا عاملني

70.674)4.485(2.130.112�شايف ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء
1.731.886189.52249.039اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

928.489246.913244.730تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
861.106351.384319.440ايجارات
695.930586.1903.738.028تربعات

690.926622.286633.219اهالك اأ�شول ثابتة
580.527432.889441.310م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة

548.333288.476167.549ر�شوم حكومية
2.532.7661.756.8762.436.182م�شروفات اأخرى

27.859.42220.670.52520.556.280

20 - ايرادات اأخرى
201520142013

772.107361.687311.039اإيراد بوفية وا�شتغالل كافترييا
141.84033.58012.500ايجارات

33.225216.862235.480ايراد ركن الهدايا
22.50027.35072.050ايراد بيع كهنة )خمردة(

39.112100.671)15.970()خ�شائر( / اأرباح بيع اأ�شول ثابتة
   -   -74.997اإيرادات متنوعة

1.028.699678.591731.740
21 - امل�شروفات ح�شب طبيعتها

201520142013
81.387.51467.449.03956.457.439اأتعاب اأطباء

78.802.83384.507.66663.578.728اأجور ومرتبات ومزايا عاملني *
50.034.81148.054.53143.521.387توريدات طبية واأدوية

7.497.5037.106.8857.604.420تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
6.904.4995.753.4145.183.844م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة

6.550.9287.152.7197.278.351اهالك واإعدام اأ�شول ثابتة
70.674)4.485(2.130.112�شافى ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء

8.958.6085.258.9108.467.467م�شروفات اأخرى **
242.266.808225.278.679192.162.310

* تكاليف العاملني
201520142013

55.116.93365.175.93053.575.703اأجور ومرتبات 
4.291.9783.509.3944.281.331تاأمينات اجتماعية

11.404.0249.593.1845.486.046مزايا عاملني
7.989.8986.229.158235.648مكافاآت وحوافز

78.802.83384.507.66663.578.728
** يت�شمن بند م�شروفات اأخرى مبلغ 50.000 جنيه م�شري )75.000 جنيه م�شري عن عام 

2014( يف بدلت ح�شور اأع�شاء جمل�س اإدارة.
22 - اإيرادات التمويل

201520142013
5.000.2742.068.5731.538.525فوائد دائنة

103.95818.07834.180فروق تقييم عملة
5.104.2322.086.6511.572.705

23 - �شرائب الدخل
م�شروف �شريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�شمن:

201520142013
20.603.31021.372.22213.996.640�شريبة دخل حالية عن العام

)10.596()283.107()886.196(�شريبة موؤجلة
19.717.11421.089.11513.986.044

تختلف ال�شريبة على الربح قبل ال�شرائب عن املبلغ املتوقع احل�شول عليه نظريًا بتطبيق متو�شط 
معدل ال�شريبة املطبق على اأرباح ال�شركة على النحو التاىل :

201520142013
84.407.31964.891.24052.674.199�شافى الربح قبل ال�شرائب

�شريبة الدخل املح�شوبة على اأ�شا�س معدل 
18.991.64619.417.37213.168.550ال�شريبة املحلى املطبق

ي�شاف / )يخ�شم( :
955.2391.671.743817.494م�شروفات غري معرتف بها �شريبيًا

   -   -)229.771(اأثر تعديل �شعر ال�شريبة املطبق
19.717.11421.089.11513.986.044�شرائب الدخل

26.5%32.5%23.3%ال�شعر الفعلى لل�شريبة
201520142013التزامات �شرائب الدخل

21.372.22213.996.64015.660.360الر�شيد يف 1 يناير
)15.660.360()13.996.640()21.372.222(مدفوعات خالل العام

21.372.22213.996.640)20.603.310(ال�شريبة امل�شتحقة خالل العام
20.603.31021.372.22213.996.640

24 - ال�شريبة املوؤجلة
201520142013اأ�شول �شريبية موؤجلة

   -   -769.579املخ�ش�شات )بخالف خم�ش�س مطالبات(
التزامات �شريبية موؤجلة

)2.580.819()2.297.712()2.181.095(اهالك اأ�شول ثابتة
)2.580.819()2.297.712()1.411.516(ال�شريبة املوؤجلة - التزام

وفيما يلى احلركة على ح�شاب ال�شريبة املوؤجلة:
201520142013

اأ�شول �شريبية موؤجلة
   -   -   -الر�شيد يف 1 يناير

   -   -769.579املحمل على قائمة الدخل
   -   -769.579الر�شيد يف 31 دي�شمرب

التزامات �شريبية موؤجلة
)2.591.415()2.580.819()2.297.712(الر�شيد يف 1 يناير

116.617283.10710.596املحمل على قائمة الدخل
)2.580.819()2.297.712()2.181.095(الر�شيد يف 31 دي�شمرب

)2.580.819()2.297.712()1.411.516(�شافى اللتزامات ال�شريبية املوؤجلة
25 - ن�شيب ال�شهم يف الأرباح

يحت�شب ن�شيب ال�شهم الأ�شا�شي يف اأرباح العام بق�شمة �شايف اأرباح العام على عدد الأ�شهم القائمة 
خالل العام بعد ا�شتبعاد ن�شيب العاملني يف توزيعات اأرباح ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2015 وذلك وفقًا حل�شاب التوزيع املقرتح من جمل�س الإدارة وقد مت ا�شتبعاد ن�شيب العاملني يف 

توزيعات اأرباح ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 وفقًا لقرار اجلمعية العامة للم�شاهمني 
حيث اإنه مل يكن هناك ح�شاب توزيع مقرتح من جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2014. هذا وقد بلغ ن�شيب ال�شهم يف الأرباح 8.09 جنيه م�شرى )2014 : 5.20 جنيه 
م�شري( )2013 : 4.36 جنيه م�شري(.

201520142013
64.690.20541.612.01934.934.185�شايف الرباح القابلة للتوزيع

8.000.0008.000.0008.000.000عدد الأ�شهم امل�شدرة واملدفوعة )اإي�شاح 15(
8.095.204.36ن�شيب ال�شهم يف الرباح )لكل �شهم(

ل يوجد اأ�شهم حمتملة خاف�شه لن�شيب ال�شهم الأ�شا�شي يف الربح.
26 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

قامت ال�شركة خالل العام بالتعامل مع بع�س الأطراف ذات العالقة, وقد بلغت الأر�شدة مع 
الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية واملعامالت خالل العام مايلى:

اأر�شدة امليزانية :
31 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015طبيعة التعامل)اأطراف ذو عالقة(

�شركة كري هيلث كري )ال�شركة الأم(
   -47.379.723متويلدائنون واأر�شدة دائنة اأخرى )اإي�شاح 13(

�شركة م�شت�شفى النيل بدراوى )�شركة تابعة(
   -6.715.580متويلدائنون واأر�شدة دائنة اأخرى )اإي�شاح 13(

�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى )�شركة تابعة(
785.787اأجور ومرتبات

179.500م�شروفات حتفيز عاملني
102.840م�شروفات ايجار
23.355م�شروفات اأخرى

)1.079.752(املح�شل خالل العام
11.730الر�شيد يف 31 دي�شمرب

�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شى 
)�شركة تابعة(

   -4.640خدمات طبيةدائنون واأر�شدة دائنة اأخرى )اإي�شاح 13(

27 - املوقف ال�شريبي
اأول: ال�شرائب العامة

مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2013.  -
يتم تقدمي القرارات ال�شريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.  -

مت احل�شول على �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتى عام 2013.  -
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -

ثانياً : �شرائب املبيعات
مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2004.  -

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2005 حتى 2015.  -
ثالثاً : �شرائب ك�شب العمل

مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2013 ومت ال�شداد حتى اخر فح�س عن عام 2013.  -
مت احل�شول على �شهادة بالتخال�س من م�شلحة ال�شرائب حتى عام 2013.  -

مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -
رابعاً: �شرائب الدمغة

مت الفح�س حتى 31 يوليو 2006 ومت ال�شداد.  -
مت الفح�س من 1 اأغ�شط�س 2006 حتى 31 دي�شمرب 2013, ومت اإخطار ال�شركة بنموذج 19 دمغة   -

بتاريخ 23 اأبريل 2015 بالربط عن هذه الفرتة مببلغ 72.966 جنيه م�شرى, ومت العرتا�س 
على الربط من قبل ال�شركة بتاريخ 3 مايو 2015 وجارى حتديد ميعاد للنظر يف العرتا�س يف 

اللجنة الداخلية.
مل يتم الفح�س عن الأعوام من 2014 حتى 2015.  -

28 - اأحداث لحقة هامة
اقتناء م�شت�شفي ال�شروق

بتاريخ 24 يناير 2016, قامت املجموعة بال�شتحواذ على ن�شبة 99% من �شركة م�شت�شفى ال�شروق 
»�س.م.م.« وقد انتقلت ال�شيطرة الفعلية على ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للمجموعة يف 31 يناير 

2016. وبلغت تكلفة اقتناء ال�شتثمار 280 مليون جنيه م�شري لت�شبح بذلك �شركة م�شت�شفى 
ال�شروق »�س.م.م.« �شركة تابعة ملجموعة �شركات كليوباترا »�س.م.م.« وحتى تاريخ اإعداد القوائم 

املالية املجمعة مل يتم النتهاء من اإجراءات ت�شجيل انتقال امللكية اإىل �شركة م�شت�شفى كليوباترا 
»�س.م.م.«. وجدير بالذكر اأنه �شوف يتم جتميع �شركة م�شت�شفى ال�شروق بالكامل �شمن اأول قوائم 

مالية جممعة يتم اعدادها بعد 31 يناير 2016.
اعتماد امليزانية:

وبتاريخ 4/6/ 2016 اقر جمل�س اإدارة ال�شركة القوائم املالية املجمعة وامل�شتقلة عن الأعوام   -
.2015 ,2014 ,2013

وبتاريخ 2016/4/6 اعتمدت اجلمعية العامة العادية لل�شركة القوائم املالية املجمعة وامل�شتقلة   -
عن الأعوام, 2014, 2015.



لل�شنوات  �س.م.م.  بدراوي  النيل  م�شت�شفي  ل�شركة  املالية  القوائم   -  3
املالية املنتهية يف 2013/12/31, 2014/12/31, 2015/12/31:

يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات  املالية  القوائم  علي  احل�شابات  مراقب  تقرير 
:2015/12/31 ,2014/12/31 ,2013/12/31

ال�شادة م�شاهمي �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�شركة م�شاهمة م�شرية«
تقرير على القوائم املالية

راجعنا القوائـم املالية املرفقة ل�شركـة م�شت�شفى النيل بدراوى »�شركة م�شاهمة م�شرية« 
واملتمثلة يف امليزانية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013 وكذا قوائم الدخل والتغريات 

يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ, 
وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة وغريها من الإي�شاحات.

م�شئولية الإدارة عن القوائم املالية
هذه القوائم املالية م�شئولية اإدارة ال�شركة, فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س القوائم 

املالية عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني امل�شرية 
ال�شارية, وتت�شمن م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات 
�شلة باإعداد وعر�س قوائم مالية عر�شًا عادًل ووا�شحًا خالية من اأية حتريفات هامة 
وموؤثرة �شواء ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, كما تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار ال�شيا�شات 

املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�شبية املالئمة للظروف.
م�شئولية مراقب احل�شابات

تقت�شـر م�شئوليتنا على اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �شوء مراجعتنا لها, 
وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�شرية ويف �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية. 

وتتطلب هذه املعايري اللتزام مبتطلبات ال�شلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�شول 
على تاأكد منا�شب باأن القوائم املالية خالية من التحريفات الهامة واملوؤثرة.

وتت�شمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم 
والإف�شاحات يف القوائم املالية. وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم 

ال�شخ�شى ملراقب احل�شابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم 
املالية �شواء الناجت عن الغ�س اأو اخلطاأ. ولدى تقييم هذه املخاطر ي�شع مراقب احل�شابات 
يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�شلة بقيام ال�شركة باإعداد القوائم املالية والعر�س 

العادل والوا�شح وذلك لت�شميم اإجراءات مراجعة منا�شبة للظروف ولكن لي�س بغر�س 
اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة. وت�شمل عملية املراجعة اأي�شا تقييم 

مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات املحا�شبية الهامة التي اأعدت مبعرفة 
الإدارة وكذا تقييم �شالمة العر�س الذى قدمت به القوائم املالية.

واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شًا منا�شبًا 
لإبداء راأينا على هذه القوائم املالية.

الراأي
ومن راأينا اأن القوائم املالية امل�شار اإليها اأعاله تعرب بعدالة وو�شوح, فى جميع جوانبها 

الهامة, عن املركز املاىل ل�شركة م�شت�شفى النيل بدراوى »�شركة م�شاهمة م�شرية« فى 31 
دي�شمرب 2015 و2014 و2013, وعن اأدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�شنوات املالية 

املنتهية فى تلك التواريخ وذلك طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني واللوائح 
امل�شرية ذات العالقة.

تامـر عبد التـواب
ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني
�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996

�شجل الهيئة العامة للرقابة املالية 501 
من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

القاهرة يف 14 اأبريل 2016
اأوّل: امليزانية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013

2013 2014 2015اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
املعدلة 

الأ�شول غري املتداولة
59.451.2479.591.3129.058.300الأ�شول الثابتة 

192.718.1333.379.7243.097.620اأ�شول �شريبية موؤجلة
مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى – اجلزء 

   -   -6.715.580الغري متداول
18.884.96012.971.03612.155.920اإجماىل الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة
64.534.1224.051.1124.431.784املخزون

725.319.34327.228.49217.812.240مدينون جتاريون
82.651.87410.422.6027.810.961مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

918.786.2536.356.6812.981.182النقدية بال�شندوق والبنوك
51.291.59248.058.88733.036.167     اإجمايل الأ�شول املتداولة

اللتزامات املتداولة
   -104.940.959722.700خم�ش�شات 

1126.180.33723.107.69427.667.747دائنون وار�شدة دائنة اأخرى
204.145.8735.902.6352.060.578�شرائب الدخل احلالية

35.267.16929.733.02929.728.325     اإجمايل اللتزامات املتداولة
16.024.42318.325.8583.307.842راأ�س املال العامل

34.909.38331.296.89415.463.762اإجمايل ال�شتثمار
يتم متويله على النحو التايل:

حقوق امل�شاهمني
1220.000.00020.000.00015.000.000راأ�س املال امل�شدر

135.105.2475.105.2474.719.765احتياطيات
)4.256.003(9.804.1366.191.647اأرباح مرحلة

34.909.38331.296.89415.463.762اإجمايل حقوق امل�شاهمني 
اإجمايل متويل راأ�س املال العامل 

34.909.38331.296.89415.463.762والأ�شول طويلة الأجل

 2015 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن  الدخل  قائمة  ثانيًا: 
و2014 و2013

201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
املعدلة 

14121.307.079107.482.43486.802.150اإيرادات الن�شاط
يخ�شم:

)69.045.206()76.120.070()81.601.341(15تكاليف الن�شاط
39.705.73831.362.36417.756.944جممل الربح

ي�شاف / )يخ�شم( :
)10.286.049()9.245.588()28.072.750(16م�شروفات اإدارية وعمومية

   -)722.700()4.218.259(10خم�ش�شات 
171.856.7503.460.673871.475اإيرادات 

�شايف اأرباح العام قبل فروق 
9.271.47924.854.7498.342.370تقييم العملة و�شرائب الدخل

11.312   -   -فوائد دائنة
38.31317.577)6.087()خ�شائر( / اأرباح فروق تقييم عملة

9.265.39224.893.0628.371.259اأرباح العام قبل ال�شريبة على الدخل
)2.060.578()7.017.881()4.991.312(20ال�شريبة احلالية
282.104417.112)661.591(19ال�شريبة املوؤجلة

3.612.48918.157.2856.727.793ربح العام
 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن  امللكية  حقوق  يف  التغيري  قائمة  ثالثًا: 

دي�شمرب 2015 و2014 و2013
)اخل�شائر( / الحتياطياتراأ�س املالاإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

الإجمايلالأرباح املرحلة
الر�شيد يف 1 يناير 2013 كما 

15.00.0004.345.5127.343.85726.689.369�شبق اإ�شداره
اثر ت�شحيح اأخطاء جوهرية 

)10.842.588()10.842.588(   -   -23وتغيري تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية
15.846.781)3.498.731(15.000.004.345.512الر�شيد يف 1 يناير 2013 املعدل

   -)374.253(374.253   -املحول اإيل الحتياطيات
)7.110.812()7.110.812(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2012

7.717.2657.717.265   -   -�شافى ربح العام كما �شبق اإ�شداره
اثر ت�شحيح اأخطاء جوهرية 

)989.472()989.472(   -   -23وتغيري تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية
   -6.727.793   -   -ربح العام املعدل

15.463.562)4.256.003(15.000.0004.719.765الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2013
15.463.562)4.256.003(15.000.0004.719.765الر�شيد يف 1 يناير 2014 

5.000.000   -   -5.000.000زيادة راأ�س املال
   -)385.482(385.482   -املحول اإيل الحتياطيات

)7.324.153()7.324.153(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2013
18.157.28518.157.285   -   -ربح العام

20.000.0005.105.2476.191.64731.296.894الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2014
20.000.0005.105.2476.191.64731.296.894الر�شيد يف 1 يناير 2015

3.612.4893.612.489   -   -اأرباح العام
20.000.0005.105.2479.804.13634.909.383الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2015

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن  النقدية  التدفقات  قائمة  رابعًا: 
دي�شمرب 2015 و2014 و 2013

201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
املعدلة

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
9.265.39224.893.0628.371.259�شايف الربح قبل ال�شريبة

تعديالت لت�شوية �شافى الأرباح مع 
التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

1.197.0933.462.1143.850.966اهالكات واإعدامات اأ�شول ثابتة
   -58.706   -ال�شمحالل يف املخزون

   -104.218.259722.700خم�ش�شات مكونة خالل العام
)49.900(   -176.567)اأرباح( / خ�شائر بيع اأ�شول ثابتة

1.230.000)103.859(711.824.488ال�شمحالل / )رد ال�شمحالل( يف مدينون جتاريون
   -   -8592.842ال�شمحالل يف مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
27.274.64129.032.72313.402.325اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل

التغري فى راأ�س املال العامل
)473.388(321.966)483.010(التغري يف املخزون

)3.477.837()9.312.393()9.915.339(التغري يف مدينون جتاريون
)4.884.588()2.611.641(462.306التغري يف املدينون والأر�شدة املدينة الأخرى

3.072.643350.0377.864.319التغري يف الدائنون والأر�شدة الدائنة
)1.977.003()3.175.824()6.748.074(20�شرائب الدخل امل�شددة

�شافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة 
13.663.16714.604.86810.453.828الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية
)2.852.330()3.995.126()1.233.595(مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة

يتم قيا�س املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للم�شروفات املتوقعة والالزمة ل�شداد اللتزام با�شتخدام 
معدل خ�شم قبل ال�شرائب والذى يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للعقود واملخاطر املتعلقة 

باللتزام. الزيادة فى املخ�ش�شات نتيجة مرور الزمن ت�شجل م�شروف فائدة.
ط - الدائنون التجاريون

تتمثل اأر�شدة الدائنون التجاريون يف اللتزامات التي يجب �شدادها مقابل الب�شائع واخلدمات التي 
مت احل�شول عليها يف اإطار الن�شاط العادى لل�شركة, وتثبت الدائنون التجاريون بالقيمة العادلة 

للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة من الغري, �شواء وردت عنها فواتري اأم ل. ويتم ت�شجيل اللتزامات 
طويلة الأجل بقيمتها احلالية, ويظهر الدائنون التجاريون لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام 

معدل الفائدة الفعلى.
ى - مزايـا العاملني

)1( ح�شة العاملني يف الأرباح
طبقاً لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�شة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع 10% من 

الأرباح التى يتم توزيعها وبحد اأق�شى ي�شاوى اإجماىل مرتبات اأخر �شنة مالية قبل التوزيع 
ويعرتف بح�شة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امللكية وكالتزامات عندما 

تعتمد من اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة.  ول ت�شجل اأي التزامات بح�شة العاملني يف الأرباح 
غري املوزعة.

)2( نظام التاأمينات واملعا�شات
تقوم ال�شركة ب�شداد ا�شرتاكاتها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية على اأ�شا�س اإلزامي طبقًا 
للقواعد الواردة بقانون التاأمينات الجتماعية. ول يوجد على ال�شركة اأي التزامات اأخرى مبجرد 

�شدادها للتزاماتها. ويعرتف بال�شرتاكات العتيادية كتكلفة دورية يف �شنة ا�شتحقاقها وتدرج 
�شمن تكلفة العمالة.

ك - اليجار
اأ - الإيجار التمويلي

يتم املحا�شبة عن الإيجار طبقًا للقانون 95 ل�شنة 1995 اإذا مل يكن امل�شتاأجر جمرب على �شراء 
الأ�شل يف نهاية فرتة الإيجار, وكان عقد الإيجار م�شجل يف ال�شجل اخلا�س مب�شلحة ال�شركات, 
وكان العقد مينح احلق للم�شتاأجر يف �شراء الأ�شل يف تاريخ حمدد وبقيمة حمددة, وكانت فرتة 

العقد متثل ما ل يقل عن 75% من العمر الإنتاجي املتوقع لالأ�شل على الأقل, اأو كانت القيمة 
احلالية لإجمايل مدفوعات الإيجار متثل ما ل يقل عن 90% من قيمة الأ�شل.

ب - الإيجـار الت�شغيلى
اليجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى املوؤجر يتم ت�شنيفها كاإيجار 

ت�شغيلى.
يتم العرتاف باملدفوعات حتت ح�شاب الإيجار الت�شغيلي ناق�شًا اأي خ�شومات مت احل�شول عليها من 

املوؤجر كم�شروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت على مدار فرتة العقد.
ل - حتقق الإيراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو القابل لال�شتالم مت�شمنًا النقدية واأر�شدة 
املدينون التجاريون واأوراق القب�س النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع اأدوية من خالل الن�شاط 

العتيادى لل�شركة بال�شافى بعد خ�شم �شرائب املبيعات اأو اخل�شومات اأو التخفي�شات.
يتم العرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�شه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح اأن تتدفق 

املنافع القت�شادية املرتبطة بعملية البيع اأو تقدمي اخلدمة اإىل ال�شركة, وعندما تتحقق �شروط 
اأخرى خا�شة بكل ن�شاط من اأن�شطة ال�شركة على النحو املو�شح لحقًا. وتبنى ال�شركة تقديراتها 

على اأ�شا�س النتائج التاريخية اأخذه فى العتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات 
اخلا�شة بكل منهما.

اإيرادات اخلدمات الطبية 
تقوم ال�شركة من خالل م�شت�شفى النيل بدراوى بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شاماًل 

العمليات اجلراحية والإقامة وال�شراف الطبي والتحليالت والفحو�شات والأ�شعة املختلفة 
والعيادات اخلارجية, ويثبت اإيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة اإيل املري�س.

اإيرادات بيع الأدوية
تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�شيدلية بامل�شت�شفى اأو من خالل ا�شتخدامها لعالج املر�شى 

يف حالة اقامتهم يف امل�شت�شفى, ويثبت اإيرادات بيع الأدوية عند ا�شتالم املري�س للدواء اأو 
ا�شتخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�شت�شفى.

اإيرادات الفوائد
تثبت اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س التوزيع الزمنى با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند 

وجود ا�شمحالل فى الر�شيد املدين الناجت عن العرتاف بالفائدة فاإنه يتم تخفي�س القيمة 
الدفرتية اإىل القيمة املتوقع حت�شيلها.

م - �شرائب الدخل اجلارية واملوؤجلة
يتم احت�شاب �شرائب الدخل عن العام طبقاً لقانون ال�شرائب ال�شارى فى تاريخ امليزانية, تقوم 

الإدارة ب�شورة دورية بتقييم املوقف ال�شريبى من خالل الإقرارات ال�شريبية مع الأخذ فى 
العتبار الختالفات التى قد تن�شاأ عن بع�س التف�شريات ال�شادرة من اجلهات الإدارية اأو 

التنظيمية ويكون املخ�ش�س املنا�شب لها على اأ�شا�س املبالغ املتوقع اأن ت�شدد مل�شلحة ال�شرائب.
يتم ت�شجيل �شرائب الدخل املوؤجلة بالكامل با�شتخدام طريقة اللتزامات على الفروق املوؤقتة 

بني كل من القيمة ال�شريبية لالأ�شول واللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية. ل يتم 
العرتاف بال�شرائب املوؤجلة الناجتة عن العرتاف الأويل لأ�شل اأو التزام بخالف الناجتة عن 

اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ل توؤثر على الربح املحا�شبى اأو الربح ال�شريبى.
يتم حتديد �شرائب الدخل املوؤجلة با�شتخدام ال�شعر ال�شريبى وطبقًا للقانون ال�شائد فى تاريخ 

امليزانية واملتوقع اأن يكون م�شاويًا عند ا�شتخدام الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اأو ت�شوية اللتزامات 
ال�شريبية املوؤجلة.

يتم العرتاف بالأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإىل املدى الذى من املتوقع اأن يكون هناك اأرباح �شريبية 
م�شتقبلية ميكن معها ا�شتخدام الفروق املوؤقتة التى ن�شاأت عنها الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة.

ن - توزيعـات الأرباح
تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�شاهمني هذه 

التوزيعات.
�س - النقدية وما يف حكمها

بغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية, فاإن النقدية وما يف حكمها ت�شمل اأر�شدة النقدية 
بال�شندوق, احل�شابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ الإيداع اإن وجدت.
ع - الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �شروريًا لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�شتخدم يف 
العام احلايل.

3 - اإدارة املخاطر املالية
3-1 عنا�شر املخاطر املالية

تتعر�س ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها اإىل خماطر مالية متنوعة, وتت�شمن هذه 
املخاطر خماطر ال�شوق )مبا فيها خماطر التغري فى اأ�شعار العمالت الأجنبية( بالإ�شافة اإىل 
خماطر الئتمان وال�شيولة. ول تتعر�س ال�شركة ملخاطر معدلت الفائدة اأو خماطر الأ�شعار 

حيث اأنه لي�س لديها اأ�شول والتزامات حتمل فائدة ول اأ�شول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح 
واخل�شائر. وتهدف اإدارة ال�شركة اإىل تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة. 
ويتم ذلك من خالل الرقابة التي تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام لل�شركة والإدارة املالية 

واللجنة التنفيذية على م�شتوى ال�شركة الأم.
ل ت�شتخدم ال�شركة اأى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية اأخطار حمددة.

)اأ( خماطر ال�شوق
خماطر التغري يف اأ�شعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى اأ�شعار العمالت الجنبية والذى يوؤثر على 
املدفوعات واملقبو�شات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم ال�شول واللتزامات بالعمالت الأجنبية. 

طبقًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة فاإنها ل تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث اأنها حت�شل على كل 
م�شرتياتها باجلنيه امل�شرى وتنح�شر اإيراداتها املحدودة جدًا بالعمالت الأجنبية يف اإيراداتها من 

بع�س ال�شفارات الأجنبية. وترى الإدارة اأن الأر�شدة بالعمالت الأجنبية غري ذات اأهمية.
يف نهاية العام بلغت �شايف الأ�شول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�شري كما يلي:

201520142013
18.78328.991120.600دولر اأمريكي

18.89616.49145.650يورو
)ب( خماطر الئتمان

ين�شاأ خطر الئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر الئتمان املرتبطة بعمالء 
ال�شركة, ويتم اإدارة خماطر الئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة والإدارة 

املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�شتوى ال�شركة الأم.
بالن�شبة للبنوك فاإنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�شنيف الئتمانى واملالءة الئتمانية العالية 

والتي تخ�شع لرقابة البنك املركزى امل�شرى.
اأما بالن�شبة للعمالء, تقوم اإدارة امل�شت�شفى بتحليل خماطر الئتمان بالن�شبة لكل عميل جديد قبل 

اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�شت�شفى طبقًا لل�شيا�شات املوجودة من 
ال�شركة الأم. ويتم متابعة اللتزام ب�شروط الئتمان املمنوحة من قبل الإدارة املالية املركزية 

ومتابعة حت�شيل العمالء واإدارة اأر�شدة املخزن اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع 
عدم ال�شداد وتقرير اأعمار الديون لتاأخذ القرارات الالزمة �شواًء باإلغاء الئتمان اأو حتويل العميل 

املتعرث اإىل الإدارة القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة ويبني اإي�شاح رقم )8( من هذه القوائم 
املالية معلومات اأكرث تف�شياًل بهذا ال�شاأن. 

وتقوم الإدارة بتكوين ا�شمحالل بالقيمة بن�شبة 100% للعمالء املتاأخرين ملدة تزيد عن 150 
يوم من تاريخ الفاتورة, كما تقوم بتكوين انخفا�س بالقيمة على اأ�شا�س املجموعة طبقًا ملعدلت 

الإخفاق التاريخية للمجموعة.
وفيما يلى الأر�شدة املعر�شة ملخاطر الئتمان:

201520142013
18.475.2596.012.2202.592.277النقدية يف البنوك

39.341.44529.426.10620.113.713مدينون جتاريون
)ج( خماطر ال�شيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى, ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة 
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�س مع املوردين بهدف التاأكد من توافر 

النقدية الالزمة ل�شداد التزامات ال�شركة ول تعتمد ال�شركة على القرو�س ل�شداد التزاماتها وذلك 
لطبيعة ن�شاطها واملعدل املنا�شب من الإيرادات النقدية.

ويو�شح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�شب الأعمار :
اأقل من 

ثالثة اأ�شهر
من ثالثة اأ�شهر 

حتى �شنة
من �شنة حتى 
خم�س �شنوات

اأكرث من 
خم�س �شنوات

   -   -   -19.525.308املوردين واأوراق الدفع

3-2 اإدارة خماطر راأ�س املال
اإن هدف اإدارة ال�شركة من اإدارة راأ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على ال�شتمرار مبا يحقق 

عائد للم�شاهمني وتقدمي منافع لالأطراف الأخرى التي ت�شتخدم القوائم املالية, كما تهدف اإدارة 
ال�شركة لتوفري واحلفاظ على اأف�شل هيكل لراأ�س املال مما يوؤدى اإىل تخفي�س تكاليف راأ�س املال, 

ول توجد قرو�س على ال�شركة وبالتايل يعتمد متويل ال�شركة بالكامل على حقوق امل�شاهمني.
4 - التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة والأحكام ال�شخ�شية

يتم تقييم التقديرات والفرو�س بناء على اخلربة ال�شابقة وبع�س العنا�شر الأخرى, مبا فيها 
الأحداث امل�شتقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.

وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�س تتعلق بامل�شتقبل. ونادرًا ما تت�شاوى نتائج التقديرات 
املحا�شبية, مع النتائج الفعلية. 

ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء
يتم تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة اأعمار الديون 

وتقوم اإدارة ال�شركة بدرا�شة املوقف الئتماين والقدرة على ال�شداد للمدينون والعمالء الذين 
تعدت اأعمار الديون امل�شتحق عليها مدة الئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�شجيل ا�شمحالل يف قيمة 
املبالغ امل�شتحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة اأن مركزهم الئتماين ل ي�شمح ب�شداد 

املبالغ امل�شتحقة عليهم.
5 - الأ�شول الثابتة 

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ
مباين اأرا�شي

واإن�شاءات
الت 

ومعدات 
واأجهزة

و�شائل 
نقل 

وانتقال
عدد 

واأدوات
اأثاث 

وجتهيزات
اأجهزة 

الإجمايلحا�شب اآيل

الر�شيد يف 1 
2.274.11612.766.94441.534.5261.434.8562.715.2634.743.8861.012.33866.481.929   -يناير 2013

162.348816.85197.0932.852.330   -1.776.038   -   -   -الإ�شافات

)78.000(   -   -   -)78.000(   -   -   -   -ال�شتبعادات

الر�شيد يف 
31 دي�شمرب 

2013
-   2.274.11612.766.94443.310.5641.356.8562.877.6115.560.7371.109.43169.256.259

49.900   -   -مقبو�شات من بيع اأ�شول ثابتة
�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى الأن�شطة 

)2.802.430()3.995.126()1.233.595(ال�شتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)7.110.812()7.324.153(   -توزيعات الأرباح املدفوعة
   -89.910   -مدفوعات لزيادة راأ�س املال

�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى الأن�شطة 
)7.110.812()7.234.243(   -التمويلية

12.429.5723.375.499540.586التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
6.356.6812.981.1822.440.596النقدية وما فى حكمها اأول العام 
18.786.2536.356.6812.981.182النقدية وما يف حكمها اأخر العام

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن   - املالية  للقوائم  املتممة  الإي�شاحات 
دي�شمرب 2015 و2014 و2013

1 - مقدمـة
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفى النيل بدراوى ك�شركة تو�شية ب�شيطة يف 1 يناير 1986, طبقًا 
للقانون رقم 43 ل�شنة 1974 املعدل بالقانون رقم 230 ل�شنة 1989, هذ وقد مت تعديل 

ال�شكل القانوين لل�شركة من �شركة تو�شية ب�شيطة اإىل �شركة م�شاهمة م�شرية, بناًء على 
موافقة الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة وذلك باملوافقة رقم 6261 بتاريخ 9 

�شبتمرب 1988.
غر�س ال�شركة توفري العالج الطبي بالأ�شعة فوق ال�شوتية وعالج الأطفال حديثى 

الولدة )املبت�شرين( وجراحة اأمرا�س الن�شاء والولدة واجلراحة العامة.
متتلك �شركة م�شت�شفي كليوباترا “�س.م.م.” )ال�شركة الأم( ن�شبة 99.9% فى راأ�س املال 

امل�شدر. 
يقع مقر ال�شركة الرئي�شى فى كورني�س النيل, املعادي, القاهرة.

مت اعتماد القوائم املالية لالإ�شدار من قبل اإدارة ال�شركة فى 27 مار�س 2016 مع الأخذ 
يف العتبار اأن اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد 

اإ�شدارها.
2 - ال�شيا�شات املحا�شبية

فيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي ا�شتخدمت يف اإعداد القوائم املالية:
اأ - اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية

اأعدت القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية والقوانني ذات العالقة والتى مت 
تطبيقها بثبات على مدار ال�شنة املالية اإل اإذا ذكر خالف ذلك. اأعدت القوائم املالية على 

التاريخية.  التكلفة  اأ�شا�س 
اإن اإعداد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية يتطلب ا�شتخدام تقديرات 
حما�شبية هامة, كما يتطلب من الإدارة ا�شتخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق 

اأهم التقديرات املحا�شبية امل�شتخدمة  اإي�شاح )4(  ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة. يبني 
والأحكام ال�شخ�شية املطبقة عند اإعداد القوائم املالية لل�شركة.

تتطلب معايري املحا�شبة امل�شرية الرجوع اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ل 
يكون هناك معيار حما�شبة م�شرى اأو متطلبات قانونية تو�شح كيفية معاجلة اأر�شدة 

معينة.  ومعامالت 
ال�شيا�شة املحا�شبية التغري يف 

قامت ال�شركة خالل العام بتغيري �شيا�شة ت�شعري املخزون من طريقة الوارد اأوًل اإىل 
طريقة املتو�شط املتحرك وذلك لتتما�شى مع �شيا�شة ال�شركة الأم »�شركة م�شت�شفى 

كليوباترا« وال�شركات ال�شقيقة. ومل ينتج عن تغيري تلك ال�شيا�شة تاأثري جوهرى على كاًل 
من قيمة املخزون يف نهاية الفرتة املحا�شبية اأو تكلفة الن�شاط خالل الفرتة وذلك ل�شرعة 

معدل دوران املخزون.
اإ�شدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�شبة امل�شرية مل يتم تفعيلها 

بعد
مبوجب قرار وزير ال�شتثمار رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر يف يوليو 2015, مت اإلغاء 

العمل مبعايري املحا�شبة امل�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري ل�شنة 2006 لتحل حملها معايري 
املحا�شبة املرفقة بالقرار رقم )110( امل�شار اإليه, علي اأن يبداأ العمل بهذا القرار اعتبارًا 
من اأول يناير 2016 وينطبق علي املن�شاآت التي تبداأ �شنتها املالية يف اأو بعد هذا التاريخ.

وجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم 
املالية لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.

وتتلخ�س التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية باأمور متعلقة 
بالعر�س والإف�شاح, وبناءًا عليه �شوف يتم عر�س قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم 

ا�شتبعاد عر�س راأ�س املال العامل منها كما �شيتم عر�س نتائج اأعمال ال�شركة بقائمتني 
منف�شلتني اأحداهما تعر�س مكونات الإيرادات وامل�شروفات )قائمة الدخل( والثانية تبداأ 

بالربح اأو اخل�شارة وتعر�س عنا�شر الدخل التي يتم اإدراجها �شمن حقوق امللكية لتبني 
الدخل ال�شامل )قائمة الدخل ال�شامل(. كما �شيتم الإف�شاح عن املخاطر املالية ب�شكل 

اأكرث تف�شياًل.
ب - ترجمة العمالت الأجنبية

)1( عملة التعامل والعر�س
يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�شتخدام العملة الأ�شا�شية فى البيئة 

القت�شادية التى تعمل بها ال�شركة )عملة التعامل( ويتم عر�س القوائم املالية لل�شركة 
باجلنيه امل�شرى, والتى متثل عملة التعامل والعر�س لل�شركة. 

)2( املعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام اإىل عملة التعامل با�شتخدام اأ�شعار 

ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.  ويدرج يف قائمة الدخل اأرباح وخ�شائر فروق العملة 
الناجتة عن ت�شوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن اإعادة تقييم الأ�شول واللتزامات 

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.
ج - الأ�شول الثابتة

تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�شًا جممع الإهالك.  وتت�شمن التكلفة 
التاريخية كافة امل�شروفات املرتبطة باقتناء الأ�شل وجعله �شاحلًا لال�شتخدام يف الغر�س 

املعد لأجله.
ت�شجل جميع امل�شروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء اأو اإن�شاء الأ�شول الثابتة حتت 

ح�شاب م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�شل الثابت وجعله �شاحلا لال�شتخدام يف 
الغر�س املعد لأجله, يتم حتويل قيمة الأ�شل اإيل ح�شاب الأ�شول الثابتة.

يتم حتميل تكاليف ال�شيانة والإ�شالح على قائمة الدخل عن ال�شنة املالية التي حدثت 
فيها, ويتم ر�شملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�شل عندما يكون من املتوقع 

اأن توؤدى اإىل زيادة املنافع القت�شادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�شلية املقدرة عند 
اقتناء الأ�شل وعندما ميكن قيا�س تكلفة تلك الإ�شافات بدرجة موثوق بها, وتهلك على 

مدار العمر الإنتاجي املتبقي لالأ�شل اأو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات, 
اأيهما اأقل.

يتم ا�شتخدام طريقة الق�شط الثابت لالإهالك بحيث يتم تخفي�س قيمة الأ�شل اإىل 
قيمته التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�شي التي ل تعترب 

اأ�شل قابل لالإهالك, يتم �شنويًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول 
الثابتة وتعديلها اإذا لزم الأمر.

وفيما يلي معدلت الإهالك لكل نوع من اأنواع الأ�شول :
2.5%مباين واإن�شاءات

10%اآلت ومعدات
10%و�شائل نقل وانتقال

25%عدد واأدوات
15%اأثاث وجتهيزات

25%اأجهزة حا�شب اآيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة املتوقع ا�شرتدادها من الت�شغيل فاإنه يتم 

تخفي�س هذه القيمة على الفور اإىل القيمة املتوقع ا�شرتدادها. 
يتم حتديد اأرباح وخ�شائر ال�شتبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�شافى القيمة الدفرتية 

ويعرتف بالفرق فى قائمة الدخل.
د - املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية اأو �شافى القيمة البيعية اأيهما اأقل, ويتم حتديد 
التكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املتحرك وتت�شمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة 

الأخرى, وتتمثل �شافى القيمة البيعية يف �شعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة 
ناق�شًا امل�شروفات البيعية. ويتم اإثبات خم�ش�س للمخزون الراكد على اأ�شا�س تقييم 

الإدارة حلركة املخزون.
هـ - الأ�شول املالية

اأوًل- الت�شنيف :
تقوم ال�شركة بت�شنيف اأ�شولها املالية اإىل قرو�س ومديونيات والذى ميثل الغر�س من 

اقتناء هذه الأ�شول ويتم هذا الت�شنيف عند العرتاف الأوىل بها :
واملديونيات: القرو�س 

هى اأ�شول مالية ولي�شت م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة اأو ميكن حتديدها وغري متداولة 
فى �شوق ن�شط.

يتم تبويبها �شمن الأ�شول املتداولة اإل اإذا كان تاريخ ا�شتحقاقها يزيد عن 12 �شهر من 
تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �شمن الأ�شول غري املتداولة.

تت�شمن هذه املجموعة اأر�شدة املدينون التجاريون والنقدية والأر�شدة بالبنوك وامل�شتحق 
من اأطراف ذات عالقة.

ثانيًا- القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق : 
-  يتم قيا�س الأ�شول املالية عند القتناء بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة.

-  يتم ا�شتبعاد الأ�شول املالية عند انتهاء اأو حتويل احلق فى احل�شول على تدفقات نقدية 
من تلك الأ�شول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية 

للغري.
-  يتم قيا�س القرو�س واملديونيات لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل العائد 

الفعلي.
ثالثًا- ا�شمحالل قيمة الأ�شول املالية :

امل�شتهلكة بالتكلفة  مثبتة  اأ�شول 
تقوم ال�شركة بالتقييم يف اأخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�شمحالل 

يف قيمة الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول.
يتم اإثبات ا�شمحالل الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول عند وجود موؤ�شر لال�شمحالل ناجت 

عن حدث اأو عدة اأحداث بعد العرتاف الأويل لالأ�شل )حدث خ�شارة( وعندما يكون هذا 
احلدث )اأو الأحداث( له تاأثري علي التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل اأو ملجموعة من 

الأ�شول وميكن قيا�شه بدقة.
الدليل علي وجود ا�شمحالل من املمكن اأن يكون نتيجة لوجود موؤ�شر اإيل اأن املدينون 

اأو جمموعة من املدينون لديهم تع�شر مايل, خمالفة اأو تاأخري ل�شداد الفائدة اأو الدين, 
احتمالية مواجهة الفال�س اأو اإعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري اإيل 

النخفا�س يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات امل�شتقبلية والتغريات 
القت�شادية التي ترتبط مبوؤ�شر ال�شمحالل.

يتم قيا�س خ�شائر ا�شمحالل الأ�شول املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة والتي تتمثل يف الفرق 
بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )بعد 

ا�شتبعاد اخل�شائر امل�شتقبلية التي مل حتدث( املخ�شومة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال 
الأ�شلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل ويعرتف بقيمة اخل�شارة يف قائمة الدخل.

اإذا مت انخفا�س قيمة ال�شمحالل يف فرتة لحقة وكان هذا النخفا�س مرتبط بوقوع 
حدث بعد العرتاف الأويل لال�شمحالل )مثل حت�شني املدينون جلدارتهم الئتمانية( 

فيتم العرتاف برد ال�شمحالل يف قائمة الدخل.
و - راأ�س املال

يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية �شمن حقوق ملكية.
ز - الحتياطى القانونى

طبقًا للنظام ال�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى, ويتم 
التوقف عن جتنيب هذه الن�شبة اإذا بلغ الحتياطى قدرًا يوازى 50% من راأ�س مال ال�شركة 

امل�شدر واملدفوع ومتى نق�س الحتياطى يتعني العودة اإىل القتطاع. هذا الحتياطي غري 
للتوزيع. قابل 

ح - املخ�ش�شات
يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون هناك التزام حاىل )قانونى اأو ا�شتدلىل( 

كنتيجة لأحداث �شابقة وهذه الت�شوية التى من املتوقع اأن ينتج عنها تدفق نقدى من 
موارد ال�شركة التى ت�شمن فوائد اقت�شادية. ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام 

للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة 
هذا اللتزام. 

جممع 
الإهالك

الر�شيد يف 1 
12.766.94435.728.3491.300.1282.186.7573.552.651890.16456.424.993   -   -يناير 2013

الهالك 
2.857.81434.550286.107563.326109.1693.850.966   -   -   -خالل العام

جممع اهالك 
)78.000(   -   -   -)78.000(   -   -   -   -ال�شتبعادات

جممع 
الهالك 

يف 31 
دي�شمرب 

2013

-   -   12.766.94438.586.1631.256.6782.472.8644.115.977999.33360.197.959

�شايف القيمة 
الدفرتية 

يف 31 
دي�شمرب 

2013

-   2.274.116-   4.724.401100.178404.7471.444.760110.0989.058.300

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ
مباين اأرا�شي

واإن�شاءات
الت 

ومعدات 
واأجهزة

و�شائل 
نقل 

وانتقال
عدد 

واأدوات
اأثاث 

وجتهيزات
اأجهزة 
حا�شب 

اآيل
الإجمايل

الر�شيد يف 1 
2.274.11612.766.94443.310.5641.356.8562.877.6115.560.7371.109.43169.256.259   -يناير 2014

180.3521.132.890145.5053.995.126   -1.093.812   -   -1.442.567الإ�شافات

الر�شيد يف 
31 دي�شمرب 

2014
1.442.5672.274.11612.766.94444.404.3761.356.8563.057.9636.693.6271.254.93673.251.385

جممع 
الإهالك

الر�شيد يف 1 
12.766.94438.586.1631.256.6782.472.8644.115.977999.33360.197.959   -   -يناير 2014

الهالك خالل 
2.377.03034.278209.616704.760136.4303.462.114   -   -   -العام

جممع 
الهالك 

يف 31 دي�شمرب 
2014

-   -   12.766.94440.963.1931.290.9562.682.4804.820.7371.135.76363.660.073

�شايف القيمة 
الدفرتية 

يف 31 دي�شمرب 
2014

1.442.5672.274.116-   3.441.18365.900375.4831.872.890119.1739.591.312

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ
مباين اأرا�شي

واإن�شاءات
الت 

ومعدات 
واأجهزة

و�شائل نقل 
وانتقال

عدد 
واأدوات

اأثاث 
وجتهيزات

اأجهزة 
حا�شب 

اآيل
الإجمايل

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2015
1.442.5672.274.11612.766.94444.404.3761.356.8563.057.9636.693.6271.254.93673.251.385

53.0416.32533.7941.233.595   -404.078   -   -736.357الإ�شافات
   -   -   -   -   -1.952.866   -   -)1.952.866(حتويالت
اعدامات 

اأ�شول 
ثابتة

)176.567(-   -   )213.228(-   )81.149()56.625(-   )527.569(

الر�شيد يف 
31 دي�شمرب 

2015
49.4912.274.11612.766.94446.548.0921.356.8563.029.8556.643.3271.288.73073.957.411

جممع 
الإهالك
الر�شيد 

يف 1 يناير 
2015

-   -   12.766.94440.963.1931.290.9562.682.4804.820.7371.135.76363.660.073

الهالك 
خالل 

العام
-   -   -   568.1118.238158.116361.32440.4931.136.282

جممع 
اهالك 

العدامات
-   -   -   )184.831(-   )57.104()48.256(-   )290.191(

جممع 
الهالك 

يف 31 
دي�شمرب 

2015

-   -   12.766.94441.346.4731.299.1942.783.4925.133.8051.176.25664.506.164

�شايف 
القيمة 

الدفرتية
يف 31 

دي�شمرب 
2015

49.4912.274.116-   5.201.61957.662246.3631.509.522112.4749.451.247

قامت ال�شركة خالل العام مبراجعة الأعمار الإنتاجية لأ�شولها الثابتة وقامت بناًء على 
ذلك بتغيري الأعمار الإنتاجية لبع�س هذه الأ�شول. وطبقًا ملعيار املحا�شبة امل�شرى رقم 

)5( “ال�شيا�شات املحا�شبية والتغريات يف التقديرات املحا�شبية والأخطاء” عدلت الأعمار 
الإنتاجية املتبقية لتلك الأ�شول. وقد نتج عن ذلك تخفي�س م�شروف اإهالك العام مببلغ 

1.624.724 جنيه م�شري باملقارنة بالهالك اإذا مت ح�شابه طبقًا لنف�س الأعمار الإنتاجية 
قبل التعديل.

6 - املخزون 
201520142013

3.236.1022.853.2693.080.087خمزون التموين الطبى
829.418781.118787.117خمزون ال�شيدلية

143.762163.924202.366اأدوات كتابية ومطبوعات
232.442219.653278.127خمزن الفندقة والتغذية

92.39891.85484.087خمزن ال�شيانة
4.534.1224.109.8184.431.784

)يخ�شم( : خم�ش�س خمزون راكد وتالف 
   -)58.706(   -وبطئ احلركة *

4.534.1224.051.1124.431.784
* وتتمثل حركة خم�ش�س خمزون راكد وتالف وبطىء احلركة فيما يلى:

201520142013
   -   -58.706الر�شيد يف 1 يناير

   -58.706)58.706()اعدام( / تكوين خالل العام
   -58.706   -الر�شيد يف 31 دي�شمرب

7 - مدينون جتاريون 
201520142013

32.516.27423.467.98618.558.564م�شتحق من العمالء
6.318.6395.894.3071.040.287اأوراق القب�س

506.53263.813514.862اإيرادات املر�شى املقيمني
39.341.44529.426.10620.113.713

يخ�شم :
)2.301.473()2.197.614()14.022.102(النخفا�س يف اأر�شدة العمالء

25.319.34327.228.49217.812.240�شافى العمالء
-  تتمثل اأوراق القب�س يف ال�شيكات املح�شلة من العمالء. والتي مل يتم ايداعها يف البنوك 

لتح�شيلها بعد.
-  متثل اإيرادات املر�شى املقيمني يف الإيرادات التي مل يتم اإ�شدار فواتري عنها يف تاريخ 

امليزانية نظرًا لقامتهم يف امل�شت�شفى ومل يتم انهاء اإجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت 
احت�شاب القيمة بال�شافى بعد خ�شم املبالغ التي مت حت�شيلها منهم مقدمًا خالل اإقامتهم.

وتتمثل حركة ال�شمحالل فيما يلي:
201520142013

2.197.6142.301.4731.071.473الر�شيد يف 1 يناير
1.230.000)103.859(11.824.488املكون / )مرتد( خالل العام

14.022.1022.197.6142.301.473الر�شيد يف 31 دي�شمرب
-  بلغت اأر�شدة املدينون التجاريون التي مل ت�شتحق حتى تاريخ امليزانية ول يوجد عليها 

موؤ�شرات ا�شمحالل مبلغ 16.504.839 جنيه م�شري )2014 : 12.105.090 جنيه 
م�شرى( )2013 : 9.929.170 جنيه م�شرى(.

-  بلغت الأر�شدة التي حان ميعاد ا�شتحقاقها ومل حت�شل حتى تاريخ امليزانية ومل تنخف�س 
قيمتها مبلغ 3.171.231 جنيه م�شري )2014 : 2.546.493 جنيه م�شري( )2013 : 

8.629.394 جنيه م�شرى( وذلك بخ�شو�س عمالء اأو معامالت لي�س لها تاريخ اإخفاق �شابق. 
ويو�شح البيان التاىل حتليل باأعمار هذه الأر�شدة :

201520142013
1.712.3951.605.8014.494.487اأقل من �شهر

1.458.836940.6924.134.907من �شهر حتى خم�شة اأ�شهر
8 - مدينون وار�شدة مدينة اأخرى

201520142013
6.715.5806.770.5961.918.933م�شتحق من اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 24(

1.523.1291.849.1672.484.126م�شروفات مدفوعة مقدمًا
خ�شم ل�شالح امل�شت�شفى – طرف م�شلحة 

1.207.0151.055.552958.534ال�شرائب
399.083601.9132.192.579دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين

143.198143.198138.998تاأمينات لدى الغري
115.123109.414155.699م�شتحق من العاملني

119.186154.780224.110مدينون متنوعون
10.222.31410.684.6208.072.979

يخ�شم : 
)262.018()262.018()854.860(ال�شمحالل يف الأر�شدة املدينة الأخرى
م�شتحق من اأطراف ذات عالقة – اجلزء 

   -   -)6.715.580(الغري متداول
2.651.87410.422.6027.810.961

امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة ي�شتحق من ال�شركة الأم, ووفقًا لتعهد �شركة م�شت�شفى النيل 
بداروى ل يتم املطالبة به اإل بعد خم�س �شنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود نقدية 

كافية لدى ال�شركة الأم وي�شتحق عنه فائدة �شنوية مبعدل 2.4% بالإ�شافة اإىل �شعر 
الكوريدور املعلن من البنك املركزى امل�شرى.

وتتمثل حركة خم�ش�س ال�شمحالل خالل العام فيما يلي:
201520142013

262.018262.018262.018الر�شيد يف 1 يناير
   -   -592.842املكون خالل العام

854.860262.018262.018الر�شيد يف 31 دي�شمرب



9 - النقدية بال�شندوق والبنوك
201520142013

310.994344.461388.905نقدية بال�شندوق
18.475.2596.012.2202.592.277ح�شابات جارية 

18.786.2536.356.6812.981.182
يتم الحتفاظ باحل�شابات اجلارية ببنوك تخ�شع لرقابة البنك املركزى. 

10 - خم�ش�شـات
201520142013

   -   -1.925.000خم�ش�س ق�شايا
   -2.722.700722.700خم�ش�س مطالبات

   -   -293.259خم�ش�س اجازات
4.940.959722.700-   

وتتمثل حركة املخ�ش�شات فيما يلى:
2015

امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام
الر�شيد اأخر العامخالل العام

1.925.000   -1.925.000   -خم�ش�س ق�شايا
2.722.700   -722.7002.000.000خم�ش�س مطالبات

293.259   -293.259   -خم�ش�س اجازات
4.940.959   -722.7004.218.259الجماىل

2014
امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام

الر�شيد اأخر العامخالل العام
   -   -   -   -خم�ش�س ق�شايا

722.700   -722.700   -خم�ش�س مطالبات
722.700   -722.700   -الجماىل

2013
امل�شتخدم املكون خالل العامالر�شيد اأول العام

الر�شيد اأخر العامخالل العام
   -   -   -   -خم�ش�س ق�شايا

   -   -   -   -خم�ش�س مطالبات
   -   -   -   -الجماىل

11 - دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
201520142013

12.505.6658.832.9389.333.290املوردين 
7.019.6437.458.7214.595.258اأوراق دفع

3.514.6104.684.6264.024.253م�شروفات م�شتحقة
479.523135.057128.302�شرائب ك�شب عمل

458.250286.002283.717تاأمينات من الغري
409.93918.569108.452تاأمينات اجتماعية

181.30098.00082.788اإيرادات مقدمة
149.217250.4685.951.872دائنو توزيعات

216.271192.237   -م�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 24(
1.462.1901.127.0422.967.578دائنون متنوعون

26.180.33723.107.69427.667.747
12 - راأ�س املال امل�شدر

يتكون راأ�س مال ال�شركة امل�شـدر واملدفـوع من عدد 1.500.000 �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية 10 
جنيـه م�شـرى باجماىل 15.000.000 جنيه م�شرى.

وفى تاريخ 20 نوفمرب 2014, مت اإ�شدار قرار رئي�س الهيئة العامة لال�شتثمار بزيادة راأ�س املال 
مببلغ 5.000.000 جنيه م�شري عبارة عن مبلغ 4.910.090 جنيه م�شري من ح�شاب الأرباح 

املرحلة ومبلغ قدره 89.910 جنيه م�شري زيادة نقدية لي�شبح راأ�س مال ال�شركة امل�شـدر 
واملدفـوع عدد 2.000.000 �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية 10 جنيـه م�شـرى باجماىل 20.000.000 

جنيه م�شرى وقبل 7 �شبتمرب 2015 كان هيكل امل�شاهمني علي النحو التايل:
القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمالن�شبةال�شم

16334.9973.349.970%ال�شيدة / نفي�شة ح�شن الزينى – م�شرية
�شركة النيل بدراوى القاب�شة للتنمية 

24473.6374.736.370%وال�شتثمار "�س.م.م."
18354.2703.542.700%الدكتور / ح�شام ح�شن بدراوى – م�شري

الدكتور / حممد ح�شن حمدى بدراوى 
6126.0951.260.950%– م�شري

36711.0017.110.010%اآخرون – م�شريون
1002.000.00020.000.000%الإجمايل

ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية يف 7 �شبتمرب 2015 مت تعديل هيكل امل�شاهمني 
لي�شبح كالتايل:

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمالن�شبةال�شم
99.9151.998.39219.983.920%�شركة م�شت�شفى كليوباترا "�س.م.م."

ال�شيد / حممد عمرو حممد نبيل لطفى 
0.0841.60716.070%– م�شري

0.001110%ال�شيدة / نفي�شة ح�شن الزينى - م�شرية
1002.000.00020.000.000%الإجمايل

13 - الحتياطيـات
اأ - الحتياطي العام

يتم تكوين الحتياطي العام مبوافقة من اجلمعية العامة للم�شت�شفي وي�شتعمل بقرار منها بناءًا 
علي اقرتاح من جمل�س الإدارة.
ب - الحتياطي القانونى

طبقًا للنظام الأ�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى, ويتم 
التوقف عن جتنيب هذه الن�شبة اإذا بلغ الحتياطى قدرًا يوزاى 50% من راأ�س مال ال�شركة امل�شدر 

واملدفوع ومتى نق�س الحتياطى يتعني العودة اإىل القتطاع. هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.
وتتمثل احلركة علي الحتياطيات فيما يلي:

الجماىلالحتياطي العامالحتياطي القانوين
1.845.5122.500.0004.345.512الر�شيد يف 1 يناير 2013

374.253   -374.253املكون خالل العام
2.219.7652.500.0004.719.765الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013

الجماىلالحتياطي العامالحتياطي القانوين
2.219.7652.500.0004.719.765الر�شيد يف 1 يناير 2014

385.482   -385.482املكون خالل العام
2.605.2472.500.0005.105.247الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2014

14 - اإيرادات الن�شاط
201520142013

47.459.95245.793.97736.281.066اإيرادات اقامة وا�شراف طبي
25.318.20317.005.31321.178.096اإيرادات عمليات

11.056.38613.507.9216.619.667اإيرادات عيادات خارجية
9.515.4978.267.7006.983.683اإيرادات معامل

9.107.2956.681.1922.303.819اإيرادات مركز الأورام
7.322.2745.370.8824.393.052اإيرادات ق�شطرة قلب

5.307.0154.750.7273.853.212اإيرادات خدمة
2.265.7072.104.9092.225.642اإيرادات اأ�شعة

1.427.0481.767.4121.185.759اإيرادات �شيدلية
1.259.639952.740735.667اإيرادات طوارىء

315.258269.054206.349اإيرادات فحو�شات قلب
273.002331.906332.193اإيرادات عالج طبيعى
679.803678.701503.945اإيرادات اأق�شام اأخرى

121.307.079107.482.43486.802.150
15 - تكاليف الن�شاط

201520142013
34.319.39931.755.30927.938.499توريدات طبية واأدوية

16.995.13313.809.73312.762.168اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
14.242.47511.990.1669.292.737اأتعاب اأطباء

م�شروفات �شيانة وطاقة 
7.838.1097.213.3408.081.018وات�شالت ومرافق 

3.414.2784.290.0251.999.821ايجارات
3.486.0743.455.3183.766.427تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

1.197.0933.462.1143.850.966اهالك واإعدام اأ�شول ثابتة
108.780144.0651.353.570م�شروفات اأخرى 

81.601.34176.120.07069.045.206
16 - م�شروفات اإدارية وعمومية

201520142013
�شايف ال�شمحالل )رد ال�شمحالل( يف 

1.230.000)103.859(12.417.330املدينون التجاريون واأر�شدة مدينة اأخرى
10.131.2135.261.6264.840.113اأجور ومرتبات ومزايا عاملني

1.302.7471.483.3541.696.560م�شروفات �شيانة وطاقة وات�شالت ومرافق
787.429505.73436.613تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

539.100546.700539.000ايجارات
2.894.9311.552.0331.943.763م�شروفات اأخرى

28.072.7509.245.58810.286.049
17 - اإيرادات اأخرى

201520142013
870.5931.010.747446.035اإيراد كافترييا

565.887253.85797.200ايجارات
   -173.421167.895اإيراد ركن الهدايا

   -   -152.146اإيراد بيع كهنة )خمردة(
94.7032.028.174328.240اإيرادات متنوعة

1.856.7503.460.673871.475
18 - امل�شروفات ح�شب طبيعتها

201520142013
41.368.82131.061.52526.895.018اأجور ومرتبات ومزايا عاملني *

34.319.39931.755.30927.938.499توريدات طبية واأدوية

�شايف ال�شمحالل مدينون واأر�شدة مدينة 
1.230.000)103.859(12.417.330اأخرى

9.140.8568.514.1099.777.578م�شروفات �شيانة وطاقة وات�شالت ومرافق
3.953.3784.836.7252.538.821ايجارات

4.273.5034.143.6373.803.040تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة
1.197.0933.462.1143.850.966اهالك واعدام اأ�شول ثابتة

3.003.7111.696.0983.297.333م�شروفات اأخرى
109.674.09185.365.65879.331.255

* فيما يلى حتليل مل�شروفات اأجور ومرتبات ومزايا عاملني:
201520142013

25.648.42317.846.60716.178.581اأجور ومرتبات
14.242.47511.990.1669.292.737اأتعاب اأطباء

1.045.422869.402837.633تاأمينات اجتماعية
432.501355.350586.067اأخـرى

41.368.82131.061.52526.895.018
19 - ال�شريبة املوؤجلة

2015
الجماىلخم�ش�شات اأخرىاأ�شول ثابتة

3.379.724   -3.379.724ر�شيد اأول العام
)661.591(499.108)1.160.699(احلركة خالل العام - )التزام( / ا�شل

2.219.025499.1082.718.133الر�شيد اأخر العام - )التزام( / ا�شل

2014
الجماىلخم�ش�شات اأخرىاأ�شول ثابتة

3.097.620   -3.097.620ر�شيد اأول العام
282.104   -282.104احلركة خالل العام - اأ�شل

3.379.724   -3.379.724الر�شيد اأخر العام - اأ�شل
2013

الجماىلخم�ش�شات اأخرىاأ�شول ثابتة
2.680.508   -2.680.508ر�شيد اأول العام

417.112   -417.112احلركة خالل العام - اأ�شل
3.097.620   -3.097.620الر�شيد اأخر العام - اأ�شل

20 - �شرائب الدخل
تتمثل �شريبة الدخل عن العام فيما يلي:

201520142013
4.991.3127.017.8812.060.578�شريبة حالية

)417.112()282.104(661.591ال�شريبة املوؤجلة
5.652.9036.735.7771.643.466

تختلف ال�شريبة على الربح قبل ال�شرائب عن املبلغ املتوقع احل�شول عليه نظريًا بتطبيق 
متو�شط معدل ال�شريبة املطبق على اأرباح ال�شركة على النحو التاىل :

201520142013
9.265.39224.893.0628.371.259�شافى الربح قبل ال�شرائب

�شريبة الدخل املح�شوبة على اأ�شا�س معدل 
2.084.7137.417.9192.092.815ال�شريبة املحلى املطبق

3.230.217102.713307.500م�شروفات غري معرتف بها �شريبيًا
)12.475(   -337.973اأثر التغري يف �شعر ال�شريبة املطبق

)744.374()784.855(   -ت�شويات �شنوات �شابقة
5.652.9036.735.7771.643.466�شرائب الدخل

19.63%27.06%61.01%ال�شعر الفعلي لل�شريبة
201520142013التزامات �شريبة الدخل احلالية يف امليزانية

5.902.6352.060.5781.997.003الر�شيد يف 1 يناير
)1.997.003()3.175.824()6.748.074(مدفوعات خالل العام

4.991.3127.017.8812.060.578املحمل خالل العام
4.145.8735.902.6352.060.578الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

21 - الإرتباطـات
اأ- الرتباطات الراأ�شمالية :

تتمثل الرتباطات الراأ�شمالية املتعلقة بالأ�شول الثابتة يف نهاية ال�شنة املالية والتي مل ت�شتحق 
بعد مبلغ �شفر جنيه م�شري )2014 :  517.310 جنيه م�شرى( )2013 : �شفر جنيه م�شرى(.

ب- اللتزامات اليجارية :
تتمثل الرتباطات اليجارية يف نهاية ال�شنة املالية والتي مل ت�شتحق بعد فيما يلى :

201520142013
3.115.6583.934.6303.101.191اأقل من �شنة

2.083.0194.553.4135.478.886من �شنة حتى ثالث �شنوات
766.1122.841.404   -اأكرث من ثالث �شنوات

ال�شريبي املوقف   -  22
وال�شناعية التجارية  الأرباح  �شريبة  اأول: 

ال�شركة حتى  امل�شتحقات عن  2009 ومت دفع كافة  ال�شنوات حتى عام  مت ت�شوية   -
.2009 نهاية عام 

هناك منوذج 19 عام 2010 وعام 2011 وعام 2012, �شادر حتت رقم 13833   -
2015 ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجارى عمل اللجنة  اأغ�شط�س   18 يف تاريخ 

حاليًا. الداخلية 
2014 مل ي�شدر بهم عينة حتى تاريخة.  / 2013 ال�شنوات   -

العمل ك�شب  �شريبة  ثانيًا: 
اأي  2011 وال�شداد, ول يوجد  مت النتهاء من فح�س وت�شوية ال�شنوات حتى عام   -

.2011 عام  حتى  لل�شنوات  م�شتحقات 
2013 و2014.  ,2012 ل�شنوات  ال�شريبية  الت�شويات  جارى عمل   -

الدمغة �شريبة  ثالثًا: 
2005 وال�شداد. ال�شنوات حتى عام  مت فح�س   -

جارى فح�س ال�شنوات من عام 2006 حتى عام 2014.  -
املحا�شبية ال�شيا�شات  تطبيق  وتغيري  جوهرية  اأخطاء  ت�شحيح   -  23

ال�شيا�شات  بع�س  تطبيق  وتغيري  حما�شبية  اأخطاء  بت�شحيح  الإدارة  قامت  العام,  خالل 
بال�شافى  والتغيري  الأخطاء  تلك  ت�شحيح  مت  وقد  �شابقة  بفرتات  متعلقة  املحا�شبية 
رقم  امل�شرى  املحا�شبة  معيار  ملتطلبات  طبقًا  ال�شريبى  الأثر  العتبار  يف  الأخذ  بعد 

وتتمثل  والأخطاء«.  املحا�شبية  التقديرات  يف  والتغريات  املحا�شبية  »ال�شيا�شات   )5(
يلى: فيما  ت�شحيحها  مت  التي  الأخطاء 

الثابتة  الأ�شول 
لن�شب  ال�شابقة طبقًا  ال�شنوات  بع�س  الإدارة بح�شاب م�شروف الهالك خالل  تقم  مل 

العام احلايل مبراجعة ح�شاب  ال�شنوات, وقد قامت الإدارة خالل  الإهالك املطبقة بتلك 
املعنية كما لو كانت  ال�شنوات  اإدراج الفروق على  ال�شنوات واإعادة  الإهالك عن تلك 

قامت  ذلك,  اإىل  بالإ�شافة  ال�شنوات.  تلك  خالل  �شليم  ب�شكل  املحا�شبية  ال�شيا�شة  تطبق 
كاأ�شول  والإ�شالح  ال�شيانة  م�شروفات  بع�س  بت�شجيل  ال�شابقة  الأعوام  خالل  الإدارة 

الثابتة  »الأ�شول   »10« رقم  امل�شرى  املحا�شبة  معيار  متطلبات  مع  يتنافى  مبا  ثابتة 
اإدراج تلك الأ�شول باأثر رجعى  واهالكاتها«, وقد قامت الإدارة خالل العام احلايل بعدم 

مع ما ترتب على ذلك من اإهالك خالل الأعوام ال�شابقة.
اأخرى واأر�شدة دائنة  اأخرى ودائنون  واأر�شدة مدينة  مدينون 

اأ�شدرتها  التي  الآجلة  ال�شيكات  بع�س  بت�شجيل  الإدارة  قامت  ال�شابقة,  ال�شنوات  خالل 
الدائنون  �شمن  له  موازى  مبلغ  وت�شجيل  مقدمًا  مدفوع  كم�شروف  معينة  جهات  ل�شالح 

كاأوراق دفع.
ال�شيكات ل متثل م�شروفات مدفوعة مقدمًا ول يتوافر بها �شروط  اأن هذه  وحيث 

ال�شيكات  اأن  املالية, كما  القوائم  اإعداد وعر�س  باإطار  الواردة  الإعرتاف بالأ�شول 
الإدارة خالل  ا�شتحقاقها, فقد قامت  تاريخ  التزامات قبل  امل�شجلة ل تعترب  الآجلة 

باأثر  واللتزامات  الأ�شول  بتلك  العرتاف  بعدم  اخلطاأ  ذلك  بت�شحيح  احلالية  ال�شنة 
كاأ�شول  امل�شاهمني  لبع�س  اململوكة  الأ�شول  بع�س  ت�شجيل  مت  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  رجعى. 

واإدراجها  ثابتة  كاأ�شول  اإدراجها  باإلغاء  ذلك  ت�شحيح  مت  وقد  بامل�شت�شفى,  مملوكة  ثابتة 
امل�شاهمني. من  امل�شتحقة  الأر�شدة  �شمن 

الن�شاط اإيرادات 
الإدارة  اإن  الإجمالية حيث  بالقيمة  لتظهر  الإيرادات  الإدارة بتعديل عر�س بع�س  قامت 
متطلبات  يخالف  مما  بها  املتعلقة  التكاليف  خ�شم  بعد  الإيرادات  بع�س  بعر�س  تقوم  كانت 

الإف�شاح يف معيار املحا�شبة امل�شري رقم »11« الإيراد الأمر الذي نتج عنه تعديل يف 
اأول العام مبا  طريقة عر�س بع�س الإيرادات وامل�شروفات ومت تاأثري الأرباح املرحلة يف 

العر�س. تعديل  بعد  ال�شابقة  الأعوام  يخ�س 
الن�شاط تكاليف 

الأمر  بال�شافى  كانت تعر�س  اأنها  امل�شروفات حيث  بع�س  بتعديل عر�س  الإدارة  قامت 
منف�شل. ب�شكل  لتظهر  امل�شروفات  بع�س  عر�س  طريقة  يف  تعديل  عنه  نتج  الذي 

الدخل: امليزانية وح�شابات قائمة  اأر�شدة  من  التعديل على كل  باأثر  بيان  يلى  فيما 
اأر�شدة امليزانية : اأثر التعديل على   - 1

الر�شيد بعد التعديل 2013التعديلالر�شيد قبل التعديل 2013
9.058.300)17.339.652(26.397.952الأ�شول الثابتة )بال�شايف(

   -)120.000(120.000ا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة
7.810.961)5.712.744(13.523.705مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

)27.667.747(6.279.178)33.946.925(دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
3.945.9123.097.620)848.292(التزامات �شريبية موؤجلة

)2.060.578(1.115.246)3.175.824(�شرائب الدخل 
الأرباح املرحلة يف 1 يناير 

*  2014)7.343.857(10.842.5883.498.731

2 - اأثر التعديل على ح�شابات قائمة الدخل :
الر�شيد بعد اإعادة التبويب 

الر�شيد بعد التعديل 2013التعديلوقبل التعديل 2013

)86.802.150()28.991.544()57.810.606(�شافى اإيرادات الن�شاط
37.755.39131.289.81564.151.646تكاليف الن�شاط

10.249.45936.59015.179.609م�شروفات اإدارية وعمومية
2.060.578)1.115.246(3.175.824�شرائب الدخل 

)417.112()230.143()186.969(ال�شريبة املوؤجلة
* يتمثل اأثر ت�شحيح اأخطاء وتغيري تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية عن الأعوام ال�شابقة على 

الأرباح املرحلة فيما يلي:
قيمة التعديل

)7.343.857(ر�شيد الأرباح املرحلة يف 1 يناير 2013 كما �شبق اإ�شداره
17.384.346اأثر ت�شحيح الأخطاء يف ح�شاب م�شروف الإهالك وعدم الإعرتاف ببع�س الأ�شول

)2.825.989(اأثر تعديل طريقة عر�س لبع�س الإيرادات
)3.715.769(اأثر تعديل ال�شرائب املوؤجلة

10.842.588اإجمايل اأثر ت�شحيح اأخطاء وتغيري تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يف ال�شنوات ال�شابقة
3.498.731ر�شيد اخل�شائر املرتاكمة 2013 بعد التعديل

فيما يلي الأثر علي نتائج الأعمال:
2013

7.717.265الربح بعد �شريبة الدخل كما �شبق عر�شة فى 31 دي�شمرب 2013
)989.472(ت�شحيح اخطاء جوهرية وتغيري تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية

6.727.793الربح بعد �شريبة الدخل بعد التعديل

3 - اأرقام املقارنة
هذا وقد مت اإعادة تبويب اأرقام املقارنة للتتما�شي مع تبويبات ال�شركة الأم ومل يوؤثر هذا 

التبويب علي �شايف اأ�شول ال�شركة و�شايف اأرباحها.
24 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

يتم التعامل مع الأطراف ذوى العالقة بنف�س اأ�ش�س التعامل مع الغري وقد بلغت الأر�شدة مع 
الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام ما يلى :

اأر�شدة امليزانية :
31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015طبيعة التعامل)اأطراف ذو عالقة(

مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
�شركة م�شت�شفي كليوباترا 

   -   -6.715.580متويل)ال�شركة الأم(

تقدمي خدمات �شركة ميدى كري
1.138.9921.009.991   -طبية

تقدمي خدمات ال�شركة امل�شرية للمقاولت
444.528444.528   -طبية

تقدمي خدمات جارى امل�شاهمني
5.187.076464.414   -طبية

6.715.5806.770.5961.918.933

31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015طبيعة التعامل
دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

216.271192.237   -اأتعاب اأطباءجارى م�شاهمني
-   216.271192.237

فيما يلي بيان بالتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام:
31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015)اأطراف ذو عالقة(

مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
   -   -6.715.580متويل

382.99297.200   -اإيجارات
4.722.662400.673   -م�شحوبات

5.575.1745.324.974   -اإيرادات خدمات طبية
)5.881.425()5.829.165(   -متح�شالت

)58.578(6.715.5804.851.663�شافى احلركة خالل العام
وتتمثل احلركة علي مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى فيما يلي:

31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015
1.918.9331.977.511   -الر�شيد يف 1 يناير

   -   -6.715.580التمويل
5.958.1665.422.174   -اإجمايل املحمل علي قائمة الدخل

)5.881.425()5.829.165(   -املتح�شالت
4.722.662400.673   -اإجمايل امل�شحوبات

6.715.5806.770.5961.918.933الر�شيد يف 31 دي�شمرب

31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015
دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

578.519425.582   -اأتعاب اأطباء
)314.555()554.485(   -مدفوعات

24.034111.027   -�شافى احلركة خالل العام
وتتمثل احلركة علي دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى فيما يلي:

31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015
192.23781.210   -الر�شيد يف 1 يناير 

578.519425.582   -اجماىل املحمل على قائمة الدخل
)314.555()554.485(   -اجماىل امل�شدد

216.271192.237   -الر�شيد يف 31 دي�شمرب
اعتماد امليزانية:

وبتاريخ 2016/4/24 اعتمدت اجلمعية العامة العادية ل�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي   -
�س.م.م. القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2015 و�شوف يتم اتخاذ 

اجراءات اعتماد حم�شر اجلمعية من الهيئة العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة كما �شتقوم 
ال�شركة مبوافاة البور�شة باملح�شر املعتمد حني اإعتماده.

4 - القوائم املالية ل�شركة م�شت�شفي ال�شروق �س.م.م. لل�شنوات املالية املنتهية 
يف 2013/12/31, 2014/12/31, 2015/12/31:

يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات  املالية  القوائم  علي  احل�شابات  مراقب  تقرير 
2015/12/31 ,2014/12/31 ,2013/12/31

ال�شادة م�شاهمي �شركة م�شت�شفى ال�شروق »�شركة م�شاهمة م�شرية«
تقرير على القوائم املالية 

راجعنــا القوائم املالية املرفقة ل�شركـة م�شت�شفى ال�شروق »�شركة م�شاهمة م�شرية« واملتمثلة يف 
امليزانية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013 وكذا قوائم الدخل والتغريات يف حقوق امللكية 

والتدفقات النقدية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ, وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية 
الهامة وغريها من الإي�شاحات.

م�شئولية الإدارة عن القوائم املالية 
هذه القوائم املالية م�شئولية اإدارة ال�شركة, فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س القوائم املالية 

عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية, وتت�شمن 
م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �شلة باإعداد وعر�س قوائم مالية 

عر�شًا عادًل ووا�شحًا خالية من اأية حتريفات هامة وموؤثرة �شواء ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, كما 
تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�شبية 

املالئمة للظروف.
م�شئولية مراقب احل�شابات

تقت�شـر م�شئوليتنا على اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �شوء مراجعتنا لها, وقد متت 
مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�شرية ويف �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية. وتتطلب هذه 

املعايري اللتزام مبتطلبات ال�شلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�شول على تاأكد منا�شب 
باأن القوائم املالية خالية من التحريفات الهامة واملوؤثرة.

وتت�شمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم والإف�شاحات 
يف القوائم املالية. وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم ال�شخ�شى ملراقب احل�شابات 

وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم املالية �شواء الناجت عن الغ�س اأو 
اخلطاأ. ولدى تقييم هذه املخاطر ي�شع مراقب احل�شابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات 

ال�شلة بقيام ال�شركة باإعداد القوائم املالية والعر�س العادل والوا�شح وذلك لت�شميم اإجراءات 
مراجعة منا�شبة للظروف ولكن لي�س بغر�س اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة. 

وت�شمل عملية املراجعة اأي�شا تقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات املحا�شبية 
الهامة التي اأعدت مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �شالمة العر�س الذى قدمت به القوائم املالية.

واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شًا منا�شبًا لإبداء 
راأينا على هذه القوائم املالية.

الــراأي
ومن راأينا اأن القوائم املالية امل�شار اإليها اأعاله تعرب بعدالة وو�شوح, فى جميع جوانبها الهامة, عن 

املركز املاىل ل�شركة م�شت�شفى ال�شروق »�شركة م�شاهمة م�شرية« فى 31 دي�شمرب 2015 و2014 
و2013, وعن اأدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�شنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ وذلك 

طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني واللوائح امل�شرية ذات العالقة.
تقرير على املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

مت�شك ال�شركة ح�شابات مالية منتظمة تت�شمن كل ما ن�س القانون ونظام ال�شركة على وجوب 
اإثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احل�شابات, وقد مت جرد 

املخزون مبعرفة اإدارة ال�شركة طبقًا لالأ�شول املرعية.
البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة املعد وفقًا ملتطلبات القانون رقم 159 ل�شنة 1981 

ولئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�شركة وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل 
تلك البيانات بالدفاتر.

تامر عبد التـواب
ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني
�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996

من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف 21 اأبريل 2016

اأوّل: امليزانية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و 2013 
املعدلة2015اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

2014
املعدلة
2013

الأ�شول غري املتداولة
550.782.83751.132.01851.285.593الأ�شول الثابتة

212.163.4461.965.0661.935.314اأ�شول �شريبية موؤجلة
52.946.28353.097.08453.220.907اإجماىل الأ�شول غري املتداولة

الأ�شول املتداولة
68.712.1968.349.4926.953.594املخزون

720.287.04017.028.37211.106.807مدينون جتاريون
82.350.3322.759.5732.940.032مدينون اأخرون واأر�شدة مدينة اأخرى

94.089.8194.758.6694.205.873النقدية بال�شندوق والبنوك
35.439.38732.896.10625.206.306اإجمايل الأ�شول املتداولة

اللتزامات املتداولة
1012.070.1247.000.0007.000.000خم�ش�شات 

1119.294.02319.117.46017.875.947دائنون وار�شدة دائنة اأخرى
129.477.4715.546.0035.544.706اجلزء املتداول من القرو�س

204.108.1785.241.5633.388.327�شرائب الدخل احلالية
44.949.79636.905.02633.808.980اإجمايل اللتزامات املتداولة

)8.602.674()4.008.920()9.510.409(النق�س يف راأ�س املال العامل
43.435.87449.088.16444.618.233اإجمايل ال�شتثمار

يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�شاهمني
1325.000.00025.000.00025.000.000راأ�س املال امل�شدر

1410.215.0199.229.9508.667.170احتياطيات
7.329.07312.986.2187.417.089اأرباح مرحلة

42.544.09247.216.16841.084.259اإجمايل حقوق امل�شاهمني 

اللتزامات غري املتداولة
12891.7821.871.9963.533.974اجلزء غري املتداول من القرو�س 
اإجمايل متويل راأ�س املال العامل 

43.435.87449.088.16444.618.233واللتزامات غري املتداولة

ثانيّا قوائم الدخل عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013:
املعدلة 2015اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

2014
املعدلة
2013

15138.642.178117.592.07298.524.206اإيرادات الن�شاط
يخ�شم:

)76.035.389()85.850.554()99.913.207(16تكاليف الن�شاط
38.728.97131.741.51822.488.817جممل الربح

ي�شاف / )يخ�شم( :
)14.540.905()17.078.570()25.581.868(17م�شروفات اإدارية وعمومية

)6.676.913(   -)5.070.124(10خم�ش�شات اأخرى
181.231.3431.189.3221.072.690اإيرادات اأخرى

اأرباح العام قبل اإيرادات التمويل و�شرائب 
9.308.32215.852.2702.343.689الدخل

19128.342113.06272.973اإيرادات التمويل
)20.861()55.125()1.333.834(م�شروفات التمويل

8.102.83015.910.2072.395.801اأرباح العام قبل ال�شريبة على الدخل
)2.638.327()4.491.563()4.108.178(20ال�شريبة احلالية
21198.38029.752172.330ال�شريبة املوؤجلة

)70.196(4.193.03211.448.396ربح العام بعد ال�شرائب
يف 31  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن   - امللكية  حقوق  فى  التغري  قائمة  ثالثا: 

دي�شمرب 2015 و2014 و2013
الإجمايلالأرباح املرحلةالحتياطياتراأ�س املال املدفوع)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

الر�شيد يف 1 يناير 2013 كما �شبق 
25.000.0007.682.46816.774.79349.457.261اإ�شداره

)1.483.644()1.483.644(   -   -اثر ت�شحيح اأخطاء �شنوات �شابقة
25.000.0007.682.46815.291.14947.973.617الر�شيد يف 1 يناير 2013 املعدل

   -)984.702(984.702   -املحول اإيل الحتياطيات
)6.819.162()6.819.162(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2012

5.627.8005.627.800   -   -�شايف اأرباح العام كما �شبق اإ�شداره
)5.697.996()5.697.996(   -   -اأثر ت�شحيح اأخطاء العام ال�شابق

   -)70.196(   -   -ربح العام املعدل 
25.000.0008.667.1707.417.08941.084.259الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2013

25.000.0008.667.1707.417.08941.084.259الر�شيد يف 1 يناير 2014 
   -)562.780(562.780   -املحول اإيل الحتياطيات

)5.316.487()5.316.487(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2013
11.448.39611.448.396   -   -�شايف اأرباح العام

25.000.0009.229.95012.986.21847.216.168الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2014
25.000.0009.229.95012.986.21847.216.168الر�شيد يف 1 يناير 2015 

   -)985.069(985.069   -املحول اإيل الحتياطيات
)8.865.108()8.865.108(   -   -توزيعات الأرباح عن عام 2014

4.193.0324.193.032   -   -�شايف اأرباح العام
25.000.00010.215.0197.329.07342.544.092الر�شيد فى 31 دي�شمرب 2015

رابعًا: قائمة التدفقات النقدية - عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2015 و2014 و2013

املعدلة 2015اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
2014

املعدلة
2013

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
8.102.83015.910.2072.395.801�شايف الربح قبل ال�شريبة

تعديالت لت�شوية �شافى الأرباح مع التدفقات 
النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

53.842.2314.889.0825.042.337الإهالك 
18318.41911.4961.134خ�شائر بيع اأ�شول ثابتة

109.037   -5152.985اإعدام اأ�شول ثابتة
6.823.071   -105.070.124خم�ش�شات 

34.679   -74.329.857ال�شمحالل يف قيمة املدينون التجاريون
)255.195(   -   -خم�ش�شات انتفي الغر�س منها

1.333.83455.12520.861فوائد مدينة
)72.973()67.862()24.263(19فوائد دائنة

23.126.01720.798.04814.098.752اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل
التغري فى راأ�س املال العامل

)1.551.118()1.395.898()362.704(التغري يف املخزون
9.140.140)5.921.565()7.588.525(التغري يف املدينون التجاريون

409.241180.459140.827التغري يف املدينون الأخرون والأر�شدة املدينة
)1.044.651(176.5631.241.513التغري يف الدائنون والأر�شدة الدائنة

)3.673.461()2.638.327()5.241.563(20�شرائب دخل مدفوعة
)2.523.071(   -   -امل�شتخدم من املخ�ش�شات

�شافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة 
10.519.02912.264.23014.587.418الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية
27.66210.0306.182متح�شالت من بيع اأ�شول ثابتة
)2.205.492()4.757.033()3.992.116(مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة

1924.26367.86272.973فوائد دائنة حم�شلة
�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى 

)2.126.337()4.679.141()3.940.191(الأن�شطة ال�شتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)6.819.162()5.316.487()8.865.108(توزيعات الأرباح املدفوعة
)3.542.774()1.660.681(2.951.254التغري يف القرو�س

)20.861()55.125()1.333.834(فوائد مدفوعة
�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف 

)10.382.797()7.032.293()7.247.688(الأن�شطة التمويلية
552.7962.078.284)668.850(التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

4.758.6694.205.8732.127.589النقدية وما فى حكمها اأول العام 
94.089.8194.758.6694.205.873النقدية وما يف حكمها اأخر العام

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنوات  عن   - املالية  للقوائم  املتممة  الإي�شاحات 
دي�شمرب 2015 و2014 و2013

1 - مقدمـة
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفى ال�شروق »�شركة م�شاهمة م�شرية« موؤ�ش�شة وفقًا لأحكام القانون 

رقم 8 ل�شنة 1997 ب�شاأن �شمانات وحوافز ال�شتثمار والقانون رقم 95 ل�شنة 1992 
والعقد والنظام الأ�شا�شى لها. مت الرتخي�س بتاأ�شي�س ال�شركة مبوجب قرار رئي�س الهيئة 

العامة لال�شتثمار واملناطق احلرة رقم 190 ل�شنة 1997 ال�شادرة بتاريخ 10 يوليو 1997, 
وقيدت بال�شجل التجارى ا�شتثمار اجليزة برقم 56661.

يقع مقر ال�شركة الرئي�شى فى 3 و5 �شارع بحر الغزال, احمد عرابي, املهند�شني, القاهرة.
غر�س ال�شركة هو اإن�شاء م�شت�شفى عالجى لإقامة املر�شى واجراء العمليات اجلراحية 

والأ�شعة والتحاليل الطبية والعالج الطبيعى والعالج لتعوي�س ال�شوائل باجل�شم مع ق�شم 
لرعاية الأطفال غري كاملى النمو بجانب الفح�س الطبي ال�شامل وت�شم الأق�شام التالية 
: العناية املركزى – الكلى ال�شناعية – ق�شم ولدة ون�شاء – مناظري اجلهاز اله�شمى – 
ح�شانات الأطفال – التعقيم املركزى – �شبكة الغازات – غرفة عمليات ثالث وجراحة 
امل�شالك البولية وجراحة الأنف والذن واحلنجرة وجراحة العيون وجراحة الأوعية 
الدموية وجراحة املخ والأع�شاب وجراحة التجميل كما ت�شم عيادات ال�شنان والرمد 

والأنف والأذن واحلنجرة والن�شاء والولدة والعظام والباطنة.
مت اعتماد القوائم املالية لالإ�شدار من قبل اإدارة ال�شركة فى 21 اأبريل 2016 مع الأخذ 
يف العتبار اأن اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد 

اإ�شدارها.
2 - ال�شيا�شات املحا�شبية

فيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي ا�شتخدمت يف اإعداد القوائم املالية:
اأ - اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية 

اأعدت القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية والقوانني ذات العالقة والتى مت 
تطبيقها بثبات على مدار ال�شنة املالية اإل اإذا ذكر خالف ذلك. اأعدت القوائم املالية على 

التاريخية.  التكلفة  اأ�شا�س 
اإن اإعداد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية يتطلب ا�شتخدام تقديرات 
حما�شبية هامة, كما يتطلب من الإدارة ا�شتخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق 

اأهم التقديرات املحا�شبية امل�شتخدمة  اإي�شاح )4(  ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة. يبني 
والأحكام ال�شخ�شية املطبقة عند اإعداد القوائم املالية لل�شركة.

تتطلب معايري املحا�شبة امل�شرية الرجوع اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ل 
يكون هناك معيار حما�شبة م�شرى اأو متطلبات قانونية تو�شح كيفية معاجلة اأر�شدة 

معينة.  ومعامالت 
اإ�شدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�شبة امل�شرية ومل يتم تفعيلها 

بعد
مبوجب قرار وزير ال�شتثمار رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر يف يوليو 2015, مت اإلغاء 

العمل مبعايري املحا�شبة امل�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري ل�شنة 2006 لتحل حملها معايري 
املحا�شبة املرفقة بالقرار رقم )110( امل�شار اإليه, علي اأن يبداأ العمل بهذا القرار اعتبارًا 
من اأول يناير 2016 وينطبق علي املن�شاآت التي تبداأ �شنتها املالية يف اأو بعد هذا التاريخ.

وجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم 
املالية لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.

وتتلخ�س التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية باأمور متعلقة 
بالعر�س والإف�شاح, وبناءًا عليه �شوف يتم عر�س قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم 

ا�شتبعاد عر�س راأ�س املال العامل منها كما �شيتم عر�س نتائج اأعمال ال�شركة بقائمتني 
منف�شلتني اأحداهما تعر�س مكونات الإيرادات وامل�شروفات )قائمة الدخل( والثانية تبداأ 

بالربح اأو اخل�شارة وتعر�س عنا�شر الدخل التي يتم اإدراجها �شمن حقوق امللكية لتبني 
الدخل ال�شامل )قائمة الدخل ال�شامل(. كما �شيتم الإف�شاح عن املخاطر املالية ب�شكل 

اأكرث تف�شياًل.
ب - ترجمة العمالت الأجنبية

)1( عملة التعامل والعر�س
يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�شتخدام العملة الأ�شا�شية فى البيئة 

القت�شادية التى تعمل بها ال�شركة )عملة التعامل( ويتم عر�س القوائم املالية لل�شركة 
باجلنيه امل�شرى, والتى متثل عملة التعامل والعر�س لل�شركة. 

)2( املعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام اإىل عملة التعامل با�شتخدام اأ�شعار 

ال�شرف ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.  ويدرج يف قائمة الدخل اأرباح وخ�شائر فروق العملة 
الناجتة عن ت�شوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن اإعادة تقييم الأ�شول واللتزامات 

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.



ج- الأ�شول الثابتة
تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�شًا جممع الإهالك.  وتت�شمن التكلفة 

التاريخية كافة امل�شروفات املرتبطة باقتناء الأ�شل وجعله �شاحلًا لال�شتخدام يف الغر�س 
املعد لأجله.

ت�شجل جميع امل�شروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء اأو اإن�شاء الأ�شول الثابتة حتت ح�شاب 
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�شل الثابت وجعله �شاحلا لال�شتخدام يف الغر�س 

املعد لأجله, يتم حتويل قيمة الأ�شل اإيل ح�شاب الأ�شول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�شيانة والإ�شالح على قائمة الدخل عن ال�شنة املالية التي حدثت 

فيها, ويتم ر�شملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�شل عندما يكون من املتوقع اأن 
توؤدى اإىل زيادة املنافع القت�شادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�شلية املقدرة عند اقتناء 
الأ�شل وعندما ميكن قيا�س تكلفة تلك الإ�شافات بدرجة موثوق بها, وتهلك على مدار العمر 

الإنتاجي املتبقي لالأ�شل اأو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات, اأيهما اأقل.
يتم ا�شتخدام طريقة الق�شط الثابت لالإهالك بحيث يتم تخفي�س قيمة الأ�شل اإىل قيمته 

التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�شي التي ل تعترب اأ�شل قابل 
لالإهالك, يتم �شنويًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول الثابتة 

وتعديلها اإذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدلت الإهالك لكل نوع من اأنواع الأ�شول :

2.5%املباين
10%اآلت ومعدات واأجهزة

15%اأثاث وجتهيزات
10%و�شائل نقل

25%اأجهزة حا�شب اآيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة املتوقع ا�شرتدادها من الت�شغيل فاإنه يتم 

تخفي�س هذه القيمة على الفور اإىل القيمة املتوقع ا�شرتدادها ويتم حتديد اأرباح وخ�شائر 
ال�شتبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�شافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة 

الدخل.
د- املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية اأو �شافى القيمة البيعية اأيهما اأقل, ويتم حتديد 
التكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املتحرك وتت�شمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة 

الأخرى, وتتمثل �شافى القيمة البيعية يف �شعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�شًا 
امل�شروفات البيعية. ويتم اإثبات خم�ش�س للمخزون الراكد على اأ�شا�س تقييم الإدارة حلركة 

املخزون.
هـ - الأ�شول املالية

اأوًل - الت�شنيف:
تقوم ال�شركة بت�شنيف اأ�شولها املالية اإىل قرو�س ومديونيات والذى ميثل الغر�س من اقتناء 

هذه الأ�شول ويتم هذا الت�شنيف عند العرتاف الأوىل بها :
القرو�س واملديونيات:

هى اأ�شول مالية ولي�شت م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة اأو ميكن حتديدها وغري متداولة 
فى �شوق ن�شط.

يتم تبويبها �شمن الأ�شول املتداولة اإل اإذا كان تاريخ ا�شتحقاقها يزيد عن 12 �شهر من تاريخ 
امليزانية عندئذ يتم تبويبها �شمن الأ�شول غري املتداولة.

تت�شمن هذه املجموعة اأر�شدة املدينون التجاريون واأر�شدة املدينون الأخرون والأر�شدة 
املدينة الأخرى والنقدية بالبنوك وال�شندوق وامل�شتحق من اأطراف ذات عالقة.

ثانيًا - القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق : 
يتم قيا�س الأ�شول املالية عند القتناء بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة.  -

يتم ا�شتبعاد الأ�شول املالية عند انتهاء اأو حتويل احلق فى احل�شول على تدفقات نقدية   -
من تلك الأ�شول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.

يتم قيا�س القرو�س واملديونيات لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل العائد الفعلي.  -
ثالثًا - ا�شمحالل قيمة الأ�شول املالية :

اأ�شول مثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة
تقوم ال�شركة بالتقييم يف اأخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�شمحالل يف 

قيمة الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول.
يتم اإثبات ا�شمحالل الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول عند وجود موؤ�شر لال�شمحالل ناجت عن 

حدث اأو عدة اأحداث بعد العرتاف الأويل لالأ�شل )حدث خ�شارة( وعندما يكون هذا احلدث 
)اأو الأحداث( له تاأثري علي التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل اأو ملجموعة من الأ�شول 

وميكن قيا�شه بدقة.
الدليل علي وجود ا�شمحالل من املمكن اأن يكون نتيجة لوجود موؤ�شر اإيل اأن املدينون 

اأو جمموعة من املدينون لديهم تع�شر مايل, خمالفة اأو تاأخري ل�شداد الفائدة اأو الدين, 
احتمالية مواجهة الفال�س اأو اإعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري اإيل النخفا�س 

يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات امل�شتقبلية والتغريات القت�شادية 
التي ترتبط مبوؤ�شر ال�شمحالل.

يتم قيا�س خ�شائر ا�شمحالل الأ�شول املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة والتي تتمثل يف الفرق 
بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )بعد 

ا�شتبعاد اخل�شائر امل�شتقبلية التي مل حتدث( املخ�شومة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال 
الأ�شلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل ويعرتف بقيمة اخل�شارة يف قائمة الدخل.

اإذا مت انخفا�س قيمة ال�شمحالل يف فرتة لحقة وكان هذا النخفا�س مرتبط بوقوع 
حدث بعد العرتاف الأويل لال�شمحالل )مثل حت�شني املدينون جلدارتهم الئتمانية( فيتم 

العرتاف برد ال�شمحالل يف قائمة الدخل.
و- راأ�س املال

يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية �شمن حقوق ملكية.
ز- الحتياطيـات

طبقًا للنظام ال�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى و%5 
اأخرى لتكوين احتياطي نظامي, ويتم التوقف عن التجنيب اإذا بلغ الحتياطى قدرًا 

يوزاى 50% من راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع ومتى نق�س الحتياطى يتعني العودة اإىل 
القتطاع. وهذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

ح- املخ�ش�شات
يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون هناك التزام حاىل )قانونى او ا�شتدلىل( كنتيجة 

لأحداث �شابقة وهذه الت�شوية التى من املتوقع ان ينتج عنها تدفق نقدى من موارد ال�شركة 
التى ت�شمن فوائد اقت�شادية. ويكون من املرجح ان يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية 

هذه اللتزامات, مع اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. 
يتم قيا�س املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للم�شروفات املتوقعة والالزمة ل�شداد اللتزام 

با�شتخدام معدل خ�شم قبل ال�شرائب والذى يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للعقود 
واملخاطر املتعلقة باللتزام. الزيادة فى املخ�ش�شات نتيجة مرور الزمن ت�شجل م�شروف 

فائدة.
ط- الدائنون التجاريون

تتمثل اأر�شدة الدائنون التجاريون يف اللتزامات التي يجب �شدادها مقابل الب�شائع 
واخلدمات التي مت احل�شول عليها يف اإطار الن�شاط العادى لل�شركة, وتثبت الدائنون 

التجاريون بالقيمة العادلة للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة من الغري, �شواء وردت عنها فواتري 
اأم ل. ويتم ت�شجيل اللتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية, ويظهر الدائنون التجاريون 

لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل الفائدة الفعلى.
ى- القرو�س وال�شلفيات

تثبت القرو�س اأوًل باملبالغ امل�شتلمة ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س. وتظهر القرو�س 
لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى, ويتم حتميل قائمة 
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�شتلمة )ناق�شًا تكلفة احل�شول على القر�س( وبني 
القيمة التي �شيتم الوفاء بها على مدار فرتة القرتا�س با�شتخدام معدل العائد الفعلى.

يتم ر�شملة تكلفة القرتا�س املتعلقة مبا�شرة باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج الأ�شل املوؤهل لتحمل 
تكلفة القرتا�س كجزء من تكلفة هذا الأ�شل. ويتم حتديد تكلفة القرتا�س التي يتم 
ر�شملتها بناء علي تكلفة القرتا�س الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�شبب 

عملية القرتا�س مطروحًا منها اأي اإيراد تتحقق من ال�شتثمار املوؤقت لالأموال املقرت�شة.
يتم ت�شنيف القرو�س وال�شلفيات كالتزامات متداولة اإل اإذا كان لدى املجموعة حق غري 

م�شروط لتاأجيل ت�شوية تلك اللتزامات لفرتة ل تقل عن 12 �شهر بعد تاريخ القوائم املالية. 
ك- مزايـا العاملني

)1( ح�شة العاملني يف الأرباح
طبقًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�شة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10 

من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد اأق�شى ي�شاوى اإجماىل مرتبات اأخر �شنة مالية قبل 
التوزيع ويعرتف بح�شة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امللكية 

وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة. ول ت�شجل اأي التزامات 
بح�شة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.

)2( نظام التاأمينات واملعا�شات
تقوم ال�شركة ب�شداد ا�شرتاكاتها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية على اأ�شا�س اإلزامي 

طبقًا للقواعد الواردة بقانون التاأمينات الجتماعية. ول يوجد على ال�شركة اأي التزامات 
اأخرى مبجرد �شدادها للتزاماتها. ويعرتف بال�شرتاكات العتيادية كتكلفة دورية يف �شنة 

ا�شتحقاقها وتدرج �شمن تكلفة العمالة.
ل- حتقق الإيراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو القابل لال�شتالم مت�شمنًا النقدية 
واأر�شدة املدينون التجاريون واأوراق القب�س النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع اأدوية من 

خالل الن�شاط العتيادى لل�شركة بال�شافى بعد خ�شم �شرائب املبيعات اأو اخل�شومات اأو 
التخفي�شات.

يتم العرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�شه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح اأن 
تتدفق املنافع القت�شادية املرتبطة بعملية البيع اأو تقدمي اخلدمة, وعندما تتحقق �شروط 

اأخرى خا�شة بكل ن�شاط من اأن�شطة ال�شركة على النحو املو�شح لحقًا. ل يعترب قيمة 
الإيراد قابلة للقيا�س بدقه اإل اإذا كانت كافة اللتزامات املحتملة قد مت حلها. وتبنى 

ال�شركة تقديراتها على اأ�شا�س النتائج التاريخية اأخذه فى العتبار نوعية العمالء ونوعية 
املعامالت والرتتيبات اخلا�شة بكل منهما.

اإيرادات اخلدمات الطبية 
تقوم ال�شركة من خالل م�شت�شفى ال�شروق بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شاماًل 

العمليات اجلراحية والإقامة والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�شات والأ�شعة املختلفة 
والعيادات اخلارجية, ويثبت اإيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة اإيل املري�س.

اإيرادات بيع الأدوية
تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�شيدلية بامل�شت�شفى اأو من خالل ا�شتخدامها لعالج 

املر�شى يف حالة اإقامتهم يف امل�شت�شفى, ويثبت اإيرادات بيع الأدوية عند ا�شتالم املري�س 
للدواء اأو ا�شتخدامه لعالجه من خالل اإقامته يف امل�شت�شفى.

اإيرادات الفوائد
تثبت اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س التوزيع الزمنى با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى 
وعند وجود ا�شمحالل فى الر�شيد املدين الناجت عن العرتاف بالفائدة فاإنه يتم تخفي�س 

القيمة الدفرتية اإىل القيمة املتوقع حت�شيلها.
م- الإيجـار

الإيجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى املوؤجر يتم ت�شنيفها 
كاإيجار ت�شغيلى.

يتم العرتاف باملدفوعات حتت ح�شاب الإيجار الت�شغيلي ناق�شًا اأي خ�شومات مت احل�شول 
عليها من املوؤجر كم�شروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت على مدار فرتة العقد.

ن- �شرائب الدخل اجلارية واملوؤجلة
يتم احت�شاب �شرائب الدخل عن العام طبقًا لقانون ال�شرائب ال�شارى فى تاريخ امليزانية, 

تقوم الإدارة ب�شورة دورية بتقييم املوقف ال�شريبى من خالل الإقرارات ال�شريبية مع 
الأخذ فى العتبار الختالفات التى قد تن�شاأ عن بع�س التف�شريات ال�شادرة من اجلهات 
الإدارية اأو التنظيمية ويكون املخ�ش�س املنا�شب لها على اأ�شا�س املبالغ املتوقع اأن ت�شدد 

مل�شلحة ال�شرائب.
يتم ت�شجيل �شرائب الدخل املوؤجلة بالكامل با�شتخدام طريقة اللتزامات على الفروق 

املوؤقتة بني كل من القيمة ال�شريبية لالأ�شول واللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم 
املالية. ل يتم العرتاف بال�شرائب املوؤجلة الناجتة عن العرتاف الأوىل لأ�شل اأو التزام 

بخالف الناجتة عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ل توؤثر على الربح املحا�شبى اأو 
الربح ال�شريبى.

يتم حتديد �شرائب الدخل املوؤجلة با�شتخدام ال�شعر ال�شريبى وطبقًا للقانون ال�شائد فى 
تاريخ امليزانية واملتوقع اأن يكون م�شاويًا عند ا�شتخدام الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اأو ت�شوية 

اللتزامات ال�شريبية املوؤجلة.
يتم العرتاف بالأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإىل املدى الذى من املتوقع اأن يكون هناك اأرباح 

�شريبية م�شتقبلية ميكن معها ا�شتخدام الفروق املوؤقتة التى ن�شاأت عنها الأ�شول ال�شريبية 
املوؤجلة.

التكلفة يف 
31 دي�شمرب 

2014
24.286.41529.209.94635.787.3118.923.149467.0262.193.074979.396101.846.317

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2014
-   13.852.95524.107.5085.957.864454.1061.571.391-   45.943.824

4.889.082   -1.460.4972.521.492688.9775.868212.248   -اإهالك العام
جممع 

اهالك 
ال�شتبعادات

-   -   )19.497()80.659(-   )18.451(-   )118.607(

جممع 
الإهالك يف 
31 دي�شمرب 

2014
-   15.313.45226.609.5036.566.182459.9741.765.188-   50.714.299

�شايف قيمة 
الأ�شول يف 

31 دي�شمرب 
2014

24.286.41513.896.4949.177.8082.356.9677.052427.886979.39651.132.018

31 دي�شمرب 
املباينالأرا�شي2013 

الآت 
ومعدات 
واأجهزة

اثاث 
و�شائل نقلوجتهيزات

اأجهزة 
حا�شب 

اآيل

م�شروعات
 حتت 
التنفيذ

الإجمايل

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2013
24.286.41529.209.94630.538.6938.566.612457.7261.810.534401.44195.271.367

1.237.439211.9589.300179.803566.9922.205.492   -   -الإ�شافات
)138.405(   -)1.398(   -)60.464()76.543(   -   -ال�شتبعادات
اإعدام اأ�شول 

)109.037()109.037(   -   -   -   -   -   -ثابتة
التكلفة يف 

31 دي�شمرب 
2013

24.286.41529.209.94631.699.5898.718.106467.0261.988.939859.39697.229.417

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2013
-   12.392.53221.510.2035.338.372435.1701.354.621-   41.030.898

5.042.337   -1.460.4582.666.499678.37118.936218.073   -اإهالك العام
جممع 

ا�شتهالك 
ال�شتبعادات

-   )35()69.194()58.879(-   )1.303(-   )129.411(

جممع 
الإهالك يف 
31 دي�شمرب 

2013
-   13.852.95524.107.5085.957.864454.1061.571.391-   45.943.824

�شايف قيمة 
الأ�شول يف 

31 دي�شمرب 
2013

24.286.41515.356.9917.592.0812.760.24212.920417.548859.39651.285.593

6 - املخزون
201520142013

5.217.5124.879.6603.551.702خمزن الأدوية
3.494.6843.469.8323.401.892خمزن التموين الطبي

8.712.1968.349.4926.953.594
7 - مدينون جتاريون

املعدلة 2015
2014

املعدلة
2013

26.871.88519.287.80513.512.731م�شتحق من العمالء
482.460478.015331.524اإيرادات املر�شي املقيمني

27.354.34519.765.82013.844.255
يخ�شم :

)2.737.448()2.737.448()7.067.305(ال�شمحالل يف اأر�شدة العمالء
20.287.04017.028.37211.106.807�شافى العمالء

متثل اإيرادات املر�شي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم اإ�شدار فواتري عنها يف تاريخ امليزانية 
نظرًا لقامتهم يف امل�شت�شفي ومل يتم اإنهاء اإجراءات اخلدمات الطبية ومت احت�شاب القيمة 

بال�شايف بعد خ�شم املبالغ التي مت حت�شيلها منهم مقدما خالل اقامتهم.
وتتمثل حركة خم�ش�س ال�شمحالل فيما يلي:

املعدلة 2015
2014

املعدلة
2013

2.737.4482.737.4482.702.769الر�شيد يف 1 يناير
34.679   -4.329.857املكون خالل العام

7.067.3052.737.4482.737.448

8 - مدينون اآخرون واأر�شدة مدينة اأخرى
املعدلة 2015

2014
املعدلة
2013

903.563753.289616.049�شرائب خ�شم مدينة
751.046518.684504.068م�شتحق من العاملني

339.351261.262288.954م�شروفات مدفوعة مقدمًا
163.100218.050128.020موردون دفعات مقدمة

110.575104.075104.075تاأمينات لدي الغري
59.47095.739   -م�شتحق من اأطراف ذات عالقة – م�شاهمني

293.4311.055.4771.413.861اأر�شدة مدينة اأخرى
2.561.0662.970.3073.150.766

يخ�شم : ا�شمحالل يف قيمة اأر�شدة 
)210.734()210.734()210.734(مدينة اأخرى

2.350.3322.759.5732.940.032

9 - النقدية بال�شندوق والبنوك
201520142013

3.985.1424.664.6174.151.022ح�شابات جارية 
104.67794.05254.851نقدية بال�شندوق

4.089.8194.758.6694.205.873
احل�شابات اجلارية مودعة لدى بنوك حملية تخ�شع لإ�شراف البنك املركزى امل�شرى.

10 - خم�ش�شـات
201520142013

11.370.0006.500.0006.500.000خم�ش�س مطالبات
500.000500.000500.000خم�ش�س ق�شايا

   -   -200.124خم�ش�س اجازات العاملني
12.070.1247.000.0007.000.000الجماىل

وتتمثل حركة املخ�ش�شات خالل العام فيما يلى :
2015

الر�شيد اأخر العامامل�شتخدم خالل العاماملكون خالل العامالر�شيد اأول العام
11.370.000   -6.500.0004.870.000خم�ش�س مطالبات

500.000   -   -500.000خم�ش�س ق�شايا
200.124   -200.124   -خم�ش�س اجازات العاملني

12.070.124   -7.000.0005.070.124الجماىل

2014
الر�شيد اأخر العامامل�شتخدم خالل العاماملكون خالل العامالر�شيد اأول العام

6.500.000   -   -6.500.000خم�ش�س مطالبات
500.000   -   -500.000خم�ش�س ق�شايا

   -   -   -   -خم�ش�س اجازات العاملني
7.000.000   -   -7.000.000الجماىل

2013
الر�شيد اأخر العامامل�شتخدم خالل العاماملكون خالل العامالر�شيد اأول العام

6.500.000)2.523.071(2.200.0006.823.071خم�ش�س مطالبات
500.000   -   -500.000خم�ش�س ق�شايا

7.000.000)2.523.071(2.700.0006.823.071الجماىل

11 - دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
املعدلة 2015

2014
املعدلة
2013

9.773.35710.403.82411.088.720موردين واأوراق دفع
8.464.3706.706.5134.958.647م�شروفات واأتعاب اأطباء

117.2061.151.809740.949م�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 22(
939.090855.3141.087.631ح�شابات دائنة اأخرى

19.294.02319.117.46017.875.947
12 - قرو�س

2015

اجماىل�شحب على املك�شوفقرو�س

980.2148.497.2579.477.471اجلزء املتداول

891.782   -891.782اجلزء غري املتداول

2014

اجماىل�شحب على املك�شوفقرو�س

890.5964.655.4075.546.003اجلزء املتداول

1.871.996   -1.871.996اجلزء غري املتداول

�س- توزيعـات الأرباح
تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�شاهمني 

هذه التوزيعات.
ع - النقدية وما يف حكمها

بغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية, فاإن النقدية وما يف حكمها ت�شمل اأر�شدة النقدية 
بال�شندوق, احل�شابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ الإيداع اإن وجدت.
ف - الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �شروريًا لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�شتخدم 
يف العام احلاىل.

3 - اإدارة املخاطر املالية
3-1 عنا�شر املخاطر املالية

تتعر�س ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها اإىل خماطر مالية متنوعة, وتت�شمن 
هذه املخاطر خماطر ال�شوق )مبا فيها خماطر التغري فى اأ�شعار العمالت الأجنبية وخماطر 

التغري يف معدلت الفائدة( بالإ�شافة اإىل خماطر الئتمان وال�شيولة. ول تتعر�س ال�شركة 
ملخاطر الأ�شعار حيث اأنه لي�س لديها اأ�شول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�شائر. 

وتهدف اإدارة ال�شركة اإىل تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة. ويتم 
ذلك من خالل الرقابة التي تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام لل�شركة والإدارة املالية 

واللجنة التنفيذية على م�شتوى �شركة م�شت�شفى كليوباترا.
ل ت�شتخدم ال�شركة اأى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية اأخطار حمددة.

) اأ ( خماطر ال�شوق
خماطر التغري يف اأ�شعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى اأ�شعار العمالت الجنبية والذى يوؤثر على 
املدفوعات واملقبو�شات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم ال�شول واللتزامات بالعمالت 

الأجنبية.
طبقًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة فاإنها ل تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث اأنها حت�شل علي كل 

م�شرتياتها باجلنيه امل�شري وتنح�شر اإيراداتها بالعمالت الأجنبية يف اإيراداتها من بع�س 
ال�شفارات الأجنبية. وترى الإدارة اأن الأر�شدة بالعمالت الأجنبية غري ذات اأهمية.

يف نهاية العام بلغت �شايف الأ�شول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�شري كما يلي:
201520142013

2.597.8351.727.106383.162دولر اأمريكي
14.18914.26612.824جنيه ا�شرتليني

خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري يف اأ�شعار الفائدة
لدى ال�شركة قر�س طويل الأجل من احدى �شركات التمويل كما اأن لها حد �شحب على املك�شوف 
وكال القرو�س وال�شلفيات ذات معدل فائدة مرتبط بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�شري 
وبالتايل فاإنها معر�شة خلطر التدفقات النقدية وترى الإدارة اأنه غري هام نظرًا لقيمة وفرتات 

ا�شتحقاق تلك املبالغ.
)ب( خماطر الئتمان

ين�شاأ خطر الئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر الئتمان املرتبطة بعمالء 
ال�شركة, ويتم اإدارة خماطر الئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة وكذلك 

الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�شتوى ال�شركة الأم )�شركة كليوباترا نظرًا 
لعملية ال�شتحواذ(.

بالن�شبة للبنوك فاإنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�شنيف الئتمانى واملالءة الئتمانية العالية 
والتي تخ�شع لرقابة البنك املركزى امل�شرى.

بالن�شبة للعمالء, تقوم اإدارة امل�شت�شفى بتحليل خماطر الئتمان بالن�شبة لكل عميل جديد قبل 
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�شت�شفى طبقًا لل�شيا�شات املو�شوعة 
من ال�شركة. ويتم متابعة اللتزام ب�شروط الئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية التي 

تراجع عدم ال�شداد وتقرير اأعمار الديون لتاأخذ القرارات الالزمة �شواء باإلغاء الئتمان اأو 
حتويل العميل املتعرث اإىل الإدارة القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة وتقوم الإدارة بتكوين 
ا�شمحالل بالقيمة بن�شبة 100% للعمالء املتاأخرين ملدة تزيد عن 150 يوم من تاريخ الفاتورة, 

كما تقوم بتكوين خم�ش�س على اأ�شا�س املجموعة طبقًا ملعدلت الإخفاق التاريخية.
وفيما يلى الأر�شدة املعر�شة ملخاطر الئتمان:  
201520142013

3.985.1424.664.6174.151.022النقدية يف البنوك 
27.354.34519.765.82013.844.255مدينون جتاريون

)ج( خماطر ال�شيولة
تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى, ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة 

التنفيذية لل�شركة الأم )�شركة كليوباترا بعد ال�شتحواذ( واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�س 
مع املوردين ومتابعة حت�شيل العمالء واإدارة اأر�شدة املخزون بهدف التاأكد من توافر النقدية 

الالزمة ل�شداد التزامات ال�شركة.
ويو�شح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�شب الأعمار :

اأقل من 
ثالثة اأ�شهر

من ثالثة اأ�شهر 
حتى �شنة

من �شنة حتى خم�س 
�شنوات

   -   -9.773.357املوردين واأوراق الدفع
8.497.257980.214891.782القرو�س

3-2 اإدارة خماطر راأ�س املال
تهدف ال�شركة عند اإدارة راأ�س املال اإىل احلفاظ على قدرة ال�شركة على ال�شتمرارية من اأجل 

تعظيم العائد للم�شاهمني وتقدمي منافع لالأطراف الأخرى واحلفاظ على اأف�شل هيكل لتخفي�س 
تكلفة راأ�س املال كما هو احلال بالن�شبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.

تقوم اإدارة ال�شركة مبراقبة هيكل راأ�س املال با�شتخدام ن�شبة املديونية ويتم احت�شابها بن�شبة 
�شافى الديون اإىل اإجماىل راأ�س املال وتتمثل ن�شبة �شافى الديون يف اإجماىل القرو�س وال�شلفيات 

واأوراق الدفع وامل�شتحق اإىل اأطراف ذات عالقة خم�شومًا منها النقدية ويتمثل راأ�س املال يف 
اجماىل �شافى الدين بالإ�شافة اإىل حقوق امل�شاهمني بال�شركة كما هو مو�شح بامليزانية بالإ�شافة 

اإىل �شافى الديون.
وفيما يلى ن�شبة �شافى الديون اإىل اجماىل راأ�س املال يف 31 دي�شمرب 2015 و31 دي�شمرب 2014 

و31 دي�شمرب 2013:
201520142013

19.294.02319.117.46017.875.947دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
10.369.2537.417.9999.078.680قرو�س

4.205.873)4.758.669()4.089.819(يخ�شم : النقدية بال�شندوق والبنوك
25.573.45721.776.79022.748.754�شافى الديون

42.544.09247.216.16841.084.259اجماىل حقوق امل�شاهمني
68.117.54968.992.95863.833.013اجماىل راأ�س املال

35.64%31.56%37.54%ن�شبة �شافى الديون اإىل اجماىل راأ�س املال
3-3 تقديرات القيمة العادلة

القيمة العادلة لالأ�شول واللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف 
العتبار ال�شمحالل بالقيمة كما تقارب القيمة العادلة للقرو�س وال�شلفيات قيمتها الدفرتية 

حيث اأنها تتحمل ن�شب فائدة متغرية.
4 - التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة والأحكام ال�شخ�شية

التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة
يتم تقييم التقديرات والفرو�س بناء على اخلربة ال�شابقة وبع�س العنا�شر الأخرى, مبا فيها 

الأحداث امل�شتقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�س تتعلق بامل�شتقبل. ونادرًا ما تت�شاوى نتائج التقديرات 

املحا�شبية, مع النتائج الفعلية. 
خم�ش�شات اأخرى

يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون هناك التزام قانونى اأو ا�شتدلىل حاىل نتيجة لأحداث 
�شابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع اإمكانية 
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ش�س فى تاريخ 

كل ميزانية وتعديلها لإظهار اأف�شل تقدير حاىل وذلك بال�شتعانة باخلربة ال�شت�شارية املالئمة 
لأحد اخلرباء.

ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء
يتم تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة اأعمار الديون 

وتقوم اإدارة ال�شركة بدرا�شة املوقف الئتماين والقدرة على ال�شداد للمدينون والعمالء الذين 
تعدت اأعمار الديون امل�شتحق عليها مدة الئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�شجيل ا�شمحالل يف قيمة 
املبالغ امل�شتحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة اأن مركزهم الئتماين ل ي�شمح ب�شداد 

املبالغ امل�شتحقة عليهم. بالإ�شافة اإىل ذلك تقوم ال�شركة بح�شاب ال�شمحالل على اأ�شا�س 
املجموعة بالن�شبة للعمالء والأر�شدة التي قد حدث ا�شمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده وذلك 

بالرجوع اإىل معدلت الإخفاق التاريخية واملعدلت املطبقة.
5 - الأ�شول الثابتة 

31 دي�شمرب 
املباينالأرا�شي2015

الآت 
ومعدات 
واأجهزة

اثاث 
و�شائل نقلوجتهيزات

اأجهزة 
حا�شب 

اآيل

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ
الإجمايل

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2015
24.286.41529.209.94635.787.3118.923.149467.0262.193.074979.396101.846.317

3.109.138603.87265.450177.85635.8003.992.116   -   -الإ�شافات
)862.031(   -)1.360(   -)155.492()705.179(   -   -ال�شتبعادات
اإعدام اأ�شول 

)702.259(   -)74.475()1.675()380.041()243.135()2.933(   -ثابتة
التكلفة يف 

31 دي�شمرب 
2015

24.286.41529.207.01337.948.1358.991.488530.8012.295.0951.015.196104.274.143

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2015
-   15.313.45226.609.5036.566.182459.9741.765.188-   50.714.299

3.842.231   -534.3401.889.2141.142.4057.896268.376   -اإهالك العام
جممع 

ا�شتهالك 
ال�شتبعادات

-   -   )363.712()150.879(-   )1.359(-   )515.950(

جممع 
اإهالك 
اإعدام 

الأ�شول 
-   )2.359()179.733()307.718()1.675()57.789(-   )549.274(

جممع 
الإهالك يف 
31 دي�شمرب 

2015
-   15.845.43327.955.2727.249.990466.1951.974.416-   53.491.306

�شايف قيمة 
الأ�شول يف 

31 دي�شمرب 
2015

24.286.41513.361.5809.992.8631.741.49864.606320.6791.015.19650.782.837

قامت ال�شركة خالل العام مبراجعة الأعمار الإنتاجية لأ�شولها الثابتة وقامت بناًء على 
ذلك بتغيري الأعمار الإنتاجية لبع�س هذه الأ�شول. وطبقًا ملعيار املحا�شبة امل�شرى رقم )5( 

“ال�شيا�شات املحا�شبية والتغريات يف التقديرات املحا�شبية والأخطاء” عدلت الأعمار الإنتاجية 
املتبقية لتلك الأ�شول. وقد نتج عن ذلك اإهالك العام مببلغ 1.818.856 جنيه م�شري باملقارنة 

بالهالك اإذا مت ح�شابه طبقًا لنف�س الأعمار الإنتاجية قبل التعديل.
31 دي�شمرب 

 2014
املعدلة

املباينالأرا�شي
الآت 

ومعدات 
واأجهزة

اثاث 
وجتهيزات

و�شائل 
نقل

اأجهزة 
حا�شب 

اآيل

م�شروعات
 حتت 
التنفيذ

الإجمايل

الر�شيد 
يف 1 يناير 

2014
24.286.41529.209.94631.699.5898.718.106467.0261.988.939859.39697.229.417

228.455120.0004.757.033   -4.122.390286.188   -   -الإ�شافات
)140.133(   -)24.320(   -)81.145()34.668(   -   -ال�شتبعادات

2013
اجماىل�شحب على املك�شوفقرو�س

4.543.7401.000.9665.544.706اجلزء املتداول
3.533.974   -3.533.974اجلزء غري املتداول

بتاريخ 25 نوفمرب 2014, قامت ال�شركة ببيع كامل اأر�س ومباين العقار املقام علي القطعة رقم )11( 
تق�شيم املنطقة )ج( مبوجب عقد بيع ابتدائي لل�شركة الدولية للتاأجري التمويلي )انكولي�س( علي األ 

يتم تنفيذ عقد البيع اإل يف حالة اإبرام عقد تاأجري متويلي ب�شاأن قطعة الأر�س املباعة. وقد قامت 
بنف�س التاريخ باإبرام عقد تاأجري متويلي ملدة 3 �شنوات يحق لل�شركة بعد نهاية فرتة التاأجري ب�شراء 

الأ�شل مقابل جنيه واحد.
وقد مت �شداد امل�شتحق لبنك في�شل عن باقي ثمن القطعة املباعة وهو 2.902.945 جنيه م�شري عن 

طريق �شركة انكولي�س واإعادة تاأجريها ل�شركة م�شت�شفي ال�شروق ملدة 3 �شنوات بقيمة حمددة �شافيها 
هو قيمة امل�شدد لبنك في�شل بعد احت�شاب فائدة الثالث �شنوات وحيث اأن طبيعة هذه املعاملة لي�شت بيع 

واإمنا يف اجلوهر عملية اقرتا�س ب�شمان الأ�شل واأنه طبقاً ملعيار املحا�شبة امل�شري رقم )20( “القواعد 
واملعايري املحا�شبية املتعلقة بعمليات التاأجري التمويلي” تعترب تلك املعامالت خارج نطاق هذا املعيار.

وبالتايل مل يتم اعتبار املعاملة كعملية بيع واإعادة ا�شتئجار ولكن مت اعتبارها كقر�س 
من �شركة انكولي�س ملدة 36 �شهر مبوجب 93.160 جنيه م�شري ذات عائد فائدة متغري 

مرتبط ب�شعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�شري.
بلغ متو�شط �شعر الفائدة على اأر�شدة ال�شحب على املك�شوف باجلنيه امل�شرى %10 )2014 

.)%9.5 :
13 - راأ�س املال امل�شدر

يتكون راأ�س مال ال�شركة امل�شـدر واملدفـوع من عدد 25.000 �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية 
1.000 جنيـه م�شـرى باإجماىل 25 مليون جنيه م�شرى.

14 - احتياطيات
الر�شيد اأخر العاماحتياطي نظامياحتياطي قانوين

5.058.6472.623.8217.682.468الر�شيد يف 1 يناير 2013 
492.351492.351984.702اإ�شافات خالل العام

5.550.9983.116.1728.667.170الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2013 
5.550.9983.116.1728.667.170الر�شيد يف 1 يناير 2014 

281.390281.390562.780اإ�شافات خالل العام
5.832.3883.397.5629.229.950الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2014 

5.832.3883.397.5629.229.950الر�شيد يف 1 يناير 2015 
492.535492.534985.069اإ�شافات خالل العام

6.324.9233.890.09610.215.019الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2015
الحتياطي القانوين

طبقاً لقانون ال�شركات رقم 159 ل�شنة 1981 والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب ن�شبة 5% من 
�شافى اأرباح العام حل�شاب الحتياطي القانونى. ويجوز بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة وقف جتنيب 

جزء من الأرباح حل�شاب الحتياطي اإذا ما بلغ الحتياطي القانونى 50% من راأ�س املال امل�شدر. 
الحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

الحتياطي النظامي
وفقاً لقرتاح جمل�س الإدارة وللنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب 5% من �شايف الأرباح لتكوين 

احتياطي نظامي.
15 - اإيرادات الن�شاط

املعدلة2015
2014

املعدلة
2013

48.405.31142.987.09738.517.410اإيرادات اإقامة واإ�شراف طبي
27.867.09024.026.72518.159.094اإيرادات عمليات

23.838.56715.129.35813.419.969اإيرادات عيادات خارجية
9.744.2668.534.6296.768.528اإيرادات اخلدمة

9.682.6569.240.7877.458.511اإيرادات معامل
5.916.3065.528.3234.032.742اإيرادات اأ�شعة

5.475.1395.279.4964.605.209اإيرادات �شيدلية
3.268.1152.959.4022.278.642اإيرادات طوارئ
1.839.1681.477.3111.431.641اإيرادات مناظري

1.385.3431.322.9771.113.036غ�شيل كلوى
749.230554.825319.234عالج طبيعى

470.987551.142420.190اإيرادات اأ�شنان
138.642.178117.592.07298.524.206

16 - تكاليف الن�شاط
2015

املعدلة
2014

املعدلة
2013

43.977.64139.022.06434.725.575توريدات طبية واأدوية
23.808.15019.244.77114.823.979اأتعاب اأطباء

17.602.52415.904.92415.719.894اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
3.794.1414.757.6395.042.337اهالك واعدام اأ�شول ثابتة

2.986.0782.819.2311.998.245م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
2.648.8212.338.9182.087.328تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

   -   -522.859الإيجارات
4.572.9931.763.0071.638.031م�شروفات متنوعة

99.913.20785.850.55476.035.389
17 - م�شروفات ادارية وعمومية

املعدلة2015
2014

املعدلة
2013

5.851.1104.198.1673.700.069اأتعاب مهنية وا�شت�شارات
4.203.6273.476.1222.329.751اأجور ومرتبات ومزايا عاملني

34.679   -4.329.857خم�ش�س ا�شمحالل يف اأر�شدة العمالء
3.395.7302.745.4072.317.886تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

1.733.0911.673.7361.317.162م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة
1.475.000777.000652.500بدل ح�شور جل�شات جمل�س الإدارة

607.264714.443669.881الإيجارات
   -48.090131.444اهالك واعدام اأ�شول ثابتة

3.938.0993.362.2513.518.977م�شروفات اأخرى
25.581.86817.078.57014.540.905

18 - ايرادات اأخرى
املعدلة2015

2014
املعدلة
2013

1.333.135998.246908.608اإيراد بوفية وا�شتغالل كافترييا
)1.134()11.496()318.419(خ�شائر بيع اأ�شول ثابتة

216.627202.572165.216اإيرادات متنوعة
1.231.3431.189.3221.072.690

19 - اإيرادات متويل
املعدلة2015

2014
املعدلة
2013

104.07945.20021.147اأرباح فروق عمله
24.26367.86251.826فوائد دائنة

128.342113.06272.973
20 - �شرائب الدخل

م�شروف �شريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�شمن:
201520142013

4.108.1784.491.5632.638.327�شريبة الدخل احلالية عن العام
)172.330()29.752()198.380(�شريبة موؤجلة

3.909.7984.461.8112.465.997
تختلف ال�شريبة على الربح قبل ال�شرائب عن املبلغ املتوقع احل�شول عليه نظريًا بتطبيق 

متو�شط معدل ال�شريبة املطبق على اأرباح ال�شركة على النحو التاىل:
201520142013

8.317.55515.910.2072.395.801�شايف الربح قبل ال�شرائب
�شريبة الدخل املح�شوبة على اأ�شا�س معدل 

1.871.4503.579.797539.055ال�شريبة املحلى املطبق
ي�شاف / )يخ�شم( :

2.038.348882.0141.926.942م�شروفات غري معرتف بها �شريبيًا
3.909.7984.461.8112.465.997�شرائب الدخل

102%28%47%ال�شعر الفعلى لل�شريبة
التزامات �شرائب الدخل احلالية

201520142013
5.241.5633.388.3274.423.461ر�شيد اأول العام

4.108.1784.491.5632.638.327�شرائب دخل العام
)3.673.461()2.638.327()5.241.563(ال�شرائب امل�شددة

4.108.1785.241.5633.388.327الر�شيد اأخر العام
21 - ال�شريبة املوؤجلة

الر�شيد يف
1 يناير 2015 )اأ�شل(

حركة العام
)اأ�شل(

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2015 

)اأ�شل(
1.965.06640.8522.005.918الأ�شول الثابتة

157.528157.528   -خم�ش�شات
1.965.066198.3802.163.446

الر�شيد يف
1 يناير 2014 )اأ�شل(

حركة العام
)اأ�شل(

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2014 

)اأ�شل(
1.935.31429.7521.965.066الأ�شول الثابتة

1.935.31429.7521.965.066

الر�شيد يف
1 يناير 2013 )اأ�شل(

حركة العام
)اأ�شل(

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2013 

)اأ�شل(
1.762.984172.3301.935.314الأ�شول الثابتة

1.762.984172.3301.935.314

22 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة
م�شتحق لأطراف ذات عالقة :

201520142013حجم التعاملطبيعة التعاملطبيعة العالقة
القاهرة 

الطبية
�شركة تابعة 

بنف�س الدارة
م�شروفات 

15.124.40413.9971.084.513523.144اإدارية

�شركة تابعة اإبن �شينا
4.351.661103.20967.296217.805م�شرتياتبنف�س الدارة

117.2061.151.809740.949



23 - امل�شروفات ح�شب طبيعتها
املعدلة2015

2014
املعدلة
2013

43.977.64139.022.06434.725.575توريدات طبية واأدوية
23.808.15019.244.77114.823.979اأتعاب اأطباء

21.806.15119.381.04618.049.645اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
6.044.5515.084.3254.405.214تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد م�شتهلكة

5.851.1104.198.1673.700.069اأتعاب ا�شت�شارات قانونية
4.719.1694.492.9673.315.407م�شروفات �شيانة وقطع غيار وطاقة

34.679   -4.329.857خم�ش�س ا�شمحالل يف اأر�شدة العمالء
3.842.2314.889.0835.042.337اإهالك واإعدام اأ�شول ثابتة

1.475.000777.000652.500بدل ح�شور جل�شات جمل�س الإدارة
1.130.123714.443669.881ايجارات

8.511.0925.125.2585.157.008اأخرى
125.495.075102.929.12490.576.294

*     تكاليف العاملني
201520142013

17.435.00315.799.87814.717.177اأجور ومرتبات
1.656.2091.448.9171.383.695مكافاآت وحوافز

1.403.2731.068.169865.943مزايا عاملني
1.311.6661.064.0821.082.830تاأمينات اجتماعية

21.806.15119.381.04618.049.645
24 - املوقف ال�شريبي

اأول  - �شريبة الأرباح التجارية وال�شناعية
مت الفح�س و�شداد الفروق منذ بداية الن�شاط وحتى 31 دي�شمرب 2004, وقد انطبق التقادم   -

على الأعوام من 2005 حتى 2009 وجارى فح�س الأعوام 2010 حتى 2014 هذا ومل يتم 
فح�س عام 2015.

يتم تقدمي القرارات ال�شريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.  -
ثانيًا : �شرائب ك�شب العمل

مت الفح�س حتى 31 دي�شمرب 2004.  -
هناك فروق �شريبية خمتلف عليها عن الأعوام 2001 حتى 2004, وهى قيد جلنة الطعن.  -

جارى فح�س الأعوام 2005 حتى 2013.  -
مل يتم الفح�س عن الأعوام 2014 و2015.  -

تقوم ال�شركة بدفع عن فرتات خمتلفة ولي�س طبقًا للمواعيد القانونية املحددة.  -
ثالثًا : �شرائب الدمغة

مت الفح�س حتى 31 يوليو 2006 ومت ال�شداد.  -
مل يتم فح�س الأعوام من 2007 حتى 2015.  -

تقوم ال�شركة بتقدمي القرارات ال�شريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.  -
25 - تعديالت علي �شنوات �شابقة

خالل العام, قامت الإدارة بت�شحيح اأخطاء حما�شبية متعلقة بفرتات �شابقة وقد مت ت�شحيح 
الأخطاء بال�شافى بعد الأخذ يف العتبار الأثر ال�شريبى طبقاً ملتطلبات معيار املحا�شبة امل�شرى 

رقم )5( »ال�شيا�شات املحا�شبية والتغريات يف التقديرات املحا�شبية والأخطاء«.
وتتمثل التعديالت التي مت ت�شحيحها فيما يلى:

الأ�شول الثابتة, مدينون واأر�شدة مدينة, دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى, م�شروفات اإدارية   -
وعمومية, فوائد مدينة.

خالل الأعوام ال�شابقة, قامت الإدارة باإثبات العقد املربم من ال�شركة الدولية للتاأجري التمويلى 
“انكولي�س” ل�شداد القيمة املتبقية من �شعر قطعة الأر�س رقم )11( من بنك في�شل ال�شالمى عن 

طريق اإثبات كامل املبلغ كاأر�شدة مدينة ودائنة وال�شتهالك منها على ح�شابات قائمة الدخل ومل 
تقم مبعاجلة تلك املبالغ كقرو�س واأ�شول ثابتة مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�شبة امل�شرى 

رقم )10( “الأ�شول الثابتة واهالكاتها” واملعيار رقم )20( “القواعد واملعايري املحا�شبية املتعلقة 
بعمليات التاأجري التمويلى” مما كان له تاأثري جوهرى على احل�شابات ال�شابق ذكرها.

املخ�ش�شات
مل تقم الإدارة �شابقًا بت�شجيل خم�ش�س مطالبات بفروق فح�س �شريبية عن �شرائب دخل �شنوات 

�شابقة بالرغم من وجود مطالبات واأدلة تتطلب ت�شجيل تلك املخ�ش�شات مبا يتنافى مع متطلبات 
معيار املحا�شبة امل�شرى رقم )28( »املخ�ش�شات والأ�شول والإلتزامات املحتملة«.

�شرائب الدخل
قامت الإدارة باإدراج ت�شويات �شنوات �شابقة على ال�شريبة احلالية لعام 2014 وبالتايل مت تعديل 

ذلك على ال�شنوات ال�شابقة.
م�شروعات حتت التنفيذ

مل تقم اإدارة ال�شركة بتكوين خم�ش�س ا�شمحالل يف قيمة م�شروعات حتت التنفيذ مل�شروع 
غ�شيل الكلى بالرغم من عدم متكن ال�شركة من احل�شول على الرتاخي�س احلكومية اخلا�شة 

بذلك وبالتايل كان من املوؤكد خالل ال�شنوات ال�شابقة اأنه جتاوزت القيمة املتوقع ا�شرتدادها من 
الإ�شتخدام اأو بيع الأ�شل عن قيمته الدفرتية مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�شبة امل�شري رقم 

)31( »ا�شمحالل قيمة الأ�شول«.
مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

مل تقم اإدارة ال�شركة بتكوين خم�ش�س ا�شمحالل عن قيمة �شرائب اخل�شم املدينة بالرغم 
من عدم متكن ال�شركة من توفري امل�شتندات املوؤيدة لها وكان من املوؤكد خالل ال�شنوات ال�شابقة 

اأن ال�شركة مل تتمكن من ا�شرتدادها مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�شبة امل�شرى رقم )31( 
»ا�شمحالل قيمة الأ�شول« ومعيار املحا�شبة امل�شرى )26( »الأدوات املالية العرتاف والقيا�س«.

تتمثل باقى التعديالت يف اإعادة تبويب بني اأر�شدة وبنود امليزانية وقائمة الدخل مبا يتما�شى مع 
تبويب العام احلايل:
اأثر التعديل على اأر�شدة 

امليزانية:
الر�شيد يف

الر�شيد يفالتعديل31 دي�شمرب 2013 قبل التعديل
31 دي�شمرب 2013 بعد التعديل

50.426.198859.39551.285.593الأ�شول الثابتة
الأ�شول غري امللمو�شة

   -)1.334.103(1.334.103م�شروعات حتت التنفيذ
2.940.032)916.603(3.856.635مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

9.651.8231.454.98411.106.807مدينون جتاريون 
)3.388.327()3.388.327(   -�شرائب الدخل اجلارية

   -1.195.935)1.195.935(بنوك ت�شهيالت
   -11.306.521)11.306.521(موردين واأوراق دفع

   -18.748)18.748(عمالء دفعات مقدمة
)17.875.947()8.377.224()9.498.723(دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

)5.544.706()5.544.706(   -قرو�س اجلزء املتداول
)3.533.974()3.533.974(   -قرو�س اجلزء الغري متداول

   -4.543.740)4.543.740(مرابحات ق�شرية الأجل
   -3.533.974)3.533.974(مرابحات طويلة الأجل

)7.000.000()7.000.000(   -خم�ش�س مطالبات
)8.667.170()8.667.170(   -احتياطيات

   -3.116.172)3.116.172(احتياطي عام
   -5.550.998)5.550.998(احتياطي قانوين

)7.417.089(7.181.640)14.598.729(الأرباح املرحلة
التعديل على الأرباح املرحلة يتمثل يف:

2013
1.483.644اجماىل الت�شويات على ال�شنوات ال�شابقة

5.697.996تعديالت على عام 2013
7.181.640�شافى الت�شويات

اأثر التعديل على قائمة الدخل
الر�شيد يف

31 دي�شمرب 2013 قبل 
التعديل

التعديل
الر�شيد يف

31 دي�شمرب 2013 بعد 
التعديل

)98.524.206(233.580)98.757.786(اإيرادات الن�شاط
70.982.1735.053.21676.035.389تكاليف الن�شاط

13.634.428906.47714.540.905م�شروفات اإدارية وعمومية
   -)116.585(116.585م�شروفات بيعية وت�شويقية

   -)5.042.338(5.042.338اإهالك اأ�شول ثابتة
   -)652.500(652.500بدلت اأع�شاء جمل�س الإدارة

   -)134.450(134.450تربعات
6.676.9136.676.913   -خم�ش�شات اأخرى

   -)323.071(323.071املكون من خم�ش�س مطالبات
   -)34.679(34.679النخفا�س يف قيمة الأ�شول الثابتة

)1.072.690()888.445()184.245(اإيرادات اأخرى
)72.973()21.147()51.826(اإيرادات متويل

   -21.147)21.147(اأرباح فروق تقييم عمالت اأجنبية
   -)983(983اأرباح راأ�شمالية

20.86120.861   -م�شروفات متويل
وفيما يلي الأثر علي نتائج الأعمال:

2013
5.627.800�شايف الربح بعد �شريبة الدخل كما �شبق اإ�شداره يف 31 دي�شمرب 2013

)6.623.041(تعديالت علي �شنوات �شابقة
)995.241(�شايف الربح بعد �شريبة الدخل بعد التعديل

26 - اأحداث لحقة هامة
بتاريخ 24 يناير 2016, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا بال�شتحواذ على ن�شبة 99% من 
�شركة م�شت�شفى ال�شروق »�س.م.م.« وقد انتقلت ال�شيطرة الفعلية على ال�شيا�شات املالية 

والت�شغيلية للمجموعة يف 31 يناير 2016. وبلغت تكلفة اقتناء ال�شتثمار 280 مليون جنيه 
م�شري لت�شبح بذلك �شركة م�شت�شفى ال�شروق »�س.م.م.« – �شركة تابعة ملجموعة �شركات 

م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.«. وحتى تاريخ اعداد القوائم املالية املجمعة مل يتم النتهاء 
من اإجراءات ت�شجيل انتقال امللكية اإىل �شركة م�شت�شفى كليوباترا »�س.م.م.«, وجدير 

بالذكر اأنه �شوف يتم جتميع �شركة م�شت�شفى ال�شروق بالكامل �شمن اأول قوائم مالية جممعة 
يتم اإعدادها بعد 31 يناير 2016.

اعتماد امليزانية:
يف  �س.م.م.  ال�شروق  م�شت�شفي  ل�شركة  العادية  العامة  اجلمعية  تنعقد  •و�شوف 

2016/5/19 لإعتماد القوائم املالية امل�شتقلة عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 
2015 و�شوف تقوم ال�شركة مبوافاة البور�شة باملح�شر املعتمد حني اإعتماده.

لل�شنوات  القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.  املالية ل�شركة م�شت�شفي  القوائم   - 5
املالية املنتهية يف 2013/12/31, 2014/12/31, 2015/12/31:

يف  املنتهية  املالية  لل�شنوات  املالية  القوائم  علي  احل�شابات  مراقب  تقرير 
2015/12/31 ,2014/12/31 ,2013/12/31

 ال�شادة م�شاهمي �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي »�شركة م�شاهمة م�شرية«
تقرير على القوائم املالية

راجعنـا القوائـم املاليـة املرفقـة ل�شركـة م�شت�شفـى القاهـرة التخ�ش�شـي »�شركة م�شاهمة 
 م�شرية« واملتمثلة يف امليزانيـة يف

31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013 وكذا قوائم الدخل والتغريات يف حقوق امل�شاهمني 
والتدفقات النقدية عن ال�شنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ, وملخ�س لل�شيا�شات 

املحا�شبية الهامة وغريها من الإي�شاحات.

م�شئولية الإدارة عن القوائم املالية
هذه القوائم املالية م�شئولية اإدارة ال�شركة, فالإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س القوائم املالية 

عر�شًا عادًل ووا�شحًا وفقا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية, وتت�شمن 
م�شئولية الإدارة ت�شميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �شلة باإعداد وعر�س قوائم 

مالية عر�شًا عادًل ووا�شحًا خالية من اأية حتريفات هامة وموؤثرة �شواء ناجتة عن الغ�س اأو 
اخلطاأ, كما تت�شمن هذه امل�شئولية اختيار ال�شيا�شات املحا�شبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات 

املحا�شبية املالئمة للظروف.
م�شئولية مراقب احل�شابات

تقت�شر م�شئوليتنا على اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �شوء مراجعتنا لها, وقد متت 
مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�شرية ويف �شوء القوانني امل�شرية ال�شارية. وتتطلب هذه املعايري 

اللتزام مبتطلبات ال�شلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�شول على تاأكد منا�شب باأن القوائم 
املالية خالية من التحريفات الهامة واملوؤثرة.

وتت�شمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�شول على اأدلة مراجعة ب�شاأن القيم والإف�شاحات 
يف القوائم املالية. وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم ال�شخ�شى ملراقب احل�شابات 

وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام واملوؤثر يف القوائم املالية �شواء الناجت عن الغ�س اأو 
اخلطاأ. ولدى تقييم هذه املخاطر ي�شع مراقب احل�شابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�شلة 

بقيام املن�شاأة باإعداد القوائم املالية والعر�س العادل والوا�شح وذلك لت�شميم اإجراءات مراجعة 
منا�شبة للظروف ولكن لي�س بغر�س اإبداء راأى على كفاءة الرقابة الداخلية يف املن�شاأة. وت�شمل 

عملية املراجعة اأي�شا تقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية والتقديرات املحا�شبية الهامة التي 
اأعدت مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �شالمة العر�س الذى قدمت به القوائم املالية.

واإننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�شول عليها كافية ومنا�شبة وتعد اأ�شا�شًا منا�شبًا لإبداء 
راأينا على هذه القوائم املالية.

الــراأي 
ومن راأينا اأن القوائم املالية امل�شار اإليها اأعاله تعرب بعدالة وو�شوح, فى جميع جوانبها الهامة, عن 

املركز املاىل ل�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي »�شركة م�شاهمة م�شرية« يف 31 دي�شمرب 2015 
و2014 و2013, وعن اأدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�شنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ 

وذلك طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية وفى �شوء القوانني واللوائح امل�شرية ذات العالقة.
تقرير على املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

مت�شك ال�شركة ح�شابات مالية منتظمة تت�شمن كل ما ن�س القانون ونظام ال�شركة على وجوب 
اإثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احل�شابات, وقد مت جرد املخزون 

مبعرفة اإدارة ال�شركة طبقًا لال�شول املرعية.
البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة املعد وفقًا ملتطلبات القانون رقم 159 ل�شنة 1981 

ولئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�شركة وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل تلك 
البيانات بالدفاتر.

تامـر عبد التـواب
ع�شو جمعية املحا�شبني واملراجعني امل�شرية

ع�شو اجلمعية الأمريكية للمحا�شبني القانونيني
�شجل املحا�شبني واملراجعني 17996

من�شور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف 10 اأبريل 2016

اأوّل: امليزانية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 و2013 
املعدلة20152014اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(

2013
الأ�شول غري املتداولة

525.678.38621.981.20224.125.879الأ�شول الثابتة 
13.790   -   -ا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة

25.678.38621.981.20224.139.669اإجماىل الأ�شول غري املتداولة
الأ�شول املتداولة

73.114.2632.299.9222.612.120املخزون
824.732.06516.642.89115.906.065مدينون جتاريون 

92.383.8072.352.5652.301.537مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
1052.563.22444.458.74835.612.492النقدية بال�شندوق والبنوك

82.793.35965.754.12656.432.214اإجمايل الأ�شول املتداولة
اللتزامات املتداولة

118.770.8218.438.7337.728.733خم�ش�شات اأخرى
1224.183.36217.598.36913.146.648دائنون وار�شدة دائنة اأخرى

197.387.4268.688.8497.006.480التزامات �شرائب الدخل احلالية
40.341.60934.725.95127.881.861 اإجمايل اللتزامات املتداولة

42.451.75031.028.17528.550.353راأ�س املال العامل
68.130.13653.009.37752.690.022اإجمايل ال�شتثمار

يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�شاهمني

1327.000.00027.000.00027.000.000راأ�س املال امل�شدر واملدفوع
   -)3.615.822()3.615.822(2/13اأ�شهم خزانة
1417.112.40317.112.40310.624.094احتياطيات

25.906.04910.354.44913.601.973اأرباح مرحلة
66.402.63050.851.03051.226.067اإجمايل حقوق امل�شاهمني 
اللتزامات غري املتداولة

201.727.5062.158.3471.463.955التزامات �شريبية موؤجلة
اإجمايل متويل راأ�س املال العامل 

68.130.13653.009.37752.690.022والإلتزامات غري املتداولة

ثانيّا: قائمة الدخل عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 و2014 
و2013 

201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
15149.377.454123.280.745114.040.779اإيرادات الن�شاط

يخ�شم :
)82.119.996()90.405.164()111.849.380(16تكاليف الن�شاط

37.528.07432.875.58131.920.783جممل الربح
يخ�شم :

)7.794.833()10.058.402()14.207.273(17م�شروفات اإدارية وعمومية
   -)710.000()6.945.188(11خم�ش�شات اأخرى

213.808.1933.096.4733.027.518اإيرادات اأخرى
20.183.80625.203.65227.153.468اأرباح العام قبل الفوائد و�شرائب الدخل

4.021.1342.704.6612.259.506اإيرادات فوائد 
24.204.94027.908.31329.412.974اأرباح العام قبل ال�شريبة علي الدخل 

)7.006.480()8.688.849()7.387.426(19ال�شريبة احلالية
)265.067()694.392(20430.841ال�شريبة املوؤجلة 

17.248.35518.525.07222.141.427ربح العام

ثالثًا: قائمة التغريات فى حقوق امل�شاهمني - عن ال�شنوات املالية املنتهية فى 31 
دي�شمرب 2015 و2014 و2013

)جميع املبالغ 
الإجمايلاأرباح مرحلةالحتياطياتا�شهم خزانةراأ�س املالاإي�شاحباجلنيه امل�شري(

الر�شيد يف 1 يناير 
2013 كما �شبق 

ا�شداره
27.000.000-   9.658.64816.370.93953.029.587

اأثر ت�شحيح اأخطاء 
)6.613.100()6.613.100(   -   -   -26�شنوات �شابقة

الر�شيد يف 1 يناير 
9.658.6489.757.83946.416.487   -201327.000.000 املعدل

املحول اإيل 
   -)915.446(915.446   -   -الحتياطي القانوين

املحول اإيل 
   -)50.000(50.000   -   -الحتياطي العام

توزيعات الأرباح عن 
)17.331.847()17.331.847(   -   -   -عام 2012

22.141.42722.141.427   -   -   -ربح العام
الر�شيد فى 31 
10.624.09413.601.97351.226.067   -27.000.000دي�شمرب 2013

الر�شيد يف 1 يناير 
 201427.000.000-   10.624.09413.601.97351.226.067

املحول اإيل 
   -)1.088.309(1.088.309   -   -1/14الحتياطي القانوين

املحول اإىل 
   -)5.400.000(5.400.000   -   -2/14الحتياطى العام

)3.615.822(   -   -)3.615.822(   -�شراء اأ�شهم خزانة
توزيعات الأرباح عن 

)15.284.287()15.284.287(   -   -   -عام 2013
18.525.07218.525.072   -   -   -ربح العام

الر�شيد فى 31 
17.112.40310.354.44950.851.030)3.615.822(27.000.000دي�شمرب 2014 

الر�شيد يف 1 يناير 
 201527.000.000)3.615.822(17.112.40310.354.44950.851.030

توزيعات الأرباح عن 
)1.696.755()1.696.755(   -   -   -عام 2014

17.248.35517.248.355   -   -   -ربح العام
الر�شيد فى 31 
17.112.40325.906.04966.402.630)3.615.822(27.000.000دي�شمرب 2015

رابعاّ: قائمة التدفقات النقدية - عن ال�شنوات املالية املنتهية فى 31 دي�شمرب 
2015 و2014 و2013

201520142013اإي�شاح)جميع املبالغ باجلنيه امل�شري(
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

24.204.94027.908.31329.412.974الربح قبل ال�شريبة
تعديالت لت�شوية �شافى الأرباح مع 

التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل
53.675.8033.636.4673.065.227اإهالك واإعدام اأ�شول ثابتة

   -116.945.188710.000خم�ش�شات اأخرى
   -83.308.714737.151ال�شمحالل يف قيمة املدينون التجاريون

   -   -)626.233(8رد خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها
   -13.790   -خم�ش�س ا�شمحالل ا�شتثمارات

37.508.41233.005.72132.478.201اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل
التغري فى راأ�س املال العامل

)605.073(312.198)814.341(التغري يف املخزون
)5.244.887()1.473.977()10.771.655(التغري يف املدينون التجاريون

)678.549()51.028()31.242(التغري يف مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى
6.584.9934.451.7212.021.738التغري يف الدائنون والأر�شدة الدائنة

   -   -)6.613.100(11امل�شتخدم من خم�ش�شات اأخرى
)5.129.195()7.006.480()8.688.849(�شرائب الدخل امل�شددة

�شافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة 
17.174.21829.238.15522.842.235الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية
)2.442.473()1.491.790()7.372.987(5مدفوعات ل�شراء اأ�شول ثابتة

ودائع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من تاريخ 
   -   -)47.889.123(10الإيداع

�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى 
)2.442.473()1.491.790()55.262.110(الأن�شطة ال�شتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
)17.331.847()15.284.287()1.696.755(توزيعات الأرباح املدفوعة

   -)3.615.822(   -�شراء اأ�شهم خزانة
�شافى التدفقات النقدية امل�شتخدمة فى 

)17.331.847()18.900.109()1.696.755(الأن�شطة التمويلية
8.846.2563.067.915)39.784.647(التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

44.458.74835.612.49232.544.577النقدية وما فى حكمها اأول العام 
104.674.10144.458.74835.612.492النقدية وما يف حكمها اأخر العام

الإي�شاحات املتممة للقوائم املالية - عن ال�شنوات املالية املنتهية فى 31 دي�شمرب 
2015 و2014 و2013

1 - مقدمـة
تاأ�ش�شت �شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي »�شركة م�شاهمة م�شرية« )»ال�شركة«( فى 31 دي�شمرب 

1987 وفقًا لأحكام قانون ال�شتثمار رقم 43 ل�شنة 1974 والقانون 159 ل�شنة 1981 ومت قيدها 
بال�شجل التجارى بتاريخ 31 دي�شمرب 1987 حتت رقم 249898 بغر�س اإقامة وت�شغيل امل�شت�شفيات 

املتكاملة وما ت�شمه من اأن�شطة داخلية عالجية اأو طبية.
يقع مقر ال�شركة الرئي�شى فى 4 �شارع اأبو عبيدة – روك�شي – م�شر اجلديدة - القاهرة.

يتمثل غر�س ال�شركة يف اإن�شاء واإدارة وا�شتغالل م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي ومزاولة كافة 
العمليات املتعلقة به ويجوز لل�شركة اأن يكون لها م�شلحة اأو ت�شرتك باأي وجه من الوجوه مع 

ال�شركات وغريها التي تزاول اأعماًل �شبيهه باأعمالها يف م�شر اأو اخلارج كما يجوز لها اأن تندمج 
يف الهيئات ال�شالفة اأو ت�شرتيها اأو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة ال�شتثمار, بالإ�شافة اإيل اإن�شاء 

وحدة معامل و�شيدلية ملحقني بامل�شت�شفي.
بلغ راأ�س مال ال�شركة املرخ�س به مبلغ 50.000.000 جنيه م�شرى وراأ�س املـال املدفوع مبلغ 

27.000.000 جنيه م�شرى.
متتلك �شركة م�شت�شفي كليوباترا “�س.م.م.” )ال�شركة الأم( ن�شبة 52.7% من راأ�س املال امل�شدر.

مت اعتماد القوائم املالية لالإ�شدار من قبل اإدارة ال�شركة فى 21 مار�س 2016 مع الأخذ يف العتبار 
اأن اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد اإ�شدارها.

2 - ال�شيا�شات املحا�شبية
فيما يلي اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي ا�شتخدمت يف اإعداد القوائم املالية:

اأ - اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية
اأعدت القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية والقوانني ذات العالقة والتى مت تطبيقها 

بثبات على مدار ال�شنوات املالية اإل اإذا ذكر خالف ذلك. اأعدت القوائم املالية على اأ�شا�س التكلفة 
التاريخية. 

اإن اإعداد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�شبة امل�شرية يتطلب ا�شتخدام تقديرات حما�شبية هامة, 
كما يتطلب من الإدارة ا�شتخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة. 
يبني اإي�شاح )4( اأهم التقديرات املحا�شبية امل�شتخدمة والأحكام ال�شخ�شية املطبقة عند اإعداد 

القوائم املالية لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�شبة امل�شرية الرجوع اإىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ل يكون هناك 

معيار حما�شبة م�شرى اأو متطلبات قانونية تو�شح كيفية معاجلة اأر�شدة ومعامالت معينة. 
اإ�شدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�شبة امل�شرية ومل يتم تفعيلها بعد

مبوجب قرار وزير ال�شتثمار رقم )110( ل�شنة 2015 ال�شادر يف يوليو 2015, مت اإلغاء العمل 
مبعايري املحا�شبة امل�شرية ال�شادرة بالقرار الوزاري ل�شنة 2006 لتحل حملها معايري املحا�شبة 

املرفقة بالقرار رقم )110( امل�شار اإليه, علي اأن يبداأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اأول يناير 2016 
وينطبق علي املن�شاآت التي تبداأ �شنتها املالية يف اأو بعد هذا التاريخ.

وتتلخ�س التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية باأمور متعلقة بالعر�س 
والإف�شاح, وبناءًا عليه �شوف يتم عر�س قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�شتبعاد عر�س 

راأ�س املال العامل منها كما �شيتم عر�س نتائج اأعمال ال�شركة بقائمتني منف�شلتني اأحداهما تعر�س 
مكونات الإيرادات وامل�شروفات )قائمة الدخل( والثانية تبداأ بالربح اأو اخل�شارة وتعر�س عنا�شر 

الدخل التي يتم اإدراجها �شمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل )قائمة الدخل ال�شامل(. كما 
�شيتم الإف�شاح عن املخاطر املالية ب�شكل اأكرث تف�شياًل.

وجدير بالذكر اأنه ل يوجد اأثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية 
لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.
ب - ترجمة العمالت الأجنبية

)1( عملة التعامل والعر�س
يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�شتخدام العملة الأ�شا�شية فى البيئة القت�شادية التى 

تعمل بها ال�شركة )عملة التعامل( ويتم عر�س القوائم املالية لل�شركة باجلنيه امل�شرى, والتى متثل 
عملة التعامل والعر�س لل�شركة. 

)2( املعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام اإىل عملة التعامل با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف 

ال�شائدة يف تواريخ املعامالت.  ويدرج يف قائمة الدخل اأرباح وخ�شائر فروق العملة الناجتة عن 
ت�شوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن اإعادة تقييم الأ�شول واللتزامات ذات الطبيعة النقدية 

بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.
ج - الأ�شول الثابتة

تظهر الأ�شول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�شاً جممع الإهالك.  وتت�شمن التكلفة التاريخية 
كافة امل�شروفات املرتبطة باقتناء الأ�شل وجعله �شاحلًا لال�شتخدام يف الغر�س املعد لأجله.

ت�شجل جميع امل�شروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء اأو اإن�شاء الأ�شول الثابتة حتت ح�شاب 
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�شل الثابت وجعله �شاحلا لال�شتخدام يف الغر�س املعد 

لأجله, يتم حتويل قيمة الأ�شل اإيل ح�شاب الأ�شول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�شيانة والإ�شالح على قائمة الدخل عن ال�شنة املالية التي حدثت فيها, ويتم 
ر�شملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�شل عندما يكون من املتوقع اأن توؤدى اإىل زيادة 

املنافع القت�شادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�شلية املقدرة عند اقتناء الأ�شل وعندما ميكن 
قيا�س تكلفة تلك الإ�شافات بدرجة موثوق بها, وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي لالأ�شل اأو 

على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات, اأيهما اأقل.
يتم ا�شتخدام طريقة الق�شط الثابت لالإهالك بحيث يتم تخفي�س قيمة الأ�شل اإىل قيمته 

التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�شي التي ل تعترب اأ�شل قابل لالإهالك, 
يتم �شنوياً مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية لالأ�شول الثابتة وتعديلها اإذا لزم 

الأمر.
وفيما يلي معدلت الإهالك لكل نوع من اأنواع الأ�شول :

2.5%مبانى وان�شاءات
10%اآلت ومعدات

10%و�شائل نقل وانتقال
25%عدد واأدوات

15%اأثاث وجتهيزات
25%اأجهزة حا�شب اآىل

عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل القيمة املتوقع ا�شرتدادها من الت�شغيل فاإنه يتم 
تخفي�س هذه القيمة على الفور اإىل القيمة املتوقع ا�شرتدادها. 

يتم حتديد اأرباح وخ�شائر ال�شتبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�شافى القيمة الدفرتية 
ويعرتف بالفرق فى قائمة الدخل.

د - املخـزون
يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية اأو �شافى القيمة البيعية اأيهما اأقل, ويتم حتديد 

التكلفة با�شتخدام طريقة املتو�شط املتحرك وتت�شمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة 
الأخرى, وتتمثل �شافى القيمة البيعية يف �شعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة 

ناق�شًا امل�شروفات البيعية. ويتم اإثبات خم�ش�س للمخزون الراكد على اأ�شا�س تقييم الإدارة 
حلركة املخزون.

هـ - الأ�شول املالية
اأوًل - الت�شنيف :

تقوم ال�شركة بت�شنيف اأ�شولها املالية اإىل قرو�س ومديونيات والذى ميثل الغر�س من اقتناء 
هذه الأ�شول ويتم هذا الت�شنيف عند العرتاف الأوىل بها :

القرو�س واملديونيات:
هى اأ�شول مالية ولي�شت م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة اأو ميكن حتديدها وغري متداولة 

فى �شوق ن�شط.
يتم تبويبها �شمن الأ�شول املتداولة اإل اإذا كان تاريخ ا�شتحقاقها يزيد عن 12 �شهر من تاريخ 

امليزانية عندئذ يتم تبويبها �شمن الأ�شول غري املتداولة.
تت�شمن هذه املجموعة اأر�شدة املدينون التجاريون والنقدية والأر�شدة بالبنوك وامل�شتحق 

من اأطراف ذات عالقة.
ثانيًا - القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق : 

يتم قيا�س الأ�شول املالية عند القتناء بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة.  -
يتم ا�شتبعاد الأ�شول املالية عند انتهاء اأو حتويل احلق فى احل�شول على تدفقات نقدية   -

من تلك الأ�شول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.
يتم قيا�س القرو�س واملديونيات لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة با�شتخدام معدل العائد   -

الفعلي.
ثالثًا - ا�شمحالل قيمة الأ�شول املالية :

اأ�شول مثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة
تقوم ال�شركة بالتقييم يف اأخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�شمحالل يف 

قيمة الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول.
يتم اإثبات ا�شمحالل الأ�شل اأو جمموعة من الأ�شول عند وجود موؤ�شر لال�شمحالل ناجت 

عن حدث اأو عدة اأحداث بعد العرتاف الأويل لالأ�شل )حدث خ�شارة( وعندما يكون هذا 
احلدث )اأو الأحداث( له تاأثري علي التدفقات النقدية امل�شتقبلية لالأ�شل اأو ملجموعة من 

الأ�شول وميكن قيا�شه بدقة.
الدليل علي وجود ا�شمحالل من املمكن اأن يكون نتيجة لوجود موؤ�شر اإيل اأن املدينون 

اأو جمموعة من املدينون لديهم تع�شر مايل, خمالفة اأو تاأخري ل�شداد الفائدة اأو الدين, 
احتمالية مواجهة الفال�س اأو اإعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري اإيل 

النخفا�س يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات امل�شتقبلية والتغريات 
القت�شادية التي ترتبط مبوؤ�شر ال�شمحالل.

يتم قيا�س خ�شائر ا�شمحالل الأ�شول املثبتة بالتكلفة امل�شتهلكة والتي تتمثل يف الفرق 
بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )بعد 

ا�شتبعاد اخل�شائر امل�شتقبلية التي مل حتدث( املخ�شومة با�شتخدام �شعر الفائدة الفعال 
الأ�شلي. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل ويعرتف بقيمة اخل�شارة يف قائمة الدخل.

اإذا مت انخفا�س قيمة ال�شمحالل يف فرتة لحقة وكان هذا النخفا�س مرتبط بوقوع 
حدث بعد العرتاف الأويل لال�شمحالل )مثل حت�شني املدينون جلدارتهم الئتمانية( فيتم 

العرتاف برد ال�شمحالل يف قائمة الدخل.
و - راأ�س املال

يتم ت�شنيف الأ�شهم العادية �شمن حقوق امل�شاهمني. عندما تقوم ال�شركة ب�شراء ا�شهمها 
)اأ�شهم اخلزانة( يتم خ�شم املقابل التى مت �شداده مت�شمنًا اأية م�شاريف مبا�شرة مرتبطة 

بال�شراء )بعد خ�شم ال�شرائب( من حقوق امل�شاهمني حتى تاريخ اإلغاوؤها اأو اإعادة اإ�شدارها 
مرة اأخرى.  وفى حالة اإعادة اإ�شدار تلك الأ�شهم يتم اإدراج املقابل امل�شتلم بال�شافى بعد 

خ�شم امل�شاريف املبا�شرة املتعلقة بالإ�شدار بحقوق امل�شاهمني. ويف حالة اإعدام اأ�شهم 
اخلزانة, يتم الإعدام بالقيمة الأ�شمية لل�شهم ويدرج الفرق يف حركة الحتياطيات.

ز - الحتياطى القانونى
طبقًا للنظام ال�شا�شى لل�شركة, يجنب 5% من �شافى الربح لتكوين احتياطى قانونى, ويتم 

التوقف عن جتنيب هذه الن�شبة اإذا بلغ الحتياطى قدرًا يوزاى 20% من راأ�س مال ال�شركة 
امل�شدر واملدفوع ومتى نق�س الحتياطى يتعني العودة اإىل القتطاع. وهذا الحتياطي غري 

قابل للتوزيع.

ح - املخ�ش�شات
يتم العرتاف باملخ�ش�س عندما يكون هناك التزام حاىل )قانونى اأو ا�شتدلىل( كنتيجة لأحداث 

�شابقة وهذه الت�شوية التى من املتوقع اأن ينتج عنها تدفق نقدى من موارد ال�شركة التى ت�شمن 
فوائد اقت�شادية. ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع 

اإمكانية اإجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. 
يتم قيا�س املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للم�شروفات املتوقعة والالزمة ل�شداد اللتزام با�شتخدام 

معدل خ�شم قبل ال�شرائب والذى يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للعقود واملخاطر املتعلقة 
باللتزام. الزيادة فى املخ�ش�شات نتيجة مرور الزمن ت�شجل م�شروف فائدة.

ط - الدائنون التجاريون
تتمثل اأر�شدة الدائنون التجاريون يف اللتزامات التي يجب �شدادها مقابل الب�شائع واخلدمات 

التي مت احل�شول عليها يف اإطار الن�شاط العادى لل�شركة, وتثبت الدائنون التجاريون اأوليًا بالقيمة 
العادلة للب�شائع واخلدمات امل�شتلمة من الغري, �شواء وردت عنها فواتري اأم ل. ويتم ت�شجيل 

اللتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية, ويظهر الدائنون التجاريون لحقًا بالتكلفة امل�شتهلكة 
با�شتخدام معدل الفائدة الفعلى.

ى - مزايـا العاملني
)1( ح�شة العاملني يف الأرباح

طبقاً لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�شة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع 10% من 
الأرباح التى يتم توزيعها وبحد اأق�شى ي�شاوى اإجماىل مرتبات اأخر �شنة مالية قبل التوزيع 

ويعرتف بح�شة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امل�شاهمني وكالتزامات 
عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة.  ول ت�شجل اأي التزامات بح�شة العاملني يف 

الأرباح غري املوزعة.
)2( نظام التاأمينات واملعا�شات

تقوم ال�شركة ب�شداد ا�شرتاكاتها اإىل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية على اأ�شا�س اإلزامي طبقًا 
للقواعد الواردة بقانون التاأمينات الجتماعية. ول يوجد على ال�شركة اأي التزامات اأخرى مبجرد 

�شدادها للتزاماتها. ويعرتف بال�شرتاكات العتيادية كتكلفة دورية يف �شنة ا�شتحقاقها وتدرج 
�شمن تكلفة العمالة.

ك - حتقق الإيراد
تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو القابل لال�شتالم مت�شمنًا النقدية واأر�شدة 

املدينون التجاريون واأوراق القب�س النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع اأدوية من خالل الن�شاط 
العتيادى لل�شركة بال�شافى بعد خ�شم �شرائب املبيعات اأو اخل�شومات اأو التخفي�شات.

يتم العرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�شه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح اأن تتدفق 
املنافع القت�شادية املرتبطة بعملية البيع اأو تقدمي اخلدمة اإىل ال�شركة, وعندما تتحقق �شروط 
اأخرى خا�شة بكل ن�شاط من اأن�شطة ال�شركة على النحو املو�شح لحقًا. وتبنى ال�شركة تقديراتها 

على اأ�شا�س النتائج التاريخية اأخذه فى العتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات 
اخلا�شة بكل منهما.

اإيرادات اخلدمات الطبية 
تقوم ال�شركة من خالل م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شاماًل 

العمليات اجلراحية والإقامة وال�شراف الطبي والتحليالت والفحو�شات والأ�شعة املختلفة 
والعيادات اخلارجية, ويثبت اإيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة اإيل املري�س.

اإيرادات بيع الأدوية
تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�شيدلية بامل�شت�شفى اأو من خالل ا�شتخدامها لعالج املر�شى 

يف حالة اقامتهم يف امل�شت�شفى, ويثبت اإيرادات بيع الأدوية عند ا�شتالم املري�س للدواء اأو 
ا�شتخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�شت�شفى.

اإيرادات الإيجار
تقوم ال�شركة بتاأجري مب�شاحات للغري, ويتم العرتاف بها يف قائمة الدخل علي مدار فرتة العقد.

اإيرادات الفوائد
تثبت اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س التوزيع الزمنى با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند 

وجود ا�شمحالل فى الر�شيد املدين الناجت عن العرتاف بالفائدة فاإنه يتم تخفي�س القيمة 
الدفرتية اإىل القيمة املتوقع حت�شيلها.

ل - �شرائب الدخل اجلارية واملوؤجلة
يتم احت�شاب �شرائب الدخل عن العام طبقاً لقانون ال�شرائب ال�شارى فى تاريخ امليزانية, تقوم 

الإدارة ب�شورة دورية بتقييم املوقف ال�شريبى من خالل الإقرارات ال�شريبية مع الأخذ فى 
العتبار الختالفات التى قد تن�شاأ عن بع�س التف�شريات ال�شادرة من اجلهات الإدارية اأو 

التنظيمية ويكون املخ�ش�س املنا�شب لها على اأ�شا�س املبالغ املتوقع اأن ت�شدد مل�شلحة ال�شرائب.
يتم ت�شجيل �شرائب الدخل املوؤجلة بالكامل با�شتخدام طريقة اللتزامات على الفروق املوؤقتة 

بني كل من القيمة ال�شريبية لالأ�شول واللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية. ل يتم 
العرتاف بال�شرائب املوؤجلة الناجتة عن العرتاف الأوىل لأ�شل اأو التزام بخالف الناجتة عن 

اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ل توؤثر على الربح املحا�شبى اأو الربح ال�شريبى.
يتم حتديد �شرائب الدخل املوؤجلة با�شتخدام ال�شعر ال�شريبى وطبقًا للقانون ال�شائد فى تاريخ 

امليزانية واملتوقع اأن يكون م�شاويًا عند ا�شتخدام الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اأو ت�شوية اللتزامات 
ال�شريبية املوؤجلة.

يتم العرتاف بالأ�شول ال�شريبية املوؤجلة اإىل املدى الذى من املتوقع اأن يكون هناك اأرباح �شريبية 
م�شتقبلية ميكن معها ا�شتخدام الفروق املوؤقتة التى ن�شاأت عنها الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة.

م - توزيعـات الأرباح
تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�شاهمني هذه 

التوزيعات.
ن - النقدية وما يف حكمها

بغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية, فاإن النقدية وما يف حكمها ت�شمل اأر�شدة النقدية 
بال�شندوق, احل�شابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر من 

تاريخ الإيداع اإن وجدت.
�س - الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �شروريًا لتتوافق مع التغريات يف العر�س امل�شتخدم يف 
العام احلاىل.

3 - اإدارة املخاطر املالية
3-1 عنا�شر املخاطر املالية

تتعر�س ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها اإىل خماطر مالية متنوعة, وتت�شمن هذه 
املخاطر خماطر الئتمان وال�شيولة. ول تتعر�س ال�شركة ملخاطر معدلت الفائدة اأو خماطر 

الأ�شعار اأو خماطر العمالت الأجنبية حيث اأنه لي�س لديها اأ�شول والتزامات ذات فرتات ا�شتحقاق 
طويلة حتمل فائدة ول اأ�شول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�شائر ول يوجد لديها 

اأر�شدة اأو معامالت بالعمالت الأجنبية. وتهدف اإدارة ال�شركة اإىل تقليل الآثار ال�شلبية املحتملة 
على الأداء املايل لل�شركة. ويتم ذلك من خالل الرقابة التي تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام 

لل�شركة والإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�شتوى ال�شركة الأم.
ل ت�شتخدم ال�شركة اأى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية اأخطار حمددة.

) اأ ( خماطر الئتمان
ين�شاأ خطر الئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر الئتمان املرتبطة بعمالء 

ال�شركة, ويتم اإدارة خماطر الئتمان لل�شركة ككل  من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة وكذلك 
الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�شتوى ال�شركة الأم.

بالن�شبة للبنوك فاإنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�شنيف الئتمانى واملالءة الئتمانية العالية 
والتي تخ�شع لرقابة البنك املركزى امل�شرى. 

اأما بالن�شبة للعمالء, تقوم اإدارة امل�شت�شفى بتحليل خماطر الئتمان بالن�شبة لكل عميل جديد قبل 
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�شت�شفى طبقًا لل�شيا�شات املو�شوعة من 

ال�شركة الأم. ويتم متابعة اللتزام ب�شروط الئتمان املمنوحة من قبل الإدارة املالية املركزية 
واللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع تقرير اأعمار الديون لتاأخذ القرارات الالزمة �شواًء 

باإلغاء الئتمان اأو حتويل العميل املتعرث اإىل الإدارة القانونية لتخاذ الإجراءات الالزمة ويبني 
اإي�شاح رقم )8( من هذه القوائم املالية معلومات اأكرث تف�شياًل بهذا ال�شاأن. 

وتقوم الإدارة بتكوين اإنخفا�س بالقيمة بن�شبة 100% للعمالء املتاأخرين ملدة تزيد عن 150 يوم 
من تاريخ الفاتورة. كما تقوم بتكوين انخفا�س بالقيمة علي اأ�شا�س املجموعة طبقًا ملعدلت الإنفاق 

التاريخية للمجموعة.
وفيما يلى الأر�شدة املعر�شة ملخاطر الئتمان:

201520142013
52.522.62144.324.48635.485.917النقدية يف البنوك

29.834.09219.342.11617.868.139مدينون جتاريون

)ب( خماطر ال�شيولة
تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى, ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة 

التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�س مع املوردين ومتابعة حت�شيل 
العمالء واإدارة اأر�شدة املخزون بهدف التاأكد من توافر النقدية الالزمة ل�شداد التزامات ال�شركة 

عند ا�شتحقاقها ول تعتمد ال�شركة على القرو�س ل�شداد التزاماتها وذلك لطبيعة ن�شاطها واملعدل 
املنا�شب من الإيرادات النقدية.

ويو�شح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�شب الأعمار التعاقدية :
من ثالثة اأ�شهر حتى �شنةاأقل من ثالثة اأ�شهر

   -10.129.446املوردين
   -8.946.150امل�شروفات امل�شتحقة

2.100.1071.125.210اأوراق الدفع
3-2 اإدارة خماطر راأ�س املال

اإن هدف اإدارة ال�شركة من اإدارة راأ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على ال�شتمرار مبا يحقق 
عائد للم�شاهمني وتقدمي منافع لالأطراف الأخرى التي ت�شتخدم القوائم املالية, كما تهدف اإدارة 
ال�شركة لتوفري واحلفاظ على اأف�شل هيكل لراأ�س املال مما يوؤدى اإىل تخفي�س تكاليف راأ�س املال, 

ول توجد قرو�س على ال�شركة وبالتايل يعتمد متويل ال�شركة بالكامل على حقوق امل�شاهمني.
4 - التقديرات والفرو�س املحا�شبية الهامة والأحكام ال�شخ�شية

يتم تقييم التقديرات والفرو�س بناء على اخلربة ال�شابقة وبع�س العنا�شر الأخرى, مبا فيها 
الأحداث امل�شتقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.

وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�س تتعلق بامل�شتقبل. ونظرًا لطبيعة التقديرات املحا�شبية, 
نادرًا ما تت�شاوى نتائج التقديرات املحا�شبية, مع النتائج الفعلية. 

خم�ش�شات اأخرى
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون هناك التزام قانونى اأو ا�شتدلىل حاىل نتيجة لأحداث 

�شابقة ويكون من املرجح اأن يتطلب ذلك ا�شتخدام للموارد لت�شوية هذه اللتزامات, مع اإمكانية 
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا اللتزام. وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ش�س فى تاريخ 

كل ميزانية وتعديلها لإظهار اأف�شل تقدير حاىل وذلك بال�شتعانة باخلربة ال�شت�شارية املالئمة 
لأحد اخلرباء. 

ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء
يتم تقدير قيمة ال�شمحالل يف قيمة اأر�شدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة اأعمار الديون 

وتقوم اإدارة ال�شركة بدرا�شة املوقف الئتماين والقدرة على ال�شداد للمدينون والعمالء الذين 
تعدت اأعمار الديون امل�شتحق عليها مدة الئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�شجيل ا�شمحالل يف قيمة 
املبالغ امل�شتحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة اأن مركزهم الئتماين ل ي�شمح ب�شداد 

املبالغ امل�شتحقة عليهم.
5 - الأ�شول الثابتة 

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ

مبانى اأرا�شى
وان�شاءات

الت 
ومعدات

و�شائل نقل 
وانتقال

عدد 
واأدوات

اأثاث 
وجتهيزات

اأجهزة 
حا�شب 

اآىل

2013
اجماىل

الر�شيد فى 1 
يناير 2013

306.3021.459.63514.040.23939.388.755426.0012.139.5656.255.6831.270.17165.286.351

الإ�شافات / 
)التحويالت(

)306.302(-   110.8601.192.150-   6.4271.359.15480.1842.442.473

1.459.63514.151.09940.580.905426.0012.145.9927.614.8371.350.35567.728.824   -الر�شيد
جممع 

الإهالك
الر�شيد فى 1 

يناير
-   -   7.714.38525.217.535376.2722.114.9853.956.9951.157.54640.537.718

الإهالك 
خالل العام

-   -   357.2651.983.26149.72825.022599.05750.8943.065.227

جممع 
الإهالك يف 
31 دي�شمرب 

-   -   8.071.65027.200.796426.0002.140.0074.556.0521.208.44043.602.945

�شافى القيمة 
الدفرتية  

يف 31 
دي�شمرب 

2013

-   1.459.6356.079.44913.380.10915.9853.058.785141.91524.125.879



م�شروعات 
حتت 
التنفيذ

مبانى اأرا�شى
وان�شاءات

الت 
ومعدات

و�شائل نقل 
وانتقال

عدد 
واأدوات

اأثاث 
وجتهيزات

اأجهزة 
حا�شب 

اآىل

2014
اجماىل

الر�شيد 
فى 1 يناير 

2014

-   1.459.63514.151.09940.580.905426.0012.145.9927.614.8371.350.35567.728.824

46.390265.60679.4341.491.790   -1.100.360   -   -   -ال�شافات

اعدام 
اأ�شول 
ثابتة

-   -   -   )380.975(-   )20.690()591.467()23.580()1.016.712(

1.459.63514.151.09941.300.290426.0012.171.6927.288.9761.406.20968.203.902   -الر�شيد

جممع 
الإهالك

-   

الر�شيد فى 
1 يناير

-   -   8.071.65027.200.796426.0002.140.0074.556.0521.208.44043.602.945

الإهالك 
خالل 

العام

-   -   417.1762.073.396-   9.434655.24562.1933.217.444

اهالك ما 
مت اعدامه 
من الأ�شول 

الثابتة

-   -   -   )233.824(-   )4.577()345.818()13.470()597.689(

جممع 
الإهالك 

يف 31 
دي�شمرب 

-   -   8.488.82629.040.368426.0002.144.8644.865.4791.257.16346.222.700

�شافى 
القيمة 

الدفرتية  
يف 31 

دي�شمرب 
2014

-   1.459.6355.662.27312.259.922126.8282.423.497149.04621.981.202

م�شروعات 
حتت 

التنفيذ

الت مبانىاأرا�شى
ومعدات

و�شائل نقل 
وانتقال

عدد 
واأدوات

اأثاث 
ومفرو�شات

اأجهزة 
حا�شب 

اآىل

2015
اجماىل

الر�شيد 
فى 1 
يناير 
2015

-   1.459.63514.151.09941.300.290426.0012.171.6927.288.9761.406.20968.203.902

13.3321.095.238441.4427.372.987   -4.272.545   -   -1.550.430ال�شافات
اإعدام 
اأ�شول 
ثابتة

-   -   )2.027()54.230(-   )26.742()613.771()30.688()727.458(

1.550.4301.459.63514.149.07245.518.605426.0012.158.2827.770.4431.816.96374.849.431الر�شيد
جممع 

الإهالك
الر�شيد 

فى 1 
يناير

-   -   8.488.82629.040.368426.0002.144.8644.865.4791.257.16346.222.700

الإهالك 
خالل 

العام

-   -   406.7002.140.876-   9.053695.096128.8273.380.552

اهالك ما 
مت اعدامه 

من 
الأ�شول 

الثابتة

-   -   )525()16.961(-   )8.091()383.700()22.930()432.207(

جممع 
الإهالك 

يف 31 
دي�شمرب 

-   -   8.895.00131.164.283426.0002.145.8265.176.8751.363.06049.171.045

�شافى 
القيمة 

الدفرتية  
يف 31 

دي�شمرب 
2015

1.550.4301.459.6355.254.07114.354.322112.4562.593.568453.90325.678.386

6 - ا�شتثمارات يف �شركات �شقيقة
لدي ال�شركة ن�شبة م�شاهمة امل�شت�شفى يف مركز القاهرة التخ�ش�شى لق�شطرة وجراحات القلب 

البالغة 23.58%. هذا وقد قامت امل�شت�شفى باحل�شول على ح�شتها بالكامل يف راأ�س مال �شركة مركز 
القاهرة التخ�ش�شى لق�شطرة وجراحات القلب نتيجة عملية الت�شفية التى مت البدء فيها يف 31 

مايو 2012, ويتمثل يف الر�شيد املتبقى لال�شتثمارات يف �شركات �شقيقة يف 31 دي�شمرب 2014 والبالغ 
13.790 جنيه م�شرى يف ن�شيب امل�شت�شفى يف املتبقى من �شافى حقوق امللكية لدى �شركة الق�شطرة, 

ول توجد موؤ�شرات لتح�شيل تلك املبالغ وبالتاىل مت عمل ا�شمحالل باملتبقى من القيمة حلني 
النتهاء من عملية الت�شفية.

7 - املخزون
201520142013

2.925.6752.108.2092.416.378خمزن التموين الطبي
188.588191.713195.742خمزن �شيانة

3.114.2632.299.9222.612.120
8 - مدينون جتاريون 

201520142013
29.259.12118.104.66015.494.612م�شتحق من العمالء

574.971457.463703.834اإيرادات املر�شي املقيمني
779.9931.669.693   -اأوراق قب�س 

29.834.09219.342.11617.868.139
يخ�شم :

)1.962.074()2.699.225()5.102.027(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها
24.732.06516.642.89115.906.065

اإيرادات املر�شى املقيمني يف الإيرادات التي مل يتم ا�شدار فواتري عنها يف تاريخ  متثل 
لهم  الطبية  اإجراءات اخلدمات  اإنهاء  يتم  امل�شت�شفى ومل  نظرًا لقامتهم يف  امليزانية 
خالل  مقدمًا  منهم  حت�شيلها  مت  التي  املبالغ  خ�شم  بعد  بال�شايف  القيمة  احت�شاب  ومت 

اإقامتهم.
يلى: فيما  ال�شمحالل  خم�ش�س  على  احلركة  وتتمثل 

201520142013
2.699.2251.962.0741.962.074الر�شيد يف 1 يناير 

   -3.308.714737.151املكون خالل العام
   -   -)626.233(رد خم�ش�س خالل العام

   -   -)279.679(اإعدامات خالل العام
5.102.0272.699.2251.962.074

ايداعها يف  والتي مل يتم  العمالء  املح�شلة من  ال�شيكات  القب�س يف  اأوراق  تتمثل   -
بعد. لتح�شيلها  البنوك 

امليزانية ول يوجد  تاريخ  ت�شتحق حتى  التي مل  التجاريون  املدينون  اأر�شدة  بلغت   -
 14.933.487 19.243.296 جنيه م�شري )2014 :  عليها موؤ�شرات ا�شمحالل مبلغ 

13.698.374 جنيه م�شرى(. جنيه م�شرى( )2013 : 
مبلغ  قيمتها  تنخف�س  ومل  ا�شتحقاقها  ميعاد  فات  التي  الأر�شدة  بلغت  امليزانية  تاريخ  يف 

5.719.750 جنيه م�شري )651.294:2014 جنيه م�شري( )2013 : 535.274 
ويو�شح  �شابق.  اإخفاق  تاريخ  لها  لي�س  معامالت  اأو  جنيه م�شرى( وذلك بخ�شو�س عمالء 

الأر�شدة: باأعمار  حتليل  التاىل  البيان 
201520142013

3.861.673651.294535.274اأقل من �شهر
   -   -1.858.077من �شهر حتى خم�شة اأ�شهر

9 - مدينون وار�شدة مدينة اأخرى
201520142013

1.677.5581.491.6121.310.340م�شلحة ال�شرائب – خ�شم وا�شافة
341.61492.48282.183م�شتحق من العاملني

211.539150.827150.827تاأمينات لدى الغري
107.663150.850198.419م�شروفات مدفوعة مقدمًا

40.793186.904147.128موردون دفعات مقدمة
   -   -4.640م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

268.890401.640   -فوائد م�شتحقة
11.00011.000   -اأر�شدة مدينة اأخرى

2.383.8072.352.5652.301.537
والبنوك بال�شندوق  النقدية   -  10

201520142013
47.889.12337.011.49732.330.302ودائع لأجل

4.633.4987.312.9893.155.615ح�شابات جارية
40.603134.262126.575نقدية باخلزينة

52.563.22444.458.74835.612.492
املركزى. البنك  لرقابة  تخ�شع  ببنوك  اجلارية  باحل�شابات  الحتفاظ  يتم 

امل�شرى وت�شتحق خالل فرتات من ثالثة  ببنوك حملية باجلنيه  الودائع لأجل مودعة 
ثابت مبعدلت  �شنوي  وي�شتحق عنها عائد  الإيداع  تاريخ  اأ�شهر من  �شتة  اأ�شهر حتى 

ترتاوح من 8% اإيل %9 )2014: %9, 2013: %9(.
والبنوك  بال�شندوق  النقدية  ر�شيد  يتمثل  النقدية,  التدفقات  قائمة  اإعداد  ولأغرا�س 

يلى: فيما 
201520142013

52.563.22444.458.74835.612.492النقدية بال�شندوق والبنوك
ودائع ا�شتحقاق اأكرث من 3 �شهور من 

تاريخ الإيداع
)47.889.123(-   -   

4.674.10144.458.74835.612.492
اأخرى 11 - خم�ش�شـات 

الر�شيد يفال�شــم
 1 يناير 2015

امل�شتخدم خالل املكون خالل العام
العام

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2015

6.815.633)6.613.100(7.428.7336.000.000خم�ش�س مطالبات
1.360.000   -760.000600.000خم�ش�س ق�شايا

595.188   -250.000345.188خم�ش�س اجازات
8.438.7336.945.188)6.613.100(8.770.821

الر�شيد يفال�شــم
1 يناير 2014 

امل�شتخدم خالل املكون خالل العام
العام

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2014

7.428.733   -   -7.428.733خم�ش�س مطالبات
760.000   -300.000460.000خم�ش�س ق�شايا

2.832.1153.143.4984.532.803م�شروفات اأخرى  **
126.056.653100.463.56689.914.829

*    تكاليف العاملني
201520142013

25.730.07918.893.89016.954.830اأجور ومرتبات 
1.159.030959.921788.313تاأمينات اجتماعية

1.341.989322.550298.180مزايا عاملني
3.828.1992.905.3482.347.197مكافاآت وحوافز

32.059.29723.081.70920.388.520
**  يت�شمن بند م�شروفات اأخرى مبلغ 47.000 جنيه م�شري )60.500 جنيه م�شري: 

2014( يتمثل بدل ح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة.
19 - �شرائب الدخل 

للعام تتمثل يف: �شريبة الدخل 
201520142013

7.387.4268.688.8497.006.480ال�شريبة احلالية
694.392265.067)430.841(ال�شريبة املوؤجلة

6.956.5859.383.2417.271.547
نظريًا  عليه  احل�شول  املتوقع  املبلغ  عن  ال�شرائب  قبل  الربح  على  ال�شريبة  تختلف 

: التاىل  النحو  على  ال�شركة  اأرباح  على  املطبق  ال�شريبة  معدل  متو�شط  بتطبيق 
201520142013

24.204.94027.908.31329.412.974�شافى الربح قبل ال�شرائب
�شريبة الدخل املح�شوبة على 

اأ�شا�س معدل ال�شريبة املحلى املطبق
5.446.1128.322.4947.353.242

ي�شاف / )يخ�شم( :
1.726.3081.060.7471.276.871م�شروفات غري معرتف بها �شريبيًا

   -   -)215.835(اأثر تعديل �شعر ال�شريبة املطبق
)1.358.566(   -   -ت�شويات �شنوات �شابقة

6.956.5859.383.2417.271.547�شرائب الدخل
24.72%33.62%28.74%ال�شعر الفعلي لل�شريبة

201520142013التزامات �شرائب الدخل احلالية
8.688.8497.006.4804.073.745الر�شيد يف 1 يناير

)4.073.745()7.006.480()8.688.849(مدفوعات خالل العام
7.387.4268.688.8497.006.480ال�شريبة امل�شتحقة خالل العام

7.387.4268.688.8497.006.480
املوؤجلة ال�شريبة   -  20

اختالف  عن  الناجتة  املوؤقتة  الفروق  فى  املوؤجلة  ال�شريبية  واللتزامات  الأ�شول  تتمثل 
املالية. القوائم  فى  لها  الدفرتية  والقيمة  واللتزامات  لالأ�شول  ال�شريبى  الأ�شا�س 

201520142013
اأ�شول �شريبية موؤجلة:

املخ�ش�شات )بخالف خم�ش�س 
مطالبات(

439.917-   -   

439.917-   -   
التزامات �شريبية موؤجلة:

)1.463.955()2.158.347()2.167.423(اإهالك الأ�شول الثابتة
)2.167.423()2.158.347()1.463.955(
)1.727.506()2.158.347()1.463.955(

201520142013
اأ�شول �شريبية موؤجلة:

   -   -   -الر�شيد يف 1 يناير
   -   -439.917املحمل علي قائمة الدخل

   -   -439.917الر�شيد يف 31 دي�شمرب

201520142013التزامات �شريبية موؤجلة:
)769.563()1.463.955()2.158.347(الر�شيد يف 1 يناير

)694.392()694.392()9.076(املحمل علي قائمة الدخل
)1.463.955()2.158.347()2.167.423(الر�شيد يف 31 دي�شمرب

)1.463.955()2.158.347()1.727.506(�شايف التزامات �شريبية موؤجلة
21 - ايرادات اأخرى

201520142013
2.728.3382.404.5822.113.148ايراد ايجار ال�شيدلية
456.000376.000333.000ايراد ايجار بنك الدم

229.000219.500226.000ايجار الكافيرتيا
حق ا�شتغالل مقر امل�شت�شفى )الكلى 

ال�شناعي(
106.44577.846104.194

288.41018.545251.176اأخرى
3.808.1933.096.4733.027.518

ال�شريبي املوقف   -  22
ال�شريبة على الدخل اأول : 

امل�شتحقات. �شداد كافة  2008 ومت  الن�شاط حتى عام  ال�شركة منذ بداية  مت فح�س   -
مل يتم فح�س ال�شركة من عام 2009 حتى عام 2014 وقد مت تقدمي الإقرارات   -

القانونية. مواعيدها  يف  �شنويًا  ال�شريبية 
والأجور املرتبات  على  ال�شريبة   : ثانيًا 

امل�شتحقات. 2009 ومت �شداد كافة  الن�شاط حتى عام  ال�شركة من بداية  مت فح�س   -
.2015 2010 حتى نهاية  مل يتم فح�س ال�شركة من عام   -

الدمغة  �شريبة   : ثالثًا 
امل�شتحقات. 2006 ومت �شداد كافة  31 يوليو  الن�شاط حتى  ال�شركة من بداية  مت فح�س 

2014 ومت الطعن عليه يف  2006 حتى عام  اأغ�شط�س  مت فح�س ال�شركة تقديريًا من 
الآن. الفح�س حتى  يتم  2015, مل  لعام  وبالن�شبة  القانونى.  امليعاد 

اخل�شم �شريبة   : رابعًا 
.2015 الن�شاط حتى عام  للفح�س من بداية  ال�شركة  مل يتم طلب   -

التاأميني املوقف   -  23
م�شر  )مكتب  الجتماعية  للتاأمينات  القومية  الهيئة  لدى  بال�شرتاك  ال�شركة  تقوم 

بانتظام. ال�شهرى  ال�شرتاك  ب�شداد  تقوم  كما  اجلديدة( 
الق�شائى املوقف   -  24

تنظر  مازالت  والتى  ال�شركة  وعلى  من  املرفوعة  الق�شائية  الدعاوى  من  العديد  هناك 
والبع�س  له  الالزم  املخ�ش�س  بتكوين  ال�شركة  قامت  قد  الق�شايا  هذه  وبع�س  الق�شاء  اأمام 

له. مالية حمتملة  اأثار  اأى  لل�شركة عدم وجود  القانونى  امل�شت�شار  يتوقع  الأخر 
25 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

الن�شاط العتيادي وقد بلغت الأر�شدة  �شياق  العالقة يف  التعامل مع الأطراف ذوى  يتم 
والتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام ما يلى :

: امليزانية  اأر�شدة 
201520142013طبيعة التعامل)اأطراف ذو عالقة(

�شركة م�شت�شفي كليوباترا 
)م�شاهم بن�شبة %52.7(
مدينون واأر�شدة مدينة 

اأخرى
   -   -4.640عميل

دائنون واأر�شدة دائنة 
اأخرى

   -   -11.730مورد

املالية خالل  القوائم  فيما يلى بيان بالتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ 
العام:

201520142013
مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى:

   -   -4.640اإيرادات ن�شاط
   -   -4.640اجماىل املحمل على قائمة الدخل

يلى: فيما  اأخرى  واأر�شدة مدينة  وتتمثل احلركة على مدينون 
   -   -   -الر�شيد يف 1 يناير

   -   -4.640اجماىل املحمل على قائمة الدخل
   -   -4.640الر�شيد يف 31 دي�شمرب

201520142013
دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى:

   -   -785.787اأجور ومرتبات
   -   -179.500م�شروفات حتفيز عاملني

   -   -102.840م�شروفات ايجار
   -   -23.355م�شروفات اأخرى

   -   -1.091.482اجماىل املحمل على قائمة الدخل
يلى: اأخرى فيما  واأر�شدة دائنة  وتتمثل احلركة على دائنون 

   -   -   -الر�شيد يف 1 يناير
   -   -1.091.482اجماىل املحمل على قائمة الدخل

   -   -)1.079.752(امل�شدد خالل العام
   -   -11.730الر�شيد يف 31 دي�شمرب

اأخطاء جوهرية - ت�شحيح   26
منذ  ال�شنوات  عن  الإ�شافية  ال�شرائب  مقابل  خم�ش�شات  بتكوين  �شابقًا  الإدارة  تقم  مل 

بهذا  ال�شرائب  بالرغم من وجود مطالبات من م�شلحة   2008 الن�شاط حتى عام  بداية 
ال�شاأن. 

معيار  ملتطلبات  باأثر رجعي طبقًا  بت�شحيح هذا اخلطاأ  الإدارة  العام قامت  خالل 
املحا�شبية  التقديرات  يف  والتغيريات  املحا�شبية  ال�شيا�شات   )5( رقم  امل�شري  املحا�شبة 

م�شلحة  من  املطالبة  ا�شتالم  مت  التي  ال�شنة  يف  املخ�ش�س  بتكوين  وذلك  والأخطاء 
املرحلة. والأرباح  امليزانية  علي  التعديل  اأثر  يلي  وفيما  ال�شرائب, 

الر�شيد قبل التعديل
2013

الر�شيد بعد التعديلالتعديل
2013

1.115.6336.613.1007.728.733خم�ش�شات اأخرى

46.416.487)6.613.100(53.029.587اأرباح مرحلة

املقارنة اأرقام 
ال�شركة الأم ومل يوؤثر  للتتما�شي مع تبويبات  املقارنة  اأرقام  اإعادة تبويب  هذا وقد مت 

اأرباحها. و�شايف  ال�شركة  اأ�شول  �شايف  علي  التبويب  هذا 
امليزانية: اعتماد 

القاهرة  م�شت�شفي  ل�شركة  العادية  العامة  اجلمعية  اعتمدت   2016/4/17 وبتاريخ  	•
 2015 31 دي�شمرب  املنتهي يف  املايل  العام  املالية عن  القوائم  التخ�ش�شي �س.م.م. 

العامة  الهيئة  من  اجلمعية  حم�شر  علي  الت�شديق  اإجراءات  اتخاذ  يتم  و�شوف 
حني  املعتمد  باملح�شر  البور�شة  مبوافاة  ال�شركة  �شتقوم  كما  احلرة  واملناطق  لال�شتثمار 

اإعتماده. 

250.000   -250.000   -خم�ش�س اجازات
7.728.733710.000-   8.438.733

الر�شيد يف      ال�شــم
 1 يناير 2013 املعدل

امل�شتخدم خالل املكون خالل العام
العام

الر�شيد يف
31 دي�شمرب 2013

7.428.733   -   -7.428.733خم�ش�س مطالبات
300.000   -   -300.000خم�ش�س ق�شايا

7.728.733-   -   7.728.733
12 - دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

201520142013
10.129.4467.559.9304.924.063موردين

8.946.1506.249.6554.779.120م�شروفات م�شتحقة
3.225.3172.211.3132.017.325اأوراق دفع

723.121521.197556.787تاأمينات للغري
149.636144.692103.663هيئة التاأمينات الجتماعية
   -   -11.730م�شتحق لأطراف ذات عالقة

997.962911.582765.690ح�شابات دائنة اأخرى
24.183.36217.598.36913.146.648

13 - راأ�س املال
1/13 راأ�س املال امل�شدر واملدفوع

ال�شهم  �شهم قيمة   2.700.000 واملدفـوع من عدد  امل�شـدر  ال�شركة  مال  راأ�س  يتكون 
 2015 �شبتمرب   30 وقبل  م�شرى  جنيه  مليون  باإجماىل27  م�شـرى  جنيـه   10 ال�شمية 

التايل: النحو  علي  امل�شاهمني  هيكل  كان 
اأ�شماء امل�شاهمني يف 31 دي�شمرب 2015 / 31 دي�شمرب 2014: يبني اجلدول التاىل 

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمالن�شبةال�شم
�شركة م�شت�شفي كليوباترا / كريد 

52.71.423.34814.233.480%هيلث كري ال تي دي 
13.1354.3613.543.610%ال�شيد ال�شيد ح�شن مو�شي

181.2421.812.420  6.7%بنك في�شل الإ�شالمي امل�شري
حممود كامل حممد حممد 

162.8361.628.360     6%اأبو �شوك
21.5578.2135.782.130%اآخرون 

1002.700.00027.000.000%الإجمايل
:2013 31 دي�شمرب  امل�شاهمني يف  اأ�شماء  التاىل  يبني اجلدول 

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمالن�شبةال�شم
15.36414.7154.147.150%ال�شيد ال�شيد ح�شن مو�شي

12.90348.3143.483.140%د. حممد طارق ح�شن زاهر
7.06190.6881.906.880%د. حممود كامل اأبو �شوك

5.53149.3661.493.660%بنك في�شل ال�شالمى
59.151.596.91715.969.170%اآخرون *

1002.700.00027.000.000%الإجمايل
*   ميثل بند اآخرون امل�شاهمني الذين ميتلكون اأقل من %5.

2015 قامت �شركة م�شت�شفى  30 �شبتمرب  العادية يف  ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية 
كليوباترا بال�شتحواذ على ح�شة كريد هيلث كري ال تى دى ومت تعديل هيكل امل�شاهمني 

الأم. ال�شركة  اأ�شبحت �شركة م�شت�شفى كليوباترا هى  ليعك�س ذلك, وبناء عليه 
2015, قامت �شركة م�شت�شفى كليوباترا  31 دي�شمرب  املالية املنتهية يف  ال�شنة  خالل 

52.7% من  التخ�ش�شي والبالغة  القاهرة  برهن كامل قيمة ح�شتها يف �شركة م�شت�شفي 
املمنوح ل�شركة  للقر�س  التجاري الدويل وذلك ك�شمان  البنك  اإجمايل الأ�شهم ل�شالح 

كليوباترا. م�شت�شفي 
اأ�شهم خزانة  2/13

هي حقوق م�شاهمني املن�شاأة نف�شها وحمتفظ بها مبعرفة املن�شاأة ويتم خ�شم تلك الأدوات 
من حقوق امل�شاهمني بدون العرتاف باأي ربح اأو خ�شارة ناجتة عن �شراء اأو بيع اأو اإ�شدار 

اأو املح�شلة  اأدوات حقوق امل�شاهمني للمن�شاأة ويتم العرتاف بالقيمة املدفوعة  اإلغاء  اأو 
امل�شاهمني. مبا�شرة يف حقوق 

وبتاريخ 23 نوفمرب 2014, قامت ال�شركة ب�شراء عدد 48.034 اأ�شهم خزانة مببلغ 
3.615.822 جنيه م�شري. ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة 

يف 30 �شبتمرب 2015 تقرر اإعدام تلك الأ�شهم ملرور اأكرث من عام دون الت�شرف فيها, 
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لإعدام تلك الأ�شهم وت�شجيل ذلك بال�شجل التجارى 

لل�شركة.
14 - الحتياطيات

1/14 احتياطى قانونى
طبقًا لقانون ال�شركات رقم 159 ل�شنة 1981 والنظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم جتنيب 

اأرباح العام حل�شاب الحتياطي القانونى. ويجوز بناء على اقرتاح  ن�شبة 5% من �شافى 
جمل�س الإدارة وقف جتنيب جزء من الأرباح حل�شاب الحتياطي اإذا ما بلغ الحتياطي 

القانونى 20% من راأ�س املال امل�شدر. الحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على 
امل�شاهمني.

2/14 احتياطى عام
وفقًا لقرتاح جمل�س الإدارة فى �شنوات �شابقة واعتماد اجلمعية العامة, مت تكوين 

املتوقعة. ملقابلة املخاطر غري  احتياطى عام 
راأ�شمايل 3/14 احتياطى 

وفقًا لقرتاح جمل�س الإدارة يف �شنوات �شابقة واعتماد اجلمعية العامة, مت تكوين 
راأ�شمايل وذلك ملواجهة خطة ال�شتثمارات وتطوير الأجهزة واملعدات الطبية  احتياطي 

م�شتقباًل. بامل�شت�شفى 
الر�شيد يف

 1 يناير 2013
الر�شيد يفاملكون خالل العام

 31 دي�شمرب 2013
5.021.834915.4465.937.280احتياطي قانوين

4.550.00050.0004.600.000احتياطي عام
86.814   -86.814احتياطي راأ�شمايل

9.658.648965.44610.624.094

الر�شيد يف
 1 يناير 2014

الر�شيد يفاملكون خالل العام
 31 دي�شمرب 2014

5.937.2801.088.3097.025.589احتياطي قانوين
4.600.0005.400.00010.000.000احتياطي عام

86.814   -86.814احتياطي راأ�شمايل
10.624.0946.488.30917.112.403

الر�شيد يف
 1 يناير 2015

الر�شيد يفاملكون خالل العام
 31 دي�شمرب 2015

7.025.589   -7.025.589احتياطي قانوين
10.000.000   -10.000.000احتياطي عام

86.814   -86.814احتياطي راأ�شمايل
17.112.403-   17.112.403

15 - ايرادات الن�شاط
201520142013

33.694.60828.732.63122.070.311ايرادات عمليات
25.625.44222.839.91925.715.052ايرادات ق�شطرة القلب

ايرادات اقامة واإ�شراف طبي 
واأدوية

41.409.60036.346.53932.933.164

501.329523.137564.363ايرادات �شيدلية
16.107.86710.137.12310.687.452ايرادات عيادات خارجية

11.659.6478.730.8698.352.883ايرادات معامل
9.203.2957.214.0145.949.613ايراد اخلدمة
4.937.6323.685.6243.807.311ايرادات اأ�شعة

2.295.2811.797.5001.645.845ايرادات طوارىء
1.529.7181.385.7161.130.235ايرادات فحو�شات قلب

1.514.8251.067.035806.081اإيرادات مناظري
480.320416.487378.469ايرادات عالج طبيعى

   -417.890404.151ايرادات اأ�شنان
149.377.454123.280.745114.040.779

16 - تكاليف الن�شاط
201520142013

47.547.53240.231.21636.385.448توريدات طبية واأدوية
26.044.93020.439.65019.939.742اتعاب اأطباء

23.467.92616.378.22213.716.014اأجور ومرتبات ومزايا عاملني
3.643.2673.603.0933.036.646اهالك واإعدام اأ�شول ثابتة

تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد 
م�شتهلكة

3.424.4702.525.2182.124.054

م�شروفات �شيانة وقطع غيار 
وطاقة

5.732.4644.931.8603.271.521

1.988.7912.295.9053.646.571م�شروفات اأخرى
111.849.38090.405.16482.119.996

17 - م�شروفات ادارية وعمومية
201520142013

8.591.3716.703.4876.672.506اأجور ومرتبات
�شايف ال�شمحالل يف اأر�شدة 

العمالء
2.682.481737.151-   

1.821.6691.531.339102.702اتعاب ا�شت�شارية وقانونية
235.892205.458104.812م�شروفات طاقة

32.53633.37428.581اهالك واعدام اأ�شول ثابتة
843.324847.593886.232م�شروفات اأخرى

14.207.27310.058.4027.794.833
امل�شروفات ح�شب طبيعتها  - 18

201520142013
32.059.29723.081.70920.388.520اأجور ومرتبات ومزايا عاملني  *

47.547.53240.231.21636.385.448توريدات طبية واأدوية
26.044.93020.439.65019.939.742اتعاب اأطباء

م�شروفات �شيانة وطاقة ومهمات 
ت�شغيل

5.968.3565.137.3183.376.333

3.675.8033.636.4673.065.227اإهالكات واعدام اأ�شول ثابتة
تكلفة اأغذية وم�شروبات ومواد 

م�شتهلكة
3.424.4702.525.2182.124.054

ا�شمحالل مدينون واأر�شدة 
مدينة اأخرى

2.682.481737.151-   

1.821.6691.531.339102.702اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

اأخري: ا�شافية  اف�شاحات  اخلام�س:  البند 
1 - اأهم املوؤ�شرات املالية الرئي�شية  طبقّا للقوائم املالية املجمعة لل�شركة 

عن الأعوام 2014, 2015 ووفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/17:
2014/12/312015/12/31البيان

160.000.000160.000.000عدد الأ�شهم
0.500.50القيمة الأ�شمية لل�شهم باجلنيه امل�شري 

135.332.196125.966.544حقوق امل�شاهمني
43.802,12566,765,516�شايف ربح باجلنيه امل�شري

0.270.42ن�شيب ال�شهم من �شايف الربح القابل للتوزيع باجلنيه امل�شري
4529م�شاعف الربحية )مرة(

0.850.79القيمة الدفرتية لل�شهم
1415م�شاعف القيمة الدفرتية )مرة(

129%-ن�شبة اإجمايل الديون علي حقوق امل�شاهمني
القيمة  بدرا�شة  ورد  ما  مع  املقارنة  اأرقام  ت�شتقيم  لكي  احل�شاب  اأ�ش�س  توحيد  مت  	•

اعتبار  مت  حيث  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  علي  احلا�شلة  العادلة 
القيمة  جتزئة  مت  وقد  الدرا�شة  فرتة  طوال  قر�شّا  خم�شون  لل�شهم  الأ�شمية  القيمة 

 2016/3/13 بتاريخ   املنعقدة  العادية  العامة غري  لقرار اجلمعية  وفقّا  الأ�شمية 
.2016/3/30 بتاريخ  احلرة  واملناطق  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  من  عليها  وامل�شدق 

النتائج  تت�شمن  ل  اأعاله(  املقارنة  )اأ�شا�س   2015/2014 يف  املالية  القوائم  اأن  	•
�شركتي  علي  ال�شتحواذ  مت  حيث  الطرح  تاريخ  يف  املجموعة  ل�شركات  الكاملة 

عام  يف  �س.م.م.  التخ�ش�شي  القاهرة  وم�شت�شفي  �س.م.م.  بدراوي  النيل  م�شت�شفي 
 2015 اإنعكا�س تاأثريها علي القوائم املالية يف الربع الأخري من عام  2015 )وبالتايل 
2016 مما  ال�شروق �س.م.م. يف يناير  فقط( كما مت ال�شتحواذ علي �شركة م�شت�شفي 

الإطالق. املقارنة علي  لل�شركة خالل فرتة  املالية  القوائم  اإنعكا�شها يف  يعني عدم 
العادلة  القيمة  درا�شة  اأ�شا�س  علي  اأعاله  اجلدول  اإعداد  مت  اأنه  علي  الإ�شارة  يجب  	•

كما  املالية,  للرقابة  العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  واأ�شلوبها  منهجها  ب�شاأن  ال�شادر 
اأثار  اأ�ش�س املقارنة من خالل الأخذ يف الإعتبار  اأنه مت توحيد  يجب الإ�شارة اإيل 

اجلمعية  لقرار  )وفقّا  الن�شرة  تاريخ  يف  لل�شهم  الأ�شمية  والقيمة  ال�شهم  جتزئة 
العامة  الهيئة  من  عليها  وامل�شدق   2016/3/13 بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري  العامة 

املقارنة. 2016/3/30( علي كامل فرتة  بتاريخ  واملناطق احلرة  لال�شتثمار 
العادلة  للقيمة  وفقّا  الربحية  وم�شاعف  الدفرتية  القيمة  م�شاعف  احت�شاب  مت  	•

لل�شهم. م�شري  جنيه   12.16 والبالغ  امل�شتقل  املايل  امل�شت�شار  تقرير  يف  الوارد 
فقط. الأجل  طويلة  الديون  علي  الديون"  "اإجمايل  قيمة  تت�شمن  	•

بدرا�شة  امل�شتقل  املايل  امل�شت�شار  لتقرير  )طبقّا  للمجموعة  العادلة  القيمة  تختلف  	•
العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  واأ�شلوبها  منهجها  ب�شاأن  ال�شادر  العادلة  القيمة 

عنها  املف�شح  املجموعة  �شركات  علي  الإ�شتحواذ  مبالغ  اإجمايل  عن  املالية(  للرقابة 
اإختالف  اأ-  التالية:  لالأ�شباب  2014-2016( وذلك  املختلفة  )يف تواريخ ال�شتحواذ 

�س.م.م.  كليوباترا  م�شت�شفي  )�شركة  املجموعة  �شركات  علي  الأ�شتحواذ  تواريخ 
القاهرة  م�شت�شفي  �شركة   ,2015 �س.م.م.  بدراوي  النيل  م�شت�شفي  �شركة   ,2014
2016, ب- تطور  ال�شروق �س.م.م.  م�شت�شفي  �شركة   ,2015 التخ�ش�شي �س.م.م. 

الأعمال  نتائج  حيث  )من  املختلفة  الإ�شتحواذ  تواريخ  منذ  املجموعة  �شركات  اأداء 
املجموعة حيث تعمل كمنظومة  �شركات  اأعمال  اإعادة هيكلة  الأداء(, ج-  موؤ�شرات 
يوؤدي  مما  منف�شلة(  كيانات  )ولي�س  متخ�ش�شة  اإدارة  اإ�شراف  حتت  متكاملة  واحدة 

والتطوير  التجديد  اأعمال  الربحية, د-  الأعمال وحت�شني هوام�س  زيادة كفاءة  اإيل 
التعاقدات )مع  زيادة قاعدة  املقدمة, هـ-  ال�شحية  اجلارية وتطوير جودة اخلدمة 

اأعداد  زيادة  اإيل  يوؤدي  املجموعة مما  �شركات  التاأمني وخالفه( وتعميمها علي  �شركات 
اإعداد درا�شة القيمة العادلة )ال�شادر  اأخذ ذلك يف الإعتبار عند  املر�شي. وقد مت 

املالية(.  للرقابة  العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  واأ�شلوبها  منهجها  ب�شاأن 
التابعة: ال�شركات  على  ال�شتحواذ  تكلفة  يو�شح  جدول  يلي  وفيما  	•

تكلفة ال�شتحواذ باجلنيه 
امل�شري

�شعر ال�شهم باجلنيه عدد ال�شهم
امل�شري

209.983.20024.9988.400م�شت�شفى ال�شروق
249.799.0001.998.392125م�شت�شفى النيل بدراوى 

106.751.1001.423.34875م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي 
  566.533.300الجماىل

حيث ان  ال�شتحواذ مت يف يناير 2016 مل يتم الأخذ بقيمة م�شت�شفي ال�شروق يف تقرير  	•
القيمة العادلة من امل�شت�شار املايل امل�شتقل.

مت الأخذ يف العتبار فقط ال�شهم التي ا�شتحوذت عليها ال�شركة الأم  )�شركة م�شت�شفى  	•
كليوباترا �س.م.م.( يف وتكلفة ال�شتحواذ.

2.  وثائق التاأمني اخلا�شة ب�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م. وفقّا لكتاب ال�شركة يف 
2016/5/3وكتاب �شركاتها التابعة يف 2016/5/4 و 2016/5/10:

بيان وثائق التاأمني اخلا�شة ب�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م.
�شركة م

التاأمني
تاريخ رقم الوثيقةاملوؤمن له

البداية
تاريخ 

النتهاء
اخلطر املوؤمن �شدهاملبلغ

وثائق التاأمني �شد املخاطر علي اأ�شول ال�شركة
�شركة 1

م�شر 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي كليوباترا 
�س.م.م. )مع تخ�شي�س 

مبلغ تاأمني قدره    
127.000.000 جنيه 
م�شري )مائة و�شبعة 
وع�شرون مليون جنيه 
م�شري( ل�شالح البنك 

التجاري الدويل(.

140752
)تعديل اأول بتاريخ 

7 اأكتوبر 2013 
وتعديل ثانى تاريخ 5  

اأغ�شط�س 2015(.

7 اأكتوبر 
2012

7 اأكتوبر 
2017

346.700.000 جنيه م�شري )ثالثمائة 
و�شتة واأربعون مليون و�شبعمائة األف 

جنيه م�شري( بالإ�شافة اإىل مبلغ وقدره 
46.000.000 جنيه م�شري )�شتة 

واأربعون مليون جنيه م�شري(.

احلريق والخطار 
ال�شافية, 

خطر ال�شغب 
وال�شطرابات 
الأهلية, ازالة 

النقا�س, اخطار 
احلوادث املتنوعة, 
اخطار امل�شئوليات, 
الخطار الهند�شية 

و تاأمني اخل�شائر 
الناجتة عن فقد اأو 

نق�س اليراد.
وثائق تاأمني امل�شئولية املهنية  للم�شت�شفيات

�شركة م�شر 2
للتاأمني

5 فرباير 358659م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.
2016

5 فرباير 
2017

مبوجب الوثيقة تقوم �شركة التاأمني بتعوي�س 
ال�شركة عن جميع املبالغ التي تكون م�شئولة عنها 

قبل الغري  مبوجب حكم ق�شائي نهائي وذلك يف 
حالت الوفاة اأو الأ�شرار اجل�شمانية النا�شئة 

عن اخلطاأ اأو التق�شري الذي يرتكبه اأحد العاملني 
التابعني لل�شركة )من الأطباء و عددهم 236 

وهيئة التمري�س وعددهم 447(  علي األ يتعدي 
مبلغ التعوي�س احلدود الق�شوي التالية:

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 
اأو وفاة ال�شخ�س الواحد: 2.000.000 جنيه 

م�شري )اثنني مليون جنيه م�شري(. 
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 

اأو وفاة اأكرت من �شخ�س يف حادث واحد: 
2.000.000 جنيه م�شري )اثنني مليون 

جنيه م�شري(.   
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني خالل 

مدة التاأمني: 4.000.000 جنيه م�شري )اأربعة 
مليون جنيه م�شري(.

امل�شئولية املهنية 
للم�شت�شفيات.

بيان وثائق التاأمني اخلا�شة ب�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م.
�شركة م

التاأمني
تاريخ رقم الوثيقةاملوؤمن له

البداية
تاريخ 

النتهاء
اخلطر املوؤمن �شدهاملبلغ

وثائق التاأمني �شد املخاطر علي اأ�شول ال�شركة
�شركة م�شر 1

للتاأمني
�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي
�س.م.م. )مع تخ�شي�س كامل 

مبلغ التاأمني ل�شالح البنك 
التجاري الدويل(.

30 دي�شمرب 1/5634058516
2015

1 اأغ�شط�س 
2016

25.093.438 جنيه م�شري )خم�شة وع�شرون 
مليون وثالثة وت�شعون األف واأربعمائة وثمانية 

وثالثون جنيه م�شري(.

�شد خطر احلريق.

�شركة م�شر 2
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. ل�شالح   �شركة 

كوربلي�س للتاأجري التمويلي

4 اأبريل 1/5635085145
2015

4 اأبريل 
  2016
منتهية 
وجاري 

جتديدها

 3.450.180 جنيه م�شري )ثالثة ماليني 
واأربعمائة وخم�شون األف ومائة وثمانون 

جنيه م�شري(.

تاأمينا علي جهاز 
اأ�شعة مقطعية 

 Siemens ماركة
مبلحقاته وجهاز 

موجات فوق 
ال�شوتية ماركة 

Siemens من خطر 
ال�شطو.

�شركة م�شر 3
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. ل�شالح   �شركة 

كوربلي�س للتاأجري التمويلي.

4 اأبريل 1/5634148281
2015

4 اأبريل 
2016

وجاري 
جتديدها

3.405.180 جنيه م�شري )ثالثة ماليني 
واأربعمائة وخم�شة األف ومائة وثمانون 

جنيه م�شري(.

تاأمينا علي جهاز 
اأ�شعة مقطعية 

 Siemens ماركة
مبلحقاته وجهاز 

موجات فوق 
ال�شوتية ماركة 

Siemens من خطر 
احلريق.

قناة 4
ال�شوي�س 

للتاأمني

موظفى  م�شت�شفى النيل 
بدراوى

1 ابريل  1030391
 2015

1 اأبريل 
2016

وجاري 
جتديدها 

250.000 جنيه م�شري )مائتان وخم�شون الف 
جنية م�شرى لغري(. 

نقل النقدية.

قناة 5
ال�شوي�س 

للتاأمني

1 ابريل  64001030668م�شت�شفى النيل بدراوى
 2015

1 ابريل  
 2016
وجاري 

جتديدها

خيانة الأمانة.وفقاآ لعهدة كل موظف كما بالوثيقة

�شركة م�شر 6
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل 
بدراوي �س.م.م. 

1 اغ�شط�س 1/5635007070
2015

1 اغ�شط�س 
 2016

7.520.000 جنيه م�شري )�شبعة مليون 
وخم�شمائة وع�شرون الف جنية  م�شرى 

فقط لغري(. 

�شطو امل�شت�شفى.

�شركة م�شر 7
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. 

1 فرباير 358660
2016

1 فرباير 
 2017

مبوجب الوثيقة, تقوم �شركة التاأمني بتعوي�س 
ال�شركة عن جميع املبالغ التي تكون م�شئولة 
عنها قبل الغري  مبوجب حكم ق�شائي نهائي 

وذلك يف حالت الوفاة اأو الأ�شرار اجل�شمانية 
النا�شئة عن اخلطاأ اأو التق�شري الذي يرتكبه اأحد 
العاملني التابعني لل�شركة )من الأطباء  وعددهم 

135 وال�شت�شاريني وعددهم 75 طبيب وهيئة 
التمري�س وعددهم 120(. علي األ يتعدي مبلغ 

التعوي�س احلدود الق�شوي التالية:
اأول: حدود امل�شئولية عن الأخطاء املهنية 

لل�شادة الأطباء وهيئة التمري�س:
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 

اأو وفاة ال�شخ�س الواحد: 100.000 جنيه 
م�شري )مائة األف جنيه م�شري(.

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 
اأو وفاة اأكرث من �شخ�س يف احلادث الواحد: 
500.000 جنيه م�شري )خم�شمائة األف 

جنيه م�شري(.
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني خالل 

مدة التاأمني : 1.000.000 جنيه م�شري )مليون 
جنيه م�شري(.

ثانيا: حدود امل�شئولية عن امل�شئولية املدنية 
العامة قبل الغري:

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 
اأو وفاة ال�شخ�س الواحد: 100.000 جنيه 

م�شري مائة األف جنيه م�شري(.
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 

اأو وفاة اأكرث من �شخ�س يف احلادث الواحد: 
500.000 جنيه م�شري )خم�شمائة األف 

جنيه م�شري(.
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني حلادث 

اأ�شرار مادية: 500.000  جنيه م�شري 
)خم�شمائة األف جنيه م�شري(.

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني خالل 
مدة التاأمني عن الأ�شرار املادية وج�شمانية: 

1.000.000 جنيه م�شري )مليون جنيه 
م�شري(.

امل�شئولة املهنية 
للم�شت�شفيات.



�شركة م�شر 8
للتاأمني

10 يونيو 1/5635083799 ل�شالح �شركة كوربلي�س
2015

10  يونيو  
 2016

7.085.000 جنيه م�شري )�شبعة مليون وخم�شة 
وثمانون الف جنية م�شرى فقط لغري(. 

املعجل اخلطى 
– �شطو.

�شركة م�شر 9
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م. ل�شالح �شركة 

كوربلي�س

10 يونيو 1/5634145025
2015

10 يونيو 
2016

 7.085.000 جنيه م�شري )�شبعة مليون 
وخم�شة وثمانون الف جنية م�شرى فقط لغري( 

املعجل اخلطى – 
حريق.

�شركة م�شر 10
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م.

1 اأغ�شط�س 563459765
2015

1 اأغ�شط�س 
  2016

5.382.000 جنيه م�شري )خم�شة مليون 
وثالثمائة اثنان وثمانون الف جنية م�شرى 

فقط لغري(. 

ق�شم الورام – 
حريق.

�شركة م�شر 11
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي النيل بدراوي 
�س.م.م.

26 اأبريل 352947
2015

26 اأبريل 
 2018

40.000 جنيه م�شري )اأربعون الف جنية 
م�شرى فقط لغري(. 

امل�شئولية  املدنية 
لل�شركة النا�شئة عن 
حوادث )امل�شاعد/

ال�شالمل/امل�شايات( 
الكهربائية.

بيان وثائق التاأمني اخلا�شة ب�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.
�شركة م

التاأمني
تاريخ رقم الوثيقةاملوؤمن له

البداية
تاريخ 

النتهاء
اخلطر املوؤمن �شدهاملبلغ

وثائق التاأمني �شد املخاطر علي اأ�شول ال�شركة
�شركة 1

م�شر 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

)مع تخ�شي�س مبلغ 
تاأمني قدره 5.500.000 

جنيه م�شري )خم�شة 
مليون وخم�شمائة األف 
جنيه م�شري( ل�شالح 

بنك عودة – فرع البطل 
اأحمد عبد العزيز( 

وجارى حاليًا تخ�شي�س 
مبلغ41.313.000 جنيه 
م�شري )واحد واأربعون 

مليون وثالثمائة واحد و 
ثالثة األف جنيه م�شري(   
من اإجماىل مبلغ الوثيقة  

ل�شالح البنك التجارى 
الدوىل.

23 يونيو 1/5034641569
2015

23 يونيو 
2016

   71.724.045 جنيه م�شري )واحد و�شبعون 
مليون و�شبعمائة واأربعة وع�شرون األف 

وخم�شة واأربعون جنيه م�شري(.

مينا  تاأ
مباين  علي 
 , مل�شت�شفي ا

املعدات 
اخلدمية, 

املعدات 
والأجهزة 

لطبية  ا
�شد  واملخزون 
احلريق  خطر 

والأخطار 
ال�شافية 
وال�شغب. 

�شركة م�شر 2
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

)مع تخ�شي�س مبلغ تاأمني 
قدره   5.500.000 جنيه 

م�شري )خم�شة مليون 
وخم�شمائة األف جنيه 

م�شري( ل�شالح بنك 
عودة – فرع البطل اأحمد 

عبد العزيز(

23 يونيو 1/5035121215
2015

23 يونيو 
2016

14.733.544 جنيه م�شري )اأربعة ع�شر 
ماليني و�شبعمائة وثالثة وثالثون الف 

وخم�شمائة واأربعة واأربعون جنيه م�شري(.

تاأمينا علي 
حمتويات 

امل�شت�شفي من 
اأثاثات, مفرو�شات 

للحجرات 
واملكاتب واملخزون 

�شد خطر 
ال�شطو.

�شركة م�شر 3
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

15 فرباير 504407
2016

15 فرباير 
2017

4.000.000 جنيه م�شري )اأربعة ماليني 
جنيه م�شري(.

تاأمني �شد ال�شرقة 
بالكراه.

�شركة م�شر 4
للتاأمني

�شركة كوربلي�س للتاأجري 
التمويلي

4 يونيو 1/5034642643
2015

4 يونيو 
2016

370.500 جنيه م�شري )ثالثمائة و�شبعون األف 
وخم�شمائة جنيه م�شري(.

تاأمينا علي جهاز 
موجات فوق 

ال�شوتية )�شونار( 
وجهاز موجات 
فوق �شوتية 

خا�س بفحو�شات 
الكلي و امل�شالك و 
الفحو�شات �شد 
خطر احلريق.

�شركة م�شر 5
للتاأمني

�شركة كوربلي�س للتاأجري 
التمويلي )ل�شالح بنك م�شر 

فرع الأورمان(

1 اأبريل 1/5034641362
2015

1 اأبريل 
2016

يف مرحلة 
التجديد

820.000 جنيه م�شري )ثمامنائة وع�شرون 
األف جنيه م�شري(.

تاأمينا علي اثاثات 
,جتهيزات الت و 
معدات طبية �شد 

احلريق.
�شركة 6

م�شر 
للتاأمني

للتاأجري  �شركة كوربلي�س 
التمويلي

4 يونيو 1/5035121665
2015

4 يونيو 
2016

370.500 جنيه م�شري )ثالثمائة و�شبعون األف 
وخم�شمائة جنيه م�شري(.

تاأمينا علي جهاز 
موجات فوق 

ال�شوتية )�شونار( 
وجهاز موجات 
فوق �شوتية 

خا�س بفحو�شات 
الكلي و امل�شالك و 
الفحو�شات �شد 

خطر ال�شطو.
�شركة م�شر 7

للتاأمني
�شركة كوربلي�س للتاأجري 

التمويلي
1 اأكتوبر 1/5034644837

2015
1 اأكتوبر 

2016
400.000 جنيه م�شري  )اأربعمائة األف 

جنيه م�شري(.
تاأمينا علي 

عدد )2( جهاز 
تخدير موديل 

Avance CS2 �شد 
احلريق والأخطار 

ال�شافية.
�شركة م�شر 8

للتاأمني
�شركة م�شت�شفي ال�شروق 

�س.م.م.
15 فرباير 600650

2016
15 فرباير 

2017
1.350.000  جنيه م�شري  )مليون وخم�شمائة 

وثالثون األف جنيه م�شري(.
تاأمينا علي عدد من 
العاملني �شد خيانة 

الأمانة.
وثائق التاأمني علي ال�شيارات

�شركة 9
م�شر 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

22 مايو 492671
2015

22 مايو 
2016

45.000 جنيه م�شري )خم�شة واأربعون األف 
جنيه م�شري(.

وثيقة تاأمني 
تكميلي علي �شيارة 

ا�شعاف ماركة 
تويوتا.

�شركة 10
م�شر 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

3 يونيو 493332
2015

3 يونيو 
2016

144.000 جنيه م�شري )مائة واأربعة واأربعون 
األف جنيه م�شري(.

وثيقة تاأمني 
تكميلي علي �شيارة 

ا�شعاف ماركة 
تويوتا.

�شركة 11
م�شر 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي ال�شروق 
�س.م.م.

15 يونيو 494468
2015

15 يونيو 
2016

 192.500 جنيه م�شري )مائة واثنان وت�شعون 
األف وخم�شمائة جنيه م�شري(.

وثيقة تاأمني 
تكميلي علي �شيارة 

ا�شعاف ماركة 
تويوتا.

بيان وثائق التاأمني اخلا�شة ب�شركة م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.
�شركة م

التاأمني
تاريخ رقم الوثيقةاملوؤمن له

البداية
تاريخ 

النتهاء
اخلطر املوؤمن �شدهاملبلغ

وثائق التاأمني �شد املخاطر علي اأ�شول ال�شركة
�شركة 1

املهند�س 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي القاهرة 
التخ�ش�شي �س.م.م.

14 يوليو 536 م ت/1
2013

1 اأبريل 
2018

43.941.250 جنيه م�شري )ثالثة واأربعون 
مليون وت�شعمائة واحد واأربعون األف ومائتان 

وخم�شون جنيه م�شري(.

وثيقة متعددة 
التغطيات: )تاأمينا 

علي مباين, 
ان�شاءات, تركيبات 
و مرافق وجتهيزات 

و�شبكات ومعدات 
معاونة, الت 

ومعدات واأجهزة 
واأدوات طبية, 

اثاثات ومفرو�شات 
امل�شت�شفي 

وحمتويات املخازن( 
�شد احلريق 

والأخطار ال�شافية 
امللحقة به, خطر 

ال�شطو وك�شر 
الزجاج.

وثائق تاأمني اأخري 
�شركة 2

املهند�س 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي القاهرة 
التخ�ش�شي �س.م.م.

12 اأبريل 8651 و/1
2013

12 اأبريل 
2018

مبوجب الوثيقة, تقوم �شركة التاأمني بتعوي�س 
ال�شركة عن جميع املبالغ التي تكون م�شئولة عنها 

قبل الغري  مبوجب حكم ق�شائي نهائي وذلك يف 
حالت الوفاة اأو الأ�شرار اجل�شمانية النا�شئة عن 

اخلطاأ اأو التق�شري الذي يرتكبه اأحد الأطباء 
التابعني لل�شركة. علي األ يتعدي مبلغ التعوي�س 

احلدود الق�شوي التالية:
- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني لال�شابة 
اأو وفاة ال�شخ�س الواحد نتيجة حلادث واحد: 

300.000 جنيه م�شري )ثالثمئة األف 
جنيه م�شري(. 

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني خالل مدة 
التاأمني مهما بلغ عدد احلوادث )اأ�شرار ج�شمانية 
فقط(: 2.000.000 جنيه م�شري )اثنني مليون 

جنيه م�شري(.

امل�شئولية املهنية 
لالأطباء.

�شركة 3
املهند�س 
للتاأمني

�شركة م�شت�شفي القاهرة 
التخ�ش�شي �س.م.م.

13503 و/1
13504 و/1
13505 و/1
13506 و/1

 )تاأمينا علي عدد خم�شة 
)5( م�شاعد(

11 اأبريل 
2016

)با�شتثناء 
الوثيقة 

رقم 13503 
و/1

والتي بداأت 
يف 19 مايو 

)2016

11 اأبريل 
2019

)با�شتثناء 
الوثيقة 

رقم 13503 
و/1

والتي تنتهي 
يف 19 مايو 

.)2019

مبوجب وثائق التاأمني تقوم �شركة التاأمني 
بتغطية امل�شئولية  املدنية لل�شركة قبل م�شتخدمي 

)امل�شاعد/ال�شالمل/امل�شايات( الكهربائية 
التي تثبت يف حق ال�شركة دون اللجوء للق�شاء 

والنا�شئة عن احلوادث التي قد تلحق بهم 
نتيجة ا�شتخدام)امل�شاعد/ال�شالمل/املا�شيات( 
علي اأن تكون احلدود الق�شوي للتزام �شركة 

التاأمني كالتايل:

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني يف 
حالة وفاة ال�شخ�س الواحد نتيجة حلادث 

واحد: 40.000 جنيه م�شري )اأربعون األف 
جنيه م�شري(. 

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني يف 
حالة العجز الكلي امل�شتدمي نتيجة حلادث 

واحد: 40.000 جنيه م�شري )اأربعون األف 
جنيه م�شري(. 

- احلد الأق�شي للتزام �شركة التاأمني يف حالة 
العجز اجلزئي امل�شتدمي نتيجة حلادث واحد: 

ن�شبة من حدود تعوي�س العجز الكلي امل�شتدمي وفقا 
لن�شبة العجز اجلزئي املعتمدة من اجلهات الطبية 

احلكومية املخت�شة. 
- ال�شرار املادية: 10.000  جنيه م�شري )ع�شرة 

األف جنيه م�شري( لكل حمولة 80 كيلو جرام. 

امل�شئولية املدنية 
عن حوادث 
)امل�شاعد/

ال�شالمل/امل�شايات( 
الكهربائية.

�شركة 4
املهند�س 
للتاأمني

م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي 
�س.م.م.

1 اأبريل 12547 و/1
2016

1 اأبريل 
2017

6.000.000 جنيه م�شري )�شتة ماليني جنيه 
م�شري( بحد اأق�شي 500.000 جنيه م�شري 

)خم�شمائة األف جنيه م�شري( للنقلة الواحدة.

تاأمينا علي عدد من 
العاملني من ناقلي 

النقدية. 
�شركة 5

املهند�س 
للتاأمني

م�شت�شفي القاهرة التخ�ش�شي 
�س.م.م.

1 اأبريل 12546 و/1
2016

1 اأبريل 
2017

1.100.000 جنيه م�شري )مليون ومائة األف 
جنيه م�شري(.

تاأمينا علي عدد من 
العاملني �شد خيانة 

الأمانة.
و�شركاتها  �س.م.م.  كليوباترا  م�شت�شفى  ب�شركة  العاملني  عدد   -  3

ال�شركة  بناء علي خطاب   2015/12/31 3877 عامل يف  التابعة عدد 
يف 2016/5/3:

عدد العاملنيال�شركة
1470م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م.

715م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م
763م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م.

929م�شت�شفى القاهرة التخ�ش�شي �س.م.م.

عدد املوظفني باملجموعة ي�شمل الأطباء املقيمني باإ�شتثناء الأطباء ال�شت�شاريني امل�شرح لهم 
باأداء العمليات والتداخالت اجلراحية يف م�شت�شفيات املجموعة وتقدمي ا�شت�شارات طبية 
يف العيادات اخلارجية بامل�شت�شفيات التابعة للمجموعة. ول يوجد عقود عمل مكتوبة مع 

هوؤلء ال�شت�شاريني والتعاقد معهم يكون غالبًا �شفاهة بعد التاأكد من موؤهالتهم العلمية من 
خالل جلنة داخلية متخ�ش�شة, وذلك فيما عدا بع�س العقود املحررة مع روؤ�شاء الأق�شام, وهو 
المر املتبع يف غالبية امل�شت�شفيات اخلا�شة. واجلدير بالذكر اأن بع�س موظفي امل�شت�شفيات ل 

يتم التاأمني عليهم حتت مظلة التاأمينات الجتماعية وذلك خل�شوعهم لتاأمني اأخر يف اأماكن 
اأخرى وفقا ل�شهادة �شادرة من ال�شركة بتاريخ 2016/5/3.

البند ال�شاد�س: اأدوات املخاطر وفقّا لكتاب ال�شركة يف 2016/5/10:
تعمل املجموعة يف جمال الرعاية ال�شحية فيما يعر�شها من وقت لأخر لإقامة دعاوي   -

ومطالبات ق�شائية قد تنتج من اأية اأخطاء مهنية من اأطباء وممر�شي املجموعة , وتقوم 
املجموعة بتطبيق معايري �شالمة ملحاولة تفادي اأية اأخطاء مهنية.

يتطلب العمل يف جمال الرعاية ال�شحية يف م�شر اإ�شدار العديد من الرتاخي�س والتي   -
تخ�شع للرقابة والإ�شراف الدقيق وامل�شتمر من اجلهات احلكومية ويف حالة عدم 

الإلتزام بالإ�شرتاطات اخلا�شة بها قد يعر�شها للتوقف والإلغاء مما قد يوؤثر علي ن�شاط 
م�شت�شفيات املجموعة.

نظرّا للمناف�شة احلالية يف جمال الرعاية ال�شحية, قد يوؤدي ذلك اإيل اإ�شتقطاب   -
امل�شت�شفيات املناف�شة لالأطباء و املمر�شني والعاملني املميزين باملجموعة مما قد يوؤثر علي 

ن�شاطها م�شتقباّل. 
البند ال�شابع: اخلطة امل�شتقبلية ل�شركة م�شت�شفى كليوباترا �س.م.م. وفقّا 

لكتاب ال�شركة فى 2016/5/3:
قامت �شركة كري هيلثكري ال. تى. دى Care Healthcare Ltd. بال�شتثمار يف ال�شركة يف عام 

2014 بهدف الإ�شتثمار يف تطوير وتنمية قطاع اخلدمات ال�شحية وت�شمل املجموعة حاليا 
كال من �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م., �شركة م�شت�شفى القاهره التخ�ش�شي �س.م.م., 
�شركة م�شت�شفى النيل بدراوي �س.م.م. و�شركة م�شت�شفى ال�شروق �س.م.م. وترتكز روؤية 

املجموعة على حت�شني جودة خدمات الرعاية ال�شحية املقدمه وزيادة القدرة الإ�شتيعابية 
خلدمة الإحتياجات املتنامية لل�شوق امل�شري, وذلك مع اإتاحة تلك اخلدمات ب�شوره 

اإقت�شادية مالئمة ل�شرائح اأو�شع من املجتمع. وت�شعى املجموعة اإىل حتقيق ذلك عرب زياده 
كفاءة الت�شغيل؛ الإ�شتثمار يف تنمية الكوادر الب�شريه؛ الإ�شتثمار يف اأحدث التقنيات الطبيه؛ 

اعتماد نهج اإداري موؤ�ش�شي؛ الإلتزام مبعايري اجلوده  ال�شامله؛  وتقدمي منظومة خدمات 
متكامله تتمحور حول جودة ال�شحه و اإحتياجات املر�شى.

خطة املجموعة خالل الفرتة القادمة ت�شمل عدة حماور اأهمها:
تطوير مراكز التميز عالية التخ�ش�س بكل م�شت�شفى )وحدات اأمرا�س القلب,  عالج   -

الأورام, الع�شاب, العظام, الخ...(.
الرتقاء باجلودة متا�شيًا مع معايري »اللجنة الدولية امل�شرتكة« )JCI(, وهي املعايري   -

الأ�شهر لقيا�س جودة الرعاية ال�شحية و�شالمة املر�شى يف املرافق الطبية حول العامل.
حتديث الأجهزة الطبية وخا�شة تلك اخلا�شة بغرف العمليات, الرعاية املركزة, ق�شاطر   -

القلب والأ�شعة وخالفه.
تطوير وحتديث البنية التحتية والأبنية.  -

تدريب اأطقم العاملني وتطوير الكوادر الب�شرية - وخا�شة طاقم التمري�س.  -
زيادة الطاقة ال�شتيعابية من خالل تو�شعات اأفقية وراأ�شية.  -

حتديث نظم الدارة التكنولوجية ونظم اإدارة امللفات الطبية.  -
التو�شع من خالل وحدات العيادات اخلارجية يف مناطق جديدة داخل وخارج القاهرة.  -

التعاقد مع مراكز خربة عاملية بجميع املناحي الطبية احلديثة والدقيقة.  -
يف  الطرح  مدير  خلطاب  وفقّا  الطرح  و�شروط  اأحكام  الثامن:  البند 

:2016/5/18
بيع عدد بحد اأق�شى 40,000,000 �شهم بن�شبة حتي 25 % تقريبًا من الأ�شهم القائمة 

ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. من خالل �شريحتني طرح عام وطرح خا�س على النحو 
التايل:

عام(بيان )طرح  الأوىل  خا�س(ال�شريحة  )طرح  الثانية  مالحظات ال�شريحة 
�شيحية تو

�شخا�س  الأ
لهم  الذين 

امل�شاركة  حق 
الطرح يف 

من  للجمهور  الأوىل  ال�شريحة  تخ�ش�س 
والعتباريني. الطبيعيني  الأ�شخا�س 

الثانية  ال�شريحة  تخ�ش�س 
التاليني: للم�شتثمرين 

)بنوك  املالية  املالءة  ذات  املوؤ�ش�شات 
ا�شتثمار  �شناديق  تاأمني,  و�شركات 
املحافظ,  اإدارة  �شركات  ومعا�شات, 

من ذوي  الأخرى  املوؤ�ش�شات  من  وغريها 
املالية(. املالءة 

املالية. املالءة  ذوي  الأفراد  امل�شتثمرين 
الأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف جمال 

املالية. الأوراق 
حدود 

الطلبات
اأق�شى  �شهم وبحد   100 عدد  اأدنى  بحد 

�شهم.  500.000
�شهم وبدون   100.000 اأدنى عدد  بحد 

اأق�شى. حد 
ل�شعر ب�شعر ا الأوامر  وت�شجيل  تلقي  يتم 

جم   12.16 الأق�شى  حده  لل�شهم 
ع�شر  و�شتة  م�شري  جنيه  ع�شر  )اأثني 

قر�شّا ل غري( وذلك اعتبارًا من يوم 
 2016/5/22 املوافق  عمل الأحد 

النهائي  ال�شعر  حتديد  �شيتم  باأنه  علمًا 
�شيتم  الذي  اخلا�س  الطرح  غلق  بعد 

Book Building وذلك  الـ  وفقًا لنظام 
اأق�شى  بحد  ال�شحف  يف  بالإعالن 

 2016/5/26 املوافق  اخلميس  يوم 
اخلميس  يوم  بالبور�شة  والإف�شاح 

اأي قبل غلق باب   2016/5/26 املوافق 
على  عمل  اأيام  بثالثة  الطلبات  تلقي 

املوافق  الإثنني  يوم  ينتهي  الذي  الأقل 
.2016/5/30

حدود  يف  الأوامر  وت�شجيل  تلقي  يتم 
الطرح  مدير  من  املحدد  وال�شعر  النطاق 
ورئي�س جمل�س الإدارة وذلك يف حدود. 

م�شري  جنيه  ع�شر  )اأثني  جم   12.16
يتم  و�شوف  غري(  ل  قر�شّا  ع�شر  و�شتة 

لنظام  وفقًا  النهائي  ال�شعر  حتديد 
Book Building و�شوف يعلن عن  الـ 

اخلميس  يوم  اأق�شى  بحد  النهائي  ال�شعر 
ال�شحف  2016/5/26 يف  املوافق 

املوافق  اخلميس  يوم  وبالبور�شة 
الطرح  انتهاء  اأي قبل   2016/5/26

الأقل  على  عمل  اأيام  بثالثة  العام 
اأو يف حالة  �شواء يف املدة الأ�شلية 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  من  قرار  �شدور 
مبدها. املنتدب  و/اأوالع�شو 

يقة  طر
ال�شداد

الأوامر  متلقية  ال�شم�شرة  �شركات  على 
وع�شرون  )خم�شة   %25 ن�شبة  اإيداع 

طلب  كل  قيمة  من  الأقل  على  باملائة( 
الطرح  لتغطية  املخ�ش�س  احل�شاب  يف 

موعد  يف  وذلك  املقا�شة  بنوك  لدى 
يوم  عمل  �شاعات  نهاية  قبل  غايته 

املحدد   2016/5/30 املوافق  الإثنني 
باب  )غلق  الأوامر  تلقي  فرتة  لنهاية 

ال�شعر  اأ�شا�س  على  العام(  الطرح 
12.16 جم  قدره  والبالغ  الأق�شى 

ع�شر  و�شتة  م�شري  جنيه  ع�شر  )اأثني 
الواحد. لل�شهم  غري(   ل  قر�شّا 

�شركات  التزام  عدم  حالة  يف  باأنه  علمًا 
اتخاذ  للبور�شة  يكون  بذلك  ال�شم�شرة 

ال�شركات  اإجراءات جتاه  ما تراه من 
املخالفة.

ب�شداد  ال�شم�شرة  �شركات  وتلتزم 
تتحدد  التي  الطلبات  قيمة  باقي 

اأ�شا�س  وعلى  النهائي  ال�شعر  على  بناء 
زيادة  حالة  يف  التخ�شي�س  نتيجة 

ما  قيمة  عن  املخ�ش�شة  الكمية  قيمة 
وذلك  املقا�شة  بنوك  لدى  �شداده  �شبق 
لدى  به  املعمول  الت�شوية  لنظام  طبقًا 

والقيد  والإيداع  للمقا�شة  م�شر  �شركة 
املركزي.

يحددها  التي  للطريقة  وفقًا  ذلك  يتم 
الطرح  اأوامر  تلقي  يف  الطرح  مدير 

ورئي�س  الطرح  ملدير  ويجوز  اخلا�س 
وتخ�شي�س  ا�شتبعاد  الإدارة  جمل�س 

العتبارية  لالأ�شخا�س  الأ�شهم 
ملا  املالية وفقًا  والأفراد ذوي املالءة 

الأ�شباب. اإبداء  يراه دون 
جمل�س  ورئي�س  الطرح  ملدير  ويجوز 

وموؤ�ش�شات  اأفراد  مع  التفاق  الإدارة 
ن�شب  لتخ�شي�س  املالية  املالءة  ذوي 

اخلا�س. الطرح  �شريحة  من  حمدد 

يقة  طر
لت�شجيل  ا

لأوامر 
لتنفيذ  ا

بالبور�شة

لدى  الأوامر  بت�شجيل  ال�شماح  يتم 
التداول  بنظام  ال�شم�شرة  �شركات 
 O.P.R الـ  �شا�شات  على  بالبور�شة 

املوافق  الأحد  يوم  من  اعتبارًا 
اأيام عمل  �شبعة   2016/5/22 وملدة 

الإثنني  عمل  يوم  نهاية  يف  تنتهي 
.2016/5/30 املوافق 

�شركات 
ة  ل�شم�شر ا

امل�شموح 
بتلقي  لها 
ت�شجيل  و

الأوامر

العاملة  ال�شم�شرة  �شركات  جميع 
العامة  الهيئة  من  لها  واملرخ�س 

الن�شاط  مبزاولة  املالية  للرقابة 
الع�شوية  جلنة  قرارات  مراعاة  مع 

امل�شرية. بالبور�شة 

يف  لل�شم�شرة  املالية  املجموعة  �شركة 
املالية. الأوراق 

كة  �شر
ة  ل�شم�شر ا

البائعة

يف  لل�شم�شرة  املالية  املجموعة  �شركة 
املالية. الأوراق 

يف  لل�شم�شرة  املالية  املجموعة  �شركة 
املالية. الأوراق 

يقة  طر
لتخ�شي�س  ا

لتنفيذ  ا و
بالبور�شة

واأحكام  يتفق  مبا  التخ�شي�س  �شيتم 
امل�شرية. بالبور�شة  القيد  قواعد 

ويف  ال�شابقة  ال�شروط  ا�شتيفاء  وبعد 
طلبات  كمية  اإجمايل  زيادة  حالة 

الطرح  يف  املعرو�شة  الكمية  عن  ال�شراء 
طالب  لكل  تخ�شي�س  اإجراء  �شيتم  العام 

اإجمايل  بني  والتنا�شب  بالن�شبة  �شراء 
اإجمايل  واإىل  للبيع  املطروحة  الأ�شهم 

مراعاة  مع  لل�شراء  املطلوبة  الأ�شهم 
امل�شتثمرين. �شغار  ل�شالح  الك�شور  جرب 

الثانية  لل�شريحة  التخ�شي�س  يتم 
 Book بنظام  الطرح  مدير  بوا�شطة 

Building وهو نظام دويل متعارف 
. عليه

للبيان  وفقًا  بالبور�شة  التنفيذ  يتم 
البور�شة  الطرح  مدير  به  يخطر  الذي 

النهائي  الطرح  �شعر  عن  الإعالن  و�شيتم 
الطرح وعدد  مدير  ملا يحدده  وفقًا 

هذه  خالل  من  �شراوؤها  املطلوب  الأ�شهم 
بالبور�شة. ال�شريحة 

الأحكام 
العامة

يجوز  بالكامل,  اخلا�س(  )للطرح  الثانية  لل�شريحة  املخ�ش�شة  الأ�شهم  تغطية  عدم  حالة  يف   -1
وذلك  العام(   )الطرح  الأويل  بال�شريحة  املطروحة  الأ�شهم  عدد  زيادة  الطرح  ومدير  لل�شركة 
ون�شبة  �شعر  يت�شمن  اإعالن  ن�شر  �شريطة  اخلا�س  للطرح  املخ�ش�شة  ال�شريحة  من  جزء  بتحويل 

الأقل. على  عمل  اأيام  بثالثة  العام  الطرح  باب  غلق  قبل  وذلك  اخلا�س  الطرح  تغطية 
للطرح  الأوامر  تلقي  فرتة  مد  منفردًا  املنتدب  الع�شو  و/اأو  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  يجوز   -2
بال�شحف  الإعالن  ب�شرط  عمل  اأيام  ثالثة  عن  تقل  ول  عمل  اأيام  ع�شرة  اأق�شاها  ملدة  العام 

الكتتاب. باب  لغلق  املحدد  التاريخ  من  عمل  اأيام  ثالثة  قبل  البور�شة  و�شا�شة 
التداول  بدء  تاريخ  وعن  الطرح  تنفيذ  عن  بالبور�شة  التداول  �شا�شات  على  الإعالن  �شيتم   -3

ال�شركة. مال  راأ�س  اأ�شهم  على 
الطلبات  وت�شجيل  املالية  املالءة  قواعد  مراعاة  الطرح  يف  امل�شاركة  ال�شم�شرة  �شركات  على   -4

العمالء. من  امل�شدد  النقدي  للمقابل  امل�شتوفاة 
بني  النقدية  العمالء  ح�شابات  بني  التام  الف�شل  مراعاة  وال�شم�شرة  الو�شاطة  �شركات  على   -5

�شريحة. كل  وداخل  ال�شرائح 
العام. الطرح  اأ�شهم مطروحة يف  �شراء  الطرح اخلا�س طلب  الأ�شهم يف  مل�شرتي  6- ل يجوز 

اأو�شاعها  بتوفيق  ال�شم�شرة  �شركات  تلتزم  مرات   4 من  اأقل  العام  الكتتاب  تغطية  حالة  يف   -7
املخ�ش�شة  الأ�شهم  قيمة  كامل  ل�شتكمال  املتبقية  املبالغ  باإيداع  وذلك  املقا�شة  �شركة  لدى 

يف  الكتتاب  عنها  اأ�شفر  التي  التغطية  ون�شبة  لتتوافق  التخ�شي�س  عملية  عنها  اأ�شفرت  والتي 
.2016/5/31 املوافق  الثالثاء  عمل  يوم  بنهاية  ينتهي  فقط  عمل  يوم  ملدة  وذلك  الطرح 

البند التا�شع: اآلية ا�شتقرار �شعر ال�شهم يف ال�شوق عقب تنفيذ الطرح:
يتعهد امل�شاهم الرئي�شى يف الطرح وكذلك �شركة املجموعة املالية هريمي�س لرتويج وتغطية الكتتاب 

ب�شفتها مدير الطرح باإن�شاء ح�شاب خا�س لدعم ا�شتقرار �شعر ال�شهم واحلفاظ على �شعر التداول, وفق 
ال�شوابط التالية:

1- تعريف احل�شاب:
ح�شاب بنكي م�شتقل با�شم �شركة املجموعة املالية هريمي�س لرتويج وتغطية الكتتاب ب�شفتها مدير 

الطرح لدى البنك التجاري الدويل املركز الرئي�شي  ويدير احل�شاب �شركة املجموعة املالية هريمي�س 
لرتويج وتغطية الكتتاب ب�شفتها مدير الطرح.

2- هدف احل�شاب:
دعم ا�شتقرار �شعر تداول ال�شهم بالبور�شة وذلك بالتعامل على اأ�شهم �شركة م�شت�شفي كليوبرتا �س.م.م. 

من خالل اأمر �شراء لالأ�شهم ب�شعر الطرح بقيمة املبلغ املن�شو�س عليه بالفقرة التالية وذلك بنظام 
ح�شاب ال�شتقرار املفتوح بالبور�شة امل�شرية لراغبي البيع.

3- املوارد املالية للح�شاب:
وفقاً لقرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. بتاريخ  2016/4/6  يتم 
متويل ح�شاب ا�شتقرار �شعر ال�شهم بن�شبة 15 % من اإجمايل ح�شيلة الطرح التي قام امل�شاهم الرئي�شى 

ببيعها يف الطرح العام و/اأو اخلا�س.
4- مدة احل�شاب:

تكون مدة احل�شاب �شهر ميالدي يبداأ من اأول يوم تداول لأ�شهم ال�شركة بالبور�شة امل�شرية ويلتزم 
مدير الطرح امل�شار اإليه بالإف�شاح قبل ثالثة اأيام عمل على الأقل من نهاية مدة احل�شاب بالإعالن 

على �شا�شات البور�شة عن اآخر تاريخ يحق للراغبني يف البيع اإيداع اأوامر البيع لدى نظام احل�شاب 
املفتوح بالبور�شة امل�شرية.

5- اإدارة احل�شاب:
يقوم مدير الطرح امل�شار اإليه باإدارة احل�شاب ل�شالح دعم ا�شتقرار �شعر ال�شهم با�شم ح�شاب ا�شتقرار 

�شعر �شهم �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.  ويلتزم امل�شاهم الرئي�شى يف الطرح بتحويل قيمة مبلغ 
احل�شاب حل�شاب مدير الطرح امل�شار  اإليه قبل بداية التداول بيوم عمل على الأقل. ويلتزم مدير 

الطرح باإيداع اأمر �شراء مفتوح ب�شعر الطرح العام ملدة ثالثون يوماً ميالدية تبداأ من تاريخ بداية 
التداول على ال�شهم بالبور�شة امل�شرية.

6- كيفية تعامل مدير الطرح على احل�شاب:
يلتزم مدير الطرح امل�شار اإليه خالل مدة ح�شاب ا�شتقرار �شعر ال�شهم باإيداع اأمر �شراء مفتوح ب�شعر 

الطرح العام ملدة ثالثون يوماً ميالدية تبداأ من تاريخ بداية التداول على ال�شهم بالبور�شة امل�شرية 
ـ O.P.R ويحق للم�شاهمني امل�شرتين يف الطرح العام فقط راغبي البيع باإيداع اأوامر  من خالل �شا�شات ال

بيع لعدد الأ�شهم املخ�ش�س له فقط من خالل الطرح يف تاريخ تنفيذ الطرح يف البور�شة امل�شرية 
ووفقاً لك�شف ح�شاب �شادر من �شركة م�شر للمقا�شة والإيداع والقيد املركزي وذلك من خالل �شركات 

ال�شم�شرة املرخ�س لها )بحد اأق�شى �شعر الطرح النهائي( طوال هذه املدة, ويف نهاية مدة احل�شاب 
�شوف يتم تنفيذ كامل الأوامر املودعة من راغبي البيع والتي مل يتم �شحبها خالل مدة الثالثني يوم 

امليالدية امل�شار اإليها. ويف حالة جتاوز كمية طلبات البيع عن املبلغ املحدد باأمر ال�شراء �شوف يتم تنفيذ 
الطلبات بالن�شبة والتنا�شب بني كمية الطلبات وكمية اأمر ال�شراء على اأ�شا�س �شعر الطرح النهائي مع 

جرب الك�شور ل�شالح �شغار البائعني من الأ�شغر اإىل الأكرب حتى نفاذ الكمية الواردة باأمر ال�شراء.

7- ت�شفية احل�شاب:
يتم ت�شفية احل�شاب خالل خم�شة اأيام عمل من انتهاء مدة ال�شهر امل�شار اإليه وتنفيذ اأمر   -

ال�شراء على اأن يتم اإعادة ح�شيلة احل�شاب من اأ�شهم اأو مبالغ اأو كالهما كالتايل:
يف حالة وجود مبالغ: يتم اإعادتها اإىل امل�شاهم الرئي�شى ممول احل�شاب.  -

يف حالة وجود اأ�شهم: توؤول هذه الأ�شهم اإىل امل�شاهم الرئي�شى ممول احل�شاب, على اأن يتم   -
نقل ملكية تلك الأ�شهم من خالل عملية حممية بالبور�شة وفقًا لقواعد جلنة التداول 
بالبور�شة امل�شرية ويتم جتميدها بعد نقل ملكيتها للم�شاهم الرئي�شى ا�شتكماًل لفرتة 

التجميد املن�شو�س عليها يف قواعد  قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�شة امل�شرية وفرتة 
التجميد الختياري.

اأقر اأنا/  اأحمد عز الدين حممود عبد العال ب�شفتي رئي�س جمل�س اإدارة والع�شو املنتدب ل�شركة 
م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. ب�شحة الإف�شاحات الإ�شافية الهامة امل�شار اإليها بعاليه.

هذا اإقرار مني بذلك.
ال�شم: اأحمد عز الدين حممود عبد العال

ال�شفة: رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب ل�شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م.
التوقيع:

امل�شت�شار املايل امل�شتقلمدير الطرحال�شركة امل�شدرة

�شركة م�شت�شفي كلوباترا ا�شم املوؤ�ش�شة
�س.م.م.

�شركة املجموعة املالية 
هريمي�س لرتويج وتغطية 

الكتتاب

جراند ثورنتون 
لال�شت�شارات املالية عن 

الأوراق املالية
دكتور/ اأحمد عز الدين ا�شم املفو�س

حممود عبد العال
رئي�س جمل�س الإدارة 

والع�شو املنتدب

الأ�شتاذ/ عمرو فتح اهللالأ�شتاذ/ م�شطفى جاد

التوقيع

خامت املوؤ�ش�شة

امل�شت�شار القانوين ملدير امل�شت�شار القانوين لل�شركةمراقبي ح�شابات ال�شركة 
الطرح 

مكتب من�شور و�شركاهم ا�شم املوؤ�ش�شة
براي�س وترهاو�س كوبرز

مكتب ذو الفقار و�شركاها 
لال�شت�شارات القانونية 

واملحاماه

مكتب معتوق ب�شيوين 
للمحاماه وال�شت�شارات 

القانونية 
الأ�شتاذ/ اأحمد جمال ا�شم املفو�س

حمد اللـه العرتي�س
الأ�شتاذ/ تامر �شالح 

الدين عبد التواب
املحا�شبان القانونيان

الأ�شتاذ/ اأنور عادل زيدان
�شريك موؤ�ش�س

الأ�شتاذ/ حممد عبد 
الفتاح 

املحامي
ال�شريك امل�شئول عن اإدارة 
اأ�شواق املال مبكتب معتوق 

ب�شيوين
التوقيع

خامت املوؤ�ش�شة

هام اإ�شعار 
خماطر  علي  ال�شركات  اأ�شهم  يف  ال�شتثمار  ينطوي   .1
علي  ويجب  العتبار,  يف  توؤخذ  اأن  يجب  معينة 
وحر�س  عناية  بكل  يقوموا  اأن  املحتملني  امل�شتثمرين 
ويتوجب  به,  املتعلقة  واملرفقات  الن�شرة  هذه  بقراءة 
مع  الت�شاور  الأ�شهم  �شراء  قرار  اتخاذ  قبل  عليهم 
املخاطرة  عوامل  حول  متخ�ش�شة  جهات  اأو  م�شت�شارين 
الطرح  بن�شرة  الواردة  املعلومات  وكافة  الأ�شهم  يف 
بها ومدي جدوي ال�شتثمار يف هذه  املتعلقة  واملرفقات 

الأ�شهم, وتوافقها مع ظروفهم ال�شتثمارية.
اأو  جمتمعني  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  يتحمل   .2
املعلومات  و�شحة  دقة  عن  امل�شئولية  كامل  منفردين 
وقائع  توجد  ل  اأنه  ويوؤكدون  الطرح  ن�شرة  يف  الواردة 
اإيل  الن�شرة  لهذة  ت�شمينها  عدم  يوؤدي  اأن  ميكن  اأخري 

جعل اإي اإفادة واردة فيه م�شللة.
اأعدت هذه الن�شرة علي م�شئولية رئي�س جمل�س  3. قد 
املايل  وامل�شت�شار  لل�شركة  القانوين  املمثل  الإدارة 
لل�شركة ومراقب ح�شباتها  القانوين  وامل�شت�شار  امل�شتقل 
ومدير الطرح, ومت تقدمي امل�شتندات للبور�شة امل�شرية 
بالنموذج  الواردة  البيانات  مع  متوافقة  اأنها  وتبني 

مقدمها. م�شئولية  وعلي  ال�شرت�شادي 
هذه  ن�شر  علي  امل�شرية  البور�شة  موافقة  تعد  ل   .4
وال�شتثمارية  التجارية  للجدوي  اعتمادّا  الن�شرة 
تتحمل  ل  امل�شرية  البور�شة  اأن  كما  ال�شركة,  لهذه 
تاأكيدات  تعطي  ول  الن�شرة  حمتوي  عن  م�شئولية  اأي 
تتعلق بدقتها اأو اكتمالها وتخلي نف�شها �شراحة من اأي 
يف  ورد  عما  تنتج  خ�شارة  اأي  عن  كانت  مهما  م�شئولية 

هذه الن�شرة اأو العتماد علي جزء منها.
الهيئة  ممانعة  عدم  �شدرت   2016/5/17 بتاريخ   .5
العادلة  القيمة  درا�شة  علي  املالية  للرقابة  العامة 
انتهت  ل�شهم �شركة م�شت�شفي كليوباترا �س.م.م. والتي 
اإيل حتديد القيمة العادلة لل�شهم مببلغ 12.16 جنيه 
يلي طبقًا  ما  فاإننا نربز  الهيئة  وبناء علي طلب  م�شري 

ملا ورد يف خطاب الهيئة العامة للرقابة املالية:

ال�شركة  من  املقدمه  العادلة  القيمة  درا�شة  تت�شمن 
ثم  ومن  متفائلة  م�شتقبلية  وتقديرات  تنبوؤات  عدة 
تختلف  وقد  املخاطر  من  عالية  درجة  تت�شمن  فاإنها 
كبري  ب�شكل  املتوقعة  النتائج  عن  الفعلية  النتائج 
بعناية  ويدر�س  يتفح�س  اأن  م�شتثمر  كل  على  ويتعني 
القيمة  درا�شة  تت�شمنها  التي  البيانات  كافة  ودقة 
املنا�شب  من  كان  اإذا  فيما  ليقرر  لل�شركة  العادلة 
الدخول يف هذا ال�شتثمار من عدمه حيث تت�شمن تلك 

التنبوؤات ما يلي:
1. تت�شمن درا�شة القيمة العادلة افرتا�شات م�شتقبلية 
املتوقعة  النمو  ن�شب  على  جوهري  ب�شكل  اأثرت 
الإدارة  افرتا�س  نتيجة  بالدرا�شة  الربح  وهوام�س 
)م�شت�شفيات  لإدارة  جديدة  ا�شرتاتيجيات  تطبيق 
من  اأكرب  عدد  ا�شتقطاب  عنه  �شينتج  مما  املجموعة( 
وهو  الأداء  م�شتوى  ورفع  التكاليف  وتخفي�س  املر�شى 
بتلك  جوهري  اختالف  وجود  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
التاريخية  النمو  بن�شب  جاء  ما  عن  املتوقعة  الن�شب 
علمًا   2015 و   2014 عامي  عن  الأربعة  للم�شت�شفيات 
ملا  التاريخي  لالأداء  حتليل  تت�شمن  مل  الدرا�شة  باأن 

قبل عام 2014.
مرونة  هناك  اأن  العادلة  القيمة  درا�شة  تفرت�س   .2
ذات  ال�شحي  القطاع  خدمات  على  الطلب  يف  ن�شبية 
اأكرب من املر�شى  امل�شتوى املتميز ت�شمح با�شتهداف عدد 

ورفع الأ�شعار خالل ال�شنوات القادمة.
تقييم  اإعادة  عن  العادلة  القيمه  درا�شة  اأ�شفرت   .3
ل�شتثمارات ال�شركة يف كاًل من �شركة م�شت�شفي القاهرة 

امل�شتحوذ  بدراوي  النيل  م�شت�شفي  و�شركة  التخ�ش�شي 
عليهم خالل الن�شف الثاين من 2015 بحوايل 761.7 
لتكلفة  الدفرتية  القيمة  باأن  مقارنة  جنيه,  مليون 
ا�شتحواذها على تلك امل�شت�شفيات كان يبلغ 366 مليون 

جنيه على النحو التايل:
بداروي  النيل  �شركة  لأ�شهم  الدفرتية  القيمة  تبلغ   -
املنتهية  املالية  للقوائم  وفقًا  جنيه  مليون   259 حوايل 

يف 2015/12/31.
القاهرة  �شركة  لأ�شهم  الدفرتية  القيمة  تبلغ   -
للقوائم  وفقًا  جنيه  مليون   107 حوايل  التخ�ش�شي 

املالية املنتهية يف 2015/12/31.
مليون   395 حوايل  اإ�شافة  عنه  نتج  الذي  الأمر  وهو 
جنيه اإىل القيمة العادلة املقدرة لل�شركة بن�شبة زيادة 
ال�شتحواذ  لتكلفة  الدفرتية  القيمة  من   %107 تبلغ 

على تلك امل�شت�شفيات خالل اأقل من ن�شف عام.
م�شاعف  طريقة  با�شتخدام  ال�شركة  تقييم  عند   .4
الأجزاء  جمموع  طريقة  املقيم  ا�شتخدم  الربحية 
ب�شكل  املجموعه  �شركات  من  �شركة  كل  قيمة  لتقدير 
م�شتقل ومن ثم جتميعهم للح�شول على قيمة جمموعة 
امل�شت�شفيات حيث مل تظهر نتائج اأعمال القوائم املالية 
يخ�س  اإيراد  اأي  كليوباترا  م�شت�شفي  ل�شركة  امل�شتقلة 
م�شت�شفيات املجموعة حلداثة ال�شتحواذ عليها. ولكن 
التي  القرو�س  فوائد  تعديل  يجب  اأنه  املقيم  يراع  مل 
ال�شتثمارات  هذه  على  ال�شتحواذ  لتمويل  ا�شتخدمت 
امل�شتخدمة  القرو�س  لفوائد  ال�شنوية  الأعباء  لتعك�س 
يف متويل ال�شتحواذ على هذه ال�شتثمارات, وهو الأمر 
لالإ�شتثمارات  العادلة  القيمة  اإ�شافة  اإىل  اأدى  الذي 
�شركة  قيمة  اىل  املجموعة  �شركات  فى  ال�شركة 
م�شت�شفى كليوباترا دون خ�شم قيمة الفوائد ال�شنوية 
وقد  ال�شتثمارات  هذه  لتمويل  امل�شتخدمة  للقرو�س 
التي  العادلة  القيمة  ارتفاع  الأمر  هذا  على  ترتب 

املجموعة. ل�شركات  الدرا�شة  قدرتها 
لل�شركة  املالية  القوائم  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 
 433 تبلغ  ال�شركه  عليها  ح�شلت  قرو�شًا  تت�شمن 
مت  حيث  الدويل  التجاري  البنك  ل�شالح  جنيه  مليون 
لتمويل  جنيه  مليون   203 بقيمة  قر�س  على  احل�شول 
كما  التخ�ش�شي  القاهرة  م�شت�شفى  على  ا�شتحواذها 
البنك  من  اآخر  قر�س  على  باحل�شول  ال�شركة  قامت 
لتمويل  جنيه  مليون   230 بقيمة  الدويل  التجاري 
ثم  ومن  ال�شروق  م�شت�شفى  �شركة  على  ا�شتحواذها 
قامت ال�شركة برهن كامل اأ�شهمها يف م�شت�شفى القاهرة 
التجاري  البنك  ل�شالح  ال�شروق  وم�شت�شفى  التخ�ش�شي 
هيلث  كري  �شركة  قامت  كما  للقر�س,  ك�شمان  الدويل 
 %99.99 برهن  بال�شركة(  الرئي�شي  )امل�شاهم  كري 
البنك  ل�شالح  كليوباترا  م�شت�شفى  ب�شركة  اأ�شهمه  من 

التجاري الدويل ك�شمان لنف�س القر�س.
ميكن  فاإنه  تقدم  ما  اآثار  روعي  ما  اإذا  فاإنه  ثم  ومن 
�شكاًل  م�شتوفاة  العادلة  القيمة  درا�شة  اعتبار 
درا�شة  يف  عليها  املتعارف  العامة  املنهجية  ملتطلبات 
املرفقة  امل�شتندات  ما قدم من  العادلة يف �شوء  القيمة 
الذي  الإف�شاح  بتقرير  بت�شمينها  وامللزم  بالدرا�شة 
ودون  امل�شرية  البور�شة  من  اعتماده  بعد  ن�شره  �شيتم 
اأن  العتبار  يف  الأخذ  مع  الهيئة,  على  م�شئولية  اأدنى 
اإمنا  �شبيل احل�شر  باأعاله مل ترد على  املذكورة  البنود 
ال�شركة  على  يجب  التي  والأ�شا�شي  الأدنى  احلد  متثل 
اتخاذ  على  امل�شتثمرين  ت�شاعد  حتى  بن�شره  اللتزام 
واأن عدم ممانعة  ال�شركة,  ب�شاأن ال�شتثمار يف  قرارهم 
بالدرا�شة  الفنية  للنواحي  اعتمادًا  يعترب  ل  الهيئة 
الهيئة  دور  واأن  وال�شتثمارية,  التجارية  للجدوى  اأو 
املنهجية  لالأطر  ال�شكلية  الأركان  مراجعة  يف  يتمثل 
�شحة  مراجعة  ودون  التقييم  يف  عليها  املتعارف 
اأي  تعطي  ول  الدرا�شة؛  عليها  بنيت  التي  الفرتا�شات 
درا�شة  اأن  حيث  اكتمالها,  اأو  بدقتها  تتعلق  تاأكيدات 
الهيئة ل تتطرق كهدف رئي�شي اإىل تف�شيالت الدرا�شة 
بحق  الإخالل  ودون  اإليها,  الو�شول  مت  التي  والنتائج 
تراه  قد  ما  واإجراء  الدرا�شة  مراجعة  يف  البور�شة 
وذلك  الطرح  عن  الإف�شاح  منوذج  لدرا�شة  منا�شبًا 
اإدارتها  وجمل�س  ال�شركة  من  كل  م�شئولية  حتت  كله 
وامل�شت�شار  احل�شابات  ومراقب  امل�شتقل  املايل  وامل�شت�شار 
البيانات  �شحة  عن  الطرح  ومدير  لل�شركة  القانوين 
حتديد  يف  نتائج  من  عليها  ترتب  وما  والفرتا�شات 
والقوانني  القواعد  �شوء  يف  لل�شهم  العادلة  القيمة 
الأوراق  و�شطب  قيد  قواعد  ت�شمنته  وما  بها  املعمول 

املالية يف هذا ال�شاأن.
البور�شة  بحق  الإخالل  دون  كله  ذلك  اأن  مراعاة  مع 
التي تتطلبها لإقرار  الدرا�شة  اأي من بنود  يف مراجعة 
منوذج الإف�شاح عن الطرح وامل�شتندات الالزمة ل�شحة 
اإىل مدى  الهيئة  الدرا�شة, حيث مل تتطرق  افرتا�شات 
املقدمة  الدرا�شة  وافرتا�شات  بيانات  ودقة  �شالمة 
ت�شمنته  وما  بها  املعمول  والقوانني  القواعد  �شوء  يف 

قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية يف هذا ال�شاأن.
6. وبتاريخ 2016/5/18 وافقت جلنة القيد علي ن�شر 
وا�شعتي  �شباحيتني  يوميتني  جريدتني  يف  الن�شرة  هذه 

النت�شار.
7. اأي جهة  اأو اأطراف لديها اي اعرتا�س علي ما ت�شمنه 
هذه الن�شرة من بيانات اأو معلومات عليها التقدم لإدارة 
اعرتا�شات  من  لديها  مبا  الطرح  تنفيذ  قبل  البور�شة 
موؤيده بامل�شتندات حتي ميكن درا�شة اوجه العرتا�س 

قبل ال�شري يف اإجراءات تنفيذ الطرح.


